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* AKŞAMLARI NEŞROLUNUR lf Nüahuı her yerde 5 kanıt 

Atina,, nın vereceği cevap? 

Karaköy ue Eminönü me.ydarıları • raz geç ama .. 
il Uc Karekôyde intaat yaphrılmıyor 
'~11 kesir iki geçıt merkezi olan Eminönü ile 

li-~ı eydanı, plAnsız, üstün körü yapllao bina-
~'- ~ bir hal almış ve ahnaktadır. Biraz geççe 

~l r~ber Emanet te bu işin farkına varmış 
'-ttıl\oprünün bu iki başına münhasır olmak, 

~ ~mı imar projesi ile blrleşllrllmek üzere 
.~ ~ ( l'llabadl :.t inci sahi rede) 

· azi l-lz. ~---
rıt;rata çık- Son Saat 
l, Qr, istira- Bugün 16 sahife 

'•ıcn 11Yıırdular 
~~bur hazretleri dun Afman ıeyy ahlan 

~ latir~ Beylerbeyi sa- Surlarda 
\....' r..._ hat buyurmuşlar Şehrimizdeki Alman seyyah-

t._~tri D ı b h lanndan bir k11mı dOu tercll-
b~ etrn.;ie~cİir ~ çe manian ile birlikte Surlan 

~.·.._,.t:hahçe aarayında gezmişler ve bu otuz, kırk kf-
" " şilik kafile Edinıek~pısmın en 
ka d gelen zevabn yilksek yerine çıkarak orada 

~ •çıf etmeler! için yanm saat kadar ıebri, Mar-
~'t llltştar. marayı Halici Ye kırlan ıey-

n!ehrlnıizde bulu- retmişler, bir çok resimler al-
~ bazı meb'ualar mlflardar. 

~dettirınişlerdir . Bu aldıklan resimlerin içinde 
l :ııaı.ır..-m~.. bugUn ıeh- en garibi, oradaki mezarhldar ""h ille bir gezinti da otlıyan sürü ıllrl kopla-

tt11ıe ::lir. larla keÇilerdir. 

Türk-Yunan ihtilafı 
Komisyondaki bitaraf
lann hakemlijini kabul 

ediyorlar mı? 
Atma, 8 (Hususi) - · Tllrk hükUnıetinin mllbadele mai111 

baklandaki cevab1D1D Yuma hükGmetine verilmesine intizar 
olumiyor. Bu cevap resmen mal6m olmamakla beraber hatata 
amamiyesi bilinmekte oldujmıdan, Tnrkiyeye verilecek mubbD 
cnabm timcliden hazırlanmakta olduğu söylenmektedir. 

Teretfu)ı eden haberlere DUal'all, Yunan, hiikttmeti, ihtfW
lana Mllbadele komi8y01111Ddaki bitaraf azamn hakemlijiae 
havalesi hakkındaki Tlrk teklifini kabul edecek, mıcak hamı 
içiD ild pıt kofacaktar. Bu pıtlar pmlardır: 

1 - Bitaraf azama kemi.yon kadl'OIUllda oldutu ıfbi içe 
ib.IAjmdan sonra liçibılbı birden hakemliğine milraeaat edilme& 

2 - Ttlrkiyenin, ba hakemler tarafından verilecek k• w . 
ıa.w ~ teJit .,. .. 111 

Sazı ..ı&h1nettar zent ta Yuun cevabmm bana ,.um 
a&.ıcaimı söyl6yorlar. Epr hakikat bu merkezde i-, 
Tnrk- Yunan pıqeleleri gene uzıyacak demektir . 

Zira malam olduju tlzere mtlbadele komisyommda el)eva 
iki bitanif aza babm•ald:adu. M. Rivu ve M. Holftat. Ko
miayandan aynlan lçlacl •unın yerine ise Cemiyeti An.. 
tsafmdan haiz kimae intihap edilmemit bulunmaktadır. 

Bir büyücü yak.alandı 
ötede beride Qizlice hal

kı i~fal edenler var 

Büyücü ve üfürükçü Aplürrahmun efendi. Polla 
· mıidürlü§une g6türüligor 

Clımhuriyet bWmeti, mem• t•P halkın dolandınl••uı 
lekette bUyllcalllk ve · nfUrtlk. menetmif bulunuyor. 
çll8k gibi aaçma iflerle ujra· Bmıi rajaaeıı, evelce de 



2 Shliif e 

a. Vekili 
Meraş ve Kilisi 

de f eftiş elti 
Gaii ayintap, 7 ( A.A. ) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey bugün devair ve müesse
sab ziyaret etmiş ve akşam 
l\zeri dönmek üzere Kilise 
gitmiştir. 

Meraş, 7 (A.A.) - Dahili
ye velili ve refakatindeki ze
vat şehrimize gelmişlerdir. 

yazdığımız veçhile ötede beri
de bu işlerle uğraşıp halkı ig
fale ve dolandırmağa devam 
edenler bulunduğu anlaşılmak
bıdır. 

Nitekim dün polis bir bü-
yücüyü cürmü meşhut halinde 
yakalamıştır. Bu cürmü meş-
hut hadisenin tafsilatı şayanı 
dikkattir. Anlatıyoruz: 

Küçük Ayasofyada Dizda
riye mahallesinde oturan 
bir Apturrahman efendi var
dır. Bu adamın işi, gücü saf 
kimselere büyü yapmak, oku
yup üflemektir. 

Geçen gün bu büyücünün 
aidIDer arasındaki şöhretini 
· ten iki genç, dertlerine de
va btilması için bUyücii Ap
tmTSbmaıı efendiye mi:racat 
ederler. 
~nçlerden biri bir kadına 

tutkun. Fakat kadın gence yüz 
vermemektedir. Apturrahman 
efendi bu kadının genci sev
mesini giiya temin edecektir. 
Ancak bu iş için yediı buçlık 
lira lizımdır. 

Gençler bu parayı hamilen 
ertesi gün Apturrahman efen
diyi ziy et edecekler ve ar
ıııları da giıya yerine gele
cek t' r. 

Dün bu iki genç Apturrah
man efendinin evine gidiyor-
lar ve içeriye giriyorlar. 

Fakat içeride Apturrahman 
efendiyi ayni maksatla 

'ziyaret eden bir adamla kar
şılaşıyorlar. 

Büyücü, evvela bu iki gen-
cin işlerine bakıyor ve Aşık 
olan gence tüsü verip, oku
muş su içirdikten ve bu genci 
uzun boylu okuyup üfledikten 
sonra şunları söyliyor: 

- Artık işin bitti. Şimdi 
bu verdiğim ttisüleri de ·kullan 
bu kadın senin ayağ·ı~a gele
cektir 1 

Sana bir de küçük paekt 
vereceğim, geceleyin kadının 

Son Saat 

• 
Mısır - Ingiltere 

Bueünkü itilif hakkında 
ne söylüyorlar? 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz hariciye nazırı M. Henderson, 
Mısır başv~kili Mahmut paşaya gönderdiği bir notada İngiltere, 
Mısır muahedesine esas olmaları mukarrer bu' • tp dün neşr
olunan şeraitin lngiltere hükfımeti tarafından Mıııra 
gösterilebilen müsaadatın haddi azamisini teşkil ettiğini, 
kendisile Mahmut paşa arasında cereyan etmiş olan 
muhaverat esnasında tarafeynce ne kadar büyük bir dostluk 
ve itilafperverlik ibraz olunmuş ise her hangi bir 
fırkaya mensup Mısır ıvatanperverleri tarafından muabed.e 
şeraitinin bini tatbikinde ayni derecede bir dostluk, bır 
itilafperverlik gösterileceği ve şeraiti mezki'ırenin bunlarca 
müstakbel İngiltere· Mısır münasebeti için şayanı memnuniyet 
bir esas ad ve itibar edileceği İngiliz amele kabinesince 
ümit edilmekte olduğu ve Mısır meclisinin kararı ne mer
kezde olacak olursa muahede projesinin derhal l~giliz 
parlamentosunun nazarı tasvip ve tasdikine arzolunacağı 
beyan olunmaktadır. Mahmut paşa bu notaya verdiği cevapta 
teklifatı vakıanın İngiltere hükümeti tarafından muvafakat 
edilebilen müsaadatın son haddini teşkil ettiğini 
tamamen müdrik bulunduğunu, teklifab mezkfırenin Mısırca 
kabulü Mısırın en yüksek menafii iktfzasından olduğu kanaati 
sebebiledir ki bunların Mısır milletinin ve meclisinin nazarı tetkik 
ve tasvibine arzedeceğini ve bu şeraitin tetkiki sırasında Mısır 
vatanperverleri tarafından kendisile M. Hendenon arasında 
vuku bulan mükalemat e&nasında gösterilen samimiyet ve itf-
lifperverliğin ayni ibraz olunacağından ilmitvar bulunduğunu 
beyan eylemektedir. 

İngiliz gazeteleri ne diyorlar 
Londra, 7 (A.A.) - Amele ve liberal fırkalarına mensup 

gazeteciler Mısır ile yeniden pazarlığa girişmekten ise bunun
la doğrudan doğruya devamlı b\r sureti hal hakkında karar 
vermiş olan hükümetin bu hattı hareketini alkışlayorlar. 

Mezkur gazetelere göre, Lord Milner tarafından 1921 sene
sinde dermeyan olunan şeraitten daha ·çok ileri gitmekte olan 
son İngiliz teklifatı Mısır Ülkesini her türlü ecnebi mürakabe
den tamamile kurtardıktan başka Mısırdaki lngiliz kıtaatınm 
yegane sahai tecemmü ve tahaşşüdü olarak Süvey~ kanalı 
hayalisini tayin ve tekrar etmekle Britanya imparatorluğunun 
Garp ve Şark aksamı arasındakituruk u muvasalanın emniyetini 
tahtı temine almaktadır. 

Biraz geç ama ... 
( t inci sahifeden maLat) 

bina inşasına müsaade elnıemi~·e karar vermiştir. 
Zira yeni plc'tn rnuf•itJinee vaziyPlin de(jişwesi hiztm 

yelecek ve o zaman lsllmiak Jc;in milyonlar Vtlrnıek 
zarureti hasıl olacaktır. Emunelln ~sa~ fikri, gerek 
Eoılnönünıle, gerek Karaküyde geni!} mf'ydanlur vü
eut.Ja yetirmeı~ olduğundan, b ::..yJp bir tedbir almak 

ı daha 5imtHden faidı .. li ve lüzumlu nörülmüştür. 

l ıevinin kapısına gömeceksin. dir. Buyurun gidelim. 
Genç bu küçük paketi de Büyücü şaşınyor. Eskileri 

aldıktan sonra, orada bulunan gibi sarıklı, cübbeli değil, kı-
zat ayağa kalkarak Apturrah- ravatlı ve oldukça şık olan 
man efendiye hitap ediyor : büyücünün bu iş için kullan-

- Ben hharri memuruyum. dığı mühürleri ve tC!Jpihleri 
Kanun, benimle beraber polis müsadere edilmiştir. Kendisi 
mildiriyetine gelmenizi amir- mahkemeye verile~ektir. 

Ye i hat 
Otobüs sef~f~~ 
varidat mtY 

olu_vorbiYe~ t 

Şimdi Beşiktaş-Har tobo, ~k 
sında işlemekte olan ° J3e?ı y 
yakında Taksim ile . '{I ~ 

kl rd1t· 
arasında işleyece. e erOs ~~ 
bunun için Taksıtll 

1 
~ e jııt ~ 

daki inşaatın ikII18 '
1il ~ 

etmek lazımdır. 951 , 

Tramvay kunıparı~ıı 11' d~4 
otobüs hattının faı ~ş~ 
gördiiğünü anlarsa'. iti 

Beşiktaş tramvayı :.~it· 
teşebbüsata girişece>' oıJI 

Emanet, kumpa.rıY9 tel 
. · de tı hattan çok ıstıfa. es ~· 

edeceği kanaatindedır~s1 
Maçkf. • '3eşiktaş tratıl ıtı 
lunun inşası fazla bıl 
muhta; değildir. Zir9 ·ştif 
de de o c· u ·ça getJI bl 
kesilmesi ıaz m geletl 

da ahşaptır. ·p 

T ayyaretef/ 
bir faydası J~ 

Z 
.. ıe bir 

amanımız oyı , bi' 
ki iş, gllç sahipler~, jıı rJ 
ka olsun vazifelerın ~ f._
dan ayrılmayorlar~ go ~/. 
işler için vekil bırs i 

Ü k.. d ~ 'l Qo\JO m m ·un egı. e 
k "ıer iyi vasıta olma 1.l ı~ 

reden istifade ediyor o 
•. hiJll sela, bir çok mu 

lerin murahhasları. e~ 
• 1 • . t fi' ettıl JŞ erını as ye 
Lahide toplandılar· ıı'' 

Bu heyeti rnurahbı:ı:ti~ 
men hemen budevl~ of· 
vekilleri riyaset edı)' tli 
için bunlar, merıtle1'e ~ 

5tıı 
sıkı sı:.:-ette tema Je' 

• 'fı?.0 
için tayyareden ıstı !)bil~ 
şünmüşler. Her 5 re• 
heyete ait bir taYY8 

•0e 
LaJıı 

ge!~n talimat ile l ~e 
B .. 1 ... e' , 

kıyoı·, Paris, rU.IV' e b~ 
"d' or v ~ payıtahtlara ~ı ı)' ııııı' ~ 

iş başından uzak b~019yl1 
let adamları da, li 
görmüş oluyorlar' 

I 

eı• 
I Mıntako konet J~~ 
, İstanbul mıntakasıll 9 

rülen lürnm üzeri~.e 9~.v 
tos 929 cuma güııil .,g 

1'0Y 
karrer mıntaka ·ııııı 
tehir edildiği ve içtJJ 

bil .J: .. :.JeC 
nün ayrıca UJ.J 

olunur. 



NÜN 
ı 'PA~lffl 1 

~fı l'ıCc~abımız 
~,,aP ~"41ılılara bugun 
.l ~·~ t~bli~ ediliyor 
· ._~~lara cevabi notamız 

i1' ~Cttek Y tevdi edilecektir. 

r,
I:> .:"t b· Unan teklifinin ge-t .... lf 

retd un cevabımızın bu-
... , :efj n.eşri muhtemeldir. 
~. fth.i ~ Papa dün Ankara-
~ d'~ıze gelmiştir. Bugn 
~, ti~ Ya vapuru ile Ati

. Yor. 
ı telefon şirketi müdü-

tel ~lhdi bey İstokholm
k tnıftir. 

. ova s f' . .. 
ı gu e ırımız cumarte-
fİd nn rnehalli memuriye
h ecektir. 
te11ı 
atıst a~eti, mimar M. 
d nı Ankaradan şeh
)l ııvet etmiştir. 

, 'ı>~a~tb~lcular iki maç 
tel . içın lzmirden şeb-

. llıışlerdir. 

~L itadını öld" ve bı" r "'dı ur en 
\ Stı llt .öldürmek isteyen 

ı>r .. rurı, 27 sene üç ay, ...... .... 
Kır hapse mahkum 

t, 

allt'k 
ti)e ~ Hikmet B., Kad-
~ 'l, meselesinden ba-
i d Yazıdan dolayı (Hare
~ç:,,~ etrnittir. Yarın F e
V~ ka~şılaşa~aklar~ır. 
1( Yet ıskan ıdaresın

... ~al efendi isminde,..Ur .. 
tı l"üfvet alırken ya

r. 

le kolza yağını kanş
t hakkında takibata 

· bdilınektedir. Maliye 
u takibatın kafi ol

İti llazarı dikkate ala
L~~ e~atından halletmek 
~'r •rnalabnı rnenetme

·,u;ernıiştir. 
~ r!arunızın yaptıkları 
bit ha Ankara postası,, 
etka ~aya kadar, mat
to naie diğer davetli 
• •terilecektir. « Ka-
~nv.a?ile yeni bir 
~dır. ıçın de tertibat 

iı4f rogramında mühim 
bir .)'~p~lmaktadır. Bu 

~e 11çtınıa aktedilmişlt'1~ erden Arapça ve 
•caktır. 

e ri~irn bugün Peş
ei\I llıektedir. 

t!h'~i Kenan B. 
. ~t kıkatı hakkında: 

l~ ~~ Ankaraya nakle
.. il , · .~ bu~ada devam 
~~ denııştır. tahki-

lra~tı_ııektedir. 
~ ı:-.. , :ın kocası Lutfi 

'le 1 
olara ait bazı 

leçlllİftir. 

PolisJerin kongresi 
Pari içtimaına biz de 

iştirak ed~ceğiz 
Önümüzdeki ikinci teşrin 

ayında, Pariste, beynelmilel 
polis btiroşuoa dahil bulunan 
(44) devletin murahhasları 
kongre halinde toplanacaklar
dır. Bunun sebebi de, son 
zamanlarda, mahalıi olsun, 
beynelmilel olsun, cürümlerin 

1 miktannın son derece artma
sıdır. Mesela bu yüzden Lon
dra polisine (1500) resmi me
mur daha ilave etmek lazım 

gelmiştir. Beynelmilel büroya 
yeni dahil olan bizim polisin 
de bu kongrede temsil edil· 
mesi muhtemeldir. 

Ateşçi - Bu sıcakla güneşte gezenlerin Allah yardımclSl 

olsun.' 

Dere sularına 
dayanılmayor 
Üç, dört gündür devam 

eden muthiş sıcaklardan İs
tanbul civarındalCi derelerin 
suları o kadar ısınmıştır ki 
adeta sıcak kaplıca sularına 

dönmüştür. • Ezcümle Rami 
köyünden yanın saat ileride 
ki keçe suyu deresi denilen 
küçük çaya yıkanmıya giren
ler suyun içınde on dakika
dan fazla duramamış, ter i
çinde dışarıya u w ramışlardır. 

fDldliye vek l,i l\ ahmut Es 
~B. İzmir, Ödem havali 
ile Trakyaya bir teftiş seyab 
ne çıkacaktır. Seyahat 15agu 
tosta ismet Paşa Hz. Anka 
raya avdet ettikten sonra b -
lıyacaktır. 

Dstanbul Spor ve F enerbah 
çe kulüpleri futbol heyet 

tarafından haklarında verile1 
kararlar için mıntaka merke 
zine itiraz etmişlerdir. 
ımJakı ve şarap şişelerine 
~ Gazinin resmi konulmı-

yacaktır. Bu karar alc.k.ıdarlara 
bildirilmiştir. 

Darülacezede 
bir dava 

Darülaceze kapıcısı Müm
taz efendi tarafından müddei
umumiliğe bir istida verilmiş
tir. 

Mümtaz efendi bu istidasın
da «Vazife halinde iken Da
rülaceze doktorlanndan Fuat 
bey tarafından hakarete ma
ruz kaldığını ve kendisine kil
fü!' edildiğini bildirmekte dok
tor hakkında takibab kanuniye 
yapılmasın istemektedir. Müd
dei umumilik istidayı vilayete 

, havale etmiştir. 

1i 11ariciye vekilimiz bugpn 
~ekspresle Ankaradan Is-
.ınbula hareket edecektir. 

1gydın polisinde ?.7000 lira
Nlık suiistimal ketfedilmiştir. 

Dahiliye vekaleti tahkikat 
;apılmasım emretmiştir. 

,jflariciye vekaleti, hariçteki 
~ memur!yetler için ehem
niyetli bir tayin liateai hazır-
lamıştı. 

İhsan B. Qidiyor 
Um.ım Ribumat mÜdÜa a 

İhsan B. bugün tclırimizden 
Ankaraya hareket edecektir. 

Sahife ~ 

• 
Iştiha olma-
dıktan sonra •• 

- Cemiyeti belediye. İ#an
bulda bir ahçılık meklebi aç
ımş. Alü, demek şimden son
ra hantal, nasırlı ve kirli 
ellerin p.4irdiği hamal işi 
yemeklerden kurtulup mek
tepli narin ellerin hazırladığı 
ince yemeklerle gıdalanaca
gız. 

- Evet, öyle ama, gemiye 
iştiha olmadıkları sonra kaç 
para eder? l:.Skiden bu mev
simde bizim evde çifter çi.jler 
tencereler kaynar, içi.erinde 
etler, sebzeler polka oynar,· 
kavunlar, ·karpuzlar kesilir, 
salatalar, şerbetler yapllır ve 
sabalı, öğle, akşam yemekl.eri 
şen bil' curcuna içinde lezzet
le, afiyetle yenilir, hatta da
ha da var mı? Denil.i.rdi. 
Şimdi ise ... 

- ~y. ne olmuş şimdi ise. . 
- Ne olacak, şimdi bir 

Kör oğlu, bir Ayva.:, sabah, 
oyle, ikindi, akşam yarım 
okka ekmekle. iki kap yeme
ği güç büirebiJ.iyoruz. 

- Sebep? 
- Zira gece gündüz btr 

birimizi yemekten, yemek ge
miye vakit bulamıyoruz kil 

- Hele dur, şu ahçı mek
tebi açılsm, sizin de iştlham:: 
gelir. 

- İşti ha, gönül ferahlığı 
ile olur azizim. gönlün fe
rah mı, çalarsrn kaşığı pild
va, eğer değilse doklarst1% 
pelırize girdiğinin resmidir. 
() .:aman ahçın isterse Darül.
f ünundan mezun ol.sun, geM 
bir kaşık çorba boğazindan 

bin heyaınolu ile aşağı iner. 
Köroğlu 

Bu sene doktor
ların talısiz/iği 

var! 
Doktorların Bursa ıçm ter

tip ettikleri tenezzüh icra 
edilemiyeceği cihetle, Tarabya
da bir toplanma yapılmaama 
karar verilmişti. Haber aldı
ğımıza nazaran bu toplanma-
dan da sarfınazar edilmiştir. 
Sebebi, Şirketi Hayriyenin cu
ma günleri hususi tenezzühler 
için vapur vermemkte bulun-
ması, Tokatliyuın dil T arabya
da 500 kişiye ye111<~ verme
nin imkinaızlığmdu bebsetmif ' 
olmuıchr. 



Son Sut 

.l;dll;.L 
-
Şehnaz hanım 

Eni.inenin teklifini kabule 
meylediyordu 

- 76 - Muharirir: M. Turlıan 
- Ne olacak sonra? 
- Uç - beş gün dolaşır, u-
•macı geçince geri gelir. 
Şimdi iki kadın teatii efkar 

ft teatii hissiyat ediyorlardı. 
ŞeJuıu o gün ve o gece te
ftbhOm ettiğı şeyleri anlattık
fil Emine kahkahalarla gülü
ror Ye kendisinin f.ena değil 
IJI pyler dtişiindüğünü ve mese
li Nihadın yediği dayaktan ve 
ıeçirdlğl baygınlıktan intibah 
had ederek feahi perhiz etti
pe, farlı, martı unutup ko
calık vazifesini yaptığına zahip 
oldujwnı anlatıyordu. 

O, Nihadın behemehal dö
neeepe kani idi. Şehnaz, bu 
kanaate iştirak etmiyordu. E
mine, tilkinin - er-geç - kürkçü 
dWckanına geleceği meselesini 
ileri ıUrerek kanaabnı mUda
faa ediyordu. Şehnaz ise ko
cu1nın anut ve aynı zamanda 
mainJr olduğunu delil tutarak 
kendi noktai nazarında musır 
kalıyordu. 

Y ekdiğerinf ilzam edemiyen 
iki kadın bu esas üzerinde 
bame girişmek isterken Emine 
lbOr bahai hatırladı. 

- Hele -dedi- şu kuzu işi
ai bitirelim. Sonra da bunun 
içilı tutuşuruz. 

Selmaz, biraz kızardı ve 
k$eledf: 

- Peki, bitirelim. 
Şimdi, köy dilberi, misafi-

riDİD yanına yanaşmışb bir 
kolunu onun beline uzatarak: 

- Şu çarşafı çıkar ·diyordu-
o varken anlaşamayız ki. 
Şehnaz, sersem sersem, Emi

nenhı yüzüne bakb: 
- Çarşafı neye çıkarayım, 

bahaimizle onuti münasebeti 
ne? 

- Ben mi haklıyım, sen mi 
llalduun? Meydana çıkmak için 
aoywımalısm. 

Şehnaz, biraz geri çekildi 
ve belini Emineniıı kolundan 
kurtararak: 

- Üstüme iyilik, sağlık -
eledi· bu nasıl söz? hekimler 
tibi kulağını sırtıma yapıştırıp 
fçimi mi dinliyeceksin? Öyle 
çocukluklar 1stemem. 

- Demek ki korkuyorsun 
yalanın açığa çıkar diye çeki
niyorsun. İçin pak olsa hemen 
soyunursun. 

- Deli misin Emine. Etime 
bakıp ta temiz olup olmadığı
mı nasıl anhyacaksm? Ben bu 
davadan vaz geçtim. Bir kuzu 
istemiyor musun, iki tane gön-

, dereyim. 
Emine güldü : 
- İş kuzuda değil hanımını, 

haklı çıkmada. Benim, Allaha 
şükür, kuzum da var, koçumda. 

- Aklınca benim temiz ol
madığımı söyliyorsun ha. Da
nlma ama haltediyorsun . 
Hem de başından büyük. 

- Halt, malt yok, Halep 
orada ise arşın burada. Ken
dine güveniyorsan çıplan. Bir 
bakışta «hüvelhakkını» söyli
yeyim. 

Şehnaz, bir "onıspunun ken
disin~ iffetsizlik damgası ya
pıştırmasına tahammül edemi
yordu ve adam akıllı kızmak 
istiyordu. 

Lakin hiddetlenmeyi bir 
türlü beceremiyordu. Geçmış 
günleri, işlenilmiş günahları 
habrlayınca kadına hak veri
yor ve yüzüne utanma kızar
tısı yayılıyordu. Buna rağmen 
tecessüs damarlan da tepreşi
yordu. Köylü kadını kendisini 
soyunca ne anlıyacaktı? Te~ 
ninde ne görümcelerinin öpüş
lerinden eser, ne hala kızının 
dudaklarından kalma iz vardı. 
Temiz, tertemizdi. Bu berrak 
ve lekesiz vücut üzerinde geç
miş günlerin çirkin hatırlarını 
görmek elbette mümkün de
iğlid. 

Şenaz, bu ciheti düşündükçe 
Eminenin teklifini kabule mey
lediyor ve müteakıben bir 
orospunun evinde soyunup 
kendisini muayene ettirmekte~ 
ki çirkinliği teemmüile gene 
hiddete kapılıyordu. Hicap, 
hiddet v~ merak, ııöbetle ka
dıncağızı hırpalıyorlardı. 

Emine, dizi Şe~nazın dizine 
değer bir vaziyetteydi ve su
suyordu. Sanki misafirinin zih
ninden ve yüreğinden geçen 

Çapa11lann istedikleri1 
Aksaray - Topkapı caddesi 

geçen sene Şehremanetinin 
himmetile tevsi edilmişti. Fa
kat bu genişletmeden hiç bir 
f aide hasıl olmadı. 

Çünkü açılan yer yazın toz 
kl§ın çamur deresi halini alı

yor, mürur ve ubur imkansız 
olayor. 

Tramvay şirketi bu t-evsi 
edilen kısmı cift hatta tahsis 
etse hem seyrü seferde intizam 
temin edilmiş olur, hem de 

halk bu çamur ve taş der
yasından kurtulur • Bundan 
başka Çapa bu hattın en iş
lek istasyonudur. 

Orada tramvaya intizar için 
bannacak bir saçak alb bile 
yoktur. Tramvay şirketi Ak
sarayda olduğu gibi .çapada 
da bir intizar mahalli yapma
lıdır. Buna şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

• 
Teşekkür 

Şehremini: 
Ömer 

İki ay evel Gülhane hasta
nesinde hemşiremi ölümden 
kurtaran bir ihtimamla te
davi ve vaz'ı hamlini ameli
yatla temin eden Dr: Refik 
Münevver, Saim ve Galip bey
lere alenen teşekkür ederim. 

Hafız Kemal 

hisleri anlıyarak için için eğ
leniyor ve ismetine mağrur 

bir kasaba kadınını inhizama 
uğratbğından dolayı gizli gizli 
seviniyordu. 

Şehnaı, öyle bir bahse gi
riştiğine ve o gün bu meş'um 
eve geldiğine bin kere pişman 
olmuştu. Son mülahaza olarak 
oradan savuşmayı, Eminenin 
tazyıkından kurtulmayı kuru
yordu. Ancak onun, bu dürüst 
ve dürüşt sözlü fahişenin bü
tün komşulara şu macerayı if
ta etmesi ihtimalini de unut
mıyordu. Aralarındaki bahsin 
şuyuu halinde köy kadınları, 
kim bilir ne kadar gülecek, 
eğleneceklerdi. Hele o bahsin 
fahişe tarafından kazanılması 
ne istihzalara, ne imalara se-
bebiyet verecekti? 

Şehnaz, tabii bir teselsülle 
dimağına yayılan bu düşünce
lerle tet"lemiye barlamışh. Gö
zünü kaldınp Fminenin yüzü
ne bakamıyordu. O <la inadı
na sakitti, hiç sesini çıkarmı· 
yor ve sadece misafirini göz 

iş arıyorum ~ 
~sulü muh.aseb~~e !,.t f. 

aşınayım. Giınde uç ~ 
lışmak suretile sınai ·~ 
müessesatta ınuhaseb 
çalışırım. ~; 
Atlresı Aoauolu ajansı i1All"1 ş 

* Muhabere . il'! 
Mükerrer sigorta ifle1f ,;; 

kında mektup yazası ~ 
imzalı karümiz ın~t~•b~I 
uğrayıp sarih adresıJJI , 
melidir. Aksi takdirde. 
tubu neşredilemiyecektİ1' 

* Muha~ere / · 
Kadıköy belediyesioe l; 

bir kariimiz bir oıeklll~ 
dermiş, fakat her ~ 
adres ve ismini yazııı•Y10~ muştur. Muhtelif zaııı•., r. 
bildirdiğimiz veçhile b J .'.# 
d . . . e1'llJ~ 

a res ve ısımsız ın O- ~ 
neşri maalesef ınuııılı 
ğildir. ... 

Bir keşif daha 
~ıkletle tezyidi kuvfet 

lünü ben de keşfettiıI>• . 
keşfettiğim usul çok JJJil 
Parasızlık yüzünden ?'" 
len teşebbilsatı yapaıııı 
Keşfettıiğim usulü bet 
izaha hazırım. tO 

Sirkecide Uzunk6~~ 
linde Mehmet 

hapsinde tutuyordu: . 
Bu kıırşılıkh sükiit ep•. 

det devam etti ve 
Şehnaz, bir şey söyleıll~ 
buriyetini düydu! ~ 

- Sen de, ben de -' 
luk ettik, içinden çıkılıSS 
davaya giriştik. Şaks
tadı ile bırakalım, b 
konuşalım. 

Emine kuru bir sesle 
verdi: ~ 

- İnatta bir ıııut'
bana haklısın demeli, 1 
haksız çıkarmalı. ~ 

- Allah, Allah, ç~1-,.. 
Hatırın için sana ha. 
yeyim de kendimi 1111 

yim?. .-
-Öyleyse beni haJ<? 
- Nasıl çıkarayaııı 
- Soyun, seni bit 

geçireyim, dava bitede 
- Ben kerevetler 

mıya alışık değiliıılı 
mı hanım? ~ 

- Keşki ona abf' 
yalan söylemiye abft:ı'~ 
iki yüzlülüğe alışını)'• 

[Bi~ 
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·r. ~l~aYeıer, nt•'<teler sofradan siyet itibarile aralarında an-
~trı d kulaktan kulağa ve laştıklan cihetle sofra sohbe-
~ kıoıUtı e dudaktan dudağa tine artık nihayet verilmesini 

JI '-b.if Uyordu. Efsaneler tari- istiyorlardı. Biraz sonra bütün 
e l ~- ktl~ sahife ve hatta ke- saray, Bizans sarayı geniş bir 
~~ ~ İJahıırne tekrar ediliyor- çıfthaneye inkılap edecekti. 
~ ~ ~al arın ve ilahelerin ke- Her oda ve her köşede bir 

0}1:: ıq.ilsatında ve zavallı fani- hacle kurulacak, efsaneler ta-
ıl ·" ~P~iıJ·~da irtikap ettikleri rihinin metni oralarda - şadü 
ııPl"İ ~e~d er, Jüpiterin keçi şatır - } aş tılacaktı. 
~ \ t, Ye:. !aptığı zampara- Bizansın ve Bizanshlann 

:ı nue .11u~un inek şekline te- «Ülimp» ilahları ve ilahelerile 
lit ~l\tıı~htiya~ ettiği kepazelik- nisbeti -bu noktai nazardan-
\ ltıeıı~n pıçlenen ilahelere nakabili inkardır. Her Bizans 
~ t nç ıbeler, babasından kadını ruban ve meşreben 
l~~diet Ç~c~k getiren bik- bir Venüs ve her Bizans er-
~ik f sahıbı hudalara mü- keği gene ruban ve m~reben 
~ta~~ralar ·mevzua müna- - Jüpiter ve emsali gibi - bir 
~~t ~ .. alınarak - anlatılı- deyyus idi. Bu ziyafet gecesi 
\"'ttt!tıluşülüyordu. işte o ruh, ve o meşrep, bil-
~ tt iç· Şendi, herkes şa- hassa hali feveranda, hali ga-
~tte111n.de idi. Şaraplar ve leyanda idi. 
\ıı:~ Rıı tnasallar impera- İmperator ihtiyardı, her 
~t kn küçük payeli da- hangi bir kadınla artık oyna-
!" iji h adar herkesi, dişili, şacak halde değildi. Likin, 
~"t~ erke21;i kamçılayordu. misaflrlerdeki şevki behimi, 

"' d~~rısına ve ziyafetin onu da tehyiç ettiğinden do-
~t' bit &ru her kadın sof- nuk gözleri ölü bir iltima içi-

l ~'d·htt :~~ikvuslet bırakmış nde bir şeyler dileniyordu. 
çoV~ ~ 1 \'ı.ısı e sofradan bir Bu talepkar nazarlar uzun 
,1 l ~ ~~ ka~t Yakalamıştı. miiddet pek muhteremin üze-

f' ~ ~ \'e ~n, eş bulamıyan rinc e dolaştı. Koca Kayser, o 
~- ' n, Şimdi onlar, o sarhoş gece ve yalnız o gece, asri 

t Yemek · l J '~"~ salonundan bır Hergülün la ı olmak için bel-
&""- \._" o .. aYtılrnak için sabır- ki bir vilayeti feda edecek-

f'lı .. oste . 1 
'j ı 'İtnd·tıyorlardı. çilen ti. 

t. 'f ~-... 1 ateş halini alıp Beyaz saçları ve bembeyaz 
' ~~İı:ı ~utuşturuyordu ve sakalı, kuru parmakları biraz 

~ ~ dat Rozünde çılgın bir kanburlaşmış beli ile Hergü-
~j )' tfis 'J 3alanıyordu. lün nedimi olmak elbette 
~ti" ~~~lcti:lllekierin, renk renk miimkün değildi. 

I ~~ ·~id Yüzüne bakılmı- O şerefe ermek için terü 
~ ~' c susmuş, sinirler taze ve hatta şabıemret 

I ~~ek &tlnıişti. Kadınlar olmak lazamdı. Buna rağmen 
"-.~ İçirı '. erkekler tekeleş- imperator hazretleri o hulyaya 

J l.' b ısticaı d 1 d kapılmışb, gözlerini pek mul:.-1'' ~ Ue d .. e iyor ar ı. teremin kalın boynundan ayı-~ 'hıtıd egfşmişti. Kadın-
ı ~~t dav ~~ çıkan her ke- ramıyordu. fakat o, mevut 

JI \ ~~ ek~r bir böğürme, f saadetin hayalile ve bütün sa-
t1I~ ~~tehaı·konuşuşunda acul ~ay kadınlarından ceste ceste 
'aı' \ı~0tdu. 1 bir kişneme iktitaf edeceği zevklerin he-
~) L" tıtıe sabile meşguldu. Mağşuş 

\ı:. ltlUteb~: . a~ı sabırsız- j kayserin murdar emellerini 
"1 t1ıtauı tı~tı, onlar da anlamak şöyle dursun, zaman 

edikleri ve cin- keçtikçe onun vücudunu bile u-

, ........................... . 
yriscfAin 

Rakllar fena. vel .. ·M·e~rk.cz· .• a.ce·nt·as·ı ·: ·G·al-at·a· 

Paha/l o/dug"'un- kopru başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası : Mahmudiye 

dan mı artıyor? li-h ... an_ı -a-ltı-nd_a_. _ıc; ... ta-nh_u_ı _21_4_0_ 

Dün g rip bir mektup al
dık, sabık bir rakı kaçakçısı ol
duğunu beyan eden imza sahibi 
bu mektubunda kaçakçılığın 
iç yüztinU anlatmakta ve ka
bah:ıti müskirat inhisar idare
sine atfetmektedir. Bu sabık ! 
kaçakçı hülAsatan demektedir 
ki: 

- « Kaçakçılığın bu kadnr 
revacına bilhnssa müskirat in
hiser idaresi sebep olmaktadır. ! 

Biz rakıyı hnlis kuru üzüm- I 
den çekmek «?» suretiyle «50» 
kuruşa mal ediyor ve « 150» 
kunı~a satıyoruz. Beher kilo- 1 

sunda kaçal.çıya «100» kuruş i 
kar bırakan rakının halk r j 
sında bulduğu rağbet hem ucuz, 1 
hem de nefis olmasından do
layıdır. 

İzrnir sürat postası 
( GÜLCEMAL) Yapuru 9 

\ğustos cuma 14, 30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
~umnrtcsi sabahı İzmire gide
~t.:k ve pazar 14,30 da 1z
mirden hareketle pazartesi 
~ab ıhı gelecektir Vapurda 
ımıkemınel bir otkestre ve 
l'.azbant mevcuttur. 

Antalya postası 
l.. 1NEBOLU ) vapuru 11 

Ağustos Pazar ı o da Galata 
nhtımından hareketle [ lzmir, 
Kullük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gıdccck ve dönuşte mezkur 
i ke lelerle birlikte [ Andifli , 
l\,tlkan , Sak,z , Çanakkale , 
Cclibolu ] ya uğrayarak gele 
.:ektir. 

İnhisar idaresinin 160 ku- 1 

ruşa satbrdığı rakılar incirden 1 
çekilmiştir. ___________ ...__ 

Hatk bu rakıları tutma- , Bozca ada postası 
makta ve «150» kuruşa, üzüm- (GELIBOLU) vapuru 10 
den çekilmiş kaçak rakı a~ustos Cumartesi ı7de idare 
almaktadır. Kaçakçı günde rıhtımından hareketle [Geli-
yüz okka rala istihsal etse bolu , Lapseki , Çanakkale , 
yüz lira kazanır. 1 lmroz, Bozcaada] ya gidecek 

Her hangi bir kaçakçı ayda ı ,·e [ Çanakkale, LApseki, Ce-
ancak bir defa baskına uğrar ve 1 libolu]va uwavarak gelecektir. 
her baskın da ancak (1000) li-
ralık bir ceza ve zarar verir. al ov d postası 
Bu takdirde bile gene ( 1500-
2000) lira karlıdır. Bu sebeple Cumartesi, Salı, Çarşamba 
kaçakçılıktan vaz geçmez. gunleri Tophane rıhtımından 

Kaçakçılığa mani olmak J,alh.makta olan Yalova posta-
için halkı kaçak rakı lan ağustosun 8 inden itibaren 
içmelden vaz geçirmek, yapılm1yacaktır. Buna mukabil 
bunun için de 50 kuruşa mal 9 ağustos Cumadan itibaren 
olan üzüm rakısını 300 kuruşa haftanın Cuma, Pazar 'günleri 
sattırmamak lazımdır. \ apılacah.11r. 

Para, pahalı mal satmakla Cuma postalan : Köprüden 
değil, çok mal satm;ıkla ka- 8,J 0 da kalkarak Kadıköy , 
zamlır ve halk (150) kuruşa tekmil adalar, Kanal, Pendiğe 
satın aldığı kaçak rakı aya- k y ı 
-rındn «?» nefis bir rakıyı (200) ı uğrayara · 12' 15 te a ovaya 

\ c Y alovadan 17, ı 5 te kalka-
kunışa inhisar şişelerinde 1 
bulursa kaçak rakı içmek iç.in rak lS,3o da Pendiğe gelecek 
nefsini tehlikeye koymaz. Ka- Pcndih.1:en 18,40 ta hareketle 
çakçı da alıcı bulamayınca tekmil adalar ve kadıköyüne 
kaçak rakı yapmaktan vaz uğrayarak 2 I de Köprüye 
geçer.» gelecektir. 

«S. S.» - Bu mektubu şa- Pazar postalan : Tophanede 
yanı dikkat bulduğumuz için 1 'e) ri scfain rıhtımından 9 da 
n.eşrettik. inhisar id&resinin kalkarak doğru Buyükadaya 

~ 
meseleyi her halde tetkik l burada Koprüden 8,2 5 te 
etmesi ve mektubun makul kalkan 'apurdan diğer 'adaların 
gibi görünen noktalannı nazarı · aktarmasını alup ıo,ıo da 
dikkate alması l"'ıımdır. ij hareketle ı 1,40 da Yalovaya 
~~~~~~~~~~~~ı = gide,ek ,.c Yalovndan ı 7 de 

nutuyordu.Gozlen elıseriya Af- ı_alkarnk Buyu~adaya gelecek 
roditin dilrüba çehresinde ve 1 

'c burada diğer adabnn ak-
bazan da sarhoş kızların uryan tarmalarım verdikten sonra 
sinelerinde dolaşıyordu. do ~ru Koprüve gelecektir. 1 

[Bitmedi] 
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Paris cinayet mahkemesinde 

çok heyecan e e bi 
dinliyenıere · 
dava " 

öldürdiJ 
ele ettiğini de sftklıya~ 

Bu kadın 
Fakaf oğlumun da bu kadına fena mua 
Bu cümleyi söyliyen o~lu ··n üırülmüş bir ana ., 

Jçine hfl tufanlan kanşan büyük cinayetlerde katillere en Genç kadın cevap veriyor: Goıaııı 
faita 'beraet karan veren mahkemeler Fransadadır ve bunun Hayır bunu yr-pamazdım, dehşet içindeydinı. .A 
içindir ki bu nevi cinayetlere en ziyade orada tesadüf edilir, rarmıştı. o~~ 
derler. Bu mütaleayı Alman ve İngillz gazetelerinden başka MüddP.i mevkiinde ölen adamın annesi vardı, o dı! bllıııır;,i 
FTansız matbuabnda da görürüz. Fa· • icarısına ç~k fe~a muam~Iede bfl~eJll ~ 
kat şikayetlerin en çok şiddetlendiği ğunu tasdık edıyordu. Reıs Jllll 11 
zamanlarda bile «mazur katil» buluna- başından sonuna kadar dinliyeıı 
bileceği prensibile haraket eden «Jü- şiıik halk heyetine sordu: 
ri-hallo mahkemelerinin hikmeti vücu- Ne dersiniz? .jldİr ~eJ 
dünün inkar edildiğini bilmeyiz, bilakis a ıeyet hususi bir odaya çel; e '°' 
cJdden medeni memleketlerde bu cins arasında müzakerede bu!undu ~ ıe'' 
mahkemelerin bulanması elzem görü- mahkeme r a onuna gelerek ıç tt~ 
nür. Tenkitler, nihayet bu mahkemele- biri vasıtası ile kararını tebEğ e 
rin baz.en zayıf davranmakta, hisse, he- - Kadın mazurdur. 1, 

yecana fazla kapılmakta olmaları nok- ] ' h 
tasma matuftur. Fakat buna rağmen -1 e ll Sa ~l S) )1 .lf 
bu mahkemelerde verilen beraet karar- - . ~p-
bmnm çoğu muhik görülür, tasyip edi- Almanya her IJJi :i.c Şo anlatacağımız vak'ada olduğu f ftik mıdır 1 / 

Hanriyet. Estiye 15 yaşında iken Jan Bir müddet evvel Nevyor1'd8ıı 
Şofur admı taşıyan bir genç adam ile üzere Avrupamn ayni lim.aPlo~il~ J 
evlenmiş, 18 yaşında iken de bu genç dakikada hareket eden bır ~'~ 
adamı öldürmüş ve geçen hafta kalk Amerikan ve bir Fransız fra rı'~ 
mahkemesinin huzuruna çıktığı zaman: vapuru istemeksizin yarışa tutııŞ j~ 

- Üç seneden beri hayatım bir fe- f\. ılil Kadm bli!f t'ik hemşfresl ı1e berabe~ Neticede birincilik Amerikadıı;\ıııı-' 
llket silsilesi halinde geçti, demiş ve şüphe yok, döğülmüş İngilterede, üçün<!l._l ı. te Fransa da kaldı. Y arıştıı ,J 

bir çocuk vazı ile maznun sandalyasında hıçkıran bu kadına puru yoktu fakat Alman gazeteleri: 1' ljY.4 
acıya hakimlerden berat kararı almıştır. _ Evet, dediler, bu doğrudur, yalnız unutınaıııs 01 

Küçük Hanriyet nişanlısını daha on üç yaşında mektebe gi- birinciliği kazanan Amerika vapuru hakikatte Ahnaıı!~c1et 
derken Paris civarında IÇ.ılermon Köyünde tanımıştı. 1P"' 

Jan Şofur o zaman bir eczanede muavin olarak çalışıyordu. mır, uzun müddet Alman bayrağını taşımış ve il I 
İki &ene sonra (15) yaşına gelen küçük kız ile evlendiği zaman ' muahedesi mucibince Amerikaya geçmiştir. d Jl e~" 
onun verdiği cihaz ile bir eczane açtı. Gene unutmamak lazım ki bu vapur muharebe e ııııı~f 

Fakat zevcesini mesut etmek için en küçük bir teşebbüste :-ılmış eski bir vapurdur, buna rağmen henüz ysP;,~ (J 
bile bulunmadı, küçük kızı hapsediyor, parasız bırakıyor ve ingiliz ve bilhassa Fransız vapurunu ferah fe \l,ıı 
daha çocuk iken kadın olan küçük Hanriyet, 15 yaşında bir bırakmıştır, bu böyle olursa yeni yapacağımız val' /.. 
biçare bu vaziyet karşısında da daima sükut ediyordu. Fakat olacağını düşününüz. 0ı~I 
günün birinde Jan Şofur köyü ve ailesini bıraktı, Parise gitti. Aradan çok zaman geçmeden Almanlar yeni yaP.tıt gB• 
Bir ~üddet nerede ve ne olduğunu haber vermeden orada purların ne olduklarını gösterdiler. Filhal.Aka Parıs bıl ~- J 
kaldı, sonra karısını ve onun ebeveynini çağırttı, Pariste baş- rinde teessür ile kaydedilmiş bir ha~er gördUic, JfJ. 
ka bir işe girişecekti, para istiyordu, fakat Hanriyetin ebevey- hülasası şudur:. .,s~ 
ninde para yoktu, bütün mevcutlarını eczaneye yatırmışlardı, Almanyanın yeni yaptığı Bremen ismindeki tt3ıı1J ~ 
veremediler. vapuru ilk seferini yapmış ve Atlantik denizini 27 roıftıf' 

O gece karı koca arası~da kavga çıktı, adam bağırdı 4 gün 14 saatte geçerek mevcut bütün rekorları ~ır 1. 
çağırdı, küfretti, karısını dövmiye kalkıştı, nihayet uykuya dal- rekor 4 gün 77 saatti, gene Alman vapurundaydı. difo e ~ 
dı. Sabah oldu. Adam hiddetini unutmamıştı, gene kavgaya Alman gazeteleri bu habere şu mütaleayı ilave f 1iııdr 
başladı. Kadın korkuyordu, odadan çıkmak koçmak istedi, a- Vakıa rekoru kırd1k, fakat Bremen bu ilk s~ e pif 
dam beğırdı: süratini göstermedi, çünkü açık denizde dehşeti• I 

- Dur, yoksa seni öldürürüm! vardı. .. lıtl ~ 
O dakikada kadının gözü masanın üzerinde kucasının revol- Biz bu mütaleayı ihtisas sahibi olan bir tanıdıgıto 

verine ilişti, tetiği çekti ve Jan bir daha kalkmamak üzere tiğimiz şu cümle ile ikmal edeceğiz: tı" 
yatağında kaldı. Fransızları şöyle bir kena~a bırakmız, Alına~~ r'~ 

Reis soruyur: harp, gerek ticaret gemilerini lngilizlerden de çok ıY 
- Bu tarzı hareketi makul görmem. Kocanızı öldürecek sabit olmuştur. Yalnız dikkat etmeli: 

yerde mahkemeye müracaat edere~ talak isteyebilrdiniz! Eyi yaptıkları gemiler kendileri için yaptıklarıdıt· 



re . 
~ 
~il yıldızlan 

&ylanndo 

Norma Talmaç sesli filimlerdcn 
tikayct ediyor 

Sesli filimlerin dedikodusu 
Avnıpa ve ~ -,ıerikada hlli 
devam etmekte, bir taraftan 
takdir ve teşçi 
sesleri ytıkae· 
lirken diğer 
taraftan tiki· 
yet avazeleri 
iıitilmektedir. 

Sinema yıl· 
dızlamım en 
etki ve en 
meıhurlannd • 
an olan Nor· 
aaTalmaç.ba· 
lwuz ne ~yor: 

- Atk seale ifade edilemez. 
· Afk bir gürültü değil, bir ba
kıf, bir tebessüm, bir hare· 
kettir. Halbuki rejisörler, sine-

ma direktörleri filimlerdeki aşk 
sahnelerinin de mutlak müki· 
lemeli olmnını iniyorlar. Bu 

cektir. 

sinema ıçın 

çok teblikeleli 
bir şeydir. 

Sinemacılar 
böyle budala
ca hareket· 
lerd~ devam 
ederlerse fi
limcilik yakın 
bir iatikbalde 
büyük aarsın
blar' geçire-

Ben seasiz filimleri tercih e· 
diyorum. Onlar vakaiyi daha 
canlı, daha güzel bir tekilde 
tubit ediyorlar.» 

Sinema 
• 

serserı 

dünyasının 
Yahudileri 

Sahne varılan !ltrıemaabpn en fa:ııla yorulan , en nıt;tr vaziferi deruht-e 
etmış menc.uplandır. Sır sahne '·a:ı:ıt her se\'den <'\el yann nı>redc yauıea~ını 
ve ne gıbı hadır.elerk Lırşıh.,..acagını bılrniyen za\ allı bir adamdır. ~'atı 
onu bit 4jok zamanlar bir ~rseri gib: dı ar diyar gezdirir. 

1 

Kari!f!rımize hır ım•al vemıı olmak ıçın bunlardan bırini ele ~lalım : 
V. S. \an Dıl.. Tahınnin pavtahtında beş ay ikametten onra bundan bir 

müddet c .. ·el Hollıvuta dönmüş. bir apartıman !)atın alarak biraz irtirah~t 
etmek ıetenuşti. 1-akat ta.lliiız adam bu arzusuna muvaffak olamadı. Aradan 
on he~ ~n geçmeden yeni bir filim içın Kanarya adalanna mütC'o·cc.cihen 
rola çıkıyordu. 

Orada haylı müddet kaldı. Geri döndO_ğü srrada c Artık bir yere kımılda. 
mam. En az aln ay dınlenecerrım ! > Diyordu. 

İnf&n bfiyuk sovlcmcrnli. \'. S. Van Dik şimdi einema payıtahnna dlıınciü· 
günün h:ıfu!ındıı Afrika'-a gitm~k fizcre ha:r.ırhk gı'\rmrktedır. Zava.Di Van Dikl 

11Rolünü ezberledin mi?,, 
1Jıı elimle JİnemlJ Mn1aikArlan arasında 1nıgihı 

en fazl4 duyıilluı sözdur 
Sesli filimlcrin sinema stüd- Ramon Nuvaro mikrofon 

yolannda yapbğı değişiklik önfinde söyliyeceği şeyleri 
inanılmayacak kadar büyük- başkasına okutturarak ezber-

tür. Bu tcbed- !emektedir. 
dül san'atkir- Con Cilbert 
ların hususi yalnız kendi 
müki.lemeleri· rolünü değil bir 
ne bile tesir eserdeki b Ü· 

etmiş, dün için tün mükaleme-
leri aklında tut-

s t ü d yolar da mıya çalışmak· 
Yer İ olmıyan tadır. Lon Şaney 
«Rolünü ezber· 
ledin mi»? cüm
lesi bugün «Na
sılsın, iyi mi· 
sin?» suali ka
dar kesreUe 
kullanılmıya başlanmıştır. 

Con Cilbert 

rolünü siyah bir 
tahtaya tebe
şirle yazdırmak
ta, baka baka 

ezberlemekte
dir. Geri kalan-

Rol ezberlemek... Bunun 

lardan bir çoğu pek güç bul
duklan bu iti becerebilmek 

için her aktör ve aktrisin için mektep çocuklannın usul-
ayn bir uwü vardır. lerine müracaat etmektedirler. 

Sahife 7 

Sinema yıldızlan 
t4til aylarında 

Gretıı Garbo 

Doroli Sehasüyan 

wa Lapl.ant 



- Hari nakadar soğuk. 
- Aranın:daki tesirden olsa ...... 

A~~~:.~ t'!ft 
Jc* iken bir kadın geldi. Ba
prda, çağırdı. Sizi döveceğini ' 
lldlrecegini söyledi. 

- Sen ne dedin? 
- A)qam üstü gelin. Hamm 

•zaman evdedir., dedim. 

- Yatakta bir ıey var .... 
- Ne gı1>i, 
- Yatarken , Zolay yatbm·, 

timdi kalkamJ' Jnım. ..,~ · · 

Eğlene 

- Yavrum. Ben akşam gelemiyeceğim. Sakın &ziileylm d.~e. 
- Hiç Uzftlmem benim lUtufkb kocacığım. . 

-~..... -
- Sizin lokantanın tabaklan çok hoş. ...... S6heyllnın 1mı bt)yüdü. Baba demeğe 
- Evet. Biz o tabaklara ekseriya Armut başladı. 

kom. - Kime? 

Hisap görmek-! en mi1him nokta ·Sormasa imif 
- Ben sana eğer top oy

narken bir daha cam kıracak 
ohirs&n hisabını verir deme· 
dim mi? 

- Evet .. Baba dedin ama 
ben bu hisabın bakkala ver
diğin gibi F,a hisabı oldu-
pnu 1a11m1'hm· 

- Azizim! Konferans veren 
adam için en dikkat edilecek 
nokta konferansını bitirdikten 
aonra salonu ayaklarınui ucu
na basuak terketmektir. 

- Niçin? 
- . Dinleyenleri uyandırma-

mak içia. 

- Kızım. Ölen senin kar
deşin mi? 

- Evet hanım teyze. 
- Vah vah. Biribirimize o-

kadar da çok benzerdiniz ki 
bani sormua idi lSleai aeni 
unnedecektim ... 



sahile 

kadar 

ti ................................. .. 

- Eski tablolardan nefret 
ederim. 

- Ben de minyatürden hiç 
hoılanmam. 

Okumak! 
- Beni seviyor muıun? 
- Göı.lerimden okuyama• 

dın mı? 

- Hayır. Okumak bilmem. 

- Neclinın mayosunu rar
clnn mü. Ne glbel? 

- Ben deniz kenarlarına nep balık batın için geliyonım. 

_._ Nemi gftzel ? gerildiği 
uman yırtılmıyor ki a-6ı.el 
olawı. 

- Dört kiıi peıinden kopıyor. sıkılmıyor· - Eyvah .. Şfıadi ne, yapayım? 
musun. 

- Hayat pahalılığı ile hem 
mik:adele ediyoruz. Fena mı? 

• 
irsi istidat 

- KOçük yetenim tofar 
olacağım diyor. 

- Ya .. 
· - Bu onda irai bir imdat· 
br. 

- Babuı ne it yapardı? 

- Meaar kuıcıaı 

- Ne oldu. 
hen hem onlar - AKJ kadın yağı tnada bırakb kaçtı. 

Şimdida tavayı atqten kim indirecek.? 

Kaybolmasın 
1. M. Beyin çok garip tabiatleri var. 
Kendi Y cıilköyde oturuyor ve sabah gelip gidiyor. Bir gin 

trende rutgeldim. Bilet.çiye biletini kestiriyordu. 
-Niçia aboncmaa olmıyonun daha kirh deiil mi dedim. 
- Abonemanım var .. Dedi. fakat evde. 
- Neye yanına almıyorsun da ber gün bilet p"arası veriyoraun. 
- Y annpa alıp ta kaybedecejimcieıı korkuyorum. evde olUI'· 

aa daha emni1etli ceYabmı verdi. 
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Leon Rüt .ôlnıenıişti 
Uçurumdan aşa.f!ı yu<'arlanırken bir aiin dilsmüs ve s1J1' 

\..,.../ (') J ., bt 
ra da ha{)asız; ::ıJ ·asız bir bodrumda açlıktan ölnıiy·e 
rakılmzştı. Onu buradan bir kadın kurtardı. Bu kadJJI 

l\Tz"cin 
J 

kurta rnıışt1,? kimdi? l\'e istiy·orclu? 
Adliye koridorlannda bu 

hadise geçer ve Tigris her· 
kesin ginü önftnde, alman 
bütün ihtiyat tedbirlerine rağ· 
men matmazel Janini kaçınr
kea Sen Mişel dağında başka 
bir vak'a geçiyordu. 

Habrlardadır ki Tiğris, po
Hıı hafiyesinin oğlunu kayala
lana tepesinden fniabp uçu
rama atmıştı. 

Leon Rüt, uçurumdan aşa
ğı dftterken artık mutlak 
surette öldüğüne iman etmişti. 

Kayalardan atağıye dlifer 
~üşmez bin parça olacaktı. 

Fakat.. hayret •. 
Leon Rüt diifmedi. 
Daha doğrusu düştü. Fakat 

bu düştüğü yer sert taşlar 
değil.. Saglam iple yapılmış 
ve eyice gerilmiş bir balık 
ağı idi. 
Ağ .• , Leon Rüt içine dü

şer düşmez derhal kapanmış, 
harekete gelm!ş ve uaul usul 
inmiye başlamıştı. 

Zemine temas eder etmez 
karanlıkta yüz ve gözleri gö· 
rünmiyen bir takım insan 
gölğeleri, Tigrisin arkadaşlan, 
hafiyenin oğlunun kafasına 
şiddetli bir yumruk indirerek 
bayılttılar. 

Leon Rüt gözlerini açbiJ 
zaman kendini karanlık, 
ziya ve hava a!maz, rutu
betli bir mahzende buldu. 1 
Haydutların e!inde esir oldu- f 
ğuna kani oldu. 

Günler geçti. Ne gelen 1 
vardı ; ne cle giden. 

Delikanlı bu vaziyette git
tikçe ··mftsizleniyor, açlık fe 
s s zlu ··an giin geçtikçe kırıoı 
\ 'P. ten düsüyordu. 

Uçun:ü günü .. 
Başt ucunda bir &es, bir a• 1 

ratc se~ı işitti. Gelen.er kim- i 
dı? ı 

Dost mu? Düşman mı? Leon 

Rüt bunu diişOnmeden hay· 
kırdı: 

- İmdat, yetişin, burada 
aclıktan, susuzluk ve havasız· 
lıktan ölüyorum. 

Yukardan bir ses cevap 
verdi: 

- Sinyor!. Merak etmeyin. 
Sizi kurtarmağa geldim. 

Leon Rüt büsbütün cesaret 
buldu. Daha kuvvetli bağırdı 

- İmdat! İmdat! Bir az 
sonra polis hafiyesinin oğlu· 
nun kapatıldığı mahsenin te
pesinden bir kapak açıldı. Bir 
fenerin hafif ışığı görüldü. 
Sonra aşağıya dcğru bir ip 
sarkıtıltiı Leon Ri!t derhal bu 
ipe sarıldı. 

Kuvvetsiz kalmış olma.sına 
rağmen son bir hayat ve 
kurtuluş ümirli ile yukarı çıkb. 

Kimseler yoktu. Yalnız, 
kapağın, mahzen kapağmm 
yanmda bir fener yanıyordu. 

Leon Rüt bir müddet: 
- Acaba Öu Tigrisin bir 

tuzağı mı? 

Diye düşündü. İhtiyatlı ha· 
reket etmek istiyerek feqeri 
eline aldı. Yüksek sesle 
seslendi: 

- Beni kurtaran kim? 
Cevap almadı. Elinde fener, 

6n0nde açılan karanlık, dar 
koridcMardan yurüdu. 

Nihayet yüzüne çarpan se
rin hava iln tamamen dışarı 
.ÇJlmıış olduğunu anladı. 

Fenerin yardımı ile etrafına 
göz gezdirdi. 

~üntte, bir az ötede ve 
yerde hir kağat, zarf içinde 
bir mektup gördü, hemen 
koftu. aldı- açtı ve okudu. 

- Siıi öldürmek istiyen 
Tigristir. Tigris b~gün masum 
bir kızı kaçırdı. Oturduğu ev 
Pariste adHye sarayı civann
dadır. Kapısını süsiiyen mo:z:a .. 
yık resimlerden çabuk ve ko-

....... ----

lay bulunabilir. Tigris, 
kaçırdığı genç kızla beraber 
otomobil ile firar edecektir. 

Firar cuma günü saat altıda 
olacaktır. Şoföre bu suretle 
emir verilmiştir. Şoförün ismi 
Jozeftir. jozef, Tigrisin mel'a· 
net ortağıdır. Size haber ve
riyorum. Vazefenfa ne ise onu 
yapınız. Ben sizi, genç kızı 
kurtamanız. için kurtardım. 
Kızın ismi Janindir. 

Ona hiç bir fenalık gel
mes:ni istem:yorum. Maksadım 
Ti~isten intikam almaktır. 

Bu mektubun alhnda da im
za olarak yalnız şu kelimeler 
vardı: « Dona J .. )) daha alt 
kısmında da not halinde 
şu satırları okudu:~<şoför Jozef 
otomobili ile beraber şimdi 
yıkılan setin yanındaki garaj
dadir. » 

Leon Rüt Janin ismini okur 
okumaz bütün kuvvetini elde 
etti. 

- Janin!. Janin!. Diye ba
ğırdı. Seni mutlaka kurtara
cağım. 

Sonra bacaklarında kalan 
bütün kuvveti ile garajın bu
lunduğu istikamete doğru koı· 
mıya başladı. 

Garajın önüne geldiği za· 
man kapıyı kapalı buldu. Fa
kat içerde işik vardı ve iş
liyen bir otomobil motörünün 
sesini duydu ve seslendi. 

- MösyQ jozef? 
- Beni kim çağırıyor. 
- Azıcık dışarı gelin. 
- Siz kim siniz? 

' - Patrondan bir emir ge
tirdim. Kapı açıldı. Jozef dı
şarı çıktı. 

,_ Ben de şimdi pab'ona 
gidiyordum. Ne istiyor. Yoksa 
planı de~iştirdi mi? 

Leon Rüt z.aman kaybetme
mek için ve fırsattan istifade 
ederek Jozefin surabna müt-

hit bir yumruk indirdi· 
Şoför yere yqvafıaodt

on RtU bir an herifi 
mek istedi. 

Fakat dütüp bayıh'9f 
adami öldürmeyi nefeiıl' 
remedi. . . ..» 
Planını kafuuıda lılJPJ. 

förün elbisesini soyt:f; 
giydi. Şapkasını da 
geçirdi. 

Motörü ifliyen 
athyarak Pariıin yoluJld 

(Bitili 

Care , 
- Ah azizim. Bu 

gençleri yok mu. Hiç • 
karşı hürmet nedir b 
lar. Ben yemiyorum, 
rum. Dişimden tı 
artırıp oğluma para . 
yorum. Mukabilinde bit 
cevap bile alamıyorulll 
sma mektup yazmıya ii ·dl-

- Benimki de öyle ı 
kat ben çaresini buld 

- Nasıl. 

- Sonra bu • 
içinde elli lira gönd 
di,e yazıyorum. 

- Sonra. 
- Sonrası zarfa 

mayorum. oğlum da ( 
zarftan çıkmadı) diye 

- allo! 
- Allo! 

.... Müd • 
- Müdür bey 

misiniz? 
- Evet. Siz 1..t"ı-.mill 
- Ben dosya 

beyin akrabasıyım. 
liasta.. şayet ölecek 
münhal kalacak yerine 
niz talibim.İlk müra 
kını haiz olmak 
ettim. 

- Maallesef g 
O yeri başkasına 

- Kime? 
- M. Beyi tecla.r 

doklorun oğluna! 



Son Saat 

Deli arayan Derviş 
Eski paşalardar biri bir gün 

bir dervişe küçük bir çekme
ce verdi. 

- Bu çkmeceyi al ! İçinde 
çok kıymetli bir elmas var. 
Her tarafı dolaş! Kendin in
tihap edeceğin bir deliye ver. 
Fakat bu deli öyle bir deli 
olsun ki artık onun üstüne 
başka deli olmasın! 

Derviş, elinde çekmece yola 
düzülmüş. Her yer de, her 
memlekette deli aramıya baş
lamış. 

Karşısına tesadüf eden zır 
delilerden birine çekmeceyi 
tal"' vereceği sırada birden 
c ş'.inür. 

-- l:Selki daha başka yer
lerde bundan daha akılsızını 
bulurum der ve yoluna devam 
edermiş. 

Nihayet her tarafı gezmiş 
dolaşmış, bütün delilerle 
temasa gelmiş, fakat bunların 
hiç birine çekmeceyi vermeden 
tekrar gerisin geriye lstanbu
la gelmiş. 

- Deli bulamadım. 
Diye doğru paşan,n evine 

gidecekmiş. 

Yolda bir kalabalık görmuş. 
sormuş: 

- Sadrazam hakkında idam 
fermanı çıktı, öldürmeğe götü
rüyorlar. 

Cevabını almış. Sonra da 
şunu söylemişler: 

-Bu memlekette kim sadra-

( Mabadi 13 üncü sahifede) 

Kedilerin 
Bir evde fki kedi vardır. 

İkisi de ayni efendinin yanında 
ve ayni çatı altında yaşıyor

lardı. 

Kedinin ikisi de cinsti. 
Ancak birisi, tüyleri hergün 

yıkandığından ter temir ve 
bem beyazdı, ve adam akıllı 
da besli idi. 

Ev efendileri onu her ça-
ğınşta: 

- Gel buraya güzel ceylan! 
Diye seslenirlerdi. 
Diğer kedi kir f çinde idi. 

Hiç kimse onunla alakadar 
olmıyordu. Zavallının açlıktan 
büğürleri bir birine geçmİftİ. 

Herkes onu görür görmez 
hep: 

- Haydi oradan piı mur
dar! 

Diye kovardı. 
' Cılız kedi bir gtın yana 

yakıla besli . kediye bütün 
dertlerini döktü. 

- Bu insanlar, niçin böy
ledirler, dedi, ıen hiç bir iş 
yapmıyorsun. 

Her gün. kanapc ü~ennde 
kucaklarda yafıyorıun. 

İtin gücün sabahtan akıa
ma ve akşamdan sabaha kadar 
uyumak. Böyle olduğu halde 
seni el ilstünde tutuyorlar. 
Her gün güzel yemeklerle 
kamını doyuruyorlar. Hatta 

( Mabadf 13 üncü sahifede ) 

Sahife 11 
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12 SaMfe Son Saat 

Hi/...Yıge Akıl ermez ... 
· Bcyazlenn yaptıkları ite-

Okuyuculann11z bugünden itibaren 
bu sütunlarda, İsmi memleketimizde 
çok işitilmemiş bir Amrrikah •mu
harririn köçiik hiklye!e-ri ile karşıla

şaoaldardlt'. Bu muharririn ismi Cek 
Lon<londur. 

Cek London 18?6 senesinde San 
Fran!iskoda doğmuş, 8 ya~ında iken 
bir çiftlikte an bekçiliği yapmış, 11 
y:ış:ında midye tutup satmış, 12 ya
şında bir be.ltkçı gemisine tayfa SJ.· 

fatı ile girmiş Şimali ve Cenubi A
merikayı dolftŞill!Ş, hattı üııtüvada 
yamyam adıalanna girip çıbmş, !100-

n. alton arayıcılann arnsına katılarak 
Ma+ada, bir sergib:eşt haya_tı yaşamış, 
1ıi. ~ ile Amerikaya doomüş, 
d:at Mftvwt.aısirmiş, gördüklerini birer 
...... ~ olaftllk yeznn,. baş)a
lllllllft b6y6k bir p"ıbret kazaDllMŞ ve 
biııbç lene eı.ıd "V"efat etıni~r. 

bilerimDe f'ITaeını da haber ve
tıetim ki otu,aaıldan hiHyclerin ha
zılan biT ptle deccedilemiyecek 
kadar uzun oldnğu olıetlc bnnhrda 
arasıra htl1ba yapmak ıztırannda ka
l~. JJabt booa rağmen ok.uyu
cuhnnmnı be hlltyelerden ba,-üı 
bir ~k ~ eminiz. 

Kml dt ...... bllbesine 
adım ats M:mlll: 

BMtlD Wıediiim ate.Pnizde 
yemepni .... ..... demw•mı 
altmdada geceJi geçirmektir, 

~ Ebbis 8ÖDÜk ,bir 
sade bana bakb, kansı zma 
iae hommdamnakla iktifa etti. 

Şimali Amerikayı baştan 
'bata geziniz, bu aileden daha 
ibtiJu, dala ın.,.m ve daha 
~ 1* lite,e tewlüf .ede
UiC&iiÜÜL Eğer köytin diğer 
~ bot, 1amn &zerinde kı
»4•,. çekell lropekler de bu •kr )'<*Vdll olmuaydi
... mu~ brmeda durmaz, 
l 4/ • bir melce arardım. 
F N pıe yoktu girdim. 

ihtiyar EbbİI dalgmdı, göz
._. ııde arama bir zekl lflia 
puhjor ft aoma hemen 16-
alt; o.eda. Ben yemeğimi pifi
ıi*m bana sdıbatim ve yo
hlm bakkmde nazikane bir 
'- ~ aomıaja çalışb ve 
t~nln her defasında 
fla kanmıuı homurtusu ile · 
kaqalaftı. Mamafi itiraf ede
rim. kendilerini sevindirecek 
bir vaziyettıe de bulunmıyor
lardL Vakıa sobaları yanıyor
du. Fakat kannlan aç, vü~
mi da hastaydı. Çömleğin 
~e etim çızırdamağa bat· 
t.hğı zaman ihtiyar Ebbiain 
baran delikterinin açılıp ka· 
pamnağa başladığını gördtım. 
kamı diz çökmüş ıztırapla 
ata 10la ullamyordu, yemek 
JrinMmı ifjtince çektiii aa71 

'Haharriri: Cek Landon 
oda ilk defa olarak inilti ile 
ızbar etti. Her ikisine de bi
rer parça et, birer tas çay 
verdim, yidiler, içtiler, yanak
larına kızartı, gözlerine hayat 
eseri geldi. O zaman sordum: 

- Bu köyde ni~in sizden 
başka kimse yok? _ 

- Ava çıkhlar da ondan. 
ııerede ise et yüklü olarak 
d3nerler ... 

Zilla kocasına hitap elti: 
- Etle yüklü de gelseler 

sana ne. 
- Belki fazla av vurmuş

, lardrr . 
- Bu halde de bize vere

kemik de-cekleri iki parça 
ğil mi? 

İhtiyar Ebbisin gözleri ya
şardı, kadın devam ediyordu: 

- Bidarsk, kuvvetli oğlun 
artık yok, bundan sonra ya
ban öküzünün başlanmış dil~
ni, Yukon nehrinin tuzlanmış 

balığını göremiyeceksin. Karnım 
günlerden beri.bom boş, eğer 
yalancı beyazlardan biri gelip 
te iki lokma yiyecek verme
ıeydi belki ava gidenlerin 
geldiklerini de göremezdin! 

ihtiyar Ebba itiraz etti : 
- Beyazlar yalancı değil

dirler, her vakit söylerler, fa
kat doğru söyledikleri doğruyu 
her gün bir başka şekilde 
tekrar ederler. 

Zilla kızıyol'du: 
- Bir hakikati bugün böy

le, yarın f(>yle ifade etmek 
yalan söylemek değil midir. 

İhtiyar Ebbia inat etti: 
~ Beyazın hareketine akıl 

ermez. 
Et, çay ve tütün ona yeni 

bir hayat vermiş gibi idi, ba
na dönerek devam etti. 

- Beyazın gözü kör değil
dir, görür aklı az değildir 
düşünür, Fakat bugünün be
yazı yarının beyazı değildir. 
bir iti daima ayni tarzda 
yapmaz, halbukı kızıl deri
linin her hareki birdir. 

Sordum: 
- Bu ihtiyarlığınızda neden 

yalnız ve yiyecek sizsiniz. 
Kaldınız? 

Bir aaniye sustuktan soma 
anlatb: 

- Ozamanlar Yamikan is .. 
minde kuvvetli bir genç vardı 
buzlar çozüldü mü Yokun ne
hirden iner beyazlann otur
dukları yerlere lider. kışm 
vurduğu bayvanlann de· 

Emniyet sand1ğın~8 
Halka her türlii kolaylık göstermeği Sandık nzife 

Emlakini ipotek göstererek Sandıktan para istikra' 1' 
müşterilerden işlerini bizzat göremiyenlerin dellil •; 
yoncu gibi hariçten bazı kimselere müracaatla fuZU ~e Si 
ihtiyar etmekte oldukları nazarı itibare alınarak bu k ,e 1. 
dık bu gibi müşterilere ko~ay.hk olmak üzere ma_bso5 \'e 1 
vazzaf memurlar tayin etmıştir. Vergi ve beledıye ~ 
idarelerindeki bu ipotek muamelesini bu memurlar~d·: ~ 
siyle yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aı • ~ v 
bir şey vermiyeceklerdir. ~lakadarlann maliimu olııı 
ilAnı keyfiyet olunur. 

Yedinci büyük 
r A YY ARE PiY ANKosrl 

1 İNCİ KEŞiDE 11 AGUSTOSTADIR 

BOYUK İKRAMİYE 
30,000 liradır 

AYR~A: 18,000 15,000 12,000 ıo,oo0 
liralık ikramiyeler ve 1 Q,000 liralık bir mü~ 

Jıtl'• 
Bu keşid~de cem'an «3,900» numara kazanaca 

rilerini satar, geri gelirdi, 
orada bir beyazın hızmetine 
girmisti , suslü , iyi bir deli-
kanlı idi , fakat beyaz adam 
alqamlan san bir su içer , 
deli gibi olurdu. Bir alqam 
çocuğun üstüne hücum etti , 
öldürecekti , çocuk bir sopa 
yakaladı, beyazın kafasına in-
dirdi, beyaz düştü öldü, çocuk ta 
Köye geldi, bir müddet sonra 
ıilihh beyaz adamlar bu 11sız 
yere kadar geldiler, biz evle-
rimizi soyacaklar, diyet ala
caklar sandık, fakat çocuğu 
ahp götürmekle iktifa ettiler . 
Aradan bir, iki sene geçti, 
biz çocuğu ölmüş sandık, fa-
kat buzların çözüldüğü bir 
günde çıkagelmez mi. Hem de 
yanakları tombul, vücudü şiş
man olarak ... Bize anlattı onu 
almışlar, üstünde kar olmıyan 
ve gökünde her gün giineş 
parlıyan bir yere götürmüşler, 
oradan dere üstünde kllreksiz 
yürüyen ve hep duman saçan 
bir biiytlk sandala bindirmİf
ler, kalabalık bir tehire in
dirmişler, bir odaya koymuı
lar, günde üç defa bizim hiç 
görmediğimiz şekilde yiyecek· 
ler vermişler, ayağından ça
rıkları çıkararak yerine tahta
lı, derili bir şey, sırtına da 
kürksüz, fakat yumuşak bir 
esvap giydirmişler. 

Nihayet günün birinde çocu· 
ğu beyaz adamlar ile dolu 
bir odaya.sokmuşlar, bir çok 
şeyler söylelDifleı,çacuk anla-

,t 
m&Dllf, fakat bir kaç sa 
kendisini dışan çıka 
ne o gemiye koymuşlat• 
ya getirmitler. 
Oğlum Yamikaa& ~ 

görünce onun gittiji 
gitmek hevesine 
heves ile adeta baP 
Diifündüm : 

· - Mademki, dediJIS 
kanı beyaz bir adaıtı1 • f P 
düğü için böyle yid~ 
diler, tiımanlatblar, g 
sen de bqka bir be~ 

O sırada bir bey~, 
çam ağaçlarına, e1lci 
parçalarına bakıyor. b' 
kAğıdın üzerine bit 
yauyordu, oğlum ~ 
du, ailihlı adauıl~ 
sonra it ittim 
yaphklan gibi oğlull'd 
memişler, şehirden ~' 
laıtırmışlar bir k~!1t 
zına bir ip geçir~ 
kadar aaıvermifler. 

işte ihtiyarlık z• 
etsiz ve kimsesiz 
bebi biraz evel be~ 
iti iki dafa ayni f • 

madıklannı 16yle~.~d' itte iki çocuk ~ • 
adam öldürmtıftlit• b 
dirip içiriyorlar, b 
ağaca asıyorlar, ~ 
yecelderini bilae~ 

- Git bir b~~ 
ıeni de yedirip i~ 
midim, bu yqta J,I" 
idim? beyazlarıJS 
ermiyor ifte? 



~lfl kadlnm botmo gelenler ... 

arasını çarprnışlar 
~- ıneçhul, buna rafmen kadıncatız 

... ~ .. ••ıcn ver bana, onlardan alırım 
~ ıonra,, diyor! 

• GçUncn ceza mah- rayı aldığım hiç farketmedin 
~eıat H. iamin- mi? 

bir kadllllll alb kiti · - Hiç farkebem verir mi 
~ğı bir zarfçılık idim, a efendiciğim. Öyle bir 

Dıftfttır. el çabukluğu ki, hani sünnet 
~ llf tavırlarla dava- düjUDlerinde hokkabazlar var-
'-. llılatb: dır.itte oalar gibi yaktılar beni. 

bir' ı.karanıtınelliyim. Alı, para benim olsaydı bari, 
'l tanbula inerim. dejil vallahi, emanetti hepıi. 

lhlc lhudi İfi siparif a- Ben bunları nuıl &liyeceğim? 
Gzerine iflemeler Fakir bir kadımm, ah, yan-

~CSyde kızlarL. Bun- dun, kiU oldum ahi 
"- le •atarım, aldığım Saf, temiz kadmcağız ağla-
~ Urutu ıötiirilriim. mıya bqladı: 
~taitf '&buçuk ekmek pa- - Bir de dede yadigin 
· · er. Geçende gene k6atekli gilmilf saatçiğim var-

d buraya. Siparifi da, onu da qırdılarl 
lcoy likklncıya, parayı Muhakeme, mamunlann gı-

dunı, çıkbm dlik- yabmda idi. Mahkeme şahitle-
' rin celbime karar verdi. Da-
~ Pethne_ albn clitli vacı kadm dedi ki: 
~ dGt~esin mi? Bana - Ben bir daha o kadar 
~Çin sana iyi bir yoldan nasıl ıeleyim? 

Yıın ,. dedi. Ben, - latenen gelmiye bilirsin. 
"tr mağazam, iste-

,. Dedim, yll- Eğer yapbklan sabit oluna 
biz onlann cezalarını veririz. 

- Verin ya! Jokutundan ini
~ 8-lctım bir adam 

~titllrdü yere, ar-

' llL bqkuı geldi, 
~ yoluma gide 

~ -q11... nstü batı 
'-li •da11ı çıkmaam mı 
~:-- dedi, bir cllzs Gı.ı, içinde on bin 

Sen bulmıyum? 
~•catı11ı parayı bu-

~ ~ be.ıi malıYolmut 

~•danı, ara! » de-

' ber •dam n.tllme 
~ lfitt, dur elleme, 

' )ok lrı1aca~,. dedi. 
~ &radıam ıeyf » 

~lllle beraber de 
-tff çekti « Sahi 
--...~derain! » dedi 
'Wld ' ~ aıa. ••• 

'- ıar ~llıelteyazdım. 
~Yila , kesemin 

'*. .. ~ Yeli eaiyor ! L....... • aitti kırk iki 
~ı. eli 

' • 1e; etraftan 

·~: ._ 
O adımın pa• 

Şazfment H. kiğıda parmak 
basıp çıkarken birdenbire dön
dü, reise töyle dedi: 

- Sen, saatle paralan ver 
bana, onlardan alırsın ıonrar 

Mahkeme salonunda bir 

gtıllitmedir koptu. Reis, hanı
ma anlattı: 

- Saatin, paran bizim ce
bimizde değil, hanım. Kapan 

kapıp gitmiş. Kim çalmıı, ne
rede? Tahkik edip, arayıp bu

lacatız. Malın bulunursa sana 
verilir, korkma! 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ve tcrkosl:ı mücehhez 

nezafet ve taharetilc mü~tcrilerini.ı 
m:ı.zhan takdiri ohuı otc~imızc t-u 
Jefa müccddeden ban) o mahalli 
tek yataldı odalar İrujıı edi.mi,tı · 
Binaenaleyh aile ikametine: "" 
son derece elverişlidir. .Elı,·en üc· 
retle abonman ka)dedilir. IWıatı· 
nı ve istrahatini arzu eden zeva 
tı kiramın tcFifieri kendi menfa· 
atlan it.tizanndandır. 

Adres 
Sulmı Mahmut tilrbt.-siDdc 

Telefon 34o2 

Evlenmek, tuzak oldu! 
Baştan çıkanlan kız da
va etmesin diye anne

sini de kandırmışlar! 
Beşik taşla \'eni mahal· 

lede oturan ana - kızdan 
ibaret bir ailenin başın· 
dan .garip bir macera 
geçmiştir. 

Kendi hallerinde yaşı

yan bu ana - kız gün yeç 
tikçe müşkül bir vaziyete 
düşeceklerlni düşünel'ek 
evlenruiye talip olan bir 
adama mu,·afık cevap ve
riyorlar ve kız bu adam
la nışanlmuyor. 

Ana, kızını baş göz ede
ceQlne memnun elindeki 
parayı dü{)ün için IAzım 

gelen eşyaya sarfederken, 
günün birinde kızının e' • 
den kaçtığını görüyor. 
Aranıyor, kız bulunama
yınca nışanlı erkek te 
kızdan Yazgeçlyor. 

Aradan bir ay geçiyor, 
ama; kızmdan ümidi ke
silmiştir, bir gün kız eve 
geliyor. Fakat arbk baki
re değildir. Kızcağız nı
şanlandıktau sonı•a bir 
başka erkeOl sevmiş, o 
adama kaçmış, fakıı! bir 
ay oibi kısa bir zamanda 
baş gösteren geçimsizlik 
onu aile ocağına ilticaya 
mecbur etmiş. 

Ana, kızmın ırretınl ber
bat eden bu adamı mah
kemeye Yerecektir. Hunu, 
kızı kaçıran adam duy
muştur. Boş c.lurmıya gel
mez. Bir arkadaş hu işi 
lslenlltllğinden alA halle
deblllr. 

Deli arayan Dcrvif 
( 11 ınci sahif ede'1 mabad ) 

zam olursa gllnün birinde 
mutlak dar ağacını boylar. 

- Ya.. Peki şimdi yeni 
Sadrazam kim? 

- İtte alayla bu tarafa 
geliyor. 

Derviş_ bakD11Ş ki gelen 
paşa.. Kendisine çekmeceyi 
veren adam. 

Hemen koşmuı. Paşa der
vİfİ tanıyarak &&.nDUf: 

- Ne hr.ber. T ua deliyi 
balc:lum mu/ 

Derviş: 
- Paşa! Demif. Dünyayı fır 

dolayı dolqttm. Bir çok deH
ler gördüm, fakat içlerinde 
çekmeceyi verecek sizden mli
nuibiai bul•madam. 

Kurnaz adam. bu dft
şünce ile Wr arbtdaş 
bulmuş, ıuzı alacaQmı a
naya blldlrmlş ve nlkAb 
kıyılmadan bir, iki gün 
evel de kaynaJMlSlna şu 
tekllne bulunmuştur: 

<< - Ben kızını alaca• 
ğım. Bana vasıta olan ar
kadaş bekAr ve zengindir. 
Genç kadın istemiyor. sı
zı görmüş, be(Jenmlş, 
böyle gün görmüş hanım· 
lar benim servetimi ida
re edebilirler, Allabın 
emrlle benimle evlenmez 
mi? Diyor. Fena adam 
değil, gel, bu nlmeU ka· 
çırma!. » 

Israra dayanamıyan ana, 
bu işi kabul ediyor, ana 
kazın nlkAhı bir günde 
oluyor ve kadın son saıı• 
timine kadar parasını 
genç kocası ve dırımad.ı 
uğrunda eritiyor. Aradan 
iki ay geçtikten sonra 
genç koca ile damat or
tadan kaybolmuşlardır. 

Ana, kızı ile beraber 
mahkeme koridorlarında.. 

* Bu macerayı Adliye ko-
ridorlarında dinledik, ya• 
kında mahkemede de 
dinleriz. « Aya('jmıa gelen 
nimeti l epmiy •ylın! » 
Derken, ellodei\ı parayı 
kül eden bu haluana acı
wamali ne mümkün? 

R. Leblp 

Kedilerin derdi 
( 11 inci sahifeden mabad ) 

111' ET 
tok iken bile iaaüne yemek 
veriyorlar. Ben ise hiç boı 
durduğum yok. Bütün gün ve 
gecemi vazifemi yapmakla, 
tavan aralarında ve bodrum
larda fare avlamıkla ge
çiriyorum. Sen vuifeni yap
mıyorsun, ben yapıywum. 

Böyle iken el öatDnde mt-.iu 
sen,h.-kir o!..n, kovulan de beu.. 

Bu Di~? 
Beailı kedi ş-.ı eevabı veı di: 
- H•ks:,.m. Çiskii bayat-

ta mtmaffak ol..nın mnm 
b'1mlyonun. Bu dü.nyada 11111-

vaffak olma.le 9-de 11e yu.-
makta deiil·· lııau da kN w• 
Jıktad.r. 
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Nerhten fazla Meşhur kAşif, halefini IPis su ile ek~t 

saf anların dulf- nasıl buldu? yapmaktan ' t 
I.- A k ./ l k k • " l r t}~ '\anl apôıl ô.Ct1. Ajans telgrafları, meşhur düşünürsünüz? ınmzyen e ··diri1e 

şehremaneti iktısat müdü- Kaşif Edisonun kendjsine bir 3- Bir milyon dolarınız Emanet sıhhiye rr.u ııbte 
riyeti, fırancala ihtikan ile halef aradığını haber verdiler. olsa nasıl sarfedersiniz? evelki gün şehrin ~jrdef . 
mücadeleye devam etmekte- Bu la'yık namzedi bulmak için 4- Yüz sene sonra otomo- semtlerindeki fırınla~ tlltııı~ı ~ 
dir. Lokantacılar, ahçılar, bir çok Amerikalı genç fen bilin medeni hayatta mevkii bire muayeneye tabı \~ 
meyhaneciler ve birahaneciler adamları arasında bir imtihan ne olabilir. tur. . bir prıı' ~~ 
mükerrer tenbihata rağmen açtı, (47) kişi iştirak etti. E- 5- Yalana ne zaman me- Muayene keyfiyet•. tıı~ t~ 
fı.-ancalayı (25 _ 30) kuruştan, dison, bunların arasından (16) sağ verilebilir? gram ile şaşırtıcı bı~ te ~ Or 
hatta (40) kuruştan aşağı sat- yaşında bir delikanlıyı intihap 6- Yenni Lind kimdir? yapılmış, bilfarz EyoP tı 50i 

mamaktadirlar. Dün yeniden etti. Bu ( 47 ) genç arasın- 7- Bir sinema filminin· fırın muayene edildik.te fi 
(30) Lokantacı ve ahçı ceza- da, tertip edilen suallere muvaffakiyeti ne gibi fiziyoloji ra Beyoğlunda bOi!. 1'İidf 
landırılmıştır. en muvafık cevapları veren hadiselerle alakadar ~f. S... gidilmiş, oradan ~ııl (, 

İkbsat müdürlüğü, fırancala bu gencin bu muvaffakiyeti Sorulan (54) sual neticesin- geçilmiş, oradan f5tall yerıe 
ihtikarının önüne sureti kat'i- hiç te kolay olmamıştır. de birinciliği kazanan ( 16 ) betinde bir fırın Jll~de ff 
yede geçmek için cezri hare- Onu daha iyi anlamak için yaşındaki gencin 'ismi ( Vilbur tabi tutulmuş, bu şekıl ııJ)lr d 
kete karar vermış bu1unmak- sorulan 54 sualden bize garip Huston ) dur. Edison, bu gen- cılar şaşırtılarak ı1l ~1r ~~ 
tadır. Bu karar mucibince görünenlerini birlikte gözden cin cevaplarını okuduktan saklamalarına meyd~ll • ij 

k kl geçirelim: sonra demiştir ki: . ~ "t ikinci defa ibti ar yapb arı memiştır. •,.e;ıv 
1 - Her hangi bir muvaf- - « Vilbur ~ un bir gün tı"' rJ 1 

görüleıı esnafın dükkfınlnrı Bu muayene ne ı1l" ı 
fakiyet ıçın namus, gurur, gel:p «fevkalbeşer» bir mah- h _] « ' 

seddedilecektir. mu telif fınnlaroa ıııl 

Fena. makarna
lara dikkat! 

Şehremaneti zabıtai be\edi
ye memurları, evelki gün şeh
nmizdeki makarna fabrikala
rim tefüş etmişlerdir. 

Bu teftiş neticesinde, sahip
leri Rum olan iki fabrikanın 
fena ve şeraite muhalif ma

kama yapt kları ve halis irmik 
makarnası etiketi -altında sat
tıkları görülmüş, ikisi de tec
ziye olunmuştur. Maamafi 
makarnalar .sıhhate muzur oi
madığı için müsadere edilme
diğinden şüphesiz piyasada 
gene irmik makarnası diye 
sa blacaktır. 

·Piyango müaür;üğiinden: 

Nümunesi veçhile (250.000) 
adet sarı kalın u .rf mi.ibayaa 

ve tabettirilec~ğinden itaya ve 
taba talip olacakıarm pey ak-

çeleri iıe birlikte 8 - 8 - 929 
perşembe günü saat en beşte 

piyango müdürWğtinde müte
şekkil tayyare mübayaat ko
misyonuna miiracaatları. 

Beyoğlu beşinci sulh ha
kimliğinden: Bir borçtan do
layı mahcuz ve f ruhtu mu
karrer karyola. yatak, yorgan 
ve ayna 1 O ağustos 929 cu
martesi günü saat 16 dan 

• 
itibaren Galatada Topçular 
caddesinde Kocaeli Karamur
sal otelinde bilmüzayede sa
tılacağından talip olanların 

gün ve saat mezkii:rdede ha· 
zır bulundurulacak. memuruna 
müracatları ilan olunur. 

şöhret v~ istirahatinizi feda liik olup olmıyacağını bilmi- küsur fena ekmek bıJ·ıe 1 ... t 
eder misiniz? yorum. Bildiğim şey şudur ki ı , 

2 bunların mülevves sll (ı) "' 
· - (50) yaşına geldiğiniz kendisinden aldığım cevaplar, d t ~ edi ikleri ve sihha e J 

zaman kendi kendin!zi tasvir beni memnun etmiye kafi oldukları bittahlil an!sŞf 
etmek aklınıza gelince ne vdmiştir. · tır cümlesi imha edilmıŞ · ~ 

'Eınniyet sandığından: 
Emniyet sandığında küçük kıtada bir elmas düşürmüş olan 

muamelat amirine· muracaat etmesi ilan olunur. 

Miktarı . Cinsi 
Metre 1600 Patiska 
Ade.t 100 Havlu 

« 100 Yün fanila 
Çift 300 Terlik 

)) 600 
Guraba hastanesine lüzum olan balftda muharrer beş kalem 

levazım ayrı ayrı münakasaya vaz edilerek Ağustosun yirmi 
dördüncü Cumartesi günü saat on beşte ihaleleri icra edilece
ğinden talip olanlerın şeraiti anlamak üzere levazım idaresine 
ve ihale günüde idare Encümenine müra~aatları. 

l 1~11i1ıiyet Sandığı rııLirliirlliğiiıı<len: 
Nurettin lsmail Hakkı Mehmet Cavit, Hurşit beylerle Nevit , 

Fatma Seniha, Ayşe Sabiha, Ay~e Mediha hanımların 16709 
ikraz numaralı deyin senedi mucibince Emniyet Sendığından 
istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına 'merhun 
bulunan Galatada Y olcuzade mahallesinde eski ve yeni Dibek 
sokağında eski 8, 10, 12, 3 ve yeni 1, 3 numaralı ve 170 
arşın atsa üzerine mebni üç hattan ibaret 4 ve 6 oda, bir 
sofa, bir mutfak, bir kuyu, 40 arşın bah'çe ve müştemilatı sai
reyi havi iki hanenin tamamı vadesi hitaminda borcu verilmeme
sinden' dolayı satılığa çıkarılarak 1950 lira bedel ile müşterisi 
namına kat'i kararı çekilmiş iken bu kere yuzde on zam ile 
başka bir müşteri çıkarak müzayede bed:::lini 2145 liraya iblağ 
lylemiş olması cihetile mezkur iki hanen:n 12-8-929 tarihine 
müsadif önümüzdeki pazartesi günü tekrar son müzayedesinin 
icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar Sandık 
idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

ı · olıl cı ar aynca teczıye 
la rd ı r. _,,,,,,,/., 

Tay) art.cilik jÇ 

Avrup~~ya gitf11 

· isti venler 
1 1 

../ . ' Tayyare cemiyeti ı11 
ı;ubesinden: Tayyare ~ 
disliği tahsili için yiil<5~ 
hendis mektebindeP e 
olanların sıhki ıntı9~1 

·gtıP 
yaptırılmak üzere l c~ 
nüfus ve ya hüviyet S 
ları ve iki adet fot0 

ile gayet acele olarj" 
hayet pazar günü öğ ~il' 
nına kadar şubemize 
atlan. P 

'f Tayyare mi.ibc 
tahsili için AvrupaY9 ,ı 
rilmek üzere 15 ağo_st~ı 
pılacak müsabaka Jıl' ~ 
talip olmuş ve 'nıurs~~ 
miş bulunan efendile:;o/ 
saat 15 ten 17 ye 1' 
bemize müracatlar~ 

D ·· .11. a,. ıa t 
aruş~tı ... Gı.ıı.ay~ 

alınıyor . 
darüşşafakanın biril1jt 
ile muallim sını.fına !f' 
tosa kadar talebe 1'9 

lecektir. İstiyenierife,ı 
salı, perşembe giiP l 
14 ten 17 e kadar 
müracaat etmelidi~ 

ŞahzadJoaşı .. 11.et Jı18~1 

Bu akşam sabık ds' 
san'atkarla~e 

ÇJFTE KERA Je 
vodvil 3 per 



' 

tf1 
et 
, 1 b 
t)~ Qir k d f) 

di,ı~ b a ın, 
obt~ iÇ 1 •ı 
birO/~~Uru, aK. a pa 
tutll' ~\'f OSnıaıııy •de 18 numaralı <''de oturan ahçı 

\ıı~ . il el' ~ ~ ıırat}r endlnin ze,·c~si 2~J yasrnda Lt."nnn hamm 
it J,J .&~le,. ~t bulunan J\ecasından fena hir meh.t up alını~, 
t,P'.', "'ijlllet ır o:wu~. nylılda <;alı]tını \mulolu haıund,l 

pte ı 'UıJ Uııebeyiu yazıhanesinde eline UP''irdlO; bıçayı 
eıı 1 Gab saplamış, hastaneye Jrnlc.hrıluu~tn·. 
)ı d re yüzün- Çocukların 
b~Jl' en çıkan eline bıçak 
d~,r 

1
-e.....,,k?adise vermemeli 

ııııı t ~ ~Yde incirli c ddesin· Nişantaşmda Kamil bey a-
~ti.- aşıt -
~ ~des· aganın aliırından partımanında oturan Şefik be-

• e ~•ıtll gUbre alan Mümtaz yin 15 yaşındaki oğlu Mehmet, 
tı'11~ ~ kilv ağanın ~UrücUsü Ka· 1 komşuları Burhan ile şakala-
'\ ~ ~tat, ia etmışler, Kamil, şırken Burhanın elindeki çakı 
Lli:e ~ ~ \~ritt:k b~syeJerfoe ayağı Mehmedin gobeğine girmiştir. 

,,, ~ ~t agır surette yara- Mecruh çocuk Şişli sıhhat 
'ıl, dıtu~ Mtımtaz hastaneye yurduna yatırılmıştır. 

Isff ı- ~tır. 
(\Qd Bi iklet a tında ir/ ~aık.. ın için... Şişlide Misaki apartımanının 

ol ~- t ot
0
Yde turşucu mahalle· k p 

,"il! Ura apıcısı Mustafa dün angal· 
• L Ut .. n amele Apturrah-

. t ~dı~ U kornurcü Osman bir tıda Berutlu Kamil paşanın 
a, •. A:t tUnden kavga etmjş- oğlu Emin beyin bindiği bi-

p1 ~ o,~trahman ağır bir de- sikletin altında kalmış, yara-
~il.ta.1 lnın kafasına vura- lanmıştır. Mustafa hastaneye "'d a.nııştır. yatırılmıştır. 
~~ud1lllt1ra dayak tecav"'z ve tehdit 
~~ırı~~"ra Pa alimanında Bakırlcöyde Ak<-u caddesin-
' "e B.1 evde oturan Na- de 13 numaralı Nevvar hanı-
~' aiıı ıkrnet hanımlar dün mm evine liman şirketi me-
~tke enıadan ev' r ne dö- murlarından Osman TevfiK: 
~" ~l rn_eyhaneci Kamil efendi taaruz etmiş, hizmetçi 
l "I ie~ .dugu halde önle- Hüsniyeyi tehdit etmiştir. 
ıı daı; rn~·'' iki kadını bilase-

tııuştur l\lavnacı ölmedi 
~ C8~sııd '( ct~Qın Evelki günkü nüshamızda 
a. lbt~h·t a Bakkal sokağın· Hayati tarafından yaralandığı· 
."ltı.. Ilı f d nı yazdığımız mavnacı Mehmet a. ·~1l'l "t' e en inin evinden 
" l ıtrn ölmemiştir. son'·· ış, sirayet etme-

'IUrülrn·· t" 
lıtt· uş ur. 

'~ •;~ı Vekiline 
~liıa~ !!'".'~ yapıldı 
"bah Ş~ı~ı Şakir beye 
apatıdis~h Sihbat yurdun· 

~ %t • ıt ameliyatı ya
~tlıe!jYat 
t'fırıd' 0 pretör M. Kemal 
lıın an ıcra edilmiştir. 

it ~ ... va .. ·, t' hb' . 1 'tı • c. ye ı sı ıyesı 

lıtde , ... B. 12 gün kadar 
\l ıttacaktır. 

1 '-Qllllk"" 
~ıı~n· u bor a · , ')ı •ı ıo • 
~b ~O Lirtt ı4,SO; Fr~nk 

d ı •95; D 
1 

,15: isvıçrt 
l~lı .OQ. 0 ar 47,90; Da
~,~ 22,4ij, Altın 883; Ana-
~ "->' 76. R~nıeli 6,75; 

Lil.!ıka ' Duyun 193,75. 
sınd.an alınmıştır. 

R ya a fesatçı
lı (ya an ar 

Moskova, 7 (Hususi) Sov
vet alehtari komiteler teşkil 
~derek giz i fe .... at ç karmıya 
çalışan on altı ki inin Sama
rada yapılan muhakemeleri 
bitmiştir. İ\lerinde papaslar 
da bulunan (1 O) kişi idama 
mahkum olmudardır. 

Efea m a-
cere a 1 dı 
Talının 7 ( Hususı ) - Bini 

mütecaviz Efganlı aile eşya 

ve silahları ile birlikte İran 
hududuna iltica etmişlerdir.Bun
)arm silahları miısadere edil-
miştir. } 

_._ ~ ~ har·eJ)e 
İstikbalde nasıl 

bir şekil ala
cakmış? 

Sabık Al1Lan ordusu baş 
kumandanı «Von Zekt» istik-
balin harbi ünvanı altında 
mühim bir makale neşretmiştir. 

Bir İngiliz. gazetesinde inti
şar eden bu makalede Von 
Zekt ezcümle diyor ki: 

« Son muharebe uzadıkça, 

tarafeynin muharebe hattına 

koydukları kuvvetler çoğalmış 
ve bu da karşı karşıya gelen 
kuvvetlerin mücadele kabili
yetlerini azaltmıştır. 

İstik halin muharebesi, haı
mine sürat ve hareket nok
tasından faik ordular tarafın
dan açılacak ve belki de ka
zanılacaktır. 

Ordular bence sulh zama
nında iyi yetiştirilmeli ve e~at 
askerliği meslek edinmiş ol
malıdır. Bunun için de kadro
ları çok vasi ordulara lüzum 
yoktur. 

Bu gibi orduların süratidir 
ki kabiliyetleri ile mUtenuip 
netiçeler alınmasını temin e
decektir. Böyle ordular hare
ket kabiliyeti fazla piyade 
kuvvetlerine malik olmalıdır. 

Öyle bir pıyad Ki miltemadi 
spor hareketleri ile her nevi 
yorgunluğa tahammül edebile
cek bir hale gelsin. 

Ayni zamanda çok iyi bir 
süvari ve kudretli bir piyade 
lazımdır. Bu gibi kuvvetlerin 
nakilleri behemehal otomobil
lerle icra edilmek lizımdu.» 

Von Zektin fikrine g6re 
tayyareler, harbin, bugüne 
kadar bildiğimiz şeklini deiif
tiremiyecektir. 

·Merkezi Avru
pada kar 

Son günlerde İsviçre daila
rma yağmıya başlıyan kar, 
şiddetlenmiştir. İki gün içinde 
kar tabakasının kalınlığı ~15-
20» santimetreyi bulmµştur. 

Hudtıuunıuzda n 
çıkarılacak 

V dctile ,tabüyetten iıkat 
edil'p hudut hDricine çıkarıl
mışken gizlice İzmire girmeye 
muvaffak olan Acem Ali ya
kd ınmış ve hudut haricine 
çıkarılmak üzere lstanbulu 
getir.imiştir. 

Sahife 15 

50 sene· 
Dünyayı görmi
yen insanlardan 

korkuyor 
Nevyorktan yazılıyor : Bun~ 

dan senelerce evel Pomray 
adlı on yedi yaşında bir deli
kanlı ilç kardeşini öldürdü~ 
için idama mahkum olmuştu. 

Cezası daimi hapse tahvil 
edilen Pomray, (53) seneden
beri mahbustur. Son zamanda, 
cinnet alametleri gösterdiğin

den, hapishaneden çıkanlıp 
civardaki çiftlik binasına nakli 
icap etmiştir. 

Hapsedildiği zaman ne tay
yare, ne otomobil ne moto
siklet, ve buharla işliyen kam
yonlar görmemiş olduğu için 
biçare adam bunları göriir 
görmez dehşetli bir hayret 
içinde kalmışbr. Hele yüksek· 
likleri baş döndüren yüksek 
binaların karşısında derin bir 
korku duymuş, tekrar hapse 
sokulması için etrafındakilere 
yalvarmıya başlamıştır. 

120yaşında 
Kiliste, Zaro a
ğaya bir rakip 

çıktı ... 
Kiliste Acar köyünde 120 

yaşında bir ihtiyar bulunduğu 
anlatılllllfh. Osman oğlu Deli 
Ahmet ismindeki bu Türk ba-
bası hakikatte deli değildir, 
Bilakis pek aağlam bir hafwa 
kuvvetine maliktir. 

Ahmet ağanın henüz dif
leri de inci gibi aailamdır. 
Hayatta bir oğlu vardır, diğe
ri umumi harpte şehit olmü.f
tur. Kansı vaktile ölmüı, 
kendiıi bir daha «dünya evi
ne » girmemiştir. 

Operatör Emin beye 
tazmin ettirilecek 
Cemiyeti belediye dünkü 

içtimaında Cerrahpaşa radiyo
terapi mutahassısı Remzi be
ye verilecek «2150» lirayı 
sabık Şehreminine tazmin et
tirmeği kararlaştırmıştır. 

Bu~ünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 

Dün azami hararet «27» 
derece, bı sabah ((24» de· 
recedir. B l gece rüzgar 
poyraz hava açıktır. 
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':ıt:lık h~rn hi ... :'L':'İh: ars:.ı : 1 l a ::'k ~i yde Piri p ·.ı~a ırnıh.:ıllt'-.indc hamam ı::ok:ıp;ında ~ num:m:ıl ı harap 

h.ım.ımın ha:l.in1. \ ~: ;lit 111-ıf hi . .;e~i lıdicl i x rnk .. ittl: udenmel, ii1.ere ~50U lira bedeli muhammen 

ile 'e fü:~ikta~ra ki>yiçi m:ıhnlk·;lndc L"tdit t:ı~ mercUY :n ::nl.:.ığında ~! numaralı 2CJCJ zi ra ar~ 750 

lira pt.:~iıı par:ı İle l<'-S-412q. t~Lrihine ınli3ttdif ı:1.1mark$i 6Ül1Li saat l 5 te temdiden müzayedeleri 

muk!lrrt·rdir. Tnlipl.:rlıı ytızde :-.;;ü he ... abilc: tcmınat nı.:ıl.huzl:ırik ı:mvali metruke kar komisyonuna 

eylcml'lt:t'İ. 

n1Ünakasası 
Pertevniyal yakfından: 
Pertevniyal vakfı namına 

nısfı meşe nısfı diğeri gUrıen 

ve nakliye ve kat'iye ücretle
rile çeld parası ve masarifi 

1 

sairesi müteahhide ait olmak \ 
üzere mübayaası muktezi sek
aeıı çeki soba odunu mtlnaka· 
uya vazolunduğundan talip 
oLanlann münakasaya iştirak 
etmek üzere Agu11tosun yirmi 
dördünctı Cumartesi günU İs
tanbul Evkaf müdürjyetinde 
Per.tevniyal vakfı idaresine 
müracaat eylemeleri. 

·Daima yalmz 

KOD AK 
f otograf n1akinala
rile filirrrlerini ı<uı:.. 
lanmak n1enf aafiniz 
icabatındandır. 

Alaminüt foı ugraflar .i.;İ~ 

~1iııoteros 
kartlarını kullanınız. 

ff Pr yerel•• satılar. 

Muhtelit Hakem mahkemeleri 
Ttirkiye Umumi ajanlığındıa 

Türk - F ransı:ı, Ttlrk - Belçi· 
ka Muhtelit hakem mahkeme· 
terinin usulü muhakeme ni
zamnameleri mucibince 1 
ap.tot 929 dan 30 ey!ul 929 
tarihine kadar yaz tatiline 
karar verdikleri ve bu müddet 
zarfında evrakı uıulfyenin tev
diine müteallik miiddetlerin 
cereyan etmiyeceği mttkur 
mahkemeler kaleminden vaki 
olan jı'ara atfen alikadarana 
ilin olunur. 

~~~~----~~~ 

Seyahatten avdet 
Bahçekapısında tramvay 

caddeıinde 25 numarada diş 
tabibi Mihran Kasapyan ef. 
Avrupa seyahatinden avdet 
etmiştir. Müşterilerini eskiai 
gİbi saat 9-12 ili 14-19 da 
kabul etmektedir. 

Yazı makinclcrin!zi 
satın almadan evel Galatada 
Haraci sokağında 10 numarada 

VfTALi BENBANA§T 
mağazasını ziyaret ediai.&. 

~ Doktorunuz diyecektir iri: 
Yavrunuzu layikile besleyecek taze, 

saf ve vitamini bol olan bir süttür. Bina· 
enaleyh her türlii mevadı ecnebiyeden 
ve mikroplardan muarra olduğuna dair 
tem nath ve vitamini bol olan GLAK
SO yu tavsiye edecektir ve bunun için· 

dir ki ekser doktorlar yavrularını GLAK-
SO ile beslerler. Yavrularınıza verebi
leceğiniz en mükemmel gıdadır. Tafsi
lat için toptan satış için acentalan bu-
lunan J.V. Vittol ve şürekası Limitede 
müracaat. Posta kutusu İstanbul 62. 

Tüı·kiye iş bankasından: 
.)İuhtert'.ln1 hissdarları nııza 

·Y eııi · ·ser1etler·iı11ize a
it . mi.'ıhlet10 Ağustos 
Ciimartesi günü akşa
mi bitiyor hakkı riic

·haı1111ızı istiııta] edi11iz 
• 
Istanbul küçük sıhhat 
memurları mektebi mü
dürlüiünden: 

Her gün zevale kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
Kayıt müddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti 
iki senedir. Nehari ve mecanidir. Talebe tahsil esnasında as
kerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir, 
Mektepten mezun şıbhat memurlarına ilk senelerde ayda 50-70 
lira verilecektir. Sonraları kidemine göre diğer devlet memur
ları gibi maaşlan artırılacaktır . . 

Möracaat sıhhat · vekaletine :veya mahalli sıhhat müdürlük
lerine verilecek bfr istida ile olur. Fazla izahat almak isteyen
ler Sirlcecide demirkapıda mektep iduresine müracaat edebilir
ler. Arzu edilirae taşraya matbu mu'assal duhul şeraiti vereka· 
larınclaa g6nderilir. 1 - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmak: 
2 • yqı yirmiden aşağı veya yirmi beşten yukarı olmamak: 
3 • Ahlikı mazbut ve her türlü şaibeden ari bulunmak: 4 ~ 
askerlikle alakası olmamak: 5 • Lfse altı dere~esinde tahsil 
g6renler imtihan ile onda.p yukarı tahsil görenler imtihaııaız 
kabul olunur. 

( 

Sadık zad~ 
Biraderler vapurı9 Karadeniz muota 

ve lüks pastası 

Sakarya 
vapuru 11 ag-ustOS 

PAZAP. 
0
,,, 

günü akşamı Sirkecı rıhıd~ 
dan hareketle [ Zongıı O 
lnebolu, Sinop, Samsun. }{ite 
Giresun , Trabzon , ve Ictif 
iskelelerine azimet ed~'~e:;$ 

Tafsilat için Sirkecı t~lı~ 
det hanı alunda acen 
müracaat . 

Telefon 

Yelkenci 
VAPURLAJ?l 

IZMIR SÜRAT pOS 

Lüks 1 tp 
\' t! seri sme 

vapuru Pat 
11 ağustos 

günü tam saat 15 te 
nhtımından doğru iZ 
hareket edecektir. 

Tafsilit için Sirkecide 
ı..~nci hanında kain :ıcerı 
müracaat . Tel lstandul 

Ve Gallltada merkez 
lıarunda Celipidi \'e s~ı 
acenteliğine m üracaat. 

"rel on: Be) oğlt.1 

Son Saatin ildn ıtı 

·~ 16 n"1 ıahikde ıaırO 
13:12;11, 10 ~cu ıı '' 
9,8,3 üıiçü > , 

> 

Güneş 5,03 
Öğle 12,19 
ikindi ı ö, 12 


