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Bugün 12 sayıfa 

idare iş 
Nushası heryerde 
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~ '' dava etti 
Anlamak btiyoruz 

Bu ıcyyiat y~rlcri bir 
an cvel temizlen· 

memeli mi? 
Evelki ak

şam Divanyo
lundaki barlar
dan birinde bir 
genç. kalbinden 
kama ile vuru
larak 6ldlirill- .JJ:,.~.cz;~ 
mflt. Son za.a..-.-.... ~.-
manlarda Divanyo'llı caddesinin 
alm1t olduğu manzarai sefalet 
nazarı dikkati calip bir halde 
idi. Sultanahmet köıeainden Be
yazıt meydam yakınına kadar 
olan bu mahdut saba, sağlı sollu 
dizi dizi barlarla eski devirlerin 
Balıkpuanna dönmilftlir. Şu fark· 
la ki müdavimleri arasında mek
tep talebeleri de olan bu bar
larda içkiler kadrnlarla birlikte 
içilmektedir. İçki ve kadın bu 
halile cinayetlerin en tabii iki 
&milidir. Bu bar bolluğu, mem
lekette fakrin ve sefaletin oldu
ğu kadar ahlAk! faclalann da 
en kuvvetli mllessislerindendir. 

Anlamak istiyoruz: 
ı ua.uwcG eıJne küVVe bir 

sllptlrge alarak yer yer tllriyen 
bu ıeyyiat yuvalarını bir an 
evel k6ktinden sllpUrmemeli 
midir? 

Ticaret muahedesi 
Muvakkat muahedele

rin müddeti bitiyor 
Yeni müzakereler ne 

•afhada 
Ankara, 23 ( H. M. ) - Bir

&ok devletlerle evelce aktedilen 
mUYakkat ticaret muahedeleri 
~n0mllzde1d aylar zarfında hitam 
bulacakbr. 

lniİltere ile muahede hazırlan
Dllf iae de henllz imzalanma
Dllfbr. Burada bulunan İran ve 
Mısır aefirlerile Romanya masla
hatgflzan mOzakereye devam 
etmektedirler, 

Muvakkat ticaret muahedeleri 
İranla 1 kinunuevelde, Finlan
diya ile 1, İngiltere ve Japonya 
ile 6, Mısır ile 18 kAnunuaa
ude, Norveç, Danimarka, Roman
ya ile 1 Amerika ile 30 
1Ubatta ve Fransa ile eakf 
ticaret muahedesinin 17 ve 
18 numaralı merbut listeleri 1 
Çekialovakya ile 25 martta mun
kazi olacaktır. 

İtalya ile muvakkat ticaret 
muahedesi, yeni muahedenin 
mer'iyete girdiği gtlnden itibaren 
mefsuh addedilecektir. 

Kafkasyadan ka
çan 50 bin Rum 
Moskova, 21 (Hususi) - Kaf

kasyada bulunan 50 bin Rum, 
Y unanistana hicret .tmek için 
pasaport talebinde bulunmuşlar
dır. 

--
Ne için? 

Rum gazetelerine 
para dağıtılıyor 
Bazı Rumlar tarafından ıehri

mizde intişar etmek lizere yeni 
gazete imtiyazları istenilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre, imtiyaz 

istiyenler meyanında mütareke 

esnasında şehrimizde çıkan, ve 
sonra sahipleri Y unanistana fi
rar eden Rumca gazetelerde ça
lıtmış olanlar vardır. 

Diğer taraftan verilen malii

mata glSre yeni başpapas F oti 
efendi lstanbulda çıkan Rum 
gazetelere bol bol para vererek 
onlan kendi amaline hizmet 

ettirmektedir. Bu gazetelerden 
birinin 2000, birinin 500 ve eski 
bir gazetecinin de 200 lira al
dıkları ı~yienilmektedirı yeni çı-

kacak gazetelerin de Yunan 
amaline hizmet etmek il.zere 

Başpapaslık tarafından ortaya 
abldığı iddia olunmaktadıF. Yu-

fa~=~1JI;;.,ıı F~i:·he::b.r-

Dedeağaçta dü
şen tayyare 

Dedeağaç, 22 ( Hususi ) -
İstanbuldan gelerek Atinaya 

gitmekte olan F ransu: f)ilotu 
Barbonun idaresindeki tayyare, 

fırbna yüzünden yere inmiye 
mecbur olmuş, tayyare hasara 
uğramışbr. Pilota bir şey olma
mı~r. 

• TafsUAt iç 11ayıfamızda • 

İstanbulda 1 Bir şayia Son Saat 
in 

bombalar, 
suikastler 

Sehrimiz eşkiya 
karargdh1'ı olmuş 

ta haberimiz yok! 

Bethahlar yal.• 'il uydurmak· 
t-.~Ha.r 

YunanWar artık ordumuzun 
parlak silngilleri, donanmamızın 
çelik topları kartısında bizden 
intikam almak Umldini btisbiitiin 
kaybetmiş gibidirler. Ağıdan 
içlerinde zehirli bir yılan gibi 
kıvramyor. 

Bu zehri, teskin için bize ait 
uydurma felAket baberlerile yO
reklerini serinletmiye çalifıyorlar. 

Karilerin bu r:afmı bilen Ati
na gazeteleri 9on zamanlarda 
Tftrkiyeye ait uydurma felAket 

[ Mabadi 2 inci sayıfada ] 

Güzellik Akademisinde - ------ --

Arnavutlukla miJ
zakerede , miyiz? 

BuQünkü yazılan > 
419 eaydaıarımızda) 

. 3 ünoO -yıtada 
Roma, 21 ( Hususi ) - Bir 

miiddettenberi Türkiye ile Ar
navutluk arasında ıiyast milna
sebabn tam bir surette iadesi 
için mllzakere cereyan etmekte
dir. Arnavutluk, bu hususta, 
Kıral Zugonun tanınmasını fart 
koşmaktadır. 

Sovyet konsolosu 
Sovyet Rusyanın İstanbul je

neral konsolosu M. V enter me
zuniyetle memleketine gitmiştir. 
Mumaileyh iki ay sonra avdet 
edecektir. 

B!\n.a kalırsa ( Oııman Cemal}. 

.... _ 

• uncQ -yıtae1a 

ı Tefrikalanmıs. ... 
ı 

115 \nol -.;yıfada 

PRikoanaliz miitahasawmmıı 

ç~vaplan, Şehir dedik:odwa. 
& ı nol eayıf'ada 

Tefrikalarunız / 

e unou eayıteda 

Muhtelif heberler 

ıı inci aayıfaoa 

G<lnftn haberleri, Telsiz pl~ 

,ı Fesatcılar faaliyette · 

, Karah~n Türkiyeye 
niçin geliyormuş _ 

Me-mleketine dönemiyen Rus siyasisi 
casusluk işlerindende bahsediyor 

Yunanblar, Sov
yet sefaretinin 
Yunanistanda sı
kı bir casusluk 

. yaptığını söyle
yip duruyorlar. 
Hatta bir ara, 
bizim de bu faa· 
liyette alAkamız 
olduğunu iddia 
ettiler. Atinada 
çıkan «Proiya» 
gazetesi, Paris arahan 
Rus sefaretinde ihtilas yaphğın-

' 

dan dolayı açığa çıkarılan mnı
teıar Bessedovski ile bir mtili .. 
kat yapmış. Bu adam, bu ca
susluk meıelesl hakkında ba
kmız neler söylemif: 

«- Atina Ruı sefareti ilç fU• 
beye aynlmışbr. Şubelerdenbiri 
Rus muhacırlarmm barekitım 
tecessns eder. 

İkinci şube, mahalli komllnist
lerin harekltım idare eder. Ayni 
zamanda balkan itlerine cereyan 
verir. 

Üçllncft ıube, casusluk mese
lesile meşguldür. Eevvelki mü

' dür, umumt harpte İsviçre ata
temiliteri olan Üstinoftur. Ken· 
diai zahittir. Çok hizmetleri oldu. 
Fakat fazla gayretkeşlik yapbğı 
için 7 ay evel değiştirildi, 1erine 
Ankara Rus sefareti mllıteıan 
Potemkin yoldaş getirildi. 

Bu zat, aalan doktordur. Moı
kova darülfiinununda hocalık et
miştir. Siyasi casuslukta biiyiik 
iktidan olduğunu söylerler. Bu 
işler hakkında benim bildiğim 
bundan ibarettir.» 
K1Jrahan niçin gellyormuı 1 

Proiya, Bessedovskiye, Kara• 
banın Ankara seyahatinden de 
bahsetmiş • işte Besaedovakinin 
dedikleri: 

«-Tnrk-Yunan harbi esnasında 
Sovyet hükümeti, Ankaraya bü
yük yardımlarda bulunmuştur. 

Fakat, ıamanla Ankarayı el
lerinden kaçırmışlardır. Hatta 
timdi Türk hükumetinin Sovyet 
areyhtan bir grupa temayül 

• göstermesinden bile ıüphe olun• 
maktadır. İşte bundan dolayı 
Karahanm Ankara seyahati te
kanilr etmiştir. Fakat vereceği 
netice ne olacakbr? 

- "Gençliğin muhafazası,, isimli kitaptan istiyorum. Ama çabuk rica ederim. Bu cihetten, ben şahsen, ü
mitvar değihm.» - Peki efendim, derhal. Vı:tkthti.n"' dar olduğunu anlıyorum. 

• . ı 
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Mükerrer inhisar 
flakı fabrikacılan bir 
tr&t yaptdar; kötü 

rakı ıürüyorlor 

Aldığımız malumata na78ran 
ikinci ~ir rakı inbiaarı hasıl ol
muş ve bundan dolayı rakı fi
atlan pahalılaşmışbr. Bllnun se
bebi rakı imal eden fabı ikaların 
ekserisi gayri Tür~tür. 

Bunlar bir tröst teşkil ede
l'ek rakıları hep bir fiattan sat
mıya başlamışlardır. Eve ce ayni 
cins rakıları daha farklı 
lfiatlarla almak kabil olurdu. 
Ş?md. buna imkan kalmadığı 
gibi fabrika sahipleri peıin 
poıra .almadan dükkancılara 

ve lokantalara mal verme-
mektedirler. 

T aabii dükkan sahipleri de bu 
vaziyetten müştekidirier. inhisar 
idaresinin bu gayri mqru ihti
kara nihayet vermesi lazımdır. 

Enis B. bugiJn 
gidiyor 

Atina sefirimiz Enia bey ba
~n Atinaya hareket ede ·ekt~r. 

* Ankara orta muallim mek
tebi tesisab ikmal edilmiştir. 

Müderria İamail Hakkı B. lstan
bula gelerek bu itle meıgul 
olmuş ve bazı nevakısı ikmal 
ettikten sonra Ankaraya git
miftir. 

* T amirab nihayet bulan 
Y avuı ıarhhmu yakında limaw
nıızı ziyaret edecektir. Yavuzu
muzun bütün tecrübeleri muvaf
fakiyetle neticelenmiftir. 

• İaveç gurupunun Kütahya 
veznedan möayö Zigmont MatD
tayn vezneden 40.000 lira ça
Jarak firar ederken ı.abıtaca 

y akal UIDlf lır. 
* Alman profesörü Lovig ya· 

rıu tehrimiz.e gelecektir. 
* Pazartesi Ediroenin kurtu

luş bayramıdır. Polis müdüıü 

Şerif, 4 üncil ıube müdürü Sa
dettin beyler yapılacak mera· 
simde hazır bulunmak üzere 
Edirneye gideceklerdir. 

• Maliil gaziler dün içtima 
edeceklerdi. Ekseriyet olmadı 

ğından içtimalarını ielecek haf· 
taya bırakmışlardır. 

• Dün mürettipler senelik 
kongrelerini akt ve yeni heyeti 
idareyi intihap etmişlerdir. 

• Gayri mübadiller tehr"miz.
d• bir büro açacak ardır* Cemı
yet teiaİ Hüaeyin B. buıün An
karay gidecektir. 

* Ankara iatasyo~nda 23 
filo Afyon kaçırmakta olan bir 
taçakçı vakal·ım--~ 

~ ............................................................... ... 
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Koşular 
İzmirde yapılan 
yarııların ntficesi 

ne oldu? 
İzmir, 22 (A.A.) - Sonbahar 

at ho ulannın ikincisi güzel bir 
hava ile ve büyük bir kalabalık 
huzurunda yapılmlftır. Üç ya
şındaki yerli ve arap taylara 
mahsus birinci koşuya giren 
bef tay arasında Şaban efendi
nin Süleyi birinci gelmiştir. 

19'29 senesi zarfında 1000 li
radan fazla mükafat ka.ıanma-

mJ.f balis kası İogili:ı a~awrna 
mahsus ik.iwciı koşuda Refik be
yin Mipekf'.li bir·nci gelmişt r. 
Mükafat 600 lira idi. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
bnlit kan Arap ftayvanlanna 
mahsus üçüncü koşuda Hüseyin 
efendınin Gümüşü birinci gelmiş 
ve 300 lira mükafat almrşhr. 

D :.dünci.i üziim koşusu ismi 
verilen benclikap koşusuoa üç ve 
yukan yaştaki batis kan İıtgiliz 
bayvanlan iştirak etmif Ye Refik 
beyin Estafeti birinci gelerek 
1000 lira miikafattao başka di-
ier bayvanhtnn dühuliyelerinden 
kazanmıştır. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
halis kan Arap hayvanları ara
sında yapılan beşinci hendikap 
koşu1K1nda Hakki beyin Nasibi 
birinci gelmiş ve 400 lira müka
fattan başka diğer hayvanların 
dtihuliyelerini almııbr. 

Gelecek hafta yapılacak koşu 
Ue llfttS1m koşularma niha1et 
verilecektir. 

* Kntabyr.la bir kiremit 
fabrikası tesis ediln'1ştk 
* Zonguldakta bir amele. 

dOımamnın evini yakmak için 
kendi evini ateşlem"şfr. 

* İzmir ticaret odası katibi 
Turgut Bey Ankaraya gitmiştir. 
Bazı işler hakkında teşebbüsatta 
bulunacaktır. 

• Rusyada bolşev"k idaresini 
devirmek için çalışan gizli bir 
teşilclat kctfedilmit ve bütün 
er kanı tevkif olunmuştur. Bu 
teşki ah aabak nazırlardan Çe
koloski idare ediyordu. 

* Şrak ekaprea katarı Bul
garistan hududunda takilerin 
taarrumna ağramıt ve tıç aaat 
teabhür etmittir. 

Mikadonun kardeşi 
Preuı T:akamatıu ilk 
baharda ıchrlmizc 

~eliyor 
Önümüzdeki ilkbaharda Ja

pon imperatoruoun biraderi prenı 
Takamatsu memleketimizi ı.iya
ret edecektir. 

Mikadonun biraderi, yine im
prator aılesinden prena T akuja-
vanın lnzile nitanhdır. Dtı
ğUnleri nisan zarfında yapılacak 
ve genç evliler garp memlcketle
rınde bir balayı aeyahatine 
çıkacaklardır. 21 nisanda Yuko
hamadan hareket edecek olan 
pr .ms ve zevcesi evvel& İngilte
reyi, Fransayı ve sonra Türki
yeyi ziyaret edecektir. 

Prensin ıehrimizde bir mnddet 
.iu!l:ai .ed.ec.eM. b!ımin olunyY.Qr. 

klllllllillllk1Jllllllll•l"rıımaı .. vnıw:!:'!J M eksikada 
1 Şe~ re 1011 Yeni rcisicümhur tima-
''S s at . _J li Amerikaya davet on a ;, ı aa· edildi 

va mı etti? 
Muhittin bey Ankaraya git

tikten sonra bir şayia çıkmış 
şehreminimi zin, hükiımet mer- -
kezimize lst anbul matbuatının 
Şehremaneti' ne hilcümlarından 
şikayet etnı.~k için ,gittiği söy· 
enilmişti. Bi:z buna inanmadık. 

BugünkO «Mılliyet» le. inti
şar eden biT Ankara telgra
fına göre Şfthremini Muhittin 
bey gazetemizi dava etmiştir. 

- Davanın sebebi (ı'Son Saat»te 
Istanbul t icaret odası katibi 
umum:si Cen1al beyin «Ema· 
ııet ve hayat pahalılığı» hak-
kında intişar 'eden beyanatıdır. 
Biz, buna da inanmadık. 

Verilen tafsilata göre Muhit-
tin bey oda riyasetine çektiği 

1
.. telgrafta bu beyanatın vaki 
- olup olmadığını, odanın bu 

husus'laki fikrinin ne olduğu· 
nu so.mıuştur. O da, verdiği 

- cevapta, bu husustaki fikrini 
zikretme»ni~. sadece: 

- Bu yolda bir beyanat 
~ vaki olmamıştır! Demiştir. 

Gazetemiz memleketin u
numi bir derdini ve o derdin -
arelerini saHibiyettar lisanlar

dan nakletmekten başka bir 
şey yapmış değıldir. Neşriya
lımızı garezkarane hiç bir his
sin ilcaSl ile yaEmadığmızı da 
kayda ha.cet yoktur. 

Son Saat, vaıifesini yapmış t1 
ve emin o'unmalıdır ki sövJe-

nilenlerirı ancak 

kaydetmıştır. 
Kuvvetle ümit ediyoruz ki 

Cemal Bev söylediklerini in
kAr etme~ ve etroiyecektir. 

Dediğimiz gibi biz bu ha· 
bere inanmadık ve keyfiyeti 
telgrafta Muhittin Beyden 
sorduk. Gelt~k. cevadı yetiş-

Meksiko, 22 (A. A.) - Nev
york bankerleri beynelmilel ko
misyonu yeni reis M. Rubioyu 

vazifes:ne baılamadan evel 
Nevyorka gelmiye davet etmiı
tir. 

M. Lamont tarafından vaki 
olan bu davet Amerika banker
lerinin borçlar kakkında beynel

mılel başka bir itilaf elde etmek 

için yeniden müzakerata girit
mek arzusunda olduklarına delil 
addedılmektedir. 

Romenler 
Ordularını tak
viye ediyorlar 
Bükreş, 22 - Meb'uıan mec

lisinin küşat merasiminde, Niya

bet meclisi namına Prens Niko

la tarafından okunan iftitah 
nutkunda, hü~ ümetin ordunun 

takviyesine büyük bir ehemmi

yet vereceği. bunun için de yeni 
a~ keri kanunlar yapılacağı beyan 
edilmiştir. Nutkun orduya ait 
olan parçası efkln umumiye 

üzerinde pek iyi fesirler husule 
~ebrmıştir. 

i kdam - Ankarada son yapı
lan binalardan bahsederek, 
mirnurların temayüllerini tahlıl 

edivor ve iki üslübun göz.e çarp
tığını söylüyor. 

Biri millicilerin, diğeri (Kiibist) 
lstanbulda bombalar lerin eserleri. Milliciler kübistleri 

ıuika•iler zevksizlikle itham ediyorlar. Ô-

tirebilirsek karılerimh:e ayncaJ 
bildireceğiz. 

Sull iUtllll1illl!lll1111:lllll!llllııııııatıJlllll&llll!IBlllllllaııt . 

(Birinci sayıfadan mabat] tekiler de milli, mimari, asri ib-
tiyaçlar1a ahenkli değildir diyor

haberleri neşretınıye başladı-
lar. Dil nde Fraosızca "Mesaje lar. 
Daten,, gazetesinde bir habere iki taraffıan hangisine hakver-
rasladık. Meğer lstanbuld;a kı- mek lizım geldiğini sorduktan 
yamet1er kopmuş ta bizim habe- ıonra, mimarideki ezeli kaide-
rimiz yok! Ierden bahsediyor. 

Serlavha: cumhuriyet - Rusya ile ti-
1.tanbulda esrarengiz bir caretimizden behsediyor. 

•uikaat Evelce mevcut miif\dilitı 
«Paris, 19 (Hauas) - İstan- saydıktan sonra. bllkflmetin ni-

buldan bildirildiğine göre şehrin bayet bu iti Ziraat ve Maadin 
etrafındaki tepelerde tahaşşOt bankalarına vermiı olmasının 
eden ıakiler lnsbolage (?) ilze- tevlit edeceği neticeleri tahlil 
rine mUteaddit bomba ar atmış- etmek istiyor. Fakat diğer ta-
lardır. Hasarat mühimdir. Şaki- raftan da Rusların aylardanberi 
ler bir vapura iltica etmişlerse üzerinde çalışılan itilafnameyi 
de gemi bir sahil mubafaıa 
gambotu tarahndan yakalanmış- imzadan kaçandıklannı söylüyor. 
tır. Suikastin ıebebi malum de- Halbuki buna mukabil Rusya-
ğildir.» nın memleketimiı.deki ticareti 

Dün tahkik ettik; şehrimizde hani hani devam ·ediyor. De-
buna benz.er bir hadise ne olmllf mek ki ortalıkta vilzuh verilmesi 
ne de Avrupaya böyle bir telgraf icap eden bir teıevviiş vardır. 
verilmiştir. Bu havadisi değil Vaziyeti tasrih ve tav7.ib etme-
Havas, dünyanın hiç bir ajansı mekte her iki taraf ta muhtidir. 
vermemiştir. fk 
(Meıaı·e Daten) utanmıyor mu? Milliyet - Falih Rı ı bey 

Anadoluda eski cihazm Haydi bizim zararlarımızla, se-
vinsin ve karilerini sevindirsin; baştan baŞa değiımekte 
fakat 1stanbutu bir eşkiya ka- olduğunu, hatta demiryolu uğ-
rargahı gibi göstermekten ve ramıyan kasabalara bile elektrik 

Ais,t~ ' ıqakinenin Jir~~ •ledik-
'! .... !_Wı fJOIW a, pıra c ~ te-

Küstahlar 
Şişane yokuşu Yahudi· 
leri Adliyeye veriliyorlaı 

Zrıbılai belediye memuru 
> u~uf E/. 

Şişane yokuşunda belediye 
memuru Yusuf efendiye hücum 
eden ve zabıta kuvvetlerine 
karşı gelen Musevilerle hadisenin 
müşterek failleri hakkındaki za
bıta tahkikatı ikmal edilmiş Ye 

evrak ed1iyeye verilm"ştir. 

? e. 
Aydı da öteye 

beriye beyanname 
atmıştar 

Aydın 21 - Burada, öteye, 
berıye atılan ban beyannameler
le alakadar olmak üzel'e ~ 
halci Niyazi efendi isminde bi
risi ile ıiki sabık polis memura 
tevkif ed;lmişlerdir. Bu . beyan
namelerin mahiyeti hakkında 
şimdilik polis ketum davranmak-· 
ndn. 

masımız arlbkça eksiklerimizi 
daha ıyı anladığımızı kay
dediyor. Bu e.laiklerden ikiaf 
bilhassa şuularda: Atelye ve 
stok. 

Küçük bir misal getirerek ba 
iki eksik yüzünden tasarrufun 
da kaybolduğunu söylüyor. •yeni 
cihaz yaşayışı ve işletmeyi pa
baWaştıracak deği~ tam zıddı 
olarak ucuzlatacaktır" diyor. 
Şimdiki ustalanmıı daha buhar 
devrinde yaşıyorlar. Kurdu~ 
muz mekani%ma kolay ve ucm 
olmalı, bir iki ay sonra muattal 
kalmayacak yedekleri bulunmah, 
sarfettiğini de mllmldm olduğu 
kadar memleketten sarfetme
lidir. 

V
akıt- M. Nermi bey Dres
denden gönderdiği bir 
mektupta ihracabmız için 

propagandaya olan ihtiyaC1D1Jzı 
mevzuu bahıediyor. Bütün mem
leketler ihracat için propagan
daya milyonlar sarfederken, bi
zim niçin onlar gibi yapmadığı
mızı soruyor. · 

Yalnız. bugün bir ilim haline 
giren reklam ve propagandanın 
muvaffakiyet temin etmesinin de 
derin tetk·k ve vukufa bağlı 
olduğunu söylüyor. Gelişi güı.el 
yapılan propagandaların bir 
faide vermediğini de ilave edi
yor. Eşyanın bünye ve mahiye
tine göre propaganda ve rek· 
lam tekilleri de değişir. Onun 
i~in bidm de bu İşe batlamaz· 

iV J /") r. ~ uı muaa; 
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?4 T eşrjnisani 

14 7 numaralı 
mahkum 

Sabık Bahri ye vekilinin 
kara gömleği bu nu

. marayı taşıyor 

ihsan Bey 
Ankara hapisanesinde bulunan 

mahkftmlara siyah gömlekler giy
dirildiğini yazmışbk. Bu gömlek
lerin öntinde mahktimlann nu
maraları yazılıdır. İki seneden
heri mahpus bulunan sabık Bah
riye vekili İhsan beye de siyah 
gömlek giydirilmiştir. İhsan beyin 
gömleği 147 numarahdır. Ma2.
mafi İhsan beyin mahkumiyeti 
bitmek üzeredir. 12 Kanunuevel
de tahliye edilecektir. 

ttalyada iğtişaş yok 
Paris 21 (Hususi) - Rorna

dan gelen ha herler, ltalyanın 
hiızı noktalarında kargaşalıklar 
vukua geldiğine dair meydana 
çıkan haberleri tekzip etmek-
tedir. · 

Son Saat 
in 

TAKViMi 

23 
Teşrinisani 

Cumartesi 
Cemaziyel&hir ı 21 

Namaz vakltlerJ 
'-abah Ôğle tkiodl Akşam Yatsı 

"i,S7 12.00 14.31 16,45 18,22 

Ekdiğin tarla komşunun

kinden daha iyidir. . 

r-tava raporu 

Bu sabah tazyıkı ne

simi (767) milimetre idi. 

Dün azami hararet «14» 
bu sabah asgari hararet 

(9) derecedir. Bu gece 

poyraz, hava bu'utlu, hafif 

yağmurludur. 
Kandilli rasataneslnden alınmıştır] . 

Borsa cetveli 

lngiliz 1044,00; Frank 

11,87,00; Liret 8,93,00; İs
viçre2,40,00; Dolar 46,03,25i 
Dahili 90,30,0;Altın 912,00; 

Anadolu 24,80,00; Rumeli 

6,80; Tramvay 73,0; Dü

yunu muvahhide 216,25. 
fiş tınnka~ından alınmıştır l 

Bir talebe 
Kırık not aldığı için Ci!Bayet 

kendini yaraladı Bebekte bir 
Dün iki intihar teşebbüsü 

olmuştur: v:cBef buf 111.ndu 
1 - Hahcıoğlunda Askeri 

lise dokuzuncu sınıf talebesinden Dün Bd:ehte c;ok esrarlı bir 
cimıyet olmuş, Recep Abbas 

2389 numaralı Reşat ef. ders ismbde bir {Ehıs Eeceğe 15 
notlaı·ının kırık olmasmdan müte-

dakika mesdet:c Selman efen-
essiren dün saat yedid ~ Hasköy di köşkü civarında ö~ü olarak 
polis merkezi önünde tabanca- bulunmuştur. İlk yapı}an tah-
sını sol bacağına sıkmıştır. Reşat kikatta Recep Abbasm 4 ay 
efenc'.i hastaneye kaldm'mıştır. evd Amerikadan geldiği, 2 ay 

Bir Aşık f o yesinden.. evel Pendikte evlendiği ve 
küçük b:r servete malik ol-

2- Fenerde Hatip Muılihittin 
duğu an!aşı!mıştır. 

mahallesinde 6 numaralı evde Recep Abbasm kimin tara· 
oturan saraç on sekiz yaşında fmcan ve ne için öld:.lrüldüğü 
Ali dün gece fazla rakı içmiş şimdilik tamamile meçhuld'Jr. 
eve dönUnce son zamanlarda Ölüm av tüfeği ile yaralcn-
kendisinden yüz çeviren sev- mak cureti!e vuku bulmuştur. 
gili~i hatırana gelmiştir. Maktulün üzeri~de 100 Hra 

Saraç bunun üzerine hemen zuhur etmiştir. Jandarma ku-
sustalı çakısını çekmiş, kendisini mandanhğı ve adliye tahkik a

ta devam etmektedir. sol memesi altından ağır surette 
Mcktul dün bosllarını ziyayaralam ıştır. 

ret etmek üzere Kuruçeşme 
Yakalandılar üzerinde Arnavut lsmai!in 

mandtrasına gitmiştir. Cina-
Y eşilköy hadisesinin yetle bu ziyaret arasında hir 

failleri ele geçti münasebet görUlmekte ve A'!-
Evelki gece Y eşilköyde deniz- navut İsmailin kardeşleri Hacı 

den gelen hırsızların ,yaptıkları ile Üzeyirden şüphe edtlmek-
soygunculuğu yazmıştık. Madam tedir. Eu şüphe, ifadeleri a1m-
Hayık isminde bir kadının mak istenilen Hacı He Üzeyi-

1 

1 

r.n kaçmış olmal.:uı ile . 
oturduğu köşke maskeli beş hır- ı,_ de kmrvet bulmu~tur. Bu 
sı! girmiş, madac:11 tehdit ederek _ -.: .. dynrn ti e.-iıf~tn oc;-ı:ncır 
evdeki eşyal~rla madamın mil- perdesinin bugün ak~ama ka-
cevheratını çalıp kaçmışlardı. 

dar kaldırı!acağı ümit olun-
Zahıtaca yapı an tahkikat ne· maktadır. 

ticesinde hırsızlardan Zekeriya, imcmiIEm::m1111mııı::m::nm•ı•mıJ 
Aptullah ve Kamil yakalanmış
lardır. Köşkteki eşyalardan 

bir kısmı Mecidiye çiftliğinde 
bulunmuştur. 

Hırsızlardan ikisinin Küçük 
Çciimecedc bulundukları haber 

&lınmıtbr. Bunlarda bugün ya
kalanacak] ar dır. 

Şimdiye kadar bir bu eksikti, 
çok şükür onu da gördük ! 

EvelKi akşam İstanbul cihe
tinin güya bar denilen çalgılı 
ve kadınlı meyhanelerinden bi
rinde bir genç darülfünunlu ~a
ğılık bir kadın yüzünden katil 
oldu. Mücrim inşaallah berat 
eder kurtulur. Fakat kurtula
mazsa bizim adi ve umumi mah
puslara gün doğdu demektir. 
Attık bu uzun kış gecelerinde 
mahpuslar edebiyattan başlar, 
ruhiyatla sal:.ahı eder!er. 

Hapishanelere ara sıra böyle 

mt!nevvarlerin de düşmesi hiçte 
fena olmı facak gibi ... 

Hüriyetin i:amndan sonra si
yasi töhmetlerie hapse giren, 

Leh sefirine nişan 
Lehistanm Ankara sefiri M. 

Olzovskiye reisicümhur Mareşal 
Pilsudski tarafından "Polonya 
Restiluta,, nişanınm büyük rüt
besi verilmiştir. Şehrimizdeki 
ecnebi sefirleri M. Olzovskiyi 
tebrik etmişlerdir. 

Darülfünunlu katil 
Gezcte~eri okurken 
Vakıt - SaniyPlerin kıymeti. 
- Günlei.n, ayJarm k yme

tiıtl bildik te şimdi saniyelerin
ki ka!dıl 
İkdam - Mübadil'er, gecik

meyin. 
- Çabuk bilet 2lın, sonra 

içerde yer bulamazsınız! 
- Yakıt - Küçükten açık 

göz! 
- Sana da Ti!!"kçe mi öğre

teceğiz yahu? Ona «Çekirdek
ten yc:tişme!» derle:-. 

Milliyet- Kaçakçılık artıyor. 

- Be li. Anadolu g<:zetelo 
rinde her gün birkaç kız ka· 
çnma vak'ası okuyoruz. 

Haliçte 
İki vapur büyük bir 

tehlike atlattılar 
Dün ~kşam Unkapcnı köprü

sü cçıkla::-mda Ha:iç ~irketinin 
7 numarolı vapurunun pervane
sine l::!r h~~~t !::-'·;'mış \'e vapur 
oldu&.ru yerde kalmıştır. 

7 m:rnararı l.cr~a. ınak için y;:.r
dıma rre!en 9 num;tra'ı vapur da 
pervanesini halatlara takmı~ ve 
her iki vaour suların cen ... .'anma . . 
tabi olarnk man!alarm i!zerine 
düşmüşlerdir. 

Vapurların içinde bulunan halk 
korku ile kendilerini mavnalara 
atmışlardır. Neticede vapurlar 
bin müşkillatla kurtarılmıvlard:r. 

Vapurlardan birinin kaptan 
köprüsü hasara uğramaştır. 

Alacak mcıclesinden 
bir adam yaralandı 
ÜsküC:arda Demirci sokağ·m

da '27 numaralı evde oturan 
seyyar satıcı Ziya ile Selimiye 
kı~l .... smda aaker İsmail bir ala

c&k y\!zUnC:en kavga etmişier, 
İsmail, Ziyayı bıçak!a dert yerin
den ehemmiyetli surette yarala
mış, kaçmı;tır. 

Bir of o mobil yandı 
Şile hUkümet doktoru Burha~ 

nettin bey:n şahsına ait 276 ııu
marab otomobil dUn gece Üs
klidarda s:nan paşa civarından 

geçerken benzhı deposu birdf;n
.bire tutuşmuş ve atet söndürü
lemediği için otomob•I tamamen 
yanmıştır. 

Bankacılar birliği 
Haber aMığım:za gere rehri

mizin muhtelif ban~alımnda ç-a
lışan memurlzr, aralzn:ııda « ban
kacılar btrliği » namile bir tea
vün cemiyeti tesisine teşebbüs 

etmişlerdir. Bu hususta elycvı:n 
bazı esas~ar müzakere edilmek
tedir. 

sUrgüne giden ·münevverlerden 
adi mücrimler az şey öarenme
miılerdir sanırız. Şimdi de 
darülffüıunlu geçten doya doya 
edebiyat, ictimaiyat, iktisadiyat, 
fe!sefe, ruh~yat öğrenirler; B~r
gaom, Ayniştayn, Niceyi, Spenseri 
Darveni, LAmarkı , Şekespiri , 
T agoru, Bern&r Şavu, Ar.atol 
F ran .... ı tamrlar, ve hapisten biç 
ceS-ilıe, ağızdan kapcıa bir orta 
tahsille çıkarlar! 

Onun için münevverlerin bö:rle 
ara sıra ci!i"Üm iş.emeleri, bana 
kalırsa pek fena olmıy~cak gibi! 

Mahpusları şimdiye ka<iar is
tediğimiz gibi biz okutamadık; 
bari bu vesile ile okutmuş, 
adam etmiş olurlar. 

Osman Cema' 

' Sahife g 

l]SEOQl§il 
Dünkü maçlar 

Beşiktaş 6, İıtanbulspor 
O, Galatasaray 5, 

Vefa 2. 

Dıinkü mıisabakalardan bir intiba 
Dünkil cuma günüde 930 se

nesi futbol lık maçlarına devam 
e<iildL 

ilk olarak Beşiktaşla İstanbul 
Spor, sonra da Galatasarayla 
Vefa btkımları karşılaşblar. İs
tanbul spor, Süleymaniye kulii
bü ile arasında birkaç defa tek
rar ettirilen terfi müsabakasını 
geçen hafta neticelendirmiş, bu 
}aafta birinci kümede ilk oyu· 

' nunu oynuyorau. 
T aii karşısına Beşiktaş gibi 

b!rinci kGmenin kuvvetli bir ta· 
kımını çıkardı, O· 6 mağlup oldu. 
Bunu müteakip üçü on geçe 
ikinci ma~a başlandı. Hava bo-
7uk, şiddetli bir rüzgare karşı 
oymyan Ga!atasarayın hakimi
yeti r:.er an hissedilmekle bera
ber Vefa:ılar da atik, çevik 
çocuklar. İlk dakikalarda .mrcli 
Galatasuay socra Yefa birer ~ 
gol attıktan sonra oyun, müte
vazin devam etti. Bu sıra Vefa
lılardan sakatlanan bir oyuncu 
sahayı terke mecbur oldu ve 
devre 2-1 Galatafaraym lehine 
bitti. Oyunun ikinci kısmında 
Galatasaraylılar sayı adedini 
beşe, Vefalılar ikiye çıkardılar 
ve bu ne~ice üzerine oyun hi
tam buldu. 

Atina muhteliti Mısırda 
Atina, 21 (Hususi) - Atina 

muhtelit futbol takımı ile İsken
der~yenin Aresenal takımı ara
smda yapılan futbol maçım 3-0 
Atina muhteliti kazanmıştır 

İkinci maç İskenderiye Rum 
ILuhtelit takımı ile yapılmış, 

Atinalılar bu maçı da «4-2» 
kazanmıştır • 

K'flçlJklerin mfijabakası 
Yeni fikstür mucibince dün 

karşıla~:ın Betiktaf - İstanbul 
Spor kulüplerinin ikinci takım
ları 2 - 3 Başiktnşm ga1ebesile 
oyunu nihayetlendirmişlerdir. 

Galatasaray - Vefa küçükleri
nin maçı da 1- O Galatasaraylı
ların lehine bitmiştir. 

Dütcn yıldırım 
Cumaovasında, nahiye müdU

rünün evine yıldırım düşerek 
tahribat yapmıştır. Nüfqsça 
zayiat olmamıştır. 

Zay~ 
Terhis tezkeremi zayi ettim 

yenısını alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Eyyüpsulten Nişancı Mustafa 
paoa, deği1men. S. No 16 Meh
met İhy:ı o;lu Ali Haydar 

"Son Saat,, karileri için meraklı tefrikalar h.azırlıyor 
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4 Sahife 

AHİKAYELER 

Havası gill kokularile dolu 
geniş bir bahçede Parisin en 
güzel aktrisile kartı karııya 
oturuyoruz. Köşk, ağaçlann ar
kasınde neş'e ile bir insan yQzn 
gibi gülüyor. Ve ara ııra uzak
tan akseden keskin tren dlldnk
leri var. 

Akteris ipek gibi yumUf8k 
bir ıesle hatıralarından bahaet
miye başladı. Micbel Corh:mare 
m o kadar dedikoduya aebe
biyet veren ölümllnlln esrannı 
ihtimal şu mahrem saatte 6ğ
reneceğim, dive düşündüm. 

- Michel Cortemare la tanış
tığımız zaman çok yaşlıydı, sa
nırım; galiba altmış olacak .•• 

- 64. • 
- Halbuki siz çok gençtiniz. 
- Evet... Fakat bunda şaıı· 

lacak ne var ... 
Ve bir dakika su11tuktan ıon

ra c,ı özleri hulya İle örlülü, de
vam etti: 

-- Anlıyorum, ıizin en çok 
merak dtiğ niz nokta onun ölil
miidür. En aziz doıtum olduğu
nuz iç'n s;ze bunu söylemekte 
bir beis görmiyorum: Michel 
Cortemare, benim tayin ettiğim 
s.ıatte, benim istediğim şekilde 

ve çok ıairane bir dekor orta
ıında hayata veda etti. 

Bu if raftan sonra bilyUk bir 
hayret ve dil katle genç kadına 
baHım. Hari '~ulade güzel ve 
cçık dudaklarının arasında pırıl
dayan dişieriJe gülümsiyordu. 

Devam etli: 
- Onu iJk gördüğnm zamanı 

hiç unutamam. Marki dö Marıe-
villin b \'llosunda, gece yarısına 
doğru sa on:ı girmişti. Yarım 
~ ırd.anberi şöhretinin ve san'a
t nin cazıbesıle peşinde sllrükle
diği kadıntar muhte~em bir alay 
halinde gözür.ıUn önünden geçti. 
Yaşımı rağmen dinç göıilnOyor
C:u. Eve döndüğüm zaman onu 
hır türlü unutamadım. 

Tivatroda veva herhanvl bir 

Her Qün bir tane 1. 

Mlk_ammalı bir aşk 
Nakledenı 

Celdlettin Ekrem 

ziyafette ona raıgelmek fçila can 
abyordum .• 

Beyhude 1 Ba'o gecesinden 
sonra M111ra gitmişti Ye benim 
aıkundan babercJar defildi; bil
tlln muhayyeleml kendiaile be
raber ıtlrilldeyip g6tnrdDğOntı 

bilmiyordu. Nihayet o bale gel
dim ki cinnetim ODUD kulağına 
kadar vardı. Anlqılan o da 
taliin bu ıon lttfundan kendi
aini gurura kapbrmıt olacak ld 
derhal Pariı dGadG; bana takdim 
edildi ve.. illm qk etti •• 

- Siz de onun qkmı kabul 
ettiniz, &yle mi? 

- Hayarl Zaten fada da bu
rada baılyor. Cortemare bu 
ıef er çok fena bir teair bırakb. 
Seyahat adamcaiızı yıpratmıf, 
ihtiyarh§'ını b9sbntDn meydana 
vurmUftu. Ôallmde diz çGktnill 
zaman pek komikti Ye kalkarken 
mafsallan çabrdamlfbl 

- Zavallı adamc•iızl. 
- Evet, çok zavallıydı. Bir 

kaç giln sonra kendialne kat'ı 
surette cevabı ret Yerdim. Gi
difini görmeliydiniz. Ben pence
reden bakıyordum. Savrulan kuru 
yapraklann ortuuada biraz kan
burca bir a8lge karanlıklara 
daldı. Titredim. Bu adam artık 
daha fazla yqamamalıydı. 

O vakit öldOtftne bakmetti
ğim aşk içimde ıon bir alevle 
yandı. İstedim ki bu adam b6yle 
aiır ağır ve ıefll olarak d'ğil 
bir harp meydanında olduğu 

ıibi birden alailnl 
Bntün ıojukkanlılıtnnı top

layarak cinayet plinuu hazırla-
dım. 
Her ıeyl yapabilecek kabiliyet-

te du.elloda eyi meç ve tabanca 
kullanan bir macerapereıt bul
dum. Altınla onu doyurdum. 

Bir tiyatro piyesinde olduğu 

gibi her ıeri evelden beraberce 
kararlaştırdık. 

Bir akf81D, operadaki locamda 
bu adam Mıchel Cortemare in 

••son aat,, in romanı: 

N 1ç1 N il • • L I 4, 
CL"1E 1. 

-14-
Madam dö Mamovska blltün 

bu:ıları, kadife yastığın püskfil
leri ile oynıyarak, bana tered
dütsüz ve açıkça anlattı. Bu 
kadının macerası cic!den merakla 
bir safhaya giriyordu. Koltuğu
mu biraz daha yaklqtırdım ve 
ıordum: 

- Bir ıuale milsaade eder 
misiniz? 

- Hay bay ıorunuz. Garn
yorsunuz ki, size bütnn hayatımı 
anlattım. 

- Bana öyle geliyor ki, ıiz 
his ve dimağı tahrik eden bir 

aşktan ziyade, bu adamın çeb
res:ne, haline ve lavruna oıec
lup oldunuz. 

Muharrlrb Morla Dekobra 

- Tabii detll mi? Bea bu 
ad.ıtır""'' yakından taoımıyorum. 
1 fowsl bayabaı biç bilmem. Dir 
aktam kenöini Berlinde bD
yük bir fAbrikatöriln davetinde 
g6rd6m. 

Bereket venin, takdim esna· 
ıında ismimi iyice anhyamadı. 
Fakat bu on dakika benim 
için?.. Naaıl anlatayım benim 

için bOyillenmeğe klfl geldi. 
O geceden beri nefaimle mOca
dele halindeyim. Keneli kendine 

bir çok çahıbm. Kendimi ıpor
la mqgul ettim. Hnlha her 
çareye bat vurdum. Fakat •• 

- Muvaffak olamadmız. 
- Hamı: 

SON MACERA 
Casusluk sergüzeşti 

. 
liribacaAın notlanndan : ~= 14 

Kemali aUkiinet ve mutaveatla 
gösterilen koltuğa iliıtim. 

Doktor lAkırdıya nereden bat· 
lıyacağını kestiremiyormuş gibi 
bir iki defa yutkunduktan son
ra adeta kekeliyerek: 

- Olivyal dedi, bi:r:... ben 
ve zevcem sizden ayrılmak mec
buriyetindeyiz. 
Doğruıu her ıev aklıma ge

lirdi ama doktor Fon Hençenin, 
hele zevcesinin bana yol vere
ceklerini tabayyOl bile e~mezdim. 
Çlinkll ben madamdan ne kadar 
memnunsam kan koca, oııılar da 
benden oderece memnunlardı. 

Tabii bu.odan fena halde ca
nım ııkıl:ırak: 

- Oh! Doktor, dedim, ıakın 
bilmiyerek ve istemiyerek aiıe 
bir fenalık yapmıt olmayayım? 

- Hayır, hayır kmm!.. Billkia 
alzi daima arayacağız; daima 
yokluğunu hissedeceğiz. 

- Şu halde Madam Fon 
Hençeyi gtıcendirmit olacağım? 

- Yok evlldım, o da değil 
Bilakis kanııı ıeni •vlldı gibi 
ıever ve hizmetinden pek mem· 
nundur. 

- Peki bu takdirde neden 
dolayı tardedildiğiml anlıyamı
yorum. Medem\:i sl• ve madam 
hizmetimden ve benden memnun 
bulunuyorsunuz, neden dolayı 
benden aynbyorsunuz? 

önllnde bana karıı nezaketsizlik 
gösterdi. Cortemare biç tered
dnt etmeden bu küstah herifi 
derhal tokatladı. 

Netice benim istediğim tekil
de oldu : Ertesi gtln, saat bqe 
doğru, k6şkUmDn bahçesinde fU 
g&rdilğilnüz çemenlikte duello 
ettiler. Michel Cortemare benim 
tayin ettiğim yerden yaralandı; 
ve o gece, ay ışığı ağaçların 
tepelerini gibnOşlerken kolJanm
da aıdn. 

- Bu ne kadar zamandanoeri? 
- Altı aydan beri. 
- O halde ben. ıizin için ne 

yapabilirim? Si:ıi temine bilmem 
hacet var mı? Hakkımda gös
terdiğiniz itiJDada kartı çok 
mtttahusiıim. Size karşı hemen 
dostltluğumdan · babıedemem, 
çlinkU gillerainiı. Fakat ıize Karşı 
çok mukalasatkir bulunduğumu 
ıöylersem, fazla bir fey olmaz. 

- Aynen ben de öyleyim ve 
aramazda kendiliğinden filizlenen 
bu muha1asat namına, sizden 
hayret edeceğiniz bir iki ıey 
ıoracağım. 

- Meıell? 
Madam d6 Mamovska bir iki 

ıaniye tereddüt etti. Sonra bir-
den bire dedi ki: 

- Beni dostunuz doktor Şom· 
berg ile tanıştıranız. 

Hakikat, ben de b6yle bir 
talebe hiç le intizar etmiyor
dum. Gillerek kadının gaderine 
baktım: 

- Şomberg mi? Siz de mi 
kendinizi bu meşhur rubiyatçıya 
ba1ı.llracakaıwı? 

Doktor fon Hençe bqını önü
ne eğdi ve ta kalaldarıaa kadar 
kıp kırmızı kesilerek ayata 
kaJkb ve tekrar dolqmıya bq· 
ladı. Belli idi ki ıualine verecek 
makul bir cevap bulamıyordu. 
Bir mllddet doktorun ıöze bat· 
lamasım bekledim. Fakat cevap 
vermemekte devam ettiğini g6-
rünce ıordum: 

- Madam fon Hençe bu ka
ranmzdan haberdar mıdır Her 
Doktor? 

- Hayır Ollvyal Bu lıusuıta 
kendisi ile henDz a6rDımedim. 
Fakat kanm da aıimetlmizin 
mecburi ve gayri kabW tevakki 
olduğunu takdir edecektir. 

Tabit ben o'anı bıteni tama
mile anlamıpım. BiJA tDphe Eiri 
bacak denilen o mel'un herif 
benim aleyhimde doktora apna 
geleni a6ylemit olacaktı. Llkin 
benim kanaatime g&re doktor 
fon Hençe idil bir adamdı, bi· 
naenaleyh beni de bir kere ol
ıun dinlemeden mabk6m ve ek
meğimden mahrum etmemeli i
cap ederdi. Etri bacatm benden 
ne derecelere kadar fQphelen
mekte olduğunu ulamak içia 
pek slyade cam aılalmlf, adeta 
duçan bakaıet olmuı bir tavır 
takınarak: 

- Olanı biteiıl keıfeder ıibl 
oluyorum. Her Doktor, diye 
baykırdun, biraz eYel bahçede 
beni adeta iıticvap etmit olan 
adam hakkında atzına geleni 
gelioi gilzel ı6ylemit olacak. Siz 
nmit eder miıinlz ki mabpua ln
gilizin firarına ben yudım •tmit 
ofa yım her doktor ? 

Doktor bu aulime o kadar 
der n ve bariz bir samimiyetle 
cevap verdi ki bu uf adamı 
aldatmakta olduğumdan dolayı 
kalbimde bir eza hissettim. 

Doktor: 
- Hayır O'lvva. dedi, ben 

- t. vet. Y egine llmiclim bu 
kaldı. 

- Peki madam, emrinizi ifa
ya hazırım. Fakat ben doktor 
Şombergin şu aralık nerede ol
duğunu bilmiyorum. 

Son defa kendiıinl, Saman 
göln civannda Vevey de gör
milştilm. Çok meyustu. Gtızel 
karısı Marevanın M11arlı aııkı 
lbrahfm beYae birlikte tarayyD
bO zavallı adamı periıan etti. 
Bana Brezilyaya kadu uzun bir 
tetkik seyahati yapacağım, on
dan ıonra gelip Orlik ptoıuna 
yerleıeceğini ı6ylemiftl. Şimdi 
ıatoya dandn mn, d&nmedi mi 
bilmiyorum. 

- Ne olur, katta bu aqam
dan kendiaine bir mektup yaza
y;m. Tanıdığımız kadın dostla
rımızdan birini muayeneye mu
vafakat edip etmiyecetinl ıoru
nuz. Eğer OrHk ıatOMmda ise 
cevap alır almu birlikte otomo-

bilime biner ve dotnı Çekoalo
vakyada nefes alınz. 

Madam d6 Marnovkamn bu 

r 

Nakleden , Ahmet Cemalettin 

sizin a8zlerinize inanıyorum. Da
ha beş dakika evd misafirimede 
ıöylilmit olduğum gf bi ıiz yalan 
ıöyliyecek bnette bir kız de 
ğHıiniz evlldım! Bunu pek iyi 
bilirim •• 

Doktor fon Hençer bu ı&zleri 
ıöyledik\pn ıonra bir mnddet 
tevakkuf etti ve cebinden ıigara 
kutusunu çıkanp bir ıigara ya
karak: 

- Emin olunuz evladım ki 
ben ve karım aize pek• ziyade 
alıtmııtık. Kerimemin izdivacın· 
dan ıonra zevci ile Amerikaya 
ıitmiı olması, oğlunun ise tahsili 
için burada bulunmaması yuva
mın pek tenha bırakmıştı. işte 
ıiz srençlik ve neşenizle bize 
kimsuizlitimi:r: be!lli etmiyordu
nuz. Bu itibarla daima hasreti· 
nizf çekeceğiz Olivya! 

- İyi ama bUtUn bunlara 
rağmen beni kovmakta tereddüt 
etmiyorsunuz Her doktor. 

Meyllı bir tavurla kollarım 
baYaya kaldırdı ve bir cevap 
Yermedi. 

Ben muhata ımı deşmek için 
sordum: 

- Topal adam bana nasıl 
bir dlrGm iınat ediyor ki beni 
yerimden mahtum bırakıyor. 

yok. Yalnız ecnebiliğin zı oı taya 
ıllrerek Şlaç hapisaneıi gibi 
bir bük6met mahpesin n yaki· 
ninde bulunmanızı hoşgö müyor. 

- Peki ıiz ki idil ve makul 
dDıOnen bir zatsmıı, siz hakkım
da irtikap ed len bu haksız ığı 
kabul ediyor musunuz? 

Doktor bu haklı itabın kar~ı
ıında sıkıntısından mosmor oldu 
ve meyusane içini çekerek : 

- Kızım, diye kekeledi; be
nim fiki~ ve kanaatimi soran 
kim? Böyle olacak! diyip iş D 

içinden çıkıveriyorlar. 
f Arkası var 1 

azmi ve karan benı ıatırttı . 
Elimden tuttu, gtbel dudakla
rmda dolatan bir tebeasümle : 

- Rica edi orum, dedi, be
nim için üç dör gününüzü feda 
ediniz. Boğulan ve kendisini 
belki kurtaracak adama el uza
tan bir kadın için, bu rica red
dedi mez. Kabul ed yorsunuz 
değil mi? 

Madam d6 Marnovskamn te
beulimüne kim mukavemet ede
bilir? İnce parmaklarını tuttum 
Ye bu parmaklara muvafakatimi 
bildiren bir puse koydum .. 

Tam bu sırada aramızda 
uyukluyan köpeklerden biri di
zime aıçradı, uz.un ve pembe 
dıllle ellerimi yalamağa baıladı. 
Madam dö Maroovska, köpeğin 
ı&ıterdiği bu aıinalığa ve mu
niılite hayret eder gibi oldu. 
Dikkatle kripeğe bakarken: 

- G&rdllnliz mü? dedi, Bobl 
bile size bu alicenabane hare
ketinizden dolayı teşekkür edi• 
yor. Sisin bir doıt olduğwıuzO 
aezdi •• 

[ Arkasa var] 
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Pey"ami Sefa ile arkadaşları "Anka- ı 
ra Postas , kahramanına muziplik 

yaptılar ama ... 
Geçen akşam maruf romancı - Ee şimdi ne yapacağız? 

Peyami Safa bey, müthiş şair Peyami Safa ellerini tempo 
Nazım Hikmet beyle beraberdi- gibi ileri siirerek: 
ler. Bır iki arkadaş daha bul- - Buldum! Dedi; monser; oğ-
dular: lanın yüreğine 

- Haydi, Beh- inecek. Ve der-
zada gidelim de
diler. 

Ankara posta-
1111 filiminin kah
ramanı ErcU
ment Behzat bey 
Beyoğlunda otu
rur. Fakat o ak
ıam evde yok
tur, erken çık

mışbr. 

Ziyaretçiler a
partmanın kapı
smı çaldılar.Yok. 

- Vay ava
nak vay!. 

- Bu ne münasebetsizliktir 
monşer?. 

Söz aramızda, bu ziyaret sa-
dece Behzadın güzel hatırını 
ıormak, yahut pehlivanca jest· 
leJ"ini seyretmek için değildir. 
A... 1---L.b İ~,,.{f:~ m:orİ,µ(>r 
Babıalinin an maJüm; ·şamn, 
san'atkirm keza. Maksat şöyle 
parasızca cıcbiz bize» eğlenmek .. 

Merdivenleri inerken Nazım 
H'1<met humurdam) ordu: 

Vay ... 
Kanay 
S pa, tay 
Ben seni alay alay 
Bir ıürU kazın peş ne takıp 
Vay.. vay diye bliğürtmezseır 
Seni kaı: gibi gütmeısem 
Bana ...•. 
Nazım demesinler .. 
Kapının önünde durdu'ar: 

bulunmaz? 

bal apartmanın 

altmdaai bakka
la daldı. 

- 7 numara· 
da Behzat bey 
için yarım okka
lık bir b lecik .. 

- Başüstüne 

paşam. 

- Yaz!. De-
di, rakıyı cebi 
ne koydu, ve 
çıktı. 

iş onu te'min
de; meclisi kur
mak için ev mi 

~ 
Ertesi sabah Ercüment Beh-

zat Meserret kıraathanesinde 

Peyami Safayı görüyor. 
Sallarıa ... ~ru~na y~mna ge

Jivnr K.a.rar,!\ız r cal)ı sı!-kı~.clır 
- Peyamı, ıyor, bugun pek 

manasızım; asabımı gerecek bir 
şey söyle ... 

Peyami Safa: 
- Müthiş bir havad'sim var 

diyor; evlat acısı gibi yüreğime 
·necek ... Dün akşam sen·n he
sabına bakkaldan yarım okk 
aldık. 

- Kaç numarada dediniz? 
- 7 numarada. 
- Kılım bile teprenmez. O 

başka Behzattır. Ben 6 numara
da otururum. 6 numara için is-
tese idiniz bak verir miydı? .. 

Son Sal'h. 

il 
. . ... . 

iZ azıa 
hunuzu tahlil ve kusur arını7ı 

tedavi edeceöiz. 
En "tlÜzmin huylarınızm (kripto psikoloji) usullerile 

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

.-----.,~-----. Büyükada M. H. 

r-.cleri ıorobilirsiniz? 
Bu cedvcldeki şeylerden her hangi 

biri için kıza bir mektupla ( Kripto· 

psikoloji ) nıütahhasınsımıza mOraca. 
at ediniz: 

I - Kendi nıhunuıu ve tabiatı-

nm, yahut zevç ve ya zevcenjzirı 

ruh ve tahiahnı tahlil ettinnek, öğ
renmek istiyorsanız. 

2 - Neş'e8izlik, can 8ıkıntıları, 

fena huylar, her nevi evham. sabır. 

sızlık. titizlik, utangaçlık, korkaklık, 

tenLellik, kararsızlık, ınatçılık, mer

dfimgirizlik, geçimsidik ve iptilAlar

ılan her hangi hir oiUyetiniz varsa 

8 - Zevç. zevce ve ya evl!dınız

dan her hangi birinin kusurlanlll 

düzeltmek iatiyorııanuı. 

4 - Sırf ruhf usullerle gözelleo· 
mele, şişmanlamak ve ya zaiflamaL 

arzusunda i ııenız. 

5 - Her hangi be~endiğiniı bir 

insana ma'nen ve ya maddeten ben

zemek istiyorsanız. 

6 - Vaktından evvel ihtiyarla 

maktan şiUyetiniz varsa. 

7 - Do~·~ ';fl>.CUirulıqzun ~ıel 
ve zeki olma~ını, ve ya hangi renk 

güzellikte olmasını istiyorsanız... 

Slr/ ruhi usullarla masrafsız 
çarelerini sorunuz 

1 - Bahis ve ya şikAyet ettiğini1 

hô.li nasıl hısııediyorsunuz? 

2 - Mesleğiniz ve yaşınız nedir?' 

Evli miııiniz? 

İsim yerine alfabe rilmuzu kulla. 

nabilirsiniz. 

Ruh sıkıntıları, tahakkuk et
tirilmesi kabil olmadığını bil
diğimiz tiddetli arzularımız ve 
ya tahakkuk edeceğinden 
korktuğumuz tiddetli endiıe
lerimizin bir an içinde zihni
mizde belirip tatmin edilmek
ıizin ruhumuzun ( tahtCffUUI' ) 
dediğimiz kısmına yıtılmala· 
rından olur. Artık bu arzu 
ve ya cndiıelerin ne oldukla
rını tam ıuurla bilemediiimiz 
için tahakkuk edip kendilik
lerinden tatmin olununcıya 
kadar kurt gibi ruhumuzu mu
azzep eder dururlar. Şairler, 
iıte bu arzu ve endiıelerini 
zaman zaman ifade ederek 
ferahlanırlar. (Paikoanaliz) de 
de, bu ııkıntılann tazyiki lıiB
ıedildiği zaman klğıtlar he
rine hiç dilfllnmekaizin ve fe
rablanıncıya kadar hluiyabm 
yazmak, evveli umıı fasılalar .. 
la nöbetlerin aVdet etmemesi 
için ve sonra aonra tamamen 
zail olması i~ en iyi çaredir. 
Böyle zamaD.larınızda bilAkla 
ıevdiğiniz bir adamla uzun u
zun ve dereden tepeden ko
nuıuak ferahl•nımz. Dai~a 

ı- (.lceder) in zehir old~ğunu, ha
yabn (-Def 'e) olduğunu dfltü
nerek etrafınızı muhabbetle 
görmiye ve felaket gelip ha
kikaten çatmadan hiç birıey 
ıçın endiıe etmemiye çilıtımz. 
Ruhunuz sıkıldığı zaman ya .. 
landan kahkahalar atınız, der
hal geçecek ve neı'e,enecek
ıiniz. 

Bakırk6y A. B. 
izdivaç ve kuracağınız aile

saadeti hakkında telkinatta 
bulunmamıtıanıı hatanız bu-

elihattin Enis 

yazıyoruz. 

dur. Biılunduğunuz baid'e ayrıl
mış ise bu hali kendi.sinin 
maymun iştablılığını kat'i su 
rette gösterdiği için bir fela
ketten kurtulmuş oluyorsunuz 
demektir. Unutabilmek içi!l 
onun ruhunuza dolmuş hatıra-
larının yerine yeni hatıralar 
ikamesine lüzum vardır. Bina
enaleyh sllratle yeni bir mn
nuebete cebrinefs ederek gi
ritiniz ve yahut sizi ileride 
ihanetlerile bedbaht edecek 
birinin vaktinde ayrılması ha-
yırlı olduğunu düşünün ve ha
bralannı asla yadetmeksizin 
onu dalma ıayanı nefret bir 
halde tasavvur edınız. 

Kızıltoprak A. Y. 
Şişmanlamanın iki se~ebi 

vardır: 1 - Midenin çok haz
metmcıt. 2 -Vücut hüceyrele
riDİD çok imtisas etmesi. Mi-
deyi bozarak şiımanhğın önü
ne geçmek mideyi tahrip et· 
menin afetlerine sebep olur. 
Esasen yalnız ( hüceyrelerin 
imtisası) hadisesidir ki telkin 
ile ihJAJ edilebilir. 

Evvel&: Kendinizi daima 
zayif bir tekilde tahayyül edip 
mubayyelenize kendinizin iste
diğiniz zayıfhktaki örneğini 
yerleştiriniz. Saniyen daima 
( hüceyreJerim arbk imtisas 
etmiyor, bunu hissediyorum, 
zayıflıyorum ) formül iJe ken
dinize telkin ediniz, ve her 
gün yalnız birkaç defa ve 
10 - 15 dakika kendinizi hid
det ve tehevvüre geçirerek 
Asabınızı hakikaten ihlil edi
niz. Kilonuz düımiyc başla
dığı aman ( sun'I hiddet) leri 
terkediniı ki cümlei asabiyeniz 
bo:ıulmaıın. 

mukaddesab kalmazdı. Kandil 
yağından çalmak onun en basit 
günahı idi. 

Cuma geceleri, bu masraftan 
da kurtuluyorlardı. Mcsçidin ha· 
tiresinde yatan evliyamn baş 
ucundaki kandilin ziyası , onları 
qık yakmaktan müstağni kılı
yordu. Esasen manzar sı kor
kunç, loş olmasına rağmen bu 
odayı sırf bu iktısadi faidesin
den dolayı diğer aydınlık ve 
havadar odaya tercih etmişlerdi. 

Habis müezzinle araları iyi 
değildi. Ar ada sırada mesçidin 
kandillerine yağ korken, sadece 
şu evliyayı değil , koca mescıdi, 
hatta koca semti bekliyen ken
dilerini de düşünmek lazım de
ğil mi idi? •. 

"Son 
den bütün mahalleye taşan bahk 
kokusu, mescidin kandillerinden 
çalınma yağlarla kızaran balık

ların kokusu idi... 

Saat,, in Tefrikası: 14 

Yunus ve Numan ağaJann 
kavline göre, imam minareye 
oğlan mı kapatmamış, mescide 
kadın mı getirmemişti? Domuz 
herif, Kuranı atarak rahleyi 
mihraba koymuı, lizerine rakı 
şifesini yerleştirmiş, kıçını kıb

leye çevirerek eşşek gibi içmişti. 

Müezzinin yapacağı eyilik, a
rada sırada mescidin kandilleri
ne, evliyanın fenerine yağ kor
ken ibriğin içinden bir kaç 
damlayı da bekçi babacıkların 
kandillerine damlatmaktan iba
retti. Üç damlacık yağla koca 
Evkafın haznesi mi boşalacal<tı? 

Hınzır yobaz, sanki kendile
rinden iki damla yağı esirge~ 
mekle bir doğruluk mu yaptığına 
kanidi? •• 

; )hahakkakb ki müeuinin ~vm--

Müezzinle iki bekçi arasında 
ötedenberi bir anlaşamamazlık 
vardı. 

Müezzin Kutsi efendi, mahalle
nin hem imamı, hem de mescidin 
müezzini idi. Çenebaz, çaçarondu. 
Sesi güzel davudi ve yanıktı. 
Bodur minarenen şerefesindc 
bir « Allahü ekberl.. » dedi mi 
idi mahallenin kızı kısrağı, genci 
ihtiyarı pencereye dökülürler, 
Kutsi efendinin yanık sesini is
tiğrak içinde dinlerlerdi. 

Kutsi efendinin sesindeki ha· 
#fıve civar semtler ô io duı~UQ 

İstanbulun bir çok taraflarınca 
malftmdu. 

Onun için 
sı okutmak 
aşındırırlar, 
nrlardı. 

mevlit; hatim dua
iııtiyenler kapısını 
eteklerine yapışb-

Kutsi efendi babacan bir 
adamdı. Öyle hamhalat yobaz
lardan değildi. Arada sırada 
davet edildiği alemlerde sanğını 
belıne doladığı gibi pırnıyı atar, 
elini çenesine dayayarak bir 
11hey.. hey .. ,, çekti mi bütün 
meclisi vecde getirirdi,. 

Yunus ve Numan ağalann 
kavline göre Kutsi efendi, eti 
yenmiyen yırhcı kuşlardandı. Ah
babı, tanıdığı çoktu. Evkafta, 
fehislam kapısında Kutsi efen· 

fUP- ~11~ ~kt 

Onun için Kutsi efendi ile te
pişmeyip hoı geçinmek lizımdı. 
Bundan dolayı Kutsi efendi aley
hindeki bütiln sözleri iki bekçi yal
nız kendi aralarında konuıurlar, 
mollayı çekif tirirl~r, fakat barice 
bir şey sızdırmazl8.l'dı. 

Kutsi efendi aleyhinde dOşOn
dnklerini işaa edememek için iki 
bekçiyi çileden çıkanrdı. Onun 
ıçın imamı çekiştirmek lizım 
geldiği zaman, odaJannda kapı
yı kapabrlar, mezarlığa bakan 
pencereyi örterler, karşılıklı bağr 
daş kurup, cıgaralannı yaktıktan 
sonra Kutsi efendi aleyhinde 
hatıra hayale gelmedik iftiralar 
uydururlardı .. 

Herifin dininden namusuna ı 

kadar t@i(I Wil__IDfdji ~ bir 

Numan ağanın kafasında yir
mi beygir kuvvetindeki tezvir 
makinesi iıler de Yunus a§"anın 
kafasındaki elli bet beygirlik 
iftira çarbı boı durur mu idi ? 

Kutsi efendinin karııı, Rum 
bakkalın çırağını eve alarak 

cllmbüı etmiş, çocuk alıal moru
mor, karının elinden gilç halle 
yakayı sıyırarak papuç elde so
kağa fırlallll§b. 

- Bakkalın çırağmı immamın 
evinden çıkbğını gözlerimle gör
dtlm, Ağa.. Dedi. Oğlan panta
lonunu bile ilikliyememiş. Uçku
ru gözükllyordu .• 

Numan ağa bağırdı: 

{Arkası varJ 
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Son Saat 

Bir Viyana gazetesinin bulduğu çaı·p,: .__ 
Avusturya dilberleri ile Fransı~ 

leventlerini başgöz etmek 
i--~•z kadınları isyan ediyrrlar 

. . · 

refikimizin bu fikrini tatbika kalkış 1 ası 
A vr~pada fırtınalar 1{9parmaktadı 0 

biitün 

Viyananın mühim bir gazetesi 
tarafından ortaya ablan bir fikir 
Orta ve Garbi Avnıpada şid
detli bir fikir fırtınası doğurdu. 
Öyle bir fikir ki bizim maruf 
içtihatçı doktor Aptullah Cevdet 
beyin şu meşkur damızlık mese
lesini çok andırıyor. 

Gürültülere sebep olan bu 
fikrin sahibi, Viyanada çıkan 
( V elt am Morgen ) gazetesidir. 
Avusturyalı refikimize göre dün
yanın sulha o!an ihtiyacı büyük
tür 

Her kes te bu ihtiyacı teslim 
etmektedir. Şu kadar var ki 
bir işi lakırdı ile yürütmek 
mümkün değildir. 

Faaliyet ister. Bu da iki tarafı 
birbirine yaklaşbrmakla müm
kündür. Ve (Velt am Morgen) 
şu fikri ileri sürüyor: Milletler 
arasında muhtelif ızdivaçlar yap
mak. Aynı zamanda işe koyulan 
refikimiz, masrafı kendisi tara
fından verilmek üzere 50 Viya-
nalı dilber seçmiş, bun arı 50 ' 

Asri kaynana 
Varşovada geçen şu ha
diseciğe ne buyururlar? 

V arşovada çıkan" Dohri Viçor,, 
Bonsuvar isimli Leh gazetesi, 
Leh hariciye nezareti erkanından 
M. Ladislas Yiromoskinin başına 
gelen şu giilünç hadiseyi kayd
ediyor: 

M. Ladislas Yiromski, Varşo
vamn ileri gelen fabrikatörlerin
den birinin kızı ile nişanlanmışb. 
Kayın valde, o su ada Pariste 
bulunuyordu. M. Yiromoski bir 
gece Varşovada bir bara gitmiş
ti. Güzel bir kadınla dansetti. 

Kadın çok hoşuma gitmişti. 
O geceyi beraber geçirdiler. Bir 
kaç gün sonra M. Yiromoki ni
tanlısını ziyarete gelmi~ti ve ke
mali hicap ile gördü ki müstak
bel kayın valdesi diye taktim 
edilen hanımefendi, bir kaç gece 
evel kendisi ile beraber barda 
danseden ve geceyi otelde ge• 
çiren kadın değil mi imi~? 

En rahat mem
leket neresidir? 
Balbk denizinde Avrupa sa· 

hillerine 70 kilometre uzaklıkta 
( Runo ) isminde eni 3, boyu 6 
kilometre bir adacık vardır. 
Ahalisi rençper ve balıkçı ol
mak üzere 300 nüfus. Bunlar 
biç bir hükumete tabi değildir. 

Aralannda komünizme 
benzer bir şek1i idare kurmuş
lardır. Elbise, silah ve saire gibi 
tamamen şahsi bazı eşyadan 
mada kimsenin mülkliyet hakkı 
yoktur. Evler ve tarlalar mUş
terek mal addolunmakta, kaza
nılan para 300 kişi arasında 
taksim edilmektedir. Bu adacığı 
(Lansman) ismi verilen bir reisle 
halk tarafından müntahap bir 
hakim ve bir katibe idar etmek
tedirler. Adanın iki hlkreli bir 
hapisanesine şimdiye kadar kim-
se girmemiştir. 

Ruıyada 100 bin 
kadın nıkcr 

Dünyanın hiç bir tarafında 
kadınlar henüz orduya kabul 
edilmemişlerdir. Fakat Rusya 

müstesna.. Rusyada tam 100 
bin kadın talim görmektedir. 

Maamafi bunlar mecburi teltilde 
hizmete alınmamakta, kendi ar

zularile göntilln olarak girmek-
tedirler. -

Ayaso 
• ı'ti M 

·ruhaf bir , 
tablo -

N;vyork reıim aergisinde hiç 
tanınmamıf bir ressamın h.hlosu 
birinciliği kazanmıştır. Fakat bu 
kazanış san'atkirane kıymeti ol
duğundan dolayı değil.. AlelAde 
bir resim, fakat taplo baş afağı 
dahi çevrildiği halde gene ayni 
tekilde gözüktüğü için buna lA· 
yık görülmüş. 

19 ıcnedir uyuvaq 
kadın 

Cenubi Afrikada Yuhansburg 
şehrinde 1910 senesinden beri 
uyuyan bir kadın son günlerde 

uyanmış. Bu zavallı dehşetli bir 

korku neticesinde bu hastahğa 

tutulmuı. Her halde dünyanın 

19 sene zarfındaki değişikliğine 

pek şaşmıştır, değil mi? 

a için mahfaza 
.! 
:aıo.~ . .:::;ı.-1mı:li'JIR:1mııı: ___ llll'JI_ .. ___ ~ 

Şu büyük kubbe gibi bina bizim Ayasofya camiine mahfaza olacak kadar muazzamdır. Ame· 
rikalıların Avrupayla Amerika arasında muntazam postalar yapmak üzere inşa ettikleri zeplin işte 
bu hangarın içinde kurulup meydana getirilecektir. Hangann etrafında inşaata müteallik tesisatı ve 

ıimeııdifer, dekovil y~llar mı ifÖrüy~rs~'!_~ 

Ulll\101 JTJ l ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--....... ;o.::__~~~~.A-~~~~~~~~~ 
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nsız delikanlısı ile evlendir-' . 
ye teşebbüs etmiştir. 
Mesele buraya kadar tabii 

b:r cereyan takip eder görü
nüyor. Eğer Fransız kadınla
rının itirazı olmasa.. Zira bu 
hammlar, kendi memleketle
rinde koca bulmazken bir 
de Avusturya dilberlerinin Froa
sayı istila etmiye kalkışmalannın 
adeta saygısızlık olduğu fikrin
dedirler ve ilave ediyorlar. 

Sakın böyle bir iş yapmıya 
' alkışmaym, sonra Fransız top
:ağına ayak basmadan sizi yüz· 
geri çeviririz. İşte milletler ara
sında sulh ve sükfuı tesisi mak
sadile bulduğu zannedilen bu 
parlak (f) fikir, Fransız kadınla 
rınm sert bir eda ile yaptıktan: 
itiraz karşısında suya dllşme~ 
üzeredir. Sulh.. Muhabbet iyi 
fakat tevekkeli dememişler: 

" Evvel! can, sonra cananfı.> 
İşte Fransız kadınları da evveli 

kendilerini, sonra da sulhu dü
şündüklerini bu hareketleri ile 
ne güzel :~t...;.L ~.ı:_, _. ı .... 

Biz inanmadık 
Şu garip hikayeye ba
kalını siz ne di)'eceksiniz? 

Vaktile Hindistan ormanların
da bir avcı bir fil yavrusu • -
kalamış, fakat masumane lav
runa ve hazin hazin bağmr · :ı 

dayanamayıp tekrar sahvern 
Aradan bir çok seneler g1...,..

m:ş. Avcı Avrupaya dönmüş; 
geçenlerde caııbazhanenin birin· 
de oyun seyretmeğe gitmiş. 

Canbazhanede bir fil de nu-

mara yapıyormuş. Bu fil vaktile 

avcının tuzaktan kurtarıp salı· 

verdiği fil değil miymiş? 
Bunu nereden anlamış? Fil 

ortaya gelir gelmez demir kafe

sin üstünden hortumunu uzatıp 

avcıyı 2,5 marklık yerden 1 t 

marklık yere oturtmuş. 

Bilmem, biz güç inandık. 'lıa· 

kalım siı ne diyeceksiniz? 

F aideli tavsiye 
Kağıt ç0rbas1 dizante
riyi nasıl geçirebilir? 
Aşağıki satırlaıı «Frans·Oto» 

gazetesinden iktibas ettik. 
Dizanteriye karşı çok tesirli 

bir deva im:ş. Mes'uliyeti refi
kimize bırakarak tavsiyeyi kay
dediyoruz: 

«İçine biraz Kandiye şekeri 
karıştırılmış sütün içine bir mik· 
tar beyaz kağıt yırtıp karıştırı
nız. İyice kaynatınız. Üç, dört 
övün bu çorbayı içmek, en şid
detli dizanteriyi gidermiye ki· 
fidir.)> 
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Almanya, Skandinavya 
ve Fransada milyonlar• 
ca insan, erkek, kadın. 

·"'çıplak yaşıyor 
Bir Fransız mulıarriri size bu havab anlabnal<tadır. J'2 14 

I 
Nakll lı N a tuk Z iya 

Daha ileriye geçebilmek için 
{ aza ) kartını göstermek lazım. 
tık odada, bir kadın, bu kartın 
nıtftne s ız;n devamınızı işaret 

ediyor .. 

.~ ........ ,,.,.. ______________ ... ______________ ~~~~--~~--..... --------~~~~--..... 1 Daire halinde yerleşHrilmiı 
altı bilylik iri limba merkeze 
ııık dağıtıyor .• 

Sonra bir vestiyer.. Duvar 
clip~crinde tahta sıralıır.. Sırala
rın fistünde portmantolar .. 

Kadın, erkek, çoiuk çocuk, 
. hep b irden soyunuyor. 

Azanın adetine nisbeten o da 
çok küçük, içerisi tıkhm tıklı!I' ... 
iğne atsanız yere düşmez. Odı1 -
ya girip soyunmanın mubah 
olduğunu anladım.. Ve.. kori· 
dorda soyonmağa mecbur kal
rlım .. Ama merak etmeyin bu 
mecburiyeti biss.seden yalnız 
ben değildim, benim gibi ayaz
da kaıonlar çoktu.. Tevekkeli 
sona kalan dona kalır deme
mi~ler. 

Fa<at endişe etmeye mahal 
yok. Çünkü maksat iyi bir yerde 
aoyunmak ~eğil, jimnastik ve 
güneş banyosu vapmak. Onun 
için ha içerde, odada soyunmuş
sun; ha dışorda koridorda. Ay
vaz kasap hep bir hesap. 

Sonra fazla oiarak koridorda 
bile sardalya istifi gibi idik. Bir 
tarafımda elli . ık bir adam, diğer 
tarafımda sarışın bir kız. 

Elbiselerine bakıhrsa, ikisi a· 
.ssağı LJ:.olr-.l==• A -.1., ..a,p-. -.S.-

keğin ayağında demirli ayakka· 
bılar var. Bunları ayağından ka
ba, sert bir hareketle çıkardı: 
Ayakları tertemi1 ... 

Kız da iplik çora plarını çıkar
dı .. Şimdi de, on santimetre uza
ğımda, kalın bez gömleğini çı· 
karıyor.. Kızın giyiniti kaba, 
adi denecek derecede kaba .. 
Söylediğim gibi bir işçi kız ol
~uğu halinden, daha doğrusu 

• 

I 
il ,, 

",,. 

kı~etinden besbelli .. Esvap fe
n~f akat esvabın gizlediği yer
ler gUzel nefis, fevalide.. insan 

Bu lngiliz sporcusunu 
taklit eder misiniz? 

t d . l b b Sı:- ., ... , muhakkak ki her memlekette me enıyet e era er azamet 
peyda ediyor, yükseliyor. Bugünkü rekorlar 50 sene evvelkileri~e kı· 
yas edilemiyecek derecede müthit rakamlar gösteri~orlar Meseli 
ıu resme bakın, o yükseklikten denize alelade tekılde atlamayı 
kifi bulmıyan bu lngiliz sporcusu altına bir de bisiklet a~arak 
kendini fırJatıyor v·• ıTUya düıer düşmez derhal bisikletten avrılarak 
yüzmf'];e ~ılıyor. Epice maharet doğrusu! 

bu eihiselerin altında bu kadu 
muntazam bir vücudun, Esatıri 

VenUıe taşçıkaran bu kadar dllz
gün ve cazip bir bedenm sak
lanabileceğini aklına bile getir-
mez... işte çıplaklığın bir 
faidesi daha; bedii bir 
faide... Lüzumsuz, mllrat 
fazlalıklann glSzler!mizden esir
gediği bir güzelliği, olduğu gibi 

1 görebiliyor ve takdirle seyrede
biliyorsunuz .• .. -

İşte hepimiz çıplağız.. Doğru 
duşa.. Alb musluk bize ılık ıu 
piiskürUyor .•• 
Duş mahalli de muhtelit., Ka

dm, erkek, oğlan, kız hep biı 
arada su dökünOyor.. Demincek 
yanyna soyunduğumuz san kız 
gene yanımda. Aynı duşun al
tındayız. San kız sağ ayağını 
:ıamam iskemlesi üstüne koydu, 
ve. kuruntusuz ve sdonbsız, iti, 
ile yıkanmağa başladı. ı • 

Biraralık, alaycının biri sıcak 
suyu kesti .. Birdenbire buzlaşan 
duşun altında inceli kalınlı. şen 
kıvrak kahkahalar yükseldi: 

Alay! İstediğiniz kadar .•• 
Fakat hepsi bukadar •• Alay, 

alay olarak kalıyor •. Şaka, taka 
olmaktan hiç bir zaman çıkmı
yor.. KUçOk ve dar bir yerde 
yapılması pek kolay, yakıtıksız, 
gayri nezih liubaliliklerden eaer 
yok ... 

Duştan sonra laburatul'&rc 

' ' 
geçiliyor.. Burada , temizlenen 
ve ferahlayan vücutlar ziya ban-
yosu yapıyor ... 

Gurup halinde her limbamn 
önOnde ayn ayrı dolaşıyoruz .• 
Önümde, saçları kırlaşmağa baş· 
lamış, şiıman bir kadın; arkam· 
da iki kUçUk kız •• 

Bedenimizin her kılmım ziyaya 
tamamile arz içi~ , her llmba 
annnde boyuna dönllyoruz •• 

içeriye girmeden, laboratuva
nn kapıımda, hepimize siyah 
göz!iik dağıtmıtlardı. Bu aun'f 
ziyamn göz lı.eriedeki tesiri feoo 
na imiş .• 

Laboratuvarda (stikO.t!) tavsiye 
ediliyor.. Hiç çıt yok.. Tıpla 
otomatlar, ae11lz, dilsiz, dönily0oo 
.ruz.. Bu iri IAmbalardan dağdan 
qıklar albnda, derilerimiz yeşi
limtırak bir renk alıyor.. Bana 
hastanede imiıim hiui geldi •• 

On dakikalık bir ziya banyo
sundan sonra, çıkıı, gözlnlder 
derhal, kapının önünde ııra bek
llyen diğer heveakArlara ciro 

ediliyor .. 
ŞSmdi gene, bize veatiyer va· 

zifeai gören, koridordayım. 
Burada konuıma yasak değil.. 

Her ke1 konuşabilir.. Giyinmek 
için acele eden btç yok .. 

Görilntlşte, burada bulunan
lann hepsi birbirlerine çıplak 

rasladıklarından, çıplak dolaş· 
bklarmdan, biran için olsuı 

çınlçıplak yaıayabilcliklerden , 
mea'utlar .• 

Deminden beri sarşın bir ka
dına bakıyorum. Bütün etvar ve 
harekltmı g6zlilyorum. Güzel 
bir kadın değil; fakat iyi yapıh, 
gtızel vucutlu •• 

[Arkası var] 

Viyinada Elza isminde bir daktilograf kız arkadqlarile bahse 
tuhlfmUf, tam 16 kangaİ ııRlCUK yemİf, ıonr~ ~a hasta olup r~bn~ 
mahkemeye gidip arkadqlanm fikiyet etıniftir. Hlkim, bu lflD ki-
tapta yeri olmadıpu, fakat Elunın tedaYi masrafı ol°: ?O lirayı 
ukadqlarmm viewen yermiye borçlu olduklarwt ıöyleaıiştir. 1'cU· 
nunlar hakimin .azünl dinliyip parayı vermişler, Elza da bunJan 
ıonra b5yle bahislere ıirifmeğta tevbe etmiş. 
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Habis oğlan tfmdi bir Tnrk 
gibidir. Ne attan yılar, ne itten. 
Y aloız Tilrklerdaa korkar. Vak
tile attan dil!tOkçe pmar yedi
li, da .. IZ kayaklara tırman.ama· 
tlıkça kamçılandıiı içha T6rlder-
8en &16 kopar. Falrat bizim 
aramızda bebirlenir mi bebirle-
air. 

Babası altı ay ıevel 6ldil, bu 
afacan b8'ıma bldL Ele sığmaz, 
anc. mğmM. cBiz caa korkusu 
Ue ha babam kaçayonu:, dunna
clan tabn rtepİJOnlL O 301 bo
yma hem .atbıor, dıem .,eytanhk 
dftfOnliyordu. Ukin bir iyiliği 
nr. Adamın !iki ,eli kanda olsa 
sGld&secek bir teY yapar. Hn
.-ıi Çlfathr. .Diıi de olsaydı, 

impeıator buretlerine bile ne
dimllk edebilirdi. 

Apturralıman, bu bikiyeyi 
11,1erıce. Dimetoka bmudam
ıun ı.r.. ıdelibalıyı -zden ge
~du. ıO y.stık, pll'bk, libaı 
llçiade, o derme çatma MÇUf 

.. ıtı.c1a M dilrOba bir seaçlik 
Aklandığım ateıin bir dikUtlc 
tahlil .ctiyorelu. 
~ yOzl kirliydi 

•çl'aa -~ ıa1aklan çamura 
:llul.Slıttı. ~akat katları, ,aizle
ri, dudakları, ,pazıl•n, 16,isl , 
bDtaa b• kirler aruuıdaD - toıı
~· bJiriuıU, eimasparcler gibi
j'ize ,Çarpıyordu. O, kale ku
ınandanmm yanında mııkin bir 
Yaziyet almııb. S&z ı&ylerken 
-1ı11rmet Ye korku dola,.Ue -
beli bilknlilyor, sesi titriyordu. 
Şa kadar td e kunetli .UCudun 
M tnltiaumda, lenİleriD Çe

menlere 4talnnk iPa eğilmesi 
gibi, ıarip bir uamet eeilliyor
du. 

Kamudan ciilsiz lıyamo btl
.tyetlni (t) 6ğTe11111ekl. menul 
Jkeu .kU'lll da blyle itlr temap
p •l•lftl. fa ....... yaııla, 
korbk tanrlu delikanlının es
ran uri,..W fMi.kpfa .P-.ı
yorcla. Ne ldria, • ç•••ım, 
De de pejmlrdelijin lrtemediği 
o ani kemallt, genç kaclmm 
........ pli bir k-· .. ı 
,...abJonlu. 

Healb yirmi bet apcdı bir 
Ram ıtzell olan, ba qk eb1i 
bdm, dbilb bir ilıtiw ile kar. 
pmaclald mahl6kun alellde in-
1an1arc:lu olmadıt- ulıyonlu. 
Elini lulıcma dayayarak ~e etekleri 
paçe peaçe 11rma ta111an ata 
rilıi lçiade kabararak ebalma 
,okaelderden nipran olmak i8-
tiJ• ç•hmb kocalile fa deJ.i.. 
lr.aah .,....dıld fukm, yaradı
• farba azametini zerre zerre 
ıtillediyord• ona bir •mamda ,.1ra.... n 16ze1 elbiHler ıi· 
JİlllDit olarak sldhaDD &a&ne 
aetiriDce ._.e tatlı bir titreme .,...., ..... 

Kanmm .... dlfladltthıl 
bittabi tabolia ede111iyrn Dime
toko kvDJıuıdam, Kara Aptur
ralaN••n plrizsll& bir Rumca 
Ue ..-z.ui;i izahab kemeli aza
metle dilllediktea tonrıu 

.... Çomldaıa binr olclaiu 
ulqıbyor. Seni, ondu. OM c!a 

' 

sefal~tten kurtannam 
olur musun? 

1 
memnun 

Kara Apturrabman, yerlere 
kapanır gibi g6riindll: 

- Allah ikbalini arbnm. Bu 
16tfunla beni kendine köle et
miş olunun. 

- Öyleyse llyayı bana ver. 
Oğlumun ıoytanıı olıun. 

Genç ve dilber kadın, kmak 
ıeıile muhavereye kanfb: 

- Yeğenimi alıp ba fakir 
k6yl6yll yalnız bırakmak gtlnah· 
tar. Onu da bir işe koy ki yap
tığın iyilik tam olsun. 

Kumandan bir mDddet dfttDn
dD: 

- Hakkın Yar Mari -dedi
bu yuttauz delikanlıyı da kayır
mak lizım. Ahır Uf&İI yapıak 
mDnasip mi? 

- Bahçıvana yamak venen 
daha iyi olur. Bir kGylft adam 
ata bakmaktan ne anlar? 

- O halde İf bitti demek. 
Dilm İlya, bizim Emameli eğ
lendirecek. Amcaaı da bahçede 
çaJıtacak. Nuıl, delikanh, razı 
mum? 

K.ra Aphırrahman, bir mnd
detten beri, kumandanm kendi
.ne yqd olu otlumm pnma , .. ...,.k c1iWa '11 ... 1 .... 
biilhta ba.tlamıt olu klçlk Se. 
y}.'-diji gO~mJi: 

- Baba -dedi- Dya YaZifeline 
bqlalDlf. Bea de .çapama, idi. 

relime sarılmak içia emria zi 
bekliyorum. 

Bir klyl&den beklenilme,en 
ba zarifane cevap lmmandamn 
detil, fakat kanaman dikkatini 
cetbettt. Artık kendf eTinde 
çahpcak olu kirli dilbe~ alıcı 
ıltir pde tef*!• tu:Dağa Udar 
sOzerek ıordu: 

- Giizal koDUfUyarawauz, .,
kur, yazar mısınız? 

- Bir mlddet Gal.tada b•
Jundum, Cenevizli!erin yanında 
çalıştım. Kendi dilimizde vazıp 
okama)'I &treaclim? 

- t.m·niz? 
- Dimitriyoı! 
G&zel kadın, bakqındaki sn 

rekli atızgtlnlOi'G muhteris bir 
lem'a ile kapadı. Ciddi bir ses
le: 

- Kalem tutan ellere -dedi
çapa vermek zulümdfir. Zevci
min bu ıulmn irtikip etmiyece
jini limit ediyorum. 

Kumandan haıebB nesebi 
meçhul bir gencin kansı tara· 
fmdaD iltizam olunmasını nahoı 

ılrecek kadar dar bavıalah 
deiiJdi. Ancak zemin Ye zaman, 
bu yurtsuz k&yltl hakkında fazla 
bir ikramda bulanafmasma mi
Ait o madığı iç D kanaile hem
fikir olamadL 

- Hele -dec:H- yerlepin, yol 
yorpn)atana çıkanın, sonra 
liyakatine g6re İfİDİ diğittiririz. 

Mütereddi milletlerin, en bG
ytlk ııfab hıtffeısi, fellketlerden 
intibah basıl etmemektir. Ne in
hizam, ne inlıil4~ ne zelze!e, ne 
seylip, yurt ıeviİsini unatmuı 
kütleleri dOfila:.ceye .evkedemez . 
ODW", boiaz ve yatak için ya-

1 

Son Saal""-. 

Muharrlrh M. Turhan 

prlar. Midelerine atacak lokma 
Ye yataklannı ısıtacak et bulduk
ça dftnya ve mafiba ile alaka
dar olmazlar. O iki lbimel ha
yab temin uğrunda ise her ıeyi 
feda Ye her zilleti kabul ederler. 

Rumluk, milidt on dördliııcil 
aınn aonlarma dojra bGyle bir 
tereddi içindeydi. Yalnız rom
luk ma ya?. Balkanlann etra• 
fmda yqıyan diğer milletler de 
ayni nıhl inhitat, ayni akJikl 
tefessiih içinde ylbilyorlardı. Şu
valereak bir bayat ıeçirmek 
gayretini güden vuaU Ye garbi 
Avrupa akvama da, BalkanWar
dan farklı bir nıhiyet taıımıyor
lardı. Alawayada, Frusada, ln
pterede kadm p~ağl, haile
ler balt edıyor ve imparatorluk
larm, kralhklarm bOtiln ihtipmı, 
renglrenk dilberlerin kaprisle
riDe mftnkat bulunuyordu. Dfnt 
tahakkilmler, kili.e rezaletleri 
de bu umumi keımekeı arasın
da feci roller oynamaktan hali 
kalmıyordu. 

lıte Kara Apturrahmanla Se
vindik, bayle gtınlerde bir Bizana 
kumandamnın evine kabul edil
miflerdi. Ttırk kunetlerinin Mar
mara aabillerinden r•rbe doğru 
adım adım yayıldıktan; tukl 
Trakyamn tamamen denilecek 
.urette Tllrk hakimiyetine intikal 
ettiği bir 8U'ada o kumandan, 
kalesinin metanetine gflvenerek 
• eskisi ıibi - uvku safa içinde 
yapyordu. Gllzel kansım UJut
tuktan aoma kaleyi teftiş vesile
lile eviıaden çıkar, gündilzden 
peylenmiş kızlarla buluıur, tabe
ubah, ciimbüşler yapardı. 

( Arkası var l 

Doktor FETHi 
Cerrabpaşa Hastaneşİ 

Bakteri) oloğu 

Kan ( V:ısseroıao teamülQ ) idrar 
balgam cerahat tahlilleri ile haata 

ıkJann hususi a~ılan yapılır. Tele

fonla malı.ima tverildiği takdirde tahlil 

1:dilecek me\'at aldnılarak bil!harı 
raporu takıliın edilir. 

Muayenehane: Beyoğlunda, Ağaca 
ıniinin karşısında 

Tclrfon: Revntt ıı ,5:\4 

Hels.~jukl u(lu frennl 
olanların nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennın en son U!ilulile kat'ı 

ılaark eı1ki ve ) eni bel!oğo1dağu, 
frengı, irlr11r darlığı, bel gevşck-

tiı; ve mesane ve hilcftmle kaılın 
rahauıızlıkları tedavi olunur. 

Bt!yoğlu Tokatlıy:uı y. nında 
mektep sokak N. H Tel. R.0.3152 ........................ 

Dünyada en çok para 
k&zananlar kimlerdir 

Evvela artistler, sonra bankerler, 
ve tüccaTlar, ondan aonra da 

hükfimet adamları geliyor 
Sinema artistlerinin kazancı .,Tavber" de en aıağl gecede 

atec!enberl diller de deatan ol- 1000 lira kazanmakta ve bu tlc-
mUfhır. Biz her z;aman tekrar rete dokuz aylık bir m.dıavele 
tekrar yazılan bu bahsi gene yapılmıymca muvafakat etme-
eleyip ortaya koym~ istemi- mektedir. Alman opera ve opret 
yoruz. Blı btlttln AD'atkAılann artistlerinden ( Bonen) (Kete 
kazancım g6zden geçirt'\ıek isti- Dorş ) beher gece için 750 lira 
yoruz. Meseli (Grok) i•~~inde almaktadırlar. 
bir Alman palyaçosu var ki bu Varyete ve sesli filim artisti 

d d (2sooo) lir ı:. ,_ ( Rakel Meller ) ayda 25000 lira 
a am ay a a au.uar k anmakt d tad az a ır. 

ır. Buna mukabi~ bir iki ay e't'el 
( Gizli ) namındaki tenora <.(l\ memleketimize gelmek tızere 1-

beher gec4:8i için 1~2000 li~a ken bazı itlerinden dolayı gele-
aruında bır Ocret verılmektedır. miyen ve muavinini yollıyaa AI-
Musiki llemi bu tenora ( Kam.. man maliyunundan 'fe bank• dl· 
zonun halefi ) demektedir. ı"ektarlerindın Dr. Şabt ayda tS 

Viyanah kompozit6r ve ke.. b.in lira bir varidata aahlptir. 

Kr .. . ..J!JC.a b Anıerika reiaic6mhunı 1DJ1br 
manca ay ere 1H verw.. e.. H d 19000 ı· 1-'- al O\fer ay a ıra ay ıa -
her konaeri için 4000 lira v~ mü.ta, beher Ahnu na 
mek Adet hOkmDne girmiıtir. maatı ise 1500., lirada U::: 

Gene Viyanah opera tenoru buluu.maktachr. 

• 

• SiNEMALAR e 
Elhemn 

Melek 
Opera 

Majik 

Ekler 
Aart 
Etaval 
Şık 

1 Artlat qla. 
1 Gece pell 
ı Gençler arasında 

Baden • Baden 
rezaleti 

• Namua belbı. 
s A.t. K.anov .. 
• Gelin chmağı. 

: Şehvet busesi 

Alkazar ı Kazak qla. 
Liikaenbuıx: ŞehrazaL 

Ferah ı Varyete,cambu. 

Milli tı Dlbtaban bub-
bacak anaforcu. 

Alemdar : Macar rapsodisi 

Kemal bey ı -
5(K':~y) .. ı Alfama '8flfL 

•soa Saat,, la çap as 
keUme OJllll 

"' 
, 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

~ 1 =---=-=-
4 =111·= =··--5 • • -- -- •• 
6 •• • • 
7 ••• -·- -
8 • • 
9 • • ---1< • • 
1 ,. -ı- "' • ----------------....... ~ 

Busrilııldl yeni DBnktl bilmecemiziı 
bilmecemiz halledilmit ıekli 

Soldan sa4a : 8 - Hayret nidası (2) Gece 
1 - Sabahla11 alınan IU!ak 1 g6rDnDr (2) Birisine ilitmek ~S) 

metrup (3) Bir Devi buton (3) 9 - Bir nevi buton (3) Cet 
Tahmin (3) (3) !taret (3) 

2 - Kar (3) Ağaç yaprakla- 10 _ Uçan mabltık (3) Ada-
rım tutan (3) Galin akai (3) 

3 - Yokun abi (3) Babanm bı muaıeretten (S) 
eşi (3) Tabak konan yer (:i) 11 - Koku (3) Evde nev~e 

4 - Ekmek yapilir (2) Alim- konan yer (S) 
ler (5) Nota (2) 'Yukardan l!llJ6• 

5 - Bele takıbr (5) 1- Askerlikte rütbe (S) aza• 
6 - Keyf gemisi (3) Bir ne- mızdan biri (4) 

vi kOçnk gemi (4) 2- Feryat (4) kababauız (5) 
7 - Emeller (4) Afet (4) 3- SeYgili (3) taaccOp (2} 

Hu akşam tam saat 21. J5 te 
hutalıta karıı (3) 

4- Kendini beienmiş(S) 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 
BÜYÜK FRANSIZ ORERET HEYETi 

tarafından Lui VemeyİD en meşhur opereti olan LES MO
USG UET AIRES AU COUVENT piyesi temsil oJunacakbr. 
Yarınki pazar günil saat 16 da matina olarak VERORJK 

Pazar akıamı sııat 21.lS te 
LES CLOCHES DE CORNEVILLR 

Pnsn1:esi akşamı ilk defa olarak LES SALTINBANK 

5- Herkese hakkını vermeli 
(6) keder(3) 

6- Put (6) çiftin aksi (3) 
7- Delil, işaret (6) kısmet(4) 
8- Dört tekerlekli (S)renk (2) 
9- Tavlada llnm (8) im 

çocuğu (6) 
10- insan (4) bilgili adam(4) 
11 - Nüfuslu (5) paylamak(4) 

" 



r?4 Teşrinisani Son Saaf . 

j MAHKEMELERDE ,-

140 şahide maşallah! 
Hukuk mahkemesiıldeki müddei 

• Hanımın sualine cevap 
'' Yedi ceddi malum insandan evrak 

verın: . . ., 
ıstenır mı. ,, 

laş1ıca hanım, liukuk mııhke

m .... s .ne ~bir verasetin isbatı için 
ge!miş~i. Verasetin isbab sıra
sında kendisine soruldu : 

- Nüfus kaydı çıkartacakb
nız. Getirdiniz mi? 

- Niçin? Benim kaydım, ku
yudum tamam.. Orada o kadar 
kayıt var, evrakta... Onlar yet
miyor mu? 

- Yetmiyor ki nüfus kağıdı 
nkartmamza lüzum görülmüş .• 
Kiminle karabetiniz var, veçhi 
karabet, verasete esas nedir. 
Ne sıfatla mirasçı oluyorsunnnz? 
Anlaşılacak l 

- Elbette miras hakkım da 
onun için istiyorum. Baıka ne 
sıfabm olacak? 

- İyi ama bunun alelusul 

tevsiki, tahkiki lizıml 
- A, ben ne söylersem, ger

çek söylerim.Ağzımdan yalan çık
maz. Size bunun için yetmiş şa
hit getiririm. Hepsi de benim 
böyle dediğim gibi sapına kadar 
sözünün eri bir kadın olduğuma 
şehadet ederler! 

- Size yalan söylüyorsunuz, 
demiyoruz. Adet, usul, kanun 
böyledir, bir şeyin sübutu için .. 

- Ben stibutsuz laf ta söyle· 
mem. Bunun için de size yetmiş 
tane ıahit getiririm! 

Bu sırada samiler arasında 
gülüşmeler oldu. Biriıi yanında
kinin kulağına fısıldıyordu: 

- Yetmiş yetmiş daha yilz 
kırk. Maşallah, şahidin adedi 
yüz kırkı buldu! 

Reis, Hamma sual tevcihine 
devam ediyordu: 

- O dediğimiz şeyler için 
şahit göstereceğinizct karara 
tevfiki hareketle nüfus kaydı ... 

Hanım, hararetle anlatmağa 
koyuldu: 

- Benim yedi ceddim maldm. 

Kime sorsanız, «Bu hanım falan 
hanımdır. Filanın kızı, filancanın 
kansı filancanın... » 

- Dur, hanım, öyle falanla 
filanla falanca ile olmaz bu iş. 

- İşte ~ime sorsanız, böyle 
anlatır size! 

- Ala, anlatıverir ama, daha 
evel halledilmeıi icap eden me
sele var ki onu tefehhüm buyur
duğunuz ... 

- Estağfirullah, efendim! 
- Buyurduğunuz takdirde iıi-

niz kolaylaşacak. Ve illi ... 
- Ben hepsini anladım, efen

dimi 
- Öyle mi? O halde.: 

Yunan bahriyesi 
Kılkışle, Limini zıhhları 

satılıyor. 

Kılkış 

Atina 22 (Hususi) - Yeni 
Yunan bahri programı mucibin
ce harp kıymetleri kalmamış 
olan Limni ve Kılkıı zıhlıları 

satılacaktır. 
Fakat derhal satılmayacak, 

bir tanesi, bir müddet mektep 
gemisi olarak muhafaza edile
cektir. Averof, Elli kruvazoru 
ile Leon tipindeki dört büyük 
deıtroyer muhafaza edilecek
lerdir. 

- Anladım ,,-e l4zım gelen 

bütün kaydı, kuyudu daha eve
linden mahkemeye verdim! 

- Peki, oturunuz bakalım! 
Bu sırada mahkeme başka 

bir hukuki ciheti tetkike batla
mıştı. Bu cihetin tetkiki bitince, 
evelce bir karara iktiran etmiı 

ve bu kararı feshedilmemiş olan 
davanın temyizce tetkiki icap 
etti. 

- Hanım, bu davayı Eskişe

hirde takip edecel<sin. Oradan 
bir karar aldıktan sonra icabı 
düşünülür! 

- Eskişehre mi gideceğim? 
A, ben kışta, kıyamette bu da-
vanın peşi sıra oralara nasıl ko
şarım? Artık benim için bahan 
beklemekten başka çare yok! 

Yaşlıca Hanım, bu sözlerden 
sonra yavaş yavaş dışarıya çıktı .. 

Asırdidclcr 
Bürüksel ve Amisterdamda 

100 yaşını geçmiş oldukları hal
de hala ev işleri görecek kadar 
dinç kalmış (Vazeren) ve (Brez
eyn) isminde iki kadın için şen· 
likler yapılmaktadır. Bizim Zaro 
ağa onların büyiik babalan ye
rinde. Maıallah hala da turp 
gibi. Biz de donanma yapalım 
mı dersiniz? 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

m ~ ~ -... ı 21.30 da 

Tepebaşı 

1111 
tiyatrosunda 

Katil 
11111111 3 perde 

Eu akçam ıçan fiatlaıda ten
zilat yapılmı~tır .. 

Sahife 9 

Buna derler 
«Hükmü Karakuşi» 

başka misali 
ol~maz 

Vak'a haki
katen tuhaftır 
ve geçen hafta 
Pariste cere
yan e1miştir. 

Sinirli bir gen~ 
kadın, bir diı
çinin muaye
ne ha ne sinde 
dişlerini tedavi 
ettirirken asaM 
bir hareketle 
sinir çıkarmak 

• 
nın 

Kurnazlık 
Lokantacılar müşterile

rini savmak için ne 
yapıyorlar? 

Londra lokantalarından bfri
nin duvarlarında livhalar asılı
dır: ~< Sakın, tiyatr'lya geç kal
mayınız! » 

Bir gazeteci merak edip Jo .. 
kanta sahibine bu levhalann 
konmasındaki sebebi sormuş. O 
da sırn ifşa etmemesi ıartile 
şu cevabı almıştır: 

içis kullanılan t..di yutuvermiş. 
Bunu çıkarmak için kadına 
ameliyat yapmak icap etmiı. 
Sonra da dişçi, aleyhine zarar 
ziyan davası açmış. 

- Yerler nekadar çabuk bo
şalırsa tabii o kadar fazla iş ya
parız. Hiç olmazsa tiyatroya gi
decekler bu levhayı görüp ça
buk giderlerse, diğer müşteri
lere de yer açılmış olur. 

esbabı mucibesi şudur: 
Bir fen adamı, müşterilerinin 

Ehli hibre, kazanın, asabi bir 
hareketten doğduğunu söylemiş. 
Buna rağmen mahkeme, diıçiyi 
mahkum etmiştir. Mahkemenin 

ruhi ahvalini düşünmeJidir. Bu 
alet ortada bırakı!makla ihti
yatsızlık etmiştir : Buna isti
naden de biçare dişçi 2000 lira 
tazminata mahkum olmuştur. 

Karilerimizden sorııyoruz 

T .. k. o •• ~ ur ıyenın e~~ ~:_:~~ _ 
kızı kimdir? 

' 
r.Jize söyleyiniz ve namze 

gösterdiğinizin bir de 
resmini gönderiniz! , 

Sabahlan çıkan arkadaşlanmızdan biri memleketimizin 
en güzel kızını bulup tamtmağa çalıştı, ayni teşebbüsü bu 
sene de tekrar etti. 

Arkadaşımızın bu teşebbfisünü gözlerimize inşirah ve
recek resimler vereceği için iıaı ve memnuniyetle telakki 
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen şekilde «En~ 
gfizel»i ayırmanın miimkün olmıyacağı fikrinde olduğumu-.ı.• 
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 etmifti: Kendini güzel bulan bir kız bir resmini 
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak güzellik kraliçesinin 
tahtına namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin 
intihabına arzediliyordu. 

Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk 
güzelini bulmak mümkiln değildir. Vakıa arkadaşımızın 
tertip ettiği müsabakaya iştirak edenlere güzel dememek 
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalarındaki kuvvetli 
istihzayı farketmemek te mümkün değildi? Sinema perdesi 
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda 
şüphe yok!.. 

Güzellerin güzellikleri 
Halbuki bizce mühim nokta fotograf ~eEiJ güzellerin 

hele bir Türk güzelinin kendisini güzel diye takdim et· 
mekte gösterdiği zarif çekingenliktir .. Karilerimiz bilirler ki 
'güzellerin bir güzelliği de bu çekingenli):i ~e~il midir? O 
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyantarla olanlann 
güzelliği bir derecede bulunsa bile da[... olmıyam üstün 
tanımak haklı olur. 

Biz diyoruz ki · 
Güzellik müsabakalanndan maksada daha elverişli bir 

netice almak için güzellik kıraliçesi tahhnm namzetlerini 
güzellerin kendileri değil. onJan güzel bulanlar gösterme· 
lidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerinden Türkün en güzel kızı 
payesine kimi namzet gösterdiklerini sorrmya karar ver
miştir. 

Karilerimizden rica ediyoruz 
Türkün en güzel kızı kimdir? Karilerimizden 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 liğini teyit etmek istiyen olursa onların 
da isimleri ilave edilecektir. . - . • 

işte asıl namzetler 
Gnzellik kıraliçeliğine 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 intibabll koyması da mümkündür. 

} 
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ilyonlar .. Milyonlar! 
Kı emlin sarayının altındaki haz ne 

' bir meydana cıksa .. 
' Bütün Rus asan atikacılan şimdi 

bu işle meşgul 

Moslwvadakl 

Son zaman'arda her ıeyde ol
duğu gibi asan atika hafriyatın
da da millet:er birbirlerile mtl· 
aabaka edercesine ilerliyorlar. 

lngilizler Mısırda Firawn Tu
tank.:ımenin me:ıannda yaptıktan 
hafriyatla Mısır tarihinde ıimdi
ye kadar bilinmiyen bazı malQ
mat elde ettiler. ltalyanlar Dal· 
maçyada çok mühim eserler 
ke~[cttilcr ve halyada me~hur 
kayserlerden Ka:igulinın ha:ıine· 
le. ini meydana çık:ırdılar. Rus
ler da ba ande mühim taha.rri
yal a meşgul oluyorlar. 

Hemen bir asır var ki Rus 
Di

0

lleti Kreml"n sarayının altında 
büyük bir hazine mevcut olduğu 
kanaatinded:r. Orada gömftlü 
,J!tın, gömüş kapların, elmas ve 
zebercet gibi taşların, tablo ve 
heykel gibi san'at eserlerinin \re 
en nihayet Çar Müthi~ lvanın 
kütüp~ancsinin ~clueti dillerde 
deslandır. 

Hnkikaten bir sene eve1 o ci· 
varda Lenin için yapılan heyke
le ait kaidenin istinııt ettiği top
ra!dar arasında bir geçide tesa
düf edilmiş ve bu geçidin Krem· 

lin saray,nın hazine-Sine müntehi 
olduğu görü müşlür. 

• \ a 'a an hab rd r olan Rus 
atik yatçı anndan Sleleski or.a• 
larda Büyük Petronuo kıxkar<leşi 

Pren ı:es Sofiyaya ait mücevher
ler ve sa·rc l:u unması iht'malini 
lle ı i sürmüş ve derhal tetkikata 
bnş'amı~tır. 

Fakat şimdiye kadar olan ta· 

h2rriyat müsbet bir netice ver
mem" ştir. 

N:ıpoiyonun Rusyayı fsti'lsı 

esnasmda de Fransız askeri 
Krelin sarayı cıvarındaki çukur
kı ın birin2e l<!rihi bir demir 
sandık bu'muşlar ve onun üze
rine Napo iyon, taharriyatta bu-

lunu masını emretmişse de ordu 
çekilmeye mecbur kalınca tabii 

taharriyata devam ~dilmek im
Jc~ rn kalmamıştır. 

Lazete erin yazdığına göre 

• 
...... 4 ,~ . 

Kremlin sarayı 

ıimdl Rus ilimi Ste!es,dnin ai>I 
merak ettij'i ne elmaslar, zeber
cetler, ne de altın ve gümllf 
kaplardır. Onun derdi, vaktile 
Biunı pabikinin mlUhif lvamn 
babası Çar Vaıiliye g6nderip 
onun da daha prensken oğluna 
hediye ettiği kıymetli, milyonlar 
değen kitaplardır. Bunların için· 
de Çiçeron, Tas'tns gibi Roma 
ve Yunan 4limlerin:n bizzat ken
di el ya:ularile kitapJan vardır. 

1565 senesinde Veterman is
minde bir alman Alimi bu kitap· 
ları tanıim için bilhassa Rusya 
hükftmeti tarafından celbedilmiı· 
tir. Matamafie bazı Rus müverrih· 
leri bu kitapların 1571 ıenesin· 
deki Moskova yangınında yandı· 
tını iddia etmektedirler. Buna 
rağmen taharriyat devam et-
mektedir. Bakalım ne netice 
verecek! 

l)oktor feyzi Ahn1et 
Frengi, bcleoğukluğu, cilt, proııtaıı, 

ınJı letıHi'tl ve kadın ha~talıtlannı 

en son usullerle aa bir r.aınanda 
oııil!:ıİt ~rahle ttdavi -:deT. 

Adreı: Bubılli Çağaloğlu yo{rnşu 
köşe başı numan ıı3 

Telefon: İstanbul 3899 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 
Cerrahraıa haetaneel operatörü 

Muayenehane: Beyoğlu, Rus tefare· 
tanesi lca~ ında 848 numaralı suri
ye çarşısı apartuuanı 8 numarada. 

Telt'fnn· Revo;;fo 1615 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ve terkoıla milcehheı 

nezafet ve taharetile milşterilerinin 

ma&han takdiri olan otelimize bu 
defa mikeddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar İnşa edilmiştir. 
Binaenale~1h aile ikametine de eon 
derece eh-eri,lidir. 1%ven ücretle 
abon nıankaydedilfr. Rahatını ve is
tirabatıni amı eden ıentı kiramın 
te,rifleri kendi men!aatlart ikt.izaeın
dandır. 

Adres 
Sultan Mahmut tilrhesinde 

Tfl!efon ~4o2 

Son ~~at 

Bu nasıl kumandan 
Hen1 yağnıur yağdırıyor, 1 

hem de güneş açtırıyor / 
Japonyada (Kokura) havalisin- , 

de halk bu sene kurakhktan ..... 
son derece bizar olmuştur. 

Bulgaristan Türkleri 
Milli seciye ve mel kürelerini 

muhafaza edeceklerd1r. 

T ariadaki mahsulleri harap 
olmıya yüz tuttuğu bir sırada 

şekir sakinleri askeri kumanda
na mDracaat edip malum usul 
veçhile top atılarak yağmur 

yağdırmanın tecrübesini rica et· 
mitlerdir. 

Biraz sonra hakikaten ıiddetli 
bir yağmur baılamıı, on on bet 
giln devam etmiştir. Kaylüler 
ekinlerini sel alıp götOreceğini 
gl>rmllıler, kumandan bu sefer 
topçuları bir dağ tepsine çıkartıp 
endaht yaptırmış, bulutlan dağıt
Dllf, gtınq açbrmıı. 

Bu!gariıtan TorkJerininin ha- 1 
yır cemiyetleri birliği konıruı 
Sofyada inikat etmiştir. Kongra
da, Sofyada çıkan Reh
ber ıazeteal mDdnrtı Mehmet 
Celil bey mühim bir nutuk ıöy
liyerek Bulgariıtan Türklerinin 
bugftnkll idare altında takip 
edecekleri yolu işaret etmiıtir. 
Celil bey demiştir ki: 

- «Biz bu toprakta asırlardan 
beri Bulgarlarla yan yana yqa· 
dık. Irk itibarile Bulgarlar T&rk· 
lerle aynı men'ıeden gelmiıtir. 

Bunun için bu memlekete 
ıimdiden gelen Bulgarlarla ce-

. . . .. ,/ . ..,., .,.. ~ :• .,, .. 
~ ~ . . . ' 

> ı.. ' . • 

-· 
nuptan gelen Türkler daima 
kardq yaşadılar. Ancak bu, 
Türklerin Bu gar ekseriyeti için· 
de temessül edeceğini ifade 
ehnez. 

Tnrkler bu topraklarda beı 
asır hakim olmuşlardı. Bu müd· 
det zarfında Bulgarlar milli 
hususiyetlerini tamamiJe muha· 
fafaza ettiler. Yarım asırdan 
beri de Bulgarlar hakimdir ; 
Memlekete kartı h ç bir vazife
sini ihm~ etmiyen Türkler de 
milli lisan, seciye ve mefkure
lerini muhafa ıa edeceklerdir.» 

Münekkit/ere 
mükafat! 

Amerikada beygir koşumu ve /Abone fiatlanmızda 

Yarı yarıya tenzilll 
...... 

Son Saat ayni zamanda haftalık 

• araba levazımatının eski direk· 
tir Ye ıermayedarlanndan Mister 
Vilyam Yaıter isminde biri, ıon 
gtbılerde bu iıten çekilmiı ve 

mabanirliie baılamııtır. 

,abone usulü ihdas ediyor. 
« Son Saat » karilerinin hu

zuruna yepyeni bir şekilde 
çakarken, ken<lisine bu imkim 
veren yeni TOrk harfleri devrine 
borçlu olduğu şükranı kısmen 
olsun ödemeyi dilşllndil ve bunu 
Anadolumuzda millet mekteple· 
rinden henüz çıkmıı olanlara 
yardım etmekte buldu: 
1 - Son Saat bugünden itiba
ren gazete bayii bulunmıyan 
uzak kasaba ve ıehirler için 
abone fiabnı yan yanya indirmit. 
ayni zamanda da haftalık abone 
usuln ihdas etmiştir. 
2 - Binaenaleyh bugünden iti
baren memleketimizin uzak kö
şelerinde oturan herkes günde 
yüz para itibarile bir haftalık 
on yedi buçuk kuruş gönderdiği 

.A 
takdirde Son Saati muntazaman 
okumak imklnını elde edebilir. 
3 - Karilerimiı.deıı beher nlla
ha için alacağımız yür para• 
posta paraaım çıkardıjmız tak· 
dirde, sahifeleri 32 ye kadar 
teaddnt eden bir pretenin kl
ğıt parasına bile tekablll etmez. 
4 - Binaenaleyh bu hareket 
gaıet\!miz için mllhim bir feda· 
kArlık tqkil etmektedir Ye bis
zarur mahdut bir zamana iııbi
ıar edecektir. 
S - Fakat arzu eden karllerl
miz ıimdiden nllsası yUz para 
itibarile istedikleri kadar uzun 
bir müddet için abone kayde
dilebilirler; bu takdirde tenzi· 
littan ili nihaye iıtifade etme
leri mümkündill. 

· · "':,.,..,. .. '\ •' °"' .. ,t.\_', ~ .f· · ·~.,,, ... ~>r.' !"' ııı.. ·, • • • 

\ .· . 
. . .. ~ .. ,' . . \ ' . ... . .. . 

aat 
tler it: r· ni t O Türk 

r a ediyor! lira • 
1 

Bu hizmet· ne mu cahil sizden 
istediği hiç bir şey yoktur. İh
tiyar edeceğiniz bütün zahmet 
senede bir defa matbaamıza 

uğrıyarak sigorta senedini 
almaktan ibarettir. 

İlave edelim: "Son Saat,, in kari
lerine takdim edeceği sigorta se
netleri hükumetçe de müteberdir. 
Lütfen b ·r kaç güne kadar 
"Son Saat,, in karii olduğu
nuzu ispat etmek üzere dağıta
cağımrz vesıkaları saklayınız. 
işte karilerimlzden 

yegane ricamız! 

Muharrir ( Fırsatlardan Is· 
tifade ) atlı bir eser yazmış, 
Oç ay zarfında bu kitabı en 
iyi tenkit eden mllnekkide 

5000 dollr mükifat vereceğini 
llln etmiftir • 

Tenkitleri ıeçecek hakem 
heyeti Dariilfünun profesörle
rinden intihap olunmuştur. 

Maamafib Amerikalı münekkit
lere ihtiyatlı davranmalannı tav
ıiye ederiz. Mister V ılyamı ki
tabmın fazla aleyhinde buluna
rak kızdınrlarsa belki de milka· 
fab vermekten vaz jl'eçirirler. 

AlmASnyada,, çaııınn 
kadınlctra koiaylık 
Hayabnı bizzat kazanmak 

mecburiyetinde kalım kadınlar:ı: 
baı'annda bir de çocuklan ol
duğunu düsünlln. Vaziyet ne 
fecidir, değil mi? Bu vaziyette 
bir kadın çocu una bakması ve 
kend sini geçindlrmesi için ça· 
lışmıya muhtaçtır. Fakat çocu• 
ğuou ne yapsın, sokağa mı 
atsın? 

işte bunu dilşünen Alman hü
~ftmeti her sanayi merkezi şe· 
birde, ça ışan kadınların ışe 

gidenken çoculcl arım bırakabil

meleri V\! döneı ken de a ma an 
için bir müessese açmıştır. 

Buraya bırakılan çocu ar 
hemen soyulur, banyo edi r, 

çamaşm ve elbisesi değişf ri r, 
kamı doyuru ur, uykusu varsa 
uykuya yabrılır, yoksa, yaşrna 

g&re eline oyuncak veya onu a· 
wtacak diğer bir iş verilir Ak· 
ıam annesi tekrar almağa geldi· 

ii zaman gene eski elb sesi 
giydirilip tes m olunur. Hem de 

bütün bunlar hiç denecek küçük 
bir llcret mukabi inde. Çünkü bu 
mllesıeaeler hükumet tarafından 
dehtetli yardım görmekted'r. 

Kulisler arasında 
Pariıte ( Madlen ) tiyatrosu 

müdür yeti tiyatroya gelenlerin 
a1rl ıahne tertibatı ve saire 

hakkında bir fikir edinebilme
leri için, perde ara arında

ki istirahetler esnasında sahne
nin arka tarafını gezmelerine, 

makine, ziya dairelerinde dolat· 
malanna müsaade etmektedir. 

Halk bu ziyareti btiyük bir me
rak ve tebalilkle yapmaktadll'. 
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• Her şey fe~a. ve eksik· [ Telsizde 113 yaşındaki 
Lıman vesaıtı, antrepo- 1 Bathca dünya w.... çocuklara ~ı 

lar hamal işleri yonı~nın proQramlan d•• 
' Cumartcıl UŞmaD 

Ticaret Odasının hazırlıyarak • . 2s tepinl....ı 

6 vapurundan 
,. illallah! 
• 

Şirketi hayriyenin her sabah 

h .. k A t .. d d• v • ıstanbul 1200 metre U Ume e g'OD er Jgt rapor I?.30-18.30 Saz heyeti, boraa ha-

IAmanımız modern bir Jıale konamıyacak mı? 

Ticaret odasmda liman komis- ben 10 bin metro murabbalık 
yonu tetkikatını ikmal etrQiş, ra· bir yer ihzar etmesi acil olarak 
porunu hazırlamıştır. Yirmi bUyilk lazımdır. 
sayıfa tutan bu raporda limanın Bundan başka transit ticareti· 
ısiabı ve antrepo buhranının mizin inkişaf etmesi onlar ve 
önüne geçilmesi için gümrük antrepolara girmiyen bir çok eş· 
nhtım şirketi liman şirketinin yanın stok edilmesi için hususi 
yapması lazım gelen işler uzun şekilde yapılmış, muntazam vasi 
uzadıya zikredılmiştir. ve ucuz antrepolar yapmak lA-

Raporun en mühim kısımlarını zımdır. 
berveçhizir dercediyoruz. Limandaki buhranın başlıca 

Antrepo huhranınm en mn- scbep~erinden biri de vinç ade-
him amil!erinin l\manımızdaki dinin gayri kafi olmasıdır Rıh-
tesisat ve vesni in iptidailiğinde tam şirketı mevcuda ilaveten 
ve teşkilatın bozuk uğunda yeniden 6 vinç daha getirmcli-
olduğuna clipke yoktur. dir. Mevcut vinçleı· tamir ve is-

Limanımızı modern bir bale lah edilmel' t;lir. 
Lim!P,da qammaaliye ~lvl de 

ıtt Aha muhtaçtır. Rıhtım ve gOm-&.oy-•&., -uı ... --eı nht,mlar 

'yapmak, viçnler anbar ve antre" 
polar vücuda gef rmek, limanda
ki tezelzUlün en cezri çaresidir. 
Yalnız bu tesisat yapılıncaya 
kadar mevcut teşkilatı kısmen 
islab etmek lazımdır. 

Limanda antrepo buhranına 
mani olmak için mevcut antre
polara ilaveten rıhtım şirketinin 
ve va gftmrük idaresinin takri· 

160 liraya bir 
ta_yyare 

lngilterede ( Brokland ) tla 
( Bukle ) isminde bir motörcü 
uıtası malzemesini hurda demir 
ıatanlardan tedarik etmek üzere 
yalnız baıına bir tayyare imal 
etmiıtir. Bu tayyare topu ı 
topu bizim paramızla 160 liraya 
mal olmuıtur. Şimdi tayyarenin 
içine mükemmel bini1ip uçul-
makta ve saatte 75 kilometre 
yol almaktadır. Canını emniyet 
edip te binenlere aşkolsunl 

«Son Saat » in tefrikası : 36 

Karanın~ 
~luharriri: Vels 

- Yanınıza bir memur a?say

dınız. 
Şanon güldi1 : 
- Bu caddede tecavü2e uğ

nyacağımızı ümit etmem. O sı· 
rada caddenin en dar kısmından 
geçiyorlardı. Arkalarından ge
len büyük bir oto ~iddetle 
kendilerininkine çarP,arak kaldın
ma fırlattı. Şanon Odreyin incin
mesine mani olmak için çantayı 
bıraktı. Kızı tuttu. Bir el içeri 
uzandı. Şanon dışıı.n atladı. lıer· 
deki polise: 

- Y jlkala 1., 

rük hamaUarım ayırmak, bunları 
muntazam bir idare albnda bir· 
lcştirmek lAzımdır. 

Hamallar arasında yaşıyan tu-
feyli kimselerin bulunmalanna 
da mani olmak yapMcak başlı
ca işlerden blrid r. 
Limanın müstakbel şekli için 

bir çok şekiller gösteren rapor 
İktısat vekaletine gönderilmittir. 

Çocuğu 
olan 

en cok 
' 

ver 
Dünyanın en çok çocuk'u ye

ri Amerikanın Kanada havalide 
( Bonfild ) kasabasıdır. Burası 
nüfusunun mecmuuna nazaran 
yer yüzünlin en fazla çocuklu 

bir şehridir. Bu kasabada tam 
180 ailenin onar tana çocuğu 
vardır. Arada 15, 20, 25 çocuk
lu aileler de eksik değildir. Al
lah analarına, babalarına imdat 
eylesin! 

Jl/ı'itercirni: Um er f aztl 
Diye bağırdı. Sesi otomobil 

gUrilltüleri arasında eridi. 
Polise yaklaştı •• 
- Numarasını alabildiniz mi? 
- Hayır. 
Şoför: 

- Ben aldım.. X G 1335 
Şanon gillerek: 
- Sizi aramak uhmetinden 

kurtarayım. Bu kendi otomobi
limin numarası .. 
Başka bir taks"ye atladılar. 

Birkaç dakika sonra otomobil 
kapısının önünde durdu. indiler 
qsa2"ına kendısi 2elinciye kadar 

berleri. 
18.00-20.SO Cazbant-oıkettra 

20.30-22.30 Saz heyeti, Anadolu 
aianıı haberleri 

Belgrat 429 metre 
18.30 Orkestra, danı havalan. 

BOdapqte 550 metre 
18.1 O .. Gramofon. 
J 9.45 Konser: Solo ve piano. 
23 Musik Çigan. 

Bükrt..r 394 metre 
l? .80 Orkestra, Tiyııtro. 

Kanigswuı
terhav:>en 1635 metre 

21.10 

Glayvi; .. 
Breslav 

2o.~O 
21.30 ( 

24 \_ 
Milano 

21.31 

20.40-2130 

Pra.sr 
23.15 
2i 

Rom• 
22.()j 

Torino 
2r.3l 

~iyana 
1T 

V rşova 
21.30 

Konser ve eaire (Mıı
'lchten) Program niba
yct.Uı~e neıriyat. 

253 metre 
till'lmofoo. 
Operet (Varşovadan) 
Daııs havaları, 

500 metre 
Konser ve operet. (To· 
'!inodan) Danı havalan. 
f orlnodan nal.len Dt'§· 

ıiyat; 

487 metre 
Konser. 
Daı s havalan, orkestra. 

141 metre 
Konser. 
Program nihayetinde 
danı havalau. 

273 metre 
ftadlo orkeıtrasL 

516 metre 
Ko'tl0. K:anf!f, ~ret. 
Çirku"pri ıeeı~in 3 perde. 
Progra.m nihayelfrıde 

tehizle resim neşri)aU. 

1412 metre 
Operet: Pronııesin Ola
la 3 perde, Oıkestra. 

Şimendiferde 
dans salonları 
Şikago trenlerinde uzun me

ıafeye tahıiı olunmut katarlarda 
uasust bir vagon mevcuttur. Bu 
vagon lambaları, masaları bpkı 
bir dansingininkini andırmaktadır. 

Yer parke ve cilihdır. Gece bu 
iti gören vağon gilndüzlcri de 

ya siyah perdeleri kapatılıp sine
ma salonu yapılmakta, yahut ta 

içinde gramofon vo radyo ça
lınarak yo:cular eğlendirilmeket
dir. 

Bu ıalon için yolcular ayrı bir 
para vermemektedirler. 

beklemesini söylediği halde lam· 
balan ıöndllnnilıtn. Çantayı po
lise uzattı. 

- Bu aizde kalsın. Odrey sen 
de arkasında dur. Vilyam emir
lerime itaat etmiyecek kadar 
terbiyesiz değildir. 

Diyerek cebinden anahtan 
çıkardı. Kapıyı açta, girdiler. 

- Polis efendi siz merdiven
lerde bekleyiniz. Elektrik düğ
mesini çevirdi. Lamba yandı, 
etrafına balandı, şüpheyi cel
bedebilecek bir şey yoktu. Misa
fir salonunun tokmağını çevirdi, 
kspı kilitlidi. Bir tekme kapı
nın açılmasına kafi geldi. 

Polis baj"ırdı : 
- Bir şey mi var efendim? 
- Olduğunuz yerde durunuz. 
İçeri girdi, lambayı yaktı. O-

Prağ zabıtası 
(Roza Novi) isimi; 

bir kadın ya
kaladı 

Boğazdan fstanbula hareket 
eden 6 vapurunun değişmiyen 

bir huyu vardır : Üsklldar iske
lesine ya hiç uğramaz, yahut 
geç uğrar. Bu sabah ta bu va· 
vapur Üskndara 20 dakika teah· 
hurla gelmiftir. Yolcular i'kele 
memuruna vapurun nerede kal· 
dıfım aormutlar, fakat : 

- Biliyorum, cebabını almış-
ı Iardar. Telefonla sorulmaı talebi· 

ne ıirketin bu sorma keyfiyeP.nl 
menettiği tarJJDda mukabele 
edilmlttir. 

6 vapurunun bazan iskeleye 
hiç uğramamak illetinde olduğnu 
bilen it gllç sahiplerinden bir 
kısmı lstanbula 1andallarla geç• 
mitler, diğer kısmı da yedi va· 
purunu beklemek mecbwiyetinde 
kalmıtlardır. 

Mabetlere hürmet 
edelim! ~ 

' lstanbalun en işlek yerlerlnClen 
Praı ıabıtaıı bundan blrka~ biriai olan Nuruosmaniyede cami 

gfin ewel (Roza Novi) İlmin· avlusunda, bir de hali vardır. 
deki bir masajcı kamnın evinde Şehremaneti geçen sene muhta .. 
tam 35 çocuk bulmllftur. Ken· cı tamir olmadıfı halde .. ıırf 
dlsine sorulan ıuale Roza evvel& halin dDhullye Ue haliva ıokup 
bu çocuklara muaj deni göıter- varidat temin etme ı~ için • 
mekte olduğu cevabım vermipe yealdeıı tamir ettirdi. 

Tamirat biteli tam bir ıene 
de bilihare kabahatini itiraf et- olduğu halde hilA halalar kapalı 
miştir. · ve 3nlerinde dikenli bir tel hattı 

Roza Novl sokaktan klmaeılz gerildi. Halayı kapalı bulan halk 
çocukları, toplamakta, onları cami avlaauna ve öteye, beriye 
biraz terbiye ettikten ıonra bazı def'i hacet ederek telvis etmekp 
zengin çocukıuz ailelere para tedir. lstanbula a•••• IJer ecnebJ 
mukabiHnde evlatlık olarak ıat· 
makta İmİf. F ~at Ro~ll!.. kiJIJ· 
ıesfz dediji çoculdarclaa bir 
çoğunun ailesi olduğu tahakkuk 
etmittir. 

Zavallı analar babalar yamıla
nnı uznn mOddet araştırdıktan 
ıonra kaybolduklanna hükmedip 
oturmuılardır. Ailesi bulunan 
çocuklar, analarına babalanna 
tealim olunmuşlar. (Roza Novi) 
de tevkif edilmittir. Rozanın 
12,13 yaımdaki erkek çocuklan 
zevki behimisini tatmin hususun
da kullandığından da f(lphelen
mektedir. 

Halkın teıcklriirü 
Fatihteki Çarşamba pazarının 

mahalle arasından kaldınlarak 
bqka yere naklinden dolayı o 
civar mahalleri ahal ·si tarafın
dan ıehremanetine teıekkllr 
edilmektedir. 

TAYYARE kurıunkalemlerıni 

KUUANINIZ 

daye. bol bir ışık doldu. Nazarı 
dikkati celbeden teY Vilyamın 
vaıiyeti idi. Yerde boylu boyuna 
yabyordu. Kasa açakh. Uıatı 
muayene etti. Yara ehemmiyet
sizdi. Surahiyi aldı. Yüzüne su 
ıerptl. Utak yavq yavaı gözle
rini açtı. Aptal, ıptal etrafına 
bakında. 

- Yakaladm mı? 
- Hayır. 
Oradan kendi odasma geçti. 

Pencere açıkb. Bütlbı eşyalar 
alt üst olmuştu. 

Çantayı almak ve Odreyi ç•
ğırmak üzere salona çıkb. Mer· 
diYendeki lamba 1Gnm09t0. Ka
ranlıkta sordu: 

- Limbayı kim tandürdil? 
Memur hayretle: 
- Siz yukarda mı idiniz? .. 

Ben gittiğinizi zannediyordum. 

Mevzuubahis hald 
~eyyahın mutlak geçmekte olduğtı 
bu cami avlusunun bu vaziyeti ec~ 
nebilere karıı ahllkı umumiyı 
ve ıehrin temizliği ile mabetle· 
rimlze kartı göıterdiğimiz all
kamn derecesini çok acı bir l -
sanla haykırmaktadır. Bu vazi·. 
yete alakadar her fert ve ma· 
kamın nazan dibkatıni celbede· 
rim. Daimi karllerinizden 

A. N. 

- Çantayı al ve gel.. Odr 
ıen de .• 

- Çanta mı? .. Siz aldı idinı~ 
yal. 

- Ne? .• ;\ 
-Biraz evel aşağı indiniz ve 

(çantayı ver.. Yerinden kımılda
ma) diyerek çıktınız. 

- Hay ahmak.. Beni tanıya-
madın mı? 

- Karanlıkb Efendim. 
- Od.rey ıen de görmedin mi 
Suali cevapsız kaldı. 
- Mis nerede? 
- Aşağıda kapının yanında 

"d' 1 ı. 

Şanon lambayı yaktı. Koridor
da polisten başka hiç kimse 
yoktu. Merdivenleri üçer dörder 
athyarak indi. Odrey de çanta 
da gaiplere karışmışb. Odreyin 
gaybubeti Şanonu daha fazla 
mütees)ir ediyordu. 

(Arkası var) 



Kağıt ve karton 
mübayaası 

f ütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
idare için muhtelif eb'atta 286,000 kilo karton ve 591,000 kilo 

kağıt mübayaa edileceğinden taliplerin ıartname ve nilmuneyi al
mak üzere her gün müracaatleri ve 2-12-929 parartesi gtinil ıaat 
10,30 da fiyailarmı kapalı zarfla % 1,5 teminab muvakkatelerile bir
likte Galatada mübayeat komisyonuna tevdi etmeleri. 

IK\&TI»IP>EL 
Dünyanın en 

Mükemmel yazı 
makinesi 

Hususile FRA?'\SJZ hükumetinin dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sa~lam 
Her ciheti taahhüt olunur :i~h~a::i:Nir 
Umumi acentası : 

Y. "::\ORKYAN Saıiılrıve han 80. :-33 fstanbul Tel. fc:t. 22S6 

.r\:Ağıt ve karton 
rniiba ya ası 

Tütün inlı ·sarı umum müdürlüğünden: 
idare için mübayaa edileceği ilan olunan kağıt ve kartonlara ait 

teklif mektuplarının tevdii için gösterilen 2-12-929 tarihi 11-12-929 
çarşamba günü saat 10,30 a kadar temdit edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünden : 
Dördüncü vakıf handa Amerikan Ekspres bankasının itgal et

tiği bodrum mahalline beton ve mozaik döşeme imali kapalı zarf 
usulile 6 Teşrinisani 929 tarihinden 30 Teşrin'sana 959 tarihine ka
dar mevkii münakasaya vazolunmuştur. 

Talip olanların prtnameyi almak ilzere her t&a &ğleden moma 
Evkaf hey'eti fenniye mtıdilr mua~ Ye ilfale gGnO olan 30 
Tetriniaani 929 Cumartesı günü saat .OD .beşten evvel .Evkaf idare 
enciimenine mllracaatlan. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip "5" inci keşide 

11 kinunevvel 
Büyük il(ramiye: 

50,()00 liradır 
Aynca: 2 5,000, 15,000, l 2,000, 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 lirabk bir mOklfaL 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
İsmet, Sadiye, Zekiye ve Hatçe hammlarla İbrahim beyin 17051 

ikraz numaralı deyn ıenedi mucıbince Emniyet sandığından istıluaz 
eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına merhun bulwıaa 
Oıküdarda Hacehesnabatun mahallesinde Pqalimanı cadduinde 
eski 128, 131 ve yeni 49, 49-1, 42 numaralı maa arazi depolann 
tamamı vadesi hitamında borcun verilememeıi buebile müzayedeye 
çıkanlarak 21220 lira bedel mukabilinde milfteriai Qamma kat't 
karar çekilmit ve istikraz emaıında borçlulann tayin eyledikleri 
ıkametglhlanna tebliğat ifası için g6nderilen bir haftalık aon ihbar
name zahnna mahallesi heyeti ibtiyariy•ince yazılan meşrubattan 
borçlulardan İbrahim beyin ZonguJdakta olduğu anlqılmıı ve ma-
halli mezk6r Ziraat bankaıile bu hususta cereyan eden muhabere 
neticesinde mumaileyh lbrahim beyin bulunmadığı anlaşdmıt oldu
ğundan ilin tarihinden itibaren bir hafta zarfında borç tamamen 
verilmediği takdirde mezkdr maa arazi depolann mUtteriai namına 
kat'i ferağ muamelesinin icra edileceği illn olunur. 

Eukal umvm 
müdürlüQündcn: 

Evkaf matbaasına lüzumu olan kiğıt ve sair levazımı teclidiye
nin pazarlıkla icra edilen münakaaa11nda talipler tarafından verilen 
(6,900) lira fiat haddi liyıkında görlllmedijinden noksaile talip o
lanların ıeraiti anlamlik üzere her gOn levazım idaresine ve ihale 
günO olan T. saninin yirmi Uçftncil Cumartesi gtbıil aaat oa dörtte 
idara encümenine mllracaatlan. . 

Son Sal\f 

1 Haziran hulrıl etti 
ller muamele mecburi olarak 
yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNESi 

A vrupada 1898 eene!llimle ilk 
imal edilen bir va11 makinesidir. 
ŞimJive kaJar ·bü tıin dünnda 

380,oOO ADLER MAKİNESl 
Satılmış!ır. Anadolu ya. 2~84 

June gönderilınıştır. 

ADLER 
ma-

Makinesinin hususiyeti: 
Harllerirı müvazi vuruşudur. 

Bu fabrikamızın ihtiraı olmak 
ııik-ıarile başkaları tarafından tek
it edilemez. Bu sayede fazla 

kopya çıkarmak milmkündür. 

ADLER MAKİNESİ 
)EK DA Y ANtKLIDIH 
AOL.ER ~1AKINESI 
EN İYİ BİR l\1Al{İ

NEDİR 
Anadolu için tali Acentalar 

uamaktayıs. • 
Bir Alman mütehasııısı idare& 
altmda İltantimd« 'her ~na malı:i
oı tamiri için bir tamirhane kil

,at ettiğimizi ~bşir eyleriz. 
Daktilo mektebi lstanbul, bahç~ 

kapa esnaf bankası. 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RIŞAR VOLF 
Calatada Voyvoda hanı 7,10 

Galata Poetı kutusu 447 

Seyrisefdin 
Merkez accntası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 23 62 
Şube accntası: Mahmudiye 

ham a1tında . İstanbul 2740 

Antalya posta~ı 
( ANAFARTA) vapuru 24 

teşrimsaru Pazar ı O da Galata 
rıhtımından hareketle [ lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Dalyan , 
Marmaris , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] ya ugrayarak gele
cektir. 

lRAt ZUH ~IHINGl POSTASI 
( CU~1HURIYET) vapuru 25 
tcşrınısani Pazartesi ı 2Je Galata 
rıhtımından lıareketle [ İnebolu, 
Samsun , Gireson, Trabzon , 
Rize , ! lopa ] ya ~dccek . ve 
dönüşte Pazar ıskelesıle [ Rıze 
Sürmene , Trabzon , Tirebolu 
Gireson, Ordu, Ünve, Samsun 
lnebolu, ZongulJak] a ugrıya 
rak gelecektir. 

Hareket gÇınü vftk alınmaz. 

izmir - Wıersin sürat postası 
(KONYA) vapuru 2n teş

rinisani salı ı 2 de Galata nhu
mından hareketle Çarsamba 
sabahı lzmire ve akşamı lzmir
den hareketle j Antalya, Alaiye, 
Mersin ] e gi ecek ve don\iştc:: 

[ Taşucu , A.namor , Ala~ye , 
Antalya, Kuşadası ve lzmır] e 
u~ravarak gelecektir . 

Fotin nıünakasası 
Şartnamesinde ya~lı . ev~f 

mucibince kırk altı çıft ıskarpın 
münakasa suretile mübayaa edi-
lecektir. Kat't ihalesi 30-ıı-929 
tarihinde icra kılınacaktır. Talip-
lerin o gün saat I 6 da levazım 
müdürlü~üne müracaatları. 

Elbise istiyenlere 
hmarlama,, pcıin ve takıitle 

Bu defa Sirkecide, istasyon kart11ında, poliı dairesi ittisalinde 
Sirkeci palas Ham, birinci kat 5 numarada 

ÜNYON KOOPERATiF - ABiDİN 
unvanile bir terzilik tubesi açılmış ve maruf bir makastar tarafından erkek 
ve çocuk elbiseleri gerek peşin gerek taksitle ihzar edilmektedir. Müracaat 
,.dıan eııhabı ihtiyacın lrumq nevinden ve elbiııenin biçim ve dikim zarafet 

ve ıpetanetinden her veçhile memnun kalacaklan şOphesizdir. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden : 
buu No. M.bunabn cİDI ve nevi Borclunun iami 

1316 Oıklldar Macıhenıa hatun mahallesinde yeni 
sokak No. 21 hane. Süleyman efendi 

2492 Şeh~debqı Kalenderbane mahallesi Kemer 
alb ıokak No. 12-14 hane Belkia Adalet, Mevhibe H.lar 

2581 Gedikpqa E.irkemal mahalleai fırın sokak 
numara 64 haL Virjin ve Serpuhi H.lar 

2633 Beylerbeyi Ha9UZbaıı No. 36 hane Mehmet Hulu.i B. 
2943 · Çatşıyı·kebir Batpaurı sokağında No. 114 

dOWn. Ayte Şahende H. 

3353 D~mirkapı Elvan mahallesi Nöbethane ve 
Darliueade sokak No. 13-11, 9-10 iki dOk-
klnh hane. Faik, Halit beylrle Vasfiye H. 

Ballda eaamisl muharrer zevat emllk mukabiline Emniyet San
dığından iatikraz etiDİf olcluldan mebaliği vadesi hulGIOnde tediye 
etmemelerine mebni hini iıtikrazda tayin olunan ikametgihlanna 
ihbarname gijnderilmifle de bulunamadıklanndan tarihi illndan iti
baren 91 gtıa zarfında tediyei deyn ve ya tecdidi muamele eyleme

dikleri takdirde merhunata me• ~arenin bilmüzayede aatılacağı ilin 
olunur. 

r T 

Teşrtnisanf 24 

TAVIUADE MUSTAFA 

te biraderler! wapurıan 

rtuntazam Ayvalık ekspresi 
Tavil zade 

~vapuru 
~nisaninin 25 ıncı 
p...ızartesi günlı akşamı saat ı 7 
de Sirkeci rıhtımından hareketle 
[ Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu , Altın oluk , Edremit , 
Burhaniye , Ayvalık] iskelelerine 
azimet ve ayni iskelelere uğra
yarak avdet edecektir-

I\Jahalli müracaat : Yemiş 
Tavilzade biraderler. 

telefon lst : 22 ro 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz muntazam 

ve lüks postası 

SAKARYA 
\'apuru 2 4 teşrinisani 

Pazar at~~. 
Sirkeci nhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun , 
Ordu ] iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Mesa
det hanı altında acentalı~ma 

müracaat. 
Telefon t~tanhul: 2 r 34 

Hantal zade Tayyar vapurlan 

AYVALIK - IZMİR poMua 

~ Tayyar 
\~ VAPURU 

pazar 24 
teşrinisani 

günü saat ı 7 de Sirkeci nh
tımından hareketle [Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikilc 
Ayvalık , Dikili ve İzmir ] e 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Eminönü 
Reşadiye caddesi Rıhtım ha
nındaki idarehanesine müracaat 
Tel. İstanbul 1977 . Yolcu 
bileti vapurda da verilir . 

Doktor A. kutiel 
Elektirik makineleriyle be19oRuklutu, idrar 
darlığı, prostat, ademilktldar, bel gevtek· 
tlRi cilt ve firengiyi alfı111 tedavi eder. 

Karaköyde .Börekçi fınm IUUlnda 3'. 

Kadın haatahi: kıan bekin. 
Doktor 

CEMRL ZEKl 
Her tnrlll kadm rahataız

lddannı ciddi, seri ve munfık 
bir ıeldltle tedavi eder. Maçka 
palu ildnd kapı No 14. 

Her ~n 6ileden 80nra 

BAKüSRAKISi 

-


