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Bugün 12 sayıfa 

Yeni bir Elza Niyego .hadisesi 
Anlamak ütiyorıu 

Kendilerini konunun 
fevkinde Qörenler 

mi vor? 
Bir arkada

fıDUZ sl>ylllyor
du: Ucunda 
glimrilğtbı ba,.. 
rağı olan zarif 
Ye beyaz bir 
mut dnn öğle
den sonra saat 
üç buçuğa doğ- _ 
ru Karaköy köprüsl\ ağzından 

dııan ÇOOnlf. Muşun kıç güver
tedeki sllalll koltuklannda otu
ranlar tuvaleti muntazam iki 
hammllllf. 

Anlamak istiyoruz: 
GUmrlik idaresi kaçakçı ta

kibatını hammlar vasıtasile ve 
stıalll muılarla mı ifa ediyor? 
Hnk6met henilz mllrekkebi ku
rumıyan bir kanunla devlete 
ait nakil veaaitinin ıahsi husu
satta kullanılmasını tiddeUe 
menetmİf olmasına rağmen 

gilmrük idaresi kendisini böyle 
bir memnuiyetin hariclndl te 
kat11mdd h.tdnde mi g8rllyor? 

Maltil f!oziler buf!ün 
toplemyorlar 

Maldl gaziler bugün senelik 
kongrelerini aktedeceklerdir. , 

lçtimaın hararetli olacağı tah
min edilmektedir. 

Yanhı bin haber 
Lıtanbul maarif müdür mua

\'inliğine tayin edildiği bazı ar
kadqlanmız tarafından yazılan 
ilk tedrisat müfeltişi Ömer Sıt
la beyin keyfiyeti tayininin doğ
ru olmadığı anlaıılmııtır. 

Tromvoylon kontrol 

Pf. Lutvig 
Meşhur Alman müver

rihi pazar günü geliyor· 
Alman profesörlerinden maruf 

müverrih Pf. Frederih Lutvigin 
' şehrimize geleceği yazılmışıb. 
Elyevm Atinada bulunan ~profe
sör dün Yunan başvekili Veni
zelos tarafından kabul edilmiştir. 
Mumaileyh pazar günü vapurla 
ıehrimize gelecektir. 

Profesör Lutvig son asır 'Av-
rupa muverrihlerinin en büyük
lerinden biridir. Napolyonun, 
lsamn ve İmparator Vilhelmin 
hayatlanna aıt yazdığı eserler 
bilylik bir şöhret kazanmışhr. 
Darülfünun, Profesörün istikbali 
için ha:ıırhk yapmıştır. Müderris 
Macit bey kendisine refakat 
edecektir. Mumaileyh şehrimizde 
iki konferans verecek ve Anka
raya giderek hükumet ricalimizle 
mülakat edecektir. 

Profesörün, eserlerine hususi 
bir alaka gösteren Gazi hazret-
leri tarafından kabulü mukte
meldir. 

Bozcaadada 
Mubadil Rumların sevk

Jerine başlandı .. 
Bozcaada Rumlanndan bir 

kısmının milbadil olduğu ma
liimdur. Bunlardan 15 kişi Yu
nanistana ıevkedilmek üzere 
şehrimize getirilmiştir. Bozca
adalıların işi mubadele komis
yonunda · tetkik edilmektedir. 
Bir kaç güne kadar haklarında 
bir karar verilecektir. 

.J:elenler 
Fransız müstemlekat nezareti 

katibi umumııi M. Peti Hügnen 
şehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
Suriyeye geçmektedir. 

lf. Japon sefareti başkatibi 
M. Takazava ıehrimize gelmittir. 

Rolan Dorjele 
Paris, 21 ( Hususi ) - Rolan 

Dorjele, Gonkur akademisi aza
lığına intihap edilmiştir. 

Bu alka 
yazı .b 

Ha yatları şunun 
bunun keyfıne tab; 

23 otobüsten f 3 tanesi 
frensiz çıktı 

J(adıköyündekl ı.pı makineleri 
Seyrf14efer b!f pıt~ 

Kadıköy ve Oskndar ci~~tle;n
de yaptığı 1<ontrol çok p.yanı 
dikkat bir netice vermiş, Kadı
köyd~ 16 otobfiste~ 9 tanesi, 
Üsküdarda da 7 otobOsten 4 ta
nesi seyrü seferden menedilmiş-
tir. Ayni zamanda hayretle gö
rülmüştür ki her gün binlerce 
yolcu taşıyan bu otobüslerin, 
binlerce yolcunun hayatlanndan 
mesul olan sahipleri arabalannın 
emniyet tertibat ye tesisatına biç 
ehemmiyet vermemişlerdir. Sey
rüsefer mühendisleri bütün ot~ 
büslerin fren tertibatının bozuk 
olduğunu anlamışlar .13 otobü
sün tamirine dahi müsaade et
miyerek plakalarını söküp almış
lardır. 

Tcvkifane kapıcısı 
muhnkeme ediliyor 

( 

Şehremaneti, Seyrüsefer mer
kezi vaaıtasile ıehirde itleyen 
tramvay arabalannm fren ve 
emniyet tertibatını kontrol etti
recektir. 

Son Saat - Rolan Dorjele • 
son Fransız edebi neslinin ' en 
kuvvetJi muharrirlerindendir. 

Istanbul iiçüncll ceza mahke
mesinde tekifane kapı memuru 
Hüseyin Ef. nin vazifesinde ih

\ mal madesinden muahakemesine 

- ==:cı:::=2==:=========================================-=:;;::;;;;;= 

Mahut hezeyan 
Yunan gemilerine müşkülat çı

karmadığımız anlaşıldı 
Boğazlar komisyonunun evelkl . gömediklerini latinbul konsolos-

fiinkü içtimal~nndan . .. rınra Yu-ı haneıine bildirmiılerdir. Halbu-
nanJılar tara j r kl aynı gemilerden boğazdan 
fmdan gemile- çıkarken 10 ve 12 saat bekle-
rjne gösteril- tildiklerinl iddia etmişlerdi. 
diği iddia edi-

1 ! Yapılan tahkikat bunun yalan 
len miişkOll- ı olduğunu meydana çıkarmış· 
bn tamamile tır. Yunanlılar, komisyon ta-
asılsız olduğu rafından tahkikat yapılmasım 
anlaıılmıt t ır. talep etmişlerse de komisyon bu-
I>nn Karade- na lüı.um görmemittir. 
llizden avdet Yunanlıların bu manasız şikA-
eden birçok yetten vaz geçerek evelce atıp 

1 Yunan gemi- tuttuklan gibi Cemiyeti Akvama 
~ leri Büyükderede hiç bir mllşklilat gidemiyecekleri anlaıdmakta~: 

başlanmııtır. 
HOseyin Ef. niıı, vaktile Dr. 

Şefik Hnsnn B. tavkifanede 
mahkümiyet müddetini geçirdiği 
sırada ziyaretine gelen Dr. Hilc
met B. tarafından getirilen bir 
kitabı. kontrolda ihmal -suretile 
vazifesinde lhımgelen tekayyiit 
ve teyakkuzu göstermediği mev· 
zvuu bahistir. 

Mahkeme, bu husustaki ıahit
lerin celbi kararile talik edil-
miştir. 

~------------------lkm aı edilen mezuniyetler 
Mezuniyet müddetlerini ikmal 

eden İstanbul altıncı hukuk 
mahkemesi reisi Kemal, müddei 
umumi ik niuavinlerinden Bur
banettin ' ve Kamil beyler vazı-

feleri · b&flBa ~~!erdir. 

· - Tafsilat iç sayıfalarımızda ;. 

7 günde 
Yalnız Beyoğlunda 525 

bakkal cezalandırıldı 
Belediye memurlannın son 

gtbılerde gıda maddeleri kontro-
luna ehemmiyet Yerdikleri; hatta 
yalnız Eminöntl mmtakasında 2 
ton yiyecek imha edildiğini yaz
IDlfbk. Dün de Beyoğlu cihetin· 
de bu husustaki faaliyet 
hakkında bir iıtatistikin hülba
ıı elimize geçti • 

Hayretle gördnk ki Beyoğlu 
dairesinde buzuk yiyecek ve 
içecek aatbklan için tam 525 
kiti cezalandınlmışbr. Bu rakam 
knçnk görillmemelidir. Y ekdn 
bir senenin değil, tam 7 günün 
yekftnudur. 

Yeni bir gazete 
Mtllga Ticaret nezareti müs

teıan Timolen efendi Vilayete 
verdiği bir iaüda ile yövmi ve 
siyasi olmak llzere , Rumca bir 
gazete neşrine müsaade itasmı 
istemiştir. 

Nihayet ••• 
Bir Yılan hikaye
sinin sonu gel~i 
Şehremaneti tarafından Ame

rikaya ıiparit edilmiş olan ka!.:_ 
makinesi gel
mittir. Maki· 
ne bu hafta 
gümrükten çı-
karılaca k t ı r. 
Şimdilik yapı~ 
lacak tesellüm 
muamelesi mu
vakkat olacalC, 
kat'i tesellüm 

ancak kar yağıp 

tecrübesi ik- Kar mak.ines=· 
mal edildikten •onra icra edilt 
cektir. _, 

Son Saat 

(19 e&ylfalanmısela) 

3 Oncü -Ylfada 

B!lla kalırsa (Osman Cemal). 
4 ünoQ eayafacta 

Tefrikalanmı.z. 

& tno.I a&;ylfada 

Psi\coanaliı miitahaseıınmınn 

cevaplan, Şehir dedikoduları. 
ı inci eeyıfada 

Tefrikalanmız 
9 uncu eayı1'aôa 

Muhtelü beberler 
., ıo uncu aaıyııtada 

l~plritizma ile gazeteeilikl 
11 inci aaysfada 

Gftnlln haberleri, Telsiı programı, 
• Son Ssatı in sigortam. 

Karar bekleniyor 
Ticaret odası antrepo· 

lanndaki hırsızlığın 
muhakemesi bitti 

Ticaret odası antreposunda bir 
mnddet evel 8000 liralık eşyanın 
sirkatinden dolayı antrepo me- · 
murlarından bazılarile hariçten 
baıı maznunlar hakkında dava 
ikame olunmuftu. f.tanbAI klm&D 
ceza mabkemeainde bu muha-
keme son safhasma gelmiştir. 

On ıekiz maznunu olan bu 
davada, maznunlardan bir kısmı 
af ve tecil kanunundan iıtifade 
etmişler, haklanndaki takibat 
müeccel kalmışbr. 

Muhakemeleri devam edenler 
antrepo memurlanndan beı ki
şidir. Bunlar, haklarındaki mu
hakemenin, maznunlara verilmiı 
-,lan salihiyete istinat ederek, 
devamım istemişlerdir. 

1' Mnddei umumilik, bu maznun· 
lardan Oçilne ceıa verilmesini, 
ikisinin beraetini talep etmiftir. 

Ticaret odasının ve antrepo 
· memurlannın vekilleri, uzun uza- . 

ı 
dıya mlidafaada bulunmuşlar, 

' neticede muhakeme bitmittir. 
Bu husustaki · karar, kanunu• 

evvelde bildirilecekhr. 

Avcı - Niçin c:?öneyim? Daha ilerde· av yok mu? 
Korucu - Var Efendim, var ama memleket hutane• 

•inde yaralılar .için yer kalmamış.. 



• 

4Z ~ahife 

r e!siz istasyonları 
Birçok merkezlerle 

yeniden irtibat 
temin edildi 

Bundan bir ay kadar evel fa
aliyete başlıyan posta ve telgraf 
telaiz istasyonları evelce bilva
sıta muhabere edilebilen B~rlin 
Viyana, bondr~, Roma ve Paris 
telsiz merJ<~zleri ile doğrudan 

doğru irtibat ~min etmiştir. 
Ista.ııbul telsiz iıtasyomınun 

vapurlarla da muh~bere edebil
mesi için Uzım gelen tesisat 
ikmal edilmiş ve vapurlarla mu
hebere edilme~e başlopmıştır. 

İngiliz liroıı 
İngiliz lirası diiıı 1041 buçuk 

kuruşta açılml§ 1042 de kapan
mıştır. 

Bor5'l komiseri, bu yfikselifig 
ticari vaziyetisı b!f neticesi ol
du~n\! ve ortada bir gayri t~
biilik bulunmadığını söylemiştir. 

Bir doktor hakkıpdo 
tahkikat yapılıyor 
K~sımpaşada Mesçit malıal-

Jesinde oturan tatlıcı Ha-
san efen dinin 4 yaıındaki 
oğlu Mehmede, Mısırla oğlu Ka-
ridi ~«f~pi_)§minde bir do~ 
tııınğa yapın~, çocuk bıra~ 
soııra ölmiiştfir. Doktor bak~ 
da tahkikat yapılmaktııdır. 

Nadir han sağdır 
Paris, 21 ( A. A.) - Efgan 

efarethanesi Nadir hanın kptli 
~aviasını tekzip etmektedir. 

TAYYARE kurşunkalemlerini 

KULLANINIZ 

~t Muallak itler etrafındaki 
Türk-Yunan mmakeratının b• 
laması iki üç güne kadar aula
şılacaktır. 

r 1 Kanada buğdaylaruu Ame
rika malı diye memleke e aok .. 
mak suretile yaP.ıla:ı '1olıuzluk 
davasında verilen karan gümrOk 
idaresi temyiz etmiştir. 
· Bu hususta sabık Anıerl .. 
ka Hariciye nazın Mr. Kellog
tan gelen bir mektuP. gqmrilğün 
haklı olduğunu göıterqıektedir 
(Milliyet) . 

Şehremininin Ankaradan 
avdetine intizar~ Belediye Mec
lisi fırka guru_iju içtiıuı talik 
olunmuştur. 

Gümrükler umum ınödtlrii 
Ihsan Rıfat B. tetkikat için dllıa 
Avrupaya gitmiıtir. 

• Orhangazi TayyAre cemi• 
yetınde 15,400 liralık bir ibtilu 
meydana çıkanlmıştır. Paralan 
çalanlar, muhasebeci Mehmet 
Ali muavini Ram~ eski reia 
Kemal, belediye reisi De~if ~ 
iendilerdir. 

Nevyorkta 
Borsa buhranı müthiş 
bir- şekil aJdı, dehşetli 

bir açık var ... 
Nevyork, 21 (A.A.)- Bor~a

daki son buhran dolarsile hu
sule gel~ ziyaalanıı pıiktannın 
bir milyar «700» milyon franB1 
tecavfiz et 111ekte olduğu rivayet 
edjlmelJtesJir. 

Kostla Bellonte 
döndüler 

Paris, 2-1 ( A. A. ) - Tay
yareci ~ost 1abahleyin saat 
"12,, de kalabalık bir halk kftt
leainin alkışları araaında Burjede 
karaya inmittir. 

Kost ile Belloate tayyareden 
iner İDmez hava işleri anın 

kendi:aini f'I sözlerle istikbal et
miştir.: 

Sizi a~nda aakan bll-
tlln F rııaaadır. Şii, F r~ 
aız tayyareciliğini ilaya ettiniz ve 
ona itimat babıettiniz. Sizi ve 

bugün sizin şerefinİ2:e iştirak 
edecek olan arkadaşınız BeJlon
teyi kucaklıyorum. 

Müthiş. bir dalga 
St-J~n (T~rreeuve) 21 ( A. 

A.) - Pazarteai gijgü vukua ıele~ 
zelzeleyi müteakıp husule gelen 
bir met 4'algua yiiaünd4m 27 
kişi ölmilttfir. 

Ayvansarayda eczahane soka-

~~ oturau tüçcar Şllbiq 
p.yin kızı 21 y~ında Aliye 
hamm ailevi bir meaeleden d~ 

laya Od gram koka n fekmi9, 
' sonra tabanca ile kendi kendini 

yaralallllfbr. 

• R119Jada tetkik 1eyahatinde 
bulunan meb'ua Retit Saffet B. 
don ıehrimlze gelmiıtir. 

• Muhittin bey.. ~.da 
vilayetle Em~ tevhidi hak-
kındaki fikrini •ekllete bildir
miıtir. Poliste • tebeddill icra11 
haberini tekzip ~tir. (MiUiyet) 

• Roşvet, irtikap, ihtilis cQ .. 
rlhıaleri için hazırlanan kanun 
layiha$ vekillu. ho-"etino veriJ· 
miıtir. 

• Evkafın Y'llanlıtandald 
mf\badil ve gam ııallbadil e111· 
ilki (600) nıil1on albn ~kıym~ 
tindedir. 

" DarOlfltiıun div• dttq 
tpplanarak btıtçe müzakeresi~ 
bqlanmıfbr. 

• Gtlmrllt kaçalcçıl!fi IOD 

vlar iP.nd~ hayla çoğalmLfbr~ 
il. Bakk.Uarın Neftaendikat 

ile yapbğı mukaveleyi Emanet 
ve Ticaret oduı beğenmemek
tedir. Emanetin gaza narh koy
ıaak ıııebqpyetiiıda kalacağı 
ıvlo o mold tdi&t. 

1 

~on Saat 

300 azgın1 
Yahudi 

Bir beledıye 
memurunu lin
cetmek istediler 

Dün Şişhane yokuşunda 
Elza Niyego hadisesini habr
lafan bir rvak'a olmuştur. 

Bütün Şithaııe yokuıq ıa
kin~eri bir zabıtai belediye 
memr.una hücum etmişler ve 
memuru lincetmek istemiıler
dir. 

Vak'anın mahiyeti ıudur: 
Satış yapılması memnu olan 

bir yerde kestane satan 
Kasunpaıalı seyyar kestane
oeci Nesim, kendisine kestane-
lerini kaldırmasım ihtar eden 
Kuaköy zabıtai belediye me-

murlanndan 2265 numaralı 
Yusuf edendiye: 

- Ben kestane)erf buradan 
kaldırmıyacağım. Demiştir. 

Memur g\izellikle kentane
Jeri kaldırmasını tekrar ihtar 
edince Nesim: 

- Seni öldürmiyeylm de kimi 
öldüreyim! Diye elimdeki dir
hemf eri memurun yDzOne fır
latsıl~ v~ IPJJmaileyhi yarala
mıştır. . 

Nesim bu hareketinden son-
ra iti şarlatanlığa dökmüı ve 
bağarmıya başlamı§tır, 

Y ahudinin feryadına civa~ 
da~i Yahudiler yetiımiıler 

ve memurun etrafını sarmıı· 
lardıır. 

Yusuf efendi bir kolayını 
bularak civardaki dükkanlar
dan birine iltica etmiş, ke-

penkleri kapıtm,,, fakat ar
kşıından yetiıe:ı 300 kiıilik 

azgın 'bir k•file dilkkAnı k~ 
mıtlar, memuru dışarı çıkar
mıılardır. 

Bu esnada bekçiler ve po~ 
llsler yetişerek Yusuf efenc\iyi 
Yahudilerin elinden kurtu
~lardır. 

H@d~ye zabı~ vaz'ıyet 
L:_tnıiştir. 

• Gayri mübadiller reisi tın
seyin B. bu akşam Ankaraya 

gi,qerek Anadolud~i Yun,nlı 

emlikiniD ıab)pıaaı içjn t~eb

bUste bulunacakbr. 

• Dün devam olunan Vefik 
beyin k,atili komiser Ahmet be

yin davasında tıbbı adli raporu 

okunmq, komiserin aklı başında 
olduğu anlaşılmıştır. 

• Orhan Seyfi B, Burhan 
Cahit B. aleyhindeki davadan 

vaz geçmiştir,. 
• Bu pazartesi yapılacak Edir

ne kurhıluş bayramı hazırhklan-

na deıvam oluamaktadır. 
• Mihalıççık ormamna ait 

bnyiik bir sahtekarlık 4olayısile 
bir sabık tapu ~~ ~.e-

IDe,)'O veı:ilmiftiı\ 

İngilterede 
l\fuhaf azakarl<\r mu
azzam bir içtima 

yaptılar ve ... 
Londra. 27 (A. A.) - Avf!m 

kamaraıınd~ M, EUiott amhafa
zakir fırka namına işsizliğe 

karşı sigorta hakkındaki kanun 

layihası aleyhinde bir takrir 
vermiıtir. 

Liberaller namına M. Lloyd 

George, kanun IAyibasını müda .. 
faıı etmiş, fakat blllhare ınad

delerin müzakeresi esnası!lda 

bazı tadiller teklif eylemi§tir. 
Bugün Londrada erkek ve ka
dın 4000 murabhaatan mürekkep 

•olarak inikat eden muhafazakir

lar konferansı fırkanın son intl

habattaki ınuvaffakiyetsizliği 

hakkında tahkikat icruını taJep 
ed~n takriri reddetmit ve mer
kezi horonun icr aatını tasvip 

eden tadil teklif ini kabul et
mittir. 

İçtimaa M. Balclövin hakkın .. 
daki itimadın hiç bir surette 

eksilmemit olduğunu ve kendi

sine halisane müzaheret edile· 

ceğini natık bulunan bir karar 

suretinin alkıtlarla kabul sureti

le hitam bulıııuıtur. 
• 
lshan iılcrlnde 

bir ·f raror---- -.. ·-
Ankara, 22 ( Telefon ) - is

kan müdüriyeti umumiyeıi tef
fiz muamelAtını bir an evel bi

tirebilmek için mübadillerin tl\S 

fiye taleplerini ve heyannamele
rile evrakı taıamıfiyelerini ki .. 
nunevel nihayetine kadar verme• 
lerini, aksi talçdirde bu tarihten 

sonra i9kinı adiye tabi tt•tulma
lanm kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet - lalanhul lima-. 
m, re.fiki~iziıa lnıg\iQ için 
ele al~ığ\ tet~i~ me.vıuuqqr 

Yum• Nadi bey, asıdardan beri 
yanlıı bir telakki olarak İstan
bul limanıqıq köpriller htrielade 
arandığını ve ora1-rda tesisine 
çalışıldığını kaydediyO.. 

Halbuki, kendisiqe g6re bu 
liman köRrüler dahilinde v~ 
bugün Haliç dediğimiz mevkide 
bulunuyor. Binaenaleyh eğer, 

bu k6pr0ler kaldırılıp bir asma 
köprtl vücuda getirilirse liman, 
tabii İstanbul limanı kendiliğin
den meydana çıkacaktır. Eğer 
lstanbulu bugftnkü perişan ha
linden kurtarmak istiyorsak .. 

Milliyet- Siirt meb'usu Mah
rnut bey, •Tatlı s~zlel:» 

'SulevlevJaası altında, Tiirk• 
Yunan m.iinasebatuu tetkik eclb 
yor. Hulisa oıarak diy• ki: 

Bütün meaele nazari M his
si sahalardan tatbikat aaauıaa 

geçihneıiD(ledis. Bu~ haftA 
M;iJxla oka JmJ&Klk ıu. B 

· marrouı 779 

T ... ~rlnfs~n' 23 

AlmaıJ noteri 
Miintehirlerin parası 
te~lijf cditdi, cesetJer 

kaldı. 

T QkuthyanÔtJ. intihar eden A1· 
mnn nO\ er ye zevcesrnio cesetleri 
hfıla morktan kaldırılamamııbr. 
A!dığımız- malumata JÖre ceset· 
leri nakli~-Jn ıehriqıize gelen M. 
Vrezlnld ndintekirlere ait eşya 

ve parayı tesllüm etmek üzere 
Alman konsolosluğuna müracaat 
etmişse de ba metrukit müa
tebiriq alQcakll1larma ait adde

dilerek kencliuine f esliJ11 olun· 
mamıştır. Bunlar 60 bin mark 
nakit ile bazı lı:ıyınetll tıya
dan ibaret ol~ Almanyaya 

gönderilecektir. l\t Vr~zineskinin 
ise cesetleri Almanyaya nakliçin 
parası yoktur, Kendisi M. Ar(l-

nun validesinden t~grJfla para 
istemişse de henüz ce~ap alm~-
mıştır. Para gelm~z~ c~setler 
burı\da konJ.olosbane t~afıııdMl 
dcfnettirilecektir. 

İkramiye 
Tütün inhisara memur

ları taltif ediliyor 
Tütün inhisar idaresi bu sene 

faz.la meşailerile teıneyyUı eden 

imalat ve mübayaat tubeJeri 
memurJarınft ikr41miy~ verece~tir. 
100 lira ile 500 lira ar&4ın~a 

teh«lüf eden bu ikr~miye ffoe

lik ikramiyeden batka ol\lp bu 
hafta içinde tevzii muhtemeldir. 

Efganlı zahitler 
• - - !J.---"' 

on e 
• -· .... , ... ·" (J 1q'O 

hareket. ediyor 
Meleketimiı.de staj gören Efga

nistanlı gençlerden bir loımı ge

çenlerde Efganistana <lönmliş
lerdi. 

Bu gabitlerden geriye kalan

lar da bugün memleketlerine 

gidecekiE~r, bu suretle ~ehrimiz
de Efganlı ı.~bit kalmamış 

olacaldır. 

mfiıakereler, bize bu yeni safha 
nın da talHni gösterecel<tir. 

Yeni müzakerelerde Tilrkiye
nin hudutsuz bir samimiyet gös
tereçeğini, ibtilafb meselelt;ri, 
söylenen t4ltlı s6ıler gibi, bir an 
evel tatlıya bağlamak istiyece
ğilli tekrara lüzum görmiyorom. 

V
akıt - * Buhran içinde », 
Mehmet Asım beyin, tet
kik ettiği mevzudur. Yedi, 

seltiz ytiz bin liralık sermaye 
sahibi olan bir miiessesenin alt• 

mış bin liralık bir portföy 
mukab imde bir bankadan 

on alb bfn lira b~Wllk~ 
müşkülat çel..--tiği kaydedildikt~ 
sonra, mali müess~sel~r bir dtw 
rece çekingen biı vaziyet alır
larsa itibar ve emqiyet \iıerlrı~ 
nıiiessea ticaret işlerinin l>ir fe• 
llket balio,i alacağı sijylenmt>k-

te ve Cumhuriyet refikimizin 
talebi gibi vaziyet tetkik olu~a

sak tedbir alınmgıı ishnıllmek .. 

~ 
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Renkli parkeler 

istiklal caddesine geçit 
yerleri yapılıyor 

Beyoğlunda 
istiklal caddesi 
pek kalabalık 
olmaktadır. Bu 
izdihamda cad
denin ı>ir tara
fından diğer 
tarafına geç· 
mek hemen 
hemen imkan
sızdır. 

Beyoğlu da
iresi müdürlüğü bu imkansızlığı 
izale için köprünün üzerindeki 
killi taşlar gibi taş ' kullanmaya 
karar vermiştir. Bu renkli par· 
keler le cadde} e üçer metro 
genişliğinde geçit yerleri yapı· 

lacaktır. 
Renkli geçit yerleri her za

tnan hal km serbest ,.geçmesine 
tasis oJnacaktır. Biltün vesaiti 
nakliye geçit yerinden en yavaş 
bir süratle, adeta duruyormuş 
gibi ge~ecektir. 
....,,"'8::==~======~===-======= 

Tamir edilen sokak.tar 
Beyoğlu belediye dairesi Voy

'Vodadan Tünelin yanma c;ıkan 
Şebsüvar caddesini parkeye tah
l'il ettirmekted r. Caddenin inşa
sı bir haftaya kadaı bitecektir. 
Şimdiye kadar bu caddeden 
otomobillerin geçmesi memnu 
idi. Caddenin inşası bittikten 
ıonra Galata.dan tünel istika
lnetine gidecek olan bütün oto .. 
ll'ıobiller Şişhane yokuşunu do· 
laşmıyacaklar, bu caddeden 
geçeceklerdir. 

Bir ifJAı 
Beyoğ'unda HamaJbaşında 10 

numaralı dükkanda kundura ti
careti yapan Y orgi Kaleti vadesi 
gelen borçlannı adiyememiş, i

kinci ticaret mahkemesi tarafın
d~m iflasına karar verilmiştir 

Son Saat 
in 

TAKVİMİ 

22 
Teşrinisani 

Perşembe 
C emaziJ•e1A.hir: 20 

Namaz vakltJerl 

>abah Üğle ikindi Akşam Yatsı 

6.56 12,00 14,31 16,46 ~8,22 .. 
1 ecrübe b.ır ınsan ıçın fay
dalıdır. Onu vaktile yap· 
tığı hatalara bir daha düş
mekten meneder, fakat 
yeni çeşit' hata yapmasının 

önüne jl'eçemez. 

Ha.va. raporu 
Bu sabah tazyıkı ne

simi (767) milimetre idi. 
Dün azami hararet «16» 

bu sabah asgari hararet 
(10) derecedir. Bu gece 
poyraz, bava buiutlu, hafif 
yağmurludur. 

['Kandilli ra.•atane~lnden alınmı~tırJ 

Borsa cetveli 

legiliz 1042,00; Frank 
11,89,50; Liret S,94,00; İs· 

· ~içre2,40,50; Dolar46,81,25; 
D.,hili 97,37,S;Altın 906,00; 
.Anadolu 24,80,00; Rumeli 
6,80, T <ı1mvay 7J..~ Du
yunu nı•ıvahhide 216,25 . 
i h \· nliasından alınmıştır 1 

Maskeli hırsızlar 
Y eşilköyde bir kadını 
bağlayıp soydular 

Dnn gece Y eşilköyde bir ev 
maskeli hırsızlar tarafından so
yulmuştıır. 

ReşiJköyde Ihlamur caddesin
de oturan Keresteciyanın evine 
saat ıkide uşağı Zekinin delaleti
le beş kişi . girmiştir. Yüzlerinde 
siyah maske bulunan beş hırsız 
yatağında uyuyan madamı ba
caklarından, kollanndan sıkıca 
bağlamışlardır. Madam bağlanma 
ameliyesi esnasında uyanmışsa da 
ağzına mendil tıkanmış, gözü 
önünde elmasları, altın iğneleri 
ve bütün kıymetli eşyası çahn
mııtır. Hırsıdar madamı yatak 
odasmda bağlı bırakmışlar, de
niz cihetinden sandala binerek 
kaçmışlardır. Zeki bu sabah ya
kalanmıştır. Verdiği ifadede 
dUn gece eve gitmediği cihetle 
biç bir şeyden haberi olmadığım 
söylemiştir. Hrsızlar aranmakta
dır. 

Yeni mübadele 11zası 
Muhtelit mübadele komsiyonu 

üçüncü bitaraf azalığına tayini 
Cemiyeti Akvam tarafından is
timzaç olunan M. Anderson için 
Yunan hükumeti de mufakat 
cevabı vermiştir. 

Aldığımız malumata g<?re 
M. Anderson evelce yazıldığı 
gibi i la h i y at p r o f e s ö r ü 
değildir. Mumaileyh Danimarka
mn maruf hukukçularından olup 
eJ'an meb'ustur. Aynı %amanda 
Danimarkamn cemiyeti akvam 
murahhası bulunmaktadır. M. 
Andersonun kanunuevel ortala
nnda şehrimize gelmesi bekle
niyor. 

Son Saat 

4cinayet 
3 tanesi ölümle 

neticelendi 
Dün gece şehrimizin muhtelif 

yerlerinde 4 kanlı cinayet olmuş, 
3 tanesi ölümle neticelenmiştir. 

KatiJJerden biri Darülfünun ta
lebesidir. Bu kanlı hadiseleri 
sırasile yazıyoruz: 

1 - Çemherlitaşla Çarşıkapı 
arasında Nermin bar isminde 
çalgılı bir meyhane vardır. 

Dün gece buraya gelen 
müşteriler arasında bulunan Salih 
isminde bir marangozla Darül
fünun talebesinden Zat efendi 
bir kadınla dans etmek mesele
sinden kavgaya tutuşmuşlar, 
ikisi de fazla sarhoş oldukları için 
kavgacılan teskin etmek bir türlü 
mümkün olamamış, neticede Zati 
efendi eline geçen bir bıçakla 
Salibi ağır surette yaralamışbr. 
Salih biraz sonra ölmüştür • 

2. - Dün akşam geç vakit 
Ga ata sakinlerinden sabıkalı 
Arnavut Musa ile Y enicamili ı 

Mustafa Eminönünde kavgaya 
tutuşmuşlar, ikisi de sorhoş ol
duğu için kavga gittikçe kızış
mış ve Musa sustalı çakı ile 
Mustafayı öldürmüştür. 

. 3 - Bu cinayet Şehzadebaşı 
taraflarm.?aki yangın yerinde ol
muştur. Olen, Mustafa isminde 
45 yaşında bir sobacıdır ve 
Cerrahpaşada oturr..Jaktadır. Ka
til 56 yaşında Y akup isminde 
bir Üsküplüdür. 

Bunlar 15 gün eveline gelin
ciye kadar ortak olarak çalışır
ken her nedense Mustafa ortak
lıktan vaz geçmiştir. Y akup 

Ada iskelesinde 
Dün gece bir kaptan 

denize düştü 
Seyrisefain idaresi kaptanla· 

nndan Rifat bey dün gece köp
rünün Adalar iskelesinden de
nize dü~miiş ln:i·f :m'rr.1fhr. 

Alacak yüzünden 
Mercanda Caferiye hanı:ıda 

kahveci Behluiü eski bir a.iacak 
yüzünden terzi Y orgi ve çmı~ı 
Ligor sustalı çakı i\e sol kaça
sından yaralnmışJardır. 

Arsada bir nevzat 
Dün gece Aksarayda Sülüklü 

arsasında 35 günlük bir çocuk 

terkedilmiştir. Polis tahkikata 
başlamıştll'. 

iskeleden denize 
Hasköy~ü Kerim, kunduracı 

Panayot, demirci T odori dün 

akşam Küprünün Haliç iskelesin· 
de vapura binerken vapurun is
keleden açıldığının farkına var

madıklanndan denize düşmüşler 

ve kurtulmuşlardır. 

bu muameleye fena halde kız· 
mış, nihayet dün gece yangın 

yerinden evine giderken eski or· 
tağına rastlamış ve tabancasını 
çekerek hem Mustafayı, hem de 
onun arkadaşı sobacı Sabriyi 

yaralamış, Mustafa biraz sonra 
ölmüştür. 

4 - Dün gece saat yjrmi üç 
buçukta Küçük pazar sakinle

rinden Zelci, Adil oğlu Vehbi, 
Ihsan, Ömer kadın meselesinden 

kavga etmişler, Zeki ağır, Ihsan 
hafit surette yaralanmışlardır. 

Sahife 3 · 

Malum sokaklar 
Galatadan başka yerlere 

uakli düşünülüyor 
Galata tramvay 

caddesine amut · 
vaziyette bir kaç 
sokak öteden
beri umumhane· 
lere tahsis edil
miştir. 

Şimdi umum
hanlerin bu so
kakta bulunma
Ian mahzurlu 
görülmektedir. 

Bunlar yüzünden şehrin en 
hnvük caddelerinden biri olan 
Doğruyol caddesi serseriJerden 

ve sabıkalılardan geçilmez bir 
hal almıştır. 

Bundan başka bu sokaklarda
ki kepazece hareketler tral!lvay 
caddesinden bile görülmektedir. 
İnzibatı noktai nazardan da 
mah7.ur)u oJduğu için zabıta bu 
umumhanelerin daha içeriye, 
Hendek taraflanna nakline ka
rar vermiş bulunmaktadır. Bu
rada umumhaneler için tefrik 
edilecek sahanın haricinde 
umumhane bulunduru]mıyacakhr. 

j&20§M'f5! 

Bugünkü 
maçlar ... 

Bugün Taksim stadvomunda 
lik maçlarına devam edilecek 
Galatasaray takımı Vefa ile, Be
şiktaş takımı da Istanbul sporla 
karşılaşacaktır. 

Jl. 
Evelki gün Galatasaray lise

sinde, çok heyecanlı bir talebe
hoca müsabakası yapılmış, ho-
calar safında Muslih, Leblebi gi
bi 1 inci takım oyunculan bulun-
masına rağmen talebe takımı, 
kocaJannı 1-3 mağlup etmiştir. 

Boks konferansları 
Dünden itibaren her pazartesi 

ve perşembe günleri Galatasa
ray kulübünde boks kaideJerine 
ait konferanslar verilmektedir. 

Kır koşusu 
Galatasaray kulübü bugiln 

bir kır koşusu idmanı yapacaktır. 

Kimi şöyle yazar, kimi böyle! 
Bir irtihali müessi~ 

Suvari dairesi riyasetinden 
mütekait Establıamire müdiri 
es bakı hafız Mehmet Faik paşa 

Ôtedenberi imlayı gayet doğ- ~ - il 
ru yazmak meraklısı olan bir 111 Gazeteleri okurken 1 
muharrir arkadaı dün bana Cumhuriyet - Mezbahada 
sordu: ne olnyor? 

- Cıgara (ı) ile mi yazılır, - Ne olacak, kan gövdeyi 
(i) ile mi? götürüyor! 
- Nasıl yazarsan yaz -dedim- Cumhuriyet - Sabıkalı bir 
iki türln de yazılır ve sonra şirket. 

izah ettim. - Polis parmak izini almış 
« Çünkü kimi cıgara der, mı acada? 

kimi cigara, batta kimi de si~ Vakıt - Ma!keli adam. 
gara. Bırakalım başka memle- - Bu sene maskelerin va-
ketleri, yalnız lstanbulda nefsi kitsiz ortaya çıkmalarına ba-
İıtanbullular bile semt semt kı'ırsa karnaval erken başlı~ 
ayn şive ile konuşurlar. yacak galiba! 

Mesela hu İstanbulluların kimi - Milliyet - Terzi Şükrü 
der:«Salverdim» kimi der: «Sa- sevgilisini nasıl kaçırdı? 
lıverdim» sonra gene kimi der: - Mutlaka, sana kendi e-
«Alakoy» kimi der: «Alıkoy» •imle en son moda, şık bir 
KadıklSylü Ayten hanımın kul- manto dikerim, demiştir. 
lan~ığı ıive baıkadar, Karagüm· Cumhuriyet - Bu da def-
rOklü Safinaz hanımın şivesi baş- terdar beyden ..• 
ka... L - Bize cahR _mi? ___ I 

Bugün «gene» teklinde yazdı- ıemışimdır. Uaha böyle zıkre 
ğımız kelimeyi ben o tekilde gör~ şayan neler vardır. Onun için 
gördükçe aklıma pek başka bir sen cıgaryı ha (i) ile yazmışım, 
fCY gelir, çünkü ben halis muhlis ha (ı) ile. Ayvaz kasap hep bir 
bir İstanbullu, bu kelimeyi neden hesa ptır.» 
ye aaıılsa «gine» ıeklinde bel- Ben arkadaşa bu izahab ver-

dikten sonra bir de bakbm 
diğer bir arkadaş gazetesinde 
aynı mevzudan bahsediyor, ya4 

zinın sonunda da bundan sonra 
«Meyhaneci» kelimesini «Meya-
neci» ve «sahife» kelimesini de 
sayfa şeklinde yazmamak için 
hlakı üç kavrulmuı yemine da
vet ediyordu. 

( Meyhaneci ) yi ( meyaneci ) 
şeklinde yazmamaya haydi ben 
de sudan bir yemin edeyim, fa
kat, bizim musahhihlere lakırdı 

irtihal eylemiştir. Naşı mağfereti 
nakşi bugün damadı Ahmet 
Rüştü zade Mehmet Hayri B. in 
Nişantaşındaki hanesinden kal-
dırılıp namazı salatı cumayı mii
teakip Teıvikiye camiinde eda 
ve oradan Beşiktaşa indirilip 
hususi vapurla Üsküdara nakle
dilecek ve badehu Karacahmette 
aile makberesine defni hakli 
giifran kılınacaktır. 

anlatmak pek güç... Cenabıhak rahmet eyleye 
Ben kelimeyi nasıl yazarsam mıırıllllJllllllllllım111111111111ııııınuıı11R11111M1ıııııııınııımıııwıı1111111 

y~zayım!. onlar ke~di b~diğine ı MU Jİ k KALBi 
gore sozde tashıh edıyorlar. _ f"l . . 

1 S h"f k ı· . . f . ~ ı mını 
« a. ı e» e ımesının « say. a » ~ BARBARA BEDFORD ve 
~ekimde yazılmamasına gel~n.ce ,... RİKARDO KORTEZin 9 
ışte bunda yaya kalıyor bızım refakatile temsil eden ı 
eski tatar ağası! LQN ŞANr'C"yj• 

Zira ne, hiç bir Istanbullu, ne L 1 
de başka yerli kimse buna .,sa- 1 ·rı~ll 
hife» demez, düpe düz sayfa _.,., 
der ve bu kelimede «meyhaneci» 1 
ile ( meyaneci) de olduğu gibi 
hiç bir iltibas endişesi de olma-

1
_ 

dığı için, ortaya yeni bir a. sabi 1 
muallim Naci çıkıncıya kadar 
herkes bunu (sayfa) diye yazar M b .. I .. k . . 1 

ı:s oy e ııorece sınız 
gider. 0Jman Cemal iııwıııııuu.ıummıııımıı11m12ca-111 111111tu11 
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Geçen yaz llle98İmini Va14n
ıiya ciwrmda ldiçiik lıııir balakçı 
küythıde geçirdim. Benden '*t
ka deaiz baayoı.... için zelen 
bir çoll aileler daha vardı. Bn
tlD gün bol bol 11yuyor, alqam
lı:n sivrisinek avlamaktan yorul
duğumuz zaman dalgaların foa
forlu panltılanmı seyre çıluyor
duk. 

Aram&Zda alaycı ve bot 
ıobbd bir iht~ar doktm ..vudı 
ki, an sıra lcanaa kar~ kesip 
biraz seriulediğimi& 1Utlule, 
bize ıirdükluiae dair sarip lııi
lı:.iyeler mlatırd&. 

Bir akfam da lm kurbap hi
klyuiai anlattı:. 

Vizuıteta. köyfiıı en ~el 
kmdı. Büttin detikanh:tar bu 
eaıu ıttzeli için yamp tututu
yw, fakat ıkdiii niıbetide 
~r olan kaz hiç birille yüz 
veraiyortlı. 

Esasen Karafa.lca ismiade bir 
balıkçıya nişanh idi. Saniyede 
bir elini btÇaİJDa atan çirkin 
suratsız, şaşı gmlü bir l>ahkçı .. 

Ghet lrız pezulan kJ. aiıan
lteüe dota,.r; o zam• taiç kimse 
bquu llaldınp •• balum,a ce~ 
ıaret edemezdi. Kimİll laa.l.dine 
düşmüş? Böyle bir kistabhktan 
sonra Karaf.oskanın bıçağının 
.-undaa kan damh.yaaiJ mu
hMbkb;. 

Bir g-. kay.de flyJıe. l>ir 
handiı yayıtch: V Zllll.._ın 
Yiicuduna prip f>ir haynn 
~rmiş.. Karnı gittilçe ş~r
muş... Benzi uç mu,.. Bmantı ar. 
kayetmeler v. •·~ v. ı .... 

K~ylü kadınfann rivayetine 
glJre bu garip mahMk bIT lur
bajadan başka bir şey değildi. 
Günün birinde zavallı kızcağuı 
ırmaktan bir aTUÇ su içmif; ve 
lmrbağa işte o UBtltle •anıma 
giı mrşti. Senra da, lrikmetı hil
da alabildiğine btiythıriye bq
lamqb. 

Her tün bir tene ı 
Kurbağa 
Naklocten:ı 

Bülent Nelıil 

Vizantetanm kamuu yoldıyan 
kocakarılar kurbağanın kımd
dadığanı iyiden iyiye farkediyor
lardt. Ah fEyfw malıf61r, ah 1 
Bütün illçlua,. duama, •kurup 
üflemelere ra;...ı çıkacaja 
benzemiyordu. 
Kıza gelince, pden ıGne 

snranp soluyor, ipe ipltie da
nilyordu. 

itte o glhllerde itli fö ben 
t.adlfa b. ka,-. seçtim. 
~ •ua. llellim kr-mm pek 
itimadı olmamakla beraber bcııi 
davet ett·. 

Elbiıelerinin llıtllnden genç 
kınn lammu yoldachm. Anası 
dMa cleria Wr muayenaye kat'ı· 
,.n yaaarnywdu. Ôyle ya, he
kiııa mekim. kim olursa olaun, bir 
kızın namahrem yerlerini g6s· 
termeai ayıp letiJ midif Elllem 
namusunu ıokalda bulmadı ya!.. 

- Kadnnm, dedim, adam a· 
kıllı muaym• eöaedu liıe 
ne Kıyet,ilirim? ... 

Sen miain bnlan dyliyen? 
Kadln deıhsl beni kolumdan 
tutap kap dıpn etti. 

Bö,le ıer'ere alafkm olclajum 
içiD ta biatile ~ aldallf etme
dim. 
Aradaaı bir ha11i zaman geç

mııti. Bir gece telltla. lr.apamı 
çaldılar. Yataktan fırladım. 

- Aman doktor, Vizanteta 
Bl&yor .•• Allah •tkma olsun ye
ti.tinf .. 

BTaz IAayıt, t,iraz da lflseli 
cmuzlanmı llİ.lk.tim: 

- Hai .. kar11mda lmna
iaa a1aa değil mi? 

- Evet, evet... Allah aşkına 
olsun yetitia .... 

Bu ..Oa koJntUlardan bir 
kaç kadın ti.ha. yalrtarmıya gel· 

~de uasen JU ... amııııt*••. 
- Dtlfla he babJmı! 
Dedim. 
Kapının 8n0 malı,erden fark-

•*Son Saat,, in. romanı~ 
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T amamile bana hırakbiJ 'l"ar· 
ıapol madenlerine kar11 her ne 
'ahasına olursa olsua alikaııı 
Pllmı)"Wlğıma. batlaun iti 
ı... edeceğime daK beaden 
ıöz ve yemin aJdt. Seaıa mem
fiimi Cenubi Amerika maden· 
cileı birJiil ile bıl'i,a tıqıik 
etmiveıeltim. 

Çldii ba birliğiD nİIİ harbia 
fayJit ettiit iııtııadl tıerclmerç 
arasında.. kocamın mafıYJDa " 
iHisma dopu yiirümllştU. 

Ben, kocamın yanında iktı.t 
ilimlerille, tu.a,ai altında yafl

yan binlerce amelmia hayat.. 
vakfı aefsettim. Kocam öldllrr 
ten 10nra bltün ..ı.myetimle it
buana ~eçtim. Verdiğim ıke 

Muharriri: Meris Deko ... a 

sadak lcalarak,. mediıi idare 
reialiiiai ifa ettiji111 bu muazzam 
İfİD ted'VUiDe çahftım... Azi& 11· 
tadım, hik&,.aiıaı bu noktuma 
ı...lar fe1lllal&de Wr telf otren
•v*riz. 

Ban,a ka• W'r ... _. m-
bmıiııine ilılam ftl'eca bir teJI 
,c*. K.- le ... 'Ut m...., fıto 
bdımD .., .... ,.. bin mii 
allkadar etma. Falmt ift• ~
yllb.. ilııiaa _._ -.ııyor. 

BelW tııu ..... cfi ........ ,.n 
aokt.ı.r Waealamtz. Çlllktl 
&m Mm .... etmel ~ 
t.afiahmnın fellhtf bar hv· 
""1i &ir ter yoklar. 

- Mact.m, yaba l>eAabt 
mmmz? 

Son ';aa" 

SON MACERA 
Casusluk sergüzeşti 1 

Sizi büt lln Ruhumta tebrik 
ederim. Emin ofun. Benim gibi 
bir adamın takdirini ceibetmek 
herkese nasip olur bir şey dej'il
dir ..• Dfinyada bu kadar az bir 
zaman zarfında hiddetten ıükG
nete 'le sOktnetten hiddete at
hyan bir adam daha görme-
mittim. Biraz evvel fon Uap
mü aleylriDcle ghlerini devire 
dnire bağırıp çağıran; yıldınm-
tar saçan itribacak timdi bıı
bayani ye aakin bu fellefi ber-
ze!eri yaaawtluyordu. Cümlesini 
ikmal edince kemali hürmetle 
6aümde eğildi ve sırıtarak: 

- Size aakin ve asude bir 
iece teıaenni ederim misl dedi. 

- Allaha ısmarladık efendimi. 
Pek öyle b~ni Allaha emanet 

etmeyiniz mis, zira tekrar gBrll· 
teceğimizden ben kendi hesabı-
ma emiu bulunuyorum. Sonra 
bana tehditkir girüDen bir 
bmrla ,apkasını ba,ına geçirdi 
ft elindeki kaba butona daya
na dayana ki>fke doğru uzalt-
1-fb. 

Ben heyecan ve korkudan bit
miş bir halde bahçede kalmı,
bm. Ba ada1DH1 lae.le soıı dim
leleri bendea tiipbel~ndiiıni pek 
bariz bir ..,.ette ı..,U ediyor
lardı. Y alo.z ipibacak elenilen 
ba AJlalun bel.6sı herifin naıa-
nncla ne dereceye kadar şüphe
li telakki edildiiimi an'lyama-

sızdı. Güçbeli içeri g rdık. Has
ta hamil ağnlan içinde luvraru-· 
yorr muttasıl bağınyordu. Ale
[üau[ doğurt uk. Eakat kurbağa 
değil cf e nur topu gibi bir kız 
çocuğvt ... 

Doktor luki~Din buruıoa 
gelince merakla IOrduk: 

- Nişa.W.ı bunu adil yuta
bildi? 

- BubayaİJ..... Çok a..t,o
nma, ne olarsa olaon aynlmam! 
dedi; ve ev1end'1er' 

- Evet altı aydan beri .. 
- Y oba herhangi kaH>i bir. 

mmrtfa inkisara W1 ufnrdımz? 
- Hayw, gayri 1116mkftn, gay

ri kabili husul bir afk me.-aua
laalıstir. Şimdi aalatacağım. 
Dört senedir kocam• balıramna 
en ..ro 'ft' nmiın1 bir •Miakat 
gi>sterdim. Evet, bellci .m guı. 
dlrttef'c luıdal' tema ~e pürfiz
ınz bir sadakat .. 

- B...ada hm gQldlreceL 
Wr fl!Y yok. Bitaiıris şerefinizi 
.wı. ~ glrlyonmı. çn. 
td, ge~ bir elrspra sll'ati ka
dar kısa za111an i~ verdildesı 
,...mtm anatan o bd.r çok 
kadın ftr W.. 

- Belki.. F alcat .a hu ka
dmlım taldıih em misim? 

- Em ..e h.ı,D.. Unumak 
Mzi ı.r sakatın lrl,ainde bek
liyen bir kuvvettir. Kot..atlaa 
tuttuğ zamae Mi derhal yeniiiğe 
,_ teJlere deiru 81aılkrer, 
g8tür8r. 

Sonra da biz kendi kendimi
ze emrederiz: « Ytirlil Den arbk 
6ldn, yapıın yannl• 

mıftım. Diğer taraftan firari ln
giliz binbafısmın akibeti hak
kında da biç bir ıey ı5j'renmit 
değı1dim. Cesur Abbot acaba 
kaçıp kurtulflJUf mu idi, yoksa 
iğıibac:ağın elinde gördtığlm 

kanL yakanın ıehadet ve 
delilet ettiği gibi evveli ya1a
lanm,., sonra da tekrar dilı
manlannın eline mi dlişmftftl. 

lğribacağ'ı getiren otomo&il 
homurdanarak k~şkten uzaklqm
cıya kadar bahçede kaldm k3f
ke hizmetçi dairesinden geçmek 
sureti ile girdim. 

Yemek ıafonunun BnOnde hiz
metçi kıza raa ıeldim. 

- Mis, dedi, ben de sizi ça
ğırmak Ozere bahçeye geliyor
dum. Her doktor sm görmek 
istiyor •. 

Her nedense bu resmi davet· 
ten teıeüm ed yordum. Çünkü 
ıimdiye kadar dek.tor bana kar
şı böyle resmi davra11maz, ba
bayani muamele ederdi. Mutadı 
veçbiJe yazı odasmın penceresıni 
cçıp ta bana scaleamiyerek, hi&
metçi kıçı bahçeye kadar gön
dermesim menidar buluyordum. 
- O kaba adam ıitti mi F riD" 

&iaka1 
- GiltL Mis. pti._ Hes .. 

torua odasma girdikten ıoaıa 

bu adam o kadar baiırıyor ve 
çağ•ıyOJ1du ki sea& ta mutfall
tan ifitıliJel'.du. Bilmeıa Deden 
böyle bapıyordu? Giderken 
He.r Doktor kend.iaiu kapaya 
kadar refakat ettı ve sanki Pa
pas hauet eri karşısında imif 
gibi misafire hürmetle şapkasını 
verdi. Zavalıt Doktonm y6zü 
kir~ gt9i bem be.yazdı. Ne ka-

<Lw yamk ki madam laura da değil; 
fayet o burada bııinm•ı olsay
dı bu ihtiyar maym1111a IJir ter-
biye ft nezaket der.; verirdi .. 
Kim bitir ba adam biçare Dok
tora neler s<>yfemiştir ? .. 

- ~vet ama, ben daima te
kerrir eden bu «yqaaın yannl• 
emrille dört RDe itaat etmemek 
~11 nefı mle mladele ettim. 
Mukavemetin en büyüğilnl ı&
terdim . 

- Gençliğinize ve gllzelliji· 
nize baktıkça mukavemetinizin 
dencesine hayret ederim. Çla
kü erkekler vardır ki ... 

- Etrafımda ekıik değillerdi.. 
Buııfine kadar her venle herke
se karşı zırbh dolqtım ve biç 
bir ICY doku11amamıftır. Ôyle 
anlar vardır ki, De kadar na
muslu da olsa yalnız kalımt &ir 
kadının tahammOIOıın eritir. Ben 
bunlan geçiyorum. Kocamın ha
tır .. •• dart senelik bir ..da
bt &6st erdikten sensa, tali. ite
ni hayatımda hiıç te kutıma 
çıkmaması icap eden hir adam
la tanıttırdı. 

Belki bilmeuiniz. DOnya man
pnez iıtibsa1Ab ilri rakip ıir
ketin eltndedir: Biri Cenubi 
Amerika madeateri birfiti, biri 
de T arnopol madenleri. 

f e$rinisani 2~ 

Nakleden ı Ahmet Cemalettin 

Saf h'zmetçioin bu fevera• 
bili ilıatiyar dudaklanmda bir te
bessüm uyandJrmıfb. On daki• 
kalık bir tqenüf bu ac:aip mi· 
safirin öyle ev sahibesinden çe
kinecek tıynette bir malilük ol• 
~dıiım kafi derecede ispat 
etmişti. 

Demek ki iğribacakla Dok• 
tor fon Heoçe arasında çok 
fırbnalı b r müzakere geçmitti. 

Bunlan dGfünerek aj"ır adım· 
larla doktorun odasına doğrU 
ilerlerlerken doirusu hanımın, 
Lusi fon Hençenin evde bulun· 
mam11uaa beıı de teesaüfball 
idim. Çtınktı o evde buhmmuf 
aaeydı icabında beni müdafaa 
eder ve beni korurcllL 

Şüpheler 
kuvvetleniyor mu 

ZevcesİllİD yanında dakblo uk 
etmekte olduğum doktor foll 
Hençe bana kısa boyu, ş , .... 
l'carnı, avuç içi gıbi mftcelll ba'8 
ve kırmızı çehresıle daima yeoi 
doğmUf g{irbftz bir bebeji hr 
brlatıyordu. Odasına girdiiitll 
zaman doktor asabi adım ar • 
bir aşağı bir yukan geziniyor ~ 
Her zaman ıaf ve baf>ayam bıt 
tebudmle terütaze dut-89 • 
mas1 dcrunf bfr •HWydia talr:ft 
teminde argın ve çatkm pir 
nftyordu. 

Doktor odaya girdiğim" görfnr-
c:e kemali istical ile arkamdaıı 
kapıyı kapadı ve bana bir kol" 
bık irae edip pek bariz- Almaıı 

.. ·vesile lnmlizce olarak: 
- Oliv;~ı otur kızım, dedi 

Iİze ıöyliyecek mOhim şey er110 
9arl. ••• 

Biçare doktor çok mUtered'" 
dit g6rflnüyordu. Hatta gözlük
~rinin ark .. ad• gözleriniO 
aem enmiı o duklarını itile far' 
keder p,i eldum. 

( ArkaSl var ) 

f anıopoı madenlen bugUO 
ltenimdir. Öteki şirket te bit 
zamanlar manevra kullanarak 
kocamı mahvetmek iatiyen bit 
adam tuafından idare ediliyor• 
l.miDi IÖylemiye hacet yok, bu
rDD beni mqpl edea adaıO 
•udur. Açakça aöylüyorum: Beo 
•u adamı seviyorum ve kendisi 

"-" hilıai,or. Sonra b. adaıO 
ltima en amansız bir dütmalll"" 
madar. 

O ve bt•abü kocamın lmr~

tu ft hana eJ1M11et ettiği ifİ 
torpiftemelr içia ~it riaden ge" 

len fıer ıeyi yapmış insanlar~· 
Ya ben mağfap o!acağım, hiui-
me kapılacağım, beni drftldi'" 

JeD ıeytana uyarak, işimi rakiple' 
nmın eline vermiş olacağıllh 
yahut mukavemet edeceğim, içidl' 

deki kirli an.DJU aldOrerek. yolr' 
ıelr. ~ ltiWbı Layabmcl 
aevdijlm T• hirmet ettijim •ft 
adUDan hllbrWDI lellelemi1ece"" 

(Arkut VU') 

ne ııı mıma1 
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fuhaf şey .• earip .. Hayret! 

Şirketler komiseri Nazım beye Qeçmit 
olıun deyin 1 

Tramvay - Tünel tirkctleri ko- semtte hırsu:ların çoğalmasından 
1niaeri Nazım bey ihtiyatlı ve tevehhüm ederek: 
tedbirli bir zattır. Öyle olur ol- « Tanımadığmız kimseye kapı 
maz söze kanmaz, oiur olınaz diye sıkı sıkwa tenbih 
tahtaya basmaz, etm"ttir. Rcfikaıı 
olur olıpaz hır- her yeğenim di· 
IJı;a soyulmaz. yene kapı açar 
Bakın geçen mı? 

gün başından ne 
geçmiş: 

Nazım heyin 
Ortaköydeki e
Tine temjz giyin· 
miş bir genç ge .. 
liyor ve kapıyı 
ç.ahyor. Nazım 
beyin refikası 

pencereden ba
kıyor: Tanımadı
ğı bir genç ... 

- Kim o? Di· 
ye sesleniyor. 

- Açın benim, Osman ... 
- Siz kimsiniz, kimi istiyor· 

sunuz? 
Genç gülilmsiyerek yukarı 

bakıyor: 
- A... Y engcciğim beni ta· 

nıı.nadın mı? Ben Osmanım. 
- Hangi Osman'? 
- Canım, Nazım beyin ye· 

ğeni. Burası Nazım bey dayımın 
evi değil mi? 
Na,ım beyin refikası bu genci 

'kocasının sekiz on sene eve) 
gördüğü yeğeı:ıi Oaaıaaa hiçte 

benz~tmiyor. 
Nazım bey tedbirli 

d~miştik ya. . Son 
bir zattır 
günlerde 

Maamafib RüştUden her iki 
bekçi, çekiniyorlardı. Atak, atıl· 
gan bir delikanlıya benziyordu. 
Vücudunda on sekiz kurşun, 
süngü yarası taşıyan bir deli
kanlı için ölüm ve korkunun 
manası yok demekti, Dile kolay 
on sekiz kurşun, süniÜ yarası 

bu .. 

Burası NA· 
zım beyin evı 

ama, ben sizi 

Osmana benze
temedim. 

- Aman yen· 

geciğim nasıl 

olur? lstanbul· 
da ~ lokantacılık 

eden ağabeyi· 

me u~radım, ba

na burasını tarif 
etti. 

Ala. A 77abeyh~ her vakit 
gelir. Dayının daires ni de bilir. 
Git daireyi öğren de akşama 
dayınla beraber gel! 

Bu maku! tavsiye üzerine yeğen 
bey gidiyor. Fakat daireye de-
ğil ha ... başka bir sefdili avla-
mıya .. . 
.Nazım bey bu hikayeyi anla

tırken kendisini h~yretten ala· 
mıyor: 

- Oiur şey değil, diyor ... 
külhani benim taşrada Osman 

;sm.iade bir yeğenim oJdupau 
onun burada lokantacahk eden 
bir ağabeysi bulun2ugunu nasıl 
d .. v • ? a ogrenmı~. 
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Ruhunuzu tahlil ve kusurlarınızı 

tedavi edecc~iz. 
En müzmin buylarınızm (kripto psikoloji) usullerile 

son derece basit tedavi çareleri vardır 
ilk sualleri ve bu aualleriu cevaplannı 

Beyoğlu Re. Pa. 
~cleri aorabilirainiz7 

Bu cedveldeki şeylerden her hangı 
biri için kı:ıa bir mektupla ( Krıpto 
psikoloji ) mütahhassısımıza müraca 
at ediniz ; 

ı - Kendi ruhunuıu ve tııbialı· 

11ızı, yahut zeyç ve ya zeYct·rıiziı 

ruh vt' tabiatını talı !il eHirmek , öğ 
l!mııf'k istiyor anız, 

:ı - Ne~'esil"lik, C'&rı 11lmıtılan 
lena huyhır, lıer ne~ i evham, sı.ıLır 

~ızlılc, titi71İ\c, utangaçlık, korkaklık 
tenbdlik, kar;ırsızlık, ınatı;ılıL:, mer· 
Jiiııı~ırizlik, ~t><;İmeizliL: ve iptilalar 
dan her hangi bir şild.yetiniz vıırsa 

3 - Ze\·ı;, zc\·ce ve ya evladınız 

ılan her h~rıfl'İ hiriııin l.:uııırlarırı 
diiır.dtmek ıııtıyorııanız. 

4 - Sırf rııhi u~ullerle güzt•llı::~
nıek, şi~ınanlıınıak ve ya zaitlamu~ 

arzu unda İııenız . 
5 - Her hangi beğendiğıniz bir 

ıııı:ıana ma'nen ve ya maddeıı:n bı·ıı· 
ıcıııd.; ıııti yorianız. 

b - Va.ktıııdan enci ilıtıyarla 
maktan şikayetiniz varsa. 

7 - Dcı[:acak çocuQuııuıun güztl 
"e zeki olmasını, ve ya hangi renk 
~fızdlikte olmasını isıi~·orsanız ... 

Sır/ ruhi usul/arla masrcı/st:ı 
çcırelerini sorunuz 

1 - Bahis ve ya tikıiyet eıtiğin17 

hali n:ısıl hi11sediyôn1tınuı? 
2 - Mesleğiniz ve yaşınız nedir : 

Evli rrııııiniz 7 
İsim yerine ıflfabe Hlmuzu kulla

nahilir .. iniz . 

Bütün insan1arıa birbirin· 
den korktuklarını bHineniz 
korkaklıktan mütevelJit sıkıl· 
ganhğmızın esasını ruhunuz
da yıkabilirsiniz. Siz ne kadar 
cessur hareket eder ve ıöz 
söylcraeniz karıınızdakinin o 
kadar ihtiraz ve korkusunu. 
arttırır, siz hakim olabilirıini.z. 
Bir yere gittiğiniz veya biri
ıile görüştUğUnz zaman onla-
rın da sizden ihtiraı edeceği
ni düşünün ve o adamların 
derhal sizi seveceklerine şid· 
detle inanınız. Hakikaten bu 
tesiri bırakacaksınız. 

Beyoğlu z. 
Hastalığın1z tamamile cis

man~d r. Ruhunuzla bir alika-
sı olmadığı için bizi alikada.r 
etmez. Mutlaka bir doktora 

.muayene olunuz. 
Beyoğlu A. A. 

Evhamlnnmanız ve tenbel
Jiğiniı ya biierek, ya bilmiyo-
fek kaskançhkt•ndır. Kıskanç
lık faaliyet kudretiniıe felç 
veriyor ve ruhunuzu tesmim 
ederek fena evhama sebep 
oltJ.yor. Bu ha~~ get~k aşkı.: 
maı ve gerek bayabnıaı mab
vc; · glitOrdilğiinl dU.Onerek 
ke111di1Jm f aaliy~te veıiııiz. 

: • • ' • ' .. il\- - ., ')..:.t . ? . . , ~ .. ; . : '\,,:)\... . . ' 

Selihattin Enis 

yaayoru.z. 
Sultanahmet: M. N. 
( Horhyacağım ) korkuıile 

yatbkça kendinizi bih:ıeden 1 

telkin etmiş olduğunuz için 

derin uykuya geçer geçmez 
borlıyacaksınız. Binaenaleyh 
evveli kendinizi bu telkinden 

kurtermamz lazım gelir. Bunun 
için de yatmadan biraz evvel 

(!blamur) gibi teneffüs uzuv· 
lanm yumuşabcı bir menku 
içiniz. Kendinizi gayet rahat, 

ferah ve neşeli t~tunuz. Zih· 
nen de ( tenefıils uzuvlarım 
gayet rahat. Horlamıyacağım, 

horlamam, horlar horlamaz 
uyanacağlm.) Diye mütema-

diyen telkinat yapımı, Muay

yen saatlerde uyanacaklarını 
düşünerek hakikaten gibi hor-

larsanız uyanacakıınız. O vakit 

bir dakika kendinizi yan uy· 

ku halinde (horlamıyacağım) 

diye daha mükemmel telkin 

ederek derhal uyuyunuz. Zev
cenize bir hafta horladığınızı 

ıize söylememesini tenbih edi
niz. Bir hafta ıonra sorunuz 
Artık horlamadığınızı görecek 
ıiııU. 

Menfaatleri için en fena hile 
ve hareketlere kalkışacaklan 
muhakkak olan Numan ve Yu
nus ağalar eier RUıtnden yılma- · 
salar, onu bir katık su içinde 
boğmak onlar için işten bile 
değildi. 

Numan ağa, canının kıymetini 
çok iyi bılirdi. Bir kere hırsız 
takibinde kulağulm dibinden bir 
lrurf'.Jn vızlıyarak geçmifti de 
rüıgirından yere yıkılmış, beş 
dakika kendine gelememişti. Bak 
sabaha kadar meballeyi gezer, 
devreder, dolaşır, korkmaz, fa
kat bu esnada sillh sesi, bıçak 

parıltısı oldu mu, yan çizerdi. 
O mahalle bekçisi idi, bıçakh, 
ıilihh itlerle uğraşmak polise 
ıtjtti. 
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Mahalle meaçidinin yanındaki 
iki göz dam albmn bir odasında 
Numan ve Yunus ağalar yatıyor
du. Diğerine Rüştü yatağım ser
mişti. 

Cesaret hususunda Yunus ağa 
da Numan ağadan ~ğı kal· 
mazdı. 

Her iki bekçi de paralı adam
lardı. Aldıkları parayı kemerle
rine sararlar, soğanı tuza ban
arak ekmeğe katık ederlerdi. 

Gece bekç Jikle uğraşmakla 
iktifa etmezler, göndüzleri de 
birisi sakalık eder, diğeri de 
Ilı ha lede kapı kapı gezerek 
&dun yarar, halı silkerdi. 

Sonra mescidin tabutluğun
daki teneıir ve tabut ta kendi
lerine ait olduğu ~i nasılsa 
ele ie~ bif iuıijJula 

semtin bü ük mezarlığında me
zar kazmak hakkı da kendi
lerinindi. 

Bu mf zadık hali vakti yerin
de olanlara mahsustu, umumi 
değildi. 

Mahallede ve yahut civarda 
bir öiü oldu mu, Numan ve 
Yunus a · ahıra gün doğar, iki 
bekçi arasında bir faaliyettir 
başlaıdı. 

Bir koyundan usulen bir 
post çıkar, fakat Yunus ve 
Numan ağalar, ölünün içtiaml 
mevki.ine göre ondan beş alb 
post çıkarırlardı. 

Ölü fakirse, kazan, lif, tabut, 
teneşir parası koparırlardı. Fakat 
fukara ölüleri için mahalledeki 
mezarlıkta yer bulmak kabil 
olmadığı için onlar, alelekser 
umumi mezarlığa götUrülürdii. 
Lakin ölü hali,· vakti yerinde 
ise · ıengin ölüleri yeni tabutta 
yattıkları ve yeni lifle yıkan
dıklan için - Numan ve Y unuı 
ağahu, tabut ve lif kirasından 
wanJarıpl, oıew k8'mak. l&b-

ti11 cluvarlarlllı öımektell çıka
nrlardı. 

Bir ölU ieldiği vakit mezarlı
ğa ancak muayYen dilenciler 
girebilirler~i. Bunların haricinde 
giren dilenciler olurlarsa itile 
kakıla, yaka paça, kapı dişarı 
atılll'bırdı. 

Meıarhia ıirsnek hakkına 
malik ohm dilenciler, Y µııuı ve 
Numan ağalara muayyen bir baç 
verirler ve ancak bu sayede 
oraya girmek hakkını kazanır
lardı. 

Sonra İf bunuııla bitmezdi. 
Ölüyü beklemek için de, öldüğü 
gece-Numan ve Yunus ağ"alardan 
hangisi beklemişlerse insaflarına 
göre birer miktar para ıızdınr
lardı. 

Mahalle arasında şayi olan 
nokta, bu dmri adamların 
mal, millk sahibi olduklan idi. 

Bu iki bekçiyi mahallede ıe
ven pek azdı. Nunuın ağanın 
ıhtiyarlıktan kamburu çıkmuına, 
han. e~lik s,Jhjbi olmaaınll rağ-
11'011 hi!A kNl' ~ ~ek ke~ 

silecek odun araması, r6zlerini 
komşu evlerinin kapılarına dike
rek 6lii haberini beklemeıi, bn
tün semt halkında kendi hak
kında fena bir intiba bırakmak· 
ta idi. 

Onun için bir gün mahallede 
Rüştü gibi temiz yüzlü. güzel 
Tü:-kçe konQ.tur bir bekçinin 
peyda olmua mahalle balkmı 
sevindirdi. 

Sıvastan geterek İst.nbul ma
haUerini aralarmda taksim eden 
bu yaba.ocalarm içinde bir tehir 
oşağının bulunması herkeste 
hayreti mucip oldu. Hatta ma
halle bakkalı Bodoa efendi: 

- Ben bu ifta bir ıey aula
madım. Mutlaka bunda bir yan
lışlık var.. Ya, Rüfti) efendi de 
Numan ağanın hemşeriıidir, 

yahut, ~uvvetli bir taraftan ll
timaa g6nn\iftür •. Dedi. 

Bir hayvaQdan bir PQ•t çık• 
nlmaıına raiıııeR bir ölüden 
ıekiı poıt tıkMan bu iki ada
mıiı arasında barınmak Rliftil 
için hakikaten çok mOtkül bir 
işti. 

. 
I 

Bu iki oda arasmda dağlar 
kadar fark vardı. Birisi temiz 
muntazamdı, diğerinde fena bir 
taaffün, duvarlarda yer tutmUJ 
cıgara, ıoğan kokusu daha u
ı:aktan bumu tahriş ediyordu. 
Bu odaya yalnız, Yunus ve Nu
man ağalar, aokaaa çıkmak üzere 
kapıyı açdıklan zaman ne kadar 
hava girmesi imkanı varsa aııcak 
o kadar temiz hava girebilird'. 

Gilniin ve gecenin diğer saat
lerinde, cereyanaızlıktan ekıiyen 
hava, bpkı bir mezbahanın la· 
ğımma vasledilmiş bir borunun 
harice verdiği hava halinde bum• 
ve hançereyi boğardı .. 

Bu odamn geceleri JŞığı hafif 
ziyaıı bir zeytin yağı kandilinin 
verebildiği ışıktan ibaretti .. 

Çilnldl lıer iki bekçinin noktai 
~arımı sıör• israf haramdı. 
gece ıtıktan maksat, ayak ){O
luna ıidilınek, yahut sokağa 
çduhnak lizım geldiği zaman biJ 
yere çarpuıamak içindi . . 

(Af kası var) 

\ 
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Viganalı bir dikişçi kız intihara teşebbüs edince hem 
... milyoner bir koca buldu, hem de şöhret kazandı 
Son günlerde bütün Viyana 

mahafilinde genç bir dikişçi 

kızın başından geçen tuhaf ser
güzeşt mevzuubahs olmaktadır. 

Bir roman kadar meraklı olan 
bu vak'ayı bizzat kahramanının 
ağzmdan dinleyin : 

- A vusturyanın küçük bir 
kasabasında doğmuştum. Annem 
hizmetçi, babam da ameleydı. 
Ben de 18 yaşıma gelince evin 
geçımıne yardımım dokunsun 
diye bir terzinin yanına girip 
çalışmıya mecbur oldum. Burası 
bir banyo şehri olduğu için her 
tarafta şık kadın ve erkeklere 
tesadüf ediyordum. Onlar gibi 
g;yinememekliğim, onlar gibi 
yaşayamamaklığım kalbimde de
rin bir ukdeydi. Fakat arasıra 

c!iişündüğüm zaman o hayata 
karışmamın imkanı olmadığını 
görünce çok meyus o uyordum. 

Hiç te çirkin bir kız değildim. 
Euna rağmen elbiselerimin eski
liği ve adiliği tabi işunun bunun 
nazarı dikkatini celbetmeme 
mani oluyordu. 

Tam üç sene bu azap ve iş
kence içerisinde yaşadım. Bir 
ik_i kat süslü çamaşır, üç dört 
tane ağır elbise, iki üç parça 
mücevher beni mesut etmeğe 
kafi gel~cekti. Halbuki bu an
cak bir hayaldi. Yırtık ayakka
bılarım, delik çorapJarnn, yün 

"-~~eı .. •bakılmca acı hakikab · 
goruyor, ve ö:mekten başka 

bir çare aklıma gelmiyordu. 
Git gide asabım okadar bo

zuldu ki hayabma bir nihayet 
vermemin teferruatını bile ka
rarlaştırmıştun. 

Fakat hiç olmazsa ölmeden 
evve], tahayyül ettiğim saadeti 
tatma1ıydım. 

. Onun için şöyle bir proje 
yapbm. Bir müddet adamakı11ı 
dişimi sıkıp biraz para birikti
recektim. 

Hakikaten üç senede anneme 
babama bile hissettirmeden 1500 

otmuştu. Ya-

T eşrinisaninin yedinci perşem
be günü SaJzburg ıehrınde 
(Avrupa) ote=line üstü baıı gayet 
temiz ve şık bir yolcu gelmişti. 

Adamın elinde ne bir çanta, 

Su halinde kömür 
B.r Alman alimi miikim bir. 

keşilte bulundu 

Proft sör Bergiyus 
Saniyede kömüriin ayni kuvvet ve metanetini temin edecek bir 

madde uzun zamandır Avrupa alimleri tarafından aranıhyordu. 
Son gelen Avrupa gazetelerinin verdiği haberlere nazaren Profesör 
Bergiyus nam ında bir Alman alımi kömürün yerine kaim olacak 
bir mayi keşfetmiştır Henüz bunun ne olduğu malum değ ise de 
her halde mazot ve saire gibi bır şey değil tam kömür ma· 
hiyetindedir. 

şımda 24 dü bulmuştu. 
Niyetim bu parayla bir hafta 

mı, on gün mü olur, gayet ho
vardacasma yaşamak, sonra in
tihar etmekti. 

Annemi, babamı Viyanada iyi 
bir it bulduğumu söyleyip kan-

ne de yanında bavullannı taşı
yan bir hamal vardı. Ecnebi 
içeri girer girmez kapıcıya bütün 
eşyalarınin yolda kaybolduğunu 
bütün çek ve kredi defterlerinin, 

bavvullarınıo içinde kaldığını, 

ezcümle Londradaki Barkley 
bankasının 200 İngiliz liralık bir 

havalesinin de onlarla beraber 
kaybolduğunu anlattı. 

Bunun üzerine kapıcı bu za
vaUı yolcuya 100 tilin bor~ 
verdi. Ayni adam öğleden sonra 
«Astorya» barına gitti ve baş 
garsona ayni hikAyeyi anlatarak 

ondan da bir miktar borç 
kopardı. 
Akşam listü bir taksiye bindi 

ve Viyanaya müteveccihen yola 

çıktı. Fakat her nedense yol ü

zerindeki ldiçük kasabaların bi
rinde geceyi geçirmek istedi ve 
bir misafirhaneye indi. 

İşte po1is bu adamı orada ya
kalamıştır. Avrupa otelinin ka
pıcısı kaç vakit olduğu halde 
borç alan lngilizin hala dönme

diğini görerek polise mUracaat 
etmiştir. Polis müdüriyeti hemen 
her tarafa· adamlar çıkarmış ve 
aradığını o küçük kasabada bul
muştur. 

Kendisine lngiliz muharriri sü
sünU veren bu dolandıncı aslen 
Londralıdır. İsmi de Çarles Di
kets dir. Kanada zab?tası bu 
adamı 3 milyon dolarlık bir sah-

• 

dırdım. Arkadaşlarımın gıptah 

nazarları altında terzihanenin 
sahiplerine veda ettim. 

Çamaşırım, elbiselerim, ço
raplarım, ayakkaplarım, velhasıl 
bütün levazımatım için 1000 şilin 
sarf ettim. Yanımda 500 şilin 

tekarlıktan dolayı uzun müddet 
araobşbr. Kanadaya telgrafla 
müracaat euılerek sorduğu 
ı.aman mazisi hakkında mühim 
tafsilat almıştır. 

kalmışb. Viyananın en büyll'k 
otellerinden birine de telgraf 
çekip bir oda tuttum. Kasadan 
arkdaşlarımın samimi teşyileri 
arasında ayrıldım. 

Fakat Viyanaya gelince, ote6 
de teşyiime gelenlerden daha 
büyük bir kalabalık beni istik-
bal etti. Bunlar, polisler, gazete 
muhbirleri ve fotografçılardL 

Bu da ne demekti? Fakat 
po1islerle konuşunca meseleyi 
anladım. Hababat bende olmuş
tu. Arkadaşlarımdan birine pro· 
jemi tafsilatile anlatmıştım. 

O da göz göre göre canım• 

kıymaklığıma mani olmak için 
tiren kalkar kalkmaz Viyana 
polis müdüriyetine telefon et• 
mişti. 

Vakıa polis beni tevkif etme
di ama nezaret altına koydu • 
Ertesi gün de bütün gazeteler 
resmimi bastılar, Viyanaya gel· 
mekteki maksadımı uzun uzun 
yazdılar. 

Bu şekilde muradıma ermek 
hiç aklıma gelmemişken ne der" 
sınız, bir hafta içinde tadl 
138 izdivaç teklifi karşısında 
kaldım. Bunların arasında bı.J 

günkü kocam Mister Veridall 
ismi.ndeki Amerikalıyı en ziyade 
muvafık buldum. 

Kocam vakıa b;r sinema ar .. 
tisti gibi güzel değil. Fakat, 
nazik, kibar ve oldukça da zen
gin.. İşte hazan böyle kahır 

yüzünt' en liituf olur. Şiiphesiı 
ölmeğe karar vermek cesaretini 
göstermeseydim, bu günkü saa .. 
dete irışemiyecektim. » 

Zehirleneım aslanlar 
Bir cambazın 18 hayvanı bir gün 

ic ı nde öldü , 

A '>lan mdrebbf.,f Şnayder ve Jwyurmforı 

AJmanyada · Bremen şehrinde kaptan Şnayder namında bit 
aslan mürebbisinin tam 100 arslanı vardır. Bunlardan 18 i birdeJJ 
bire tesemmüm alametleri göstermişler hemen baytarlara koşulmuf' 
tur. Aslanların tesemmüm ettikleri anlaşılmış ama civardaki k~ 
mür depolarından intişar eden gazdan mı yoksa yedikleri ett_eki bil 
bozulduktan mı zehirlendikleri meydana çıkarılamamıstır. 
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Almanya, Skandinavya 
ve Fransada milyonlar
ca insan, erkek, kadın 

em çıplak yaşıyor 
Nakili: Natul< Ziya 

Çıpla klik, insan!ımn kapıldık
ları hayvani hislerde ve nefsani 
zevklerden mürekkep şehvi bir 

cazibe olmaktan ç.ok uzaktır. Çıp 
laklık, insanda bedii hisler yaratır, 

herkese «güzel» kelimesini bütün 
mefhumu ile tanıtmağa ve tat
tırmaga yarar ve her şahısta 
•güzel» in tevlit edeceği zevki 

tenmiye ener. 
Baba ana tarafındon o!sun, 

mürebbi mürebbiye tarafından 
olsun, her kese öğretilmesi pek 
müşkül bir mesele gibi görünen 
cinsi terb,ye, hayali tasHye ve 
cinsi temayülü teskin eden çıp·· 
laklık soyesinde kencıiliğinden, 
tabii bir surette vearilmiş olur. 

Hakikaten çıplak vücutlar gör
mek keyfiyeti, hayuli tahrikten 
çok uzak ve bilakis asabı 
teskin edici bir kudı ettir. 

Şayet insan'ar, ta b{'ş'kten 
itibaren, vücutJarım Çlf lak giine
şin ziyasına teşhire alışını~ ol
salardı, bugl;nkü asri ve medeni 
dimağda gittil<çe hakiki bir 
hastalık mahiyetini alan cinsi 
endişe ve tel r.lükün azalôğmı 
görecektik. 

Set best bir surcti.e talbik ve 
int şar edecek elan çı:--lakların 
vücuda muzır ı ahrikf.tı ortadan 
kaldıracağı gibi. cimıığıo 

ccdeli km» l'1 bir edilen muhay-
yel enin beslendiği cinsi diişün
celeri ve ~çık saçık müna..:ebet
siz hayalleri de ksk n edecektir. 

Çıp aldık sayesinde cin~i ter· 
bi} e kendiliğinden pek tabii bir 
suretle tekfüniH ve intişar ede 
cck ve insanlar hicap, ayıp h:s 
\erinden ve hatta bazen azayı 

tenasLliyeye müteallik günahlar· 
dan da pek çatuk l.urtu!acak~ 

lardır. 
Eminim ki, yaz'an plajlarda 

çıplak ya~n.n:oak adeti, insanlar 
ve bilhassa gençler için, bede
nen o!duğu kadar, manen ve 
ahlaken de, birbirlerini daha 
iyi tanıyabilecekleri · keiimenin 
bütün mam·sile- t irbirlcrini da· 
ha iyi tarta bilecek .eri en iyi, en 
ınühemmel vasıtadır. Bu adet, 
kalbin zehri olan r;yayı, riya
karlığı, emin olun, pek az bir 
müddet ıarf nda kökünden ka
zıyıp alacaktır. 

Bu vasıta sayesinde, gençlik 
pek gülünç olan bu sahte ve 
cali ayıptan ve pek saçma olan 
hu manasız ve lüzumsuz mah
çupluktan kurtulacaklardır, de
likanlılar, kız cırk:~daş ka'pleri · 
nin temiz hassalarını kız 
arkadaş dımağlarının ınce 

düşünüşlerini daha iyi tak· 
dir edebilecekier ve bir genç 
kıza daha itinalı ve daha kibar 
bir hürmetle muamele etmesini 
öğreneceklerdir. Sonra daima 
kıılarla kadınlarla beraber düşüp 
kalka cakları ve hep beraber 
mütemadiyen çıplak dolaşacak
lan için kaba hareketler yapını
}' a, terbiyesiz, arsız vaziyet!er 
takınmıya ve maale:tef bazen 
o'duğu gibi edepsiz yollardan 
yürüaıek fırsatına hiç veya pek 

~-18 ~~~~siz~e __ bu hJQ:atı anlatmaktadır. 
az tesadüf ede
ceklerinden leyli 
erkek mektep
lerinin bu «fena
lık» !arından, bu 
« iğrençlik » te
rinden sıyrılmış, 
yakayı kurtarmış 
olacaklardır. 

Sonra, diğer 
tarafbm, genç 
kız:ar da cali iş
vekarlıklannd an, 
yosma lıklarından, 
şuh meı;replikle
rinden bir kıs
mını unutacaklar; 
ve bilhassa kız 
kıza olan pek 
çocukça « mu
habbet» !eri, se· 
vişmeleri orta
dan büsbütün 
kaldıracaklar ... 
Sade olacaklar, 
daha dürüst, da
ha samimi ola
cak1ar. 

Genç kızlar, 
vücut arını gü
zelleştirmek, ona 
ahenktar biçim-
ler vermek için 
kendilerini be-
deni terbiy_enin 
kuvvetli cazibe
sine kapbrarak 
süslenme ve bo
yanma san'atını 

ihmale sevke-

e 

son e ektr0

ği 50 
bugünlerde icat 

; ~ "'- . decek olan gıpta 
hissinin, takad
düm arzusunun 
mes'ut ve nafi 
tesiri altında ka
lacaklardır. 

Şunu bilmeli· 
dir ki jimnastik, 
spor, her türlü 
'faaliyeti bedeni
ye bilhasaa bina 
haricinde ve çıp
lak olarak yapıl
dığı takdirde cin
si temayüllerin 
' en büyük ve en 
1 mükemmel na
zımlarından bi
ridir. Çünkü be
deni hareketler 

'•. ~: ~ \\._, için tatbik edilen 
1 ~ ·~. i diıiplin, inzibat, 
• ~ 1 ~ 

~. \ , .sert asabi heye-
• f ~.,. ' canların inkişafı-

na mani olur. 
İnsan vücudu, 

ancak boş, abl 
geçen zamanlar
da, fikri meşgu
liyetler esnasın
da veya ince 
kumaı lar albnda 
vücut kıvrımla
rının hissedildiği 
dansing temas-

~-'""""" Jarında, liızışır 
~'"""•' c-....... ~.. ve kaynamıya 

başlar. 

Ahlak kavai
dinin zayıflamak-

sene eve) 
etmişti 

Edison tarı-fmdan elektrik kuvvef nin meydana çıkarılışının ve hu lrnvvetin tenvir hususunda ve diğer 
senayıde tatbıkin'n ellinci yıl dönümü nıünasebetile Amerikada ço~ büyük merasim icra olundu • .Yüı 
binlerce iesandan mürekkep bir halk k!it:esi Edisonu hararetle tebrik etti. Bu meyanda Edisonun çok 
eski bir arkadaşı ve hürmetkarı o an meşhur otomobil fabr ıkatörU Ford ve hükumet namına Amerika 
reisicumhu:u Mi3ter Hover de bizzat ev ne kadar gelerek t>u büviik alimi se amladılar. Edison, Mister 
Hoverıe Fordu a ıp elli 

0

setıe e~e. e.ektrık Kuvvetini ke~fiçııı ça1ıit•ğt iabouluvara götürdü. Resmimiz 
bu sahneyı tesbit edıyor. 

ta, ahlakın ıukut etmekte ·ol
duğu şu zamanda vücudun ih .. 
tiyaçlanru tenmiye eden, onla .. 
rı bir inzibat albna alan ve bir
lik hislerini inkişaf ettiren spor 
ve jimnastiğin, ıimdiki asri ah .. 
lakın en sağlam en müessir va
sıtalarından biri olduğunu an .. 
lamak güç bir mesele değildir. 

Sun'i güneşte 
Nakendorfu, ormanlannı, göl

lerini perilerini terkettim ••• 
Şimdi Hamburgtayım .• 
Hamburgta, ne, yaJnız Met .. 

repolis filmini çevirmek için in• 
şa edilmiı görünen muazzam 
binalar önünde, ne bir kibrit 
çöpü gibi yanıp tutuıacak, asır
dide ahşap bir mahalle olan 
Paradishofta hatta ne de bira 
nehri•denilen Elbin ıan ve bu
lanık köpüklü dalgalan içinde, 
hiç bir çıplağa tesadüf edemez
siniz. 

Ham burglu çıplaklık taraftar
lan şehir içinde dolaşırlarken 
giyiniyorlar. Ancak hususi salon
larda soyunuyorlar. 

Onları görmek için ben de 
bu hususi salonlara gıttim .. .. 

Öyle zannediyorum ki, Al-
manyada çıplaklık hareketini 
doğuran saik ışığa olan üm tsiz 
tehalük tür. 

Bu şimal memleketlerinde gil
ne, o kadar nadir, o kadar 
korkak ki.. Kendinin parlak var
lığını mütehassirlerioe göstermek 
için o kadar nazlanıyor ki •.• 
Güzelliğine mağrur bir nazenin 
gibi. 

Onun ıçın bu şimal mem!e
ketleri ahalisi kainatın gözbebeği 
güneşin hiç bir ziya huzmesini 
kaybetmek istemezler. ve kuv
vetli bir ışık göriir görmez he· 
men soyunurlar .. 

Fakat senenin büyük bir kıı
mmda ( Die Sonne ) güneş 
orada gözükmez... Bu eksik
liği telafi etmek üzere, müminler 
mabutlannın yerini tutabilecek 
başka bir şey aramıya baş:a
mışlar. 

Ve bunun neticesi o1arak çıp
lakların vücutlarını, sun 'i güneş 
ziyasına arz, sun'i ışıklara teıhir 
edebilecekleri muhtelif mahaller 
açılmış. 

iyi tanınmış bir adamın tavsi
yesile bu muhtelif ziya ocakla~ 
rına girip çıkbm. 

İlk girdiğim yer, Hamburg 
şehrinin merkezinde bulunan 
mükellef bir binanın üçüncü kab 

ı. 

•İreyi tarif ediyorum: 
ekleme odası.. Bu odadan 

.-aren insan bir hamam koku· 
su ile karşılaşıyor: Sıcaklık ve 
insan teri .. 

( Arlc ası var l 

liUNDE 10 PARA 
Anadolunım her köşesinde 
birer çocuk saraytmn yiik
selmest için HJ.MA YEJ t.1-

f ALJN hepımizden 
beklediqi yardtm. .._ _____ J 

\ 
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Yırtık gömleğile, sümüklü bur
nu ile, çamurlu ayak arile ba
kan ar üzerinde hiç te hüsnü te
$İr hasıl etmiyen bu çocuğun 
ı~a.cdeki!eri rikkate getirecek ne 
J! bi ~Üner göstereceği, bütün 
o kütleyi meraka düşürmü~tü. 
Kimse böyle bir marifetkarlığı, 
şu mini miniden ummuyor, fa
l<at, denizde yılana sarı lmak ka
bilinden gene ondan bir şey
ler bekleniyordu. 

Mülteciler arasında kağıt ve 
kalem bu'mek kolay değildi. 
Apturrahman, bu hususta da 
tereddüt göstermedi. 

Bir beyaz bez buldu, bir 
ağaç par~ asından kalem yaptı, 
bir ineğin bacağından kan sız
dırarak onu da mürekkep ola
ırak kullandı. İki üç sat .. Iık bir 
nizamname yazdı. Müteakiben 
birkaç hançer arayıp buldu. 

Sevindiğin yüzünü, ayağını yıka
dı, parmaklarile saçını taradı ve 
sabahah artık tezahür etmiş olan 
sipahi zadeye, inek kanile mu
harrer arzuhali ve hançerleri 
verdi. Bir sağıra hitap ediyor
muş gibi yüksek sesle: 

- Hadi İlya -dedi- kaleye 
çık, Isa namına rica et, bizi içe
ri aldır. 

1 Ve • .sonra elile kaleyi gösterdi 

1 ~ırmanma işaret verdi. Şimdi, 
yüzlerce göz, Sev!ndiğin ayakla
rına takılmış, onun ne yapacağı
nı takibe koyulmuştu. 

O, kale kapısına değil, .kale 
duvarına teveccüh etti ve sanki 
yemiş toplamak için ağaca çıkı
yormuş gibi kesme taştan yapıl
mış duvara brmanmıya bJşlaJı. 
Müaeciler gibı, kalede top'anan 
a~ ker ve halk ta, yedi YflŞında ı 
bir çocuğun ibraz ettiği camba,z 
hünerini hayretle temaiia ediyor
Jarcu. 

Sevindik, ağ ören örilmcek gi
bi, hlşıdığı hançerlerden müte
lı~rrik kademeli bir merdıven 
ya arak o dümdüz duvar üze
rinde süratle yükseliyordu. 

Knra Apturrahman, kolları 
göğ.,ünde, sabit bir nazarla onun 
>Ü se işine bakıyordu. Mülteciler 
de nefeslerini kesrek, ayni te
mrı aya daldıkları için yanı baş
larmd&ki Türk delikan1 ışının 
göz er de t triyen endi~eyi gö
remiyorlardı. Maceraperest •deli· 

kanlı , helecanını yenmiye çalı
şarak ve gözlerinin nurile Se
v"ndi ·in ellu'ni, ayaklarını tak
V:ye etmek isfyormuş gibi bü
tün benliğile çocuğun harekatına 
n s'lı d'l.kat ederek üzüntülü 
dnkikalnr yaşıyordu. 

Artık ne kalede, ne dışarda
kı kalk arasında << çıt » yoktu. 
He kes yedi yaşında bir çocu
ğun bu tehlikeli oyununa bakı

) ordu. Kumandan karısı ve oğlu 
dahil olduğu halde biitün Dime
loka halkı, ka!enin o cephesine 
} tğılmıştı. Endişeli bir suk(ın, 
beyeca• h bir merak, binlerce 
kişiyi pençesine alm,,~tı ve Se
v'n<lik, en hafif bir sendelcyi~ 

göstermeden - bu umumi beht 

içinde • mfitemadiyen yükseli
yordu. 

Nihayet, bu harıkavi irtika, 
son kademeıini buldu. Sevindi
ğin elleri duvarın kenarına yapJştı; 
kale muhafızı çocuğun bu muvaf
fakıyetini görünce dayanamadı, 

hemen koştu ve sipahi zadenin 
ellerine yapışarak yukarı çekti: 

- Ah -dedi- ne olurdu, se
niıı gibi bir çocuğumuz oJsa? 

Ve onun müstesna bir sabahat 
taşıdığını görünce karısını ça
ğırdı: 

- Bak, Allah ne'f>r yaratıyor. 
HUneri ~a :t~r yiizü de üzeli 

Sevindik, ıarifana boyun kı
rarak koynundaki ki:ğıdı çıkardı, 
şarelle onu kime vere.ceğini sor

du. Kumandan, bu acip arzu
halin kendisipe hitaben ynzıldı
ğını anlıyarak a'dt ve ayni za
manda cesur çocuğun di siz iğin
de.n mütee~s r o du: 

....... Her güzelın bir kusuru 
olur ·dedi- bu yavrunun da d!Hi 
yok.. 

Sevind ğin va2ifei sefarefn 
ı,nuvaffakiyetle ifa ettiği e betle 
anlaşılmıştır. Onu:ı gösterdiği 
hüner, bütün Dimetoka halkını 
kendisine müncez p b raktığı için 
iltimasıru rddetetmek, mu afız 
için ka biı değiidı. 

Esasen kendisi de çocuğun yü· 
zündeki masum cazibeye µı sfmr 
olmuş ve o yafta ızhar ettiği 
hüner~ar cesarete de ıhayran 
kalmı§h. Binaenaieyh, çoct ğv 
yanıncia alıkoyarak kale kapı a
rının açı!pıasına, mültecilerin 
içeri alınmasına emir verdi ve 
biraz sonra yurt kaçkını köylüler 
aralarında kara Apturrahman da 
bulunduğu halde. Dimetoka kş-
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Hugilm.u yenı 
bilmecemiz 

Soldan Mğa 
t - Renk (41 Gürültü (6) 
2 - Bir nevi törpü (3) A~S) 
3 - Nota (2) Dağdan :yuvar-

lanan kaı kütlesi (3) 
4 - Nota (2) Nota (2) 
S - ince kum (4) lıve (3) 

Nota (2) 
6 - Külhanheyin •afi ~si (4) 

yılan (3) Tokun J1kıi (2) 
7 - Yokuıun aksi (4) Baba

nın arkadaşı (3 Sual (2) 
8 - istasyon (3) Su (2) Be .. 

yaz (2) 
9 - Kasabın satbğı (2) ince 

dal (3) 
10 - Sabırlı (5) 
11 Kefil olmak (7) Kö. ek 

(2) 

Son Saat 

Muharriri: M. Turhan 

lesine girmiye başladı. 

Elhamr~ 

Melek 
Opera 

Majik 

Ekler 
Asri 
Etuvs 
Şık 

: Artist aşkı. 

ı Gece güzeli. 

: Gençler arasında 

, Baden - Baden 
ı :rezaleti 

1 

r Namus belası. 

t Asri' Kazanova. 

ı Gelin duvağı. 

ı Şehvet busesi 

T e.şrin f s~nl 23 

Alkazar ı Kazak aşkı. 

Lük enburg: Şehrazat. . 

Ferıah ı Varyete, cambaz. 

Milli • Düztaban basb-
• bacak anaforcu. 

Alemdar ı Macar rapsodisi 

Kemal bey : 
Süreyya Pş. 
(Kadıköy) : Atlama yarışı. 

• 
Kumandanın ilk işi, dilsizin 

kime ait olduğunu sorup araşbr
mnk ve Apturrabmam huzuruna 
getirtmek oldu. Nereden geliyor- ~·----•-•••••t!l•••••••••---a.~--.. 
lardı. Bu çocuk kirodi, ne su- Dün akşam A S R İ S 1 N E M A D A gösterilen 

ratla Dimetokaya gelmiş- A S ~ 1 K A Z A N O V A 
lerdi, Türk er hakkında 

fi\mi azim muzatferi)·ctlcri ihrtı7: etmi9tir. HARRt JJTKE ve VlVYAN GlPSON 
ne g bi bilgileri vardı? .. 

rollı riııi kemali muvaffnkiyetle ve h~r zamanrlan daha güzel oynamışlardır. 
Bu cilıetleri b;rer birer aordu. Sefahat atemlrri, işinuş ııııhneleri, mlİ7ikhol kulısleri, nim ur}an vüeutlannı 

Apturrahmruıın cevabı zı..ten teşhir eden gfü:eJ kadınlar rve umumivetle bütün filmin mevzuu, ASRİ Sl'lEMA. 
mustabzardı. Ganos dağları ete- nırı ''aıu salonuuu dolduran kalnlıa fığın pek %İyade hoşuna gitmiştır. Bütün 
ği,ndeki b r köy halkından ol- C) ırciler 8} rıca f?Ö terilen gü7.ı;l varyete numaralnnnı büyük bir merak ile •' 

duklarını, Türklerin bu dağ kı- maşa etmiştir. Perde aralarında yeni ve gayet zengin varyete programı Dnn. 
yı.!armdan ilc.rlemiye başlamaları ) anın en bO\ ük müzlkhollerındc oynamış olon Virtüöz FEHRY FERRETY hu-

u~ hir akordeon ile bih ük orera mclodılcriııi ve konser parçalnnru çnhnabdır 
üzerine Radestosa [ bizim T e-
kirdağı J kaçtıklarını, Türklerin 
oraya cb gelmeleri hasebile 
serseri bir hayata atıldıklarını 
ve nihayet Ebezosun {bizim Me
riç J beri tarafına ge~tiklerini 1 

an attı Sevindik hakkında da: 
- Bu çocuk • dedi - benim 

ye v enimdir, kardeş min oğludur. 
Babası para canlı bir adamdı. 
T-rklcr!e alı" v riş edip bire on 
lrn.zanmayı isterdik. 

Onun için sık sı1t knrşı yakn
ya mai götüıür, Pega ( biz m 
Karabiga) dnn Niseye ( bizim 
lznık) l'adar dolaşır, dururdu. 
KUçlik llyayı da, hem gezginli
ğe hem alış ver"şe ahştırmnk, 
T.ürl lere de ısındırmak için be
raber taşırgı. Çocuk, bu gidış 

ge'iş"erdc bırçok şeyler öğrendi. 
1 ürk er onu, daha beş ya mda 
iken ata bindirdi.er, ·cmt oy~mu
r.a soktular, tepelere brmandırdı
lar, derelerde yüzdürdü er, Allah 
ıslah etsin, kendilerine ben-
zettiler. rArkası varl 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 
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Broadway Melody 
EL HA M RA.y.ı·:~~emasında 1 

~~~~~~~~-~==~~:_~ö~s~te~:~il-~~c~e~~~ti~r·~~~~~~~~~2 f I 
jjugünku Cuma giınü saat 15 te motıne oıorak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
BÜYÜK FRANSIZ OPERET HEYETİNİN 

en büyük !ffi!V ~kiy~f..i. olan LA MASKOT piyesi temsil edile
cektir. Akşamı me~hur tenor Nlöt:yo ~orj Foamn lttira'kile.:ı~:_· 

dranın en gü~el opereb tE"'GRAND MOGOL cumartesı 
ak~amı LES MOUSQUET AİRES AU COUVENT 

N Bugün ELHAMRA 
sinemasında dehakir POLA 
NEGRİNİN temsili, komedi 
Fransezin medarı iftiharı RA-

ŞELin hayatını musavver 

ARTiST AŞKI " 

~ SesH ve şarkılı fi m gösteril-
mektedir. ilaveten: SESLİ ve ı 
özlü F oks jurnal ve Kentucki ı 
·ngers zencileri. Bu sabah saat 
11 de 40 kuruş ve 60 kuruş 
f ıatlar a matine. Sair matineler 
""at 1. 2 l/? d 112 ve 6 1/2 

1 JAN ANJE.LU nun şaheseci 
LİL DAGOVER in muzaffe
riyeti Dünyanın ~n muazzam 

filmi 

~~~ E KRİSTO 
Sultanabmet ikinci Sulh hu

kuk mahkemesinden : 
Hüseyin efendinin Madam Ta-

lin aleyhine ikame eylediği 100 
yüz lira alacak davasını cerya
nı sırasında mukaddema Bey-
oğlu Saksi sokağında 10 numa
ralı apartmanın 6 numaralı da-

l 
ires'nde ikamet eden müddei
aleyh Madam T aliaya tastir edi-
len davetiyenin mezburenin ika
metgahının mechul bulunması ı ıı:uuııımııı:ıııuı:_ .... -ı!IJlııMıııtıı111111~oı.u"""1ıııı1 

Uuyük ve dıber \ 

O Li~ !m2s; ~~?stV A 1 
PİYER Bl .. ANŞARJ) 

tarafından temsil edilen 1 
D İ ANA (1s12) 

muazzam filim hakkında Sine
ma dö Pari gaz.etesi ıöyle w 

yazıyor: Bu film çok heyecanlı 1 

ve gayet acıklı bir aşk mace- i 
rasıdır. . .... ~ 

DOLORt.S KOSTELLO ve 
KONRAD NAGEL i herkesin 

dolayısile bila tebliğ iade edil-
diği ve mahalle ihtiyar heyeti-
nın tahkikatı da bunu mUeyyet 
olduğu görülmüı olmağla müd
dei ilanen tebligat icrasını is
temiı ve bir mah müddetle ili
nen tebligat icrasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan müd
deialeyh Madam T alianın yevmi 
muhakeme olan 23-12-929 Pazar 
tesi saat 13,30 de Sultanahmet 
Sulh ikinci hukuk mahkemesin· 
de isbati vücut eylemesi ve ya 
bir vekil göndermesi akai tak
dirde mahkemeye gıyaben de
vam edileceği tebligat makamın-
da ilan olunur. 

pek zıyade hoşuna gitmekte • plılllrm:•~IZ3m11-•:m--mı 
olan 1 

GECE GÜZELJ : 

.. 
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Çok yaşamak ıçin 
1 MAHKEMELERDE , 

I 

Ayak üstü ticareti 
Sırtındaki çuvala bir düklıiinın 
b-P,tün eşyasını -dolduran hırsız 

kendisini müdafaa ediyoro 

- Zabıtlar tutulmuş, uzun 
n:ıadıya tahkikat yapılmış. Senin 
bu sirkatin faili olduğunu tes-
oit etmişler. Ne diyeceksin? 

Hırsızlıkla maznun Aptullab, 
f>u sözleri dinledi, kendiainden 
cevap istenilince, kollannı kal-
dırarak söyledi: 

- VaUalıi de, bil.ahi de reis 
Bey, ben bu işi yapmadım. Beni 
om.zumda çuval yakaladılar, çu· 
\>alda bulduklarının benim malım 
olduğuna inanmadılar. Fakiriz, 
\ma o kad&.r kopuk ta değiliz, 
lakin ben söyledim, ben dinle-
dim. Bir türlil inandıramadım. 
O sırada Üsküdarda bir dükka
nı hırsızın biri soymuş. «Tamam 
Ben soymuş olacaksın» gibilerden 
~eni sual cevaba çektiler. So
nunda çuval yerine hırsızlığı 
)'üklendim! 

- Bak çuvaldan neler çık
tn.ış, paket paket cıgaıa, bir 
çift islcarpin, lij)nra.. 

Reis, önündeki listeyi tetkik 
ederken maznun gene söze 
başladı: 

- Biliyorum reis B. ama ben 
1 bu mallan çalmadım ! 

- O dUkkindan , kimsenin 
haberi olmadan, sahibinden izin-
siz almak .• Bu hırsızlık değil mi? 

- Yok, Reis bey. Ben o dük
kindan almadım. Çarşıda, so
kakta seyyar bazı adamlar sah· 
)tordu. Ben de kirile satanm di
l'e aldıml 
-· İyi ama onlan göstereme-

b.lişsin. «Şundan şundan aldım» 
diye? 

- Onlar beni gösterebilirler 
bıi ki? Ben seyyar, oıılar seyyar. 
"Yirmi paket cıgara alırsın?,, 
~Almm,, "Bir çift te iskarpin 
'lar?" «Onu da alırım!» paıarlık 
~a~ık mı, eyvallahı çekeriz, sa
lan bir tarafa gider, alan bir 
larafa. Artık ertesi gün ne o 
beni görse tamr, ne ben onu 
buıup ta gösterebilrim. Bizim 
tksuatamı:z böyle. Ayak üstü 
licareti yapıyoruz! 

- Peki, bu mallann o Üskn
farda soyulan dükkindaki mal-

lar oJmsına ne diyeceksin. Bu 
hususta bir şey söylemek iste
miyorsun! 

- O husuta da sôyliyeyim, 
beyim. Mal mala benzimez mi? 
Cıgara paketi, iskarpin falan 
hep biribirine benzeyen şeyler
dir. Çalınan çalınmıyana, çalın
mıyan çalınana ben2er. 

- Kaç tane paket çalınmışsa, 
senin çuvalında da o kadar bu
lunmuş? 

Aptu hh, elile bir hareket 
yaptı, yutkundu: 

- Yallah, ne diyeyim beyim. 
Belki bana satan oradan almış
tır da benim haberim olmamış
tır bu işten,.... onun kendi ma· 
lıdır, helal maldır diye satın al
mışımdır! 

Onlar çalmış, beni aldatınış
larsa, bunda i?enim suçum, gü
nahım nedir? Öyle yapan elbette 
benden aldığı paranın hayrını 
görmez! 

Refo,maznunun hfitün bu müda-
faasım dinledikten soma, yüzü
ne baktı! 

- Sen zabıtada öyle «Ben 
yaptım)) şeklinde falan değil, o· 
lan biteni bertafsil anlatmışsın. 

Mesela diyorsun ki «yatsı va-
purile Üsküdara geçtim, bu işi 
işledikten sonra oradan bir san-
dala atladım, Galata rıhtımına 
çıktım. Bankalar tarafına doğru 
yürürken bir bekçi kc.rşıma 
çıkh, benden şüphelendi ve çal-
dığım eşyayı torba ile birlik 
meydana çıkardı.>) Bunlar ne ? 

- Herhalde benim söylediğim 
şey değil, kulaklarıma inanamı-

yorum! 
- Peki, otur yerine! 

Mahkeme, maznunun yaşını tah
kike karar verdi. Bu cihet hal
lolunduktan sonra, hakkında ka-
raır verilecektir. 

( Karüzo) ya yeni bir 
elbise giydirdiler 

f 

Paristen Deyli Eksprese yazı- \ br ki hala tamamile canlı 
lıyor: Müteveffa Enrik Karüzo- gibidir ve çehresi pembeliğini 

ya, dostlanna her fiç senede 
bir son modaya muvafık yeni 

bir elbise giydirmek hususunda
ki garip itiyatları, İtalyan Tenor 

Tita Şipa tarafmden mutat 

merasimle tekrar edilmiştir. 

Şipa diyor ki: 
«KarUzo, en son moda üzere 

giyinmeyi severdi. Binaenaleyh 

onu bilen ve seven bizler, ruhu

nu nasıl şadedebileceğimizi dü

şündük ve ölümünde de, haya

tındaki bu temiz ve modaya 
muvafık elbise merakını tatmin 

etmeyi en muvafık çare bulduk. 

Her üç senede bir Napolideki 

mezarım ziyaret ediyoruz. 
Karüzonuun vücudü o ka-

dar mdıaretle mumyalanmış-

hala muhafaza etmektedir. Ka-
rüzonun mumyasının başında bir 
kaç dua okuruz; sonra, hepimi
zin huzurunda mumyanın vücu4 

düne Napolinin en mahir terzi
sinin elinden çıkmış mükemmel 
bir elbise giydirilir. 

Şimdi Karizoya 2arif bir 

sabah elbisesi giydirilmiştir. Ge~ 

Iecek sefere na~ıl bir elbise giy

direceğimiz hakkmda şimdilik 

bir fikrim yok.» 

Büyük İtalyan mugannisinin 

mumyalanmış vücudü, havası 

alınmış bir cam mahfaz:ı içinde 

muhteşem bir mermer kabirde 

muhafaza edilmektedir. Napoliye 
gelen seyyahla,. bu mezarı zi

yaret edebilir ve Karüzovu o:ö
reb,lir. · 

Et· yemeli mi, yoksa 
yememeli mi? · 
• - - fT 

Bir lngiliz doktoru ortaya yenı 
bir iddia attı 

Şimdiye ka
dar dünyanın 
en meşhur dok 
torlan etin ma· 
zarratını sayar 

Bu :ıat Lonc!ranm en meşhur 
hekimlerinden doktor Huçinson
dur. Mumaileyhin tetkikatına na-
2aran dünyanın en urun ömürlü 
insan lan olan Yeni Ze!antlılar, 
A vustralyalı!ar ve Kanadalılar 
sırf eUe taayyüf etmelerinde:ı 
dolayı bu saadete mazhar ol 
maktadırlar. 

dökerler, sıh· 
"hatli ve çok 
yaşamak isti
yenlerin müm
kün olursa sa· 
de nebze ye· 
melerini tav
siye ederlerdi. 

Doktor Huçinson diyor ki: 
- Sebzeyle tegaddi edenler~n 

her türlü hastalıklara karşı son 

derece mukavemetsizdirler. Vü
cudun kuvvetini, zihnin küşayi· 

Son zamanlada \,gilterenin c.._ 
bazik tıp alimlerinden biri bu 
nazariyeyi red ve cerheder yeni 
bir iddiada bulunmaktadır. 

şini artıran yegane gıda et ve 
dolayısile tereyağıdır. 
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r 

1 

1 

---
Karilerimizden soruyoruz 

Türkiyenin e~ ;;:~~e! 
kızı kimdir? 

... 

Bi..;:;e söyleyiniz ve namze. 
gösterdiğinizin bir de 

resmini gönderiniz! 
Sahahlan çıkan arkadaşlarımızdan biri memleketimizin 

en güzel kızını bulup tanıtmağa çalıştı, ayni teşebbüsü bu 
sene de tekrar etti. 

Arkadaşımızın bu teşebbüsünU: gö:ılerimiıe in~irah ve-
recek resimler vereceği için haz ve memnuniyetle telakki 
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen şekilde «En 
güze!»i ayırmanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumu
zu da söylemek isteriz. İlk müsabakanın neticesi bu mu 
fili bir surette göstermiştir. 

Bugünkü şekil niçin fenadır? 
Filhakika arkadaşımız ilk teşebbüsünde şöyle bir usul 

kabul etmişti: Kendini gü:ıel bulan bir kız bir resmini 
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak güzellik kraliçesinin 
tahhna namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin 
intihabına auediJiyordu. 

Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk 
güzelini bulmak mümkün deği~dir. Vakıa arkadaşımızın 
tertip ettiği müsabakaya iştirak edenlere güzel dememek 
elimh:den gelmez, fakat milsabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalarındaki kuvvetli 
istihzayı farketmemek te mümkün değildi? Sinema perdesi 
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda 
şilphe yok!.. 

Güzellerin güzellikleri 
Halbuki bizce mühim nokta fotograf def ·ı güzelJerin 

hele bir Türk güzelinin kendisini güzel d iye takdim et
mt>kte gösterdiği zarif çekingenliktir .• Kariler~miı bilirler ki 
güzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği c:i,i! micir? o 
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olan1ann 
güzelliği bir derecede bulunsa bile da~~! c~mıyanı üstlin 
tammak haklı olur. 

Biz diyoruz ki , 
Güzellik milsabakalanndan maksada daha e!verişJi bir 

netice almak için güzellik kıraliçesi tahbnın namzetlerini 
güzellerin kendileri değil, onları gü.zel bulanlar gösterme
lidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerinden Türkün en güzel km 
payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar ver
miştir. 

Karilerimizden rica ediyoruz 
Türkün en güzel kızı kimdir? Karileriınizden bunu bize 

bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara 
namzet hanımın birer de resmi konulursa, bu isim ve 
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de 
ismile birlikte gazetemize basılacak, ve herhangi bir 
namzedin namzet !iğini teyit etmek istiyen olursa cdann 
da isimleri ilave edilecektir. 

• 
işte asd namzetler . _ _ . 

Güzellik kırallçeliğine namzet olabilecekler işte o zaman 
anlaşılacak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap 
zemini bulacaklardır. işte o zaman en güzel Türk kızı 
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu suretle taayyün ede
cek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler ara-

sında intihabil koyması da mümkündür. 
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Hl Snh"fe 

lspiritizma ile 
gazetecilik 

Ölüleı in ruhları karşısında yapılan 
mülakat tecrübeleri 

Birinci mülikat 
Merhum Kelhman Et neler ıöylüyor? 

(K arilerimize pek ldtif, pek merdklı ve gayet eğlenceli bir ga:e
tecılik şekli takdimine /irsal buluyoruz. Bir kariimiz bizzat mat
baanuza mriracaat ederek ispirrtiznıa Ue mqgul oe mükemmel 
brr (medyom) olduğunu bildirdi, bfr heyetle tecrübeler yapmayı 
teklif elti. Bu pek hoş lekliff derhal kabul ellik. Bir heyet teşkil 
olundu ve işe başlandı. Bu mLilakallarda zaptolunan nmhauereleri 
sırası duşlıikçe aynen ncşredeceğiı. KarUerimizin, ölüleri dahi ra
h al bırakmıyan bu yeni şekil gauhciliği lezzet ve merakla takip 
edeceklerini uınediyor11z. Dıin merhum Kel Hasan efendi ili! mü
lakatın birillci kısmını neşrelmiftik. Bugün mabadine deuam 
ediyoruz: 

[ HaNn ef. ahirette yeni yeni 
1 

dostlar peyda etmiftir. lfadaine 
nazaran bunlar içmde. eD botu
na giden (Napoliyon BoDapart 
efendi ismindeki Rum) dur .. ) 

S - Rum mu? 
H - Ne bileyim ben? Şakacı 

bir çelebil. Hergün l>umumun 
üatiloe binip meydan muharebe
leri, manevralan yapıyor, ıak .. 
laııyor. 

S - Hasan ekndit Alay e~ 
miyorsun a. Demek aeDİD Na
poliyon Bonaparta kübeylln ola
cak bOyüWül.te bunıua vu fİll> 
di? 

H - Burada her İDUD ~ 
yada mahrumı olduğu ıeyi fa> 
laaile alabilir! 

S - Demelr sen acıau çı
karmak için bayluine bir bu,.. 
intihap ettin! 

H - Orasını bilmem ağam!. 
Y a.tnız bildiğim tu ki orada laa
!eflm k?mik tehir N-fidin bunuı 
benfm -buradakinin yanmda k6.
pek memesi gibi kabri 

S - Batmın üst&ne ele matla· 
ka gUI hahçesi yaptırmıpmchrl 

H - Ah, ne gezer!. Dtınya
dalri haımn çok aradım, bula
madım. ( Sahibi esrar ) oau bir 
neri fapirograf olarak kullanı
yoranlf. Or.adaki •eşhur ri~ 
nirin birçotunun kafalanmıı k• 
yelerini bundan çıkaııyomwf. 

Onlann tla ıM..,,.Jık. 
w14tkua ,. .,,.,, 

1 s.... miiteakıp rabtan gıuip 
gOrOltiiler ifitildi. ı 

Medyom - Beyefendiler, ruh 
bırıey ıormak istiyor. 

S - Hasan efendi. ne 16yltl· 
yorsun. aaleıılmıyor? 

H - Siz K•&eieci deıtll ıD
ıinia? Benim dünyabk evlad.ma 
da 16fleyiJJ ki zinhar ta. etme
sin. Buada yedi metrodan )ledi 
bin f ersab uzun!uğa kadar bu
runlar vardır. 

S - Pardon, anlıyamadılc 
Huan efendi.. Denyahk evfA
dın mt 'HP1' 

H - En:t, orada sizfn ahret• 
tik eYliUanmz olduğu Jibt bu· 
racla da bizlerin dtinyalık ~ 
lanmız var. Benım dllnyalık 
evlidun da gazeUıcidir. 

S - Kimdir? 
H - t BuruD9al: Temr der 

feri O.Un ylzlnii çocukken, 
ıncir ağacından incir qardığı 
ıırada, jyi Aatte oleunlar indr 
zannederek- ısmp koparmlf, ye
mek istemişlerdi. Fakat &en 
onun bumunu baylı aradım. 
Bumu şimdi Kaf clatmdadirl 
F allat merak etmeyia, telcıw 
buma: lılttme geleceldirf 

Ahrelle Hsan var mı, 
J'olt m!!! 

S - Hasan ef-4 1 Sen Na-

poliyou Bonaparl.Ja arlradqbk 
ettiiiai 16yliyorauu. Ba de lam· 
elimle J.onu,....Jt iatiyGl'D, hu 
kabil aidiı? 

H - Çapı...,., 81yjerim olur. 
S - Tetekkür eaer;z Hawa 

efendi.. F alıat sea lisan bil~ 
clitiia halele oaanla- nasıl koag.. 
ıuyorsun? 

H - Barada. ır... m;•n y• 
far. Burada hiç iimıo lisan ..,. 
fiir bilmez. 
S-~ ki biim (Dil 

encümeni ) ahrette de ayam 
ftllf' 

Ç1pl•lıl• memlelcetl 
- ıt-r. e1..ıi tu çıplaklar 

memitkcll hakkında ne ~ersiu? 
H - Sizin gazetenizde (Ç~ 

taMar mem!eketmde ) ld yazılan 
okuyan f>rr ~oUarmm ajwın .. 
IUJU. akbğJDL ~anım. Am .. 
acelecisiniz ~- Blıu aals
edu!ena. ı•bna *'-ı •emle
lıetillis de ( Çıplalııtu memleketi) 
olae.k.br. Merak etmuilller. 
~. vl&elfilt lııraliçat ..... ....,, 

S. - Hu. elendi t GUıellilt 
ma..bak..mdaa 1aa--.. mı11-
..ı lliriaciliti lla.._. fdlzelltk 
lmmlitmi t.lr"ıwla • .ıa,..._ 
yoa•&? 
H-Hdenfar nnymr da •· 

mtt? Dliıyı1 aflzet ıtızelllie lı ... 
il &&ıJDm JQfkadar.. Aıttta yalms 
ınzeınr. m6ıaltakaamı takip 
edenlerden. d&iil, biaıt bu ı&
sellesi WdJ -.ıtn11a tle olmak 
iaterim. Gel ,...._,. IİlllD ~ 

zell.i laııl&: ea bumda tiddetl 
mhaiqalara td.ep oldu. Dedi
kodn• hAll et,.... ediyor. 
Hatta meth- Ki•• ..ıtaata 
Klaa,.- .. ç 9'A- luat b• 
......... K ... mltafOmm 
tik-' .. aereai? ,-Zel ofm yalım 
taliidirtfdlye kıyameti kopanyor. 
F.at ini itte en çok istifade 
ecleD ben olcl11m 1 

S - Ne demek iatiyonun?' 
H - Saç - bir IDlmini ...

.,.. t .... t ....... ltirinci, 
lldacf_ O. dlnllnett cliye -
...... f!.lf) ilminde &azı Freak 
krallaa var, bqlarma kadın aae
lut t.lia,wfar.. ... • dllnyada 
bu fla• b• sin -.ruıı ela 
olsam, komikler larahydım. Ben 
efe bafJIDa arada mada kıraliçt 

ıaçı ile hotoa yapıyonm!. Kıra
lifenia. ı.çıam bir lora& batında 
.w..ı-u bilsin ele blldn n 
kederi teselli bulsun diye haber 
ftl'İJOl'UIDf 

Sonra, •uradüı kavgalar, 
dedikodular üzerine &lzellik b
rab çalan••n istikbaldeki taliled 
apeaildi.: birinci ._alipaiz ~ 
jil, iWaci iat j• p edilecek gl-

' 

Sorı Saat 

zellı.k .lurahçeaı t>ütün dünyada 
ıan ve tllhret ve blyük bir •~ 
vet 11ah1bi olacakbr. 

S - Teşekkür ederiz Hasan 
efendi. bizi böyle (Alemi gayip) 
ten daha haberler veremez 
misin? 

H - Korkanm. 
S - Kimden? 
H - Bilmiymorum. •. Bunu da-

ha iyiai, bar ada bil~ Ok ka ui1e 
yıldızlar arasıncla dolaşan {Paza
rola) adaşımıza sorun. •. 

S - Hasan dendi, çok rica 
ediyorl•Z.. Elbet sen de bilirsin. 
Sen t ir şeyleri bildir de elbet 
oncan da soranz. 

H - Bazı feyieri bildireyim .. 
Bu sualarc!a büyük bir akt6rli
n0z vefat edecek.. Sonra.. latan
bu!da fiddetli bir zelzele geçi
receksiniz... Sonn.. Bizim komik 
Şarloya ani bir kaza var.. Sakat 
olacak1. 

S - Huan efendi. bqka? 
811 •mele pek mi ıiddetli ola
cak? 

H - Ben bilmiyorum! Arbk 
söyliyemiyorum.. Gidiyorwa

Metlyma - Beyefendileri ~ 
lara ıs a• etmeyiniz.. 

S - Pelıi, peki, yalnız Hauıı 
efendi, gitmedc&ı son bir lef 
soracağı&: Tekrar clilyaya plmek 
ister miydin? ve ne olarak pl
mek iaterdia? 

H - Btlmiyoruml 
S - Ha.. efendi, rica icli· 

icliyona, .e,ıe, a,le fit. 

• 

Evkaf umum 
müdürlüöünden: 

Dördüncfi vakıf hu ka oriferi iç.in IOmmu o1an (175-200) toll 
yıkanmış maden kömılıft. al•i müoakaa,. Ynedilerek Te.,inisani-
ain otuZ\mCll CH1arte9i ıre.a saat Oll tllrtte il\alai icn ectilece

ğinden talip oiaolann teraiti anlamak llzere her gOn levazım ida• tas 

resine ve itıllla tu•i de id.• encGmeaine mDıacaattan. Al 

Emvali metruke 
müdürlftiünden: 

~ 

Emvali metruke idaresi için Uiari 8 azami 10 santim kutnında o 
kesUmiş olmak ve da reye tes im edilmek pıtile pazarlık mretiJe 
100 çeki Rumeli mqe odmnı mllaayaa edilecektir. İtaya talip o

lanlann &ıllıaiizdelri PerfGllbe ıbG ....t 11 de mlldariyete mllra"' 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip .5" inci keşide 

11 kin1ınevvel 
Büyük ikramiye: 

50,000 liradır 
Ayncr. 25.000, 15,000. 12.()0(1 10,000 lirahk 

ikramiye• ft 10,000 &ralak bir mlklfat. 

H - Gelmek iaterdim, ( Vo
roaof) a..- kqfedilcfiii içiDf 

eli~ - Ne ..... ııeJmek -- Hurda eşya füruhtu 
f R:h ~:vap venııediJ Tütün inhisan umum müdürlüğünde 

•i 
ş 

!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cib.111.i fabdkat•d• mftCQt. 2074 fdlo hurda çul, 13% kilo ip, v 

$EllREtMNETl 8U AK$AM \:mnap ,,_ tile w..Wd tMltll, 830 llıllo Wnbeki derisi ve Aa 
.aat 21.30 da kapı Anbannda mevcut '72 kilo kAiie 
baıiiD matine k61uıe çul pazarlik Rr•t;ler 27-U-929 tuıamb• pi mt 10,30 dlf 
uat 15.3G da ıatılacağmllan taıipl..- mddır p ve uatta Ga!atada miibayeat ~ 

T epebqr JıomisJonmscla &ufama.rim. 
tiyatrosuntht 

Katil 
3. perde 

0.ldklaE &ublr laaldm ip.de.: 
Miin.ner .._._D ftldei atik 

.-..teaiacle tekke 80kai acla 
oa bir numarah hanede sakin 
iken bet altı ffDe malraddem 
meddlr &.neyi terk i!e tegayytlp 
ve elyevm ikametglln meçhul 
bulunan ve bu g1ine kadar ha
yat ve meuıabna dair haber 
alınamaym kocası Karaca Ah
met camii imamı lamail beyin 
gaipliğine ve beyin erinde kaım 
nikabın fesh~ne ltarar itam tale
bile mumaileyh ale,laine O.fi.. 
dar mahkemei uliyeai )ıukuk 
muine ikame eylediii da ... 
ma emri mubalremeeiDdc lraauaa 
medeainin om ilciaci mac:ldes 
mucibim:e lllUlllllİie,lı ı..ail e· 
fendi hıldmul• maWanab olu 
ldm8elerin tarihi •MMa• itibaren 
hir ıeae zarfında malflmat:lanm 
Wldirmeleri içiD alela-' U.aen 
davet edilaıeleıi aml&arra ._. 
lunmalda mumei~ halrlnnda 
malimatlan o anların müddeti 
mezktre zarfında mahkemeye 
mllracaat eylemeleri ilin olunur. 

Sahlık ev aramyor 
Şitanc karakolu civarında 5-6 

edalı su vet elektriği olan kul
lanıtlı kirgir bir ev satan alına
caktır. 

telefon lshnma1 3731 numara 
Zebra hamma müı acaat edil-
1qe)ictir. 

Kiğıt ve karto 
mübayaası 

Tütün inhisan umum müdürlüğün ene ., 
ldllN içMI muhtelif eb'11tta 286,000 kilo karton ve 591.000 kı o- a 

kAtJt mObayu edilıacqindm talipleria ,artname v:e n6mune}A .ı.- ı 
.. k lzeııe fau da •Oıecutl.ri ve 2-12-929 parartes ~ --' 
10,30 da fiyailarmı kapalı ...Aa % 7,5 temiaab llltmlkkateleriJe bır- ~ 
likte Galatada miiba,.at komisyonuna tevdi etmeleri. 

t •• ............ .......,.. .w ... ......_ ....-ne 
ye ,....,,g ftU,,... ....... noa ıeumeı edll•n v• ----·--""".._...., .... 
FOS FATİN 

FALİER 
eayetdnd• temtn edlllr., 'oef&&AA ,..,..,. 
,_,,nwann 7& .. ,... tu911k ve 09111bflllk, 
adelAta kUıYvet ltftrf r • ve Oftlan s6rt)6&, 
kııartt 

vaınıa ~ ._..,,. ........ • 

o da FOSFATIN. F ALIEii dir. 
I AIA,...U farl&a t 

Zayi Zayi· 
Kiği askerlik fUbe9İnde11- aida

tım vesikamı kazaen zayi ett m 
yenJSmi alacı+-dm uld • • 
bükmll yoktur. 

Kiği Karacan kariycsiode 300 
teve ıntru çoban oğullarından 
Melıq.et othr Kimil 

~ -.rsiule tıhlıi,.l aakai
yecleli afmıt oldulam diplem .. 
al7' elmafhlr Yem.illi ~karr 
cafnn metis esk 8İlıilt .. bit 
yoktur. Deldor 

Ai Rıza 

.. 



Ehemmiyetli 
bir ayıp 

Aktamlan Sirkeci tramvay is~ 
blsyonu civan ve bu cadd~nin 
Alemdara kadar olan kısmı, so
~aklarda dolaşarak rast geldiği 
erkekle pazarlığa girişen nhlak· -z hadınlarla doluyor. 

Bu hal o kadar umumileşm;ş 
ki ekserisi kısa zamanlar için 
taşradan gelmiş olan erkekle1 
o civardaki iş:nden çıkarak yu· 
\'asma avdet etmek için tek 
başına tramvay bekli yen kadın
ları da l>u ahlaksız kadınJard~n 
•anıyorlar ve on1arla musırrane 
J>azarlığa girişmek istiyo::-Jar. 

Bu vaziyet kendi halinde kadın
lar için ne kadar hicabaverd~r 
tasavvur edersiniz. A~akadarlar 
hu pek ayıp sokak pazarhkia
"lıla mani olamazlar mı? 

Aksaray: Necibe 

* 
Haksız bir iş 

Evden eve nakletmek mecbu
riyetinde kalan kiracıların duçar 
oldukları bir haksızlık vardır : 
Elektrik ceremesi vermek. Şir
ket çıkan kiracının vermediği 
~kktrik borcunu almadıkça ye· 
"i ldı acıya cereyan vermemekte 
diı, Bu doğru değildir. 

Çünkü her kiracı dipozito akçe
si vel'medikçc cer~yan alamaz 
Şu halde ıırket bu akçeyi bor· 
ca mabıup etmek surcti!e çı· 

' kan kiracının alacağını yeni ki
racıdan tahsit etmemeli ve ya
rut ta tanımachğı bh· adamm 
borcunu ödiyen yeni kiracıdan 
dipoıito akçesi almamalıdır. E
m ·net ve Nafıa ş:rketler komi-
se: Jiğinin nazarı dikkatini cel· 
betmenizı rica ederim. 

Galata: İsmail 
~ 

Teşekkür 
Merhum Kurt zade Tahsin be

yin biraderi madenci Şevket bey 
tarafından nezdimde bakılmakta 
olan yetimlere sarfedilmek üzere 
bir miktar tabe•ruda bulunul
IJJuşlur. Tahsin bey için hakkın 
gani gani rahmetini dilerken, 
biraderi Şevket beye de teşek
kür ederim. 

Ferkle 

«~r.n Saat» in tefrikası: 35 

Karanlık 
lt1uharn'rz: f1 els 

Stil putları hareket ettirdi. 
Düğmelere bastı. Göğüsle;· açıl
dı: Şanon beraberinde getirdiği 
çantayı açtı. E1ini içeri sokarak 
bir QVUÇ aldı. Ka~deniu üstünde 
duran çantaya koydu.. Hafif bir 
gıcsrtı Şanonu . har~ketsi~ bırak
b. Kediler eskı vaz,yetle:ıne av-
det ediyorlardı. Stil: 

- B8.fka bir yerden makine 
tle idare ediliyor. Een de tekrar 
döndürürü~ .. 

Diyerek lıuta du:!ru bir adım 
ftlmışta ki ışıklar söndü. Şanon: 

- Kapının örıt:nde dur biç 
bir kimseyi içeri sokma.. F e
ıtt"rleriniz yanınızdn mı? 

Sntaharri cevap verdi: 
AU~h belbıru versin ... 

Merdivenin yonm~aki <lolapta .. 
- Stil '.lırak ecrtaharriyi fe-

1\t:r:tırİ ~".itirsin. FS\kcl girerken 
~. nn old1.•gcna emiD olmadan 
çıer; bar~a.. 

~en Saat 

Bila müddet 1 Telsizde Tütün inhisarının tem- m 
did j projesi teehhür etti l!ı!ii!iB!ilatl!iiii!!Elı3c34!iiii!5d3ü3n3y!iii!a!IEiii3ati!!!llu•.i!iiill 

Tı1lı1n inhisarı 
Tütün inhisarının bili mnadet 

elndidi hakkında bilkftmet ta
rafından yeni bir proje hazırlan
dığı malumdur. Aldığımız malft
mota göre projeııı)n Meclise tev
dii iki ay kadar tehir cdilm~
tir. Bu müddet zarfında idare
nin yeni t~kilab hazırlanacak· 
tır. Inhisarın bili mftddet fom
didi projesi, eskide~ıberi ban
drol taraftarı olan bazı meb'us!ur 
tarafından kuyudu ihtiruiye ile 
karşılanacağı ve Mectiste mfina
kqa edileceği sövlenwektedir. 

Tutankamen 
Kendinden bahsettir

miye başladı 
Meşhur Tuta~kamen gene ken

dinden bahsettiriyor. Vaktile 
bu Mısır firavnının mezan açıl
dığı zaman, İngi~iz asarı atika 
kaşifleri, burada, ıöyle bir 11-
netnaıne bulmuş:ardı: 

41 Kim benim ve benimkilerin 
ebedi istirahatimiıi bozarlarsa, 
ATiahm gazebi Uzerlerine olsun!,, 
O zam:zın,""-Mısı.U ~ ba lA· 
neti herkesi gUJdürmüştil. Az 
sonra bu heyetin reid olan lort 
Karnarvon esrarengiz sure~te 
öldü. 

Ondan sonra, gene bu heyet 
azasından sekiz kişi birer ikişer 
öbür dUnyayı boylayınca İf dc
:;işti. Herkes, Tutankamenin ooz
lerindeki şeametli manaya inanır 
oldu. 

Şimdi, Tutankamenin mezar2 
açıldığı zaman ayni heyet 
içinde bulunan lort V ~ts;..urinin 
oğlu M. Rişards de esrarengiz 
surette Londrada vefat e~miştir. 

Bu ılüm, İngiliz mahafilinde 
lort K~marvon t'e arkadatlannı 
öldfiren ayni esrarengiz afete 
atfedilmektcdi~. 

flrlıltercirni: Orner /ı azrl 

Ocirey Ş~nonun kolundan tu· 
tuyordu korku ile mınldandı: 

- Ne olacak? 
- Şanon: 
- Bilmiyorum.. Arkamdan 

ayrılma. Daima sol kolumdan 
tut. 

Bu sırada sertaharrinin sesi 
ititildi: 

- Kapılar kapalı. 
Şan on 
- Bir kibrit .. 
Stil sordu: 
- Bir ses işittiniz mi? 
- İşitir gibi oldum.. Put 

yerinde mi? 
- Evet ... Oh ... Allahım ... 
Bu acı feryat Odreyin damar· 

larındaki kam dondurdu. 
Şan on .. 
- Ne oldu? 
- Elim yandı .. Kıp kızıl ateş. 

Zannedersem heykel.. Odrey 
fuıldadı: 

yonlannın proQramları 
Cuma 

22 teıriniaani 
İstanbul 1200 metre 

17.80-18.30 

18.30-20.30 

20.30-22.30 

Relgrat 
19 
21 

Sa• heyeti, borııa. ha
berleri. 
Cazbant-oı kestra Vallace 
Maritana ouverture, Le-
har, Die İdeal Gattin, 
Valııe, Grieg. Nuit algc
rtennes, •uitc, Tango 
orkestrası. 

Sclıuman: Reverie, Cello
Solo, Kalman Maritza 
Potpurri, Çigan orkestrası 
Saz heyeti, Anadol ıı 
ajansı haberleri 

429 metre 
Kate Moskova orkesıraıı. 
Opera: ( Belgrat şehir o
perasından) 

Königswuı
terhavsen 

21 
1635 gıetre 

Konser: Taganoi. akade
misinden . Bcethoven , 
Pergolesi. 

22 Konser (BerlJnden) 

Bndapeşte 550 metre 
16.45 Telsizle resim neşıiyatı. 
18.40 Sitre koneeri. 
21.15 Varşovı. philharmonie1:1i 

konseri. 

i3.S5 
Bnkreş 

17.30 
21 

21.4! 
Glayviç
Brealav 

21.05 

21.30 

~ 

Katoviı 
21.15 
24 

MilAno 
2ı.sı 

Prag 
20.05 
21 
22 
23.15 

Torino 
23.30 

24.10 

Viyana 
21 

23 

Mus.ik Çigan 

394 metre 
Milli şarkılar. 
Taganui Mm. Marie Ta
tucu Massenet, Alahiyel. 
Radio orkeatrası: 

253 metre 
Konser: İaveç ball tde ve 
~arlulan. 
Aria saati: Haydn Mo
zart, Becthoven. 
Sentonik konser. 

409 metre 
Se.ı,fonik .konser. 

Mektup kutusu tFransızca) 
if»ı'..eu.. 

Seııf· nik konser: Toni, 
Bethoven, Vagner. 

487 metre 
Koneer. 
Halk şarkıları 
Konser. 
Kafe Lllyod Orkestra8J 

273 metre 
Senfonik konser ( Mila
nodao) 
Kate Alticri ot!. e~trası. 

516 metre 
Koneer: Müzikverdıısal
derı Elisabeth Schuıuann 
tara!indan Mozart, ~chu
bert, Volf, Mahler, Stra
usun Romance ve şar
kılıın. 
Progr9'n nihayetiude ıel-
:r;i .. )e resim neıriyatı. 

Bir şey yanıyor .. 
- Şimdi anlaş~ac3k. 
O anda odanın köşesinden 

bir polis kibrit yaktı. Henüı: 
kibrit sönmeden limbalar yan
dı . Her şey yerli yerinde idi. 
Şanon Stile ya~laştı: 

- Ne oldu. 
Stil başparmağını gösterdi. 
- Yandı. 
Şanon puta dokundu. Buz 

gibi idi .. 
- Oradan değil. Zanneder-

sem tavandan düıtü •. 
Şanon kedileri itti, düğmeye 

baatı.. Göğils açıldı. Elini soktu. 
İçi boıtu .. 

XLVIll 
Çanta 

Şanon hiddetle: 
- Çok fena. Göı:UmtizUn 

önilnde soyulduk. 
Diyerek her tarafı muayene 

etti. Ateıin uereden düştüğilnü 
keıfedemedi. Kıım gözlerine 
bakarak gülümaedi. Arkadq
larına: 

- Çabuk fenerlerinizi alınız. 
Bu sözleri meçhul adam iıit· 

mit ve fencrleriDi almalarına 

~ahife 11 

Son Saat 
Her kariini 1000 Türk 
lirasına siQorta ediyor! 
Bu hizmetine mukabil sizden 
istediği hiç bir şey yoktur. İh
tiyar edeceğiniz bütün zahmet 
senede bir defa matbaamıza 

uğrıyarak sigorta senedini 
almaktan ibarettir. 

bive edelim: "Son Saat,, in kari
lerine takdim edeceği sigorta se
netleri hükiimetçe de müteberdir. 
Luti en bir kaç güne kadar 
''Son Saat,, in karii olduğu
nuzu ispat etmek üzere dağıta
cağımiz vesikaları saklayınız. 
işte karilerlmizden 

yegane ricamızı 

Abone fiatlanmızda 
Yarı yarıya tenzilat 

Son Saat ayni zamanda haftalık 
abone usulü ihdas ediyor. 

• Son Saat » karilerinin hu
zuruna yepyeni bir tekilde 
çıkarken, kendisine bu imklnı 
veren yeni Türk harfleri devrine 
borçlu olduiu ıilkraaı kısmen 
olsun ödemeyi düşündü ve bunu 
Anadolumuzda millet mekteple
rinden henüz çıkmıt olanlara 
yardım etmekte buldu: 
1 - Son Saat bugünden itiba
ren gazete bayii bulunmıyan 
uzak kasaba ve tehirler için 
abone fiatını yarı yanya indirmiş, 
ayni zamanda da .haftalık abone 
usulft ihdas etmittir. 
2 - Binaenaleyh bugtinden İÜ· 
haren memleketimizin uzak kö
şelerinde oturan berkeı ıünde 
yilz para itibarile bir haftalık 
on yedi buçuk kuruş gönderdiği 

mani olmak için ikinci defa 
ışıkları söndtirmilşttı. Kapı, ya
nındaki polisin yetişmesine mey
dan bırakmadan şiddetle ha· 
pandı. Şanonun sesi gürüldedi. 

- Çabuk bir kibrit çakınız. 
Ağır bir cismin ıukutuna 

benziyen bir gllrültü işitildi. 
Akabinde lambalar yandı. Şanon 
etrafına bakındı. Düıea şey bir 
çanta idi. 

- Bu da nereden geldi? .. 
Di:,rerek eğildi. GOçlükle kal

dırdı ve masanın Uatnne koydu. 
Stil .. 

- Dikkat ediniz efendim. 
İçinde tehlikeli bir ıey olabilir. 
Şanon kulak vermedi.. Çanta

yı aftı. Taşlar içinde idi. Stile 
döndü : 

- Her halde putun içindeki-
lerin hepsi bundan iparettlr. Stil 
fqırmıştı. Şanon çantayı kaldır
dı. 

- DoğrucQ bizim eve .. 
Muavini heyecanla : 
- Fakat kim getirdi? 
- lnanılmıyacak ıeyl. Neyse 

buradan çabuk çıkalım. Kotarak 
merdivenleri indiler, Kapıdan 

takdirde Son Saati muntazaman 
okumak imk6nmı elde eaibilir. 
3 - Karilerimizden b~et ı ~
ha için alacağımız yür para' 
posta parasmı çıkardığınız tak
dirde, sahifeleri 32 ye kadar 
teaddUt eden bir gn:ıetenin ka
iıt parasına bile tekabül etmez. 
4 - Binaenaleyh bu hareket 
gazetemiz için m6him bir feda
karlık teşkil etmektedir ve biz
zarur mahdut bir zamana inbi
ıar edecektir. 
5 - Fakat arzu eden karileri
miz ıimdiden nüsası yüz para 
itibarile istedikleri kadar uzun 
bir milddet için abone kayde
dilebilirler; bu takdirde tenzi
llttan ili nihaye istifade etme
leri mOmkUndilr. 

çıkblar. Kapı arkalarından ka
pandı. Evdeki lambaların hepsi 
söndü. Şanon güldü : 

- Nihayet hatalarını anladı
lar. Asıl kıyamet fİmdi kopacak .. 

Karr,ı kaldınma geçtiler. Bu 
sarada yukarı pencerelerden biri 
açıldı. "Bir baş uzandı. Şanonun 
içinde bu esrarengizliğe seri bir 
nihayet vermek arzusu doğdu. 
Tabancasını çekerek nişanladı. 
Süratle üç el attı. Tabancanın 
sesini camların kırılması taki 
etti. Şanon : 

- ÖldilrdUm .. 
Kız korku ile sordu : 
- Kimi? 
Şanon cevap vermedi. Tarihi

ne b6yle bir hadise kaydetmiş 
olan Portmen meydanı müthiş 
bir kalabalıkla doldu. Polisler 
düdük çalarak koıuşuyorlardı. 

Önlerinde duran taksiye atla
dılar. Odrey : 

- lçerdeki Malpas miydi? 
- Belki ... 
- Ben iy_i bir hafiye olamı-

yacağım. Nerdeyse bağıracak
bm. Oksfor caddesini geçmiş 
Vordi caddesine gelmişlerdi. 

( Arkası var) 

• 

l 

.. 



1? Sahit 

~ . ~ , eyrısetaın 
Merkez accııtası : Gal;,ıt;,ı 

köprü başında. Bevoglu 2 3 62 
Şube ıcentası: ~lahmudiye 

nanı altında l"tanbul 2740 

ı 1ııaı1a posla>ı 
Aı. TAFARTA) vapuru 24 

eşnnısanı Pazar I O da Galata 
ıhtımından hareketle [ 1zmir. 

l\ullük, Bodrum, Rados, Fet-
1İ) e, Finike , Antalya ] ya 
l{İ<lccek ve dönüşte mezkur 
skelelerle bırlikte [ Dalyan, 
~la~maris , Sakız , Çanakkale , 
Gelı~olu ] ya uğrayarak gele
(ektır. 

lhAtZtJrt tlAINGI PU~TA~ı 
( Cl'MHL'RfYET ) vapuru 25 
cşrınısanı Pazanesi ı 2de Galata 
rıhtımından hareketle [ lnebolu, 
am~;un , Gire on . Trabzon 

Rize , 1 lopa ] ya gidecek ... ~ 
dönüşte Pazar iskelesile [ Rize 
)ürmene , Trabzon , Tirebolu 
Gire~on, Ordu, Onve, Sam:;un 
lnebolu, Zonguldak ] a ugrıya 
rak gelecektir. 

Hareket günü vük alınma1_ 

Defter rnünakasası 
Nümum·si gibi dört yüz otıız 

!tdet defter pazarlık sıırctile yap
tırılacakur. Talipl~rin 2 3- ı l-929 
tarihinde saat ı 6 da leYazım 
nıüdLirln fıne miıraçaatlan. 

Hantal 7..:ıde Tayvar vapurları 

AYVALIK - fZMIR postası 
\.-

·~~ Tayyar 
\\r~~·-:: 

24 
tcşrinısJnİ 

VAPURU 
pazar 

mü saat 17 de ırkeci nh
ımından hareketle [Gelibolu 
;anakkale \'e Koı fez t:ırikile 

\yvalık, Dıkilı ve lzmir]e 
ızimct ve avdet edecektir. 

Yuk \ c yolcu için Eminönu 
ı{eşadiye . caddesi Rıhtım ha
nındakı ıdarehane ıne müracaat 
!'el İstanbul ı 977 . Yolcu 

t ıleti vapurda da verilir . 

Sadı <zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz n1untazan1 

ve lüks postası 

SAKARYA 
vapuru 2 4 teşrinisani 

Pazar günü 
akşamı 
hareketk Sirkeci nhtımınd:ın 

[Zonguldak, 1nebolu, Samsun , 
Ordu ] iskelc1erine azimet ve 
an:lct edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkeci ~ıesa

kt hanı altında accntalığına 

mlır.1caat. 

Telefon f c:tanhul: 21 :l ı 
• 

ALE ı.DA~ ZADELE~ VAPURLAR! 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

B ·· ı t vapuru u en 24 teşrinisani 

Pazar i~a<l~ 
Sirkeci nhtımından hareketle 
[ Zonguldak, f nebolu, Samsun. 
Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon. 
Rize] ye azimet ve aynı iskc 
lelerle avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : f stanbul 
\le 'menet hanı altındaki ya
lthane. Telefon: L tanbul ı ı )4 

Son Saat 

• 
Türkiye iş 
bankasından: 

• 

1 itibarı Milli bankası senetle-
ri Türkiye İş bankas1 ~Pnetlerile 
tebdil edilecel{tir. 
2-Hamiline ait hisse senetleri

eden hissedarımı
senetlerini almal( Üzer·e \ 7 et-

• • 

mızı ınübayaa 
• 

zın 

ler·indel\İ 
el 

rrıakbuzlarla şubemize 
müracaatları · olunur. 

SOÇETAİTALYANA 
Dl SERVİTS MARİTIIMI 
( lTAYA) va

puru 26 teşrinisani 
Salı (Sitmar levant 
ekspres olarak ) 
[ Pire, Napoli, 
i\larsilya ve Ceno
\ a J ya gidecektir. 

( UM13RlA ) vapuru 28 teşrini

sani Perşembe [ Rados , Mersin , 
iskcnderon , Trablus , Hayfa , 
lskenderiyc , Mesina , Napoli ve 
Ceno\'a J ya gidecektir. 

( ALBANlA ) vapuru 4 kl
nunevel sani çarşamba [ Burgaz , 
Varna , Köstence , Sulina, Kalas 
ve lbrail ] e gidecektir. 

Tafsilat için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumt acente 
sıne müracaat • Tel. Beyoğlu 
771 - 772 ve ya Beyoğlunda 
Perapalas altında Natta Nas-
yonal Türkiş turist acensiye 
Telefon Beyoğlu 3 5 99 ve ya 
Tokatlıyan karşısında beynelmilel 
yataklı vagon kumpanyasına 
Tel . Beyoğlu 2 3 3 o ve yahut 
lstanbulda Eminonunde lzmir 
soka~ında 8 numarada acente 
vekiline müracaat 

Tel. lstanbul 779 

Çocukların neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
K•DJı:ı:lık, z•fiyeh umumiye ye 

aiırir rah•hısltltlet"ınm ka~ irin· ' 
lerce doktorlar tarahodan tavsı· 

7c edilen 

senoferrato 
kuvvet illcıoı dilnyanıo her ta
rafında valldtler Ye çocuklar 
bOyük bir mcronuniyeUe kullana
rak pek biiyük faide gönnek1t· 

I diner. Her eczanede bulunur. 

Hezıını bati, 5~ilmeıK l!üç olen 
Balıky~~· yerine 

Aslan Kuvvet Şarabı 
içmek daha faidelidir. Zira bahkyağı ter
kibinde bulunan iyottan 5 misli fazla iyot 
ve fosfab oıevcut ve o nispettEı bir kuv
vet! haiz olup senenin her mevsiminde bü
yük küçük herkes babkyağı:ıdan çok ko
lay ve seve seve içebilirler. Kolay hazım 
olur, iştihayı artırır. Neş0 semen, kana, 

Teşrinisani 23 

OROZDİ-BAK 
8 T eşrinievel 929 tarihinde 

Pariıte in'ikat eden son hi9· 
sedaran heyeti umumiyesi iç· 
timaında müttehiz karar mu· 
cibince 1928 senesi kuponunun 
tadıye muamelesine 100 frank
lık bir hisse için gayn safi 
7,5 frank nispetinde 1 Teşri
nisani 929 tarihinden itibaren 
Pariste Lafayette ıokağında 
126 numaralı şirketin merke
z nde baş anacağını hisseda
ranın enzarı ıt ama vezolunur. 

İLAN 
fzrar maksadile İstanbul pi

yasasında tere~ıüh eden hi
lafı hakikat şayialara cevaben: 

OROZDİ-BAK 
müessesatı 

kendisinden alacağı veya he
sabı bulunan bilümum zavat 
ve müessesatm alacaklarını 
tahsili zımnında her gün sa
at 9 dan 18 e kadar şirketin 
gişelerine müracaat edebile
ceklerini ilan eyler. 

Ayni zamanda müessesabn 
lstonbul müdüriyeti işbu kasdi 
ve ~sastan ari şayialan çıka
ran mütecasirJer hakkında ta
kibab şedidei kanuniyeye te-
vessül edeceğini alikadarana 
maliir.:ıat vermiştir. 

Yumuşaklığı ve dayanıklığı 
ile cihanşümul bir şöhreti hail 
tıraş bıçağıdır, 

HER YERDE 
SATILIR 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet büyük ve 

parlak dürbünlü zarif fotograf 
makinelerimiz ge!miştir, muhay" 
yer ve temin11thdır, tecrübeleri 
yapılarak teslimi teahhüt edilir. 

Merkezi: Asmaaltı Yıldız Hao 
Şube: Eminönü, (51) numara 

Mehmet Ruhi bey müessese eri. 

Misket üzümünden hususi 
surette imal edilen 

ANKARA 
RAKISI 

Kibar gazinolarla lüks 
bakkallarda bulunur. 

İstanbul Mahkemei asliye 
birinci ticaret dairesinden 

lstanbulda türk tayyare cem-
iyeti piyanko müdüriyeti vekili 
İsmail İsa beyin mUddeialeyh 
Şehzadebaşında tıramvay cadde
sinde 79 numaraıi telefoncu Ha
san efendi aleyhine ikame eyle
diği müdddialeyhin iştira etmiş 
olduğu piyanko biletlerinden be
delini tediye etmediği ve deyni 
bulunan 701 lira 60 kuruşun 
tahsiline dair olan davada müd
deialeyh Hasan efendinin ikamet
gahı ahiri meçhul bulunduğu anla
şılmakla hukuk usulü muhakeme
ri kanununun 398 inci maddesi 
mucibince bir ay zarfında cevap 
vermek üzere kanunu mezkurun 
141 inci maddesine tevfikan bir 
ay müddetle ilanen tebliğat ic
rasına ta kikatın 24 kanunuevel 
929 sah gUnü saat on dörde 

sinirlere kuvvet, natürel güzellik ve vücuda 1 

1 
~ismanhk verir. Şiıesi 125 her eczanede bulunur. Depo 1 .. ____________ , 

Bahçe kapı Kazım ecza deposu .ıııı•ll!Eli~M'-Y~[Wlg Zayi 

ı ı talikma karar verilmit olmakla 
müddeialeyhin mezkftr gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun
ması ve aksi takdirde tahkika
bo gıyaben icra olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Şithane karakolunda 

Millet Oazlaosaa a 
Her akşam GENÇ TÜRK SAZ HEYETİ tarafından 

gazelhan Hafız Selihattin Nadir ve Hafız Hüseyin Hüsnü 
beylerin idaresinde icrayi ahenk etmektedir. 

11 Me~rubat ve mekulit rekabet kabul etmez dareced~~hvendir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Fatih sulh mahkemesi icra
sında alacaklılara ait 23891 lira 
46 kuruş vardır. Alacak sahibi
nin bir ay zarfında mUracaatla 
paralannı almalan, aksi halde 
bermucibi kanunu mezkur para
ların hazineye yatırılacağı ehem-
miyetle ilan olunur. 

Doktor S. Fresko ~ 
MÜVELLIT ve KADIN 1 IASTA-

LTKLARl MÜTUIASSlSl 
Konsoltasyon eaatleri : 14-17 ara
sında Beyoğlunda Sofyalı soka-

ğında 12 numaralı ~layidis Hnn 
l numaralı dairesi. Telefon · 

.. _ .. Beyoğlu 2917 4m_ .. 

Teşrinisaninin 16 ancı Cumar
tesi günü Sultanahmetle Kara· 
köy arasında içinde nüfu~ teı· 
kerem ile Cihangir askerlik ıu· 

besinden almış olduğum askeri 
vesikamı üç lira para bulunan 
cüzdammı zayi ettim . As• 
keri vesikam ile nüfus teskere
min yenısını çıkaracağımdao 
eskisinin hükmü olmadığı iliıı 
olunur. 

Sivas v;Jayeti Suşehri kaza· 
aında Dü:neniç köyünde 305 
tevelliitlü Kirkor oğlu Mikai. 
Muradıyan, Taksimde Kazgnncı 
mahallesinde Bakkal sokağınd• 
58 No. hanede 

Mes'ul müd6r: Selim Rağıp 

l'CI. uı ıvu ı ruaar 


