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Pek yakında 

Şosalar .. l\1üjde? demeli mi? 
Asfalt la yapıl
mak için makine 

getirtiliyor 

Köprü mürurlycsi .artık 
kalkacak deniliyor 

Şehremaneti, katranlı şoaa
aaı:ı asfaltla tamire bqlamıştır. 
Yeni yapdacak şoaalardıın da 
10ğuk ufalt istimal edilecek
tir. 

Asfalt hem sağlam, hem de 
ucuz olmakta, uzun zaman 
tamire ihtiyaç göstermektedir. 

Yalnız infaatta haddinden 
fazla ufalt kullamlmama11m 
temin ~ hir makine almma
auıa lnzum ıörftlmliftür. 

Bu makine tramny firke
tiata betonaj .._ • ...,da çakd
lan ve balasti Çimentolamak 
için kullandığı makinenin ay
nidir. Bu takdirde asfalttan 
lllilhim miktarda tasarruf ka
bil olacaktır. 

Emanet, makineler 2elincive 

Emanetin getirteceği makine-
lerden biri 

lcadar ıoıa inşaatında katran 
la.Uanmıya, makineler geldik
ten sonra da asfaltla İllf&ata 
ltarar vermiştir. 
• 

Köprüdeki tahaildarlar ve .. 
köprü müruriyesi ... 

l.tanbulda oturup ta l u ı
lardan şikayet etmiyen ferdi 

vahit yoktur. Senelcrdcnberi 
bu müruriyenin kaldırıl -
ması ve köprüden tahsil-
darlar vasıtasile toplanan 
varidatm ıekli diğerde ciba
yeti dllşünülmüş ise de binbir 
mani bunun fiil sahasına çıka
nlmasım daima akım bırak
mıştır. Son günlerde, bu işin 
artık halledileceği rivayetleri 
tekrar ortaya çıkmıştır. 

Hatta, Cemiyeti Belediye 
azalarından bazılarının bu hu
susta bir teklif Jıaiarlamakta 
oldukları söylenilmektedir. 

Her halde köprü müruriye
sinin lağvı ve halkın bu dert
ten kurtarılması çok iyi ola-

lşlerirnizden ııiiınune! 
Talebe yurduna bina 
cıranıyor, ötede yarım 

bir bina çürüyor •.• 
tvkaf nazırı Hayri bey me. 

"1.nıun Evkafı ıslah hususunda 
ihkeden hizmetleri malôm-
ilr. Merhum Evkaf nazın 

11'en; Darülfünunda, meslek 
llıekteplerinde, liselerde oku-
tllı. yersiz, yurtsuz tale-
~1!1 han köşelerinden, 
-...ı ar odalarından kurtulması, 
~ ve medeni bir halde iaıe 
.: ~b~t~sinin temin edilebll
t.J eaı lÇID Şehzadebaşmda bir 
.._:~e yurdu teaiaini tasavvur 
ta. a·'· intaata da başlattırm11-
......:- bitmek iizereydi, fakat 
Otta ve mütareke seneleri 

Y• girdiği, İDfaabn ikmali 

(l.tabadi ikiaci aalaifecle( 
Çarümekte olan natamam 

talebe yurdu binası 

caktır. Ancak bitin me.ele, 
Şehremanetinin bu mlruriye· 
den senede temin ettili 1,S 
milyon liranm kaybedilmemesi 
ne şekilde temin olunacağı
dır. Mesell bu puanın 
tarik bedeli mllkelleflerine 
taksimi alda gelen çarelerden 
biridir. . Bu takdirde ileride 
Vilayetle Emanet tevhit edi
leceğine göre, tarik bedeli 
hasılatından 1 ,5 mili yon lira
nın tefrikile ıehir işlerine veya 
şimdiki köprü müruriyesi 
karşılık gösterilerek giriıilen 
teahhüdata tahsis edilmesi 
güç olmıyacaktır. Hulasa bü
tün mesele, köprü varidabmn 
hiç eksilmeden başka bir 
şekilde tahsili formülünü bu
labilmek noktasına inhisar 
etmektedir. 

Bu cihetin yakında baüDdi
leceği ve köprü münuiyesi
nin kaldırılacağı umit olun
maktadır. 

Bulgarlar 
Haksız olan 

muahede/erin 
tadilini istiyorlar 

Sofya, 20 - Atinada akte
dilen beynelmilel aulb kGPgre· 
sine iştirak eden bazı ID\lfah· 
hasların buraya gelmeleri 
müoaaebetile Bulgar gazete· 
l~ri harbi umumiden sonraki 
muahedelerden bahsederek 
bu muabedelerio tadili 
lüzumunu ileri sürmekte ve 
Balkanlann sulh ve huzuru 
namma böyle bir tadilde kat'i 
zaruret olduğunu kaydetmek· 
tedirler. Bu gazetelere naza· 
ran bir Balkan Lokarnom te
sisi için pek hakaz olan fİIB• 
diki bududaa •aehihl ..... 
selmektedir. 

"Son Saat,, pek yakında memleketimizde şİ 
kadar görülmemiş bir şekilde yeni yazılar, 
tefrikalar ve baştan başa renkli resimlerle (11 
(16), (Z4), (32) sahife olarak çıkacaktır. "Son 
yeni şekilde intişara başladığı gündenl itibaren 
rilerini memnun edecek yenilikler yapacaktır. 

yeniliklerden bir tanesi hiç bir gazetenin 
yapmamış olduğu bir teşebbüstür. 

Nümayiş! 
ita/yanlarla 

Sırpların arası 
gene açıldı 

Belgrat, 20 - ltalyada fa
ıistler tarafından kurşuna di
zilen Hırvat genci namına 
din burada bir ayini nıhanl 
icra edil.mit Ye ayinden sonra 
Dariilfnnuna ,.dilerek heye
canlı nutuklar irat edilmiftir. 

Ayni zamanda Sırbistamn 

diğer bir çok tehirlerinde de 
Sup gençliği tarafından İtalya 
~· aOma.Jiller Ye pro· 
testolar yapıhmftır. Bilhuaa 
Zagrep ve SpaJato tehirleriDcle 
bu nümayişler daha heyecanlı 
olmuş, siyah bandıralar çekil
miştir. 

Belgrat gazeteleri, iki mem
leketin münasebetlerini müte
essir edecek hadiselere sebe
biyet vermekle italyayı itham 
etmektedirler. 

M. Briyan 
• 

Frdnsız kabinesi 
dun is fifa ef fi 

Paris.. 23 
(Hususi) 
Baıvekil M. 
Briyan, dün 
meb'usan mec
lisinde cereyan 
eden hararetli 
bir içtimaı 
müteakip isti-
fa etmiftir. M. M. nriyan 
Briyan, kabinesinin istifana
mesini reisicümhura takdim 
etmiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - Parli
mento açılmıştır. M. Briand 
istizah takrirlerine cevap ve
receği tarihin tayini hakkında 
meclis reisi tarafından vaki 
oJan davete cevap verdiği 
sırada bükümetin iktidar 
mevkiine münhasıran tamirat 
planını tasvip ettirmek için 
gelmif olduğunu babrlamlf, fen 
memurlarının sarfettiği mesa-

(Mabadi 2 inci sahifede) 

Muallimlere fa
z ilet mükafatı 
Ankara, 23 ( Telefonla ) -

Faizinin muallimlere fazilet 
mükifab olarak verilmem 
tartı ile yakfedilmlf olan para 

varidatmm kifeye=~ 
fuilet • ...,... -- .. 
seae ..,.. lrahl olalsUeeal:lla. 

Tütüncüleriıı 
• 
istedikleri 
şekilde hal-

ledildi ••• 
inhisar idaresinin 
kontrolü imalat 
mevsiminden son
raya bıralıılacak 
Haber aldıtmuza pe, Tll-

tün inhisar idarui ile luıaaal 
tllttla depolan aablpleri ara
amda bir ibtilif ç•lanlfbr, faı. 
kat ..-1• ailaayet halledil· 
.mpir. 

lhtilAfua ...W,eti fQClur: 
Et•u allcleliacle ki depo

larda meYCUt t&tDn.lerln Ye
zin ve kontroln kanunen tü
tnn inhisar idaresine aittir. 

lnbiaar idaresi bu kanuni 
vazifemü ifa etmek İatemİf 
ve birkaç g8n eYel memar
lanna, huual depolardaki tl
tibıleria vezin Ye kontrol edil
mesini emreylemiştir. 

Fakat, inhisar memurlan bu 
emri tatbik edecekleri urada 
depo aalıipleriain muhalefetine 
manız kalmlflardır. 

Depo sahipleri, imalat mev
siminde olduklanm ileri süre
rek tütünlerinin vezni ve kon
trolü imalatı işkil edeceğini 
ve bu yüzden zarara uğrıya
caklanm iddia etmişlerdir. 

Buna mukabil inhisar ida
resi, 'kanuni hakkım her za
man istimal edebileceğini •Ye 
mumanatin beyhude oldupnu 
bildirmiftir. 

Depo sahipleri bu cevap 
karşısında ticaret odasına mü
racaat etmiılerdir. 

Bu ıabab haber aldığımıza 
göre, t icaret odası inhisar mittir. 

İngiliz lirası f ıkınca ••• 
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Dahilde: 
Millet Meclisinin kü

şadına hazırlık 
Gaıi HT. nutuklarını ihuJr 

buyurdular 
lfiilazi Hz. 1 teşrinisanide 
~ Büyük Millet meclisinde 
irat buyuracaklan nutku ha
zırlamışlardır. Bu nutuk fev
kalade mühim olacaktır. 

fi!liltibba odası idare heyeti 
~dün ilk içtimaını aktetmiş
tir. Dr. Tevfik Salim Pş. ile 
Neşet Osman B. muhadenet 
cemiyeti idare heyetinden çe
kilmişlerdir. 

RJyüp hakimi Ali.ettin bey 
~ hakkında adliye müfet
tişliğince tahkikata başlanmış• 
tır. Beyoğlu İcra hakimine 
işten el çektirilmiş, Beykoz 
hakimi başka yere tahv :1 edil
mış ve her ikisi hakkında 
tahkikata tevessiil edilmiştir. 

rncra reisi Refik B. Temyiz 
(g mahkemesine nakledil
miştir. Yerine İzmir icra rei
sinin geleceği söylenilmektedir. 
Würnig klüp beynelmilel 
g ittihadın U. katibi şere
fine diin bir çay ziyafeti ver
miştir. 

i!iJfgan Hariciye Vezaretine 
[g'llHariciye Vekaletimiz ce
vap göndermiştir. Bunda Tür
kiye müstakil Efgan idaresin
de istikrar husulü arzusunda
dır denmektedir. 
lüleni Yunan sefiri M. Poll
Uhroniadisin pazartesi gü
nii şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 
lfiilarem kanunu henüz ldarei 
~hususiye memurlanna tat
pik edilmektedir. Memurlar 
bir istida ile vilayete müraca
at ederek Şehremanetinin yap
tığı gibi kanunun tatbikına ka
dar ma~şlarına münasip bir 
zam icrasını talep etmişlerdir. 
ırii!ümhuriyet bayramındaki 
~merasimi tes'it etmek için 
dün Şehremanetinde muavin 
Hamit beyin nezdinde alaka
dar dairelerin mümessillerinin 
i4tirakile bir komisyon toplan
mışhr. 

mazi Hazretleri dün Anka
rada İş bankasını teşrif 

etmişler, bütün servis kısım
larını ayn ayn gezmişler, ka
sa defterlerini 84 üncü sahi
fesini imza buyurarak mem
nuniyetlerini izhar buyurmUf
lardır. 
l[flleni belediye kanunu layi
ghasına İstanbul için ayn 
bir fasıl ilave edilmiştir. 
millet mektepleri için dün 
~maarif idaresinden ilk 
mektep müdürleri ile köy 
mekteplerine mühim bir ta
m:m gönderilmiştir. Bu tamim
de miilet mekteplerine talebe 
kaydı için emir verilmiştir. 
~ehremaneti, cehalet ve se
~falet yüzünden çocuk ve
fiyyatının arttığını nazan iti
bara alarak analar için • na
sihat yuvaları » tesisine karar 
vermiştir. Her mıntakada birer 
«nasihat yuvası» açılması mu
vafık görülmüştür. Bu mües
seselere müracaat edecek ka
dınlara sıhhi dojiı:m ve çocuk 
bal ımı haldı . noa malumat ve
rilecektir. 
Ji!jcnelıi ve gayri müsli~ 
~I mektepleri cemiyeti tara
fından dün saat on yedi bu
çukta Türkuvazda Maarif ve
kili Cemal Hüsnü bey şere
fine bir çay ziyafeti verilmiştir 

Bugünkü hava 
Kıındilli rasulanesindeıı 

rılınıııışfır : 

Dlin azamı hurarel «19» 
d('J'ece, bıı sııbıılı ı<14>J ı/ere

cedir. Bıı gece rıizgür lodos 

lıııııa arıklır. 

idam .. 
Rusyada yeni
den < 10 > kişi 

asıldı ... 
Berlin, 22 (Hususi) - Mos

kovadan bildirildiğine göre, 
çar hükumeti jenerallarından 

Mihailof, Viçeçarski, Vimang, 
Dokalok ve Şovkamın idamla
nna hükmedilmiş ve bu 
hülcüm infaz edilm~tir. 

Verilen malumata göre, hu 
jenerallar cephane sanayiinde 
Sovyet hüllumeti aleyhine bir 
teşkilat vii<:.ude getirdikleri 
için idam edilmişlerdir. Ayni 

se.bepten, jener.allerdap başka 
beş kişi daha iC:am edilm;ştir. 

Çar hükfımeti zamanında 

yüksek mevkilerde bulunan 
büyük rütbeli zabitlerden bir 
çoğu Sibiryaya nefyedilmiş
lerdir. 

Kovnoda faşist 
sui kasti 

Kovno, 22 (Hususi)- Kov
noda meydana çıkanlan bir 
faşist sui kast komitesi müna
sebetile Hariciye nazın M. 
Valdemars polis tarafından 

muhafaza altına alınmıştır. 

lılerimizden nümune! 
[ 1 inci sahifeden mabat) 

müyesser olmadı. 
Bu koca bina şimdi çürü

yüp gidiyor. Evkaf, bina
nın inşaatını ikmal etme
si için müteahhit aleyhine bir 

dava ikame etmiştir. Uzun 
zamandanberi devam eden 
bu dava maalesef liiyıkı ile 
takip edilmediği için netice

lenmekten çok uzaktır. 
Maarif vekaleti bir taraf

tan talebe yurtu için bina a
rarken, diğer taraftan talebe 

yurdu olarak iı~a edilmiş bir 
bina çürümeğe mahkum bı

rakılıyor. Bu halin mes'ulü 
yok mudur acaba? 

Evkafın buna benzer mü:z-

mi.' bir inşaat işi daha var: 
Çonberli taşın tam yanı 

başında inşasına başlanmış i
ken yarım bırakılmış muazzam 
bir bina temel'.eri vudır. 

Bize bildirildiğine göke, bu 
binanın inşasını Haltzaman şir
keti deruhte elmiş ve eğer 

teahh,üdünü ifa etmezse altın 
para olarak 50 bin liradan fa-
zla tazminat vermek üzere 
mukavele de yapmıştır. 

Bu bin1nın ikmali inşası, 

tazminatın derhal ilası için 
Evkaf müteahhit aleyhine da-

va ikame etmiş ise de ~ n da-
vada neticelenmemiştir. 

Şimdi Evkaf bu iki mühim 
davayı neticelendirerek bina
lann inşaatını ikmal ettirmiye 
çalışacaktır. Bunun için Evkaf 
avukatlarına kat'i emir verile-
cektir. 

rntdliye vekili B. bugün saat 
lf,i,1!20 de hareket eden tren-

le Eskişehire gidecek ve ora
daki adliyeyi tefli, edecektir. 

mç sene eYVel memleketten 
teb'it edilen İspiro ismin-

de bir Rum Çandarlıya çık
mıya muvaffak olmut ve ya
kayı ele vermıştir. 

Hariçte: 
fil.alo namındaki bir Belçika 
gvapuru batmıştır. içinden 
ancak üç kişi kurtulabilmiştir. 

BE 
rl1açikistanda 

ri)ret ilan 
cümhu

olundtı 
Moskova, 22 ( A. A.) - Taçikistan Sovyetler kongresi Ta

çikistanı cümhuriyet ilan etmiş ve merkez ittihaz edilen Du
şambın bundan sonra lstalinabat tesmiyesine karar vermiştir. 
Nusratullah Maksum yeni cümhuriyetin merkezi icra komitesi 
reisliğine intihap edilmiştir. 

• 

Acaba çalan 
o mudur? 

Ur.kapanında Sinanağa ma-
h i l • ' ' • . a 1Cf noe mu,;ım m~raııgoz 

Ömer efendinin e·ıine v 'ospit 
pompası istemek bahunesile 
komşularından Mustafa Ef. 
mahdumu Mehmet girerek 
konsolun gözünde bulunan 9 
lira ile bir Mahmudiye altunu, 
iki adet altun yüzük ve gü
müş bileıik sirkat etmiştir. Bu 
iddia üzerine tahkikata baş

lanmıştır. 

Para çalarlarken .. 
Sabıkalılardan fsmail ve 

Latif, Mercanda seyyar sim t
çi Sıtkının camekanından pa
ra çalarlarken derdest edil
mişlerdir. 

Otomobil kazası 
Soför tabsinin idaresindeki 

2-210 numaralı otomobil güm
rük hammallarından Mustcfaya 
çarpmış, zav~Hıyı başından 

yaral11mıştır. 

Bir çarpışma 
Dün, Sirkecide yalıköşkü 

caddesinde, 661 numaralı vat
manın idares;nJel<i tramvayla 
şoför Alinin idaresinc!cki oto
mobil çarpışmışlardır. Her 
ikisi de hasara uğr:ı.mıştır. 

Dün saat 17 de, Harbiye 
mektebi önünde vatman Ari
fin idaresindeki tramvayla şo
för F abrin:n idaresindeki 1-288 
numaralı otomobil çarpışmış, 

otomobil parçalanmıştır. 

\Frans1z vapurun
da bir kavga 
Hııvan ismindeki Fransız 

vapurun<:!a amele Hatip oğlu 
Ahmet su i('~rken vapur ta· -
fesi tarafından dövülmüştür. 
Amele':len Rıza ve Aptullah, 
arka aşlarını kurtarmıya te
şebbıis etmişlerse de Fransız 
tayfa bunları da darp ve 
cerhetmişlerr!ir. Vak' anın mü
sebbibi Fransız tab'asından 
Girilini olduğu anlaşılarak 
tahkikata tevessül edilmiştir. 

Bir hamalı 
vurdular .. 

Liman şirketi amelesinden 
Raşit, Mustafa, Hasan, Kürt 
Ali, Taksimde Gülbahçesine 
giderek içmişler, buradan 
çıktıkları zaman aralannda 
münazaa zuhur etmiş, birbir
lerile kavgaya başlamışlardır. 

Neticede Raşit bıçakla Ha
sanı bacağından ağır surette 
cerhetmiştir. Raşit yakalan
mış, Hasan hastaneye nakle
dilmiştir. 

Bir hırsızlık 
Mütekaidindeıı İzzet Ef. A

tik Alipaşada Ferah apartıma
nır.da mukim İranlı E sat Ef. 
nin 25 lira ile bazı eşyasını 
sirkat ettiğinden derdest edil
miştir. 

Gözünden yaraladı 
Kuruçeş ·de fspironun kö

mür deposunda amele Dimitri 
ile Şerif kavga etmişler, Şerif 
kürekle Dimitiriyi gözünden 
yaralamıştır. 

l{usyadlt neler oltı yor? 
Mösyö i ko s i Sibir

y aya ı efyedild~ ..• 
Son giinlerde intişar eden 

Alman gazete:cri Rusya hak
kında bir çok r:vayct!erlc C:o
ludur? Bu rlvayetl 'r ara~ır.da 
en mühimmi Sovyet hüküme· 
tinin sabık pari.s sefiri mösyö 
Rakovskinin Sibiryı<ya ndye
dildiğini bildiren haberdir. 

Bu haberi kaydeden Berli
ner Tagebt.'.fıt gazctes:ııin P..n
lattığınıı n2zaı·a-1 Sovye' hü
kumetinin bu zecri te·ll it
tihaza lüzum görmesinio sebe
bi son zamanlarda mösyö 
Makovskinin Balşevik akidele
rine zıt telakki edilebilecek 
bazı kanaatler beslemiye baş
lamış olamasıdır? 

Ayni zamanda da mösyö 
Rakovski mösyö Stalin tara
fından takıbedilmekte olan 
dahili ve harici siyaseti be
ğenmediğini alenen söylemiştir, 

Bugün iktidar mevkiinde 
bulunan komünist ricali mösyö 
Rakovskinin aldığı vaziyeti 
epeyce zaman yakından takıp 
ettikten sonra mumaileyhi bir 
nevi hususi mahkeme huzu
runa çıkararak yeni kanaat
lerini terketmesini ve bir nevi 
muhalif vaziyeti almaktan vaz 
geçmeaini söylemişlerse de 

.numaiıeyh fikrinde ısrar et
ı i~, !:atta k~nclisini mul ake
me edenleri de kendi fikrine 
i'tihaka çai':ırmıştır. 

Binnelice Kommünist ricali 
mumaileyhi muvakkat bir za
man için ilıtilaltan men ederek 
Sibiryaya göndermeye mecbur 
kalmı.~lardır. 

A'rnan gazetelerinin anlat
tıklarına nazaran Sovyet ri
cali arasında biıbassa dahill 
s:yasete verilmesi !azim gelen 
veçhe hakkında ihtilafı efkar 
vardır. 
Memurlar değiştiriliyor 

Sovyet hükumetinin Paris 
sefarethanesinde çıkan hadise
den sonra Moskovanın Pariste 
çalışmakta olan memurlarını 
birer birer değiştirmiye karar 
verdiğinin söylendiği malum
dur. Fransız gazetelerinin an
latbklarına göre bu karar 
evel emirde Sovyetlerin 
Paris ticaret mümessili mös
yö Tumanof üzerinde tatbik 
edilecektir. Tumanof mosko
vaya çağırılarak onun yerine 
imparatorluk zamanında Rus
yanm Paris sefarethanesine 
ataşe militer olarak bulunmuş 

Bir baskın 
Bilecik - Bursa 
arasında bir o
tomobil soyuldu 

Bilecek, 22 (Hususi) - Bi
lecik ile Bursa arasında seyrü 
sefer eden bir yolcu otomobili 
baskına uğramtŞ, yolculann 
hepsi soyulmuştur. Jandarma 
şüphe üzerine üç kişiyi tevkif 
etmiştir. 

E•zincan yolunda 
bir soygun 

Erzincan, 22 (Hususi) 
Şehrimizden köylerine giden 
altı yolcu, yolda beş müsel
lah şahıs tarafından çevril
mişler ve paraları ile eşyaları 

1
• g11sbedilmiştir. 
J Jandarma, yol kesenlerden 

ikisini yakalamıştır. Diğerle
rini takip etmektedir, 

Vl.illet mektep
lerinin küşadına 

doğru 
Ankara, 23 (Telefon)- Ma

arife gelen malumattan, her 
tarafta millet mekteplerinin 
küşat hazırlığı hummalı faali
yetle devam etmekte olduğu 
anlaşılıyor. Millet mektepleri 
bir teşrin'.ıanide açılacaktır. 

İki diplomat 
Ankara da 

Ankara, 23 (Telefonla )
Romanya sefiri, Alman sefa
reti müsteşarı bu sabah şeh

rimize gelmişlerdir. 

Adliye evrak müdü
rünün muhakemesi 

Ankara, 23 ( Telefon ) -
Adliye vekaleti evrak müdürü 
Hüsnü.beyin irtikap ve ihmal 
cürmünden muhakemesine de
vam edilmiş ve irtikiba vasıta 
olan apartımanın keşfine lüzum 
görüldüğünden muhakeme talik 
olunmuştur. 

ismet pafA malat
yayo gitmiyor 

Ankara, 23 (Telefon)- Baş 
vekil İsmet paşa Hz.nin Ma~ 
latyaya seyahatleri bir ay eve) 
için mukarrerdi. 

Paşa Hz.nin Malatyaya gi
decekleri hakkındaki yeni şa
yialar asılsızdır. 

Müş:ırünileyh Malatya seya
hatinden sarfı nazar etmiş

lerdir. 

lngiiiz 1032 kuruş 
Dün a~am 111036» kuruşta 

kapanan Ingiliz lirası bu sa
bah dört kuruş birden tenez
ıi:lle «1032» kuruşta açılmış 

ve bu fiat üzerinden muamele 
görmüştür. 

lngiliz lirasının bugün daha 
ziyade düşmesine intizar edil' 
1{'

1 tec?:i • 

o.an rr osyo lgyatıyef göı•de

rilecektir. 
Fransız gazetelerinin iddia

larına göre, bu tebdil şimdiki 

1 halde bir mukaddemeden 
ibarettir, ve değiştirilen me
murlar arasında Moskovaya 
gitmekten imtina eder sabık 
sefaret müsteşarı gibi Pariste 

' kalmayı tercih edecek olan
lar da bulunacaktır. 
Rusyada mahsul fer.a mı? 

Alman gazetelerine Mosko
vadan yazıldığına göre bu se
ne Rusy:ıda istihsal edilen 
mahsul hükumetin beklediği~ 

nin nısfına bile baliğ olmamış
tır, binaenaleyh bu sene Rus
yada açlık çıkması ihtimali 
vardır. 

M. Bı~iyan 
Fransız kabinesı 

dün istifa etti 
(2 inci sahifecn mabat) 

inin bazı teahhurlara uğraması 
yüzünden tamirat meselesi 
hakkındaki itilafların kat'i su
rette tanzimi hususunun ge
cikmiş olmasından dolayı mil· 
teessir ve müteessif bulundu· 
ğunu beyan etm1ştir. 

M. Briand hükumetin mev
cudiyetinin !uzum gösterdiği 
müddetten fazla uzatmak 
niyetinde ı 1 r.adığını ilave 
eylemiş, La Hey konfe-
ransı hakkindaki istizah 
takrirlerinin müzakeresi için 
bu konferansta aktedilen iti
laflann meclise tevdi edilme
sine intizar olunmasını talep 
etmiştir. 

M. Briyand, buğday mese
lesine müteallik istizah takrir
lerini Cuma günleri müzake
resini ve diğer günlerin bütçe 
hakkındaki umumi müzakereye 
tahsisini teklif etmiştir. 

Sosyalist meb'uslardan M. 
blum, harici siyasete müte
allik İstizahların tehirini ka
bul etmiş fakat içtimai sigor
talar, askeri tahsisat ve buğ• 
day meselelNinin derhal mü• 
zakeresini istemiştir. Diğer 
bir takım meb'uslar da buğ
day meseleri hakkındaki mil• 
zakerenin cuma günü yapıl
masını teklif eylemişlerdir. 

Radikal sosyalist mebuslal"' 
dan M. Montigny sol cenah 
mebuslarile sağ cenaha men
sup bir çok mebuslann alkış
ları arasında vaki olan beya
natında, Yung planı hakkın
daki istizah takrirlerinin La 
Hey itilaflan tasdik edilme
den evvel müzakeresini, ondan 
sonra beynelmilel banka, Ren 
arazisinin tahliyesi ve Sar me
ıelelerinln tetkikini istemiş 
ve her gün bir istizah takririnin 
müzakere mevkiine konulma
sını teklif eylemiştir. 

Sabık nazırlardan M. Louis 
Marin M. Montigny nin beya
natım tasvip etmiş, Ren arazi
sinin tahliyeşi hakkında izahat 
istemiş ve efkarı umumiyenin 
bu husus hakkında tereddüt 
ve kararslZlık içinde bulundu
ğunu beyan etmiştir. M. Marin 
hükumetin faaliyet ve icraatı 
hakkında parlamentonun kafi 
derecede tenvir edilmemiş ol
duğunu ilave eylemiştir. 

Milli birliğe men.sup meb'us
lardan M. Mandel Ren arazi
sinin tahliyesinden dolayı hü
kumete hücum etmiştir. Sos
yalist cümhuriyetçilerden M. 
Viyolette elyevm La Hey kon
feranıının neticelerini mabvet
miye çalışıldığını söylemittir. 
M. Franklen Bouyyon bu söz
leri şiddetle protesto etmiştir. 
Sağ cenaha mensup birçok 

meb'uslar hükumeti Ren ara
zisinin vaktinden evel tahliye 
ettirdiğinden dolayı muahaze 
etmişler ve bu tabliye keyfi
yetinin ancak Y oung planının 
lıısdikına başladıldıkt:ın sonra 
icrası lazımgeldiğini söylemiş
lerdir. Bunun üzerine M. Briant 
tahliye tarzına ve muamelatı
na ait bazı izahat vcrmiştit 

SosyaEst M. Blum, meclisin 
vereceği kararın ehemmiyı:line 
nazarı dikkatini celbetmiş, 
ve demiştir ki bu kadar La
h~y de gir:şilen taahhüdab 
ih:al edecek mahiyette telakki 
o!unmama'ıdır. 

Paris, 22 (A. A.) - M. Bri
yan refakatinda diğer nazırlar 
olduğu halde saat 19 u 25 
geçe Elize sarayına gelerek 
kabinenin müşterek istifasını 
reisicümhur M. Domerge tak
dim etmişcir. 

M. Doumergue k~bincnin 
istifasını [;abuı etmiştir. 

r--------------·' 
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P stdnede yeni h rf ar hii a 
ne.den kullanılmıyor 

Y l'llİ harfler kıın•ınuı un J o bul 

" tatbikine ba ]anılalı lıır 51,;ne ol u. 
ırr e rfı da lı r ,,.. de c l.i 

lıarl ~rJ n e r k. lınJ. lı. De\ Jet d ı

İr le rıın r"' mi ınfil>ürleri, <.'\ r. kı, 
d f rl ri } eni haı fr clıdil edıldi. 

) .ı. 

.__.,...._.._ıu .. -• •"" ı 

l)ahalılık 
Emanet bunun

la uğraşacak 
vaziyette değil 

D · n bir gazete, Emanetin 
hayat pahalılığı ile mücadele 
etmek için bütçcs1nd0 n bir 
milyon lira ayır cağını, bu 
pa a ile h vavir.i z ruriyeye 

t 'k ıp k.:r 
tma 

'1 ı r t r .. :.oka 
b.t p a ıdar(si 

b rn ncd n ı d. c k dar dii~un

lııl l n bu i · lı · 

)f. 

Teşekkur 

lm sı ka-

r<I , matlı' 

<"di Şer 

Ş md e k:ul r 1 ir ç ık h rım,b-

a~ tı. fak t bu 1 a-

it rın bep k ndıkr· den 

o ' nl rdan, hri ti} nnl an inti-

nna )a h·ç 

rin ) apmı) a te ezzul etmcdik-

lerı ı~lı.:ri 'l:enyorlardı. Gt:çenkrdt: 

Mükerrem ve Yaşar İ•mindc iki 

ban m Mahmut pa~ada Ha, uzlu han

da bir tcr..Lihane açtıl.ır 'e burada 

yaluız Turk i,çi ~lışııracaldanın 

illn cııı er, °'le de ynptıl .. r. Hen 

~ ı tara h:ıreketi ınılliyctimiz na

mın \Ok mucibi şükran buldum. 

Ilı i, hına tcreemıııı olmanın ıi~n 

e' nn. 
Re) han ,,. 

iş anyorum 
llirinci sınıf ehliyetnanıcli sınema 

opl'r ıtörli ve cll:ktl'ikı;iyim. ıaşrndıı 

tc bumda iş arıyorum. 

Aılrc : U kucl.1r Kaptan paya Iluın

za rakılı Da"udoJlu. No. J6 Ali 

"" rıra:ık turun 
Boğa İı~İndc Aııaılolu lıiı.:ınnda 

Cami meydanıml:ı ı 1 nıuuarah furun 

kiray;ı 'crilect"ktir. 1stiyenlcr İstan

hulc.lıı Sirkee.idc Meriç kıraathane

sinde F.lrem B. müracaat etsinler. 

iştigali 

şeh"r i'lJe ·• i tan
zime mem rdu . " ur ol
dugu v !.Zifeyi bin müşkülat ile 
yapabilirken f c te başla
mpsı hem gti i'nç, hem de 
acuy0 p olmaz mı?» 

Bu keai nasıl 
kurtuldu? 

Fransız bandrc lı Okl-lıcma 
vapuru geçen ~· n L' pol 
şehrinin havuz. anndan birinde 
içinde yangın çıktığı iç.in ha
rap olmuştur. 

Vapurun tahta aksamı aşağı 
yukan tamamen yandıktan 
sonra içine girildiği zaman 
bir köıesinde beyaz bir kedi 
bulunmuştur, bu hayvanın 
ateşten ve sudan nasıl kurtu
larak berhayat kaldığı me-
rakı mucip olmaktadır. 

Şurası da kayde şayandır, 
vapurda bu kediden başka 
ne canla, ne de cansız hiç bir 
9ey kalmamışbr. 

İsveçfe komü
nist propagan

dası 
lstokholm gazetelerinin ver

dikleri malümata göre, bugün
lerde tutulan şiipheli bir ada
mın üzerinde çıkan vesikalar 
Sovyetlerin iaveç.te komünist
lik propagandası yapmak için 
şiddetli bir faaliyete girişmiş 

olduklanm g&termiftir. lsveç 
zabıtası, İsveçe gelecek ecne
biler hakkında müteyakkiz bu
lunmak için emir almıştır. 

BU AKŞAM 

OPERA SİNEMASININ 
PHOGRAMINDA BÜYOK YE MUI 11\t TEBEDDULA 1' Y APJLACAKTIH 
lıttanhulda ilk dtfa olarak meşhur artistlerden otKst Ye ALM VA

l'iE nın ibdai sözlü ve prkılı gayet miikemmcl sesli 11lf0. Bu haribi 
ı.,m'alJ mQll'a1cip HARllİs llemşireleri nin C.EST TA FAUTE nam 
.,arkı tngaııııi rdilc.:ck Ye bilihre biitüıı teınaşakcranı ağlatıncaya kadar 
güldurccl'k olan sozlü bir konıl.'ıli go tcrilceektir. 

E'DUAR'DO BIYANKO nun 
Meşhur Arjantin orkestrası atideki mülhit yeni reperbı

varile icrayı ahenk edecektir. 
1 - 1LLUSİON TanA"o Binnco Melli. Pettorosi-Bianeo 

duosu tarHfından taganni edilecektir. 
2 - ADORA l İON 1\1. Bian~o tar:ılınılan teganni edilc

ll'crktir. 
3 - SE~TiMENTOCRIOLLO 
i - Nfu'\A 

5 J...ORhl\7.0 
o - PE~fBl·RE 

7 - ADİOti !\1LCHACIIOS 
8 - SOLN J)E GU'l'ITAHE 
9 - OLE l'U GRACİ \ 

10 - POH DO:\DI~ ANDAHA 

·ı aııao t'antazia. 
" T u ıı go. Matma7.el Asprella tarafından 

taguıırıİ ı..-dileccktir: 
Tııııgo. Mösyö l\telııı tarafından piyano 
Muksikıı.. 

Tan~0. Mü:.) ü Biııııco ıar:ırından tagaııııı 
Mu~yö J>cttoreı;i tarafıııean 
Pa'>o dobk: 
Taııgo. Mutmnırl Aıoprcllu tarafından 

t3gnııni. 
11 HODI<İlıl EZ pEN'A Tango konser. Me;-hıır 'iyo1onist M. 

1• l'rru:n.ano ıara'1ııdan 

Ve nihayet dehakar Vlı.MA BANKl nin temaili SBHER 
VAJ(TJ filminin görmekte olduğu azim rağbete binaen 
umumun talep ve 1.1rarı üzerine Opera sinewaaı müdiriyeti 
hakiki bir mücevher olan bu filmin bir 'kaç gün daha 

mecbur olmaktadır. 

\ .L lakdonalt 

Yanlış anladım galiba! 
misafir beyin mut

a ölmesi mi l 1'-zım? 

Hiç bir zaman 
istifa etmek ni
yetinde değil,. 

lngiliz gazeteleri. in anlat
bklarına gore, birkaç gün e el 
baş vekil ınıstır M ' o a 

-50-
w -B'r ~aat sonra yola çıkaca
gız. Kaıanlı m · firi · bura-

Mulıarriri: M. Turhan 
r'ş nlığa bais a bile - Rus 
hücum ınun o sım 

İngi tereye a\ dPtin · 
· tifa etmek ni) ti 
v na d · 

da • ac:: k. Sen bıiu kavi, 
. i hı hip, ç r hazretlc.ri-

dı , h atlı ayır cak-
a b r ka

ek 

m • 
ul b b .. , • , J 
c.ıva 'yc.tle 

iş d gir· , o vakit 
s · r. ·ıer, bila ter i:t Ma
~ <los u od •ecek
lerda, 

Hatman derin bir tehayyür
le sordu: 

- Yanlış anlamış olmayı
yım. Bizim missfir beyin be
hemehal ölmesi mi lizım? 

- Çar hazretlerin· n arzusu 
budur ve bizim vazifemiz bu 
arzuyu yerine getirmektir. 

- Mamuk beye hücum e-
denler ne olacak? 

- 011ları Çar hıızre~leri 
tedip ederler. 

H~!~an, b!1 garip err. rin 
verdıgı hayretı yosun rengin-
deki gözlerinde taşıyarak ça
dırdan çıkarken Mankübeski: 

- Ha -dedi- unuduyordum. 
Mamuk beyin sandıkları açıl-
madan Moskovaya ve doğruca 
bana getirilecektir. Biz seninle 
birlikte sandıkları açar, iç.inde
ki eşyayı clbirliğile sayarız. 
Atlılara bu iş iç~n de emir 
vermeyi ihmal etme! · 

Manküheskiniıı plnnı, mü
himdi. Mnmuğu, aradan 'Çıkart-
tıktan sonra, Kuşak beyin av
detini istiyordu. Bu avdetin 
o genç için vesiJei sukut, ve
silei idbar olmakla k~lmayap 
Kzan için de vesiJei ihtilal 
olduğuna kani idi. Desscs el-
çinin mülahazasına göre Ku
şak bey, Kazana dönel. dön-
mez Mamuk beyi öldürdüğünü 
söyliyecek ve bu yüzden mak• 
tuliin taraftarlarını kendi aley
hine tahrik edecekti. Bu kat-
lin Moskova yolunda vuku• 
geldiğine balkı inandırmak 
müşkül olduğuııdan dedikodu
lar çoğalacak ve onma. Mamuk 
beyi kıskanmak ylizftnden şu 
cinayeti yapbğına hükmo~a
nacaktı. 

Esasen lstanbula gideceği 
sırada kayboluşu ve lstanbula 
giden elçiyi öldiirerek K -ıa
na dönüşü, başlı başına şüp
heli bir hadiae telakki oluna
caktı. Kuşak beyin vereceji 
izahat, kimseyi ikna edemiye
cekti. Zira Mamuk beyin, 
M09kova civamada bulunma
sına ihtimal verilmiyecekti. 

Meseleyi tetkik etmek 1.
tanbula adam gönderip haki
kati öğrenmek o zaman için 
miifküldU. F Bl'ZI mahal olarak 
böyle bir tahkika teşebblls 
olunsa bile neticesi elde edil
meden Rusların Kazana h8-
cumlan bqlıyacaktı. Memle
ketin, Kuşak ye Mamuk bey 
taraflan arasır b !ki boğuş
ma . yüzünden karmakanşak 
olduğu bir sarada vukua ge-
lecek böyle bir hiicümh mu

tesh ·ı edec k ·ı arasına 
1 girebilirdi. 

Hl 

c 
M 1.o st 

plc..n ç vl • u . 
B:.ı har k t sa e m 

t ndi e . de.n, }r h t ken-
di m · ini t v n dev et-
li ere ga • _ i ge mi-
yar u. Fasa L k.. ılll me1sedet 
uğru da mah r ııe işletmek 
zevki de, murdar hilkatli el
çiyi şevklendir·yordu. İnsani
yeti igrcndiren birçok hadise
lerin vukuunda, ekseriya bu 
menf'ur gururun, zekayi şer 
uğrunda iş1et;p nefsen o faa-
liyetten hazalrrı..ak me} 'inin 
tesiri görülf r. 

Tanım.ıdığı in ,ani. rı, tecrü-
bei kuvvet ve tecrübei silah 
için dag başlan da güle güle 
katleden hay utbrdan [1) tu
tun da muharebelerde azcımi 
tahribat yap cal~ aletler ihtira 
eden ahı fc n._ k dar z"m-
re zümre ve kütle kütle eb
nayı ~dem, hu ruhi ve pek 
meşum saikin tesiri ~.tında 
hareket etmektedir. Şeref ve 
para, hu kabil eşhası, mem
nun ve meshur etmekte ancak 
tali bir rol oynar. Yaptıktan 
işten en evel '):e}{aları rnahzuz 
olur, gururu ş:ıhsileri kabarır! 

Mankübeski, takip ettiği 
planla işte bu hazzı iktitaf etmiş· 
ti ve Kazek ıı.tlıl"nnın kuman
danile görüştükten bir saat 
sonra .. maiyetile beraber -
~oskovaya doğnı hareket 
ederken yapbğı işin neşesi 
dudaklannda gülümsüyordu. 

Mamukla Kuşak beyin kar
şılaşmasından ne netice ta
hassül edecekti, hangisi galip, 
hangisi mağlüp olacaktı? Elçi 
bey, bu cihetleri artık düşün
müyordu. Kazan hükumetinin 
temeline elile kundak soktu
ğuna kanidi ve onunla müf
tehirdi. 

[Bitmedi) 

llJ Bu hissi teniaya canh 
bir nlimune olarak, mlitareke 
günlerinde İstanbul civarını 
tedhit eden Karaoğlan çete
sini gösterebiliriz. Çete er
kinmdan Sotiri, Taşdelen 
önünde tesadüf ettiği iki 
Türk çocuğunu, heJJüz çeteye 
iltihak eden bir şakiye insan 
ö?dürmcyi talim maksadile, 
parçalattığını itiraf etmiştir. 

o madığını soylem · tir. 

Mıshr Maktonald öyle iddia 
edildiği gibi hasta da değil
dir, sadece kendini biraz yor
gun bulmaktadır, bir iki gün-

lük bir istirahat neticesinde 
bu yorgunluk ta zail o acak
br. 

Londrada M. Makdonaldm 
istifa edeceği riva} eti ile bir
likte kızı Mis İzabel Mni do
nald n Lord Amolt ile n, an
landığına dair de bir şa};a 

çıkmıştı. 

M. . akdonn!t, gazetecinin 
müraca~ un an istifade ederek 
bu rivayetin de asılsız oldu
ğunu ilan ef miştir. 

• Lord Arnol mısbr Makdo
naldın şahsi dostl~rından 
biridir. 

İta/ya. veliahdı 
evleniyor 

Avrupanın siya:1i mahfelle
rinde 86ylendiğine IÖft, ital
ya vetiahtı prens Htımbert 

Belçika prenseslerinden Mari
Jose ile nişanlanmak üzeredir. 

İtalyanın Bruksel sefiri 
ıeçen gün Belçika kralını zi· 

yaret ederek bu mesele etra· 
fında konupıuı ve bu ziyare-

tini mitteakıp de prenses Ma
n-ıoseye beyaz çiçeklerden 

yapılmış çok güzel bir demet 
gGnderıniştir. 

Bu hafta iptidasında kalya 
veliahdınm Belçikaya gelmesi 

beklenmektedir, nifan mera
simi mlişarOnileybin muvasa-

letini mllteakip yapılacak, iz
divaç ise sene nihayetine 

doğru Roma da icra edilecek
tir. Mamafi • bundan evci hu 

mes'ut hadisenin tes'idi için 
Br8kselde bayram yapıla

caktır. 

MEL EH 
SİNEMASI 
Pek yakında 

EMiL V ANINGS 
BABALARIN GÜNAHl 

vaffakiyet kazanmama'St iae ~·...:::a.ı:::::ıc=ıc.-:>eo:w:c:~r 
kabil değildi. K · r ı l • "a ;ı 

Bu plan, KUfBk beJİ!ı Ma- il EıHAMRA sınemasında -;.· 
muğa galebe etmesi esasına He) g&terilmekte olan fi 

müstenitti. Şayet. Mam~ bas- Parı· slı· sa rl<ıcı mmı tepelerse hesapların üstü 
değişiyor, lakin netice gene ~ 
müstekar kahyordu. Çünkü, Filminde 

Kuşağın ölmesi üzerin~ hasmı MO,nl·S ŞO" VALvı::- . 
da öldüreleceği için Kazanda- n ı L nın 
ki iki muhasım fırka ba.pu: ~, göstermekte olduğu uim muvaffakiyetlen binaen 9inema 
bırakılmış oluyordu. BU bat- = aleminde mis!i pnilmiyen ı. filmin Wr hafta daha 
sızlık - Kuşak beyin Kazana irae8İlle devam ...... tedir 
avdeti kadar mil~ liir ~-

Bu akşam 

MELEK 
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011 seki:: yıış111daki lwliliıı adı Piyer Gcyyardır 

rı-ıaliin içinde büylik bir rol 
oynadığı faciaların dicu
duı.a inanılırsa, Fransa

~a Şarant vilayeti cinayet 
mahkemesinin birkaç güne 
kadar rü'yet edeceği bir dava 
şüphe yok ki bu meyana da
hildir. 

Mahkemenin huzuruna çıka
cak olan on sekiz yaşında bir 
mektep talebesidir. Adı Pi
yer Geyyardır, Roşelde büyük 
bir deniz şirketine müdür o
lan muhterem bir adamın 
oğludur, kabahati aşk yüzün
den kendi gibi bir talebeyi 
IS)dürmüş olmasıdır. Ölen gen-

cin adı Jak dö Roştur; o da 
temiz bir aileye mensuptur. 

Piyer rakibini, kıskançlıkla 
gözlerini kan bürüyen aşıkla
rın asırlardanberi kullanmakta 
oldukları ananevi usule tevfi
kan bıçak veya l'iivclver kul
lanarak değil, yumrukla, sev
diği kızın gözü önünde cere
yan eden bir boks müsaraası 
esnasında öldürmüştür. 

Hadise gerek iki delikan
lının ve gerek sevdikleri ka
dının yaz tatili esnasında 
hava tebdili için bulunduklan 
bir köyde cereyan etmiştir. 

İki gencin kalbini bir cina-

..... 

a k yüzünden arkadaşını öldüre 
ne ceza verece ter? • 

ı ce 
V' ir·rrıiı1ci asır(la kuı·u-. 
nıı vtısta düellolarını 
a11dıran bir rrıüsaraa 

• iki. de ik nlı sevdikleri . 
adının önünde içlerin• 

den birinin fazla oldu
eunu anladılar ve ..• 

yete sebep olacak kadar tu
tuşturan kadının adı "Dede,,· 
d'r: 

Dede daha iyi dans ettiği 
için mi, yoksa daha yetişmiş 
göründüğü için mi, bilinemez: 
neden ]akı daima Piyere ter
cih etmiş ve hadisenin cere
yan ettıği akşam köyün gazi
nosunda geç vakte kadar Jak 
ile dans etmiş, dansın hita
m>ndan sonra da gazinodan 
onunla beraber çıkmıştır. 

Piyer eğlencenin devamı 

müddPtnce sevdiği bir kadı
nın başkasının kucağında dön
düğünü gördükten sonra on
ların arkaların<lan gazinoyu 
terkederek ıssız bir yerde 
iki sevdazedeye yetişmiş ve 
]akı tahkire başlamıştır. 

Jak kavgayı dahamunta
z:am bir şekle keymak için 
Piyere bir boks müsaraası 

teklif etmiş, Piyer de bu tek· 
lifi kabul edince iki genç ce
ketlerini çıkararak sevdikleri 
kadının karşısında dövüşmi
ye başlamışlardır. 

Piyer daha ilk dakikalarda 
hasmına kartı faikiyeti ele 
almış ve kısa bir zaman için
de onu nakavt etmiş, sonra 
mağlubu sevdiği kadının ihti
mamına terkedip ceketini gi
yerek uzaklaşmıştır. 

Jak müsabakadan sonra e
vine dönebilmiş, fakat evine 
vardıdığı zaman fenalaşarak 
yere serilmiş, derhal hastane
ye götürülmesine lüzum gö
rülmüştür. Hastanede ise 
biçare genç bütün tedavilere 
rağmen beş on dakika içinde 
terki iıayat etmiştir. 

Bakalım heyeti adul bu ha
diseyi bir cinayet addedecek 

'? ' mı 

İki gencin kalbini bir cinayete :Jebep olacak kadar tutuşturan 
kadııı çok gıi:rldir 

-
I 

HeJ: kadın Amerika topraklarına giremez! 
evyor 

Fransız san'atkirlanndan 
matmazel Jorjet Goben epey
ce zamandanberi Amerikaya 
yerleşmiş olan bir arkadaşını 
ziyaret etmek hevesine kapı
larak N'evyorka gitmiş, fakat 
orada Amerika toprağına ayak 
b · sması ın memnu olduğunu 

öğrenmiştir. 

Bu memnuiyetin sebebi ne
dir, bakınız: matmazel Jorjet 
Gobenin Paris gazetelerine 

neler anlatıyor: 
"Uzun müddettenberi Ame

rikada oturmakta olan arka
daşım madam Blinı görmek 
liz:ere Nevyorka gitmek isti
yordum. Orada on beş gün 
kadar kaldıktan sonra geri 
gelecektim, yanımda bilet üc
retini verdikten ıoııra nakit 
olarak yirmi bin frank ile Nev
york bankalarından biri üze
rine çekilmit beş bin franklık 
bir çek vardı. 

Karantiya vapuruna binerek 
hareket etmiş, seyahatin daha 
ilk saatlerinde İngiliz tebaa
sından mister Kurtene tesadüf 
ettim. Birkaç sene eve! Paris
te müşterek dostların evlerin
de karşılaşarak tanışmış oldu
gum bu zat ta Şikagoda akte
dilecek olan dişçiler kongresi
ne riyaset etmiye gidiyordu, 
kendiıi ile seya:ı •11;ısmda 

ta geri çeyrilen ir rans1z ah.ne yıldızı 
azetecileri e neler tatıyor? • 

arıs 

• 

... 

Mafma::el Jorjet ve mösyö Kurlen bir başka uapıı.'fa Avrııpaya iade edilmişlerdi 
ara sıra buluşarak eskiden ta- sonra Amerikaya giremiyece- Jedi. Memurlar bu defa da İıterseniz: komedi deyiniz:, 
nışan iki dost gibi musahabe- ğimi söylediler. Şaşırarak bu ona dönerek aramızdaki dos- isterseniz: facia, bu tebliğden 
!erde bulunduk. memnu11iyetin sebebini sordum, tane tanışıklığı sui tefsir edip, sonra beni yaşlı üç hanım ile 

Her neyse vapurum~ iyi söylemediler, bu esnada mis- bunun Amerikaya ademi ka- iki erkek kontrol memurun· 
bir seyahatten sonra Ameri- ter Kurten de yanımda bulu- bulüm için ayrıca bir sebep dan mürekkep hususi bir 
kaya vardı, limana çıkmadan nüyordu. Memurların bana olduğunu söylediler ve daha da mahkemenin huzuruna çıkar-
evel kontrol memurlan ge- müşkülat çıkardı !arını gördü- ileriye giderek mister Kurtenin dılar; bu mahkeme hakkımda 
!erek evrakımıza baktılar. Sıra gü zaman her centilmenin pasaportunu da iptal ederek verilmiş olan kararı tayit etti, 
bana geldiği zaman pasaportu- yapacı;ğı gibi müdahale ede- onun da Amerikaya çıkamı tiddetle protesto ettim, buna 
n;a şöyle bir nazar atfettikten rek bana kefil olacağını söy- yacağını söylediler. büsbütün kızarak beni hususi 

1 

• 

bir muayeneye tabi tutmak 
istediler, nefretle reddettim 
bittabi. ıinirlerlm bozulmuştu, 

bağırıp çağırarak söyleniyor
dum, bu hareketim iıe adam
ları büsbütün kızdırıyordu. 

Nihayet iki elime, yek<liğerine 
zincirle bağlı bir kelepçe ge· 
çirerek beni bir otomobile 
bindirdiler, ve bu otomobilin 
para11nı da üç İngiliz liraıı 
olarak benden aldıkhn sonra 
beni Avrupaya harekete ha
zırlanmış olan bir vapura bin· 
direrek vapur kalkıncıya ka· 
dar alt katta dar bir kama· 
ranın içinde hapsettiler. Va· 
pur kalkıp ta serbestim iade 
edildiği zaman güverteye çı

kınca mister Kurteni ıörıııi
yeyim mi, onu da ayni mua• 
meleye tabi tutmuılardı. 

Amerikaya seyyah teklinde 
de olsa orospulann girebilme
leri memnudur. AnlatılaD 
Fransız: kızı vapurda İngiliıı 
ile biraz sıkı fıkı konıqm\14• 
belki de adamı kamarasında 
ziyaret etmiş, ve bu hadis• 
vapurda bulunan Amerikalı 
polis hafiyeleri tarafından 
görülünce Fransız: kın orospu 
addedilerek Amerikaya ıo
kulmamııtır. 

Görülüyor ki Amerikalı!~ 
bazı hususi meslek sahiplerı• 
nin bu mesleklerinde alçalı 
veya yüksek sınıfa tabi ol• 
masını müsavi görmektedirler· 
İşte Avrupahlar ile aralarında• 
ki farklardan biri ! 



Kasap dükka
nında 

Kasabın köpeği etlerin et
rafında dolaşıyordu. Müşteri
lerden biri • dsaba: 

- Bana bak, dedi, bu hay
van etleri yemez mi? 

- Hayir efendim. Yalnız 
yalıyor. 

Ayrı lıesdp 
- İstanbula gitmek istiyo-

rum. Kaç para lazım olur 
der ... in? 

- 100 lıra ferah ferah ye
tişir. 

Karımı da götüreceğim 
Ne diyorsun? Ben yan

lış söyledim. 1000 lira kafi 
bef;~~~~'h~ gc ir. 

- Mademki lm akşam liyalroy.ı gidcrt'!};-. Di§li'rimi bir 
fırçalı ya yun. 

Tı)ıat-oda 
l'ok camm seyredecefjimiz komedi değil faciadır. - Şimdiye kadar yiizden 

fazla oyun seyrettim, fakat bu 
kadnr güzel piyes görmedim. 

- Dıin akşam ni:dm l'l1l' hırsız girmiş. 

Sakın ha! Muharririn ( C ... ) bey olması 
beni ayrıca memnun ediyor. 

- Yalwlayq> karakola teslim t•lmi lt·r mi? 
- /Jayir Jwstaneye 9undermişlcr. Karım orıu l1en :annelmiş. 

- Arlık ahbap olduk. Si
ze bulıiıı strlarırm ifşa edebi
lirim. Ben Almamm. 

- Yaklaşuıı.z da söyleye• 
yim, ben de zenciyim. 

Beşinci numara 
Bahriye muzikası parkta 

konser veriyordu. Meraklılar
dan biri çalgıcıların yanına 
yaklaştı: 

- Şimdi çaldığınız bu güzel 

laava nedir, bana söyler misi
niz, dedi. 

- Deminki mi efendim. 
Bqinci numara! 

• 
lstanbula 

alıfmca 
- Nasıl sizin köylü hiz

metçi lstanbula alııtb mı? 
- Tamamen azizim, b.u sa

bah aylığının arttınlmasını fo
tcdi. 

Sebep 
- Madam siz dansı çok 

cviyorsunuz. 

- O kadar çok sevmem 
ama efendim, doktorum ter
lernemi tavsiye etti. 

(L .. ) H. yemek odasına 

giderken koridorda hizmetçi

lerin kendisini çekiştirdiklerini 

duymuştu. Akşam üstü kocası 

gelince şikayet etti. Onları 

kovacağını söyledi Kocası ce

vap verdi: 
- Salun ha böyle bir iş 

yapayım deme. Onlar dışarda 

burada söylediklerini tekrar

dan başka fazlasını da söy

lerler. 

O benim ço ~ e;;)ki dostumdur. 
- Ne kadar memnun oLa

nız benim kadar sevinemez
siniz. Ben onun terzisiyim. 

Mukabele 
Reis - Sizi on yedinci de

fadır ki maznun sandalyesinde 
göriiyorum. 

Maznun - Re;s bey ben de 
sizi sc'·iz sen dir riyaset s~n
daiyesinde ~örüyorum. Faha.t 
bundan dolayı darılmak ha
tırıma bile gelmiyor. 

~:ılnız bir defa 
Bir lokantada müşterilerden 

biri garsondan kürdan iste
mişli. Garson kalamadı Ct!V' -

hını verdi. Bu mükalemeye ku

la k misafiri olan bir başka 

müşteri araya girdi. 
- Beyef=endi, dedi, üzül

meyiniz.Ben benimkini takdim 

edeyim. Yalnız bir defa kul

landım. 

.. ·."t' ........ '>., •• J.:• 1 .;_.·;-: 

- \Tay cızi: doslıım bankadan mı geliyorsun? 
- Eveti 

Tabii para <1ldm. 
- 'J'ab.i 
- l}wıa bir beşlili. krJüıl uclıinç ve; sene 
- Jmkdm. yok 
- Niçiu? 
- Bank.ıdall lıeı> il'k lira tJerdilcr. 

iV!ehtap varken 
Şehi ·den kas<J baya gelen 

bir yolcu belediye · memurile 
konuşuyo .. du: 

- Dün akşam lambalan 
yakmadınız, dedi. 

Biz mehtaplı gecelerde 
l&.·.:nbaları yakmayız. 

- iyi ama mehtap yok
tur ki. 

- Vardı fakat bulutlar gös
tcrrdyordu. 

-~. '1· 

- Niçin bu kadar 
sinemaya 9idiy rsun? 

Orada yo·« rı]ıim 
clrnlar J,omı:pnuy ırlar. 

Su ve şarap 

ka-

Bir dülger çalıfbğı binanın 
üçüncü katından yere dü.t
müştn. Etrafana toplananlar 

kendisine bir bardak su ver
diler. DOlger ıözlerini açarak 
aordu: 

- Bir bardak praba bak 

kazanmak için kaçmCJ kattaD 

aşağı düşmek lizım? 

r GÜNDE ıo PARA 
Arıadolwwn Jıer köşesiude 
birer çocuk sarayını~. Y"~.
selmesı içirı HLllA YE1 tı-

FALİN Jıepimi:den '' 
beklcd(ği yarduı~. 

ıı ıı ıımıı nıııınııınım~ooıımıınıood~fflll !1 ıımıınm~m~ıımıru~ı;ı I' m~mJ!1.uL!l ll'~.H'.rı.1İ ı ı ı'' ıl''ı iııH ',lnı~uı!' 11
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Teyzeza erım 
Pariıe ilk defa gittiğim zaman henüz oıı yedi yaşında idim. 

( Monmedi) şehrinden geliyordum. Annem yanımda, benü~ 
yeni aldığım mektebi ali şehadetnamesi cebimde idi. 

Anlatanlann sözlerine inanmak lizımgelirse o zaman ol
dukça yakışıklı bir delik a olı imişim. 

( Monmedi ) de iken herkes ban bakardı. Hayretten mi, 
hasetten mi, meraktan mı bilmiyorum ama ~bak bak mösyö 
Rambekorun oğlu geçiyor,. sözünü sık sık ititirdim. Bunlann 
içinde genç kızlar ekseriyeti teşkil ederlerdi. 

Pariıe gelince iı hiç te düşündüğüm gibi olmadı. ( Mon
medi ) nin o mağrur çocuğu alelade bir insan oluverdi. Kimse 
bana ehemmiyet vermiyordu. O kadar kalabalık, o derece 
mfithit bir izdiham vardı ki... Ben bu mahşer içinde ne idim, 
bir hiç! 

Annem başını sallıyarak: 
- Ah, bu Paris deC:i. O böyledir işte oğlum. 
K6tü bir otelde bin mütkülitla bir oda bulabildik. 
Akının olunca annem: 

Hazır ol, dedi, iyi giyin. Teyzenin evine gideceğiz. 
Şimdiye kadar görmediğin teyzezadelerinle konuşacaksın. 

Annemin emrine muhalefet mümkün mü? Hoş zaten o 
demese bile ben yapacağım. Teyzezadelerim... Onları o ka
dar görmek istiyordum ki ... 

( Monmedi ) deki terzinin benim için üzenerek diktiği el
biseyi giydim. Ne tuhaf şeydi bu eJbise. Kanat gibi safü' an 
geoit uzun etekleri yürürken bacaklanma dolaşıyorlarc..ı. 
Hele bir pantolonu vardı ki sormayın, haza şalvar. Fakat kim 
De derse desin bu elbise beni bir kat daha açmıftı. 

1 
Teyzem (Sen ]ermen) caddesinde kiiçük bir apartımanda 

oturuyordu. Nazik ve sevimli bir kadındı. Y almz ara sıra 
daman tutunca öyle müstehzi bir hal alırdı ki onun bu halini 
hatırlamak benim başımdan aşağı kaynar suiar giymeme 
kafi idi. 

Teyzem beni görünce haykırdı: 
- Oo benim küçük Jorjum sen adP.ta kocaman bir adam 

olmuısun. Bu ceketle kimlere benzediğini biliyor musun? 
Tıpkı katibi adillere. .• 

Bu sözleri sa!onun bir ucundan yükselen kesik ve müstehzi 
kahkahalar takip etti. Bunlar ne merhametsizce gülüşlerdi 
bilseniz. 

T eyzezadelerim boa doğru geldiler. lkiai de güzeldi, 
ikisi de sant1ndı. Korkp, hicap va hiddetten mliteşekkil karma 
kanşık bir halita ile bir PfkıDa dönmüştüm. Alaycı kızlar 
beni aralanna aldılar. Konuşmıya başladık. lıimleri (Kler) 
ve (Lüiz) miş. Ben de oulara i~mimi söyledim. Ciddi ciddi 
konuşurken ikide bir sapıtıyorlar, ceketimin uzun etekleri 
ile alay etmiye kalkışıyorlardı. Öyle bir kıs Jus gülmeleri 
vardı ki Allahım! 

Beni sıkışbrdıkça sıkıştırdılar. Mevzuu bahsolmadık hiç bir 
halim kalmadı. T aşralıbğımı mı ileri sürmediler , mektebi 
ili şehadetnamemi mi istihfaf etm.ediler neler de neler ... 

Ben artık sıfın tüketmiştim. O kadar çok içirdiler ki ve 
öyle oburcasına yemek yedirdiler ki sormayın. Tabii gendimi 
kaybettim ve bu kaybediş bir tatlı tabağının sofranın üstün
den benim kucağıma naldimekin etmesine mal oldu. Üstüm 
başım battı. 

O gece benim hayatımda geçirdiğim en buhranlı ~. 

T eyzezadelerimin kahkahalan, istihzalan bir d11\ika 
hatırımdan çıkmıyorlardı. 

Estesi gün hasta düttüm. Bir hafta sonra Parlsteıı aynlsr
ken herkesin bayıldığı bu büyük şehirden nefret ediyordum. 

* Yirmi bet sene sonra teyzezadem ( Klcr ) i ikinci def~ 
gördüğüm zaman bir devri ilem seyahatincien heaiiz yeuı 
dönmüştüm. Kız kardefi ( Liiiz ) &lmGttil. • 

- Klerciğim, benim sevgili kardqim, PariH ilk plcliii9I 
günleri habrlıyormusun? Dedim. 

Gözleri yatardı. 
- Ya ne gtlzel gOnlCt"di onlar, c:eYabım yercft. 

habralarl 
- Haydi caaım meaut habralar mı? Bir ele .,... IOI'· 

Rezil, kepaze etmiftiniz beni, hasta bile oldum. 
Omuzlanm lilkti. Acı acı gtlldii: 
- Budala dedi. Anladm mı ki her ikimiz de -:88 ~ 

olmuttuk. Hatta bu ytizden aonralan biçare ~e 
danlıtbk bile. . 

- Alayın sırası değil. Benim o zamanki ~ acemı, 
budalaca halimin nesini seYecektiniz? lr,murun 

- Yalnız korkak ye mabcuptun. Bqka biç bir 
yoktu. Açılmamıı bir koncaya benziyordu. aff ttikt 

( Kler ) in bu a&zleri çok hOfUma gitti. O beni e d en 
baıka benimle eYlense çok iyi olacağını bile dilflhı 6m. 
Fikrimi hafifçe açtım. • 

- Y .,..._ yok dedi. Şimdi geçti. Seyahat aana çok 19yler 
6jretti. ŞimdJ - de JaerkM tibi, bittin erkekler sibi 

~~ *** 
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K çuK Seniııin annesi öl
müştii. Fakat ona dediler ki: 

-- An ··en, uzak çok uzak 
bir yere hava tebdiline gitti! 

Senih evvela buna inanır 
r ı gLründü. Lakin dadısı 
I tma kadının gözler ni ara 
ı a yıı lı v·,,d · ~ e içine bir 
• "ph i Jı. Bazı gPCP r ya
t • ı ~ erk n r ' bir 
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- An " b , ne &"~ 
ğiı mi? 

Di~ or, sonra parlak gözle
rim köşed 'd kc ıtuğa dön
d;.ıriip t orada ince s.::rı, n, 
:ı.: y f gözlü ~ ç kadının ha
la 'r i b,1 göremeyınce ağlı
ya. k Fat a kadına koşuyor, 
b jnuna a. lıjor ve mütema
d yen bu suali tel rar edi
ycrdu: 

- Dadıcıf annem ne 
za ::.ı gı: .cet ? 

Hqh t Fatma kadın hiç 
ıesini çıkarmıyor, her vakitki 
g'bi sı..suyordu . 

lf 
E'r al.şam babası küçük 

Sen~he: 
- Yavrum, eledi, annenin 

iyi olmıı sı belki uzun siire
cck, onun içın yerine başka 
bir amıe gelecek. Sözlerini 
di 1le, yaramazlık etme emi? 

Hakikaten ertesi gün genç 
h lr k.ıdın eve yerleşti , gece 
de babastle karşı karşıya 
sobı.nın yanınduki ~. oltu~a 
oturdu. 

Senih mümkün olsa ansızın 

uu kadının il.;tüne atılacak, 
& çlarından tulup sürükliye 
ı>ür i k;iye kapı dışarı ede~ek: 

- H ırsız, diyecekti, anne
nıin yerinde ne hakla otunı
yo.sun! 

F clı:at tabii buna cesaret 
edemiyor, yalnız yüz vermiyor, 
ı;urat ediyordu. 

Hele kucağına ıılıp sevmek 
okşamak istedi mi kıyamet 
kopuyordu: 

- Bı.rak beni, ben annemi 
isterim. 

O zaman babası araya giri
yordu: 

- Oğlum, annene · karşı 
niçin huysuzluk eciiyorsun. 

- O benim annem değil ki. 
Genç kadın bunu işitinçe: 

- Peki Senilı, annen de-
ğilsem, b, .. c"ci annen olayım. 

Senih a ~i ıi çı' a madı. 
Yalnız o ı., ı..den itibaren ak
f'.. =kten ,. z<"c t; F •kat bu 

« o » .r. • fr.k:ısı: lı.l 

AJ11/uırriri: f els 
.:i banın tevkifinden sonra 

ru: • m İngi:tereye avdet etti. 
Semn aile ismin Bedfort 
değ' !.. A nnem babanı sevine
d; , i için ismini değiştirdi. 

Dora bunlan söylerken pek 
ar. indi. Odrey it.andı. 

- Senin için kendimi hapse 
al.r-.ımalıydım. Bu kadar feda-
1::.'.r:Oğ"a deyme;ı: mişsin.. Hatta 

. •en bile. 
- Annemizin aleyhinde 

~ö .< mi ye nasıl cesaret edi
}«"sım? 

- EY<;;, ııöyiüyorum. Benim 
r' e :ı anem.d i .. Teşekkür ederim. 
L!ıt!cn aile iı mııi söy:u ıni
.s:u ~l 

- K '1din bul.. 

anne 
sükiin devri ona pek yarama
dı . Rengi günden güne sarar
mıya, göz bebekleri büyiimi
ye başladı. 

G enç kadın çocuğun yata
ğına eğilmiş san saçlannı ok
şuyordu: 

-Yavrum, d'yordu, görüyor
sun ya, annenin yerLDi a mı
ya kalkışıyorum. O bir elek· 
ti. 
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Senih kendi hiddetine mu
kabele etmeden ı künetle çe
kilip giden bu kadının da an
nesininkine benziyen şefkatli 

bir k" p taşıdığına hükmetti. 
Haftalı:.r geçtikçe yanakL

nnın sol~n!uğu arttı. Goz 
bebekleri daha ziyade biiyüdü. 

Haftnda iki defa ge!en 
doktorun kend sini muayene

. den sr>nra ald.ğı tavırları hiç 
bezcnrniyordu. 

Bir akşam masanın üzerin
deki pembe abajurlu lambaya 
bakarak neler hatırladı neler .. 
Bu abajur küçük koltukta otu
ran a nnesinin yüzüne biraz 
renk, biraz hayat verirdi. 

Yemek odasında cici anne
sile babası yüksek sesle ko
nuşuyorlardı. Hatta sade yük
sek sesle konuşuyoıfar dene
mezdi, adeta atışıyorlardı. 

Kelimeler kapının aralığın

dan birer arayıc ı fişegi gıirıil
tlisile giriyor, gelip Se" . "" 
kulağında patlıyorlardı . 

Babası: • 
- Öf, diyordu, bi r ayd ır 

sokağa çıktığım!z yok, artık 

boğulacağım, bu akşam gaze
teci arkadaşların birinden bi
let uydurdum kalk sinemaya 
gidelim. 

Bir müddet 
- Dernek 

yorsun. 

siikfıt. 
gitmek istemi-

- Canım hasta çocuğu bı
rakıp ta tiyatroya mı gideceğiz. 

- Dadısı var ya .. 
- Dadı başka , ana baba 

başka .. 
- Öyleyse ben yalnız gidi

yorum .. 
Babau hiddetli adımlarla 

bir miiddet evin içinde dolaş
mış, sora kapıyı şakkadan 

çekip dışan çıkmıştı. 
Biraz sonra bastıran ateşin 

tesirile dalgınlaşan Senih, göz
lerini açtığı vakit cici anııesini 
baş ucunda buldu. 

Evet küçük yavru tahminin
de eldar.mamıştı. Bu kadında 

ılliitercirni: Unıer F'a::;lı 
- Mister Şanona sorarım .. 
Diyerek çıktı. 

XI 
Mister Malpaı 

Şanon Heymaket te biiyiik 
bir apartımanda oturuyordu. 
Ayni zamanda burasını yazı
hane gibi kullanıyordu Bunun 
için muavini Sitil oraya yeni 
polis müdüriyeti namını ver
mişti. Şanon masanın başında 
oturmuş maavinile konuşnyor
du. 

- Kızı göremedin mi? 
- Tam hapisaneden ben 

yetiştiğim zaman çıkmıf. Ara
sam tabii bulamazdım. 

- Mahkeme zavallının müc-

Zelıirli gaz 
B ir kilisenin fa 
mirinde kulla

nılacak 
Awsturyanın Kezermark ki

lisesi mihrabında ve duvarla
nnda buluan orta asırlardan ' 
kalma oymalı tahtalar nakış-
! an ile maruftur, o dertce.J.e 

ı ki II :'ll.ıri ile meşgul ol ar ı 
ar,~ .nda ı,:un rce se.r hafi 

'1<} 'sİ kafla 
Baba kızını, ka
rı -koca birbirini 

öldfirebilir! 
Meksikadan Asosietet Pre

se çekilen bir telgrafta an
latıldığuıa göre, Meksika 
kongr si, temyiz mah' C'mcsi 
reisi ı:ıö~yö Gile }'eni bir 
ceza kır. unu ha::.ı.: .ısı · çin 
salah ye i mutıa ver ·~ v rl C' a.. T 1- mu ~ ~p· n bu 

yi · m k u zere · 1 bu zat J l !:- v ı aat 

·_ır.ı tu 
f bu lı -
c ı a 1 u t a 

1 ... r 

!) ( l 

r nkarra re 

l 

• 1 1 1 • 

i ~ 1. i t ., 

I~ b 

• r • n d .... 

1. 
l 

z 

. -

ve kılıse on b< 
0 

n ... ı .ı 
gaz•n t ırı alt, c' a bırakıla
caktır. 

On b~ mindcn sonra lt'li
'>Pnın biltun mcnfrz eri ı:.çı: .rak 

rek y i bir c a k ı nu 

n 
;ı n 

1 
i fal e 
[ 

krc 
l r 

n h , 
r l 

r 
n ~ 

l l ,ı 

·i 
1 

k 1 
' 

( -
ı n-

(. 

c 
1 • 

Ol 

a 

la~ ı. , ş:u-
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annesin'nkine benziycn lıir 

kalp vardL Ba!ı:ısı,hasta hasta 
kendisini bırakıp ~·ttiği halde 
cici annesi onu bek emek 'ç'n 
kalmıştı. 

Oh.. Halbuki cici an- e~ınc 1 
vaklile ne sert, ne aksi mu
amele etmişti . Bak, şimdi bile 
eli lıaret!ı alr.u da öyle h:!
.reketsiz duruyordu. 

Ay, yoksa nğ:ıyor mu idi ? 
-- Seilih, diyordu, ben se

nin için bir yabancı bir cici 
anneyim. F alrat eırin ol tıpkı 
annennıişim gi bi seni sevıyo
rum. 

Yavrucak ta fazla dayana
madı. Hıçkırarak genç kr.dın:n 
boynuna atıldı. 

- Hayır, decti, sen artık 
benim cici annem deği ! :;in, 

asıl annemsin! 
>f >f 

Senih iyi leşti, büyüdü, kos 
koca delikanlı oldu. Bugün 
annesinin her boynuna atı lışta 

o hem acı hem tatlı anı hatır

lıyarak sorar : 
Sen benim 

annem mi? 
nemsin, cici 

Ve cevabını gene 
verir : 

- Neye cici annem 
Asıl annemsin ... 

kendi 

olasın. 

Nakleden 
Ahmet Hidayet 

rimiyetine hükmetmekle bü
yük bir hata yaptı .. 

- Kabahati saklıyanlar ma
sum değildirler. 

- Bu münakaşayı daha 
fazla uzatmıyalını. Mister Mal
pas tan yeni bir haber var 
mı? 

- Sir kelimesinin tam ken
disi .. Evi de öyle .. 1917 kanu
nusanisinden beri 551 numa
ralı evde oturuyor. Hemen 
hemen bütün vaktini evde ge
çiriyor. Geçen sene komşusu 
mister marşalttan geceleri 
ağır çekiç darbeıine benziyen 
gürültüler olduğundan sabah
lara kadar uyuyamadığına da
ir b'r tikayet mektubu al
~t k 

- Hizmetçisi falan yok mu? 
- Kocamuı evde kendisin-

den başka bir . şahıs yok ... 
Ayni zıunanda dışan da çık
mıyor_ 

l 

A.rr 'ln} ada ga ip devletlere 
.:"'>• il . . . 

tazmı:1 ' v r r.:. .n.esı ıçın te-
ehbiMıtta bu!unoı.mas.m isti

ycn Milliyetpt"rvcr fırka ıle 
' - 1 -ı;.uııun m ım .. uıı o aııııyae<ıgı:ı ı 

icldia e~n nmted !l r, idC:ia-
la mm le!ı r.cfo o!malr üzere 
rcisicümlrur H!ndcnburgun is
ırini zikretmektedir! r. Haki
fu:tte mareşal hangi tarafı il
tizam ediyor, bir tarafın iddi· 
asm ,Jrnkarsamz kentl ilPrtnİ, 
diğer tarafı:ı iddias.:ıa göre 
de onlan. 

Bir adanıı.ı ayni zamanda 
yekdiğerinc zıt iki tarafı da 
i; t i zanı etmesi mümkün ola
nııyacağına göre bir tarafın 
yalan söylediği muhal.kaktır. 
Fakat acaba yalan söyliyen 
hangi taraftır? 

Öyle görünüyor ki, bu ş 'm· 
dilik anlaşılarnıyacaktır. Filha
kika mareşal Hindenburg baş
vekile gönderdiği bir mek
tupta, Y ung plaru hakkındaki 
fikrini ancak p!an meclisten 
geçerek resmen kendisine ar
zedilcliği zaman söyliyeceğini 
bildirmiştir. 

Binııenaleyh, o vakte kadar 
her il i taraf ta iddinlarında 
israr e 1ebileceklerdir, demek
tir. Hakikat şudur ki r eisi
cümhur, fikri ne olursa olsun, 
bitaraf görünmektedir. 

Haydi şu kadını getir 
bakaiıın .. 

Sitil biraz sonra yüzii boyalı, 
toın bul bir kadınla avdet etti. 
Şan on: 

- Mis Nilsen işsiz kalmış 
bir dansözsünüz değil m'? 

- Evet.. 
- Portınen meydanında 551 

numaralı evi ziyaretinizin se
bebini, $>ğrenmek istiyorum. 

- Bir polisle konuştuğumu 
bilseydim bu kadar açılmaz
dım.. Hem de beni istintaka 
hakkınız yok. 

- Her halde mister Mal
pasın maiyetinde idiniz. 

- Hayır... O benim tama
mile yabancımdır ... 

- Peki seni nereden tanı
yordu da evine davet etti, ve 
seni mister Marşaltın evinde 
gürültü çıkarmıya memur etti? 

- Her gün gazetelerle iş 

aradığımı ilan ediy?rdwn. 

Zoı·lıı llir el ukat ... 

Ort be ylu, oz'u ' kı
tavırlı 

}' ı, 

ta bir b~y, " 
r ım.. Bey bir..z 
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~izı ? ı .ıy<ıı muz y-
elen? 
Hanım biraz •zardı, ~ğına, 

soluna V( arkas na oa tı. ~on
ra duyulmıyacak kadar h fıf 
bir _sle bir y er a -
!attı. Han ıı::n soylt d rı ş ri 
z. ' m k im Ldı. Re; bey 
ihtar ti. 

H:ç bir şey anlama 'ıı:ı 
söz:' · • zd , - dedi - b. z 
y ilcek ses e soylci ki anlı
~ "-ıı dendıın. 

H·mm sc":n biraz d. h· 
y k e!t r •- anıatm v:ı başlı.Jı. 
Fal~at bu ııes n de k"fi 
gelmedi ~;ni ıhtar ed '1 

Rei ~ey hanımın b:raz ca· 
nını sıktı. 

Hanım, ihtar karşıs nda, her
kesin duyabilec!'ği bir sesle: 

Anlatıyorum işte.. -dedi
Sesim fazla çıkmıyor ne yapa
vım efendim .. 
· Re;s bey: 

- Bu kad::ır ses söyledikleri
nizi i şi tmek i~in kafi .. - dedi -
Demindenbeı·i bu sesle anlat
mış olsaydınız bir şey söy
lemezdim. Anlatın bakalım 
şimdi, ne istiyorsunuz bu 
Leyden? 

Efend;m bu bey benim 
komşumdur. Evierimiz yakın
cadır bizim .. 

Bir buçuk ay kadar o1u
yor, b;r gece eğlent is i tertip 
etmişler evlerinde.. Eh komşu 
diye olacak galiba, bizim 
efendiyi de çağırmışlar bu 
eğlentiye .. 

Gece yarılarına kadar pen
cere, kafes ılrkalannda bek
ledim bizimkini, fakat ne ge
zer efendim, ne gelen var, ne 
giden .. 

Saz sesine sarhoş naraları, 

buna da kadeh, tabak, çatal 
güriiltü!eri karışıyor ve bitip 
tükenmiyen bir heyheydir gi
diyor ve ... 

Reis bey hanımın sözünü 
kesti: 

- Cidden mükemmel bir 
talalrnti !'saniyeye maliksiniz 
siz. Fakat] bu fuzuli cümleler 
üzer.n :!e uğraşmadan doğruca 
mak~ada geçseniz çok iyi o
lacak. 

Bu adamı ben de gör
mek isterdim. 

Sitile dönerek : 
- Senin söyliyeceğin var 

mı? 
- Ehemmiyetsiz... Her cu

martesi saat befte m "safir ka
bul ediyor. Fak at bic defa 
gelen bir daha görlinmüyor. 

- Doğrusu bu adamı göz 
hapsine almak icap ediyor. 

• O gün scnebaşı idi. Yiye-
cek bir dilim ekmekle bir 
bardak sudan batk bir şeyi 
yoktu. Ne yapacaktı? Açlıktan 
ölecek midi? ... 

Yataktan kalktı. Giyindi. 
Ufacık aynasının önünde soluk 
çehresini seyrederken kapı 
vurularak ev sahibi kadın içe
ri girdi. Eiindeki mektubu 
uzattı, ve: . ! - inşallah ıyı haber 'er .. 
Herkcsiil }·~mak icin bazı J 
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- Ha il b' ı, tu• l ~ 
-- Ned r o b a o n v, 

o anlu nı:ı.a eı. ı ;ı. 
- An atıyorum a efendim. 

Bizim ef n ı oraya ~ ittıkten 
sc. ıra saz başladı, rakılar İç • -
di, oyun bilenler oynadı ... 

Reis beyin tah mm' lü kai
maını tı . Hanım bir tür ü da
v ının seb-bini anlatamıyor
du. 

Anla, 1 ı, kafi hanım 
- dedi - oturu sız b kaıım. 
Si.c halkın efe d m bu h n ı nı 
si:ıi niçin d'tva cttı, k: c.a an· 
lalın. Daha çok i~İ'ııiz Hir bi
zim .. 

r.Iaznun erkek ~5yle anlattı: 
- Efendım komşn habn 

saydık, bu hanımın beyini 
eğlcntimize çağ ırdık. Çağır
maz olaydım keşke.. Eğlcntı 
bu.. Biraz geç kalmışız. Ne 
bilirim ben hanımın bundan 
sinirleneceğini? 

Geceleyin tam biz eğlenti
nin en hoş bir zamanında 

iken kapı çalındı, ben indim, 
kapıda bu haıumı gorunce 
komşum olcluğui çin ve ko
cası da bizde bulunduğu ci· 
hetle nnaketle içeri davet 
ettim. Fakat birdenbire ne 
dese beğenirsiniz? 

- Seni utanmaz seni.. Ko· 
camı baştan çıkardığın yetiş• 
miyormu9 gibi, beni de içe· 
riye çağırıyorsun ha? 

Dedi ve de rhal suratıma 
kuvvetli bir tokat aşketti. 

Ben fena halde sarhoştum, 
ne yaptığımı bilmiyorum, ga
liba bir iki laf söylemişim, bu 
hanıma. İşte mesele bundan 
ibaret efendim .. Maamafl ben
deniz avukat tutacağım. Muha
kemeyi talik etmenizi rica 
ederim. 

Reis bey maznunun talebi 
veçhile muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı . 

Hanım salonu terkederken 
söyleniyordu: 

- Ben de bir awkat tuta
yım da gör bakalım. Hem de 
en zorlu avukatı tutacağım 

ben .. 

şeylere ihtiyacı var. Parayı 
veremediğiniz için bugün sizin 
odayı bafkaaına kiraya vere
ceğlm. Size koridorda bri ya· 
tak yaparım. 

Dedi. Odrey bir kelime söy
lemeden siiratle mektubu açtı. 
Bir satırdan ibaretti, okudu. 

"Bu akşam saat beşle Port· 
men meydanında 551 numa• 
ralı eve geli ni:ı sizin için İ~ 
var.,, 

Malpöı 
O drey elini alnına götürdü. 

Malpas kimdi? Adresini nere· 
den cğrenmişti? 

Xll 
M cvidi nıül&kat 

(Od rey) gözlerini uvuşturıı· 
rak mcktul u bir dalıa okudıt· 
Yau lmı~ın kal~.ın i e yazılıı>lf" 
tı. K:ıtlıyar:ık cebine yer!_ ş• 
tirdi. Acaba kr.ııc! is " ııe veıı c
cck iş ııe idi? Uzı-'ll uz un c;i;· 
şünclü ve gitr.:ı:y~ karar \ ' t rdı· 

l Bi ,mcru 1 
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lspat edin bakahm! 
Evimize eiren ondan 
başka erkek var mı? 

- 29 - l1u/ıarririı M. Turhan 
Filhakika, o gün öğleye ı Suphi de, kadın da sözü 

dotnı Eamanm anuı daireye uzatb. Delikanlı, mahkemeye 
kadar geldi, Orhanı odasın- 1 mfiracaattan bir semere çık
dan dışarı çağırttı. Abus bir l .rnıyacağuıı kuvvetle iddia 
çehre ile: i etti. Kadın, « şeriatin kestiği 

- Beyefendi -dedi- itte gel- . parmak acımaz » demekten 
dirn. Ya: Evet, ya: Hayir, de- geri kalmadı. Fakat, iki taraf-
llleni bekliyorum. Evet dersen ta zihnen bir ıeyler taşarh-
irnama haber vereceğim, izin- yordu. 
name çıkarttıracağım. Hayir, Kadm, ~ek Hasan zadenin 
dersen, arzuhal cebimde hazır, avdetinden evel şu jşin bit-
~oğru mahkemeye gideceğim. mesi lazam olduğunu göz önün-

Orhan, her kelimesi, bir de tuttuğu için Supbi tarafıo-
dirhem zehir gibi yüreğinde dan bir uzlaşma teklifinin vu-
lcılar hasıl eden bu ültima- kuuna intizar ediyordu. Esa-
'omu dinledikten sonra: sen maksat, tütün kaçakçıı;ına 

- Suphi beyi gör, -dedi- bedava bahşolunan ilk vuslat 
hu işe onu vekil ettim. anının bedelini Orhan beye 

Kadın, itiraz etmek, son tediye ettirmekten ibaretti. 
•özü hemen orada almak ister Ancak, uzlaşmıya kendisi te-
gihi göründü, nazlandı ve ni- mayül gösteriı ce Suphinin büs-
hayet bir lütfu mahsusta bulu- bütün inat edeceğini düşüne-
ııuyoı m\ ı gibi: rek iddiasında mümkün oldu-

- Bu kadar güldük, gU- ğu kadar 1srar etmekte muz-
lllftük, batarın için peki, diyo- tar kalıyordu. 
rurn. Fak at Suphi beyi işe Delikanlının diltündüğü ise 
ltanşbrmaktan fayda çıkmaz. büsbütün başka idi. Bu fahişe 
V apılacak iti söyledim. Ya dolabından arkadaşını, para 
het, ya hayir. Bunun ortası vermeden kurtarmak imkinım 
Yok. görmemekle beraber, kadm-

Suphi, arkadaıımn kendi lan iyi bir hile ile ucuz 
hcttana sardığı dilli belayı e- bir sulha icbar etmeyi 
'İnde kabul etti ve derhal düşünüyordu. işte bu kar-
llıtinakataya girişti. Kadın, şıhkb mnlihazalardan mfina-
h.rnlei ulida göz yaşlarile, kaşaya tedricen itidal geldi. 
l:loktai nazarım kuvvetlendir- Suphi bey münasip bir giri:r.-
lııelc, mlceraya bir facia ren- gih bulup: 
ti vererek Suphiyi rikkate - Bir kere - dedi - nikih 
düşürmek istemişti. Delikanlı- lifım unutmalısınız. Orhandan 
'1n ağır sözler sarfetmesi ü- gece hesabile alacağınız neyse 
~rine ağlamayı ve merhamet onu istemelisiniz. Gerçi, arka· 
dilenen majdur vaziyetini bı- dqımı, yalvara yalvara evinize 
talcb, hak ietiyen mtlddei ta..- g8tllren •İzainiz, bayle bir 
rı takındı, • Suphi ile bara- para da istiyemezsiniz ama, 
~tli bir lisan mücadeleaiııe evinizi pir aşkına İf}etmiyor-
ıirİfti. sunuz ya, elbet müşterilerden 

Maamafi, delikanlımn azmi bir şey alacaksınız. iste ben 
de yaman görihıüyordu. Zer- bu hesabı üstüme alırım. 
re kadar nezaket göstermi- Eımanm anası. için için 
Yor, kızının namusunu mida- beklediği teklifin ortaya atıl-
faa eden bir anaya değil, mumdan dolayı sevindiği 
eıı ldi bir muhabbet telli- halde birdenbire muvafakat 
bna IÖz söyler gibi konutu- ~yüzü g6stermedi. 
~?rdu. Nazfk davranmak, bel- - Biz, kerhane itletmiloru:ı 
ıq kadının cüretini çoğalta- ki para iatiyelim. Dlinyaya gc.-
~ Likin, kıymetsiz bir lecek çocuk babasız kaldıktan 
ftlıite muamelesi görmek, sonra paranın, pulun ne fay-
~•riz bir tesir ika ederek dası olur. 
qdını telifa diifürüyordu. - Çacuğunuza baba bul-

Suphi, her şeyden evel, nıak, bu dar zamanda para 
l'lıaya müstenit muhabbetlerin bulmaktan daha kolaydır. Siz 
likayet hakkı temin edcmiye- aklımza koymuşsunuz. Kimin 
C~ğüıi, her fahişe gibi onla- malı o!duğu belirsiz bir ço-
~ da bir nevi "haricez cuğu, bizim arkadaşa yama-
llktık,, vazi} et taşıdıklannı mak istiyorsunuz. Orhandan 

'lllattı. alacağınızı almıya razı o.un. 
ti :-- Hanım -dedi· onıspu'ar, Sonra parasız bir baba ara-
~ag çileği gibid r, rast ge en mıya l .. oyulun, Üç güne var-
lf lana bakar. Ne kanun, ne maz, bir düzine adam bulur-
~ttaın, o çileği ko· a nnlara sunuz. 
b '-t1f1ttaz. Onun 1{İn ~ı\ ·, ı - Nasıl olur Suphi bey. '•illa ~l·da bu davadan vaz b k b ı Yarın, ö ürgün amı urnuna .:Ç .. Orl: an bt.y, nasıl olur da 
-.,:tı k dPg· ec~k bir kızı hangi erkek 

lQ ızını alır? r 
kabul. eder? 

~ A:amıyaca~sa pnrrnak - Adam sen de, bakar 
~t~~ çocuğu niçin giimen- kör mü yok, elbette birini 

" " Kızına her şeyi üğreti-
ıorıaıı v 

t1· n da bu kann agrısına 
t!t•ınamau için neye bir yol 
b,~~rrnedin? Hem çccuğun 
~ı"'nın Orhan olduğu ne 

'-n? 
ti" Evimize ondan başka 
):~ erkek varsa iapat edin, 

iftira etmeyin f 
~;- Tabii anlayacağız, tahki
bit Yapacağız, komşularınıza 
~ tt birer soracağız, işin iç 
~~~ii öğreneceğİJ. Hoş, ge
>a~ llladdeaine de inanmı
b\lfc L_ Ya. Orhan bey, çarça
,ı,, 111&ba olacak bir adam 
d~~ı, . ~amadan eye) aeniD 
•...-aaaldığm l.immda. 

yakalarsın. 
Nihayet pazarlığa gir~şilmiş-

ti. Kadın, elinde tuttuğu bU
yOk kozu kırdırmamak iç.in 
kaydi ihtirazi serdetmeyi unut
mallllf, son sözU Eımaıun söy
liyeceğini ileri sürmüı ve mah
za, Suphinin hatırını kırmamak 
için pazarlığa giriıtiğini anlat
mlfb. Esma, ın.ının nikihla 
tamirinde ısrar ederse bu pa-

• zarlık keenlemyekün addolu
nacaktı. 

Delikanlı, hilekar ananın 
bütiin bu temhidahna kal'fl 
bıyık albndan gftlümmycrek: 

- Hay hay - dedi • aeniDle 
ul111' a ~EWFJI ........ 

Kavga ... 
Olurken sakın 
ayırmıya teşeb
bus etmeyiniz! 

Yan kesiciler kalabalık cad
delerde icrayı bab-aset ede
bilmek için yeni ve çok kur
nazca bir usul bulmuflardır. 

Panduflacılık ismi verilen 
bu usul sayesinde kalabalık 
caddelerde hiç milıkiilita te
sadlf etmeden para, mücev
her, saat, kordon, velhasıl 
ellerine ne rast gelirse aşır
mıya muvaffak olmaktadırlar. 

Karilerimize tavsiye ederiz, 
bu satırlan dikkatle okusunlar 
ve merhametlerinin sevki ile 
cepleriı:i boşaltm c.k tehlikesin
den kendilerini korusunlar. 

yankesiciler ekseriyetle iz
dihamlı yerlerde it yaparlar. 
Yeni buldukları usul ise izdi
hamı dalıa ?.iyade artırmak
tır. Bu usul iki , üç yankesici 
bir araya gelmedikçe yapıla

mr.makta, mamafi herbiri de 
kısmetini alabilmektedir. 

Birbirleri ile evelce sözleşen 
bu yankesiciler ekseriyetle 
caddede birleşerek, yekdi-

ğeri ile karşılaıır karşılaş
maz hemen ciddi bir kavga 
çıkarıp dövüşmeğe başlarlar. 
Tabii bu dövüşme polis yeti-

şinciye kadar zaten kalabalık 
olan caddenin ahalisini halka 

şeklinde dövüşenlerin etrafına 
toplamakta, bir kaç hayır sahi-

bi de kavgacıları ayırmaya te
ıebbüs edince matlup hasıl 

olmakta, yankesiciler bir elle
rile birbirlerine vururlarken 

diğer elleri ile de etraftaki 
halkanın ceplerini boşalt
maktadırlar. 

Karilerimize tavsiye ederiz: 
Yolca bir k· "gaya tesadüf 
ederlerse sakın alakadar ol
masınlar, bilhuaa ayırmıya 
teşebbüs etmesinler. 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

m~ ~ •aat 21.30 da 

1111 

11111111 

Tepeb&fl 

tiyatrosunda 

Kumarbaz 
~ perde 

• 
Şehzadebaşı fliiLLET tiyatrosu 
Bu akşam Şevki B. temsilleri 

ısr ANBUL ÇAPK!NI 
Komedi 3 perde 

Sinemada: GECE ESRARI 
son devreleri 

* Kadıköy Kuşdıl ı H·131 t'yafiOSU 
Bu akşam Cevdet B. temsılleri 

HIRSIZ SİMON 
3 perd~ 2 tablo 

dühuliye 30 kunış 

kandırırız. M-:aıkeı11elerdt> rezı l 

olup ta eli boş evıne dönece
ğine birkaç altm kazanmayı 
elbette o da ister Ben ken
dim gelir ona nasihet veririm. 

Kadm, bu son sözden der
hal yeni bir ümit hasıl etti. 
Orhana ait hesabın tesviyesi 
mraaanda Suphiyi de sızdırmayı 
dtltllndO. 0,1 altı aydanberi 
topu topu iki erkeğin kuca
ğında dolaşan kızının tam bir 
san'atkir halini alabilmesi için 
birçok erkeklt>rle münasebet 
tesis etmesini istiyordu. Ea
mamn, Eşek Hasan zadeye 
gönnl vermesinden de mem
nun değildi. Şu kadar ki kızın 
yo!a girmesini temin için o 
münı sebete müaait güron
miifti'. 

k 1 l '.J ' · ~\ el ~ t __ ı u i a ı· r 
Amerikada ~çt~i kaçak
çıları kıralı ve arkadaş• 
ları yakayı ele verdiler 

Amerika gazetelerinin anlat
tıklarma göre, zabıta geçen 
gün, daha ortalık ağarmadan ı 
Nevyorkta ve Nevyorlrun ya
kııı sahillerinde 38 tane bina
yı basarak bu binalarda gizli
müskirat bulunup buhmmadı
ğmı araştırmış ve çok mühim 
miktarda ispirto ile kıymetli 

şarap ve ıampanya varilleri 
bulmuştur. 

F.n mühim stok Nevjerseyde 
kain bit' şatoda elde edilmiş
tir. Şehir haricinde deniz ke
narına yakm yüksek bir nok
tada kain olan bu şato müs
kirat kaçakçılarına umumi 
karargah hizmetini görmekte 
idi. 

Gerek bu şatonun ve gerek 
zabıta tarafından basılan 38 
binanın sahibi, kaçakçılar 
kıralı ünvanım taşıdığı halde 
şimdiye kadar aleyhinde hiç 
bir delil buhmm._mış olan 
Kesler isminde bir adamdır. 

Kaçakçı teşkilatının uzun 
müddet masun kaldıktan son
ra nasıl keşfedi ' diğine gelince 
bu, Kesler avrupadan veya 
d:-ğer memleketlerden ispirto 
getirmek üzere beş tane bü.
yük vapur ile vapurların ma
llarım sahile çıkarmıya mah
sus bir çok motörbot satın 
almış ve bu sefineleri hem 
mitralyözle, hem de telsiz tel
graf ile techiz etmiştir, ayni 
zamanda da şatosunun bir saat 

Bir f~acia 
,,, 

Uvey evlat an-
nesi ile birleşip 
babasını vurdu 

Babkesirden bildiriliyor: 
Balyanın Çarmıh köyünden 

Ahmet isminde ihtiyar bir 
adamcağızı, karısı ve övey 

evladı Tahir batının mftte
addit mahallerinden bıçakla 

ağu 1Urette cerhetmişlerdir. 
Zavallı ihtiyarın, kendisini 

ölilm yolun.ı götüren Fatma 
ismindtki bu kadınla se-

kiz ay evel evlendiği anlqıl
mışbr. Fatma, ihtiyar kocası-
nın ilk ailesinden kalan ço

cukların eve kabul edilmeme
sini talep ediyormuş. 

Üvey evlat istemi/ en zevce 
arzusunu ihtiyar Ahmede ka-

bul ehirmiyeceğini nn'adığı 
zaman ~:endi oğlu Tnlı:r ile 
l ~raher onu tehdide karar 
vcı-n. :ş ve bu karanm evinde 
nihayet mevkii fi,le koı muştur. 
Zevcesi ve üvey oğlu tara fır. -
dan başııım mi.ıteaCldit mahc:.l
lerinden ağır surette cerhedi-

ien ihtiyar adamcağız Balyaya 
getirilrnioilir. Doktorun ucaye
nes ıde yaranın tehlikeli ol
duğu 2nlaş1Jmıf, carih Tabir 
ve valdesi Fatma yakalanml.f· 
lardır. 

• 

otesinde kAin bulunan g6rü
nüşte harap bir binaya gizli 
bir telsiz merkezi yapbrmış

tır. 

lapirto Ye f&J'ap ytıklü olan 
gemiler sahile yaklaşhklan 
zaman daha kara sularına 

girmeden evci telsiz ile bir 
tehlike olup olmadığını bu giz
li merkezden ıormakta, aldıkla
rı cevaba göre hareket etmek
tedirler. Gerek merkezin, ge
rek gemilerin telgraf muhabe
resinde kullandıklan hep şif
redir. 

işte zabitanın telsizcileri 
gwi bir istasyonun uzakta 
bulunan meçhul gemiler ile 
şifreli muheberelerde bulun
duklarını anlayınca bu telgraf
lardan bir tanesini elde edip 
mütehassıslara miftahı n ı 
buldurmuılar ve bu sa
yede gizli istasyonun yerini 
tayin etmişler, ve şatoya ka
dar varmışlar, elde ettikleri 
izi takip ederek diğer şube
leri tesbit etmişler, neticede 
de bütün binalan ayni zaman
da basarak sakinlerini tutmuş
lardır. 

Tevkif edilen adamlar için
de teşkilabn reisi olan zat ta 
vardır. Amerika gazet~lerinin 
anlattıklarına g6re,kaçakçı teş
kilib bu hadise lizeriııe 
yiyeceği hapis cezasmdan bat
ka milyonlarca dolarlık bir 
zarara da giriftar olmuştur. 

Şoförler 
Arap harfli eh
liyetname/eri 
değiştirecekler 

Seyr6sefer merkezi, yeni 
harfler kabul edilmeden evel 
Arap barflerile yazalı ehliyet
name almıt olan şoförlerin 
ehliyetnamelerini tebdile bq
lıyacaktır. 

Bu tekilde ehliyetnameleri 
tebdile mnhtaç 1500 şoför 
vardır. 

Gümrük tarif esi 
için izahname 

Ahiren meykii tatbika ko
nan Gümrilk tarife kanununun 
teshili tatbiki için, diğer mem
leketlerde olduğu gibi bizde 
de kannnun • her maddesinin 
derecei şumulünü mübeyyin 
bir izahname Ye bir de eşya 
fihristi tertip ve neşri lazım 

gelmektedir. 
İstanbul ticaret oda11 bu 

lüzumdan bahisle izahname ile 
fihristin tertip ve neşri için 
İktisat vekaletine müracaat 
etmiştir. 

Bir r. o ·.si intiharı 
İzmir pdislerinden 100 nu

maralı •..:ı:\ .. .,.yin Avni efendi 
aile g~çimsizliği yiizfinden 
taban c kendini öldür
mü I f. 

d f • • •<: daaılı1 ki• Odol rıddtı• ı.ıutt·kt•slilif bir diş SUJ'U ur. Wr 
faycı ~er. Hu M:at.-jJıC ç•~ id.ır .. H •'"" 0.tl'J fei aca 
elit au1aulur • 

Balyada 
-' 

Bir sarhoş iki 
jandarma ne/ e

rini vurdu 
Balya, 21 - Dtin gece 

burada çok feci bir hadile 
vukua gelmiıtir. iki ~-
mamızın yaralan=ıeı iat.c 
eden bu vak'a pdur. 

Maden şirketi nakliyat ...
lesinden Trabzonlu MaWnt 

h l_ ... L ıwh .. e• aar Of o 1U111L ~ • 

ye ~gitmif, elindi hspla 
sermayelerdea Sa~ ..... 

1 

sına girmiı ve SafinUdi ile-, 
rine hücum ederek onu aıdt.
miye kalkışmışbr. Safi9a*m 
feryadı üzerine Naim oğlu 
Mustafa ve Hüıeyin oğlu .Meb- t 
met namında iki jandaraı&lllll 
nöbet mahallinden vak'a yeri
ne ko'Şmuşlar ve Ma1uDad11 
yakalamaya te,ebbüs etmişler. 
Mahmut bu defa eliudeki bı
çak ile jandarmalara hücum 
etmİf ve jandarma lıhıllaliifl 
eli ile sol böğrilnden, Mehme-' 
di de sağ omzundan yarala
mıştır. 

Maamafi ctir' 4;._tkAr loa -lat-'" 
rak yakalanarak baEıi rll 
adliyeye teslim edilmiftir. 

iki işten el 
çektirme 

Halktan lüzumsuz yere ,... · 
topladığı anlaıılaa ....... " 
nahiye müdürüne işten el çek-
tirilmiıtir. Y ollUZ lıareketiDd• 
dolayı Çatalca tapu mtıcl~ 
de latanbul viliyetince İfleD 
el çektirilmiştir. 

.Bu sene 
Umumi tahrir , , 
yapılması ıçın 

bir layiha 
Ankara, 22 ( T elefoa ) -

1930 senesinde ntllm, 7.iraat. 
Tıcaret, Sanayi Ye emlak hak
kmda umumi bir tahrir yapd
mua için Dahiliye endlme
Dinde. bir Jayıha bulunmÜ• 

tadır. 

Telaş yerine 
tıraş! 

latanbul maarif idarelİDcle 
geçen glin tuhaf bir vak'a ol-
mUflur. 3-4 geçten mür~ep 
~ talebe kafilesi, kendilerke'*' 
aif bir işi takip ederl • 
evrakı kaydetmekte olaa kt.'. 
tibin yanında fazla istical P 
termişlerdir. L-'· 

Memur Ef. bunlara ~ 
telif etmeyiniz,. diye ~P 
edince, gençler birdenbS 
hiddetlenr.ıişler ve memur.~ 
ile aertce muhaverelere gıı....-
mişlerdir. Epey uzun *: 
münakaşa neticesinde .. ara 
bir aui tefehhüm oldup ~ 

keli es• gençlerin teliş JDdaD& 
braı anladıkları •:retle 
çıkmış ve bu 
münakaşa nihayet bul~ 

r
ııılllltııııııılllllıaı 

29 TqrinieYd 
11 

Bu aziz g6nii Y~ 
nize mub•kkak Hi-~ 
falin ıef at ' bl~aaede 
ediniz. Her tel 
bulunur. 

Cumhuriyet 
bayremınd~ .. 

29 TepiDievel ~ • ___ ... teD'fll' 
baynaaıncla llPDIW~ • 
edilecektir. Bmıua 1~ camı
lere zeylin yatı tenime bq
lanılmiftır. 
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Galata Karnköy 
P ogaçacı fırını 

ittisal indeki 
mnhnllebiclnin 

üstünde 

BÜYÜK 
ELBİSE 

FABRİKASI 

Hanım efendilere: Beyf en dil ere: Erkeklere: 

Pardesüler (Kata) Spor Kostüınleri Ingiliz gabardininden 

Her renkte son moda l ()~ liradan itibaren 
Pardesüler 

J 4~ liradan itibaren 14~ liradan itibaren İngiliz l i ;iminde 
P, c/ı ü/ (trench-ar es er coat Kostömler Tiftik paltolar bej ve lacivert renklerde J 4~ liradan itibaren 2 ') ! liradan itibaren ..... /. 

12j liradan itibaren 

• • Çocuklara: 
Muşambalar (ipekli) Kadınlara: ' İngiliz biçimi f,, 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaaen Fantazi Muşambalar 

Muşambalar Beyefendilere: 5~ liradan itibaren 
1\frşhur Mandenhcrg markalı rn liradan itibaren 

(trrnch - coat) tan beı ve laeıvert Erkeklere: 

Pardesüler Muşambalar Ismarlama kostümler 

24~ liradan itibaren 8~ liradan itibaren 3 Q liradan itibarea 

Taksitle de muamele yapılır. 

tvtr!IDiii 
.................. ~! 

Halk Şapka Ma(!ozası 

Seyri scf ain 
Merkez accntası : Galata 

l.:öprü başında. Beyoğlu 2 j 62 

Şube acenusı: ~Lıhmudiye 

hanı ıltın C:.ı lstJnbul 2740 

Trabzon ikinci rosiası 
(IZMIR) rnpuru 24 teşrini 

cı·el Perşembe gunlı akşamı 
(,alata rıhtımından h,ırckeıle 

[ ZongulJ.;;, İııclıolu , Sinop, 
!::>amsun, Ünye, Faıo;a, Ordu, 
Giresun, ·ı rabıoıı ve Rize ]r1: 
gidecek ı t! [ Of, Trabzon , 
Pulathane , Giresun , Ordu , 
!·atsa, Saııısun, Sinop ve ine 
bolu] ,.a ıcravarak geleecektir. 

İzn1ir ~ürat postası 
(GÜLCE.\IAT.) ı :ıpuru 2;) 

tcşrinevel cuma 14, 30 da 
Galata nhtımından hareketle 
cumartesı sabdhı İzmırc gide
cek ve pa":ır 14.30 da iz
mirden 'ı, re ketle pazartesi 
abahı gelecektir . \' apurda 
mukemınd bir orkesırc \ c 
1..ızbaııt ncı·cuttr 

1 Sadık zade 
Biraderler vapurları 
[{aradcniz ınuntazan1 

ve lüks postası 

SAKARYA 
vapuru ·Pazar 

2 7 teşrineı·el 
gunü akşamı Sirkccı nlıtımın· 
dan hareketle [ Zonguldak , 
lnebolu , Samsun , Ordu , 
( 'iresun , Trabzon ve Rize ] 
i~kelclerine azimet ve a\·dct 
edecektir. 

·ı f 1• ıçin Sı kecı ~1..:5.ı

Jeı hanı ;lltında acentalığına 
m:-ıraLaai: 

Telefon i,taııbul: 21J4 

TA VİLZADE MUSTAFA 

re biraderleri vapurları 
runtazam Ayvalık ekspresi 

Selamet 
~vapuru 
~:-;urşembe akşamı 
'ı!rkeci rıhumından hareketlt 
ı ıutAt ·I kdelere ugradıktan 
onra cımı.ı günü Edremit ve 
wvalığa muvasalat ve pazar 
• mı Ayvalıktan h.ıreketk 
ı ,. ı· ll sı lstanbula avdet ede 
,ckur. ı~halli mtiracaat: 
Yemiş Tıvilıade biraderler. 

tdclon fst : 2210 
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Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet kabul 
etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur. 

Galata Karaköy No 1 
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\VIJ\1IPASSINC 
l\IARKALI I ... ASTİKI .. ERDİR 

Acente ve dcpozücri: 

MAX Gl~UMBERG 
İstanbul Cedit Han 

Biiyiik Tayyl1re piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü keşide: 

11 Teş1·iııisaı1i 1929 
JB)

0

d'iıir ie 
45,000 lira 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
ikramiye Ye 10,000 Liralık bir mükafat. 
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Mücevherat müza,re
desi tehiri ., 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Sandık namına merhun olup vadeleri huliılünde tesviyei deyn 

edilmediğinden dolayı 28 teşrinievel 929 tarıhinde Şehremaneti 
Sandal bedesteninde satılacağı evvelce ilin edilmiı olan mü
cevherat satışının hasbellüzum tehir edildiği ve tqrinfıaninin 

7,9,10 uncu günleri Sandık ~tış amirliğindeki camakinda tef· 
bir edildikten sonra 11 inci pazartesi günü saat ondörtten 
itibaren Şehremaneti ~andalbedeııtenlnde bilmüıayede satıla-

1 

cağı ilin olunur. 

l Doktor FETHİ 
1 

1 
1 

Ccrrahpa.şa Hastanesı 
Bakıcriyoloğıı 

Kan ( V anerınan tııamlllü ) 
ıdrar, balgam cerahat tahlilleci 
ıle h. atıa!ıklerın huou•t a.şılan lj. 
pı!ır. Telefonla maltiınat veril · i 
ıalı:dırde W.W edilecek mevat -
drnlar.ık biühera raporu takdim 
edilır. 

Muayenelı.ıı.ne: Beyoğlmıde, Ağa 
camiinın karşısında 

'l'elefon: lkyoğlu 534 

Fotugraf 
Beklediğiniz gayet bliyil.k 

Ye parlak dürbünlü zarif fo· 
tugraf makinelerimiz gelmiştir, 
muhayer ve teminatlıdır, tec
rilbelerl yapılarak teııllmi te
abhnt edilir. 

Merkezi ı Aama altı, Yaldız 
Han 

Şubesi : Emiııönil, ( sı ) DU· 

mera Mehmet RuhJ bey mi· 
euiseleri. 

• 

Erkek vücudunu 
güzelle~tlren 

Rous~el {-~;; 
Keınerı • .'·ı , 

Beden inizi in- -...-: .; 
celtir. ()tomatik 
bir masaj tı:sırile 
zaiflaıır. 1 lususr 
t&Z)'iki \'l" trıkosu
nun elastiki yeri ga.· 
yet muk:ı,·im ol· 
ması ha:ıcl .ırlc ar· 
ıu olunduğu kı· 
dar u1aı;abilmcsi 
sayeslııd( her iki 
tarafıtcm&mendo· 
ğrultur. 5ızi gcıı~lcştuir \'ücudonuzu 

yumuşatır \'t ~ıld~tınr. 
Hizzat lt~~rifinızde 'ryt :;:p:arit \'tJ

dığinizde k:ırnını?.ın ku?.rı.: b'"Hn:iziıl 
irijfunı sanumctru ile bilJlrınir. 

1 

Yeglne satlf mahalli: 
Parlstekl 

3·~ 
lstanb,ul şuhesi : Beyoğlunda 

Tüııel mevkiinde , N' 12 
L 

fiati 6 Liradan itibaren. \.:.., 

DoJ!!\ottuklu{Ju frenui 
ol.ınların ıınzarı ılik~tirıt: 

Dr. Horhoroni 
Feıııııu <'11 !;Ol\ usulılc kat'ı 

ol:ıark e<ki ve yeni ı.,ı,ogokluğ ı, 

tn·11~ı. İdrar ılarlıgı, Ucl ge"·~l"l..· 
li~i vı· ııı e·:-ıaıH' ,.p. hilciiıııl·; kaclın 

rııh .• ı .. ızlıl..1 'rt t.;"Ja ·ı oJıırıur. 

llryo~fu Tokntlıyarı prıı>ula 

rııckıcp •ok.ık '· ; , Tel. IH>. ı ı,' 

Sultanahmet Sulh icrasından: 
Füruhtü mukarrer bir adet 
caın dolap bir adet ufak tel 
karyola dört adet sandalye 
bir adet eski kanepe dört 
tencere bir tava ve sahan ve 
pirinç havan ve bardak ve 
kadın elbisesi sandıkla bera
ber 5-11-29 salı günü Beyoğ

lunda Kalyoncukulluğunda 
Sergis sokağında No. 8 hane
de saat 15 te satılacağından 
talip olanların mahalli mezkiır
da satış memQJ'llna müracıiat

leri ilin olunur. 

Doktor A. kutiel 
Elektlrlk m.ıkıııelerlylc bei&>guldutu, idrar 
ctarhflt, prostat, "adeııu.1ctldar,. bel &Wfdı
U~ elit ve lmınııtyt ağrısız 'tı..>davl eder. 

ttaraköyde 3örerı;i fırını sırasında 34. 

Mahmudiye oteli 
J<:lektrik ve krko•la nıııcclılıez 

m:zefct ve talıaretile miiştcrilerinın 

ınadıan ıukdiri olen otdimize hu 

defa müceddeden lıınyo malıallile 

ıelı. yataklı odalar in~• edilmi~tır. 

llınacnaleyh aile ;keınetıne de 

•OD derece clvori~lidir. Ehven Oc

retle abonman kaydedilir. Rahutı 

uı ve İstrahatini anu eden zeva~ 

ıı kiramın teşriflen kendi mııııl•· 

"tlıırı ikıızasındaııwr. 

~dre1 

Sultan Mahmut türbt'liııdt 
Telefon 3402 

24 

•• 
BUG ÇI 

Bütün müvezzilerden iıteyiniz 
Türkiyenin en güzel nıizahi gazete~ i o~du

tasdik edeceksiniz. 5 kuruştur. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

Satılık maa oda ve bodrum dükkan 
Fatihte dülgerzade mahallesinde büyük karaman ve nalbant 

sokağında cedit 34, No lı maa oda Ye bodrum diikkinın be
deli 4 taksitte ödenmek llıere 2000 lira bedeli muhammen 
ile 23, 10, 9~9 tarihine müaadif çarpmba gilaü saat 14 de 
par;arlık müzayedesi mukarrerdir. Tatiplerin o/o 7,50 heu.bile 
teminat makbuzlarile emYali metruke aabf ko111.1iyonuna mil· 
racaat eylemelari. .. 

Otuzar lira ücreti ıehriye ile idaremizce istihdamına ltızum 
görülen iki daktilo için 28-10-29 Pazartesi günü saat 14 t .. 
müsabaka icra kılınacaktır. Taliplerin lstanbul emvali mehuke 
müdüriyetine müracaatlan. 

i\1alivc 'r~kalPtiııdcı1: 
336 senesinden 1927 n1ali senesi nihayetine ka-., 

dar nıilli hükün1et bütçelerinden ınatlübu olan
larla gerek nıilli hükfın1et ve gerek sakit hü
kun1etin hiitçe ernanatı ve adi eıuanat hesap
larında n1ukayyet alaca<Tı bulunanlar, Şubat 
H30 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
nıahallin en büyük n1a1 n1en1uruna ıuüracaat 
eyleyip yetlerindeki matlfıbat vesikalarını vere
rek ınukabi!inde müracaat vesikası aln1aları 
},\zınıdır. Bu n1üddet zarfında n1Üracaat etme
nıiş ve Yesika aln1aınış olanların iddia ettikleri 
alacak tiı13 nunıaralı kanun n1ucibince katixen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihaye
tinden sonra hiç bir nıazeret kabul edilnıiyece
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930 sene
si Martından eve! bulundukları n1ahallin en 
büyük ınal men1uruna n1üracaat etn1eleri ilan 
olunur. 

Dünyönın en 
Mükemmel yazı 

makinesi 
Hıuusilc 1 RA. ::ill 1 ükı\ıneıiniıı dahi ıak.JcL ve tercih etııği makiııe 

Hafif, metin ve saglam 
I1er ciheti taahhiit o1unur :i\:·~~1:N:r 

l'rııunıi 11...:eııta~ı 
Y. ;o;'\()1\K Y \ . • Sadı 1 "" haıı l() - :ı.1 i,t ııhul l'el. lıt. 2•!'5h 

üı)eratör 
Ahnıet Burhaneddin 
Ccrrahpaşa hastanesi operatörü 

Mueyrlldıane: Beyoğlu, Rus seferc
tanesi karşısında 348 numaralı 

suriye ~"ar~l~l aparuınanl 8 nu· 
ınara<la. 

Tckfoı·: 1leyn~l11 161~ 

f)oktor Fevzi Ahınet 
• 

frengi, l..ıehıoğuklııgı~ cilt, prO•· 
t•t1~, zafı tcna~ül v<· kadın hasta
lıklarını en ~on L~ullerle az bir 
zaman<l;t n1ü~ait ~eraitl~ tcda, f 
.. Jer. 

AJre" Babıilı (..ıgaloğlu yolrnı11 

Lü~c hu~ı 11111uara -1:~ 

Telefon: (,ı"ııoııl ·;,~99 

°';!,~ .~~ :nk 1 
Müco.<islerc Dre•dner hanlı: A. 
Şeilıavenşer bank Fereyn, Ne
ııi.yonal bank füı' Döyçlnııd. 

~lerkezi: llcrlin; şubeleri: Ham 
burg, lstanbul •Galata ve İltan. 
lıuh, lzmır. 

Galeta kısmı telefon: B-cyojJ!u· 
247, 243, 684,685 

lııtanbul kısmı telefon: İ8ıanbuı 
2842, 2848. 

Deposu: lıtanbul Tııtun günı
rü~. Telefon: İatanbııl 31127. 
Bıltimuın banka muaındatı ic-

• 

Kadın hastalıkları hekimi: 

CEMfiL
0

r ZEKİ 
Her türlü kadın rahatsız

lıklarını ciddi, seri ve muva
fık bir aurette tedavi eder. 
Maçka palas ikinci kapı 

. No 14 
Her gün öğleden sonra 

HELSOGUKLUGU 
FIU:!'ır.i "' Al)E\Iİ iKTİDAR 

l'aris ( Samı Louis ) ve (Nceker1 

kilinikJl'rlOdı:u ffiUlUll 

Or. SI'fKI NECİP 
Beyoğluııd İ•tiklAI caddcsıml 

111 numarıılıı lstiklül apartmanın. ı 
birinci kutındu. l·rerıg"ı en n1ues ır 
rJ\'l)'C ve ıııulı'r lıt usul ılo, llclso
guklugu ve ıhtilıltatının eu 1111. 

u1niı tekillcrı aşılar ve « ozon• 
ıenni • gıbı Yesaitı clektrıl.ı) ... 
ile ve nük"t·tn1rrru~k il.;1;crc ted:ı:' ı 

' lunur 

20 Ce.maz;ye'.eval 1348 

• '/'a f<l'İTIL 
Güneş tı, 17 1 Akşam 17.~.ı 

Oğle 11,59 Yatsı ı~.~~ 

ikindi 14,59 lrn•ak -J J~ 

H.u.ınhııı'" J71 

Z''1eJ'ul müdür Selinı R11'1ıP 


