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AKŞAMLARI NE ROLU UR 

• 
Akdenizde lngi iz onanması esrarengiz bir gemiyi arıyor 

Anlamak istiyoruz 
i u Iükı iptilösı ne za. 
mana kadar devam 

edecek 
Dikkat edi-

, oruz: Vesaiti 
nakliyenin i
kinci mevkile- · 
rinden fazla 
birincileri tık
lun tıklım do
luyor. Birinci 
ile ikinci ara
ımda fiat farkı; bir misline ya
lan olduğu halde zenginj, orta 
ballisi ve fakiri, ayakta durmı
ya, itilip kakılmıya tahammül 
ederek vapurda, tramvayda, bi
rinci mevkii tercih ve iltizam 
ediyor; hatta gideceği yer on 
dakikalık bir mesafe dahi olsa. 

Dtın Eminönllnde Bebek 
tramvay tevakkuf mahallinde 
idik. 16-17 yaşında bir kız da 
tramvay bekliyordu. Üstünde 
eski bir yeldirme ve ayaklarm
tla ı6kükleri dikili eski bir ço
rap vardL Üç vagonlu tram
vayda iki ikincisinin bomboş 
olmuma rağmen bu kız, hangi 
vagona bindi, biliyor musunuz? 
Öndeki birinciye, .• 

ADI.malt istiyoruz: 
Halkımızda bu lüks iptilAsı, 

daha ne zamana kadar devam 
edecek?... Fertlerin bu gibi 
knçlik iktısatlarıdır ki memle
keti muhat olduğu il<tısadi 
nıOtknlAttan kurtaracaktır. 

Iran kabinesinde 
iki tayin 

Tahran, 25 (Hususi) - Mali
re naı.m Farzin han hariciye 
ııaıırlığına, MUşaviriilmçmaJik te 
maliye nezaretine byin edilm\Ş• 
erd r. 

ak alandı 
sırtlarında 

•• 
adam öldüren Uz,eyir 

Ellerine l<elepçe takılırken "Son 
Saat,, rnuha!tririne neler anlabyor? , 
Geçen Cuma günü Bebek 

sırtlarınds ölüsü bulunan Recep 
Abbas efendinin katili olmakla 
maznun « Üzeyir »İn Feridiyede 
Macar caddesinde bir marangoz 
dükkanının bodrumunda saklı 
olduğu dün öğle üstü zabıtaca 
haber alınmış, yapılan tertibat 
ile firarına meydan verilmeden 
yakalanmıştır. Bu esrarengiz ci
nayetin tafsilatı evelce gazete
mizde yazıldığı için karilerimizce 
malumdur. 

Filat beylerinden olup lstan
bula hicret eden ve Kuruçeşme-
de çiftlik gibi bir yer işletmekte 
olan İsmail ve Hacı isminde iki 
kişi Recep Abbasa olan borç
larını vermemek için bir çarei 
hal bulmasını kardeşleri Üzeyire 
havale etmişler, o da biçareyi 
getirip Bebek sırtlarında öldür
müş, cesedini dereye atmış ve 

e nada orad"n g!eçen Mnhmu 
isminde bir adam tarahndan 
Şişliye kadar otomobi le getiril
mek suretile firarı teshil 
edilmiş. cinayet meydana çık
tıktan sonra Hacı ile lsmaıl 
katilin kardeşleri Üzeyir oldu
ğunu, cinayeti müteakip Macar 
caddesinde yengesinin evine gi
derek para aldık an sonra firar· 
ettiğini söylemiş~erd r. Nihayet 
dtin yakayı ele veren Üzeyir bü
tün bu itiraflara, cinayeti gören
lerin şehadetine rnğmen katil 
olduğunu inkar etmektedir. 

Dün bir muharririmiz katille 
göriişmüştür. Maznun Türkçe 
bilm~mektedir. Muharririmizin 

Üzeyir 
bir Rum terceman vasıtasile va
kj olan suallerine şu cevabı ver
miştir : 

- Recep Atih~sın katili ı:an
neaiJdiğimı benı yaka adıklan 
zaman öğrendim. 

Benim tarafımdan öldürilldü
ğü iddiası gülünçtür. C;nayet 
cuma günü olmuştur. Halbuki 
ben çarşamba günü Bakırköyü
ne gitmiştim ve daha bugün av
det ediyorum. 

Recep Abbaşın benim tara
fımdan öldürülmesine sebep 
yoktur. Eğer bir borç mevzuu 
bahis ise bu benim değil kar
deşlerimin borcudur. 

Sonra kardeşlerimin cinayeti 
benim yaptığımı, yengemin cu-
ma günü bana bir lira verdiğini 
söylemeleri şayanı hayrettir ve 
iftiraların en şeniidir. 

İkbsadi buhran 
Ben ki kardeşlerime vaziyet

lerini kurtarabilmeleri için 1000 
lirayı mntecaviz bir para ver
dim, onlara iyilik ettim. Bana 
bu iftirayı yapmalan en bny{lk 
ve affedilmez bir giinahtır. 
Gökte Allah var. Onlan affet
miyecek ve bu günahlarının ce
zasını çektirecektir. 

Ticaret odası hükumete bir 
rapor gönderiyor. 

Tlcarer Odası, son iktıaadi 
te ticari buhran hakkında fi
kirlerini teabit etmiştir. 

Hazırlanan rapor yakında ti
caret mtldlhi.yeti nsıtasile İkb-
1at veklletine gönderilecektir. 

Mevcut buhranın sebepleri 
belli başlı birkaç noktada htı
llsa edilebilmektedir. 

1 - Bu sene ihracat eıya· 
mızdan fındık 1,000,000 kantar 
olacağı zannedilirken 100,000 
kantar olmuıtur. Bu iae mem
lekete birkaç milyon li~a ek
sik girmesine sebebiyet ver
miştir. 

2 - Oztım ve incir mahsu
lOnü vakitsiz yağmurlar hasara 
nğrvtmqtır. 

3 - Yeni gftmrilk tarifesi 
dolayııile tüccardan baı:ı\an ih
tiyatsızlık ederek ta:ıla mal ge
lil"miştir. Halbuki istiblAk bu-

Ticaret odası reisi Nemli:ade 
Mitat B. 

nunla muvazi gitmemiştir. 
4 ~ Bundan başka bfttün 

Avrupada iktisadi bir buhran 
vardır. Bunun da bizim piyasa
mıza olan tesirlerini kabul etmek 
lazımdır. 

Katil olmadığım ve bir ciirilm 
sahibi bulunmadığım halde bod
rumda saldanmama gelince : 
Bakırköyünden avdet ettim, 

kardeşim İsmailin evine gidi
yordum. Yavaş yavaı arkamdan 
polislerin geldiğini gördüm, 
korktum ve oradan ağaçlar ara
sında gördüğüm tenha bir bod
ruma saklandım. Yoksa gün!er
den beri orada saklanmış değil
dim. Dediğim gibi çarşamba 
günil Bakırköyüne gitmiştim, 
bugU.n avdet ediyorum ve cina
yati de timdi burada işitiyorum.» 

Üzeyirin inkarına rağmen katil 
old'-'ğu muhakkaktır. Cinayeti gö· 
ren şahitler zühur etmiştir. Müd
dei umumilik katil hakkında tevkif 
müzekkeresi istar etmiş ve Üze
yir tevkifaneye gönderilmiştir. 

Recep Abbasın morga nak
ledilmiş olan cesedi de bedbaht 
zevcesine teslim olunmuştur. 
Maktulün doğmak üzere bulu
nan bir çocuğu vardır. 

~srarengiz 
• 

gemı 

Dört İngiliz muh· 
ribi Akdenizde 

ne arıyorlar 
Ayın 21inci günu İngilterenin 

Akdeniz filosuna mensup dört 
muhrip Maltadan alelacele ha-
reket ederek Malta adasile 
Sliveyş kanalı arasındaki bin 
millik deniz sahasını taramıya 
başlamışlardır. 

Bu taharri bir geminin ver
[Mabadi 3 üncü sayıfada] 

Son Saat 
in 

DuQünkü yazıl4r1 
cl9 eaylfala.rımısda) 

3 ünoü ea.yıtada. 

Dana kalırsa ( Osman Cemal)• 

• Oncü eayafada 

Tefrikalanmız. 

& lnoı eaYitada 

P~lkoannliz mütahllS818lmıtın 

cevaplan, Şehir dedikodulacJ. 
· 8 ı nol eeyıfada 

Tefrikalanmıs 

9 unou .ayıfada 

~fuhtelif heberler. Evlenenler, 
V ak'ala.rdan fikirlere. 

11 inci ·~•fada 

GiJnt'ln haberleri, Telsiz programı. 

Bu da bir dedikodu 
Rüsumat müdürii umumisi 

Avrupayc nasıl gitti? 
Motör mübay _ · =~=~=:. Rıfat B. motörlerin milbayaası içiıı 

beraberinde İnönil çarkçı başısı 
Kamil beyi makine mütehassısı 

ası için evelki 
gün şehrimizden 
Almanyaya mü
teveccihen hare
ket eden Rüsu
mat müdürü u
mumısı Ihsan 
Rıfat B. hakkın· 
da gümrük ida· 
resinde bir ta· 
kım dedikodular 

çıkmışbr. Anlabl
dığına göre İhsan 

olarak götOrmilştnr. Halbuki 
Kamil B. Riisumatta memur de-
ğildir. Rilsumatçılardan bazıları 
idarenin makineden anlar müte-
hassıs memulan varken hariçten 
Kamil beyin ~ötllrillmesini garip 
bulmakta ve bu hareketi müdürü 
umumi ile aralarındaki akraba
lığa ham1etmektedirler. Kamil 
beyin bir makine mütehassısı 
olamıyacağıda ayrıca rivayet e· 

l1san Rıfnt lJ 1 dilmektedir. 

Ne fena... Kim~~!er r;~!mryor. I:e~ ~:J sa!cnlarda rla 
plaj olsa idi. 



--l ı Sahife 

Baha Sakinin 
son sözleri 

Sabık Efgan kıralı 
mağlubiyetini 
neye atfetti? 

Brıha Saki idar11a götürülürken 

Son posta ile gelmiı olan 
(Grafik) mecmuası yeni Efgan 
kıralı Nadir ban tarafından idam 
edilmit olan sabık kıral Baha 
Sakinin sureti tevkifi hakkında 

merakaver tafailab ihtiva etmek
tedir. 

Baha Saki mağlup olup Na
dir hanın uker:eri tarafından 

ıele geçtikten sonra ellerinin ar
ka1ına bağlanması için ellerini 
asker'ere uzatmq ve bllyük bir 
soğu kanlıbkla; evet, beni Ka· 
bile ötilreceğinizi biliyorum. 
F akc. ne hapisten ne de ölüm
den zerre kadar korkmam, de
miştir. 

Baha Saki, refiki olan sabık 

har biy nazırına da: 

- Sağ ko'umda bağlı duran 
muskayı veren molla öldükten 
sonra iizerimdeki sftıir ve kera
met te zail oldu. Oyle değil mi 
SP-vlt Hftseyin? Demiştir. 

Bizim mesele 
Şehren1ini ~1uhittin B. 

müjde veri yor 
Dan Ankaradan ıehrimize 

avdet eden Şehremini Muhittin 
bey ruetemizi dava meselesi 
etrafmda demiıtir ki: 

- Son Saat meselesi burada 
halledilecektir. Hem zanneder
ıem Son Saat aleyhinde huku
ku umumiye davası da açıla
t"akbr.• 

• Oktruva komisyonu dlhı 
içtima ederek trikotaj resminin 
tenzilini kabul etmittir. 

Jfo Edirnenin kurtu!uşu pek 
parlak bir surette tes'ıt edilmit
tir. Meruimde ŞUkrll Naili pa
ıa da bulunmuıtur. 

Jfo Alman ıazeteleri Matbuat 
cemiyetinden Sıjutmaç Muata
fanm reamini iıtemitlerdir. 

• Dlhı Duytlnu umumiye tah
vifitmm mDtedahil OçlhıcD kısmı 
tesTly• edilmiıtir. 

• Do. Beykoz açıklırmdı 
bir mot6r yanmıttır. 

* Yeni harflerle 458 kitap 
tabıclilmiftlr. 

" Oıktıdar hatb tramvay 
· ı·r"eti heyeti idareıi dGn içtima 

ederek ıırketin iamlnl ( Oılclldar 
ve havaJisi halk tramvayJau tir· 
keti olarak tesbit ) etmiftir. 

Jf. Hükümet Muhtelit ınilba-

Çin- Rusya 
Dört şehir daha 

Rusların eline geçti 
Londra 24, ( Hususi ) - Son 

gelen haberlere göre Rus ve 
Çin kuvvetleri arasında, Mançuri 
hududunda, müaademeler şid
detle devam etmektedir. Her ne 
kadar jeneral Siung· Çang-Çiya 
mevkiini muhafaza etmekte ise 
de etrafı kuşablmışbr. Şark cep· 
besinde de vaziyet Çinliler için l 
fenadır. Hudut boyundaki dört 1 

Çin ıehri Ruslar tarafından zap· 
tedilmiştir. 

Kız kaçır anlar 
Ankara, 26 ( Telefon) - Çu

buk köyünden Sadığın kızı dağa 
kaçırılmıştır. Takibat neticesinde 
kaçıranlar yakalanmışlar ve kız 
babuma teslim edilmiştir. 

( Salamis) 
Yunanlılar gene eski 
fikir )erine döndüler 

Atina, 25 [ Husuıi ] - Yu
nan hükumeti, bahri program 
bakkmda yapılan uzun müzake
relerden ıonra, Salim is zu blısı-
mn alınmamasma dair verilen ka
rara rağmen, efkin umumiyenin 
tazyiki ve muhalif partinin bu 
meselede efkirı okşıyan vaziyeti 
karşısında zırhlının alınmasını 
tekrar düşOnmiye başlamııtır. 

Anlqıhyor ki, M. Venizelo
sun mezkiir geminin işe yara
madığına dair Türkiyeyi ima 
ederek söylediği sözler bu gizli 
'm&kb4iiii irtM1f tçt'Adtt. 

lorbalıaa şiddetli 
bir zelzele 

lzmir, 25 - Perıembe günil 
saat bir buçuk sularında Tor
balı ve havalisinde mülhit bir 
ze zele hissedi mitt r. Zelzele, 
geçen Nisanda olduğu gibi ev
veli derin bir homurtu halinde 
baılamıı ve ıonra her tarafı 
şiddetle sarsmııbr. Hallr, ttlit 
ve koı ku içinde dıtanya fırla• 
mııtır. Fakat çok ıllkDr zayiat 
olmamııt r. 

Zelzele tehrimizde hiuedilme-
mittir. 1 

dele komiıyonu heyeti murahha· 
sasmın maqatmı tenldae karar 
vermiıtir. 

Bu it için verilmekte olan 
430,000 liradan 120,000 lira 
kadar bir tasarruf yapılacaktır. 

• Yeni ıenedea itibaren Da
rtılfUnunda da Barem btbik 
edilecektir. Bunun lçla ılmdi
den lhzarata baflanılmıfbr. 

MOderria Ye muallimlerin hiç 
olmaua 6yleye kadar mektepte 
megul olmalan arzu edilmekt• 
dfr. Bunun için biri ult cliteri 
m&temmim olmak illere iki 
k&nll te.U edilecektir. 

~ 

__./ Son Saat 

Suiistimal Ancılık 
Ankarada bir yetiştirme 

Adliye levazım müdü- cemiyeti teşkil ediliyor 
rüne İşten el çektirildi Ankara, 26 (Telefon) _ Şeh-

lstanbul Adliyesinin her kıs- rimizde «An ve kümes bayvan-
mında teftipt ypan Adliye lan yetiıtirme cemiyeti» namile 
müfettişleri teftişatını bitir· j bir cemiyet tesisine teıebbüs 
mck üzredirler. edilmiştir. 

Yarın Himayei Etfal binasın-
Son defa olarak muamelatı da bir içtima aktedılerek cemi· 

teftiş edilen Adliye levazım yetin teşkilib yapılacaktır. Ce· 
müdürlüğü besabatının tetkiki ı miyetin gayesi arıcılığı ve kü
esnasında para ve mübayaa mes hayvanlanm her eve tü· 

mullendirmek ve aiJeJere zevkli 
işlerinde mühim bazı yolsuz- bir kazanç vasıtası temin et-
luklar görülmüştür. meldir. 

Levazımı teftit eden mn- j Huıuıt istihl8k ve 
fettitlerin baımüfettişliğe ver- 1 c§lence verlileri 
dikleri raporlar üzerine derhal ! Ankara, 25 (telefonla) _ Hu-
levazım müdürü Tevfik beye susi istihlak ve eğlence resmi 
işten el çektirilmiştir. hakkındaki liyiha yakıoda mec-

Mumaileyh hakkmciaki tah- lise veriliyor. 
l<ikata devam edilmekle bera· Birinci, ikinci, üçüncil derece-
ber bu meyanda levazım ida· ler için vergi tahakkukunda be-

deli icar esas olaca tır. Bu deresinde birkaç memura daha 
i•ten el çektirilecegı-. söylen- receler bar, içkili, çalgılı yerler, 
... pastahane ve dans mahalleridir. 

mektedir. Dı>rdlincll dereceden olan tayatro 

Ankara da 
Yeni cadde aç11ı,1or 

J 

Ankara, 26 (Telefonla)- Ge
nişletilmekte o'an Bahkpazarı 
caddesinin inşaab bitmiıtir. 

Adliye sarayı ile itfaiyeden 
Ziraat ban le ası önüne kadar bir 
cadde açılması tekarür etmiştir. 
Bu cadde Saınanpazan ile is
tasyonu ve Y eniıebri biribirine 
bağlıyan ana caddelerden biri 
ol•cakbr. 
Yeni mektep bina an 

Ankara, 26 (Telefonla) - Is· 
met paşa kız enstitüsü ve An· 
kara ticaret mektebi binalarının 
inşaatına devam olunmaktadır. 

Bu iki mektep, muvakkat ki
ralık binalarında tedrisata baı
lamışlardır. Gelecek sene yeni 
binalarına nakledilecek erdir. 

Vekilet enstitü için Avrupa· 
dan mütehassıslar celbetmiştir. 

Yeni orman 
kanunu 

lktısat vekildi y~ni orman 
kanunu liyihasmı bu sene Büyük 
Millet meclisine tevdi edecektir. 

Bu miinasebetle Ankarada 
orman mütehassıslarından mn
rekkep bir komisyon toplanmıt 
ve yeni layihayı müzakere et
miıtir. Bu kanun her ihtiyacı 
temın edecektir. 

işinin Nafıa veki inin rahatsızlığı 
dolayısiJe konuıulamadığını, ka
dınların intihap meselesine temas 
etmediğini söylemiştir. 

• Mahmut Muhtar paşanın 
hakkmdaki karara itirazı üzerine 
Divanı Alinin tekrar içtimaı lizım 
geleceği mütaleasında bulunul
maktadır. 

• Maarif vekili Cemal Hüsnll 
bey muaUimlere bir tamim gön
dererek Arap harflerile her 
ne suretle olursa olsun temas 
etmenin bir cürüm teıkil edece-
ğini bildirmiıtir. 

'f Dün Borsada muhasebab 
umumiye müdürü Faik beyin 
riyaseti altında bir içtima akte
dilerek eski paraların sureti teb
dili konuıulmuştur. Tebdil mu
amelesi kanunuevvelin birinde 
bqlıyacaktır. * Y enı Yunan sefiri cumar
tesiye itimatnamesini Reisiclim· 

ve sinemalarda dübuliye!er ver
giye esaı olacaktır. 

Verginin nisbeti birinci derece 
için yüzde yüz, ikinci için yüzde 
75, üçüncOler için ytızde 50, 
dördUnclller için de dilhuliye ve 
istihlik bedellerinin yüzde onu
dur. 

Hamallar intihabatı 
Dün başlanılan hamallar ce

miye~i heyeti idare intihabatına 
bugün de devam edilmektedir. 
~~otlu, ~.d • ..,, ~ 

küdar cihetil)de i~~qab~~ de
vam edilmektedir. 

Maarif Eminli~i 
Maarif Eminliğine Muzaffer 

beyin asaleten tayin emri tebliğ 
edilin~. - ...... ~-
8 eh ç et B. Ankarada 

Tütün inhisarı umum mtidllrii 
Behçet B. dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

Her Ludviee çay 
Bugtın Alman müverrihi Her 

Ludvig ıerefine Darülflinunda 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Cumhuriyet - Yaygaraya 
haklan var mı? Refikimiz 
bu ıerllvba albnda Yavu-

zumuzun tamiri mibıuebetile 
Yunanistanda doğan heyecan 
ve telifı mevzuu bahsediyor. 

Bu telifm sebebi de bundan 
sonra Adalar denizinde hakimi-
yeti ele geçirmemiz Ye Sakız, 
Midilli gibi adalan uptetmemiz 
ihtimali imiı, diyor. Daver bey, 
siya1t Ye iktısadi vaziyete na-
zaran bu telifm 1&hteliğine 
hükmederek bu gayretketlikten 
onların değil bızim endiıeye 
düımemiz lizımgeldiğini kaydet
mektedir. 

Milliyet - İngiliz-Rus mOna
sebatından bahsediyor. Ze
ki Mes'ut bey bu vaziyeti 

'* Dan Ankaradan ıehrlmlıe 
pen Şehremini Muhittin bey 
Villyetle Emanetin teYbldi me
..ı.mıa yem Belediye kanunu 
ile birlikte 8. M. M. inde müza-
kere edileceğini, polis tebeddü
)!tının ııaı!.u:ı .o!luöı.uıu Terkos 

bur Hz. ne takdim edecektir. 
* Kaymakamlar için Anka

rada bir mesleki kurs açılacaktır. 

birkaç cümle ile hülisa ediyor 
ve diyor ki : 

Rusya açık deniz ihtiyacında
dır. İngiltere ise emperya 1i ıUir. 

T e~rinisanl 27 

Alman yada 
Yung pl'Jnı aleyhinde kaf 

kişi bulundu? 
Berlin, 25 (A.A) - Milliyet

çiler tarafından arayi umumiyeye 
milracaat edilerek elde edilen 
kak'I ve resmi netice şudur: 

4 milyon 135 bin 300 kişi ya• 
ni isimlerini kaydettirmiş olan 
müntehiplerin umumi yekfınunu 
yüzde 10,02 si arayi umumiye 
Jehinde bulunmuştur. Verilen 
imzalarden 42 bin 236 1mın 
muteber olmadığı beyan edil
mittir. 

Orta muGllim mcldebi 
imtihanları 

Ankara, 26 (Telefon) - Gazi 
orta muallim mektebi birinci 
devresi için açılan imtihanlara 
az talebe iştirak ettifinden ikin
ci bir müsabaka açılmıfbr. 

İştirak eden ilk muallim mek
tebi mezunlarmın imtihan neti• 
celeri tetkik edilmektedir. 

lngilferedc yağmur 
huareh 

Londra, 25 ( A.A.) - cMon
mouthabirc» da yağan fiddetli 
yağmurlar au'ann tatmasına ve 
büyük hasarata sebep olmUfbır. 

Saimbeyli kaymaka-
mı tahliye editdi 

Adana, 25 - Geçenlerde tev
kif edilmft olan Saimbeyli kay
makamı Vefa bey tahliye edildi. 

Dün geceki .. 
yagmur 

Dnn gece ıehrimize devamh 
ve tiddetli bir yağmur yağmıfbr. 
Yağmurdan ,ehrin miiııhat ma
.__.·PJ1· . ..mll...W \>q 
yerlerde de ıskaralar bltana1a 
dükkinlarm ve evJerin alt kat• 
lenm su bumlfbr. Münhat yer
Jarde biriken kumlar Emanet ta.
rafından temizlettirilmektedir. 
Ruatanenin verdiği ma16mata 
g6re dün gece 58 milimetre yağ· 
mur yağmıfbr. 

Cemiyeti Belediye fırka 
gurupu toplanıyor 

C. H. F. Merkezinden: Sah 
günil (bugün) saat on beşte Ce
miyeti Belediye azayı muhtere
mesinin fırka merkezinde akto
lunacak içtimada hazır bulunma
ları ehemmiyetle rica olunur. 

Bu hal bu şekilde devam ettikçe 
bu iki deYlet arumda remnJ 
münaaebetler teesslla edebilir, 
fakat samimi bir uzlatma kolq
lıkla milm.ktın olamaz. 

V
akıt - Zabıta Ye bekçilerle 
meıgul oluyor. Eski zama
nın ihtiyacına el ndeld ao-

pasile mukabele edebilen bekçi 
babanın bugD.n için zabıta sa• 
fında bulundurulması, refikimiz 
için bir zaaf gibi görlhıüyor. 

Hırsız, cani düne nisbetle 
bugtbı daha ziyade zeklamdan, 
bazen de fennin yardımmdan 
istifade ediyor. 

Buna mukabil bugllnkD bekçi 
dünün bekçisidir. Vakıt, bunlar• 
dan bir parça daha bilgi Ye 
ihtisas istemek lizım olduğunu 
ve bekçiyi dawlile beraber 
artık maziye bırakmak icap 
ettiiini kaydediyor. 



~7 Teşrin;sani 

Ziraat bankası j 
Ankaradaki umumi 

J11erkez bugün açılıyo· ... 

Kolonya yerine su 
Berberleri dolandıran iki 

sabıkalı yakalandı 
Kasımpaşada Bahriye cadde

sinde berber Mustafa ve Cevdet 
efendi!ere dün iki kişi müracaat 
etmiş, kolonyacı Hasan Şevki ve 
Mehmet KAzım beylerin firmasını 
taşıyan kolonyaları deposundan 
daha ucuza satııiakta olduklarım 

1 söylemişlerdir. 

Ziraat Bankası Ankara 
merkez binası 

Ankarada inşa edilmiş olan 
Ziraat bankası umumi merkezinin 
~ü -..dı bugün yapılacaktu. Bu 
}nt·r:ıs mde hazll' bulunmak üze
h· İstanbul Ziraat bankaaı er
~.lnile Emniyet sandığı müdürleri 
:Ankaraya davet cdilmiıler ve 
gitmişlerdir. , 

Anadolu hattı 
pski şirketle olan ilişiği 

tasfiye ediliyor 
Maliye vekalati umum muha

sebP müdürü Faik 13. b 'rkaç 
~ndenberi şehrimizde bulunmak
tadır. Faik beyin şehrimize gel
mesi hükOmetçe satın alınmış 

1
olan Anadolu hattına ait men
'kul, gayri menkul emval ve em
lakin teslim ahnmasile a!akadar
idır. Faik B. bu nıtınaaebetle bir 
kaç gü~denberi Anadolu şirke
tinin sabık bincsı olan ( Doyçe 
Bank) ta meşgul olmaktadır. 

Son Saat 
in 

TAKVİMi 

iki berber ucuz buldukları 
kolonyalardan on beş~r şişe 
almışlarClır. Kolonya satanlar 
gittikten sonra, Cevdet efen
di şiıenin birini açmış kolonya 
yerine şişelere renkli su doldu
rulduğunu gôrmüt ve meseleyi 
polise ihbar etmiştir. 

Derhal tahkikata başlıyan po
lis, sabıkalı Hasan ile Kadriyi 
ellerinde kolonya şiş~leri ile 
Büyiik PiyaJe tarafında kandırı
lacak berber ararken yakala
mıştır. Bu iki sabıkahnın başka 
yerlerde de bu tekilde dolandı
rıcılık yaptıkları anlaşılmıştır. 

Sorhoş bir sabıkalı 
Sabıkalılardan Arif Hikmet 

dün gece sarhoş olduğu halde 
Galatada gelip geçenlere sataş
mış, üstelik üç el de silah at
mıf, yakalanmıştır. 

Gene tosladılar 
Vatman Cc'alin idaresindeki 

23 numaralı tramvay ile şoför 

fbrahimin 3254 numaralı kam
yonu dlln gece KaragUmrfikte 
çarpışmışlardır. Kamyon ve 
tramvay hasara uğram1ştır. 

. . . ' . .. ~ , '! ... ...... 
J \ ' 1 ' r ~ ' f'• 

on Saat 

Gizli sebep 
Geııç bir nnıallinıe 
gö~süne kurşun sıktı 

Bugünkü za bata raporları 

şayanı dikkat bir intihar te· 
şebbOsünü kaydetmektedir: 

« Kızıltoprakta Sahrayıce 
ditte oturan Erenköy posta 
memur arından Şakir efendinin 
kerimesi 18 yaşında muallime 
Saliha hanım kalbine tabanca 
sıkarak intihara teşebbüs 

etmiş, yarası ağır ve tehli
keli olduğu için hastaneye 
kaldırılm1ştrr.» Rapor faz
la tafsilat vermiyor. Biz su
reti hususiyede tahki kat yap
tıkt ve muallime Saliha hanımın 
intihar teşebbüsünde buıun-

ması sebebini söylememekte 
israr ettiğini öğrendik. Saliha 
hanımın sıhhi vaziyeti iyidir, 
hatta konuşmaktadır, fakat 
zabıtaya bile ifade vermekten 
imtina etmektedir. 

w;ııwe 

Filim kazası 
Vak'a yerinde keşif ya
pılması muhtemeldir 
Zincirlikuyuda «Kaçakçtlar» 

filmi çevrilirken vukua gelen 
otomobil kazası tahkikatına de
vam olunmaktadır. Mecruh Sait 
beyin kat'i raporu henüz veril

memiştir. Kazanın nasıl olduğu 

tesbit edilmek üzere vak'a ye
rinde bir keşif yapılması muhte· 
meldir. 

Garip hırsızlar 
YaJnız kadayıf yeyip 

gitmişler 
Kahl,öyünde Ye değtrmeninde 

İfakat hanımın "14,, numarah 
evine dün gece pencereyi kır
mak ~met•le !'ırrızlnr girmiştir. 

Evin her taı afını dolaşan 

hırsıd~r sımdık'nc1~ki t>şyayı 

altüst etmiş er, mutbağa inerek 
bir tersi ı. adayı' ı yedı kten sonra 
bir ~ey almadan çe~ il•p gitmiş· 

lerdır. Zabıta pencerevi kırıp tr 
içeri giren ve hiç b.r şey almı 
y2n bu garip hırsızları aramıya 

başlamış ır. 

Mavnada hırıız 
Galatada Mehmet reisin mav

nasma dün gece buaız girmiş, 
200 kiloluk bir fasulye çuvalı 
çalmıştır. Şüphe üzerine sabıka
lılardan Eşref ve Hasan yaka
lanmıştır. 

,imendifcr mektebinde 
Haydarpaşadaki şimer.d ıfer 

mektebinin kıt devresi tedrisatı
na eve.ki gün başlanmııtır. 

Bu devreye 20 makinist, 15 
hartket şakirdi iştirak etmiştir. 
Bunlar dört ay nazari ders gör
dükten sonra hatlara tevzi edi
lect:klerdir. 

Ekmek ve francala 
fiatları 

Şehremanetinden: Bu ayın 
yirmi altıncı Salı gününden iti
baren franca!anın kilosu yirmi 
üç kuıu~tur. Ekmek fiatında 

tebeddül yoktur. 

.ı• :·:--f:" ·. n. , .... , ,,. rı,I~ . ..ı. • • .t •• .~ 
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Acaba kadınlar nasıl düşünüyor? 

Salı 
CemaziyelAhir: 24 

Nao-ıaz vakitleri 

Sab.ı> Öltle İkindi Akşam Yat~ı 

7,0f 12.01 14.29 16.43 IR.20 

Güzel dostluklar ilerde 
duçac olacağımız büyfik 
hakıızlıklarla, küçük hiya
netlerin intikamını peşin

den almış olur. 

Hava raporu 
Bu sabah tazyıkı ne

;imi (764) milimetre idi. 
Dün azami hararet «11 » 

bu sabah asgari hararet 
10) derecedir. Bu gece 
rüzgar poyraz hava bulutlu 
ve yağmurludur. 

Kandili! r:ı(atane<lnden alınmıstır 

Borsa. cetveli 

lngiliz 1045,50; Frank 
11,84,50; Liret 8,99,00; İs
viçre2,40,00; Dolar46,75,25; 
Dahili 97,37,SO:Altm 9!5,00; 
Anadolu 24,ROtOO; Rumeli 
6t70; Trncıvay 73,9; Du
yunu muvahhidc 199,50 . 

1( banka~ından alınm ı~tır 

Kadınlar şimdi de posta mü
vezzii olmıya kalkışmışlar. Tabii 
kalkışacaklar. Polist bekçi olmıya 
kalkıştıktan sonra niçin milvezzi 
olmıya kalkışmasınlar? Hem ar
tık kadınla erkek arasında ma· 
nevi bir fark kaldımı ki arasıra 
kadınların bilmem ne olacağın" 
dan bahseden gazeteler bu ha
vadisleri hayretle yazıyorlar? 

Zaten benim anladığım, kadın 
ne polis oluyor, ne bekçi, ne 
imamt ne muhtar; kadın yavaş 
yavaş erkek oluyor erkek! Hat
ta yalnız manen değil, ara sıra 
maddeten de erkekleşiyor, yeni 
icat ufak bir hıtan ameliyesin
den sonra ayağındaki yirmi se
nelik etekliğini hemen pantalon
la değişiveriyor. 

Buna mukabil erkeı.Ierde a
dam akılh kadınlaşıyor mu? bil· 
mem, sade bildiğim şnki dün-
yanın kainata şan veren muaz
zam kılıbık ordusuna her gün 
manga manga, bölük böiük, ta
bur tabur acemi efrat iltihak 
ediyor. Eğer bu mue.zzam, şanlı 
ve «askeri seçme!» kılıbık oJ'du
sunun başına ileride iyi bir erkanı 
harbiye, iyi bir baş kumandan 
geçmezse kadınlar bu muazzam 
fakat başıboş orduyu günün 
birinde kamılen ve resmen 

Gaz;fclcri ok:ı-;ı;~ il 
Cumhuriyet - istanbul li- 1 

mam bomboş ... 
- Fena mı? Şirket vapur

ları doya doya yarış etsinler! 
İkdam - Yolsuz bir mua

mele. 
- O bir taneyi de hoş 

görmeli canım! 

l
ı M:!iiyet- Gaz itilafı suya 
düştü! 

1 
- Desene ki zaten yarı 

yarıya su olan gazlar şimdi 

10.m~m~ su kesilecek! I~ 
esir alır, onlar eski ı.aman 

ırgatları gibi tam manasile zin
cirbent olarak kullanır. 

Ama bir mesele var, kadın! ar 
böyle hem maddeten, hem map 
nen git gide erkekleşip kuv· 
vetlendikçe erkekler de mü· 
temadiyen kılıbıklaş:nakta de
vam edecekler mi? Hiç zannet
miyorum. 

Malum a, kadın eskiden çok zaif 
erkek çok kuvvetli idi. 

Onun için şimdi cihanı idare 
eden hokkabazın değneği areda 
muvazene tesisine çalışıyor, bir 
kısım kadınları erkeğe benzetir
ken bir kısım erkekleri de ka
dına döndürüyor ve bu suretle 

eski cihan pehlivanı ile yeni 
cihan pehlivanı arasında 
kuvvetçe bir muvazene tesisine 
çabalıyor. Fakat arada tam bir 
muvazene peyda olduğu gün 
öyle umarım ki, aynı hokkaba
zın değneği her iki tarafada: 

- Stop! 
İşaretini verecek ve: 
- Artık- diyecek- aradaki 

kuvvetler mUsavileşti, varın şim
di karşı karşıya ne haliniz var
sa görün, ben kaJ'lfmayorum. 

Onun için kadınlar gitUkçe 
erkekleşiyort erkeklerse gittikçe 
kadınlaşıyor diye hiç gam yeme-
ye hacet yok. zira bu suretle 
ne erkeğe gadrediliyor, ne ka
dına ]ütfediliyort sade hayat 
terazisinin biri yukarda , biri 
aşağıda kalan gözleri bir hizaya 
getirilmiye çalışılıyor. Yahut, da
ha doğrusu her iki tarafa da: 

- Haydi bir mDddete uzak
tan pek imrendiğiniz bir birini
zin hayatından ağızlarınızm 
tadını alınız! Denilmek isteniyor. 
Bakalım ayneyi devran ileride 
daha ne suretler gösterecek, 
yoksa biz işi tatlı tarafından 

hayra yorarken günün birinde 
lobusa dilıeğine yatmak ta bize 
mi dUşecek? 

Os~an Cemal 

:5ahITe -' 

Vilayet konağı 
Sabık Düyunu umumi ye 
binası vilayete verildi 

·7abık Düyunu umumiye bina~ı 
.Sabık Düyunu umumiye bina· 

sının İstanbul Vilayeti ve Şeh
remaneti binası ittihazına hüku
metçe karar verildiği haber alın
mıştır. Bina alb ay sonra tesel
lüm edilecektir. Maamafi dain
ler vekili intihap edilen Zekfil 
bey Parise gittikten ıonrat esa
sen hali haz>rda bo~ duran bu 
binanın daha evel tesellilmline 
çalışılaca kbr. 

Esrarengiz gemi 
(Birinci sayıfadan mabat] .... 

diği imdat işareti ile alakadar
dil'. Fakat ilk hamlede hiç bir 
netice alınmamışbr. 

Bu mesele hakkında malum 
bir şey varsa o da (Santral Niuz) 
guetesinin muha~iri mahsusn~un 
vermiş olduğu hır habere gore, 
4286 ton hacmindeki (Baron EI
şo) isimli İngiliz vapurunun 
rüvelverlerle müsellah taifesi ta· 
rafından zaptedilmek tehlikesi 
içinde bulunduğudur. 

Diğer taraftan Bahriye neza-
retine gelen haberlere göre de 
vapurun telsiz memuru bizzat 
kendisinin zehirlenmek ve yahut 
öldürülmek istenildiğini ve bu 
yolda teşebbüsler vaki olduğunu 
telsiue bildirmiştir. 

Maltada alınan telsizde gemi
nin hakiki mevkii zikredilmemek
te (Baron Elşo) nun şarki Ak
denizde bulunmakta o!duğu bil
dirilmektedir • 

Bu telsiz İngilterenin Akdeniz 
fi'osu başkumandanı tarafından 
alınır alınmaz « Vayhof», « Viç», 
« Vorsester» ve V u » muhripleri 
darhal hareket ederek « Baron 
Elşo» vapurunu aramıya başla
mışlardır. 

Tahmin edildiğ ine göre ge
mide bir isyan vuku bulmuş ve 
tayfalar gemi kaptanı ile za
bitleri öldürmüşlerdir. 

Faydalı tavsiye 
Yanıklara karşı ilk 
olınncak tedbir nedir? 

Yanıklara karşı muvaffa-
kıyetle alınan bazı tedbirler 

1

' 

vardır. Fakat kazara elimizi 
manğala veya sobaya yapıştır
dığınuz zaman bu tedbirlerin 
hiç biri aklımıza gelmez. Dok
torlar, ekseriya bunun için asit 
pikrik kullanırlar. Fakat bu 
asit her evde bulunmaz. En 
pratik çare, yanan yere alkol 
« İspirto» sürmektir. . 
Eğer kabilse yanan yen 

alkole sokmalı, değilse alkola 
pamuk babrıp kompres yap
malıdır. 

Bu gibi vaziyetlerde alkolun 
en büyük faidesi yanan yerde 
su toplanmasına da mani ol· 
masıdır. İspirto bulunmazsa 
derecesi yüksek rakı ve kon
yak ta ayni vazifeyi j;fÖrebilir. 



in. ıHriK.A YELER 

Hıkayemizin Kahramanı goı
podin Gushnskidir. Fakat biz 
ona. ismi geçtikçe, Don Juan 
gibi anadan doğma zanpara ve 
aşıkb. 

Trenin hareketine sekiz da· 
kika vardı. Don Juan kompar
timann yerleşir yerleşmez ce
bınden aynasına çıkarıp kendine 
şöyle bir çeki düzen verdi; bı
yıklarını hususi bir ihtimamla 
burdu; ve ağzına dütecek 
parçayı beklemeğe batladı: 

Şimdiye kadar ağıma parça
lar düşmemişti! 

Bu delikanlı, kendi rivayetine 
göre, kadınlar üzerinde öyle fü
ıünkar bir tesir bırakıyordu ki 
onunla bir defacık olıun yüz 
yüz.e gelenler derhal abayı ya
kıyorlardı! 

Bir aralık pencerenin önOnden 
çok genç ve enfes bir kadın 

geçti. Bu. Don Juanı ye inden 
hoplatmaya kafi bir hadiseydi. 

- Ahi Ahi - dedi - Ne şans, 
ne şans!.. 

Geçen kadın, sabiden, ayni 
tn ne binmişti; yanında da hçı 
g b şişman bir çocuk vardı. Ço
cu~ muttasıl elma tıkınıyordu. 

Don Juan şöyle bir muhakeme 
yürutlü: 

- Bu enfes kadmın kalbini 
açacak anahtarı nasıl ele geçi
rebilirim? Doğrudan doğruya 
bana a aka göstermeli. 

Ohadle evvela kendimi çocu
ğüna sevdireyım. Sonra da o 
vasıta ile annesini avlarım! 

Ve ilk istasyonda inerek obur 
çocuğa türlü tüktü pastalar, şo
kolalar, bir sepet dolusu meyva 
taktim etti. 

Artık annesinin yanına otur
m2 kta bir beıs görmiyordu. Ba· 
vu unu sırtladı. Kadın n önünde 
şapkasmı çıkarıp yer ere kadar 
eğildikte sora: 

- Pardon, madam! 
Demid çocuğa ufak bir 
takt m etmek maksaile 

Dedi. 
hediye 
büfeye 

{ Hcı ~ün bir tant' 

Don Juan 
Naklodena 

Celdl ettin Ekrem 

Yerini kapm1flar. MOsaade 
buyurunuz çocuğun yanına otu
rayım. 

Kadın omuz silkerek cevap 
verdi : 

- Oturabilirsinfz efendim ••• 
Ve Çantasından bir kitap çı

kararak okumıya koyuldu. 
O koyuladursun Don Juan 

çevirme hareketine batlamıttL 
Çocuğa dönerek yüksek sesle : 

- Delikanlı, dedi, yolculuk 
nereye? 

- Petrakofa ••• 
- Petrakofa mı? Vay anasi· 

nL.. Ne tesadüf... Olur ıey de
ğil.. 

Ben de oraya gidiyorum.. De
mek bütün iece ve yarın aabah 
birarada yolculuk edeceğız.. Ne 
garib tesadilf değil mi? 

Çocuk ıusuyordu. Don Juan 
devam etti: 

- Elbette maceradan başlar
sınız, delikanlım! Bakın baııma 
neler geldi, anJatayım .• Kadının 
biri bana abayı yakmasın mı? 
Kocası me..eleyi çakınca taban
cayı ~kip üstüme yöriidü •• 

Kendimi pencereden zor at
tım.. Genç dostum. size sora
rım: Benim yerimde olıanız 
ne yapardınız? 

Konferans bu dereceyi bu
luı:ca kadın bapru kaldırdı: 

- Bu yaştaki çocuğa b~yle 
şeyler ıöylemek biJmem milna
aebet alır mı? 

Don Juan sevindi: 
- Nıbayet zafer bana gtıler 

yi1z g&ıteriyor.. -dedi- Karıyı 

ergeç yola getirece~riz.. Yalnız 
biraz daha ıabır lhım .•• 
Akşam olmuştu. Don Juan 

-:ocuğu tekrar büfeye götürdü. 
Fakat aksiliie bakın ki dönn~te 
anasını uyumuş buldular. Bizim 
delikanlı buna da aldınş etmedi: 

- Yarına Allah kerim!. .• 
Diyordu. 
Horul horul uyudular. Ertesi 

sabah Don juan uyanıp ta pen
cereden bakınca a;uvaldıı yemiş 
gibi verinden fırladı Çocuk ha· 

romanı: 

ı'çfN "lı L' ()L"1E 1, 
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B r çok mecmualarda kibar 
alemin n eg ence er .. m ınce bir 
uslupln aksettıreo Mark Mcldöz 
de orada ıdi. B .ı birımızıo el· 
!erimiz: sıktık 

- Y abu, ben seni yatta zan
nediyordum, dedi. 

- Görüyorum ki değilim. Bu 
alem balık avına feda edi!ir mi? 

Mark koluma girdi ve beni 
hortansıyaların ı:ltına sürükledi. 
'Anlıyaınıyorum, dedı. Mar-

novska ile gelışine hiç-. te mana 
veremedim. Daha geçen gün 
barda sanki hiç bir şeyden 
haberin yokmuş gibi , bana 

Muharriri: Moria Dekobra 
Ma111ov11ka kimdir diye soru· 
yordun. O IOt1Jf ne bugeceki 
geliı ne? 

- Y anht dn,nnüyoraı,n. Beni 
buraya iÜrükliyen bizaat kon
testir. 

- O halde F rederik Lam
brun hakkında yölzılncak beş on 
sahra daha vakıt gelmedi de
mek? 

- Sakın ha! 
Konuşurken ::>renses V aldorf 

yanımıza gelmiştir. Prenses bu 
akşam tam manasile preı•seıti. 
Yan yanmış sigaraaını dudağı

nın kenanna yerleıtirdi. Markın 

o MACERA 
Casusluk sergüzeşti ·) 

liribacaiın n.otlanndan : 

- Acaba b6yük bir zabıta 

meouru mu? 
- Bilmiyorum Olivyal Yalnız 

~ası muhakkak ki kendisi çok 
nGfuzlu ve iktidarlı imiş. 

- Acaba firari mahpus ne 
oldu? • 

Kaçabildimi dersiniz? sualini 
müteakip hanımıma iğribacağın 

bana g6stermİf olduğu kanlı 
yaka meselesini anlatbm. 

Madam fon Heuçe hafif bir 
ilrperme geçirerek: 

- Zannıma kalırsa, dedi, 
~evcim firarinin akibeti hakkın· 
da malCımattar aına bunu gizli 
tutuyor. 

Benim kanaatime göre ya 
tekrar ele geçmiş ve yahut ta 
katledilmiıtir. Belki de kalede 
diğer İngiliz casuslan mev
kufturlar. Aloıanlann işine 

akd etmezki!. ••• 
Kalbim şiddetle çarpmıya 

başladı ve birdenbire kızaran 
çehremi göstermenıek için sanki 
bir ıeyler yerleştiriyormuşum 
gibi bir bavulun üstüne eğile

rek sordum: 
- Demek ki firari mahpus 

bir casus imiş öylemi? 
- Zevcim firarinin siyasi bir 

mevkuf of doğunu söyledi.. Siya
si mevkuf demek. casus demek 
dejil mıdir? 

lğri bacağın firarinin bir katil 
olduğunu ıöylemeıi bir • yalan
dan ibaret olduğu anlatılıyordu. 

Luai fon Hençe zihninde do
laşan bu dı.işUncelerden tabii 

-~-; __ _ 
li uyku kestirıyordu. Don Juan 
haykırdı: 

- Kalksana. çocuğum, bak 
anan bavulları yüklemiş gidiyor! 

Çocuk biç hnmadı. Ten be) 
tenbel gerinerek arkasını döndü: 

- Anam mı? - dedi - o anam 
değıl kı... Benim anam Petra
kofa!. •• 

- !ltflffll 
Nak1eden: 

CPIAJ,,.fıin Ekrl!m 

omuzlarında.• vkşıyarak: 
- Gene havadis topluyorsun, 

dedi, yoksa büyük romancımıza 
Valderfun davctlilerıni mi tasvir 
ediyorı;un? 

V t: ~onra bana dönerek la ve 
etti · 

- Ahi tı:z:iz!m , Mark burada 
mı, iç;m içıme sığmaz. Müthiş 

adam! Bilmeı~ han~i kadını haı!gi 
erkekle ev endınr. Bilmem hang 
yaşh davetlinin bir kusurunu blilur. 
Biri bir kaşe aspirin olmasın, 

mutlaka kokain Çt"kiyor aiye 
damgayı basbrıyor. 

Fakat Ma.rk, ne deyecektim, 
eğer biz.im bu gccemizı yaza· 
caksanız. sizden b r ricam var. 
M. Obriyenin de burada o.dui;unu 
yazınız. 

- Obriyen kimdir? 
- Al A! Tanımıyor musunuz? 

Canım ıu meşhur lrlandah zen· 
gio!. Cenubi Amerıkada bilmem 
hangi m&den konıorsı; omu:...un 
reisi. 

bihaber mütaleatına şöyle devam 
ediyordu: 

- Bu memlekette 3yle şe7-
Jer oluyor ki balkın disiplini ııı
yesinde bunlar gizli tutulahili
niyor. Benim zannıma göre ha
pishane kumandanı fon Unge
mohtan mada hiç bir kimıe ka
lede bir İngilizin mevkuf bulun
duğundan haberdar değildi. 

Hatta zevcim bile bunu bilmi
yordu. Bu mesele etrafında 
derin bir sükUt muhafaza edil
mek isteniyor. 

Bütün bu esrarlı vak' ayi ara
sında malfim olan bir ıey var
di ki o da lngillz binbaııaı Ab
hotun ya yeniden ele ge~miş ve 
yahutta bu dünyaya çoktan gllz
lerini yummuş bulunması idi. 

Tam bu sırada betbaht va
tandaşım gözlerimin 6n0ne gel
di ve o fırbnab gecede: 

- Şayet bana bir hal olacak 
olursa vazifemin ikmalini deruh
te edermisiniz? Cümlesini tek
rar işitir gibi oldum. 

Evet iğri bacağın kalbinde 
uyandırdığı derin korkuya rağ
men Berline muvasalabnda ar
tistin nezdinden mazrufu alarak 
(Tauben) caddeaindeld M. (Jozef 

Ba e) e teslim etmekliğim timdi 
benim için bir memleket borcu 
olmuştu. 

Hiç şüphe yokki ihtiyat bana 
bu itten vaz geçmekliğimi tav
siye ediyordu. Fakat bu fani 
dünyadan dini eteğini çekmio 
olan bir ölGye kartı verdiğim 16-
züm de ihmal edt"mezdim. Zaten 
çocukluğumdan beri 1!16tk61 it
lerden kaçınmamayı kendime bir 
düstur ittihaz etmiş değil midim? 

Pek ziyade dolmuş olmalıyım 
ki madam Lusiuin sesi beni sıç
rattı: 

- Ne dUşünftyorsun oli'rya? 
- düf ünect!ğim madam seya-

hatini düşiinüyornm. Bereket 
versin ki o zaman bu seyahatin 
nakadar tchlıkeli ve vekayile 
malilımal olduğunu bilmevordum. 

- Olabilir. Madamki hotu
nuzn gidiyor, onun da iımini 
yazarım. 

- Fakat h;;kkında fena fey· 
ler yazmayın. Çünkü bu adam 
bana bir yarıç;ta on bin dolar 
kazandırdı. isterseniz sizi tanış
tırayım. 

Mark kısa lcesti: 
- Şöyle uzaktan gösterin. 

Bana yetişir. 
Prenses Valdorf bizi traçaya 

sürükledi. Davetliler arasında 
otuz beş yaşlannda ıanşm bir 
adam vardı. Açık ve nafiz ba
kışlı, atlet yapılı biri! Yanındaki 
üç kadın ve iki erkek, onun 
söylediklerini can kulağı ile din
leyor gib'ydiler. 

Kontes Marnovskayı seven 
bir adam iç.in, beynelmilel tica
ret Aleminde bOyük bir nllfuı 

sahibi olan böyle bir rakip her 
halde nahoş bir ıey olsa gerek
tir. 

Maamafi ben hQ1Una qıdcn 

Naltledco ı Ahmet Cemalettin 

Yoksa hiç tüphe yok ki verdiğim 
ıözc ıergllzett sevdama rağmen 
Ye bili tereddnt soluğu Londra
da alırdım. 

Bertin keiennda 
Elektrik ampullerinin kudret· 

li ve boğuk nyaları altında Ber
tin katan hareket saatini bek
i yurdu. 

Gecenin bu hayli ilerilemiş saa
tinde Şloç istasyonu hemen he
men tenha idi ve yo1cular dada 
timdiden uyumuşlar gibi kum· 
partimanlanna çek lmişlerdi. 

B~nimle beraber tirene tek 
bir yolcu bindi ki bu adamın 
sırtında kahve rengi bir par
desil vardı. Bu yolcuya içinde 
bulunduğum vagonda komparti
manımın yanındaki komparti
manda yer verdiler. 

Dogrudan dogruya Londraya 
bir bilet almışhm . Çünkü bo· 
gajlarmı Londraya gönderecek 
ve elimdeki küçük seyahat ba
Tiılu ile iktifa edecektim. Bilet 
Berlinde bir kaç gün ikametime 
müsait idi ki bu sayede Bınbaşı 
Abbotun vasiyetini de yerine 
getirmeye ço ışacakbm. Görülü
yor yal Her türlü te bire te
vessul etmiştim .. 

Birdenbire vagonun pencere
ıinde cesim bir buket uzandı ve 
Rudi fon Luizin bıraz rengi uç-
muf genç siması belirdi. Genç 
zabit nefes nefese: 

- Oh! Diye haykırdı. treni 
kaçırmaktan o kadar korkuyor
dum kil Zabitan kulübünde ha
reketinizi timdi ışittim ve azi
metinizden ben haberdar etmıye 
lüzum görmem ş o maklığımıtı 
rağmen koıa koşa geldım 

- Bu kadar ıshca e sebep 
neydi mis Dunbar? 

- Olandan bıtcnden haberi
niz yok mu~/ 

- Yol.. 
- o halde haı k rm· aoıl 

haber aldımz? 
- Kulüp müslahdim'n'nden 

birinden işittim. 

bir maceranın ıçıncie bıtar 

bir adom ııfatile, Leh gfüelin n 
endişelerine hak vermiştır. Ob
riyen de bir kadıı ın bo una 
gitıcek için her şey varuı. 

Mnthiş ZekAsila tam bir erkek! 
Prensten bu guzel lrJandalı 

hakkmda bir 81 tafsilat slıye· 

cektim. Fakak prensesi çagır· 
dılar. O sırada .ıar ta bir es
mer gUzelinin geçıp gı tiğıni 

görünce savüştu. 
Döndüm. Şöyle boş bir koltu-

ğa gömülüp dinlenmek ıstiyor
dum. Kontes dö Marnoska be-
lirsiz bir İfaretle beni çağırdi. 
O yanı başmdaki sıvri sakallı 
çok geveze bir ihtıyarı ihmal 
ederek bana yavaşça dedı kı: 

- Gordünüz mü? 
- Evet. 
- Nasıl buldunuz? 
- Mükemmel.. Eğer bir ka-

dın olaaydım «Hayır• demeden 
evvel, doğruıu tereddüt ederdım, 

(Arkası VclJ'J 
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ŞEHİR 
DEDİKODULAPl 

Meclisi idareler ti aret ~ 
Jstanbulda sermayesi ve zarar teh· 

lıkesı Otmıyan yenı bır ticaret 
yolu bulundu 

Bulgur ticareti, şeker tica
reti, vesika ticareti, batta harbi 
umumide mubarek ekmeklerin 
içine kablan mısır koçanı, sü
pürke tohumu, 
kihtane toprağı 

t careti olduğu· 
nu bilirdik ama 
şimdiye kadar 
« Meclisi idare 
ticareti 1 » diye 
yeni bir ticaret 
yapıldığını ne 
görmüş, ne işit

miştik. Fakat 
zaman, nihayet 
bunu da ku a
ğ n ıza ·f sıldadı, 
ağızlannda bak~ 

la ısl anmıy an 
boşboğaz kar
galar geldiler, 
bize bunu da haber verd:ler. 

Herkesin piy,sa buhrcınından 

işsizlikten, parasızlıktan yana 
yakıla dem vurduğu şu sırada 

İstanbuldaki ticari müessese ve 
mahfeller arasında fimdi günün 
dedı kodusunu hep bu «Meclisi 
idareler ticareti » denilen çok 
kirlı ve orijinel mesde teşkil 

ediyormuş. Kargaların bize mev
sultaa hıd>er verditm-- _... 
buradaki yarı resmi müessese· 
lerin birinde meclisi idare azası 
olan ( •••.. ) bey isminde bir zat 
ayni zamanda dört beş ticari 
ve mali müessesede de aza imiş. 

Her müesseaeden ayrı ayrı 

kendine mühim ticaret'er tem·n 
eden bu zeki ve ruh aşina ada
mın bütün bu müesseseler ara
sında bir lakabı varmış: 

Meclisi idareler tacirıl 

Bu sokakları devrederken za· 
man zaman işittiği ses ; uzak 
mahallerden U?ak mahallere ak
seden sokak köpeklerinin sesle
ri.. Zaman zaman duyulan sar-
boşJarın narcıları.. Evine geç 
kalmıt adamların kaldınmlar 
üzerinde bıraktıklan acul n 

mütelişi ayak sesleri.. Ve yahut 
çocuklarına ninni söyliiyen anne· 
terin titrek, sıcak sedalan idi. 

Ah, bu ninni sesi.. Dinlerken 
kendisinden geçtiği bu ses ... 
Bu sesi dinlemek hayatının son 
ve yegane tesellisi idi. Kaç ke
reler bu sesi dinlerken ağarmış 
saçlarına rağmen bir çocuk gibi 
ağlamışh. 

Bu ses ki kendisini maziye 
çekiyor. kendisini hayatının fa
cialanndan evelki zamanlara, 
evine, karısının ve çocuğanun 
bulunduğu saadet günlerine sü
rüklüyordu. 

Bugün o evin yerinde kalan 
bir yangın enkazı, karısı ve 
çocuğu namına ortada bulunan 

' bu geceler kadu muazzam ve 
hudutsuz bir karanlıHL. 

Neden malumdu ki, şu k;.oı-

Bu zat aza bulunduğu her 
müessesede eyeti idare içtima 
ettiği zaman müzakerenin sonu· 
na kadar sükuti duran, ağzını 

gibi satarmış. 

açmaz, sade ku· 
lak kesilir ve 
herkes söylüyece 
ğini söyliyip içı 

nın derdini dök
dükten sonra son 
sözü kendi söy
ler, bu suretle 
herkes söz söy
ler, ekseriyetin 
temayüllerini an
lar ve sonunda 
ayni fikirleri baş 

ka bir us fıbu be-
• yanla müdafaa e

derek kendini o
radak lere yaman 
bir mütehassıs 

Satarmış ama son günlerde 
mesele çakılmış, muhtelif heyeti 
'dare azaları kendi fikirlerinin 
kah tornistan, kah tornayit edi-
erek gene kendilerine sabfdığını 
.;akmış ve işte ondan lstanbul-
daki ti~ari müesseler arsında 
<(meclisi idareler ticareti!» Diye 
bu dedi kodu başlamış. Fena 
tiC!!~ ~~ be ., *Jşd etme»; 
ne sermayeyı kedıye yükleme"k 
tehlikesi var. Karşındakini söy
let söylet, ka!b'ni anla, sonra 
tut onun nabzına göre serbet 
verip ayda yüzlerce lirayı: 

- Kısa günün karı az olur, 
ha bereket! 
Dıye bağrına bas .. 
Ne diye ım? Bari bunu bize 

anlat dedi.Yini tekrarlayalım: 
-Allah c"mlem"z 1' ~r cık 

lı y vers 

"Son 
)arının önünde zaman zaman 
durarak ka!dırımlarma sopasının 
demirli ucunu vurduğu evlerden 
birinin içinde kansı ve çocuğu 
yoktur. 

Binlerce aileye ait binlerce 
facia ve yahut müthikeyi 
örten damlara ve kiremitlere 
karşı ruhunda derin bir ,kin ve 
infial duyuyordu. 

Damların şu kırmızı tuğlalı 
sekafları, ve evlerin şu tahta 
kaplamaları idi ki içindeki esra
rı harice tam bir vuzuh içinde 
göstermemek için karşısında ıs
rar ve taannüt ediyorlardı. 

Filhakika bu mahalle, bugOn 
kendisi için dünkü meçhul alem 
d,.;;. · ı 

Son Saat Sahife 5 , . ------------· ~tı 

Ruhunuzu tahlil ve kusurlarınızı 
tedavi edeceQiz. 

En müzmin huylarınızın (kripto psikoloji) usullerile 
son derece basit tedavi çareleri vardır 

ilk sualleri ve bu suallerin cevaplannı 

rı-.eleri sorobilirıiniz? 

Bu <'e<l\'elıkkı ~eylerden her haıı~ı 

ıri içiıı kıza im m~ktııpla ( Krıpto 

rı ~ıkoloJİ ı ıııiitalıha~ııı~ımıza rnliraca 
aı etlimz · 

1 - Kcndı ruhunuzu ve tabiatı-

ıızı, yahııı 1.t:\\· ve ya ze,·ceııiziı 

ruh ,-e ıaLıaııııı ı:ıhlil dtirıııek, ö~ 

cıııııek ıstı} orsaııız. 

2 - Neş'ı.,•İzlik, can sıkıntıları 

kııa huylar, her nevi evham, sabır. 

~•zlık, ıitizlik, utaııga~lık, korkaklık . 

l'ııLt'(Jik, karar~ızlık, uıatı;ılık, mer-

Jtiıııgırizlık. ı;ı•ı, ıuıı;i1Jik ve iptilıilar 

laıı her lııırıgı lıir ~ika) etiniz varsa 

. 3 - Zcvı;, z~' ce ve ya ı-vladırıız 

lan hc::r haııgı birıııin kusurlanııı 

ıliizchıııek İıılİ) orsımı:ı:. 

4 - Sırf ruhi usullerle güzelleş 

ıııek, şi~nıaıılımıak 

arzusunda isenız. 

ve ya zaiflamal. 

5 - Her hangi beğendiğiniz bir 

ııı~nna mu'neıı ve ya maddeteu Len 

1.eınek ıstiyorijanız. 

6 - Vaktıııdan evvel ihtiyarla 

maktan :;İH) etiniz varı:ıa. 

7 - Doğacak ı,ucuguııuzun güzel 

\ ı· zeki olmasını, ve ya hangi reıık 

üzdlilı:te .olnıı.ıs.ıru İetiy~rııııuız.." 

srtT tuttt usullatla ı'tıiM1H'fsU 

çarelerini sorunuz 
1 - Bahis ve yu ~ika yt:t ı:tti~ini~ 

hali nuıııl hiı;ı;edi yorsun uz~ 

2 - Mı:-ıılegiııiz ve yaı;mıız nedir; 

'E\'Iİ nıi~iniz? 

isim yerıııe alfalıe rı1muzu kulla 

ııalıilirı;İniz. 

... ~ •• ,' .. • - \ • l '!"> ~ ]ı 

Harbiye A. Ş. 
1 - Sesin ahvali ruhiyemi 

ze göre değiştiği muhakkak
tır. Y ııni ruhumuzla sıkı bir 
alakası vardır. Onun içindir 
ki sesinizi arzu ettiğiniz teka
müle iriştirebiJirsiniz. Büyük 
muganniler zamanla ve çalışa

rak seslerini gilzelleştirebil

mişlerdir. Bu kanaatle şu ah
vale ricyet ederek çalışınız. 
evveli: Ruhunuzu daima ede
biyat ve şiirle temasta tuta
rak hasasiyetinizi rekikleştiri
niz. Bu terbiye sesinize ruhu
nuzun helivetini aksettirecek
tir. Saniyen: Kuvvetle inanarak 
ve kendinizi sesinizin güzelleş
tiği telkinlerile devam ediniz. 

Zaman tayini mümkün de
ğildir. 

2 - Her hangi bir şeyi ak-
lınızda tutabilmek için esasen 
hafızanızda olan diğer bir ıey
le her hangi bir münasebet 
bulup rapttetmeniz ve bir 
defa bir kağıt üstüne yazma
nız ve birkaç defa yüksek ses
le tekrar etmeniz, nihayet zih
nen de bir iki defa tekrar et-
meniz lizımdır. 

Sirkeci H. F. 
Unutkaiiliğınız için )ruI:anki 

ceyabımızda (2) numaralı fık
rayı okuyunuz. Korkaklığa 
mani olmak için de diğer her 
hangi bir insanın her h4ngi 
bir işte sizden korkacağını 
ımanla düşilnünilz. O vakıt 

· her vakıt her işte kendinizi 
hakikaten cesur hissedecek-
siniz. 

Selihattin Enis 
Saat,, in Tefrikası: 17 

Mesçidin ittisaJindtki şu pembe 
boyalı konakta kim oturuyor, 
onun yanındaki kiğir evde kim 
bulunuyor, bakkalın bitişiğinde
ki bodur evin kiracısı kimdir?. 
Bu~lan biliyordu. Fakat mu

hakkak o!an birşey varsa o da, 
bu bilğisinin, semtine inhisar et
tiği idi. 

Fak at içindeki esran, kendi
sinden sakhyan tuğlalı sakıflnr, 
tahta kaplamalar, kagir duvarlar, 
semtinde nihayet bulmuyor, yek
diğeri üstüne yığılmış bir taş 

yığını halinde bütün şehrin bo-. 
yunca göz döndürücü bir imtidat 
ile uzanıyor ve ıayanı hayret bir 
genişlikle yayılıyordu. 

Biltiin bununla beraber semti 

hakkındaki bilğisi bili çok ba
sit ve iptıdai idi. 

Rnıtü efendi, gece sokaklan 
devrettikten sonra karanlığa 
alıtkın gözlerile mescidin yanın
daki sokaktan geçerek kulubeye 
geliyor, kapıyı açıyor, nöbeti 
kime devredecekse - Numan a
ğaya mı. - Kapısını vuruyrdu. 

Senelerden beri bekçilik haya
tına alışan bu adamlar, miha
niki b!r hareketle daha saati 
gelmeden oyanmıı oldukları için 
onları uyandırmak güç olmuyur
du. Birbirlerine nöbeti devre
derken nöbetleri esnasında olan 
bitenden yekdiğerini haberdar 
ediyorlardı. 

Ondan sonra Rüstü od..,.,"!! 

yazıyoruz. 

Eyipaultan R.F 
Titizlik ve neş' eaizlikleriniz 

tarziteğaddinizdendir. Bir defa 
az et yemelisiniz. Şişmanlamak 
için bu sütunlarda birçok ka
rilerimize şişmanlamak usulleri 
hakkında yazdığımız tavsiye
leri takip etmelııiniz. 

Çengelköy M. N. V. 
Şikiyet ettiğiniz şeyin bize 

taalluku yoktur. Bir cilt dok
tor una muayene olunuz. 

Harbiye İhaan 
Doktorlar kalbinizde rahat

sızlık olmadığını temin ediyor

larsa bu katiyen böyledir. Ev
veli buna şiddetle inanmalısı
nız. Kendinizin çok sinirli ve 
hassas olduğunuzu zannetme
nizdir ki hakikaten sinirlilik 
huasiyetinizi artmyor. Binaen
aleyh arbk sinirli ve hassas 
olmadığınızı, gittikçe kayalaş

dığınızı zannetmiye bafl rsa ı 

bunlar hakikaten de aza a 
caktır. Bunun için de daim 
hasasiyet ve sinirliliğinizi kay

betmiye başladığınızı samimi 
surette dUtünerek ve buna 
inanarak kendi kendinize mü
temadiyen telkin idiniz. İkide 
birde yüksek sesle veya ken
dinizi son derece rahat hisse
diyormuısunuz gibi (Oh! Oh!) 
çekmenizden hayret ideceğiniz 
derecede faide göreceksiniz. 

geçiyor, cıgarasım yakıyor, yor
gun vticudunu yatağının üstüne 
abyor, kendisini keder ve dü
şilncelerinin derin, budutauz du
manlarnıa bırakıyordu. 

Ne düşünüyordu? Çocuğunu 
mu, karısını mı? Hayır.. Sadece 
kafasımn içinde ağır ve muzlim 
bir tazyik vardı. Bu tazyik al
bnda g<Szleri sabit bir noktaya 
dalıyor, kendinden geçiyordu. 

Eğer o dakikada onun kafa 
taamı kırarak beynini dııan çı
karmak kabil olsa idi, orada 
diltüncelerın tebellür ec!emek i
zin bir meddlicezir halinde kay
naıtığını, bir kıyamet ve mahşer 
şeklinde boğuştuğunu gSrürlerdi. 

Hayatının mescidin mezarlığın
daki baldıranın yahut selvinin 
nebati yaıayışından ne farkı 
vardı! Onlar nasıl gOneşin ziya
sı, toprağın nemi ile tagaddi 
ediyorlarsa o da hayatının muaz
zam fariası içinde azabın, hus
ranın ve ümitsi2liğin acı zehirle
rile tegaddi ediyordu. 

Bütün semt halkı içinde onun 
bir kere bile gllldüğilnü gören 

. olmamıştı. 
[Arkası var] 
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a kullanılan terbi
·r l<artal • 

1 

~ahtu, atmaca veya kartalla 
ı:. \ ilnmak, bilhassa eski Türk
lerin zevkaldıklan bir eğlence 
idi. Bu usul, el'an orta Asyada 
yaşayan cemaatler arasında bü
yük bir rağbete mazhardı. Bazı 
hükümdarların kuşçubaşıları da 
hep bu gibi yırtıcı kuşlan avlan
maya alıştırıcı, maaşlı memurlar
dan başka kimseler değillerdi. 
Sef ah et hayatının erkekçe eğ
lencelere tercih edildiği devirler-
dedir ki kuşçubaşılar kanarye, 
iskete, bülbül ve gövercin üretici 
insanlar vaziyetine düşmüşlerdir. 

Dbya 

-· 

Dercettiğimiz resim, dünl\ · 
insanların yırtıcı kuşlarla nasıl 
avlandıklarını gösteren bugüne 
dair ıayanı dikkat bir sahnedir. 
Resim İngiliz yilzhaıısı «Nay»ta 
aittir. Avculuğa alıştırdığı kuş 

ise kartaldır. Kut, adamın beli
ne bağlı demir parçasında du
rur. Bir kuşun arkasından uçu
rulacağı zaman kalın bir eldi-
venle örtülii bu'unan adamın 
eline çıkmakta ve sonra bir ok 
gibi havaya yükselmektedir. 
Ç~ zevkli bir eğlence olmak
la beraber tehlikesiz de değil
dir. 

Hangisi 
Galatasaray 
mı, Fener mi?ı 

Bu cuma yapılacok 
maçlar hakkındoki 

tohminlcr 
Bu cuma, lik maçlan başlayalı 

üç hafta oluyor. Zam:;n geçtikçe 
de temasların ehemmiyeti arbyor. 
Zira, ilk karşılaşmalar, nisbeten 
kuvvetli kulüplere karşı zaif ku
lüplerin müsabakası şeklinde ce
reyan etti. Bu haftadan itibaren 
ise için şekli deg:şiyor. Zira bu 
cuma, ötedenberi halkta elek
trikli bir heyecan uyandıran Ga-
latasaray- F cnerbabçe maçı var. 
Arkasından da Beşiktaşın müsa
bakaları gelecek. F enerbahçe ve 
Beşiktaş kulüpleri, bu senenin 
lik maçlan için büyük bir C:ik
katle hazırlandıkları söylenen 
iki rakip kulüptür. Beşiktaş, ha
r•çten getirdiği bir ecnebi nntrenö· 
rün nezareti altında, F enerbahçc 
ise Vefalı Necmi beyin idaresi al
tmda idman yapmış, 1930 şampi
yonasina hazırlanmışlardır. 1920 
şamp yonu Galatasaray ise, ge
çen devrenin sonunda en iyi 
formunda iken son bir kaç aylık 
atalet devresinde kıymetinden 
bir hayli kaybetmişe benzemek
tedir. 

Fakat buna mukabil llrka, 
arkaya yaptığı son maçlarla cid
di mUsabakalar için bir nevi 
hazırlanma tedbiri almak ~ster 
görnnmekledir. 

Üç gtın sonra Fenerle vukua 
gelecek maç, bu hazırlığı ne 
derece müsmir olabildiği bize 
gösterecektir. 

Yaptığımız bazı temaslar gerek 
Glatasarayhların, gerekse Fener
bahçenin vaziyetlerinden emin 
o!dukları hissini haııl etmekte
dir. Her iki kulübün, son maç· 
larda aldıkları neticeler ise, ma
ı:;eviyat bahsi hariç, aşağı, yu-
kan mütevuin bir kuvvette ol
duklarını gösteriyor. Gerisi bir 
r.zda azim ve tesadüf meselesi 
clduğuna göre bu senenin ilk 
galatasaray - Fener maçı, gine 
eıki ıerait altında yapılacak 
demektir. Bakalım hadisat bizim 
bu mütalaamızı ne derece teyit 
edecek? 

T eşrlnisanf 27 

Fransa __ b .. yük bir kır 
koş ..... _u ldı 

Kroskontri, hazan birkaç yfiz koşucu atletin iştirak ettiği bir 
yarıştır. Resmimiz Fransada böyle bir koşucu grupunun dik bir ba-

yın tırmanmak için karşılaştığı müşkilin azemetini gösteriyor. Biz
de de son zmnanda rağbet gördüğü müşahede edilen bu nevi 
yarışlar, kitlevi koşucu yetiştirmek itibarile çok faidelidir. Zira 

beher kroskontriye d00» ila «400 • 500 » den aşağı atlet iştirak 
etmez. 

Bir futbolcunun tecziyesi 
İstanbul mıntakası riyasctın

dcn: Kulüp değiştirmek için 
mensup bulunduğu yurdu ve 
mıntakayı mütemadiyen işkal 
ve bu hali müteaddit istifalarla 
sakim bir itiyat halıne getirdiği 

sabit olan Vefa idman yurdu 
azazından Hüsamett n efendinin 
işbu fiilü hareketinden dolayı 

alb ay müddetle muvakkaten 
boykot cezasile tecziyesi karar
gir olmuştur. 

ki• kazandı! 

Bizde lılç görıilmiyen bir şekilde ve ıiç pedalın yard11m ile yapılan « Ariplet » dediklai lm tarz bisil<lel kaşwm. Avr11pada pcJ~ hararetle takip edilen bir spordur. 
Bir kaç giin var ki, Pariste, lip ayrılan üç şampiyon arasın- arada çetin bir müsabakaya tabi ve mesafeler üzerinde tekrar 

dünyada mevcut bisiklete binen da bir maç yapıldı. Buna dünya tutulan bu şampiyonlar Fransız ettirilen bu maçı, sür'at, kısa ve 
sporcular arasında bu senc:ıin matbuatı, şampiyonlar şampiyo· Payyarla Mişar ve Belçikalı Rons - uzun mesafelerde mukavemet 
en -.iimtaz simaları olarak seci- nası unv;.,..ımı verivor. Üçü bir tur. Üç defa muhtelif şekillerde noktalarıııdan Belçıkalı Rons ka-

zanmış ve dllnya bisikletçileri 

arasında şampiyonlar şampiyonu 

un\'anını elde etmİ!tir. 
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Almanya, Skandinavya 
ve Fraıısada milyonlar
ca insan, erkek, kadın 

çıplak yaşıyor 
Naklllı Natuk Ziya ~ 17 Bir Fransız muharriri size bu hayah anlatmaktadır. 

Roys) lar kimin? Çıplak ayak 
gezenlerin değil yal ya kimin? 

Enseden topuğa kadar bütün 
\.ikutlan titriyordu. Danslarında, 
yalnız kendilerini tatmin eden 
nefis bir ahenk vardı. Hagemann 
tnekteblnln talebesi, müstak
hel kocalanna mUkemmel bir 
riicutla beraber, Kıral Heride'u 
Wıımlıyan hüneri de götürecek
ler. 

Bu vikut terbiyest neticesi 
olarak, Müzik Hollin çıplak dan
sözleri bu milyoner kocalan, 
kocalık vazifesinden çelmiye, 
kendilerine cez:betmiye muvaf
fak olamıyacaklar. 

Çünkn kocalar evde daha 
Alasım bulacaklar. 

ÇünkU müzik Hol artıatlerin
de aradıktan g9zel vilcutlü, bu 
kızların da onlar kadar, belki 
de onlardan daha gtlzel vilcut
leri var. Fa.zla olmak llzere 
bunlann vficutlan onlannki gibi 
yıpranmamış, hırpalanmamış .• 

• Mtiesseseyi terkederken beni 
gezdiren arkadaş sordu: 

- E, nasıl buldunuz? 
- Nefis, dedim. Yalnız büttın 

ıamimiyetimle söyliyorum, bize 
geldığiniz zaman, size buna 
IDUmaıil gllzellikler gösteremiye
ceğime korkuyorum. 

Pariste, en tık, en kibar bir 
mektebin müdiresinin bile bize 
h5yle bir mamara gösterebile
ceğini zannetmiyorum. Zira ta
lebeler, yani vatandaılarım hicap 
Ye arı san'ata feda edemezler. 

Doıtum umuzlannı silkti, 
ve tatlı bir sesle sordu: 

- Neden? Sizin genç kızla
~ bizim kızlanmızmkinden 
lbqka bir maya ile yuğurulma
\mq ya? .. 

Kızlarımızın, flörtlerlnln (aşık) 
F olies Bergeres (Folj Berjer) de 
takdirle . seyrettikleri « Y ıldıw la 
n için için kıskanmadıklarını 
zannede:" misiniz? 

. Halbuki bizim kızlar için böyle 
bır kıskanma hadisesine mahal 
yok; çünkü onlar da kendilerinin 
bu yıldızlar kadar güzel, bu yıl-

Londra sokakların 
kadın muzıkacılar 

a 

Lo.ndrada !eui hir ~.,bretnfn! ı,o hw1larken dehfetli bir alay il~ 
~ü~kamın~ !(ld~r; $Qn dte.fn Loıodra ~ehreminliğiode n .ki f?İan tebed
b .... doJa~ısıle b·~ m~runn telcrM yapılmıştır. Alayda lng!ltercnin 

ııtun musteml.:-ı.<.~~crı 1lı•l.lomn .eli:>:ae!.:r!ni giymiş insanlar, gayda 
ça an pantc:ı.lon•.m: !&ıı ''t; '":!i!I:u ··e .~aiı eden ziyade nazarı c:.kkati 
Celb d 1• •• 1·· k · d ı_ _ 1 • e en :as.oy u a !!11&1"<.:~n mürekkep b!r muzıka. takım1 olmu~ tur. 

dızlar kadar mütenasip oldukla
rını bilirler. Ve bu böyledir, 
bunda lüzumsuz bir gurur ve 
bu tefahüre rasgelemezsiniz. 
Sonra bizim aile kızlan da is· 
terlerse Kendi... 

- Kendi meziyetlerini gös 4 

terebiJirler!.. Anlaşıldı. Ne de
mek istediğimizi anladım. t 

Luna Bad t ~ 
Paris gibi, Berlinin de Lüna 

parkı var. 
Ama Berlindekinin "Vellen 

Bad,, ı yani dalgalı bir banyosu 
var ... Sun'i dalgalı .• 

Heyeti umumiyesl itibarile 
Lido pissininden daha büyük, 
daha geniş.. Kuvvetli bir maki
ne bir metro yüksekliğinde 
dalgalar vucüde getiriyor .. 

Her akşam Berlinfn eğlenen 
tabakası Luna banyolarına, 

Luna Bada hücum ediyorlar. 
Tahta sahiller üstünde kadınlı 

erkekli, kızlı oğlanlı binlerce 
halk yiyorlor, içiyorlor. 

Mayyo mecburi.. 
Yalnız, haftada iki kere, cu

martesi ıabahı ve pazartesi ak
şamı Lunabad çıplakların .. 

Bunlara mahsus günlerde yal
nız teşkilatından bir zümreye 
mensup olanlar Lunabada gire
bilirler. Tabii bunlar için mayyo 
mecburiyeti yoktur. 

Banyo, sahil, tamamile çıplak
larla dolu. 

Ben de bu çıplak banyolara 
iştirak ettim. Çünkü ben de 
« Orbeitsgemeinschaft Berliner 
bunde für Freikorperkultur» 
mensubum. 

Bu ismi mağrurane scyliyorum, 
Çliukü bu mücu~Jıe Alman pay-

tahtının bntnn ekiblr ve emmi
ni sinesinde ceınediyor: Asılza
deler, Banka direktörleri, mah
keme rüesası, bnynk memurlar, 
büyük tüccarlar, v. s. 

İnsan cumartesi sabahı, Duna
bad kapısı önüne geldiği zaman 
bu kibarlığa tamamile kani olu· 
yor. Bu (Mersedes) ler, bu (R o ,. 

Çıp_lak vücut dolaıanlann .• 
Erkeklerin locaları kadınların· 

kinden ayn. 
Bu donlu yüzncnlerin riayete 

mecbur olduklan bir nizam •• 
Maamafi biz çıplaklar da 

bunun aeyleaini çekiyoruz. Ama 
pek beyhude.. Hiç esef etmiye 
Kelmez. 

Zira elbiseleri stiptırl1r ıtipllr
mez, fissinin kenannda gene 
hep beraberiz:. 

Dehşetli kalabalık oluyor, ama 
itiş kakıı yok.. İman kibar 
adamlar arasında olduğunu der
hal anlıyor •• Erkekler kadınlara 
yol vermek için, kadınlar da ha
fif bir aelimla, hafif bir bq 
eğmesi ve hafif bir tebeıellmle 
bu nezakete teşekkür ediyorlar. 

işte bakın: Deride, monoklolu 
- medeni kıyafetin yeglne arbğı
sık ve beyaz kıllı altmışlık bir 
babacan gene bir kadının elini 
hurmetle öpüyor. 

Nezaket.. Hllrmet.. Adabı 
muaıere, her nerede olursa 
olsun, her hanği kıyafette bulu
nulursa bulunulsun, harfiyen ri
ayet .. Nasıl beğendiniz mi? Hoı 
değil mi? 

Suya 
berrak. 

* ablalım.. Su ılık ve 

İstemeksizin bana sanlan pe
rilerle yüklü dalğalar mütema
diyen Ustiiıne geliyor.. Derhal, 
nasıl bir salonda çarliaton oy
narken, atbğı tekmeden dolayı 
herkes af diler, buradada aynı 
ıey .• Bu gayn ihtiyari ıarılışlar 
neticesi mütekabil özllr dileyiıler 
nazan dikkati celbediyor.. Ona 
tabii bir yabancımn nazan dik· 
katini.. Ötekiler dikkat etmiyor· 
lar; çfinkn alışmıılar, onlar pek 
tabii geliyor •• Sonraları bana da 
pek tabii gelmeye başladı •• 

[ Arkası var] 
===========--- .. ··----======-...... ===-===~=--

Bir lagtliz gaı:etes!nin resmini dercettiği şu gerdanlık cihanı~ 
en kıymettar mücevheridir. Pırlanta ve zümrütten yapılmış olan ger
danlığın yalnız ortasındaki iri taşın kıymeti ( 10000) İngiliz lirasm1 
tecavil:ı; etmektedir. 8umı alana da takana da ne mutlu değil mi? 
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ye 
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yendiler 

lngilterede 

Ben Adriyanoı ( bizim Atra-
80! 1 luywn. Tam kırk Oç ıene 
eve orada Türklerle keqılaf
bm. Hızar bey denilen Tilrldin, 
bizim kumandammıa belinden 
yakala)'lp - tahta çenberler gi
bi • hızlı hızlı çevirdikten ıonfa 
kale burcundan listbmtıze atb
jmı ıözlimle ıördtlm. Sen bpkı 
o Hazır ara, EOeyanlara 1 Efle
yan bey ilk fatibJerimizdendir J, 
benim biuat girip 8illelerini 
yedifim korlnmç Tilrld•re ben
liyonun. Yalnız lnlıCID yok. 

- Elde parmak, ağızda dit 
ııeyae T&rkde de, kılıç odur, 
derler. Mademki kılıcım yo~ 
demek ki Ttlrk defilim. G6ztlnll 
Iİ1 de riiyan değilain. yllrejin 
yeriae reJsin. 

İhtiyar babçavan içini çekti. 
- Kırk Gç yıldır, kendi ken

dime d6flhı0rilm, rum Tlrke 
bcmetmek İçİD çare arar duru· 
rum. Hmr beyin, bizim kuman· 
mmm fuiabp abp bir gln bile 
gldmden gitmez. Rumlarm yum
ruğuna onun pençesi gibi kuvvet
lendirmek için, bu ya bu ya, ted
birler ta.arlanm. Ağaçları apla
dıkça. temiz tohumlar bulup yeni 
çiçekler yetiftirdikçe içim 11zla
,.__.ur. Benim dO,üadota.& 
rahmetli mum buılDUfl Ne yalan 
81JliJeyim. memnun oldum. Ke,
lri 'bizim Kiriye Mari de ananm 
tuttup yolu tutsa; cam bur
nuaada gezen 1eyialerin, ahçı)arm 
koynuna girip çikacatma, Tilrk
lerle oynapa, biç olmaza bir 
D mıtri de dojururl 

Apturralımu, 111 bahai kapat
mak İÇID De yapacap dllfl
nlirken, laabralan uyanmlf ve 
na tık.. canlaDIDlf olan ihtiyar 
kemali hayretle a6zlbıedenm 
etJiyordu: 

- 8ilir mİIİD -diyordu- T&rk
ler ne yaman adamlardır. Sanki 
Allah bili topnktan, onlara çe-

likten yaralmlf. Aramızda o ka- f 
dar fark var. Biz bol et yeriz, 
mbarmap kadar fU'aP içeriz. 
rahat rahat ayurm. Onlar, ade · 
flPll fyaflra) peylllr, yojmt, · 
pekwes yerler. G- m alım, 
oalar demir flbidir. Ben Adri- , 
paoda air oldum, bir ka~ 1m1e 

Tlrlder anamda yqadam. Ka· 
dm girdim la kocuı kadar 
aillhpr, çocuk tamdım ki baba
llDclan cesur. O nur topa gibi 
lrachalann ata binip dola dizpa 
Jmta çıktıtuu jlrbce apm 
IUlanclı. Sekiz, - ,. ...... yDz· ' 
leri ...... bnrmt çocukla
rm. benim kalchramıyacağım ka
dar atar lahçlarla. yaylarla .ı- . 
Wılanank. atlanma eierlerine ' 
davullanm uarak yaylaktan laf- • 
lağa , k1flaktan yaylağa alç 
ettikleri zatDaD Rum doj'duğuma 
bin kere pifman olurdum. 

Aplvrrahmamn burnu ıızlamı· 
ya batl•aufb. Yaylaya çıkıt, 

· lutl•i• inif, on bq 1e11e evel 
kenc!iıİDİll c!e i9tink et4 iji o 
nqeli hayat, zihninde kımılda· 
..,a .,_..allllfb. Ağaç dallann
•an Mhdf altlıklarla fiskemlel 
t.er pa bol 1U dlkallip yıka• 

nan mermerimıl tahta muacık
larla alitlD çadırlar, gözOnDn 
6olbae geliyordu. Beyaz g6mle
jinin kollarım 11vıyarak bu ça
dırlardan birinin lrlfeainde uça 
yaib hamur aluclap katmer ya
pan anaaı, beri tarafta llzilm 
hopfuu klaelere dolduran kız 
kardqi, 6tede kilim. dokoyan 
baJa11, çadır haricinde nqelerini 
haykiran kDheylanlar, medet 
çeken koJUDlar birer Lirer ha
yalinde tereu&m ediyordu. Sll
rebiz, ilkin m&euir Ye mOziç 
bir dalluda yOreğine yap1fm1f 
gibıydi. ihtiyar babçavanan ai-
am kapamak, bqmdaki yırtık 
yazmayı abp haykırmak ittiyor
du: 

- Ben T&rkllm herif. Bana 
beni anlatma. Fakat merdane 
cebrine& ile heyecanım yendi 
ve bahçavana takdcla: 

- Tllrke gönal vermiıe ben
ziyonan. Dinini deiiftirip arala
rmda kalaydan, ne diye bura ara 
geldin. 

- Haltettim Dimitri, haltet· 
tim. Tlrke vpkbk etmek. Di~ 
metoka lmmandanmm evinde 
pezevenklik etmekten elbette iyi 
idi. 

DeJilwıb, glya mDtelaa1Jlr 
oldu: 

- Ama JapbD ~ ~ 
b~ lfio. de ~mu? 

- o yal 
- itte ba tuhaf. 
- Tuhafı muhafı yok. Yetmit 

Muharrlrh M. Turhan 

- arkasmda bir hizmetçi im -
salma salına çocuklan takip et
tiğini görünce 1Uamak mecbu· 
riyetinde kaldı . 

Bahçavan hemen ayağa kalk-
mıt ve fmldamlfb : 

- G6ztln0 aç Dimitri, hamm 
geliyor, hem de aenin için ge
liyor •• 
Sevind~ iki - liç 1aat içinde 

değiımitti. Yeni ve pir elbiae
ler, zanf bir taranıt. çocuğun 
mOttema g-Dzelliğini birkat daha 
tebarilz ettirmitti. Kumandan 
zade, mini mini ıipahinin yanm· 
da hakikaten karga yavruau 
gibi cılız ve çirkin glrthıOyordu, 
fakat Sevindik, kendi faikiyetini 
lıiuetmez priinerek ev uhibi
nin oğluna· mOfrit bir hulüsklr-
lık g&terdiği Ye dilaiz rollbaD 
mOkemmelen OJDaclağı için 6bll
ril kıakançlığa d&fmDyordu. 

Çocuklar, bahçavanla yama· 
ğmm yanma gelir gelmez, Se
vindik koftu. OatOne aiydirilen 
ipekli kaftanı, ayağındaki papuç· 
ları Kara Apturrahmana glaterdi 
ve IODra ODUD kirli g&mleğine, 
çıplak ayaldarma ipretle tereb
humkAr tawrlar aldı ve miitea-

Berlinin « Sportpalu • mOea
ıeaeainde Londra takum ile buz 
üzerinde bir hokey revanı maçı 
yapan Berlinliler 2 ıayaya kai'fl 
dört uya ile rakiplerini yenmif
lerdir. 

Bir bokı maçı müret
tibi ne kazanır 

insan azmanı denmekle maruf 
ltalyan boka6r Kameranın Lon· 
drada Amerika boka6ril Y anğ 
Stribling ile yapbia maçı nuıl 
kuandığam yazlDJfbk. Bu maçı 
tertip eden emprezaryo Dibon, 
hualattan tam 2 bin lngiliz lira· 
ıi kazanmlfbr. Yani bizim para 
ile yirmi bin lira kadar bir py. 

Postada 8 aaat it 
P01ta ve telgraf memurlanmn 

her gOn ıekiz uat çahfmalan
nm tekarrllr ettiji malOmdar. 
Muhabere memurlara llç grapa 
aynlm1tlar ve bu 1aretle gOnlba 
24 uati lekizer uat hesabı ile 
Oçe takaim edilmiftir. 

Ay bqmdan itibaren de kffe, 
menude ve merlUle memarlan
nm n6betleri llivedilecek ve bu 
memurlar da her gthı lekiz ... t 
çabf8caklardır. 

En marut beyne!mileJ ainema 
yılc:bzlarmdan mqlıar ve 

debaklr 

OLGA ÇEKOVANIN 
emaaltiz mehareti an'atkara· 
neaini tamamile izhara meydan 

buldatu aer 

DiANA 
loben ihtiyar babçavanm karp
tma dikilerek mukarahfa bq
lacla. Kumandaıım oğlu, ih~y~ 
n=• ,.aııidm ttan .•e.-.~-rMM~ 

h takli d S Refiki ro· 
ma irane 't e en evindiğe lilnll m&kemme'ı ve canti Gir 
bakıp kahkahalar 1avuruyordu. akt dar 

Kiriye Mari, bu tetareti gll- aurette oynam a • 
l&fler arumda geldi, Sevindi- Ônllmllzdeld Perıembe alqamı 
fin mukaralıjmı ve oğlunun MAJÖ( Sinemd11nda 
g61terdiği mahzuziyeti bir neb

Futbolcular arasında 
mühim bir ihtilAf çıktı 

lngiliz futbolu, bizim için biç 
bir zaman mevzuu babia olma
yacak milhim bir ihtiJAfa dO,
mDfttlr. lhUllfm uaaa tudur: 

lnğilterecle, her pazar, lik maç
lanna ittirak eden kulOpleria 
adeti ytizleri bulur. Ayni za• 
manda lmperatorluğu tqkil e
den lakoçya, lrlanda, Gal mem
leketi ve neflİ lnsriltere mem.
Jikinin takımlan cfa, memleket-
lerini teımilea ma~ar yapyorlar: 
O tekilde ki b6yle temaili .,.; 
maç yapddıj'I zamaa difer bir 
çok kulüplerin de maçlan ...
dır. Bu kulllplerta oyuaca an 
k8J'lfıkbr. Kimi lrlanctaı., kimi 
lakoçyalı, kimi Gaibi.. Ka&Gpler, 
nizamname mucibince ~ 
kendi memleketlerinin tak11pla-
nnda yer alan uyuncula-
ımı bu temsili maçlar içila 
yer Yermek mecbariyetind~ 
ler. Ayni oyuncu yorgun JOflUD 
diğer lik maçına da iftirak etti
ğinden bu hal ekıeriya lmJaple
rin aleyhine neticeler vermekte
dir. Nitekim b~ kuvvetli ta
kımlar. temlili maçlar ylsbclm 
pmpiyonluk baklm11 kaybetmif
lerdir. Bu ....: bu garip ftzi
yete itiru eden kulGp ....... 
Onenal olmuttur. Fakat ln,W. 
federuyonu bu itiraza kabul 
edecefe benzemektedir. Baka
lım tekil itibarile yalnız İnsilte
reye mDnlauar olan ba ilatiW 
naaıl halledilecektir. 

Küçük haberler 
lngiltere ile Gal h&k6meti .,._ 

unda • 30 • bin leJİrd ...... 
11nda yapdan Loadraclald fatltol 

• 6 • o • IDSlrüiZ Ul.K~ ..... 
'"Çek - lapanyol milli ta~ 

rmm maçı • 1 • KAmmaaanide 
Banloada, Çek • Portekia maça 
iae 12 Kinunuaanıde Liabenda 
yapalacaktır. 

yqmda bir. ihtiyarm burada ba· 
nnabilmui için iti de girmeli 
ilzam. Sazan efendiye, balan 
hanwma bu yolda da hizmet 
ederiz. 

Apturrabman, madam Muinin 
hUaaal bay.tmı taflil ettirmek 
ve d&fOncai garip, fakat ıezifi 
pek doj'ru olan ıeYeH ihtiyari 
adam akıllı dyletmek iatiyordu. 
Bahçenin bir k8fe1inden Sevin
dikle Kumandan zadenin kop 
kOfll geldiklerini , hanımın da 

ze aeyrettikten 10nra: 
- DimitriyOI - dedi • bahçeyi 

bejendin mı"? 
- Size llyak bir bahçe. Allah 

aafayıhabr versin. 
- Bahçavanımı nual buldun. 

• •soa Saat. ıa çapraa 
keUme OJ11Da 

Biraz ihtiyardır, ama uatadar. 
- S6ztı, sohbeti de tatlı. Ko-

nUfU'ken taDki ağzından bal 
akıyor. 

r Arlraıı nr 1 

Elektrik Sobasını 
Kullaauak ilk aotakJarclan ulua••ız. 

SATIB 
BOtDn modelleri aiz• vere.iye takdim eder. 
Metro Hen Revotlu • Elektrik eV' lstanbul 
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---------------------8-lnkl yeni 
bilmecemiz 

Soldan MI• 
1 - Maden (5), Uyclmma W 

(S). 
2 - ıc...DID akli (4), içine 

yemek konar (5). 
3 - Bina yapan (5), Şehir 

harici (3). 
4 - Gece görlnlr (2), Mem

leket ~en (5~ lçtipniz tef (2). 
S - Ma1ild alAtmclan (3), ka-

dm dvari (6). 
6 - Bayat detil (4), Elki de

ğil (4). 
7 - Geçmlf gODler (4), Şl

klr pefilıde (2). 
8 - Boynk teY (6), B&ytlk 

kayık (4). 
9 - Spor oyunu (3), S6ı (3), 

Bir Tlrlr ırkı (3). 
10 - Süvarinin bindiii (2), 

Dumanlı bava (3), Nota f'2). 
11 - Eaki bir piirimiz (4), 

zamıetmck (5). 

Diiııko bümecem•ua 
halledilmif tekli 

Yıılrardan llflllı ı 
1 - At,.U. çakanLiı ( 5) Bil 

çalp aleti (5). 
2 - ftkence (6). Umn lurk.(4). 

S - Derdine yan ( 3 ). Dat 
meyli (5). 

4 - Kızlar (4). Tezyit etmek 
(3). Nota (2). 

S - Nota (2~ Ebecbala abi (5). 

6 - Nida ipreti <2), TecliJe 
emri (5). 

7 - B&yOk mimularm lfpl 
ettikleri mevki (5/. 

8 - içen llmeı (8), Nota (2). 
9 - YAun aksi (3), ortadan 

kaybolmak (5). 
10 - Beyaz fl), Nihayet (5). 

Şelıri m6dafaa eden kule (4). 
11 - Tabii değil (4), vtlcuct... 

muzun parçalan (3). 



z ı Tqnnisanl 

Anbarlar doldu 

Demi 

mütemadiyen 
uğdag geliyor. # 

ollar idaresi Zahire Borsa
daiı şikiyet etmektedir. 

Vak'alardan fikirlere: 

Ka!~mı ke•iirmck 
biiyoıruml 

Olmuş bir va.'<' adir: 
Ge~e:ı se:~·! « Paris »in son

radan görmt kibarlarmdan 
bir madam parfak bir akşam 
:iya/~i i~rlip eder. Yüzler.ce 
adam çağ:ru. Fcı~at tam da
vetlilerin ge>.'tcefji MJaf le mıll
h:'ı bir ftrtma. ~aiJnaklar. yağ
murltcrdır ba,ıar. Biçare ma
dam, muJıtqem salonlarında. 
düdük gibi apışıp kaiu. O ha· 
vada yeni unglnlerden kim 
sokağa çıkabilir? 

Fahat tam saatinde yalm~ 
bir kişi, Par isin esı'tl zuraf a
sından meşhur bir .avukat çı
kagelir. 

Zavallı avu1'at salonları 
born boı bulunca. yeni usule 
yöre ne terbiyesizlik etliğini 

görür. Bu geli~ ıaıtp gılzünt 
bakan ev sahibesine: 

- Aff edersimz, muhterem 
madam, der .. Bendeni:in öz
rtinı var efendim .•• 

Sahife 9 

EVLENENLERi 

Dıln evlenen çiftlerden: 
Mürılde Hanımla İsmail B. 
Beyazıt evlenme dairesinde 

diln « 6 • çiftin nikaiılan yapıl

mıtbr: 
Bu çiftler: 
Emine H. la .semat 81, 
GeylAn H. la Fikri B. 
Emine H. la Hasan Zeki B. 
Şerife H. la Osman 8. 
Mllrşide H. la l11mail 8. 
Feride H. la Mehmet Kimll 

Beylerdir. 
Bir olonıobtlciğim vaı I 
Özür de ne nefaset, değil mi? Tramvaylarda tedbirleı 
Gene olmuş bir vak'adtr: 

Geçenlerde lstanbul cemiyeti Seyrlisefer başqaemurluğunun 
belediyesi hesap encümeni, gösterdıği laı.um üzerine, şirket 
meı.bahamn idare meclisindeki 
hakkı huzur meselesini bir tür
lü havsalasına sığdıramaz; 

Anbarlarında 10000 fon ıahlre bulunan Haydarpaşa fsfasyontz idare meclisi azası her içtima 
için 26 lira hakkı. huzur aZz-

Son plerde ıelırimize Ana· Anadoludan gelen buğdaylar Mnvaridabn çoğalması Uzerine yor. Hakkı huzur/ Huzur hak-

tramvay arabaJarımn ilzerine ve 

hariçteki numaralarının albna 
(tramvaylara asılmak memnu ve 
tehlikelidir ) cümlesini yazdır
mış ve tamponlan da çocuklann 

,Gludan buiday muvarldab ~·o- Hayclaıpap iatuyonunda vagon- dcmiryoUar idaresi tOccarJan kıl Huzur içinde içtima ed::-
jalmıfbr. Yevmi mUvari•t mik· da ancak •ekiz saat kalabilmek- faıla sıkıştırmıya, bqlamıı, tah- bilmek için !5 liral 
tan 39-40 vagona baliğ olmak· tedir. Bu mlldclet zarfında tüccar liye müddetini geçiren vagonlar- Mezbahanın idare meclisi. 

'tadır. Milvaridabn çoklutmna buğda)'IDI ya ubara nakletmek daki buğdayların aahiplerinden bi· efendim, cevap Vtrlr: 
nazan dikkate alan Anadolu veya vağoodald bujdayı n•arak misil fazla ilcret alacağım bildir- Fazla para dmamalc için 

iizerinde oturmasına mani ol
mak, bir kazaya meydan ver· 
memek için dikenli manialar:a 
teçhiz etmiştir. 

'demir yollan idaresi hat buyun- vağoou mutlaka bopltmık mec- mittir. Tüccarlar kabahatin ken- içtunaları ayda & <k/odan 
claki bGtiln istaayonlanl fala buriyetindedir. dilerinde olmadajım, buna bor- faWıya çıkarmamak ıuretilt 
vagon g6ndermiştir. . Tncear zahire borsaıı sabah- b 1 idare eltiklerfrıi sö•JDr. 'Jile tda-sanm geç açı!Jı:..asının se ep o - fi""' 
: Haydarpaşadaki anbarlar fula ı leyin ıeç aç.aldıiı için satışım re me, .. llsi! 
'buğday gelmui )'lztmden bara· erkenden yapamamakta, akpm dutunu s&ylenlişlerdir. Demir Bu 6ziir de fıefaıetler ıwfa-

Şehirde iıliyen bütOn tram· 
vayla&a ayi teçhizat konulacak
br. Oıklldar halk tramvaylanna 
da bu uaul tatbik edilcektir. 

ı. - h d J ak ____ ..1• h k d b · d · al . yollar idaresi keyfiyetten zahire 
ıan emen o m ~ır. ava arannca a ug ayı an .~etf de'!J!l m!? 

EJ b barlard 10 000 k cud v bo- borsaaım haberdar etmiye karar yevm a 11D a • omi8yon a o gün vagon Açık olalım: Ben bu mez.ba- Ticaret odaaı idare heyeti 
\on ~e vardı~. Yalnız demir taltamamakta, bu suretle vcrmit~· . hada kafamı kestirmek istiyo- eni sene i · ttkcann sımfmı 
/Yallar ıdareai zahıre bonumdan Haydarpap iftuyonunda but- Aynı zamanda toccarlarda runı! Y • çın 
şikiyetcidir. day dohı ngonJar birikmektedir. milracaatta bulunacaklardır. tesbıte baılamıfbl". 

Tüccarın ıındlan 

Balgarlstabda kara gömleldller ~~~,-r-~ ................ ___ ==, 
Bulgar faşistleri ~liyetlerle ecnebileri 1 Evlenen çıftler 1 

açJ .. ~Ia mı öldürecek' ---r? ~i Ç "' l .. 
Sofyadan yazahyor: BulsaJiata.. dcceğini vaadetmekle iktifa et- f \ oc u g u o an ana 

DJn da aiyah t6mlekli fafiiti.; IDİftlr. H l J.... b l 
\'ar ve bu fatist teşekktltl .11a Makedonya ihtilal komitasımn __ a~ ~a 0 ar 
geçtikç~ .lmne~ artıJ?r· . bat:l- Protoger~f . partisine te~yül fi ' • • 
yat zabıti ve zabıt ~e~erı ta- eden .ve ih~ıyat ceneral Skomo- H Bu mes'ut habrayı ebedı!eştirmek ~ 
rafından dcuda retinlmİf ola fun aıyaseti albnda bmunan bu ~s 
bu tetekJdll geçen gthı burada faşist teşkilibnın bütün Bulga· =~• İstem ez mİSİDİZ? 
bir kongre aktetti. ristan dahilinde 700 şubesi var- \ • 

S. kongre mtınaaebetile, ka· dır. Resimlerinizi bize gönderiniz, bedava 
dlsindea bahsettirecek hale se· Kongre münsebetiie şubeler- 'H neşredeceğiz 
len Bulgar fqiatleri ~alddnda den Sofyaya üç alay geldi. "Son Saat" yeni ıekilde intişara baıladıkıan sonra karilerhıi • 
biraz malt\mat ftl'eeep. Hepsi de ~iyah gömlekler \ memnun edecek bir çok vealleler araştırdı ve buldu. Aşağıda 1 

Bu Fqistlerin ~ fU~r: taşıyan bu faşistler, Sofya ao- ~ tafsil edeceğimiz teşcbblls te bunlardan biridir. Yeni evlenen-
;« Bulgaristan her ... ym fevldn- kaklarında bir geçit resmi yap- leri ve doğum liadiselerini Hin edecek, g6nderilecek resimleri 
declh- ve yalnız balgarlar itin- blar. Geçit resminde ceneral buacağız. Karilerimiz hiç bir llcreti vermeden hayatlannın bu 
dir. • Bulgarlatanda kara Skoi"n' ~ ; mes'ut hadiaesinl gazete ailtunlanna dercettirebileceklerdir. 

Yalmz bu yasa, teşelddllthı g6mleldiler - ısuıgaristan için .. Deye ha- t - 'ter.i wlenen!eri iı.tn edece{« ve reşlmlerlnl 
gayelerini anlatmıya kafidir. 111. miWyeti de bulgar olanlann ğırdığı zaman bütün siyah göm- ( blUllcafıs. 
Proğramları, Bulgaristancla mev· iatibtam ediniz. Yalmz bulgarla- !ekliler yekavaz o!arak: .2 - Yeni dof1411 çoculclan, analannı, ve babalannı 
cut b&tiln akalliyetlerle mOcade- ra elmıek veriniz. İflnizde çalı- - Onun için yaşıyoruz 1 deye yazacak, yeni doğan çocuğun resminı neşredecı:ğlz. _ 
le, Yahudi aleyhtarlığı. ' Bulta· mukabe'e ettiler. Bunlaro mukabil karilerimizden hiç bir ~ 
ristanda oturan ve lf g&ren fail ne kadar ecnebi varsa, hep- Kongre münasebetile Sofya _ • • _ 

bu A.l.ı1At k rmakbr •bimul" de kO\'UDUZ Ve yerlerine metropoliti ruhani bir ayine ri• ucret ııtemıyoruz. 1 
ecne ere m"'T1m111 çı a • gar alınız.• y 1 ,.1 1 1 d' d · b" h ak 
Bunlar Bulğ · tand aııyan fa· Bul yaset etti . ı: en ev,ı er z ıvacmızın aımi ve taze ır abrasını s • :: 

k t B 1 arıalma a ~ f;rdi gar fqistleri geçenlerde Bulgar faşistlerinin gittikce 1 _ lamak, doatlanmzm saadetinizden haberdar olmasım ictcr mi· (~) 
a u gar 0 yan er ' (serbest farmason'uk),(Yahudiler kuvvetlenmesi, Bulgaristandaki c• · · ? 1 d" b"ldirini.ı "kih n d ... alın 

« Bulgar kanını emen birer tn· ve diğer din menauplan), (U- k . bih kL! 1 d ~~,- sınız z ıvacınw ı ve nı gün n e reamınızı ası eı 
f li ... teı.e1.ı~ etmekted' ler. a aHiyetlen a Kin .te işa Ü· ~ için telefonla "Son Saat" fotografç11ına emir veriniz. f_fı 
ey ... ~ u mumi Yahudilik) isimlerinde tıç ·· il til e d il 

"R dna Zastita namını taşı· riaale neırettiler. şurm f r · j\ Analar 1 Babalar 1 Saadetinizi tesbit etmek arzusun a değil ~ 
buo teıekldll "ıimdiki halde Bunun Uzerine Bulgan"standa- Adane hapiıaneıinde V misiniz? Yavrunuz doğar doğmaz 3 kurufluk bir kartla. bize () 

~:pağanda ile iktifa ediyor. ki y ahudi cemaab namına bir bıçaklı mahktimlar = bildiriniz v~ resmini yollayınız ·ı ce= 
Bnynk tehirlerin sokak.lannda, heyet baıvekil Liyapçcff ziya- Adana bapisaneainde bir yok- Dk resimleri bugünden f 

duvarlara yaplfbnlmıt kocaman ret ederek, bu Oç risaleyi gös- lama yapılmıt ve mahkiimlann b ·c_ 
afışlerde şunlan okunuiıuz : termit ve tikiyette bulunmuştur. üzerinde bir hayli bıçak znhur ' neşre aşuyoruz .. 
• ialeftnial• valnız tabiiyab de- Batyekildc meseleyi tetkik e· etmiq!.r • 

1 



eler göreceğiz? 
e kanaryalar (Ram.ona) 
yı sôylilyorlar 

Muslkl~lnas kanaryalardan bir gurup 
Kanaryalann en güzel öten kutlar olduğunu bepicıiz biliriz. Fa· 

kat onlarm ayni zamanda muaikifinaa olduldanm yeni iğreniyoruz. 
Berlinde bir mtie11eae açılmlf. Buraya kanarya Ye aaire muhtalif 
ötücU kuş1ar topJanmı9. Fakat ayle aerbestçe kendi iatedikleri gibi 
ötmelerine meydan bırakılmamış. 

Hepsine türln tllrltl havalar ve prlnlar ağretilmiı. Meıe11 elli 
a \tmış kut birden ( Ramona ) yı hep bir ajızdaıı 16yli7ebill7or
larmış .. 

Yalnız bu talim ve tedria eanaımda kanarralarm mualklyc diğer 
kuşlardan daha ziyade istidatlı olduklan tahakkuk etmit. Meaell 
kanaryaların bir ayda 6ğrendikleri bir haYaya 6teki kutlar ancak 
beş altı ayda hıhedebiliyorlarmıı . 
·~~===========================-==-=-=--=-:=======---=--

Ast anları 
emziren kadın 
Hani ( Roma } nın banileri 

(Romüliiı) ve (Romüs) kardqler 
için tarihte bir efsane vardır. 
Güya bu iki kardq dai bqmda 
kalmışlarda bir diti aılan mun 
müddet bunlan emzirmİf. Zama· 
nımızda cereyan eden Yak' a ha
kikat, fakat bunun akai 1 

Muhtefem bir 
Mısır kraliçesi 
Bir Amerikan uan atika 

heyeti, Maırda Meryet AmUD 
simli kralis.eain mezarmı ketfe 
muvaffak olmuıtur. Krali9eDin 
mezarı bundan llç bin ıeııe evel 
bınazlar tarafından ıoyulmuıtu. 
Fakat tabutunun hali, Tutaaka· 
monunkinden daha mobtctem 
bir bayat ıeçirdittni (6sterl
yormUf. 

Ba kraliçenin mevcudiyeti. 
tarihte ulUll müddet meçhul ve 
mftphem kalmıştı. 

Son Saat 

Atinada 
Fakir ve gıdasız çocuk

lara nasıl bakıyorlar? 
Atlnad~n bildiriliyor: Burada 

Himaveı etfal cemiveti, fakir ve 
gıdasız çocuklar İçin bir atbane 
açb. Bu aıhanede fakir çocuk· 
tara, 7 ; ve ya 10 kuruı muka
bilinde gıdalı yağlı ve bir ço· 
cuğun sabahla akıam ı iki övı n 
yemeğ•ne yetışebilecek bir ye 
mek ıle 100 dirhem ekmek ve
riliyor. Bu qhotne, çemiyet n 
Kadınlar şubesi tarafından dare 
edı lmektedir. 

Kadın1ar ticarethaneleri geze
aşhanede kuJlanılan er.zakı batta 
sermayesinden eksik fiyatlarla 
zatın almaktadırlar. Tacirler ara
sında ayda muayyen bir miktar 
erzak vermiyi taahbOt edenler 
de bulunduğundan aıhaneye .A
zım olan erzakın tamamen pa· 
rasaz tedarik edildiği zaman fakir 
çocuklara ilcretsiz olarak ve
rilecekbr. 

Bundan başka yeni bir cemi
yet daha teşekktıl etmektedir. 
Bu cemiyetin maksadı, ahllkt 
cDriimlcrle hapse mabk6m olup 
ceza mllddctlerini bitirerek ha
pisaneden çakan gen~ lcri blma· 
yesf ne ıalmak ve onlara metro 
kazanç yollanm g6ıteımek ola· 
cakbr. 

(Lo• AnQcloı) ta tuhaf 
bir sergi 

Amerikada nıeşhur sinema 
beJdelerinden biri ·olan (Los 
Anjelos) ta tuhaf· bir ıergi açıl· 
mıfbr. Bu sergi, nakil vaaıtala· 
nnın ıon elli se•e zarfındaki 
terekkirabnı g8steonnek için tan
zim olunmuıtur. Orada ilk oto
mobil ve Dk bisikletten tutun da 
bugGnkG en aon sistem tayyare
lere kadar bir çok nllmuneler 
nrdır. İnıan CD basitle en mft
kemmell yan yana g8r0nce fen
DİD bugftnk& teklmnIDnn dabıı 
farla anlıyor, detfl mi? 

Kılıç birincilili 
l.Yiçre lohç mGbareze blrlnd· 

lifini Zurihli M. Stoker kazan· 
mıfhr. 

( V arıova) hayvanat bahçeafn
de diti bir arslan Oç yavru do
ğurmuf. Akabinde de çocukla
nna süt veremiyecek kadar hu
talanmış. Onun llzerine mllte
bassıslar yavrnlann hayatmı 
kurtarmak iç ı n bunlara hır ant 
anne lizım olduğunu ı6ylemifler. 
Hem de süt nine bay-.&Ddan 
değil insandan olacakQllf. • SiNEMALAR e 
Aramışlar, taramışlar, bu ite 

muvafakat eden bır kadın bul
muılar. Bu kadıq arslan yanu
ları nı tam 1 O gOn emzirm z. 
Sonra anoelerl nekahat devrine 
gir ince onun koynuna denedil· 
misler. Işın tuhah yavrular bir 
m ddet asıl arıne er nin mem• 
ıiri emmekte müşkülat çek
n işler. 

insan ıüdü galiba tath ıeldi, 
değil mı kiilhan lerl 

Ef gonın Londra sefiri 
Londra, 24 ( Husuai ) - Na

dir hanın biraderi Veli ban Ef
ganııtanm Londra sefirliğine ta· 

~· m ·!';tir. 

aat 21 .30 da 

Tepebqı 
'yatrosunda 

ı ya lnız muallim 
er talebeler 

e Jeğin Evi 
.) erae 

Ellıamra 

Melek 
Opera 

Majik 

Ekler 
Aari 
Etaval 
Şık 

1 Artist qkı. 

ı Gece ıftzelL 

ı Gençler arumcb 

1 
Baden • Baden 

rezaleti 

ı Siappor ıeceler 
ı Asri KuanovL 
1 Kartallar JUYUI 

1 Y aJdızlu yıJdıZI 

Alkaar a Atqten kalp 
Lflksenbuııı ı Şehrazat. 

Ferah 

lllDI 

ı Varyete, camba1 

ı lsepav6ta 

Alemdar ı Macar rapsodia 

Kemal bey ı 

Stlreyya Pt- ı Atlama yanfl. 
(Kadıkay) 

ÖksOrenıere Katranı Hakkı Ekrem 

İstanbul posta T. T. baş 
ml1dürlüği1nden: 

Otu Ura ftcreti ıellriye Ue bllmO..baka iki hilk mülAzımı alına
caktır. Y qı on sekizden apğı yirmi betten yukan olmayan taliple
rİD ,eraiti anlamak 6ıere tqriniaaninin 28 inci gür.nne kadar bq 
mndnriyet tahrirat kalemine mtlracaat eylemeleri. 

Matbaacılık mektebinde 
derslere başlanıyor 

Sultanalımet parkı karşısında Taımektebe nakledilen matbaacılık 
mektebinde denlere 30/11/929 cumarteainden itibaren başlanacak
br. Geçen aene kaydedilmit olan talebe ile bu sene kaydedJlen 
talebenin o pden itibaren mektebe devamlan • 

lstanbu. d6rdllncü icra me
murluğundan: 

İıtanbu1 Eanaf bankalllUD 
Şakir beyde aıacağt olan meba· 
liii malfımenin temini zımnında 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 
Ula Hayreddin mahallesinin 
Zynep Sultan sokağında (Aya
sofya semtinde) atik 23 cedit 
15 J7 No. hane 30 gln mDd
detle mfiıayedeye konulmuttur. 

Hududu : Önll ve arka11 ıo
kak tarafeyni Remzi Ye Şevket 
beylerin hanelerile mahd11t 102 
metro tcrbiinde araziden 95 
metro terbiinde bina mlltebakw 
aydınlık mahalli aralılrtır. 

iki daireden ibaret J'&DiJD 
duvarlı poyraz ciheti çinko kapla 
sokağa müstakil kap111 bulunan 
hanenin evsaf ve mllftemil&bo: 

iki taılık k6m0rlOldO aydınlık 
mahallinin muhte.t kuyulu odun· 
luklu zemini malta. 

Büytlk mutbak zemiDi çinko 
tabtaboı ve çab arUJm çalran 
merdı•en mahalli rafla Te kiler
li iki sofa Oç aralak iki merdi· 
ven bqı Gç beli cem'an doku 
oda ve aaireyi lıaYI elektrik ve 
terkoı tertibab olup bir kmmn· 
da İsmail, diAer lmmmda Mu
ammer bey ve mDstakil odada 
Hatiçe bamm kiracıdır. 

Mahiye altlDlf Gç lira lcarb S 
bin lira kıymeti muhem•...U. 
dir.1 

ilk pey bedeli Yefa olan 700 
lirayı tecavtiz etmek Ozere itti· 
rasına talib olanlar ve daha zi· 
yade lğre"mek latiyenler laym'etl 
muhammenesinin % 10 u n;ıbe-
tindc pey akçeıi ve 928-161-71 
dosya numarua ile latanbal d6r
d0nca icra memarlutana mtlra· 
caat etmeleri " 28 • 12 • 1929 
tarihinde 1&at 15te kadar birin· 
ci ihalesi yapdacafı fllD oluma". 

Beyoğlu birinci aulh bakuk 
mahkemeaindea: 

Talat beyin Beyoflunda Ka· 
ranlık ıokak 5 numanlı hane
de mukfman l.plro Cuma Ef. Ti 
Olp Cama aleylal...... ikame 
eylediti alacak da•uamm cel'e

J'&D eclea muhakemesinde ~ 
liramn taUiU.. dair aadir olu 
6 tqriaiwai m tariJali 1aekem 
mlddeialeyhmamn ikametdlalan-
mn meçhul olmam laaaeblle her 
mucibi kanun bir ay mGddetle flA· 
nen teblipt icn11• karar Ysilmit 
olmakla mnddeti mezkftre rar
fında hlkml mak6r mlddei-
tleybma tarafmdaa temybl da
va eclilmeclill takdirde blbdba 
kMpi btlyet ecleeett teblli 
makamma kaim olmak lwe 
illndır. 

Beyoila l»lriacl .... ••k 
mabkemeaindea: 

T allt beyia S.,otlmada Ka
ranlık sokak 5 ....r.&ı .._.... 
muldmu laplro C... Ef. ft 

Olp Cama alerbl.U.. ika•• ... 
eylecliii alacak daYm ~ 
yaa .aen malaakemaiade ikiJll 
lirum tabailiu dair ..ctir ola 
6 tetriaaai 929 tarihli ..... 
mOddeialeyhmum ikametıöJan
nın meçhul olmau baHbUe ber 
mucibikanun bir ay maddetJe ili· 

nen tebligat lcruma karar Yerilmit 
olmakla m&ddeti mnldte ıar
hnda bOkmtl mezk6r mlcldeia· 
leyhma tarafındu tem,m daYa 
edilmecliti takdirde hllmab 
keapi katiyel edeceii tt~blii ma• 
kamına kaim olmak ii&ere illa· 
dll'. 

Beyotlu aulh lcrumdan: Mah· 
cuz Ye sahlma11 makaner bet 
adet hah 30-1 l ·929 Camartem 
saat 15 te Beyotlunda imam 
sokağında imam ham hOnde 
sahlacağından talip olanlann 
mezkfir gQn Ye aaatte mahallin· 
de bulunacak memureyne mllra· 

• caatlan ilin olUDUr. 

YAZI MAKiNELERi 

1 Haziran hulal etti 
Her muamele mecburt olarak 
yeni harflerle yuılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNESi 

Anupada 1898 ııenefinde ilk 
ima] edilen bir yazı makinesidir. 
Şimdiye kadar bl.\tOn dOnyada 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılmıs~r. Anadolu.ya . 2~84 ma

'-ine g6nderilmıttır. 

ADLER 
MaldaeıİDİD hususiyeti: 

Hartlerin mOnsİ vuruşudur. 
Ba fabrikamıan ihtiraı olmak 
itı'barile bafkalan tarahndan tak
lit edilemez. Bu sayede fazla 

kopya çıkarmak mOmkGndOr. 

ADLER MAKİNESİ 
?EK DA Y ANıKLIDIR 
ADLER MAKiNESi 
EN İYİ BİR MAKİ

NEDİR 
Anadolu için talt Aeentalar 

aramak tayız. 
Bir Alman mütehaıısıBJ idareli 
albnda lıtanbuıda her gt\na maki· 
na tamiri için bir tamirhane fc6. 

,at ~miııi tebşir eyleriz. 
Daktilo mektebi İstanbul, babçc

kapı eanaf bankası. 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RIŞAR VOLF 
Calatada Voyvoda hanı 7,10 

Galae. POltı lrntuMJ 447 

ı.taııbul 4ci icra memurluğun· 
du: Beyoilanda Hllseyinağa 
mahallesinin Küçükyazıcı soka· 
pada atik 10 cedit 12 numaralı 
hue madam Viletrofin borcun
do clolayi mtlzayedeye vazolu· 
naralı talil»i aladulnde 500 li a 
ya takanar ederek bedeli hadi
layildai bulmadığından otuz gün 
mDckletJe aoa defa olarak tek
rar •lluyedeye konu -.tur. 
Kapudan Jirildikte çıni dötell 
mecllaal Te medbaldan camlı ka
putan tahta d6feli bir arabğa 
pçilir. Mezktr arakkta bir oda 
aralıktan merdivenle •taiı inil .. 
elikte ocakh mutfak ayni arahk· 
tua yukarıya ç.kıldıkta bir ara· 
bk iki oda bir aydınlık ma .. 
halli abdeabane kilar ikinci 
GçDDcl katlar birincinin aynidir. 
Mutfaktan bahçeye çıkılır bab
çade bir kuyu vardır. Mezldir 
baaede elektirı k terkos tea sab 
Yardır. Mesabuı 103 arşın ter
blinde olup 75 arıın hane 28 
bahçedir. Hudut bir taraftan 
Aftalia Vebnan Andreprimi 
arkuı Lambo hanesi tarik mah-
duttur. Kıymeti mubammenesi 
4120 liradır. Talıp olan1ann kıy
meti muhammenenin % 1 O niıbe
tinde pey akçes'ni mustashiben 
l.tanbul d6rdDncll icra memur
luğuna 30112fl9 tarihinde saat 
15 kadar bizzat veyı bilvekAle 
928/3862 dMya numaruile mü· 
racaat ·eylemeleri ilin o.unur. 



27 T qıı lultsani 

Çin şehirlerinde sokak ortasında 
öldürülen zavallılar 

Çinin vaziyeti dahiliyesi gtınden gilne kanımakta deva 
ediyor. Bu hal tabii harici hırslan elbetmekten hali kalmıyor 
Bunun neticesi Çinliler taraf taraf birbirlerinin aleyhinde çq .. 
,ıyorlar. Biri öbOr taraftan birini yakaladı mı, haydi biyanetle 
itham ve divambarbe sevk.. Sonu idam. Fakat ( Nankin) in 
meıhur caddesinde gtipe gOııdtiz, cellit tarafından kafası kesi· 
len mahkOma bakın! Hali ne feci. idam, idam, bununda medenisi 
e vııhşicesi oluyor ifte •• 

Sahife 11 

il T l . d- J! Yeni bir hırsızlık 
_L e sız e - Seyfi be • n evi so ldu 

8othca dünya iataa- yı yu 
yonlarımn programlan Tütiin inhisarının sabık müd-lirii-

Soh umumisi epey zararda 
26 Tepiııisani r· 

lstanbul 
Sabık tütün inhiaan . umum 

1200 metre müdürü Seyfi beyin Şişlide Fmn 
17.30-18.30 Saz heyeu. borsa ha- sokaiındaki evine bir kaç glbı 

berleri. evel hırsızlar girmif ve klilliyetli 
18.30-20.30 Cazbaut-oı kestra : Do- miktarda mlicevberat, albn ye 

nizetti: La fly dü reji glimi\ş eşya çalmıılardır. Aldı-
man, Fantezi Y alıılant. ğımız malOmata g6re Seyfi beyle 
Pedro Saras: El montooz refikası 'hanım efendi bundan 
Lehar: Paganini, Popurri bir mllddet evel uzakça bir yere 

20.30-22.30 Saz he)eu-Anadolu A- misafirliğe gitmişler, evde tam-
jansı haberleri. dıklan ihtiyar bir zevç zevceyi 

Belgrat 429 metre bekçi bırakmlflardır. 
18.25 
19 

Gramofon. Bu ihtiyar zevç zevcenin bir 
Kate Moskova orkeB- aralık evi bot bırakarak clitan 

1 raııı çıkbklan zaman bir açık g6z 
21.30 Rübenştayn gecesi. hırsız kapıya maymUDcuk uydu-
23.10 Radyo 1{41rket. 

Biidapefte SSO metre rup içeri girmİf ve kıymetli 
22.25 Koro konseri: ('ıentetyen zeynet eşyasını seçmeğe bqla

kl seııı koro heyeti tara- mıf, alacağım almış, kaçmıya 
ıırıJan' hazırlanmıf, tam bu esnada ib-

23.40 GranıQfon tiyar karı koca eve avdet et-
Bükreş 394 metre mişlerdir 

17.30 Cazbant. Fakat za'talhlar yukarda oldu-
21 Hadyo ôrkesırası: Bet- gu-nu bilmedikleri için • .. g-ıda 

21.45 

Glayviç
Breslav 

19.55 
1 21.30 

·23.45 
Moravska
Ostrava 

18.30 

20.05 
21 

Prag 
21 
23.15 

ho' en 4 .Qncü tienfoııi __. 
Radyo orkesı rası: !\fos- yemeklerini hazırlamqlar, kann-
kovsky, Grig, üdit,,s. larını doyurmak tızere odalarına 

çekilmişlerdir. 
Kaçmak için mllnasip bir fır

sat bekleyen hırsız efendi bu 
demi en müsait zaman bulmuş, 
merdivenleri inip kapıyı açarak 
kaçmııbr. Kapının açılıp kapan
ması ile evde bir yabancı bu
lunduğunun farkına varan ihti
yar bekçiler hemen sokağa fır· 
lamışlar ise de kimseyi göreme
mişler, fakat Seyfi beyler eve 
gelinceye kadar da evi hiç yal
nız bırakmamıya ve klmıeye 
kapı açmamıya karar venniı-

253 metre 
Taganni. 
Grıımoton. 
Konseı-

263 m~tre 
Pıyaııo: Balal.irev, Liya
punov, Albeniz. 
Konser: B atislavadan) 
Kuator konseri (pra~daı ) 

487 metro 
Kuator • onseri 
Kate Prag oı kestrası. 

Seyfi bey 
!erdir. Bu akamn nıtnnden bir U 
gün geçmİf, zabıta hadiseden 
liaberd• eclilmif, bana rağme11 
eve bir ikinci ziyaret daha vaki 
olmuıtur. 

Fakat hırsız efendinin bu se
ferki ziyaretinde ev boı bulun
mamıf, ıokak kapıımın 6niinde
ki mevcudiyeti hi11edilen yaban· 
cıya ne istediği sorulunca: 

- Seyfi bey kendine ayak
kabı yaptıracak ' eski ayakkap
larını istiyor cevabı alınmıştır. 

Evde telefon olduğu için ayak
kabı verilmek bahanesile zabı
taya telefon edildiği esnada da 
iti hiuetmit olacak ki hınız 
efendi kapımn önünde daha 
fazla beklememit ve kaçmqtır. 

Çalınan mncevherabn, altın 
ve gtlm6f eşyanın kıymetleri tea· 
bit edilmektedir. 

Milli."m .. cadelede. fi:orsan ser_güzeştleri 

nosıs,, ı nasıl zaptettik? 
Akla, hayale · sıömaz kahramanlık mcnkibeleri ile dolu olan 

bu meraklı tefrikaya birkaç eün lçindc başlıyoruz. 

değil 

nıasal 

değil 

olnıuş 

.vak'a 
hakiki 
vak'a 

Bugün donanmamızın kömür deposu vazifesini gören bir "Trabzon,, vapanı vardır ki bu 
geminin Milli mücadele sıralarında minimini iki motorbohm:tuz tarafmdan top ateşile zapte
dilmiş olan "Enosis,, gemisi olduğunu pek az kimse bilir. Denizcilik a.Ieminde bir mucize 
tarihi bahrimiz içinde şanlı bir sahife teşkil eden bu hakiki kahramanlık hikayesin bir 

kaç gün içinde başlıyoruz. 
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12 Sahıtf' 

Istanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Halit beyle Murtaza Ef. nin 
Hasan beyden istikraz eylediği 
mebaliğin temini istıfası zımnında 
Eyipsultanda Topçular mahallesin
dt! Kııla caddesinde atik 23 cedit 
29 No. elyevm maa oda bir bap 
ahırm on altı b ase itibarile on 
dört bi11e1i otuz gOn müddetle 
ihıdei eneliye mllıayedesinc va
zolunarak dôrt yib Jira bedelle 
talibi ubdeainde tekarrilr etmiş 

olmakla yOzde bet zamla ve on 
bet gOn m6ddetle ibalei kat'iye 
mlluyedeaine vuedilmiıtfr. Mez-
ktU mahalle ahşap kapıdan gi
rildikte toprak avlu llzerindeki 
tahta Hma merdivenle aama o
dama GnOndekl ıabanhğa çıkılır. 
Sahanlık (berinde bir asma oda 
meYcuttur. Ahşap merdivenle bir 

!k.mı ahu Ye bir kıamı uma 
edaam llzerlne tesadtıf eden bi
rind kata cdalu ki iç içe iki 
odadan ibarettir. Odalan ihtiva 
eden a..m ahpp olup odalann 

erkwem• mlMdif, semini toprak, 
etrafa toprak barçla yapalmıt taş 
dllftl'b .. ort.umdan ikiyç b6-
~lt bir kmm Mmnabğa ihtiva 
ede1a ahu ambtmdlr. Ve ıon 
.t.._. laaraptır. Arkamda gtıb-
;.Jlk ftl'Clu. M••baaa iki yi1z on 
metn marabbamdan yilz kırk 
clokm metre marabbaı ahır lmk 
metre marabbaı ahfap kisımden 
!bvettlr. 

Had.da: 1at tarafı Halit Ef. 

Ye ıu...daramD lmne " bahçe
li, .o& tuah ABJ• H. an hanesi 
ve o...a ....... ukuı pftlik 
\ariaa, oepb.I tariki lm. De
~aunda bül bedel Ullbaca Ah-
Get ikamet etmektedir. Mezkar 
GAhallla t.m•mma bin lira kıy-
met takdir edllmiftlr. Talip olan
lar ldymeti mabammenealn ,az. 
de oa alabetlnde per akçeflni 
Alarak 16 • 12 • 926 tarihinde 
'29-5522 doqa mnnarulle aut 
un Of baçaJdao Oll b .. ~ 
kadar '-taabal dnn!Dndl icra , 
memarlatuna btnat yeya bDYe-
klle mGracaat eylemeleri illa 

'#' ' 1 • 

e 

Şık ve zarif kışlık levazımı iksaiyenızden 

üı asri ~nptnlnr En a1ri ~ornplnr 
En aut Mantolar En aıri ~nrpnlnr 
En aar• H~iseler üı ani ~nntnlnr 
En -

1 Musnm~nlnr En ..,, ipetli tumaslnr 
En url Bluzlar En .. rı YlnlO ~umaslar 
En aıri fl~ivenler En aut l uunlet esynsı 
Daima mutedil fiatlar 

lstanbul vilayetı defterdarlığı ilanları 
Cıns. Muıtemılalı Mevku Maba1leı11 

Kalamış Zühttlpaıa 

« « 

Sokagı 

Fener 

« 

« 

Dllkkin 

« 

No. M. ı<ıymetı 

42 - 44 2200 lira 

46 1200 « 

48 2200 « 

Üst katta iki oda ve tahtında bodrum 
ile zahnnda 18 S metro 25 santim bahçe 
Fevkinde bir oda ve tahtında bodrum 
zahnnda 64 metro 50 santim bahçe 
Fevkinde 1 oda ve tahtında bodrum 
zahnnda 140 metro 25 santim bahçe 

« « KalalDlf « 24, 26, 28 2000 c 990 metre murabbaında bahçe ile de
rununda mebni depo ile bir oda ve 10 
hayvan istiab edecek ahır vardır. 

BaJida cinsi evsafı muharrer emlAk aablmak ilzere 20 gtın müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 
42 - 44 ve 48 numaralı dnkklıılann bedeli iki taksitte diğerlerinin defaten tesviye edilmek şartile 
taliplerin kıymeti muhamminesinin yilzde 7 buçuk nisbetinde pey akçelerile 5 - 12 · 929 tarihine 
mOsadif perşembe gllnti aaat 1~ ten 16 ya kadar Üsküdar mal müdilrlüğünde müteşekkil komisyona 
gelmeleri ilin olunur. 

• SA TIUK ARSA Edime kapuaunda Hacı muhittin mahallesinde 
Jökilncilıer caddesinde No.114, 100 ananın tahmin edilen bedeli 200 
liradır, müzayede 16 kinunuevvel 929 pazar gtlnll saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacakbr. (M-1113) 

• SATILIK ARSA KadıklSyllnde Haaanpqa mahallesinde eski 
kurbah dere yeni linci Muradiye sokağ nda No. 1, 1600 arşındır. 
Sakit hanedan azaaınc.lan damat Mahmuda aittir. Bedeli defaten 
verilmek şartile tahmin edilen bedeli 960 liradır. Milzayede pazar
lık suretile 21 kinunuenel 929 cumartesi gllnti saat 14 te Def
terdarlıkta yapdacaktır. (H-964) 

• SA TIUK EV VE DÜKKAN Yedikulede imrahor Ilyaı bey 
mahallesinin Sideria sokağında No. 4,2 bedeli bir aenede iki tak
sitte verilmek f&rtile tahmin edilen bedeli 3000 liradır müzayede 
10 klnunuenel 929 Sah gllnll saat 14 te Oefterdarlıkta yapıla
caktu. (R-1406) 

lf- SATILIK ODA Çakmakçılarda Daye hatun mahallesinin Bn
yllk yeni han orta kabnda No. 38tahmin edilen bedeli 600 liradır. 
Mllzayede 3 klounuevvel 929 pazartesi gtınti aaat 14 te Defter
darlıkta yapılacakbr. (1071> 

• SA TIUK EV Y edikulede İmrahor lıyaa bey mahallesinin Ha
cı Manol sokağında No. 62,64 iki katta altı oda bir mutbah ve
aaireyi mllftemildir. Tahmin edilen bedeli 2000 liradır; mllzayede 
10 klnunuevvel 929 aalı gtınll aaat 14 te Defterdarlıkta yapıl
caktu. (R-1045) 

• SATILIK EV: Y edikulede imrahor Uyu bey mahallesinin Ali 
efendi sokapda No. 17-17, klrgir iki katta 3 oda ve mtlftemelib 
aaireai vardır tahmin edilen bedeli 1200 !iradı. Müzayede 16 ki· 
nunuevvel 929 pazarteai gtınll aaat 14 te Defterdarlıkta yapıla-
cakbr. (R-1048) 
* SATILIK KARGIR EV: Yedikulede imrahorda lıyas bey 

mahallesinde Sideris aokatında No. 17,3 tahmin edilen bedeli 800 
liradır. Mkayede 16 klnunuevvel 929 pazartesi gtınll saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. ıR-1087) 

Piyanko müdüriyetinden: 
Mevcut nllmuneleri veçhile muhtelif cins evraktan ilç yii1 

bine yakın evrak tabettirileceğinden tabi talip olacaklann 
pey akçelerile birlikte 28 - 11 - 929 tarih perşenbe gllnü saat 
15 te piyanko mndnrlfiğilnde miltqekkil tayyare milbayaat komis· 

Kadiköy 1 inci hukuk mahtte
mesinden: 
Kadıköyilnde Y eldeğirmeninde 
Uzun hafız sokağında 127 No . 
hanede mukim Güzide hanıma 

Terzi Salamon Biçerano efen
di ile meyanenizde mütekevvin 
kira bedelinden 72 lira alacak 
davasına dair Kadıköy sulh 1 inci 
hukuk mahkemesinde gıyabınız
da cereyan eden aleni ve ıifahi 
muhnkemede tnf sil atı zabıtna
mede yazılı olduğu üzere H. U. 
M. kemeleri kanununun 337 ci 
maddesi mucibince yeminden 
imtina etmiş addolunarak da
vaya sabit nazarile bakıldığın-

dan akit tarihinde mer'i olan 
mecellenin 432 inci madde-
sine tevfikan müddeabih altı 
aylık 72 lira ücretten kendi his
sesine ait olan 36 liranın dava 
ikame edildiği 4-5-29 tarihinden 
itibaren % 5 faizi nizami ile 
masarifi muhakeme ve harcı ila-
mın sizden tahsiline kabili tem
yiz olmak üzere 16-11-929 tari
hinde gıyaben karar verilmiş ol
duğu tebliğ makamına kaim ol-

olunur. • )'Onuna milracaatlan. mak üzere ihbareıı ilan olunur. 

T........ 27 

Scyriscfain 
Merkez accntası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 
Şube ıccntası : Mahmudiye 

hanı altında İstanbul 2740 

AyYalık surat postası 
( MERSiN ) vapuru 2 6 teş

rinisani salı 17 de Sirkeci nh
umından hareketle [ Gelibol~ 
Çanakkale , Küçükkuyu , Edre
mit, Burhaniye, Ayvalık ] :l 

gidecek ve dönüşte mezkôr 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyackknr. 

Gelibolu için yalnız yoku 
alınır, vük alınmaz. 

1 raozoq ıKtnCı pOSllSI 
(ANKARA) vapuru 28 teşrinı

sani Perşembe günü akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize] ye 
gidecek ve [ Of, Trabzon , 
Pulathane , Giresun , Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve lne
'1olu l va u~r:warak gelecektir. 

El t>ısc: ınunakasa~ı 
4 takım kasket ve kostum 

s 2 takım ınaa kasket elbise 4 
Jet kaput ve 2 adet yeldirme 

munakasa suretile mubayaa olu
nacaktır. Kat'i ihale 30/ı 1/929 
tarihinde icra kılınacağından ta 
!ipler şartnameyi gormek için 
her gün münakasaya iştirak et
mek üzere tarihi mezkurda saat 
16 da levazım müdürlüğüne 

Yeikenci 
VAPURLARJ 

Karadeniz liıks ve sürat postuı 

Samsun 
vapuru 2 7 teşrinisani 

Çarşamba 
gunü akşam Sirkeci nhumın
dan hareketle doğru [Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Sürmene 
... e Rize ] ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında k:iin acentesine 
,,rıracaat Tel. f c;t:mdul 1~1 ~ 

lstanbuı aıtıncı Hukuk man
kemesicden : 

Sabiha hanımın Er:ıurum Sı
ğırcık mahallesi sakinlerinden 
Ahmet oğlu Kazıl aleyhine ika
me olunan te•cili akit talebine 
mütedair davadan dolayı mild
deiye tarafından verilen arzuhali 
sureti ilanen tebliğ edildiği hal
de gösterilen mtiddette cevap 
ita edilmediği anlaşılmakla gıya
ben muhakeme icrasım ve gıyap 
karanm bir ay mllddetle ilAnen 
tebliğ ve yevmü muhakemenin 
30 kinunevel 929 pazartesi gtı-
nü saat 14 e taliki karargir ol
muş olduğundan mllddeti mez
kiire zarfında itiraz ve yevmi 

muhakemede isbab vucut edil
mediği takdirde muhakemenin 

gıyaben icra edileceği mal6m 
olmak üzere ilin olunur. 


