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1929 Pazarte

Adalet buz runa
Anlamak istiyoru~
Bu r:;.üneıibctıizli~e

ne vakit nihayet
verilecek?
Dikkat ediyonız:

Bazı

tramvay biletdurak
çileri
yerlerinde bağırıyorlar: Kr~

ker..

lııgiliz

sarayı, Surp- ~ ~. .._ıııilili'-al
ağaop, Tokatlıyanl
Halbuki

iyi habrlıyorw: ki İstanbulda
(Kroker) diye bir ıokak, İngi
liz aarayı ve Tokatlıyan diye
bir ıemt yoktur.
Kroker otelinin mtitarekede
oynamıt olduğu sefil rolü henüz unutmadık. Bu isim tarihe
g&mtilmO~tilr. Bu isme değil,
onun tellffuzuna bile tahammflltımOz yoktur.
Bu İfe hangi makam bakıyor
sa kat'ı ihtaratta bulunmasını
iltiyonız. Biz kendi sokaklanmada veleY gafletten de olsa
milli iueti nefıimizin rencide
edilmeıine, mazinin acı hahralarım tqıyan bu ismin bağıra
bağıra ı&ylenilmeıine m&aaade
eile1iilfl'L Buna ehemmiyetle

ihtar ediyoruz.

Lindberg
Meşhur

tayyareci esrarengiz bir kaza geçirdi

Nevyork - Geçen gtin geçirdiği bir tayyare kazası neticecinde yaralanan Lindberg, kayfn
hederinin evinde tedavi altına
ahnmı~br. Kaza hakkında büyilk
bir ketumiyet muhafaza edilmektedir.
Tayyareciyi tedavi eden dok·
tor Valter Filpa. Lindbergın kolundan yaralandığım ıöylemit
iae de kazanın ne suretle vukua
geldiğin söylemekten istinkaf etmiştir.

Karadeniz
Gün geçtikçe deainlif'İ
artıyormuş

Endişeye

ne lüzum var?

"Emanet vazifesini yapmamışhr,,
diyen kendisi değil, biziz
Şehremaneti ve hayat pahalı
lığı mevzuu etrafında yaptığı
mız bir anketin Şehremini Muhittin beyin hoşuna gitmediği

yazılmıştı.

AhmetZogo
kırelını tanı
yace~ımız doğru

Arnavut

deeudir

Dilnkü nüs
Arnavutluk ile
aramızda
siyasi münasebatin iadesi
için müzake·
rat
cereyan
bamızda

ettiği hakkın·

da bir Roma
der•

telgrafı
cetmiıtik.

Yaptığımız
Ahmet Zogo
tahkikata göre b5yle bir mnıa
kerenin aslı yoktur. Dün şehri·
mizdeki Arnavutluk konsolosu
Nezir bey de bize 111 izahab
« Evvel& Tiirkiye ile Arna-

S•A....4 •poL 23 ( Huaus1 )
derinliklerini tetkik
clrlliv• memur olan fen heyeti
tetki°kabnt bitirmiftir.
Ahnaa ueticeye gt'>re Karadeni~ Slittikçe d~rınle~mt.ktedir ve
· bu hal, •,;syJece, '~•nrlardanberi
dcnhl e.:li.> gidiy\'>rmuş.
Karaaaıajzin

vutluk arasında siyasi münasebet
mUnkatidir denemez. Arnavutluk
bllk6meti BUkreş, Sofya elçilikleri gibi bfttçede ikbsat yapmak
f~e. Ankara .sefaretini de ilga
etmıştir. Türkiye hllkümeti de
Tahir Lntfi beyin avdetinden
sonra Tirana sefir tayin etmemiıtir. Filhakika Türkiye hükumeti Ahmet Zogonun kırallığım
~men tanımamıştır. Bu hususta iki hlikO.met arasında müzakerat cereyan ettiğini bilmiyo1'Um. Böyle bir şey olsa ben
haberdar olurdum.»

Müıoiini enstitüsü
Roma, 22 (Hususi) - Veremle mücadele enıtitüsu Kıraliçcnin
huzwile açılmııbr. Bu enstitüye
ccMOsolini enstitüsü» ismi veril-

ı

diye dekil (Şehremaneti vazıfesinl
yapmamıştir,

tarımda

be vanat
vaki olmamıştır) diye telgrat Çf'kildi. Pek tabiidir ki beyanabmı inkar edecek değilim. Fakat
"Şehremaneti
vazifesini yapmıyor" çümlesi benim tarafım
dan söylenmemiştir.»
Maamafi biz birkaç zatın huzurunda söylenen bu ifadeyi de
kabul etmiyoruz. Cemal bey
inkar etmediği beyanatının neticd tab!iyesi olan bu cümleyi de söyleınif, fakat nedense
bilahare tekzip lüzumunu hisset•
miştir.

Bundan miltevellit mahcubiyet
bize raci olmadığına göre meseleyi kısa kesebiliriz:
«Şehremaneti vazifesini yapmamıştır.»diyen Cemal bey değil, (Son Saat) tir.

Saat
yazılan

(19 a~te.ıannnsda)

'

G önoQ -:yıtada

!Jana kalırsa ( Omıan Cem~).
QncQ aa:yıfade

4

Tefrikalanmız.

ettiği anlaşılıyor

İsimlerin

n

BoQünkü

(Son Saat )i dava

Cuma -Pazar

t.a huzuru ile. dedi ki :
- «Beyanat vaki olmatll1'tır

So

Şehremininin

Adalet huzuruna açık ahn·
la çıkmıya amadeyiz
Ankara, 23 (Milliyet refikimizden) - Vali Muhittin Bey
yarın akşam Istanbula hareket
edecektir. Son Saat gazetesi iki
gün evelki nüshasında çıkan
«Halk soyuluyor» serlivhalı neş
riyatından dolayı mahkmeye verildi.

ve bunun için gazetemiz aleyhine bir dava açıldığı " Milliyet,,
refikimiz tarafından lehalükle
Davaya sebep Ticaret odası
umumi katibi Cemal beyin beyanatı arasında « Emanete miiteallik vezaifin yapılmadığı »run
mevzuu bahıolması ve oda·
ca Muhittin bey tarafından
çekilen telgı afa « Bu yolda beyanat vaki olmamış » cevabının
verilmiş
bulunmasıdır.
Katibi
umumi Cemal beyin beyanatını
inkar etmiyeceğini ümit ettiğimizi dün kaydetmiştik. Bu ka·
naatle Muhittin beyin telgrafına
o cevabın t1asıl verildi[lini öğ
renmek için C «-m.J beyi ziyaret
ettik. Cemal bey birkaç zatın

amadeyiz

M8hkemeye verildik

Cemal Bef. müsterih
olsunlar ,

vermiştir:

r

çıkmıya

NEŞROLUNUI~

B inci

Psilcoanaliz
cc:vaplan,
O

aayıtada

m6tahll.Slı11m1m

Şehir

dedikodula.n.

ıncı aayıtada

Kadın saynaeı
8

ıncl

ae:yıfada

Tefrlkalanmm
8

unou

aayıfe.da

.\.fuhtelif heberler, yeni teşebbfis.lerimlı:
tı

lnol

eayıfada

Günün haberleri, Telsiz pro1?f2mt,

Alman müverrih

tebdili daha
cezri bir şey mi olacak?

Profesör Ludvig bugün
geliyor

Ankara 24 (Telefonla) - Cuma tatilinin pazar olması meselesi burada her mahfilde münakqa olunuyor. Yakında Meclise bir kanun layihası tevdil
mevzuu bahistir.
Pazar glinllne Cuma ilmi verilmeai taraftan olanlarua fikrine
göre bu şekil biitfin mahzurlan
refedecek mahiyettedir. Pazar
gününe Cuma dersek, bu gün
hem dini mahiyet alacak hem de
hafta tatili olacaktır.
Bunu, taassuba karıı bir tariz
değil daha rarikal bir usul addediyorlar.

Atinada bulu· .....---...--~
nan meşhur Al·
man müverrihi
Pf. Ludvig buglln İtalya vapurile ıehrimize
gelecektir. Pro-

Müsoliniden Gazimize hediye

ltalyan Başvekili Sinyor MüaoHni Reisicllmhur Hz. ne ltalyan mamulatından bir traktör
hediye etmiıtir.

fe86ril

Darlll-

kinı karşılıya-

Profesör Ludvig

caklardır.

M. Ludvig Darülfünunumuzda iki konferans verdikten
sonra Ankaraya gidecektir.
ı

Celil B. Ankaraya gitti
İş bankası U. MndUrü Celil bey
Ankaraya gitmiştir. Celil beyin
bir müddet ıonra Paris ve Berline gideceği haber alınmıştır.

re
lT

düşman dost
oluyormuş!

Londra 22 (Hususi)- Ekserisi
lngilizlere ait olmak lh~ere umumi harpte «62» gemi 'batıran
Alman tahtelbahrinin kaptaru
Kaşagas Londraya gelmiş, gemisini babrıp kendisini esir ettiği miralay Levise miıafir olmuştur. Her iki sabık düşman
asker, Cemiyeti Akvam lehinde
konferanslar vereceklerdir.

Edim eliler
Kurtuluş ha yranılarını
yarın tes'it ediyorlar
Edimemiıin

ll

fünun namına
tarih mftderri·
si Macit bey
ve sefaret er-

Eski

Yarın

d.

Kurtuluş

bayramıdır. Yapılacak merasimde hazır bulunmak üzere Edirneliler, bu meyanda Poliı mQ-

dürü Şerif, 4üncü şube müdürü
Sadettin beyler Edirneye git-

-

mişlecdir.

~

-

hürmetine ağam...
Cumalar pazar olacakmı§; ne yapacakam?
Mübarek pazar akıaınları, diyeceğim.
Mübarek cuma

akşamlan

~

,
, ·ı

-

Sahife

,,on

T eşrlnisıml

Saat

Bu ne naz?
Alacaklılar

Fatih
.wJb
mah keme ain de
muhtelif kimselere borçlu olanlar dan tahsil edileo paralar birikruif, fakat ahteaklılııd~n biç
kimse parasını
aJmak Jiı~re mü- - - - - - racaat ~tmepıiştir.
Biriken para arın miktarı 25
bin 1İradu. Bu paralar kanunen
bir ay daha bt~Jetilecek ve bu
miWQet ı.ouflJldt ,_ı~ıtJkJılıu- mUracaat etmez1~u,e paralar hazineye kalacaktır.

Rüsumatta
Deniz l<ontrol heyeti
iJga edikli

..

m?

para tarını

kişi
yakalandı

Diln üç

almıworlar

gelip

Rüsumat clf'niz kontrol heyetinin ilgası, bu heyeb teşkil
eden 12 memurla bir şefin muayene
nıemurluk!A-rıpa tayini,
kontrol işjnUı Rüıq1Jtat mu afaıa idareaiu btvdii tekarrür etm .ttir.
Kontrol heyeti, Galata yolcu
s.:. 'onunda\4 t mm~yene işini de
yıtpbğı içinJ heyetin ilgası ile bu
ee•ona yeni muayene memurları
hıyjn edihnefioi riça etmiştir.
Salona tecrübeli muayene memurları tayin edilecek, kontrol
heyetindeki meınqrlar da muayene itfnde t•criibe· görmek üzere ambarlarda .istihdam edileceklerdir.
RUıumat muh~ faza müdftrlUj'ü
Yontrol itirıi tedvir için yeni ttafkillt yıtpacakhr.

Hcunall~r intihabı
&,On lıtanbul dhetind~ki

u-

m ıllann intihabı başlamıotır. MPtet kavga gürültü olmakalzm hamJtllar Hylerinj vermektedirler,

Türk dalnler vekilliğine
intihap edi en Zekai beyin yerine
Müskirat inbf sarı müdürlüğüne
Defterdarlık Muhakemat müdürü Asım bey tayin edilmiştir.
A :;ım bey elyevm Avrupada
b•ılunduğundan Zel<ai bey mumaileyhfn avdet:ni pıülcakip Pari:ıe gidecektir.
!f Yunan sefiri M. PolihP.rQnya diı dün Ha1iciye vekilı Tevfik
J{i.iştU beyi ıiyaret efmiştir. Yeni
sefir bu P,flfıa içinde itimatnaırıesini Reia"cümhur Hz. ne takdim edec~ktir.
lf C. H.
miifrtr 'şi Hakkı
Şinas
pugünkij tr~n.c Trak1ara ~icJecek•ir.
~ Bir ayq~ 150 hırsızlık vak-

pafa

f.

''t ,.oJmu§tur.
hve~

pıupu

rasP.şından

Papayı nıua11am

merazivaı et edt cck

sinı!e
Roma, 23, (Hususi) - İtalya
kıral ve kıraliçesi 5 kanunuevelde
muazzaqı nıerasimle Vatikarıa giderek Papayı ziyaret edeceklerdir. İtalya kıralmm bu ziyareti
1866 dan, yani Papa V atik ana
kapandığı tarihtenberi ilk defa
vuku buluyOI'.
Bu :ziyarete tarihi biır ehemmiyet veriliyor. Ziyaretin en
şayanı dil<kat ciheti de ltalya
k11ilhntn mUı~llah 1J1ubafız alayının Papalık arazisine ıirmesidir.
Şimdiye kadar hiç bir htikii.Jllelin ask eri nıukac! des Vatikan
arazisine Jlyak basmamıştı. Papanın iadei ziyareti esnasında
Papalık muhafız kıtaatı da İtal~
yan araz sine girebilecektir.
ol

Bir

Atina. 22 [ Hususi ) _.;.. Pire
cinayet mahkemesi Mustaka namındaki

şakinin

yapartk

onu

mul-aker.:J~sini

idama

roahkum

etıni§tir.

Belediye kanunu
Encüınen

faslı

Js• a ·1i)u.!a n it
tadil e ecektir

AnJıqra, 24

(Te'e'on) -

Hu-

suı\

encli•hen belediye kanun Ja
yibasmın milzake1esine devam et•nf ktedir. L~yihadıl elyevm vazifeler
faslına ge'miftir. Lôyihanın oih~
yetinde, ayrıca lstıınbul için hususi bir fasıl vardı. Bu fasıl
encümence yeniden tadil edılccek, İstanbul Emanet ve vilayeti9in hvhidine ait ahkam ilave
o)unaçakttr.

* Tahlisiye

müdürü Ankaraya gitmittir. İdareye ait bazı
itleri takip edecektir.
lf Bakkalların neft sendikat
ile aktetmek üzere oldukları
itilafnamenin suya düşmekte olduğu söyleniyor.
* Maliye vekaleti münakasa
ve müzayedelerin sureti icrası
hakkında yeni biı. talimatname
j~zar etmiştir. Ecnebiler ıp,üna
kasalara girmek için bir Türk
vekil bulunquracaklardır.
·
• Eczacı mektebinin 2 seneye teqzili muhtemeldır.
!t Kopservatovar Müdjiriyeti
konserlerin aıaldığını görerek
bazı rUsumun t~nzili için Maliye
vekalet· ne JDÜracaate karar vermiştir.

• Dit encümeni azasm~an
Reşat NıJri bey Ankaradan şeh

v~rı)m:ştir.

plİştir.

muhasepei
FaiJc, nakit
itleri mµdürij Şırn ~~yler An-

~ Seyrisefain kışlık tarifesini
hazırlamıştır. Yeni tarife çok

§flhp

tayyeıre ile finu

* Maliye veJqileti

umuJPiye mpdürü

araqıuı ~e~rimiı~ ~eJmişlcr<tir.
ıt P!yasadıki son durgunlu-

ğun

sebebi son zamanlarda
fazla ticarctane açılmasına at-

fedilmektedir

Ankara, 24 (Telefon) - 300
milyol) füa•ık Nafıa işini deruhte etmek üzere evvelce hllkfimete
müracaat eden Amerikan inşaat
şirketinin

farklı dt,iJdir. J<alamıı hattına
vapur tahrikine devam ediJecek~

tir.

* Bursada

referansları

Nafıaya

gelmiştir.

Refettınslardı

bu şirket dün-

yanın

en büyük inşaat firması
olarak kaydedilmektedir. Şirket
teklifabnm bir müzakereye zemin teşki edip etmtmesi hükô.·
metin kararına bağlıdır.

Bahı i

konleransta Amerika murahhasları

Nevyork, 22 (Hususi) - Londrada toplanacak olan bahri
konferansa gidf cek Amerika
murahhasları tayin edilmişlerdir.
Müşavir Amiral Conı heyete
iştirak etmekten imt na etmiş
ise de vuku bulan israr üzerine
teklif ed len vazifeyi kabul etmiştir Amiral Consun ilk istin·
kafı, Amerikan heyetin'n fazla
lastikli bir programla hareket
etmek istemesi yüzt1nden •miı.

' e ri. t:a.f ·tieri
/ -.nkara , 24 (Telefon) - Ma·
arif ilk tedı isat i~lcrinin muhasebei umumiyeye r:ıaklj için bir
teklif yapılmıştır.
T q:ekkül eden bfr komisyon
tetkik:ıt icra etmektedir.

ita/yada f eyezaYJ

Muhteşem düğün
Romaya bir çok kıraHar
gidiyor
Roma, 22 (Hususi) Gazeteler ltalya velrahbııuı düğünii
hakkında uzun makaleler neşre
diyor!ar. Düğün pek muhteşem
olacak ve İspanya, İsveç kıralla
rile prens Dögal ıtirak edecektir. Prenses Mari Jozenin
ailesi, yani bütün Belçika ailei
kırillısi Romaya gelecekl~rdir.
Düğünü müt. akip gen~ t-vliler
Papa tarafından takdis oluna
caklardır.

Tevhit
Zabıta

kuvvetleri için
tekrar tetkikat yapıhyor
Ankara 24 (Telefon) - Zabı
tımın tevhidi için Dahi iye vekAleti yeniden tetkikat icra
etmektedir.
Tevlıit işi inzibat, intizam ve
ikbsat nokt<Jlarmdnn lüıumlY görOlmektedir. Tctkik neticesinde
bir layiha tanzim ve meclise sev·
ki muhtemeldir.

Elektrikle tayyare
idaresi
Par:s, 23 (A.A.) - Hava na·
gemilerle tayyarelerin Herç
fenerleri vasılasilc sevk ve ida·
resi usulünün mucidi olan M.
Loth tarafından
tesis edilen tetkikat ve tcdr:ıat merke·

Dün Kuruçe~me sırtlarında Ö·
lüsü bulunan Recep Abbasın
katili olmakla maznun olarak 3

kiti yakalanmıştır.
Bu adamlar cinayeti itiraf
etmekte, fakat katilin Üzeyr
isminde bir adam olduğunu
söylemektedirler. Üzeyr kaçmıştır.

Derdestine kadar bu Uç maznuoun mevkuf kalmasına karar
verilmiştir. Cinayet bir alacak
meselesi yüzünden yapılmı~hr.

Yenild. er
Atina muhteliti .1\1ısırda
n1ağlt1p o]du
Atina muhteliti bir iki gün
evel Mısrın Arsenl\1 tekıroını
yenmi§ti. Dün gelen bir telgrafa
nazaran ayni Yunan takımı Kahi·
rede Mısır MilJi takımı ile 'ıir
maç yapmış we bire karşı iki
sayı Jle mağlup olmuştur.

l'f. Barone
Ankaraya $!itti
ltaıya sefiri M. Orsini Barone
dün ikşam Ankaraya gitmiştir.
Mumailçyh hükumet erkanımıza
arzı vedn ettikten sonra mem·
tekeline avdet edecektir. ..

Sarhof olunca•• \..~.__

zırı

zini ziyaret dmi']t\r.

-

,

Sisli bir hav;ıda yopıJan hır
yere inme tecrübesi taın bir muvaffa kiyetle neticelenmjştir.

Zupkof hudut harici
Bon, 23 (A.A.) - Sekiı. gün
hajJse mahkum edilen Zuphof
Lüksenburg hududuna ıevkedi
lecektir.

Aksarayda Şe~ erci aokağmda
odpn tüccarı Ali beyin neıdinde misafir Ad.apazarlı Remzi
dün akıam Sirkecide Ankara
bi!a'baneıinde içm4ı, ısarhoı, olmu 49 irasmı ç ldır1111~t •

gfzli ayin yapan

Şeyh Ahmet ile hacı Hasan ve
KAmil derdeat edilmişlerdir.

mışbr.

Rus

filoıunun

~iy o.retleri
Moskova,23 (A.A.)-Tas ajın
ıı

bildiriyor : Rusyanın Baltık
filosuna mensup gemilerinden
bir çoğu ecnebi memleketleri
ziyaret için uzun bir sefere çı
kacaktır.

Pendik postanesinde
Posta ve telgrt1f müfettiıhğin
ce görülen lflzum Uzerine Pendik . poıtaneıl mepıur!ftrmd1tQ
birine işten el çektirilrniıtir,

aza~ıyor
Londra, 23 (A. A.) - Eylülfln
otuzunda nihayet bulan üç aylık bir devre esnasında İngil
terede Gal memleketinde vuku bulan tevellildat şimdiye
kadar kaydedilen yekfınlara na·
zaran en az bir miktar arzetmittir.

Esr arenQiz

ıui

kastier

Altona, 23 (A.A.) Şlez
vig, Holştay ve Hanovre eyaletlerinde tethiş maksadile yapılan sui kastler hakkında adliye memurlan tarafından yapılan tahkikat bu sui kastlerin
uzun zamandan beri muayyen
bir usul dairesinde hazırlanmış
olduğunu

•

kdam - Ahmet Cevdet Ley
piyasa buhranından bahsediyor. liuoa sebep olarak ta
bu sene bazı ihracnt emticımız-.
anı olan hasar ile tüccarın ıu
zumundan fazla mal ithal etmeai
ve bunlarm bedellerini tediy~de

i

.

ı:ııütkülAta uğramaları göıterili

yor.
Terkos ıirke

umhuriyet -

lngiltcrcde tcvcllüdat

göstermektedir.

I

j

"

Roına, 23 (A.A.) Son gi.jnlerde vuku bulan feyezanlar
Korigliyano civarında dört bin
hektarlık ekilmiş araziyi tahrip
etmiş, Konsenza-Sivari arasın
daki timendifer yolunu kapat

etmek istr,r~~n yakayı ele veren
yeınedar Mondeıtayiı.ı AdJiyeye

lir~

Amerikan inşaat
şirketı için tetkikat yap1lı~yor

Yunıın f Pklsi

rim:ze g" mistir.
lf Afyonda saatlerin tevhidi
için top atılmasına karar veril-

40000

30 mi yon

İtalya kıralı

-=====-======- - - -

*

2S

C

tinın

veıiyetile meşgııl o-

luyor. Yeni tesisat vücuda
getirmt ıi şartile ıirketfo imtiyaz
müddetinin temdit edilec~ğini
duyduğunu ı&yliyen refikimiz,
6tedenberi bu meseleye ait olmak tııere icra edeıeldiğl nefriyatı tekrarladıktan sonra bayle
bir taşavvur karıısında hayr~tini
göstermekten kendiPİ alamıyor
ve bunu hazin ve eliırı bir macera o'arak tavsif ediyor.
illiyet Siift meb'usu

M

Mahmut beyin

başm~kalesi
dair) dir. Uın18mi

bugünkü

( Bankalara
harbin i.ktt•adi vaziyeti bozarak bir çok can-

ların yanmasına

aebebiy~t

ver-

mesi bankalan baıı tedbirler
almıya sevketmijtir : Her fırsat·
tan istifade ederek itibarı yük·
se1tm~k.

au

arada kabaran masrafları

tenzil etmek te bir ıa~r~t ol..
mut ve bu hal, binnetice b~n·
katar arasında birlc,melerQ yol
açmıştır.

Mahmut bey bu mübleayı
reddettikten !jonra bu halin en
ziyade Amerika vı l\Jmanyada.
göründüğün.Ü
kaydediyqr ve
memleketimizde ban..~{l mefhumunun nasıl anlaşıldığını soruyor ve ileride bu noktayı tahlil
edeceğini vadediyor.
akıl - İki yıldız imzasile
«Şebrem" ni beni fahri mU·
fettit tayin etse..... arzusunu izhar ediyor ve yapzıcakl"
nm on ü.ç numara albnda sır'l
lıyor: Bunl•r yollarda •ağdan yürümeyi temin, kaldırn~larda mUsahabeyi nıen, yolda Heri geçmek
için öndekileri elite itenleri tekdir, yanıa kalkıın ıoförleri tec·
ıiye, dilencileri toplamak, lram•
vay basamak aıe~ine set çek..
mck,
tramvaylarda aktarma
hakkı
veren biletler ihdas,
Rumca bağıran satıcılardan yirmi lira ceza almak, tanıifat
aıaelesini
diJd,ate sevketaıek,
ecn~bileri dilenci ve Y aliudi
tatizinden kurtarmak, k~ldarım-
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Gümrüklerde

Efgan zabitleri

eşyadan cenize
atılanlar da satılacak
Rüsumat idaresi gümrüklerde
kalan ıahipsiz eşyayı kanuni
müddetlerini doldurduktan sonra
satmakta, fakat
bultrnan bedel,
satılan
malı n
gümrük resmını
ödemiye kifayet "
etmezse, satıl
mamakta ve bir- 8
kaç
memurun
huzurile denize r----....-

Sefir avdet edince
İstanbuldan a yrılacakla1

a

l\1etruk

atılınaktaydı.

lakadarlar

~~~~-1
E

Abu

şeLlin doğru o?madığını görmüş

ler ve kanunun tadili için bir
layiha hazırlamışlardır. Bu layiha kabul edildiği takdirde,
bu
kabil
eşya
açılacak
eşyayı ayniye mağazalarında sablacak ve denize atı'mıyacaktır.
Bundan başka uzun müddet
gümrükte kaldığı takdirde çü·
rüyecek olan eşyanın bekletilme müddetleri de kısattılacak
ve z .:mıra meydan verilmiyecektir.

ihtiyacı
kalmadı

Anlrepo

Antrepo buhranı tamamen
zail olmuş, hatta Haliç Fenerindeki rıhtım gümrük ambarların
dan «Amar» ambarı denilen 2
numaralı ambar kapatalmı~, mev·
cut eşya 1 numarala ambara
nak edilmiştir.
Rıhtım

şirketi,

müvaredatın

azalması iizerine fazla antrepo·
ya ihtiyaç kalmadığını ileri sürerek Rüsumat idaresine müracaat et miş, Fenerdeki 2 numaralı
., mbar ile Ayvansaray ambarının
ela kap atılarak buralardaki eş·

~ anın

Kasımpaşada

r~harına nak

Camialtı

ine rnüaaacle edil-

rica etmiştir. Rllsumat
i:laresi henüz kararını verme-

i

Nereye gitti?
Eskici bir Yahudi bir
haftadır ka yı pl
Üsküdarda oturan 71 yaıında
Elya:ıar isminde bir eskici Yahudi kaybolmuştur. Ailesi zabıtaya
müracaatle aranmasını rica etmiş, fakat bir haftadan beri ya·
pılan taharriyat hiç bir netice
vermemiştir.

Elyazann, parsına tamaan katledilmiş olması ihtimali olduğu kadar, intihar etmiş veya herhangi
bir yerde misafirlikte kalmış ?iması da muhtemeldir.
Zabıta taharriyata devam etmektedir.
Bütün merkezlere
Elyazarın aranması için tamim
gönderilmiştir.
'

Bir amele
Denize atılarak

intihar etti
Kaııımpaşada Camiikebir so~
kağında oturan ve deniz makine
fabrikasında çalışan Asım Ef.

bu sabah saat 7 de kendis 'ni
fabrika önünden denize atarak
intihar etmiştir.
Intibarın sebebi ma!iim değil
dir. Ceset denizden çıkarılmış,
tahkikata başlanmıştır.

Bir cerh hadisesi
GaJatada B~kirin kahvesinde
Mustafa, Hasan, bekçi Süleyman
alacak yüzünden kavga etmişler,
kahveci Bekir bıçakla ~olundan
yaralanmıştır.

•es· nı

I"'~ş tir.

~--------------------.,

Son Saat

Kadıköyünde yeldeğirmenincle

oturan

çırağı
Davit
lirasını çalmış, kaç-

Rafailin

ustasının

60

mıştır.

in

dün gece
üç dükkan yandı

Dün gece saat «3» te Beyoğ
lunda limoni sokağında Ohar.isyan aparhmarunın altındaki
çaycı Hayru!' .:ıhın dükkanından
yangın çık ı.r. ı-t, La dükkan iJe
yanındaki s~plr:ır.ı ve tnhafiy,.ci
dükkanı yaııaı~ı ha,cie ~ondü...ı

hiş bir çete
yakalandı
Zabıta,
hırsızlık

muhtelif semtlerde
\rak'alan yapan bir

kumpanyayı t<ımamen yaka':ı
mış,

adliyeye teslim etmiştir.
Hırs ı zlar Beşiktaş ve Maç·
ka, civarmda bazı evleri soy-

mi.iştür.

Jen2ral

J

dün Bcyoğlunda bir Lehlinin
evinde bulunmuştur. Zabıta bu
hahları çalan hırsızları adliyeye
teslim etmiştir.

kadın yüzünden
Karagilmrükte Hatice Sultan
mahallesinde oturan Talat ile
Boşnak Sabri, bir kadın yilıünden kavga etmişler, Sabri kama
ile T alatı iki yerinden ehemmiyetli surette yaralamıştır. Mecruh hastaneye yatırılmıştır.

Gene

· Otomobil alhnda
Pangaltıda

oturan
madam
Okrana dün Voyvoda caddesinden geçerken şoför İsmailin
idaresindeki 1657 numaralı otomobilin altında kalmış, yaralan-

tahkikatını koJaylaştırmış, hır
~azlardnn Cemil, Lazarı, Nuri
ve arabacı İsmail, yakalanmış, çaldıkları eşyalardan bir
kısmını da
Kumkapıda ele

mıştır. Şoför yakalanmıştır.

geçirmiştir.

Tercümanlar

Hı rsızl ar halı ve gümüş takımı
efynlan

Kara-

mışhr.
m~ııe:ııs 5z1 :1;.•;t;ı1'f1:twa•:cıcee

evill:

eneral Dolar anın evinden
çalınan halılardan 10 tanesi de

Son vak'aları Çifte havuz·
larda Şükufe hamının evini
soym alarıdır. Hırsızlar soyduk'
lan evlerden
alınan eşyaları
Kumkapıda Gemlikli Alin;n
evine gece yarısı sandalla götürerek saklamışlardır. Şükufe
hanımın
evini t;oyduklarının
ertesi günü hırsızlardan Ce~il bütün sabah ~azetelerini
almış, kendisi okuma bilmediği
ıçı n
Kumkapıda
bir
adama:
- Arkadaş şu gazeteleri
oku bakalım. Çıfte havuzlarda hırsızlık var mı, diye gazeteleri vermiş, okutmuştur. Zabıta bu adamın ihbarı ile

lnymctli

Dolaranın

soyan!ar

muşlardır.

ruürsele Gemlikli AEnin motoru ile göndermiş!erdir. l~a·
ramürseld eki mesruk eşyalar
da e!e geçirilmiş, Ali ya"kalan-

.....

Beyoğlunda

farı olan müt-

gibi

Hırsız çırak

Yangın

Birçok yatak ..

toplanıyor
Ter ciiman?ar cemiyeti yann
s2at beşte Beyoğlu Halk fırka
sında ls.ongre aktedecektir. Ter·
cüm an'. ar Şehremanetinden şikaı yetler!ni tespit edeceklerdir.

TAl-{VİMİ

24
Teşrinisani

Pazar
CemaziyelAhir: 22
N a maz
~ahah

Otle

li:SS

12.06

!4.30

16,45

ra.21

Fakır

bir adam ele geçirdiği midyenin içinde bir
inci bulunca: ~zengin oldum» diye düşündü. Fakat
midye zehirli idi, yiyince
lildll. Servet için doğma
mış olanlar ele geı;irdıkleri
servetten uzun mliddet istifade edemezler.
'

.......................
Hava. aproru
Bu sabah tazyıkı ne:ıİmi (767) milimetre idi.
Dün azami hararet «11»
bu sabah asgari hararet
t8) derecedir. Bu gece
poyraz, hava bulutlu, hafif
yağmurludur.
, K.mJll ll ruatanes!Men

•

Mi

alınmıştırl

..

w;w

Borsa cetveli
{n~ıiliz 1015,.50; Frank
11.85,00; Liret 8,91,50; ls-

viçrc2,40,00i Dolar ·16,03f25;
OahiH 97,15,0:Altıo 914,00;
Anadolu 24,80,00: Rumeli
6, 70; Tramvay 73,0; Dnyı.ınu mu"ahbid.e 214,25.
rls

Zava!lı

vakitleri

ikindi Ak~am Yatsı

bıı n 'ka ~ır. j ın ıılınnııstırl

belediye

ıu1emuı·lar1

'

Eğer yelişrniş bir oğlum olsaidi, tuluat kumpanyalarına per-

şmıza

[Gaze!eleri okurken 111
V akıt - Fransada delilerin 1

ceza
t op.ar;ar,
' '

y a :- a rsmız

zaptı

imza etmezler, biraz sert
söyleseniz:
- Ne vuruyorsun bir tane?
Diye bağırırlar ve tutarlar bizi seksen yere şikayet ederler.
Doğrusu ne yapacağtmızı, nasıl hareket edeceğimizi biz de

<Ieci yapar, fakat, asb belediye
memuru yapmazdım.
mıktan artıyormuş.
ı
Bakıyorum vur abalıya kabi- Y aln z Fransada mı,
linden rastgelen bu zava!lılara
nerede artmıyor ki?
hücum ediyorlar, rast gelen bu
· Milliyet - İ~stzliğe karşı.
zavallılara yükleniyor. Sabit sa- En birinci ve kestirme
şaşardık.
lıcı bunlara çatar, seyyar satıcı
çar~ gündüz uykusudur.
Ne yapalım 2iyaru· yok, bu da
bunlara kafa tutar, yolcu bunlar·
Cumhuriyet Şişanede
çi! emizmiş, çeke ceğiz!
dan hıncını ahr, hancı bun!ara subir hadise oldu.
Genç memurun bu şikiiyetini
rat asar ve nihayet Şişhane yo- Bereket versin şişeler,
din!emiye zaten hacet bile yok.
kuşunda üçyüz kokoz bezirgan
kavanozlar lurılmadı.
Çünkü
görünen köy kı'ağuz istebunlar::ı musallat olur, hatta arı
Milliyet Kış kapımızın
mez.
acı ve yanık jandarmaya dert
önilnde ıslık çalmıya başladı.
- Vur ahahyal
yananlar bile bunların yanında
Nerde ise kömürcüle~e
yeleleri kabarmış birer arslan
Diyip herkes onlara yükleni·
diye bağumıya baş1 voyvo!
kesilir. Bundan bir ay kadar
yor, başka!arından alamadıkları
ı~ hy~cak!
_
evel genç bir belediye memuru
hınçlarını bu zavallı küçük me·
vapurda bir arkadaşına şöyle
beri satan çocuklardan bilhassa
murlardan almıya kalkışıyorlar.
dert yanıyordu:
Yahudi çocukla rından bilseniz
T evekke:i dememişler:
- Ben kUçükken çok yaraneler çr kiyorurn. Yalnı z çocuklarBir insanın adı çıkacağına
r.l.azdım, annem
boyuna ilahi
dan değil büy~k.erden de neler
can çıksın! Diye.
çocuk, bana ettiklerini sen de
çekiyorum.
Onha.nn da bir kere nasılsa
çocuklarından çekersin!
- Yesak!
adı çıkmış diye kendHerine bu
diye b~ddüa ede~di.
dersiniz anlamaz!ar.
k:ıaar yüklenmek, izzeti nefisVakla ço:uğıım çocuğum yok
- Burada durulmaz
ama an;:emin inkisarı, beddüası
dersiniz c!in'. emezler.
lerini bukadar hırpalamak olur
beui başka türlü tuttu, kendi
Mer~eze göförmiye kalkarsı
mu ya?
nız; yaygara koparıp ahali·
çocuklarım yerine, yollarda öte
Osman Cemal

Dün hareket eden zabitler
Türkiyede tahsilde bulunan
Efganlı zabitlerden memleketlerine avdet etmek istiyenlerin
sevki için Efgan sefiri bir İtal
yan vapur şirketi ile anlaşmış
br.
Fakat sefir buradan aynldık- 1
tan sonra, ıirket memleketlerine
avdet etmek istiyen zabitlerin
müracaatini reddetmiştir.
Bu zabitlerden bir kıımı ıefl ı
rin gelmesi.ni uzun müddet bekli- J
yemiyecekleri için, dlin akşam
memleketlerine
mütevecciben i
şehrimizi terketmişlerdir.
'.
Burada bulunan diğer Efganlı ~
zabitlerin memleketlerine dön• J
meJeri sefirin avdetine kalmıtbr•
•
_j

\

)- ; Boks.~~
Karnera dünya -.
şampiyonluğuna
doğru gidiyor

lll

Meşhur İtalyan boksörü Primo

Kamera, kendini dünya

şampi

yonluğuna götürecek adımlardan
birini daha attı ve Londrada,

maruf Amerikan boksörll Yang
)triblingi dördüncü ravuntta
mağlüp etti. Bu p.ıycadelo çok
çetin olmuş, maçta İngiliz veliahtı da hazır bulunmuştur. Dört
devre devam eden bu vuruşma,
Amerikalı boksörün yıldırım gibi
yaptığı bir hücumla başlamıştır.
Her maçta olduğu gibi bu
defa da ağır davranan Primo
Karnera gözünil açıp kapaymcıya
kadar çenesine birkaç kuvvetli
yumruk yemiştir.
İkinci devrede de ayni ha)
vaki olmuş, fakat yediği yumruklar Kameraya ancak bir defa
yüzünü ekşittirmiştir.
Dördüncü devrede iıe Karoera yediği bir darbe ile yere
yuvarlanmışsa da derhal kalkm11
ve savurduğu bir yumruk ile
Amerikalıyı yere sermiştir.
Son saniyede ayağa kalkabilen Y ang Stribling Kameranın bacak arasına iki defa
vurmuştur. Karnera Feci surette
yere düşüp kıvranırken hakem,
Amerikalıyı diskalifiye etmfş,
Karnera galip ilan olunmuştur•

Ramide elektrik
Rami köyünün elektrikle ten·
viri için Kağıthane sırtından havai hat ile yapılan tesisat ikmal
edilmiş ve geçen günden itiba·
ren köyün e:ektrikleri yanmıya
başlamıştır.

ŞEHREMANETl BU AKŞAM
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SON MACERA
Her f(in bir tane
(

Mişonun

Casusluk

kanlan

sergüzeşti

İlribacaAın notlanndaa :

Nakl•d•nı

..

~.:
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.Ahmet Hidayet
Salomon cuma g&nG BeyoiJu
caddesinde Mışona rasg"eJdi. Yanıuda gtizel bir kadın vardı. AiJ ece g6r0şmedikJeri için Mifonun
nesi oluyor, Sa!omon farkmda
d ğildi. Fak11t tatlı tath g~rD
tür erken Mı~on birden aklan•
dahiyane bir fikir gelmif gibi
yer nden sıçrayarak:
- Affedersin, dedi, bizim
madamaçiyi san!l pirazante etmeyi unuttum. Musu Salamon,
madamım.

Salamon bu esmer firini kar~
kqh, kara ıözlii kadmm cJJni
aıkb Ye ayrıldılar.

•

Sah ghll Salamoa Harbiye
tramvayına yetifmek için Emindurak yerine kotuyordu.
Arkadan bir ses İf İUİ:
- Musu Salomoa, Muau Salomon !.
Baımı geri çevirdi bakb: Miton.. Yanında arkası de>nük bir
kadm vardı. HAi hatJr sordular,
dereden tepeden beylik birkaç
likırdı ettiler. Mifon:
- Sen bizim Madamaçiyi taa
nir misin? diye sordu. Salomon :
- Y eçen sefer teııiıdidik yal
demek için ağılDI açmak lber :li ki kadua birdenbire dand 3uablltiln ba~ka, nrıpı, maV; ,özlü buiydı.
6n0

•

Ertesi halta bir ai1n Salomon
Tak11mdea qaha doğru iniyordu.
Mab.allebicide l4İfODU ı&rdtı.
Öteki iki kadina ~ te beme
miyen baiday rengi, bahk etiade bir madamla beraber otunayordu.
Salamon kendi kendine ~ylendi:
- UJan köftehor, ıımdi yanina yitsem bunu da kirim der
ya!

Ba işe bir tilrltl akıl

erdi~

medi. Mişon ya onunla alay e-

..Son Saat,, ia

diyordu. Yabut ta hlrbirinden
fizli ayn ayn malaallelerde ev·
lenmittL

•

Aradan bir ay kadar reqmif
Miton Salomonun akhndandan
çılrmıtb bilef
O, ba abam ln•k yılda bir
yapyacatı

bekar
hayatınm
zedll anlerbli dOtGnlyordu.
ICan8I Rebeka anaiae git.lif,

ona da gQn clotmufhL
Orta ..... Wr ........ ,..

mek ,edlldm - . prcleabara
girdi. Danaett i, artWlerle bedava tarafmda fiaairclettl. Geç
vakıt çıkarkea M11oaa tuadllf
ettL Mito11:
- Dur be, beraber Jideriz,
diyordu, bea ıByle bir baktım ..
Hani, hiç ybmeye y8ynm yok.
zaten bilim lsAri otomebilde
bekliyor.

Dıtan ~-· 5alom• ~

den mınlıdaL,orcha:
•
- Bakalım bu Mferld ae
biçim ıeyl.
Bir de otomobHe ıaz atmca
ne f8nlln! Arabadaki Salamonma kendi iz kanmyth. Demek

- Am-·

01111:

pllyeıuaul

Diye aldatunt, MifOll)a ~
yordu. Salam• . . Malaceıde

ikea Mi,.. ona
duı çekiy&r:

muttuıl

ko!un-

- Ahir alık u Nkıyomm,
diyordu. Yllril Mili khime prezuta ecle,ilL
Artık

Salamoaun kafaa kaz-

mlfb:
-

Ulan kaata dedi, her haf·

ta bqka l»ir kacl• klnm diye
yutturdun. F &Irat kendi 6z kirimi de itana lrArla yihl yoıter
mek ifte huna dayanamam.

Ve Salamoaıı• bato.. ltltlbr
ajırlığiyle Mife11m bluma fD..
mitti.

romanı:

L'
'-1Lfli1E 1,

N ç NAi.
-15-3Madam d6 Mamov•kadan bi•
zim bu mukarenetimiZI tesise
vasda olaD vefakir muhibbenin
kim olduğunu ıormıya ceaaret
edemedim.
Doğrusu. bu irtibat memureanin hüviyeti de bemi timdililr
o kadar meşgul etnüyordu. Ben
daha ziyade gftzel Polonyab De
meşgul bu.unuyordum.
Demek ki bu kadın, beni,
dostum doktor Şomb~rge tak·
dim edilmek emelıle tammak
istemişti.

.Ahi Bu ahv li ruh:ye. m&tehassıs arı•.• Kadınlarm yanında
ne de çok itibarlan vardır.
MüB.kalımızın
ertesi
,nan
alira do.1tum ııa mektup yazdım.
~ .. velA .ı:.ıouem) ada u(up olmadı-

Mahanfrfı

Morla Dekobra
t- IOfdum. Oadaıı IOllra ela
leh kızının ruhi butahjun maa,_.,. muvafakat edip etmiyeeeiini an.lamak istedim. Bet
alb ai1adu e•el cevaba intizar
etmediiim için, Madam ela Marnovakayı

hafta 80llUlla kadar
g6remiyecefime g&re, ktlçlk
valizimi haıırlıJ•ak • Rozallat »
yabna dandtım.

Doetum Riburn kırk sekiz •at devam edeeelc hır bahir aYı
tertip etmiffenli. Ben de a'flaaırtren ftldt pçirmlf olarchna.

Alqam saat yedi .,...._ lfyaaı
yattaki kamarama y.a..ttıiyor·
dum. Sutiya. .açlanna bet alb
ıh ıilncek ondGllay• yapbr·
mak için karaya çıkmıfb.

Sidney, glvertede. g3aaleflnin
k.ol!anm clineklerine kadar çe-

t\uledco

- Medeni ve hftr bir memle·
kette bu kadar bariz bir baklız
J.tıa irtikAp edileceğine doğruau
llatlmal ve inıkln taaaVTUr edemezdim, Her doktor!. ..
Mımatabım ba muhik senenifimi hakketmiı kabahatli bir çocuk gibi batını 6n0ne eidi ve:
- Anlamazaınaz Olivyal dedi,
bu adamm elinde olıadar blylk
Wr Dlfuz ve kudret varki benim
kendisi ile uinfap bqa çıkmak·
bğımm imkln Te ihtimali yoktur.
- Adam mdel b6yle aakat
f t kaba aaba bir adamm alfuz
Te iktidarı ne olabilir ki?
- Sakat makat ama bir ıGa
ba~e
Uaremalıa ailki

içinde

lmmaDClam Foa
ukeriden tar-

dettiriverdi. Halbuki Fon Uagemah busa alayına mensup bulancluktaa haıka claJ181 da lmperatonm e11 ıazde jeaenlJeriDdea bfrilİdir. B61le bir adamla
8ğr&flbr mı hiç lmım.I Herif beDİ de bir kere parmaiJna doh-

J&cak oluna mutlaka azle~
•eden rahat etma.
Belkide ba adam hiç
laaia olmadajı bir allfmu haiz
imit gibi danamyor. Fon Unge•ahı o topal bacaklı meabu.ua
tanletthcliil •• malam?
- Hayır, hayır evlldıml Ben
iflerin iç yOzllntl bildiğimden bu
adamm derecei kudretini pek
iyi takdir ~erim.
Ba s&zleri a&ylerlcen muhatabım manidar bir surette başını
..U.yordu.
Doktorun çenesinin batınm
çlzlllmiye bAfladıpı gGriince
muumane bir tavırla sordum:
- Bu derece aDfuz ve iktidar
aMbi oldup anlaftlan bu adam
kimclJr, ne İf yaparf Nofuz ve
iktidarım kimdea alll' Her doktor?
Yinaif, balık avı !evazımmm yata
irk&bma nezaret ediyor~u.
KGçlk tayfa kamaramm kapısma vurdu:

-

Efendi.

- Ne var yavrum?
- Sizi gtlvertede birisi istiyor.
- Erkek mi? Kadın mı?
- Pek erkete benHmiyor,
kadm olacak.
Gllverteye çı1' bm. Siyahlar
giyfnmit bir kOçllk kadın yaklqtı.
- Möayö Frederik l.Ambrun
zab llYDiz miainiz?
- Evet Madam. Kiminle teıerrtlf ediyorum?
- Madam Devilf er.•
Hayretimi
aaklıyamamıflm .
Siyahlı kadın bunun farkma va·
rarak, derhal özlir diledi.
- Ohf Affedersiniz efendim
dedi. sizi rahatsn ettim. Fakat
çok milhim bir sebep olmasaydı
gelmezdim. Evvela otelinize uğ·
ramışbm. Bu yatta olduğunuzu

söylediler.
-

Evet, madam, iki gün te
~ayyilp edecektim. Bir cevaba
'ntiıaren..
- Doktor Şomhergten ge·
&ecek cevap değd mı? Biliyo-

Muhatabım

sualime cevap vermeden evel gazJOğtlnO dilzelterek ytlzllme bakh ve:
- Olivya, kızım! Dedi, ben
siı:ınOsalim itibarile
pedertnız
olabilırim, ve bu sıfatla size bir
nasihat vermeme mftAade edi·
DİZ. Arzunuz hillhna ve bir gtna taksir1niz olmadan ettna Ye
can sıkıcı bir meseleye karJfmlf
bulunuyorsunuz. Hiç f(lphe etmiyorum ki kadmlara hH bir
tecesstısle bu itin ktlnhthdl anlamak istiyorsunuz. Halbuki ba
iti ne kadar tamike ainfırA
nız bili ihtiyar uyandırDUf oldu·
ğunuz ı&pbeleri ele o derece
kuvvetlendirmit olummuz kızım.
Beni dhıleraeniz blltiia bun1an
unutarak Wr an eTel memle-ketinize avdet etmeafa bir çareaine bakmaz evlldım. Sbe verebileceğim baba nuihati bundan ibuettir.
Doktor fon Hençenin ~nesi
oldukça dnılik bir adam olduğunu ı6ylemif tim. Doktor bu
hitabeden aonra Anki yilrefi
nisbeten ferahlam11 gibi yazı
m...sma dojra ilerledi f t masamn lzererinden bir zarf alda

soma bana lütapeclerek:
- Alta .,.. ........ 1.-..
draya kadar ıeyahatinfzin masrafım bu zarfa koydum. Berlin
için ıon tren, zannıma kaluu
Şllçtan ba aktam Aat dokuzu
on iki geçe hareket ediyor. Ve
sabahleyin aaat on buçufa doiru Berline muvualat ediyor•
Dokuza kadar daha hayli Takit
Yar. Binaenaleyh rahat rahat
tu•alet nizi yapar ve pyinebillrsiniz. Ben de size Sertinde tanı
dığım namuslu ve asude bir iki
otelin adresini yazıp lranrlanm.
Sanki kowlmak yetİflDİ:rormat
R"ibi hemen sıcaj1 mcajma o
rum. Aniyeıka

bana

mWlkatı

mzdan bahsetti.
- MaatteeuOf benti cevap
gelmedi. Size yeni bir haber
veremiyeceğim.

Madam Deviller

ıes;n1 alçalttı

ve mahrem bir teY a6yler

sibi:

- Ben bunun için gelmedim,
dedi, fakat aiaden bu yatla ıit·
memeniıi
istirham edeceiim.
Aniyelkanm bu akşam Iİze çok
ihtiyacı var.
Madam Devillerin bu teşeb.

biall, laakikaten merakıma dokunmUfbl. Anlqılan Leh ıtıaeH,
benim vakitlerimi ne tarzda
geçirmeme mOdabale edecek
kadar dostluğumuza ftl•eniyor·
du.
- Kontu da Mamovakaıwı
bu aktam mutlaka beni ıaraıek
istediğine emin m'ıiniz?
- Sin derhal ıebeWnı de
s6yliveyim efendim. Kendili yemekten sonra, dostlarmdaa prenses Valdor!uu tertip ettiii ıar
den partiye davetlıdir. İeudl·
en mevzuu bahıolan adamın da
bu gece oraya geJecejini 61rendi.
- Yani en bQytlk dGpıam

Abnaeı l:emalettın

alqam hareket etmek mecburiyeti beni büsbütün çileden çı
karmlfb.
Bu aefer ciddi bir teeullr,
bir infialle:
- Ne MSylOyoraunm Her
Doktor? dedim, b6yle alellcele,
hemen bu akşam nasıl hareket
edebilirim?
Muhatabun cebrO tazyik alhada hareket etmekte olduğunu
İfl'apeder bir hareketle:
- Ne kadar çabuk hareket
edeneni& bakk1D1Zda o kadar
iyi olurl Diye aunldandı.
- Zaten cumaya Berline gi·
decektim. Halbuki bu~ daha
pazartesi. Dijer taraftan doğru
ca İngiltereye gitmekliğimin de
imklm yok, lira aizi• de malumabaaz bulunduju gibi enittemle
bemfirem
apatosun birinde
Berliae ıelecekler ve tatillerini
benimle birlikte Kara orman
k6ylerinde geçirecekler.
Hiç
olmaua perıembe aktamma kadar mGuade edinız de burada

kalaya.
-Pek m6teeesirim Olivya, ama
bunun maalesef imklnı yok....
Ancak o zaman iğribacağın
benim derhal, hemen o gece
Şllçtaa maldattmlmamı talepetmiı olduğunu anladım.
Bww anladım ama

Doktor
fo11 Hençenin de bili ihtiyar
bu adama itaat etmesi hayretimi mucip oldu. Çiillkll doktor
pek kadim bir Pomeranya aile·
sine memap bulunuyordu. Hençe
ailesi imtiyaz f t an'anelerini
batta sic:len bllklimdarlanna
bile kartı ailihbedeat olarak
mlldafaa etmif olmakla maruf
idi. Diğer taraftan doktorun
vicdanmm emirleri hilifına harekete tenezzOI edecek bir
adam olmacbp da maliimumdu.
(Arkası var)

ela

mı oraya

davetb 1 Şu alb

ayda- Kontesin zihnini mqgul
eden adam ••
- Bizzat kendisi efendim.
Ben Kontese daveti kabul et·
memesini tavsiye ettim.
Fakat reddedemedi. Bunun
lberiDe biç olmazsa oraya aizinle beraber fitmeaini rica ettim.
Çtınkll ıiz onun yamiıda bulundukça tamiri gayri kabil bir hadis~ olmaz kanaatindeyim.
- Ga.terdijiniz bu itimada
çok teıekk&r ederim madam.
Fakat fimdiye kadar böyle bir
ftZife b&flma ilk defa geliyor.
Maamafi bu vazifeyi memnuniyet·
le kabul ettiğimı ilAve edebili-

rim.
- O halde ıizi bekliyebiliriz,
cletu mi?
- Hay hay, timdi.. Siz 16tfeo otomobffimde beni bekleyiaiz. Ben dostlanmdan mnaaade
alayımi bir kı dakika içinde
ıelirim.

-

T qekkftr ederim efendim.
Nezaketınızden
ancak bunu
beklcfdik.
(Arkası var]

....

Teşrlnfsant
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Merkez memuruna eöz

tcıhlil ve kusurlarınızı
tedcıvi cdcccöiz. ~

Ruhunuzu

kırpan kadın

•

L. Bey içinde
niçin

ofurmıyacQğı oportımonı
ve nasıl tuttu?

insan her zaman toyluk etmez
ama, buı bazı oluyor işte...
Anlatalım:

Merkez memuru
çenlerde Şiılide
oturftn bir doslunıı ziyarete gidiyordu. Pangal-

l...

bey ge~

Genç hanım:
- Apartımanı görmek istiyorsunuz değil mi efendim? dedikten sonradır ~ hakikat l. beyin k:ıfasına danketti. Hanım sokakta baıka bir

dü.

Neleri

karşı kaldırımda

tıman1 aram

göymiyc gelmiı bir
kiracı

ruh Te ~biat.uıı

Çok gtiz:el yOriiyordu; çok kibar bir tavn vardı. 1. bey:
- Bir aile kad ı ..
Olduğuna hükmetmckie berabcı:' gözlerini ondan ayıramadı.
Sade göılerile değil adımlarile
de onu takip ediyordu. 1. bey
karşı kaldı~u!?a ntladı, ileri geçti,
geri kaldı. Kadımn naıan dikkatin! celbetmişti.
Bu smıda genç kadın ona
C::oğru bakb, başile hafif selim
verir gibi yaptı. Gfilllmıcdi. Bir
nz sonra bir sparbmanın kapı
Girerken de

1.. bey heyecr.n ve tereddfttle
hanımı

taklp etti. Hamm bir dakib\ onun yüıfine baktı. Sonra
tnJacmş gibi:
- Buyrun Efendim. dedi,
1. bey bftsbütiln ıaıaladı.
- Af.. Demek?..
içeriye girdiler, bir salon, bir
aalon daha. Bir ihtiyar zat, 7aflıca bir hanım, çocuklar,.
- Peki bunun manası ne?

-

kala-

!lzlık,

ean

titidik, utangaçhk,

11kıohlan,
korkaklık,

tenbelli.k, karıU'lızlık, watçıhk, mcrdünıgirizlik,

geçimsizlik ve iptilAlar.

dan her hangi bir ~lyetini• vusa .
8 - Zcv~ scvco ve ya evlAdJDız
dan hec bingi birinin kuaurlannı
dü%eltmck iııtiyorııanı•.

4 -

Sırf ruh!

usullerle gilzelletve ya za.iflamak

5 - fter hangi beğendiğiniz bir
insana ma'nen ve ya maddeten benzemek isriyonanız.

6 - Vaktından evvel ilıtiyarlamaktan şif!yetiniz vana.
7 - DC'lğacak çocu~nıızun gtlzel
ve ıeki olmasını, ve ya hangi renk
&nzefiıkte o maııını. ıstıyoreanız._

Yetmiş liradır.

J'dutlaka bir fiat vermek
IazımdJ; 50 verdi. Ev sahibi çok
ısrar etmedi. 55 liraya kabule
mecbur kaldı. Yann taşınmak
n~ere ayrılıp gidecekti; fakat
yirmi lira da pey vermek
icap etti.
Ne ise çok pahalıya ma.lo!mamıştı. F a~at ı... bey o günden beri Şiıli civarında hiç görünml\yor.

Neş'esiılik,

2 -

ı11ıyarak:

nışhdır efendirn, mempun
cağınızı limit ~Clcrim.
s ... bey 'Jqras1pı aorau:

etdmıek, öğ.

fena huylar, her nevi evham, sabır.

1... bey vaziyeti derhal kavradı. Ne kadar
olsa polis değil
r.li? Ve hiç bozEvet bammefendf raha~sızettim.
- EstağfuruHah efendim, buyurun, kı z: geıdirsip.
1.. bey salona ~öndüğn znmar:ı
genç hanım sordu:
- Nasıl ~eyendiniı mi efendil!l?
- Çok gfizel hanımefendi.
Bilhassa ne ~aretini beyendim.
- Ayni zamanda çok kulln-

tahlil

renmek istiyortanız.

zannet-

mjşti.

teşemdi.

ıorobUfrıinlz?

Bu ecdveldeki şeylerden her hangi
biri için kıza bir mektupla ( Kripto.
psikoloji ) uıiltahhueıaımııa mdraca.
at ediniı ı
1 - Kendi ruhunuzu ve tabiatı~
nızı, yahut zevç Te ya ıı:evccnizin

ve i(apı
can g!rerken onu kiralık apar-

yilrllyen bir kadın nazarı dikkatini celbetti.
Bu, çok gfü:el bir
kadmdı; çok mu
kellef, çok muh-

girdi.
arkasına bakmıştı.

ilk •ualleri ve bu •uallerha cevaplanm
.--------.....
latanbal U. O. U.

vermiı

Giderken

sın( an fçeı ı

En müzmin .huylannızm (kripto psikoloji) usuııertıe
son derece basit tedavi çareleri vardır

tanıdığına s~lim

bya doğru yUrü-.

Sırf

maşra/su
sorunuı

ruM usullarla
çarelerini

1 - Bahis ye ya ~ikbct ettj~i2
hlli nasıl hlaı~iyoreunuJ
2 -

Mesleğiniz Ye yaoınız nedir 7

Evli miıiniı 1
lsim yerino alfabe rGmuıu

sn•·

Madem ki haaiı tabiaü var•
dır, kendinizden kolaylıkla ıo.
ğutabilirsiniz:: Ona bir iki do•
fa kıymetli hediye veriniz.
Sonr'1 huşuııetle ıeri ahuız.

Bunu nçQncll defa tekrara
ilmim bilo kalmıyıcaktır. Sizden ılddetle l!efret edecektir.

OıkUdar lb.
Zovcenb.in marazi blr tablati olduğu ta&.aklmk ediyor.
Aıla mudarip olmaJDUZ. Bi·
likit zeYctmze ticldetJi 11tırap
veriniz. Sid ancak o vakit
ıicldetle

hlaedecok ve tbtiru•

la aovecektir.

latanbul K.

t.

Evlenmek iatediğWz hanı
mın tabiati ıudur:
Şiddetle baııu, binaenaleyh
çok wıkanç. Denar iradeli,
yııni bir~eyi mlltoma•yen ve
aabj olarak Rl'ZJI etmekten
iclı. tfayalperver ve nefsine

çok u ltimadı nr, binıanaleyh her ifte çok mntereddit.
Seu derec! tentlne elverifli,
binaualeyfJ ı.tlmO idare edilmiyo bbWftttli. Atetin mi-..
ıaçlı, ttiaaanainJı

keğiıa

,,il
t!r·

Yunus Ağa, omuzlannı kaldırdı:

iki bekçinin noktai nazarına

t.öre~

RritO, İm:ınıtn lvl.ftllD ~i.

bilir. Bugtm makbul olan gfizollijin etli canlı gO.zellikten
ziyade ( artiıtik ) dedi§imlz
eda atzelliii oldujunu biliniz.
Yani cuip ytız sahfbl olmak,
ytlzde ca.ılp mana bulunmak
kilidir. Bunun için de evveli
iyi gıda almanız ve her g{ln
bir iki saat ge%iııtiler yaparak
kıuıuıızı tufiye etmeniz, ,.nznnOıe
taravet gelmesi için
ıarttır. Hcrgllıı yiizftnliztin cildini de kıremle masaj yapı
nıı ki eski hutut yavaş yavaş
boıulsun. Kendinize nuıl bir
y1lz lstiyor1amz bu ıekli dal·
ma ve tiddetle tahayyOI edin
ve ona benzemeye başladığı
nızı

tiddetle

zlln

inanın,

ytıztıun

dımağmızdald

hututu,

modele g6re yeniden dilıelo

cektir.

lı;mlr

ldademki

AP.

hoonz

y.afUUJ

gençtir, bir huta.hk ta geçirmemftsilli.ı, eğer pederlnizden
inen gelme bir hal deiflıe
ademi iktidar anlattığınız eaulara nazaran bir ( feld telkini) dlr. Son derece telldno
mtıaait

Omua

oldupnu:ı aııklrdır.
lçbl ıi.z kendi kendini·

z•
.. aksi

telkin ile mutlaka

açılınınız.

iti ..,

i.o.Qirınedin.

)lıyorlardı.

Beyoğlu Hlta
YtızbGzde uaah blr çirkinlik Ye kusur olmııdJtma g6re
ılziD
g(lzellqmek
arzunuz
ıon derece holay huıul bula-

iciuCle •J>ayalıaı,a· m~ ~

ktm, 7aııl ,ıdaltat~ Jl)allim.
&~-MJ ile. D. '
C~rkeu JÇri'Jnluk ve fn.
tui biuptttii!ıı. ~an IOD
~aD)ar~a en ~o~ ~C)funuıa
~tmlı ol-il 1'idı~ ~tr u zilı
PJP.Jıe ıetbia. J$~4cb'1'e canJanacwuuı. ~uadtn ~ıha baait J>lf ~{· )'O~. Quı haıNlJarda ftttiµoa ır«Jran bu
tı..ı
b~llld8 teıi\P.f sdccek-

/

yazıyoruz.

aeveceil er-

- Vay kaltak vay .. Mahallede
ad41m mı buJamamıcı, oroıpt!? .•
Niye oğlamn beline bir tehme

- Bir de imamla gırtlak gırt
laij-a mı geleyim? Bir orospu ile
bir pu,tua yUzr.nden.. İtimlz, glltGmllz yok la leyyusun namusunu
biı. mi koruyacağız?.. SoDJ'a bilirsin ya, imamın tanıdığı çoktur.
Esmayı fiıcrimize sıçratırız.•
Numan Ağa münfeilane söylendi:
- Ya mahallenin namusu? .•
Kutsi Efen dinin kansı Hatçe
Ziba hanım
aptessiz
yere
bısmıız; sccadoden baı kaldır
ı:naz, mütteki, caınuılu bir kadın
olduğu her iki ~kçi için de ma·
lıım olmakla b:raber sırf imamı
çekiştirmek için bu tezvirleri
Yapıyorlar, kar:oıhklı oturup bu
adamın muk.,ddesat ve namuoutlu çamurdan çamura bulıyarak
tezvir ve iftira Jağamlarında 11ütuklcmekten dbilli bir zevk du-

s

s&Iıife

· Son Sıuı.t

...

Selihattjn Enis

1

)

Saat,, in Tefrika ı: 1
Belki de İJDacı kcndf arkalarına
onu gözcU olarak koymuıtu. T evekk li Rüştü, mahalleye geldikten sonra Jıer iki bekçinin papuçlan dama ablmamıştı?.••
Fakat kabahat yal1nız İmamın
mı

idi?..

Koca devletin karakolunda
komiser efendi ona ara ııra, iş
ler sıkııık olduğu zkman zabit
vaıakası
yazdırdıktan
5onra
İmam efendi, ne için ona ilmibaber tanzim ettirme:oindi?.. Ba.ylo
ne olduğu, nereden eldiğl belirs;z bir adamın elin" devlet esrarı na:-ıl verilir, karakolda zabıt varakası nasıl yazdmhrdı?.

Merkezin bundan haberi olsa,
her halde komiseri sorgu ve suale ~~~.erler.. belki ~ç ~oodı..

nrlardı. Fakat İl ~erkeze nasıl

haber verilecekti?
Ne Yunus ve qe de Nump
ıığa

cıerkez ınemuruna gidip
yllz ynıe bµnu haber veremezdi.
Sonra alimdlah komiser oıılara

Cluman atqnr, kendilerine dOq-

Bu fi~r Yunuı ağaya da milliyim ıeldi :
-P"'
Hay ceddine rahmet..
Aj'ı.. Ferasetli adamııa do;nıau.
Numan ağa içini çekerek te·
Jehhilfle cevap verdi:

-

Feraıetli

adamım zahir..

yı dar ederdi.

Fakat bunu komiıerle imama

İşin en iyisi, nıerkeı meuıuru
na imzansız bir mektup yazmaktı. fakat bunu kim yazıcaktı?...
Numan ağa olsun, Yunus ağa
olsun yazıdan, okumadan hak
getire insanlardandı. İş burada
çapraıık bir yola ıaplanmıftu.
Mahallede kime böyle bir
mektup yazdırmak için itimat
edidilebilirdi? Numan ağa :
- En iyisi .. dedi, Y enlcamid, ' ~JWçıll!_a f.!Zdırmektı !

anlııtamadık

bir tnrltı ••

ıadak) imzaıile komiıer aleyhinde merk'z aıemu·
runa mektur. yazilmuı aralannda
kararlaıtınl~ıktan ıonra ikinci
bir
çıkmaza
1aplanmıılardı?

(Muhbiri

Hangisi gidip
arzulıaldlere
bu mektubu yazdıracakh?
Numan afa Yunus ağay• bu-

nu teklif etti:
- ieniR dilfn iyi konu111ıat•
d4IM ,~_cJ!r
~..!. ~

.m!.t

daha iyi ltecerlnln.
Yunus ağa buna itiraz ettlı
- İt yaln12 iyi konutmah iti
detiJ, fera1et itidir atat. Sen
benden ferasetliıin. Hatta bu
fikri bile tan bulmadın mı &nce?
Numu atamn rengi ıoldu 't'e
oldutu yerde gayri ihtiyari ir..
kildi:
- Y avaf ıöyle.. Ağıını ıık
hlt ağa ..
Sonra lllve elti ı
- Bunu ikimiz birlik olu~

dOf&ndnk..

Her lktısl de bir tOrln arzuhal·
clye gitmoti lıteıniyorlar, birbir·
lerinl ileri ıllrftyorlardı.
Nihayet uzun münakaşalardan
ıonra bir fikir buldular.
Ceplerinden bir nikel metelik
çıkararak atacaklardL Kim tura atana arzuhalciye o gidecek·

ti.
Numan afanm korktuğu ba-.
ıına geldi, Yunus ağa yuı ken•

el.isi tutra

atmıştı.

O gOn mecburen

kalktı: F e•

daklrlıjı g6se alarak ikinci uıev·
ki bir tramvaya atladı. Fakat
ne1c para voniudi?

IArkw

varJ

e

Son Saat •

SOKAKTA

EVDE
Eski çorop hallen

Qcne moda oldu

,
EsW çorap

bağlan gene moda

o!du. Hem ucuz çıktığına, hem

de

ıık olduğuna

g6re, bu modanın tekrar gelifi fena değiL
Reaimdekf flç model, eskiden
olduğu gibi, )istik kurdell ile
yapılıyor. Yalnız bu çorap bağ
larının en zarif ciheti renkleri
ve renklerine uyan g8re motiflerdir.
Bu motifleri, bir hanım, evdeki
bot zamanlaı da oturup kendi
zevkine g6re kendisi de y~ pa
bild ıği gibi, inerse diikkllllardan beğendiği mot;flerden abp
ilifti ebilir. Dercettiiimiz relim·
deki Uç n Jlife dikkat ederseniz, bu husu.ta fazla tafaillta
hiç te ihtiyacınız kalmıyacaktır.
G:ümiif ve altın zindlcr

Derler ki kadın inlqılmaz
mahlaktur. Kadın ruhunu tahlil
i'in nice f'llrler, romaneılar, maharriiier, edipler allbm ıtıtun.
cilt Cilt yazılar yazdılar. Fakat
biç ltirial de mlllbet bir neticeye varmadL
Bunu bilen yeniler arbk biç
tahlil cihetine girifmiyor.
- Sade ne g6rc:lllleı ae, kafalannda ne teabit ettilene onu
yazıyorlar.
Şimdıkiler hemen
umumiyetle kadm bahsinde ancak iki cepheden dOtfhıByorlar.
Bir lmmı kaclmı munia, tefkatli
ve binnetice feclaklr buluyor.
c Bir kaclm na kadu hain de
olu, teb'aıa zail oldup cihetle
yapbj'a iyilikler, fenalıklanndan
çoktur. ~ diyorlar.
Halbuki &teki kı11m daha

ve lnaafaız davranıyor. Bunlar da diyorlar ki :
•Kadın mı? Allah eksik etsini
Havva anamızdan beri kadmm
mayua detlımemiftlr. Kadm her
ıeye kendi cephesinden, keneli
rliyet zaviyesinden bakar. Kocasına ghterdifi meziyetlerde
bile sun'ilik ve hodbinlik vıır
dll'. Onun bBtlln mabadı, cerri
menfaatbr. Kafuanm içi bin tnr16 entrika De mahmtlldllr. Kedi
yamuu gibi aevimli ı&rlhıdtljil
zaman ihtiraz etmeli.
ÇOnkl mutlaka tahtında m&atetir bir « Htlve • Iİ vardll'.
Onun için paranm hiç kıymeti
yoktur. Para ancak ipek çorap
almak için icat edilmif bir va·
lltadll'. Atka tepedirler, fakat
aıka daima ihanet ederler. Herbedbin

catdirler, aptaldırlar; bu da yetifmiyormut gibi bir de müstebittirler. •
Bu ıon kısımdan olanlar tun·
lan illve ederler :
« Kadm o kadar k111 beyfnlidir ki, zaYahire aldanır. Kadm
&Ycalığında &atat olanlar bu noktayı bildikleri için ilk defa tema ettikleri kadmm Ozerinde
en mtlaalt teairi kolaylıkla bıra
kabilirler.•
Demek ki uriler kadın hakkındaki hGkBmlerini Termit gibi
g6r6nllyorlar. Doğrusu buıGn·
kil erkeğin bu anla)'lflanna g8re, bugGnktl kadının ne dnınn
dtığllnn anlamak inerdik. Belki
onlar kendilerini herkesten iyi
tahlil etmi,;er.

.

11111 MODA IJlll

"

.{ıı geldi. Ne kadar aıla ti•
yinsek te ıoğuğa kartı ayaklanmızı da düşünmek lhım. Geçen sene hanımlanmız hep k..,
konçlu tosonlar giymiflercli. Fa•
kat bu fOsonlar sıcak tutuyot
muydu, yoksa bir hevesten ve
g&sterişten mi ibaretti?
Bu fikirden dolayı, bu ıen•
ıosonlarm yerine "getir" ler kailll
olmaktadır. Bu sene kıpn tid"'
detli olacajt söylendiği İçİllt
•setir• leria moda olUfU ayal
iıabeltir. Jerseden JapdaQ b
«getir» ler renklerine göre intı"'
hap edildikleri için, elbiaeye de
uygun dlişmektedirler.

ıon moda renk
Londra kadın terziler bfrli2İ
bu ıene mevıim için, en iyi reıik
olarak menekıeyi intihap etmit•
Ş' mdi Londra aalonlannda eD
çok g6ze çarpan renk budur.
Pariıte de bu renk hayli ratbet
g&rdilğOne g6re, nerdeyae latall"'
bulda da moda renk olacağına
ınpbe edilemez. Yeni tuvalet
yapbrmak iıtiyen hanım um
kocalarını bir murafa daha
aokmamak için, ıimdtdea kulak•
larmda küpe oliunl

Heplini bir gece 90 derece
ispirto içinde bırakmaz ve teatere talatı içinde krutunuz.
Çok pia altın zincir ve pan·
dantif f3yle temizleain
Zinciri ılık, ..bunlu IUJU havi
bir ılıeye koyunuz ve tifeyi
çalkaymız.. Soma tifedeıı pbnp iapirtoJu ılık ıuyun içinde
yumu,ak dit fırçası ile fırçalı~
1111, tutere tozmada kurutuavL

Ökçeler

Hanımfendi, biliyor . .9Unm,

Maclealerl parlatmak

bu sene ne biçim lakarpinler
Ga1et basit! Ya1ml
ökçelerin bir tarafına bir liyab
iskambil Üpatiıi ve 1ahut bir
kırmızı kupa birlisil Siz ylrlrken ve yahut dururken bu k•
çük ıeklin bütiln tuvaletinizdeld
heyeti umumiyeyi ne kadar ,ezellqtirdiğbıi farkedemiyecebiniz.

Madeni ve yahut altın, gtlmllf
IİDet ef)'UIDI lapirto alevinde
11ıtmız. Sirkeden çıkardaktu monra aabuaha ıbk ıuda fırçalaymız
ve ~deri Ue ıillniL

modadır.

ip

Bakll' bir kaba bir litre auyun
dörtte birlaini koyunuz. l~
bir miktar W. ve ce't'b: b&,-klüğilnde tere yağa abp
atqe
koyunuz. Sa, kaym~cak hale
geldi mi, ateıten çekiniz. Fakat
bir kaşıkla hafif an atarak karııtırınız. Takf koyuca bir hamur huıl olsun.
Sonra içine 60 gram ufalumıı peynir, bir az da biber illve
edini:ı. Bir yumurtayı ela içine
kırınız ve kunetle k&nfbruuz.
Yumurta iyice kanfh mı, ayni
suretle bir yumurta daha lunp
kllnfbnnız. Bu hamuru bir iki
saat kendi haline bırakbkta
sonra, ceviz bOyüklOtGnde lokmalar yapını!" ve Gıerlerine de
k .. çii k bir gravyera peyniri ko·
ru nuı ve ateşi hafif bıına veri·
r.iz. Oııd~m ıocra da kemili
atiyetle sıcak sıcak yıyiııiz.

I'

En

neni temizlenir?

Yeni bir hamur

öu ıene ( ~oıon) ye...
rine (~etr ) .tiyilecek

Deha neler taörceliz?
Geçen ıene Amerikada kadınlar kocalarının, mtanlılanDID
veya sevgililerinin rHimlerinl
çoraplanna tersim ettiriyorlarcb.
Fakat bu sene it defiıti.
Şimdi kadınlar, eıarpalanmD

ucunda veya el çantalanmn llr
tilnde meıhur sinema ydcbzlart"
nın imzalannı taııyorlar.

Loaclrada «Samt elaire• terzihanuinin en .an kreuyonlanndan olan bu model kırmızı
ile kurtuni damalı kadife ve
Joaetten m•muldGr. Yaka ve
'ol kapaklan pratik olduta
kadar arif bir manrara. ıh
termektedir.

Yukardald ıiyab Krep Jorjettea mamul zarif roban
mtlbcli{ meşhur « Martial ve
Arniand • fırmasıdır. Kollan
,atlan biçimiadedir, etek dü,.
de~

..

Kırmızı

ve yahut ta bej kreple
dantelldan ibaret o an bu
modelde etek iki dairevi kattan teıekkill eder. Derin
dantell, yakaJL $~eve~yen.
kaaa
~\lldll'.
J

da..,_.

Bu imzalan bulmak için, br
gendikleri artiıtlere ricaklr mektuplar yazıyorlar. Burada bu iw
zalan bulmak biraz gGçtllr ama.
bir ıevgilinın imzaıını bulmals
o kadar müıklll değildir. Kada erkek te meseli kravatmd
giydiği kazakta veya pmlekt
sevgilisinın pekili imzuma
jabilir.

\
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Almanya, Skandinavya
ve Fransada milyonlarca insan, erkek, kadın
çiplak yaşıyor
Naklltı

Natuk Zlya

da bunu biliyor galiba!
Zal.eD desenize ki kadın olur da
neresinin güzel neresinin çirkin
olduğunu bilmez mi? Kadın olur da güze), yerlerini erkeklere doyura doyura seyrettirmesini, çirkin yerlerini hiç kimıeye göstermeden gizlemesini
bilmez mi?
Evet vücudunun gü2eUiğini
biliyor ki, çocuklarla oynıyarak,
nefi• vaziyetler alarak, mütemadiyen dolaşıyor, gruptan grupa
gidiyor•.
Ona bakmakta devam ediyorum; baktığımı hissediyor; fakat
buna kızmıyor, gidip hemen giyinmiyor, ve.. dolaşmasına devam ediyor..
Öyle hissediyorum ki bu hatuncağız erkek nazarlarının, vü·
cudunun mahrem uzuvları üstünde israrla dolaşmasına, kızmak
ıöyle dursun bilakis memnun
..
.
oluyor..
_ Doğrusu bana oyle geldı,.
ama belki de hissimde yanılıyo
rumdur.
Ama kadmlann bu hali yalnız
buraya mahsus değil kil. Sanki
bizde, giyimli kadınlar, erkek

•

~

bu hayab

15

anlatmaktadır.
reli.. perdeler jnik.. yazık, kar-

O

·na ıarlarının
yorlar mı? .•

iltifatını

araşbrmı

Jimnastik
-...ı..ta-burr&-, Koda (Koh) mek-

tebinde başka bir akşam. Adolf
Koh, serbest ve çıplak kültürün
en faal propagandacılarından
biri..
Koh, ateşli göz' eri, ge~iş alnı
ile otuz betlik iri bir delıkanlı.
Hükumetin resmi bir muallimi
olan Koh, harbi müteakip, bir
amele merkezinde, muhtelit bir
mektep idaresine başlamıf.

tıki

binalardakiler

eğleneuıiye

cekler.

Bu seansta, on dört kadın ve
iki erkeğiz.
Şansım varmış; buradaki kadınlann yaıları on ıekiz)e · yirmi
bet arasında dolaşıyor. BQtün bu
genç kızlann umumiyetle iri,
sağlam ğöğüsleri, güzel vilcut-

lan Yar.
Müdire bir köşede duruyor ve
«gong» darbeıile tempo tuttuğu
muhtelif jimnastik harekatına
kumanda ediyor.
laveç jimnutiği... Sert, ıeri
harckAt... Biltiln vticut faaliyette.. Tepeden tırnağa kadar her
aza iıliyor.• Çahşm.ıyan hiç bir
aza yok••
İsveç çimnastiği: vücudun hakiki mllrebbisi•.•

Genç viicutlar ter damlalan
ile pınlda~ıya başladı .••
İstirahat..

Talebelerin analan, babalan
çok meşgul olduklan için, çocuklarile daha dikkatli bir su·
rette uğraşamıyorlarmış. Koh
işe evvela, yumurcaklarm sınıfa
temiz elle gelmelerini kat'i bir
surette istemekle başlamış. Sonra
ayakları da temiz; ve en nihayet
te bütün vücudu tertemiz olauk.

zevk duyuyor görilntiyorlarmlf.
Ado!f Koh ta boş durmamı§,
çalışmıt ve bu «genç. ateş»i inzibat altına almış.. Talebesine
jimnastik hareketleri ve «ritmik»
danslar yaptırmağa baılamış..
Ama, söylediğim gibi, hep çıp
lak olarak.•

Bu neticeyi elde etmek biraz

vilcutça f enalaşmamışlar, bilakis

güç, hatta hemen hemen gayrı
mümkün olduğu için mektep
dahilinde duş tertibatı yaptırt
mış.. Duş yapanlar, ihtimal ısın
mak için olacak, giyinmeden
evel, kotidoı larda koşuşmayı ve
kapalı teneffüshanelerde itişip
kakışmayı adet edinmişler. Çocuklar hu esrzersizden canlı bir

Şu İngilizler garip

adamlardır vesselim

T alebele.I'

eskisine

nazaran

yut programına ithamı talep
etmiyor.. Fakat hiç olmazsa
yalnız mektepte, bunlann birbirlerile senli benli konuşmalarmı
kat'iyen istiyor. Asker koğuşla
rında olduğu gibi, herkes birbirine ccSen» diyor.
Burada, sun'i ziyanın tesiri,
ondan daha az nafi olmıyan jimnastiğinki ile arbyor.

hepimiz yere uzandık.
Bu kadar yorgunluktan sonra
vilcctlanmızm , bir iki dakikacık
olsun,
dinlenmiye ihtiyaçtan
vok mu?

Jf

ge\dik ••
Salonun etrafında yilrilyiiş.•
Sıkı yilrüyüş.. Koşuı.. Dört
nala koşuş.•
insan hemen hiç bir yorğun..
luk kissetmiyor. Bilakis, bütün

gürbtizleşmişler.

Bu harekete, babalar analar
de pek bir şey söylemiyorlarmış.
Fakat günün birinde, gazetenin
biri «REZALETi..» diye feryada
başlamış.. Bunun üzerine, Adolf
Koh, resmi vazifesini terke
mecbur olmuş ..•

1920 de Adolf Kch (Adolf
Koh vücut terbiye mektebi)
namile yeni tecrübesinden istifade etmiş ..
Asıl ana mektebi Berlinde.••
Hamburg da, Dresden de, Elberfelt de, Barmen de Manhaym ve Ludwisgbafen de ıube
leıi

Eller enaede çap·

Ben daha hala, pek tabii olarak tıklım tıklım olan ve stiyerde
gene; kap_ının önünden bir çıp
lak kız taburu koşarak geçiyor.
Şunları takip edelim.
Jimnastik salonu yirmi bet
metre murabbamda.. iki pence-

rulanmış,

d
:ıı

Bir gonk darbesi .• Haydi fa.
aliyete .. ten belliğin sırası değil••
Biz buraya sırt üstü yatmıya
değil

aza

,

vilcutlanmızı

coşuyor,

işlemiye

e

hareket istiyor••
[Arkası var J
l

Zenci sinema yıldızının
l<azandığı muvaffakiyet

var ..•

Adamcağız. mllthiş bir muvaffakıyet kazanmış,.

Şimdi

ab

*

ed

ben, Adolf Koh mll-

essesczinin Hamburg şube!erin
deyim.
ikinci katta güzel bir daire:
Vestiyer. Dut mahalli. Laboratuvar.. Her şey çok mükemmel ..
lki tane güzel jimnastik salonu var.
Kohun Hamburgtaki taraftarları bilhassa genç kı:zlar, delikanlılar... Ama yaşMar da pek
eksik değil bani yal •.•
Bunlar mağaza hademeleri,

.-

arabacılar, şoförler, aıtbcı kızlar,

Şu tngı·ıizler

hazan çok ciddi hazan da çok laübali insanlardır.
'
.
b . . .h l
Geçen' erde Londra yüksek mühendis mektebı tale esı ımtı ..an_ a.~ı~~
ll!uvaffakiyetle vermeleri neticesi çoşmuşlar ve mektep mudurunu
iskemlaaiy~~ berabe! ~aptıklan gibi omuzlarında sokak sokak dolaştırmışlardır. Resimde müdürün yüzü:!ıe bakarsanız onun da bu
iften fevkalade memnun olduğu görüniiyot.

tel0foncu motmazeHer, muhasip.er gibi amele, işçi veya küçük
memur mubU:nden toplanmış.
Gelip, müşterek bir surette çıp
lak ve serbest kllltür yaşayabil
meleri için çocuklardan babalarının rızası, müsaadesi aranı!mı
yor .. Ne de evli kadınlardan da
kocalarının izini ...

Koh

« ileri » fikirli
bir
adam.. Taraftarlarının kendi si-

Siyah hıcl sade Uozefln Bcker) deği. yır.."~J siyah incf resmini
gördüğümüz şu kıza, (Nina Kiney) e dense daha layık değil midir?
Bu siyahi sinema yıldızı Avrupa ve Amerikanın bllttin beyaz yıl·
dızlarma nasip olmıyan muvaffakiyet kazanmışbr. Oda (Metro
Goldvin) sinema kumpanyasHe yaıadığı müddetçe oynamak Oz.ere
ebedi bir mukavele akdetmesidir. Berazlardan hiç birine ıimdiye
kadar böyle bir teklif vaki olm~ıştır, /

~alıffe
(Son

~on ~aat

Saat) in

tetı·ikası

lb

Muharrlrh M. Turhan

f\nımek sırası kendi ka1E>si!ıe
g
udu. Marmarayı geçen

1l

erin Meriç kenannda tevakkuf etmiyecekferi aşikar idi.
Fakat kumandan efendinin bu
noktalan dUşilndOğO yoktu. Yeni aşklar, gün geçtikçe bllyOyen
teh'fkeleri unutturmıya kAfi ge·
liyordu.
idare olunan1ann idare eden·
lere uyması kadar tabii bir key
fiyet olmaz. iradesine gem ta·
kılm'f milletlerde bu tabii keyfiyet, hayati zaruret halini alır.
Halk, yüksek tabakanın revitine
belki de şuurt, adım uydurmak·
tan geri kalmaz.
R'l111lar da, saraylaı dan kumandan konaklarına kadar, bu·
)anık bir au gibi dalga dalga laşıp
gelen gtllilp oynama, çalıp sıçra11&. ,hengine ittiba etmek ıstı·
rarını - mes'udane - taııyorlardı.
Şu fark ile ki
yüksektekıler,
dolu mide ile eğleniyorlar, be·
rikler, ekseriya, bot midelerini
kahkahalrla doyuruyor!erdı. Ekmek az; aşk çoktu. Rumluk,
tahtelbeşer bir kUtle halinde
a.tk ile tagaddi edip gidiyordu.
Vat anlarının kabza kabza elden
.

çıkmasına

U

ağlıyan aöı ühueıdi.
kin, ıeceıini eşsiz geçiren

kadınlann matemi vavey~ilarmı
ifitm~k her vakit ıııüuıkün olur-

du. lstanbulda, Edirnede, Selinikte, Morada olduğu gibi Dimetok\\da da ayni hal, ayni bu·
lamk su, ayni çı gın ve çirkin
hayat görülüyordu.
Apturrabman, ötedenlıeri en
hurda tafıilibna vAkıf bulun·
duğu bu mlltefessih yaşayışın
umumi 810me, izmihlAl kabrisl'1mna rehberlik eden bu mecnun ıe•lcperverlijia yeni bir
burhanını Madam Mariain bakıı
larında okudu • Kendi oğlu ile
nbte dllald 6nline katarak kale
duvanadan ıalına salına ayrılan
Mari, o ıttzel Rum icadını ,
"'erdi•ene ayağını basarken ba·
pm çevirmiş ve Rum1ujun o a11rdaki hllviyetini bir bak11ta tophyarak TOrk delık•nlwm uzun
uzan aellmlamııb. Mac"Hpereat genç, mllmtet bir lem'a,
fakat yakıca bir deraıut olan
bu muhteriı nazar lSnllnde hafif\ aılarını çattı ve için için
16y'

Beyaz bıyaklı bahçıvan, ya·
Beni ça!ıytı:acak ıensin, madam
mak olaıak ıetirilen ıenç köy·
oe kL.rıtır?
lüyQ bir ıGzdOlrten 10nra:
- Bunu bu gece deiilıe bile
- Hot pldia ukadq dedi- yarın gece anlarsın , Dimetoka
çiçekten anlar mwn?
muhafızı Andrya cenaplarının
konaklannda lmralorun vazifesi
- Hayli'!
atlara bakmak değildir, ahçının
- Kadından?
işi yemekle uğrafmak değildir,
- Hayır!
- O halde arkadatlıAımıı az bahçıvan yamaldannıo k:m çiçek yetiştirmek değildir. Kiti·
ıOrec~k. Bu b:ıbçeye gelen erbin meıgalesı yazı yazmak deiilkek, yeui ·y .:ni ç çekler yetiıtir· ,
dir. Bu.ılann hepsi sıra ile, nömiye ve on an yerinde ve zama·
bette ve ya gehoi güzel madam
nında evin hanımına tal.dim et·
Mariyi e~iendirmckle mükelleftir.
meyi bilmeli. HOner·n tnkend ı·
Atlar aç ka abilir, yeme~ler
gOn rızkın da keaiJir.
yanabilfr, çiçekler solnbil~, yaSenin rukm ıaliba aabndan
zalar bozuk olabilir. Fakat; imkcıikl
rahor, ahçı, bahçıvan yamagı
- Ben kendim bu iti iıte
kAtip, madamın gönlllnU hot
etnıekte en kOçllk bir kusur
medim. Onlar flyı)r r8rdlller.
JıÖllcremeıler. Çünkil
onlann
- Uyık: 16ren her halde
.scpsi,
atlar,
tencereler,
çiçekler
madamdır. Boyuna, boauna bakve defterler için değil, madam
mııtır, g6ılerini betcnmittir, fU
getirilmiılerdir. Nitekim ıen
için
kalan pazılara imrenmittir. Fade
bana
yamak olarak getirilk at, çiçekten, kadından anlamamcdin, madama hizmet için
dığım g6r0nce it deği!ir. Kokuşeçildin.
suz güJ gibi görgüsüz erkeğin
- Ani disem boynum Türli
de bu evde işi yoktur.
kılıcına gelsin.
- Deme usta, içima ' enalık
- Yav•ş yavaı anlarsın, hele
geliyor. Etmeğimi kaybetmemek
bir gözün açılsm.
için ne yapmalı?
- Çok şey gar eceksin ve
- Ne dersem önu yapmalı,
akılh bir adamsan bahçıvan yacandan çalışmalı, beoi bu yq~a
mağı elsrak girdiğin ::>u evden
did"nmektcn kurtanp rauat ctefendi alarak çıkacaksın [1 J
tUJDel\...wafJu •PMJl ~den iyi[Arlcaaı var)
lik beklemeli.
- Her dediğini yap!ım sa~ı;
Istanbulun fethine kadar
sen bana ne iyiı ik yapa<.;aksm?
Türklerde «efendi>) ünvana yoktu.
Bu kelime halık rnanaı;ıtıı mü!ıt
- Mac'ama nasıl ho,. gürün·
mek IAwngeldiğini sana iSğre
olan Rumca (Afindis)in.m·: harrefi
tecc~i m ..
olup Bizanshlardan dilimize geçmit"tir. Estci Türklerde yalnız bey
- Anlamadım usta. Ealıçede
ve ağa ilnvanlan, bir de (alp)lık
çahtnıakla madama hoı görtın
vardı.
mek arasında ne mJ;nasebet var?

EJ)ıamra

ı Artiıt qkı.

Melek
Opera

: Gece gftzeli.
Gençler arasında

Majik

ı

Ekler
Asri
Etuval

ı Nam·uı beJisı.

Şık

: ŞehYet b~ıesi

~aden - Baden

rezaleti

Alkazar
ı Kazak qkı.
Lüksenburg ı Şehrazat.
Ferah
ı Varyete, cambaz.
. Milli
Düztaban basb1

ı Asri i<azanova.

ı Gelin l{~ıvatı.

bacak anaforcu.

J\Jemdar
ı Macar rapsodisi
Kemal b~y ı

Sürena Pı.
(Kadıköy)

: Atlama rallf'.

MONTE~KRISTO
Uu aatı gtızet ve hop geçirmek

ve

vlVYAN

isteyenler HARRl UI.Kl
GIPSON tarafından te11Jıll olunan

Asri K zanova
filmini irae

ASRI SiNEMA YA

iitmelidir. Bu filmin mezuu, yarı çıplak birçok kadınlann ana
endam ettikleri Pariıin .bUyiik bir müzikholinde cereyan etmektedir. Bugtın ıaat 16 112 de ve akşam saat 22 de Avrupamıı
en bOytık mllzikholleriode oynayarak kesbi şöhret e<ten
FERRY FERRETY ain son temsiller

KOMEDlY A

GAZETESi

DIANA
( 1812) filmi

hakkında şöyle yazıyor:

Bıı e•eıde şim diye

ktJdnr ekranda görOlmell)İf ve ,nazik hissıyab havi gayaet
müessir bir mevzu olduğu· gıöi çek mahir artf!ltlcr ta rafından vOcuda getirilm.i@
ti·

~:b!~!::. OLGA ÇEKOVA
tazalla bir validenin acınacak bir halde olan bir zevcenin rolünti
büyük bir realizm ile oynamaktadır.
Önümüzdeki Perıcaıbe akşamıqdan itibaren

MAJİK SİNEMASINDA
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Bugünkü yem
· ,hpe bakmıyor, ıımyorl
bilmeceıniz
Jt'
'1dan Ef. kanıının aynl·
Soldan 541~11
mu
allteakfp dllzme Dimibi·
1 - Dinen ıneıııııu (S), nazar
yosr nir verdi :
(5)
Bahçemde yatıp kalkanın,
2 - Dinlendirici ı S)
bah,.vana yardım edenin. Ekme-·
3 - Çok kısa (7)
jin aalan ağzında kaldığı gtindeyiz,
4 - Babalar (3) tatlının aksi
onun için haline tükredip itine
(3) eziyet (3)
mukay1et oll
S - Kmr.ızı kır çiçeği (4)
Beş, on dakika 10nra, bir
ot biçen bıçak (4)
uıalc, Apturnhmanın önllne dOf6 - Eski sarıklı hAkim (4)
mn, Ye r~fakatinde çalışacağı
saata doğrultmağa )Azım
bahç:.una 1' endiıini tealim et7 - Çehre (4) dQadan sonmitti. Şak bir evin d6rt tarafını
ra (4)
çe~H,.en ıarif bahçe, d~likan
8 - Bal veren (3), işaret (3),
lının lloıuua i1tti. R'!ng-ın çiçekAydın delikanlısı (3).
19', .a.umOvu kam,.nyeler, bn9 - Şen olmak (7).
)'lk, lrtçOk birk•ç havuz aafa·
10 - Camide ibadet (S).
perelt lrumandanan iyi yqadı
11 - Veklletlerln eminıame
iuaa f &hadot ediyordu.
leri (S), Mehuetli (S).

P

3

YAl!AYIJTAffl Z

s LA~ ışo

N m , ahcser göıteril ece' tir.
· Programa ilAv t en: ayı ıca
knm,k, mü mmcl
örk
~lllS'~ll

ASA~ATALlllMA

K U1 Ş • S 1E L A M G R
'JIMJ S11KI t l ER

i:

SİNEMASINDA

Bugiinden itibaren
Du se enin en büyük fi imeri•1den o'an büyl'k artist
DUGLAS FAY ERBANKS ın
en son temı 1 etn i' o duğu

Ş11•KEMER1111z
AMAL•tı•B EL

lilf±f& -

Şehzadebaşında 41. . . . .

Uehakar artist LON ŞANEY
in ~n ~'~kcmmel eıe.d

A MA•DAL•ADA
V Allf • 1 A N A °E R A l
UN•ULEMA•Ml

il

•

'•il ! ıfii F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jlkıam

ında

Op ra sinema

kelime oyana
't A i Y

16,112 ve

21,3/4 te llç virtuozla takviye edilen Arjantin
orkestrası yeni repertuarile

••son Saat,. in çapras
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tt

teşrinisanı pazrteıi ınnn 1aat

25

biloıecemizın
halledilmiş tekli

Dünkü

Yukardan

a~ağı

1 -

t,1 UA.L,

MUJ~K
KALBi !ilnıidL
j Bu filim ASRI SİNEMA

Gölge (5) MZ.teharrik
değil (5)
)
2 - Bikareti bozulmamıs (5)
fİrin
bir
3 - Kadıköyde
!:Cmt

(7)

4 Çiçeklerden b:ıl toplıyan (3)
işve (3) birdenbire (3)
S - Ev e~yasından (4) yetimler (4)
6 - Hacce giden (4) Namaz
lcıldıran (4)
7-Arap dadı(4) Dinlenmek(4)
8 - istikbal (3) Bir nevi
el işi (3) işkence (3J
9 - Evliyanın mucizesi (7)
10 - Kibar, tık (5)
11 - Gnn doğmadan evel (5)
Ovalaıda akaa büyik su (S)

ı

için azim bir muıafi :r:yet
olaca ktır.

Bütün ıehır abaıısı

ELHAMRA
Sinema•ının

bu haft1ı irae etmekte oldu~

ARTİST AŞKJ
(RAŞEL)
ve şarkılı filminin POLA

suU
NEGRI

muazzam
tuc:iik
etmekte mnttefiktir.

şaheseri

nln

en

olduğwıu

ve güı 1 filmin seyrüzere ıon bir kaç ı
qil11d.·n ·:ı; tifade edi lİ7.
j
--·--------------

Yeni

etme~

111111111ııı.-11 ....~ııın

1

Kadın haıtaln:

kıara

bekin

Doktor

CEMRL ZEKl
Her türlii kadın rahatsız
hklannı ciddi, seri ve muvafık
bir ıekilde tedevi eder. Maçka
palu ikinci kapı No 14.
Her gün 6~leden sonra

25

o

T~şrinisan~

Son Saaf

Seyrlselala vapur klraliyor!

ldarenin bir tek şilebi olmaması
sür'atle i~alesi liizım
. gelen bir eksikliktiro

San'at ilemine giren

uğursuzluk

Son 10 sene zarfında birçok güzel ve kıymetli
san'atkarlar leci kazalar neticesinde öldüler.
feci kazalara kurban olan san' atkirların adedi yüzleri bulmaktadır. Bunların içinde en meş
hurları bilhassa (Lllsi) (Jenni)
(Endiya Mogul) ve (İzadora Dunkan)ın feci akıbetleridir.
Lüal K-ilhavzen, Almanyanın
çok sevimli artiatleriaden biriydi. 1927 senesinde bir gün
banyo ederken benzin deposunun patlaması neticesi telef oldu,
gitti.
Jenni Golder, evinde bir dikkatsizlik neticesi zehirlenip ölmüştü.

Parisi bir :zamanlar güzelliği
Ye ıan'atile birbirine katan zavallı Endiya Moğul) Milano da
rnglllz dansözü İzadara Dunkau
dehşetli bir otomobil mUıade
Geçen hafta Paris civarında
mesinde ıon nefesini verdi.
müthiş bir otomobil kazası oldu.
İki sene evel, dana Aleminde
Berlinin en meşhur dansözlerin·
den (Leııa Amsel) hususi otobllyük bir inkılap yapan İngiliz
mo.bili içinde bir ar kadaşile birdansöıü (hadora Dunlcan) ise
likte meşhur bir Fransız ressahem garip hem de feci bir
mının evine giderken araba devkaza yüzünden terki hayat
rildi, genç ve güzel artiat düneylemişti. Rusyaya gidip orayaya gözlerini kapadı.
Son 10 sene zarfında böyle · da bir dans mektebi açtığı

Alman dans6zı1 Lena Amsel
1927 senesi eylül.ilnüı:ı
13 üncü Niste günü otomobiline
binip gezinirken boynundaki uzun
ıal aşağıya sarktp tekerleğe takıl
mış ve o ande boğulmuştu. Allah verede bizim zavalH Karaka ş Efendiyle, Lena Amsel ve
digerleri bu kc.:zalarm son kurban!arı olmuş olsunlar?
sıralarda

.A.hife 9

Son Saat

l:!v eşyası aa gazete kağıdından!
Böyle" şeyler nerde ofur? Ta·
bii Amerika da Mi5ter ve Mistres

Steman

İsminde

bir Jcan

kcca ik! sene gerek l<endi ofrn<luklan, gerekse dosf arından,
ahpapiarınclan foofac!ı!clan guete[eri ukfamışfar.
Bunları usufi veçfiil'e felisif
e\fuip seıl bir hale gelirtaıi.t-"
ler..

Sonra sahilde rÜ%gardan ma·
su bir kaya
ar.kumda bir
yer intihap etmişler. Evi kur. nıo rfar. Ondan sonra sıra mobilya ya gefm:ş Ilci katyofa, yemek
masa ı. yazıha ne, divan sandalyeleri efe yapmışlar..
Şimdi, gel keyfim gel- İçine
~ olutu1oriarmıf. 811 iş

b'zim mem.tkette tatbik edil_e.
birirse ev sah!preri hapı yuttu
demektir.

Talısız

hap1sane

müdiiriJ
Sanfander, 21 ( ispanyada ) Şchrill

yem ta)in edilen

bapisa·
ne môdiiriı vaxifeaini teslim
alırlcen bilt&ı mahkümlar fuar
cfmif, hapialwıe bomboş kalmqbr.

Kadın

avukatlar

Beyaelmı1el

te,ekklller gith1t-

çe artıyor. Kadınlar da kendile·
rine ait t~ı~kkü~crini kendi

memt.ketlerine mwur tutcuyorlar. Netekim kadm a.ukaUar
da beynelm1Ie1 bil' federasyon
yapmlflardır.
h!r ko~aı
İtalyad:ı aktedecek olan bu federaı yona ff mdideıı yirmi bir
miIJet dahil olmuştur.

Fon Zekt
Maruf Alman jenerali
Hinden burgun halefi mi
olacak?
Alman

j~nerali

Fon Zektin
blr kitahı, Avrupada

yeni ~ıkan
fikirleri ~ok meşgul ediyor. Bu
ıa~, b!ı.ce de y•hanc1 bir alma
değildir. Umumi barpte Gana

cephe•inde kumanda ınevkiinde
bulundulıtan aonn Kafkaıyada.
Alman kıtaa~run başında. hiz·
met etmiş, la.kat mnttefiki olan
Türk ordusuna silah bil~ çek·
miye kallcmırtı.
Son umaolar2 kadar Alman
ordusunu idare etti. Şimdi de fikirleri:ıl neşrediyor. Yeni çıkan
kitabı •bir askerin fikirleri• aduu tapyor. Fon Zekte gare
dünyada yalnız yarabcı bir kuvvet vardır. O da kuvvettir. Bu
ı&t, bir mnddettenberi orlaya
ablan Av.upa ittihadı fikirlerini
gülibıç buJmak"ı.adır.

Karilerimizden soruyoruz

Tiirkiyenin en güzel
kızı kimdir?
:ai:ze söyleyiniz ve namzet .
gösterdiğinizin bir de
resmini gönderiniz!

S~hahlan çıkan arkadaılanmızdan biri memleketim:ztn
en güzel kızım bu!up tamtmağa çallfb, a~ tetebbDtB bu
sene de tclcrar etti.
Arkadaşımızın bu letebhUlflDG g6%1e.rbniıe lntfrab verecek resimler vereceği için haz ve memnuniyetle telikki
ederiz1 fakat ayni umanda ihtiyar ediln tekilde «En
güzel»i ayırmanın mümldin olmıyaeağl fikrinde ofdufumuzu da söylemek isteriz. ilk mtisabalcanın neticui bu mu
fili bir ıurette göstermiştir.
.

Bugünkü

şekil

nicin

fen.adır?

Filhakika arkadaıı.-uz ilk teşeb,G.onde flJle bir usul
kabul etmişti: Kendini gkel bulan hir kız bir resmini
yolluyor, bu resim gazeteye bualarak fhellik knliçainin
tahbna namzet gösteriliyor ve bualar bir lıakem heyetiaiu
intihabına arzediliyordu.
Biz diyoruz ki bu takip edilen uu1 ile hakiki T&rk
güzelini bulmak mGmktlıa deiffdir. Vakıa arkadıpmmn
tertip ettiği rnfisabakaya iftirak edenlere ,OUI dememek
elimizden gelmez, fakat m6aabaka neticelini Majikte bir
sinema filimi içinde garenlerio bhhhalatmdald bnetli
istihzayı farketmemek te mtlmldba detildır Sinema perc:lai
hakikati fotografilerden daha udakaile aıaldtcliJor; buda
şüphe yok!..

Güzellerin güzellikleri
Halbuki bizce mfihim nokta f.otograf dejil rGzeDerin
hele bir Türk giizelinin kendilini gUzel diye ta1'dim et·
mekte gösterdiği zarif çekinaenliktir•• K,arilerimis bilirler ki
güzellerin bir güzelliği de bu çeldnrenJiji deiil midir? O
halde güzellik müıabakuma dahil olniıyanlari& oJanı.nn
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıy~ Ostiln
tanımak bakla olur.

Biz diyoruz ki
Gtızellilc mlisabakalarından maknda daha elverlfli bir
netice almak için güzellik kıraliçeai tahbnm namzetleriiıl
güzellerin kendileri değil. onlan güzel bulanlar glSıterme

idir. Son Saat Türkiye güzelinin bu ~ ile ıeçilebffeceğine
-canidir ve onun için karilerinden Ttırldin en ıtızel kızı
1ayesine kimi namzet gösterdiklerini sornuya karar verı i ştir.

Karilerimizden rica ediyoruz

Türkiin en güzel kızı kimdir? Karilerimizdeıı bunu bize
1ir mektupla bildirmelerini rica ediyonız. Bu mektaplara
namzet hanımın birer de reami konulursa. bu isim ve
' esim, arzu olunduğu takdirde namzet g.Ssterenin de
ısmHe birlikte gazetemize basılacak, Ye herhangi bir
namzedin namzet liğini teyit etmek iltiJen oltır1a onlarm
da isımleri ilive edilecektir.

İşte asıl namzetler

namzet olabilecekler ifte o ıaman
! n!aşı!acak, hakem heyetleri önlerinde açık l:>ir intihap
lemini bulacaklardır. ı,te o zaman en gtizel Türk kızı
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu ıuretle taayylln ede·
cek namzetleri. k_endi kendilerini namzet anedenler aıa
smda mtıhaba koyması da mimkftodür.
Gilzellik

-=--

kıraliçetiğine

Binaenaleyh Almanya bir an
evel kuvvetli bir orclu vücuda
getirmiye muhtaçtır. Aksi takdirde Fransa gibi, siyasi vaziyeti
kÜvvetli. fakat ik tısııdt vaziyeti
zaif olan bir millet karşısında
daima esir menzelcsindo kalmı·
ya mahktimdur. Bu orduyu vll·
cuda. ietirebilmek için ise elde·
ki Versay , muahedesini ortadan
kaldırmak zaruridir.
Fon Zekt beynelmilel münasebetlerin girift bir bal almasını
da tehlikeli ve devlotin oahsiyetine zararb garmcktcdi:t. Dabilt
politikada is.o her milletin bflnycsin<ı gare bir hllkdmete sahip
olmasına taraftardır. Şu kadar
var ki milletler bOyük adaeJlara
y(Skaek ve ıimalıra muhtaçbrlar.
Fon Zektin bu eteri, umumi
İcacaatlere g6re Hindenburgun
yerine Alman cnmhur riyasetine
kendisini namzet glSıtermektcdir.

Scyriscfain
accntası

Merkez

(;~lata

:

kôpr(l başın<la. Beyoğlu 2 J 62
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında İstanbul 2740

l HA~Zun tJltilNlil

~u~ TA~I
( CUMHURiYET ) vapuru 25
teşnnisani

Pazartesi ı 2de Gal.na
nhtımından hareketle [ lnebolu,
Samsun , Gircson , Trabzon ,
Rize, Hopa] ya gidecek ve
dönüşte Pazar ıskelesile [ Rize ,
Sürmene , Trabzon , Tirebolu ,
Gireson1 Ordu, Ünye, Samsun ,
İnebolu, Zonguldak ] a ugnyarak gelecektir.
Hareket günü vrık alınmaz.

izmir - ~.ersin surat

26

salı ı 2

teş

de Galata nbtı
mından
hareketle Çusımba
sabahı lzmire ve akşamı lzmirden hareketle Antalya, AIAiye,
Mersin ] e gi ecck ve dönüşte
[ Taşucu, Anamor,
Alaiye,
Antalya, Kuşadası ve lzmir] e
ubnvarak gelecektir.

J

ttmmdan hareketle [ GeJibol~
Çanakkale , Küç!ıkkuyu , Edremit, Burhaniye, Ayvalık ] a
gidecek ve dönüşte mezkt\r
iskelelerle birlikte Altınoluğa
ıçın yalmz
alınmaz.

binası

''LOt.fen

nlıtımından

hareketle
[ 7ongu1Jak, İnebolu, Samslın,
Uny~, OıJu, Giresun, Tr:ı b20n,

Rize] } e azimet. ve ayn: iske
le!cr!c .n·Jct cJccektir.
Müracaat m:ıhllli : İsta nbul
Meymtn~t ha.nı altındaki yazıhane. Telefon: t~tanbul ı t S4
NAİM

VAPURLARI

İZ~iİR POS1"1ASI
olın

Seri , lüks ve muntazam

teşri~~:~~inin

25 inci PAZARTESİ
günü ı 6 da Galata rıhtımından
hareketle lzmire ve Çarşamba
günü lzmirden lstanbula hareket
eder.
Galatada Gümrük karşısında Site
Fransez hanında ı 2 numarada
umum! acentalı~ına mür:ı~aat

Telefon

BeYo~lu:

1041

Yelkenci
VAPURLARI
Ko.radeniz lilks ve 1Qr11.t

poetnıı

Samsun
vapuru 2 7 teşrinisani

Çarşamba

kenci hanında kain

:ıcentesine

... .

ı) ı 5

. . . . . . . . . ;.(".14'.

LOYD TİRYESTi ı. .O
Limanımıza

Gillette
Mahmudiye oteli

Şimdi

Amerikada bir kısım insanlar
bu muade~yi (ı) halletmiye uğra~ıyoriar. Aad mllcadele mev·
zuu eJyevm iki b:na etrahnda
cereyan ediyor.
"Krayılcr Bulding" ve "Bank of
Manhattcn Bulding". Her iki bina
bu Hne ikmal edilmiştir. Bunlardan birincisi " 315 ,, metre ytlk
ıeldi ğinde ve "68,, kattm mil·
re!tkeptir. Bu ynkıekliktc, binaya
heybet veren "62" l!'etrcllk bny5k bir kule de dahildir. Manhattm bankasının biııa:ına gelince: Bu bina 300 metreliktir.
Üzerinde, on yedi metreyi bulan bir kubbe vardır. Aıııl ihtilaf fU noktad~dır:
Her iki binanm Ozuindcki
kubbe ve kule ynksekliği .dahil
edilmeU midir, edilmemeli midir?
lıte şimd~ halline çalışılan nokta
işte budur.

Sir!~ed

mOracaat. Tel. lstandul

bir piket Giilette bı·
•çağı veriniz l 0

Nevyorkun en ylikbanıiıidir?

i~,ıı~~

günü akşam Sirkeci nhnmın
dan hareketle dı ~ ru [Zonguldak, İnebolu, s~. ,:;un, Ordu,
Giresun , Trabzon , Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir.
Tafsilit için .Sirkecide Yel-

_,

· en yüksek bina]ar
hangileridir ?
ıek

24 teşrinisani

Pazar

yoku

Daha yüksek
Amerika ve dünyada
Nevyork -

Bu•• en t

uğnyackkur.

Gelibolu
yük

VAPORLtHı

Seri \•e lilkIJ Karadeniz postası
ı
vapuru

Ayıalık sürat postast
( MF.RSlN ) vapuru 2 6 teş
rinisani sah ı 7 de Sirkeci nh-

alımr,

ZADELER

Adnan

postası

(KONYA ) vapuru

rinisani

ALE~tıDAR

tel'koıla

Elektrik ve

mOcehh:eı;

nezafet ve taharetile mQşteri.lcrioin
mızhan takdiri olan otelimize bu
deh müceddeden banyo maballile
tek yataklı odalar iııp edilmi~tir.
Binaenaleyh

aile

ikametine de son

derece eh·eri~lidir.

Ehven Ocretle

obon mankaydedilir. Rahatını ve İs
tirahatini arım eden zcvab kiramın
teşrifleri kendi menfaatları i.ktll:aauı
dandır.

.Adret
Sultan Mahmut türbesinde
elefon ~402

Fotograf
Beklediğiniz gayet höyük ve
parlak dilrbtin1U zarif fotograf
makinelerimiz gelmiştir. muhay•
yer ve temioatJıdır. tecrübeleri
yapılarak teaiimi lcahhiit edilir.
Merkezi: Asmaalb Yıldıı Han
Şube: Emioönn, (5 L} numara
Mehmet Ruhi bey mlleueseJeri.

muvasaleti
beklenen vapurlar
(SEMlRAl\llS) vapuru 24 teşrini
sani pazar f Italya ve Yunanistan]
dan
( VESTA) Yapuru 27 teş.
rinisani çarşamba [ ltalya ve Yu·
nanistan ] dan
( ABAZIA) vapuru 28 teşri
nisani perşembe [ Romanya ve
Bulg:ıristan ] dan
Yakında limanımızd:ı.n hareket
edecek vapurlar
(SEM1RA)11S) vapuru 28 teşrinisani preşembe sabah saat ı O da
(Loyd ekspres ) olarak [ Pire ,
Brendizi, Venedik ve Tiryeste ] ye.
( VESTA) vapuru 28 teşrini
sani perşembe ı 2 de [Varna, Köstence, Sulina, Kalas ve lbrail ] e
( ABAZlA ) vapuru 28 teşri
nisani perşembe ı 8 de [ Selirıik,
Volos. Pire, Patr:ıs , Brendizi,
Ankvna, Vcnedik, ve Triycste) ye
Her nevi tafsilat için Galatada
mumhane ( Loyd T riestino ) başlı
ca acentesine. Telefon Beyoğlu
2127 ve ya Gahı.tasa:.ı11nda sabık
selanik bonmarşesi binasındaki
yazıhanesine Telefon Beyo~lu .2.199
ve yahut Sirkecide i\les'adet hanındaki

edilmesi.

Bugün saat lo da matine

FRANSIZ

yazıhanesi:ıe
müracaat
Tel. lst:ınbul
oıarak

TiY ATROSUNDA

BÜYÜK FRANSIZ ORERET HEYETi
tarafından VERONIK opereti lem-ıil edilecektir.
Akşamı saat 21.114 te LES CLOCHES DE CORNEVILLE
Pazartesi a\qamı: LES SALTİNBANK
Çarıamba ve perşembe akşamları Gala olarak Pariste pek
açok muzafferiyetler ihraz etmiş olan C 1 B O U LE T T E
opereti temsH edile<-ektir.

GÜNDE 10 PARA
Anadolunım
her köşesinde
birer çocuk sarayının yıik
~ımesı ıçin Hl.llA YEJ E1f ALIN hepuniıden
beklediği yardım .
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Son .Saat '

• •

~

eyırcısız

tiyatro

Ah bu .g ece

vapurlan!
Seyriael.am fda.ruinia geceleri
nda, KıtprO ile KadıköJ ara;nda iilettiği vapurlar, bir m0d4ettcuherl intizamı kaybetmiıe
bensemektedir!er.
Bilhasaa Kaprn-Kad1k6y ıcfe
rlnln on .. cmbet dakJka geciktlğı
~ok oluyor. SelAhlyyettar olanlar, belld bu teabhurları ıulann
cereyanına, havalann bozmasına
işletilen vapurJann manevra kabiliyetsiı.liğine haroledebillrler.
Fakat bava estiği zaman ıOr
ati eksilen, falan ve filin olan
vapurlann işletılmesi yüzfuıden
teahhur oluyorsa bir icabına bakılmalıdır. Yok işte aynca bir
ihmal Ye saire varsa bu cihetin
de halledilmesi, elbette ki el~
r;emdir.
1,<adık<Sy yolcularmdan
Necati

•

dolaıan

Soka,,. arda

kız çocuklorı
Çok defa göze çarpıyor: Heaüı bOluğ yaşını bulmamış, knçnk,
küçük kızlar, gece, gtindüz, şu,

bu

erkeğin

kolunda geziyorlar.
Bu refakatin baba hayrına olmadığı ayan beyan malumdur. Halbu ki zabıtanın bu gençler üzerinde vesayet hakkı kullanılsa,
elbette ki bu böyle olmaz. Acizane nazao d ikkti celbederim.
Mehmel Ali

tefrikası:

- Masanın batında oturuyordum. Yatak odanızda bir ses
iştir gibi oldum. Bir daha tekerrür etmediği için aldandığıma ..
hükmederek yerimden kalkma·
dım. Birdenbire başıma şiddetle
bir ıey indirildi. Baıka hiç bir
ıey bilmiyonım.
Bulunduklan binanın

biti~i~in

deki alçak damdan
Yutak oda:nna girmenin ne
kad:ır kolay olduğunu bildiği
için foıla tı.bkikata lüzum görmedi. Vilyamı otomobile bindirerek hastaneye yolladı. Kendisi
de polis mOdilriyefüıe gitmek
nzere çıktı.
Hennz yOz metre kadar yllrümüştü k' karşıdan bir polisin

1200 mebıa

17.80-18.30

'-s heyeti, bora ba-

18.BO-~

~eri.
0..baııt-oıkMtra:

Fen heyetinin Boluda yaptığı tetkikat
iyi netic~ verdi

l:eder
Bela. Unrtftr romandk.

ı'

'

n~
ııe1ekaion, ~
Tambureıı. Bo•: Klv
dö Hln D4PoD ı Tmdr
babiyya~ Oft'enbab: Le.

bel Helen: Popurri. 'faa.
go orkeamı.11.
hey~
Anadolu
ajanıı haberleri

20.30- 22.SO Saz

429 metre

Belgrat
18.30

Koro he7'e1i •• tamhuren ori:eetraea.

21

Konser

28

ı Voy•odin• Dartıfftınan

~e

tqanal

ıalcbeti kon"1'i.
Danı havaları

(Palas

otelden)

M. Vvsllyef
Moskova tiyatrolanndan birinin sahibi M. Vasllyef son oynadığı

piyeslerin halkın rağbetine
mazhar olmadığını görerek çok
müteessir olmuş. Bir gün buna
bir çare bulmak için uzun uzadıya dn şftnmftş ve nihayet tiyatronun kapısına ıu levhayı aa-

Bodapeşte
550 metro
J(o11ser.
ıs.ıs
Uubant
~ı.so
Violon-Solo..
iUlO

«Tiyatromuz mndnriyeti halktan gördüğll rağbete mukabelei
şfikı an olmak üzere bir yenilik
yapmıya karar vermlıtir· Piyeıin temsilinden sonra orkestra·
mız tiyatromuzun koro beyetile
birlikte ıeyircilerin memnuniye-

Sipolarih)

394

Bnkr~

}a.zıl

tarif etti. Polis:
- Hayır efendim g6rmedbn ..
- Bu gibi şeylerle alaka.dar
olması mnhtcrı;ıel hiç bir çahsa
tcsQdUf ~tmcd~niz mi?
- Slik Simisl gördUm.
- Ne taraftan geliyordu?
- Heymarketten geliyordu.
Şanon gitmekten vazgeçerek
Doti caddesine doğru yilrüdü.
SlikJn evine geldi. Ev aahibine
polis olduğunu söyltiyerek yuka..
n ç1kb, SJik evde değildi. Maymunculı1a kapıyı açb. On be,
dakika geçmeden kapı açıldı:
- Akşamlar hayır:ı olsun mcıter Sanon.. Gelece--~iniı:i haber
ve1s«-yainiz: herhalde bekletmezcUm.. Diyerek mlltebeseim bir
çehre ile Slik girdi. Şanon kapıyı kapattı.
- Beş saattenberl yzı.ptıkları
nıı hakkında malucıat veriaıiz?

- İşte bu güç.. Evelce ıöy
leseydiniz not tutardım. Hatırlı
ya bildiğim yegane ıey oDa çey-

metre

17.30

Ork&ıtra.

:ıı

• Armonyaı Koro heyed
,eratından
kılıı.r.

din!

ıar

• Annooyu Koro hey'eti tarafıJJıd.an NJDen oar-

2t .4S

kılan.
Vıolon

22.15

GlayviçBrealr"'

253 metre
Konıer: İkl ~ı;lu t&R·

18.20

fından.

21

Gramofon.

21.80

Tiyatro.

Heymarkette

dığı

bulwı

maklığımdır.

Ne yapbtımı daima peılmde bulunan Stemerin
memurlarma sorunuz. Doğrusu·
uu isterseniz Boneyin kumarhanesinde idim. Bununla beraber
evinizin •oyulduğundan haberdarım.

Kimden 6ğrendln7

Evinizin &ltınden geçerken
iki poUain başı ıarıb blr adamı
otomobile bindirdlkJerini g&r..
dtım.

- Bunun lçfn mi evimi anyordununuz?
- Hiç bir ıey için dejil..•
Yüzüne ne oldu.
Diyerek omzundan tuttu. zı
yaya çevirdi. Sol taraf yilıll ve

.

saçları yRnmışb.

-

Kurıun yaraıı...

Hem d,

cam kesmif .. Seni kim yaraladı.
- Maalesef ismııi ve adresiı::ıl
alamadım.

-- Nasıl olduğunu sana ben
anlatayım .• Bir pencereden baıı
mı uzatmış dııan bakıyordum.
Bir silah patladı. Yüyümü sıyır
dı, yanımdaki camı parçaladı.
SHkin
osıtuzunda
parhyan
cam parçasını aldı.

-

lıte iı._.ıt.b ..

ilk 5 aeue

ıarfmd• oıqhur

İtalyan reaaamı (Leonar d6 Vençi) nin bir tabloıunu model ittihu ederek posta pullanndan
bir tablo rikuda getirmiı.

( Ekalqapel ) tımarhaneainde
blitOn ziyaretçilere harikutlde
bir aan 'at eseri olarak ı~steril·
mekte olan bu tabloya bır Amerikalı 10000 dolara talip çıkmıı. Hesap etmiıler; dell papu
bo tabloyu yapmak için tam
100000 posta pulu kullanmıı.

Slik ıüldü:

bir

Azizim

ılı

çok

yO.kıek

poliamişıir:ıiı. Filhakika bana
kurşun atıldı. Fakat ben baıımı
çıkartm;adıı::ı. Ku11un camı kırdı.
Şunu

da a8ylemek isterim ld
eYde değil otomobilde idim. lı
teraeniz tahkikat için numaruım

Slik, mDstehzi, gOtdll.

maktadn-.

Harikullde bir san'at ese- İngi1iz bahriye lordunun
yeğeni bar açmış!
ri meydana getirdi
marhaneye b.kıllD.lf. Orada kal-

da.-a oyun seyretmek, hem üzerine 10 ruble kazanmak i~ln
tiyatroya kotmutlarch.
Fakat bir de ne g8r0p ne
işitseler beğenirsiniz. Orkeatra ve
koro heyeti oyunun ıonunda nasların milli hıvaaı olaa enternasyal) martını çalıp ıöylemiyor mu?
- Beğenmedim!
Kim diye bilir.

.ıuıa nazaran bu vazfyet herin• ıirket, murahhaslarını tayin
ederek mllzakert;Je girişmek için
Ankaraya g6ndermlftir.
Bunlar aftlll olarak 10,000,00f
lira itasını n kat'iyat üurmden
muayyen bir para -vermeyi teklif
etmektedirler, MnzaM.ereden iyi
bir netice alınacağı llmit olun-

Olur şey mi?

Bir deli
MqtUTP.riniiııde ~'-"bW~ ~cı
Pllf>HI .aklmı •.oj;uül~ 1'1A. b.!..

-Konıer.

19.II

-

üeçetnerde kuffetll ve bllyltk
aermayeye aahip bir ln,Uiz gu·
ruhunun Bolu civarındaki ormanlarda tetkikatta bulunmak here
Alman mnhendialerinden ~tırek
kep bir heyeti feımiyeyl bu ba•aliye gönderdltinl yumışbk.
Ba tetkik heyeti ormanlarımızı
çok kıymettar bulmuı Ye mnhim
bir rapor Yermiftl. latHıbaratı-

Bolo: Prank, La,
lo, Gabor,

rek kala

Umer

orkestratl ( Xafc

.ıÇi gan

ZS.20

mııtın

geldiğini gördtı. Memuru du~
durdu. Vak' ayı anlatb. Odreyi

Şofar kapıdaydı. Evveli efinde çanta bir adamın arkasından
Odreyin çıktıitnı görmfit, başka
bir ıey bilmiyordu.
İçeri girdi. Vilyam tamamen
kendine gelmişti. Vak'ayı anlatb:

İstanbul

Mussorp Boril Goda-

Afı'itercimi:

Baıkın

lngiliz grubu hükômetle
•• ak
d
1
MUZ ere e

24 tepinllNUll

t ...
XLIX

Oı manıarımız için

Kurnaz müdür· doldur- yonlannın proQromlcarı
Pazar
manın çaresini buldu

37

Muharriri: Vels

I•

T clsizdc
Bathco dünya wu-

tini mucip olacak bir hava terennüm ede.cektir. fİyati~ miidü·
a1ir tcıekk~ü~r....=;.....,.;...;:;..;..;ıo riyeti bo ...taı'g-a'rini olunacak parçanın, herkesin hoşuna gideceMnessesedeki ilk mektebin
ğinden okadar emindir ki fayet
kimsesiz J•avrularına çukulata
seyircilerin içinden biri çıkıp ta
tevzii suretile ibrazı mUrllvvvet
bu havayı beyeomediğini iddia
eyliyen Kadıköyünde Moda cadedecek olursa gİfe memuru,
desinde mühendia Ali Riza behem tiyatroya girmek için veryin hanesinde Fatma İclal hadiği ücreti hem de fizerine 10
nırn efendiye alent şOkranlanruble tazminat verecektir.»
mızın ibliğına tavassutlarını riBunu okuyan bir çok kiıi son
C• ederim efendim.
taganni edilecek parçayı hakikaDarülaceze ilk mektep
ten beğenseler bile beğenmemuallimi: Nurettim
diklerin\ iddja ederek, hem be-

,.son Saat» in

ı

Yereyim.
Diyerek cebinden

bir kart
~kardı. Şıınon Slikin bu kadar
ihtiyatlı ve ıouk kanlı olmasına
hayret ediyordu.
- Saik biJiyonwa ki bu alqam
benim için bir fellket aqanu
oldu. Evim aoyuldu. En kıyınet·
tar qyalarım çalındı. Fakat
beni müteeuir edea ıey bunlar
detll, mil Bedfordun pybubetidir. Hiç kendi•ini iÖrdüıı pıü?
- Evet..

-

Nerede?
Doti cadde.inde.•

-

Ne Yakit?.

-

Bet dakika evvel.

*

Odreyi kaçıranıa kim oldujlınu anlamak Ye onu bulmak
Şanona bir h.ayh mOtkllllt çek·
tirdi. Odreyi, babuıasn 1Air••ı..
na ıalıip çıkmak için kudqi
ı:lnra lc.ar.ıuııuab Maluadı crilDiiA

İngiliz bahriye lordunun ye-

leni Londra civanndald k sa·
balana birinde papazlık yçıyor
muı. Kasabasındaki
barlann·
piıligini ve intizamıımğını göre-

rek (Çapa isminde temiz bir
bar açmıtBOt&n kasaba halkı ıimdi ora·
ya devam ediyormuı? Fakat
bunak lord Celliko bakalım ne
diyecektir.

TAYYARE ku11unkalemlerini
KUUANINn
birinde gerdanlık hadisesindeki
,ırlarınm meydana çıkmaması
ve ıengin bir adam olan Odrcyin babasının paralarına malik
olmakb. Odreyin babaaı Toring-

tondu.
Dora Ye kocası Martinin bu
anulannm tahakkukuna Leysl
Marqalt yardım edebilirdi.
Esranengfz Malpas Şanonu
çok yoruyordu Poliı mtlfettiti
bllytık bir metanet ve aıimle bu

itin içinden çıkmak için çalışı
yordu.
Dora Odrdyi evine çağırdıktan sonra oııu Malpasın esrarengiz eTI.nde hapsetti. Şanon kızı
bulmak lçin birçok hilelere bat
.urdu 'le nihayet Od.reyi mahput olduğu yerden 6lmek Qzere

iken

lmrtardı.

EvYelA

Martin •• zevcesi
Dorayı teTklf ettiren Şanon,
blrçok eararengiı mücadelelerden ıonra Leyat Marqalb da
tevkife muvaffak oldu.
Birçok ciuyetlerin faili oldutu tahakkuk eden Leyıi Maraıalt, yııkayı ele verdiği zaman
itiraf etmek zaruretinde kaldı:
- Malpaa benimi Dedi.

Bitti -

Son Sa1tt

)afılıkevaranıyor

ne~;!~~~=nRu:.,:~!::;~ ·~.~=~ ~

ve Kurtuluş taraflarında nihayet 2500 lira fiyetlc satılık evi
olanlar
DarUlbedayide Şemsi
beye müracaat etmeleıi rica

.. agmarla

.,

,.
11

..,

Z

I

En birinci malzeme ile imal
olunmuş ve ~luflon astarile
empermeablize bir hale
• ·ı .
getırı mış gayet modern ve kusursuz
biçimde

ıulb hukuk

yi haciz altına alını~ bu .kerre
satıJmasına karar venlen bır aynah ve taşlı tuvalet masası. Bir
orta masası bir ayaklı Navman
marka dikiş makinesi ve bir
küçük kıtada camlı dolap ve
bir el işlemeli dıvar örtüsü ve
iki iran seccadesi 10-12-29 tarihinde Salı günü ıaat 11 de
paraya çevrileceğinden talip o·
tanların yevmi mezkfırda Kadı·
köy Bat pazarında hazır bulun
malan

~ağ

s e1s1o..
Pardesüsünü
. , ın.

A

giydiğiniz

takdirde bila
perva yürüyebilirsisiniz.

Ucuz - PRA TIK - Şık
Bilftmum

levazımab

iksaiyenizi
yalnız Galatada Karaköyde
Poğaçacı fmnı ittisalindeki
maballebicinin üstünde

EKSELSİOR
onyiik elbise mağazasından tedarik ediniz.

Kadın,

erkek ve çocuklara mahsus kostüm, palto,
pardesü ve muşambaların en müntehap
çeşitleri mevcuttur.

TEDİYATTA

t ve

_

in isarı umum müdürlüğünden:

idare için muhtelif eb'atta 286,000 kilo karton ve 591,000 kilo
kağıt mübayaa edileceğinden taliplerin ıartname ve numuneyi almak üzere her gün müracaatleri ve 2-12·929 parartesi günil saat
10,30 da fiyailarım kapalı zarfla %7,5 teminatı muvakkatelerile bir·
Jikte Galatada mübayeat komisyonuna tevdi etmeleri.

Büyük 1 ayyare piyangosu
Yedinci tertip "S" inci keşide

11 kinunevvel
Büyük ikramiye:

50,()ÜÜ liradır
Aynca: 2 5,000, 15,000, 12 ,000, 10,00() liralıb
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat.

Emniyet sandığı müdürlüğünden:
Mehmet Tevfik beyin 17582 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet ıandığından ııtikraz eylediği meblağ mukabilinde
Sandık namına merhun bulunan Çarşiikebir Yağlıkçılar caddesinde
eski 129 ve yeni 95 numaralı ve onbeş arşın arsa üzerine mebni
bir kattan ibaret bir dükkanın nısıf hissesi vadesi hitamında
borcun veramemesindcn dolayı satılığa çıkanlarak ikiyüz elli lira
bedel ile müşterisi namına kat'i karan çekilmiş iken bukerre ytizde
on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini ikiyüz
yetmiş beş iraya iblağ eylemfr olması cihetile mezkur dük.kin nısıf
hissesinin 27·11-929 tarihine müsadif önümiizdeki çarşamba günfi
tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin. ikmali mukarrer
bulunduğundan talip olanların meıknr gilnde nihayet saat on beıe
kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur.

Operatör HALİL
Basur menıeleri, fistül ve

SEZA/

meliyatlı

Ilı

D

ayaası

~ütürı

kukuk hakimJiğindeıı:
Hanım hanımın Üskndarda Al·
tuni zade mahallesinde küçük
Çamlıca caddesinde 47 No. lu
hanede müste'ciren sakin iken
halen ikametgahı meçhul bulunan Celal efendi bin Salim
Canip aleyhine bet senedenberi
terk edilmit olduğundan boıan·
malarının tahtı hükme alinması
talebile ikame eylediği davadan
dolayı olbaptaki dava arzuhali
ilanen tebliğ edilmiş olduğu
halde mehli kanuni zarfında
cevap verilmemiş olduğundan
bittalep yevmi muhakeme tayini
ile beraber kanunu medeninin
132inci maddesi mucibince müddeaaleyhin bir ay zarfında hanel
zevciyete avdetle evliliğin uh·
lesine tahmil eylediği vezaifi
ifa eylemesi lüzumunun ihtanna
karar verilmiş olduğundan mumaileyhin bir ay zarfında hanel
zevziyete avdeti ihtar ve 30 kAnunuevvel 929 tarihine mfiaadif
Pazartesi gilnü saat 14 te yevmi mahkemeyi muallen daTetiyede mahkeme divanhanuine
talik kılınmış ve yevmi mezkürda mahkemeye gelmediği
takdirde hakkında gıyap muamelesi icra kılınacağını mübeyyin ihtarname mahkeme divanhanesine talik kılınmıt olduğu
gibi tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet gazetelerle
de ilan olunur.

ve hatta fırtınalı havalarda, pasaılar
veya balkonlann altına sığınmıya
lüzum yoktur. Zira:

hakimliğinden: Bir borçtan dola-

Sultanabmet sulh icrasından:
Bir deyni mahkumibibin temini isffası zımmında tahtı
hacze alınıp füruhtu mukrrer
bulunan yirmi iki çift kundura
kalıbile kunduracılığa ait alat
ve edevat ve iki çift san renkli
~üceddt kadın iskarpini 26-11929 salı günü saat 12 de Beyoğlunda Ağabamam caddesinde
No. 23 bodurum dükkan önünde
bilmüzayede füruht olunacağın
dan talip olanların yevmi mu·
ayende memuruna müracaatlri
i an olunur.

Uıküdar

aman ar a .

o,unur.

Kadıl<öy ikinci

d

sıracalar

ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı
icra eder, saat 1- 7 Divanyolo Acı ~amam No 20

TESHİLA T

D'7.:: ,~, 1B~nk ı

Mileseisleri: Dreııdner bank A.
Şafhavenşer bank Ferayn, Na·
"iyonal bank für Döyçland.
Merkezi: Berlin; JUbeleri: Hamburg, fştanbul e:Galata ve letanbuh, lzmir.

Galata lamu telefon:

Beyoğlu:

247, 243, 684,685
letanbul kısmı teleton: İstanbul
2842, 2843.
Depo~ İBtanhul Tnınn gılm~
rü8ü. Telefon: lııtanbul 3227.
Bılumum banka muamelatı ic-

lstanbul icra

riyaıeti

komiser-

liğinden:

lstanbul Çiçekpazannda 22
numarada vaki iplik fabrikasın
dan D. ve N. Kohen unvanile
kolJcktif ıerik olarak icrai ticaret eden Davit ve Nisim Koben
efendiler asbabi matlubuna konkordato teklif ettiklerinden tirket mezktirede alacağı olanlar
tarihi ilandan itibaren yirmi rtın
içinde pazar, salı ve perfembe
günleri saat ikiden dörde kadar
Asmaaltında
Canbaz hanında
7 numaralı odada icrai vazife
eden komiserliğe müracaat etmeleri ve teklif edilen konkordatonun mnzakeresi zımnında
dahi 1929 ıeneai kinunuevvelin
25 ine mü.aadif çarşamba günü
saat 14 te mezkiir fabrikanın
dairei mabsusaıına gelmeleri ve
yirmi gün içinde müracaatla
ala~aklannı tesbit ettirmiyen alacakl lann bu tarihten sonra müracaatJannın nazara alınmıyaca
ğı ve konkordato müzakereıin·
den hariç brakılacaklan ve kon·
kordato müzakereıi için tayin
kılınan 25 kAnunuevvel 1929
tarihine takaddilm eden 10 gün
içinde aJacaklılann vesikaları
tetkik edebilecekleri malQm olmak iizere ilin olunur.

Ooktor Feyzi Ahmet
Frengi, beleoğukluğu, cilt, proıtaı.,
zatı tenasül ve kadın hası alıklannı
en son usullerle az bir z.amandıı
ıniı~aiı şeraitle tedavi ~der.
Adres Babı!li Çağaloğlu yokuşu
kö~ ba~ numara 43
Telefon: İl'tanbul 3899

lVlaliye vekaletinden:
senesinden 1927 maH senesi - nına yetıne ka-dar miili hükumet bütçelerinden nıa tlubu olan..
larla gerek n1illi hükumet ve gerek sakit hükumetin bütçe emanatı ve ddi emanat hesaplarında mukay 'et alaca<Yı
bulunanlar, Şu at
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
mahallin en büyük mal memuruna müracaat
eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek mukabilinde müracaat vesikası almaları
lazımdır. Bu nlüddet zarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri
alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi Martından evel. bulundukları nlahallin en
büyük mal n1en1uruna nlüracaat etmeleri ilan
olunur.
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Dünyanın

en

Mükemmel yazı
makinesi
Hususile FRANSIZ hükumetinin ılahf takdir ve tercih ettiği makine

Hafif, metin ve

Her ciheti

sağlam

taal111L.İt ()IUtllJI..

ve

!aksit.l~

dahı verılır

Umumi acentası:
Y. Şil\ORKYAN Sa•lıkıvr. han 30. 33 f~t:rnhul Tel. fşt. 2256

Doktor FETHi
Ccrrahpaşa

Hastanesi

Ahmet Burhaneddin

Bakteriyoloğu

Kan ( Va88ennan teanıiilQ ) idrar,
balgam cerahat tahlilleri ile haııtalıldano

husust

a~ılan yapılır.

Tele-

fonla malônıa tverildiği takdirde tahlil

edilecek
raporu

mevat aldrıılarak
takdim edilir.

l)peratör
Cemıhpaşa ha tanesi operatörO
Muayenehane: Beyoğlu, Rus sefare·
tanesi karşısında 848 numaralı suri·
ye ça~ısı apıırtınıanı 8 numarada.
Telefon: Revo"lu 161.5

bilnlıara

Muayenehane: Beyoğlunda, Ağacn
miinin karşuııoda
Telefon: Aevo~l11 S34

Hes'ul müdür: Selim Rağıp

