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Boğazlar

komisyonu
Yanaoblarm şikAveti"1;
dinfemiyecek

sui istimal

· Galata ve İstanbul
"'OStanelerinde sirkatler

- -

ihtiyat zabitleri
Kanun esaslı surette
tadil edilmektedir

Roğazlar

komiayonu

Boğazlar

binası

komiayonu dnn saat

1O,30 da toplanarak mesaisine
devam etmiftir.
Yunanblarm, gemilerine Boğaz arda mütkülit çıkanldığına
dair olan iddialan komisyonca
gayri varit addedilmekte ve
müşkrlat çıkanlmadığı
söyleniJ~,ektedir.

Komisyoa ancak boğailardan
cek harp gemileri ile işti
r e memur olduğu için ticaret
gemilerine ait fik'yetleri tetkike
a ıi 'iJ.eti hulunmadıjı kanaatin-

zr .
<.:

ı.Ju

sabahki

ıiı

Bu sabah !imam r'!e kesif
b"r sis kaplaMış Seynsefain ida•
r sinin Kadık8y ve Haydarpq•
vapur~n 6,15 ten 9,5 e kadar
i ememişlerdir. 9,S te ıia aıy..
rı mıya baş amış, bu iskelelere
mutrt l.arici d&rt vapur gönde..
ri etek biriken yolcular alm..
m1ştır.

battı intizammı
tmemiştir.

Adalar

l:

Jray..

Sirketi Ha1rlye Mferlerl de •

c"layısile intizamını kaybetmiş,
<.!Un olduğu gibi bu gün de
iskelelerde biriken yolcular doğ..
nı

postalar yapılmak suretile
köorüye getirilmişlerdir.
Sis yüzilnden limanda ve
liman haricinde hiç bir kaza
o•.,., '" t r.

.uuy "' ıkrAIDİye
Tayyare piyankosunun 45,000
Umlık büyük ·kramiyeai Elmadaf ı da çam:.~trcdık eden Zerohi
iamir.de bir Ermeni kadmına
ç 1cmııtır.

Ankara, 14 (Telefon] - İhti
yat zabitleri kanununun bazı
maddelerini tadil eden bir kanun ıı7ibaaı 14ediste müzakere
edillllek illeredir. l.Ayihum p•
resi ihtiyat zl\,itlerini arttıqpak
tır. Batbca esaslan şunlardır :
Üçüncli maddedeki sıı.t.killlJag~rlqle aanayii madeniye mn-

fıendiale'rj

hıkbwl.W

hUkQQa,

«alelumum kimyager ve mqhendilleu tabirile ıumaHendlriİmif
tir.
OçlincO maddede yazılı derecelerde tahsU g8renler 't'eya bu
derecedeki mekteplerden tahsili
terkedenlerin tahsil devreleri
Düfustaki künyelerine kaydedilecektir.
Tabsil dereceleri ihtiyat zabit..
Utf yapmayı istilzam edenlerin
herhangi bir memuriyete almmalan, yahut bulundukları me--uiyette ça}lflllakta devam et..
meleri. ihtiyat zabitliği hizmetini
ifa ettikle~ dair askerlik
pbesi11den vesika getirmeleri!e
fabi otacaktır.
Bu gibiler, kanunun netrinden
IODra nihayet bir sena içinde
ukerlik tubelerinden ihtiyat
r.abiti veaikuı olmazlana •uifelerine nihayet verilecektir.
Bunlan istihdamda denm
edenler cezalandınlacakbr. Bu
gibiler içerisinde hiuneti flll..
yesııµ
neferlilde
ıeçlrmit
olanlar alb -.
..wt
mektebinde tahsil g8recek1er;
imtihanda muvaffak olurlana
ihtiyat zabiti, olmazlarsa ihtiyat
PVUfU rütbesile çıkacaklardır.
Kanunun neşrinden bir ıene aonra, kendilerini bu hizmetten ıak
hyaular yakalandıklan zaman
yeniden fili hizmetlerini yapacaklardır.

Seferberlikte askerlikleri tecil
olunanlar meyuıma eczacı, dit·
çi, ticareti bahriye kaptan, Hal-•
kalı ziraat, gOzel 1811'atlar pOsta
telgraf mektepleri mlldlülerl di
itlıal

olunmaktadır.

irtişa işi
İki büyük memur

kimlerdir?
Bunlar yakında

Aclllyeye
verilecekler
Ankara, 14 (Telefon) - İrti
fa meseleainde ifadelerinin almmasma lüzum görülen iki bii1ük maliye memuruauD kimler
olduğa hakkında lakı bir ketumiyet vardır. Ancak bu memurtardan birisinin -.lekten ~
kilmiş olup Jstanbulda olduğu
ve diğerinin de burada vekllette mlhim bir ınevki ifgal
etmekte buhuıduj'u söylenmektedir. Bu iki zabn ifadeleri
almmıtbr• Yakında Maliyeden
Adliyeye Yerileceklerdir.

Yugoslvvyada garip bir
hadise
Belpt, 13 -Zveauan kayilnde
yapılan bir d&ib eanumda p•
rlp bir badiae olmUf, dtljlln
alaya ldllaeye yaklqırken pinin
bulunduj'U arabanm arkuandald
arabaya bDyGk bir (bacerlaemaYI)
dGfmOftOr.
Davetlilerc:le11 biri derhal 11·
mllf, bir erkek iıe atar 1Urette
yaralanmıfbr· Bottın alay, dehtetli bir korkuya tutularak datılmlfbr. Maamafl klllae merul·
mi tehir edilmemiftir.

'
soyanlar

yakalandılar

Muhtelit mübadele komiayonu
reisi mDteveffa jenenl Dolaranm
evinden bir mOddet eYel bam
kıymetli ef)'a çalmmlfb.
Poliıin takibab netlceainde
hınazlann mnbadele komisyonu
bYUI Anaavut Marko ile ıerlld
Obannes olduğu anlatılmıı hır
ıızlar tevkif eclilerell bu sabah
adliyeye teıtim edllmiılerdir.

bıtibar tqebbüsü
Asmaalbnda 26 numaralı dfikkbda pıvalcıhk yapan Kasım
300 Hralık borcunu &diyememe-mlfteessir• dila Sirkeci
yolcu salonu &ntinde kendisini
denize atllllf, boğulmak Ozere
iken kurtanlmqhr.

Bir

Dainler vekaleti
İntihap cumartesiye
yapılacak
Ankara, 14 (Telefon) - Cumartesi günil burada dainler
vekaleti intihabı yapılacaktır.
Dainler vekAletine Müskirat
inhisan umum mndnrn Zekii
beyin intihap edileceği anlaşıl
maktadır. ı>üyunu umumiye komiserliğine, maliye heyeti teftitire reisi •e Mlateşar •ekili Ali
Rıza beyin
intihap edileceği
aOyleniyor.

Galata posta binası
Bu sabahki «Milliyeb refikf.
miz, Galata postanesinde 6392
liralık bir sui istimalin meydana
çıkanldıfll haberini vermekte ve
bu Ri i8timali yapbğı iddiall
Be Olman Ef. isminde bir mr
Mütekabil ziyaretler ve mura iften el çektirildiğiDI
yazmaktadll'.
ziyafetler yapılıyor
Bizim haber aldıtumza g&re,
Edgar Kine Fransız mektep
lstanbul postanesinde de buna
gemisi kumandam M. Overni
benzer ve daha mlllıim bir air
dlln Vali ve kolordu kumanda..
nmı ziyaret etmiftir. Dthı akpm
kat hadisesi vaki olmuıtur.
Bir ay kadar evel latanbal
Ünyon Fransezde ıerefine bir
çay ziyafeti verilmiştir. Bu akpm
postanesine tevdi edilen ve Ulu•
ıefaret konağında Fransız bah..
kışlaya gidecek olan taahhntlll
riyelileri ıerefine bir balo verive kıymetli bir mektup earar
lecektir. Cumartesi gtbıll gemide engiz bir ıekilde kaybolmus+
bir kabul res~ ~pılacakbr.
Bu mektup SSOO lira)'J a..."
etmektedir. Mektubu g'.,.
zat, geçn gftn posta i .... •&4
Bir İtalyan grupu ema- mnracaatla mektubunun
nete müracaat ehiyor
olduğuna blldirmif ve ~
yapılan tahkikat bu lddiaji
Bir ltalyan grupunun kredi
yit edecek bir netice vermiftır
ile ufalt yol inpaı için ay ba..
Posta mOfettitlerl mektub
nda mOracaatta
buluacağı
alan ve aevkeden memurlan
Mtr.JIMJlt~.JIP.ıl!r- ==, ..
.E.,.w8.-.ffd::!':

Edgar Kine

AsfaJt yol

mUaait bulu,nursa m\iraccaa.t eden ıru~ hüsnil kabul göste--

rece~ fakat yollanıa asfaltla
detll katranla İDfUIDI pıt ko-

1acaktır.

Kudu tedavUıanelerl

Sıhhiye veklletinden aldığımız
bir teakerede, Anadoluda kuduz
tedavibaneleri bulunmadığı hak·
kındaki neşriyat tekzip olunmaktadır. Son Saat, Anadoludaki
kuduz tedavihaneleri hakkında
adıhiye mlidüribıün beyanabna
atfen mal6mat vermit ve bunu
çok evvel yazmaştı.

Asarı af kad n
bı·na bulundu

Y eıil direkte Hocakuım m...
halleainde K8priilll sokağında
kanalizasyon hafriy~b yapılırkell
asan atikadan bir bina anka:ona
tesadnf edilmiftir. İntizam ve metanetini el'an muhafaza eden b1l
ankaıın tetkiki için müzeler ida"'
resine haber verilmiştir.

Mllllzimlık imtihanı

Bugiln latanbul villyetind•
Devlet Şuruı aza mnllzimlii'
için imtihan yapılıcaktır·

men

Berber mektebi yann
açılıyor
E Cemiyeti Belediye idare
• lnlıiur idarelerinin tahai..
~erler
tarafmdaa lteden
hey ti Sanayi birliği murahbu- yeti hilkmiyeyl haiz olarak umuian ile temasa batlamlfbr.
mi muhasebeye tabi olmalan beri açdmua dilfllnlllen melt.tebüı hazırhklan bitmiftir. Mektep
Bu emas devam edecektir.
takarrur etmiştir.
yann aaat Oçte ~yo4ıu poliı
" Vilayet inzibat komisyo• Rusyaya ihracat meselesi
brt111Ddaki binada
nunda Çatalca. Silivri ve hava.. ile bankalaınn mqgul olmalan merk~
açılacaktır.
'tinde halktan para toplayan
hakkında ittihaz edilen kararbarı mell\urlar hakkında me·
dan tiklyet için Ankaraya giden lt!Dıif, liman tlrke8 mld8rtl de
muriyetten ihraç karan verilmifbeyet lktıaat vekiline icap ed~ btzlm istecffttiiıiz b3yle garip
tir.
izahab verdikten IODl'a phri- blr k6prl clejildir demiftir.
Mu&eYi hastanesine teberru
mize avdet ebllfitir.
• Ehllyet ftlifrhı alm•dan
edilHı mebaUğin yeruet Te'lfİ•
• Ankaraya avdet eden Em- otomobil ilare eclen b~ok kimsıni
yennediklerinclen dolayı
niyeti u umiye mOdOrll Rıfat
ıeler dtm rece çemlnffF.
tarhedilen cezayı naklinin tahBey Dalı• ye vekili Ştlkrn Kaya
ıili için hutanenin qy• mllza·
f anantilar bıflha'yaUllldan
yede ile aatıbmf, fakat ba Cf)'• Beye latanbuldaki airkat vukui&rfınazar ettikleri "SiMtiı&i iırlı
. zengin Muaeviler tarafından aabn ab hakkında icap edea izahati bsını bizipı_ sıttw. ~lacağumJ fı. •
vcrmiftir.
abn:ırak yine haıtanaye teberru
• Liman Şirketi ıerbelt li· ytalmm ~~.ntır.
etmitlerdir,
• 2S teşrlllW""'• Dtlyana
• Cemiyeti Belediye fırka gu- mama KUunpatadan itibaren dıd~ ~ t.edt,ab ba(L..
rupu dGn içtima ederek Muhittin Kltıtha.Jeye kadar olan mınta•
,~.
kada İDfasım teklif etmiştir.
beyin izalıatuu clinlemiftlr. Muhit• Ankara..siua Şimmı•iferl
• Emanet heyeti fenniye mil•
tin beye bu. saaller Irat edilSiv.s Yill.y_. ijhüftir. b~
dllril um kGpribıln q .. melllİftİr. Bir Ahnaa ırupa ile
....,._,
... K.iSJDerik İ9tMJGllU
selesinde böyle bir lraprlhıtln
akteclilen itilifname f t okturva
merasimi mahauaa ile knfat
ancak Beyazıt ile Galata kulai
hakkında ilabat verildiji zamae-anlmda kabil olabileceiial 167c:\iliyor.

"f'a!htelbahirler Uga edilemez!
tbidin Daver beyin bugGn..
ki Cumhuriyette tetkik ettiği mevzu budur.
Umumi harbin doğurc:lufu meseleler arasında bulanan bu itte
lngUtereaia huım ftliyet aldıta
m, çllnkn bu ıilllı yilzlinden
lnırilizleriD biyilk za)İata u" akaydediyor. Diyor
liyueti bir gln ln,nte-r.,1 de inrakmak teblikeaini p
teren bu lillbı ortadan kaldumak
için elinden ıelea herweyi yapı1or.
Fakat tahtelbahir fakir
yıf milletlerin ai1llu oldup için
tecavtızklr bir ılllh olan doau..
malar lliveclilmedikçe tahtelba·
hirler de ortadan kaldınlamu. •
illiyet - « Devlet otorite-sinin takviyeai • • BugOnldl
Milliyet refikimiz itte bun..
dan bahsediyor.
Cemiyet hayatmm bugthıkl

1

dı'1armı
•lnsWz

~

•e •-

M

vaziyetinde devlete diifa vazi..

felerin çokluğu ve ebemmiyetlı
aşiklrdır.

Milli hayab inhilale g&Hlrec 1'
amillere karşı mndafaada bu'ull"
mak devletin birinci vazifes dıt•
Fakat bu vazife yapılırken fer«
ve zllmrelerin de inkişafılla m
olunmamak lazımdır.
Muayyen bir zaman için
otoriteyi tesis kolaydır.
Fakat uıl gtıçlllk ihtiyaç!
aygu, bu it'barla devam kab
liyeti olan bir otorite tarzı b
maktadır.Akli hal ifliala netle
lenlr.
Bu otorite, devlet mtl.t1114Bleir'I
arum• teıda edilen mtnueaed
kunet 1.b,. Milletledn illa
tetebb
hep bu nazik
tanın
tuftur.Butet
b&llln eD IOD teklini A~
yada g8rtlyorm ki bunun de•~
otoritesini takviye edecek b
istikamette neticelenecejine tdr
he yok~
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ta

hapsettikleri zalI'~n mesleki şe
ref \·e namusumu kaybıtmif
telakki edilebaird~m. Halbuki
şin-:di eller~r.clen k~rtu!mak sureiile ke1.1ci nıızarıcda bi!e
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- Peki, binbaşım sfae daha
fazla ne suretle muavenet edebilirim?
Başını sağa, sola salladı ve:
- Elinizden geleni yaptınız,
cevabını verdi, bundan fazla bir
ıey yapabileceğinizi zannetmiyorum.
- Nereye gidecek~iniz?
- Berllnc...
- Berline mi? Gelecek hafta
ben de BerJine geleceğim.
Muh~tabım:

-

Ya öyle mi? Siz de Berline geleceksiniz hal dedi ve bir
müdd~t düşündükten sonra •anki kendine kıtap ediyormuş gibi
a!çak bir sesle:
- Hayır, hayır diye mırıldruı
dı, sizin gibi nazik ve narin bir
gc:ıç kızı böyle korkunç ve
belalı bir işe sokmak istemem••
MuhataLım olan zatm bana
bir şcy~er tahmil etmek istedi~h~i, lakin ben=m gibi bir genç
kadını"'.1 belki de bu işin üstesin·
den ge!elı ·ıeceğini tahmin etme~iğini an'ndım. Kendisini ikna
etmek için:
- Ben öyle göründüğüm kadar çıtkırı;dım bir kız değilim,
o! ~ukça
metinimdir;
hemde
adam akıllı Almanca bilirim..
Dedim. Lakin o mua::n:ıidane
başını s:t liıyarak:
- Hayır, dedi, hayır! Yalnız
başım~ çal~maklığım daha doğ
ru olur...
Fakat tamam bu sırada kapı·

nrn zili

şiddetle çalındı. Çmğı-

rsk ses\ni işidince muhatabımın
çehresi mer~k ve endişe ile teJ·ailils etmiştii. Ben:

aat9' in

- Kapı çalınıyor dedim. Aca·
ba kim olsa gerek? Her halde
Doktor Hcnçe ile hizmetçiler degildi, onlann anabtarlan vardı.
Mllhatabım bu vakitaiz ziyaret·
ten pek kutJaılanmıt olmalı ki:
- Bu hayırlı bir alAmet deiiJ,
dedi, şose baheçenin 3nlhıden
gecer değil mi?
- Evd.
Ala! şu halde ben pençereden
at;ıye.C',ağım, siz arkamdan pen·
çeı·e~i kapatır, ıoı:rıı da erkanı·
1 a bir gece!ik geçirdikten sonra
kapıyı açarsınız. Ben de bu eanad.a fırsattan baiatifade ıoaeye
çı~unıı bclununım.

Kaptnın

zili yeniden

etrafı

çınlattL

Binbaşı Albot pe~cereye yaklatarak:
- Mer11k etmeyiniz! Dedi, sizi
uykuda zannederler.. Birden bire
durarak etrafı dinledi; ani ve
seri bir hareketle masanın llzerindeki kilçllk ldmbayı ı&ndOr
düktcn ıonra:
_..: Bana bakınız, mia Dunbar
dedi, biraz evel ıizin de Berline gideceğinizi taylemiftiniz..
yapmış olduğum bir hata var
ki bu belalı itten yakamı aağ
ve salim kurtulabilinem onu
bizzat kendim tı:ıtıir etmek
istiyorum.
Fakat fa yet bana bir bal olacnk olul:'ıa bu hatayı tamir
hususunda bana y:ırdım etme·
yi kabul edermiıiniz?
-Size muatvenet hususunda bO·
tün gayret ve mevcudiyetimle
çalışacağıma emin obbilininizl
Kapının
zili bir daha 6tt0;
k:.ıpının önfindeki klm ~e her
halde ıabırsı:zlan:yor olmalı idi.
Hajbuki muhatababım lıiç bir
i::elaş eseri göstermeden ı6zJe
rine d.:vam ediyor<lu.
- Madem ki banA cıilaYe·
nete ve her tehlikeyi g6ze ala-

romanı:

rak ~emleketimize hizmete karar verdiniz, beni iyi ve dikkatli
dinleyiaiı:: Berlinde Hohenzolern
caddesinde 305 numardı aparb112anda Flora Pellegrini isminde
bir sutöı oturur. Bu kadıom
dairesinin nlonundaki gramofon
dolabmm alt gözfinde eski p;.•
laklann geriainde mavi bir zarf
Yardır. Gerek Flora Pellegrini
ve gerekse ev ınkklnından her
banği bir kimse farlona varmadan bu zarfı ele geçirebilec-:k
misiniz?
Binbatının benden b&yle çetin
Ye farİp bir hizmet talep etme•
ıi karıısn~da ltin ml\tkillibndan
korkmadım deıem yalan ıöyle
mit ol.ırum. Fakat derhal cesaretimi topbyarak:
- Elfmden geldiği kadar çah11nml Cevabını verdim. Fakat
bir nokta vır: Bakalım o mavi
zarf el'aıı gramofon dolabının
içinde mi? Belki bqka birisinin

eline geçmiştir?

- Zarfın, gramofon dolabında
durmakta olduğundan eminim.
Zira 'Flora
denilen
kadın
gramofonu salonunda bir sils
diye bulundurur• hemen, hemen
hiç çalmaz.,·
-

Pel(i, haydi mavi zam ele

geçirdin diyelim. Bunu ne yapa·
cağım?

- T anbeiı caddesinde 97
numarada tiyatro iflerile uğra·
ıan Jozef Bale isminde bir zata
dojrudan doiruya teslim eder·
siniz. Fakat mazrufu bizzat o
adama Yetmeniz IA.zımdır. Sakın
posta ile, yahutta birisi ile göncermiye kalkıf mayınız ha!..
- Merak etmeyiniz, bizzat
tealim ederim.

-

S&znnnıG

tutacafınızdan

eminim, mis Dunbar.
[Arkası var)

birbirim!zo baka kalmıttık.
- E, aiz de buııu hazmedip
k111dınız mı?

Hayır. Bizim ıato sahibe·
ıine gliıel bir ders verdik. Hıca

-

bımıda

ve hayretimizle alay etmek için yanımıza geldiği ıa·
cııın, kadın dlSrdftmüzll de poker
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Muharrlrb Morls Dekobra

Fakat o gece muhakkak uyuyamazlardı. Kimi rüyasında hastaneyi, ameliyat masasını görür,
kimi de AIJah bilir, ölümü sayıklarlardı. Benim gibi cam )tı
kılan bir kadın da, vakit geçirmek için size bu neviden bir
mektup ye.zmış olabilir. Bir kadın briç oynamazsa, aşıkı da
yoksa ne yapsın?
Andre Larbu da körükledi:
· . -:-' Vallah i doğru! dedi. Böyle
ışaız ve milnzevi
kadınlardan
korkmalı. Dilnya da tehlikeli iki
şey vardır: Biri tabanca, biri
ele yap•cak iti olmıyan kadın.
!şte lm ka~ınlardar ki her işi
/ı:tpıh~lırler. Geçen sene eylnlde
\Poitu) .d.. bir Ş•tO)"\ davetli

bir kadındı. Y eglne panzehir
başka bir kadını çı!ğınca ıe•
mek olabilirdi, Biliyormusunuz.
bu kadın ıatodakl uzun ıecele
rin ağırlığını hafifletmek için ne
icat etıni,ti? T anıdıiı bekArlann
her birine tatlı ctımlelerle mek·
,,
tuplar yazıyor, hepıini de geceleyin ıatonun parkındaki hir

t.:flm. BurJtnın
ııiyantı.ı

~ahibi,

gilzelliği

dö po!uyom gibi zehirli

paavvıyonunda toplardı.

- Bunu nereden biliyorsunuz?
- Nereden mi? ÇnnkG bende doıtlanmın ytırlldDğn yoldan
gittim de ondaa! Şatonun gtlzel
sahibesine kavutacağım
diye
ayaklanman ucuyla ytlreğim ağ·
zımda paviyona gelmiştim. Saat
11,30.. Bet dakika sonra bir
ba;kuı geldi, bq dalika ıonra
bir ilçfincOsft.. Hep ayın fasıla
ile bir d6rdllllcütil.. Hepimiz

maeuında

En

bpldu.

eski ıarap

tişelcrini de

açm11tık. Hani bu misali zikretmekten maltsadııp meçhul mubablrelere dikkat etmek lbım
ıeldiğini ı3ylemek içindir.

-

Sen ne dersin, Sidney?
Ben baıka ttırln dnınnn-

yorum.
- Nasıl?
- Bu mektubu yazan kadın
muhakkak fabiteain biri.. Kendi
kendine fÖy!e düşünmilş: Ben
Ostat Lambrune bir haydut ma·
salı icat ederim, merakı uyanır,
beni ziyarete gelir. Eh, geldiği
zaman da, elbet bq bin franklık

bir çek bırakır, gider.
Sentiya itiraz etti :

- Artık ben
inanmam 1 dedi •

-- ld6ay6

bu kadanna

Laaıbrun'a

ıorun

Sisli ve hUİy°&lı, bir akııamdı.
Paris, muhte~em bir manto gibi
kaim bir siıi omuzlanna nlmıştL
Bahçelerdo heykeller sanki eri·
mişti.

O zaman!ar (Kartiye Uten)de
oturuyordum. Yaşım yirmi, cebim boş; ve ruhumcia büyük
bir bestekAr olmak ihtirası••••
O ak;am, ağzımda bir pipo
ile düş!inilyordum, bir kara? ve·
recektim. Ya intihar edecek, ya
&ın' :ıtımdcn vu gece :ek, ythut
her he-.ngi bayağı bir işi kabul
edecektim. Bir de devri ıı.!ecı!
Vclhaıı! çok cicJdi b:r karar Terecektim. Neye k~rar ver.ece,-;m.
bem değilse de her hımgi bir
şeye karar verecegim muhakkakb. Şunu da ilave edeyim ki
iki gt:ndenberi açtım. Midem
orkestra çalıyordu...•
Serseriyaue gezerken bir ses
işittim.... Sefil bir dilenci•.••
- Allah rızası için, efendidgım •••
Tabii bir itiyat ile parmakla·
nm yeleğ'imin cebine giriverdi.
Hayret? Ben kendimi on para·
sız: zannederken meğer yeleği

.

min cebinde unutulm\lf bir para
varmış... Vay canına!... Keşke

bi:rkaç saniye evel bundan haberim olaydı... Fakat it işten geç·
miıti... Elimi cebime soktuktan
sonra sadaka vermeden yflrüytip
gitmeyi kendimo yakıçtıramadım.
Bir mirasyedi cömc.rtliğile parayı dilenciye fırlattım.
Arkama bakbm; dilenci de·
vam etti:
•
- Parayı böyle avuçla sic;mağı kimden öğrendiniz? Dikkat
ettim: Bu adamın sol kolu yoktu.
Cevap vermeden geçemedim.
- Dostum,
dedim, hanği
avuç dolusu paradan bahsedibakalım,

hayatında

böyle

şey

ilk defa mı başına geliyor ?
Dedim ki:
- Doğ11usunu söyliyeyim mi?
Kocanız·n hakkı var. Bize anla·
blan her masala inanmak için bu
san'atte acemi olmak lizım! Ha·
ki.kati tersine çeviFen ne insanlar
var. Bun!ann yegane sermayesi
yalan , söylemektir. Fakat llsta·
dane yalan söylemek.
Demek ki bu mektubun
içinde de böyle bir nümune var?
- Bakalım!
- O halde açın fU mektubu
bakal.ım.
- Hayır.

Andre Larbu latife ile:.
- Azizim, şu mektubu bana
ver, dedi, ben senin yerine geçmf ı olayım. Bakalım muhabirem
ne nesne ıeydir?
Kontes Miçeviç dik dik Andreye bakınca, öteki ilive etti :
- Tabii latife ediyorum. Hiç
ayle ıey olur mu?
Fakat Miçeviç dedi ki:
-: Eğer bir Rus kadınının
mil•tear ismile böyle bir mektup gelirse, emin olunuz ki azizim benden değildir.

··yorsun. Ben şu dakikada meteliğe k-~rşun ahyorum...
Sen Qchrinin karanlık sularına
bakıyordum.

ı

- Sular size pek cazip görünüyor sanınml dedi.
İnsan felakete düşünce derdini
dökecek adam anyor. Ben de
halimi bu ııdamcağız:ı anlattıın.
So:una kadar dinledi. Netice
de müstehzt bir ıesle dedi ki;
- Henüz pek
toysu9uz ...
Gençlik icabı bu... geçer... Müsaade ederseniz iki frankı size
iade edeyim.
ısrar etti:
- Çok rica ederim...•
_ Baba, dedim, iki frank
param olmaması daha hayırlı...
_ Demek, daha fazla paraya
ihtiyacınız var... Şimdi :.nra be"
nim. Beı lira yeter m'
Dilencinin yüzüne bal,.uın: De/
vam etti:
_ Ne zaman zengin olursa"
nız iade edersiniz!...
Dilenci sarkan boş kolunun
albndan sahici kolunu çıkararak
arabasını karıştırdı.

Afalladım. Demek kolsuz de"

ğilmiş'.•

_ Buyurun, dedi, senede, .
pete lüzum yok.. Na~~l~ bıt

adam olduğunuz yilzunuzdeO
belri.
Arkadan dilencinin sesi işi"
dildi:
_ Tuhaf şeyi Herifcioğlu anıa
da zenginmiş hal İki fran1'
sadaka verene son senelerde
biç raslamadımdı:
.
Demek bu
zengin herifçı
oğlu benmişim de habcri[Jl
yok?!
Parayı aldım. Hala bu i~e ına
nA veremiyQrdum. Dilenci kah'"
kahalarla güldü. Ben yürüdü•n.
Ben de eğilip elir.i ··
sonra cevabımı verdi~
- Eier ben de b ,
oman
ve gazel bir Slav kaoınınde?
bahsedersem emin olunuz l:ı,
bu kadın siz değilsiniz.
Sentiya söze karıştı:
- Vay, vay, dedi, bir Fran"
sız - Rus ihtilafı çıktı. Gemiyeti
akvama haber verelim.
Kontes dudaklarının ucuyla

güldü:

•

- Sentiya, dedi, bunu ciddı
telakki etmeyin. Ben sadece ro"'
mancınıza takılıyorum. F enalı~
düşündüğüm yok. Nasıl ki bit
kadına, hatta çiçekle bile vunrıa1'
caiz değilse, erkeklerin de yapb1'"
lan gaflan derlıal yüzlerine
vurmalı.

erkeklere karşı
nazik de~ilsiniz.
1<
- N~den olacakmışım? Aş.
bile onlarla bizim aramızda bır
fasıladır. Buseden sonra ınUca"
dele gene devam eder. Korn°"'
dor Van Heçen kokteyini ırıll"
saya koydu ve Rus kadınının SÔ'"
ıünü kesti:
(Arkası var)

-

Doğru::·,ı

-
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ŞEHİR

Biri 8 öteki 10
Bu iki yumurcak bir

yaşında

geçirmişler, haklarında
bile çıkmış!
LoQarihna dersleri niçin

dedikodu

ıuıtur.

Bu kartı
da size hatıra

olarak taktim e-

mDzevirliyor.
Den de arka·

derim.

DOn

akşam

daılardan bir:si

parkın kötesinde

aşıkane bir mu•

bekledim.

Çok

habere dosvesi
bekledim. EYe
yakalamlf, bize
geç kaldıqa. Hiç
getirdi; birkaç
f{örıil\ aşık işic btı lmrlı
uyumadım. Nimektup birka9
göndermi,lik
hiyanet. »
kartpostal.
1 Fettan se•gili ıöyle cevap
ı.~u111ai!e) h, (2 ..) inci mektep ilveriyor :
çüncü Slnıf talebesinden 136 nu« Son mektup, Şevkete. Artık
marab Şevket efendi.
gelmiyecem.
Ben ıana kliltwa. Hem
- '{aç yşında bu delikanh?
benim için lif çıkarmıılar. Şev- On yaşında.
ketin dostu demişler. Hiç mekJV'umaileyha, (3..) cO mektep tup yazma.»
ik'nci sınıf talib.-tmdan 8,2 nuYu~ lfHDWt~klM JlflJ
J

. .

.
~..~-

Ger"n sene Eeyoğ unun lo~ .. :ıt '"'n11,b, g~zino'ıumda, Şi;
li tar •.. :.ı.. s..!oı:.&ırımla söyleniyordu:
- Falan komisyon ve filan
mc.cllsi idare izaaından falan
bey loga itma dersi ahyormuş.
- Allah Allah! Dans dersi,
ıruı:ki dersi, lisan dersi, adabı
ıruq

r _t dersi alaıı!arımız çok
ama Jog~n·~ ma?..•

..

b~t

Mühendis mi ollcakmış?

-

Şimdiden sonra münecci~-

1' ğe mi merak

sarmış?

-

VaHahi kimse bi!miyor.

-

Hocası kimmiş?

- G..

Muallimler:nden

S.

bey.
Son gllnler<le büyük bir malt
müesses~ain teşkili etrafında b·
tişar eden haberler bu logaritma dersin!n niçin alnıdığmı izah

(Krlplo pşlkololJ. denilen ilim
hakkında

lla'difurü

l.RQlıl

matı

takip dmif oüuı kılrl#
riml:ı buı llrilln aawıı Ao,,a-

ta latbikatındakl /tflltalade

thtmmigdl taltdlt ~
dlr. Mutaha"'8lml%, 811'/ (SÔn
Saat) karlluinln mcıM11I "
maddl llhhaUar.ı llWl/aatuıa
olarak bu llmln latbil«ıtını
ilk Mja yapıyor. KarilerJmi:ı
m~ ~Mf«Dl

umumi mol4matı.lllkl/J cdınk
bir taraftan bu ,.,.t ilür& w

peikoloji) -~ mlneaat eclİaİI ~
ı - Kendi ıubunum ve ta\,l•tı
•aa. r•l\1d leTq " )'& zevcenisin
~ •• tahiatma tahlil ettirmek, Ol·
renmek ia1iyopamz •
~ - Nefetizlik, can 111antılan,
Wi-'huylir, her nevi evham, sabır
lldılr, titislik, utangaçlık, korkaklık,
~lı\ bınnlllıl, ana~ JDerdlmgiri~~ ~dik f f iptilalardm ber Jı~ bir fikAyetinia varsa .
ıevft r.c;vcc :ve ya evl1dum-

a-

daıı her llaDgi biruıııı kusurlarını

bu ilmin /ftlkal,,_ ltrglirdl
hakkında mdldmdtalatüfar,

~lseltmd iıt;iyornnıa.

dl"ner taraftan f>imıt flk~d
lerl olan hallerinin l«lavi
çarelerini sordrbl d/Jliİf u,.

mek,

6İi IOOUllttMI

ct!f10piaruu
okuyarak ltendiU."ine mutaallik mıilıim hlllllmlı cl4 61renmif f)laf!tlklardır.
Amerika w Aorupada bıJ··
gılk bir ,hemmlyellı lalaldd
ean (Kripto pıikol.oji) tk tedavi #atlan .af nıM••n
del'~ basittir. Binaenaleyh
herkes gagtt kolaglı/dd tatbik
edebUir.

4-

Sırf ruht ueutferle güzelleş
t'tmaeiımak ve ya zaif1amak

USUIQDU İHDHl.
S ~dl« ~ leğtcdiğiDiı ..bir

-....-.:.•e p
• - v-.-n

maktaD

lbaddıeeen

enel

ben-

ihtiy.ada-

tiJstrtiııi.ı Jı·apa ..

bk cevaplar
Samatyaı

~te olaıatın~ istiyorsanız...

Sırf ruhi

usullarla masrafsız
çarelerini soruooz
•

1 - Jahls ve ya ~iUyet ettiSiniz
tıtB n111l hlıeed:yorıunuz1
ı ..., Millellftiı .-e yqımz nedir?
l!vti iail~nis 1
isim yeıine allabe rt1mozu ku11aabı.1ini•is.

Ali Nazmi

Zenenizde ( firigitite ) denilen ( maddi hayatı zevciyete ıoğukluk) vardır. Bu smıf

J

kadınlar z~vderini

ıiddetle
biuetmedilderi için size likaytmış

gibi g6rllniir. Talak husunnda bize mtlracaatiniz İsa·
bet olmUf tur : Talika yilrümek kat'iyen yanlqbr. Bu

nm

kadınlar şimal ırklarında

çok

g5ıillmektedir.

I

Çaresi :
Mihılıasıran, zeki ile en az
ihtilit edetı (şamme) hissinden
4;il,kiadir Ya ıtr.iyattan ea
çok RVcliji kokuyu bir ay
BtıtOn

kadınlann

bili istisna ıtriyat kullanması
bu sebeptendir. Asla mualeceye mOracaat etmey~ Zevcenizin bir ay zarfında sev~
artacaktır. Bu mtlddet zarfın·
da ıiz zevcenize az muhabbetkir görllnUnliz ki onun artacak şiddetini önliyerek iptal

J

etmemiş olumız.

etmiştir.

--·

yeksan olmUf, hatta ateşle kav·

Cen •eni adamdan adde-

d'yorcur.ı. S o b:r hayvansın.
lı ~uh.l~. bı kOğredi:

sun?••

ve

kullanınız.

D<j~ çocuğunuzun gazel
vo zeki olmasını, ve ) a hangi renk

7-

vam etti:

-

bk sualler

IOrabilirıiniz?
Ba ~~ f#.lerdcn her .hangi
biri için ha bir mektupla ( Kripto-

Nc!led

Kı:nm irin, yavrum içi:ı döktnrn v~ ıonra pilr tehevvür de-

-

vardır

cevaplarım yazıyoruz.

mutaha,,,,,mııın

-

tedavi çareleri

BusBn ilk -Uerl ve bu •uallerin

41Jnı acı

Jf lf ..

•

.

ıpüımip

Sekiz ratında .•
Son zamanda
boz.uşmut ola·
caklar, bakınız
i'şık ne yazıyor:
«Doatun Nezihe hamma mah-

gizli kapaklı bir
randevuya, gü·
lünç , meraklı
bir hadiseye. ta·
ha olursa bize

. .... - ,

-ehuylanmzm \kripto
1J8ikoloji) asullerile son derece

ahnır?

Dedikodu yapıyoruz dedik ya,
arbk kim bir
dedikodu işitirse
bize yazıyor; kim

..

Ruhunuzu tahlil ve
kUsnrlanmzı tedavi
edeceQiz.

aşfı macerası

Een b:-yva!I D?ıyım?••
E.c.eUe•• ŞUpbe mi diyor-

Eu ce?2p o kadar sert ve
kat'i idi k~ muhatabı ya'mz körfısındal.:ini a!b;mekle ikt:fa ederek bu suale cevap vermedi.
Harp, a ker!ik onu cesur ve
perv3ı:ız; yapmııh. Harp cepbe0
br0nde rr. hnet ve meşall.at çeker'~eo, cephe ger:ainde birer
ıuret1e yan ge~cnlcre kar\ı, at ... denberi d 1 biler, derin bir
0

husumet beslerdi.
Bu ada::ılara kar;ı duyduğu
1:. us\!met, karşı siperlerde kcnd;&ne kUl'fun atan dütm3n a•·
kerlerine be:!emekte o:C:uğu huıu~eUe:1 daha az değildi.
Onun için evinin tarumar olmuş harabesi karşısında maten:i-

Selihattin Enis

• 1

"Son Saat,, in Tefrikası : ;!;

le a!ay eden, ki!ndiline mahare- olclup ..... ...... f'lda•
berun c!cvam eWği mllddetçe yan ftCla .etmifti. Dlı •111
geHp keyfine baktığını mntcfahi·
ketiacle laeJdedlil • ..... ••
rane s6yliyen muhatabmı tahkir d...Pf, • cla •i•lıl '9 flk·
ederken bununla senel~rdenberl
m; aaclece W. .... JlaclG.
yfreğin"n içm~e biriken ~e top~ 5-·e•v •••l•el
1
lan3n kinlerini gayri Qtlurİ olarak
bmnı blle ~ talı
idıar etcıiş olduğunu hissediyor- :erdi. V.,.,... bieea plcalar,
du. Yii%1erce defalar Olllmlerle yanı..n.cWd ll'n1•
karşı karııya g~!diji ve bir .O• diji, eebe•-'•ıa 11111 • •
rü )'3raı:ar aldığı caza meydanfU Jld ,... ...... .......
lannda, günün birinde harp bimek lçia ~ ......... "
tere!: 5lilmden meml~ danhoanm:I...,..... t
düzO zaman takdir ve alk11 ka- He...-ı
A,..
zanıYmı7acıtğım, daha lstaDbuı. fm ....,.... .
ge!irken yolda hisaetmifti. Bu iti·
- Her, M
aak·
barla bu hususta bea!emekle
ta ,.._ V
.,... ~

•••f•·

........

k••""

He•' ..

kokayor; Burnumun direii ıaz

M...

-

caı,nne f11 madalyayı tabcafı*, püli ederse satta beş
li•llfl'* . . . alıp hamamda
pkıw 1 •

~ Llıpe fStanhu1 !.. Tarihin
bit oro1p~!.. f'. Söyle.. içinde
hipaiai •Jq> cl&k..
~ V:....,.._ ula yerele
,,.,., ll:f: ~ llfehar ainekı.1rJ " 11J11Z k3peklerindir.

*

IDt\ll akşama kadar

1-..
'91.,a.r#E
~

r•

yeriocle pdp
~ enim -.e • ...,~Be

rulan harabelerin ötes:ni, berisini
yer yer otlar bi!e bürümllftil.
Dört sene evelki zamanlan
muhnyyeleainde
canlandırarak
evinin yerini tayine uğrqıyordu••
Nihayet bulduğunu zannettiği
bir h:ırabcye doğru yürüdil.
Rast geldiği bir demir kapı
enkazı, ona evinin mahallini tayinde yardım etti. Bu kapı, itti·

aalindeki tahini

boyalı konağın

kapısı idi. İşte onun sağındaki
şu ara, kendi evinin harabesi
idi. Bir harabe ki çukurlarında
baldıraıliar ve ısırganlar bitm· ş

ve tümsekleri yola ve anaya

kalbo!mustu••
Evinin harabesi karşısınd:ı b r·
den tahayyillleri durdu. Beyninin
içi bir an derin bir mağara gi i
kapkaranlık oldu. Ve sonra bu
0

karanlık. kademe kademe açıla·
rak babralar tıpkı aab~ın ilk
alac;a karanlığı arasmd.t seçilen

eaa

manzarası

halinde

nim

mer'i beJi o!mıya başladı.
( Arkası var )

6

Sem Saat

Sah·fe

Son Saat) in

tefrikas ı ı
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e si
: Zifaf marşı.
: Ledi Hamilton.
: Buhranlı geceler
ı Broadvay!
: Namus bel Ası.

Ellıamra

İnce kıyım delikanlı, ellerini
açh:
- Allah, a'lah, illallah. Baş
uryan, sine püryan, kılıç alkan.
Bu den·zde nice balıklar b ulunur, hiç soran olmaz. Eyvallah,
eyvallah,
kahnmız,
kılıcımız
dü mana zİJ an. Üçler, yediler,
kırklar, Aygutlar, Apturrahmanlar, Balaban ar! Şu yfizgeçlik
demine devranına hu diyelim, hu!
O, yeniçerilerin
gülbankini
taklit ediyordu. O sırada ilk
teşekkül
devrini
geçirmekte
olan bu devşirme asker, aslin
Türk olan mücahitlerce mergup
değildi.

Hele aJp!ar ve alp

zadeler
devşirme kışlalarına adım bile
atmazlc:rdı. Ayni girizan hissi
taşıyan ince Balaban, denize gireceği zaman onların meşhur
gülban'·ini hatırlamış ve bazı
s"zl ri tay ve bazı kelimeler ilAve ederek arkadaşlarım gWdllrrn k · t mişti.

ince Balaban da a,nl mağrur
kanaab fllfldıtı- için ayni tabiiyetle cevap verdi :
- Hakkın var kardq, dOz
yilrüyelim, hızlı gidelim •
Şimdi,

mOStehzi

delikanlı, çe-

lik kollarmı aça aça ve auyu
yara yara ileriliypr, tatlı seaile
de bir 9eyler uydurup teremıllm
ediyordu:
« GönOI kirestealle bir yenitehir
yap, pazar yap •
« incitme balıklan da her ne istenen var yap »
Biraz sonra, bu çapkın tereanilm de kesildi; delikanlılar, mltezayit, fakat akit bir te6
içinde yol alıyorlardı. Ne, tepelerinde pınlcLyan ay, ne ricutlannı okpyan kapnkll dalgalar
kendilerini
alakadar etmiyor,
katları çabk, g6zleri daima ileriye mlln'atıf, yilz&yor, yllztıyar,
yilzüyorlardı.

Çanakkale boğul, fllphe yok
ki, bir çok habralara maliktir.
Kim bilir, hangi meçhul zelzelenin açtığı bu yank, iki btıyllk
kıt'a aruındaki bu hicran gediği, asırlardanberi aaywz hadiselere ıahit olmuı, batta Dlrinın oilundan dayak ta yemiftirl•.

Aygut şuh gencin gevezeliğini
· ne d'nledıkten sonra:
- Gir -dPdi- vakit geçiyQr.
Ve de ikanlıyı kuvvetli kollarile
be. ·ndcn J al alayıp birk aç hatve
b t ü t"nde taşıdıktan ıonra
suya b rs.ktı.
Otuz Dil' nel bile uypmuslulc'ı - z ç · , rnehareti de ihtiyaç
lan ile bqeriyeti iğrendiren
re:ı
b'
l
uvvet
işidir.
Ma0
« kavmı mabudu • tedip için
lıir o! p ta k vi olmıyan yfizgeta lrandan yola çıkan Dirlzade
ç•n nzıem:ında
nefesi kesilir,
bu boğaz llzerinde İDfa ettirmek
Lo'lnrı rrevşer, ayaklan agırlaıır.
istediği k6prthrlbı mtlnheclim olE.z'm ci niz yo.cuları, hem kavi,
maaından gadaba gelerek mllc· I!!-an
·
1ar dı.
ına enh m m•• ~rr
rim denize bin değnek vurduraleyh, yüz" şlerinde bir nevi • mufhı.
koşuş şek i vardı. Her kulaç,
insanların, fU IUl'etle dayağını
kend ler'ne geniş bir adım kada yemİf olan boaaz, derinliklezandınyor ve arkalarındaki merinde tqıdıtı blltlD habratm
safe vazıl an görülecek surette
başına, elbette ve elbette, ba
sa 'ye başına eksiliyordu.
•nce Balabanın
takılmaları
olm sa, bu kudretli yllzOşün
semeresı
daha enginleşecek.
[Birinci ..yıfadan mabat)
Fakat o, hazan gerid e kalarak

s

e·

Kahramanlar

Ay u ., ayaklarına asılıyor.
B z n öne geçerek mllhip
ar' adaşının boynuna
sarı'ıyordu . Aygut, bu şakalara
karşı
a) 'tti. Ayaklarına yapı
ıkça, iki
demir kilskOye
bo bir zembil a ..ılm ış gibi zahm t 'zçe ar :ada~ır.ı sürükliyor,
boynuna el at ldığı zaman sırbn
daki d arcılc gerd nına dolaşıyorcasma küçük bir işmizaz
(!Ö t rmİ) ordu.
Mamafih, İnce B:ılabanın tah ı~ c..rı yüzme işini taı 'ip edebilece ( kadar çoğaldığı için
Kara Apt urralıman, ibtar etmek
m cbur'yet nde kaldı:
- Gun uo madan denizi aş
• emeöimiz boşa gid er.
d
~oy da yoluna yürü!
Yoluna yürü 1•• Bu söz, bu ih.C: , A dos f tihi Gazi Apturr hmarun necip ve mert oğlunun
A zın
n na kadar tabii çıkı
y
u. Ko a genç Türk, karada
yürüyorlarmış gibi arkadaıım
duz adım atmıya sevk ediyordu.
Bu, samimi bir telakk'den doğan
t s nnus z b:r sözdü. C:::esur del~k nh, hakikaten tııbıi bir vaziyette bulunduldarına kani idi.
en

ı

w

w

w

de idi. Hatta aon zamanda, Balkan harbinde amiral Koaduryot isin elinde ne vardı?
«1912•de aldedil• meclialerde

bahri tefavvuka

aalılp olmadıiı

mız anlaplm'IDlf mı

idi?
. Buna rapaen, Koachdtotill ve
denizcilerinin kudret ve maneviyatlannm yftkMıkliji•
nanmuım

boğazlara

....._dokapanıp

kalmaya mecbur etmipi.
Bizim Adalar denizindeki hl·
kimlyetimizdir ki laumm Asya

kunetlerini harp
meydanlarına nakletmeaine im-

sahilindeki

kAn bırakmalDJf ve Balkan mit·
tefiklerine harbi kazandırmlftir.

M uharrırı M. Turhan

yOzgeçlerba ru'al mOrurunu geçirm~. Emelerinde birer yatagan, 8lrtlarmda datarcık, tanlı
bir mefktreJI tahakkuk ettirmiye kopa bu lrahramanlann en
canlı ~ Çan•kkale boğa
zana ~ okumak, hauas
gazler içla laer aman kabildir.

diyarından .•
ipe m•elenln bu cebheaidir-

haJret

: Gelin

duvağı.

Yataklı

vagon: lar · mabudesi.
• Vinter garden

Şık

Alkazar

Kamçılı mede: niyet, Ben babamı isterim.

( Kad köy)

:

aşayan öln.

Na~el

I~

lalaykasının iştirakile önümözdeki Pazar günü matine

olarak ..... Sinemasmda gösterilecektir.
:'ıllC:mıııı:=lll'ıl

ı

ı

ıımn
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ElHA.A1RA

sinenıasında

Tenzilltlı fiatla matineler
Elhamra sineması müdüriyeti,
güzel ve harikulade programlarının, işi olan zevat, mektep
talebesi ve s ..... tarafından
temaşa e dilmelerini teminen
her CUMA gün!i sabah saat
11 de berveçhizir tenzilatlı
fiatla b ir matine verecektir.
Birinci mevki
40 kuruş
Balkon ve maroken 60 «
koltuklar
Bu seansın sonunda salon k
milen tahliye edilec

ELHAMRA

sinemasında

dün akşam ERİK FON STROHAYM ın milthiş ve muazzam eseri
•

ZiFAF

Mnrtı

filmini görmek ve işitmek lhere gelen azim kalabalıkla
hıncahınç dolmuştur. Filmin
uzunluğuna binaen matine saateri berveçhiati tesbit edilmiştir.
2 - 4 1/4 ve 6 1/2 ta

L

G

Tepebaşı

tiyatrosunda

~rens

Hırçın kız
5 perde

amon Novara - Norma Şere
11111U111111111111J11111111ftllllllll~muıoo~ııııımınmm

as

1
2

6 .

gayet merak aYer 6lmi mllthit bir cazbandm ahenklerl
araaında temqakenme takdim edilecektir.

Alemdar

..

mısı.

o Nam mua~m~e f.y1m~ir !e!ı!i/Rus ba·

Elde mOltalt talebe Ye çalıı
kan bocalar olmadıktan sonra
_..Y ıibl mektep binalara yapmaktan ne çıkar? Bunun gibi
elimi.de lhamgelen kıdro ile
nblu ve maktedir deaizciler olmaclikfaD IC>llia kanetli bir donanmaya aahip olmanın ne manaaı vardır?
Ba neticeyi elde ettikten aonradar ki r.a. .aı geldiii ande
,_i bir Koacloryotiain u mık
tar gemilerle faik dOtmaıa kuvvetleri anama dehfet aal11bilece11Pdea emin olabiliriz •

BRODVAY

• Mahkumlar ge•

K mal bey ı
Süreyya Pı. y

• f acıası.
.

r=-~=~=

4

yadolumnıja ıeza

Milli

o .. Konrad

bizhn Adalar denizindeki hakiMlfetlmizia -.rım letkil ediyor.

•e MERNA KENEDi tarafından

Lüksenburg: Şehrazat.
Ferah
ı Varyete, canbaz.

GECE GUZELI

ki uıl nılıummu olquyor ve

bir m6kemmeliyetle temsil olanan ıinemamn
deva

Etuval

3 --.--.

M A J / K SiNEMASINDA
tayam

ı Şehvet diyarı.

Zaman, sekbm olduğu kadar
azmin de oyuncatıdır. Meale
dediiimiz ıey, kuvvetli iradelerin dilsiz bir esiridir. Sebat,
ıihrengiz bir mıhladµdır, en ulak hedefleri cezbeder. Bizim
kahraman ytlzkeçler de, zaman
mefllumanu dileklerine rlm etmifler; pDİf bir mesafeyi, topaklarında ıibilkl~ler ve denize Jirdikleri zaman koyu bir
ail gibi 16rilnen Rumeli sahilini,
fcvkalbqer sebatlannm cazibesine mcabur ederek mntebellir
ve mntekarip bir hale getirmiş
lerdir.
Eveti Rumeli yakuı vuzuh içinde g6rllnmiye bqlamışb. Ay,
Hatlerdeaberi valihane temqa
ettiği bu 111anıarai hamaseti baş
ka ufuklara bikAye için 7avaı
yavq uıaklaf11or; yıldızlar açılıp,
kapanarak yOzgeçleri alkışlıyor,
tebellOr ve tavazzuh eden aahil,
muaafaha için açılan bir kucak
tlbl, kahramanlan bekliyordu.
lıice Balaban, hedefin bu kadar yaklqmasa herine dayanamadı, kuvvetli bir nara attı:
- Açıl ey ulu toprak, ~
llç kunuk reliyorl
Bu pbr naraya, denizin umkundan kqpar gibi in'ikia eden
ıtır ve tannan bir sada cevap
verdi:
- Sayın eksik Balaban! Ardmctan gelen yoldat var!
[Arkası var]

Bu akpm aaat 21. 112 fa

GLEN TRION - EVLiN BRENT

Melek
Opera
Majik
Ekler
Aari

s -ı-•

7

89

~ ~·

--ı-·ı-·ı-

10

•

11 · - Dünkil bilmecemizin

Bugünkü yeni
bilmecemiz

Soldan

halledilmiş ıekli
a~ağı
Ev eşyası (4) BursanıD

Yukardan

sağa

1 - G ök yüzü (4) kimse iz
çocuklar (4)
2 - Gürültü (7)
3 - Zaman (2) yol, tarz (5)
bir peyk (2)
4 - Kulakla alakadar (3) l I;_.>
manzarası (3) hastalığa kar ı (3)
5 - Musallat (4) mecnnn gı
bi (4)
6 - Kiralamak (4) çukur
ıey (4)
7 -. Bilyük ihtiyacımız (4)
uzak (4)
8 - Temiz (3) duyduğumuz
ıey (3) babanın eşi (3)
9 - Boyun eşi (2) bir şeyi
bırakmamak (5) erkek (2)
10 - Herkesin çe1 indiği (7)
11 - Nağme (4) yudum ( )

1 .. rveti(4)
2 - Kız ismi (7)
3 - B'rin'n denği (2) soğuk
de il (5) Nota (2)
4 - Bir nevi kılıç (3) Tavlad lazım (3) Korkunç efsanevi

m hlfık (3)
4 - D rin (4) layık (4)
6 -

fa (4)
7 ri (4)

Bu v rların zineti (4)

ti-'

Koku (5) gilnlerden bi-

8
Sıcakta en büyük tiklyetimiz (3) Orman mahlfıku (3)
Kılıcın hır nevi (3)
9 - B'nek (2) Tatlı (5) Tı(2)
10 - Mecl"bane (7)
11 - Sarhoş değil (4) Sioısİ"'
yah (4)

Son S11at

Hasan kolonyasında tenzilit~t:=:tt ~ğ:

150 kuruşluk şişe 110, 300 kuruşluk şişe 200 kuruşa. Fırsattıı ısrfadı ediniz. HASAi ECZA dıposu to•ıra IJfll fllzlllt

ı

Za•naalarda

Tapıarıa

ı

fırbnah haYalarcla, puajlar
veya balkoalann altma aıjmmıya
lllmm 701dur. 7.ira:

Ye hatta

En birinci malzeme ile imal
olunmuş ve Muflon astarile
empermeablize bir hale
getirilmiş gayet modem ve kusursuz
•

:-. az meraklılanna

HALK MUSiKi
Heyetinin iştirakiyle Takaimde Fiat
ırajı karşısındaki sabık GOIQstan
birahanesi TÜRK YUVASI namile
Tctriniııanlnin on beşini cuma gilnO
Hasan bey idaresinde lı:opt edilecektir

giydiğiniz

411111•

PUNCI .... APEMI iKTiDAR
.Paril ( Se.int Louil ) " (Necbr)
a"&niklerindeo musun

Dr. SITKI NECiP

Ucuz - PRA TIK - Şılı

m numanhı 1etikW •partmamDID

mahallebic:İDİD a.ttbıde

Ali riza Faik

BEL$00UKLUCU

takdirde bilA
perva yürüyebilirsisiniz.
BilOmum levazımab lkaaiyenizl
yalnız Galatada Karak&yde
Poiaçaa liran ittila&ndeld

şnıbat Ye mekdlit rckabetn<t•lf 1

Beyojlunda ı.tikW oaddeafnde

birinci tatlDCla. Frengi en m6e11İr
ecl\'iye 'fe muhtelit uul ile, Beı.o.

juklup

ft

ihtilAtatmm -

uuıit ~ ...ıar

temü •
ile

'fe

.....

.... • omno-

gibi ~ elebrikiye
o.zere tedaTi

nflbetmemek

olunur.

EKSELSIOR

Operat6r
Gureba hutaaul
Öğleden

Bkıelıle•

Pardesiisünil

Memleketin medan ittihan olan

,._.,etmez derecede ehvendir.

biçiınct.

olyllk ilblae ~ tedarik edin&

sonra her gibi,

ürbede eski ıark malıfiliade
sta kabul eder.

Kadın,

•kM ve çocUklara mahsus kostüm, palto,

pardesti v8 mutam.balana en mintehap
veıitleri

mevcattar.

TED/YATTA

TESHiLAT

Doktor Feyzi Ahmet
Frengi. belqukluğu, dit, pl'OI~
tmuGI 'f8 bchn hutabklannı
en IOD usuDede u bir pmında
ıdlait ..-ide tedaTi .-.
Adı. BaWJi Çağaloila JOkutu
kOfe bap numen .:i
Telelom lıtanbul 3899
safı

--,ldor FETHi
CernhPlf& HeltaDlli
Bakteriyololu
Kan ( Va11enDen teamalcl) idrar,
balgam cerahat tahlilleri ile huta-

U.•mlAtnWllS

.........d CialeDhla " ......
W-W4Dl•ı

lıkluuı huıust 8f1lım yapıhr. Tcleı.

fonla mah\ma nerildiii takdirde tahlil

ediMoek --~ aldralaıak biWaen
raporu takdim edilir.
Muarenebuıeı Befoilunda, Apca-

r iaıunudiyc oteli
I' ektıik ""' terkOlla mGcebl
7.alet ve tahuetilo mOıterileri ı

münia ~
Telefom

azhan takdiri olan otelimize b
fa müc ddeden banyo maballil
k yataklı odalar İofa cdilmiıtir
ınaenalı >h ile ikametine de eon
rece elverişlidir. Ehven ftcrctle

riOeri kendi menfaatlan iktisuuı
ndır.

Adres
Sultan Mahmut ttırbelfode

Telef'on

Ahmet Burhaneddin

Ba alqam GOzel 1a11'atler blrbir m&aamere çerilecek·

1'..adm butauk!an

heknaı:

Doktor

CEMRL ZEKi

Her tOrltl kadm rahatmzddanm ddcll, aeri ve munfak
ir tekilde tedaYi eder. Maçka
P.ıa ikinci kapı No 14.
Her ıGa &ileden

IODl'll

l.tanbal betind icrumdaa:
deynden clola11 E.eb marmuhterlk bir otomobil tela·
laaıia 17ind pazar gtlal ...t

L.ıçukta Panıalbda Gran

•

Kışlı

Cenihi*fa 1wtmeııl operaterll
Muayene..._. Be10ila. Rm ..,....
tawi 1'ata•Ddıe MI ......-h Fri·
ye Ç&l'fll' ~ 8 numerada.
Telefon: . Beyöıhl 1615

n

~4o2

lan'etler birlifiodcn
btinde
._._

&34

Operatör

bon mankaydedilir. Rahatım ve U.
ahatini arzu aleo zevatı kir.aman

~

ra·

hllmbayecle utıJacapclan
enlerin mahallinde memunı
IDilraeaatlel'i lllD olunur.

iSTERSENiZ:
Çocuk ve biiyilder için Palto, Kostüm, M~
yatmar geçmez hem Gamsele hem Pardesii, ka:dib
Mantolan ve kadm IColltiimleri ve elhiseye miiteaDik
her ne isterseniz bunlann tm safi~ eli lmJlanı,ıı
ve en keseye uygun oıanraruô
Sultanliamamınila

Yenicami caJJeainde

Yeni TUrkiye
----

EI.BlsE FABRIKASJNDA ballıiJilininlz

.........................

~

•

sayıfası

oeuk

BlblletUjialz

işlere

fıkralar

Tarihten

Konser dinliye

kan,ma11111z1

kral
Mefhar m11wUdpnıı (Uat)
glD Rua lll'llJI knüiDde
perator ikinci Alekaaadrm
1U111Dda kamer Yermekte idi.

Küçük.Ari·

Bir aralık imperator ,,.• •
bul1111a11 adamlarla hain
koaapuJ• ...........
tlzeria (Liat) çalmakta ol

fin başına
gelenler si-

pianoya derhal terketti.

rator al5dbıtl kesti
..... d&ıerek:

ze ders

Ye amılildl

Devam et...
Zaran yok... Bana mani
yonun... Dedi (IJat) bana
ceYabı verdi:
-

olsun
Arl/ llflJklan

milkemmel bir

-

dd11ak 11.U.

- Ewıt. efeadi&
-,Verlais.
Maü• mektalnı alda, açta,
fabt Wr ~ ubr obr okaawı
lfk.....
~ lmmm keailerelt

kalarmm ınlamaw mui
mamalmmz.

:
- Ba çoca1a ~. da.t
Beni tehdit ediyor.. Sokakta
bau ~ ........ ç8rllk
,.. ftcU.

u

Tuhaf hlk&yeclld
Hamdi bey dolma
tOJllDU Ahmedi heuptu İm

mcakaut- · Tut kerata·

..... Arifi

olmıaorma

San'ata h&rmet etmeli;
bir ıey anlıJDJ.Yonamz bile

.......

~

Sbe mani

m bana mani ohıyonmmd

ediyordu.
- Ahmet... Be., alb
eder?-

ah

cığım.

- Oğlum... Bizim - da be,, altı daha onbir ed
- Btıylk babl'.caiun?zamudanberi her ıey artta
ondan.•••

•

Kayllbılbı biri baf)m bir
misafir gider. Nııdla orada
ğini gaip olur. "Mutlaka et
bulacık11mz" diye klyl&lerl

yika bqlar. Bundan pek
11kılan klyl&ler derler ki:

-

Kuzum ağa, etesia

mana ne olac:ak?•er
Klyltl de:
- vallabi, billalal,
yaptıpn yapanm ba....
Ba cevap klylnleri adam
korkattağmıdan, tellp.

aramaya koyulurlar ve J
birinde bulup ldlylllye Rtilrll
ve fU na& sorarlar:
- Peki ap... Şayet etek
lunmau idi yapacatm ae

...

~,.

.....1 Babaa ,_md, ......

Şimdi kÜLaimda tatar, hocaİla
~GD dlbıtam-

,Otarlr de

-

-Ka.-. ........
Saim ... Çoalldarl "' diye bafu'maJJD. Oaa
IObk ÇQCUklan bapar u,te. Sis mektep çocap.a-

- Nanttin hocanm da
yalrm bir hikayeli vardu-,

V~

.-,. Herkea ille u11af. ;Jaramu, terbiyaiJ der..

- Safiye te1zeme • ..nof..

Semerini IU'bma

kaytlDJe danecektim...

mi?

--~

al-

l

S - F-..''"'···

dı,

c: 'd..•
ifte seni baba aeai-.

S11laife 9

emleketi
Nakllh Natuk Ziya

1\"argaret dikiş dikiyor; Elza
öı ~ örüyor; Estrilt bir atlaam
üstüne eğilmiş, çalışıyor.
Mösyö Hugo bana sordu :
- Biz"m aile albümüne bakar
mısmız?

- Büyük bir memnuniyetle:..
Albümü getirmiye gitti.

•

Albümün yapraldannı çeviriyoruz. Baoı;ta madam Hilgo, M.
Hügo, matmazel Hügolar olmak
lizere blitiln aile muhtelif kıya
fet ve vaziyet!erde ••• Tamamile
ailevi bir albüm !.••
Birkaç yaprak daha çevirdik.
Ne görüyorum? Elimdeki bir aile
albümü değil de bir çıplak kart
koleksiyonu mu?
İşte bir genç kız çıplak ;
kollannı yana kaldırmış; saçının
örgüleri gö:silniln üstüne düı
müş. Açık bir pencerenin önünde duruyor; perdenin beyaz tülil
liatünde nar:n siluetinin bDtün
teterruab teressüm etmiş•••
işte

*

bir buğ~ay tarlasında
kıvrn'i b"r vaz":yette duran heykcllik bir kadın.. O da çıplak..
h eme eri ve... Hep meydanda.
tı ·syö H., o:
- Bu, ded, s"ze sabahleyin
söylediğim gibi, çıplaklığın neşrü
tamim ıe ç~ J'l':ınlardan biri olan
r hip Vaytmarun karısı. Rahip

aylık

bir mini
mini bebekken
çekUmif.. Demek
utanmam çok fa..

zult, çok

botu-

imif.

Ôyleya bu k.,..
koca im, hatta
bu koskoca kadın,

çmlçıplak

çekilmit resim·
lerini bir yabancıya g6.terirken
sıkılmadıktan
sonra, doğrulU, L.uaa
dtlşer.
Sayıfalan

•

çev:riyorm..
itte Saçlan uçan, b,caldan
aynk, memeleri plıa kalkık,

nefea nefese g.elqaif bil jgz ko-

.

~tzel dt>ğil

mi, ne dersiniz?
- Raihp efendi bila istikrah
ve tenefför, Cenabı Hakkın şu
emri mahsusuna itaat etmeli:
«Ço~alınız ve tekessür ediniz!.>'

•

Profesör n: ütevazıane:
- İşte bizler, diye, devam
etti. Şu.. Gölün kenarındaki k~
rım.. Tanıdınız mı?

- Tanıyamadım, resim arkadan çeki m·ı. Ama k6tklerden
birinden, bir ayağı basamakta
bir ayağı çimende, kollanm yana açmış duran .matmazel Elzayı

Kadınlar on senedenberi polislik vazifesini
muvaffakıyetle başarıyorlar

tanıdım.

Baıına

güneşten takke

giy-

iniş

gibi gözüken matmazel Marfareti ve sudan küçük bir fino
köpeği gibi aksırarak, silkinerek
çıkan küçftk Estrildi de tanıdım••.

•

Madam Hilgo ve kızlan, albnme ba~mak için itlerini bı
rakmışlar,

l&yorlardı.

Hiç birinde, hf ç bir sıkılma,
tekinme aJaimi yok. .. Demincek
lrarşımdaki iskemleye otururken
~tikare etekliğini afifane bir
hareketle dizleri üstüne indiren
timdi, parmağını· çıplak
~minin nıtüne ko~:
- Bu resim
fotografçıya:
' BonJur möıyö, iyi bir goce

tlza,

Yunan kadınlan

yanımıza gelmişlerdi

Önümdeki resim!erde hepsinin
de çınlçıplak
olduğunu bir
dafa daha tekrarlamaya billlıem hacet var mı?
Birbirleri ile nazikAne alay
ederek, hep beı·aber, resimlenn çekildiği yerleri ve tarihleri hatırlarnıya çal11ıyorlar ve
resimleri çekenin isimlerini a6y-

Londranın

kadın

polisi.erinden iki mılfre~ ve tqkildtın reisi A-liı Alen
kahil olmaymca parklara we ao- ~ bizim paramızla tam
Londra kadın polisleri reW
Mis Allanm latanbula gelece;i bldara, geaialp intizam ye ua• 1,800,000 liraya malol~d1r.
şayiuı tlzerine Kaclmlar Birlitl
ım 1enuiade ba ~ iktı
yifi muhafaza için laiformah
bizde de kadın polis tetkillb
aat
eclibiaek için bu tefkillt liğkaclin polisler ikame ecllhmltir.
yapılması için tqebbtıutta buYedilmek
iatea•lf, bilahare ka1919 Mlleaincle adetleri 110 ..
lundu. Tabii buna henllz imkb
balii olan kadm polİlleriD en clm_ polialeriD adedi 20 ye indirilmekle iktifa olanmUfbu'.
olmadığı için ret cevabı verildi.
mtlhim faaliyetleri o eeee sarfm1924te kadm polislerin adedi
Fakat bu, Londradaki kadın
c:la parklara biafldetle flteDt ya• tekrar elliye ~.
poliıler hakkmda bazı mal6mat
Elynm Loadra polis mldlhivermemize bir mani tetkil etmez. but oralarda top O)'IUJID 7421
hıgilterede
kadmlarm poliı kiti. v, aokakta dilenen, birbiri- yeti emriade bu kadın polialerne ktllnclen 7ahat mtmaaebetmb
clne baflra 250 tane de bdm
mesleğine
girmelerine umaml
bir vuiyette sa..aı- 701'° ki- memar vardır ki bunların vul·
harp sebep olmUflur. Erkek pofeai bdm mahpulara nuaret
fiden
MDNDI pblımak. N
ı
lisler orduya alınıp kadroda açık yerler kalmca ve bunlarm
etmek n onlana çocaldanaa
Dl ela menetmek olmutbs·
tekrar erkeklerle doldurulmua
110 kacha Poiia ladten bit- bek•akbr.

Büyük spor müsabaka)an yapıyorlar
Atinada bir apor kulllbtl nrclır ki her aene kaclmlar aruuı
c:la atletizm mOubakalan tertip
etmektedir. Bu kadm ,..,.ıan
bo aene tepiniuninin otumDal
ve k&nunuev• blriDci sbleri
yapılacaktır.

Mllsabab propmmda 50, 80
ve 150 metrelik kop, atlama, di.k
aporlan nnbr. Bu mllaabakal.r '
.tacl,omcla icra edlleeek ..

mluba•alarm lkiacl .... _..
kekler arumda da 100 metrelik
bir .arat , ...... yapalacakbr.

•

Son Saat

10 Sawt.

•

Haliç
Littttın

olur mu?
B .,, milyonlarrca
para ister

Ağabeysini

Ortaya yeni bir me1ele çaldı.
Asma kaprll kurulduğu takdirde

IJflic ticaf~ füq11u

Aaıl

A'n'Upa, Amerika. medeni ilem. maddi, mille~ her
lruw-=tiın b · irile mıakayesesi JDeralwıc:lamr. Bu amkayueler, ~JçOımeler, ,Opeaiz o kunetlenn kemal bulma.-

hizmet ettikleri kadar, iıtatistlilere 'Verdikleri maddelerle
Ya1mz YeYk için değil, ilim için de bir luJiıet tetldl eder.
Yalnız adaM iDümareseleri de~ ylz, beden t,"llderi
de ayn ayn ye bazm bltiln bir injlletl mrlka ., edecek
derecede genif •e belB bqh bit cereyan halini ahr. İtte
dıellik mhabakalan da ba dlmledendii. Hatta ifte flmmde •1-.h ~rimizc:lea bbi, pçen ·~da tecrtlbe
•ttiii bir tqe.,.,Oall, 1930 için oı.a lbete bizim ~
miıCle '4e tekrara bqlamaktadar. ArlaadBf'P"z•n bu teteb&odnl, g8zlerimb:e hiflralı verecek relimi• gilt.-eceji
için haz Ye memnuniyetle telillld ecleris. Fakat o mıüa
d• ıaylediğimix gibi, ukad•pma11n ilati7.ı ettiji ~d"
c. eaı Rlzel •İ ayarmamn mGmldbı olmıyacajı fikdQde olcb.tumuzu ~lemek iateriz.

ilk miilabaka fÖyle olmUJtur : Kendini gOıel baJan bir
kız, bir rum~i yollayor, ba ftiim pzete,,e- -..ı.rak bJr
riJerille aDzelJjk luraliç.,.•in taMmi l~t
ıitfli.
edili1orda. Bu mils;lbekaya iştirak edenlere ~~ \1 em
elimizden gelmez, fakat mllab~a neti eaifl ~ajikt~ t>"
ı:ncq .61imi içinde 1arenıw inadi ı da m'di u ad&i1 ran trablC,h&lanııdati.l kuVYetli ~yt ftı.&b.t~ 9Wllma
idin mU iclı? Sinema perdesi hakikati f'ötSjliBilitliD alhi
1adakatle nakleCll,or; barıda flpbe yokl..

GüzeUerln güzellikleri
Halbuki W.. ,..._ nokta fotognf detll gGzellerin
.ftle 'bir Tjrk
kendiaioi gtlzel diye takdim et.ate ı1lstercliji ~ril ....inıenliktir.. Karilerimiz bilirler ki
w.U~ biK ~z~liji de l>a çekingenli;i değil midir? O
Wclc ~ik 111~bakatına dahil olmayanlarla olanlerm
.,U~ii bir derecede b~uua bile dahil olmıyam Dattba

sG.,.,_,.

1

~abilir mi,

ofamu mı?
Ba metel• b•klnnda allkadar
bir sat di7orld :
- Aama klprl hiç fllpb•
7ok ki ıelarba bir lipetldir. Fakat milyo.oluca l!ra urla n. , ..
palac:ak olan bu k&prlnln ne
faydam olacakbr? Sacece dl..
Aıma kGprtl kurulduktan IODra
Halfcla ticaret limam yapılmam
6kri bir hayalden ibarettir. Çbkl Bir.anelılar umanmda ticaret
Umaaa olaD Hallc:I basla ayal
bale ptirmek hak•nmcbr.
Zira halicin Od tarafla uhllletinde nhtua, antrepo •• uire
Tllcade ıetirmek için fimcll ..lıam hUIUliye yeclbade lnıhmaa
bu uhilleri latfmllk etmek IA·
111Dchr ki, 1- da milyonlar m..
ıele1idir.

HaBc:la ticaret llmam olmam
için nhblD .... lamn,.ıcHil slb1
Halicin temıaleamul •• Galata·
da balana tieaıf mlle11e1elerle
sGmrlk sibl reamt dairelerin
Halice 19Ç9aeli •• banlar iP.de
bina ............ lllimchr.
BuP. 1enede 800,000 ton
_,;a glteD tiir IUnft i~ b1J
malraflir& kiatlanmu hayalden
ibarettir.
Mncat ham lllah

ebtl~ ••

Si~ Hibmnb SBra;l>Urnana
ı.aw~-ıteıdit dDek ...,.._.

•rann
~~· ~en

1ld ~&.

#öiil ~ lltilıı fnlaiur ida·
remden bahletmiye mecbur etti.
Bir tlçtbıc8 vak'a, ba menaa
tekrar avdet l&zumunu g61teriyor. Hacliae fU :
Telgraf mllvenilerlnden Haun Sabri efendi, ( 12 ) tefrini·

um

ubahı

hanmm

Kabra

altmdaki

otla

tlltlncl
Termİf, bir

aetic• ~k iP.G ~ luraB~eli tahtmm ••
~ kendDUl •cielil. onlan ,Uul bulanlar flltvmelidir. Son Saat Ttlrkiye pelinin ba euı He ıeçilebllec:eflne
pniclir Ye onun için Jr>rDwden Tl\rktın en gilıel kıa
t*f
lıtimi.r um•t g&ıterdilderiai IOl'IDIJ8 karar nrm&,tir.

1or:

Biz diyoruz kü
~·· .,,P~~dan maklacla daha e!Terlfll bir

,_,,etlerim

Karileriıııizden

rica ediyoruz:

Ktlçllctk, tertem& glyİnmif,
•çlan mmata.,.. ke.omif, taraDIDlf bir im. Daha on iki
yqmda İlllil·- Ve hakak malıkemalnde davacı mevkiinclel
- Ne iatiyonun, lazım?
On iki 7qmda davaca, tereddit ........ lauca anlatıyor:
_ Nafaka.
Geçinemiyoruml
- Kimden nafab lltiyonımı?
Ajab yünden!

mmdiee.

;;:iYi". . ._ ,ı:

---JC.:ı

vaa, .erçe p... ...._..e

lfarot eclnea diler da.t

par-

matma aY11CUDda mkıyor. Sonra
dlier ,.,.aaldanm bpıyarak,
phadet pumafmı uzabytr.
- itte ağUeyim ba benimi
Serçe
ipret ederbn hareketini taah1h ,dip ıehadet parmapu matmuma ,Olthulyealer oluyoıı.
- Peki, senin laatka kimsen
pk ... ki a~ daYaC1

,....iU•

oluydnun?

•

Efendim, an0ttn aizlere
amir. Babamm da nerede olduiu belli deiill
- N...ı belli deiD; ..,.&ate
8 pim?

O- albl
Sen ıım& nerede oturu-

yoıımrl

Lna.r:ııua"..-.ı~ıu · eı.iJ!inin
kim~?

....... ~,ı•IMfa.Ama
~ ~ tlJWP. lmpnmak
ip. ~ yeter
~? Dam altakla otunmila ıeÇimnek olmuyor!
- Peki, HD otar b•kabm
fGylel
HAldm, dm edilene baktı.
Kllçnk kızın bGyük kardeşi,
hemfireainden
pek
fazla
boyla delildi. Hlkim, kendiliae

..tendi:
- Şen kalk ayafa bakabml
- Ayaktayım, beJiml
- Ayakta cmuu' Şayle yan
tarafa çık bakayım!
Dava edilen yu tarafa çıkın
ca. karpdan olarar gibi slrln...mm bllrmetl
-G~ 7erine. Ba klç&k "8mm
. . . hemfİrelı mi?

••••I._

Yunan gazeteleri

tvet 1dm &liyecek, bu biçateiifn '1'4 ~'1JDU.

şiddetli bir
çıkanyor
Atiaada bazı pzetelerin Te
bilb•ua komlnill;ter tarafmdu
•et..._ bir gpete ile ltlrkiy,daa 'Yaunı•n• iffden Ru.,•ar
tarafnidU Çıkanlan cliıer bir
;nete* köinfa memleket·
lerde mabmatı lllye,i lfial

ftaf)'a~ &IOD J8Vılap ~*8c

•iDuebebib aefl:IYatta bnm·
...... a.erin• Yaau hllk61aetl,
Yuaaailtanm k~ meml.ketlefle mlnaaebabm miM:eelllr edebi•ecek ha aibi nepiraba

Şa

bizim hanya giden 14

kurup kim adiyecek?

Hüktimet
kanun

-.ren

l:eq n-.~ P•~ hikQmtan
.oldtaia _ . dahilinde ikamet
~clenter ~ar de ..mı
bm 529 ldtfflir.
itte P*PDk ht11L'tinMiöder- ntan•

_._.k •••
At

i9tfalıtm

hfttall iJİJanlar

bundan ibarettir.

kız

Babası sağmış ama nerede olduğ
ve ne yaptıfı belli değil!

-

MardiroA 14 kunt
paket .. ili tlltGa alaufbr.
A~ saman ile içindeki
ttltlnla atleta çlmenleuaek tı
aere oldajuaa . . . . . . . Sabri
efendi 14 lmnt U,bettliine
çok mltee11fr.. Yalma paket
ttlttlnclbatha slzll ininde açaldı
la için de a1emmmclur. Fakir bir
adam olmak itibarile ile 10ra-

~-- lıaktl ofur.

genç

dava ede

zeya~

•• • •

lıakktnda

..__ ~ ..-.L. •

•

g..

.!&&!L. _

· -• aoua unaum ...... nu-·
11118 ...... ·~
BODun için t'lddetll ahklmı

- Ôyle efendim, lnklr
mialyoruml
- AlAJ E, 1enin ken •
balanam ı.tlyor. Buna ae di
cebin?
- Şimdiye kadar zaten b
baktım. Balayonım. Bakanm
- Mazi, hal, mlltakbel •
barile demek . HD
bon:amı eda edi~:,':"n?
- Ha~ ken . . feda
ram. beyim. Ona bakmak beDP•
boJnumua borca mu? Bilmem
ma balr:ıyonmı, iyilik olsun, diy
- Ona bakmak sana dat
yeceğinl mi söylemek iatiyo
- Tabii, efendim, be •
Çlmktı oıJUD babuı var.- S
Onun bakması daha muvafık!
- iyi ama onun nerede

dajmıu bilmediğini .&ylllyor?
_ Ben biliyorum. Sayliye •
onu mahkemeye ça~
rahat bıraksm!
Hikim, bazı ıeyler daha
du. Sonra kıza f6yle dedi:
_ Kmm, aj'abeyinin
gider miain? Evinde baka.~1111
- A, gitmem 1
_ Neden?
- Onun evi yok ki,
ur. Bir odacıkta

o a

azım ır

Ağabey, kızdı:

Kllç&k bir çocuk, bir
ya •tmu mı? Benim odam
ylkceclir. Ben bir tarafta
nm, o bir tarafta!
Fakat, kllçnk hemtire bir
razı olmuyordu. HAkim, e
mahkemeye tevcliine karar
eli.
Mahkeme, davacı ima
aafaka vermesi llmn gele
tayin edecektir. Kardeşi mi
recek, yoksa babası mı?
anlqdacald
Salondan çıkarken, ap
helllfİreSIDe fayle çıkapyordu:
- Seni teşvik edenler
ben biliyorum.
Ôillt TereD bahmur
ekmek veren bulunmaz.
b&yle dava falan açarak gO
dirmemeli idin. Ben ağabeyl
en iyisiyim!
-

Hissizlik mi ?
İngiliz gazetelerini
dıran bir hadise
~bt Afrikada elmas

denmekle maruf Iİr Jozef
beDIOll bir bç glln evel
10 milyon İngiliz liruuu
mervetini km kontes Sab
terketmip.ir. Bu kadın, 1
lıtıldbnetinin Cenubi Afrika
dine memur lefiridir. LI
gazeteleri,

lngiliz milb

tinden aıllhim bir
b&yle ecnebi bir ele g
11ddetle tenkit etme.....~,...
Cazeteler, hu azim •
cenubi Afrikaya medyun

tiiW bir flyıfıaf kan\mi7e hazır

adaımd; yerli hayu' m.adl!l!ll
rİDe karşı beş para Va&l'I'•~.
ınemif olmasmı bisaizliW.

lanmaktadır.

ediyorlar

•
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· 12 Sahife

Son Saat

Rüşvet

Kafesler ·

~Iaznun İskan memuru-

Yeni evler kafessiz

nun muhakemesi
bitti

yapılıyor

lstanbul birinci ceza mahkemesinde İskan memurlarından
Kemal Ef. aleyhindeki rüşvet
almak davası rü'yet edilmiştir.
İskan memurlarından Kemal
Ef. aleyhindeki davada mübadillerden Hüsrev B. davacı bulunuyordu.
Lüzumu muhakeme karanna
\'e evraka nazaran, Kemal Ef.
bu zata ait teffiz işile meşgul
olmak için kendisinden otuz lira
istemiş, 1-lfsrev B. şikayette bulunmcş , benknotların üzerindeki
numaralar kaydedi!erek istediği
para bir zarfa konulmuş, tertibat
alınmış ve bir gün Hüsrev B.
maznuna bu parayı vereceğini
söylemiş ..
Beraber kalemden koridora
çıkmışlar,
merdiven
başında
Kemal Ef. parayı almış, arka
cebine yerleştirmiş. Kaleme girerken memurlar da arkasından
girmişler,
yakalamışlar, aldığı
zarfı cebinden çıkarmışlar.

Maznun, rüşvet almak iddiasını kabul etmiyordu. Daire arkadaşlarırdnn bir çoğu şahit
r.ıevkiine gelmişler,

şehadetleri

sırasında

Kemal Ef. nin kendilerine, dahilden, hariçten müracaat edenlere para ikraz ettiğini ~öylemişlcrdir. Mahkemede
iskanda İşi o!an bazı hanımlar
da müdafaa şahidi sıfatile din!enilmişlerdir.

Neticede, rüşvet mahiyetinde
ara aldığı usulü dairesinde sab't görülmemiş, maznun halı:kında beraet karan veril miştir.
Maznunun ailesi efradından olduğu anlaşılan birkaç hanım
karan alkı~lamışlardır.
Muhakeme s2.lonunda bulunan
bir hanım kararı işitince, yanın
daki hanıma şöyle söylemiştir :
- Beraet etti mademki, artık
birikmiş
aylıklarını da
ister,
alır tabii f

Yeni Yunan
bütçesi
Atina, 12 (Hususi) -

Yeni

1930-1931 Yunan b ütçesi tesbit
olunmuştur.
Masraf takriben
«9,755,000,000» drahm!, varid~t
?se gene takriben 9,800,000,000
drahmidir. Yeni bütçede eskisine nazar an 590. milyonluk bir
fazla:ık vardır.

Siyasi dayak mı?
Taymiı yazıyor: Italyanm Bel-

grat ataşenavali, bir gazinoda
otururken bir kaç gencin kendisine sözle tecavüz etmelerine
kızarak bunlardan birine bir
tokat atmış, bunun üzerine fena
halde dayak yemiştir.
İtalyan sefiri hadiseyi derhal
protesto etmiştir. Sırp hükumeti
vak'anın sarboşlu1ktan ileri geldiğini beyan etmiştir.

Fon K.ıes tekaüt edildi

•

Berlin 12 - İkinci Rayhsver
fırkası kumandam j eneral Fon
Kres Kressenştayn tekaüde ıev
kedilmiştir. Bu zat, umumi harpte Türk ordusunda çalışmış ve
Süveyş kanalı taarruzuna iştirak
etmiştir.

Kafesli evlerin İnf aıı nihayet
bulmut gibidir.
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye müdllrtl Ali Rıza bey kafcale-rin menedildiği hakkındaki rivayetler üzerine demiftir ki ı
- Kafe~lerin infasına mani
olduğumuz doğru değildir, yalı·
nız ben yeni inta edilen eYlerin

hiç birinde kafes g6rmilyorum,
anlatılıyor ki bu da kendilipd en kalkıyor, demektir.

Esnaf cemiyetlerine talimatname
Esnaf cemiyetleri nizamnameleri arasında vahdet temini için
formiil mahiyetinde olmak llzero
bir talimatname hazırlanmakta
dır. Talimatname heyeti vekilenin tasvibine iktiran ettikten
sonra bütiln esnaf cemiyetleri
nizamnamelerini bu talimatnameye göre tadil edeceklerdir.
Yeni talimatname yeni tqek•
kül edecek esnaf cemiyetlerinba
.
lennın•nzımm
•• t
• "de d e
nızamname
esas olacaktır.

Mavnacıların
kıy~feti
Sandalcılar,

mavnacılar,

motlSrcillerle aair deniz amelesinin
yeknaaak elbise aiymeleri hakkında

hazırlanan

talimatnamenin tatbikinde mOfküllta teaadnf edilmektedir.
Bu mllıknlltua sebebi, bilbu-

sa ıandalcılarla mamacılanıı İf•
lerini bir meslek ittihaz etmemeleridir.
Ticareti bahriye mtldtıriyeti bu
mesele ile ciddt 8Ul'ette mqpl
olmıya karar vermift!r·

Camilere tainim
Bir ay evel Nuruoamaniye, bir
hafta evel de Uleli camilerinden
balı qmlmıı olmuı Dint m&emaeseler müdilrlüğUnfl yeni baıı
tedbirler ittihazına mecbur etmiıtir. Dnn blltiln camilere 4
maddelik bir tamim g6nderil·
miıtir. Bu tamime nazaran ba•
dema cami avlulannda ahallnlıı
ve esnafın halı silkmelerine milıaade edilmiyecek, nöbetçilerin
vazifeleriode ihmali törlllUne
tereddilt edilmeden itlerine nihayet verilecek, elektrikler, pencereler, kapı kilitleri boztıluna
derhal mtldilrlUğo haber Yerilecektir.

bütçeıi
Amerika b6tçeıiniıa bu sene
"3,830,000,000" dolir olarak
tesbit edildiğini M. Huver teb-

Amerika

liğ etmiştir.

Adliye

konQreıi

tehir

cdildL
Tefriniaaninin S inde Ankada Adliye vekili Mahmut Esat
beyin riyuetinde Adliye mUfet•
tişleri kongresi toplanacakb. Fakat adliye mllfettifleri baıı mil•
bim tahkikabn lcraaile meşgul
olduklanndan mezkdr kongrenin
içtimaı kinunueYYelin 5 ine kalmıştır. Kongrenin içtin\al ya\ın·
lqtığı zaman mllfetti9ler Ankaraya hareket edeceklerdir.

Pr. Gino Arias
Faşist iktısadiyatı hakkında mühim bir

konferans verdi
Kont Volpi ile birlikte seyahat eden Floransa darlllfnnunu
profesörlerinden M. Gino Arias
tarafından eYelki gün Operaia
İtalyan klübünde bir konferans

Abone fiatlanmızda

Yarı yarıy

tenzilat

verilmiıti.

Profesör konferansında F aşiz
min aiyaat ve iktıaadi umdelerinden bahsederek diyor ki: «Fafizm, devlet nGfumnu vlsi mikyaıta ihya etmiftir. Faşist mezhebini iyice anlamak için onu
iyice anlamak lazımdır. F aıizmde
deYlet ile fert biribirine nüfuz
etmİf, biri diğeri içinde erimiş
ıeylerdir.

•

SON SAAT ayni zamanda haftalık
abone usulü ihdas ediyor
«Son Saat» bugün karilerin in huzuruna yepyeni bir şekilde çıkar
ken, kendisine bu imkc\nı veren yeni Türk harfleri devrine borçlu ol-

l - Son Saat bugünden itiharen gıı•
zetc bayii bulunmıyan uzak kasabıı
şehirler için abone fiatını yan yanY 4
indirıni~, ayni zaman~a. da haftalık a·
bone usulü ihdas etmıştır.
2 - Binaenaleyh bugünden. iıibaretl
memleketimizin uznk köşelennde ot.u·
ran h erkes günde yüz para itibarılcı
bir haftalık on yedi buçuk kuruş gön·
derdiği takdirde Son Saati muntazaınaıı
o kumak i mkAnmı elde edebilir.
3 - Karilerimizden beher nüsha içitı
alaca~mız yüz para, pos~a pa;.ısını çı;
kardıgıınız takdirde, ııahıfclen 32 )
kadar teaddilt eden bir gazetenin kağıt
puasına bile tekabül etmez.
4 - Binaenaleyh bu hareket ~azeternıı
için mühim bir fedakarlık te~kıl etmek·
tedir ve bizzarur mahdut bir zaınnrıll
inhisar edecektir.
.
5 - Fakat arzu eden karilcrimiz şı~·
diden nüshası yüz para itibarile istedık·
leri kadar uzun bir müddet için aborıtı
L:a ydedilebilirler; bu takdirde tenziluf\all
ili nilıaye istifade etmeleri mfımkündu

,.o

Hükumet ferde tahakküm etmez, fakat fert hnkumeti kendi
vicdanında bulur. Binaenaleyh
onun tctekklllil, ferdi vicdanın
tqekktılile mtıterafıktır. Millet,
canlı bir uniyet halinde kuvvetle
duğu şükranı kısmen
yqıyan bir varlıktır. O, ahliki
ikbaadl ve ıiyut bir birliktir ki
olsun ödemeyi düşündü
fqiat devleti tqkillb içinde
ve bunu Anadolumuzda
temsil edilmiftir.
millet mekteplerinden
Binaesıaleyb fqist iktııat aistemi korporatif bir ailtem olmahenüz çıkmış olanlara
lıdır. Filhakika da 6yledir.
Bu ıi9tem, milletin iktıaadt bir- yardım etmekte buldu:
lijini, aiyaat ve ahlikt birliğine
aıla batlarla merbut ve tabi
olarak tahakkuk ettirmek gaye•
sini takip eder.•
Drofff6r bundan ıonra F qist
metal ııizamoameainden balıaet
'
mİf ve korporatif ıiatemin tatbf·
kab hakkında teknik maldmat
vermiftir.
M. Gino faıiat ikbaat ıiatemi
ni bqlıca fU noktalara istinat
ettirmektedir:
«1 - Mulek ıindiblan huıuı1
veya ıruplara ait menfaatlerin
mllmeaaili deiil devletin bir uzvtldllr.
2 - Bu ıistemde ko!lektif
/
mukaTele kanun kuvvetindedir.
p
Şeklen detilae de ruh itibarile
V ALET Makfnasiyle traı oTmalt büyüli
bir kanundur.
bir ıeoltHr, H her bıçal• bir kaç ay
kullantıbilirslniz. ~7 •
3 - Y evmlyeler, tabii hayat
,1
ıeraitioin jcababna, utihsal ka.\
biliyetine ı~re tanzim edilmiftir.
-1,1'optan ·için ;. teopold - Gr~nberg fstan~
4-- De,-let, tevziat niıbetinin
"'· Posta .kutusu 501 nilmeroya müracaat ı
nazımıdır ve ıiıtemin tatbikabm
ta ren.it bir himaye zihniyetile
temin eder.»
ProfealSr Ginunen konferansı
Telsiz Telefon cihazı almak iatedıgınız zaman hıç tereddut
btıytık bir afika uyandınmıhr.
etmeden seçeceğiniz makine..•
Mumaileyh diln alqam Kont •
Volpi ile birlikte ıehrimizden
hareket etnıiıtir.
.(

i
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lamadığım ıGylemittir.
Şahitler çaiırılacakbr.

.

.
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Nora

Kaçan borçlu
lstanhul birinci hukuk mahkemeabıde Sultanahmet sulh mah·
kemeainden birinde kltip HU.nü
Ef. nin yazifesinde ihmal iddiası
ile muhakemesine bqlanmııtır.
Htııntı Ef. nin kendisine teslim olunu bir borçlunun mu·
balaıasmda tekayyOt göıtemediği
iddia olunmaktadır. İddiaya göre,
kendisi borçluyu hakimin görmek
iıtedlji kaydile kalemden çıkar
ye kaleme yalnız avdet etmiı,
bapal lbımgelen borçlu tagayytlp etmiıtir.
Hlisntı Ef. heyeti umumiye
huzurunda kendiainin doıya memuru olduğunu, mahpuı muhafuuile mllkellef bulunmadığını
ve esasen blSyle blr vak'a hatır

..

..

dır, ç6nkll antene, pile ve akknmillitöre mühb.ç olmRdan
işler, dünyada ne kadar istasyon varsa hepsini de dinler,
fiatı

çok ucuzdur...
0

J.:;; ~;--~--~~mıl ~mm
KAPPEL
Dünyanın

en

Mükemmel yazı
makinesi
Hususile FRANSIZ
dahi takdir ve tercih
makine
Hafif~ metin ve saglam
Her ciheti taal1l1üt olunur <l~h!"~~~itir
hüklımetinin

ettiği

U mumi accntnsı :
Y. Ş:\'OR KYAN Sad1!tıve hırı ::ın. :l::l t~tanhııl Tel. t~t. 2()~1)

~OD

Vülc arabalarına dair

İstanbul gibi bir
şehirde
yük araba!arımn şehir dahilinde

daimi surette nakliyat ·
yapma ru-ı kadar insanın sinirine dokunan bir şey yoktur:
Zannediyorum ki Berrn, Patis, Roma, Londra gibi büyük
merkezlerin baş!ıca caddelerinden
ILum, çakıl, süprüntü
dolu arabalar geçirilmez.
Geçiri!sc!cr bile ya kapah
vasıtalar :çinde, yahutta günün
rnuayycn saatlerinde naklcttirilir. Bu halin, şehir manzarası- 1
na verd'ği çiı kinlik kabili izah
deği dir. Fi'vnki yapılacrık pek
çok mü\ıim
işlerin
arasında
böyle bir şeyi hatıra getirmek
b'r çok k':ns •.1cri: güldürUrse
de, ne y<ıpa'ım ki bu da şeh
re tevecc'jh eden bir iştir ve
behemehal islahı lazım olan
bir iştir.
Riza Ali
1

o
a

e:
t

•

yeırnıı

ı:n

Bazı

şoförler,

z

ı:ı:

müŞter;lerini

ızrar etmenin

yeni bir yo!unu
buh"luş!ar. Müşteri gitmek 'Iı
ted' ğ'i yere vannca başından
kas etini 1-.cır.a!i hü metle çı
lt ıan şoför, mahcup bir eda
ile mırı.drınıyor:
-Affedersiniz efeudim, yolda ı:e!i ...f~en tabir.drenin teli
kortu. Zannetmeyiniz ki tarafı.r. z-'an her hangi bir suret'e
bir

ıey

yapı)mış

olsun. \ıl

,.

m şteri,
taksimetrenm
bir kaç on l uruş fazla kaydetHğı i:creti
vermekt en baş·
ka yapacak bir şey bu 1 amıyor.
Bt· hal, bence ~ofer!enn müş
teri aleyhine kullandıklan yeni
Ye

hır kurnaz'ıktır.

...· eyrüsefer
idaresi, bu hale
hır çaı e bulmaz~a
taksi fiyatların da yapılan tenzilfitm kıy
me-'i sıfıra iner.
r!ecmettin Halil
~

rnr"'h• ('"
~

... '!.:

ii1'

M]lllı

rı'ıın"'ler'ı
J Wwl 1

Otedcnbcri
DarülbedayHn
sadık bir rr-üdav:miyim. Görü} orum ki, bi:.:de halk, ciddi
ve a-:1 ~ı 1 matn
zilıni
yoran
eserlerden
ziyade vodvil!ere
meyil gcster'yor. B:r fikir ve
dü,,üncc
L:r vodvil vasıtası
ile de ifade olunabil:rse de bu
nevi
pi) es c.ı ;n
daha -..iyade
gü~dürücü
olmaları bence bu
meyelanı doğuru} or.
B:nncna.eyh
Dcrülbeday:in bu temayUlü
daimi su.rette
göz önünde bu!undurnıası bir zarurettir.
Bu itibarla yüksek ecnebi tiya i.ı o müelliflerinden senede
ancak mahdut tercümeler yapı:ması, ekseriyete
ait zevkin
bir icabı 'ır gibi geliyor. Acizane mütalnamm Darülbedayi
re;· örlüğUne ibıt:ğını rica ederim.
İsmet Naci
lf

Zayi
Nüfus kağıc!ımı ve bir sureti
ıoterliktc mahfuz şahndetname
rni ka ybctt' m. Y cnile,ini çıkara
!R; ımdnn hükmü olmadığını ilan
cdcri"l.

Çenber!itaş: İskender Avni

.,_Al

Sahife

İcradan bir ricc
1la yatta elimden tutacak ve
bir dmm:ckmek getirecek kimsem o!ın:ıdığı .gibi alil bir vali
dem ile yetim bir de kızım vardır. Hülasa üçümüz de muhtacı
himmetiz. B'zim iki kişide bet
on paramız vardı.
Mahkeme karan ile taksite
bağlanmış, aydan aya alıyor v e
bu suretle geçiniyorduk. İcra
kanunu tebdil edildi edi!eli, beı
para vermiyorlarj şaşırdık kaldık.

Birinin malı, mülkü yoktur.
Fakat kanun tebdil edilmeden
cvd biris: muntazaman taksitlerini veriyordu. Halbuki diğe
rinin hali hazırda iki evi, bir
de dükkfmı olduğu halde ailes;nin üzerine yaptırmıştır.icra kanunu buna karşı bir şey yapa-

.. *

p

Her kariini
Türk lirasına
.gorta ediy

mıyor.

Ne~ice : Biz sürünüp mahvolmaktayız. Bu efendiler de kar·
şımızda ferih fahur yaşıyorlar.
Ne yapalım ?
Nazarı dikkati

cclbediniz .
Sarı) er, Oıtaçeşme caddesi,
Hacı Mahmut efendi sokağı
3 No da merhum İzzet çavuş
haremi : Ayşe Mtkerrem
ll-

Rusyaya ihracat
Bu işin içinde bazı
dolaplar da dönüyor
Rusyeya
ihracat
vesikası
hakkında y p1lay neşriyata ilaveten ....,en ~~•tttndoklerimi
nıulıterem

gazetenize bildirmeyi
bir vazife olarak kabul ediyorum:

İktısat vekaleti tarafından
Rusynya ihracat vesikalarının
iki milli bankaya tahsisi alkışla
nacak ve şayanı takdir bir karardır. Bu vesikaları alan tacirı~rin yüzde « 98 »nin ihraı: edilecek bir santimlik bile mallan
yoktur. Vesika almak için gös
terdilderi emtia depolan hep
Ermeni, Rum depolarıdır; bu vesikaların
yalnız hava
parası
« alb milyon » liradır.
Bir limon sandığı vesikasının
hava parası (8-10), palamutun
tonu (350-400) lira, i~!enmiş derinin ki'o~u (350-400) kuruştur.
H;ç bir iş ypmayıp seneHk büH'~ı masarifini bu havadan paralarla çıkaran kaç tane yazıhane
tanırım. Hususile bu vesikalann
satış tellalhjını yapan bir Ermeni vardır ki bu herif bu tellallık
sllyesinde zengin bir hayat yatar
ve mülk sahibi olmuştur.
Fikt imcc altı milyon lira tutan bu vesika hakkını hükumet,
Tayyare cemiyetine terketmelidir; kendisine veeika lazım olan
her tacir de mezkur cemiyetten
satın almalıdır. Zannedersem bu
şekil pek gi:zel ve büyük . bir
varidat menbaı olur.
Her halde hükümetin bu kararı şayanı takdirdir, bu kararda sabit kalması;:ıı temenni etmeliyiz.

H.

s.

*

İş arıyorum
Türkçe, Almanca ve Fransız
ca li!anlnri!e daktilo ve Almanca stenoya rışınayım. İş arıyoıst onl:ul P. K. 658
rum.

Bu hizmetine mukabil s·z
iştediii hiç bir şey yoktuır.

ih-

tiyar edccciiniz bütün zahme
senede bir defa matbaamıza
ufroyarak sigorta senedeni
ahneldan ibarettir

Ilave

•
edelim: "Son Saat,, · ın
kariierine
takdim edeceği sigorta senetleri
hükumetçe de muteberdir

Lütfen bir kaç güne kadar ''Son Saat,, in
karii olduğunuzu ispat etmek üzere dağıtacağımız

•

işte

vesikaları saklayınız.

karilerimizden
ricamız!

13
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Sahife

arüttalimi musiki
Her

Heyeti Veznecilerdeki salonunda
perşembe akşamı ve her cuma günQ ve akşam
terennümsaz olacaktır
akşamı ORTA OYUNU; Her salı

akşamı

KARAGÖZ
efendi idaresinde

Son Saat

Seyri scfAin

•
Büyük Tayy re pyangosu

Merkez
accntası :
Galata
köprü başında. Beyoğlu 23 62
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2 740

Yedine·

,, • •
5
'
c

e~

ce

e

İzmir sürat postası

aç arımzı Beyoğlunda
Eczanesinden
Yapbrmız. ReçeTeler dikkatle ihzar olunur.

Yeni sene mahsulü

Geım·ştir.

Deposu:

Norveçyanın

TAKSİM

holis MORİNA

1'AÖI

İsmet, Sadiye, Zekiye ve hatice haınmlarla İbrahim beyin 17051
ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet sandığından istikraz
eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına merhun bulunan
Üsküdarda Hacehasna hatun mahallesinde Pa§alimanı caddesinde
eski 128, 131 ve yeni 49, 49-1, 42 numaralı maa arazi depoların
tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesi haaebile müzaydeye
çıkarılarak yfrmi bir bin iki yüz yirmi lira bedel
mukabilinde
müşterisi namına kat'i
kararı çekilmiş ve istikraz esnuında
Lorçluların
tayin eyledikleri
ikametgihlanna
tebligat
ifası
gönderilen bir haftalık son ihbarname zahnna
mahalk i heyeti ihtiyariyesince yazılan meşrubattan
borçlulardan
Zekiye hanımın İzmirde keresteci tüccan zevci İbrahim beyin nezdinde olduğu anlaşılmıı ve mahalli mezkur Ziraat bankaııyle bu
hususta cereyan eden muhabere neticesinde mumaileyha Zekiye
hanımın bulunmadığı anlaşılmış olduğundan, ilan tarihinden itibaren
bir hafta zarfında borç tamamen verilmediği takdirde mezkür maa
arazi depoların müşterisi namına kat'i ferağ muamelesinin icra edi·
leceği ilan olunar.
......_
;,,,,....

dünyanın

en maruf markuı:
Parisin "A. KLAVERİ" nin fcatkerdeai zayıflabcı
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsaJarın son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu N0 437.
HOVAGİMYAN

BiRADERLER

stL nbul Ticareti bahriye
.,
müdürlüğünden:
Mudürüyet motörleri için pazarlık suretile yirmi iJA otuz beş ton
benz·n mübayaa edileceğinden itasına talip olanların 929 ıenesi T.
evelinin 18inci pazartesi günü saat 15 te mtıdiiriyet mtıbayaa komisyonuna ve mevcut şartnamesini görmek üzere her gilD idare ıubc
sine milracaatleri ilan olunur.

Operatör

HAL/L SEZA/

Basur memeleri, fistül ve sıracalar

ameliyatlı ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcflmle ameliyah
icra eder, saat 1- 7 Divanyolo Acı Hamam No 20

Satılık

Bozca ada

Eczanesi: istiklal caddesi No 28

Emniyet sandığı müdürlüğünden:

LE

( GÜLCEMAL ) vapuru 15
teşrinsani cuma 14 , 3 O da
Galata rıhtımından hareketle
cumartesi sabahı İzmire gidecek ve pazar 14,30 da 1zmirden hareketle pazartesi sabahı gelecektir . Vapurda mükemmel bir orkestre ve cazbant
mevcuttur.

fabrika

İsfcınbul Emvali eytam ideresinden:
Halil Fahri beyin idareye vefaen mefruğ bulunan Çekmecede
Kalender mevkiinde, hat boyunda kAin ve her tnrln sanayi ve ima•
lata ve alelhusus ispirto istihsaline elveriıli gayet Yasi Ye metin
fabrikası müzayedeye çıkanlmııbr. Mezktir fabrika yirmi beş dannm
arazi dahilinde kain ve aynca mnstahdimin ikametine mahıus
bir daire ile fabrika dahilinde iki adet Cll fiç atmosfer tazyıkla
Lakşayr buhar kazanı ve seksen beygir kuvvetinde aynca bir bu~ar makinesi, dökme demirden mamul ıekiz ve on iki metre irtifaında iki taktir cihazı ve teferrllab ile bir su tulumbası diğer bir
santrifüj tulumba iki adet otuz ton su istiap eden ıu deposu, iki
büyük ahşap fıçı ile on üç dekovil arabası ve dekovil arabalarının
işlemesi için ray ferşiyatı ile sair fabrika malzemesi ve alit ve
edevatının nevi ve cinsi ve kıymetleri idarede mevcut dosyaaı meyanındaki ehli hibre ra!fOrlannda musarrah olduğundan talip olanta nn idaremize müracaaUa bu dosyalan tetkik ve mahallen de müıahcd \ıC tek!ifleri:ıi dermeyan etmeleri ilan olunur.

postası

( GELtBOLU ) vapuru 16
teşrinisani Cumartesi ı 7de idare
rıhtımından hareketle [ Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
lmroz Bozcaada] ya gidecek ve
[ Çanakkale , Lapseki , Celibolu]ya uğrayarak gelecektir.

Antalya

Büyü

5

ra

ır

Ayrıca:

25,000, 15.000, 12,000, 10,000 liralık
10.000 liralık bir mükafat.
İkramiye kazanan biletler nereler~e satıldı?

ikramiyeler ve

45,000 lira isabet eden 1,967 numaralı bılet.
Tarsus, Manisa.
20,000 lira isaset eden 40,765 numaralı bilet
İzmir Samsun.
15,000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet
Antalya, Bandırma, Samsun.
12,000 lira isabet eden 37,377 numaralı bilet
Bursa, Ceyhan, İzmir, 13 yındır.
10,000 lira isabet
eden 26,859 numaralı bilet
.
Edirne, Fatsa, lzmir, Karaca~uda s tılmı hr.

İstanbul,

İstanbul,
İstanbul,
İstanbul,

İstanbul,

münakcıcı11
Dört takım kasket ve kostüm
elli iki takım rna kasket elbise
dört adet kaput ve iki yeldirme
münakasa suretile mubayaa olunacakt r. Kat'i 'halesi 21 teşrinisani 929 tarihinde icra kılına
caktır. Talipler şartnameyi görmek için her gün münaka;;aya
iştirak eylenıek üzere tarihi
mezkôrda saat J 6 da levazım
müdürlüğüne gelmeleri.

olmak bugün, ecnebi lisanı bilmekle kabildir. Bunlardan
en lüzumlusu olan FRANSIZCA yı Muallim BİTİ nin
dershanesinde öğreniniz. 15 Teşrin'.sanide açılacak..
Bilhassa başlıyanlar istifade etmektedir.
Ciddiyet, en müsait ş ... rail
Müracaat yeri: Ankara caddesi Muallimler Kitaphanesi.

Piya

Elbise

Hasırcılarda fındıkçılar sokağında

kuru kahveci hanı ittisalinde 300 arşın üzerine iki kat
tam kirgir tulün ve Trikotaj ve
sair imallthaneye elverişli ardiye
mahalli kiralıktır.
tlteyenlcr, Asma altında Çavuş beşı hanı karş!sında 59 n1!marada çuvalcı M. Ali efendiye
müracaatlalrı.

Stodyumda bedava
moç ıeyrefmck için
" TUrk Spor ,, un dün
çı)lan 7 inci nii!lkasını
a}ınız.

Boks heyeti reisi Eşref Şefik
beyin boksa dair yazılarından,
A. Şerefettin Beyin «Penaltı»
da yapılan son tadilat h11kkmda makalesinden, Futbol heyeti reisi Hamdi Emin beyin
Lik Maçlarına dair mütaleasından başka:
Son maçlar, Calatıısnrny lisesinde
spor, Türk gibi kuv,·etli, ikramiyeli
müsabakasının neticesi, hikaye, Roman._.. V. S.
Delso{jukluğu
nazarı

frengi
dikkatine

Dr. Horhoroni
Fennin
en ııon usulile knt'l
olaark eski. ve yeni beJsoğokluğu,
frengı,
idrar darlığı, bel gevşek
liği ve mesane ve bilcümle kadın
rahat!lızlıklan
tedavi olunur.
Beyoğlu

o

•

posta>ı

( lNEBOLU )
vapuru 1 7
teşrinisani Pazar ı O da Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ye dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifili ,
Kalkan ,
Sakız ,
Çanakkale ,
Gelibolu ] ya· ugrayarak gelecektir.

olanların

•

~ıye:

Tokatlıyan

yanında

mektep sokak N. 35 Tel. B.0.3152

•

tlilaliahmer lstanbul merkezinden:
15 teşrinisani cuma günü saat 10 buçuk
ı ia
.
rt~bul
merkezi binasında Hilaliahmer San'at evi pı; ankosu çekılecekt r.

A.

MOBİLYE

MAGAZASINI ziyaret ediniz.
Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 129~
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son. sıstem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Taksımkışla \
No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
=~~ SERİ ve İTİNALI TESLiMAT

J\iali ye

'rcl{aletiı1

en:

se~esinden 1927 n1ali senesi niı ) tıı c kadar n1illi hüln"ıınet bütçelerinden matlubu olan·
larla gerek milli hükuınet ve gerek sakit hükumetin bütçe en1anatı Ye adi enıanat hesaplarında n1ukayyet alaca<Yı bul~1nanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ıle bulun.~ukları
mahallin en büvük n1al nıenıuruna nıuracaat
eyleyip yetlerind~ki n1atlfıbat ve~ikalarını Yererek nuıkabilinde n1üracaat vcsıkası alnıaları
lazımdır. Bu müddet zarfında n1üracaat etme:
n1iş ve vesika almanuş olanların iddia ettil~lerı
alacak 1513 nun1arah kanun n1ucibince k~tıyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nıhaye
tinden sonra hiç bir nıazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 sene..
si l\1artından evel bulundukları nıahallin erı
büyük mal n1emuruna n1üracaat etnıeleri ilan
olunur.
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Amerikan zabıtası bu otomobiller sayesinde hay
r ve
eşirrayı en kısa bir zamanda yakalamı a muvaffak o uyoı
Bir senedenberi, Amerika şe
hirlerinden (Detroit) de, polisin
tecrübe etmekte olduğu radyolu
polis otomobillerinden şayanı
hayret derecede muvaffakiyetli
neticeler elde edilmiştir.
Radyo, haydutlarla polis arsındaki ezeli mücadelede polis
için çok mühim ve kuvvetli bir
ıilih halini almııtır.
Senelerce evel, radyonun bir
gün polisin en kıymetli bir arkadaşı olacağını kimse aklına getirmezdi. Fakat bugün bu bir
hakikattir.
Radyodan istifadeyi evvela
(Detroit) polisi düşünmüş ve
şehirde radyolu otomobillerle
bir şebeke vücuda getirmiştir.
Bu radyo teşkilatı sayesinde
Detroit polisi, kaç kereler
bir cinayeti haber aldıktan 30
saniye
geçmeden mücrimleri
yakalamıya muvaffak olmuştur.
Radyolu otomobilleri kullanıl
mıya başlayalıdanberi ge5en on
beş ay zarfında, Detroit polisi ;
her biri vasati 90 saniye gibi
kısa bir zaman içinde, 800 mücrim yakalamıştır.
Bu on beş ay zarfında otomobillerin telsiz cihazları 1500 den
fazla vak'a zaptetmiş ve bu haberlerin yansından fazlasını doğ
rudan <lovruva, vani polis telsiz is

ederler. Eğer vak'a hakkınd•
bazı malumat verilmek istenilİ'
yorsa, otomobil son sür'atle gİ'
derken de bunu zaptedebilir.
Bu iş için elyevm iki cins otO"
mobil kullanılmak tadır. Biri yedi kişilik, kuvvetli, zırhlı otO"
mobil, diğeri iki kişilik, hafif
otomobil ki bu ikincisi bulundll'
gu mıntakada daima karakol
vazifesini görür.
Bu otomobillere binen polislct
adi ve otomotik tabancalar, ın••
kineli tüfenkler, gözleri yaşartaD
gaz bombalanyla mücehhezdir
ler.
Radyolu otomobiller sayesind.e
yakalanan eşirra için birçok 11>1:
saller zikredilebilir. Fakat 9iınd1
( Detroit ) li haydutlar bilsbii'
tün silahı elden bırakmaıı> 8 ~
için, teşkilatı büyütmüşler -1e
ayni tarzda radyolu otomobille!
kullanmıya başlamışlardır.

Bu suretle bir çok mllcrimler,
evleri soyan hırsızlar, adam öldllren hay utlar, birisini ezdikten sonra, biçareyi ıokakta hı· '

Bir işe girişecekleri zarı> !"
yalan bazı vak'alan telsizle polı5
otomobillerine bildirerek bunlatl
çalışacakları sahadan uzaklaştıt"
mıya muvaffak oluyorlar. f~
ilerledikçe
~dutluk ta bit
san' at ve ihtisas haline giriyof·
Mücadele devam ettikçe millet·
ler pol:s teşkilatını daha ziyııde
tevsie ve IJu teşkilat için de
etekler dolusu para sarfetıı>eY'
men vak'a mahaTne hareket f mecbur olacaklardır.

rakıp kaçmıya çalışan şoförler,
derhal telsizle vakıadan haberar olan yakın ra<\yolu polis
otomobilleri tarafından cürmü

<

meşhut halinde, yahut
yakalanmışlardır.

kaçarken

Polisi böyle bir kaç tan iyede hadise mahalline yetiş ;,.
ren, Ye mücrimi cilrmil methuL
halinde, hatta daha işe başlama
dan bile, yakalatbran bir rodyo
ıayesinde mUcrilm için kaçmak
ihtimali gün geçtikçe azalmaktadır; binaenaleyh
haydutlann
bu radyolu otomobillerden fena
halde gözleri yılmıttır.
Detroit polisine bir Yak' a haber verildikten 4,5 samiye ıonra
bütün radyolu, otomobiller bun·
dan haberdar olurlar. Zaten
hepsi harekete müheyya bir
halde bekledikleri için, va'ka
mahalline en yalan olan otomobiller hemen son ıür'ale hareket ederler.
Umumi polis telsiz istasyonu
ıehrin ortasında, (Detroit) nehrinin üzerindeki (Belle İsle) adasındadır.

Poliı merkezlerinde, daimt
surette telsiz cihuıııın b&şında
oturan adam, bir Yak'a haber alır,
unıumi istasyonu faaliyete getirir ve buradan dağılan ha beri
otomobiller zaptederler; ve be-

Almanlar
müteessir
~u

resme ilk baktığınız zaman garibinize gidecek; kadını yatıyor,
erkekleri havada zannedecek, velhasıl hiç bir mana vercmiyeceksiniz.. Fakat resmi olduğu gibi kaldırıp başınızın üstünde tutun, ve
gözlerin"zi yukarı dikin.
O zaman bunun ziyarete gelen bir dostla bir kan kocadan ibaret
olduğunu anlarsınız. Salonda üçü de ayakta duruyorlar. Ziyaretci,
hanımın elini öpü~c-~·.
Resim, ~çünün ortasında obijcktifi tavana müteveccih olarak yere
konulan bır fotograf makinesi vasıtasile alınmıştır.

Alman efkln umumiyesi çok
müteessir görünilyor. Çünk6
Alman milli l11arıım vücude
getiren meşhur Hofmanın el
yazısı ile yazılmıı olan eseri,
bir ecnebiye 13 buçuk İngiliz
lirasına aablmııtır.
Bu marı,
herkesin
bildiği
« Almanya,
Almanya, sen her ıeyden yükseksin» marşıdır.

~.-lenüz proje halinde fakat yakında hakıkat olacak olan bir şe~!P
«Pedro• isminde bir mühendis Afrikada bir noktasi vaha 0dt

ı

1

ta diğer noktalan kabili iskan olmıyan mfistemlikeler için şu ç
bir tehir projesi yapmışbr.
·ıetı
Bu tehir muazzam bir binadan ibaret olup en alt kl\tlan ld
Ye garajdır. İki taraftan şehrin idare müdüriyeti bürolnn varcl::· 11~
Binada bir ıehir için lazım olan bütün müesseseler vardır . ..,ııı.ııı'>
takip eden dört taraftaki çıkıntılar hep meskendir. Binanın uııı
katlan 50 dir. Sakinlerinin yekunu da 5000 dir.

