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Sizim içccci§miz
tütün müdür,
paketi midir?

tarahndau
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olunmUf·
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veya « AntiYenizelizm» meaeleai,
bir dlmhuriyet
Yeya krallık meHle.I delil bir
•Adalarm em·
niyeti,. Ye bir
"Milli mlldafaa"
mueleai olarak
tellldd edilmektedir. Bu gazeteler her tehlikenin bizden gelecejinl tahay,uı ederek diyor-

ttiklerini def'atla
yazımttık. Ba en•
difenin 11eYkile
Yunan bllldbneti
biltOa bahriye
erkliımclan

fikir

ve reylerini aldıktan ıoma aon
ve kat'ı bahri
programmı tanz:m ve te.bit etti.
Yunanlıların 6tltrlnl koparan Yaımıumuz:
Hu Programuı eıub hatlan kararından dolayı bDyDk bir lar ki:
Atinadan al1nan huauai telgraf- memnuniyet izhar etmektedirler.
• - T&rkiyeye kup faikfyeti
larla lstanbul matbuabna da Bu memnuniyetle mtlteraflk ola- bahriye temin edemiyoruz. Hiç
intikal eyledi. Dnn gelen Atina rak ayni gazetelerin .erdettik· olmazsa aramızda teaavil bahri
gazeteleri, Yunan hllkiimetinin lerl mntallalarda Ymwıiatanm bulunmadıkçakeııdimizi emniyetbahri programı hakkında kat'i mlldafaai bahriyeal melelai bir te addedeme1'.
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Bale e• evalml
Bu ıene Tokatliyan Ye Pera·
'tlasm salonlarını hayır cemiyet·
r:nin verecekleri balolara kanalan bu cemiyetleri her ıe
verdikleri balolar için mllf•
.ta uğratmaktadır.
uu cemiyetler bafka yer ara...ıak mecburiyetinde kalmıtlar
dır. Dariiliceze baloıu Sipahi
ocağında verilecektir.
Diğerleri de Onyon F ranaez
Beneberit, Totonya salonlan gibi
yerleri tutacaklardır. Şimdiye
kadar verilmesi tekarrtlr eden
balolar tunlardır : 21 teırinisani:
Darilliceze, S klnunuevel :
Kadıköy fukaraperver cemiyeti,
16 KAnunuevel: Bqiktq jimnutik kulnbn, 21 klnunuevel: Himayeietfal, 16 kinununni: Halk
Fırkası, 23 klnunusani: Mtabuat
cemiyeti, 7 Şubat: Tayyare ce-

Bir

kadını

o T

yazılan

.-Ntelcrlmlzde)

(Omwı

Bana bbna
gtın bir sual.

lı1..

Cemal),

QncQ aayrfada

4

Son macera ( r sua1ak

eergilleştı.),

Niçin ölmeli (Roman). baa hfklye
a

Şehlr

ınct

eahlf9do

dedikodulan, c Yatak•

ı

Yeni

romanımıs (SeWıattln Eıııs). Pafkoanaliı mO.tch&a11sımmn tuallerl.
0

ınCI

ee.hltede

Şibgo ~hri niçin baydutlann peyıtahtıdır. (şayanı dikkat bir re-)
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Sal yolculan (M. Turhan beyin romanı), ktıça.k eğlenceler.
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Yeni Abone

prtlanmıs

Rüsumat müdürü
Umun Rllaumat m~ l"ıii İhsan
Rifat beyin bu ~• ı
· 1 ·m·ze
muvasalab bekI~ ,

Ankara Bahçeleri m·· 1 firü
Ankara Şehremaneti Bahçeler mndnrn Haydar bey bazı
mtlbayaatta bulu•l
e
ıehrimlze

ge1-

sında

yol orta-

otomobile sokarak
kaçırdilar
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gGn
yoilunda line-

aluda
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ıartll

gibi bir

cim kaçırma
diaeal olmut• Şifbane ka'
olunda obı·
~
ran Muaevi, ma·
dam Nina isminde bir kadın
Tftnel civanndan geçerken ken·
disini takip ettiği anlqdan bir
otomobil hemen yanında durmut
ve içinden inen bir adem Ninayı
kucakladığı Jibi otomobilin içine

Her karllnl 1000
Türk liraama Hüldl·
~~ etçe muteber bir ıe
rdlde aigortaya vazediyor.

atmııbr.

Otomobil derhal hareket etm1t
ve ıtlr'atlo ortadan kaybolmut·
tur.
Nimanın yanında bulunan bir
arkadqı hadiseyi derhal kaduun
aileaine . bildirmiş ve Ninanın
ailesi polise mOraccat etmittir.
Baha İlminde bir adamdan
ınphe edilmektedir.

ekıildi

o
Her kariini 1000 Türk lirasına
Hii.kumetce
, muteber bir
· şekilde sigortaya
vazediyor.
Gazetemiz, bu hizmeti yapabilmek için çok büyük fedakarlıklar
ihtiyar edecek, fakat okuyucularına en küçük bir yük bile
yükletmiyecektir.
L4tfen yann
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söylemektedirler

,Bilhaua YaY·
uzum.uzun tami·
rinden IODra Yunanlılann vazi·
yeti babriyelerinden nekadar

ge- r - - - - -...
Çilmesi için icap
eden tedabir ittihaz
edildiği
Cihetle bir mlld- 1
dettenberi ıeh
tİ111izde bulunan
~lllniyeti umulbiye
mildilrU
~fat Bey dünk'"
~presle An'
l'aya avdet
•e poliı er-

kaııı
bar.

bizden emin

bile bahri silahlarımız arasında,
hiç olmazsa, tesavi bulunmalı imiş!

vukuatı- ·

lllın öntbıe

yıfa
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Failıiyet değilse

Gazetelerde
okuyoruz! Tntün
inhisar
idaresi piy:asaya yeni cıga
ralar çıkara
cakmıı. ismi
Bey, Paşa,
·endi, Ağa daha bilmem ner olacakmış. Resimleri deği
ecek, kutulan güzelleşecekmiş.
Her şeyden evel şunu slSyliyelim ki bizim içeceğimiz, ne
isim, ne cıgaranın paketi, ne
de paketin üstündeki resimdir.
İsterdik ki inhisar idaresi,
iatlan yükseltmek şöyle dursun
biraz indirmiye teşebbüs etsin,
hatta indirmese bile indirmeyi
düşünüyoruz deain ve bizi tenıil hayalile avutsun ..•
Kuru bir vadi bile bize çok
gören idare kalkıyor, bir isim
tebdilile fiatlara zamlar yapıyor.
Ah ıu yeni yapılan cıgara
paketlerinin kutularile· resimeri de cigara yerine kabili
wtimal oJsa' ı ,e iyi olurdu!
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Halet. korkuyorlar

Anlamak isterü

Rıfat Bey
Emniyeti umumiye
müdürü Ankaraya
gitti

numara arı
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okuyunuz
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Gayri mübadiller

a tbuatınıızdan takdirle
'ah ivorlar

Takdiri kıyn1et işlerin
den şikayet ediyorlar

An

Gayri mübac'illere para tev•
ıfabna başlanmak üzere bulunul·
ması yeniden bir takım şikayet•
lerin znhunına sebebiyet vermiştir.
Şikayetçiler
alakadar
makamata mllracaatla şunları
talep etmişlerdir:
Maliye vekAletine merbut takdiri kıy·
met
komisyonu
tapulardaki
kıymetleri üzerinden ve tarihlerine nazaran muavazaya tabi
gayri menkulitm kıymetlerini
tkdir ediyor.
Bu kıymetler llzerinden arazi
sahiplerine para ve ileride mal
tevzi edilecektir. Halbuki gayri
mübadillerin ekserisi bundan
mutazarrır oluyorlar. Yerinde
takdir edilenler bugünldl kıy·
metleri nzerinden mazbatalar
almqlardır. Tevziattan buna gö·
re istifade edeceklerdir.
Burada takdir edilenler ise
tapu kıymetlerinin azami 3 misli
zam alacaklardır. Bu bir haksız·

ra, 1 !
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M.
Kazım

Kıbrısta

Türklerle
Rumlar birbirlerine girdiler

B.
rd 1
pıs~a

lıazretlermden

matbu ahmıı
lıakkmda

Kıbrıs,

fi-

kirlerini sordum, şu beyanatta bulundular:
«Türk matbuah glln geçtikçe
gerek şekil ve gerek mündericat itibarile inkişaf etmektedir.
Maamafi hali hazırile matbuatımız
tamamen tekemmül etmiş addolunamaz. Henüz ve11ait ve teş
kilat itibarile Türk matbuatının
noksanları olmakla beraber halkın tenvirine pek ziyade hadim olduklarını ve neşriyatla
nnda daima vatani hislerin
hakim bulunduğunu
memnuniyetle görmekteyim. Yeni Türk
harflerinin ne§ir ve tamimi
hususunda matbuabmızın müşte
reken ve büyük bir gayretle
çalıştıkları iftiharla zikre şayan
dır. Yeni Türk harfleri gazetelerimizin şeklini daha zarif bir
hale sokmuştur. Öyle zannederim ki, karilerin adedi de artmıştır
ve daha çok artacaktır,,.

Cemiyeti belediye
azasını

Burada Denya
köyOndeki bir kahvede Salih
Hasan namında bir Türkle kahveci Rum arasında gece bir
kavga çıktı, Türklerle Rumlar
birbirlerine girdiler. Salih Hasan
öldü, polis işe vazıyet etti, köyHilerden bazılan teV'kif edildi.

Avusturya Ati.naya aefir
gönderiyor
Atina, 10 Şimdiye kadar
burada sefareti
bulunmıyan
Avusturya hUkUıneti 1930 bllt•
çesine Atinada l>ir sefaret teaisi
için tahsisat koymuıtur.

Ruıyadalri kiliıeler
Atina, 10 (Hususi) - Mosko·
vadan bildirildiğine göre Sovyet
hükftmeti Rum ortodokı kilise·
lerini kapatmakta, depo ve ikametgah haline koymaktadır •
Moskovanın içinde bulunan Rum
kilisesinin de bu suretle kapablmasına teşebbüs edilmiş ise de
Yunan sefirinin itirazı üzerine
bundan vaz geçilmittir.

davet' Filistin Y ahudiierinin

C. H. F. Müfettişliğinde:a ı
Cemiyeti umumlyei belediye
azayı mu teremesinin 13 teşrinf·
sani Çarşamba güntl saat on
dörtte fırka merkezinde aktolunacak içtimaa behemehal teşrif
lerini rica ederim.

ont Vo pi gidiyor

İtalya sabık

Maliye nazın
Kont Volpi bu akşam memleketimizden aynlacaktır.

Türk-İtalyan hakem mah·
kemesi dün Aptülhamit veresesi tarafından açılan ve Tarabulus ve Bingazideki emlak ve
arazinin iadesine ait davanın
rü'yetine başlamıştır. Hükumet
bu arazinin iadesine taraftar
olduğunu bildirmiştir.
Şark

vilayetlerindeki Ermenilerin kafile halinde hududu
milli haricine gitmekte oldukla·
nnı "Yeni Adana ,, refikimzi
yazıyor.

Y eşilhilal kongresi Kinunuevelde toplanacaktır.
Zabıtai Belediye işlerinin
bir elden idaresi için Şehrema
netinde bir müdüriyet teşkil
edilecektir.
m Fabrikalar mütehassısı Halıcılık hakkında tetkikat icrası
için lzmire gitmiştir.
Gazetemizde intişar eden
beyanatını
tağyir
ve tahrif
ettiğinden
dolayı
vali vekili
Muhittin bey İzmirde münteşir
«Ahenk» aleyhine dava açacaktır.

Yırhk

10 -

paralar talimatnamesi bu aydan itibaren movkil tatbike vazedilecektir.

fceııürü
İngiliz

çok fazla

hfikfımeti, Filistindeki

kargaşahklarda

ölenler için naktı bir tazminat vermeyi kabul
etmiıtir. Fakat bunun için taz·
minab alacak olanlann öldürülen kimsenin bakımı~a muhtaç
kimaeler olması şart koşulmuş
tur. Bu ytlzden bir çok ahudi
adeta matem içinde imif.

• Rusyaya ihracat işine verilecek istikamet elyevm şehrimiz
de ·bulunan fktısat vekaleti müsteşan Şakir beyin Ankaraya
avdetinden ıonra taayyün edecektir.
• İnhisar idarelerinin şahsi
yeti hükmiyeyi haiz olmaları hakkındaki kanun B. M. M. ne sevkedilmiştir.

• Himayeietfal anneler birliği
dün vali vekili Muhittin beyin
riyasetinde toplanarak faaliyete
geçmek üzere bazı tedabir ittihaz etmiştir.
• Atinadan gelen telgraflara
nazaran İsmet paşanın nutku
iyi bir tesir bırakmıştır.
• İstantul-Ankara arasındaki
ikinci telefon hattının tecrübelerine başlanmıştır.

Hukuk talebesinin
koneresi
Hukuk talebe cemiyetinden:
15 Teşrinisani 929 Cuma günü
saat onda Sutanahmetteki tale•
be birliği binasında senelik adi
ictimaa devam edileceğinden
bütün arkadqlann muayyen aa•
atte mezkür mahalde bn1unmalan
rica olunur.

Programlan

Amerikanın

Deniz için bitmiş, hava
ile meşgul olacaklar

donanması

Atina, 10 ( Huıus1 ) - Yeni
bahri program
Yunan donanmasında, modern ve yem
zamanın icap ettirdiği ıekilde
harbetmek kabiliyetinden mahrum bulunan gemilerin çllrüğe
çıkarılmalarını amirdir.
Yeni
bahri program kat'i surette tesbit edildiği cihetle ıimdi mem·
leketin hava teıkilAbnın tanzimi
icap etmektedir. Bunun için bir
hava mOıteıarlığı tesia olunacaktır.

iki

tahtelbahlrleri geliyor

Atina, 10 (Huıuıt) - Triton
ve Nir6ı tabtelbahirlerinin Fran•
1ada tecrübeleri devam etmek·
tedir. Her iki gemi sene baıına
do§'ru Yunanistana ıelmit ola-

.
İranın ilk biiyii.k

caklardır.

demiryolu
Tahran 9 (Hususi)- Şah hazretleri, memleketin şimalini baş
tan başa kat' edeck olan büyük
bir timendiferin bitmiş olan 11O
kilometrelik ilk kısmını teftiı
etmittir. Bu kısım pek yakında
faaliyete geçecektir.
Gümillclinede neler oluyor?
Gümülcüne, 10 ":."T" Müftü Nevzat hocanın memlekette nifak
çıkaran icraatı bazı mahafilde
hoı görülmediğinden azli müna·
sip göriilmUştür.

Havyar yerine
Fıçılara

kömür tozları
eümrükte mi kondu?

Geçenlerde Albana vapuruna
yükletilen havyar ıandıklannda
kömür tozu zühur ettiğine ve
bu sahtekarlığın sigorta bedeline tama edilerek yapıldığına
dair bir yazı intişar etmişti.
Aldığımız malumata nazaran
bu itin bir ucu da gümrük idaresini alakadar etmektedir.
Mevzuu bahis 6 sandık havyar gümrükten çürük havyar olarak 5 liraya satın alınmıştır.
Gümrük idaresi bu havya,ları
kanuni müddeti zarfında sahibi
çıkmadığı için 2-4 sene giimrük.te yatarak çürüdükten sonra satmış, fakat bu çürük havyarlann
memleket
dahilinde
istihlak
edilmemesi için (6) sandığın da
açılmadan ecnebi memleketine
sevkini şart koymuştur.
Mallar Albana vapuruna doğ·
rudan doğruya gümrükten memurların muhafazası altında nak·
!edilmiştir. Vapurda amele hır·
sızlık yapmak için fıçıyı kırdık
ları zaman fıçıdan çürük havyar
yerine kömür toıu zühur etmiş
ve mesele bundan sonra resmiyet keibetmiştir.
Şimdi anlaşılacak nokta kömür tozunun havyar fıçısına ne·
rede ve kim tarafından konulduğudur. Bu, hala bilinmiyor.

UUNDE 10 PARA
Anadolunun her köşesinde
birer çocuk sarayının yük-

selmest için HİMA YEi ET-

FALlN hepimizden
beklediği gardını.

dehşet/eni.yor
Nevyork 10 - Amerik~ bahriye nezareti elyevm hali faaliyette bulunan 57 destroyeri çil·
rilğe çıkarmıya karar vermiftir.
Maamafi Amerikanın elinde 309
muhrip vardır. lngiltere ise
140, Japonya 101, İtalya 65,
Fransa 54 muhribe maliktir.

AHnada bir hadile
Kavala, 10 -

Bura tlitiln a·
meleıi namına M. Venizeloaa
maruzata giden bir heyet azaları
nizamı içtim&iyi muhafaza kanunu
aleyhinde ı8z söyJemİf, bunun
hakkı hOrriyete atılmıı bir tek·
me olduğunu beyan ile kanunun
ilıaıını iatemiştir.

Bqvekll bu hareketi ktıataha
ne bulmuf, heyeti humrundan
çıkarlmlf ve bu vesile ile mem·
leketi komOnistlikten temizliyeceğini bildirmiıtir.

Yunanlılar yeni bir
hazırlıyorlar

kanun

Hariciye nazın
Mibalakopu)oı ile adliye nazın
Dimos ecnebi devlet rüesası
aleyhinde neşriyatta bulunan
Atina, 10 -

gazeteler hakkında takibat_ icrası

için yeni bir kanun lAyihası hazırlamıya karar vermiılerdir.

Yunanistanda

ıekavet

Selinik, 10 [Hususi] - Alisonyaya yakm Farmaki köyüne
ıakiler girerek bir köylüyü dağa
kaldırmışlardır.

Dağa kaldırılan

köylü şakilerin evelce kendisine
emaneten saklattıklan paralan
sarfetmiş imiş .

•kdam - Ali Naci bey, Baş
vekilimizin nutkundan bahsediyor. İsmet paşanın millete
ait dertleri çok açık bir ifade
ile teşrih eden bu nutkunun, bir
siyaset icabı değil, Başvekilimi
zin adeti veçhile bir memleket
icabı olduğu kaydedilerek bu
nutkun açık Türkçeye tercemesi,
içeride rahat çalışabilmek için
dışarıdakilerle anlaşmak olduğu

nu, davalı işlerin ayıklandığına
itaret ettiğini söyliyerek sene·
lerdenberi takip edilen programı
ıöyle tarif ediyor:
Memleketi, balkı rahat ettirecek hale getirmek.
umhuriyet - «lktısadt teş·
kilAt ve ticareb le meıgul·
dür, M. Nermi bey, Dreı·
denden gönderdiği bu mektu·
bunda Cumhuriyet devrinin yap·
bğı eaaılı tqkillt
hakkında
eıaah limitler
bealiyebileceği
mizi ı6yliyerek bu gibi teşki·
llttan mahrum olduğumuzu iddia
edenlerin hataya dil,tilklerine iıa·
ret ederek ticarete ait tqkilab·
mızı g6zden geçiriyor, diyor ki:
Memlekette iatihaal olunan
efYBDID çok btlyllk bir kısmı
sarfediliyor. Fakat harico ıevk·

C

lıktır:

1 -

Yerinde takdir edilenle·
rin bonoları nazan dikkate alın·
mamalıdır.

2 - Yahut umum gayri mil·
badillerin emlakinin
yerinde
kıymetleri takdir edilmeli.
3 - Veyahut şimdiye kadar
yerinde takdir edilenler emsal
addedilerek diğerlerine de bun·
lar gibi kıymet takdir etmelidir.
Haber aldığımıza göre cemi·
yet te bu nizamnamenin tadilini
maliye vekaletinden talep etmiştir.

Ruıyada itlerinden çı

karılan

hocalar

Rigadan bildiriliyor: Rus ma•
arif komiseri, komünizm ile ara·
ları hoş olmıyan 165 darülfünun
profesörünü vazifelerinden çıkar·
mıştır. Bunlar, Rus toprağın·
da hocalık yapamıyacaklardır.
İçlerinden bir kısmı harice hic·
ret etmek istemişlerse ide zin
verilmemiştir.

edilmiyen stoklann da bir nis·
betini bulmak lazımdır. Diğer
ham eşya istihsal eden memleketlere nazaran bu, az mıdır, çok
mudur? Az ise teşkilat rolünü
yapmış mıdır? işte hular bi.lin·
meden teşkilata hakiki faalıyet
sahası bulunmuş olmaz. İlk ön:~
ilmi tetkikat, lüks için degıl
hayat için bir bina.
illiyet, başmakalesini Türk•
Yunan münasebabnın son
safhasına hasrediyor. Mah'"
mut bey Yunan gazetelerinin
son günlerde Türk-Yunan müna'"
sebatını çok ümitsiz bir safhada
göstererek neticenin aleyhinde
çalışmış olduklarını kaydediyor
ve diyor ki:
Bu gazeteler, Atinada . bulunduğum ıırada
benim Yunan
htlk6meti ricalile görllıerek Yu:
nanlıların netice hakkındaki
llmitıizliklerini Ankaraya bildif"'
diğimi yazıyorlar. Yunan ricalile

M

temaı ettiğim doğrudur; falc 8 t

bundan aldığım netice, onları0
da bizim gibi yeni müzakerat•
intizar ettikleridir.
Gazeteler, açılmak üzere ola11
bir mtızakerenin neticesini teh'"
dit etmemelidirler.

Sahife

Katranlı

Talip yok
Kamere gitmeyi kimse
isten1iyor

.>

vol

-

yGıkuşu

Serencebey

yapılmıya başlandı
'

(
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Ilk filim

ı

kurbanı

Bir aktör öl<.:ü, biri
ağır yaralı
Şehrimizde çevrilmekte olan
"Kaçakçılar,, filimine ait dünkü
·alışma esnasında feci bir kaza

~ir

müddettenberi ~">aris SCJ
a 'annda binlerce insamn mera .. ını celbeden bir ilin görülmektedir. Bu ilanı yapıştırtan,
Paris kimya ve hikmet mektebidir. İlanın muhteviyatı da şu
dur:
<< .uis Hikmet ve kimya mektebi yann saat « 18,30 » da,
Arz ile Kamer arasında muvasala
temini için ciddi bir teşebbüs
yapacak, bunun için de gayet
lruvvtli, obüs mermisini andırır
bir vasıta istimal edilecektir.
Fenne ve insaniyete hizmet
etmek istiyenlerden bu seyahate talip olanların müracaatı.»
Bu ilin, verilen habere göre
elan Pariste yerinde durmaktadır.
Bin;tenaleyh tecrübenin yapılacağı bildirilen yann ise hala gelmemiştir.

Acaba bu hal, dfinyada ideal
aal ibi insanların kalmadığına mı,
7oksa, bu işe inanacak kadar
aivri akıllı bulunamadığına mı
delalet eder? Siz ne dersiniz?

----

imtihanı
İstanbul postanesine ahnacak

Müvczzilik

•0•..aler içla diba .pellta ve

tel!!raf başmOdOriyetinde bir
imtihan yapılmıştır.
Bu imtihana 35 kişi iştirak
etmiştir. İmtihanda kazanhnlar
)'arın belli olacaktır.

in

TAKVİMİ

12
Tcırinisani

CemaziyellJhir: 1 O
Namaz vakitleri
abah

O~lc

11,58

İkindi Akşam Yatsı

I4,S7

16,54

IS.~

Duçar olduğun felaketin
uyandırmasını
merhamet
istersen başkasının mazhar
olduğu saadeti kıskanma.

Ha.va raporu
Bu sabah tazyıkı nesimi (761) milimetre idi.
Dün azami hararet «20»
bu sabah asgari hararet
(12) derecedir. Bu gece
rüzgar mütehavvil hava bulutlu, fakat yağmursuzdur.
(Kandilli

rasatancslnd~n

nlmmı(tlr

Borsa cetveli
İngiliz 1032,50; Frank
11,97,0; Liret 9,01 ;
İs
viçre 2,43,25; Dolar47,57,5;
Dahili 97,37,5 ; Altın 898;
Anadolu 24,30,00; Rumeli
6,60; Tramvay 73/; Düyunu muvahhide 214,75.
t~ h:ınltft(•ncl

"

ı

r:rn•

kilirken o!muştur.
Sait efendi bugün Etfal hastanesinden Sihhat yurduna nakledi!ecektir. Yarası ağır olmakla
beraber hayatı kurtarılmıştır.
Kazaya sebebiyet veren şoför
Hasan derdest edilmiştir.

Muzipler

Tokatlıyanda bir Alman
arı koca intihar ettiler
Hadiseye sebep memleketlerinden
kaçtıki·an sonra iş bulamamalarıdır
Dün Tokatlıyan otelinde Alman tebaasından bir kan koca birlikte intihar etmişlerdir. Bundan beş gün evel M. Oren isminde
bir Alman, kansı ile beraber otele gelmiş ve bir daire kiralamışbr.
Birkaç gündenberi sakinane bir hayat süren bu karı koca dün
odalarından çıkmamışlardır.

Bu bal otel müstahdimlerinin nazan dikkatini celbetmiş ve mtıdürü haberdar etmişlerdir. odadan hiç bir ses gelmeyince kapı
polis tarafından açılmıştır;
1
l
M. üren ve zevcesi yataklannda ölü o arak bulunmuı ar ve taharriyat neticesinde zehirli bir ma dd e il
• e intih ar ettiki eri tesb it
edilmiştir. İşe müddei umumilik vazıyet etmiştir; tahkikat yapılmaktadır.

ı•r

Yap lan

katranlı

yollardan biri

Şehremaneti Yıldızla Serencebey yokuşu arasında (200)
metrelik bir kısmı katranlı ola·
rak inşa ettirmektedir.
Beşiktaşlılann
pek ziyade
ehemmiyet
verdi ki eri
bu
yolun açılması civar halkının
o derece memnuniyetini mucip
olmuştur ki halk şimdiden ara·
lannda 500 lira toplamışlar ve
yol bittiği zaman bu para ile
mükellef bir resmi küşat yap·
mıya karar vermişlerdir.
Beyoğlunun meşhur gazinolann•
dan birinin müdürü de bu civarda ikamet ediyormuş.
Bu zat ta resmiktlşat günn
büfe sarfiyatından yüzde 50 ten·
zilat yapmayı vadetmiştir.

Bizim istihbarımıza göre intiharın sebebi şudur:
M. Üren Almanyada noterdir. Mühim bir para ihtilas ederek
Ajans Havası tuzağa
memleketinden uzaklaşmıştır.
düşürnıek istediler.
Zevcesile birlikte iş bulmak umidile lzmire gitmif, bulamaFransanın ve dünyanın en
ymca lstanbula dönmüştür. Uzun müddet işsiz kalan M. Oren ve
büyük ajanslarından biri olan
karısı İstanbulda da bir iş bulmaktan ümitlerini kesmişler, intihar
ajans Havasa birkaç
muzıp
etmiye karar vermişlerdir.
musallat olmuş.
yangınlar
••
•
muzesı
Geçen gün ajansın muhabiri
Dün gece Kumkapında Şehsüsünü takınarak telefonla uysüvar mahallesinde 2 numaralı
Vivanada
bir asırlık 1
.,
durma haber vermişler. Fakat
Sadık Efendinin evinden yangın
Sahnede rolünüzü
cıga ra koJleksiyonları 1
f k
çıkmış, derhal söndürülmliştür.
unuttuğunuz oldu mu?
Havas ajansı işin ar ına varaDün gece Fındıklıdaki fıçı
Avusturya tütün inhisar i- ~
rak kurulan tuzağa düşmemiş.
Bu sual F ransanın meşhur
daresi Viyanada bir ci~ara
fabrikasından da yangın çıkmış,
3unun üzerine -ıjanskn verili·
fakat sirayetine meydan verilsahne
san'atkfırlarından bazı
müzesi tesis etmek tas ..vvuyormuş gibi Paris radyosunu almeden itfa edilmiştir.
larına tevcih ediliyor. İştr
• rundadır. Bu .müze 1832 seneevelki sene şehrimize gelm'
datll)ışlar.
...
N ez!lfe~ ahırlarında
sindenberi
her
memlekette
olan madam Vera Serjir
lng:Jiz laralına fenalık geldiğis:rkat
çıkarılan her nevi cigaralann
d
kolleksiyonunu
yapıp
halka
ni, ölilm h::.linde bulunduğunu
verdiği cevap :
Azaplrnmdaki nezaret ahırın .a
- Eet! bununla beraber m
neşrettirmişler.
c ve:ki gün bir hıı·sızlık olmuş
teşhir edecektir.
·
"t"b
d'"
ü
M
h
Şimdiye
kadar
en
eski
kemmel
bir hafızam var; fak
H avas nıansı,
ı ı arını
uş rtemizlik iş er= ame'.esir.den .a mek için yap1lan bu te~ebbüsmudun sandığı kırılarak içinden
olarak ancak 1844 senesine
heyecan ve korkuya o kad
ler karşısında adliıeye m:lraca303 lira ça:!;ımı:.tır. Hırsız belli ait cigara koHeksiyonu elde
çabuk kapılırım ki , sufle
deliğinde görmedikçe, yüyünL,
at ctmiştir._~===-=--=-::==---'-=-d=--e-Q-~il=d=ir=.==-.,.,,__ __.=======-ed=ı=·ıe=b=i=lm=:ş=t=ir=.=====-=-=====
defa oynadığım bir piyeste bfü
' olsa, gene kendimi emniye
altında hissetmemi
El' an hatırlarım: Yetmişine
defa olarak oynad;ım biı
piyeste bir cümleyi unutuverdim; bu, bana o kadar tesir
etti ki birdenbire bütün soğuk

Cigara

hiç bir

Edebiyatta kavun!

Salı

6'44

:>lmuştur. Kaza kurbanı, aktörlerden Karakaş ef. dir. Bir otomobil
kapaklanması neticesinde ağırca
yaralanmış, hastanede ölmüştür.
Aktörlerden Sait efendi ağır
surette mecruhtur. Hasan Tahsin
efendi de hafif yaralıdır. Kaza
bir viraj esnasında ve filim çe-

Bir facia

okurken
Geçen gün Ahmet Haşim B. ,
Vakıt - Kadınlar Yunanissonbahar meyvalarından bahsetanda belediye intihabatına
derken «bu mev· ~-=::-~~-.
·
ştirak edecekmiş!
simin en sarı ve
- Yunan müntehiplerinin
en kokulu mey·
ne kadar yaygaracı oldukları
vası olan kavcn
~J
malum. Buna bir de kadınlar
şimdiye kadar
~~
acaba niçin edert\.U
ı karıştı mı artık seyreyleyin,
siz, gümbürtüyü..
biyata girmemiş, ne için kendinMilliyet - Ticaret sarayı.•
den haysiyetsiz meyvahır edebi- Bir bina kiralıyarak fU
yatta birer mevki sahibi oldukmüstecirlikten
kurtulsun da
ları halde ona ne için kimse mevaz
geçtik
saraydan,
aparbtelik vermemiş?,> diye soruyordu.
mandan.
Bir kere bu sabık şairimize
İkdam - Dayinler vekaleti ..
şunu haber verelim ki son ba- Aman kim olacaksa olharın en sarı, en kokulu meyvası
sada yılan hikayesine benziyen
kavun değildir. Sonbahar kabu badi.se de bitse..
vunları renk itibari ile ya alacalı
Akşam Asma köprü.•
ya turuncudur. Ve kokulan da
- Biz Asmadan vaz geçya hiç yoktur, ya belirsizdir.
tik. Unkapanı köprüsünü düO sapsan ve mis
kokulu 1 zeltelimde evladı ahfadımız
·sterse asmasını, isterse asankavun ise me~hiir ( top atan )
dır ki yaz ortasında çıkar ve ~ "lörliisiinii vaosın.
çok evel ortadan kaybo!ur.
rak girmiş ve her biri kadının
Kavunun diğer meyvalar gibi
bir yerini ifade etmiştir.
edebiyata girmemesine gelince;
Kavun ise kadının ne ağzına,
malu~ a, edebiyata giren büne burnuna, ne dudağına, ne
tün meyvalar - üziimden mada ,
b.rer te!;..ı.!:ı, t~ ::; Ll, re.nız o.a- &<..:r.ime ve ne ka.eme a:ınacak

~

~

t
&+•••·························

Hergün bir sual

kaniıhğımı

yerıne

benzemediği için 1111111- -....- '
diğer bir çok
~~~-._
meyvalann mazhRr olduğu bu
şerefe nail ola-

___

._

mamışbr. Şimdi-

~

den sonra

nail
olmasına da hacet yoktur. Çilnkü edebiyatta realzim bile tur- J
fanın turfası olmuşken kavundan
karpuzdan yapılacak teşbihlere,
istiarelere, cinaslara kim bakar?
Kavunun Edebiyat ve şiirle, bizatihi methine, sitayişine gelince;
bu lazımdır.
Eski edipler, şair!er, şiirler, •
kasidelerle aynı fasileden sayı
lan bir takım helvacı kabaklannı, balkabaklarını bol bol metetmişlerdi. Lezzet ve nefasetçe
onlara kat kat faik olan kavunu,
bilhassa renk ve koku itibarile
muza bile taş çıkaran canım
topatanı neden metetmemişler?
Ona ıaşıyorum.
Ne ise bu sen~ artık geçti,
Fakat gelecek sene mevzular
daha kıtlaşıpta yazacak şey
kalmayınca kavun da metedilir,
karpuz da ..
Hatta hıyar?a marul bile edebiyata girer de bahçivanların
b:raz yüzü güler.

C srı.lJn Cemal

bamı

kaybettim;

artık ömrümün .sonuna kadar
bütün şerefimi kaybetmiş olduğum kanaati geldj, ayaklarım
titredi , kulaklarım uğuldadı ,

sahnenin ortasında düşüp bayıldım. O vakittenberi bu pı
yesi ne zaman oynasam aynı
korkuyu daima duyarım 1

*

Aynı suale meşhur Gamiyenir
verdiği

cevap ta şu:
- Sahnede rolümü birdenbire unuttuğum vakı oldu mu?
Elbette evet, beş, altı, yedi
belki de sekiz defa 1
Saklamağa lüzum görmeden
söyliyeyim ki sahnede söz söylemediğim zamanlar
dalarak
başka bir şeyi düşiinmeğe baş
ladığım sık- sık vakidir; fakat
her defasında da derhal mu
sip bir cümle bularak işir
·çinden çıkarım. Bereket versir
piyesin muharrir:i her akşam
salonda değildir, farkına var·
maz; tesadüfen farkettiği zaman

-'a

merh~mPtk~r ~:\vranır.
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ON MACERA
Her f?ün bir tane

Casusluk
ıtn.

n.ot1

sergüzeşti
~ıttıd

Kuduz

n :.

Na lc ~ -e den

Celalettin Ekrem
• ·aı..r cde n : Ahm et Cemnlettln

delikanlı

Kemali sükunetle cevap verdim.
- Elbet inanmıyorum.
- Niçin Mis?
- Niçin olacak, babnm öleli
iki sene oluyor. Sonra da, Londrada akraba namına yatalak
bir halamdan başka kimsem yok.

size benden bahsetmedi

mi?
-Hayır,

tarif ettiğiniz ıeklü
şemailde bir İngilizle tanışını~
değilim. Şimdi bu suaUeri bırakınız da bana hüviyetinizden bahsediniz. Çünkü siz benin kim
olduğumu biliyorsunuz ama ben
henüz sizin kim olduğunuzu öğ-

Yalanının anlaşılmış olduğunu

görünce

herif

şaşaladı.

dimd€"ki

silahı

kaı<iınp

kendisine tevcih ederek:
- Haydi bakalım,
dedim,

Tabancamı

rnk

Ben

ma anın
O)duın. 1 a-

bu anda dış:ır-

şimdi

geldiğ-in:z

yoldan dönünüz
bakalım.

Ve sol elf mle
kendisine pencereyi
gösterdim.
Herif yeis ve
nevmidi ile:
- Amaıı mis
Dunbar,
diye
1
1 yalvardı, böyle
1 şapkasız ve beş
parasız
nereye
gidebilirim.
-Demek ben,,._~~ı

or mu idiniz?
H pr sizi tanı
ı orum.
r inin ilk harfi
[;\) olan bir kimse
ta ı m zmı ınız?.m ·\

*

Hoppala 1Galiba muhatabım
b ·r kaçıktı ve
rr.t tlaka
böyle
ç ra ık sua erle b ni ş2'15
tfn sonra be

ı

•

lien para

iste-

rla y di balw!m1, dedim, şimdi geldi[jiniz yoldan dömiııriz bakalcm. 11' ·ye ~,.. r- ·~ ;niz
iı:in odaya
reiıemedim?
1 öyle mi?
- Beni size Lond ~:l·'aki ebe- Evet m!s ~·z 'e -ı : üz ma:·k
,
l
• ..iliilu sı- veyniniz gönderdi.
istiyecektim.
Herife dikkatle ba!.. tım:
Harpten evel yüz ınark epey
k
cevap veru ın :
Yalan
söylediği
muhakkaktı,
bir
para id:. Şimdi herifin
- Hayır tanımıyorum. Kimçünkü Londrada kimsem yoktu.
maksadı adam akıllı anla~ılıyormiş u adnm?
1
Y eniden korku ve heyecan•
du. Kemali kat'iyetle:
·me doğrudan doğruya
dan
çarpmaya
başlamış
o!an
kal- Hayır, declinı, si2e beş para
c p vermiyerck devam etti:
bimin bu çırpınışlarını güç bela verecek değilim. Siz c ~' :mchrımek ki bu son günler
zapta uğraşarak sordum:
cımn birisiniz.
zr-rfın..la bir İngiliz sizi z:yaret
Pederimi
de
gördünüz
mil?
Herifin yüzü t .. ' ·· · . : ..: ve
etmedi öyle mi?
- Evet, esasen beni size midişlerini sıkarak:
- Bir buçuk sencc!cnberi
- Bana mutlaka yüz m:ırk
k:ırr ştığim ilk İngiliz sızsınız; ralay Dunbar gönderdi.
Herif bu yalanltın yumurtlarvereceksiniz; diye homnrc!an<lı.
o da nldanmıyorsam. Siz İngiliz
s'n' d ğil mi?
ken ben masanın üsUinde duran
- Elimdeki silah doludur;
bana doğru bir adım atarsanız
rüvelveri yakalamışbm.
U ın bir eda ile cevap
ver ·:
O, bu hareketimi farketmi~ ateı etmekte tereddüt etmem.
olmalı ki end~şe ile:
Haydi bakalım d~r,..'unuz diyoEvet. Mis, rica ederim iyi
- Söylediklerime inanmıyor
dü il ünüz. Otuz yaşlarında Esrum sir.d ...
mer, mavi gözlü, yakl§ıklı bir musunuz? df'cf;.
r : 1.. 1""1 var 1
-~~~ M»Wawıw

at51, in

romanı:
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Dfnkii hısmm hiıliısası
Gün ş bntl\ordu. Hosalint vatı Kan
ınd.ı. <l mirledi. fngıliz lıa):rağı hal ıı ucunda d:ıl~alan ıyor; biz, Hibnrn
ai ı ' e do tlarile gUverıcde kokteyl
iÇJ) .ordr k. Kn<lııılnrın ) nnık tenleri gü~ ın son ışıklnrile tatlıl n~mıştı.
liı

Şun! ı, lıurdıın korıuşuhı) orduk.
K nt ;\Jı \İÇ lı:m:ı ı akıhlı:
- '!\1 'uli) et mi? Homancılar kendi! i .eh mmi)et ' erilsin diye böyle
hır ) cnt eımi\ler.
11 1
nl re karşı mcs'uli yetimiz

' r mı ) ok rn ? da~n n mü) orum. Fakat
kırıl rimi ee' rrim. Onların mektupları
c ' P 'C'rm ktcn ze' kalırım itiraf! rı ı ı C'rİm. D dim.
'

Mulıarri.ri:

MoriE Dekobra

maktan, mcktııp almmaaktan memnun• <lum: Kontes:
- O lıııld e dcıli, lıiz.imle ğcld iginizc
pi~rıı a n değilsiniz.

Madam Senliya,
yazı yaz"""
mıycın bir muharrir için kaybolmuı vakit yoktur.
Kontes gene gözllnün yan
ucuyle bana baktı:
- Demek ki -dedi- siz yazı
yazarken vaktinizi kaybetmiş
-

o~uyorsunuz?
- Hayır, Madam. Bilmiyorum,
siz de benim yazı'anmı okuya-

rak acaba vaktinizi israf ediyormuıunuz?

r....-.

Anclre Laıbu .. rn~ ~i r s·g~ ra
uzattı :
- Azizim, <._:.Ii, K1lnt<.s s"zinle latife ediyor.
Zaten mu ha verem iz de hep
böyle l5tife vadisinde geçiFakat bu latifeler
yordu.
arasında
güneş
te iri bir
altın
yuvc:rlak halinde ufka
kayıp gitmişti. Siclney Ribam
birdenbire yerinden doğruldu:
- Hah! dedi, çocuk geliyor. Post restant ta epeyce
mektup biı ikmiş.
Küçük tayfa, yatı karaya rapteden dar iskeleyi geçti ve Sidneyin önüne sicimle bağlı koca
bir paket bıraktı. Sidney hemen
ipi kopardı. Paketten gazeteler,
haftalık mecmualar, bir yığın da
mektup çıktı. Sidney tam bir
müvezzi maharetile mektuplan
sahiplezine dağıtıyordu:
- Bu benim.. Bu benim ...
Bu da benim.: Bu Sentiyanın.. Bu s~nli} anın.. Vay, vay,

Delikanh, çenesını avuclanna
almış, gözleri odanın karanlık
bir köşösine dikili saatlerce o
vaziyette kalıyordu. İhtiyar babası Kaledranın beyaz, kalın
kaşları çocuğu bu garip hastalığa tutuldu tutulalı, daima ça-

Hekim çağırmağa mecbur ol•
dular. Don Zoge dedikleri bu
pimpon hastayı görür görmez suratını asmıştı. Vaziyet
v"himdi. Kasabadaki lıiiyük
doktorlardan birine miiracaat

tıktı.

Hasta, bir hafta kadar, araba
ile şırınga için gidip geidi. Fakat bir sabah, delikanlı yerinden
kımıldayamadı. Dişleri biribirine

1

"

edcc~kti.

Adamcağız

tarla ve bahçe
işlerini çoktan yüz ü~tü bırak
mıştı.

çarpıyor,

As!an gibi delikanlı, biricik
oğlu bu hale geldikten sonra
alnmın terini topraklara akıtmak
neye yarar? Bu çocuk onun en
mükemmel eseri değil miydi?
Ağzına bir damla rakı koymaz,
köyün diğer gençleri gibi ikide
bir her önüne gelene çatıp kavğa çıkarmazdı. Halbuki çok
kuvvetli ve cesurdu da... Yeni
de nişanlanmıştı. Nişanlısı yakın
mandıralardan birinde oturan
zengin bir çifçinin kızıydi. Hemde
ne kız: Yosma mı yosma ..
lfB~r cumartesi delikanlı nışan
lısınm yanından dönüyordu.
Yolda, ansızın önüne bir köpek çıktı; ve genç adam yerden
bir taş almak için eğildiği sıra
da omuz başını ısırdı. Yara, ilkın, pek ehemmiyetsizdi:
Morumsu bir yarım halka ve
kırmızı diş izleri
Annesi koca kan ilaçlan ha·
zırlarken delikan~ı güliiyor, bu
kadarcık bir yara için ilaca falan lüzum o!mad:ğmı söylüyordu.
Delikanlı of bile demeden
yarasını dağlattı; ve topu, topu
dört günlük bir istirahattan sonra
tekrar işe sanldı. Artık ağrı
ın ~·
'rn nrnmışb

"
..

dudaklarının kenarın•

dan köpükler saçılıyordu.
Annesi boynuna sarılmış. ağ
hyor:
- Yavrum, yavrum!
Babası
oğlunu kollanndan
kavrıyarak yerinde tutmağa çalışıyordu.

Heyhat! Delikanlı artık onlan
tanımıyordu. Sanki bir c.in, vera
ifrit çocukcağızın bedenıne gır·
miş,

onu kudurtmuştu.
Nöbetten sonra sükiin devresi "
1
geliyordu. Delikanlı o zaman
bayılıyor, kendinden geçiyordu.
Komşu

kadınlara

sorarsanız

biltün kabahat hep o hekimin
iğnelerindeydi. Ôylera, heki~~
gitmeden evel hır şeycıgı
yoktu!..
Hastanın yüzll mosmor kesilmiş, acaip bir canavara dönmill•
tü: Artık, dişlerini kendi etine
geçiriyordu. Yanında ancak an•
nes: k-ılabilmişti.

/

lf
•Yıfdızlı bir gece. Çoktan uykusuzlu2'a alışan ihtiyar Kaldera

avlıda bir kaya parçası gibi
haraketsiz duruyor, elinde bir
çifte var.
Kuduran delikanlı
kayışlarla sımsıkı yatağına bağ
lıdır:

Tasviri kabil o!mıyan istiraplarla kıvranıyor, acı acı haykı·
rıyor.... Adeta uluyor....
- Yarabbi! Bari daha fazla '
çekmesini Daha fazla çekmesini
Çiftenin namlosu pençeredeo
içeri uzandı. Titriycn parmaklar
tetiği çekti.
Nakleden:
Ce18.letfin Ekrem

""

A. J an bir ay geçti. Bir sabah delikanlı yatağından kalkam1dı. Ateşi vardı. Bundan başka
köpeğ;n ısırdığı yerde şiddetli
ağrılar duyuyordu. Vücudu titri~·cr, diş!eri gıcırdıyor, gözleri
.. >r.- k b:ı· crtü i'e tu 1 ;:-n1yors

Sidney, Londrada işlerine ba.. 1..11.:ya, hani ormandaki lokankan
acantasından aldığı mektuptac!a sana ilanı aşkeden gerıcin .
tan başını ka!dırdı :
yazısını tanıyorum.
- Sentiya , sen bu çocuğu
Eu mektup ondan.. Bu da
ondan.. Ayol, bu çocuk posta öldüreceksin. Vallahi acıyorum.
Andre Larbu da gencin tara•
pullarından iflas edecek Ah
fını iltizam etti.
İşte bir mektup ta Frederik
- Misters Ribarn, dedi, yirLamburun için..
mı yaşında bir ifıka gülünmez.
Sentiya kendisine ait mektupGençtir. Sonradan işin nasıl bir
ları topladı. Sidney kendi mekşekile saracağını kestiremez.
tuplarına şöyle bir göz gezdirSentiya cevap verdi:
mek için müsaade istedi. Senti- Amma bakın neler yazıyor.
ya aşıkının mektuplannı açtı.
Bana pırlantadan küçUk bir kalp
Bana
ait zarf limonlarla
takdim ediyormuş. Kalbin nszeylin tabağının arsında duruyortünde de isimlerimizin baş harf•
du. Uzaktan hiç bir merak duyleri yazılı imiş..
.
mayarak zarfa bakıyordum. Ya- Eh işte, bu glinün gecelı·
zıyı tamyamadım. Harfler uzun,
ğif Şey.. Lambrun, siz mektubu·
sıkışık ve eğri oMuğuna göre,
nuzu okumuyorsunuz.
belli ki bir kadın yazısı.. Mek ·
Ehemmiyetslı. bir şey de
tup Parise, evime gönderilmiş,
ondan.
oradan da «Kan» a çevrilmiş ..
- Ne bii;yorsunuz?
Benim bu alakasız halim do•·
Demek ki, muhabirem seyahatimi bilmiyor. Birden bire Sentiya larımın alakasını artırdı. HerkeS
açmıya tenezzül etmediğim zat'"'
bir kahkaha kopardı:
fın üı;lüne eğildiler.
- Vah, zavallı!.. Zavallı ço·
[ Arkası var]
cuk! dedi.
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Haberiniz var

mı?

tanbulda yeııi bir tarzı i
mimari icat clildi!
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Wiyonana&,
be~~
tlnaaa uiWiae
be!Dzemelr mi

Neniz

Yar, net•eıiz

mia•iz, bir

ıcyden

mi mudaripsiniz,
bir tef ldlyor da

bana yapamıyor
muuuz?
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Bir Fransız muharriri anlatıyor:
Pariste pek yorgundum. Eski bir
do ı m bana istirahat için Almıınyada
sa n hir köşe tavsiye etti. Lfibek civarın a Baltık sahiline yakın bir köy:
cNaKcndorf>.
Elimdeki adres, kuif bir çam ormanı
nırı o rtasındaki bir panSi) ona aitti, gittim.
Ku ı ı) ı çaldım. Elinde bir elma gevelİ) rn lıir genç kız açtı .. Çınl çıplnktı ...
- Aman yarahbi: Ben nereye gelmiştim. Arkada~m beni nereye göndt>rmişti?

Evvela fena bir eve düşmüş olmaktan korktum, içeride herkesi çıplak
görünce bir tİmarhane) e çatmıo olduğumu

zannettim.

l'akat profesör Hügo beş on kelime
ile mweklerini bana anlattı. Bir beyanname doldurduktan sonra ben de
cçıplah olmuş oluyordum.
Beni çırçıplak bahçeye çıkardılar.
Hava ve güneş ile ilk temasımda, soğuk bir banyo hissi altında kaldım.

.

Şimdi ağaçlar alhnda, kuru
yapraklarla döşeli bir yol takip
ediyorduk. Hiç çakıl, taı yok,
yalmz arıwra, tabanlanmızın al-

bnda ezilen kuru bir dal.. Bunlara alqık rehperim, dallar fistilnden, sanki tabammn yerinde
bir beygir brnağı Yarmlf gibi,
aldırq etmeden geçiyordu. Beni
her seferinde, hafif bir çekinme, bir llrkme alıyor, profe•6r de gillüyordu:
- Ahşacakamız.. Merak etmeyin.•
Sonra başka dallar, gevrek;
yeşil dallar, geçerken suratımı·
zı, vOcüdllmllzil okpyordu. Burnumda keakin bir orman kokuau, ve kendimde müthiş bir
hafiflik hiuediyordum. Şu taze
fidanlar, çalılar dikenler arumda
sıplamak, mçramak istiyordum.
Birden, bir dinekten lanıhr
kıvnlmaz, yan ahır, yan allthane
bir im binuınıa 6albıe çıktık.
Genç bir k6ylll kızı -giyimliOd elinde de •tlt dolu bir koYa,
ahırdan çıkıyordu. Bir çalmm
arkuına, iyi kato, aindim.
Profesar Hügo:
- Ne yapıyonunuz, dedi.
Çeküımiye hacet yok, çlbıkii
« serbest bir psrk • ta; yani
· . PPlaklığm kanunen mliaaade
edildiği bir yerdeyiz. Sonra
fazla olmak 11zere, bu yer benim••
- Bir fincan •Ot içmez mi•lniz, ant te bizim gibi tamamile
.U... Pariıte bunu bulamazsınız.

Venedikte
Kanalların altından

tüneller

~

kıyafetle, fistanlı ılltçn
zınm yanına yaklqmaktan

Bu

la-

ride, gelirken

yanından geçtiğim,

glineşin altında ayna gibi parlıyan, glizel göln g&lterdi.

çekindiğim için, profesöre bir teıekkllrle iktifa ettim.
On dakika kadar ylbildllkten
sonra, ormanın ağaçsız bir yerine gelmiştik. Etrafı kliçlik, zarif köıkçükler ve kulübelerle
süslü, genif bir yer. Binalan
dolaşmıya baıladık. Kullibelerde
portatif yataklar, kötkçllklerde
demir karyolalar. Hepsi yanyana
sıralanm1.f. Çocuk yataklanmn
bir tarafında annelerinin, diğer
tarafında babalanmn yataklan
var. Çocuklar ana ve babalannın arumda yabyorlar. Sırça
bir küvet ve güğüm.
- Sizin çıplaklar burada mı
oturuyorlar?
- Evet burada. Şimdi burada
kimae yok, çllnkli hepsi banyodalar.
Ve elil•

Profaöril yalana çıkarmak
iatiyormUf gibi, kullibeletin birinde bir çığlık koptu ve vabşt
bir hayvan çerildiği ile kapıdan
içeriye dalan, yedi •ekiz yatlarmda J&1ç1k bir kızcağu bir iki
sıçrayqta yammıza geldi.
İyi terbiye edilmİf bOtGn çocuklann Adeti veçhile, yanakla·
nnı masumane 6p0c0ğe uzata·
nk, bir bana bir de profaöre
ablıyordu.

Dudaklanmm ucunu aan buklelerine mabçubane llittirirken
dilfliııiiyordum:

Biz f1I vaziyette iken bir

Jan-

darma geçse, biz de Framada
gibi teni bir fiile tuaddi
korkusile 6pliclili yanda keuek.
Şeni bir fiile tuacldi korkusu
declimi,.. ~Onkil bilmem a6ylemiye
olduğu

hacet var mı? Kızcatu da benim ıibi çıplaktı.
Üçümllz de g6le doğnı ytı
rilmiye baıladık. Kızcağız ortamızda ytırilyor Ye ellerimizden
tutuyordu. Hilgo gurunuz:
- Misafirlerimden, Hamburglu, zengin bir ailenin en küçük
km, dedL Daha fimdiden balık
Kibi ytidyor.
Tam banyo
Suda, otuz kiti kadar vardı.
YOzen, suye girmit bazurundan
hep8İ gırtlaldanna kadar g61lbı
içinde idiler. Fakat bir dakika
•onra, hanımefendiler ve beyfendiler profea6ril ıellmlamıya gelclilderi zama, mayyo, deniz donu
tOccarlannm bu memlekette ça·
buk iflh edeceklerine kanaat
ptirdlm.
Ana, baba, hiç sıkılmadan,
yavrulan ile çıplak konUfUp dolqıyorlar.

Çocuklara doğum

hakkında

-bunların sureti isti·
maileri hakkında olmasa bile·
gene çok iyi malumat vermiş
ler. Sonra köşklerde bunların
yataklan ana ve babRlaıınınkinin
arasında

demiştim; hatırlıyorsu•

nuz değil mi?
Mösyö Hügo beni takdim etti.
Şilphesiz

Fransız

olmaklığım

keyfiyeti üstüme daha dikkatlı
nazarlar celpetmeme sebep oldu. Bu dakikalarda bir amele
pantolonu ile, merasimperver
lngiltere sarayı kıralisi resmi
kabullbıde

hazır

bulunsaydım,

kendimi çok rahat hissederdim.
Bu israrkir, inatçı nazarlardan
utanarak kendimi suya hrlat·
makta geçikmedim. Hem canım,
Suyun içinde her tey yolunda..
Y alnaz, şüphesiz ara sıra ve ğer
tabir cazse - sırt üstü yatan iki
meme, kıllı bir gö de, su için e
ıaldı duran «h -·kat ar» ı b a
hatırlatıyordu. Amma, ben sa •
w

Yasıtalan

lıyabiliyordum.

Mamafih artık sudan çıkmak
zamam çoktan geJmiş geçmişti.
Ben gecikiyordum ...
Nihayet gölün içinde yalmı
bir ben kalmıştım. Bir türlü çı·
kamıyordum ki ...
Fakat nihayet insafsız Hügo
dayanamadı, bana seslendi •
Be davete kaqa arbk ne ya
pabilirdim... Sudan çılmıalmm
bqka çare kalmamışb •
Hligo, etrafında toplanan in·
san çenbermin ortasına geldiğim
zaman, dostça omuzuma vurdu :
- Oh, çok ıükllr 1 Nihayet
suyu aeven bir ecnebiye rast·
geldik • Hani F ranaızlar suyu
sevmezlerde? Dedi.

.

Ellisine yaklqan bir beyefendi,
bol meyvah kırk ıonbahar yqa•
mıt bir hammfcndi, seyabatinı
hakkında, bana uzun uzadiye
allaller tevcih ediyorlardı •
Gözlerimin, bedenlerinin merkez kısmma her kayışında, ka·
famı ıert bir surette kaldırıp
kulGbelerin sivri çatılannı o ka·
dar tabii bir tekilde bir seyre•
difim Yardı ki, kocasından daha
mliteceuis olan kadın nihayet
dayanamadı,
ve, yerden bet
metro ytıksekte, nenin beni bu
kadar alakadar ettiğini sordu••
(Arkası var]
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Buda şaka mı?
kotrayı
batırdı

Alay için

yapılıyor

Venedik • biliyonunuz - aokaklannda godol denilen sandallarla gezilen bir tarafı au
i~de bir tehirdir.
İtte bu tehirde sade kayık
la gezmenin miişkiilib nazan
d.ikkate almarak bir yeraltı
tımendiferi tesis edilmek istenmektedir.
Bunun için ıulann altından
b iltlbı tehir boyunca tilneUer
kazılacak ve bu tüneller b6y6k kanalı iki noktada kat·
edecekti. Tünel güzerkihına
tesadüf eden bazı evler yıkıhp y~niden , yapılacaba da
kıymetı
san atkiranesi olanlara kat'iven ilwlmiveulctir.
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kif etmia.

knatab

ıakacıyı
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Yeni

Hır11~lar ç.ıldılckın

ara-

tev-

ıuuıl bulmuılar

Londrada otomobil lunızlan
çaldıklan
otomobilleri aynen
ıatmamn
gliçlllğthıB
nazan
dikkate alarak yeni bir uul
kqfetmek mecburiyetinde kal-

...~·
. a••..,,T",

Bir milyoner

Bahşiş kalktı

Bütün servetini may-

Londrada şoförler bir
santim fazla alamı
yaca klar

aıul

baları satmanın lcokıyını

Almanyada Hamburg cİYa·
nnda
kalabalık bir
cemaat
kotrayla bir gezintiden dönü·
yorlal'llllf. Yorgunluktan hepai
uyuyor! armıf.
Sabile yaklqtıklan zaman
aklına
camia.
Kendi kendiaine düaUnmlif:
- Şunlan ıakadan batır·
sam ne olur?
Derhll su deliğindeki bkacı
çekmit, içeri bani hani au
hllcum etmeğe bqlamq. Bereket venin kotra da bir ~ apek
varmıt ta
tehlikeden
uyuyanİan
haberdar
etmit
kalkıp
batmamanın
icabma
bakmıflar.
Zabıta

•

ıimdi

ç a I dıklan
otomobilleri tenha bir sokağa
çekip, her tarafını aöküyorlar, mot6rle taıiyi de orada
bırkıp gidiyorlar. Sonra araba
kısmını camlan,
tekerlekleri,
fenerleri, döşemeyi ayn ayrı
satıyorlarmıt.
Londra zabıtası
bu itin öniine geçmek için
haftalardanberi
boıuna
oğ
raun duruver m.uL

bıraktı
Son glinlerde ölen Ameri •
kalı milyonerlerden biri may munl:an çok severmiı. Hiç bir
varisi olmadığı için bütün ıer
vetini maymunlara bırakmış.
Vaaiyetnameıi mucibince sa·
de maymunlardan mOrekkep
bir hayvanat bahçeai vOcude getirilecekmiı. Hayata iken
evinde beslediği Somatra cinai kocaman bir maymun için
aynca bizim paramızla 52 bin
lira tahaia ebnİf. Bu maymuna diğerlerinin yemeklerinden
ayn olarak glinde 72 muz, 15
elma, 52 porlakal verilecek-

munlara

-i.

Londra belediyesi gelecek
!ecenin baz"ranından mutebet
ol:nak üzere c mobillere aıt
bazı .nizamlar hazırlamı~tır.
İster şirket, ister m ~essese •
isterse şahıs o "Un 50 dell
faz~a
taksi
çıkaramıyaack.
başkalarile muvazaa da yapa mıyacaktır.
Şoför.er, bahş·f
namile bir pul dahi kabul
edemiyecekle r, aksi takdirde
bir daha bu işi yapamaınalı
üzere çahşmaklan m ..ueuı·e ccklerdir.

art1•a. ••

anner

•••
sokak

afıtaldu

Alll.erikanm liu muazzam şehrincle silih sesi,
muharebeleri, kaDll arbedel• niçin eksik
olmaz, bili~ 11111sunuz?
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nilfmha bir kimMDm ...,c1ana
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Siyuet oalul elbü koluna

Yahm bir kiti, puteleria
ehemmi,etle clinlediji bir at
buaa, ha liatem dnam ettikçe
itlerin bt'iyea d&zelmiyeeefiai
~ cloiıa7a .a,ledi. Fakat
bir .eylediklerini )'lzmamamı
tenLii etti.
- Salma yuma yolma .,_
cltJa1ama Jau... ederlr, ._..
ki. . . . . . . . dedi.

'-11ii

bll' ŞibplUJa
fehrİn, bayle haydat yatağa
olmaktan kurtanJamamumm lebeblni IOl'UD; hiç tereddnt
eı.edea aize flyle cevap YeHer

recektir:
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~
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bclretl
bmn-

muamm ıwehri, penam
h ba d
•

il'
.
.... ~·
--·~..,.,._
~ IİyMetçileria

yldnden.
Bir avukata 10run:

-·~-S..hep -~
Sayati seven ve gelifl gflzel
geçinip giden, iri yan, tifman
bir adam. Polia kuvvetinin, an•
cali: siyaet adamlan tarafmde:ı
verilen 1P8saade aispetinde tez- .
yit ,.Qlclfilai ~ ıırKuvvet
laakı1d ihti,açtan pek a;ajıcLr•

dedi.

- Bunun sebebi yainız u
ret veftldlif,.e çok İf old•u

Ociçuı

delildir. Atll tebep, f.ir .., ..

aetıçiniq w-tıaa dola41fa ·....... babıı •rak itten çak=Mıı.a.r. ~eri*

saz-

Wiae l>abuller ela ht>p aamua a
olanlardır.a

~ah ıueteci netice olarak diyor ki:

- Şibp z:ıbıtuı Iİyul bat·
rikafU'lll tesirinden •,n&madık~ bu hllytlk ~ •1datlana

miyetiDclea lllaitalamwacaktır.
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llfll1•
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rdlataamelis
lc:r&Jl aa'at
et tik leriD den
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Dilber ve büyük yıldız
KORiN GRİFFİT ve en güzel ve
dahi artist VİKTOR VARKONI nin
temsili güzinleri olan

Ledi Hamilton
Şaheserin
Muharriri

Dünkü kınmm hülasası
Gazi Orhan bey Karaı-i oğullarının
ernzı ını
ilhak
etmiş,
l\lnrmaraııın
güzel kıyılnrını ele geçirmişti. Bir gec..:
ay ışığında üç Tür!, lıahadırı, İnce
Dalab:m, Kara Apturalııııan, Kara Aygut, Aydınak lıaralJclerine doğru .iniyorlardı. Bunlar, Süleymnn pn~a ve
:ırkadnşlan ile Rumeli) e geçme!, için
konuşmaya gidiyorlardı.

Aydıncık

harabesinin taşlan üzerinde
on lıeş, yirmi Türk beyi mccli kurdular.
İhıi yarlar devll't kur. etlemncdcn geçme) i tehlikeli bulu) orlardı. GcııçlC'r
ate,li idiler.
- Peld ne ile geçeceğiz?
- Yüzerek,.
- Dönm"k icap ederse?.
- Türk dönmez.
Karar verildi. Üç lıalıııdırı keşif kt-111
olarak göndereceklerdi.
Türklerden Rumeliyi tnnt) anlar vardı.
Daha evvel gidip gelenler olmu~ıu.

bereketi

..

ballandıra

doğması esasına meyletmişlerdi.

Bir çok kereler Rumeliye
geçip dönmüş olan Türklerin
bütün bu gidip gelişlerinde müstefit oldukları vesaiti nakliye,
Rum gemileri ve Rum kayıkçı
ları idi.
O bahri merakip, ancak dost
ve müttefik tanılan Türkleri
karşı yakaya götürüp getirmişti.
Bu sefer, ayni vesaitten istifadeye
imkan yo!ctu. Çlinkü, dönmek
için değil, yerleşmek için Rumeliye geçilecekti.
O halde ne yapacaklardı? İz
mit körfezinde dolaşan Kara
Mürselin kayıklarını mı getireceklerdi. Yoksa başka vesait mi
tedarik edeceklerdi'?
Kara Ap~uırahn. .ı ,a iki ar-

ballandıra

vatandaşlarına

hikaye etmeleri,
hassatan genç Türklerde ateşli
bir hahiş uyandırmış ve Türkün
Rumeliye attığı esı:sh t?.dım, işte
bu hahişten doğmuştur.
O devirde Türk siyasilerinin
kabul ve müdafaa ettikleri iki
mühim noktai nazm- vardı. Biri,
Anadolu yakasında kuvvetleni~

dan kaldırmak! Her iki noktai na-

zar için muhtelif esbabı müdafaa
mevcuttu. Rumeliye müruru tehir etmek istiyenler, oraya geçilir geçilmez Balkan hükiimetler:nin Türkler aleyhine ittihat e~
mesinden ve Türk kuvvet menbalannın
bu umumi feveran
önUnde kifayetsiz kalacağından
endite ediyorlardı. Binaenaleyh
Selçuki hükumeti enkazını birleştirmek
suretile perakende
Türk kuvvetlerini bir bayrak alhnda toplamayı ve ondan sonra
Rumeliye geçmeyi münasip görüyorlardı. Yukanda işaret ettiğimiz veçhile Karesi emaretinden Bursa hükumeti hizmetine
geçen beyler, bu fikri besliyenlerin başında bulunuyorlardı. Diğer taraf ise Türkün Türke kılıç
çekmesini istemiyen milliyetperverlerdi. Onlar, Rumeli yakasın
da kazanılacak arazi, kazanılacak halk ve binnetice elde edilecek kuvvetle
Anadoludaki
Türk hükumetcikleri üzerinde
manevi bir tazyık yapılmasını
ve kardaş kanı dökülmeden bir
Türk birliği vücuda Getir:lmesini istiyorlardı. gençlik, siyasi
millihazalarla değil, fakat kan
coşkunluğile bu noktai nazara
muzahirdi.
Aydıncık harabelerinde, parlak bir mehtap altında yapılan
müzakere gençlerin galebes;ni
temin etti ve bu, gayet tabii ic!i.
Gençler, aşkı harp, aşkı gaza
ve aşkı zaferle söz söylüyorlardı.
Aca bey, Fazıl bey gibi teenni
ve ihtiyat taraftarı olan tecrübeli büyükler bile Kara Aygutların, Kara
Apturrahmanların
ağzında canlanan gaza ve zafer
neş'esine karşı, siyasi akidelerin
ıeve seve feda etmişler ve za
~rin siyasetten doğmasını istedikleri halde genç mücahitlerin
beliğ hitabeler ve be _;..... atl!ln
daha müessir olan e~· ıimi hahişleri önünde s:yasel;u za. rC: n

büyük bir nehrin mecrasından
dışerıya taşan kuvvetli mevcelere benziyorlardı.
Üç delikanlı, üç yüz bin Türkün ihtiyacına, arzusuna, infilak
istidadına tercüman oluyordu.
Böyle olmasa, SUleyman paşalar,
Aca beyler, Fazıl beyler, içtima
yerinde akidelerini feda etmezler, onların meramına ram olup
susmazlardı .
Deliknnlılar, Aydıncıktan ayrılmayı müteakıp sahilin kuytu
bir kfü;esine çekilerek müzakereye girişmişlerdi. Her biri, Marmara kıyısındaki kasabalardan bi·
rinin muhafızı bulunan ve Süleyman paşanın daveti üzerine memur bu!undukları yerlerdPn topnma mahalline ;,e!en bu güzide
'ürk gençleri, lzmitten Nara
urnuna
kadar
uzanan üç
yüz
ki'o'Tlclre imtidadındaki
sahi'in bütün giı·intilerini, çıkıntılarını beHemi~!erdi.
Neresi
sığdır, neresi
derindir, kanş
karış bilir;er. Çünkü doğduk:arı
gündenberi bu denizden bir
şeyler ummuşlar ve bu şahilin
bir gün kendilerine noktai hare1<et, noktai tayeran olacağını

; ;: :

Kara

Apturralıman

9üsiererek:
- Uu Nilıifcr

çayı.

denİ=i
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« GRETA GARBO, NİLS ASTER ve LEVİS STONE » nun

temsili

Sakarya

ırma<jı

dcfjil, deniz be. l'li:erek
geçniek kolay mı? lJedi.
kadaşı, bu en mühim noktayı,
adeta tali mesailden sayıyorlar
dı. Onlar, karşı yakaya ilk geçmek şerefini kazanmaktan baş
ka bir şey düşünmüyorlardı.
Bir kıt'adan diğer bir kıt'aya,
denizin bir kıyısında öbür kı
yısına geçerek Türk ordl!larının
rehb~ri, pişdarı olmak! işte üç
delikanlıyı şevke ve hatta raksa
getiren ruhi amili
Evet. Siyasi nüktelerle, siyaset düzenlerile zihinleri paslanmamış, hayatın en büyük ve
belkide yegane zevkini kılıçları
nın zaferini de, görruiye alış
mış olan şu üç Türk genci, bilmiye bilmiye muazzam bir inkilabın ilk safında bulunmak
istiyorlardı.
Rumeliye
geçiş,
Avrupa haritasının altüst olması.
bir çok akvamın hayat yollarloı
değiştirmesi, bir devrin kapanıp
yeni bir devrin açılması demektı.
Kara Apturrnhman ve arkadaşları Aydıncık harabesinde,
haylı çetin
bir münakaşadan
sonra, karşıya geçmek müsaadesini aldıkları zaman, böyle bir
inkı!Ubın temelini kurmıya namzetlendiklerini elbette bilmiyor-

delikalılılar,

,. az

ASRİ SiNEMADA
iraesine baş' anacak o an işbu muazzam şaheser için Maestro
LEMISCH tarafmdan sureti hususiyede ruhnevaz musiki
""'"r~ <J 1.,r, ter,..nn;;m o'm1:ıc!1 ktır.

meraklılarına

karşıSJn<laki

sabık
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Bugünkü yeni

Oiinkü bilmecemiz·

bilmecemiz

halledilmiş şekli

5ağa
kıldıran

SoldtJn
1 -

:
( 4 harf),

Namaz
aksi (5).
Tavlada kufümılan ( 3 ),

dışarının

2 güçlük (3).
3 - Çokun aksi ( 2 ), sual
edatı (2).
4 - Sahip olmak istediğimiz
şey (3), büyük!ük gösteren sıfat

(3), kışın yağar.
5 - Boyun arkadaşı (2), bir
nota (2), bu da öyle (2).
6 - .....
7 - İstanbul
sokaklarında

ı

Yukard6n

aşağı:

Namaz kıldıran (4)
rinin aksi (5).
2. Tavlada lmlJanılır (.
yazın sok. klarda çok bulunur (:
3. Çokun aksi (2), sua.

1-

edatı.

(2).

4. şey

S!lhip

(3),
ğar (3).
5. -

sual

1

m2k istediğimiz
(3), kışın ya-

doğurtan

Ayının evi

edatı

6. -

0

{2), nota (2),

2).

...

çok görülür (2),azamızdan biri(2),
bir edat (2).
8 - İlkbahar peyniri (3), babanın arlcadaşı (3), çorba ve yoğurt konan şey (3).
9 - Ezmekten em:r s·f,:ıs<2),
bir nota (2).
10 - ~"'ııın ark-d;p (3), arı

7. Ayak e .. eri (2), alev
pis :ği (2), bir edat (2).
8 - Azın nksi (3), bir peygamber (3), yoğurt ve çorba
konan (3).
9 - Eri ek (2), nota (2).
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Gülüst:ıı

YUVASI namih
Teşrinisaninin on beşini cuma günl
Hıı~nn Ley idaresinde küşat edilecekti
\] snılınt ,.e mc.ldı.lat rekabet kahu'
r:n~ etmez dcrccedl' ehvendir. -1""CD

MARŞI

filiminin ilk iraesi şerefine büyük gala
( ERİK V. ETROHELM ) ve ( FAY WRA Y ) in
güzin!eri Viyananın sent Etienne Klisesi büyi.'I< orglan ve
heyeti muganniyesinin iştirakile bir harika teşkil etmektedir.
Haşiye - Fiatlarında hiç bir zar.ımiyat yapı!mamış olan bu
rnü~tesna gala icin verJeriniz evel~en tem:n ediniz.

lıiralıarıesi TÜRK

ve

K

ZİFAF

He) etinin iştirakiyle Tak~imde Fi:ı

ve Boğazların şark sahilini gerine gerine
gezmek, serbest teneffüs etmek
için artık dar bulan bir kavmin
geniş ufuklara fırlattığı hasretk? r } "'\qc:'nrı temsil ecrvor 1 ~r VP

Ön .. m .. z 1

uzaktan

HPALK ftfüSİKİ

Marmaranın

Technico:or s·s.cm'nde

IFıJBll!

ı ı ELJt~!!!!.ı~. :!~:!~,~!ı~DA

Memleketin mednn ihihıın olıın

•urnjı

olan

filiminin kısmı azamını vücude getirmişlerdir.
Önümüzdeki Perşembe ak~amı suvare dö Ga.a olarak

bakan bir göz için, sahile çıkmış
muhtelif cesamette üç deniz ejderi gibi mühip görünüyordu.
Kara Apturrahman,
neşeli
neşeli soruyordu:
- Söz, gene senin Aygut.
Denizi nası geçeceğiz?
- Yüzerek!
- Bu Nilfıfer çayı, Sakarya
ırmağı değil, deniz be. Yüzerek
geçmek kolay mı? Beylere söylediğini bize de söyleme de baş
ka bir çare düşün.
- Çaresi yüzmek!
f Aakası var ]

lardı.

Onlar;

veren

müşterekleri

ŞEHVET DİYARI

Şimdi nemli kumlar üzerinde;
karaya yaklaşmak, yorğunluğunu
çıkarmak ister gibi cilveli met
hareketleri yapan denize baka
bnka konuşuyorlardı.
Y atağanları dizlerinde, baş
bnşa

.,._, . .,.
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VE ITRİYATIN HAVAYI TATİR ETTİGİ BİR YER olan

sezmişlerdi.

karııya atılmak; diğeri Rume!ı
yakasında kuvvet kazanıp Ana-

doludaki muhtelif hanedanları bu
kuvvet sayesinde kolayca orta-

iraesine başlanacaktır.
Yerlerinizi evelden temin ediniz
Telefon Beyoğlu 868

M. Turhan
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,... ~- Saat ----.

ayyare piyankOSU

BugÜnkü keşidede ilaam!ye kazanan
numaralan dercediyoruz

·

Abone

yar . y
.

45.000 lira çıkan numara: 1961 .·
Tayyare piyiııkosu 7 inci terfp 4 üncü keşidesine bu ..bah

c vam

edilmiftir. Beneçhiati

dere diyoruz:

4 !!'!!),000 l ira

1967

2 0 ,000lira

40765
15,000 lira
55494
12,000 lira

37377
000 lira
26859

4 000

lira

... J 1482
45501
2,u ıo lira
59808 45199
26910 41675
23669 33840

s ,

31073
1,000 lira

l 7 1
~
14
g- 1
f

~5

2-

7

29782
3540
50675
84748

5705
29888
16601
16252

000 lira

83947 14097
42 8
2199 54623
2 370 48020 16548
2 234 32270 13537
855 59301 28816
231.09 57275 14581
21528 29665

58° 4

11262 4031SS

8338 28705
25831
126 7504 5778
Sm5 57401 117M
20768

ms

30121 1140s
3208 25534 39263
23187 33653 53800 35406 •
15725 S22~ 49226 28484
54579 34152 189~7 56972
9592 45558 1039' 51304
54897 43SG3 36438 8566
15844 19658 28667 308l
27588 38056 15251
15344 11914 50464 27{S
41285 19154 53102 37281
31011 2940 11236 51621
50879 24867 25294 25934
58527 5S203 20100 55496
7282 48748 43385 28222
24901 54194 4= ~=
45791 50206
18657 10296 25353 13830

1644t

lira
80
40432 52445 25267 41961

30772 25352 24281
4506 51785 39588
54896 35047 43571
22326 2766
581
51883 ım1 :ı11:ıs
9216 43793 58473
54597 50l56 36S59
29ı.59

... ı5l9t

34662 55655
47035 23-103

19299

3'1t79

48962
85
!6178
32408
33375
28705

2814
59'J51
55685

275.fO
36080
38086
33708

46060 32816 57706
53252 14431 21776
~8963 2683 20940
57472 18867 14155
57lS ~4973 18891
16749 49374 2046
43611 25925 29869
25846 43387 45116
45996 23286 30588
16890 31817 51050
37849 19820 38123
29061 16679 48644
48044 34376 28560
37297 55988 27431
58489 14030 9404
43737 ~7252 44594
48815 43406 5186 55717
25930 22169 41784 24059
41676 21os9 40842 32120
53727 30017 23510 12993
20210 36628 5818 2907
36810 18210 29870 4064
47640 25694 7417 39993
12368 28930 11530 7137
26055 S888 55220 58237
58405 11088 430'l8 19128
16294 34488 44411 56418
45480 28748 45836 1715

53470
17577
201511
52853
27773
49752
47439
23600
42884
17575
23560
47425
57674
32172
3670
58819

=••Sfm
9242 25751 36097 16823
38269
893 11437 24753
54263 1920 11507 15827
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Son defa çekilen 10 bin lira·
bk mnklfat, numanlarmı qa·
ğıya yazdığumz on bliet .ıübi
aruında takaim edilecektir:

55679
48094
8105
10938

54347

30744
13518

27780
89~0fi
27719

kefidede, aonlan

~6i•,

amorti kazanmıflanlır.
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16 lciflnln yını'a11dıia resmen

Pavanlrare lyllqti
Pa'\ı~A) -

M. Puvan·

«Son Saat» bugün ka·
rilerinin huzuruna yepyeni bir şekilde çıkarken, kendisine bu imkAnı

veren veni Türk harf"'
leri levrine borçlu olduğu şükranı lusmen
olsun ödemeyi düşündü
ve bunu Anadolumuzda
millet mekteplerinden
henüz çıkmış olanlara
yardım etmekbp buldu:

çıkar

çıkmaz

2 - Binaenaleyh ~den itibum
memleketimizin uzak kofeleriııde oturan herkes günde yt1s
ltı"ban1e •
Lir haftalık on yedi buçu kurut gtln•
derdiği takdirde Son Saati muntaıımm
okumu imk&nım elde edebilir.
3 - Karilerimisdea beher nllba ~
alaca~mıs yQz para, ~ ~ çakardıgunıı takdirde, eahifelerİ ~. 1•

rra

kadar teaddQt eden bir gaseteniıı kqıC

para1111a bile tekabtıl etmez.
4 - Binaenaleyh bu hareket_ ~

için mah~ bir fedaklrhk tef!d1 etmek·
tedir Ye bıaarut mahdut bir MD)l!H

inhisar edecektir.
5 ~ Fakat arzu eden karilerimis timdideıı nOtbası yilz para itibarile istedikleri kadar usun bir m6ddet içia abodekaydedilebilirler; bu takclirde teıııiltttm
il1 nihaye istifade etmeleri mtmklDdar.

Jlemn bati ve lçllmesl sllç olan
Habkyağı

yerine Aslan kuvvet şarabı içmek

Daha faydalıdır. Zira bahkyağı terla1>1nde ba1mwı iyottan 5

mlali fazla iyot Ye fonab mevcut ve o alabdte bb- kuwwetl
baiı: olup 1enenin her meftlminde b&ytlk ldlçtik herk• bahk"'
r~
lrolq "
Kola1 ......._,

"*
1'l'lbayrl
'

güzellik ve v-:;cude şişmanlık ver·r. Şi~esi 125 kuruşa her eczanede bulunur. Depom: Bahçekapa
Mehmet Klam eaa deposu

Dahilen istimal olmıar. Tablet tekJinde olup YeCanak tlrlngalarclan daha iyi ve hiç rahabazlıiı mucip olmama• lmeblle
Avrupa butaneleridde daha ziyade ralbet ıarmektecllr.
Etıbba ~etdl ile eczuelerclen araJlllll.
Depo1U Huma ecza depomdar.

~ cyri

Merkez acenwa : Galata
köprü başında. Bcyotlu 2 J62
Şube ıcentası: Mahmudiye
hını altında. İstanbul 2740

( M. Ş. PAŞA) vıpunı
teşrinisani
çarşamba
Galata rıhtımından

Maıollniyc ıal

kut

mı?

RollUI, 11 ( A. A. ) - Stefani ajanıı, M. MuaoHni aleyhine
bir IUİ kast tertip edildiiine
dair ecnebi matbuatta intipr
eden haberleri tekzip etmektedir.

akşamı

sabahı

lzmirden

Yelkenci
VAPURLARI
~--tenis

llb

ft

13

ı2

de
hareketle
lzmire ve

hareketle

[ Antalya , Alaiye , Mersin J e
gidecek ve dönüşte [ T aşucu,
Anamor , Alaiye , Antalya ,
Kuşadası ve Jzmir] e upyarak

IDlaC , . . .

amsun
vapura 18

IZllr -lersll snrat pastası
Çarsamba

M.

sefain

teşrinisani

Çarşamba
Sirkeci nhumm...
dan hareketle dotru [ZanBulclak, İnebolu, Samsun, Ordu,
Giresun , Trabzon , SQrmene
ve Rize ] ye gideCektir.
TafsilAt içiıt Sirkecide Yelkenci hanında klin ıcenteline
maracaat. Tel. lstaodul rSı S
gdnQ akşam

~lecektir.

lrabzaq ikinci

postıı

(A KARA) vapuru 14 teŞrini
sani Perşembe gana üpım
Galata nhtımından hareketle
[ ZonBUldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, Onye, Fatsa,' Ordu,
miftir.
Giresun. Trabzon ve Rize]ye
Yumupkhfı ve dayanıklığı
Ankaradald veremli
gidecek ve [ Of, Trablon ,
l!e cih8Dfilmal bir tlbreti haiz
inekler
Pulathane , Giresun , Ordu ,
Tırq bıçatıcbr.
Ankara, 12 (Telefon) - An·
Fatsa, Samsun, Sinop ve ine
lraraclald veremli ineklerin imha..
satılır
bolu] ya uRrayarak lt"1eec:ektir.
maa batJanmıfbr
,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .llliı. . . . . . . . . . . . . . .li::.1!. ..

kare

P. •

J - Son Saat bugladcn itibuen
zetc bayii bulunmayan uak kasaba ve
~hirler için abone fiaonı ~ _ J&fty&
indinniı, ayni amanda da baftlhk ..
bone usula ihdas etmiıtir.

rrreparsol-Frengi il8cı

Son mükafat

Bu

Uatarpa De JUl}anan bir çok
nllmayitçiler bçmqtır. Ba mi·
udemeye Ortlzrabio taraftarla.
1111111 lmllbld t.fhJa Vukon
aolloe taraftarlanaua aebep oldaiu .ayleaiyor.

SON SAAT ayni zamanda haftalık
abone usulü ihdas ediyor

Sl7S

Amortiler

Mebika, 11 ( A. A. - Vukomolloıt ile Ortizrabionun taraf..
tarlan arumda bir çarp11ma ol· 1

bildirUIJor.

52956 22850
32463 12801
21369 9693
56003 48917
58794 51699
34568 43151 4094
9860 44505 40410
44633 40123 5977S

~

59933 45414 34715
35152 47642 41640
36762 59771 54538
43858 52596 59397

çarpışmalar :?/.:;e:''t~n. b;m~etı~:

33620 28259 58750 35041
2146o 1n91 12111 28387
5351 52893 31780 11231
18254 54234 6299 18979
47503 45337 9924 36925
39722 12626 36211 50594
12879 18029 16077 15790
29247 53648 54301 53'367
32276 32267 3468 50513
56657 3417 18460

12551
8637
37152
10668
59098

4201 55506
53007 20776
9718 22746
53338 41205
18709 3202
16672 49816
42606 42807
53988 47371
36378 55501
27894 29807

Meksikada

.......

4 022
48559
52 78
5 88
11042
38336
1 56
4 .35

42295

24833
12100
4130
38669

30562
10884
34118
36152
54315 53090 45938
38013 40676 48153 55286
29'n7 59094 43794 9845
S1278 57800
119 447SS
45833 44424 45437 47649
20036 45958
862 18439
14735 23594 17952 20503
3647 59011

250
lira
31622 20017 45923 29231

150
lira
10299
903 3314 3502

38936
38540

enzıli.

50 lira

43929 41768 14067 520'23
2M85 16731 4n35 30'l65

fiatlanmızda

cenubi F.....,. ıideceii laakkmda pyi olu haberin dojru
olmacbfala pseteeilere a&,lemif
ba . . _ baklanda beaG:ı. bir
karar Te11Decliiini Uln e,le-

Her yerde

Kız

Sahife 11

Soa Saat

Valanaıya ıarkıaı nereden çıktı?

G:üzel ses. Qüzel yGz.
Qüzd san~at
Bu aç hasleti nefsinde cemeden
Raguel Meller batan dilnyanm
aeve seve söylediği bir çok
ıarkıların menbaıdır

t.pUyoı dwhl ft
• • • ,.ıdm Rabi Meller1
ilim
Kanmda ı.,...
1ol alama •tefi tatapD ba

.......

"-•?

Wm

memlebti o1ua Vala..,.... daha ldlçlls , . . .

. . . ı=h:ln stmlllll. dcadll~ inldpfa ma.it teaullbll ,
lalbayet OJDachtı clllBllardald
aheak •• incelik, ile azan
dikbti c:elbetmlf, blylk bir
artist olacaimda flS»be bnk-

.....fb.

v.......,.._

Rakel daha cm cllrt ,.....
lkea
bltb e1111er
-..,.. pellikte; lede "
dansta Ollllll topatm bile
1•1ifemlyorlan:la. Rakel memleketindea ilk defa pkbktu
IOlll'a, doira ParlM pti. Ballt IDlldk bollerd• bathJa·
tak, ..,... haJIW bir dratle

JGkacldi

lruancmı

parladı. Salmede
u gOrea llpanJol

ft

l!nemaya da pçtl. Sinema ve
8almenba temin eltili tahret
Ye para Rakel
Melleri imalçeıeria kraliçeli J&PIDll b.
0 umanlar Fruım filiIDİDID c ValeatiDo • 111 Andre
Roamae idi. Studyoda tabii
fanıpn•ılar

bir çok filime beraber roller abmtlarcb.
"

doatlatun

yavq

...u.m, ..
blrbaci

_,,,.

takdir

......

yaldızlard..-.

Be,u perde lmiciDlle a,ra

w.. filim ce•lrmete batbJa
laa artiltleda ......, ._.
dileriae , . . olalan . . .
ludardala ......

tar da.. Çlhddl
ae kadar 11ea1z

korluıbaaar
Dolll Davil
Te

mttte-

vui lae, Rakel Meller billlda o derece lmçm, uabl,
a•rac:a, daha doirmq k&llwıbeyi bir bduachr. Bar çoklan Anclreye YUiyeti idare
etmemm ta'fliye ettiler. Rakel
her ,eyia farkmda. inat bek·
liyor, fakat Dolly'.m. HYptine Jlz vermedi!W ltilcliii
için, tabiri marufile hiç tmımyordu. Bir p
Aadreaia
11parbm•nına
pJc:liii ......
bplJI açık buldu " derhal
kaclmbk tecudal plebe çalarak içeriye kalak verdL An·
dre ~ir bclmla k.....,..
Hem de lciminle? Se.mi pk.
iyi tanımadıia Dolley Damlel
Andre DUll edip te Jma kaadumıfb. lçerdea ıelen maba-

•ere

ıemleri,

AD..... Dolle-

ye karp lmllandap tabiyeyi
sarahaten
anlabyordu.
Ar.
10ma içenle bir çift dadafm
birlqtiijıai aezea Rakel b·

..
içi de

Y•

bmcla claJaa cub
umiml bir Alme Jar&tahilirler miydi?
Rakel lüç bir .., ,..,....
da. Yalmz bir iki aclmı Jlrlldl, Andre{Un ....... ıeldl.
Dik elik ,..... baktı .. ni~
baJet yllztble tlldlrdllktea IOD-

ra çakıp ıittiDlbayada ~ Wr .., Pli
aı.,or. Hadile utiltler aramada fimlek siW çaktı. Va·
lwlyaıa mt lldhahl -.ıap
Puiate vefa aruDJa ıelea Rac s.. Saat~ in tefrikam: r1

. . darda.

ŞoflSr:

S.. Dut- ıe1c1Qr. Fa._ baracla hiç khue :rok.
- ŞbDdi . . ..
Dalla ...... M&mecl• itti, . bir oto, elli metro bclar
~ darda. Bir adam atladı.
t. la.,.cula bekHyorcla. ....
ham korkDDÇ .... ,abelclL
- Oclr91L.
ka prl prl çekUerelc
L._: -

racaatla Suriyeain tekmil emllk
.. arui byıtlaımm birer ......
tini İltemiftlr.
Tapa lmJada amumlJe dalre11 ba lraJlllum ilnana bqla·sı
tlmdi1e kadar Sariyedeld emllk
n arazlJe ait Od Jllzl m&teca-

911 ...... bJdlanm t..ım ...
mittir· Banlarm bir Iİlteai tu- eı1Umlft1r.
Ba ..,.... tapa ldaralnha

llllznala blembade pi. . . . . .
marlmm ıtmlDk meuflerlnln
.caJduiwıdaD dolaya bariçtea
almacak Jft'IDİJeli memarlar
tarafmdp iltinaalı edilebilecektir.

Surat•••
Mütercimi: Umer Faıl
- Llltfen lls iellr mlMaiz?

,..cll.

....,.. . . . clotra
Şanoaanm din tarif ettill mmı
çeaeyi, iri bmaau skdL
- y.,,,... ıeı.. Şcar _....
- Çok kabmpcajmı içiD
bekleain... BDiJOI..... Jd lid
her tarafta anyorlar.
- Gtbia cliJorum 1tnet im,
Hem otomobilde bqka bir
plua daha var•••
Octre,
elhadeld hupri
,ardı.

-

Vallalı bqka

kJPlle

ıok..

Diyerek oto.-obile dotru
k()ftu. Heniz ikiaci adama atmadan Malpu koluu 7alrılada.
- Gel benim otomobile..
Bu unda toflr:
- Ne oluyor?
Diye bığarank
yanlarma

koftu. Malpu:
-

OldujuD yerde dur.

Galmek mi, ağlamak mı lazımdır?

Sabah evlcnmif, öileden

sonra ayrılmışlar!

Dilnyanın en kısa ömiJrliJ
Belğratta

~ bilcliribnittir.
cevabı
bu kayıt-

Fn......r muvafakat
.......... tapu

iclarai

- - Jatlnulu içha bariçtan yev·
..alye ue memur alac:aktar. llitOa

SVlye bJdlarmm l.tinubı alb
., sarfmda ikmal edilecektir.
keli Wr ... doatlannclaa ..
....,., liyaNt etli. ilinde
. . nota, slftelecliti .. beat.ledili fi ......... cvalamiya•
DOta11 varda. Nakaratı malam:
•Valanliya, aeni MYiyorum.
Çtbaldt 1enla qk ceDDethade,
Ulbl 1eadeti tatbm.•

Belgrat yalmuncla Ranpna

Beateklrua
ilbımı

badİHDID

IOD

yapbp bu prlaya
Rakel meli« ile Dk defa mi~

•

ile

adeta çalkandı. Artık her

dutu heycanla bu prlaya llylediji HiND dialemek .....

dik.
Arbk onclaa I09ra Rakel
kendi mubi~e fettı•l•IUI
f..u.m kelildl. • ba,tlk ...
lana ela Wbiae l&DdL Rabi

. . ,.pa1aa "

..........

her hlri
,..._

dllpıiJ•

7or.

her ılba

date

baakıatu

tofln

Adam paralara toplarken
tepM.e Jecliii tekme ile yen
ynarlanch.
.

Km
lmC'dtada. . OtOIUIUa
4'*8~
- Bajarman ptlafuu ke1eılm,

Diprcla. Kas
..ıe a«da:

llotak

bir

- Beadea • lltiy._.7

- itaat...

xxxıv

Mister "Brav.nm tavıiyeleri
Hentll a6dntl
bitirmeden
birden bire ima fiddetle yere
atb Oclrey d6ndll. Ancak
İı!alpuuı
otoanu arkumdald lambalan uzaktan girebildi. Oç ıalua ailAh atarak
kofhllar. Birili omuzmıa dokmada. Bqmı kaldırdı. Miater
Şanoa yamnda duruyordu.

-

yaramazsın
Mılpau g6rd0n
Malpua mı?...

Çok

kız

Genç

•• olunmak iltememif.
Bmıu &zerine kocua doğruca malıkemeyG müracaatla
talak davua aç;rut..
Ba Od pnç dilnya ytıztınde
en u evli duranlanlar rekonmu kazandılar galiba!

eser Amerikaya

800

Raqada clahil olmak &zere
bltla
Anapa
b&ktmetleri
dahiliıade yapılan izdiYaç İl tatiJtilderi birlqtirilince Av·
rupacla bir 1e11ede 4 milyon
evlenme
muamelui oldup
1nla11bDlfbr. Ba adet pe
faküm edibDce Anapa kıta amda herADal11a pal 11,000

oldqp mqd-

getirmif.

h• MdeDM doktora mUJl)'e-

cıla-

ıaebdar

çiftba
IHlinlJorua ama

bopndap
barabsa .... - dejil.

iki hane 3 500

sokulmıyor
Amen"kada kitap ADS3rll
metbur Volterin Kaadit iamindeld Meri de dahil olmak
kere AYJUP&da neşredilen 800
kitabın Ameaikaya gim,lesini
menetmif.

BUDlar

bilbaua

frU.11Zca,

18panyolca romanlar ve açık
yazal!D9' tıo kitıtpl anyını,.
.l,oyı

320 ...eıiade Tıbhiyei askeriyeden aldlğım . .d~p omam
sayi •lmuftur· Y enısım alacaiun cihetle eakisinin b1km0
Joktur.
Doktor Ali Rız;\

liraya safılıkfır

Kumkapıcla latuyoa clv&IJDdi taftfi Stlleyman ağa malia~~~de
Çetme Ye au teruilİ IOkaldannda 2 ve 31 Dumarah yekdıg~rme
muttbal llçer odalı klrtir iki bap hane bir e'f fiatuıa 3500 lıraya
l&bhkbr. Chü 1çm lçinClieilJere .,.._rlık, hususunda Beyaı·tta
#JW~
pap buıı kapıaama müracaat
edDm

A••-:r

İstanbul vilAyeti defterdarlığı ilanları
ŞA11LlK

EV VE BAHÇE. FerilrlylDde Sakız agaaada ...

afaca 10bfmda 150 lik liateye dalııil polia mlldOril Hasuı Tahsw- .
ait bir tarafı SU.. apa caddal Ye bir tarafa Eftimçe •okağı
clifw tarafa Şevket P• anua " tarafı rabli Girifor anam ile
mahdut N. 6-6, 18-18-1 tahmlD eclDen bedel 1200 liradır. Müzayede puarhk IUl'etile 18 tqrİDİADi 929 talı

pil

uat 14 le def-

terdarlakta 1apdacaktar. (742)
Jf. SATDJK HAN ODASl Çalmakçı11•da Daye hatwı mahalı-.. bllJlk yeai haa wta katmcla No. 57, tıbmin edilea bedeli
600 lirachr~ M&za7ede 2 kAmmenel

m

puarteai gtlntl uat 14 te

Defterdarhkta yapalacakbr. (1070)

fula prka . . . .

Bir
1 atb.

doktor

Kitap sansörü

Bütün Avrupada
hergün bu kadar
izdivaç oluyor

apda Valanaiya..
Flf)maa bu menbadan pr-

ka bltta dtbıya11 ttlttu. Dotrum RakeJi uaJ ODUD day-

Fakat genç im 6ğleden ıon•
ra kendini biru rahatm hia_..;., Kocua hemen gitmif

11,000 çift

ladİ•ac

ailesi

bulunuyor

lreeabıllllda Od .-~ 1eft.
fl1ol'llnlf. Fakat anneleri ba·
balan evlenmelerine mani olaJorm111o
Nillayet Wr lb sb&ce
menmlfler, pllp bmm anneleriD• babaluma laaber v.mifler. lhti,.arlar &ace telAfa
d&paelde beraber arbk ba
emri akil kaW .-ektm
bqka çare glrememlfler.

BeJaer kayıt bqma OD kanat
latiDaab param abamı• teabit
,Milmiı ve ba bama Frm

DIJ•ek eliDi eebine IOkta.

Karanlık
. . llterlerdL ...... .....,..
tak hPIJI lrapattL
Kar tlddetle ,aiıJoıcla. RI..... piam whkJarla blalrlan
S.latıyorda. . . dMikaldc bir
hlcalaktu IODl'a blabahk
~ Etrafta bemea hem•
"llÇ bir ....... bhaıdl.
OtomobU .ddetll bir ..,....

Saıyleiıla tapu k•J"d•
lannı latecliler
Haber alcbğumı.a g6re. Fraam hlktmeti, blk6metiml• ml-

,...._.._ a .. n.
'ı.tael• •cüa .._.

mada

Aluhanirlı Yeu
Şoftlr
ba lklerd. ....
~ 0ra,. .....
dljG lmlarm ...... ,...... ....

Fransızlar

Odrey••
mO?
Hıyar ...

Belki yolda 7akalarlar. Çok
flktlr leni lmrtarabilcliL
Achı•lınadın biriliai takibbae memur etti edim ; otelden ~im umaa pefine
talntn.'I • Klerena kap181Ddan
çakbfmı

,ertmc:e

merkezden
bana telefon etti. Ve ben de.. ...
Fena bir ıe,. llyledi mi?

-

Birçok vaitlercle bahmcla.
Şanon &ç.k .a,tlyeylm , ben
arbk ktlmeldme avdet edeceğim.
- Miller Malpu leDhı bçmlmana bllmem DedeD ilzam
giriyor?
Daha futa konQfmaddu •
Odre:ri oteline gltllrdı ve
10nra dopuca «Heymarket•e
geldi, ilk defa teaadllf ettikleri akpm oldup p~ gene
mister Bram karp kalc:bnmcla dUl'll)'ordu.
Şanonu glrDr prmes :ramna yaldqb.
Alqamum hayırla olsun.
...- Sizin de... Ne kadar zamandanberi bektiyonuauz?••
içeri pmeliydiniz.

-

Yakaladuuz

mı?

-

Kimi?
llalpau.••

Siz her ..yi .....ı

aiy~m?

Filhakika ayle...
!tir mn kendinizden
kİmlenİll

njzl
-

bilmeaini

Siz MalpUj

6ğre-

Sizler

baıka

iltemeıai
tanıyor

mu-

mmaz?
-

Oldukça.. Hatta cLeyker•

den fazla.•
-Tabu cMarşalbdı 6111mtı
all de bllininiz. Geç~n ziyare-

tbüsde de bu adamdd bala•
HtmlftinİL Kim bu adam?
içeri buyurunuz rahat ~

koaUf&lam,
l~eri girdiler. Bravo Şanonuıt
takdim ettiği -.andalyaya

otu-

rurken:
- Ma'!J>uı o da tanırdı. Bir
alqam ssı

ret

numaralı evi ziy..
etti, Ye o akpm hatta

IOD akıaau

oldu.

- ÔldO m01
Evet...
Ôldürüldüktea
IODra ceaedi nehre
atıld:..
Siz de
cesedin taharrisinde
bu1UD111Uflunuz.
( Arkası var l

dişleri

Dan os;

100 sene

Ç!>rnm,,~f eo \'Iİc.ayt ~der, dişleri inci gibi beyazlatır, diş

etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan menneder ve dişlerin arasında kalan tefessübatı ve ufuneti izale eder. Diş
, :.,, ı ılrına, a~tld~ri.n,. ın•ni o1ur. A&-ııd• gayet latif bir ıerinlik ve rayıha bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan gelecek her türlü hastahklann sirayetine mani olur. Avrupada
d ~ : ıne oirıncihii alır ve hirincıliği diplomalarla musaddaktır. En bfiyllk mllklfab ihraz eder albn madalya ve niıanlar almıştır. [20] kul'Uf& Hasan ecza deposu. Dantos diş
· rı rıınn Yerin,. b .. ,ka h:I" rnı-rkııı verirl~r!'e almavmız. Çünkü Dantos dUnyanın en enfes ve mt\kemmel diş mOstahzeridir.

Kolonyasında

tenzilit

kuruşluk şişe 35
kuruşluk şişe 60
ıso kuruşluk şişe ııo
300 kurusJuk şİse 200

50
80

VELUTA SA8UNU

KURUŞA.. ırsattan
istifade ediniz ~::n
deposu, toptancılara avrıca tenzilat.

KEF'ALJIH , Mt

.df, v. r...- \ürtü" •§rı fare

D~f"J14\1!1LSiıRfNVZ
"OMPWiME.~E.TOr~E GRANÜLE

YCPCHL.İLEllC, 3/RACAL/J.AIU, llrvtlT
t!L ltC/'lllt ZAYtrLllClARINA, H.AHILE
~I" siİT VIRE1' 1'AD/NLARA 9 ÇOCUIU.A-

6inde 3 Miel

IUN 80Ybl'IES/NE. /CEHii< KIRIKL/KlA

Karla/ mal müdürlüğünden:
Sokağı

Cinsi

YAZI MAKİNELERi

1 Haı:iran hul6l etti
Her muamele mecburi olarak
7eni harflerle yanlmalıdlr.

ADLER
YAZI MAKiNESi
Avrupada 1898 ecneıinde ilk
imal edilen bir yuı makinesidir.
Şimdiye
kadu bOtün dnnyada

380,000 ADLER MAKİNESi
Sahlmışbr.

Anadoluya 2684

ma-

göndcrilmi~tir.

kine

ADLER
Makineainin hususiyeti:
Harllerin

itibarile
ıİt

mQvazi

fabrikamızın

Bu

baıkalan

vuruşudur.

ihtiraı

tarafından

olmak
tak-

edilemez. Bu ıayede
faıla
kopya çıkarmalı: mOmkün<IOr.

ADLER MAKİNESİ
PEK DAYANIKLIDIR
ADLER MAKiNESİ
EN İYİ BİR MAKİ
NEDİR

Anadolu için tall Acentalar
aramaktayız.

Bir

Alman

miltebauı11

idareli
altında f.tanbuıda her ~a maki.na tmıiri için bir tamirhane lı:üpt ettiğimizi tebşir eyleriz.

Daktilo mektebi İştanbul, hahçc-

bp

eaıaf bankası.

Adler makinelerinin
baş acentası

RIŞAR

VOLF

Calatada Voyvoda hanı 7,10
Gslata Po!lt& kutu!lu 447

Bakallan davet
Bakkallar cemiyetinden:
Cemiyetimizde kayıtlı bilümum
emaf Beyazıtta. Vemecilerde
DartUftlnuo konferans aalonun,ia tevbılaaninİD oo bqinci cu. . flnD aat 13 te bir içtima
y.paeaklardu. Bu içtimada rakı
Mb.f•ma .on .Jdığı ~ekil ve bil...._ •nafa karta göılerilen
mİlJkOJlbD H halı.tız.lığın izalesi
•hıab&. b•kkaUar kooperatifinin
ite b•tlamuı ye Tic.ret odası
kayıt işf V$ m•karna fiatı mcseıeail~ halkın ro~nfaatine miile•llik <flter huı m---ut görüşü
ie~ezind-eo ~nafın ~ iÜn behe".J>,•hal içtiro• .-~!onunda lıazır
hu unm~un ın.!tı ~ ...~:: ıı ilctizat oc: ,,n ,,:da]'l Lo:!'.-n 0!~1ııur.

kariye derunu arsa

Rakkamı
ebvabı

Nüfus

Kıymeti

mu•
bammeneai Kimden metruk

Ziraı

olduğu

71
41

400

4000

225

2250
9000

Agop otlu Kirkor
Kolyani binti Mazlumyan
900
66-67
Ağavni Eakohi binti Nikoğos kerimeleri
160
«
58-1
6000 Kirkor keriuıeıi Şinorik Tonik Kirkor
çorbacı kerimeleri
«
•
harap kahvehane 78
4500 Ogida ve lı;ssdan
«
«
arsa
59-59-1
500
5000
Kirkor kerimeleri Şinorik ve Tonik
Bostancı Posta caddesi «
29-9
160
13000 Bakkal Llzo ve hi11edan
Balada cinsi, mevkileri ve kıymetleri muharrer ve emvali metrukeye ait yedi parça emvali gayri
mcnkulenin 26 teşrinievel 929 tarihinden itibaren 21· giln müadetle mülkiyetleri müzayedeye çıkanl
mış ve verilecek bedel haddi liyık görüldüğü takdirde 16 teıriniaani 929 tarihine milsadif cumartesi günn ıaat 13 ten 15 ıe kadar Kartal malınOdilrltiğiinde mnte,ekkil aatlf komisyonunca ihalesi
jcra kılınacağından talip olanlann yevmi mezknrda kıymeti muhammenenin yüzde 7/5 niıbctinde
teminat makbuzlarile komisyona müracaattan ilin olunur.
Şehremaneti

llAnları

[ Iisasta ve Üstübii
.,)

:;>ehremanetinden: Bedeli keşfi
1974 lira olan Fcyzipqa caddesinde 58 harita numaralı hanenin tamiri kapalı zarfla mü·
nakaaaya konulmuştur. Taliplerin keşif evrakım görmek ve
şartname almak için lier gün
levazım müdürlüğüne gelmeleri,
teklif mektuplarını da ihale gü·
nn olan 2 kinunevvel 929 pazartesi günü saat on beşe ka·
dar mezkür müdürlüğe vermeletj.
Jf
Edirnekapıda

Hatice sultan
mahallesinin
Çukur
bostan
ıokağmda
bulunan 76 numaralı hane enkazlannın kapalı
zarf usulile kinunuevvelin ikinci
paı:artesi gtinil saat 14 te satıl·
ması mukarrer bulunduğundan
talip olanlarm teklif mektuplannı
hamilen dairei encümene müracaatlan ilin olunur.

mübavaası
1Uth.n ınnlsarı zlmum
mudur/uğunden:
idare için 12,000 kilo yerli nişasta ile 3,000 kilo üstnbn pazarlık
ıuretile alınacaktır. itaya talip olanlann numuneyi görmek üzere
her gün müracaattan ve 16/11/929 cumartesi gUnn saat 10,30 da
% 7,5 teminab muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunda
bulunmalan.

Piyanko

efendilere:

Şehremanetinden:

Y o,lçu indirip bindirmek üzere tevakkuf
mahallerinde tramvay arabalan
beklerken otomobiller zabitai
beldiye talimatnamesinin 51 ve
S2inci maddeleri mucibince tramvayın hareketine kadar tevakkuf etmiye mecburdur. Buna
riayet etmiyenler badema tevakkuf mahallerinde bulundurula·
cak üniformalı ve ya üniformasız memur tarafından bili ihtar
ve bila ihbar numaralan zaptedilerek tecziye edilecekleri ve
bunun hilafına bir itiraz mesmu
o!mıyacağı bir kerre daha ehemmiyetle ilin olunur.
Jf.

Dülgar zade mahallesinin Hafafhane caddesinde bulunan iki
eski beş yeni numara1ı dükkan
enkazının
satılması
mukarrer
bulunduğundan
talip o'anlann
kfmunuevvelin ikinci pazartesi
günil saat 14te daL~ cncümerJnc uıür.ıcaallan ilan dunur.

keşidesi

HilAliahmer lstanbul merkezinden:
15 teşrinisani cuma gilnü saat 10 buçukta Hililiahmer İstanbul
merkezi binumda Hililiahmer San'at evi piyankosu çekilecektir.

DARÜTTALİMI MUSiKiNiN
Vcznccilerdt>ki ealonıında

Jf.

Şoför

3

Her Pazar
Her salı

k11fik

Zayi
Kuruş

Alemdağ

y11hot

ocukl11r11 nı:sıF.

il/NA. HASrAUKDA* KALKANLARA.•

Kariyesi

ke r' il.

akşamı

akşamı

Hacı

Orta Oyunu
Karaeöz

Osman efendi idaresinde

Eczacı kalfası aranı yor

Devlet demir. yollari ve
limanları umumi idaresinden:
65

Konya işletme milfettişliği eczahaneıi için şehri
lira
maktu ücretle bir eczacı kalfasma ihtiyaç uardır. Talip olanlann imtihan ve muayenei sıhhiyesi icra kılınmak llzere H. pa~
ve Konyada işletme müfettitlik1erine, Ankarada Devlet demir
yollan zat işleri mlldfirlilğüne müracaat eylemeleri.

Galata ithalat

giin1rüğü

müdürlüğünden:

Cins eıya
Adet
Nevi
Kilo
2
S.
5111
Lokomobil makin~si ve aksamı
Balada evsafı yazılı gümrük amban önilnde mevcut ol:ın bili
sahip eşya 29-11-929 tarihinden itibaren 20 gün nıüddetle mü:z:a·
yedeye konulmakla 17-11-929 tarihinde satılacaktır.

kiğıdımı

ve

şoför

vesi-

kamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan zayiin hükmü yoktur.
Fatihte Atpazarında 3 No. h

hanede {O~ör
R'za

Zayi
Kiğı askerlik şubesinden aldı
ğım vesikamı

kazaen zayi ettim.
Yenisini alacağımdan eskisinin
hü.kmll yoktur.
Galatada l\ <!hmudiye caddesinde No. 34 kahvede K ~ inin Köçet knr"yes·naen ~ık
oğullarından Mamut oğ.ıu
Ahmet

Kiralılr
Hasırcı:arda

ardiye
Fındıkçıklar

kağm a
K ru
itf alinde 3 O
kat tam k
ve
ve rış ı

so·

lo v ci h

ı

lıktır.

İsteyenlerin Asma altında ça•
vuı başı
ham k rşısında 59
numarada çuva cı M. Ali efen•
diye müracaatları.

Fotograf
Beklediğiniz

gayet büyük ve
parlak dürbünlü zarif fotograf
makinelerimiz gelmiştir, muhay•
yer ve teminatlıdır, tecrübeleri
yapılarak teslimi teahhüt edilir.
Merkezi: Asmaalb Yıldız Han
Şube: Eminönü, (51) numara
Mehmet Ruhi bey müesseseleri.

Doktor FETHi
Cemıhpa a

lla!".tıın si
Bakteri) ol ğu
Kan ( \ :ı eı'mıın te. muin )
lıulgaın cer,ıh.ıt tnhlilleri ile

ıdrar,
lın~tn·

lıkların hususi a ıl ıı ) ııpılır. Telefonla maluma tvenldığı takdirde t:ıhlıl
edilecek me' at aldfııb.rak bilahar
raporu takdim edılır.
Muayenehane. Be) o0 lundn, Ağacn
miiniıı karşısııı in
T ı fon: Be' oAlıı 5:-14

İstanbul «6» ncı icra memur.u•

ğundan : F ehra hanım 340-3409

N. dosyaya mevzu tatbik muhü•
rümü zayi ve yenisini hakkettir·
diğimdcn badema eski mühürüD
hükmü olmadığı ilan olunur.

üperator
Ahn1et Burhaneddin
Ccrrahpaşa hastane i
operatörl.İ
Muayenehane: Beyoglu, Rus sefarc·
tanesi karşısında 348 numaralı surı·
ye çarşısı aparumanı '8 numarada.
Tc-lefon: Re' o ' u 1615

Mes'ul müdür: Selim Ragıp

