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''::iO,, bin lira ... 

sonra acaba 
olacak? 

Yedi sene 
kime nasıp 

l usııJ beyle Milıaltiki efendi bıı dıikkaııda lamşmıslardı 

Gazeteleri dikkatle okuyanların belki de hatırlıyahi
lecekleri eski bir meseleden bahsedeceğiz: Bu mesele ortaya 
t1>m yedi sene eve! çıkmış, duyanları günlerce düşündürmüş, 
aonra yıllarca uyumuş ve nihayet birkaç gün evel büsbütün 
merakı mucip bir şekilde tekrar uyanmıştır ve hiç şüphe etmi
yoruz daha bir hayli zaman uzayıp gidecektir: 

İlk vak'a 
Kınık belediye reisi İbrahim Hakkı, fen memuru Yusuf ve 

aza~an Tevfik beyler mütareke senelerinde İstanbula gelmiş
lerdı, kasabanın elektrikle tenviri için malzeme alacaklardı. 
Sirkecide o zaman «Viyana» ismini taşıyan otele indiler, epey
ce m~ddet kaldılar ve nihayet .alacaklar; malzemeyi Galatada 
Kulelı mağazası sahibi Mihaliki efendiden alarak memleketle
rine döndüler. 

Bir dostluk 
Bu alış veriş esnasında Yusuf bey ile Mihalaki efendi ara

[Mabadi 3 üncü sahifede] 

Görülmenıiş 
Bir abaza 
bir kadını 
vurdu, bir 

• 

yaktı .. • 
evı 
Sonra da biçare bir 
yavruyu koyun Qibi 

boeazladı. 
Adapazarı, 19 (Hususi) -

Buraya civar Süleymaniye or
manında geçen gün sebepsiz 
ve çok feci bir cinayet olmuş
tur. Bu cinayeti işliyen vahti 
ve cahil bir abazadır. 

Bu adam, geçen gün ağaç
lıkların bir kısmını yakarak 
arsuına sahip olmak için bu 
ormana gelmiş, orman memu-

ru Suphi efendinin nerede 
olduğunu sormuştur. 

Suphi efendi orada yokmuş 
Bu nokta kendisine de söylen~ 

Gazi Hz. 
Evelki gece Yalovadan 

4ehrimizi teşrif buyuran Re
isicümhur hazretleri dün ak
şama kadar Dolmabahçede 
meşgul olmuşlar, bir tarafa 
çıkmamışlardır. Adliye vekili 
Mahmut Esat bey Gazi haz
retleri tarafından kabul edil
mi-, ve arzı tazimat eyle
miştir. 

Gazimizin önümüzdeki haf
la İçinde tekrar Yal ovayı 
teşrifleri ı:ıuhtemeldir. 

.. ıda1,azarı 

miş. O sırada ne olmuı? Pek 
anlatılmıyor. 

Bir nvayete göre oradaki 
amele ve m'.lmurlan korkutup 
kaçırmak için bıçağını çekerek 
etrafındakilere tecavüz etmiye 
başlamıştır. Honhar abazanın 
önüne ilk çıkan, Suphi efendi
nin çocuklarına bakan hizmetçi 
kadın olmuştur. 

Kadının alnına indirdiği bir 
bıçak darbesile biçareyi yere 
seren sefil herif, memurun 
oturduğu eve gıu: dökerek 
yakmıştır. Bu da herifin gİly
zini söndürmemiş olacak 
ki tekrar bıçağına sarılarak 
Suphi efendinin küçük kızını 
yere yatırıp koyun gibi boğaz
lamış, sonra kaçmıştır. 

Hadiseden haberdar olan 
jandarmalar, bu vahşi adamı 
diğer bir arkadaşı ile beraber 
ormanlarda gezerken yakala
mışlardır. Bu facia, burada çok 
derin bir tesir yapmıştır. 

Bup;ılrı ta.ı:ı·are ile 4ti-
11ayrı p;<)ı{derilınekı edir Odun ve kömürcülerin ağızları yukarda değil ------
Bu akşam veya 
yarın sabah Yunan 
hükUmetine tevdi 

edilecek. 

Karadenizden 
ederse kömürü 

nakliyat devam 
ucuza yakacağız 

Ankara, 20 (Telefon) - Yu
nanistana verilecek cevap bu
gün bir kurye ile yola çıka

rılmıştır. Kurye bugün İstan
buldan tayyare ile Atinaya 
hareket edecek ve cevap 
ağlebi ihtimal bu akşam Atina 
maslahatgüzarımız tarafından 
Yunan hariciye nazırına tevdi 
olunacaktır. 

Cevabi notada, umun mu
allak meseleler hakkında ha
kemden eve! doğrudan doğ
ruya müzakere etmeyi tercih 
ettiğimizi bildirmekteyiz. 

Para meselesine gelince : 
Bu nokta da aramızda hal

ledildiği, hatta bitaraf aza bu 
itilafın teferruatına bile vakıf 

iken Yunanistanın bu mesele

yi tekrar mevzuu bahsetmesi, 
itiliiftan uzaklaşmak için bir 
delil gibi addettiğimizi ilave 
eyliyoruz. Pasaportlar işinde 

ise eski noktai nazarımız ba
kidir. 

Moda 
Değişiyor, dekol--

teler ortadan 
kalkıyor 

Loudra, t 9 ( A. A. ) 
Daily l\lallin Parl!' muha
birine nazaran cihan mo
dasını tayin eden f<'rnnsa
nın büyül• kadın terzileri 
etekliklerin biçimini bü
tün bütün değlşllrmiye 
ve « 20 >ı sene evelkl 
modaya avdetle eteklikle
ri hemen hemen ayaklaı·a 
kadar uzatnııya ve dekol
teyi tamamen ortadan 
kaldırmıya kaı·aı· vermiş· 
lerdlr. Bu karar moda 
düşkünü kadınlar arasın

da hararetli ve heyecanlı 
münakaı:>ata sebep olmak• 
tadır. 

Kışın ilk alametleri başhıdı 
bu alim.etlerle beraber halkın 
odun, kömür depolarını ziya
retleri de baıladı. 

Biz, son dedikodulardan, kı
şın uzun ve va kısa süreceği me
selesi etrafındaki dedikodular
dan sonra, sırf halkımız ve kari
leriıııiz hesabına bu işle biraz 
meşgul olduk ve gördük ki, 
odun, kömür fiatlan, geçen 
seneye nisbetle bir miktar 
düşüktür. 

Fakat bu halin böyle devam 
edebileceği elbette ki zanno
lunmamalıdır. Zira bir parça 
soğuklar artacak olursa fiatlar 

Bir f'irar 
lrlandalı bir va
tanperver Kıb

rıstan kactı , 
Be!xrat, 19 - Politika ga

zetesinin istihbaratına nazaran 
Kıbrısta mevkuf tutulan İrlan
da ihtilalcilerinin lideri Stuv
ort firar etmiş, Belgrada va
sıl ofmuştur. İngiltere hükiı
nıetı, bunun derdesti için 
nakti mükafat vadetmiştir. 

İngilizlerin gazeteler kır41ı lort Rothcrmcr 
( Filistin ve Iraktan lneiliz mandtUını 

hemen çekmeli!) Diyor. 

- Ma;ıda gidivor ama yerine ya. 61d1.z gelirse/ .. 

-- - ' 

gene fırlıyacakbr. 
Vaziyete nazaraa bu sene 

odun, en ziyade İğne ada, Kef
ken ve Anadolu aabillerindeı:ı 
gelmektedir. 

Blru yaş olan odunun çe· 
kw eYe teslim edilmek şarb 
ile 360 - 390 kuruta utılmak
tadır. Kuru odunun çekisi de 
420 _ 440 kul'Uf arasıı:ıda de-

ğişmektedir. 
Ancak bir haftadan beri 

havaların ittiratsızlığı yüzün
den Karadeniz havalislndeı:ı 
odun gelmediii için çeki ba
tında «20-30» kuru4 gibi bir 
pahalılık basıl olmuştur. 

=== 

Sürüsiine . ..., 
içkiye rag-

bet gün 
geçtikçe 
artıyor. 

Piyasada kaç nevi 
rakı ıahldıiJnın 
farkında mııınız? 
Epey zaman var ki bizim 

şu Yeıil Hilal çalışıp duruyor. 
Daha doğrusu çalştığından 
bahsediliyor. Bir dostun ikazı 
ile biz bu vadide biraz meş
gul olmayı faydalı bulduk 
ve filvaki öğrendik ki Yeşil 
Ay cemiyeti, içki aleyhtar
larından bir çok kimseyi aza
sı arasına almıştır. Almıştır 
ama cemiyetin faaliyeti, halk 
kütlesi arasında lazımgelen 
nüfuz ve tesiri yapmamıştır. 

Bunun en bariz delili, cemi
yet teşekkül ettiği zaman pi
yasada ancak 10 cins rakı 

varken ıimdi piyasada mevcut 
raktlar tam 34 nevidir. İşte 
isimleri: 
Bilecik, Sulh, Üzüm kızı, Ü

züm özü, Milli kooperatif, Bü
yük ada, istafilina, Dlmitra
kopulo, Venüs, Keyif, Baküs
Ankara, Kartal, Eğlence, Za
rakosta, Çifte kaplan, Yapın
cal--, Dem, Zafer, Alem, Ci-

1 

l 

Odun tüccarlarının ıöyledik-
1 . ~ baya şlddetleıt
erıne gore, . pıl bil· 
mediği ve naklıyat ya a 
diği takdirde odun fiatlan 
yükaelmiyecelrtir. 

Diğer taraftan perakende 
olarak birinci Bulgar kömürtl 
yedi buçuk kUl'Ufa, yerli kö
mürler de « 6 - 6,5 • kurup 
satılmaktadır. 

Bu sene kömür en :ıiyade 
Rumeli sahillerinden gelmekte
dir. Kömür fiatlanıun geçen 
seneki gib: sekiz doku~ k~~
fU boylamıyacağı da, 1ını:dılıtr' 
gene kömürcülerin cnmleı tep
şlratındandır. __ ._ = 

bereket 

Piyasayı dolduran rakılardan 
· birkaç niinıune ... 

han, Vatan, Şafak, Hanı~, 
Efendi, Aşık, Safa, BIUbül, 
Saliha, Şair, Aslan, ~m= 
Rekor ve Voyvo. Y eşıl 

. . · 4 5 seneden· 
cemıyetının • 
beri faaliyeti ıırasında rakı-

·ı ı bu derece !arın nevı er 

art kim bilir atide bu 
arsa, .• cak? 

miktar kaç nev' e balıg ola 

Başoekılimiz 
Ankara 20 ( Telef-on ) -

Başvekll pqa bazretleriııin 
İstanbul ııeyabatleri günü he· 
nüz maliım değildir. 

• • Hayvan sergısı-
ne rağbet az 

Ankara, 20 (Telefon) - 24 
eylülde açılacak hayvan ser
gisine bu aene rağbet nisbe· 
ten azdır. Bunun sebebi klly
lllnün hasat lşlerile ıuefgul 
olmHıdır. 
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Jak BAsat Ef. tahliye 
edildi 

)rH~a mesel~si hakkında 
neler söyliyor 

lürtişa mazuunlarından Jak 
\UBasat ef. tahliye edilmiş 
ve gazetecilere: 

" mesele hakkında ortaya 
atılan şayıaların bir çoğunun 

aslı yoktur. Ortaktım, bana 
barut inhisarınm alınması için 
150 bin lira sarfedildiğini 

:söylediler. Ben bu işler ya
pıldığı vakit Ankarada bulunı
yordum. 

Yapılan bu mas~afı tevsik 
etmelerini ortak!arımdan rica 
ettim, bana 50 bin lira bir 
bankaya, 25 hin lira da Baban 
zadelerden birine komisyon 
olarak verildiğine dair vesika 
gösterdiler, diğer 75 bin lira
nın hesabını göstermediler. 
Bunun üzerine bir hakem he
yeti tefkil edildi. 75 bin lira
nın sureti sarfını gösterir ve
saik olmadığı halde bu sarfi
yatı metru gösterdiler. Hal
buki ortaklarım bu 75 bin 
lirayı kendileri aralarında tak
sim etmişlerdir» demiştir. 

ilayetle Emaneti tevhit 
edecek komisyon dün de 

toplanmıştır. Dün teşkilat iş

leri ile meşgul olmak üzere 
bir tili komisyon te,kil olun
muştur. 

Hürkiye maden tirketleri 
Umümeasilleri dün Ticaret 
odası salonunda lstanbul 
meb'usu Edip Servet beyin 
riyasetinde bir içtima aktet-
mişlerdir. ~ 
mezunen Avrupada bulun-
11,M,Mmakta olan Sofya sefiri
miz Husrev bey dün şehrimi· 
ae avdet etmiştir. 
i'iJ!alovaya giden Nafıa ve
gkili Recep B. avdet et
miştir. Önümüzdeki hafta için
de Ankaraya gidecektir. 
lf!imanet havayici zaruriye 
tr:'llfiatlarında son günlerde 
görülen tereffüler ve tereffü 
sirayetleri hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 
fiifganistanda Nadir han 
~ Kandiharı ıaptetmiştlr. 
liiiil•P lrnngresi dün öğleden 
g sonra hitam bulmuştur. 
Kongreye iştirak eden dok
torlara Sıhhiye vekili tarafın
dan saat 17 de Ankarapalas
ta bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Doktorlarımızın ekserisi dün 
akşamki trenle Ankaradan ha
reket etmi~lerdir. 

mün Niğde istasyon bina
sının temel atma merasimi 

yapılmıştır. 

li'tldliye vekili dün adliyede 
~meşg-.11 olmuttur. 

müzel san'atlar bir:lği ede
biyat şubesi heyeti umu

miycsi ikinci celsesini dün 
aktetmiştlr. 

Yeni heyet intihabı yapıl

mış, reylerin ta mifi neticesin
de Hüseyin Rahmi , Refik 
Ahmet, Halit Fahri bf'ylerle 
Şüküfe Nlhal hanımın seçil
dikleri anlaşılmıştır. 

• 
ahiliye, idare memurlarına 
kolaylık olmak üzere ida

reye ait bütün kanunları, ni
zamnameleri, havi cebe gire
bilecek kıt'ada bir i are reh
beri bastıracaktir. 

• ursada bir sivil tayyare 
1 mektebi ve bir hava spor 

kulübü açılmaktadır. Bursa- Is
tanbul arasında tayyare sefer
leri yapılacaktır. 

mç aydanberi verilcıiyen 
mütehassıslık ücretlerinin 

ikramiye olarak mühendisleri
mize itası için Naf aca bir 
layiha hazırlanmıştır, Meclise 
sevk edilecektir. 

Dünkü bo.•sa 
lngiliz 1011,00,00 Fıank 

12,25,00; Liret 9,16,00; İsviç
re; 2,48,50; Dolar 47,96,87; 
Dahili 96,00; Altın 885,00; 
Ana dolu 23,10; Rumeli 6,50 
Tramvay 72,75; Düyun 199,25 

iş banka'1ndan alwmıştrr. 

'--------------~ 

Son Saat 

SON HABERLER 
Görüştiiler 
Bakalım hudut 
ihtilafını halle-

decekler mi? 
Sofya, 19 (A.A.) - Yugos

lavya sefiri bugün başvekil 
ile gayet mühim bir mülakat
ta bulunmuştur. Bu mülakat 
geçenlerde hudut meseleri 
hakkında iki memleket ara
sında taati edilen notalar 
etrıafında cereyan etmiştir. 

Yakında Bulgar ve Yugos
lav murahhas heyetleri Pirotta 
ikinci defa olarak toplanıa
cak ve hudut münakalatı ile 
hududun iki tarıafındaki emlak 
meselelerini halletmek için 
müzakeratta bıılunacaklardır. 

Sırp - Bulgar 
konuşmaları 

Sofya , 18 - Cenevrcde 
Sırp - Bulgar hariciye nazırla
rı ar11B1nda iki memleketi ala
kadar eden mesai! hakkında 
yapılan mükilemata Sofyada 
devam edilecektir. • 

Bu müzakerelerin bir mu
kaddemesi olmak üzeıe Sır
bistanın Sofya sdiri dün Baş
vekil M. Liyapçef ile bir mü
lakatta bulunmuştur. 

Ankara merkez 
maarifi 

Ankara, 20 ( Telefon ) -
Ankara merkez maarif kad
rosu ikmal edilmiştir. Geçen 
sene mevcut 102 mualllme 
karşı bu sene muallim miktarı 
133 e çıkarılmıştır. 

Isf anbul ilk tedri
sat kadrosu 

Ankara 20 (Telefon) - İs
tanbul ilk mektepler kadrosu 
ilk tedriaat umum müdürlü
ğünde tetkik edilmektedir. 
Yakında tebliğ olunacaktır. 

Belg»atta bir 
casusluk davası 

Belgrat, 19 - Macaristan 
namına casusluk yapmakla 
maznun bulunan Kinçiç na
mında bir Sırplının muhake
mesine başlanmıftu. 

Muhakeme hafi olduğundan 
mahkeme kapıları kapalı bulu
narak kimsenin duhulüne mü-
saade edilmemektedir. 

Yurıan kabinesi .. 
Yeni değişiklikler are• 

fesinde bulunuyor 
Atina, 19 - M. Venizelosun Avrupadan avdetinden -:onra 

kabinede vasi tebeddülat yapılacağı, dört nazırın değişeceği 
hakkında matbuatta haberkr intişar etmeğe başlamıştır. 

Değişecek nazırlar meyanında dahiliye nazın M. Argiropulos 
ta vardır ki denildiğine nazaran bir sefarete tayin edilecektir. 
Dahiliye nezaretine Giritli doktor M. Maris gelecektir. 

Aı•rupa sulhu ihlal edilemez mi? 
Atina, 19 - Hariciye nazırı M. Mihalakopulos beyanatında 

bugün Avrupada hakim olan sulhperver efkarı kaytetmiş, hiç 
kimsenin ihlaline teşebbüs etmiyeceği ve ihlal etmeğe kudreti 
olmadığı avrupa sulhu hakkında en kat'i teminat verildiğini 

ilave eylemiştir. 

Di.ırı ge(:eki )7a11gıı1ltlr 
Y eşilköyde bir araba 
sürücüsü ve bir at ya dı 

Dün gece Yeşilköyde bir yangın olmuş, bir araba sürücüsü 
yanmıştır. Yeşilköyde Köyiçinde Dibek sokağında Nazik hanı
mın sahip ve arabacı Torosun müstecir bulunduğu daireden 
dün gece saat yirmi dörtte birbenbire yangın çıkmıştır: 

Alevleri ilk eve! bekçi görmüş, bağırarak mahalle halkını 
uyandırmıştır. Mahalle tulumbası derhal faaliyete geçmişse de 
iyice tutuşan ahırı söndürmek kabil olmamış, ahır ve üzerin
deki iki oda tamamen yanmıştır. Yangından sonra arabacı Toros 
odalardan birinde yatmakta olan sürücüsü 18 yaşında Kirkorun 
meydanda olmadığıİıı söylemiş, bunun üzerine Kirkor aranmış, 
bulunamamıştır. 

Klrkorun saat 10 da odasına girdiği tesbit edilmiş olmasına 
nazaran yangından evelce haberdar olmıyarak lçerde kaldığı 
ve yandığı anlaşılmıştır. Kirkordan maada bir de at yanmıştır. 

Kirkorun cesedi bulunamamıştır. Yangının neden ve nasıl zü
hur ettiği henüz anlaşılamamıttır. 

Bundan maada dün gece Tahtakalede Sami ve Fehmi bira
derlerin bisküvi fabrikasından ve Cibalibe F Cfler caddesinde 
kebapçı Rasimln dükkanından yangın çıkmışsa da derhal sön
dürülmüştür. 

Vrpurdan 1 

denize düştü 1 
Kanlıcada oturan kömür 

amelesinden 25 yaşında Meh
met Rumelihisan rıhtımında 

bağlı bulunan Ordu vapu
rundan nbtıma düşmüş, ehem
miyetli surette yaralanmıştır. 

Beş el silah 
attılaa 

Kasım paşa sakinlerinden 
Hamit, kahveci Sırrı, Tatar 
Ramazan alacak yüzünden 
kavga etmişlerdir. Bunlardan 
Sırrı ile Ramazan Hamidin ü
zerine beşe! silah attıkları için 
yakalanmışlardır. 

Feci ölüm 1 Tahmin ... 
Bir rüsumat me-

Cenevrede mü- 1 muru vagun ara-
Bizce alınması 
lazım gelen ted

bir değildir him bir karar.. sında ezildi 
Londra, 19 (A. A.) - Ce- ı 

nevreden bildirildiğine göre 
Cemiyeti Akvamın üçüncü ko
misyonu harici bir taaruza 
uğrıyan hükümetlere yııpıla
cak nakti muavenetin şek
lini tesbit etmiş ve henüz 
proje hal:nde bulunan beynel
milel muahedenin ikmalini 
gelecek seneye bırakmıya 
karar vermiştir. 

Renin tahliyesi 
me elesi 

Paris, 19 (A.A.) M. Mal-
vy ile M. Cberon meclis açıl
dığı zaman bütçenin umumi 
surette müzakeresine medar 
olacak tedbirler hakkında 
mutabık kalmıştır. 

«Ren» deki kıtaatın geri 
alınması dolayısile harbiye 
bütçesi tadil edilecektir. 

Nehrimizde 20 teşrinievvel
ll?lide bir hayvan sergisi açı
lacaktır. 

mün umumi belediye mecli
si içtima etmiş, bu toplan

tı, bazı teklifler dolayıaile 
haylı hararetli olmuştur. 

Dün Haydarpaşada feci bir 
kaza olmuştur. 

Haydarpaşa istasyonu güm-. 
rük muhafaza memurlarından 
Şevki efendi dün saat on altı- · 
d ı :vagonlardaki eşyanın tah
liyesine nezaret ederken kata
ra bir vagon ilavesi dolayis1le 
iki vagon çarpmı~, Şevki efendi 
iki vagonun tamponları ara
ıanda kalmış, göğüs ve ka
burğa kemikleri tamamen par· 
çalanmıştır. 

Şevki efendi derhal tıp fa
kültesine yatınlmışsada yanın 
saat sonra ölmüştür. 

Bir hezeyan 
Sabık Efgan kıralı kato

lik mi oldu? 
Londrada münh•~lr Sun

day Referle gazetesi Sabık 
Ergan kıralı Emanullah 
han ile kırallçe Süreyya 
hanımın katollkllıjl kabul 
ettiklerini yazmaktadır. 

Hu haberin bir hezeyan
dan ibaret oldu(f u ŞÜJ)lıt,'
slzdlr. 

Et fiatlannın artacağına dair 
ortada bir takım cmmareler 
var. İstanbulun, hatta bütün 
Türkiyenin büyük miktarda et 
ihtiyacını temin eden Erzurum 
havalisinde, koyun fiatları, 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
derecey çıkmıştır. 

Arap ve Rusların kendi ih
tiyadarı ıçin o havaliden ko
yun satın almaları, bu vaziyet 
üz.erinde büyük bir müessir 
olmuştur. Hal bu merkezede 
iken, İstanbul hayvan borsa
sı komiseri Kemalettin bey 
dür bazı refiklerimize, et 
fiatlannın fazla yükseleceğini 
tahmin etmediğini söylemiş

tir. Bize kalırsa bu gibi vazi
yetlerde tahmin bir fenalığın 
önüne geçebilecek tedbir de
ğildir. Fiatların yükselmekte 
olduğuna dair gelen haberler 
karşısında ne gibi mukabil 

• kararlar alınmıştır? Bunu bil-
mektir. 

Kemalettin bey bize bun
dan bahsedebilir mi? 

Tebrik .. 
Tıp kongresi ma 
nasibetile gönde
. rilen telgı·aflar 

Ankara, 19 (A.A.) - Ü
çüncü milli tıp kongresinin 
içtimaı münasebetile sıhhat 

ve içtimai muavenet vekili 
doktor Refik bey tarafın
dan Reisicüwhur hazretlerile 
Büyük Millet meclisi reısı 
Kazım paşa hazretlerine çe
kilen ve kongrenin selam ve 
tazimatını arzeden telgraflarla 
mOşarünileybimin cevabi tel
grafları suretleri ıunlardır. 

Yalovada Reisicümhur 
Gaz.I hazretlerine 

Himayei fahimanelerinde 
bulunmakla mübahi uçuncü 
milli Tıp kongresi bugün ini
kat ve kongre heyeti umumi
yesi Türklüğün hayat ve kuv
vet menbaı büyük rehberini 
selamlamıya bendenizi memur 
etti. Cümhuriyet idaresinin 
yüksek feyizlerile tekamül yo
lunda yürüyen Türk tababe
tinin inkişah hususunda aziz 
halaskarın ibraz eylediği çok 
yüksek himaye ve teveccüh
lerile mütehassıs ve minnettar 
kongre azasının payansız ta
zim ve hürmet hislerini kabul 
buyurmanızı istirham eylerim 
efendim. 

Ktıı ı:::rc rt1~1 doktor 
Refik 

Ankarada lıp kongresi resi 
dok ior Refik beyefendiye 

Kongrenin muhterem azası
na teşekküratımın ibliğına 
ta' ·ssut buyrulmasını rica e
der, kongreye meşkür mesa
isinde muvaffakiyetler temen
ni ederim efendim. 

){t:•l"1riın1hur Gnzt 
!\Ju~t.lfa KenıaJ 

İstanbulda Büyük Mil
let meclisi reisi KAzım 
paşa hazretlerine ı 

Bugün inikat eden üçüncü 
mllli Türk tıp kongresi heyeti 
umumiyesi zatı riyasetpenahi
lerine selam ve derin hürmet 
hislerini takdime beni memur et
ti. Bu vazifemi ifa ederken kon
grenin inikadı hu~usunda vaki 
istirhamlarımızm kabulü sure
tile izhar buyurulan teveccühe 
arzı teşekkiır eder ve heyeti 
umumiyenin zatı devletlerini 
müttefikan heyeti fahire aza
lığına intihabı hususundaki 
kararının lütfen kabulünü 
rica ederim efendim. 

Kou~rc rti<İ doktor Hefik 
Tıp kongresi sel~I doktor 

Re/ik beyefendiye 
Kongrenin içtimaı münase

betile mulıterem doktorlanmız 
tarafından izhar olunan sami
mi hissiyata teşekkür ederim. 
Kongrenin zatı iilinizin riyaseti 
tahtında toplanması mesainin 
çok faydalı neticeler verece
ğine delildir. Kongre azayi 
muhterenıesine tarafıma tevcih 
olunan heyeti fahire azalığın- ı 
dan dolayı memnuniyetlerimi 
arz ve hürmetlerimi takdim 
eylerim efendım. 

Bü~ uk ıııı lt1 \1, lı• rı ı 1\. z !:"1 

Sovyel sıhhiye komiserliği

nin kongreyi sclamlıyan telgra
fına çekilen cevabi telgraf 
sureti şudur: 
Hoskova Sıhhati umumi
ye komiseri Semasko 

cenaplarına 

Türk milleti ve Türk taba
beti hakkındaki samimi te
mennilerinizi taşıyan ve uçün
cü milli tıp kongresini selamlı
yan telgraflarınız heyeti umu
miyede okundu. Dost milletin 
samimiyetile meşbu temenni
yatı tehassüsle karşılandı. 

İlmi ve mesleki sahada Türk 
ve Rus mllletlerinin müşterek 
mesaisinin inkişafı hususunda
ki temenniyatınıza iştirak e
der, kongre azasının selamla
rını arzeylerim efendim. 

llr. Refik 
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Bir çiftlik 
Emlaki metru
ke idl1resince 

Sllfıll1cak ... 
EmlAki metruke idaresı ta

rafından vazıyet edilen Ba
rutçubaşı çiftliğinin devir ve 
tesellüm muamelesi devam 
etmektedir. Bu çiftlik gayet 
visi olup Floryada trenden 
inildikten sonra plajların sol kıs· 
mı ile buradan yeıillröye kadar 
devam eden visi ve mahsul
dar araziyi ihtiva etmek
tedir. 

Emlaki metruke idaresi, 
hesabatını tasfiye ettikten 
sonra bu çiffik ve arazıyı 
kısım kısım müzayedeye çı
karacaktır. Çifliğin 5 te 7 
hissesi Emlaki metruke ida· 
resinin olup diğer iki hissesi 
başkalarına aittir. Bunlar, 
Emlaki metruke idaresinin 
vazıyet edeceğini anlar anla
maz plajları ve diğer bir kı· 
sım araziyi bin lira gibi cüz 'i 
bir para mukabilinde başka
sına icar etmişlerse de Emlaki 
metruke idaresi bunu tanı· 
ıılıyacaktır. 

}\1lısırda .. 
Vaziyet hala 

düzelmedi, gitti 
Deyli Ekspres yazıyor: İs

kenderiyeden bildirildiğine gö
re Mısır Baıvekili Mahmut 
paşa istifa etmek ilzeredir. 
Bir gazete hükumetin yakın 
bir zamanda sukutunu bildir
diğinden Damankurda bir 
arbede çıkmış, milliyetperver
ler bir pamuk tohumu fabri
kasını tahrip etmişlerdir. 12 
kişi tevkif edilmiştir. 

Aktam refikimiz 
Akşam refikimiz dün on 

iki yaşına basmıştır. Refiki
mlzi tebrik eder, uzun ömür 
diler ve muvaffakıyetini te
menni ederiz. 

Makdonalt Kıral 
sarayında 

Londra, 19 ( A.A.) - M. 
Makdonalt kıralı ziyaret için 
Sandringham sarayına gitmiş 
ve geceyi orada geçirmiştir. 

Sovyet memle
ketleri tayyaresi 

Moskova, 19 (A.A.) - Sov· 
yet memleketi tayyaresi ( O· 
koçk ) denizini geçerek Kam
çatkada Petro Pavloskta yere 
inmiştir. 

Ingllterede şid
detli yağmurlar 

Londra, 19 (A.A.) - İngil· 
terenin birçok taraflarında dilnı 
den beri tufanasa yağmurlar 
yağmakta olduğundan kurak· 
lık tehlikesi zail olmuştur. «3~ 
kişi yıldırım çarpmasından öl· 
müştür. 

Zavi 
Yankesici Ö~er ve refiki 

tarafından mağazamda cüzda· 
nımı çaldılar. Cüzdanımın için
de (150) lira ve ( 44867 E. ) 
numaralı tayyare biletim ve 
nüfus kağıdım, şahsıma ait 
unvan tezkeresi ve Bandırma• 
lı Mustafa efendi İmzalı vakti 
geçmiş bir bonu vardır. Bun· 
ları yeniden çikartacağımdan 
hükmü yoktur. 
Çarşııkebirde F craceeiler 3 

No. lı mağazada Alim * Petürke askerlik şubesindel 
aldığım askeri terhis tezke• 
remle nüfus tezkeremi zayi 
ettim. Y eniııini alacağımda# 
zayiin hükmü yoktur. 
Petürke Zıroşak kariyesinden 
manda oğullarından Süleymat 

oğlu Mustafa 

Bugünkü hava 
Kandilli rasatanesinden 

alınnııttır: 

Dün azami hararet "19" 
derece, bu sabah «17» dere
cedir. Bu gece rüzgar poy· 
raz, hava hafif bulutludur. 



Bir trnmvay bileti meselesi 
Ortaköyde oturuyorum. Her 

gün sabah ve akşam İstan
bulda vazifeme tramvayla gi
der, gelirim. Ortaköyden 
Eminönüne birinci mevki tram
vaırla her vakit on kurn~luk 
biletle seyahat ettiğim halde 
dün sabah bindiğim tramva
yın biletçisi on bir kuruş on 
paralık bilet kesmek istedi. 

Bileti kesmeden eve! ken
disine iki defa ihtar ettim ; 
kabul etmedi. Fazla münakaşa 
etmemek için süküt ettim; on 
bir kuruş on paralık bileti 
elime verdi. Eminönüne kadar 
tramvaya bir kontrol uğrama
dığı için şikayet edemedim. 

Eminönünde tc\·akkuf ma
hallindeki servisi idare e ,• e!l 
memura söyledim. Bilete bak
h. Biletçiyi himaye ederek 
yanlışlılda kesilmiş olduğunu 
söyledi. Biletçinin vaz'.fesini 
iyi bilmemesi ve inadı yüzün
den benden fazla .olarak alı
nan elli parayı kimden alaca
ğım. Biletçinin numarasını 

bu defalık kaydetmiyorum. 
Fakat mahfuzumdur. 

Maamafi tramvay biletini 
de sakladım. Alakadarlann 
nazan dikkatini celbederim. 

Ortaköyde sakin ticaret 
odası memurlanndan 

Mehmet Ali 
Jf 

KöprO üstü aptesane değildir 
Akşamları vazifemdtın geç 

çıkanın. Karşı tarafta oturdu
ğum için ekaeriya kllp•!lyii ya
ya geçerim. Bu vakitler , köp 
rünün asfalt zemini iğrenç bir 
manzara arzediyor. Parmak
hklann kenarlarından kaldın
ma doğru uzanan ıslak şeritler 
köprü üstüne çok kerih bir 
manzara veriyor. 

Bittabi buııu yap.ınlar bir 
takım kendini bilmez insanlar
~1~: Fakat eğer bu derece göz 
onu olan bu sahaJa sıkı bir 
mürakabe yapılsa, bu halin 
önüne geçilir. Bilmem fikrim 
yanlış mıdır. 

Ahmet Süreyyıı. 
,... 

AJres aranıyor 
Müskirat inhisan kontrol 

memuru iken vefat eden Üs
küplü Yusuf oğlu Şükrü efen
dinin yeğeni Hasan efendiyi 
anyorum. 

Bu hususta malumab olan
lann Galatada Hüdavendiğar 
hanında Münür Nafi beyi ha
lıerdar etmeleri rica olunmak
tadır. 

* l~kantaıara dair 
Emanetin lokantalan sık, sık 

teftiş ettiğini işitiyoruz. 
Bazan davullu, zurnalı yapı

lan bu teftişlerin büyük bir 
semere verdiğine ne Liz, ne 
de yapbklan neşriyata bakar
sak, gazeteler, ciddiyetle kail 
değildirler. 

Bu kanaatimiz, bazan önle
rinden geçip te tesadüfen 
İçine gözlerimizin iliştiği lo
kanta ve ahçı dükkanlarının 
maıizaraııile bir kat daha 
kuvvetleniyor. Hele buralarda 
~ırak namı al•da çalışan öyle 
m9!1~ar var ki, beyaz ceket 
ı~_rının manzarası, insanı adeta 
ögllrtliyor. Bence bu 1 k • o an-
talann yemeklerinden 1 müslahdiınlerinin kıyafe~v~ 
teftişinden işe batlanaa da'i:'1 
çok foideli iş görülmiit 0ıu:, 

Laleli: Rıdvan 

* iş arıyorum 
Kırklar elinde «535» inci 

piyade iıudut taburu katipli
ğinden istifa ettım. Mustafa 
Nafi efenr~i1in lokaııtasınd.t 
kebarçı ust.i!lığı y:ıptım ve 
hastalığım hasebi!! oradan 
açıkta kaldım. Şiaıdi münasip 
bir iş arıyorum. 

Son saet Kari sütunu vası-
tasile: Mehmet Niyazi 

Son :>aat 

EVİNÇ ~ANI 
Aşkın kuvveti ... 

Bir hükiimdara şerefini 
feda ettirecek kadar kuv

vetli olabilir miydi. 
-18- Nııharriri: M. Turhan 

Hoşuna gide gide hayalinde Son Harzem şahı Mel.me-
canlandırdığı bu dilber çehre- din anası Türkan ve karısı 
den ne damarlarına, ne sinir- Ay çiçek, gibi dillere düşme-
lerine şehevi bir inhina veya yi, masallara mevzu teşkil et· 
i'vicaç gelmiyordu. meyi ise en feci bir talisizlik 

Sevinç H. bu pek begcndiği ve en şeni bir sukut sayıyor-
delikıınlmın geceki sözlerini de du. Bu kaynanayla gelin, bu 
düşünüyordu. Güyel , kavi, iki şöhretli k"dın, güzellikleri 
CP.s!.lr, zeki ve genç erkek, kadar fuhuşleri ile de anılı-
coşkun tasvirlerle, sarih cüm- yorlardı. Öte! iter, Dokuzla 
lelerle aşkını anlatmıştı. F~şka Oğulkayrnış, h;ç o'rnnsa hü-
bir yerde, başka bir zamanda su"n'c · t tt"k' · • ' or,ne r<ıp e ı ıerı saıta-

böyle bir itiraf, böle bir yürek na •ı ve halkı sernigun ctnıe-
açışı, Kuşak bey için de müh- mişler, taht üzerinde ölmüş· 
lik olmak muhakkaktı. An'a~ !erdi. Berikiler, Türkanla Ay 
naya göre tacdarıi taaşşuk et- çiçek, pençelerine geçen dev-
mek, tahta tükürmek kadar ağır leti de -ismetleri gibi- harap 

, bir küstahlıktı. Onlar, tacdar edip gitmişlerdi. 
kadınlar severler ve sevgilerini Sevinç H. isimlerini birer 
tıpkı emirleri, iradeleri ve suretle tarihe mal eden bu ka· 
fermanları gibi dilediklerine dınlann ve onların ağızdan ağı· 
kabul ettirirlerdi. Fakat sevi- za intikal edegl',ien rengarenk 
lemezlerdi. Hükümdıır hukuku ve i,bretengiz Q!enkibelerini ta• 
gibi hükümdann sevmek ve hattur sırasında mqhur Arguna 
kendini sevdirmek hakkı mut- hatunu da düşünmemezlik ede-
laktı. Kuşak bey, fırsattan, medi. Haylı entrika çevirmiş 
yüreklerdeki heyecandan ve olan bu ünlü tacdann saray-
zihlnlerdeki teşevvüşten isti- larda paydar olan en kuvvtli 
fade ederek sırrı kallini if- batı b' k bl rası • ır ço te ikelere 
şaya cür'et etmiş, hazan do- göğüs gererek, sayısız zahmet· 
Ia,ık yollardan gitmek, bazan !ere katlanarak - kendisinden 
serbest ve pervasız bulunmak yirmi yaş küçük bir delikanlı-
suretile aşkını iflıam etmekten ya varması ve bu delikanlı 
çekinmemişti. Bu, bir cürüm- için her şeyi feda etmesi idi. 
dü, lakin yerinde ve zama- Prenses bu ismi ve bu ha-
nında tecziye olunmamış ve hrayı anarken gene Kufıık 
belki boşa gitmiş bir cürümdü. beyi görmiye başlamıştı. Ni-

Sevinç H. haddi zatında bir çin? .. Bu sualin cevabı, güzel 
cürüm olan bu itirafı aşk ha- çehresinde beliren tatli bir 
diaeaine kartı kendisinin hayh kızıHik oldu. Arguna hatunla 
zaif ve biraz da srilşevrik mogullarm bu büyük melikesi-
bulunduğunu düşününce kı- le kendi arasında hiaai bir 
zardı, içinde bir nedamet müşabihet teessüs edebilmesi 
uyandı. ihtimalini düşünüp gayn ihti-

Şu kadar ki bu neciamet yari kııarmıştı· 
üzücü, sıkıcı neviden değildi. Fakat bu hicap ve bu ih-
sarsmıyan bir akse, zaif bir yüz mirar onu, mogul melikesine 
kızartısından ibaretti. Prenses, 

alt a§k hikayesini ısrar ile 
gül yüzüne pek yakışan bu la-

tahatturdaıı' menedemiyer ve 
tif humret içinde Kuşak bey-
d ~n işittiği nükteli sözleri ve o, uzandığı yerden, bir gencin 
0_1a verdiği manidar ce,·abı aşkile bin bir macera geçi-
tablil ederken kendilerini aşka ren Argunu hatuna hayalin-
kaptırmış tacdar kadınlann de bir sima çiziyordu. ince 
maceralarını habrlardı. ve mukavves kaşlar, bademi 

Şimdi Kuşak beyin ha}'ali gözler, delikleri içine doğru 
çekilmiş, ve prenses, bir çok hafifçe kıvnk, ucu sivrimsi 
isimler ve bir sürü hikayelerle bir burun, küçük bir ağız: 
başbaşa kalmıştı. Evet, Türk 
tarihi, güzelliklerini hüsnü isti
mal eden kadınlarla lebalepti. 

Bu gelip geçmiş güzellerin 
maceralan bazan bir masal, · 
hazan bir timsal olarak saray
larda yad olunurdu. 

Sevinç H. işte bu hikAye
lerden millhem olarak sabit 
ve kavi bir akide taşımakla 
mnftehirdl. O, hiç bir zaman 
bir « dokuz hatun » bir «oğul 
kaymış» rolü oynamıyacaktı.(1] 
Buniar, gönlil işlerini dev et 
işlerile mezcetmiş, sevdikle
rini vatanlannm başına bela 
etmekten, sevmediklerini de 
-vatanperver de olsalar- taru
mar eylemekten çeklome
mişlerdi. 

[1] « Uokuz hatun » meıhur 
Heliigünun karısıdır. Hiristi
yanları iltizam ederek müslü
manlann ezilmesine çalışmış
tır. Oğul kaymlf, gene moğul 
imperatoriçelerindendir. Nü
fuzlu, dessas bir kadındır, çok 
i.,:er görmüı,tür. Gerek bun
lar1n, gerek isimlerini ayrıca 
zikrettigimiz Tilrk kadınları
nın hayatları, pek cazip birer 
roman mevzuu olur. Biz bu 
mevzuların, Avrupai mevzu
lardan daha favdalı olduğuna 
kani iz. 

ne esmer, ne beyaz, fakat 
üçüne de benzer bir renkte 
çekik bir yüz!.. Birer par
mak kalınlığında altın çu
buğu andıran saç örgülerine 
bağtaklık eden muraıwıa bir 
külih incili işlenmiş yelek 
altından taşmak ister göril
nen dolgun bir teni 

Sevinç H. kendi simasını 
kısmen örnek tutarak hayalen 
ihya ettiği mogul melikesinin. 
bpkı kendisi gibi odasında 
uykusuz geceler geçirdiğini, 

kalbile hasbihal ettiğini, sev· 
diği gencin hayalini tart için 
sıkıntılara düştüğünü de zan· 
nediyordu. O bliyük kadın · 
her halde bir çok didinmif, 
bir çok üzülmüş ve nihayet 
mağlup olarak evladı yerinde 
bir gencin aşkımı ram olmUf 
olacakh. 

Atk, bu kadar kuvvetli miy 
di ve i>ir hükümdar, tabhmn 
şerefini, sevgisinin zevkine fe· 
da edebiliyor miydi? 

Prenses, bu mülahazayı, Ku
şak beyin hayaline nigeran 
olarak ı.ibninden geçirdi ve 
kendi yllreiini dikkatle mua
yene etti. 

(BitmecU) 

Mü.skili bir muamma .. 
1 ' 

[ 1 ine! s ıhi.~:le.ı mabat] 

sında sıkı bir dostluk teessi;s etti vı.ı Yusuf beyln 
dönmesinden sonra da mektuplaşmak sureti ile 
gitti. 

memleketine 
devam edip 

• 
Beklenmiyen ziyaret 

Bu sırada Yunanlılar İzmiri ve havalisi:ıi iıgal etmişlerdi. 
Mihaliiki efendi bir sabah mağazasına geldiği zaman Yusuf 
efendiyi kendisine muntazır buldu. Adamcağız Kınığın istilaya 
uğradığını ,gördüğü zaman mevcut parasını ve mücevheratını 
tophyarak lstanbula kaçmıştı ; maksadı parasını emin bir yere 
yatırmaktı ve Mihaliiki efendinin dostluğuna o kadar emindi ki 
parasını ona emanet bırakmak istiyordu. Fakat Mihaliiki efendi 
almıyarak bir bankaya koymasını tavsiye elti. Osmanlı banka
sına giderek bir kasa kiraladılar ve parayı da bu kasanın 
içine koydular . Yusuf efendinin İstaııbulda yapılacak şeyi 
kalmamıştı; memleketine döndü. 

leci bir haber 
Kısa bir müddet sonra Mıhali'ıki Efendi Yusuf beyin ölüm ha

berini aldı. O zaman İstanbul gazeteleri m•ımailcylıin bir çete 
tarafından l>ı:ıu'.muş olan pııstı~a clü .. ere'" ö'.dilğür.iı yazmışlardı; 
fakat im, y:mlış'.ı. Yusuf efendiyi bir mün•ka~a esnasında öl
diiren kendi l(a~ısı idi. Yunanlılar kadını lut .. nk küreğe mah
l:iim ctti!nr ve lzm!rden Yunan 'stana g5nderdııer. 

Fa.ra ne olacak! 
Yusuf cfanı:iiııin evrı:h aras:nda çılcan bir k:ığttta, icabında 

lstanbııla at "ş!eri iıJl,Kın<la Mil>aal,i efen..'.ic'.cn malümat alı
nabilece.;i yazı!ı idi. 

Bu kiiğıda ist'.ı::.t eden Yunıın adliyesi İstanbu!d;;.kl ''u;ıan 
askeri heyeti vasıtiısile Mihalaki efendiden malümat fatedi. 
O da müteveffanın Osmanlı bankasında emanetleri olduğunu 
söyledi. 

Yusuf beyin iki çocuğu vardı; para onlarındı; rüştlerini is
pat edecekleri zamana kadar bankada lralacaktı. 

Dolandırıcılık başlıyor 
Aradan epeyce zamaa geçti, Yunanlılar İzmirl.on kaçtılar, 

sulh müzakereleri başladı, tam o sırada bir gün Mihalaki 
efendi gazetenin birinde bir icra ilanı gördü, bu ilanda: 

" Dava vekili Dımitri ve Yordan1ki efendilerin Tarla
başında, Çukur sokakta (5) numarada· oturan Kınıklı Yu
suf beyden alacaklan olan ( 4800) liranın temici istifası 
için mumaileyhin Osmanlı bankasında mahfuz emanetlerine 
haciz konacağı, ve mumaileyh ikametgahında bulunamadığı 
için ilanen tebliğat icrasına lüzum görüldüğü ... ,. 

Yazılı idi. Halbuki Yusuf bey biç bir zaman bu sokakta 
oturmamıştı. Mihalaki efendinin bildiğine göre kimseye de bor
cu yoktu. Şu halde işte bir dolandıncılık var demekti. 

Fakat yan kalıyor 
Mihaliki efendi icraya koşarak bildiğini anlattı, o sırada bu 

ilanı okumuş olan Yusuf beyin iki dostu daha, Hamdi ve 
Mahmut beyler de, ayni maksatla icraya müracaat etmitlerdi, 
tahkikat başladı, avµkatlar tarafından ibraz edilen borç sen; 
dinin Yusuf efendi Istanbulı· a olmadığı bir sırada tanzim edıl
diği anlaşıldı ve iki avukat mahküm edildi. Bu, hadisenin 
ilk safhasıdır ve yukarda da söylediiğmiz gibi yedi sene evel 
cereyan etmiştir. Şimdi gelelim ikinci safhaya: 

Mediha hanım kimdir? 
Artık para, daha duğrusu kıymeti elli bin lirara varan mü· 

eevherat bankada emniyet altındadır; bOyOcliiklen zaman Yu
suf beyin biri Melek adını taşıyan erkek diğeri .sa~d~ ismin
deki kız çocuğuna verilecektir. Binaenaleyh l\1ıhalakı efendi 
de, Yusuf beyin diğer dostlan da artık müsterihtirlerl F~kat 
takriben üç ay evel Ortaköyde oturan Mediha hanım lsmın<le 
bir kadın : · 

Tarlabaşında, Çukur sokakta oturan Yı;suf bey aleyhine 
bir dava açar; bu Yusuf bey, yedi sene evci kansı tarafından 
öldürülmüş olan ·Yusuf beydir. Ve dikkat ediniz : Mediha ha
nım tarafından Yusuf beye ait olmak üzere gösterilen adres te 
vaktile dolandırıcılık teşebbüsünde bu'.un:ııı adamların göster
dikleri adrestir; maamafi Mediha hanımın dav;.ısı dolandırıcıla· 
nnkinden büsbütün başka şekildedir. 

Fılhakika Mediha hanım Yusuf beyden alacak iddiasında 
bulunmamış, fakat bankada mahfuz bulunan mücevherlerin 
Yusuf beye değil, kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. 

, · Nasıl olar! 
İfadesine göre Mediha hanım vaktile Yusuf beyden üç bin 

lira istikraz etmiş ve bu mücevherleri de rehin olarak bırak
mıştır. Bilahare bu üç bin liranın iki bin beşyüz lirasını 
ödemiş, yalnız beş yüz lira borcu kalmıştır, şimdi bu beş yüz 
lirayı verip mücevherleri almak arzusundadır. İddiasının delili 
olmak üzere de elinde Yusuf beyin bir senedi vardır. 

Dava kazanıldı 
Ynsuf beyin veresesi burada olmadığı için dava gıyaben 

cereyan etmiş ve Mediha hanım lehinde 'Deticelenıniştir 
Şimdi emanetler Osmanlı bankasından alınmış ve icra daire

sine yatınlmıt bulunmaktadır. Beş yih: lira borcunu verir 
vermez Mediha hanıma teslim edilecektir, fakat ..... 

Vari;,ler iş başında 
Mesele bu safhaya geldiği zaman Yusuf beyin oğlu Melek 

bey hadiseden haberdar olarak lstanbula koşmuş ve hemen 
tehiri icra karan almak üzere mahkemeye müracaat etmiştir. 
Ayni zamanda da davanın yeniden rü'yetini istemiştir. 

Borç var mı, yok mal 

İimdl varisler iki vaziyet k1111ısındadırlar: 
- Osmanlı bankasından icra dairesine intikal eden mü

cevherat babalannın mıdır, yoksa Mediha hanımın mı? 
2 - Eğer babalarının ise Mediha hanımın iddiasını çürüt

mek için ne yapmalı. · 
Görülüyor ki çok meraklı ve o nisbette de çaproşık bir 

mesele karşısında bulunulmaktadır. Fakat bu muadeleye büs
bütün garabet veren bir rivayet vardır ki, onu henüz kaydet
medik. Filhakika ortaya bir zat çıkmış ve: 

« - Yusuf beyin varisleri olsa olıa babalanma Mediha 
hanıma ikraz ettiği üç bin liranıq iki bin beş yüz lırasını 
almadığını ispat edebileceklerdir; halbuki ben mahkemeye 
ibraz edilen senedin tamainen sahte olduğunu da kolaylıltla 
ispat edebilirim » demiştir. " Fakat buna cıukabil avıkat 
Ücreti şeklinde yüzde on isterimi» 

Karilerimlze haber verelim ki mücevheratın • ~i bin lira 
kıymetinde olduğuna göre bu istenilen yüzde on (10,000) Türk 
lirasıdır. Doğrusu serveti büsbütün elden kaçırmamak için feda 
edilmez ıey değil; fakat mahkeme ksrıırı aksini kat'i surette 
göstermeyinceye kadar kimseden t11phe etmiye hakkımız ol
ınadtğına gllre bu son rivayeti bir Utifeden ibaret addediyo
ruz; maamafi bir gazeteci aıfab ile d1ifünmekten de kendimizi 
alamıyoruz. 

Mediha hanımın elinde bulunan ~dlıl ~ı.li-f bu 1ıadar 
ıahide rajmen nasıl iddia ve DUll fııpat 

H un.ne 
düiün 

Pencereleri sabah ue. 
şam gıiııeş/erine arkala 
dıinnııiş. sofa ve odaları 
ile !ıııvaya e::clden da 
iki kallı kölıne ahşap 
sokak ıislıindcki boş 
erkeklere, /ıalıçe ıislıirı 
dar sofası da kadııılara t 
sis edilmişti. 

Saat yedide akck mısa 
/er />!rer. ikişr?r sükun etm 
ue kadııılarla çocukların 
fırı sa doldıı!Jıı dar sof adı 
geçerek buş odadaki dem 
rııt işi çiliııyir sofralıı 
11111 efrufııııı di:iltııiye /ııı~ 
dılar, 

(;1·11ç, ilıliyar, ortu ya 
odaya yiren fııT ı·rkek orl 
ya /ıafıf /ıir selıiııı 
sonra ııtwıgaç, bir 
bıi:ıilcrek /ıoyıııırııı lmku 
pııt kesiliyorılıı, Bıır~y~ , Y 
leııler ~aııki çalgılı. ıçkilı b 
sıiıınet dıiğıiıııiııe değ~t 
zeııı:emli. dualı bir: ifla1'< 
geİmişler. şimdi sofra başın 
sessiz ve mütevekkıl topıı be 
liyorlardı. Bıır~~a ô~l~ tak 
elim. prezante fılan . gıbı p;Y 
/er olmadığı için kımse kı 
seye: . . L-·, 

_ Sen kimsin, necısın, *'"" 
raya niçin geldin? 

Demiye cesaret edemiyor, 
yalnız ara sıra eııe m111l6llfl. 
olduğu <ınlaşılan bir odaar 
kapıdan ba§lnı uzatarak Y~ 
gelenlere uı_uııtasar, mJfi'. 
tarafında11 bır: 

_ Hoş geldiııizl 
Deyip geçiyordu. DIJ(JTdit 

sof ada ise velveleden diiful
mıyor, /ıcr kafadan çık:;:, 
ayrı ayrı, telılşlı sesler sek 
iaıı duyulııyordu. ke'·' r 

Hava kararıp ta er ,..e 
tarafındaki dauetl~ter kama-
rası iyice yükıinıı aldıktan 
sonra rakı başladı ve bira:ı 
sonra da i~lııı dıiyıine fah
riyyelf i,tirak edeıı saz har*' 
kete geldi. Artık şişeler, me
zeler dakikada bir boşalıyo • 
lıey /ıeyler, alılar: valılar 
birbiriııi koııalıuor; ılk eğlen
ti dersini lam yı.cırıda almak-. 
la oları bilişik odııda~i sıın• 
net çocı;k/arımıı şerefi.ne. nrr, 
delerin altı ıislı1ne getırılıyor-
clıı. . . ' al 

içildi, içildi, içı/dı ... l ~ .•, 
oıı ild oldu, bir oldu, ıkı o.
dıı, Jıôlô içiliyor, sı:aıılar 
belrçi sırtıııda evlerine. ~: 
deriliyor. cıuıyanlara ıse st; 
ll'alan için sıı bardak/an ik 
ıisiıiste dayaııılıyordu. 

* Ertesi gıin ( .... ) dair~ 
den nıünıeyiz Alımet beg., 
( .... ) fabrikası nıef1!urlf/l'ID7,. 
dan Hasaıı ef eııdı. ( .... .1 

kalemiııde11 l'ecilıi beY: f;.···J 
talısil şubesirıdeıı lsmaıl eJen-
di berber kalfalarından {"111 
ıı; daha böyle on beş, :1ırm 
kişi işlerinin ba~1nda yoklu• 
lar, kendilerini soranlara ar-
kadaşlıırı şu cevabı uerlgor-
tardı; _ _,,. 

_ Hasla oldugu için ~ 
nıedil 

SiL VER KING in p)'dl 
hayret oyunu 

Asi kahraman 
Filiminde gısnnek üzeree 

bugün 

Elhaınra ya 

gitmekte kusur etmeyiniz. 
Birinci matine saat 13 te 

Bugün 
JJ ELEK .~inenuısuıda 

RUS DiLBERi 
Mlimessilesi 

ESTER RALSTON 
lıavet~ KAİN V ALDB 8A· 
L1K AVLAYO;R~.~~ 



4 Sahife 

ütün Fransaya dehşet salan kanlı ha • 
ıse 

Lil şehri istasyonunda kamış bir sandık içinde bulunan parçalan• 
mış ceset kimindir ve nasıl tüyler ürpertici bir 

faciaya kurban eitmiştir? 
Paris zabıtası rrıaktulün Rigo isimli bir muhasip olmasından şüphe-

lenince bu adamın anası!lın da 6 ay evel öldürüldüğü~ü hatırlaf]ı 
Eylülün 14 üncü günü intişar 

eden Fransız gazetelerinin 
hemen hepsi de ilk sahi· 

felerlnde en büyük harfleri 
ile: 

«Ll İ•tasyonuıada Hr bavul 
içinde eli kolu bağlanmış, 
başı parça:arımış bir ceset 
bulundu» 

Serlavhasını yazdılar. Bu 
scrlavhanın altında da sütunlar 
dolusu tafsilat verdiler ve te
min ettiler ki her gün yeni 
bir faciadan haberdar olan 
Paris halkı senelerdenberi bu 
derece esrarla dolu bir l'ak'l 
karşısında kalmamlftır. Hayali 
roman ya:ıaakla maruf oluı 
muharrirler arasınlia bir müıa~ 
baka açılsa bu hakiki vak'a· 
dan daha heyecanlı bir efsa
nenin uydurulma11 mümkün 
deiildir. 

Hadiaeyi bıaıından sonuna 
kadar takip ettikten ıonra 
ıördük ki Franıız gazeteci· 
leri bu iddialarında en küçük 
bir mübaliğaya bile kapılmıt 
deilllerdir. Vak'a o derece 
meraklıdır. 

Bunu karilerimize de anla
talım: 

Sabah aaat on biri yirmi 
beş geçiyor. Lll istasyonunun 
bagajları hıfza mahsus daire
ıindeyiz. İki geniş kapının or· 
tuınıa konulan masanın önü 
eşyalarım almıya gelmiş yol
cularla doludur. Masanın ge· 
rilinde iki memur vardır. Bun· 
lar yolculann uzattıklan bül
tenleri alarak numaralarına 

bakıp bavul ve sandık yığın· 
lan arasından iııtenilen eşyayı 

bulmakta, çekip çıkararak sa
hiplerine teslim etmektedirler. 
Fakat orta yerde kamıştan 
yapılmlf bir nndık vardır ki 
hareketlerini ifkil etmektedir. 

Üç beş sfinden beri 
aahibi tarafından aranılmı
yan bu bavulu bir kenara 
çekmek lizımdır. Alelhuıus 
bu aandığın lçiaden de çok 
fena bir koku gelmektedir. 
Acaba içinde bozulmllf et mi 
var? 

Memurlar şüphelenerek san· 
dığı açmıya karar verirler, 
kilidini ıöküp çıkanrlar, ka
pık açılır ve görülür ki, san· 
dığın içinde bir ceset vardır, 
kapak hemen kapatılarak za
bıtaya haber gönderilir. Üç 
beş dakika aonra komiler ge
lir, aandığı masanın üıtüne 

koyarak kapağını açar. 
Evet sandıkta bir ceaet 

vardır. Ayaklan bir ip ile 
bağlandıktan sonra boynuna 
doğru çekilerek iki büklüm 
edilmiş olan bu cesedin yüzü 
ıert bir cisim ile vurulduğu, 

ayni amanda da tefessüh e· 
derek şiştiği için tanınmıya· 

cak bir haldedir. Sandık, ka- • 
patılarak polis karakoluna gö- . 
türülür. Orada tekrar açılıp 
ceset çıkarılıp bir masanın 
üzerine yatırılarak müstanti
ğin huzurunda tekrar muaye
ne edilir. 

Elbiseleri üstünde, hatta 
tapkası da yanındadır. Yalnız 
b ·r ayağının potini yoktur. 

Dikkate şayan bir nokta: 
· Sandığın içinde bir tane de 
evrak cüzdanı vardır. Müatan· 
tik derhal evrak cüzdanını 

açarak karlfbnr. İçinde muh
telif tfcaretuelere ait heaap 
kiğıtlan ile Firedrik Riıo na· 

· · dık şimendifer idarasine Pa• 

_ Karakolda ceset tekrar sandıktan çıkarıldı. Bir masanın Üzerine yatırılarak muayene edildi 
mına bir hUviyet cüzdanı hemen ayni şekilde öldürül- beııt bırakmıya medtur olmllf, çıkıncıya kadar devam etti. 
bulur. müştür. Acaba bu iki cinayet bu defa da şüphelerini kadı- Yeni s..fluı 

Maktul kimdir? araaında bir münasebet var nın kendi oğlu Riıoya tevcih Gelelim ,imdi Mösy6 Fire· 
Müstantik düşünür: katilin mı ? yok mu? etmişti. drik Rigonun katline: 

ilk ihtiyat tedbiri olarak bu Paris polis müdüriyeti ha· Fakat bu sahada da bir Zabıtanın yaptığı tahkikat-
vesikaları ortadan yok etmesi disenin ehemmiyeti kartısında netice alınma11 mümkün ol- tan anlaşıldığına göre bu zat 
icap ederken bırakması, hatta derhal ilk cinayeti takip etmiı aıamıştı. Maamafih bütün ma· vaziyetleri başlı başına bir 
itina ile cesedin yanına yerleş· olan en iyi memurlarını Llle halle halkı Rigoya anm:sinin muhaalp tutmıya müaait ol-
tirmesi neden icap etmiştir? göndererek İfİ bizzat kendi eli- katili nazarile bakıyor ve o- mıyan muhtelif ticarethane-
Maktul hakikaten Rigo mu- ne alır, Lil müstantiği de tah- nun son zamanlarda dllşüncell )erin henplannı tutarak geçin-
dur, yoksa Rigo diye göste· kikatı Paris adliyeıine devre· görünmesini vicdan azabının mektedir. Sandıkta bulunan 
rilmek istenilen başka birisi der ve muhtelif cephelerden tesirine atfediyordu. cüzdanın içinde bazı ticaret• 
mi? cesedin yüzü o derece tahkikata batlanır. Fakat ıüphelerin bu zat Ü· hanelere ait hesap kiğıtlannm 
bozulmuştur ki Rigoyu tanıyan Biz ilk adımda elde edilen zerinde tamamile temerküz çıkması da lıte bu •ebepten-
birisi çıksa bile bunu derhal neticenin ne olduğunu yazmayı etmesine mani olan bir sebep dir. 
anlamak mümkün değildir. biraz sonraya bırakarak şimdi vardı: Firedrlk Rigo Fylüliin ae-

Rigo nerede? ilk cinayetin nasıl yapıldığını Kapıcı ile birkaç komşu o kizinci günü ubahı bir gün 
Hüviyet varakasında Rigo· anlatacağız: gün cinayetin meydana çık- gaybubet edeceğini söyliyerek 

nun Parlste Landiren soka- Maziye bir nazar maundan bir kaç saat eve) evinden çıkmış ve atedenberi 
ğında oturduğu muharrar ol- Mösyö Rigo geçen nisanın merdivenlerde yukarki kattan sahip olduğu küçük bir oto-
duğu için derhal Parise tele· 25 inci günü apartımanma aşağı inen orta boylu, mat· mobile binerek gözden kay-
fon edilerek hakkıada malü- geldiği zaman dairesinin ka- ruf, mavi gabardin pardesülü bolmuş ve tam altı gün ıonra 
mat istenillr ve istenile malu· pısını açık bulmuş ve içeri bir genç ile karşılqtıklannı bir 1andık içinde Lil istaayo-
mat ta hiç beklenilmeden alı... girince biçare kadının döşeme söyliiyorlardı, bu gencin kim nunda bulunmuştur. 
nır. Çünkü Rigo Paris polis m1- üzerinde ölü olarak serili dur- olduğu da bir türlü anlaşılı.· Zabıta' yanılıyor mu idil 
düriyctinde meçhul değil, bila- duğunu görmüştii. Madam mıyordu. Aradan geçen müddet zar-
kls çok tanınmış bir simadır. Rigonun boynu uzun bir havlu Bolşevik parmağı mı? fında apartımanın kapıcısı bu 

Bu tanınmanın sebebine ile sıkılmış, ağzına da anlaşı· O zaman polis memurları zatın yalnız bir gün gaybubet 
gelince, cinayete büsbütün lan bağırmaması veya ça- Madam Rigonun hayatını tet- edeceğini söylemiş olmasına 
esrarengiz bir mahiyet veren buk boğulması ıçın ikinci kik ettiler. Bu kadın n bir rağmen iki üç gün meydana 
nokta da işte budur. ' bir havlu tıkılmıştı. Odanın aralık bolşevik akidelerine çıkmadığını görünce zabıtaya 

Anlaşılmıyan i~ içi karma karışıktı, çekme· kapılarak bolşevik muhitlerine haber vermiş, zabıta da bu 
Paris polis müdüriyetinin celer kırılmıt konsollar açıl· girip çıkmış olduğunu, hatta adamın annesinin katili olma· 

Rigo ismine derhal aşina çık- mıştı. ecnebilerden bir çcm dost sından esasen şüpheli olduğu 
masının sebebi bu zatın ana- Zabıta işe vazıyet edince 0 için intihar ettiğine zahip 

.. k d Ri k edinmiş bulunduğunu öğren-
ıının da tam altı ay eve! es- gun ar a aşı goyu arama olarak dairesinin kapısıpı mü-

1 k k diler. Tahkikatı bu yola aevk rarengiz bir tekilde öldürül- üzere apartımana ge ere a- hürlemiş, binaenaleyh bu ada-
d 1 d ettiler. müş ve 0 vakitten beri yapı- pıcıya airenin kapalı bu un u- mın katledilmİf olduğunu ifi-

l · d K 11 Gene bir netice elde ede· k 1 lan bütün takibata ratmen ğunu söy eyıp gi en o anj tince şaşırıp a mııtır . 
katilinin bulunmamıt olmuıdır ilminde bir gençten filphe- mediler ve nihayet işi yüz üstü Nerede ve ne wtklt 
Ye itte ihtiyar kadı.adan tam lemnit, fakat hiç bir delil el- bırakmıya mecbur oldular, bu 6ldiirlfld-/U 
altı ay IO- cWlu d• lac .. 11 de edemeyince bu .ııeııci aer- huar alb edifte ikinci mesele Li1 ıehrine gönderilen -

risten ve 9 Eylül tarihinde 
teslim edilmiştir. Demek 
ki cinayet Pariste ve Rigonun 
evinden çıktığı giln irtikip 
edilmiştir. Fakat maktulün 
kendi evinde değil, hariçte, 
baılca bir yerde. Çilnkü Rigo· 
nun komşularının anlattıklanna 
göre oturdukları apartımanın 

bölmeleri okadar incedir ki 
birinde küçük bir gürültll olsa 
diğerinden işitilmemesi im· 
k&nau:dır. 

Katil kim ot.bilir? 
Zabıta ıimeadifer iatuyonu. 

nwı baraj memuru•• ıormuş
tur. Fakat baraj memuru her 
sfin o kadar yolcu ile karfı
lquıaktadır ki kaaıt aaııdıiua 
kiaiıa tarafmdu verildiilal 
habrla111uına ialli yoktur. 

Sadece ... dıjın au111ara•ını 
keadi defteri ile karplqtıra• 
rak ita U1aDetia 9 eylQJ 
akı••ı Hat nkize cloinı 
tem ..ın.it elmuı ıu. , .. 
lec:ejini liyleaekteclir. 
JJ.sW memlU'U ne diyor 

Y elcaların qyuuıı tartao 
memur da bir .. y ubrlıya• 
mamaktadır. O ıla Hllclıp 
numaruına ve kilNUDa Hka• 
rak l~üacü mevki bir bilete 
ıılaip bir yolcu tarafındaıa o
tuz frank ücret verilerek gön• 
derilııılş olacağını anlatmakta• 
dır. 

K•til acemi değil 
Ortada muhakkak olan bir 

fey varsa o da katilin. bu is· 
tasyonda takip edilen usulQ 
pek iyi bildiğiair. Çüıakü Pa
risten Lile riden trenlerin 
gündüz saatlerinlie bereket 
edenlerine ancak yolca için 
zaruri eıya kabul olunur. Ba· 
ı• j alınmaz ve alı11&11 e,ya da 
biraz a;ır oldu mu zararf olup 
olmadığının tayial için mua
yene edilir. Buna mukabil ak· 
ıam trenine hiç muayene 
edilmeden baiaj alınır. işte 
katil bunu bildiji için aqam 
trenini tercih etmlftir. Şu 
halde ıiadilik eltle zabıtanın 
itine yanyacak bir iz yok 
demektir. 

Maktulün evinde 
Aparbman kapıC11ının ulat

tıiına göre Rigo evinden pk• 
tıktan soara ild kadın ile bir 
kaç erkek gelip kendisiai ara• 
mıılar, fakat kim olduklaruıı 
ıöylememiflerdir. Şivesine ba• 
kılırsa kadınlanıa biri ecıaebi· 
dir 

İki clJUJyetln katili 
Madam Rigo bir havlu ile 

boğazı sıkılarak, ağzına da 
ikinci bir havlu tıkılarak aı
dUrülmllftU. Oğlu da ayııl 
tarzda katledilmiştir, 011a ba• 
kılarak her ikisinin de ayal 
el tarafından öldürillmüı ol
dukları11a hükmedilmektedir. 

Diğer taraftan bir gün ~ 
gonun: 

- Birisinin annemin katili 
olduğundan şiddetle şüplı' 
ediyorum, fakat kendi hayı• 
tımdan korkarım, söyliyemelllf 
dedijl hatırlanmaktadır. 

Fakat asıl şüphe tundadıfl 
Bulunan ceıet yüzü gözü ti" 
mDllllyacak bir halde oldu!'!: 
na göre acaba hakikaten ""' · 
gonun cesedi midir? 

Öyle göriinUyor ki bu 
ıele yalnız Franaayı ti 
fakat bütiin dUnyayı iıgal 
cektfr. 
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Bir filim için 1 sene yol yürür müsünüz .. 

-'· 

• 

--
Niuyorklu bir kadının ona Holliuultan bahsetmesi delikan

lının aklını başından almıştı 
'\t eni bir filimin senaryosun- mukavemet edilmez bir arzu 
1 daa bahsetmiyoruz. Anla- haline gelmiftir. 

tacağımız vak'a bir masal 1928 ıenesi 11 haziruıında 
değiı, hakiki bir vaka'dır. kahramanı memleketinden ti· 

B?-. ~nın sinema ıeyret- mali Amerikaya müteveccihen 
mesı .ıçın 21000 mil tutan me· hareket etmif görüyoruz; yaya 
afeyı ~aya olarak katetmesi olarak Hollivuta fidecektir. 
akla !lıgacak bir şey m·d· ? · 

• 
1 ır Yanında aynı arzuyu atıladıtı 

Hadııe Amerikada cereyan dört k da d b b rdi 
d . C ar a şı a era e r. 

e ıyor. eı:ubi Amerikada ""-- ah t h' t d•Jd'" · 
(P . ~ey a ıç e zanne ı ıııı 

eru) null dağlık köylerinden kadar k ı ı b• 
b. . o ay o mamıf, cenu ı 

ırmde oturan Ogüsto Kloras Amerikanın aarp da· )arı ç _ 
b . "fi • k' k h g , o u ışı ı memış va anın a - rak ovalan, şiddetli ıklimi 
ramanıdır . I . d 

0 .. · ceıp erın e para, ayakla-

d
guslo Kloras dağlık bir rında kundura bile almıyan 

yer ~ otı:.rdugu· · · ·· ·· p d 
d . ıçın omrun- eru e:ikanlılarına bayii ezi-

e sınema seyret · · k · . K·· . memışrır. yet çe tırmıştir. Ama gayeye 
k ':j.d:n gelıp geçen seyyahlar vasıl olmak- lazım. Bu düşün-
en ısıne bunu an!attıkça ağzının ce onlan takviye etmfı tabam-
ıuyu akmakta, rüyalarında mülfersa şerait altında yolla-
bıle artık hep filimlerle mcş- rına devam etmişlerdir. Fa-
gu! .olmaktad~r. . kat aradan çok geçmeden 

Bılhassa Nı".Yorklu hır kadı- felaketler baş göstermiş , O-
run ona Hollivuttan bahset- güsto Kloraıın arkadaşlarından 

Perulu bir delikanlı cenubi .A eri• 
kadan 4 arkadaşı ile hareket etti 
Yanındakilerden ikisini toprağa gömdü, ikisini hastarzcye 

yatırdı ve tek başına. sinema payıtahtına g·eldı: 
yatacak yer bulabilmiştir. ve her yeni hedefte ayni tar- binnetice kendisinde filimle-lan ıaırmaslle ölmüş, geri ka

lan ikisi de malaryaya tutula
rak lıastaneye yatırmıştır. 

Ben yalnız başıma giderim. 
Azimkar Ogüsto Kloras bu 

sözleri söliyerek seyahatini 
yanda bırakmamış, Müttehidei 
Amerika hudutlarına vasıl ol
muş, fakat o andan itibaren 
yeni miişküllerle karşılaşmıştır. 
Ogüsto Klorasın parası yok
tur. Parası olmayınca ne yi
yecek bir şey bulmuş, ne de 

Peru belikanlısı. zı takip etmektediz-. Oırüsto rin yalnız orada gösterildiif 
Hollivut, Hollivut diye Klorasın nihayet emeline na- hakkında bir kanaat basıl 

sayıklıya ıayıklıya aç biilaç il olduğau son gelen Amerikı. etmesid ·r. 
iki gün daha yoluna devam gazetelerinde okuyoruz. Ogosto Klorasa Holliv tta 
etmiş, nihayet bu işin bu şe- Bu garip tabiatlı delikanlı filim görmek için ta oraya 
kilde sökmiyeceğini anlıyarak Hollivuta niçin gelmiştir kadar gelmi;e lüzuın o:ro~-
başka bir bal tanına mecbur zannedersiniz? dığı, Perunuı:ı her "angı .bır 
kalmıştır. Bu hal tarzı her Holllvut sinema payıtahtı şeh;inde bunların görülebıle-
gittiği yerde muvakkat hizmet- olduğu için mi? Hayır. ceği ve 21000 mil mesafeyi 
ler bularak kendisini diğer Köyünde seyyahlar kendisi- beyhude yere katettiği sö)le-
tehre götürecek kadar para ne filimden bahsettikçe bu nilmiş, biçate delikanlı ıaşı• 
yaptıktan sonra yola çıkmak şehrin ismini de anmaları ve np kalınışt,•. , 

. . 

mesi delikanlının aklını ba- biri bir nehirden ııeçerken 

tından almıf, ıinema payıtah- boğulmuş, bir diğeri Ekuvator Seyalıat hiç te zannedildiği kadar kolay olmamış cenubi Amerikarıın şiddetli 
tını görmek arzusu artık içinde cümhuriyeti dahilinde bir yı- . ' . . · 

ıklimi Pero 

delikanlılarına Jıaylı ezıyet çektırınıştır. 

Yeni ve büyük bir Rus filiıni: ''Kızıl Hafta,, 
~. 

re d 

A·--!"IJ>a gazeteleri Sovyetlerln yeni bir filiminden ehemmiyetle bahıetmektedı'rler Bu ku dele _,._ı..ıı 5 t ida· 
So t h k i b kkiil · r harp bitmit, imperatorluk devrilmiı, cllmhurlyetçilere mukabil memleketi buıı ...... u 

0TY~ d vye U .ü~etin n. resmi ir teşe · olarak tanıdığı ( Sonkino) stüdyoları tarafından k kani muca e-
. l~al edllmıttır. lsmı « Mayısın kızıl haftası » dır. « Mayıaın kızıl haftası » Fransadak'ı 1871 resine müşabih bir tanda idare etmek istiyenler çıkmış, iki taraf arasınd~ ço dı fllJa 

lhtılilini ani t kt leler olmuştur. Fransa tarihinin bu karanlık uhifelerini bir komüniıt gözU ile canlan ıraıa 
ama ıı.dır. Malftmdur ki bu tarihte Almanlarla Fransızlar ıı.rasında cereyan eden YapıJıı itibarile çok güzeldir. Gördüğünüz resimler bu kurdelenin muhtelif sahneleridir. 

Sudanda sinema 
MUstemlikatın, bahusu~ İngiltere müstemlikatmın sinema

!ardan. mahrum ~ldugunu zannetmeyin. Sudanın İngiliz 
ıdaresı ıı.ltındakı kısmında ancak sekiz dokuz yüz 

kadar Avrukalı ve üç bin kadar yerli bulunan küçük ka'Jabalarda 
bile sinema vardır. 

Buralarda bazen vücuda getirileli ancak bir ay kadar olan 
en yeni filiınler gösterilmektedir. 

Büyük şehirlere gelince, mesela Sudanın en meşhur tehrl 
olan Hartumda açıkta tesis edilmiş iki sinema vardır ki bu
nun kUçUğü 400 seyirci alabilmektedir. Bunlar münasip surette 
teçhi:ıı ve tezyin edilmiı, içlerine birçok masalar konulmuş 
hatta buzlu meşrubat bile ihzar olunmuştur. Bu ıinemaların 
pek çok para kazandıklan da IÖylenilmektedir. 

Sa-Oda: lngilterenln meşlıur komiği Monti Bank~ 
Londrada yeni bir filim yapıyor 

Solda: Silviya Ba,er son filimi otan ( Paris ,ş.:ırkısı) nda 
bduük bir nıuvaffaA uet oöalermislir. 
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I wıfc=i 
fıiJ;,Jye 

Bir (?enç kızın hahra 
defterinden ... 

lik salııje. - Hilıııem siz 
lıh; a ·naya lııılrnr ıııısıııız? 
Ht•n, smılll'ı·cı~ f.'ıHlam ay
nas•ıula kPntlimi St')Teıl •
riııı. l.azan !ıizıul'lçi kız 

n•va us ik tPs:ulüfon ar-. . 
im ıııclıı ıı 11eı;Pı·IH•n hl'n i 
{I iriiı·lı•r ıle tlPli sa111rlıır. 
llallıııld hen dPll de!Jiilm. 
Hayır ... \ üz hin l>ere ha· 
yır ... 

\';ı~ıııı on yedll 

Er/esi gıin. - llavıı ı;:ok 
ufızı•!cli. liırlardn nezinll
~·p ı:ıktıııı. Hiı· papatya 
liopnr.ıral, taliiıııi aıılaıııak 

ls!ı•cliııı: Acaba hayatla 
n':'l,ı ı:ııııyaeak ııııyıııı'! 

<;iç<·ııin yapraldarını hi
rrr l•irrr IHıı.arııııya haş
l.11lıııı: J,, Pi, hayır, evet, 
ha ı· ... 

En•t! 
Hc>nıc ı, ld iirlPclir hPıı 

dc• ıt!;l.ı lul:H'ııfjım; hen de 
S!'Yip St'YİIPl'PİJiıu ... 

Başka iıir gıiıı. - Ruhum 
a~k: stı<>aclı. Bununla be
rahc•r nasıl oluyor da lıit: 
ld ıııst•yl sf'vf'ın lyoru m '! 
Halla ıılyınlımı hilf' ... E
YPl, lılr ay sonra kf'lı<li

slle pvlenPcej'jim halde 
<• Alc•ksl AIPksovlç -ı>l bile 
sevı•miyornm ... 

ı~·rıesi gıin. -- Beni. ne
dt'n höyh', evin it;lnde 
Jı11ps<'ıliyorlar? Neden be
nim lnlllııırıına mıınl olu
rorl:ıı"! (;PÇ<'n gece yenl
()ı>iJ lntilrnra le!;ehbüs 
<'ti im ... Yalak odama bir 
şişe lrnmızı ldhril aldım. 

Uu salnh şl::WYi yerli y<'
r!nıle hıılılum. Ye ben 
lııilfı sa(Jdıın. Bu, müthiş 
lılr şey! 

Ertesi gıin. -- l'olcla hlr 
li'ı!ıana bıılduııı. Bir hen
d«•[Jin içine yuvarlanmış 

yaııp>ı•clu. Jlayli'ıl çocul>· 
lar tasla vura \'Ura za-• 
v.ıllıyı oraya al ını!;lar. 
Jıpylıucle onu dirillıniyc 

çalı:-1 ım ... \'anında bir de 
yunı11rla vaı·m; o da enn
sız ... nu iki üliiııiin nıal c
m ini tullıım. ll11;k1ra lııı:

kıra bol hol n(Jladım. 

/Jıı sabcılı. - r alhiın hu 
salıalıtaııl>e•ri . •:arııı yor. 
J'cn<'Prf'min önünden hir 
ııclaııı iJ<'~·ll. (_;ayırclan yi.i
rfühi; nt>lırin kf'narma 
niıti!.. .\ıııan yarııhlıl, ııe 
oüzel dPllkaıılı! ı ·ışanlıın 

ııihi iri yarı clPfjil! Oh h:ı-

« Son Saat » in Tefrikası 40 

t yır! rraı, tt>fel;., yus yu
Hırlak... Diin {JÜrdiiiJüın 

J h<•clııalıl hilıaııa gibi yus 

SPhpasııulan, kollufjun
dald hoya takımından, ka
dife CPl•etlnden ve yarım 
nwtrcllk sal'larından an-. . 
tadım ki hu hlr ressam
dır. llt•ın ıle asrın en bü
yük ressamlarından biri 
olacak .•. 

Onu s<'vlyor mııyum ... 
Yalnız ~u lmdarını lmlır

lıyorıııu ld, p<>ııcereınin 
altından IJl'Ç<'rkl'n gö(j• 
siimdckl J;oncayı onun 
iinürıc llttım... raımt 

rarkın:ı nıı·ııııulı. Hunun 
i'ızPrlıw hiı· ı •. ılııı :mbııııla 
eli~ fırçamı lwl'asıııa J'ır
lallıııı ... ,\h! Üyle aıılıyo
rıın. ı.ı a:;.kııııın ~iclıll'lin-

' dt•ıı onu çip c.~ı yiyN'P!Jiııı.ı 

Başka bir gıin. - Aşk 
dt'ryası ic;lıııle yıızuyo

rıım ... ! Onu lf'lirar nür
diim! Onunla l>onu~ıııak 
!iaıııletinc nail olıluın! D(•
re ~k<'ııııı·mda, sünüuerln 
niitıw lncle portatif' san
clah·c•sine otıırınus rPsim . . 
yapı yorıl u... 11.ı l<•<•anlar 
lçiıııle ismini !-lordum ... 
l azamıyacaj)ım... O llfıhi 

ismi l•ıiıJıl ııarçal:ırına 
diikın<'k hile hir cinayet ... 
Aman ne !JÜZt>I isim, ne 
güzel : Kıızavaripinçki 

Turıuavall<l<•f! Ünırümde 
hu !;.adar ahNıklar isim 
J~lf tnPıl İ ID ••• 

Kendisine sordum : 
- Galiba lıazr<.•tl isanın 

resmini yııpırorsunuz? 
- Hayır, ~n kar:;ıdald 

ökülün resmini yapıy<>• 

rum! 
· Dikkat <•llim. 1-'llhakllrn 
}aplı(Jı hlr fıküzclü. ı:a

kal o kadiir liil hi hir öküz 
ki insan y('knazarda haz
reti lsa ıi(~ lrnrı~lır:yor! 

Bir lıafla sonra. - Her 
.snhalı c;ayıra (:ıkıp res
samla lıulıısu\·oı·uııı. l'an . . 
yana o!ııruyoruz. Ona 
clii,ün<lüld<>riınl, okwluk
l:ırımı, duydıılilllrımı ve 
cluymaclıldarımı aıılatıyo

rıını ... ll<'ni lılc: tliıılNul

ror {lilıi Jıir dUl'U)ll Var 
ki. .. 
Huhlarımız tıpa tıp 1wı

dl. 

Bıt!fii11. - ~:ıhhrıyorııın ... 
~('lllSİyN1'\iıt UCU SCVIJİIİllllll 
<•ekc•llnin düğmesine do
kunılu. O :ııı<la lıiil ün vii-

l"., vl•arriri: Mor is LOblan 

Asri Korsan 
1-y yır, mümkün değil 
Benim babamı öldüren 

her halde o deQildir 
Bonlfasın İtalyan kızı tara

fından nakledilen itirafları ağır 
pir sülı.üt içinde hitam buldu. 
Bu hikayenin. ihtiva ettiği bü
tün sualleri fimdi anlamıya 

başlıyan Maksim ile Natııli, 
sap sarı kesilmiş Ellen-Roka 
bakıyorlardı; fakat onun me
tanetine halel gelmemişti. Yal
l'IZ fisabı gergin olarak kendi 
kendine: 

- Anlıyamıyorum, diye mı
rıldanıyordu, bu hikaye de ne 
demt>k olacak? 

Filhakika anlamıyordu, hiç 
bir şeyi habrlıyamıyordu, onda 
mazıyi hale bağhyan ip el'ıuı 

kopuk bulunuyordu? Karanlık 
bir uçurumun önündeydi ve 
bu karanlığın içinden henüz 
hiç bir sima çıkmıyordu. Bey
ninin içinde el'an fırtına vardı. 
Fakat Natall ondan biraz ay
rıldı. Kendi kendine: 

- Hayır mümkün değil, 
babamı o öldümıemlştir, di-
yordu. 

-5-

l·Iakikat 
Ellen - Rok kendilerini her 

taraftan ihata eden bir haki
kate karşı bile olsa giriştik
leri mücadeleyi daima kazan· 

Y eı1i sııf~ ltl 

/ngiltere .. Rusya 
münaseblJfında 

bir lJdım ..• 
Birkaç oı.ıı evci l.oncl

ra kabinesinin l'Uoskova 
hükıim<>tlne bir nota 
gündererek inglltere ta
raf'ımJıın resmen tanınma
sını lemin için hu hüku
meti k<'ndlsi ile nıüzalw
rata glrl~mlye <laYel <'ili
ğini llus mııtlmatınııı ela 
bu h•kllrl haysiyeti ihlıil 
edici, lılr nıalıiyy('ll<' ııii
rerek hllıl kayclii ~art 

tanınmayı i.-tPdiğlni ynz
ını~tık, o valdl lıınlllt>ı ı• 
ile Husya ııı·ıısıııdı l,i ıııfı

nasPlıal deiJi~ıııl~ Prı•l, l''>· 

ld halini ııııılıaföza P•h•
<'t:k niM !!Üt'liııih ordu, 
fakat J\loslwva hülniıııell 

son uünl<'rde hıulcl mü
li\haza Jnuiliz teklirlerlnl 
kabul <>tııu•fjl daha nıüna
slp oürnıiiş ve iııuillzlerlıı 
islf'diklPri 11lbl hu ayın 
( 24 )clfıno ıloyru l.oıııl
raya {JNIİ!j salıilıiyell haiz 
hlr nwnıur uüııderc>ceıJlnl 
hlldirınl~lir, ~u halde Jıı
nlltt•re İl(! nıısyamn siya
si nıiiıı:ısl'bt•ll<•rinde yeni 
lılr safha aı;:ılmak üzere
rllr, clPnlluhillr. 

cudiiuıü a!;kın aleşi l..aıı
ladı. l'arından tc•zl yok 
ressamı eYe davet ('(llıı 

babama takdim edecf'j'jlm. 

Erle.~! gün. - R~ssam 
oyumla hahamın yirmi 
rublt'slni yuttu. U: lıaın 
kliplere hlııdl : (( nu l•e
ratanın ı~ve ayak hastıuıııı 
nörürsem ... )) cllye ll•plnl
yor ... Anla~ılan gene de
re J;enarmda bulu~ ıca{)ız .. 

Dalıa sonra. - U<>ssanıa 
nişanlım « Aleksi >> d<>n 
hahsell im. Dovunu sordu. 

- t ,8:>! . 
- l'a pazıılarının lrnlın-

lı(jı'f 
- -i;)! 
Sı•vnilim, derhal eşya

sını top:wladı; ve sliral 
yarışına ıılrıııiş uihi ko~
nııya ha,ladı. Arlrnsıııdan 

ha{jırdım : 
- nur! duı·! ... gt•lmesl

ııo on lwş gün v;ır!. •. 

Cç yıin sonra. - Sı•\'{11-
llmc· sövle bir telilil'le . . 
hulnnclum : ı::ı elt• vt•rip 
inlilııır ı•clc>lim! 

mıya hazır buİunan adamlar
dandı. Kendisinin bir vakitler 
Jeriko ismini taşımış bir adam 
olabileceğini bir dakika bile 
kabul etmedi, onun fikrine 
göre her ikisi de bir aralık 

muvazi yollarda yürümüşlerdi 
ve aralanndaki münasebet 
işte bundan ibaretti. ltalyan 
kızının karşısına geçerek onun
la diz dize oturdu ve gö:ı:leri

ni gözlerine dikerek sordu: 
- Paskarella, bu hikayeyi 

anlatırken Bonifasın sayıkla

madığına eminsin değil mi? 
- Evet eminim, çünkü sır

rını belki de istemiyerek ifşa 

ettikten sonra daha soğuk 
kanlılıkla bu bahse bir defa 
daha avdet etti. 

- Bu Esnada yeni bie şey 
söylemedi mi? 

- Hayır! 

- Aldanmadığına emin mi-
siniz? Bazı teferruat olur ki 
habrdan çıkabilir. Fakat çok 
ehemmiyetlidir, meseli şu Je
riko isminin hakiki bir isim 
olup olmadığını bilmiyor mu
sun? 

- Hayır bilmiyorum, fakat 
bu ismin hakiki bir isim ol· 

B()Ş~l n n l la r 
lngilterede 
neden pek 
fazlalaştı 

1929 sensinde İngiliz mah
kemelerinin intaç etmek 
mecburiyetinde bulundukları 
talak davalarının adedi tamam 
5300 tanedir. Halbuki bir se
ne eve! bu miktar 4200, da
ha eve! de 2000 i tecavüz 
etmemişti. 

Bunun sebebi, son zaman
larda talak davalarının hafi 
şekilde görülmiye baş!anması
dır . Bunun bir sebebi de 
muhakeme masraflarının azal
masıdır. Evelce bu gibi 
davalar için pek çok pa
ra sarfetmek lazımgelirken 
son zamanda, bir fakirlik il
mühaberi ile masraftan kur
tulmak mümkündür. 

İşte bu da İngilterede ay
rılma dnvalannı arthrm•ştır. 

Diş tabipleri bu
gün toplanıyor 

Diş tabipleri bugün öğleden· 
sonra senelik içtimalarını ak
tedeceklerdir. Bu içtimada 
yeni heyeti idare intihap olu
nacak ve permili dişçiler 
meselesile diş tabipleri· ve 
diş doktoru lavhaları meselesi 
konuşulacaktır. Malüm ol
duğu üzere sıhhiye vekaleti, 
diı tabiplerinin dit doktoru 
ünvan ve lavhasını kullanma
lannı menetmiştir.· 

~ôyle cevap vt•rdi : S<>n, 
evvela k<'ndinl öldür; !Jen 
senin mezarında ağlıya 
aijlıya ooherlrim .... 

Uu da benim işime nel
medi. t.:znk meınlekellere 
lmı:sal(, diye düşünüyoruz. 

Ertesi akşam. - Eyvah
lar olsun... Korklu{Jum 
lıaşıma uelcU ... Diin yükte 
hafif ııah:ula ağır ne hul
dumsa hlr pal<<'l yaptı> 

penrereden sevgilime at
tım. 

Uo!jru istasyonu boy
ladık... ıcıılrnt ... - oh, ya
zanııyııeattım! - tren ha
rt'IH•t t•dt•rlrnn o nwl'un 
A IP!,sl yPll:;li; sı•vulliıııln 

sııçlarındaıı yakalıyarak 
t rf'ıı<leıı a~ııfjı ahlı... \' e 
Jrnfusı:ıa hir yıınırııl;, be
linin ortasına d:ı lı!r lrnn
tarllk lıir tekme indirdi... 
nen bay lıııı~ııu ... . . 

li.alt•m t•llmılf'n dii)ii-
yor ... Güz ya~larııu defi<•-: 

r!ıııin sarı yapr.ıl.ları iistii
ııo claıulamıya haşladı •• 

Naldedı·n 

Ce1.Sleitin Ekrem 

duğunu da zannetmiyorum. 
- Fakat ne olursa olsun 

bu ismi şeriki cürümlerinden 
başkasının yanında elbette 
kullanamazdı? 

- Hakkınız var; işittiğime 
göre harici münasebetlerinde 
Mösyö Leprens ismini kulla
nırmış? Şimdi habrlıyorum. 

Bonifasın anlattığına göre 
Jeriko hakikaten prens mi? 
Evelce bir şatoda otururmuş, 
bunu bi.ızat kendisi söylemiş. 
Eski ve asil bir aileye mensup 
imiş, fakat Bonifas bu ~ese
leler üzerinde tafsilat vermi
yor? Lüdovike mütemadiyen 
çektiği vicdan azabını anlab
yordu, Jerikoyu öldürmüş ol
masından dolayı kendi kendi
ni bir türlü affedememekte
dir, Jeriko onun naıannda 
harikulade bir mevcudiyettir 
v~ ölümünden sonra bile onu 
tesiri altında yaşatmaktadır. 
Ondan hem korkuyor, hem de 
onu perestiş edercesine sevi
yor. Gözüne görünen hep o
nun hayali, hep onun gölğesi
dir, zannediyor ki kulağına da 
onun kendisini tel'in eden se
si gelmektedir. 

ir ka aba ga·p. 
Bunu yok. eden e 
sız posta 

Frıınsadn bir lmsab:ı 

lmyholmuştur. Bu nasıl 
olur, mu dlyf'ct•kslnlz, 
Parls !JllZ('lelerinln birin
de okndufjumuz şu fıkra
yı siz de uözden (Jl'C,'irl-
n iz: ' 

Yaz talili münasehellle 
vilıiyellerln birine çeki
l!'n bir zal posla ve lel
nraf dairesine mürac:ıal 
<'ılerc•k « \ aı• )> vihiyt~lin

cle « Fanaclel » kasa ha
sııul.ı ot uran akr•ıhasın
dan hiı'lne hir l<'lnraf 
(;el.nH'k i.;h•r. ııwmur 

tf'lııı·al'.t hal\l ılilan sonra: 
- \"ıır ,-ih"ıyetinde hiiy

le bir kasııha yoklıır, 
c•t•\':ti11111 n•rir, aclıım<·aijız 
scı~ırır: 

• .:._ Nasıl olmaz, der, ben 
dün hu k~sahncla idim. 
~lemur ısrar Jmrşısında 
rl'lıherinl çılmrarak giiz
dNı OPt.•lrlr, <• ı•aııadf'I >l 

İngiltereye Arap 
ihracı 

Kudüste başlayıp ta tekmil 
Filistine yayılan Araplarla Ya
hudiler arasındaki ihtilafı pek 
fena inkişafların takip ede
ceğinden korkuluyor. 

Büyük müftü Emirel Hüse
yin Deyli Ekspresin hususi 
muhabiri Mr. Ketchüme şu 

beyanatta bulunmuştur: 
«-Bu ciddi ve milli bir ih

tilaldir ve çok geçmeden ınüs
lüman Arabistanın dört köşe
sine aksedecektir. 

Bu anda korkunç milli bir 
isyan karşısında bulunuyoruz. 
Bu isyanda beraberiz; eğer lü
zum olursa buna yalnız suriye
nin müslüman Aaraplan, Mı· 
sır ve şimali Afrika değil, 
tekmil arabistan ile onun alt
mış milyon ahalisi yardım ede
cektir. 

Yakın bir atide Fiüstinde 
sükün teessüs edecek ve biz 
de bu sükünu muhafaza ede
ceğiz. Fakat şahit· olduğumuz 
müessif hadiselerin Duvar ile 
a!2kası olmadığını Büyük Bri
tanya bilmelidir. 

Bu hadiselerin sebebi daha 
ziyade mazidedir. 

Aliye hanımın 
muhakemesi 

Aliye hanımın muhakemesi
ne yann ağır ceza mahkeme
sindı• başlanacaktır. 

- nayale kapılıyorsun Pas
karel.a! 

- Hayır, yemin ederim! 
- Demek ki jerikonun ka-

fasına bir darbe indirmlıler? 
- Eveti 
- Cesedini bir tahta par-

çasına bağlamışlar? 
- Eveti 
- Denize atmışlar? 
- Eveti 
Ellen - Rokun heyecanı git

tikçe artıyordu, adeta bağı
rarak sordu: 

- Fakat bu hangi tarihte 
olmuş? Bize tarihi söylemedin! 

- Söyledim, fakat siz unut
mu~unuz. Hadise mösyö Ma
nolsenin vefatından tamam 
beş hafta sonra olmuş ... 

- Demek haziranın sonuna 
doğru? 

- Tam 30 haziranda .. 
- Öyle mi? 
Ellen - Rok sustu ; fakat 

içinden hesap ediyordu, hadise 
30 haziranda olmuştu, kendisi 
ise 6 temmuzda bulun uştu , 
arada altı gün vardı, bir tahta 
parçası da Sicilya sahillerin'den 
onun bulunduğu Antip bur
nuna kadar ancak bu kadar 
zamanda gelebilirdi! Ellen -
Rok dirseklerini dizlerinin ü
zerine dayamış, başını da iki 

bmiıw g!'ne lf'ı::u1iif ede
mez, nrada müııakao;;a çı
lrnr ,.<' nilırıyet mcınıır 

müşterinin ısrarı ile tel
grafı Parise c;ehniye mu
vafalrnl f'der, talnraf Pa
rlse çeldllr, fakat lılr tür
lü müı sell ilevlıinln f'line 
varamaz. işlıi asıl uarip 
noktası, J<ransada <C Yar )) 
vllfıyclinde bu namda bir 
kasalıa v., bu lrnsulıaıla da 
hlr teluraf nwrk<'zl nu•v
cul olınasu!ır, i~ nellı·ı•de 
naz<'telcre ini ilmi ecler, 
tetkikat ~·apılı ·, ve· hu na
ralwt in ııerefl<•n <:ılı lığı 
anlaşılır: 

Po. ta iıl:ırPsi yeni rf'iı• 

berini fıa..,tırdııJı znıııuıı 

hıı ismi ya:ı:nı:ıyı unut
n1uş! Şimdi oa:ı:eteler: 

- Posta lclaresi koca 
hlr ş<'lırl lrnyhelll, deınek
ı eıl i rler. 

~akayl(eıı 
İş öyle bir cid
dileşmiş ki ... 

İş evvela şakadan başlamış, 
sonra da en hazin bir ciddiyetle 
bitmiştir. Hadise, İngilterenin 
Süsseks kasabasında cereyan 
etmiştir ve bir seksenlik ihti· 
yar kadınla 22 yaşında bir 
delikanlının izdivaçlarile de 
hitam bulmuştur . Kadının 

ismi mistris (Siril Mils) tir. 
Bugün kocası olan genci , 

daha çocuk iken kucağında 

büyütmüştür. Evlendiği gün de 
romatizme sancılan içinde, 
kiliseye bir koltuk üzerin
de nakledilmiştir. Bu garip 
izdivaçtan dol:iyı hayret gös
teren in.sanlara karşı kadının 

söylediği sözler şunlardır: 

«- O beni ben onu sev
dim, evlendik. ıı 

Gazetecilerin davası 
İrtişa meselesi hakkındaki 

neşriyat dolayısile istanbul 
gazeteleri aleyhtnde ikame 
olunan davanın rü'yetine yann 
devam edilecektir. 

İktısat vekili gidiyor 
İktısat vekili Şakir bey 

bugün Ankaraya avdet ede
cektir. 

elin:n arasına almış düşünü

yordu. Natali onu birdenbire 
bukadar fazla ziya içinde 
gönniye tahammül edemiye• 
rek salonun üç lambasındaıı 
ikisini söndürdü . AbajuruJI 
kenarlanndan sızan hafif bit 
ziya altında ka!c!ılar, MaksiıJI 

de sıkıntı içindeydi , odaya 
çöken sessizliği izale etme1' 
istedi ve: 

- Bütün bunlar çok müP" 
hem şeyler, dedi. Üzerinde te' 
vakkufa değmez, şimdiki bal· 
de bizim bütün dikkat edece" 
ğimiz şey bu gece cerey:sıı 
edecek hadisedir. Fakat P•j' 
karella, mademki jeriko 6' 
rnüştür, bizi bu gece bur af.' 
toplamakla takip ettiğiııi' 
maksadı anlıyamıyorum? 

- Bonifas bu gece burııY' 
gelecektir! 

- Peki sonra? 
- Benim nazarımda "'' 

kardeşimi mahveden Bonifıı*' 
tır, sizin için de Mösyö MaJI~ 
.seni öldüren o degil ıniıl1~ 
Binaenaleyh intık;.nıınıızı a. 
cak ondan alabileceğiz, hıı 
kate de ancak onun vasıt•,il' 
varabileceğiz. 

(Bitmedi) 
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Nihat inat ediyqrdu 
Sanıyordu ki bütü ka
saba kendi f eliketile 

meşeuldür. 
- 119 - Muharriri: M. Turhan 

Zira her iki kızın sevicilik- larca malüm olduğu üzere [1] 
ten f •v ) 

1 
a~ıg o ması, na mahrem- hastanın yapacağı işi düşünme 

b~~=r goz koymaması, ellerJnd~ dewidir. Nihat E. bu devri 
eli koca bulunmasından ilen atlatmıştı. Karısile 2ampara-

BuQün at,koıuıa 
deniz ve bokı müsa

bakaları var 
Geçenlerde 6 hafta devam 

eden at koıularmdan maada 
mükAfab mubaaebei hususiye
den verilmek üzere aynca 
tertip edfJen koşu bugtln Veli 
Ef. koşu mahallinde icra edi
lecektir. 

lf Deniz birincilikleri mü
sabakası gelecek haf2:aya kal
mıttır. 

Kim haklı? Tavsiye, tavsiye! 
Evka!la resmt Resmi işlerde bu idet-

ikl daıre arasın- t A ! 
da bir mesele en vaz geçmek lazımdır 
Evkaf fdareainfn çefmeleri 

Emanete, mektepleri Maarife 
devrettiği malumdur. 

Son zamanlarda Emanet, · 
Maarif ve Evkaf ara11Dda 
yeni bir noktai nazar ihtillfı 
baş göatermiıtir. 

Evkaf, münhcdim çeıme ve 
mekteplerin arsa ve enkazmı 
aatmaktadır. 

Dlln bir muharririmiz, bir 
mesele etrafında görüımek ü
zere posta ve telgraf baş
müdilrll Hftsnü beyi ziyaret 
etmit, bu ziyaret esnasında da 
Hüın8 beyin haklı hir tiklye
tini iıftmfştir. 

Hüsnü bey, tavıfyelerden ve 
tavsiye gönderenlerden mliı
tekidir. 

mek için de bir tavsıyoye 

değil, bir istldaya ıbtiyaç var
dır. Lütfen bir istida J.UIP 
getiriniz ve mOıabaka~an 
ettiğimiz zaman geliniL » 

Hanım kız bu cevaptali 
ve derh•I tayin edflmemit 
olmumdan dolayı ademi 
memnuniyet beyan ederek p
mİf, Hüsnü bey de mubani
rlmize .tetcihf hitapla: 

g yordu. Fakat onlar ne kı- sım öld" . v i . nl dk y f . . . uremıyeceg nı a a 1 tan 
k 8ii,~ne s ıle adıl ·hır hükmü sonra ölmeyi düşünmiye ko-

* Bugün T epebaşında mü
him Boks maçları yapılacak ve 
•ehrimizin maruf böks6rleri 
buna ittirak edeceklerdir. Satabilir mi, $1Jfamaz mı1 

işte ihtilafın sebebi budur. 

Mubarririmiz Hüsnü beyin 
nezdinde iken bir hanım kız 
rüesayı memurindan birisinin 
tavsiyesini getirip HUanü be
ye vermiftir. 

- Rast gelen hir tavslye 
gönderiyor. Bilıyorlar ki mü
sabakasız memur kabulü lrı· 
nun ile menedilıni,tir ve bu 
tavsiye mektubu kanuna tercih 
edilerek nazarı itibara almllll4 

lerl ! vermiye, ne de yenge- ~muştu. Bu fikir sık .sık 
yorİ hatırlatm~ya ~e.nezzül ed~- zihnini ziyaret ediyordu. Fakat 
k a~dı. Kendılerının saadeti, oğlunun hayali bu yüzsüz ve 

1• enddılerini avutmıya kafi ge- muannit fikirle daima kartı 
ıyor u . -

B h . latıyor ve Muzaffenn kimsesiz 
d u azfn macera ile yakın- kalma meselesi, aJUm dtltfin-

an alakadar iki vücut daha cesini, her gelişinde ric'ate 
vardı: Şehnazın ebeveyni, bun- icbar ediyordu. 
lann da yekdiğerine tamamen O, gilnlerc'e bu zihni müca-
tıt. olan zihniyet ve hissiyet- deleyi geçirdi. Ç~ura düşen 
lerıni bir nebze göstermiştir. namusunu temiZlemek için 

Baba, vazifesini yapbğına &b!1ek, oğlu için de ya§amak 
kanaatle adeta IAkayt, ana da btıyordu, 
kızıni bulmak kaygusfle pür- ~~ıtll!'Jarın, sevkı ıstırari 
telaş idi. Şehnaz bulamayınca dedıgimız marazi halete zebun 
o ev~e de tabii hayat baş- olanların şiarı, nihayet kafaJa-
ladı. ihtiyar ana, «kim bilir rına yapışan fikri kabul et-
belki hayır bundadm> hilkmil- mektir ve bu teslimiyet, has-
nu verip faydasız arayıılardan talığın ikinci safhasıdır. Hasta 
feragatle - kocasına kahve bu devrede de milcadeleden 
pifirmekten, cıgara sarmaktan geri kalmaz. DüşUndfiğünü 
ibaret olan - gtinltik meşguli- yapmamak için çırpınır, nefsile 
)'~tine. avdet etti. Şfiphe yok cenkleşir, makul muhakeme-
ki, kmle damadını barqtırmak ler)e, manbki mülahazalarla 
~ulyası ardında gezerken bir kötü düşüncesine galebe et-

kışe ve bu arayıfa mazur olan miye uğraşır ve bu devrede 
.~ndi kırk yıllık kocasından (sıkıntı) başlar. 

cuda dOşmek tehlikesi de ka- ı ıkıntı, adiyen hissolunan iç 
dıncağızı sükünete irca eden sıkıntısı değildir, bir nöbettir. 
kuvvetli bir amildi. Ha~ta ağır bir yük taşıyormuı 

. Aile· erkanının şu vaziyeti gibı müte~.adiyen terler, vü-
hıuiyeıi yanında konu komşu- cu~undB muzfç. kır~ı!1lıklar hiı-
mm hadise e tf . . !e er. azan mıdesının ağndı-
hemmiyette: ı,.h. ettıkJen e- gma, bazen ciğerinin ıızladığı-
hacet yoktur. K ~ elbett.e na za~ip olur. Fakat bu zeba-
nalar, Şehnaz H hik;e a~ı: bını bır nokta üzerinde tesbit 
çoktan unutmuşl~rdı. ~: edemez. Rahatsızlığının men-
mümaail maceralar tekerrü ~a~ keşfetmekten acizdir. 
dip gidiyordu. Sevenler :e.:;. 1 YIU_ zamandda uyuyamaz, uyu-

1 nl 
' acagı sıra a sebepa· ürpln 

e er, ~aç~nlar vAe kaçmlan- tnler içinde uyanır. ız -
lar ha~b b11 yekun teşkil et- Bir kaç günler de bu müt ' 
mekte ıdl. Hayat babalılığı if- hiş ııkıntı h t v -

fet ucuzluğu vücuda getirmiş miiteakiben a~ijde~~er vbeı·rtizber. 
'b· 'd' E 1 - b y aş g~ ı ı ı. ve ce üç yılda bir ~~ aş gösterir, kafanın 

lşıdHen baıılma ve ya kaçınl- ıçın~e yalnız ağn varmış gibi 
ma hadiseleri timdi aylık veya ganp bir boşluk duyulur, fa-
h~~ık ~ak'alar sırasına gir- aılasız uğultar, göğüste ta-
kışti. Bmaenaleyh, Şehnazın ham~ülfersa bir yanıklık, 
açması keyfiyeti de daha maf.aJJarda eziklik, sinirlerde 

taze hadiselerin dedikodusu teşennüç tevehhüm olunur. 
•rumda unudulup gitmifti Bu devre, ıstırann şuura 

Fakat Nihat E. eski kan~a- ~~~men gale~esi ve hastanın 
tini muhafazada ve koca bir kot~d~&tünceaıne aerfnru et-
le b mesı ır. 
d~sa anın kendi feliketinin ya- Nihat Ef. itte birer birer 
b ~e meşgul olduğunu teveh- bu devirleri geçiriyordu. iyi-

umde berdevam idi. Evine den iyiye ölümü kurmuttu. 
döner dönmez gene odasına Oğlu~un . m~sum ve mahzun 
kapanmış, zikrtı tehlil ile dem- hayalı,, zıhnınde yerleşen öl-
JrÜzar olmaya koyulmuştu A _ mek ~kr~ni artık gidermiyor-
tık k A 1 · r du. Şımdı oğlunu değil ölüm 
d .-.sev ~ ıstırarı= npulsion» fikrinin tetümmatmı dÜ ünü-

enilen ıra~e tezelzülü bu yordu. Nerede, neyle :e ne 
a~a~m benlığinde yüz göster- suretle ölecekti? Terler, ihti-
mıştı. laçlar, ürpüntüler içinde sa-

Malümdur ki fikren iyi te- b~h!ara kadar bu cihetleri 
nemmüv etmemi§ insanlarda dü~nmekte idi. 

k Bır gü 1 b d •ev i ısbrari, ıuura galebe kt n a eıse er ev en 
ed B b' çı ı. ,Kasabanın en bllY.ilk 

er. u ta ırden anladığımız camiine doğru yolJand Öl 
mana, her hanği bir file doğ- mezden evel cemaati~· b · -
~ gayri iradi ytirüyüıtnr. İşte sabah namazı kılmak ve mi~ 
k ıhat E. seccade Ustünde yatar- rabm önünde tövbesini taze-

en veya delalili hayrat sayfa- )emek istiyordu. Bu, 2u'münce 
larıru kanıtırırken ted . hayata ve bütün kainata zühdi 
• d . d ncen b' d b A ıra esın en tecerrüt d k ır ve a ve u revı aleme ilk 
bir hedefe doğru e ere bir bakış ve ilk bir selim 
ve bu hedef intih:..a~:ıyordu olacaktı. 

Muhterem okuyucul~ıza 
furasım hatırlatmak ist • 

(BitmedJ] 

1 f b f k · b ... ı. enm: n ı ar ı rı G9Aadar, sevin 
ıstırari ile yapılan intihar g ene 
başkadır. Bu, başkalıklann bi-
linmesine ve göz önünde tu
tulmasına hikayemizin neticeai 
itibarile lüzum vardır. 

Nihatta intihar fikri vardı. 
Fakat timdi o, fikrin değil 
nıarqi bir ıstırann tesiri al
tında bulunuyordu. Ve haata
hk seyri tabiisini takip edi
yordu. 

« T asallub safhası geçmişti. 
Bu safha, intihar edenlerin 
hayatını tetkik edebiJmit olan-

(1] Bu satırların naçız mu
harriri, ikisi kadın ve üçü er
kek olmak üzere bq münte
hirin bayatile yakından alaka
dar olmuştur. Bunlann ikiai 
- ki kadınlardır - kuyuya abl
!Dakla, birisi kurşunla, diieri 
ıple, iiçllncüsti de zehirle inti
har etmişlerdi. Beşinin de 
kableHntihar geçirdikleri ha
yab bfHrim. Kurşunla beynini 
P:arçalıyan zatm - ki değerli 
bır şairdi - intiharından bir 
saat evetine kadar yanında 
bu)udum. Kendini bir ağaç 
dalına asan milntebirle de, ö
lüıııünden bfr gün evel görftş
milftDm. 

Kadınlar birli~nin 
tenezzühü 

Kadınlar birliği tarafından, 
bugün öğleden sonra saat bir 

buçulda köprilden hareket 
etmek üzere y alovaya bir 
tenezzüh tertip edilmiştir. Maa-

mafi hava müsait olmazsa te
nezzüh tehir ediJ~cektir. 

Müskirat müdürfi 
.. Aydında 
Uzüm mübayeatını tetkik 

etmek üzere İzmire gitmiş 
olan müskirat umum miidii .. 
Z~kai bey oradan Aydına g:: 
mıştir. 

Döyçe O. Bank 
_ Tari~i trsisi: 1906 

ıyıuccsı!i)crı: Drc"'dncr bank A 
~nflıın ~ıışer bank hrayn, Na~ 
"1.)iOııul bank ffü Duyçhınd. 
Merke~i; Berlin; şubeleri: Haın
burg, ~sıaı!bul <«Galata \ c İ«tan
bnh, lzıım . 
Galata l..ı~nıı tclefou: Beyoğlu· 
~ 24 7' 243, t>84, 085 . 
ltitaııbul kısmı tclı loıı: İstanbııı 

2842, 2843. 
Depc•~n: lstaııbııl Tütün glıın

rnğı!. Telefon: istaubu) 3227. 
Bıhımınn banka muamelatı ic-

rn ' <' hıı-.1181 ka11alıır iıırr olnuıır 

Gillette traş bi
çaklarının ima
linde yapılan 

"' son •ecr1>belcrdc, bunlırı~ 
Jatlam Sheffield çeliğinden mıı
mfıl ve ytlzacrinin pek kesitin bu
>onmas1 hasebiJe bu bıç:Ula mU· 
u:ıddn defalar mO\lerih bir sU· 
nm . tr_:ı$ olunablmesi ıespil 
•dılmıttır 

\'ola çılımudan C\"VCI bir pe· 
'"" ahnanw clcrhabr edıaiz. 

Gilleue 
J)oktor Fe)1Zİ Ahn1et 

Frengı, bdsoğukJuğu, cilt. proq
tas. ı:ıfı tenasül \O l.adın ha ıa
lıklarını tn son usullerle a;ı: bir 
zamanda müsait ~c raitlc 1eda\ ı 
eder. 

Adres; J3abıali Çağaloglu yokuşu 
ko"t: ba"ı numara 4 :{ 

fckfor · lstnııbııl ,jg<ı<ı 

Doktor A. kutiel 
Elettırlk makineıertyle belsogu~fu klrai 
darlığı, prostat, ademıiktidar bel ' 
ugı dit ve firengtyl agrW: '**"f sevtelı-
KarakOyde Börekçi fırını sUaa.ada -::.· 

Evkaf 4(Satarım)) demekte ve 
sebep olarak şunlan zikret
mektedir: 

«Benim sattığım yerler devir 
esnasında harap olduğa için 
devredilmemiş ve kiraya veri
lerek evkafın kirasından şim
diye kadar istifade etmiş ol
duğu yer1erdir. 

Artık kira getiremiyecek 
bir hale geldiği için bura
ları satılmaktadır ve tabii 
Evkafa ait olduğu için sabl
masma başkaln tarafından iti
raz edilemez.» 

Fakat Emanet ve Maarif 
idareleri böyle düfiinmemek-
tedir. Bunlar; çeşmeler ve 
mektepler üzerinde Evkafın 

hakkı tasarrufu kalmamışbr. 
Binaenaleyh enkazını da sata
maz, demektedirler. 

Bakalım neticede hangi ta
rafın mütaleası bak kazana-
caktır. 

Çiçerin 
çekiliyor mu? 

Berlinden yazılıyor: Hali 
rahatsızlığı geçmiyen Rus 

hariciye komiseri M. Çiçerini 
M. Kereıatenskinin istihlif ede
C!eği bildirilmektedir. M. Ke
restenslti elyevm Berlin sefiri 
ise de mezkur sefarete M. Ut
vinof geçecektir. 

Ş<:-hremaneıı .!Anları 

Şehremanetinden: Hastane
ler için lüzumu olan 2649 kilo 
aoğan, 600 E ılça, 5899 pata
tes, · 5250 kuru fasulye, 1000 
nohut, 190 kuru bamye, 1100 
ku~ kayısı, 1200 mercimek, 
800 bör.ülce, 1500 kuru bezel
ye, 1050 kflo kuru üzüm kapalı 
zarfla münakasaya konulmuı
tur. T alip)erin ıartname almak 
için her gün Jevazim müdürlü
ğüne gelmeleri teklif mektup
lannı da ihale günü olan 1 u 
teşrinievel 929 perşembe gün6 
saat 15 e kadar mezkur mil
dürlüğe vermeleri. 

()peratôr 
Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpıışa Jıustanesi opcratönı 

Muayenehane; Beyoğlu, Rus scfare
tanesi kar ,ısında 348 ııunınralı 

Suriye çar~ıQı aparıımnııı 8 nıı
ın ırada. 

Teh:fon: Ht:}Of!lu 1615 

Hüsnü B. tavsiyeyi okuduk
tan sonra: 

«- Hanım kızım, demiıtir, 
bizden iş aramak için tavsiye 
getirmiye lüzum yoktur. Bizde 
mUsabakasız memur almak 
memnudur. Müsabakaya gir-

Eşek arısı 
hücumu! 

Bergama ile Dikili bağlarına 
eıek anlan musallat olduğu 
için bağcılar ne yapacaklanm 
taıırmışlardır. Ziraat baş mil-
dür)Uğü bunlarla ne suretle 

. milcadele edileceğini mahalli
ne bildirmiştir. 

İzmirdc bir intihar 
İzmir 19 - Karşı yaka fs

keleıinden genç bir kız ken-
disini denize attı ve boğulmak 
Ozere iken baygın olarak kur
tanldı kızın kim olduğu anla
tılamadı, intiharın sebebi aşk 
zannoluunyor. 

Hintten geren Vapurlar 
Hint limanlanna uğramıyan 

vapurl.-r için itlafı far müddeti 
liç aya çıkanhnışbr. Diğerleri,, 
için müdd~t 40 gUndi\r. 

LÜKS 
Çoraplan uzun müddet 

dayandırır. 

yacaktır. _ 
Şu halde hükümsüz kalacak 

bir tavsiyeyi yazmakta ve onu 
getirmekte ne mana vardır? 
Anbyamadım. Demiştir. 

1 Yenibahçe has·1 

tanesinin devri 
Evkafa ait olan Yenibah-t 

çedekf Bez.miilem h•tanesl 
haziranın birinden itibaren ta .. 
mamen Sıhhiye vekAletino 
devredilecektir. Şimdiye ka .. 
dar bu hastanenin doktorlaja 
ait kıamı Sahhiye vekaleti ta .. 
rafmdan idare edilmdtet 
murafı Evkaf idareli brlt
fından görOlmekte idi. Şimdi 
hast•nenin doğrudan dofraya 
Sıhhiye vekiletine devri te-
karrilr etmiştir. Devir mua1 
meleıi 1 haziranda yapılacalıiı 
olmakla beraber istihzarat& 
ıimdiden baılanılmışbr. • 

Vakıf idaresi bu haatanenill 
vakıflannı teebit etmektedir. 
Bu bastuenin bUtiln nridatı 
her sene Evkaf idaresi tara• 
fından Sıhhiye vekAletine ve-t 
rilecektir. • 

Yeni bir çift çorap alırsa
nız bunların uzun müddet 
dayanmasını istersiniz. İm-· 
di LÜKS ile yıkarsanız ço
raplarınız iki misli daha 
fazla dayanır. 
LÜKS ün savf eti kat'idir. 
İnce telJeri yıkanma tehJi ... 
kesinde nıuhaf aza eder. 
LÜKS kulJanınak çamaşır
lar için bir tenıinattır. 

l ...... UOT••• LllilJft9 l 
rou ıv.ııcnrr, aııcıı-ut• 

,, . 

TU' n -ı<- spo~ n Haftalık Spor 
.n.ı 1. :R .Mecmuası 

--=======---==--- . . --===--- - -=-==-: -:_-- _:-__: - _ 

Yalnız sporcuları değiJ, yalnız gençleri değil, 
herkesi alakadar edecek. 

Yakında 

diişünen 



l 

Son Saat 

ır·c ıret· 
wı tmırıtın ~tın a 

o 

Teşrinievelin on ikinci cumartesi günü tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne 
başlanmıştır. l'.ıı1ektep nehari ve meccani olup sefainiticariyeye kaptan ve makinist yetştirir ve 
derecesi yüks~ir. Tahsil müddeti ikisi tali ikisi ili olmak üzere dört senedir. Ali birinci sınıfa 
liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil gördüğü alelusul 
tastik edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale suretlle talebe 
kayıt gjililir. Talip olanların teşrinievelin birinci gününe kadar istidalarına atideki evrakı raht 
ederek Ortaköyde Çırağan sarayı itisallnde kain mektep müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı 2 aşı şahadetnamesi, 3 mektep tastiknamesi vaya şf.detnamesi. 
2 - Maznun ve müttehim olmadığına dair polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi. 
3 - Veli ve veliyelerinin müsaddak imza suretleri ve 6 - 4 adet kartunsuz vesika fotografı. 

Üsküdar ma]müdürlüğünden: 
Semti sokağı cinsi No. kıymeti lira mıkdarı zira 

Kandilli Kilise arsa 31 60 60 
Balada evsafı muharrer bir kıt'a arsa 21 gün müddetle satılmak üzere müzayedeye vazedil· 

miştir. Taliplerin •,, yedi buçuk pey akçelerile 26 - 9 - 929 tarihine müsadif perşembe günü 
sa11;t 14 te Üsküdar kaza meclisi idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ZEİSS-İKON Amatörlere güzel bir müjde 
Sabır:;ızlıkla bekkncn ZEISS IKO. 'C.' "i
KO:-.;T.\,, ın.ıkincsi nihayet gdım~tir. 
IKO. "L\, otoıııatık sun:tik açılan H fcv
kaL"ıJc ışıklı l\"ovcır \n.~tigııut ı ,6,3 ob
jcktiflı ı·e nıJji~trJI 6-9 Rolfilınli .ı:;rıu 
ycgcinc makincsidır. Birinci b.ısıııada ma 
kine yerimle. ık'llcı b.1'lll•tda fotllgraf ar
tık ı;.ızırdır. Fotııgr.{ nukinclcrirn: ait 
ma~Jzalard,ı yalnız bu ayın nihayetine 
kadar 20 lira müstesna fiatla satılmak
tadır. Talep cJcnlcrc ıııcc,aııcıı kJt, kıg 
ve taf,ilit vcrilır ·ı urkıye için a.:cııtısı 
oLın Jak Rottenberge ınüı acaat. lstaııbul, 
Dilsiz Zade H .• :ı. Telefon: lstaııbu ; / ,,9 

Filimini kullanınız 

• 

13i.iyiik l 1ayyare J>İyaııkosu 
Yedinci tertip 

J tfncii keşide 11 Teşrinieveldedir. 
Büyük ikramiye 

40,000 lira 
Aynca: 20.000 15,000 12.000 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10.000 bir mükafat 
İtbu ketldede cem'an «3,900- numara kazanacaktır. 

iş bankası umun1 
ıniidiiı~Iü~iinden 

Bankamız müsabaka imtihanında muvaffak olarak kabul 
edilen namzetlere lazımgeleo tebligat yapılmıştır. Tebligat 
haricinde kalanlar müessisemize alınmıyacak demektir. 

Müessesemizin memura ihtiyacı kalmadığından şimdiye kadar 
memuriyet talebinde bulunanlaTın evrakı hıfzedHmiştir ve ye
niden müracaat kabul olunmıyacaktır. 

16 inci günü derslere başlanmıştır. Kayit 
her gün mektebe- müracaat olunabilir. 

rl"ürl\: halı ltlfl I{ ltll (l ll ll1IZ 
• 

Beynelmilel bir şöhreti haiz IZMIR de [KADAYIFÇI ZA-
DE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en 
nefis: 0SP ARTA, LERGAM, GÜL ÜST AN, TAHTA, UŞŞAK, 
DEMiRCİ, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegii.ne 
aatış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehem
miyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üze
rinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı 
dclikkate alarak piyasa fiatlarından "u 15 tenzilatlı olduğu 
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak 
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uy
gun her çqit balı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek de· 
recede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait 
fiatlanmız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Ve
rilecek. hususi ölçö ve renklere göre sipariş kabul ederim. 
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa 
depomuıu tetrifleri menfeatleri iktizaındandır. 

devrelerinde 
bulunan genç kızlarin 

eıhhatı iç1n 

ARSENOFEHATOS 
en miikemmel mı.kayvi 

dir. 
Eozaııelerle ecza depo

larinda eatı.lır, 

Kurulmuş pir işe sr,hip 
olmak isteyenlere 

YEGANE FIRSA'f 
lk) •)glunıııı eu İ~h-·k hır ~cııı 

ıi ııl ... , .. ,·nelerdcnhc·ri dc,aıu ctlr .• 

, t• pt·k rnfılıırn ınıkıardu ~ıi1idt· 

ınüşft·ri!crr ı;.ılıip karlı ltir dük 
kdn, terki lıcarcı tlo~'l) ı'!ll•· 

ını·ycut ıııallurı vı· ıııı·fr~~·ıtilı: 

hcrabı:r t.lc,·rrn :-oahlaı.:.:ıktır-n S"('r· 
ınayrdar ve puru ka:1.uıııuak kol~ 

layanlara fıNıt. Taf,iBt için, j,. 
tanbulda, Ankara r;ulrh·~iuılc Kah
r:unan ıadt~ haııııı<la ilinat ar..rn ... 

c-Jilıne-c::i 

Kiralık hane 
Her işe ve ikametgaha el

verişli bir bina kiralıktır. Ba
bıali Son Saat gazetesinin 
tahliye ettiği binadır. Talip 
olanlar Yakacıkta Hikmet 
beye müracaat. 

Kadın hastalıkları 
1 

hekimi: Doktor 1 

CENAL ZEKi 
llcr l'.irıı-ı laJııı rahat ıtltl.l ı 

nı ciddi su n·tt<· ıeda \ ı t· ll·:. ~ı.:lı 
:ı::aJc ba ında Fı:,·zivc Ca4Jıl,...,j ı-., 
1111ınara. ~:aı-o;cıılıhll [ünlı-rı f ıka 
ra.ı u p.ır.ısı7. b:ıhılır. 

Restoran 
A ,-rupaııuı eu 1111ikcın11u·I lokan. 

laları dt~rcccıuıule ıyı '4' tıL·b~ ) t>ııı...k 
ıstiycnler bu Lcre SırLı..l'İdc tranı,·uv 

caddesıuJt: eski po~taluuıc hina~ındıı 

müceddedt"ıı kiişut .:dilen Rc•loraıı 

ve llütc » y~ u·,rif huyun;.unlar 

Mahmudiye oteli 
J(\c-l..trik \'L' t~ı-ho.,}.ı. 11.iı.:ı·hhi.'1: 

111.:.1:afct \'C taharı:tilı: nlfu;;tcril1.:rinin 
n1a1.Juu·ı tukdirı olun ott."İin1iıı: bu 
defa ıuü.::cJJcd~n h:ıu~ o ıuuhallilı: 

tr.k ) ntal~lı oJıllar i.1.1a t.:ı.lilınİ:-tır, 

Binıu.:rıa(ryl1 aıh: ikaıııt:tiuc Jı· 
.,on dert·~~ ~h·cri~lıdir. J·~hven iır
rctlc alıonoı.ın kaıdcJilir. lfahotı 

ıu Yl! İAtralıutjni ur1.u cdl.'tt ıe,·ıı 

tı liraının h:şriflt·ri kcnJi.,,vıcnlH· 
atları iktiz~ısııularulır. 

,.\tire~ 

Sultan :\IHhnıut türht> .. indc 
'ft•!tfon ~ -tP2 

Kınnızı kordonlu tek yıldızlı 

flnkara Rakısı 
en kibar sofralarda bulunur. 

1 - 8 ayıanndan itibaren eUtten tceeflme camanı 
ve neşvu nUmaaı Mn&aı"d• letımaı edilen -vit 
--- emeaJeu: bir uneuru tııd&ı oı&n ---

FOSFATİN 
FALİER 

sayesinde temin edlllr..,. Fosfatın Fafler 
yavruların YÜllt>rınv tazelik ve penbelik 
adelcita kuvvet verir 1 vtı. onları gOrbÜ~ 
kılarJ · 

Yalnız t>ı,. foatatın vardır, 

~ 
o da FOSFATİN FALIEfl dir. '{/}~7 

( Aı&meu tarik•) 

TAKL.ITLE"iNOEN ICTİhAı- EDİNiZ =:a HEft YERDE SATilllt 

Beyoğlunda 

Londra ~ırahane vJ Lokan ası 
22 Eylül Pazar günü açılıyor 

12 kişiden mürekkep 

Türk Aile Musiki Birliği 
fler akıaın s.ınt 18 d:ın 24 c kadar ter••nnünı l'drr~ltir. 

Musiki heyeti : 
; . 'uri l lalı! bry 'hıgaııııiy~: Senılıa hJnıııı 
: 1 la pi ar be) \lugannİ) c' ,,lahnııır<" • 
: ı 'inu·t hanını- \luganniyt· . Hrlkı_s c 
: ~c,·kı·ı hey \lııl(aııniyr: 'ldiha • 

\·iolon!'4cl • F11rto11 Ef. \1ugı.uıni)'ı': Leman ır;c 
\fugaııııiyc. ~1nkbıılı• lı3111111 \fııı.;:uııııİyt• Bı·<lriye 

l la\'a g·ec!ikJi kii<;ii1\. zabit ıııaki-
11 ist nıcktc-bi ıııiiclliriyetiııdeıı 

Mektep için kuvvetli surette Fransızca lisanına aşina bir 
tercüman müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların şeraiti anla· 
mak üzere her gün sabah saat 9,30 dan 16,30a kadar Yetil 
köyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri lazımdır. 

.Evkaf umum müdürlü
aünden: 

Eminönünde cedit valde camımın minare şerefelerinin tamiri 
4-9·929 tarihinden 5-10-929 tarihine kadar bir ay müddetle 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmuftur. Talip 
olanların her gün öğleden sonra İstanbul Evkaf müdüriyeti 
heyeti fenniyesine müracaatla şartname ve mukavelenameyi 
almaları ve ihale günü olan 5 teşrinievvel Cumartesi günü 
saat 15 te İstanbul Evkaf müdüriyetinde idare encümenine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Istanbul otomobilciler 

koopercıtifind-en: 
Görülen lüzum üzerine şirketimizin feshile ahar bir tirkete 

devri tezekkür edilmek üzere hissedarlar heyeti umwniyesi 27 
teşrinievel 1929 pazar günü saat 15 te taksimde Şehit Muhtar 
bey caddesinde 6 numaralı şirket merkezinde fevkalade olarak 
içtima edeceğinden yevmi mezkiirda hazır bulunmak isteyen 

1 
· hissedaranın içtima gününden mukaddem şirket merkezine 

müracaatla kayıt olunmaları ilii.n olunur. -
\'ır U\'Iİ.Cblr ZiDCirli 

hın Xo .ı~.ı. 

Ahn1et Tahir 

/stanbul Emvali eytam idaresinden 
::::::::::::: 1 Kevkep beyin Emvali eytam dan istikraz ettiği mebaliğ mu-
Dokf Or FETHİ kabilinde idare uhtesinde vefaen mefruğ bulunan Büyükadada 

Türk Maarif cemiyeti İstanbul mlimessiliiğinden: 

Türk Maarif cemiyeti 

.Mektep deft2rleri 
Nefis bir şııki!de çıkmıtlır. Her tnleb bu defterleri al

makla yurt.uz. kimıesiz kardeılerine yardım etmit olur. 
Umumi depo~u İstnbulda fincancılar yokuşunda şark ha

(:erruhpa:;ıa l lastanı;...,ı 
Bakıcriyoloğu 

Kan ( \ ;ı~qernıau h.:aı ülu 

ıJrar, halp;arn c.;;·ruh:ıt tcıl ilL.n 
ile hattahklonıı hıı!'4usı oı .. ıi:ı.t ' ' 
pılır. 'l\:Icronla 111nl Ln1.rl ·ntJıg 

tuJ..dirJe tahlil cıli « k lll•"l~I al 

dru\ara.k bİlııhara aı or '"" ı LJl 

edilir. 
Muayenehane: ile) v~ııı .ı ı \ .. 

camiinın ~"ınJa 
Td!'fon: Bq uf\ 

Meşrutiyet mahallesinde Kalfa sokağında atik 22, cedit 18 
numaralı ve 8155 lira kıymeti muhammeneli 12 oda, 2 sofa 
3 kotid0r, 1 banyo odası, 3 hala ayrı bir mutfak 1 çamafırlık 
ve bir oda, 1 mükemmel sahranç; zemin katı katı kagir içi 
dışı yağlı boya ve vasi bahçesinin etrafı duvar ve demir 
parmablıklı ve çamlık mvkiinde Heybeliadaya kartı nazaretl 
kamileyi haiz bir köşk 2950 lira bedelle 18 eylül 1929 tari
hinde talibi uhtesine birinci ihalesi icra kılınmıştır. 

Eyltll 21 

Seyri seföin 
Merkeı aceıııası : G.ıl.ıı.ı 

köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube a.:enıası: Mahmudiye 

ham altında. lstanhul 2/ 40 

~ozca ada postası 
(GELiBOLU) ı:ıpuru 21 

eylül Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketi..: [Geli
bolu , Lipscki , Çanakkale . 
lmroz, Boz.:aada] ya gidecek 
ve [ Çanakkale, Lapseki, Cc
libolu]ya uj\rav.ır.ık gd~ccktir. 

ı ntalya posta .11 

( KO. 'YA ) vapuru 
~:ylül Pazar 1 o <la ~ :Jlat.ı 

rıhtımınd.ııı lıarcl,ctlc [ lzınir, 
Kulluk, BoJrum, Rados, fet
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve donüşte ınezkôr 
iskelelerle birlikte [ Andifli , 
Kalkan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele 
ccktir 

TRABZON BİRİNCİ POSTASI 
( KARADENiZ) vapuru 

~3 eylül Pazartesi ı2 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[ İnebolu, Samsun, Girt:soıı, 
Trabzon , Rize , llopa] ya 
gıdecck ve dönüştL Pa7.ar is
kelcsile [ Rize , Sürıncne , 
Trabzon, Gürde , Giresoıı, 

Ordu, Cnye, SaınSLn, İne
bolu, Zuııguldagj a ugrıy.ırak 

"elcccktir. b 

Jlarckct günü yiık alııııııa1_ 
__ ! .............. .. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz ınuntazanı 

ve lüks postası 

SAKARYA 
vapuru 23 Eyllıl 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci nlıtımın· 
dan lıarc:..ede f Zonguldak • 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rizc J 
iskelelerine azimet edecektir . 

'f;ıfsilat için Sirkeci Mcsa
dct hanı altında aı:cııtalığııu 

müracaat. 
Telefon İstanbul: 2 ı 3 t 

SOÇE1'A İTALYANA 
Dl SERVITS MARİTTİMİ 

1\onstantiııopoli) 

vapurıı 2 5 eyli.ıl 
Çarşamb:ı [Bur. 
gaz , \~ arna , 

Köstcııı:e, Suli
ııa , Kalas ı·c 

ibrailc] gidc.:ekrir. 
(.\LR\. 1 ) vapuru 2j eylııl 

çarş.ıın ba [ :'il apolı , Mar5il} a 
ve Cenova J ya gideccktır. 

Tafsıtlt için Galatada ıncrkeı 
rıhtım hanında uımııııi acente· 
sine müracaat . Td . Beyoğltl 
77 ı - 772 ,.c ya Bcyoglund' 
Pera palas altında N atta N '.15"' 
yona! Türkiş turist acen ıye 
Telefon Bt:yoğlu 3 5 99 ve ya 
Tokatlıyan karşısıııda beynelmilel 
yataklı vagon kumpanyasıo' 
'rcl . Ikyoglıı 2 ı ı o ı·~ yalıut 
lsıaııbulda bııinüııunde lzıııır 
sokağmda 8 nuıııarad.ı a~c:oıe 
vekiline muracaat. 

Tel j,ıanbul 77oJ 

l!.ıntıl zad~ TaH.ır vapurl.ırı 

AYVALIK IZMJR postall 

~ T~~!ar 
\~ ~2 c\lul 

PAZAR 
günü saat ı 7 de Sırkcci rıh 
tımuıdan lıar.:ketle [ Ciclibolıl• 
Çanakkale ve Körft:z tankıle 
AyYalık, 'Dikili Ye İzınır]' 
azimet ve avd<.:t cdc~ckti.. ıl 

Dıkk,ıt: Paz.ırtc'ı gun 
[ Edr~mit] c mu\ a:;alat eJcr 
· Yük ı c voku İçin Eminôll'1 

Reşadıve .:adJesı Rıhııııı h'' 
ııındaki iJareh.ıııc,İııc nıurac~ 

Tel. lsıaııbul ı 977 . ) ol• 
hi~ !t ı lpur,la d.ı 'eri',r 

J \ıl t t .. • . .. _,,. ' ,. nında 18 numaradadır. 

İhalei kafiyesi de 5 teşrinevel cumartesi günü icra kılınaca· 
ğından mezkur gün saat ou beşe kadar Eytam idaresine mü
racaatları ilin olunur. : .Hes'ul müdür Se ırn 1.l 


