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Anlamak istiyoruz: Bu ne
demektir? Bu adamlar paralaruu aldıkları halkın midesini
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Ba humta acuzlaia temin

için
İstanbulda hayat çok pahalı
dır. istatistiklerle, tetkiklerle ve
yapılan ilmı nepiyatla bu

haki-

kat inkar oluunuyae11k bir ...

ltıası

icap eden bu paralann
lirası 15 - 20 kuruta kadar
labilmektedir.
Arabistanda da eski panllann
vkii teda'Ylllden bldmldıpu
iyen cahil Arap kayltlleri
paruadır diyerek bunlara
kurU§ kadar kıymet Yermekteer.
Bir çok açık KiSzler Arap
y illerinin bu celaaletlerfnden
de içia eski paralan bur.ucuza toplamaktadırlar.

kilde tezahflr etmiftir.
Ticaret odua umumi kltlbl
Cemal bey eliyor ki:
- « Hayat phm l.tanbulda
değil, bit.in ~ada J'lbelmipir.
Şu farkla ki t.bmbaldald yllbelif
hem pek gayri tabb, hem de
pek fazladır. Hatta nfahet kabul etmlyec:ek derecede.•
Kabahat lrhnln?
Cemal be(ellauran fatanbul·
daki gayri tabb pahablığuı ıe
bebi Emanet Ye Emanetin ikbaat
tqkllltmm matlup ıekilde çal..mamakta olm..m.
Cemal bet denm edlyon
- lstanbulda hayab hl, de-
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Son Saat

·rakdiri
Yunanlılar

kıymet

Diyamandopulos
İşi izzeti nefis meselesi

akşam

dün

);,~tima vaptılar
Dnn akıam Yunan hayeti
murahbasası binasmda
Yunan
mDbadele ve takdiri kıymet
murabbaslan bir içtima aktetmiş
lcrdir. Bu içtima geç vakte ka·
dili' deYam etmiş ve takdiri kıy
met işleri hakkında kazırlanan
talimatname hakkında Yunanlı
luın noktai naıan tesbit edil-

yapmış,

bir

miıtir.

Yunan marabhası M. F okas
bu içtima hakkında bize ıu malümah Yermiştir:
«-Bugilnkü içtima ihzarf ma•
hiyettedir. Bilumum Yunan tak•
diri kıymet murahhaslan lstaıı
bulda bulunuyor.
Talimatnamenin esaslan hazırlanmııtır. İki heyeti murahhasanın hazırladığı raporlar ikin·
d büroya tevdi idilecek ve talimatnamenin kat'i şekli taayyün
edecektir.»
Türk takdiri kıymet murah·
haslan da ikinci bir içtima

r;a··

pacaklardır.

Oktruva
Bu sabah Ticaret
oclasının raporu
nıüzakere edildi
Oktruva tarifesinin tadili için
Cemiyeti Belediye encümeninde
tetkikat yapıldığı malömdur. Bu
mesele hakkında encümene tacirlerin noktai nazannı bildirmek
Ozere Ticaret odası bir rapor
hazırlamıştır. Bu sabah Ticaret
odasında tüccar arasında bir
içtima yapılmış ve bu raporun
müzakeresine başlanılmışbr.

Dr. Remzi Tevfik bey
Tıp fakUltcsi

•

müderris

ınua~

vinlerinden Dr. Tevfik Rern~i
bey Avrupadaki tetkik seyakatinden avdet etmiştir.

..

Son Saat

Bir rezalet
Metresinin hiyanetini
gören komisyoncu
nder yaptı?
Diln gece Pangaltıda bir cerh
vak'ası olmuştur. Pangaltıda Diğ
rikçi sokağında oturan komisyoncu Reşat bey dün gece saat

yirmi ikide Cebel sokağında 18
numarala evde oturan metresi
Şekure hanımı görmiye gitmiş,
cebindeki anahtarla kapıyı açarak içeri girmiştir.
Reşat bey yukan kata çıkhğı
taman metresini tütün tüccarın
dan Basrah İbrahim beyle diz
dize görmüştür. Bu vaziyet
llıerine • fena halde asabileıen Reşat bey hemen cebindeki çakıyı çıkarmış, Basralı
İbrahim beyi bileğinden ve kulağ1nın arkasından ehemmiyetli
ıurette,
metresi Şekureyi de
elinden ve göğsünden hafif su-

rette

varalamıştır. Boğuşma

nasında

es ..

kendisi de sağ elinin

ıerçe parmağından yaralanmıştır.

MeGruh İbrahim bey Şişli Etfal hastanesine yabnlmış, Şeku
re hanım evinde tahtı tedaviye
alınmııtır. Reşat bey yakalanmış
tır.

Mahmutpaşada

dükkan

bir

Mühim bir

Bir' adam kendisini
kuyuya attı
boğularak öldü

sız şebekesi
yakalandı

Feridiyede Çay}ak rnkağında
32 numaralı evde oturan 60 yaşında Arm :ır al<: en senedenberi
aevam eden romatizma hastalı
ğımn geç1:1 c l!:.- ::- !:ı ~ en r.ütcc- s~
ren dün gece yarısı kendısini
evinin kuyusuna atmıı ve bo-

Çahnan halılar ve mücevherlerden mühim bir
kısmı (Büyük millet) hanında bulunmuştur

Polis ikinci şube müdürlüğü
çok mühim bir hırsız çetesi
yakalamıştır • Bu çete yalnız
halı sirkati ile meşguldür. Çalman halılardan
mühim bir
kısmı ele geçirilmiş,
bir de
mesruk halı ve mücevherat
deposu keşfedilmiştir.
Yakalanan bırsızlann Avrupada elleri olduğu tahakkuk

ğulmuştur.

ııo sorı

Dün gece

saat yirmi ikide
Mahmut paşada Aynacılar caddesinde Bursa pazarı ittisalinde
30 numaralı kahveci Lambo ile
tuhaifiyeci <lı'ğer Lambonun mUş
terekeıı istcar ettikleri dükkandan yangJ11 çıkmış, dükkandaki
eşya tamamen yanmıştır.
İtfaiye yangın yerine süratle
geldiği için ateş tevessü etmeden söndürülmüştür. Yangının
sebebi henüz anlaşılmamıştır.

etmiştir.

Çetenin, çaldıkları halı ve
mücevheratı Galatada Büyük
Millet hanmda gayet mükellef pir yazıhanesi olan İstefo
isminde bir adama satmakta
oldukları, onun da bu malları
Avrupaya göndermekte olduğu meydana çıkmıştır. Bilyiik
bir tac=r sıfatile çalışmakta
olan lstefoya ait arziye polisçe taharri edilmiş, burada
hırsızların çaldiğı halı ve mücevherattan maada daha biçok
halalar ve mücevherler bulun-

lanmıştır.

Şadiye H.
Sakıt hanedan azasından Tevfik efendinin zevcesi Şadiye
hanımın pasaport muamelesi ikmal edilemediği cihetle henüz
hudut haricine çıkarılmamıştır.
Şadiye hanıma bu hafta içinde
memleketi terketmesi için tebligat yapılmıştır.

Beylerbeyinde

yangın

Beylerbeyinde bir
yangın çıkmış bir evin bahçesindeki talaşlar yandıktan sonra
söndilrtilmüştür.

Ankaraya gazeteci akını

etmiştir.

İkinci şube, bu pek mühim
çetesine ait tahkika bnı

hırsız

lngiJiz ve Amerikan gazete
muhabirlerinden bazıları Ankaraya gitmek üzere şehrimize

henüz ikmal etmemiştir. Zabı
tahkikatını güçleştir

gelmişlerdir.

memek için şimdilik fazla izahat vermemeyi lüzumlu görüyoruz.

Bunun Rus Hariciye komiserinin seyahati ile alakadar olduğu
söyleniyor.

a
yr-

Yunun mübabele baş•
murahhası M. Diyamandopulosa
yeniden mübadele başmurahhas
lığı teklif edilmiştir. Mumaileyhin bu vaı:ifeyi kabul ederek
Yunan sefirile birlikte şehrimi·
z:c gelmesi bekleniyordu.
Aldı~ımız malfunata glSre M.
Diyamandopulos kendisinin azledildiği hakkında çıkanlan haberleri haysiyetşiken addetmiş ve
Atinaya giderken komjsyondaki
arkadaşlanna kat'i surette veda
etmiştir.

Diyaman&opulosun başmurah
haslığı kabul

etmediği

anlaşıl

maktadır.

Posta

işlerinin

ıslahına doğru
Posta ve telgraf iş lerinin uılahı
için Alman mütehassısların verdikleri rapor Dahiliye vekaletince teşkil olunan komisyonda
tetkik edilmektedir.
Komisyon, bazı hususatın müzakeresi için İstanbulda bulunan
tetkiki hesap kalemi müdürü
Hayri ve levazım mebani müdürll Necati beyleri Ankaraya davet etmiştir.
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Temizlik nasıl ve ne su...
retle yapılmak- lctzımdır?

Bir genç

Cemaziyel4hir: 15
Namaz vakitleri
Sabah Ogıe ikindi Akşam Yatsı
6;50

Sabık

Faydalı tavsiye

Pazar

6"'

Dlyamandopulos

TAKViMi

Teşı·inbani

ıı

~!.

Diln gece

lstefo bu eşyanın kendisine
merhun olduğunu söylemiş.
fakat eşya evleri soyulanlara
gösterildiği zaman bir kısım
hahların
sahipleri
zühur

tamızın

ttlhn ~<ay,.~lora

korııh
Karagümrükte Değirmen sokağında 11 numaralı Havva hanımın evine hırsız girmif, 120
adet san altın ile 200 kuruş
bronz parası Çalınmıştır. Şüphe
üzerinde damaciı Mehmet yaka-

m~ştur.

yandı

gelmiyor

Sinirden

hır

ın

lk

3

1 t,59

14,34

16,49

18,25

Caminin yanı başında
oturanlar namaz kılmasını
unuturlar.

Hava. raporu
Bu sabah tazyıkı nesimi (7 58) milimetre idi.
Dün azaoıi hararet «20»
bu sabah asgari hararet
(14) derecedir. Bu gece
lodos hava ekseriyetle açıktır'. Bu sabah saat yediye kadar ya~~n yağ~urun
miktarı

7 mıbmetredır.

(Kandilli rasatııneslnden ııhnmıştlr]

Borsa.

cet.veli
[ngiliz 1036,50; Frank
11,93,00; Liret 8,98,00; isviçre2,43,25; Dolar 47 ,00,00;
Dahili 97,37 ,S;Altın 901,00;
Anadolu 24,40,00; Rumeli
6 80· Tramvay 73,~ Dn' ' muvahhide 216,00 •
yunu
[lş bankasından alınmıştırl

~1terem şoför efendi! Eveln
mal., sela~lar edip ol mubarek 1n naziginenizi istifsardan 'll'a, şayet milsadeniz
olursa~inle şöyle biraz derunu
dilden, canu gönulden tatlı
tatlı gl'ınek, istiyorum.
Geçeı ben, Çenbeı litaş tarnflannd,ci bir kazaya rastgelmiştim tüylerim diken diken olmu~k'a gece de aynen
rtıyaoıa gıı'i.

- Ne Y'ım, senin sinirlerin zayılyüreğin
yufka
ioıiş demet
Eğer ölen kedi yavrusu
bir av köpt yahut zate~
mezbahaya dı sürüklenen
bir koyun olsa ı zaman belki
bu sözti söyleme~ vardı!
Fakat, •<ilen
yaşlı b ·ır
.
kadındı, b ır ınsan sı idi. Onu akşama evind\Iiyen bir
erkek, üç çocuk, kardeş
vardı. Ölüm acısınııe bö le
hiç beklenilmiyen b ma~a
ani ölüm acısının neek olduğunu, bir sevgiliyi~ feci
bir surette ebediyyen \me-

şo{öx-e

mektup

Gazeteleri okurken
Yakıt- Berber
kız talebesi...

mektebinin

mektepten çıkıp
yollarda bir
tane braşı uzamış kimse gö·
arbkl
•rülmez
Milliyet- Balfkallar da bir
rakı fabrikası yapmıya karar
verdiler.
- Kahveciler de kahvelerini meyhaneye tepdil ederlerse tamamdır keyfimi7.
Cümhuriyet- Bu gece ay
tutulacak!
- Arkasından birde elektrikler sönerse seyredin siz
yollardaki hafif, ve zararsız
musademeleril ,
-

Hele

işe başlasınlar,

w

•

Ezra'ili olmakla ka!madnı, geri
yanda bir sürü de gözü yaı
h, liağrı ateşli insan bıraktın..
Allah esirgesin, değil senin
anan, baban, ailen, çocuğun böyle bir kazaya uğramak, hafta da
bir hovardalık alemlerinda temas ettiğin san saçlı yosman,
bir iki ay ortadan kaybolsa bu
muvakkat hasret acısı ile bir
haylı zaman dünyanı kendine
zindan edersin!
onun için yavrum, top ağ
zından gülle fırlar gibi koşan
arabanla yerlere serdiğin insanlara acımıyorsan bari geride
kalan gözü yaşlı ve bağrı ateşli
lere acı, ne olur kalabalık yerlerde
biraz yavaş git, peşinden tayyareli kovalamıyor yal
Ama sakın bu sözlerine darılma, ben sana ağabey nasihati
veriyorum. İşte söyliyeceklerim
bu kadar. Baki, yollardaki, süratinizin tenkısi ve her günkü
kazancınızın artması temennisi
ile hatmi kelim, arkadaşlarada
çok çok selam ederim.
,
Osmlln Cemlll

1

-~

nın tahaomillsuz acılığını belki

de bilirsin, belki de böyle bir
acıyı vaktile sende tatmı;sındır.
Şimdi yazık deği!midir ki sen
arabanı caddede dört nala koş
tururken yalnız. bu kadıncağızın

Her mevsim değişirken evlerimizin esaslı surette temizlenmesi, içe ferahlık vermesi
bertaraf, aynca sıhhat vazifesidir. İyi bir ev kadını için her
mevsim başında temizlik yapmak, esaslı bir kaide olmalıdır.
Meseli kıştan çıkan bir evde
yorğun bir basta hali olduğu
gibi kışa giren bir evde de
kuvvetini fazla israf etmiş bir
gencin tavn vardır. Perdeler
ve örtnler kışın dumandan, yazın tozdan berbat bir hale gelir.
Eğer resim ve tablo varsa
bunlar da kirlenmiştir. Bütün eveşyası elden geçmek lazımdır.
Mamafi bu işleri kamilen ve
bizzat ev kadınının görmesi de
lazım değildir. Fakat muhakkak
olan şudur ki temizlikle beraber bütün ev eşyası aynı günda yerinden oynamamalıdır.
Bunuıi için işe en üst kattan
başlanır ve iş günlere taksim
edilir. Bu ıuretle ev de yerinden
oynamaz. Mamafı tozdan müteessir olacak eşya mahfuz bir
yere konur. Bu suretle ve intizamla çalışılmazsa ev, temizlik
müddetince oturulmaz bir hal
alır.

•

l

Sahife

4
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SON MACERA
/ Casusluk

KISA HİKA YELE!l
Her dün bir tane

sergÜzeşti

Aktörün

.

.
Eirfbacalııı notlanadaa :

aşkı

.M:8
Nakledenı

Celdlettin Ekrenı
daha

o umanlar

ben

İnfiliz

bin~~"JSınm katledilmi; o~uma
ihtimal vermiyordu~; y:tlmz ken•

diainin tekrar ele geç.mit olmasından endite ediyordum. Ne
y~pıp yapıp

hakikati ketfetmeli

id!m; buna ıureö bt'iyede ka·
rar vermiştim. Hakikati ise ta·
nıdık genç 1.~bitam mahirane
isticvap ederek elde edebilliciim.
Bir gece eve:ki itimi bir an
evel bitirmek için erkenden
uyandım kalktım, ve kahvalb
saatine kadar meıtul oldum.
Lüsi fon Hençe roman ve
hil< iyelerini bana vazıh, pfirilzsllz
bir ifade iJc yazclınrdı. Halbuki

o gün müsvedde kiğıtJan e!inde
dalgın,

batta

mCtereddit bir
hali vardı. Arasıra dalıyor, bir
cümlenin cırk~sını getirmek için
müşkülat {ekiyordu. Acaba geceleyin doktor kendisine eder
söylcmiştt ki
muharrire böyle
c:iü~ünceli idi?
Kah\'a:tı esnasında da
yeni
öğrenemedim. Yabız
Avusturya veliahtını
vurmuş o!a!l SırpJıır aleyhinde

bir

şey

doktor,

u:ıun

bir ;1itabe irat etti.

Hanımımın y~zıl:ırını

ekseriya
istasyondaki postaneye bizzat
ben götüri.rdüm, bu suretle müsveddeler öğleden sonra saat
dörtte bare;.et eden trene yetişirdi.

O gi!.n de kaim mektubu elime aldım ve iıtaGyonun yolunu
tuttum. Tam eczarcnin 6n0nden geçerken cezacı kapının
ısnüne çıkarai!:

Affedcrs:niz mi1, c!edi.
Mac?am Fon Hençenin ıiparif
etmif o!duğu iliç huır..
Eczacı Şlaçın en geveze eı·
n•fı olmiıkla maru~tur. Bu iti·
barla belki ağzından bir ıeyler
öğrenmek mllrnki.'..n olabilirdi.
Bu tahminim bo~a ç::kmadı.

"Son Saat,, in.

Nakleden

Zira daha dnkk&mna per girmez benim atzımı açmama vakit
bırakmadan:
- Dna ~c-ce kalede olup bitenleri iıitmediniz mi mis? Diye
ıorc!u. Ben llkeyt bir tavurla:

- Pemek ki gflrtlltflytl aiz c!e
ftlttfniz 6yie mi?
- O gOrlltOyl sağırlar bile
İfitmİf.

Hatta laeık• l:riclayette
harp i!h edilflitiai wmetti ama
ao.ıra İl anlq.idı: Meter lataatm ant bir basknaa •• dereceye kadar bam bulandujuQa ulamak için bir maaeYre y..,.ı....
Ben artık eczacıyı dia!emiyordum bile!- Yalam doktor fon
Hençenin 1Ureti tenirinia hcrkeı tarafuıdan bu derecede all·
huletle kabul edilmlf olmua
hayretimi mucip ofU)'orclu.
Tekrar •iu' adımlar:a pra
doiru ilerlemiye b8fladı•· Yolıla erldnı

harbiye reiaimn UTceıi ( Sonya fon Viltçe) ye rat
geldim. ~- Ro111&J1Jah olan
Sonya Şllçm en ,Ozel kaclmlanadan biriai idi ve hen bu
muhibbeml pek 1everclim. Soaya beni görilnce mutat a11uile:
- OliYJ&I diye haylrerdı, JİDe
buıttn sOzellitflaiz o.tGnhdel
Eiltün genç zabitanm Petinizde
koınıalanna

hak

verıyonım. Doğ-

ruıu ben

de erkek olum ı'ze
mutlak Afak olerdum. Ama bilmem iliz ( Rucli foa Uu) dm
vaz geçer midiniz?

Muhibbemin ha pkrak lltife·
sine bir kahkaha ile 11111kabele
ettim ve~
- Rudf, dedfm, c.:;k iyi bir
pnç ama heniz dahi ~

denilecek bir· çaidL. Aramııda

ciddi bir qk ve aMb ' mnma
bahaolamu. Bea eaaa bl,ak
ablası yeriadeylm.

Hem bayle kQ.....,or, ...

romanı:

r

Ahmet Cemalettin

de fltuyona dofru ilerliyorduk.

Yolcla Sonya dedi ki: .
- La.i iyidirya? Bu sabah
doktor foa Hençeyi kumandan·
Jıia firerken girdim. Çok dalım bir hali Yarda. Ha bak az
dua BOnD•JI unutuyordum; ba
geceki gtroltOler neydi?
Omuzlarımı silkerek ceYap ver-

dim:
- Hakikatini ben de bilmiyorum. Bizim k6ık altnst oldu.
Doktor bunua bir eıaııevreden
ibaret oldutunu aöyinyor.
Sonya mllatchzlyane glllerek :
- Tabii bu muaJa iaanmaduuz delil mi?
- Aksi ıabit oluncaya kadar
bu 1areti izaha kabul etmek
mecburiyetindeyim. Sizia fikri.
llİH g6re mueleıaia ulı ne

imit?
-

Haptalerdca blriai kaÇllUf?
Şiddeti b.tlecandaa çebremin
lmarclajm WueW& Acaba binbqa Abbot kaçauya muyaffak
olabilmif midi? Heyecanımı belli
etmemiye çahprak sordum :
- Baalan n•cinizden mi ifit-

tfDlz?
- Yok camml Kocam bu gibi
ırıeaaD hakkında •izmı açmaz.
Vak'ayı ahçı kadından chaydum,
o da aipnlw Anton~an ifitmiı.
Anton sevcimiD emirber neferidir.
u1uaa zeYcimden tahkik
edeyim eledim. O bunun uydurma biqey olclajunu 16ylecli ama
ben hakikatin bu merkezde ol·
dupna kanüm.

itin

-

Ba ka-tia lebebi ne

Sonya?

Reflbm ıeçmekte olan bir
arabaya clarmuı içia İfarel ettddea aonra cevap ftl'dl:
- Çnnkn bu sabah erk4m
harbiyede
(Arkuı var)

Madam Marnovsb, ukadqımm
yazdığı gibi, sayılı taha.:Yetlerden
biri ise, biç şüphesiz doıtum
Mark Meldöz, yahut Sen Simon
dö la Rivyera b:na faydalı ma•
Jumat verebileceklerdir.
Markı bulmakta milfkilllt çek·
medim. Bann b;rı.ıe oturaHJf,
önünde bir cin kadehi, gOnOn
şuun taraflannı karalıyordu. Beni g~rOiıce çağırdı Ye b!olmo-

.tunun 6nt!nde duran yeni Mukotunu gösterdi:

-

Nuıl? ~u ban~oya

kadır.cığa

Irak; mükemmel

mi? Bu,

Amerikalı

yazı

giren

~eğil
kaclınlann

yazan adamlara va-dikleri
yeni hediyelerden.. Batmdaki
takkeyi aç, içinde kwm temiz•
iyecek kıUar var. Sol . m emeıinl

Muluirrirlı

MoiU Dekobra
açanam IİJ81a mGrekkep, ut memelİDi açarsan karmızı mGrekep,
mayo.unu aralık eclel'MD 'çiDdu
pul yapıtbracek aalak •Gnfer
çıkıyor. Hayabmda ilk defa bir
kadından bu kadar iyilik ı&...
dflm.
- Azizim Mark, seni buldujuma memnun oldum. ÇGnktı

burada, RiYJerada oturarak bir
kadın

hakkanda

maltlmabıu IO-

rccağım.

-

Haycll e~nd1m, butadakl-

len sen de

benim kadar biliyor-

aun.
- Ama hepsini cleiD! Mudi
fU Madam Manaovaka kimdir?
- O, ol. Mqal!ah, maıallahl
Tebrik ederim. Eier Kontu ele
MarnoYolkınm kılhini fetettiue

m.e

kabma mta-yordL Anda bir jim .•. »

efitial tllenAktrisin
derin bir bulutla örgi5zlerine
Sonra

kaç balta ~ Atlan
ayak baam1fbk.
itte ba mada demin he

k,&emiai bir tarafa bırak. Ken-

-Evet. Bürilkselde Kontes!

C:ine 2000 ton•ulc bir yat S:paiif
et, aenede de flyle ytlz binlik

V amikı lerde bir ıofraya da"·
lidik. Masada yerlerimiz ya.rla
C:lfmOftl. Hiç fllflDlJaD .,me
riayet ederek, çerez zam~•
yinni aekiz daTetlidea ........

bir irat kaydediver.
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Bir gUn meşhur komedi aktrikahkahalarla gtıldUren o komik
hadise vukua geldi .••
si Antonin Barge ıordum:
- Benden aaldamaym, dedim,
Bir aün akıam llıtü ona Bubiliyorum, belki binlerce erkek
lonya ormanında randek verıizi aevmiftir••• Fakat aiz de oamiftim. Oto ile geldi. Uzun bir
1
lardan bu lannı aevdiniz mı?
gezinti yaptık. yolda bana öyle
Ve birçok i8imler •aydım.
tatlı ıeyler aöylllyordu ki aaade- Ahi Yeter artık_ Yeter
diye bağırdı. Bunlan aize kim
timden adeta kanatlanmışbm.
16yledil G~rmiyeli ıiz deClikodu
Saat beıe dcğru Parise döndük.
kumkuması olmupunuz!..
O esnada ufak bir nokta heMüsaade buyul'Ulluz da,
rinde milnakqaya tutuştuk.
dedim, kumlmmc biraı botalsm?
Ben : « Hayır, henllz sırası
Romancı L8syen janek kendidejil.•• » diyordum. O kızdı. Aygönderditiniz aşk melctur
nhrken surat astık.
lannı bili mulraddea birer ....
Gece, saat on bire doiru, tibet qyuı gibi aak ayor.. Hatta:. yatroya ~ttim. Maksadım locam·
Kitap teklinde baam&JI b le
da unuttuğum bir elması almaktı.
dOfhOyormUf...
·
O geceki oyunda benim rolfim
Alaycı bir kahkaha attı:
yoktu. Pol Savri ise ihtiyar ve
- leabet olar.. Eaaaeo kari·
ıarhot bir köyl!i rolünü temsil
ler onun tatsız tuzsuz 1aveleria·
ediyordu. Oyun ilçüncü perdeden çoktan bıkb.
deydi. Fula durmadım.
Son b :r aillb gibi saldadıj11D
Artiatlere mahsus
kapıdan
ismi ı&yledim:
çakuken arkamdan bir ayak sesi
- Pol Sam. Ona ae ~im. Döndüm. Yllzü kırmız.ıya
buyurursunuz?...
boyanmıt.
buru§Uk
çehreli
Şen, pkrak bir . kahkaha ~lrenk
kıyafetli
ihtiyar
daha kopta.
·
bir k8ylD bana ciddi bir
- Zavalb Sami Bu ıefer al· qk hitabesi irat etmiye başladandınız doıtulll. Yanhf yola muın mı? Anlıyorsunuz ya: PoJ
saptınız!
Sa • ..n...d ı..zJ
- Demek 1Ste1dl.r ıahı"?
m • .... tlz.Ku ateşin sa erine devam ediyordu?
- Ötekileri kal'lfbımaJm.
ZaYalh Atık. bana atem edi·
Saniye ıeHwce ...... ~ 91.or. _:..51larna antf laarar.etle mutir. Bu çocuk bent çok ...a
kabele etmediğimi a 0Yahla anHakiki bir ihtirula yamp tud
ir l..&..
laby_or u..
tuftaiu mubak &9'Uo
~h. UYalh Pol Savricigwimi
- Ve Ü biç viulaa asaba ...J • •
?
r.wrİDi bağrihıe buap kablacak
1_
duymuyordunuz ay. IPl
gbi gtllmiye bqladı. o kadife
- Duymuyordum.
f.mleğini ve makiyajını unutaVe &ilniln birinde beniaa de q- -k mütemadiyen söylüyor, söylan ailanna takılıp kalaca;ım Ayordu.. « Sevgilim! Her şeyim
yhde yQzdll.
ter halim aıkımı ifade edıyorl ~
- Sonra?
demesin mi?
- Arkadqba dost olduk.
Her teY bitmifti. Hissettim ki
O da ~ pi aeYiac:iaden biç bir uman onu sevemiycce-

- Hay aptal hay. Ortada bir
ka!p hikayesi o!dugunu ncrden
çıkardın? Doğrusu ıelecek hafta sofruına daYet edildiğim bu
kadının ki:.ı olduf:unu bilmiyorum. Onatt için kim of dutunu
6ğreneyim diye una geldim.
Saydı bir ıauiyetmif ama, hanıi meslekte?
- İt •e ıanayi Aleminde. Bu
kadın kıaa etekli giizel bir Rokfellerdir. Mali Ye iktlaadt gazetelerfni:.c=ığı fibi, Galiçyada
sahibi
manpnez madenlerini gid1p teftlt eder. Pariı
daminS'lerinden ziyade meclisi
idarelere devam eder. Tayyare
ile Lonclraya giderek manganez
piyunnu tetlo1c eder.
- Koca11 mı nr, lfdn m•?
- MalC~um deiiL Zenıin bır
Lehliden ya boıandı, ya dul kaldı. Bilditim teJ çok g&ze! bir
llll'lflD olcfutudar. Çevik, levent,
biraz da kendine map••
- Şahsen tanır nuam?

Afala olduğunu IOl'dum. :

baktım.

bahsi detiftirdik.
mflrekkep hokkanna

değil, ze-

hir çanağına batı:ınm. Sen kontui g6rllnen bu dediğimi unut-

ma.
- Do§'rusu bu kadarcık anlattığın bile merakımı artırıyor.

..

Muhhtteı~ bir otomobile kunıılmUfbam. Y utıklardan dağdan
dim.• Dedi. KendİIİL;venen koku bana madam Marnovakanın
htmyetinl ift• e<hyor gibiydi.
bir kachn.
En iyi arkadql.,.an bJri Bir kenarda mali bir mecmua,
yana bqmda da bir tiir kitabı
olan kootea de V~ bana,
duruyordu. Ne büyük tezat, dej'il
senelerden beri bi~kei~
mi? Nis-Antip feneri iıtikal1'etin
bu kadınm yatak
n eıı·
tinden pçmedi~yledi.
dek1 yolu takip ediyorduk. Buruna yaldqbğımız zaman otomobil
- Şaşılacak
~zen
0
gin ve bir bir,
ve
demirhindi ve mimora ağaçlan
hiç kimseyi se1ua. Şqılacak ıun kuöbelediği bir yola saptı.
ıeyl B d ti bir n b- Sonra da KJeopatra aayfiyeai
en e D
birdenbire k&rflmıza çıkıverdi.
nıık buluyor' ostum, ıen Halim Mlllimaa tara mımariai.
yeni bir ro• lçia buada
YambafJOda camii bile var.
• •
'Dta ıiW kahBeni yan karanlık bir ıalona
IJI menu ' s·
nman bala/" ır az tla ..,.._ aldılar.
Az. ıonra bir hizmetçi laz
mlanm d4ii m8elUfin r DL:!_.
Bak F~·
• ._...ı pldL Beni daha aydmlık bir
tenkide 1r da, dedi ki:
badvara geçirdi. Burası ~ııı.
« _
be• edebiJa- O.lubunda zevkle d6tenmişti.
bm bir Clir. Be. kıkmimi
(Arkası varj
« - Eğer bir qık -1 m,
her halde ba masadan;çm_.

\n

;a,

~a"hife

'Son Saat

~

~ ŞEHiR
DEDİKODULA

0

Şirketi Hayriye vapurları niçin geç kalırlar?
Kuzguncuğun

Ruhunuzu tahlil ve ku ~ur artcdavi edec< Q z.

iskele berberi kap-

En müzmin huylanmzm (kripto psikoloji) usu!!

la.nlan 20 dakikada traş ediyormuş.
Anadoluhi1aruıda
..-kadaşım anlattı;

oturan bir

JAf

değil,

l.ayal değil:
- Geçen çarpmba veya per~mbe

gtınidi.

Sabahleyin bir
~ geç kalmış
tım;
İstanbula
İlıiyorum.
Kuığuncuğa

son derece basit tedavi çareleri

Rivayetler yeniden yol aldı.
- Kaptan telefon etmiye gitmit; dtı~en tutmuyormuş.
- Vapurda hırsız tutulmuı;
polise haber •ermiye gitmltler.
- Çarhçı baıı
birdenbire oynatmıt
galiba,
8yle diyorlar.
Derken tam yirmi C:akika ıon
ra kaptan iıke·
lenin kapııtttdan
görllndO. Bıyık
lanm
burarak

Dk nallerl ve bu •uallerin cevaplanm

heleri

Bu cedveldeki şeylerdCQ her hangi
biri için kıza bir mekt.tıpla ( Kriptopsikoloji ) mütahha11111mıu mOracaat edıniz:
ı - Kendi ruhunum ve tabiat1nızı, yahut zevç \re ya zevcenizin
ruh ve tabiatını tahlil ettirmek, öğ
renmek isti yonanız.
2 Neş'esizlik, can eıkıntılan,
fena huylar, her nevi evham. sabır
ııızlık, titizlik, utangaçlık, korkaklık,
tenbellik, kararnzlık, ınatçılık, merdOmgirizlik; geçimsizlik ve iptilAlardan her hangi bir ,iHyetini• varsa
3 - Zevç, zevce ve ya evladınız
dan her h~nni birinin kusurlarını
düzeltmek ıtt1'orııanuı.
4' - Sırf ruht uııullerle goıelle.
mek, fİşmanlamak ve ya saiflamalı

le.dar iyi, iilzel,
tıkar bkır geldik.
Vapur Kuzğun
tukta yolcu aldı, verdi; fakat
\'apur kalkmaz
flllah, kal maz.
köprOıOne atladı.
8eş dakika, ye- OUt!•••
di dakika, on
- Halat al!.••
dakika ..•
- Trın. Trınl,.
Mutla\ca va~
Hareket.
pura bir ıey
Yolcular bekleye durum ...
BiJetçiyl tekrar
o.'du.
- Dümeni mi bozulmuş?
yakaladık.
- islim almıyormuş galiba...
- Ne var, ne o!muş?
Herkes meraklandı, sinirlendi.
- Bir şey değil efendim, dedi
-1\aayl.. Çatlıya cağız. Ne vapur ce~ v~. -

arzuıunda iıenız.

Her hangi beğendf ğinii bir
ma'nen "e ya maddeten benzemek ~tiyorsanız .
6 - Vaktından eTVel ihtiyarla
maktan şikayetiniz varsa,
7 - Doğacak çocuguh.uzun gazel
ve zeki olmuını, ve yı hangi renk
'A"Ü*'Kkte 'bktı'f~utt~· iMif(ft"sai!!. ..
5-

İnsana

......

~·;.tfileel~ EwtAU>Jçullu.Vtn ~ı~,s~

&rl r.uh JilUU(Ula masrafm

~ ..,Wliıi --~
f
ytizUnOn podrutm •Herek dik·
düğ üne dikkat ttmi•lerdi. Bereıorduk:
ket versin eline tez bir berber
1
- Kaptan bey biraz dişan miş .Biraz sonra Üsküdara uğradık.
Kaptan beyin hatırına burG:da
çıktı da efendim .•
da
bir hamam yapmak gehr,
- Ne var, ne oldu?..•
dive ödi:müz koptu .
- Şirndi fTE'livor ef ,.ntfim.
e
aşağı yukarı dolaşanlar oldu.
Nihayet
biletçiyi
yakalayıp
%

.-;

topraklann bir cehennem ha'ine
geldiğini, havayı nesiminin teneffüsü ga)'ri kabil bir ateı ıeklini
aldığını ve sonra bu korkunç
manzara k11rşu11nda yüz erce,
blnlerce ıa~kın ve perişan insanlann yiizlerce, binlerce zavallı
ve biçare kadan ve çocuk!atın
nevmidane çığlıklar içinde 6teye
berive kaçıthklannı, göz yaıJan
içinde acı acı haykırıtbklarinı,
hepsini birer birer ta ruhunun
içinde g~rüyordu.
Dilfünüyordu ki henDz kuc1ık•
ta ve memedeki yavrusile bu
cehennem, bu mahıer ortasına
dilşen kadın Allclhın halkettiği
kadınlann en betbaht ve za vallısıdır.

Bütiln diğerlerinin koca ıehir·
de hiç olmazsa birkaç gün için
başlarını sokacakları bir akraba
bir ahpap evi vardır, fakat bu
kac!ınm kocağında çocuğile, 81•
kerdeki kocasından Ye aımnın
kara yazısıdan bqka hiç bir

kimsesi ve biç bir ıeyi yoktur.
Bu mahtf"r ve cehennemi andıran günün gecesini bu bettali
kadın ve yavrusu nerede geçirdi?.
Bir sokak kapeli gibi hangi
çab albnda kıvrıldı, yahut bir
hicretzede gibi hangi cami kB·
fesine barındı?. Üzerine titredi-

ıorebilirainiz?

,armrrınt sOt"ttnur.
1 - Bahis ve ya tiUyet ~iğiniı
hali nasıl hiııeediyor1un1,1al'
2 - Mesleğin.is ve yaştn11 nedir 7
Evli misiniz?
İsim yerine 'tlfabe rümuzu kullanabilirsiniz.

vardır

yazıyoruz.

latanbul Kenan hey
İzdivaç

latanbal B. A.

etmek İ8tediiiniz
kızın ruh ve tabiabm tahlil
ediyoruz:
Mağrutdur. Binaenal~yh gunırunu fevkalAde
okfıyacak
mektuplar yazıııalısınız.
İradeai gayet kuvvetlidir.
Hırçınlığı buradan geliyor.
Mecbur edildiii ıeyi istemediği halde yapmıya lcadirdlr,
binaena~eyb iradeılni inat haline geçecek kadar tahrik
etmekten İçtinap etnıellslniı.

Birçok ıençlerin mübtela
olğudu
bu fena itiyadınızı
yenmek için kullandığınız
usuller ldllliyen yanlıştır. Nefsinizi cebrettikçe aksnlimel
g8receksiniz. Billkis kendi
ruhunuzu olqıyarak, millayemetle, telkin ile hlkim olabilininiz. Bu itiyadın fenalığım
dGıflnerek genelin zi yenebil·
naenize inakin yoktur. Bilikiı
aiıe iştfha veren feyin ıizi

Muhabbetleri stıratle ihtiru
haline ıeçen tabiattachr. Binaenaleyh bntnn hayabnda bir
erkete tiddıtle merbut olabilir. Onun için izdivaca aile
kurmaya ve sadakate salihtfr.

mukavemet
edem emcnizio
ehemmiyeti yoktur. Yavq,
yavq sizi tahrik eden hayallere kartı iştihalanmıya J>aı

Kencli•inin

ılnemaya dOı

kbnllfğ{tnden lmdişi-'l' i~

nis. Lika, ıata• Ta macera
Lanım öem• perdelerillde
hayalen yafıyarak bwnı tndil
edecek Ye etrafındaki mfitevazı hakikat içinde memnun
Y8fıyabilecektir.

l

iitenclir~cek taraflannı düşiln-

meli81niz. ilk zamanlar gene

lıyacaksmız.

Kuvvetll gıda Almamanız
da yanlıştır. Bilikis kuvvetli
gıda alarak ıişmanlamıya, itiya
dmızın tahribabna mukavemet
ecleoek hale gelmiye çalı
fDUZ. Zayii kaJdikça afnirleriniz daha huus ve zayif olur.

Sirkeci Seniha

hanım

Sorduğuııuı

meselenin bize
taalluku yoktur.

tızak

mahalleletden bekçi

ıopa

lannm
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Selih8ttin Enis
"Son Saat,, in
ği

yavrusu,.. solmasın diye 6pmiye kıy2'madığı zavallı yavrusu
bu c:ebenııemi glinün gecesinde
açıkta, yahut yağmur albnda ne
yapb?. Acaba bu ıebri battan
başa dolduran o binlerce felaketten uzak, milreffah, mesu 't
insan kafilelerinden bir ~l, bit
tek el onlara tefkat ve himayetle uzanmadı mı?
- o yavrunun bir kimsesiz, bir
asker çocuğu olduğunu kimse
düşünmedi mi?
Glineı &nündcı battığı Ye yan·
gın yerlerine kara v.e derin bir
harabe ve matem rengi çöktiiğil
halde kendiai hali yanan evinin
bM'ap tat eşiğinden kalkamıyor,
burasını terkeğttiği
takdirde
kendisinin uçuruma yuvarlanmq
bir adamdan farksız olacağım
düşünliyordu.

Senelerce yabancı memleketlerde kuru topraklar llıtünde

Tefrikası

yatnıııtı. Şimdi b&yle bir adam •

için memleketine döndiijil saman ea basit ve en tabii hak,
yıllardacberi mfitehassir olduğu
evinde ve yıllardanberi müte·
bassir olduğu yumupk yatağı
üstünde, sağında yılludanberi
mGtehassir olduğu çocuğunun
kahhüalarına, ve •olundan yıl
lardaoberi mütehassir zevcesinin
samimiyetini duyaak yatmaktı.
Halbuki ne karıat, np çocuju,
ne de evi 1.... mezarlılHarda yettıen baldıranlat' ve harabelerde
biten ısırganlar bile bir toprağa
intisap iddiasında bulunmak hakkına malik olduklan halde müdafaa ettiği memleket iÇhl on
sekiz kun.ıfUD., ptapnel ve aün·
ğll yaruı tqıyan vncuduna rağ
men kendisini doğup büyt\dnğll
ıehirde bir yabancı garayordu.
Koca tehitde fU d•kikada yegiD.e yakını, yeaADe tamdıtı,

:8

y~glne ilticagAln y&DDUf olan
eYİlıİD ıu tq etiiitıden ibarettir.
Gece eyiden eyiye ortalığı
kaplamış, yer yer elektrikler
yanmqtı.

ileride Kızkuleıl ıanıan zaman
fenerini yakıp aöadürilyordu.
Bu gecesini bir bekAr kahvesinin kuru tahta peykesi llatflnde geçirmektense YaDllllf evinin
tat eşiğine başım koyarak uyumağı daha güzel, daha eyi buluyordu,
Evinin eşiği 0%erinde nekadar
kaldı? bilemiyordu. Yalnız etrafına inen zulmetin gitgide arttığım, koyulafbğını, bntnn qyanın Y•Yaf yavas g6zlerclen silindiğini ve sonra btltlin fehri battan bqa derinleten bir ıtlkt
netin kapladıtını pr&yordu.
Nekadar uyudu b3yle?... Bir
saat mi, iki saat miı' Oç, dart
aaat mi?. Yalım uman umaD

ve poli8 düdüklerinin
akaleri hayal meyal kulaklanna
çarpıyor,
kenc:lisini uyaıadın1ordu.
Ozaman geceDln zulmeti ve
karanhjm auktineti arasında bir
çocuk aeıi; « BabaL. Babai.. »
diye kendililini çaj'ıran bir ıea
duy1l)'Ord1L
Bir ma yan tarafında ayale
sesleri lfitti. Gecenin karanlığı
araımda dd g6lgenin kendisine .
doğru geldiğini gGrdO. Yaklqan
göljeler ıerbest adımlarla yilrü7orlardı.

Ker:di yamna gelince durdg.
lar. Birisi diğerine aordu:
- Aceba aarhoı mu?_
Diğeri cevap verdi :
- Y anrın yerinde pusu kuran bir karmanyolacı oJmasm?••
Yak fU cep fenerini de bakalım••
YllzDnb ce9 limbasımn zıyası
çarpınca iliklerine kadar titredi. Fakat vaziyetini bozmadı.
Yalnız dndnk zincirlermin meçlerine çarp11laruıdan çıkan madeni ıedac:Lua yanına ge en
inaanlann ild devriye polisi oJ·
duğantı anlamıfb.
Onlu kon~uyorlardı:

Bir asker bee••• Sakın iç p
11zmıt olmasın?••
-

(Arkalı

vuJ

Son Saat

•

Onlar imsur değili
rına

birer peroka
İspartalı
gençleş·

ır

h va ar serinledi ,
mu 1 r başladı. Yolda
E>

m a ırken şapkamı zı

çıka r

clı • ımız

zam"n nezle olmaktan
J..o uyoruz, nun için kışlık bir r peroka ahyoı uz.
Salih Zeki gülerek mukabele
et i:
Ayol şa lca'nnn altına bire azen t ki e giyin, daha iyi!

· atürü

K va tı

ede ceğim

b'r t .. r ·· ismi bul mıyorum.
i 1:. 'r h ·an vardır ... Horo-

- Yani kaçar,
demek istiyorsun. Ben kumda
karınca izini ta-

kadın

gelmiş,
kocası
nın öldüğünden,

kefen alacak parası

bulunmadı

ğı için cenaze' nin ortada kaldıgından bahsederek
sadaka

istemiş.
Karakuş,

kadıncağızın istediğini anlayınca şu

cevabı vermiş:
Sadakamı

•

dağıttım,

mamafi defterime yazıyorum.
Gelecek sene herkesten evel sana bir
kefen parası veririm.
raıına bak-

Ne~eye

giderse bulurum.
- Çok terler.
- Yani albna
işer, demek istiyorsun. Kumda
yatacağız, bu iş
ten zarar görmeyiz.

modım
İhtiyar bir kadını

çıgneyen

bir ıoförün muhakemesi görülüyordu.
Hakim - Bu

dur.
Çadırım

Eli

uzun da olsa, kı·
aa -da- olta bU

dağıttıktan

sonra bir

Varsın,

bomboştur.

%

sını

naktır.

kaçsın.

Tz -

yen bir miktarda sadaka dağıt
mak adeti imif.
Bir sene sadaka-

Cöl araplanndan biri halayık
almak sevdasına
düşmüş ve şeh
re inerek es· r
satıcılardc:n birine uğramış, en
güzel kızı seçmiş. Satıcı, bir
çöl a:rabma gilzel bir lnzı kaptırmak istemediği için bir takım
kusurlar saymış:
- Ayağı oy-

nırım.

Jıı

ll!liiil!ll!lll!illWlllliiill!!l!ll~....~----~--.....,~~~PP-...._...,. günde ve muay-

Yetmiş
•ıl

~ey bulıımaı.

.Kcfen p'lres
Vezir Karakuşun
her seneM;;;,,""*iıiliilııiiiiiiö:~~~...-.;1:::.;;;;;;.;~:=:;:;-.;~~~~~~--iiııiiııiilllli.-ailliiılılllİiiı.:;.;i;;liİıılıılııl~
muayyen
bit

Bektaşi şeyhi:

- Eyvallah
Biz ayakta «bir iki bin 'k»
keriz. Fakat bir kere oturd
mu, artık binlik fayda etıJJ'
fıçıya yanaşır, kırk seldz ~
al mış saat boyuna çek r duıı'
ruz .••

Sonbahar

beşlik

ıavallı kadını

•·~·"··)1'':.

hesabı
Birgün, rilfat, Nakşi, Be
Kadiri şehleri bir arada topl
mışlardı. Kiminin elinde bi
kiminin elinde doksan doku
bir tesbih, bo yuna çekip d
yorlardı. Bu esnada Rüfni ıe
- Ben bir oturuşta «beş b
likıt çekerim .••
dedi.
Kadiri ıeybi derhal ce
verdi:
- Birader, o bir şey ıııi?
Ben bir defa gözümü kapa.
mı «on binlik» birden çeke
Bunu işiden diğer ıey
«ben şu kadar binlik çeke~
«yok ben bu kadar binlik
kerim» diyip durdular.
Bektaşi ıeyhi, bir köşede
zülmüş duruyordu. Bu hali
ren diğer şehler hep bfrd
ona döndüler:
- Dedem, siz «kaç bi
çe!tersiniz? Diye sordular.

Binlil'

...ezd.n?••
Şoför -

na-

Val-

lahi hakim bey
dil kat
etmeğe vakit olyaşına

madı!

Güllü kaclm

H y r, tavuğun yavrusunu
SO
ak İ ti O Ul'll.
- Yani ci civ demek 'stere' z?
İ - Br vof C' vciv, ci·;civ o1m:ldan ne oluı ?
L - Al , a 'ah, yumuıta mı
Is 'yorsunuz.?

Divorlar
ki
.,
lf- Hayat,
mecburıye&de

mutlaka

geçmek

bulunduğumuz

bir çöldür. Kadın ise, bize bu
çölü geçirten devedir.
'Jf ihtiyar erkeklerin
aşkı,
~uhteviyab tnkendikten sonra

ICetld yemit

yalnız
ıişedir.

ise,

evlenen
ihtiyar her feyi beklemeli; fakat,
bir ihtiyar ile evlenen genç
kız hiç bir fey beklememeli.

dır.

lf. Bir genç kız ile

((adın

olsaydı

- Nasıl bari karım seviyor·
musun?..•
Evlendiğimin flk günlen
ka ımı o kadar severdimki adeta y'ycceğim gelirdi?..
- Peki, şimdi nası'sınız?..
- Sorma.. Ben onu vaktile
yemed'ğ' m için şimdi o beni
g

*

etiketi kalan

üzerinde

Bir adamın kansı ölmllştll.
Cenaze
merasiminden avdet
eder etmez doğruca maıasının
başına geçerek mükemmel bir
surette içti, kamını doyurdu,
sonra gazetelerini okuyup, yatağına uzan<!ı Ye rahat rahat
uyudu•.•
Aradan bir kaç glln geçfk-

ten sonra ineği öldü. Buna fevkalAde nzoldü Ye
kadaılanna

Kadın bir dalgadır. Erkek
bu dalgayı coşturan rüzgar-

• Tilki kurnazdır. Fakat seYen bir kadın tilkiye ders verir.
O. N.

ile inek.:.
la acım::ın lazımdı... inek nede
ols.ı inektir.... Bu kadar keder-

lenmek

buclalahktan

ba ~ka

bir

şey değil.

çok

Kanm öldiikten sonra bir
arkadaşlarım beni evlendir-

meğe,

bana karı vermeğe kalk-

tılar...

Halbuki

ineğ"m

sonra bana inek
kan olmadı.

öldülcten

verm eğe

kal-

kederini ar-

açb. Bunlardan biri

sordu:
-

K ann öldilğil vakit bu kaineğin

dar kederlenmedin.
düğünden

beri

ağzını

yok. Nerede ise
Bu ne haJ.?••

-

cf u

ı

u' nl/T piydt· hnna dun eti
ı , }<

madıyı

" ,.

,,d 111 :;(11ı/u11 lm şaµkamıı bana !JUra§-

öl-

açtığın

ağlıyacakım .•.

Sen benim bu halimi

doğ·

bulmuyormusun?..••

ru

-

Tabii doğru

değil...

Her

halde karwa vefabna daha faz-

-

Olur şey dc{jil, yoksu bizimM,t r bu aA. ,ım misafi r ij

giliüa~

'

Son Saat

S ahife
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Almanya, Skandinavya
ve Fransada milyonlarca insan, erkek, kadın
çıplak yaşıyor
Naklllı

O

Bir

Natuk Ziya

Fransız

muharriri size bu bayab

anlatmaktadır.

meş'um

dakikalan beraber
Yaşadığımızı anladıkça birbirlmlte daha ziyade sokuluyoruz..
Birbirimize ateş ettiğimiz halde
bile, gene, . çok samimiyiz..
Kazara Almanlarla Fransızlar
arasında bir yaklqma görülecek, olsa, bu, evvela, eski muharipler arasında hissedilir.
Bizde bu şekilde tam felsefe
Ylirütecek kıyafetteyiz ya!.. Ama
4ıaşk» ı müteakip yatakta metresinizle, öteki hayat hakkında,
Cennet Cehennemden hiç bahıetmediniz mi?
İhtimal lmperatorcu olan, Veliahdin bu eski arkadaşı asil bir
kızla evlenmişti•. Kendisi de tam
hir çıplaklık taraftan idL
Bana serbest parktaki sabah
douşlarmın, eğlencelerinin neş' esini, zevkini anlatıyor:
- Burada, insan kendini daha iyi anlıyor. Daha kuyvetli
hissdiyor, öyle değil mi?
- Öyle.

*

Ötede, koltuklara lrurulm~
hir gurupta, profesör Hügo, bir
Çok kadınları çekiştirmekle meş·
ğul.. O da herkes gibi çmlÇıplak••

Rrofesör, Napolyonun hatıra
hndan bir parça zikrediyor. Meş

hur asker diyormuş ki: «Kadın
erkeğe,

çocuk yetiştirsin diye verilmiştir. Binaenaleyh her erkegin, emrine amade, müteaddit
karılan olması icap edermiş.»
Hakikaten, gebelik, süt emzirme,
\'. s. gibi muhtelif sebeplerin
levlit ettiği ba:ıı devreler vardır ki bu zamanlarda kadın yeni

...

resmin çekilmesini müteakıp,
bir kenara atılmış-••
Bu da neden? Anlayamadı
;mı ve anlıyamıyacağım
bir

meaele...
Öteki mecmualarda binlerce
portre, binlerce resim hep çıp

lak.

çırçıplak..

(Gnlen hayat) realiamde daha
mı Deri gltmit acaba?..
Sehamat Du Nicht (utammyor
muaun?) Çok şl1kllr sansnribı
pddetinden? KurtulabilmitL
Birinci sayıfadakl deJikanh
çsrçıplak olarak resim çeldlirken, emfn oluıi hiç, mkdmamıf,
DtanmaJJllfGayet tabii bir
'f'BZlyet TII kıyafette hnq gibi,
lakayt dunmıt( Do.tluk ) UD kabında 8ll'lbm
mahmur g&zlll, kmrak ~
oğlan
«ekim~ ler için gayn kabili istimal bir vaziyettedir.
• Bir aile anası:
- Çok çirkin, diye gDrledi,
Bu taaddüdü .zevcab teşvikten
baıka bir şey değil
Ve asabi bir hareketle, kamı
na yapışmış olan, pasta, Çörek
kınntılarını silkip atb
HildegraJ, o kadar fazla gftlüyordu ki, elindeki fincan bayağı aa'l'Sılıyordu. Bunun neticesi,.
biraz siitlü çay, ince bir yol
halınde, memelerinin arasından,
afağıya doğru yuvarlanıp

akma-

ğa başladı.

·
Ama korkml\yın leke yapmaz.
Çıplak insanlar diyarında lekeli
kız yok. Ufak bir sünger darbesile kusur tamir edilir.

~ir ınilyarder
tilisını hayab

•

Köy otelinde balo:

Bibliyoğrafi

Nakendorftald otelde bu akProfeaer Hllpuun knttıphanc
bnyilk bir toplanb Tar. ıinde ufak bir cevelan...
Burası bir aeyyah oteli. Salon
Mualar. minderler n.tthıde,
genit ve ıık.. Duvarlarda, imana
muhtelif resimler lanerile, iman
eski Alman debdebesini, eaki
Yllcudunun
bttttın
gbelliğbıi
Alman
tantaııuım habrlatan
terennUm eden mecmualartablolar•••
1.imleriml? l,te 1tize bir kaçHer taraf çiçek için.de... Kur~
taneı
dele içinde•••
Lohend• Leben ( Gnlen HaBir piyano, bfr gramofon.•.
yat ) Seh6mat Du nicht ( utanİçenler... Dans edenler.. Dana
mıyor musun? ) ; Die Frende
edenler aruında birçok çıplak·
(Doatluk); K~rperkultur ( becjen
lık taraftarlan var. Kıyafet Te
knltllrll); Uebe •· L ..
tavurlannda, nan(l dikkati cel( Gnlen Hayat) mecmuumm
bedecek hiç bir uyaımıu; luk
kabındaki
kadınlar 9e erkekyok ..• ÇıpJakbk taraftarlannı diğer
her hanıri bir miıafirden tefrJk lerde ufak bir deniz donu
Yar.- Profea6r HOgonun anlatbkabil değil.. Hepıi giyimn, hepıi
terbiyeli, hepsi nazık, Fransllh·
tına g&re, Bu mllrat fazlalık,
nn dedıği gibi, hepal de «kom
il fo » ( f.omme il faut )a damlar..
Btıttln gOn anadan dofma
ıam

.

da AJle 1

Kitaplara geçelim !
Tabii , çıplaklık taraftarlan
cinsi mesaile lAkayt kalamazlar.
Nitzenin ( Nlçe ), Kant'ın, Şo- ·
penhaverin felseff eserleri araımda, fU kitaplar da var :
Safo ve Sokrat ; Fevkalinsan·
lann qk ve şehvetleri; İmpara
tor Neron'un hayab cinsiyeti;
Buluğ çağının safahat ve romanı;
kadm ve erkeğin kendi cinslerinf sevifleri ·Bizim Milli kilphanede, bu kitapların
birisini bile bulmak
mümkin değildir.

Sihirli fener
Profesar Hngo, dün bütfüı
gftn, civarda dolaştı. Arasıru
ben de ona refakat ettim.
( Arkasa var ] ·

p

çıplak _ıördüğilm
ıen~ kıllar,
genç kadınlar yok mu? Şimdi

hepsi, tahta 1a11dalyeler a.tthae
otururken, itina To dikkatle,
eteklerlnl diz kapaklarmdan apğı çekiyorlar.
Kadın, erkek, dam ederken
aralıklı duruyorlar- Çiftin tek
vtıcut haline geldlil bizim ...alalerdea eaer yok..

Bu aabah 1Udan talrarken
Karha aatlam omuzlan n.ttmde
birdirbir oymyua Marya,
timdi onunla epl aralıkh d6nlyor- Dana ediyor..
Ba.zan iki Yalı aru.ı11da bir de
k6yıll raksı oynamyor...
Halim halinde herke9 el ele
tublfuyor, aynlmıyor, blrletillJWJ
d6ntllnyor•• Ama arada bep kol
uzunluğu bir meaafe..
Balodan ıonra, herkes dafllmadan eYel, Almanlann
mOmeyyizi olan mllziğe fıtrt kabiliyetleri, dini ate,lerile hep beraber ı6yledikleri eski bir prln
aalonu ağır nağmeleri ile çınlatb.
Otelden çıkar cıkmu, hiç bir
feyden korkulan olmıyan d6rt
genç; iki delikanlı, iki kız; ıöle
daldılar•••
Sudan çıkarken, bir blıiklet
feneri viictlanm aydınlabyordu.
Hepai da İlahlar gibi güzel Ye
81çnyan,

nm

Milyarder
Niyorkta Yirmi beş senedir hiç
bir dava bunun kadar halkın meta.kını celbetmemiş Ye mahkeme
Balonuna bu derece tehacüm götUlmemişti.

Mesele, Arnold Rotştayn isminde kumara son dtı,ece düı
knn, bütün servetini Borsada
lıava oyunlarile kazanmış bir

Rotştay n

milyonerin lSldOrlllmestnden ibarettir.
Fakat Rotştayn hemen her
mahfile girip çıkbğı, pek çok
insanlarla ahpap olduğu ıçm
bil.tnn tanıdıktan bu cinayetle
ali.kadar olmuıtur .
Yalnız tuhafi fU kf, bu kadar
[ Mabadi 9 uncu aayıfada j

-Çıplak-

y •tasın gençlik! ••
Yaşasın çaplakbkl

Son 3esll ve sözlü fUlmlerden birinde acip bir sahne
Sesli filimin, biliyorsunuz, ıesi ve sözü -veren parçası resimli kıs..
mımn yanında ince bir ıerit halinde ki parcadır. Bir Alman mühen·
diai ıeıi ve ıö:di bu parçaya hacet kalmaksızın doğrudan doğru
ya resimli kısımla temin. etmenin çaresini bulmuştur.
Seıi ve ıözU resimli parçanm üstüne aldıktan sonra, sesin ve
s6ziln orada husule getirdiği çizgileri ( Ültra-Viyole ) nyası vasıtası
ile izale etmekte, çizgiler kalkmasına rağmen filim gösterilirken
seı ve söz duyulmaktadır. Yalnız bu filimi göstermek ıimdilik
yalnız ( Ülua· Viyole ) zıya ile kabil olmaktadır.
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Son Saaf

Bugünkü vaziyetin kabahatlisi biz

imişiz!

Bir Atina gazetesi bu fikirdedir

Karilerimizden soruyoruz

Diyor ki: Yunan matbuah vazifesini ifa etmekten
başka bir şey yapmıyor. Türk gazetelerine gelince...

Türkiyenin en güzel
kızı kimdir?

Le Messager d'. Atbenes
!
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Bize söyleyiniz ve namzet
gösterdiğinizin bir de
resmini gönderiniz!
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Alinada münteşir Mesaje d'Alen
Atinada çıkan «Mesaje d' Aten,. dialar, ihtilafların hakeme havale
sinde mevki sahibi olan .zeva
yazıyor: B. M. Meclisinde harici
tın imzaladıkları yazılarla müedilmemelerini icap eden vaziyeti
kendince
izah
ettikten
sonnevver
mahafile hitap eden Al·
siyasetten bahseden İsmet paşa,
müzakerelerin durmasından dora sözüne ıöyle devam ediyor:
manca ve Fransızca gazetelerin
layı Türk-Yunan milnasebatının
«Bu mllnasebetle mukabelei
neşriyatını düşünüyoruz.
bilmisilden de bahsetmek lazım
Biz, hiç bir hakaret ve nezagerilediğini, fakat bugünkü Yukete mugayir halde bulunmadık
nan hükumeti reisinin iki taraf mıdır?.
ve mukabeleye kalkmadık.
arasında iyi münasebet hasıl olBunu, hukuku beşer ancak
Misal istenirse meseli Franmasını samimi surette istediiine
harp
halinde
kabul
ediyor.
Fasızca
çıkan bir Türk gazetesinin,
kani bulunduğunu kaydetti.
kat Türk gazetecilerinin kalembütün ortodoks aleminin hürmet
Bir başvekil, yeni haberlerile
Türk
memurlarının
muaettiği Vasilyosun ölümü mllnaler verici bir insan olmadığı
mel.itında bu kelimeye sık sık
sebetile yazdığı yazıyı göstereiçin, İsmet paıa, herkesin uzun
biliriz. Bu vaziyet karıısında mU2:amandanberi bildiğinden başka tesadüf ediyoruz. İsmet paşa
gibi
devlet
adamlığı
sıfatını
binaseliatın düzelmesine hizmet
bir şey söylemiş değildir. Milhakkin kazanmış bir zat, bizedecek neşriyata intizar ediyozakerelerin durduğu, bütün Yumünakaşadan
içtinap
etmeruz, diyoruy.
ce,
nan hükumetlerinin Türkiye ile
iyi münasebet temin etmek huS.S. - Filvaki Mesaje d'Aten
melidir.
Bilakis, hakiki ve sağlam bir gazetesinin neşriyatında ters bir
susundaki arzu ve gayretleri
gibi bir vakıadır.
iti)Af elde etmek isteniyor ve lisana tesadüf etmedik.
Fak.at bu, madalyenin ancak
bir tarafın değil, iki tarafın da
Fakat iki taraf münasebatını
bir ytızlidür. Her iki memleket arzu ve geyretinden doğmuş bir
iyileştirmiyecek çok tehditkar yaarasındaki vaziyet, bazı garip
akit vücude getirmek istemiyorsa, zılar da gösrdük. Kabalık meselemukaveleleri andırır. Bir tarabu münakaıaya talip bile olmasine gelince: Proiyalar, Patrisler
nn arzu veya gayreti bir kıyIıdır.
gözden geçirilirse Mesaje D'Aten
met ifade edebilmek için diğer
Yunan matbuatı, Türk mathaksız çıkar. Yalnız şunu bilmek
terafm da tdrazi kefesine ayni
buab gibi hayale kapılmak ve
lazımdır ki kötü sözden bir şey
şeyi koyması lazımdır. Ve şimdi
iıi dil kavğasına dökmekle elçıkınıyacağını, hele bunun iyilik
ye kadar Yunania
koymuş

olduğu

tanm

da

neler

meydan-

dadır.

Atinalı gazete,

bundan sonra

iki taraf mllzakerelerinin nasıl
durduğunu,
tarafından

Osmanlı hükUnıeti
verilen pasaportların

tanınamıyacakları hakkındaki

id-

bette vazifesini yapmışbr. Fakat

yapmıyacağını

iki taraf miioasebatım iyileştirmek için acaba İstanbulla Ankara ve İzmir matbuatının gayretine ne denir?
Biz, hamallarla köylnlere hitap eden gazetelerin neşriyatını
kasetmiyoruz. Biz, B. M. Mecli-

kat ortada duran bariz hakkımızın verilmesi için uzun boylu
mfinakaşalar yapılmasıdır ki ak-

Kaptan prenses

Rodos rumlan

Konyaklar
Müskirat idaresi bütün
imalathaneleri
kapatıyor
Mnskirat idaresi piyasadaki
hususi konyak imalathaneleri
hakkınd. yeni bir karar vel"miıtir. Bu kararın neticesi olarak idare Galatada Frenkyan
hanındaki kendi konyak fabrikasını, Avrupaya sipariı ettiği
y;eni makinelerle büyültecek ve
üç ay sonra konyağı yalnız kendisi imal edecektir. Bu konyak·
lar en güzel üzüm şarabından

l
Saha~arı çıkan :ırkadaşlanmızdan biri nemleketiro'zin
en güzel kızını bulup tanıtmağa çalıştı, ayni teşebbüıü bu
sene de tekrar etti.
Arkadaşımızın bu teşebbOsUnii gözlerimi.r:e inşirah verecek resimler vereceği için haz ve memnuniyet!e lelak1d
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen şekilde «En
güzel»i aYJm:lanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumu
zu da söylemek isteriz. lık müsabakanın neticesi bu mu
fili bir surette göstermiştir.

Bugünkü

lımızın almadığı noktadır.

Bize ait olan verilsin, o ı:aman ortada mesele kendiliğinkalmaz.»

Halbuki bizce mtihim nokta fotograf değil glizellerin
hele bir Türk gilzelinin kendisini güzel diye takdim etmekte gösterdiği zarif çekingenliktir.• Karilerimiz bilirler ki
güzellerin bir güzelliği de bu çekinienliği değil midir? O
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanların
güzelliği · bir derecede bulunsa bile dahil olmıyanı üstün
tanımak haklı olur.

On iki adanın Fener kilisesinden ayrılmasını
prensesi bir kaza geçirdi
Romany~ın glizel prensesi
istemiyorlar

Biz
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Güzellik müsabakalarından maksada d~l-a e'w·rişli bir
netice almak iç.in glizellik kıraliç.esi tahtının namzetlerini
güzellerin kendileri değil, onları g[ıel :..u.anlar göstermelidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğin;
kanidir ve onun için karilerinden Türkfin en güzel kızı
payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar vermiştir.

Karilerimizden rica ediyoruz
Türkiln en güzel kızı kimdir? Karilerimizden bunu bize
bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara
namzet hanımın birer de resmi konulursa, bu isim ve
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de
ismile birlikte gazetemize basılacak, ve herhangi bir
namzedin namzet liğini teyit etmek istiyen olursa onların
da isimleri ilave edilecektir.

1

•

işte asıl

namzetler

Gllzellik kıraliçeliğine namzet olabilecekler işte o zaman
anlaşılacak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap
zemini bulacaklardır. İşte o zaman en güze) Türk kızı
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu suretle taayyün edecek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler ·arasında intihaba koyması da mümkündür.

L

•

fenadır?

Güzellerin güzellikleri

Romanyanın meşhur

Bulgar .hududunda

niçin

Filhakika arkadaıımız ilk teşebbüsünde şöyle bir usul
kabul etmitti: Kendini gllzel bulan bir kız bir resmini
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak güzellik kraliçesinin
tahtına namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin
intihabına arzediJiyordu.
Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk
güzelini buJmak mümkün değildir. Vakıa arkadaşımızın
tertip ettiği müsabakaya iıtirak edenlere giizel dememek
elimizden gelmez, fakat milsabaka neticesini Majikte bir
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalarındaki kuvvetli
istihzayı farketmemek te mUmklln değildi? Sinema perdesi
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda
şüphe yok!..

bilenlerdeniz. Fa-

İtalyanın işgali albnda buluEleana. denizciliğe pek meraklı
nan on iki adadaki ortodoks
dır ve bu merakının sevkile
metropolitliğinin Fener kilisesinkaptanlık tahsil etmiş ve tehaden ayrılması ve müstakil bir rudetnamc alarak (İstravo) namın
hani idare teşkili hakkında
daki yatını bizzat idare etmek
İtalya tarafından vaki olan taıelahiyetioi kalebin reddine dair Sen Sinotça
zanmıştır.
Roverilen karar On iki ada Rummanyada bir kaç
larını pek ziyade memnun etmiştir.
gfin evci vuku
On iki ada Rumlarının kanabulan
tiddetli
atine nazaran mezkur adalarda
.zelzele esnasında
yapılaeaktır.
müstakil bir ruhani idare tesiprenses Eleana
Bu fabrika üç ay sonra faalisinden maksat mahalli ahaliyi
bu yatla KCSstenyete geçince piyasadaki hususi
ccden hareket Prenses Eleana ltalyanlaştırmak ve her türlü
siyasi emeller için milsait bir
konyak imalathanelerinin kapaetmişti ve Balçık yo'u üzerinde
kitle teşkil etmektir.
tı1ması kararlaştırılmıştır.
bulunuyordu. Zelzelenin tesirile
Gene Radostan verilen maluhasıl olan pek kuvvetJi deniz
mata nazaran bazı tazyiklerin
Sırp
cereyanları yüzünden yat sığ bir
tesirile ahaliden bir çok kimsekayalıkta oturmuştur. Yatın süvaler Yunanistana ve Mısıra hicret
risi olan prenses bir ölüm tehlikesi etmektedirler.
Sofya, 15 (Hususi) SırpDiğer taraftan Venlzelos, romkarşısında bile soğuk kanlılığmı
Bulgar muhtelit komisyonu buların on iki adayı terketmemekaybctmemiı, tayfa ile beraber
gl\n müzakerelerine tekrar baş·
lerini muhtelf vasıtalarla tavsiye
bir sandala binerek karaya çık
eylemektedir.
lamışhr. Bulgar heyeti murabhamış
ve
deniz
aükö.n
bulduktan
sası riyasetine harbiye nezareti
GÜNDE 10 PARA
katibi umumisi M. Razivkanof sonra tekrar yata dönerek, ge· ,
miyi yüzdürmUş, gitmek istediği
tayin edilmiştir.
Anadolumm her köşesinde
yere gitmiştir.
Bu komisyon
Sıp - BuJgar
birer çocuk sarayının yükhududunda iki taraf arasında
selmesi için HİMA YEİ ETI~
YY
ARE
kurşunkalemlerini
temellükü iddia edilen emlak
FALİN hepimizden
meselesile diğer hı;t....-t meıele
bekledi]i yardım.
KULLANINIZ
lerini müzakere edecekfir.
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,ahat

Aceıdalıfı•

tarafmdan

JapılmıQ

\"e o umandan ......
kadar teşkihituu her flha cWaa
l>~yillt~rek h.Jka daha m,ade
mü.it oimiili, memlekete dalaa
Ki> adc bn ist celDetmek icia
plı,mı~Lr.

.Şu sen hirkaç sene ıarfmcla
ken<li·~rini NAITA l'tillı Tdrlc

o kadar .etenem bir ...ki, bunlan bilmek •e b_.
Jarclan iatifade edebilmek tama•
mile bir ilıtiau maeleal olmut"
tv. Halls, bwflla Atinanın İataa
bala d~rt aaat, Vlyananuı • 12 •
... uak olclapnu, lıtanbulclm
Pariae Venec!ik tarikile vapurla
d6rt pde gidildiğini, dllnyanm
lblr uca declij'imis Amerika•
lmmhalı ancak dokuz gl\nllk
"

dayız

bir ....,.. oldafunu bilmiyor.
ı.tuWa

,...-. tiJatrolm llrmek. , ..

mek " içmek ._,. dahil o;mak

ok1 uğunu ıapata

kiiidir.

NATIA HllU

Ttırlc

aep••

lıat acentalı!)ı;

aon llç aene
memleketimizi, gep.--

sar ·...da

diği inkıilln wı amm m f.,al
ne~:ceai
olan buıtm)dl ıaç
Tt:rk Cümhuri7etini bQtlhı c:lb-

1aya tamtmak için Almanca ve
lng'llı.ce tabettirdiji yilzbiu J&•
km pek zarif risaleyi dOnyanm
1er tarafma Miatmlf Ye ·~
leketimiz için bu vadide en faicie!i bir propqauda valltba
olmavbır.

Jecli stmJlk

bir ıeyabat
J'6s lcırlc Dri liraJı tutmakta olduimu bileD pek u kiti
Yardır.

_....

mllddei
meçhuliyetine binaen baklanda
veilea 11yap karanam bir a1

mtWcletle
veaaık

iatilı.tap

ıı.;ıme.t ısıcıııtı mı~

l.tanlııula -

Hld. IMt ......

w. ........ .....

A..ır.ra,.

....._.. ne..._.,..
.......?

Halı•ld

TMs
A-...,., ...

. , . . . . . , . llUlt . . iftlr.
Cw tatililMI• Wifade ederek

......... lair,......

sW

ljleden .,..,. l.tanbaıldan bllank, mma at.lb eıkeacl•
Anbta,a ftill ol•alr f t cama
bltla tin Allbıa11, Tlrldla
......

..ıwu.I

...., . .

.....,_ 1ecllde k ,, o trene

._._... ettenceli.._,,ne
b"

.... _

zipf .. ..
o..,... n

dermeyan e7lıclili vakıalan ka-

bul we ikrar etmit addoluacağı
tebli
kaim oJwk

..u.....

tbere

ü&a olUHr.

ı.tuw

...
ca-

..,.Uttir.

"rtt llftetllll

a.. •1&r

28 No 111 Set-

..._

.... Ef. iD ı...elillde Afde H. ma

Ha_.
.n.linla almaetWate
(14027)

A• et

81ecalı ola

.-af maa

maıarif

lm-

mczk6r$ heJd( ilatlyarfJui •e
mabıflrl tarafından

verilen ıııb
te lbmetıAhmmaı e17eV1D ~•ç·
hal bulandap ......... illerine bllım tarihi ilbdan itibaren
bir •1 zarfurcla clarcllacD !craya

.~~·
, ..,...._, •~cıuauat••-.
bir lt1ral c1...,..
eyfemed fin ·ı takdirde gıyabı
mıda maamelel kanui1eye teyfllll ohmacafl Din olunur.

-llliİD cliba,- lam t.rafm.
&tan almakta

Doktor FETHi

mda bu riaalelerden talep o
kadar çoialmlfbr ki, bunlann
lngilizce ulun Dçilnd clela taltettirmek mecburiyeti hasıl ol•uttar. Almanya lehinde ye
Almanyaya twilt eelMtmelı
için, Alman,a laUklmetl n Al•anya dnlet demiryollm ,aJ.
aaz lnrllbce olarak 19'J8 aeneaiJıde dert baçak milyon rlaale
tabettirmiı Ye bunlar için yanm
milyon mark mettiji nazan
.tikkate almacak olurta ~ lrir
1erden yardım beklemeden tek
hqma çahılDlf olan MUll 2llrls

Büterfrelota

old....._ ........

Cerrabrfa ffastanai
kan ( Vaeennan teamGll ) Wftr,
balpm cerahat tahlilleri ile haatalı..._

Muaycacbaaec Beyojlancla, Alaca-

Te~ Reyo~u S.'4
ı.t.bul deıdlncl

tatu

ef1eacall. en istifadeli

aımdır?

Ecnebi

memlek~t!erde

nasd ejlenilir? İtte bfltnD bı:a
ce•abuıı Nafta Hrilf

J.nn

Nrk_,...... M!)'aluıt
,.

acenlalılı

tcımar;~ecur.

tJe f

tH

daı A1Hlf ~ •

12 . . . .

allteeiade ihalel eneli7eal bD·

"HUHANETI BU AICŞAM
•at 21.30

ıeyalaaı

Nere1e gitmek İlltİJonunm?
Buraya en ucuz nasıl gidilir?
kaça gidilir? Orada yapmak
için gilnde ne kadar para il-

raokaim.cla yem

,.. • ....,. •• ..... we1• . .,_. 200 Bra heden. tallbl

mcktec!ir.
ucıaz. erı

icra me-

••hil•d-.: Talla hanamm
Me!amet AH heyden l»orç alda11 puaya mabMI ,.._ ferat
C!J~ii' FaaclakWa Yalaya ~
ltbl .......:.IO . .dıhça ..

bir ?ıcat d&ba btıyDltenk 18J~at
l:al-.kıala bikiimle malAmab Jaz. ,Maeieriade meccaaea ita el-o
En

edilir.

nıiiqin k&....e~a

JR&IO..S...

ha~ta Milli ·ı ürk seyahat acentah:ı bGtlln bualara zamimetrn ~alka hizmet için fıaliyetial

Tele-

mah\m& tverildigi takdirde tahlil
tdilc=ed meHt atdnıluü bilüıara

risale için ne gı"bl feclaklrhldara
katlaDIDlf oldap kola,ca anla•hr.

am

tafılar.

foalı

aeyal:.At aceralalafı llİD yGzbin

~ eccuıa lıar

b-.t ..ılan

rt,...,. IÖdİlll

Hırçm ...
5 perde

Zayi
9H ••••• Kadakar merkuiacl• ...... ...... 686

••arala ikamet tealsw• .,ı
eyledim. Hlbal olawı'• ilAa

.....

icra nweı katiyeei içia ıs ,na
alclcletle mbqedeJ• koDIDUf-

bır.

Hladat: Klpt edil..ıc 9 aet-

Nlik ,.a 895. m, m, m, 12'5
Urita ...... m'11aterlk
._. .....ille •W. 159,
metroya karip 416, Hra 61 kunq

ld7m• ........d

ohıp yllz...

clo bet •mla talip olanlar ve

dah

ıiyade

malo.at almak

lltlral• .,...

.mm JIDI• -

<<Son Saat)) bugün ka·
rilerinin huzuruna yepyeni bir şekilde çıkara.
kcn, kendisine bu imla\nı veren yeni Türk Jıarf
lcri devrine borçlu ol-

·-·

DilbtıtiDıle peJ
ÜÇelİDI f t 929-2172 doeya DU•
m••••l• ı.t.1tbnl 4&rd&dcll icra

111..-ı.tea •llraeaat etmeı.ri
7 - 12 • 29 tarihinde ve aaat 14
tea 16 , . kadar m.leyi katiyeai
Japıla~ llb ohaııur.

şükranı

kısmen

olsun ôdemeyi dilfündil
ve bunu Anadolumuzda
millet mekteplerinden

henüz

çıkmış

yardım

etmekte buldw

lbtiana tesftye-

11 •ıklnacla aclreıhaize ıhderi
leta Daharoame zirine mıhaUri

~

...

SON SAAT ayni %amanda haftalık
abone usulü ihdas edıyor

duğu

4 Gnctı icra ••aaur1a-

.

....

enzılit

ve

tatbikat ıdl'etlle hıbattan lalıan
acizle JasMP- Wn ha·
Jlnde Jemfn teklif etmit " mg.
hale... 23-12-929 paurteai p
Dl . .t 1Q,30 a tel•k kdmllllf
oldufundaa mOc!dei aleyhin mOddetf muayyene zarfında itiraz et·
mediii Ye mııayen olan pinde
mahkemede hazır bahmmadıj'ı

..
,..

Yar yar

tebJifine karar
.Ctldel ba bapta

ibraz ederek

... '

A---

ıa..

.-r.., ••

•e llMtr.tlyor•.•

Almanlar milyonlar sarfederten

.

~ilde
aleyhin ikametglbmın

cer.,..

t-••
Hip•tapida Mancltye mıbal-

Bit riıde Aatarayı ıörııtt.

:;eı-·~lrat ace;ıtalığına

bemetmiyc t.ahfu. yemi çıknnt bir
takım ufak tqekküller meakGr
müeueaenin ne kadar t•nm-.

pı•mdiferle

bedeU icar daYaımın

llra

• 44 »
mt mı nr.t. olu Btldapeftl
........... ptip rılrels, orada llç Kllt takdirde H.U.M. bmmunun 408
- iJi oteWe • • et etmek. tehri l•d maddeli mucibince humm
lsere

..._

m•••ptt,

•••
?
mısınız

___

------ --- -- - - - ------ ----

tieyog1• 1 ıııcı :Sul Aıukuk
mabkeqıuilltl• Doktor laiclor
pqa taraflndma Be10tlmcla Aa-

2' . . . U dnkkhda mukim Antonyo Şar:k
.ı..B . , . _ ik. . . olwa

Bunun içi..~ bir cuma günü kafidir.
Bugün c~:nyana ker maml..
l -ie o!sn lur":m t~killtlan
ııın b~.lıca hei:.Gcrl l:alka oturduğu, r~aciığı memiet<eti tanıt
r. k, orıya ecnebbcri celbederek fülı:z.t~iyatını y-Jiı.:seltmek,
e<. i!,.h: me~k ket.lerc:e propapa~~ yı:pma.k, ve herkese aeyah~t ı:leaclelcrincle delil, rehber
o - a!tlır.
M~re.:eketimizde bltb ,aka·
n aki ıcre 'ti tam manuile cami
o.ar~ ya!>:h&n ilk lefebbll,
buııdan :,e., RM enel tee..111
eden «N&t.!lt Mlll1 Ttfrlc Se-

Saat

olanlara

Son Saat ~nden Mbaren ga·
bulunmıyan uzak ka aba ve
şehirler için abone fiannı yan yanya
indirmi~, ayni zamanda da haftalık •·
Lone Usull i.Wo etmiltir.
1 -

zete ba)cii

2 - Binaenaleyh ~ünden itıbaren
m~ltethnbin uıak köşelerinde oturu tıerltm gQnde fQm para ıub&riJe
Wr be.bhk on J.dİ Mçuk Pl'UJ g6rı·
derd~ takdirde Son Suti muatazamao
okunlık hnlinmı elde cdebihr.

1 - Karihrhailden beher nlsha için
.,..,._, 711 P-!a, ~ paraeını ~·
br41IU'Dlı

takdirde, sahifeleri 32 ye
kadar teaddftt eden bir gazetenin "Sıt

~ bile !ftiıMI e--.
-....ı.)k bu hareket ıa-tmıi•
&c;io aııahim bit fedaklr~ teşkil ctnıek

4 -

tedlr •• bizzarut mahdlıt bir aamaııa

IDhitar edecektir.
1 - Fakat emı eden karilerimiz timdidco nGMas& ytz para itibarile &aıcdik·

leıt kadar uzun bir mOddet ıçin ıbooe

•Jdcch'1elMlillet; bıa ttwml11 tenz llttan
M ni...,.. btimde etmelel'i aıOmkGDdlr.
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Bir milyarder kumar İp·
tilisını hayab ile ödedi
( 7 inci uvıfadan mabat )

I~

..o!an

ebll ~

iptilası

ıidl hUUln kumarhaneler, oyun
bftlpted laalrJrmda talı!ıikata

...

BOl--·~-- ~l""

neticeal bir çok caıaileria, btmaia ~~ ôlaa
alıli bmarban• n W..khto.
lwe cle.,aı ediyorcba. itte n
de•am neticul - . bl& b....
ıelmiftir.

Bir ..bala cırlaencl.- ..., ..
lam en lt&Jlk tıtea.n.Ma WrJ..
ala ........ otelia .............
yanında bir

eda- ........ .
yatmakta ol.topa glllnce ,
helMD

kapıa,.

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

.Derhal bir doktor .....,...,
•• ba11'8 yatan hast91 haiU·
DeJe nak edlyerlar. Hamtahaned,

itotftaJD ................

doktoru• t+bfor.

Rotta,-

ttlcud•da iki . . . . ,.... wı;.

z...ta . . . . . . . ....,., ....

bt Rotpap . . . . . . . . . . . .
failleri llaklnnda ••

..-

m..._ Ntlaldf e.,or, *il ...
IO. . .

ren
ta

a

da~lllt•Mi

llD sidiyor. P.ıW. talci'neti--~oı..

Aracl• Wr mOcldet pçlik._

sonra, ıahıtaya bit par mira•
caat ederek, ıaz~ ,.ku•
ja tafsllta azara, pralı Rott.tapa eokak .,.,...,,. kal·

kendi . armau

lada•
mezktr otele ıetirc:UiUal .&yllyor.
Poliı sokajna ı•am 8iralilC6
o marda1d prek ldnD, prek

chnp

clıiı ıece ycdl crkadaı!le birlikte Mr kumarhaneye ıi~P pç

vakte kadar ( ıimeadifer ) de:ıl·
ten o1*ıu ,,yna~ta aalapbyor.

Bu ,edl •rkidafl pala mildi·
Onlardan Anmmd tnmd' t:ır Fro111 K°'fl•ta•n aaMtım uat yeclltfrethıe cim! edlyorfat.

ıine

ad.r

oyun oynadıpu ye

......,.. tıarbttlll ..... 345000
dcılar O>la ~m•I• (60 Wn

Un) ka7bettiiini, balbuld yanın
da_ . - !7000 dolar kadar
bir para . . . . .pau, onu da
1 ' , , . Ortıya atbğım a&yllfbr.
kan•••• gar. b·

Aa...

........ ,...ell~
. . ...._ malmlilde
mlılS ltltlana

Rolfla7aı

~ olmuı

ftd ı•llR:s ımekteclir.
M lllafi abda Rıotpapma o
wecelll ,.. arkada.-lım M.tc
llaam -.indeki Bonaeyı 10pWi . .dltl içiD l*kif 9bDiftlr.
(1 •• a.ttta; la o ...,_h lmtlptea beraber çdanıtlar, ,.....,._

M K.e,a iminde Wr 4e kadın
. . liif, hatta Wr .,... tljrayıp
Wr lla9 llll&lelate ..........
Battba Amerika ba meraklı llaYamD neticeain1 bekByor. Biz de
bea.a,.u... Babhm aeler çıka

cak?

Telsizde
ı. a
yonlannın prof!rcmı~n

BAthca dünya

/

1- 1iyatro ve sinemalarda

Pozar

algara içmek

yasakbr. Bu yalağ:n tatbiki için de Şehzade
baıında polis, belediye ve intibat memurlarından mllrekkep
bir heyet her akıam tiyatro ve
linemalara kontrol etmektedir.
Daıiilbedayi, belediye tiyatrollldur ve btitDıı nizamab belediyeye en ziyade riayet mecburiyetinde bulunan bir mftessesedir. 14-11-929 akşamı ön kolbıklarda oturan bir çift, perde
8ralannda, sigara içiyorlardı..
taşradan gelmiş olduktan muhakkak olan bu çifte hiç kimse
Balon dahilinde sigara lçilemiyeteğini ıMSylemedi, billkis herkes
Lu çifti taklit etti ve salon dullıandan nefes alınmaz bir hale
teldi ı
2 - Tiyablann 11,30 da
lrapanmaaı mecburidir. Hll'çın im
Oyunu saat yanmda bitti. DatlUbedayiin her oyunu bayle bitiyor. Neye belediye mneuesesl
olan bu tiyatro beledi mevzuata
riayet etmiyor?.
Abarayı RQfen Hakkı

l 7 tepinisani

'
Her kariin° 1000
Türk lirasına sıgorta

.,..,,
li!

ğıtacağımız
8

işte

hahrlatbn.. Şanonun
telefon numarasım biliyor musun.
b Vmt cebinden defterini çıkart
• Birkaç yaprak çevirdi.
- İşte iki numara.. Biri evi
clitert dairesi.. Stomar \elefon
'hkesini aldı:
_ - Stomer... Kimsiniz? Mia1
-.ır Şanon mu?..

- iyi

18.30

21

Budap~e
ıs.ıs

20.30
23.ıo

Btıkrtı
l 7.80
21

21 .4'

-

Evet.
Biliyorsunuz ki elimden
geldiği kadar size hizmet ettim.
Bunlaruı en mühimlerinden biri
Silikin Londraya gelmesidir.
- Silik lngilterede fenalığt
bıraktı.
- Asıl onun yaman bir haydut olması iyi görünmesindedir.
Mister Lıeyıinin vekillle hiç göriiştilnlb:

mil?
- Hayır••
- Ona karp mnteyakkız olmamzı tesiye ederim. Şanonun
söz söylemesine meydan bırak
mıyarak telefonu kapatb.
Akşam
yemeğini,
Odreyfn
ikamet etmekte oldup otelin
lokantaıında
yedikten ıonra
kltibinin yanma yaklqtı.
- Bu akşam bana bir oda
verir misiniz?
- Peki efendim.. Dördtbıcll
katta «461 » numara.••
- O!.. OrMı çok yilksek. ••
ikinci katta boş odanız yok mu?
- «255» ve "269" numaralar
"269,, numara benim için daha uğurludur.

Odrey ogün bOtlln vaktini it
aramakla geçirmifti. Nihayet
vaktile tavukçuluk hakkında yazılar yazdığı haftalık mecmuanın

ser muharririni ziyaret habrma
geldi.
Neticede kabul olundu. Maap
az olduğu için oteli de'ğiftinnek
icap ediyordu. Gazete idare hanesine yakın ucuz bir ev bulmuştu. Bütün buıılardaıı Şaaon
un maldmab yoktu.
Alqam 6stil hizmetçi Şuon·
un geldiğini haber verdi. Kız
kapuya koştu ı
- Şanon sana bir mGjdem

var.
Muharrir oldum değil mı"?
Kız hayretle y9zlhıe bakb ı
- Hayrete tayan bir ıey yok!
Odrey yerinden kalktı. Muanm .göziinden ufak bir kırmızı
taş çıkartarak Şanonna Yerdi.
Mi&fettiş dikkatli muayeneden
sonra 10rdu ı
- Nereden buldun?
- 551 numaralı evin koridorunda •••
Dixerek nasıl bulduğunu an•
latb. Şanon bunun Bravnin gös-

Opera Tourandot Puocini.
Muıdque Tzlganne (Ho- ·
tel Hungaria~

384. metre
Muslque Roumaine.
Violon solo Mardin!
Rafi Soendsen ve Haıı:ı••
merln eserleri.
Şarkı

M. Shilton ( Da-

rlton).
Piano solo Dach Chopin Faılo.
GIAyvlç-DrelıAv
253 metre
19.SO

Musique de Chambre.

20.33
21.25

~fozart

H.it

Rua mn•ikW.

Yeni

enati.

~arktlal\

Moravska·
Ostr~

~nzband

28.15

Aekerl bando kons1.: i

Prag
20
21
23.15

kani

Nedir bu tq?
Yakut.. Kıymeti sekiz yllz
Bra •• Bunun sende bulunduğunu
batka bilen var mı?
- Hayli'...
-

""

Odrey yatağa bir çocuk kadal'
mesut Ye düşlnceıiz girdi. Londraya geldiği gli11denberl çektiği zahmet ve meıakkatl unutturacağım limit ediyordu. Bet
dakika sonra uyudu.
Soğuk bir ıeyin yllztbıde gezdiğinl hl11ederek korku Ue gözlerini açtı. Bitkin bir ıea bqı
ucunda:
- Odrey, seni istiyorum••
Diyordu. Başım çevirdi. Gecenin karanlıkları arasında Leyai
Martalbn muztarip çehresini hf.·
yal meyal gördn ..

XL
miscr~
doktorla haata-

Görünmiyen

- Kız baygın
bakıcıya habar yolladım.
- Neler oldujunu biliyor
mu1UDuz?
- Hayır efendim. Kaplcı bir
feryat işiterek ydkan koımUft
Mis Odreyi baygın bulmuş.
- Malpa11 gCSroıa olmuı mu?
- Bilmiyorum.. Birisi odasına

263. metro

20

~t.15

Fazıl

550. metre
Konser belediye orkes-

fi.U

Viyina

Mütercimi: Umer

Palaı

tra81.

karilerimizden y gana
1ricamız! ·

Gecedeki çehre

Musique Tziganne.
Do yQk konser §arkı ve

&telden).

Wrpat .. vfllne1e '/fxeLe:. u.u.... _..
vesika/art- saklayınız.

xxxıx

t-

429. metre

Dans havalan (

•

terdiği tqın ayni olduğuııa
oldu. Kızı

P

Kartelte.

ın

Odreyin "270" numaralı odada oturduğunu biliyQl'du.

Polonya

pourrl, Borel 1 lu n
d'amour, Vals, Tnn0 0
orkestr88L
22.80 Su beyed, Anadolu
ajansı haberleri.

Belgrat

A

Karanlık

Vilit 551 numaralı ev her
için nezaret albnda bulıındurulduğu gibi «Silik Simisi•
tıı
muktedir adamlanmızdan
lltiıı daima takip etmeli. Anladın mı?
- Evet efendim.
- Silik son derece tehlı"keli
htr hayduttur. Hem bu glinlerde
~dın bir memura ihtiyacımız var.
ereceğim işi ancak mis Bed·
~rd görebilir. Ve zamıedenem
vtlgllnlerde işsizdir.
..:- Şanonun sevgilisi detektif

20.30 -

oı.aııP(l-..ıı

« Son Saat ,. in tefrikası ı 30

-

..

I

b· zarurettir. Böyle bir tqebbnıiın ıehre ne derece pahalıya
llıal olacağını tahmin etmek zor
bir ıey değildir. Şu kadar var ki
halkın rahatlığt için bu noktayı
diqtııımek zamanı da gelmiştir.
Emanetin bu husustaki fikri
iledir? Bu noktayl 6ğrenmek el~tte ki ıehlr fıalkmm bir hak~dll'..
Şitll r Nllzhet Ziya

ta~an

opold

kanlerine
"
takdim edeceği sigorta senetleri
hükumetçe de muteberdir
Lutfen bir kac güne hadar ''Son Saat,, in
'
"' rn :M f~
lie
't' _'7 :·~
•
:,I ..
J-J~

m

tireli.

,

~diyorİ

Uave edelim: "Son Saat

Hergtln öyle ya, fakat bilhaşsa
tuma günleri, Beyoğlu caddesi
hakikaten kalabalıktan geçilemez
hir hal alıyor. ~ter caddenin
'ağ tarafı olsun, isterse sol tafı; kesif bir geçici kitleıile doHalkın ekseriyeti akşam ge.ntisi yaı,>bğı için bu caddeden
ftrnyebilmek bir uap oluyor.

1200 metre
Saz heyeti, bora ha-

berleri.
20.80 Cazbant, Orkestra: Bo..
cherini .Menuet, G un c
Tribut de Zamorn Fanteid, Trıınslııteur \as
Blumen T.eumen, Le-

18.80 -

Bu hizmetine mukabil sizden
istediöi hiç bir şey yoktur. lıı
Jiyar edeceöiniz bütün zahme
senede bir defa matbaamıza
uerayarak siQorta senedini
almaktan ibarettir

Beyofla tramvay
tolu dc~ımlyc~ck mi?

- Hım..
Stomer o gthı akpma kadar
kllfb. Saat 9 da aon mektubullıı imzalıyarak zile baatı. Vilit

18.30

o

Jf

Muharriri: r ela

lstanhul
17.a<> -

girmiş

konser.

487 metro
Cazb,nd.
Hollanda gecect
Aekeı1 bando kon<1eri.

516. metre
Operet Daı Sch varz.
valdmedt

ve yahut girmek istem·~.
Misin odasının bititij'indeki odada yatmakta olan Am rika ı
koridorda kendinden geç ·1
olarak bulunmuı. Başının yan •
masına bakılırsa ıopa ile vurm·
muta benziyor.
- Şimdi geliyorum.
Diyerek ahizeyi bırakh. On
beş ~kika sonra ote de idı.
Odreyi tamamen kendine gelm ·ş
buldu. Kız Şanonu görür görmez
ona doğru koıtw
- Marşalb görd6m.t
Dik dudağını ısırdı.
- Ya... Sende mi?
Kız hayret ve heyecanla sor 'u:
- Sen de mi?
- Evel.. Dlin gece gördü! .•
Baıka bildiğin yok mu?
- Hayır•• kapıcı 270 numara'ı
odada yatan adamın da koridorda baygın bulunduğunu söyle i.
Allah aşkına neler oldu;:ı,ı u
anlat..
- Ne olacak Leysl yarp r
ve Malpas ODU elinde si ah
kullanıyor. Evel akşatn evın
bir çanta bulduk. içinde uyutucu iliç bulunan bir şınnga v rdı.. Anlaşılan Leysiyi evine uyutarak getiriyor ve bu gün de
bir ~e~bunu aldım. Aslını parmak ızımn tetkiki için müdüriyete bırakbm. İşte kopyası.
[ Arkası var )

..

Soe Salt

t?

ıht

ar var I aLk

c~scfein

soyu 1uyor
(B'

·

Merkez

abat}

koprü

acentaSI :

başında.

.......... w...t1111w

Şube ıcentlSI: Mahmudiye
an1 altıJ)da t~anbul 27 40

( MF.RSIN ) vapuru 19 teş
rirusani salı 17 de Sirkeci nhtımından

hareketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Kuçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ] a
gidecek ve dönüşte mezkt\r
iskelelerle birlikte Altınoluğa
uğnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu
1lın1r, vf k alınmıı7..
NAİM

IZMIR POSTASI
Seri, lüks ve muntazam olan

teşri:ınin

ıs inci PAZARTESİ
gunü ı 6 da Galata nhtımından
harel.etle lzmire ve Çarşamba
gunu lzmirden 1stanbula hareket
eder.
G:ılatada Gümrük karşısında Site
Fransez hanında ı2 numarada
umumi entalığına murataac.
TelefonB eyoğlu: 1041

LOYD TtRYESTINO
Limanımıza

muvasalea
beklenen vapurlar
( TE\ ERE) vapuru 17 teşrini
m pazar f 1talya ve Ytnwıistan]
il

( PALFsrfNA) ,·apuru 18

rinisani

·

çar~amba

Gazinosunda
•7

T!Şrinisani 929 Pazar lld ıtıa•1aı HlbarBn

GENÇ TÜRK Saz HEYETİ
tarafmclan lcrayi ahenk edilecekHr.
Mepubat meze ile Qayd ehvendir.
Kemani tehir Gemal B.
Kınnnl' « Tahaia •
Udt
c Emin «

I

Tanhm1 phir Ahmet
B.
Hanende •e pzelbam ıehir hafız •
•
«
«
« bnl oıt Ali«
Mlateciri ARiF

lstanbul Pemkirlar cemiyetindem

VAPURLARI

Adnan

karakolua.ıa

• ıet

(jalata

Beyoğlu t J 62

lJYUk Sürat peilSI

l'r--

ıeş..

[ ltalya ve Yu-

~

Berberi• mektebi apl•ıpt. Talebe kayıt ve kabulll Tepiailanl
gayesine kaducbr. San'at tedriaabna KIDaaa~•el 929 iptic:luında
bq anacaimdaa bdm tllftletlerinin bilctımle ak1811lmı,tab.il etmek
iateyemeriD EmiDlolDcle kliD cemiyet merkezine mtlr&CQtlan illa
olunur.

Emniyet sandıgı mudfir/iJ.ğfJ.nden:
ismet, ~e, Zekl,e ••Hatice bammlarla İbrahim beyla 17051
ikraz uu......11 dep HDedl macibiDce Emniyet Sndıjuacla11 lltikru
eyledikleri mebllt makabilinde Sandık namına merhun bulaaaa
Oaklürda i;facellee• 1la,tUD ..taallelia&le ,... limam cadcleMcle
etki 128, 1Jl •• y.m 49·49-1, 42 mamaralı maa ar~ clepolann
tamımı
Yadell laitamüada ~ •erilmeme9i bwbile 1111sayecleye ~Is JU'.mi bir bia iki Jls Jirmi lira bedel eelraWHncle m~W aaw kat'ı bran çekilmif .. iatikru eiaa1111da ~ tayin eyledilderi ikam~ tebligat lf8a
için glacle1'a bir haftahk IOD ihbarname uhnna .......
1ı.,.t1 ~ 1a.ı.D mefrulaattea borçlulardan ~
lwuaua •aa.ntaki lkametpbuim meçlam bu anduta uJat1lm11 oldupaclatl -ilAa Jaıjbinden itibaren ltir hafta zarfmda

1-ç ~- ,.....~ taktirde mukar emlikin mlitteriai

.

-~~

nisani perıembe [ Odesa, Roman
ya ve Bulgaristan J dan
Y nda limannmzdan hareketed cek vapurlar
(PAT ESTİ A) vapuru 19 tetri
i ni h ı 2 de [Samsun, Trab
zon v Batum ) a
( MERA O ) v:ıpuru !O teşri..
nısant çarşamb• 18 de [ SelAnik,
Mid'lll , bmir , Pire , Patras,
Konu A;
, Brendizi. Bari,
Vı
eli , ve T en.) ye
( TEV-ERE ) vapuru 21 tefrinisam pre embe sabah ı-0 da (Loyd
ekspres ) olarak [ Pif4t , Brencliıi ,
Ven
'e Tiryeste ] ye
H t nevi tafsilAl için Galata4a

mumhane ( Loyd Triestino l blfb
ca a
212 7

aellm

nıesi\ıe. Telefon Beyotlu
ve ya Galatasarayın<la sabık
bonm~ binasındaki

·~~esine Telefon Beyoğfu ~99
Siıttecide

ve

Mes•adet ha-

nındaki

~
11\0raCaat
edilmesi.
Tel ı...,w, UJ.S

VlKING
baçaldarma W..t ......
S.thca ..p.alarda abhr.
A_. n ...,_terleıi

brq

utiel

-........

"""
......

~

lllDllln.- .-dnlllıllldar,, ._. . , _ .

AMOURY e R!CK
ı...ı.

Norv~m
~şmahs ...-...:..;aıcmısum·
•

._.

IG.acl,.a

... 3Mt

icar JUizayecleleri

....__de KIJl>ap

Yllifka,de ......,. . .

sokapada 89 95 DW•

nJa a. iebri 15 Hra Ye mezkGr aokakta 89-97 numaralı dlldda
telll'i 10 lit)l liaebr '*ik6ta 89-99 numarah hane tebri 20 n 91•
101 .....,.. dlkkla f9ldl 25 Un Ye mahallei mezkarenia ftPIU'
iakeleal lokajında 93-1 numaralı dlkkla tebri 10 ..a 93-3 ........
la dDkkh ..,ı 25 ve 93-5 ......._ dftkkla febri 25 " 99-9
ıt-13-15 ........................ ~- - 17 .........
"8kkM ...... 18 . . .. ...... ....... biriDcl ~

~ 1 .......... dlkJcb .... ' - t - 7 • ' - 11 ........
llaDeler _ . °*~Ura .,. ftpl8' Wıll.a mbtmda 13-7J1Umanh
hane te
'5 ._ Wetfer lhi hir ant mllddet Ye . . . . . . . .
mretlle JeUa ........ bite 21-11·929 tarilliDe mlladif l*fell-:
be ~ l4 de iıllDıedelerl makarrerdlr taliplerin " 7~50
iae•tMle teaamat ~. E....a Dltitr6U icar komr.y.-..
mlraeut .,........

