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Abone şartlan 1 
Tl!LD10Nı Vilayetler için: Swolilı. ı ':'00, :ıltı 

aylık 000, ı!l aylık 500 l..-urut tup. Yazı işleri 
Ecnebi me eketler için; St-nelık 
3000, altı arlık 1600, ÜÇ 8 ) lık 900 ı .. ııoı 

kıınıştur. 

ilWe lfleri 
1'elgra( 1çtanbul Saat 

b.3872 
Cuetemizde intişar cd• o bQtüıı 

Yll?.ıların hekkı mahf w.dur. ... 

5 inci yıl - .v 1647 AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Nüshası her yerde ~ lnıraf 

Nihayet 9 gün sonra 
" Son Saat ,, memleketimizde 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
şekilde yeni yazılar, yeni tef
rikalar, baştan başa renkli re
simlerle her gün ihtiyaca göre 
12, 16, 24, 32 sahife . olarak 

çıkın.ya başlıyacakbr. 

İngiliz tayyarecileri ... 
Bu sabah 

uçtular 

Limanımııcla bulWIU lapiz fUomna meamp Karaja. pmi
Iİain blmil olduğu tayyarelerdea mOrekkep bir filo bu sabah 
kuraja.ten uçarak Ahırkapı ile Moda aramda bOmharcbman 
Ye ketif maaevralan yapmaya bqlı••fbr. Ba harekita 20 
den fazla tayyare iftirak etmif, eneli latubul afabıda çok 
llluntazam Ye muhtelif uÇUflar yapılmqtar. Uçut muevralaruıcla 
bir kısam zabitlerimiz de bulunmUfbu'. 

Yarın da JnglHz tayyareleri Marmara de•iılnde, Marmara 
Ye Fener adalan beyninde manevralanna devam edecektir. 

• 
Bugün Hlildimet tarafından amiral terefiae bir iğle ziya-

feti verileceği gibi &aat 14,30 da amiral Ye maiyetine Hey
beli deniz lisesinde bir çay ziyafeti, alqam aaat 20 de de 
aıniral cenaplan tarafından gemide dansh bir akpm ye
llaeği verilecektir. 

köprü altında serseriler 
ve hırsızhk arttı 

Haqazlar Suat beyin mahal
lebici dlkklWM ela bu aaretle 
sfrmlfler Ye 80 Ura kadar 
.,.a ve etY• çalm•ılardar. 

Badin bqka, k6prü albn
daki bazı dllkklnlar seneri
lerin melcel vaziyetindedir. 
Geceleri de köprü albnda 
kalan birçok aeneriler vardır. 

İyi havalarda çırılçıplak IO

yunup iskelelerde yalcaamıya 
kalkacak kadar adabı umumi
yeden bihaber olu bu yeni& 
yurtsuzlann meYcudiyeti, zabı-
tanın hırsıdıia mani olmak 

..,. huausundaki takibatuu itkll 
"-0111 ,ı allmdtıkı dükkdnlaı- • etmektedir. 

dan biri Zabıta b•dema köpril altın-
da bu ıenerilerin hulunmU1-
na mani olmı ya karar vermiş
tir. 

Bir aile mc ,elcıi.. 
Kacbköyünde Kurbahda o

bıran Hüseyin efendi dargın 
buluacluiu aileeiııin evine diln 
pce urbot olarak girmek 
i8temifR ele AJlli ha•ecle .,.... 

Doktorlar 
BugO.n efibba 
odası intihabatı 
icrtJ edilecek 

Riyasete en ku"vetb 
namut görülrn 

Teıifik Salint paşa . 

miyenlerin reylerini mektvfa 
pdermeleri icap etmekt+. 

(Mabadi 3 ibicü uhifec14') 

Limanda şa
mandıralar ait

fln/acak 

-~--.....--__,.. ......... . ...... _g •• : ...... ~~!ft; _____ --·4~ ,...._ . ...,.. 

Nihayet 9 gün sonra 
" Son Saat ,, yeni şekilde inti
şara başladığı günden itibaren 
karilerini memnun edecek ye
_nilikler gösterecek, memleke
timizde hiç bir gazetenin yap-

mam11 olduğı1 teşebbüslere 
girişecektir. 

Başpapaz 
Varissiz ôldfJ.· 
~unden seıvefl 
devlete 1calacak 

MllteYeffa 
batpapa Va
IİIJORB biJA 
YIU'İI" WIA ___ _......_.,~ 

Mtihim bir licar• merkeı olan Edirnekapı cleftet huiae
IİDe intikal 
etmeli ikam 
ıelmekteclir. 

Edirnekapıda et ucuz!. 
Sobahlan o civarda ka
çak olarak et kesiliyor 

l.taabuhua beledi.ye hudut
lu, dahilinde mezbahadan 
mada yerlerde hayvan zephi 
aeaaım olclup mal6mdur. 

Fakat meıbaha lcretleri 
o kadar ~ah- ki laafftll 
zepbetmek mtiyenler mezba-
laaya ııFamamak için her 
tlhtl mahzuru gize alarak 
hariçte ha)'YU kesmekte te-
recldat etmemektedirler. 
~ zephi)'at bihaua Edir-

aekapr Ye manada YUku 
balmMtachr~ 

Her •bah ciYar hlJlerdea 
Edlroeb,pap arabalarla yk
lerce in~ .,. manda yavrusu, 
keçi, koyun gelmekte, bunlar 

daha gln clojmadan kale 
kovuldanacla heJKlelderde ke
silerek ciYar dlkklnlarda ak
lanmakta, 30-40 lmnqa halka 
ublmaktadlr. 

Şimdi Edirnekapaya tram
vay ds ipediği lçia bu it pek 
kirb olmUflur. Zira fakit halk 
60-70 kuruta et almaktansa 
10 kurut tramvay parua vere
rek Edirnekapıya kadar git
meyi ve orada 30 kuruşa 
et almayı tercih etmektedir. 

Emanet, me11eledea laaberi 
olmachiuu 16ylemelrte iae de 
bu zeplüyat vakidir Ye adeta· 
'1erkeıin g6zü &nünde cere
J aD etmektedir. 

Haber alda-
..... uza· llültoe/I• 
raa, Defter- VMil!P 
darbk bu huauata icap ... 
tepbbluta giripüftir. 

1 gunde 3 ofo
m0bı1 kazası irtica 
°'° aç otomobil bzası ol

mUfbar: 
t Beyuıtta Mercu yo

lrutuada 33 numaralı eYde 
obuu kunduna Şaban efen-
dinha 9 1111aad• ~u c-det 
tof6r Fudin ~ 1971 
numarala otomobiYa altında 
kalllllf, yaralanmlfbr. 

2 - Tak.imde oturan Rıza 
isminde bir çocuk Karaklyde 
tramvaydan atlarken clltmit. 
meçhul bir otomobilin. altmcla 
kalarak yaıalaı111111tar. 

s - .o•--· ..ışıl•• ...... ~ ...... 
mo ·•lllNl~~~ 
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Nil lef mekf ep
leri programın

da tadilat 
Geçen J·ıl ol.ı;yup yazma 
öğrenenleu~ bu sene ilk 

mekfcp ma!ilmaiı 
verilecek 

Millet mekteplerinin 1 T eş· 
rin;sanide faıı!iycle gcçebıl

meleri için bf.i\n bazır:ıklar 

ikmal edilmiş ve maar f teş
kilatile devletin diğer muhte
lif te~kilatına mensup her va
z:fe sahi bine ne tarzda çalışı· 
la cağı tebliğ o!unmuştur. 

1 tcşr:nisanide faaliyet baç· 
lıyı:c::k, dcrsanelerden bazı' arı 

gene eskisi gibi hiç okumak 
yazma bilmiyenlerc ol:uyup 
yazmayı öğreterek hesap 
mebadisini gösterecektir. 

(B. dersaneleri) bm;ni alan 
bir kısım dersanelerde de ge
çen ~ene mi !et mekteplerini 
bil irenlere ve } a cski-!en oku
yu~ y zm:ıyı öğrenmem:ş o
l n';>ra her vntand~ için la
z,ın olı:n umumi bilgi1er ve
ri: tel<tir. 

Her vi iiyelie valiler:n riya
seti alımda maarif müdürü 
ve encümeni vilayet azası, Be
lediye reisi, Halk fırkası mu
ttmedi, Türk ocağı reisinden 
nıür kkep bir idare heyeti 
hulunacak ve millet mekter-
lerinin tesis ve idares'.ne mü

teailik iş!er:e bu heyet meş
gul olacaktır. 

ffmijtina Sulh kongresine işti™ rak eden ve şehrimize 
gelen 1Lurahhaslar di:n deniz 
tarikile memleketlerine hare

ket etmişlerdir. 
0 - zi Hz. dün Ankarada o
[ı ~J tomobille bir gszinti ya· 
f ~rak imar faaliyetini tetkik 

• 1 d" etnı~.er ır. 

™t f;at!an 60 kuruşa düş
ıg;JJ rr üştür. Tccezzlilün se-
b( bi Trakyadan çok mal gel
me~ dir. 
~onservatuvar Taksimde LPi!l yapıl::caktır. Şehremane-
ti blr Alman inşaat şirketi 

ile uyuşmaktadır. 

~ahlisiye umum müdürü 
~Necmettin B. Ankarada-
dır. K~ndi bütçesi ve idare
sinı.• ait işler hakkında İktısat 
vckilile görüşmektedir. 

1)1l1eclis reisimiz Kıizım paşa 
~l!!Hz. Pazartesi günü hare-
ket buyuracaklardır. 

~ekiller heyeti dün Anka
•rada yeni sene bütçesi 

etrafında uzun müddet müza

kere yapmıştır. 

mükümetçe idman ittifakı 
emrine tahsisat verilerek 

yardım yapılması düşünülmek

tedir. Bu iş için bir kanun 
layihasının meclisin ilk içtima
lanna yetiıtirileceği ıöylen

mektedir. Umumi merkez, teı
kilatta tebeddülleri mucip ola
cak yeni bir nizamname pro
jesi hıturlamaktadır. 
!ffilarşovada toplanacak olan 
M demiryollan kongresine 
hükümetimiz namına Nafia 
vekaleti demiryollar umum 
müdür muavini Ye fen işleri 

müdürü Nazmi bey memur 

Dünkü borsa 
İ§ bııııkcıs111da11 ııl11111ıışfı(·: 

İngiliz 102,4,50 Frank ı 

1:!.U!J, Liret !J.07.50, İsviç-
re 2 .45.50.. Dolar 47,33 12. 
JJalıili 98.50, Allııı 898.00, 
Anadolu ~-·' .•. Rımıeh 
li.ti:i. Traıııuay /O.O, Dıiyıııı j 

(02.50, ,. .1 I 

Italy~ı 
F ransava bahri 
müzakerat tek

lıf ediyor 
Rom,, 17 ( A. A.) - Jior

nale italya, h:ı'yamn bahri 
konfer:t!1Sl iştird: e muvafakat 
ey!ed ğir.e dair olan notanın , 
Londra kabinesine tevdi edil
diği dakikada ltalya hiiküme
tinin, Lonferans müııakeratının 
mevzuımu te{kil edı:ct>k olan 
meseleleri tetkik için iptidai 
müzakerata girişilmesi husu
sunu F ransaya teklif etmiş 
olduğunu istihbaratına atfen 
yamnktac!ır. 

Almanyada ye
ni iki köprü 

Berrnden yazıldığına göre 
Almanlar son hafta içinde iki 
muazzam köprünün açılma 

resmini yapmı:ş'ardır. Bu köp
rülerden birincisi Düseldorf 

şehrini Neus sahiline bağlamış 
ve yedi milyon Türk lirasına 
mal olmuştur, uzunluğu 780 
genişliği 30 metredir. 

İkir.d köprfı ise Kolonya ile 
Md'.ıaymı birbirine bağlemış
lır. Bu köprü Ren nehr:nin 
üzerinden geçmektedir. Uzun

luğu birinci köprü gibi 780 
genişliği de gene onun gibi 
30 metredir köpriinün 412 
metresi nehrin üstünfle, mü
tcbakisi iki tarafındadır. 

edilmiştır. Nazmi B. bugün 
şehrimize gelecektir. 

mün istikrazı dahili tahvilatı 
ilk defa başa başa gelmiş 

100 liraya fırlamıştır. Bu mü
nasebetle borsa dahil ve hari
cinde tezahürat yapılmıştır. 
IAJıhhat işleri vekili Refik 
~ 8. diş tabiplerine cevap 
teşkil etmek üzere beyanatta 
bulunmuştur. Refik B.: 

Sade bizde değil, Fransa 
İngiltere ve Almanyada da 
diplomasız dişçilerin hakkı 

müktesepleri tanınmııtır. 

Vekalet, bugün hakkımız kay
boluyor diye feryat eden diş 
tabiplerinin mebzulen dağıt

tıkları vesikalara ve Devlet 
makamatının şehadetine isti

nat edenleri imtihana ıevket
tirmiştir ki bunlar da 128 ki

şidir. 

musya ile ticari müzakerat 
son safhadadır. Bir haf-

taya kadar bit~cektir. 

mivanı ali, M. Muhtar paşa 
meselesi hakkında bazı 

dosyalan tetkik için İstanbula 
bir heyet göndermiştir. 
menemen kazasının Aliağa 
llM,llnahiyesinde Ahçı Mustafa 
namında bir şahsa memlekete 
ithali memnu olan ve Mısırda 
intipr eden (Müaavat) gazete
si veren yobaz hocalardan bi
ri yakalanmııtır. 

ır.tlyın biri cumaya tesadilf 
IWJettiğinden B. M. M. 2 teş-
r:nisanı cumartesi günü açıla
caktır. 31 teşrinievel perşembe 
günü Fırka gurupu toplanarak 
B. M. M. divanı riyaset inti
t ' için namzetleri teıbit 

edecektir. Divanı riyasette e
saslı tebeddülit olmıyacaiJ 

söylenmektedir. 

. 
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BERLE Iler 

Almanlarla Fı,ansızlar 
her şeyde dainıa rakiı)! 
Fransız kaplıcaları aleyhinde 

çalışan bir teşkilat 
Paris, 17 (A.A.) - Frar.sa kaplıcaları ve bilhassa Vichy 

kaplıcası doktorları hakkında yapılan ift:ralar ve zemmüka
dıhler dolayısile yapılan uzun bir tahkikat netlcesinde emni-
yeti umumiye, ecnebi kaplıcaları me'hfaatine Fransız 

kaplıcaları aleyhinC:c bir Etira mücadelesi yapmak 
maksadile F ransaya b "rçok memurlar göndermiş olan Eer;in:i 
kuvvetli bir teşkilat meydana çıkarmıştır. Birçok kimselerin 
tevkifine tevessül edilmiş ve neticede Berlindeki teşkilatın mi:.
bim miktarda para sarfotmiş olduğu anlaşılmıştır. 

-- - ===- =----

Diin 
keli 

gece 2 kişi tehli
s1ıı~et1:e yaı~alandı 

• 

Dün gece iki cerh vak'ası olmuştur: 

1 - Kasımpaşada Kulaksızda oturan sabıkalı takımından 

kumarbaz Ali ile usturacı Hüseyin eski bir kin yüzünden 
kavga etmişler, Ali, Hüseyni bıçakla midesinden tehlikeli 
surette yaralamıştır. Mecruh hastaneye kaldırılmış, carih 
yakalanmıştır . 

2 - Sabıkalılardan Arap Etem dün gece sarhoş olduğu 

halde Küçükpazarda Kürt Ömerin kahvesine girmiş, müşl, i
lere bıçak çektiği gibi kahveciyi de ölümle tehdit etmiştir. 

Bunun üzerine Kürt Ömer karakola müracaat etmiş, bu 
te~avüzden şikayet etmiştir. Kürt Ömer kahvesine dönünce 
mütecaviz Etemin kardeşi Mehmet önüne çıkmış, kardeşini 

şikayet eden Ömeri bıçakla üç yerinden yaralıyarak kaçmıştır. 
Mecruh C errahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Carih aran

maktadır. 

24 saatte 8 hırsızlıl< 

Bankaya yatıracaQı pa
rayı alıp kaçtılar 

Dün şehrin muhtelif yerle
rinde 8 sirkat vak'ası olmuş

tur. 
1 - Kadıköyünde söğütlü 

çeşme caddesinde 17 numa
ralı dükkanda kahveci İranlı 
Sadullah efendi dükkanda 
çırağı Antraniği bırakarak 
evine gitmiş, dün sabah dük
kana avdet edince ka. ı ı açık 

bulmuş ve çekmecedeki 150 
liranın sırlara karıştığını gör
müştür. Ç ırak Antranik aran
maktadır. 

2 - Dün saat on üçte, ye
miş vapur iskelesinde yağcı 
Hafız Rahim efendinin mağa
zasından üç teneke tere yağı 
çalınmıştır. Sarikler aranmak
tadır. 

3 - Şehremininde macuncu 
caddesinde 13 numaralı Zehra 
hanımın evine hırsız girmiş 

ve bir çok eşya çalarak firar 
etmiştir. 

4 - Eyipte Kara kavak 

Sol kolundan 
vurup kaçtı 

Üsküdarda Selami Ali efen
di mahallesinde oturan bah
çıvan Raifin evine amele Salih 
ile Nezir gelmiıler, Salibin 
tiç ay evel evden kaçan kan
ii Zümrütle konuımak iste
mİflerdir. Raif buna muvafa
kat etmeyince Salih tabanca
sını çekmiş, Raifi ıol kolun
dan yaralıyarak kaçmlftır. 

caddesinde yüzbaşı Mithat be
yin evinden kıymetli eşya 
çalan bahçıvan çırağı İsa ya
kalanmıştır. 

5 - İstanbul bankası mu
hasebecisi Ekrem beyin tem
siyesi çalınmıştır. Şemsiye 
hırsızı aranmaktadır. 

6 - Koca Mustafa pqa 
sakinlerinden Hacı Ali efendi 
Osmanlı bankasına yatırmak 
üzere 600 lira ile bankaya 
gitmiş, fakat bankada karşı 
sına biri çıkarak: 

- Ver paralan da vezneye 
yatırayım! 

Diye Ali efendinin elinden 
paraları kaparak kaçmıştır. 

7 - Üsküdar iskelesinde 
yemişçi Koçonun dükkanına 

hırsız girmiş ve bir çok eşya 
çalmıştır. 

8 - Seyrisefain memurla
rından Memduh beyin köprü 
üstünde 39 llrası çalınmıştır. 

Bir ceset ddha 
bulundu 

Bu ıabah Beykoz önlerinde 
denizden bir ceset çıkarılmış
tır. Hüviyeti ve ölümünün 
sebebi anlaşılamamıştır. Ceset 
morga nakledilmiştir. 

l'u sabahki sis 
-- ~abah limanda hafif bir 

sis olmuş, fakat seyrüseferin 
intizamını haleldar etmemiştir. 

1,ahliye ... 
Rlmdnyadan 

kolayca çıkmak 
istemiyorlar 

Paris, 17 (A.A.) - Har
biye nezareti, Eksloşapel, 
Coblence ve Eosin tahliye 
edildiğine dair matbuatta in
tişar etmiş olan haberleri 
tekzip etmekte ve son zaman
larda birkaç askeri kılanın 
geri çeki!miş olmasının tahliye 
demek o'madığını ilave ev'e
mektedir. 

Eı b~Y~k bulur.un ttc ü~.si 
Londra, 17 (AA.) - R 101 

kabili sevk balonu, yarın ikin
ci tecrüe uçuşunu yapm;ık 
iizere Kardington tayyue ka
rargahından hareket edecek 
ve ibt:m2l Norlhampton üze
rinden uçacak ve Derby tari
kile füsülharekesine avdet 
edect>ktir. 

se-Vapurların 
nelik mua. 

• 
yenesı 

Ticareti bahriye müdüriyeti 
kışın yaklaşmaşı dolayısile, 

ticaret gemilerini her sene 
olduğu gibi bu senede umumi 
blr muayeneden geçirmek
tedir. Mütehassıs bir heyet 
gemilerin makine aksamını, 

denize mukavemetinin derece
sini, telsiz tertibatını, tahliye 
vesaitini ayn ayrı kontrol 
etmektedir. 

Kontrol ay nihayetine kadar 
ikmal edilecektir. Bu nrnaye
ne ile muhtemel kazaların 

önline kısmen geçilebilmek 
gaye!li istihdaf edilmektedir. 
Bundan maada liman dahilin
deki merak:bi saire de kon· 
trol edilecektir. 

Uç ay yatacak ... 
Reise, siz de yerde bu • 
sanız alırdınız,, diyor. 
Onnik Ef. davacı mcvkiine 

geldi, Kirkor maznun mevkii
ne getirildi. Dava, yankesici
lik davası .... 

- Onnik Ef. C:avanızı an
latınız. 

- O gün işimden çıktım. 
Tünelden Şişli tramvayına bin
dim. Beş kuruş çıkardım. Bi
letçiye vermek üzre hazırla
nırken, bir de ne göreyim? 

Arka cebim hayli hafifle
miş. Aman, iyice yokladım, 
cebim boşalmış. Etrafıma ba
kındım, bu sırada Taksime 
varmıştık. Ama tramvay hii!a 
kalabalıktı. Her ne hol ise, 
ben tramvaydan yere atladım, 
etrafıma bakındım. Bir adam 
koşar gibi gidiyordu. Ben de 
o tarafa doğru koştum. Itır 
sokağına varmadan yere 
eğilen bir delikanlı ile karşı· 
laştım. 

O yerden bir ıey alıyordu. 
«Aç avucunu bakalım!,. dedim, 
elinde paralarımın ucunu gö
rüyordum. «Sana ne oluyor?» 
dedi. «Elindeki para benimi» 
dedim. «Ben kimseden para 
almadım» dedi. « Ya bu para 
senin mi? » dedim. « Se
nin olduğu ne malüm? Ben 
şimdi şuracıkta yerde l:>uldum» 
dedi. • 

Biz böyle lafederken polis 
geldi, Kirkoru karakola ça
ğırdı, beraber gittik. 

- Size bu Kirkor parayı 

verdi mi? 
- Hayır, elinden bırakma

dı. Karakolda polis efendiler, 
bana verdiler. 

- Para çanta içinde mi 
idi? 

- Yok efendim, arka ce
bimde duruyordu. Yirmi lira .. 

Müddei umumi sordurdu: 
- Bu yirmi lira nasıl 

para imiş? Teker teker birer 
liralık banknot mu, yoksa •.. 

- Efemdim, beş, tane birer 
liralık, bir tane heş. bir tane 
de on liralık. 

- Cebinizdeki para bu 
şekilde idi ve mamunun elin
de bulunan da ... 

- Evet, evet. tıpkı tıpkı
~: ,a benim paralarım! 

Onnik Ef. den daha bazı 

cihetler soruldu, şu cevabı 

verdi: 

- Tramvıtya bindiğim za
man yanımda iki kişi duru -
yordu. Bunların e~kfiline iyi 
dikkat etmedim. 

Kirkoru tramvaydan at
larken gördünüz mü? 

- Hayır. Yalnız yere doğ
ru eğilicken .... 

- Peki, kiı.fi! 

Mevkuf Kirkcr, kat'iyen 
kabul etmiyordu : 

- Ben şoför muaviP.iyim. 
Otomolıil ortada duruyordu. 
Ben çeşmeden su almıya gi
diyordum. Yerde destelenmlş 

banknotları görünce ..... 
- Elini uzatım ve aldın 

öyle mi? 
- Tabii, reis bey, bu 

kabahat midir? Bir şey 
bulan herkes alır. Hiç olmaz
sa merak eder. Mesela, acaba 
ne parasıdır diye. Siz bile 
görseniz yerden kaldırırsınız. 
Yazık değil mi? Oiur ki sahi
bini bulur da verirsiniz! 

- Sen sualime cevap ver. 
O tramvaya binmedin mi idi? 

- Ne işim var tramvayda. 
Bir yere gidecek olsam, al
tımda otomobil var. Zaten biz 
çeşmeden su alıp Bebeğe gi
decektik! 

- Peki, bir arkadaşın fa
lan da yok mu idi, mesela tram· 
vaydan atlıyan bir arkadaşın? 

- O da yoktu. Ben yap 
yalnızdım, tramvaya da r.e 
bindim, ne atladım! 

Müddei umumi, «Ci'rcm sa· 
bittir » dedi, tcvilen ılcrar 

kaydile ceza verilmesini istedi. 
Onnik Ef. nin bir diyeceği 

yoktu. Zaten parasını almıştı 
Neticede Kirkor yedi ay hap
se mahküm edildi, ceza üç 
aya indirildi. Zaten bir aydır 
tevkifanede imiş. İki ay sonra 
çıkacak .... 

Bugünkü hava 
Kf//ıdilli rasataııesiııdeıı 

alınmıştır : 
Dıiıı azami hararet « 1/i)) 

ıil'l'ece. bıı sabalı « 1 O» dere
Cl'ıiir. Bıı gece rıızyıir 

hafif poyraz, Jıaı"ı skse
ı·iyefle açıktır. 

• 



Ma~ı111 ıcmı allr 
Karngümrükte Sultan hamamında 

5 numaralı C\•İn ahırında bir~.olı: 

keçi ve beygir beslcnihnektf', ahırda 
tcmizlenmemekte ve botün mah:ıllt· 

halkı kokudan bizar olmaktadır. 

Ayni mahalde bir de lağım patla

mış, taaffün tczauf etmiştir. 
Belediye memuru be} lcr buralar

dan geçmediği için bittabi işin far

kında değildirler: Lutfen naz.arı 
dWdcati celbetmenizi rica ederim. 

Nlıun 

* iş ar11orum 
Yirmi beşindeyim yeni Tütlcçeyi 

iyi okur yazarım tahsilim iptidaidir. 

Munasip bir iş ~yorum. 
3eşilı:t.aş: Sinanpapyı atik mahal

lesi Salih efendi çıkmazı No. 1 
Nedret Ha.sın 

Üç ~u1c * ·-- baha11yım kitabet ve 
yazım düzgündUr, ayak ip ve ya
Y.ıcılık yaparım talep buyuranlann 
s,·m Saat kari sütununa Ahmet U..
di namile yazmaları rica ohuıur. 

* TrlllYIJ ti Jll 
Ediraekapıda tramvay yapıldı. Alı 

ve huna teşekkür uluour. Ukin bir 

azda yollara bakıla çok iyi olacak. 

Mcsehi benim oturduğum Aa çq

me civarı bataklık gibi çamur. Yol 
namına bir şey yok. Şebrenuıne-

tindcıı insaf ve faaliyet bekleriz. 

lf 

Muabere 

Halit 

Beyazıt belediye dairt!sinde Osman 

Nuri Leye: 

- Emanet memurları Devlet me

muru add~ilmczler, fııkat devlet 

ıncmıırlnrıııın tnbi oldukları ku) ııı 
\'C fcraite tabi bulunurlar. 

Haklannda devlet mcmurlanna 

tatbik edilen kanunlar tatbik edilir. 

Maaş kanunu mucihinc-e kıcıa hizme

unizi ifa cdcrkl"n 11fılüs maaşınızın 

verilme i J:ı.zıınclır. Maamafı suııllc

rinizc daha esaslı CC\ nplnr 'O?rmck 

iı;in sorduldıınnızı tetkik ettİri) oruz. 

* 1''cridun beye: 
- Suallerinizin CC\ apları sinema 

muhıırıirİmiz tarafından hnzırlan-

mııktadır. llfr iki giin sonra size bil 

dirilecektir. 

* Gtilfem hanıma: 

- Derhal evlenmeniz ta,·siye e

dikmcz. Mesut bir yun kurmanız 

içın servetinize tama eden bir er

kek degıl iyi bir aile bahası ola
cak bir adam lıhnndır. 

Rnııl gclen erkekle - sorup soruş

tumıııdaıı - e' lcnmek hiç te • mun
fık değildır. JMenme çıığıııız lıeniiı 

g1.:Çmf'nıİ~tir. Bddiydıilir~İııiz YC 

çğcr nwkıupta ya7.dığınız C\"Snlı hıı

kikııh.'n haiz iseniı i)i kalpli, tc·miz 
diişQnccli evine \'C ailel'l·ne ı.ndılt 

hir z.;vç hulınakıa müşküliıa tesadüf 
<'tıııc~ııiz. 

h:Jl\•aç ilim dcr.:cttinncic için 

nıaı baumıza bi7.z:ıt müracaatla iı;patı 

lıu,; yet etmek mecburiyeti ,·ardır. 
)f 

l.otfi beye: 
Şikayetnıııneniz ait olduğu ma-

lcanıa fC\ d• c-Jilmiştir 

( ıcçcıı perşembe giinilnd1.:n heıi 1 
~Jhı Sinen1as1nda 

g6sterilmekte olan 

GRETA GARBO 
•e KONRAD NAGEL in 

dahiyane temsilleri 

CASUS KADIN ı 
6!111i sinema ileminde şim- J 
dıye kadar misli görülmemiş 
llltızafferiyetleri ihraz et
llıektcdir. Filmi her alqam 
i~eatra ile saat 16, 112 ve 

• 112 matinelerinde prlo 
'te Sahibinin sesi eleltirik 
~•k inesinin terennümab a
~nda kemali muvaffa

Yetle gösterilmektedir 

Galata 
lsf iJnbul f l1rafin

dan daha 
ucuz mu? 

Dlln karilerimizden birinin 
bize gönderdiği bir mektup
tan şu satırları çıkardık! 

« Geçen gün gazetenizde 
bazı esnafın yapbğı ihtikirdan 
bahsediyordunuz, yazınızı oku
duğum giin benim de başıma 
gelen bir vak'ayı diğer kari
lerin olmyarak istifade ehne
leri için size yazmak istedim: 

Bir mllrekkepli kalem al
mak arzusunda. idim ve bq
bca mllrekkepli kalem tica
rethaneleri Gal.atada olduğa 
için oraya ujramıfbm, bunla
rm birinde bir kalem beğen
dim, fiatmm yedi &r.a oldujunu 
81yledfter, pahalı buldum, ve 
bir batka mağazaya da ajra
mak için aJnldım. 

Ayni alude Bıbaalid• p
çiyordum. bir kiğd ve kalem 
tlcaretban-..., beğwlijim 
blemin ... g6nllm, fia
bm IOl'Clam, .dm buçuk 
lira elediler, nihayet pazarhğa 
girİferek sekiz liraya indiler, 
o zaman ayni kalemin Gala
tada bir mağazada yedi liraya 
aablmakta olduğunu söyledim, 
{aprdılar ve yanlJŞlık olacak 
diyerek İfİn içinden çıktılar. 

Her Türk alış çerifte bulu
nacağı mağazayı itina ile seç
mek mecburiyetindedir, fakat 
buna mukabil Türk mağaza
larının da ihtikarda diğerle
rinden daha ileri gitmemeleri 
lazım gelmez mi?» 

J)ok1-orlar 
[Birinci sahifeden mabat] 

Dişçiler keneıı crmden yalnız 
Hüseyin Talat beyin divanı 
haysiyete girmesini gayri J..afi 
g&rmekte, heyeti idare nr m
zetlerinden Emin Ali beyin 
biraderi ve Haseki hastanesi 
bat doktoru Esat beyin yer ne 
dişçiler cemiyeti reisi Hasan 
Hayri beye rey verilmesi iç n 
aralannda kuvvetli bir prc
paganda yapmaktadırlar. 

intihabın bugiır. pek hara
retli olacağı zannedilmektedir. 

Neşet O.man bey etibba 
mubadenet cemiyeti reisi o!
duğu için oda rivasetine inti
hap edildiği takdirde Tevfik 
Salim Pş. lehine feragat ede
ceğini, yani oda riyaseti
ni deruhte etmiyeceğinl söy
lemektedir. 

du itibarla riyasete en ku
vetli namzet Tevfik Salim Pş.
dır. 

Kanun mucibince, bugün 
intihap edilecek reis ve aza 
iki aeoe somaki intihapta 
ayni mevkii itgal edemiy ~
ceklerdir. 

intihabat için halk fırkası
nın ghterdiği namzetler tun
lardır: 

idare heyeti azası 
Tevfik Salim paşa, T~p fa

kültesi muallimlerinden, Tevfik 
Recep B., Hueki huta
nesi bqtabibi Esat bey, Neşet 
Osman bey, Gülhane muallim
lerinden Refik Münür bey. 

Yedek llZlllar 
Hayrullah bey Tıbbı adli 

azası, Ömer Lütfü bey Gura
ba hastanesi sertabibi, Fuat 
Silreyya paşa serbest, A~ 
dülkaclir bey Gülhane muallim
lerinden, Rıfat bey çocuk has
tanesi baştabibi. 

Hay51yet divanı 
Hillliahmer reisi Ali pafa, 

Bursa hastanesi baştabibi Yu
f: 1 izzettin, dişçi Hüseyin 
Tlait beyler. 

Yedek aza: 
Sıhhat müdürü Ali Rıza, 

Gareba haatuaeai oıntebauıs
lanndan Hacı Kemli beyls. 

İNC ~ANI 
Saray bahçesinde .. 

Nöbetçilerin tarassudundan 
uzak, serbesçe işime devam 

el/iyordum. 
.. -:-45- Muharriri: M. Turhan 

Orada kapı , hatta ~ncere ı melde gecikmedi ve doğru 
y~kt.u. Bu gölge nere~e gir- duvara yanqb, elile bir nok
m~ştı, . '? garibeyi Qlamak dokunur taya dokunmaz, benim 
içın zıhnımi yoruyordum bir tiirl& &..-L....!L d d•w• ıı... • uwrı& e eme ıgım o 
~ımı • mütbit bir ~ğa biiylk tq geri geri çekildi, 

ragnıen pencereden ~btan misafiri içeri almayı milteakip 
çıkardım. G6z6m6, g6}Jenin gene yerine gidi. 
kaybolduguv kta ~ H bıkma 00 ya W&Um, emen duvara koştuğumu 
iki dan, usanmadan belki a6ylemiye hacet yok. Bulun-

saat bekledim. Kaybolan dajam yerdea, herifln elini 
g61ge, bu uzua mlddett• tema ettirdiği noktayı layı-
7~ anpzm peyda olda ft kile tesbit ettiğime zahip olu
ı ~ ~oğru y6rtlyerek bdçe- yordum. 
~ap~ ~ kanfb. Fakat yanıldığımı pek ça-
clol em gh ilk 11im, orada hak anladım. Biraz evel sühu-

•pn•k, sllırenin girip çak- letle a-•-- •-- beain a-ü d tığı deli;;.ı _____ 
1

_ ~ ....,, vu m e 
s• ~ oldu. T.. pne bJumlqmqb, açılma-

cluar Wllnde hiç bir flin:e, ,.,..du. 
en kliç&k bir delik yokta. Y •- Şimdi, ne bahasuna olursa 
~ bulunu ,ezcllere sez- olma meçhul ziyaretçi ile y8z 
clirmemek için b6t6n zekimı ytize gelmekten başka çare 
kullamyordum, d&ınyor, dola- kalmıyordu. Hırsız gibi karan-
11yor, gene o noktaya geliyor- bklara bürfuıerek gelen, gene 
dum. h 0 b0 gizi. b. • ırsaz gı ı ı ır methalden 

._Nihayet bOyük bir taşın, içeri gir;p çıkan şu adamın ba
dıger ~msali gibi harçla ya- yırb bir ~ için gelmediği aşikar 
.oındakilere mülisık olmadığım idi. Çariçeyi mi görüyordu 
se:ı~r ~bi oldum. Bu sez.inti, prenseslerden ve ya dam do~ 
henım ıçin k~ idi. O. gece nörlerden birile mi buluşu-
ve ?aha ~rtesı gece aynı göl- yordu? .. Ne olursa o1sun, her 
g~~m aynı suretle penceremin halde şüpheli bir ziyaretçi idi. 
?•~ıne gelerek kaybolduğuna Ben bu adamın izine bd arak 
ıkı saat sonra tekrar meydana bahçeden ne suretle çıktığım 
çıkı_P bahçeye savuştuğuna öğrenmeyi tasarladım. 
şahit oldum.. Bu emelime muvaffak ola-

Bu müşahede üzerine enini, bilecek miydjn, yof,sa emek-
boy?nu düşü~e~im, bu işten lerim de, hayatım da heder 
kabıl olurs:ı ıst!!ade etmiye mi olacaktL Burası b:ıht işi 
kara~., ver_dım. Uçü::cü gece i?i. ~lü bir Rus prens!nin 
ve go:genın gelecegı zaman- tımsalı sıfatile yurdumun düş-
dan hır saat evel yatak çar- manJan araaında yqamaktan-
ş~flann~an uzun ve sağlam sa Öamek daha iyi idi. işte 
bır bag yapb~. . Pencereye bu mülahaza. ile ve büyük 
raptederek kendnm aşağı bı- bir sük:ınu mi:tev .:kkilane ile 
raktım. eski tarassut yerine çekildim 

~üt~~arrik olduğuna 1(2 aat Saburane beklemiye koyuld~. 
getırdı~ım taşı kolayca bul- Bu hareketimi .imdi l · 
d l"ki r asvıp 

um, _ a n o.n~ ta~k e!'°e~ !e ~diyordcm. Taşı oynatm f, 
uınvdugum gıbı basıt hır lf ıçen girmiş olsaydım ne kaza-
~egilmif. Hayli uğrqhm, sa- nacaktım. Belki baza eErar 
gmı, sol~u, yukarıamı, aşağı- &ğrenecektim. Lakin o &ğre-
sın~ belki yüz defa tetkik nit bana halis yolunu açacak 
ettim. Tqı oynadacağ noktaya mıydı? Bu cihet şüpheli ve 
bulamadım. herifin saraydan harice çıkb-

Ora&J saray bahçeBİIİİD en g deli v • - v k d ba f 
emin noktasıdır n6be~erin dıaJ .d~ ogrenme a ay-
d 

. . ' \.&& 1 1 ı. 
aıreı tarassudundan uzaktır. • • 

Binaenaleyh ---L--t • . Şurasını da s6ylıyeyim ki 
:K:l"UC8 çe lfUDe ·ı ·hı k K. y devam ediyordum. Alnımda s~ a m yo tu. ınaz uvan, 

iri iri ter taneleri birikmifti. 0;&l~nun elmas dtijmeli elbise-
Sade bir temas ve sade mu- smı bana giydirdiği halde ne 
ayene ile i~tigal ettiğim halde kılıç, ne hançer taşımakhğıma 
ağır bir yük altında bulunu- razı o!muyordu. Meçhul ziya-
yormuşum gibi yorgmcuk, retçi ile boğuşmak icap eder-
terletici bir kesel hissediyor- se yumnıklanmdan bqka taar-
dum. Meçhul ziyaretçinin gel- ruz ve müdafaa vuıtamaa 
mesi vakti de yaldB.flYOl'du. malik deji~im. 8-a ratmea 

Taşı oynatamazsam duvarın lereddfitsilz bekliyordum. 
maverasındaki e!rJn' öğrenip Nihayet, o kara gölge du-
o sayede kendime bir lıaJis vann ftstünde belirdi ve ken-
yolu açamusam I al :m harap disine yo~ ver':11 taşın kapan-
olacakb. Zira şüpheyi davet masıru muteakıp bulunduğum 
etmeden, saraydalrilere g&iin- ~~ratıa dkiru yü.rlimiy~ başla-

meden odama avdet imkinı yok- t . ilyü ve aıyah bır man-

tu P d b 
• • oya sa=ı olan bu adamın 

. encere en ahçeye nıış yüzıt ö n t k 
fi d 

' u, g z e amamen apa-
çarşa aı: an, perdelerden bağ bydı. yanımdan ge esi n 
Yapış f tnı k · di~ · · çm ze-

- ' 1rar e e ıste gımı rine takibe giriştim. 
~osterecek ve nasibim ya Sarayın bahçesini bilmem 
ıdam, ya :undan olacaktı. gezdiniz mi, evelce de Moı-

.. O sebeple bütün dikkatimi kovada bulunduğunuzu biliyo-
goz6me loplıyarak, o hınzır rum ve onun için soruyorum. 
taşın tılsımını keşfe çahşıyor- Bahçe çok büyftktiir ve bu a-
tud. Heyhat! Didinmelerim danım girdiği yer hususi ko-
. ay asız kahyordu. Taş sırrını nıdur. Oraya ancak çar ve 
ıfşa etmemekte musırdı. Her ·ı . . ebilir H 
gece oraya geli t k b l aı eaı gır • er neyse. 

P e ay o an Herifin arkasından yürüdüm 
gölgenin lemhatülbasarda yap- vakta k. d .. _ d .. 
t w •• be dak'k ı uvar gorun u ve 
wl~I lflba}' d n ı alar ~fe'tti- O, SUDlafıkJar arasındaki ldi-
gım .. e becerememiştim. çük bir kapıya yanaştı, admı-

Aczımı anlayınca bu netice- lannu ~ ttim herif 
. l d f •v e ft ' sız ça ışma an ang oldum. A- cebinden çıkardığı anahtarla 

ğaçlar .arasında. saldan kapıyı açar'4'eD Rmça ae9m-
esrarengaz metlaali aaabta -n.. 

lafl)'... ~aretçiyi beklqaiye l. 
u.. ~ Q.~ ... ~ 

Bir mektup! 
MO.dafaadan 

sonra dif tabip
lerini ittiharii! 
Dit tabiplerinin geç.en cu

ma günkii kongrelerinde Sami 
Günzberg beyin susturulduğu
na, bunun üzerine kongreyi 
terke mecbur kaldığım yaz
mıştık. 

Mumaileyh böyle bir fey 
olmadığım iddia ediyor ve 
gönderdiği bir mektupta di
yor ki: 

« Meselenin hakikati şun
dan ibarettir. 

Evelce cemiyetin heyeti 
idaresine, murahha11 mes'ullü
ğlhıe intihap edilmiftim. Mea
lqjimizia teraldıWne ait ifleri 
takip ediyordum. Bu meyanda 
kanundan istifade etmek is
tiyen dişçJler meselesi vardı. 
Vekilet memleketin ditçiaiz 
k•lmame11 için müatakil ka
binelerde uzun mlddet ça
btlDlf olu 30 - 40 kifJye 
bitimtihan dffÇI dfplomua Ye
recektir. 

Bunun aui iatimal ec' ilme -
meaine çalıpyorduk, fakat bir 
çok kimseler mOstakil kabine 
sahibi olduklarına dair vesika 
ibra:.. ederek imtihana girmek 
istiyorlardı. Keyfiyeti sahhiye 
vekili beyefendiye arzettiğim 
zaman, vekil bey pek haklı 
olarak bu vesaikin maalesef 
bazı diş tabipleri tarafında., 

verildiğini ve elinde böyle bir 

vesikası olan herhangi bir şahsı 

kanunen imtihana sevketmek 
mecburiyetinde olduğunu ve 
bunlar ehil değillene mahi
yetlerinin imtihanda meydana 
çıkacağını söy1ediler. 

Filhakika kanunun tanzimin

de adetleri 30 kadar tahmin 

edilen pratik difçilerdeo m!lada 
bir çok çırak ve kalfalara 
bazı diş tabipleri tarafından 

şeriklik vesikası verilmiş, bu 

yüzden 30 adedi bir kaç yü· 
zü geçmiştir. Vaziyet bu 
merkezde iken son içtimada 
mea'uHyeti Sıhhiye vekiletlne 
yükliyerek bilcum etmeyi biç 
bir suretle tecviz etmedim ve 

mes'uliyeti üzerime almamak 
için badema devam imkanı 

olmadığım söyliyerek istifa 
ettim Ye çelti ip gittim. Mese
lenin hakikati bundan ibaret 
olduğu zsb.t varakumda da 
muharrerdir.• 

.:VIELEK sinemasınd~ 
MARI ASTOR ve 
JİLBERT ROALND 

kemali muvaffakiyetle tem
sil etmekte olduJdan 

Endülüs gülü 
Filminde bütnn tem:ışııgrranı tes
hir etmektedir. Bu film için AR. 
!\OWI -ZİRKIN ork~tr•• reper
ı m annm en miikenmu•I parçala
rını adapte etmiştır. Cazbant 

dahi l'msalsia JnU\ aftakiy11er 
öetcnncktf'dir 

BILUI 

()~E 
iHTiRAS 

l'ILMINDE 
Dilber bir kacbma ruyası 

Nonfe Krisfo 
Jan Anjelo - Lll Dago•er 

Buttün: Herkeı 
ilk Milli •e lll'llllm• pbaerimis tJlaa 

ANKAR POSTASI 



, 

t 
k 
d 
S• 

h 
d. 

bi 
ça 
a1 
Y'l 
ya 

lin 
knı 

1 
zırl 

• 

A 

A 
rşı: 

dğu 

ldii 
tkb 
mı 

.;l!t 

'ar 

ı, " 
zel 
-~ 
şma 

Di 
E 

ınız 

de 

4 Sahife 5cıa ._. t! Te9rhıie~eC 1' 
• .... IB! ..... l!!!!llll!!Bmll!!ll!llll!!l!ll!l!!!!!!l!llml!!:!l!!!!mmll!llllB!! ......... m1 ...................................................... l!!lll ..... llll!lll!l!!!l!!!l!!!!ll!!ll!ll .... ,...~ ~l!c""'llıııı!,..ıım!!!l!Iİ!B!!ll .. _..., •• 

Ekslebende bir facia 
aba i i çoculunu öldürdükten 

sonra intihar etti 
Fransanın Eksleben 

şehrinde ahiren tüyler 
ürpertici bir aile f aci
ası olnıuşttır. Bir baba 
iki çocuğunu öldür
dükten sonra intihar 
etmiş, bu haber şehir
de büyük bir heyecan 
tevlit eylemiştir. 

Avrupa gazetelerinin 
bu hususta yerdikleri 
taf silfı tı ~u satırlarla • 
hiılasa edebiliriz: 

Kovun tacirlerinden 
"' m:>syö Gen bir sabah 

uyandığı zaman biraz 
rahatsız olduvunu söy
liyerek karısını asprin . 
aln1ak üzere cczaneve 

• 
~önderir. Kadın soka-
ğa çıktığı zaınan rü
uelverini alarak henüz 
uyun1akta olan 14 ya
şındaki kızı Jiselin ya
tağına yaklaşır, bir 
kurşunda kızının kafa
sını parçalar. Sonra 

gene uyumakta olan 
6 yaşındaki kızının ya
tağına gider, o biça
reyi de öldürür. Niha
yet kendi kafasına da 
bir kurşun sıkarak in
tihar eder. 

Vefat o kadar ani 
olur ki silah sesine 
koşup gelen apartıman 
kapıcısı ile karısı bir 
lcoltuO-a cansız yığılan 
koyun tacirini uyuyor 
zannederler. Hakikati 
ancak çocukların ce
setlerini gördükten son
ra anlarlar. 

Koyun taciri birden
bire delirmiş değildir . 
Bu hareketinin sebebi 
her iki çocuğunun da 
kendisinden olmadığı
nı anlamış olmasıdır. 

Bütün Eksleben şehri 
bu aile ocavının üstüne 
çöken felaketten mü
teessir olmuştur. 

• lneilizler mi, yoksa Ame-
rikalılar mı daha iyi 

eiyiniyorlar? 
Amerikanın - Amerika-

kadm ıazete• lıların daha iyi 
c:lleri lngilte• giyinmekte ol 
re bqvekill dukları ıan-
mısbr Makdo- nındayıml de 
naldiD kızı miı miftir. 
İzabel Makdo- Mis İzabe! 
naltten Ame- Makdonalt ço· 
rlkayı ziyareti cuklara mahsus 
m!inasebeti ile mahkemelerin 
bir mülikat birinde hazır 

lıte mİf !erdir. bulunarak bir 
Mis lzabel muhakemeyi 
Makdonalt bu ' dinlemiş, ıazete-
ricayı kabul eller mis lzabele 
ederek fikrin- • bu mahkeme- , 
ce İngiliz kızla- !erin üzerinde 
n ile Amerika Mi.~ hııbı•l Makdvrıall bıraktığı tesiri 
kızlan arasında esaslı hiç r de sormuşlardır. 
fark olamadığını söylemi ;l . Mis İzabe! Makdonalt de-
Bununla beraber Amerika kn- miştir ki: 
lannın giyin·,ıerl i:e lngiliz - Zannederim ki çocuklar 
kızlarının giyinişleri arasında tem z bir muhilte yaşıyacak 
ahenk bulunmadığını da ilive o urlarsa güzel ahlak galebe 
etmiştir. eder. Gerek burada, gerek 

Gazeteci kadınlar sormJf· İngilterede çocuk mahkeme-
lardır: !eri beni çok alakadar etti. 

- Hangisi iyi? Bu meseleyi Londraya avde-
Mis İzabe! Makdonalt: timde tetkik edeceğimi 

Japonların diğer mütemeddin milletler gibi bir akademileri 
vardır. Tokyoda toplanan bu akademiyi Japonya ea büyük 
san' at üstatları tctkil etmektedirler. 

• 

• 

Mevt o kadar allf 
olmıışlıı kt sildh 
sesi ııe koşup gelen 
aparlınıan kapıcuıı 

ile karısı ..• 

Garibeler köyü 
Kapısız, yuvarlak, eQri 
büirü, pencereleri eöke 

bakan evler 

Alınanyada kliçük bir kay vardır ld "Doktor Kaligarinfı;ı. 
muayenehaneıi ,, adını taşıyan meıhur bir filmden çıkarılmışa 
benzer. 

Epeyce zaman evel gösterilmif olan bu filmi, bilmeyiz, g8r
dünliz mü? İlk kııımlannda büyük bir tehrl, bir delinin herteyi 
uıl ıeklindeıı çıkarıp değiıtiren gözlerle nasıl görebilecetlnl 
temsil eder ve seyircileri ıarlp, ıarip binalarla dolu yerlere 
götürür. 

Almanyada vilcudünden bahsettiğimiz höy \\' urtembergde 
dir. Adı Vayshoftur. Geçenlerde mesken buhranına çare olmak~ 
üzere yeniden tesis edilmiştir. 

Almanlar bu köyün yapılmasını «fütürist» namı albnda yeni 
çıkan garip şekilli reılm ve mimariye taraftar bir genç mi
mara havale etmişler ve bu adamı istediği palnı tatbikte ıer
best bırakmıılardır. Bu vaziyet karşısında da genç mimar bit
tabi aklına gelen her ıeyi tatbik etmiştir. 

Alman gazetelerinin anlattıklarına göre şimdi bu köyde 
üçer, beıer, yediter köşeli, ve ya bir daire gibi müdevver, ya· 
hut ta girintili çıkıntılı garip garip evler görülmektedir. Bu 
evlerden bazılarının pencereleri köşelerde, bazılarınınki yanlar
da, bazılarınınki de tepelerdedir. 

Evlerin kapılarına gelince bunlar da mimara göre münasip 
aklı bqında adamlara glSre ise münasebetsiz yerlerdedir. Bir 
misal olarak zikredelim ki kapısı ikinci katta olup hariçten 
açık merdivenle girilen evler de vardır. 

Son olarak bu köyü bir mücevher kutusu gibi güzel bulan 
FütOriatlerin de mevcut bulunduğunu haber verirsek ne der
ıiniz? 

RNJDimiı yeni mimari tarzında yapılan bir evi göstermek-
tedir. 
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Asil lneiliz kadınlarının 
en ihtiyarı feci bir kaza

ya kurban eitti •.•• 
lngllterenin 

ull aileleri 

araaında pek 
mühim bir 
mevki aahlbi 
olan Ledi Pa
get geçen iÜll 
diri diri ya
narak feci bir 
ıurette ölmüş

tür. 
90 yaşında 

bulunan Ledi 
Peget ıatoıu

nun kütüpha
nesinde gazete Ledi 
okurken, gazete önünde bulunan 
ocağa düşerek tutuşmuş, alev 
Ledinin elbiselerine sirayet 
etmiş ve baştan başa atef 
içinde kalmasını mucipoimuş

tur. 
Ledi her nekadar derhal 

_ 350 tonluk " Haakon Vil ,, 
evel gecesi 35 yolcUJu 
rinde batmıstı . 

haıtaneye kal· 
dınlmlf ise de 
bir mliddet 
sonra 18brap
lı bir sürette 
ISlmüştir. 

Ledi Paget 
kırallçe Vik· 
torya zaaanın
da, bilahare 
7 inci Edvard 
namı ile tahta 
geçen veliaht 
için bir zevce 
bulmıya me· 

Payet mur edilmiş 
ve bilahare kıraliçe olan mis 
Aleksandrayı bularak Edvar
da takdim etmişti. Ledl Paget 
i>u hizmetinin mükafatını veli
aht kıra! olduktan sonra bol 
bol görmüş, sarayi kıralide 
mühim bir mevki ve nüfuz 
elde etmişti. 

1 

' 

isimli İngiliz vapuru 6 Tqriol
ile birlikte Norveç sahille-

• 
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Hayat o kadar müşkül 

ki insan sarf etllnt kadar ka
ıanmıya bir türlü cesar~I 
tdemiynr ! 

Zeki avcı 
- Bahçede bfr tavtan var. 

Çabuk tüfeğimi ver. 
- Fakat efendim; saat sa· 

babın beti, herkes uyuyor. 
- Güriiltü etmem canım. 

Sen benim aba terliklerimi de 
"'' Ayaklanmm ucum bua
nmf 

Postanede 
Memur - Sizin mektubu

nuz ağır geliyor. Bet kurutluk 
bir pul daha yapışbracaksmı~. 

Müşteri - Haydi canım sen 
de alay mı ediyorsun. O za
\Jl&D daha ağır gelıin değil mi? 

Nikah 
dairesinde ..• 

Zevç - AUahm ne sıkıl
gan kaclmaaın sen. Memura 
bir tOrlO «Evet» diyemedin. 

Havalanaın diye 
- Kanarya naad uçtu? 
- Kafesi açtım. 
- Kafeni ne için açbn? 
- Havalaaın diye. 

Güzel düfiince 
- Yolda 1,000 lira bulsan 

ne yaparsın. 
- 100 lirasmı kaybedene 

i>ahtit diye vereceğimi ilin 
ederim. 

Y arıaını söyle 
(L ... ) B. kendisini tattırmak 

i.tfyordu. Kantarcıya yirmi 

para verdi. 

- Fakat efendim, tartalmak 

kırk paradır. 20 para daha 
•erecek.iniz. 

(L .. ) B. cevap verdi: 

- Bozuk param yok, uzun 
etme canım; sen de kaç ~o 
geliyorsam yansm söylenio.. 

,,,,. . 

Neden sonra 
- Anne bir 9ey aöyliyece

jim. 
- Sus. Baban 8ofrade seni 

konUfDlaktan menetmedi mi? 
..- Bir kelime uneciğim. 

- OlmaL 
Bir saat sonra yemek biter. 

Çocuğun anası aorar: 
- Söyle bakalım şimdi. 
- Hamamın musluğu açık 

kalmış! 

...,..,.. ,...,.;_..:_::~,,..---......... 

Zevce - Kızma kocacığım 

bır dahasında çabuk söylerim. 
- B ı lm. iş bflli def/il 111. ? İzin ua de lıir .. z oyuarmya gideyim .. 

. -
, 
•• 

. . -· 

Her dakika düşebilfrsiniz. Hayat sigor/asuu.ı yaztlmamrı 
lam zamanıdır, 

Belki y~rdırrıı olur 
(M ... ) bey ic:ızıfn amna almış, çarşıya çık

mıştı. Fırsattan bilistifade bebek tanıircisine 
uğran11ya karar verdi. 

Kızı yeni aJdığı bebeğin boynunu koparnuş 
ve bundan sonra da bir hayli ağlan11ştı. Nihayet 
bebeği tan1irciye vern1iştiler. 

İşi hitnıişti. Fal<at dükkancı bir türlü bula
mıyordu. Her taraf arandı, tarandı, aah!. 

Dükkancının hareketlerini heleca nla takip 
eden küçük kıı çekine çekine seslendi: 

Efendi onun adı Mimi idi. 

•--ım------~-' 

Madamın kabul g6n8 cieğildJ. Halbuki •n•zm gelen 
ziyaretçi içeri girmekte aarar ediyordu. Rigaven kolleji fel
ıefe mualliminin evinde hizmetçilik yapan Sofl gen~ Ye ya
lotddı erkeği içeri aldı. Kendi kendine dGşnnGyordu: 

- Allah Allah bu delikanlıyı ben bu e•de hiç girmedim, 
acaba ne istiyor? 

Misafir oldukça pifkin bir adama benziyordu. Teklif te
kell&fe ltlzum gtirmeden geçti, en l>q klfeye oturdu, sonra 
sordu: 

- Efendin nerede? 
- Dı .. n çıktı. Ancak alqama gelir. 
- Alı. Madam burada ya? 
- Evet efendim. Kim diyeyim sizi • 
- PJyano hocanız gelmiı deyin. 
Piyano koa-.aı mı~ Allah Allah bu da nereden çakb? Ma

damın piyano hocası bulunsun ha? 
Hizmetçi gitti, geldi ve : 
- Madam giyiniyor, cevabına verdi. Azıcık intizar 

buyurunuz! 
- Giyiniyor mu, ne diye zahmet ediyor, canım? 
Misafir meseleyi kendi kendine bilsbütün başka ıekilde 

tefsir etti : 
- İhtimal ki soyunuyor. O her zaman böyle yapar. Zaten 

arkasına bir örtü alır kifi.. Hay ıeytan kadın hay .. 
'- Hizmetçi yine dııarı çıktı. Salonu derin bir ıO)dinet 
x:apladı . 

Garip fey .. Bu salona ne olmuflu blJyle.. AJb aylık gay-

•

bubeh esnasında ne b6yOk tahavvOllere uframlfb. Nerede 

~· .... 

Yanlışlık 
o esiri güzel manzara, mini mini, zarif biblolar, fak qya, 
nerede bu berbat teyler. Bu eve ne olm\lfhı böyle? 

Aradan bet dakika geçti. Minfir Nbınıılanıyord•. Ne 
uzan tuvaletti bu b6yle . 

Can aıkmtaamm ytlzGnde husu· getirdiği burutuklar biraz 
sonra geniş bir tebeuümle aydınlandı. O da bir feytanlık 
yapamaz mı idi, NDID y6zlbıe konan mllziç bir sinek kovmak 
ister gibi batmı aalhyarail bfr m6ddet mncadele etti. Hayır 
hayır bu olacak feY değildi. Bu fikir de nereden gelmifti 
aklına? 

Sözibı kısası, misafir uzun müddet mukavemet edemedi. 
Parlak buluşunun tatbikiae girişti. Caketini çıkardı, piyano
nun üzerine koydu, pantolonunu sıyırarak koltuklardan birine 

fırlattı. Artık ondan gtınab gitmifti. Potinleri , çoraplari , 
yeleii, kravatı, fanilası ve donu caketle pantolonu takip 
ettiler. Fanila ve don bu mecnunane manzarayı hep ayni 
soğuk bakışla seyreden Venüs heykelinin üıtOne yerleşmişlerdi. 

Bu suretle anadan doğma, çınl çıplak kalan delikanlı 
aynanın karf1Sına geçti, çırpınarak söylendi: 

- Ha şöyle.. Bir şey yapınca tamam yapmalı, küçük 
Monem alb aylık hasretten sonra beni böyle görünce kim 
bilir ne kadar şaşacak, ne kadar sevinecek? 

Ne o? Evet kapı açılıyordu, içeri felsefe hocasının zev· 
cesi, elli yaşında bıyıklı, şişman madam Trompita girdi. Mf
aafir g&zlerini uğuşturuyordu. 

- Ne görüyorum, bu ne çirkin tablo? 
Kendisini çırçaplak bir erkek ka11ısmdl bulan 

En iyi pcutalar 
- YlmUtll hmııi hııı zt-Wı 

Hviyonun? 
- Birbirlerine yapıpk ola. 

lan h.baağm. 

Tevekkeli değil 
- 86yle ağlama yurrum. 

Sonra biyüdüifin zaman çok 
çirkin olmauo. 

- Sen küçükken çok mu 
ağiadın anne. 

-Zay1f gôninegim ~ ~ 
melerini aldumış. Ne .alık I 

- Kafi dereced~ f6rillmU,.
lerai. &n ce mahzur go~ 1 

Felaketi 
- Ne o dostum, ıMhzım 

göriiniiyorsun? 
- E•et, çok mahzunum! 
~ Neden? 

- Demin balık avlarl:eo 
kanm denhe düştl. Kar 
boldu. Onun başma Wr fel• 
ket gelme.mdu korbyoıu& 

- Dmize dftşeH çek ol
du mu? 

- Bq saat kadar var. 

Hesap dersintk 
- Bir bir daha ne eder.? 
- Daha orHmı oiartmach-

nız muallim bey. 

Sahici kadar 
değil 

Misafir evin çoaığunu mb
na alıp hoplatmıya lt .... dl. 
Dlrt ayak üstllnde oeJI deY. 
rettikten ıonra aordu: 

- Naaıl iyi mi? 
Çocuk cevap verdi: •. 

Sahici eşek kadar değih 

JJ, y .. Kumlc/ama. . Öyle durucaksm anladuı mı? Ben 
yidip kurşunları arıyacağun . 

dam, bir yılan görmüt gibi korkusundan donakaldı. 
tüyleri diken diken oldu. Kendi evinde, kendi salonuda biSy ••. 
böy ... böyle bir adam? 

Delikanlıya gelince o bir yanlışlık yapbğını çoktan farket
miş, bütün vücudunu dehşet kaplamııtı. Metresi Mone ifiu 
soyunmUftu, halbuki ••• 

- Madam, affınıza rica ederim. Ben yanıldım. 

- ····· . 
- Susunuz, rica ederim bağırmayın. 

- Canım susunuz diyorum ıize. . . 
Delikanlı alelacele eJbisesini kavradı. VenOa heykelinin 

omuzunda duran çamqarlarmı unutarak pantolonunu ıiydi. 
Madam haykırmakta devam ediyordu: . 
- Bu ne hayasızlıb.-tır, bu ne kepazeliktir böyle. Edepsız 

adam, benim evime çırılçıplak ne yapmıya getdın? w. ·? 

S. . . . . B d M . vı· degıl oıı. - ızın evınıze mı. urası ma am .onenııı e 
- Burası öyle yelloslarla münasebeti olmıyan l\amus 11 

insanların evidir. . t 
- Ya... O halde ben katlarda aldanmışım. Halbukı . unu · 

muşumdur diye kapıaya da aormutlum. Bana iiçüncu ka 
demişti. _, ıd· 

- Efendi bilmelisiniz ki Pariste üçüncü kat Q 
1 1 m 

dördüncüye çıkmalıdır. Zemin kah sayılmaz. 
- Oh çek teıekktiı· ederim efendim. Bunu 

yacağun. Şey affedersiniz muhterem ~a.d~ıt1, 
giymek için bana bir çekecek lütfeder mı•ımz? 
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Bu acip ve garip macerayı - Haytr,dedi, bizim eve Bazı mektepli- Bizim bıraktığı .. 

Rekabet 

bana hafif meşrep bir kadın gel! 1 k / 
anlattı: Doğrusu bu teklife çok mem- ıer için mublJSSll mız şir et e 

- Daha çok genç ve tec- nun oldum. Çünkü kazandığımı l "' l / l 
rtibesizdim. Bundan beş alb teyze ve ev hakkı vermeden azım ge İyOr ' an aşıyor ar 
sene evcldi. Bu hayata yeni iç edecektim. Yalnız bu ka-
düşmüşt• . Ôyl yken, gene dar toy ve acemi bir çocuk 
o halime rağmen mesleğimin evine nasıl olup ta kadın gö-
sırlanm, inceliklerini oldukça türebiliyordu? 
öğrenmiştim. Bizi evlerinde a- Bir garsoniyerinin olma-
lelade bir meta gibi satıp Sl ihtimali yoktu. Taşra-
biıılerce lira kazanan teyzelere dan yeni gelmiş talebe filan 
hile yapmayı bile beceriyor- da değildi ki pansiyonda otur-
dum. sun. Halis muhlis lstanbulluy-

Sinemaya gidiyorum, diye du. O halde beni ailesinin 
çıklyor, yolda, pastanelerde evine alması lazım geliyordu. 
birahanelerde münasip bir av Neyse, uzatmıyalım efendim 
yakalarsam hem göynümü eğ- bir otomobile bindik. Şişane 
lendiriyordum, hem de cebime yokuşundan aşağı indik, köprü-
beş on para giriyordu. yü geçtik. Beyazıta tırmandık. 

işte bu niyetle sokağa fır- Şehzadebaşının arka sokakla-
ladığım akşamlardan biriydi. rından birinde durduk. 
Bizim sokaktan tam Beyoğlu O .. o .. Burası konak yavnı-
eaddesine çıkacağım sırada, su bir binadı. İçi tertemiz. 
köşede henüz çocuk denecek Fakat kimseler yokmut gibi 
derecede gııç birisiniıı bana sakindi. 
dikkatli dikkatli bakmakta Yukarı kattaki odasına çık-
olduğıınu sezdim. tık. Bembeyaz pufla bir yatak 

Hiç kaÇlrlr mıyım, hemen Doğrusu bu kadar rahat bir 
en tatlı tebesaümlerindem bi- yer görünce dayanamadım. 
rile gülümsedim. Gözlerimi si- Hemen soyundum. 
nema yıldızlanmn en tuhunu Sabun kokulu çarşafların 
taklit ederek süzdüm. Fakat içine gömüldüm. O, nerede 
bütün vücudumla da dünya- yatacağına henüz karar verme-
nın en mahçup bir kızıymış miş gibi düşünüyor ve gezini-
gibi kınttım. yordu. Kalkbm, zorla soydum, 

Bu hareketim ona pek fazla onu da yanıma yatırdım. 
Mütemadiyen uykusuz geçen 

cesaret veremedi. Müthiş bir 
korku ve tereddüt içinde ol- gecelerin yorgunluğundan ola-

cak zahir, üzerime ani bir ağlr
duğu yüzünden belliydi. Az 

lık çökmüştü. Yerin rahatlığı 
kaldı dönüp gidecekti. Bereket 

arkadaşımın da hiç bir taciz
versin çabucak yanına yak lik yapmaması büsbütün beni 
!aştım. kendimden geçirmiş. 

- Küçilk bey, dedim, ben-
den korkuyor musunuz? 

O, ilk önce kekeledi. Son· 
ra: 

- Hayır! 
Diyebildi. Koluna girdim. 

bir sinemaya sür.ıkledim. Ora
dan çıktıktan sonra bir pas
tanede oturup çay içtik. Za
vallının her yerdeki hareket
leri o kadar acemice idi, 
kendisine ideta ben kavalye
lik ediyordum. 

Okadar muhteriz ve çekin
gen davranıyordu ki yarı yol
da muhal-:kak beni bırakıp 
kaçacağına hükmetmiştim. Bu
nun için işi sağlama bağlamı
ya karar verdim: 

- Tabii, dedim, bu gece 
beraberiıl 

O, b!rden kızardı, bozardı, 
mahçup, mahçup önüne baktı, 
neden sonra hali gözleri yer
de hafifçe: 

- Eveti 
Cevabını verdi. O vakit is

tikametimizi çalıştığımız eve 
tevcih etmek istedim. Bir 
taraftan da ona otruruğum 
yerin süslülüğünü, sakinliğini 
anlatarak emniyet telkin et
mek istiyordum. 

Fakat, o: 

«Son Saat» in tefrikası: 5 

Aluharriri: Vels 
Herhalde bunlardan birisile 

gelmiş olacak. Bu mesele 
hakkında bildiklerim bu kadar. 
Kraliçenin gerdanlığına gelin
ce öyle zannediyorum ki 
Silikin haberi var. 

- Bana olmadığını söyle
mişti. 

Şanon uzun uzun düşündü. 
Biraz asebi görünüyordu. Ha
fifçe mırıldandı: 

- Her halde hemşiresini 
3ulmuşıur. 

- Kim? 
İşitmemiş gibi devam etti: 
- Şüphesi:ı: buldu. Fakat 

Eltonlar onun Gürzon cadde
ıinde kalmasını tehlikeli bu
larak bir otele yollamıştırlar. 

Sitil birdenbire: 
- Aıiladıın. 

. . . . . . . 
Sabahlayın uyanıp kalktığım 

zaman onu giyinmiş buldum. 
- Haydi, diyordu, çıkalım, 

bir yerde kahvaltı edelim. 
Artık dayanamadım, boynu

na atılıp sordum : 
- Mademki böyle uslu 

uslu yatıp uyuyacaktık o hal
de beni dün gece bura
ya getirmekten maksadın ne 
idi? 

Sıkıla büküle ne cevap 
verse beğenirsiniz: 

- Annem, dadılanm hepsi 
birden misafirliğe gitmişlerdi 
de evde yalnız başıma yat
maktan korkuyordum. 

Ahmet Hld4yet 

Devam eden 
tehdit ... 

Bundan iki hafta kadar eve! 
lzmir müskirat başmüdürü Ab
dülkadir beyin evinin bahçe
sinde meçhul şahıslar tarafın
dan bir kaz kesilerek ağaca 

asılmak suretile Abdülkadir 
beyin tehdit edildiği yazılmıştı. 

İzmir gazetelerinin yazdığı
na göre, Abdülkadir beye bu 
sefer de bir tehdit mektubu 
gönderilmiştir. 
İzmir zabıtası bu işleri yapanı 

aramaktadır. 

ur e o 
Alz'itercinıi: Unıer }'azlı 

Dedi. 
- Evi nezaret altında bu-

lunduruyorsunuz ya?!.. 
- Eltonun mu?. Evet .. 
Dik Şanon dudağını ısırdı. 
- Dokuza çeyrek kalaya 

kadar hiç bir şey vuku bul
mayacak. Tam o saatte ger
danlık Gürzon caddesinden 
çıkmış olacak. Vak'ayı niha
yete kadar takip edecek ve 
çetenin yabancı olduğunu tah
min ettiğim beşinci azasının 

kim olduğunu öğreneceğim. 
- Sonra. 
- Sonra Dora Eltonu tevkif 

edecek ve bu suretle uzun 
~aınandanberi peşinde koştu
ğum gayeye vasıl olacağım. 

- Martin Elton ne olacak? 
- Azi7İm doğrusu mesruk 

Şirketi Hayriyenin bazı va
purlara mubassır tayin etme
sine ihtiyaç hasıl olmaktadır . 

Zira her sabah Anadolu pos
tasını yapan 60 numaralı va
pura daha ziyade mektep ta
lebeleri binmektedir. Bunların 
içinde bir, iki tane terbiyesi 
noksan çocuk vardır ki bunlar 
muhtelif ve bazen müstehçen 
taklitler yaparak alt kamarayı 
oturulamıyacak bir hale getir
mekte ve küçük çocuklann da 
ahlakını bozacak sözler sarfet
mektedirler. 

Hele bunlann içinde Kay
serili taklidi yapan biri var ki, 
adabı umumiye denilen şey 
nedir biraz bilae bu çocuğun 
iyi bir artist namzedi olduğu
na hükmebnemek kabil olmı

yacaktır. 

Dit tabipleri 
cemiyetinde 

Diş tabipleri heyeti idaresi 
bugün içtima ederek riyasete 
Hıısan Hayri ve katibi umu
miliğe de Suat beyleri intihap 
etmiştir. 

Suı·iyede 

Atina, 14 - Yunan tiitün
cüleri, Türk tütünclilerile re
kabet etmek için yeni faali
yetlere girişmektedirler. Evel
ce. tütün inhisan ile mukavele 
yapllrak münhasıran Türk tü

tünleri işlemek ve Türk firmasını 
satmak üzere Avrupanın muh
telif hükumetlerinin altı büyük 

• 
şehrinde fabrika açmak şartını 
kabul etmif olan İngiliz şirketi
nin mukavelesi feshedildiği de· 
po akçesinin zaptolunduiu ma
lumdur. Haber aldığıma göre 
Yunanlılar bu şirketle ayni 
şerait dahilinde kendi tütünle
rini işlemek şartı ile bir mu
kavele aktetmek için müza
kerata girişmişlerdir. 

Bu şirketin Yunanlılar tara
fından vaki olan teklifi kabul 
edip ebniyeceği henilz malum 
değildir. Maamafi YunanWar 
bizim tütünlerimizi de satın 
alarak bu tütünü kendi firma
ları altında satmak auretile 
kendi tütünleri lehine Avru· 
pada çok kuvvetli bir faaliyete 
girişmişlerdir. 

miicadele --------
Suriye, Fransadan tam 

bir istiklal istiyor 
Şamda çıkan "El'Kabes,, ga

zetesi bir başmakalesinde di
yor ki: 

"F ransanın Suriyedeki siya
setile bu siyasetin taraftarları 

• bulunan bazı Suriyelilerle Fran
sızların her sene için hususi 
bir mevsimleri vardır ki, bu 
mevsimde "Vataniler,, fırkası 
üzerinde icra ettikleri görülen 
hücum çok sür!'leden izmihlale 
uğrar. 

~öyie ki, geçen sene kanu
nu csısinin mahut 6 madde
sinin bazfı meselesin e vata
n]erln muvafakati alındığı 
hakkındaki işaatın aslı ve esası 
olmadığı meydana çıkanldı. 
Bunu müteakip meb'uslı:.·ın 

vaziyetlerini tahkim etmek 
Fransızların emir ve iradeleri 
ne muti ve münkat olduklan
na dair çıkarılan şayiaların da 
doğru olmadığı tebeyyün etti. 
Bu sefer «Milli Misak» namı

na hazırlanan yeni bir hücum
da, Suriye meselesinden ba
hisle mezkur mesele uğrunda 
dökülen kanlan ve sarfedilen 
mesaiyi mutazammın makale
ler neşredilmiye başlandı. 

Fransız kuyudu ihtiraziyesini 
«Vatani» !ere kabul ettirmek 

gerdanlık cebinde ve bütün 
polis kuvvetleri peşinde ol
dl?ğu halde Londra sokakla
rında dolaşmasına hayret edi
yorum. Marn.fi mücevheri ev
den kendisi çıkarmayacak ve 
bu işi zevcesine gördürecek. 
Şanon saatine baktıktan 

sonra masanın üzerinden bir 
tarife aldı. Sitil sordu: 

- Gidiyor musunuz? 
- Trenin ne vakit vasıl 

olacağına bakıyorum. 
Diyerek süratle sahifeleri 

çevirmiye ba§ladı. Parmağı 
sütunlarda dolaştı ve şaşkın 
şaşkın mınldandı: 

- Geleli yanın saat olmuı. 
Sitil hayret içinde idi. Üs

tadını şimdiye kadar hiç bu 
vaziyette görmemişti. Bu sı, 

rada mıstır Silik Simisin mu- ! 
vasalatı Sitilin daha faz:a 
düşümnes . ne mani oldu. Sil:k 
girer girmez Sitil odadan çı-

1 
karak ikisini yalnız btraktı. 

Evveli. Şanon aöze bafiadı. 

için Fransızların sarf ettikleri 
mesai beyhude olunca, gene 
Fransızlar sevindiler. Çünkü 
bu suretle 4<Müessisan meclisi» 
muattal kalmış ve milletin 
hukukunu himaye edecek ka
nunu esasi tenfiz edilmemiştir. 

Bugün yeni mevsimin yalan 
şayiaları zühura başlamıştır. 

Şöyle ki, bazı mehafil kendi 
kölelerinden üç fırka teşkil 
etmişler, mezkür üç fırkanın 
birleşmesinden gülünç bir 
"Kartel., (itilaf) meydana gel
miştir. 

Ubudiyet, istikliil ve istimar 
arasıoda alevlenmiye yüz tu
tan cidal sahasına atılan mez
kur üç fırkanın icra edecek
leri bu son hücum, «Vataniler» 
in müfrit inatlan yüzünden mu
vaffak olmıyacaktır. 

Bundan sonra Fransa ıçın 
hükümetin ancak kendi köle· 
feri bulunan sabık ve lihik 
vüzera ve bunların kuyrukla
rile müzakerata girişmekten 1 
ve manda taraftan alanlan 
yeni intihabata çağırmaktan 
bunu müteakip te hemen bir 
4<Ktral• ve yahut bir «Emir» 
naspetmekten başka çare kal-

- Söylediğiniz gibi sirkat 
vuku buldu. 

- Evet. 
- Eltonun hadise ile ala-

kasının ne derecede olduğıınu 
biliyor musun? 

- Çok tuhaf konuşuyorsu
nuz. Dünyada bu meseleden 
dolayı ittiham edilecek en 
son phıs Eltondur. 

- Peki misis Elton hak
kında ne gibi malumatın var? 

....... Çok güzel, çok latif bir 
kadın.. Başka ne söyliye
bilirim. 

- İzdivacından eve! ne 
yapardı? 

- Gammazlığı sevmem. Bü
tün söyliyebileceklerim; güzel 
bir kadın, çirkin bir aktris 
olmasıdır. 

- Hemşiresi var mı? 
- Varsa Allah yardımcısı 

o~-un. 
f VI 

HelllfİrC 
Odrey bir çeyrek saat Vik- 1 

Cinayetten 3 sene soııra 
Zavallı bir kadını öldü
ren honhar bir Fransı~ 

yakayı ele çerd· 
Son posta ile gelen Fnmsız 

gazeteleri, 'cinayeti irtikap et
tiği günden tam üç ıene son
ra ele geçen bir katilden bah
sediyorlar. Parisli arkadaşla

rımızın anlattıkları vak'a şudur: 
1926 senesi eylülünün seki

zinci günü Laden ismini taşı
yan seksen yaşında bir kadın 
odasında ölü olarak bulun
muştu, kadının karyolasına 
yatırılarak boğulduğu ve bu 
cinayetin de münhasıran sirkat 
maksadı ile yapıldığı aşikirdı. 

Zabıta tahkikata başladı, 
apartımanın kapıcısı bir gün 
eve! otuz beş yaşlannda bir 
adamın madam Ladeni aradı
ğım 116ylüyor ve bu adamın 
katil olmuı ihtimalinden bah
sediyordu, fakat bütün tahıır
riyata rağmen bu adamı bul
mak mümkün olmadı ve cinayet 
cezasız kaldı. 

Dikkat edelim, bu vak'a üç 
sene eve! olmuştu, halbuki 
birkaç gün eve! Paris zabı
tası merkez haplsanesinde 
bulundurduğu hafiyelerden biri 
vasıtası ile, bir mahkumun 
iki sene eve! irtikap edil-
miş bir cinayetten bah-
setmekte olduğunu işitince 

bu mahkumu çağırtarak istic
vap eder, bu mahkum da baş
ka bir mahkumun ismini ha
ber verir. 

Amerika da 
him bir 

mü-
mu

hakeme 
Amerika reisi cümhuru Har

ding zamanında dahiliye neza
retinde bulunmuı olan mıstır 
Fal birkaç güne kadar divanı 
ili huzuruna çıkacaktır. 

Mumaileyh bahriye nezare
tine ait olan petrol kuyularını 
bir milyon rüşvet mukabilinde 

bir şirkete devretmiş olmakla 
müttehimdlr. 

Maamafi mıstır Fal vahim 
surette hasta olduğu için da
vanın tehir edilmesi ihtimali 
mevcuttur. 

mıyacaktır.» 

Makale şöyle bitiyor: -
Mısırda istiklal, Irakta haki

miyet temin edildikten sonra 
Suriye kendi meselesini tam 
bir istiklil meselesi tekline 
meydana koyacak ve vataniler 
ancak bu suretle Fransa lle 
müzakerata girişebilecekler, 
bqka bir şekle as!a razı ol
mıyacaklardır. 

torya istasyonunda dolaftı. 
Maalesef intizarı hop çıktı. 
Çünkü hemşiresi gelmemişti. 
Cebinde bir taksiye binebi
lecek kadar parası yoktu. An
cak bir omnibüse binebilirdi. 
istasyonda dolaşan polise 
Gürzon caddesine nereden gi
dileceğini sordu. Polisin tarif 
ettiği omnibüse atladı. Niha
yet evi bularak zile bastı. 
Kapıyı açan hizmetçi: 

- Misis Martin Elton meş
guldür. Siz Sevilden mi geli
yorsunuz? 

- Hayır. Suseksten geli
yorum. Lutfen misis Eltona 
hemşiresi olduğumu söyler 
misiniz? 

Hizmetçi istemiyerek Odreyi 
ufacık bir odaya ithal etti ve 
haber vermek üzere dışan çık
tı. Odrey bu şekli kabulden 
pek müteessir olmu~u. Bun
dan evelki hayatlarını bir filim 
aüratile gözlerinin önünden ge
çirdi. Zavallı annesi öldüğü ı:a-

• 

İsmi haber verilen a<tam 
Voron adım taşımaktadır, 
bir şahsı öldürdüğü için on 
beş sene hapse mahküm ol
muştur, ve şimdi Güyana git
mek için hareket edecek ilk 
vapuru beklemektedir. 

Voron isticvap edildiği za
man, iki sene eve( öldürlilmüş 
olan madam Ladenin katili 
olduğunu hiç müşkülat göster
meden itiraf eder, hadi5enin 
nasıl geçtiğini de anlatır : 

Madam Laden bir gün umu
mi bahçelerden birinin bir 
sırasında otururken yanına 

teııadüfcm bu Voron denilen 
adam da gelir, kadın m!lsaha
beye başlar ve söz arasında 
odasında yaptırmak istediği 
bazı tamirattan da bahseder. 

Voron kendinin usta oldu
ğunu aöyliyerek tamirab yap
mıya talip çıkar ve bu vesile 
ile de kadının odasına girerek 
biçareyi öldürilp çekmecesin
de bulduğu~,araları alıp sa
vuşur ve ikı sene müddetle 
cezasız kalarak başka cina
yetler irtikap eder. Bu yeni 
vaziyet karşısında Voronun 
Güyana gönderilmesinden vaz 
geçilmiştir, herif yeniden mu
hakeme edilecek, hiç şüphe
siz bu defa idama mahkıim 
olacak ve kafası kesilecektir. 

İran sefiri 
ydkında 
geliyor 

lran sefiri Furugi Hz. elyevm 
Pariste bulunmaktadır. Ken· 
disine, Tahrana avdeti ve 
münhat olan lran hariciye ne
zaretine tayini teklif edilmiş 

ise de kabul etmeıniştir. 
Ayın 20 sine doğru tekrar 

eaki vazifesi olan Ankara se
firliğine avdet edecektir. 

Haliç tirketinin yeni 
müdürü 

Ahiren meb'usluğa intihap 
edilen Haliç şirketi ~üdürü 
ve sabık Bertin ateşemiliteri 

' Cemil beyin yerine mezkur 
şirket müdürlüğüne Şirketi 
Hayriye müdürü sahıkı Emin 
bey intihap edilmiştir. 

Hüsrev B. ~idiyor 
Sofya sefiri Hüsrev bey bu

gün Sofyaya müteveccihen 
şehrimizden hareket edecektir. 
Hüsrev bey bilahare Varşova 
büyük elçiliğine tayin edilC"' 
cektir. 

man hemşiresi "Dara" keudisiPİ 
derin elemler içersinde bıra

karak artist olmak için Lon
draya gitmişti. O günden son
ra geçen uzun seneler zarfın
da bir mektup bile yazına
mıştı. Yalnız «Dora» nın Lon
draya azimetinden birkaç haftıı 
sonra «Martin El don» isminde 
bir adamla izdivaç ettiğini 
duydu. Zihni bu düşüncelerle 
meşgul iken odanın kapısı a• 
çıldı ve içeriye uzun boylıı 
çok güzel, ayni zamanda genç 
bir kadın girdi. Kıymettar yil
züklerle süslenmiş ellerile ccOd• 
rey» in soğuk yanaklarını 01'• 
şadı ve: 

- Sevgili kızım, nasıl gel• 
din? 

Dedi. «Üdrey» gülerek: 
- Gönderdiğim mektubO 

almac!ın mı? 
- Hayır «Odrey», ıııektu' 

bunu almadım... Fakat seJI 
pek küçüktün. Şimdi kocaıııa" 
bir küçilk hanım olmufSUdll;·J 

[ Bitıııe ı 
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Göniil vereı1 kinı? 
mı? Bu da yeni bir doEsma 

lap olacak galiba! 
- 24 - Huharriri: M. Turhan 

- Gene beni kızdırmak 
için görmek istiyor değil m '? 

- Yok canım artık akıllan
dı Daha akıllanmasm mı ya. 
Enikunu büyüdü, ilkbahar 
gülleri ı,iof açıldı. Taze ser
viler gibi serpildi, boy attı. 
Anasıyım d:ye ıöylemiyornm, 
bir içim su oldu. 
· - Ağzımı sulandırıyorsun, 
hemen hemen perhizi bozup 
geleceğim ha. 

- Buyurun, başımız üstün· 
de yt;!rin var. 

Orhnn, evelce aldığı dersi 
meklı; arak işi sağlam gör
hatır istedi: 

- ~.Iademki Esrnıınm akıl
landı v mı söylüyorsun, hen de 
gelir·m. Fakat pazarlığı bitire
lim. Lam, cim demeden, bu
run, kırın etmeden benimle 
anlaşacağına kefil olur musun? 

Kefil de olurum, senet 
te veririm. 

- Peki kaç para istiyorsun? 
- Para mı beyim. O, eski-

dendi. Şimdi para, pul hep 
ıenin sağlığın, 

- Aman do&tum, bu ne 
cömertlik böyle? 

- Cömertlik değil gönül 
belası. 

Orhamn dikkati açıldı : 
- Gönül be!i>Gı mı - dedi -

a}ada tutkunluk mu vaI? 
- Vurdum duymaz taklidi 

Yapmasana ya. İş meydanda 
değil mi? 

- Sahi anlamadım. Gönül 
'Ver ·n kim! 

- Esma! 
- Kime? 
- Sanal 
Orta" b y, uzun bir kah~ 

k lıa s ... vurn•ı: 
- Bu d1 yeni bir dolap. 

lakin bey~( derin gözü açık 
ko1ay kol.ıy l oşulcp dönmi
Yec kler.I 

- ~·mdi ne desem inaıı

nıazsm. Bir kere gel, gör de 
o vakit söyle. İlk gönül ağrısı 
Çeken yaywm", benden fazla 
acımazsan tu yüzüme. 

Dolap molap, işin şöyle bir 
tcliil alması Orhnnın hoşuna 
iİtti. Biraz evel pazarh~)m 
Yapınış, pcyini de vermiş ol
duğu alış verişten rücu ederek 
h.crn n o akşam Esma hanımı 
tiyarete karar vere!!. 

Güzelliğinin metcdi!mesindcn 
hoş anmıy3n kadın o:ma 'ığ& 
libi sevildigi .. Ö} iendiği za
llaan irad s'ni gevşetmiyen er
~ek te yokLr. Aynaları bile 
1ltendirecek kadar çirkin ol
-.ıarına . rağmen sevildiğini 
lcı llneC:en erkekler ahmak de
iıldir, belki (< gönül kimi se
htrsE' güzel odur» düsturuna 
b ti bağlıyan biçarelerdir. Or
.. n bey de, s vi!diğini iş"tit 
1'1lnıez, ince eleyip sık doku
llıı~a lüzum görmedi, Esmayı 
tltıniye geleceğini müjdeledi! 
lcti l<:ıdm, bu beşareti teşek
l'l..~le kabul ettikten sonra 
-"Gl etti: · 

tG.._ Kız sana tutkun, ona 
re cavran, çocuğu üzme, 

l1lı Üstü bırakıp ta içlendirme. 
~ gecenin sabahında Orhan 
~elini şakağına day:yarak 
~ tlyordu. Esma ile teliki
lr.::" ait safahat, şimdi ona 
~k bir rüya glbi geliyor-
1. .. _ Müştak bir tehalükle 
~lanmış, öpülmüf, ısınlmış 

JYlıtulmuştu. 
"-!~un Raatleriui aptesane 
tG ıgında geçirmek nezaketini 
L~t~-t'~iş olan l6t0fklr ana, 
~ıae kakve sunarak icar-

yolayı terketmiye davet etti
ği vakit, Eımanın: 

- Ana erken değil mır 
Diye kendisine sarılması ve 

sonra yorgun, bitkin bir halde 
sokağa çıkışı birer birer zih
ninde canlanıyordu. Ancak..a 
hatıraları arasında tuhaf bir 
boşluk vardı. f Ik ve son 
buseleri, der:n b~r hendeğin 
iki krafma diziim'ş gibL ta
savvur ediyordu. Ortadaki 
hendeği doldurmak ve o bu
seleri yekdiğerine vasletmek 
elinden gelmiyordu. Kary.ola
nm l\enarında vul.ua gelen 
çılgın ve siirekli bir deraguş
tan sonrası, «kail,, git» kah
vesi gelinciye kadar karanlık 
görünüyordu. Esmanın teren
nüm ett:ği ack terclDelerinin 
b~yük bir kı~mmı da güft s"z 
besteler ve zayıf mm!tılar 
şeklinde derhatır edebiliyordu. 

Demek ki imtisas ettiği ha
zin büyüklügü ve genişliği 
kendisini bayı!tmıştı. Başka 
tür!ü bu habra noksanını te
cessi•m dtiremeır.ekten de 
ha: f myordu. Mat:.r.:afih, iç:n
de titreyen ve titreten bir 
sevinç vardı, şurad<tn, bura
dan tedarik ettiği n.m·akkat 
aşıklarla Es:ııauın tattırdığı 
kev:;eri mu!Jabbet arasında 
çok büyük bir fark vardı. 
Onun bakışı samimi, sarılışı 
snnıimi bayı!lışı samimi idi. 

Orhnn bey, arkadaşmı şiip
helendirmemiye itina etmek 
şartile, bu aşk hayatını idame 
etti. Kızm kamil bir tes1imiyet 
gö termesi hascbıle evelce vad
etf iri beşibirliği ikinci ziyare-
tinde götürdü, elile Esmanın 
bo) ı una taktı ve onunla bir 
ne\'ı karı - koca ~-ibi yaş~mıya 
başladı. IlP"en g~n a'!iırı, ba-
zen üst ü.,,te her gün oraya 
g:"diyor ufak tefek hedi;e!er 
şeker!er ve ~ckcrlemeler gö
t»rüyor, liitiifkar ana aplesane 
aralığında beklerken kendisi, 
hakikaten hisso:unur derecede 
serpilmiş olan Esma ile tatlı 
tatlı oynaşıyordu. 

Bu ucuz ve pek leziz a'ış 
veriş bir ay kadar devam 
etti. Orhan memm•n, kız mes' -
ut, ana pür şataret görünüyor
du. Ne komşular, ne Suplıi. 
ne de bac:b sı, b s"t evin dar 
odasmda tces:; .. s eden şu aşı
l<ane münascLeıi.en haberdar 
değildi. Anayla kız, Orhan 
beyin getirdiği nevaleye kana
atle en küçük bir talepte bu
lun muyorlardı. Ne elbise isti-
yorlar, ne pisbogazlık izhar 
ediyorlardı. 

Delikanlı, onların bu tok 
gözlülüğünden bilh?.ssa müte
hassis oluyordu. Adeta zih
niyetinde bir tahavvül bile 
hasıl ohnu;tu. 

Ev le'! on!arm ihtiyar ettik
leri şu vaziyette ve ortaya 
sürdükleri muhabbet davasın
da hilekarlık sezmek isterken 
şimdi derin bir samimiyetten 
başka bir ıey göremiyordu. 

Anayla kız, delikanlıyı eve 
alıştırdıktan sonra, çalışmıya 
da başlamışlardı. Taksitle 
bedeli ödenmek üzere bir di
kit makinesi tedarik etmişler, 
bekir çamaşırı dikmiye baş
lamışlardı. Bu sayin semeresi
sile niabeten iyi giyiniyorlar, 
derli - toplu yaşıyorlardı. 

Orhan, bu çalışma işinden 
ayrıca memnun oluyordu. 
Mev'izalarla temin edemediği 
bir neticenin, kendisine gönül 
verildikten sonra kolaylıkla 
ytlz g6atermeai pnuıınu ok
fU)'ordu. 

(Bitmedi) 

.Son s~ 

Eski hikAve Fuat B. in ölümü davası iti~ 
e1 Galatasarayla . 

N. Mi1nşi B. eter Maznun, memnu mınta- fngilizler kl1rş1 .. 
• ' 

~li1leri'! yakıldı- kaya Qirerek mi zavallı ll1şıyor 
gını gormezse... mühendisi çiQnemiş? Buıfln taksim atadyomanda. 

Zahire borsası kimyakeri lngiliz filosu futbolculan ile 

Nurettin Münıi bey bir zaman- fstanbal Dçilnf6 ceza matı- bu davanın teciline karar ve- Galatasaray takımı aruında 
lar Cemiyeti belediyede, ce- kemesinde, bir ölüme sebebi- rilmiştl. Fakat, maznun ahiren bir maç yapılacaktır. lngiliz 
setlerin yakılması hakkında yet davasının r&'yetine baş- davaaımn görülmesini istemiş- bahriye takımı lngild ta!Y~'" 
bir teklifte bulunmuştu. lanmıttır. r tir. recilerile takviye edı1miftir. 

Fakat bu teklif kabul edil- Vak'a, bir otomobil kazası- Muhakemeye müddei ve Buna mukabil Gıtlataaaray 
memif ve ı z ·n boylu dedi ico- d Ş . b d"sl maznun vekı'Uerınm· · huzurile oyunculanndan bir kısmı ma• ır. eremaneti mü en ı e- !:...-..1 
dulara sebep olmuştu. tinden Fuat 8. Maslak yolun- başlanmıı, yol amelesinden alcsef oymyamıyacax-aD 

Mezarlıktan imar komisyo- d k olan şahitler, Yordanın oto- uyıf bir halde sahaya pka· da tamirata nezaret e er en, 
nunun içtimalarına rağmen mobili iple bölünmüş, ve geçO- cakbr. 

Y ordan isminde birisinin sür-
maddi müşkülat yilzünden bir miyeceğine dair levha konul- Galatasaray takımının fU 
Ü ıü . d l k dügw il otomobilin altında kal- eld" 

t r ımar e i emiyen mezarlı - muş olan kısma silrerek Fuat suretle teşekkülü mubtem ır: 
1 · •M mış, ölmüştür. 
ar mımar . Yansenin de 8. i çiğnediğini söylemişlerdir. Rasim 
nazarı dikkatini cclbetmişti. Tahkikat neticesinde Yor- Muhakeme, başka buı şa- Burhan Vahyi 

Nurettin Münşi 8. bu mij;. danın ehliyetnamesi olmadığı bitlerin celbine kalmıştır. Bu Suphi Mithat Şakir 
nase:betle ilıral ı cçsat mcse- an!::ışılmıştır. vak'adan do!ayı hukuk mah- Kemal Muslih Necdet Litif 
lesini tekrar tazeliyerek bir Öiüme sebebiyet davası af kemesinde açılmış 10,000 li- Hakem Hamdi Emin beydir. 
muharririmize demiştir kt: ve tecil kanununun şümulil rahk bir tazminat davası da Buıtünkü ıpor 

« - Bizim mezn.·lıklanmızı dairesinde olduğundan, evelce vardır. ti rl 
imar ve ıslc:h için çalışan ko- kongrele 
misyon ne kadar hüsnü niyetle Lt'ıtii~l} B 1· 1.1· ll(~}· ı} .. l( Bu sabah iki kongre top-
hareket etse bu işin içinden \. .1 • • - lanmıştır. Bunlardaa biri Bey• 
çıkmmyacaktır. Bunun buşlıca E k l l oğlu Halk Fırkasında lstanbul 
sebebi parasızlıktır. Mezarlık- Bu sokağa bir n ııvvet i fe si- Spor mıntaka kongresi, diğeri 
laıı imar ve ıs!ah için on bin• -le.+~ olsun ba- ze LJP.lılı'lcr n1~lı'k ise Galatasaraylıların kongre-
lerce lira lazımdır. Uj JU. -~ u sidir. Galatasaray kulübü reisi 

Halbuki sarfedilecek olan kınız/ l Necmettin sadık bey ball 
bu paranın küçük bir miktan o uyor dedikodulardan dolayı fıtifa 
ile cesetleıi yakacak bir fırın Mercan mahnlles'nde oturan Dünyümn en J·uvvetli telsiz etmişti, yerine yeni reis intihap 
yapılsa her cihetten iyi ola- karilerimizden birçok imzalar istasyonuna malik olmak şerc- edilecektir. 
caktır. ile aldığımız bir mektupta, fi Japonlardan Lelı!ilere inti- .-----------... 

Bizim mezarlıklar mezardan Beyazıt dairesi müdürü bey, kal etmek üzredir. Filhakika 
başka her şeye benzer. Orada Bakırcılardan itibaren Su~t-v- Leh hükumeti Varşova istas-
hayvanlar otl~r ve orası ayni maniye:ıin köşesine kadar yonunu bir kd daha takviyeye 
zamanda insanların da mesire Darlilfünunun dt: vamu takip karar vererek ıazım gelen 
yeridir. eden sokağı bir defa o!~un m:ıkineleri Markoni ruüessese-

İyi havalnrda rakısı ile, görmiye davet edilmektedir. sine ısm, rlamışbr, yeni istas-
gramofonu ile mezarlıklarda karilerimiz daire müdürü be- yon faaliyete gelecek sene 
keyif çntan çiftlere tesadüf et- yin bu sokağı bir dt-fa gör- ge-çecek ve anteni 120 kilovat 
mek çok miimkündür. dühtcn sonra cevap vermesini kuvvelilc ç['llışacaktır. 

Ben, ötedenberi mezarlık- rica ediyorlar : Şurnsını da kaydedelim ki 
ların Jcaidırılmcısı fikrindeyim. 1324 yangınında harap ol- bizim telsizin kuvveti nazari 
Bu suretle hem şehir güzelle- duğu gibdenberi aradan ge- olarak 5 kilovu tır, filiyatta 
şecek, lıem de mezarlıkların çen yirmi sene içinde bu so- bu kuvvet bugiinlerde iki kid 
ıslahı için çok masıafa hacet kak acaba neden yapı marn ş- lovatı geçmem~ ktcdir. Avru-
kalmıyac.ıkhr. tır, yoksa bu sokağın ismi panın en kuvv .... lli islasyonu-
Ölmrş bir adamın ce!>edini yan'ışfıkla lstanbul ş hrinin ııun kt vveti ise 50 kilovattır. 

yakmakta ne mahzur v rdır? harıtasın'.! sreç•ll._ • "r? f..ehr'cr yeni i asyonlanndan 
Bugün Avrupamn birçoh yer.. basla b"r ild a n kadar foa-
ierinde bu usul tatbik edil- Hükumetin n a.- Iiyete g_çr1ck uz ·re muhtelif 
mckte.t'ir. İnsan öln üş lfır ""' J , ;.~ ı şehitlerde 3 istasyon daha k
akrn'# smın külünü bir ırn.. ne111 şa 1s1ye,7n1 sis ctmekted'r eı. 
vanoz içinde saklarSa fe.. ' L ' 
na n ı o!ur? Diyelim ki o.u 1 d 'Lı itT Si.h·u ie.tıri~y(i \:İrai di-
kli!ünü evlerine almaktan kor- İzmil'de ıı· kum ... tin rrı"ncvi ye cinayet! 
kanlar bulunsun. ş.:thsivetini tabı. ir cürrnile maz- İzmir 17 - Bergam:mın Sü

Bunun da çaresi vardır. He
le bir kere ölülerin yakılması 
için fırm açılsın, bakın o za
man kavanozları muhafaza 
edecek ne kadar müessese 
meydana çıkar. Hülasa bu 
fikrin tatbikini göımcden ö
lürsem ncmm va!fahi.» 

Sigara 
Sinema ıe {fyat

rolarda arfı!c 
içilmiy~ce!c 

nunen muhakeme edilen altın 
deli köyünden Kemal oğlu 17 

diş Cemal isrr.:nde birisi hak-
kında İstanbui birinci ce .. ~ yaşlarında Ahmet namında bir 
mahkemesinde istinabe suretile çoban, koyunlarını otlatmakta 
komiser muav"ni Ali Haydar iken bir aralık sürüsü köyden 
beyin ifadesi alınmıştır. Şahit, Mustafa oğlu Mebmedin tarla-
bir umu::uhancyc giren maz- sına sapmıştır. iki genç ara-
nunun, vaziyeti, hal ve tuvrı sında bu milnasebetle bir kav-
ifharile dışarı çıkarıhn'lsı icap ga çıkmış ve neticede bunJar-
edince böyle bazı ş )Lr soy- dan Ahmet h.rmil bulunduğu 
lediğini anbtmış' il". tnb·mcayı çekerek Mehmedi 

Mahkeme, istin ·be v ral\a- öldi"rmf ştür. Kafi tevkif edil-
sını İ • r .,., 4 • r. miştir. 

Öle. .tt_n: i a.r .. ciye 
z 1:· hakl(ında 

lngHter . in salık hariciye 
natın .... r O..,ten Çemberlayıı 

___:_~---------------~ 
Yeni de\ letlerde 

§~yahat ... 

G:UNDE 10 PARA 
Anadolunun her köşesinde 
birer Çocuk sarayının } llksel-

1 mesi ·c u HİMAYEl ETFA· 
LlN hepimizden beklediği 

'ard:m. 

Hava. yolcuıarı
na. kolaylık 

Zeplinler;ıı ve tayyarel.!rfD 
günden güne terakki ed 'rek 
pek mühim bir nakliye vası• 
tası haline gelmeleri üzerine 
bu yeni nakliye vasıtalarımn 
tabi olacağı beynelmilel nf• 
zamntı tesbit için Varşo\•ada 
beynelmilel bir kongı e açıJdıjı 
malümdur. 

Varşova gazete! rin·n ver
dikleri malumata göre şimdi· 
den esasluı vazo.unan yeni 

nizamname tayyare ve zeplin 
yolcularının tabi olacaklan 
pasaport muamelesini de tah
fif edecektir. 

Lehlilenn yeni bir 
ıefareti 

Lehliler Vaşiı.gton masla• 
hatgtızarlıklarmı sefaret paye
sine yiikseltmişlerjir. 

Sami !;ahit pafO 
lzmir 17 - Kolordu ku• 

mandan!~nnd-ın Sami Sabit 
raşa Aydın hat.tından buraya 

geldi ve müstahkem ınevki 
kumandonı Ali Fuat pap ile 
asker tarafındım merasimle Şehremini Muhitf n B. Şeh

zadebaşı tiyatro ve sinema- Saudey Taymis gazelesinde 
müteveffa Alman hnr;ciye na
zın İstrezman hakkında sita- · 
yişle dolu bir makale neşret-

İtalyan gazetecilerinden mü
rekkep bir heyet Lehistan ve 

Çekoslovakya gibi yeni teşl~il k:_:"rş~ıl.:,an:.;.d_ı_. -------
larında sigara içilmemesi hak
kında dün bir emirname imza-

lamıştır. B ..ı ti. ~tro ve si
nemalarda s'g_ra içenler, 

yalnız beleJiye memurlan 
değil ı:o!is ve inzıbat memur· 

ları taraf ı:ıdan da menedile
cekle rdir. 

Memnuiyet hilafına sigara 
içenler hakkında bu memurlar 
derhal zab:t varakası tanzim 

edecekler ve haklarında ka
nuni n uamele icrasına bq
lıyncaklardır. 

Verdön filmi 
lzmirdeki Ankara sinema

sında gösterilmekte olan Ver
d6n isimli bir film menolun-

mut ve bunun lstanbulda ~ir 
zata ait olduju anlqalarak 
lsmir poliai tarafmdan tahki
kata bafla•-..W· 

miştir. ~ir Çc.mberlayn bu 
makalesinde Lokamo muahe
desirin münhas•ran Diriyan 
ile f strezman sayesinde vücut 
bulduğunu yazdıktan sonra 
demiştir ki: 

«Günün birinde Ulıi kon
feransının gizli tarihi nqredil
diği zaman bu konferansın 
yalnız mösyö lstrczman saye
sinde akametten kurtulduğu 
görülecektir. 

Bir Darülfünu
nun tarihi 

V iloa Darülfünunu bir hafta 
evtl 350 inci senesini bitirerek 
tesisinin ilçyüz elli birinci se
nesine bumlfbr. Bu m6aase
betJe Lelmtan maarif ... .,.. 
nezareti altmda millim ...,... 
... yapalmafllr. 

• 

edilen memleketlerde bir tet- ŞEHRUI ı,;ı~ETI BU AKŞAM 
kik seyahatine çıkmışlardır, ~~00 ~ wwı 
gazelccil .... r her tarafta bura- '.!rnıt.ı., 1 1 m,ııw 
retli bir hüsnii kabule mazhar , 

olmaktadırlar. 1 1 

:.aat 21.30 da 
bugün mat ne 
saat 3.30 da 

Ne vıcdanszzlık! ı 1111 
ZehirH 
Kucak 

l 1 H 11111111 4 perde 

* Şehzadehaşı fitLLFT ~atrosa 
Bugün ve bu gece Napt bey 

t .. msilleri , 
KARA l>EruRMEN VAK ASI 

Drauı komedi S perde 
MOTHIŞ iFTiRA 
Kcmecli 4 perde 

Sinemadat GECE t:SRARI 

* ladilf t:ıidllll ... ...................... 
Sc)l,llllJI 

İzmir 17 - Servili Mcsçitte 
mukim 22 yaşında Naci efen
di,· askerliğini ikmal ile avde
tinden sonra zevce~i Hidayet 
bammm bazı hareketinden 
şüphe ederek zevcesine iki 
buçuk yaşlannda bulunan ço
cuğunu alarak gitmesini teklif 
etmif, o ela bunu muvafık pr
miiş, fakat çocuğun babaamda 
kalmasında urar etmfftir. Ne
ticede iki taraf bir ttiril ~ 
Jap-.aımşlar Ye sav.U. çocuja 
8Cllkaia atarak aynlmayı ~ 
~· PoUa mrı•leJi 
haber .... ... ...... ad-
Ji)'eye t:.....ıL.tıılİll"911r.ı~~-...ifilJlf~-
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8 Sahife 

Mustafa Şamlı Mahfumu Müessesatında 

LJ(~lJZLLIK SERC;isi Açılınıştır 

• 

1 .. 8 ayta.rıncıa.n itibaren eUtten k .. ııme ı:a""-nl 

ve n .. vU nUrM.aı -1'\&••nda l•tım.aı Millen ve 
--- amNlıı.a bit un•uru cıdaı oıari ---

FOSFATİN 
FALİER 

Bayeslnde temrn edlHr,. Fosratın Faırer 
yavruların yOzıertne tazellk ve penbelİk, 
adelAta kuvvet verir .... onıarı 8ar1>6:ıı.. 
kılar• 

o da F~'sf-~ +l~"F ~'CiE:R dir. rt;;~~t 
C Al•metl farika t 

TAKL.'hı.~ttrNDRN fçThrtA,. r:ortıtJz == H!:lll ttltOt 9ATillft 

Buyuk Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü ketide: 

11 Teşı~inisaı1i 1929 
• • 
ı raırnı 

4,),000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

e 

Piyı~ko tehiri 1 ffilaliahmer lstanbul merkezinden 

· I--11laliahıner sa11' at evi 
eşya piya11kosuı1un ke
şidesi 15 Teşrinisa11i929 
tarihine tehir edilıniştir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Teminatlı ucuz mobilya 
Mobilya almazdan ve ya sipariş etmezden 

A. SOFİANOS 
MOBİLYE MAÔAZASINI ziyaret edini7. 

Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem 

ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Taksimkıtla 1 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

SERİ ve iTİNALI TESLİMAT 

Eksper· l<11rst1na 
kab1ıl edilenler 

Tutun inhisar idaresi umum 
mi' durluğunden: 

E k~per kursuna duhul· için ıapı!an müsabaka neticesi tüti' n 
inhisarı umum mlldü;lüğünde ziraat fen şubesi divanhanesine 
asılmıştır. Birinci te,rin 19 uncu cumartesi günü derslere ' 
başlanacaktır. Kursa kabul edileruerin kefaletname \·e saireyi 
getirmeleri ve yevmi mezl..ürda kur.>ta hazır bulumaları lüzumu 
ilan olunur. 

Em\'alı n1etruke müd..ıriyetinden: 

Sahlık dükkan hissesi. 
ve ar-salar 

Emirganda Meydan sokağında 13 nJ • .ıaralı ar~a 3~0 lira .,. 
Bostancıda Erenköy caddesinde 17 numaralı a•sa 450 lira ve 
Ortaköyde Dere boyu sokaa10dt 87 numaralı düıckiı, 8 lıillı) 
itibarile 3 hisı;esi 300 lira nakit · e pqln bedeller ile 21-10-
929 tarihine müsadlf Puarteai geııU eaat 14 te paurhıda mü
zayedeleri mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 hee.ıblle teminat mak
buzlarile Emvali metruke aatq komisyonuna .... uracaatlan. 

Beklediğiniz gayet büyük 
ve parlak dürbllnlü zarif fo
tograf makinelerimiz gelmiştir. 
Muhayyer ve teminatlıdır, tec
rübeleri yapılarak teslimi te
ahhüt edilir. 

Merkezi Asmaaltı, Yaldız 
han şubesi, Eminönü, 51 nu
mara Mehmet Ruhi bey mü
esseseleri. 

4RSENOFERATOS 
Zıtfiyeti umunıiyesi .olan
lar ve hali nekıthette bu· 

lunıtnlar ( A rse n 0 • 

· feratos) suyesınde 
kesbi sıhhut ve 

iaJei kuvvee 
ederler . 

Eczanelerde ve 

I!~~ ecza depolarında. 
il satılır • 

iıaa 
Üsküdar ikiaci Suih hukuk 

mahkemesinden: 
Üsküdarda Altunizade ma

hallesinde Şehislam soka
ğında 17 No. hanede sakine 
Subhiye Hanımın Hacrile tahb 
vesayete alınmasına ve kocası 
Hasan V essaf beyin mumailey
haya vasi nasp ve tayinine karar 
verilmiş olmakla bu bapta bir 
gıina itirazı olanların on gün 
zarfında mahkemeye müraca
atla dermeyan eylemeleri lü- , 
zumu ilan olunur. 

H E P S-1 N O E N 

OSTON 

Mahmudiye oteli 
Elekırik \'C lerkosl• nııı,rhlıcı 

neı:arct \'C taharetilt! nıii trrıl~riıııu 

ı.u.ızharı taldiri olau otclın1izc hu 

ı.lt·fa n1fıl,.c-<ldı.:•lı..·n h;.tıı)·o ınahallile

ık \at.ıkı odal.u· i,1~a "·J1İ111i~ıir 

l3iracnule) h aılc ıkanıctiıtc J•· 
~on Jere'c c·, eri~lıJir ı-:hvcı; Ü(' 

r"ıle uhoıım.uı !.uydcdilir. llahaıı 

ııı \.'C i"'trahatını arzıı cJ1.;n ı:e ... ·a· 

tı kir.ıının h:şriflrrı k~n4Jl ıncnfa. 

atlurı ikıi.ı.n .. ındandır. 

\Jrc• 
Sultan )1ehnıut tt1rbı•"'ıncle 

·1 ~ıtroıı ~ ... :! 

Tayyare gazetesi 
ve cemiyet 

Tayyare cemiyeti İstanbul 
şubesinden: Ankarada intipra 
başlıyan (Tayyare) isimli bir 
gazete için Abone kaydetmek 
üzere bazı mlle1Seselere, tay
yare cemiyeti namına, mllra
caat vaki olduğu haber alın

mıştır. Tayyare cemiyetinin bu 
gazete ile hiç bir .Ltlm11 ol
madığı ilan olunur. 

• 

cyri scfAin 
.\1erkcz acerıtası : Gal.ıt.ı 

köprü başındı. Reyoglu 2 ı 62 
Şuh~ accntJsı M.ıhmudiyc 

hanı Jltınd:ı. l•t.ınbul 27 ıo 

[ czca ada postası 
(CEl.lllOI C) npunı 16 

tc'jriııc,·cl l.uııı.ırtc,;i 17dc idan 
nlıtınııııd.ııı lıaıckctlc [C:eli
l olu , l .ipscki , Çanakkale , 
lınruz, Jl, ızca;ıJa l ya gidecek 
\<: [ (, . .ııı;ıl;kal.:, l ·irscki, Cc
liholııJ'',I ugr.t\.trak gelu:ektir 

~ı:talya posta>ı 
(KO. ·y ) \'apunı 20 tcş

rincvd Paz:ır l o da c;,ıJau 
nhtımından hareketle [ lzıııır, 
lfollük, Rodnıııı, Rado,, Fet
hiye, hnikc , Aııt.ıh•a J ) a 
uidecck n; döııt'ı'lc mezkı'.ır " ( 

i,kelcle•lc birlikı.: ~ APdifıli, 

Kalkan , Dal•:;ııı , \Lırıııaris , 
"akız, Çaıı.ıkkale, (:cliboluJ ) "1 

ı ,gravarak gelecektir 

1 RAfıZLfl blRiHCl rOSTAı>I 
(K.\R \ DE~IZ) vapuru 21 

tcşriııc\·cl Pazartesi ı 2 de 
Calat.ı nlıtıınıııdaıı lı. ··cketk 
[ lııeboLı, S:ıı ı>uıı. Gircson, 
Tr;ıbwıı , Rize , 1 lopa J y .. 
gİJccck 'c donfı~tc l'.ızar is
kelesi!.: ~ Rize , Surıııc:ııe , 
Trabr.oıı , Cörclc , (;ircson , ., 
Ordu, L ııyc, Sanısıııı, fııe. 

ı_,olu, Zonguldag 1 a ugrı~ ara!. 
,..dccckt·• 

l l,ın:kd günü nık .ılımı ız 

~Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz nıuntazanı 

ve lüks postası 

ARSLAN 
vapuru p 

20 tcşriııcvcl azar 
ı; ılı akş;ııııı Sirkeci rıhtııııııı

,Lııı lıarc:,1:tlc [ Zonguldak , 
lncbolu , Saııısuıı , Ordu ) 
iskclckrinc azimet \·c a\·tlct 
cılcccktir. 

.,. f ·ı· 
" Si .ıt 

Jet hanı 

ıııüı«ı.:.ıat. 

için Sı rkeci Mc·sa
altınd;ı a~entalı~ ıııa 

l'cldoıı l ·· ıihııl· > ı ı • 

Hantal zade Tavv:ı, ,·,ıpurLır, 

E;-~~y;~; 
VAPURU 

ıe 5;,2wı pazar 
günü sa.ıt ı 7 de Sırkcci rıl:. 
tıııııııdaıı hareketle [Gelibolu, 
Çanakblı:, ve Körkz tarikilc 
:\ n·alık , Dikili ve İzmir 1 c 
cız'ın:t ve avdet edc..:cktir 

"'(ük ve yoku için Eıninonıı 
Rc~.ıdil'c caddesi Rılıtıın lı.ı-· 

ııınd.ıkı idardıaııc,iııc ıııuracaat 

Tel. İstanbul ı 977 . \oku 
hilct~ ,·apurda da verilir . 

SOÇEl';\ İl'AL YANA 
Dl SERVİTS MARİTTİMl 
(:\t.BA. 1 \) 

rnpunı '2 3 tq
rincvd çarş.ııııba 

[Burg-;ız, \'ama, 
Köstcııcc, Suli
ııa 1 f\a1.t~ \ e 
lbrail] e gi,lccc l;tir 

(AFRODlT) vapuru :.! ı tcşrın 
evci pc•~clllbc : 'apoli, .\lar
ilya ve Ccnm·a) y.ı giJc..:cktı . 

( iTA l. \ \ ) ı·apunı 29 tcşrıı 

cvel Salı Sil'ıı ır :c, aııt cksprc' 
olır<. [l';r,, ıpoli, \l.ıril .ı 

\·c Ccıım .ı ] ya g.,:.;c ·ktir. 
Ta fail it i~iıı Gal.ı .ıda ıııcrhz 

rıhtım lıaıııııda u•nuıı ı a..:cııtc

sine müra •• ıcıt. Td· lkvug u 
7,ı-7~l n:\a Bc,oglııı,la 
Pcr.ı p.ıh; altınJı ;•!t.ı , ""
yon. Turkış tı rıst cı..:llı-ıye 

l'clcfon lkvoglu l 5 ')9 ı e y.ı 
Tok.ıtlmııı k:ır~ısıııJ.ı lıevııclıııilcl 
\"cltaklı • vagon kuınp.ııı) .ısııı.ı 
Tel . Bey< ıfdu 2 J 1 O ve v:ılıut 
lstanhu!Ja Emiııoııüııdc lzıııır 
snbgıııda 8 ııuııur.ıdcı acente 
l"l:kiliııc ıııiır.ıcıat. 

"1\:1. lstaııbııl 77'1 

Doktor FETHi 
( ;~ıT;ı hpa:;-J. J la~! aı H:~ı 

llakıeri yologu 
Kun ( \';l~..;t.!rnıun h.'Jırıiilü j 

idrar, halp.aııı ccruhat ıahlillı:ri 

ile hallalıklunıı h11!'\11,i a'-ı!an \ a 
pdır. 'l'clcf,Hıhı ıncıll1111;ll \ ı:rildi~i 

ı.ıl<lir<le ıalılil etlilccck 111e10t cıl 
tlruLıraL bil;ilıara rupuru llıkdinı 

t·ı.lilir. 
d\\tıa)·cı11.: un••: Beyog!._:ıdtı. \gJ 

caııııiııı·~ k:ır.\'1!-l111Ja 
'l'ı.:ll·ron: n.·,ngl11 ;·s,. 

İstaııbul ·r:caret nıüdüriyetİııl.eli: 
İstaııbul Perukarları cemiyetinin idare heyeti intihabı 19-10-

929 cumartesi günü Eminönünde Şark perukar salonu üsti.'n· 
de Cemiyet merkezinde yapılacağı ve saat ondfn on altıya 
kadar intihaba devam edileceği alakadarın:ı ilan olunur. 

Janmar· konti limon 
çiçeöi kolonyası 

Siniri• ri ve yüreği gençleştirir. 1913 senesi Parisin 
:-sri sergisinde ve 1928 senesi 20 Nisan Liyej sergisinde 
diploma ve Altın madalya kazanmıştır. Her yerde satılır. 
Taklitlerine dikkat ediniz. --~Be)oğ.u 

HAV AGAZI Şil?.1.(~'TJ 
Şirket müdüriyeti, taliplerin ayni zamanda telıacümün

den dolayı boruları henüz ana hattına raptedilemı.:yen yel1İ 
aboneierine arzı itizar eyler. Müdüriyet, ı: me.iyatm bir an 
.eve) hitama ermesi için azami derecede sarfı gayret et
mekte olduğunu beyan ve muhterem yeni abonelerinden 
nöbetleri gelinciye kadar sabretmelerini rica eyler. 

T <'Si sat talepleri muhterem yeni alonelerimizin sayfiye
avdetlerinden eve) vuku bulmut o~sa idi bu telı:ıcüme 

ydan verilmemiş ve arzuları ko'ay!ık!a iı'af edilmi;: 
o urdu. 

,Jperatür 
Ahmet Burhaneddin 

Müdüriyet 

Ook,o,· F · , _\ .ı 
Fr~ r:•ı L ı~ ~tık _ ı. ~'' , p ı 

Lı ... ı<.ılı ıeııı.ı ... ııl , •. h.aJın 1 
lıkhtrlı'I pr lO U .1Jl1..: C ü 

ı.ınııınJa ıuıi"'Jll . r Hlı• 1Lt 

d1:r 
\11rı.:.ı.· f.ı ıa (, ._ J ı). ... 

T eşrfnievel 19 · 

. VERESİYE KÜR 
\I htecem ınü,. 

terileriınize tü· 
1- ılet ulnınk üze
re geçen sene 
rib: hu ~rrıe dahi 
,·aln z Lıır aya 
rnah!liUS ılınal.. ii-

>ere 8 ta1·•itle 

r.ÜHK ~ANTO
LARlr, iZi 

'ı·re .. iyc nlaı ek 
l1 ~u~az ta1ı1.Ju '.:

rllıııı·~ı~Jir 

lst.ııılıul~IJ. \(:ıh
ınutp:ı ;ula 1'.Urkç ·1 

l lan. 

6. BEYKO 

MÜSABAKASI ! . 
Beyoğ~~nda 1 

PAZAR DO LE''AN 
•·aır:ıı.irıl.ınnda tr:;.Jıır lJılcn l 

VAZOYU! 
görünüz ee mağazadan ce- 1 

vap pusulasını isteyiniz. 1 
Eğlenerek 150 liralı! 
ınük~ıfat kazanahi
lirsiniz. 

Zayi 
Nufııs kai;ıdımla cüzdanımı 

kay!.ı •ttim yenis ni çıkaraca

ğımdan csldsin n hükmü yok
tur. Mustafa Kemal pıışa ka-

zasının Karacalar karye
sı ahalisinden Mustafa 

oğlu Hafız Ahmet 

Ş.:hreman<:tı ililn!an 

Bakırköy şubei idarıyesin

den: Bedeli keşfi 1718 lira 
70 kuruştan ibaret olan Ye
şilköyde Şevketiye mahallesi
nin meclisi ır ili caddesinin 
eamiiıerif bulvarından İstanbul 
caddesine kadar olan şosenin 
tamiri pazarlık suretlle icra 
edileceğinden 21 teşrinievel 
929 tarihine müsadif pazarte· 
si günli saat 14 te talip olan
ların daire encümenine milra· 
caatları. 

* Bakırköy şubei idariycsin-
den: Bedeli keşfi 687 lira 64 
kuruştan ibaret olan YeşiU.ö)• 
de Şevketiye mahallesinin 
Arslan sokağı şosasının tamiri 
pazarlık suretile icra edilece
ğinden 21 teşrinievvel 929 
tarihine müsadif pazartesi 
günli saat 14 te talip olanla
rın daire encümenine müra· 
t'aatları. 

·r.trilıi te~iı;ı: 1906 
,\)iiı·s~ü .. lcri: J)n·.stlrıer hank ı\. 
Saflıavcnşer lıank Fen.ıyn, Nu· 
••)'onal lıank ıur Dövçland . 
\terk<·" l~·rlııı; ~ubdcri: llaııı
burg, i.slilnhul «(,aJaca \C İstan· 
lıul•, lznıir 

Calaıa kı.1111 ıclrfon: llcvoglıı 
247, '!4,l, hll4,68Ö 

i!'t;ırıbul kı~n11 ıclı·Jorı: lıı:ıanbıq 

'..?8·+~. ~H ı.l 

!)1.-posu. t .. •.ınlıııl 'l'iıtün güın 

ı llgit. 'l't·h:IUıı- l!-itarıhul 322? 
nilünıunı har"-a uıııaı11eLıt1 u·· 

JıııJll) 

t'tıııİ)f"tl :t:t.a.ı.ınJln 

Dr. A. ASIM 
l>ı..AL.ı-ı \e k11i111 h.ıst;t!J~:laıı 

nıiih•lıas:ıı.;ı. l la:'ltJ.laıruıı lu·r ~arı 

15 17 "~ k.ıJar Sı ~ııdc li.' lıı.~ ll'-1 

!ı.1 .. ı:ılıı11c"'ııul·· 1':ıi•ı;l ctıııı--kt Jı· 
:-\ı· )ı 1',,l~ı·ltı:uı ,acf,J,-.. ı J 1 

1 • \ , ., ' f 

15 ı ~jı 
ı 

J ıtl.1·.111 

o.ı ı ı•. 11 
• 

10 • '1 
) 'rl·· 1 1 .i'I ~ 'l'iı 1 ' 

1 ı. ı im,,, 1.; ~ ı 

CerrahpM\'a hıırnau~si opt·ralon• 
_\luayeıu:haue Be) oglu, llu~ ~cfart:· 

ıauesı liir~s1nJu J48 ıııunaııılı 

ı..,ı.ınye çar1t~ı uparıuııanı 8 ıııı· 

.-.1uradıL .ıı t..: l :ı • <ı r.ı ~' , , 

'f t ı lı l' I l l ı· 
; t ,fı 

T~l ·f,.,ı lkw~J.ı lııl ö 
:..:::ıı--ll'll••ımıı=ıı:ı:ıııl!Dlııs::IZ!I:• 1"~ e, 'al muc.. ı.:.: 

1 

• 

"' , ~eı rrı ı iJ r 


