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Kadınla
Anlamak i.5tiyoruz
Memleketin rızki'e
oynanmtuın4

müsaade edilecek mi?
Bu sene et
fiatı artacakmış diye şim
diden propag an d alarma
başladılar:

T-

rakya mahsulü
azmış,
Erzurum koyunları
Ha!ebe gidiyormuş ..•
Her sene kış başladı mı,
daha doğrusu havalar biraz soğuk ve fena gitti mi, ucu ihtikara merbut o!an bu propaganda makinesi faaliyete girişir. Tıpkı kafesinde tünüyerek
çirkin çirkin ayni şe~i bağıran
kart bir papağan gibi bu nağmevi tekrar eder. Bugün değilse b:le iki gün sonra piyasada
bu uydurma haberin
tesiri derhal kendisini h'ssettirir; lüzumsuz, sebepsiz ve
zaruretsiz olarak et:n fiatına
asgari on kuruş ilavesini intaç
eder. Fakat emin olabiliriz kı
ortada bu zammı kap ettiren
hiç

ı.,;. ı.:.t_;ı.:

--L-r :r-la.•• ,.,

Ne acıdır ki bunu yapanlar
bildikleri gibi rtzkırnız:a ve
gıdamızla oynamakı a, bu hususta kendilerini layüs' el gör·
mektedirler.
Anlamak istiyoruz:
Memleketin rızkile ve nafakasile oynanmasına daha fazla
müs~ade edilecek midir?...

lktısadi

l;

Erkeklere iş yok!

Ka

ı
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-ol&Caklar

postacı .
ar postacılığa da
al·p çıktılar

r\tiüvezzi olup olamıyacakları
tetkik ediliyor
bir mesele daha çıktı. Bu da
kadınların posta ve telgraf müvezzii olup oiamıy;acakları mes"lesidir. Haber aldığımıza göre
bir çok kadınlar posta ve telgraf idaresine müTacaatla müvezziliğe talip olmuşlardır.
idare, tevali edcen bu müraca:
atlar kar~ısında vaziyeti tetkik
etmiye
karar vermiştir. Bu
tetkikat
neticesinde
müsbet
bir karar verilirse bize mektup
ve telgraflarımızı getiren müvezziler arasında hanımlarımızı
da göreceğiz demektir.
Hammlarımn:ın polislik, mübaşirlikten sonra posta müvezziliğine de talip olmalarına bakı
ı ırsa, iş hayatında erkekleı e
paydos borusu çaıdırmJya azmet-

Kadmlar polis olamaz ~u?
meselesinden sonra ortaya yeni

tikleri
tedir.

kolaylıkla hatıra

gelmek-

l\lilli mücadelede

in

BuQünkü

. Sergüzeştleri

(Enosis)i na•
sıl. zaptettik

A n'uıra,
yağmur

Ankarada
gösteriyor

25 (Telefon) - Dün sabahtanberi
yağmaktadır.

Havalar,

tiddetli

~uraya fasılalı surette

denecek

derecede

soğumuştur.

buhran

Fırkada

evelki gün b·r
içtima yapıldı

Tacirler ne düşündüklerini ve ne
yapılabileceğini anlattılar

1
1

Karahan
Memleketimize
niçin geliyor?

Bana kalırsa ( Osman Cemal~
aayıta<1a

unca

Tefrikalanmı~
&

tncl

hi1coanaliz

cevaplan,
8

ı

aayıfada

mn1ahllS811.tıttıZ\r.

Şehir dedikod~an.
ncl

eeyıfada

'Fefrikalanmız

e

uncu

Muhtelif
11 inci

aayıfad

heb~rler
eayıfada

Güniin hab<.>rleri, Telsiz

programı.

Holinda· ile
Muvakkat bir ticaret itilafı
aktettik.
Birkaç güne kadar. tef=_ı ikaya başlıyoruz
'

şiddetini

yazılan

c19 eayıtaıanmızc:la ı
3 üncü aeyıfada

4

[TafsUA.t 11 inci ııaa~famızda]

Soğuklar

Son Saat

>;
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Atin• - ıreftiiini.ı Enis hey dün
akşam miibadele. baş~;ahllası
Tevfik Kamil beyi ziyaret ederek muhtelif mübadele işleri
hakkında görüşmüştür. Enis bey
ailesinin rahatsızlığı dolayısile
hareketini tehir etmiıtir. Önümüzdeki hafta zarfında gidecektir.

HolanCJa sefiri Baron Rirıgers
ile, bir ticaret muah.edesi aktı
için Ankarada cereyan eden
müzakerat lienüı hitam bulmamııhr. Ancak Holanda ile ara·
mııda mevcut muvakkat ticaret
muahedesi 30 teşrinisanide munkaıi olduğundan o zamana kadar
muteber olmak üzere bir itilif
aktedilmittir.
21
teşrinisanide
Hariciye
vekaleti ile sefir arasında teati
edilen notalara göre Türkiye ve
Felemenk hükumetleri yekdiğe
rinin emtiasına karşı en ziyade
mazhan müsaade memleket tarifesi tatbik edeceklerdir. Bu
itilaf yeni ticaret muahedesinin imzaıına kadar muteber
olacaktır.

Moskovadan alınan haberlere
göre Karahanın seyahati ıiyasi
bir ehemmiyeti haiz olacaktır.
Sovyet htikumeti Türk ihracat
tüccarları ile Rus gümriik idaresi arasında daimi bir ihtilAfı
mucip olan meselelerin tesviyesini arzu ediyorsa da Karahanın
seyahati bu gayeye matuf dejildir.
Bu habere göre son ı:aman
larda Türkiye-Rusya münasebatında nisbi bir kararsızlık mUşahede odildiğinden Sovyet hükumeti, ricalimiıle temaı ve
dostane münasebatı tarsin ve takviye etmek üzere Karahanı Ankaraya göndermeyi düşünmüştür.

Karahan Berlinde mi?

gün Ticaret Odası
rneciis azası kimilen Halk fırkası
Evelkt

merkezine davet
olunmuşlar,
kenditerile uzun bir hasbıhalde
bulunulmuştur.
Bu hasbıhatin daha foıla şeh~
r!miı ticori vaziyeti etrahnda

cereyan

ettiği

tahmm

olun-

maktadır.
anları bu
huıuıi mahiyet arzeden müzakere dolayısile fikirlerini fırka
erkanına bildirmişlerdir.

Son ticari buhran ve bunun izalesi
çarelerinin bu münasebetle tetkikine başlanmıştır.

Berlin, 24 (Hususi)- Jermanya
gazetesine göre Sovyet hariciye
komiıer vekili Karahan birkaç
gündenberi Berlindedir. Ziyaretinin sebebi meçhuldür.

Bir Yahudi idama
mahkum

Yafa, 23 (Hususi)- İki Arabı
öldürmekle maznun bir Yahudi
idama mahkum edilmiştir.

Bir hafta tramvay ve tünel yolculuğuna alıflmı olanlar
..atil 2ünleri evde na•ıl istirahat ederler.
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_
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mesele..1ı· mecliste
Ankara, 25 (T~lefan)- Yalova nahiyesinin Ktı~en alı·
a..vaJ\ kaza haline ifrağına ve

...ua7.
~
veklletincl~cliae verilmiştir.

ı. .ı~- • •

Dahi tiye e\~cümeninde .i~ J:.
lmımaktadır..

AD Ji91DI B•.
Ank~ f{~) - ~ft:
fırkası mlifettiflerinden Ali Nazmi bey Kastamor.ıu vf! ~tUıf
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Uşak fabriktrsı
Şeker ~Mı rtt
RrttırılmastJI
Ankara, 25 (Telefon) - Utak
ıe1ıer fabrikuuun•._tihulltı. artbnlmak Gzere tetkıkat yapılmaya
lljl•8.itflı1. Bu hususta bazı
ciddi tedbirler alınaC!..ktır.

İşctte itti tr
tını9ir den sonra
.....wi«lfttMı bo7. uldu

Birka

Gal,tada Emanet •alından

Y']5fıfı10 i~T ~lleri t>oZulmUf

ve ehemmiyetli bir tamire Ulzum
glSB.\~{'fla\ir. Bu fener iki Oç ay
eve1 yap'~mlf, bir iki defa tamir
edilmek. ıureble ıimdiye kadar
iti.ittir.
Dan arbk hiıİıir kabul etmtt"
ye~k bir hate .tefliİi an1qJ:
m
Ozerine ~OSJ((u.•ır&an bif
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Edimemiz

Ismail Hakkı B.

Bugün kurtuluş gününü
tes'it ediyor

Darülfünun müderrisi
Maarif n1üsteşarı mı
ohıcnk ?

Esrar, kumar!

Bomba

l{aragün1rükte bir ev
taharri edildi

lsmall Hak1'ı B.
Maarif miisteşan Kemal Zaim
Beyin, Nevzat Beyden inhilal
eden Konya meb'uılujuna namzet gösterileceği, onun yerine
Darülfünun mllderrislerinden İsmail Hakkı Beyin tayin olunacağı haber alınmıştır.

Karagtlmrllkte Kasım Günanı
mahallesinde Aynahbakkal sokağındıı oturan ince DimistokUnin, evini kumarhane ittihaz
ettiği ve içerde esrar kaçakçılı
ğı yaptığı haber alınmış, ı>lbıta
c:ı evi aranmışbr. Bu arama
neticesinde sandalcı Yasef, kazancı Y akup, dol..-umacı Mehmet,
ekmekçi Todori, çoban Osman,
kazancı Aptullah, şoför İhsan,
hamal Aptlllkadir, boyacı Dimostin, dil!ger Mehmet, tablakar
Osman, İsmail ve Mustafa isimlerinde 13 kişi kumar oynarken,
birkaç kişide esrar içerken göi'ülmüşler, cilmJesi de cürmümeşhut halinde yakalanmışlardır. Ev
zabıtaca mühürlenmiştir.
ı

B.
l
·
.
Yenı Irak ka b.ınesı. ırk. ame ke e ın.ıd
Bağdat, 23 - Başvekil Ab- ma zneye apfır l
-=-=

•

dülmuhsin beyin intiharı üzerinc yeni kabine şu şekilde teşekkül etmiştir:
Başvekil Naci bey Süveydi.
Ziraat ve sulama işleri nazın
Halit bey Süleyman.
Diğer neza. et:erde tebeddül
yoktur.

inhisarında
Tütün inhisan idaresi tarafın·
dan tesi! edilecek yeni fabrika·
lar hakkında hazırlıklara devam
olunmaktadır. Açılacak nikotin

Tütün

fal.11.il•--

nikotin

f~n

~tOnlcri-iz:delil

miktarının

muayenesi

yapılmaktadır.

Kazlı çeşmede
Canbezdinin
fabrikasında amele Satılmış oğlu

Mustafa dün sol elini makineye kaptırmııtır. Mustafa hastaneye kaldınlmışhr.

K

d

uruçeımc e yan~ın
Kuruçeşmede Mezarlık soka-

ğında Selim efendiye ait

19 nu-

maralı

evden yangın çıkmış,
büyümeden söndürülmüştür.

({omyon

altında

·

Cibali tütün fabrikasında hamallık

patladı
kişi öldü, iki
kişi ağır yaralı!

Bir

Dün Alibey köyünde feci bir
kaza olmuştur.
Alibey köyii
&akin?erinden
Rasim oğlu Bekir, Recep oğlu
Mehmet, Hasan oğ:u Yusuf, dün
köyün kenarında gezer:erken
metruk bir bomba bu:muşlar,
bombayı açıp muhteviyaboı gözden geçirmek isterlerken bomba
birdenbire infilak etmiş ve üç
arkada~ı da ağır surette yaralamııtır. Yaralananlardan Ra·
sim oğlu Bekir derhal ölmüş,
diğer ağır yaralı iki arkadaı
ta Beyoğlu ıükfır hastanesine
kaldmlmışlaı;d ır.
Beyoğlu jandarması bombanın

ne zamandan kaldığını
etmektedir.

eden Demir

oğlu

Bekir

dün ayni fabrikaya ait 234 numaralı kamyonun altında kalmış

tahkik

Bir cocuk
bulundu

"

yaraJanmışbr.

Son Saat

•

J

Cerrahpaşa

hastanesi kapıcısı
Bekir efendi hastanenin kapısı
önünde kundaklanmış bir kız
çocuğu bulmuştur. •
Kundak açıldığı zaman bir
kağıt çıkını~tır. Bu kağıda göre,
çocuğun

ismi "Serap,, babasının
adl da "Hasan,,dır. Çocuk (Kreşe) gönderilmiş, bırakan şahıs
hakkında tahkikata bavlanmıştar.

Kurna

başında

Ellilik bir ihtiyar
füc'eten öldü
Dün gece Ho:apaşa hamamı
na 50 yaşlarında kır saçlı bir
adam gelmiş, yıkanırken birden·
bire vefat etmiştir. Bu zavallının
kim olduğu an:..~ılamamışbr.
Tabanc8~ karışhnrken
Kaz!ıçeşmede
llya Levinin
debagat fabrikasında gece bekçisi Bedros dün gece tabancası
nı karıştırırken e.asılsa
tetik
düşmüş Bedros'..l g~ğsü!lün sol
tarafından yaralamıştır. Bedros
hastaneye kaldırılmıştır.
---- - -- -·- - - -

~~=---

Müntehirler
Cesetleri tahnit edildi;
Salı günü gönderiliyor
Tokatlıyan otelinde intihar e·
den Alman noter ile zevcesinin
cesetleri morgda tahnit edilmiş
tir. Cesetleri nakletmek için
gelen zat icap eden tahsisab
almış
ve cesetlerin Almanyaya nakli
itini temin ettikten sonra
dütı akşam trenle
Almanyaya
gitmiştir.
Cesetler Alman konsolosanesi tarafından ıalı günü hareket ede·
cek olan Yason isimli Holanda
vapuruna
irkap edilecek ve
doğru Hamburga gidecektir.

Rusyada yedi
hakimin idamı
Moskova, 23 (Hususi) - Hükumetin emniyeti aleyhine tertibat almakla maznun Leningrat
hAkimlerinin muhakemeıi bitmfştir. Biri kadın olmak ilzere
yedi kişi idama mahkum edilmiş
tir. Karar infaz olunmuştur.

Kış
Kaç gilndür gazeteler kışın
geldiğinden,
soğukların habrı
sayılmıya başladığından bahse-

Namaz vakitleri
Sahah O~le ikindi Akşam Yatsı
16,44

18,21

Münekkit efendi, yazdı
ğın kitabı tenkit ederken
haksızlığa sapıyor, fakat
canın sıkılmasın, onun yazdığı yazılarda da baştan
başa bata dolu olduğunu
düşünerek teessürünü tadil
edebilirsin.

I·

.,................imi
Ha.va raporu
Bu sabah tazyıkı ne,imi (766} milimetre idıi.
Dün azami hararet «11»
bu sabah asgari hararet
~8) derecedir. Bu
gece
rüzgar mUtehavvil hava
bu!ut~udur.
Knndilli rasatanestnden ıtlınmıştlr l

e

r.
a
r.
in

a

fabrikaları
Müskirat İnhisarı tarafından
tesis edilecek fabrikalar için .
makine mübayaa etmek lizere
Avrupaya gitmit olan bey.et avdet etmek üzeredir. Makınelerden ekserisi mübayaa edilmiştir.
Şimdilik bu makineler • Balmumcu çiftliği civarındakı fabrika ile Kabataştaki fabrikaya
konulacaktır. Heyet şehrimize
avdet ettikten sonra Konya
Ereğlisindeki fabrikanın inşasına
başlanılacaktır.

Faydalı

tavsiye

atarız.

Cemaziyelahir: 23

f

müskirat

leceğimizi düşilnmeden kaldınp

Pazartesi

r
r

Yeni

buz tutarak donan
meyva ve patates gibi şeyler
den ne sur~tle istifade edebi-

Tetrinisani

14,30

gitmişlerdir.

Kışın

25

12,0I

Bugün Edimenin kurtuluşuna
milsadifttr. Edirnede buglin bu
mfibarek yıl dönilmli bliyilk me·
rasimle tes'it edilecektir.
Kurtuluş güniinde hazır bulunmak Ozere birçok zevat Edirneye gitmiılerdir. Şehrimizden de
Fırka müfettişi Hakkı Şinasi pa·
fa ile polis mlldürli Şerif, 4 üncll
şube müdüril Sadettin beyler

rıasıl iıtifadc edebiliriz?

TAKVİMİ

6;59

Edlrneden bir manzara

Oonmuı meyvı:ılordan

in

'

3

Borsa. cet.veli
Jngiliz 1043,50 ; Frank
11,83,00; Liret 8,92,00; İsviçre2,40,25; Dolar 46,75,25;
Dahili 97,37,0;Altın 915,00;
Anadolu 24,80,00; Rumeli
6,70; Tramvay 73,0; Düyunu muvahhitle 213,25 .
ı ı~ bankasından alınmıştırl

diyorlar.
Evet kış kendini gösterir
gibi oldu, izdihamlı yerlerin tadı çıkmıya başladı ve kışın gelmesi ben de acayıp bir merak
uyandırdı. Biz şimdi burada ve
diğer bir çok insanlar kendi
memleketlerinde bir takım kış
ihtiyaclannı dört elle temine çalışırken acaba Almanyadaki çıp·
laklar cemiyeti ne yapıyor, o
cemiyete mensup olan binlerce
muhterem hemcinsimiz kışı nasıl karşılıyor?

ve

çıplaklar

lraazeıeıeri okurken
MilJiyet -

Guma mı, Pazar

mı?

- İster Cuma olsun, ister
Pazar.. Çünkü biz gazetecilerin zaten ne Cumam var, ne
Pazarı.

Cumhuriyet - Bir çocuk
kertenkele avlıyarak para kazanıyor.

-

Aferin

çocuğa!

Sinek

av~amaktan bin kat iyil
V akıt - Almanlar muazzam bir den!ıin suyunu boşal
tıyorlar.

- Fakat biz şu ufacık Haİçinden buz ve billur ğibi
~ici bir türlü a:;ıkhyatmyoruz.
abı bayatlar akan reçine kokuMilliyet - Hele bu işte
lu nefti .ve loş çam ormanla- 1
erkeklere
q kalmadı.
rındat etrafı gümüş yapraklı ka- l[I
vaklarla süslü sarışın ılık dere:er
- Onlar da vaktile gözle·
kenarında yazın benim babam , rini dört açıp ellerindeki ekda çıplak gezer; kaıiran, temmeği ezeli rakipler ne kaptır
muz, ağustos aylarında sıcacık
mıva idiler.
kumsallarda çırçıplak her kes
fink atar, yan yrtar; marifet,
yağız ve yaıçın s:ıratlı Ba1tık deO çam ormanlarında, o dere
n;zinden do&"ru o'.anca ceberutu
kenarlarında, o karacaların, ge·
ile acı acı uluyarak o orman'an,
yik erin cirit oynadığı haşmetli
i.n~m
0 dağları, o der~leri inim
daglarda bundRn sonra anadan
inletmiye baş!~ h mıydı, bızım
zavallı asri çıy.r' ak Must~faları
doğma çıplak gezmelidir.
mız ne yap:)c~k ~ar acaba?
Göıünü sevdiğimin kara yeH,

Ne yapacaklar, iyice birbirlerine sokulup nefesle birbirlerini
ıs:tmıya çalışırlar mı diyeceksin:z?
Yağma yok, zemheride kar
iğnenin deliğine girerken onlar
o kıyafetle istedikleri kadar
birbirlerine
sokulsunlar, is·
tedik)eri kadar birbirierine nefes etsinler, gene :
- Aman ya hazreti jupiter
imdat!
diye feryadı basacaklardır.
Ama bel:ii de ben yanılıyorum,
belki de bu Ademle Havanın
en sadık, en ananeprest çocukları, kışı da böyle dağ l>aşlann
da soywmuş hıyar gibi çır çıp
lak geçirecekler, en yağlı ve
canlı mahluk olan ayı bile soğuğun korkusundan inde fabanını yalamakla kı,ı atlatmıya
uğraşırk~n bunlar, kar banyosu
ile erba'iui çıkarcak1ardır.
Eskiden kı~ın üşüyenlerle bizde şöyle alay ederlerdi:
- Sen titriyorsun ama her
kes hamamda çıplak geziyor.
Bu sene ce galiba böyle alay
edecekler:
- Ne üşüyorsun y:ıhu, herkes A!r.ıanyada anadan goğma
geziyor.

Osman Cemal

Halbuki buz tutmuş
olan bu gibi meyvalardan istifade etmek ml\mkllndilr. Bunun
için de bu gibi meyvalan
içine tuz ablmıf sıcak suya
batırmak ve burada bir saat
kadar tuttuktan sonra kurutmak kafidir.

Tahlisiye idaresinin
80000 lirası
Osmanlı bankası ile Tahlisiye
umum müdürlüğü arasında (80)
bin liralık bir al~çak davası
vardır. Banka ile Iktısat vekaeti bu mesdeyi sulhen halletmek i.izeredirler.
Tahlisiye umum müdUrü Necmettin bey bu müıakered~ h.ulunmak üzere Ankaraya gıtmıı·
tir. Mevzuu bahis para Osman_h
lmperatorluğu zamanın~a T~.hh·
siye idaresinin beynelmılcl murakabeye tabi
olduğu esnada
Osmanlı bankMına tevdi edil.miş!
fakat mürakiplerin mezumyetı
o!mı:c!ıkça kimseye veril~emesi

~<\rt konulmuş, rüsumdan ıbaret-

tir. Tahlisiye resmi hükumete
ait olduğu iç.in banka bu para:
yı tcdıyc edecektir.
Nccmet~in bey Ankarada uzun
müddet kalacak, bu esnada Boğaz harici için sıpariş edilecek
yeni \ ' c otomatik tahlisiye ~a
mandıra lar•nm muamelesini ikmal
ettırccektir.
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ON MACERA

\ Her ffin bir tane }

Bir prens, bir de
prenses

Casusluk sergü;;:ti"l
lğribacajın

Nakl•d•n•

notlanndan :

Ah1net l-lidayet
Prens, İıviçrcnin
moar.zam
otellerinin birinin holünde .• A..bi p.ııırmeklan mütemadiyen yeJe-ği nin cebindeki gümfiş parayla oynuyor.. O da kendiıimn
d e~ il ha.. Yarım saat evel arkadaşlarının btrinden borç aldı..
Birden kapıcı yanına yakJqı
yor, demin ıorduğu bir aualin
cevabını l<ulağma fısıldıyor.

Prens o vakit, beş en dakika·
dır parmaklarmm ucunda yuvarlanıp

duran gnmnı parayı mtlaıo

tesna bir gururla kapıcının aYU•
cuna toka ediyor..
Fakat bu kim? Aıau8rdea
çok ensin ıre oldukça ıflzel bir

kadın çıktı.
Prens kapıcıya gözile itaret
edince, o tekrar kulağına iyiliyor:
- Size layık bir preua.

efendimi
Diyor.

böyle lflerde
cebinde meteliği
biraz mOteeoir
ediyor amma, ne ehemmiyeti
var, tanıyacağı kadın bir preaıes değil mi?
Hemen dışan fırlıyor, arka
sokaktan dolaşıp prensesin karşısına çıkıyor, caddenin tam mtı·
nasip yerinde sanki dalgın dal·
gın gidiyormUJ gibi (pati) kadın
la göğüa göğüae:
- Ah.• Yüz binkerre alfederıiniz Prenses hazretleri. Çok
mahcup oldum. Bahuıua ayni
otelde oturan bir lcomşuya çarpmak daha büyük bir kabahati,
Bu garip adamı evveli baştan
afağı hakaretle do1u bir nazarla
atizen prenseı birden gOlilveriyor.
Ve tabii prensle
preuea
derhal dost oluyorlar.. Birlikte
terziye g idiyorlar. iç çamatırcı
ıını ziyaret ediyorlar, eldivenciye
de uğruyorlar. Bu dilkklnlard&
çıkarılan
faturalarm paralUl1
prens veriyor.
PreM

pişkin. Yalnız
olmaması onu

..Son. Saat,, in.

dlzdaıum

ual? P.ara

Ama

otelcle mmtbıju ~ çekle.. Fabt bankada kal'fılığı olauyan
çeklerle ..

Nakleden

Şimdi nasıl oluyor da bu sakat
bacaklı, kıllı suratlı herif bayle

T qekkllr ederim, çok mil·
kemıeel bir fikir!
Çok mlk..
blr IUdr ama

bir zah emir ve ar:ıularına ramedebiliyordu. Demek ki bu mel'·
un herifin elinde cidden harikulide bir kunet ve nüfuz vardı!
Belki de bu iğribacak Alman polis müdfirü idi ki bu tak·
dirde çok tehlikeli bir düşman
ka~anmış oluyordum.
Doktor fon Hençe sörine dew
vamJa diyordu ki:

verecek? Buntar da çekle 8den·

aranızdaki kon·
trat mucibince birinci mevkıle

Ondan

ıoara

preu preuese

diyo ldı

- Epeyce yoruldUk. Emrederıealı, turadan hlr otomobile
binelim. bir yerde gidip çay

içelim!
-

...a

tabmm Ye ça,ı.na ·par&11111 kim
meı

yal

O nldt prem bu
layım

1-juJuyor.

-

ı.·a

de ko--

T&biyeı

Beklel

Diyor. içenle de ~ytan içtikta ıoara Allah kerim? Daha
olmaua prensesi orada bırakıp

arb kapaclan ımtacak..
Neyse p"'9Hti ıellp biriill
dama daftt ediyor•• Oh ae
fınal. Muanm arın
ıllnl Iİper ederek el çantasmı
açıyor. Fazla dejU, yahpz tak-

gtlel

.,. pylama &...buu prebilecek kadar bir para arıyacak.
Heyhat, çantanın içinde buruıiıda

tuk Wr •mdU. bir tramTay
bileti. poıtıutant bir mektup
Ye l;ir pntedea kuilmlt ilb
par~

ilbcla f6yle Jazdc
bir kadma derhal
S00 frank yardım edecek bir

«

Gen~

..Wbi

inldıan hayal karfılmda acı acı ,Wnp
çantayı kapatıyor.

Pre.._

ayaia

danstan d&nmedea

kalkıp

bıValete

doğru

yUrityor.

p,.... rellp yerlae oturduftldt mohterem prenU.

11·

Ylfbğınlll

-

Zevcemle

seyahat etmek şartile İngiltere-~
ye avdet masrafınız bize aittir.
Bu parayı da zarfa koydum.
Harekibmzda tamamen serbeat
buJunmak tabii olmakla beraber
oayet benim fikrimi ıorarsanıs
ben sizeı Kara ormanda seyahat
fllln fikrinden vaı geçerek biran
evel memleketinize avdeti tavsi·
ye ederim.

- Sizin dilin'ıin altında bir
feyler var Her doktor! Kara
ormanda bir mtlddet istirahat
etmekten neden vas geçeyim,
lf:ıtfen izah eder nıiıiniı.?
Doktor sağına ve soluna haifane nazarlar atb, sonra bana bi·
ru baridane• gelen bir eda ile
-

Size ı6yliyebileceğim söz-

lerin hepıini siSyledim Olivya!
Yalnız tunu ilAve edeyim ki
ıayet ihtaratım bilifına bir an

hayır aranıyor.•

Zanlh pnns bu

tu

-

farkmdachr:
Acaba. fQ basfonla eldi-

romanı:

venleri ve f&pkayı veraem çay
paralannı &diyebilir miyim?
Dill'e dOıOnUyor.. Fakat her
birinin liatilndeki numaralan görtınce bunların bir eskiciden kira
ile alındığını anlıyor••
O zaman o da ayağa kalkıp
tuvalete doğru gidiyor, tabü bir
daha da dönmllyor.
l,te bir prenıle bir ım~nıf!s!
yordum.

Artık

doıtıuğumuzun

teessüs
verdiği

eden
cnretle

tepeden inme dedim ki:
-

Doğrusu

bu

yaptığınız çıl

gınlıktır.

-

Neye çılgınlık olsun?
ÇünkU kendinizi kurdun

ağıma atıyorsunuz.

-16Madam Deviller nhbma çıktı.
Ben de kamaramda
açtığım
valizi alelacele tekrar topladım.
Maceranın bu biç beldellilmi·
yen tarafları beni bahk avından
ziyade cezbediyordu. Güverteye
çıkarak Sidneyi çagırdırn:
- Dostum, dedim, ben balı·
ğa malığa gitm yorum. Bcniın
için Sentıyadan da af dilersin.
- Neye? Allah göstermesin,
fena bir ha her tni?
- Yok canım.
Bambqka.
yenı bir şey..
- Ne gibi?
· - Hanı geç n ~n 1 ir ilde
okuduğumu2 mektup yok mu?

O mn mab ad ..
- De ene.. Yeni bir
da yakaıodın.
-

d

kadın

\ a 111 d ğil. Yalnız tesaP bir komc<h·ava

Moria Dekobra
phit olmakhğiniı istiyor. Komed·

Evet, ne kadar ihtiyatsı:zca
İf yapbğımm farkındayım. Fakat
mukavemet edemedim.

ya eliyorum ama. sonu blr facia
~ıkıiwa•• Neyse ben çok kala-

Açı~~·
soracağım.
Siı
nıağlüp olmıya karar verdiniz

mtyacaİJm.

de mi, bu tehlikeli garden par·
tiye gidiyorsunuı.?
- Latife ediyorsunuz zanne·
derim. Ben bil Akis oraya ken·
dimi tedaviye çalışJllak için gidiyorum. Altı aydır benim mü·
teheyyiç bir muhayyelcye kur·
ban olltladığun oe wai i'ım? Belki kafam gayrimt".vcut şeylerle
kendı kendini oya lıyor. Belki
benim bu adama kar~ı duydu·
ğum temay~ 1, tedaviti
n basit
bir ha!';tah'ktır . Bunl rı bihyor

Muharrirlı

Guıe

görDıtlrOz.

Sidney.
- Haydi gtıle ~le doatum.
OtomohDe atli.dım. Madam
Devillerden, elbisemi de~ştirmek
için, otele oğramak m6nadesmi
rica ettim.
Oç çeyrek sonra, Kontesin
m.aaumda sadık muhibbesile
birlikte yemek yiyordum. Saat
oııda da lıep birlikte, prenses
Valdorfun Niıteki şatosuna doğ
ru yola çıkbk.
~

Otomobil ayın etrafı gümüş
Jediği bir gece içinde Nı•e doğ~
ra iidiy4)rdu. Hava ılıktı. Yanı
b•$Tmda
Kontesin kokusnnu
duiu bir hada teneffüs edi·

-

-

muyuı?

Evet doğrul Ben öy e ka·
dınlar hınırını ki, uıun zamnnlar
-

bir erk eğın p~şine düşrnllş!erdir.
Fakat bil' giin o erkekle karşı

evvel memleketinize avdet et·
meyip te Almanyada kalacak CJ·
lurıaruz kendinizi tebUkeye atmıt olursunuz kızım.
Anlamııtım. Yirmi dört ·saat
zatfında ik ı nci defa olarak iiri
bacaktan ıakınmaklıtun tavsiye
olunuyordu.
fngiliı binbaşı.sı
Abbottan sonra fİmdi Doktor
Fon Hençe de bana. buiret
tavsiye ediyordu.
Bu mnkerrer tavaiyeleriıt beni
korkutmut olduğunu itiraf etmeliylın. Hatta o dakikada Abhota
vermiı olduium ıaıo unuttum
ve hakikaten lngillerey e bir an
evel avde e karar vermit bulunuyordum.. Doktona uatiiüta
olduğu zarfı
'fe,:

malızunane aldım

PekAll Her doktor ·cledimyalnız zarfta e.lb ayhk ma&flGl
-

VanDlf ki bu parUUD bepmai
kabul edemiyeeeğim. Lammundan fazla cömert dananıyor
sunuz.
Bu ı&zlerim doktorun hlaettiği vicdan uaplanm tan.amile
gidermiı

ohııah

simasında
befafet izleri J6nmmiye bqladı

ve babayani bir
larıma vurarak:
-

Al,

lazım

ki

tavırı.

01111&•

ali Baj'le alb

aylık değil alb ıcnelik maqınm

vermiş olsak hakkınızı gene

6de-

mit olmayız ..
Ve iki eJleriml yakalıyarak
devam etti:
- Memleketinin a'fdetinlzden
sonra bizleri çabucak unutma·
yımı Olivylh uuıra bizi ha·
brlaymızl Ze.ceme telefoıa ettim;
kendiıi biraz sonra gelecek.
Ayni zamanda yarın Loadrada
intizar etmeai için bemtireıüse de
telgraf çektim. Sııden bu suretle
a}'l'ılmak mecburiveti beni ~ok

Ahmet Uemalemn

ezdi; fakat elden başka ne gelir?
Şimdi mOsaade ediniz de sizi
deraguf edeyim evladım ...
Bili ihtiyar gözleı im yaşar
mıştı.

Doktor fon Hençe bana kal'fı
daima mfitfik davranmlfb. Eiildim; çDnkO Doktor küçliclik boyu ile bana yetişemezdi ve kendisi hakild bir baba şefkati ile
beni öptü.
DOJttor fon Hençeyi bir daha
.rbk prmek bana mukadder

deti)mif.
YU'llDMal ıonra odamda bavullanmı bamlamakla mqgul iken
madam fon Hençe bana mu iki
oliıyor ve boynuma sarılarak
,e&1eri ,.... :
- K~ diyordu kızım! Ben
Hmİ.z nud edeceğim? Dünyada
•eter aiyuetten daha acı ve
inıafs1% hiç bir ıey yokmutl
Berlinde htıknm ıGrmekte olan
kanaate g&re fU aralık miinasebab düveHye pek buhranh anlar
pıpriyormuş; hatta harp tehlikesi
yilıde dokıan dokuz artmış!••
Daba neler de neleri ...
- Bqıma gelenlere sebep
olan bu topal adam kim İmİf
Allah qkına madam Lusy?
Hanımım kemaU samimiyetle
ce ap Yerdi:
- Vallahi bu adamın h6viyetiiıi ben de merak ettim ama
zeycim bu huıuıta hiç bir fey
slylemek istemedi. Zaten AJman
memurini Ue izdivaç elmİf olan
biz ecnebiler memleketin ahvali
dalıiliyeai ve aiyaşeti hakkında
kocalanmııa her ne sormuş ol·
sak ıuailerimiı bebmehal cevap·
saz kalır. Mahm bu takat ar amın ismini öğrendim : Doktor
Adolf Grunt imiş .••
fArlcası varl
"lenı

düşmek

karpya gelınce iDk:ııara ujra
mışlar ve kaJplerindekl beyea·n
havası kaçan bir balon gibi s6ndüğUnü görmnılerdir. Bunun için
binefaihi telkin, insanları baki·
kate götOren b-ir yol değildir.
Zaten gayri tabii arıularda. mahayyelenin hoş bulup icat ettiği
bir çok ıeyler vardır. Fakat ...
lmda bunlan.n hiç b:risi de mevcut

kanç bfr koca rolünü ıfa edeceksiniz. Pek ilmıt etmiyorum
ama, beni bu ad~mın caı.•besi

değildir.

karııs1nc!a

işte o zaman hakikatle kartı·
~ aşı~ dı mı, arkuı pek tabiidir kL
nkisardır.

anda. çok rica ederım, derhal
m6dahale ediniz. Benım hamını

-

Ben de bu fikirdeyia Q...
nun için, düşmanımın bu gece
orada o!du&unu öğrenince, tec·
rübcy~ karar verdim.
- Ben bu iıi bir ~yj uzvi
kim}'aya benzetiyorum. Baka.Um.
tahlilin netice!li ne olacak? Yalnı~ anlıyamr.ıdıfım bir nokta
var. Hangi sebepten benim de
mevcu diyetit!lİ

tnv.umlu

bul-

büyük bar hataya

. en kurtaracakıınız. Unutmayı•
nız ki, ben oraya eğlenmıye deP• ltcrilbeye gidiyorum.
- O halde bana ne vazife
dflşUyor?

-

S z gayet mlistebit,

olacaksınız.

ain yerine

mağlup

h ı8settığınız

Kaybettığim
ıi.zın

kıs·

ırade

ıradenız bakım

olacak.
....: Deseniz ya. bana tam bir
aptal ro ü VP-riyorsunuz.
- Bu fedakarlığı yapınız. ilk
~en size tam bJr ibmat ~ös-
ıerdi m. Şimdi pişman ım o dunuz?
Bu sual kaf' ısmda bir dosth.ık b:amlui içınde elimde ı kuçnk eli ıktım.
Otomobil iki hır3fı p ıniyeli
bir yola sa!Jh. Nih. yette, pren-

dunuz?
Kont"s dö Marnowka ciddi
b"r tavır a!d1 ve elimi tutaral< .
•U Vıe.ldorfuıı rcngfirt:ın
am•
dedi ki:
ba1u içlnde peri sarayına ben- E&er ben tehlikeli bir
ıiye11 muhte~cın uyfiyes g öh~mlcye kendi kendimi kaptırır
züktü.
(Arka.s var]
'1a_ istikanıetiıw ~aşınrnm, siz
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DEDiKODULA

ltesmini çektirmiyen
Katibiuriıblrti
Bir spoı- ka!libiiniin ıslahı için
Her

~apılan teşebfJ'üsler

!

şeyin tetli:ifat~ıfan, iıla·
kurmamışlar?•• O, onları. hep i~
lıatçilan vardır. Asan atika ııla·
~ lokum!a, bade'!-1 ezmesile b~
hatçıaı Ziya b·ey E"oianet iıla·
hyecelmliı; Jiepsı aslan krsıh
1 rakiplerini fare
'
aetitine Kaç
hatçısı Ma'ruf bey, llmaiı ıla
racaklıırmıı .••
hatçısı Hamdi bey, edebt ısla· ·
hat_ç~ Halit F,.bri bey, iktisadi
klltük fotografçımı
ısfana çı ~IAl y....
vardır 'k i , çnt
Mulılar l>ey, dın
..
~1>) keskm, pirr
ıılaliatÇısı Ubey:: · ·
gibi çevi'ıc:tir.
üullab efenm.
Şeytanın görSon senelerde
medltm.i- onun
°'ağlubiyetleri bi·
obijektıfi gôriır.
ribirini takip ePolisin bu1amaden bir spor
kulübü de
bir

yazıyoruz.

_

tai:Clirdi Eevftlll<le

.uza.

asanız

tln
nıza

ilitii&t

ale\Iere

~nnko

bG-~GWıı h~~b

kalacalülDll.

edecektir. Balıaet-

üii'ni~ ~ın m-.zııi ha"kklhdaki
\bPhelifiıiz, ihbfili hıliinizin

&

oe.eaidli. Bu tll)>befıitin •ehm
ol~ujıınu ~t'iyen k•bul et~;ı.,e _ ~maunu:ı. (bunlar
iliillen .•eıltmair, }ien hastalanıyorum. O iillUmdüY, l>eni
liarikllade HY,İyor,) şeklinde

ıslahatçı aram~,

mOtem-_Cl~Y.en )f.endiııize

bir spÔr ısla~at..
çısı... ve lililiiiuş.
Bulunan zi.t
ls\anbulun genç
ve llovarda bir
zenginiôir. Evv&
la sel:>ebini atı-

natta ~ı. l>uluuuııuz.

telkl-

Haki,atte
l:i"'&fledir. Siii ı~ddetle s'evdi)i
aDlajiJab ff h.ı bDsbilllln mabved~c.ekai!Jlz.

resminızı

. 1Çaclık..6y

,
M. E. I
Şlklyet etüğ!niz bal, bilerek

~eleiverir.

1 Ticaret odası

Jıyamailık.

'1,citı'bi umumısı
'cemal beyin tahaf bir Adeti varmı~. İlk intihap
olunduğu zaman gazete heyeti
tahririyeli~de sijylenmııtl: Reimin ç'ektirmezmış.

veya bilmiyereft
tamamen
( tellini Felç ) air.
Telif
veya k!t't bir r.eia hakiki bir
b(11i.zl'zlikle piha~et bulabilir.
( Gajti met ~ )ınızCla t>ailanan ha11aaiyet mekanizmanızı
Y••q Jjı;q çözme~ mecburiyetindealni:ı. . Bunun için de
tedrici \.• her d'efaaında daha
.lna~~t,!l v~ fleri6 telkinlerde

Kı1çük folugrafçımız

-

Ne mOna"
dedik", bu
ı:at eskiden beri tuLbul iflerile
alakadar mıdır?
- Hayır, tiediler, fakat fü
ı.ııt müth't bir spor ıılıYıa ı
4fsuvri-

~A!'kar~- M.P.

. .ŞO(:!he, rııb~'T~'mmn
liit1<lüf: Bunu iZale etii:ıediğınız

*

d1&.

1

n

·

·

kemmel teklini ona meöyunduı

un~an

evelld llfaiye leşkila
tında çok çalışmıştır. Sonra
hayvan ıslah ve yanş encümen
lerinın teme ini o atmıştır. C
at ko olarına merMc ettigi giln
G~nÖeh bU spor memleketımİZ·
ae müthiş lerakki elti. Bizijn
kulUöe elini ıürdüğU gün şampiyon olacağız.» Fakat maaltsef
bu zat kulüp U:aptanlıtını kabul
etmemi11 ve ıporcuların blltiln
hayalleri suya ÔOşmllş.

Kabataşta biletçi gelirken indi. K6prü başına kadar böylece iki üç tramvay değiştirerek
bedava klSprOyQ buldu.
Oradan doğru
Yenicamiyi
geçti. Meydanda arzuhalciler sı·
ra, ııra dizilmişlerdi. lçine bir
endişe dilştü. Acaba · bunlann
arasında komiserin tanıdığı kimse var mı idi?
Komiser ~mavuthi. lş,te ıu
ihtiyar, sakallı arzubalcinin yanındaki arzuliaki, eikili itıbarlle
bir Arnavuaa benziyorilu. t>nClap hazer edilmek lazımdı.
Sonra onun bir adım 'ateıin
dcki, komi~rin tıpkı kardeşini
andırıyordu. Okadar ki ikiz olsalar bu kadar
bir birlerine
benzemezlerdi. Belki Cle komiser
tebdili lpyafet ~derek buraya
gelmişti. Oradan da uzak durmak

iktıza

ediyordu.
Numan ağa, nihayet kimisini
komiserin kardeıine, kimiılni

komiserin hemşerisine benzeterek koca meydanda bir liayli
dllşilndll. Ve sonra ( T evekkeltü
ilellıh .• ) ~ly~rek llğir başlı,
ki.mil bir adama benziyen bir
arzuhalcinin yanına tokuldu.
Ona ilk önce, l!Öyliyeceği şe~

~ ldmaeye haber -~K§

w.: M'i ~~ J1~k .&~relim) dedik.

·

lenıek istiyoreanız.

·6 -

Va1c"tıôCllo

:ııalr.tan şıkiyetinlı

evvel

ihtiyarla.

vana .

~~

Ha'1;erı olmcid'an 'turnunun dihınaen a. ~ermış. "Ertesi gün Ce-

bulunmanız lAzımdır. Telkına-

tiiıılla tesirinİ ta rubunuı:n
~Pm meş'q~ )
nüfln

mal bey resmin\ gAzctetle görllnce aklı başındü ~Utıiş.
Bir kaÇ ~lin vel ödaaa bir
komisyon fçtimaı varch. Bu sefer
d6 komisyonun içtima halinde
rtım:İtit al mıya ~tti. Cemil ~ey:
- Oğlum içtima bitti, i:lağıldık ama kb•kar~m sen az;ılan

ettirDic~y6 kı8
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1 -

hAli

eeltamll.

Bahis ve ya tikAyet ettiğıni 2

naeıl hJHediyonıunur;?

2 -

Madaaya C! F-

Mesleğiniz ve yaşınız nedir t

Evli misiniz f
İsim yerine alfaLe

rümuzu kulla-

birer birer sokakta görür, içtima halin~c res1mlcri ni çekersin!

~ocuğ.Ubuıu lt10teaıad1 t~l

ldnatld. bu hal~eo. yazg•tlrf'bilirsiniz. Cebir, daima İl[&R
ve b.J~aanaleyll akıi teaır liaııl

0

eder.

nma

de•~bt eae-

Tl614 uötl~\'f •• dere~e
leri lıikkııida ae,redecfljinib
makaleleri takip etmeliı:niz.
lıtanbul : E. S.
Arı\inut •eçhile adreılnb:e
h11,1uat mektupla cevap vere-

~

deini~.

altladild

top~ tabilü.aının ya-

ftlahilfftinı

kmdekl yddıZlann bir
yapur halinde yere döktlleceğlnl

laer tiYI. her '1f

.

rlf,

·takat

mOmklbı gö-

f çtnde doğup

büyUdnğll blr ıehrin kendiıi için
ı.aeçlıul ~~ HP,ltjnde bir .gt1n

.,

Seliliilttin Enis

~ m&haııe bekçlll olacağını,
kiliıi bir ıopa alarak ge-

lllne

cenia ~anlık ıaitlerbıde

"Son Saat,, in Tefrikası: 16
hakkında yemin verdirdi.

Mfiteakiben anlatmıya başla
dı. Semtini haber vermekıiıin
mevl<i komiseri hakkında bir
sllrll iftiralarda bulundu. Komiser korakola karı, oğ1an getirip
cDmbtiş ediyormuş.

Mahalle bbkçılerlnden Rnşn,
bu işe 5nay"ft o1uyornıuf. Karakolda devletin esran, bu Rnştn
nlm eline bırakılıyormus. ~omi
ser, kendisine vasıtalık yaptığın
dan <lolayı bu bekçinin taşkın
liklannı hoş

görüyormuş.

Her akıam mevkiin arkasın
'Hakl odada sofralar kuruluyor,
bekÇi Rnıtu, mahallenin R\ım
bakkalından parasiz rakı, meze
alar " bura~· ıgetirlyor, burada
~

IUlllD

Alemdi~ I>a,liyormuj.. Mah&İll!tıi
b~rb'a\ bluybrtnuf. Hemen gerek komiserin ve gerekse bekçi RüttGniln biran evvel
tebdili lhı:m geliyoıjiıtft; yoba ..
Mektup b(,r tehditle bitiyordu:
Yoksa mahlle halkı, .Pir olup
karakolu baıacaklar, Babılİiye
arzuhal yolıuyacaklarınıf ..•
imza "mubpiri Sadık., b.
Ve mektup merkeı memuruna
hitaben yazılı idi.
MektUbu alan mer1'eı memuru lştek'ı tezvıri ~afketm"kte
zahniet Çekme8':
Mevki Diemuru Hayri efentli,
ilCtı l>aııncla, etl>abı namustan
bir adamdı. Memur bey, kofbiserin ağııha ra'kı değil dgara
bile koymAdı~!1~ kanidi. Bittabi
'llatnuıu

bl -

- - !Jlµ!~

ı,, hlelffiıtfü bnkop bho sepet~
~tmalttt

Numan

•e

Yunuı

atalar,

mektuptannın bir te.lrt Ctolbınup dokanm~acalını bot yere

gt!ruerce bekie~ife~ takat hl~
l>ir ıey çıltmadıllm "rtmee
meyue oldur•r. Yeni bekçi Ue

,iyi ı•çinmek ınzulllu l.;ft- km
Claba tastik elt\ler.
Rtlftll Efeadi, iki bekçlrlfıi

kendi aleyllinde çe~relitf aoJaplarilaıi bilıaberdi.
Esasen bu iti sevki taJile
ilzerine almııb. Hayatta hertey
olacağını hatıra getirmİf,

yaşa

makta oldb}b '6\ır~ffe!i tllyaÜlı\
bir "gihı bir kaza C:larbuile za·
rurete dnıeceğitıi, sokakta liderken bir otomobil altıada ka-

lar~ ~le~ ~ ..aı

aopaaımil Hliiiİl'li ucunu kalebr'ıbıların
tepullie
\Ura ıokakian

wra

Jtenedec~ ı:.ıa batırüla retırm~tl.

!\inli

yanmaaı, ıevce Ye ço-

~an ll•flt \ie mematlanndan
ll.S~ı lilmiaı in'lretile uğra
~ mu~ facia, onda ıade
ct btr ~~ıimet d~, beyninde
))fi. ne~ dm1'lok basıl etmişti.
bir Wrl fllmenOı halinde

r.Pld

y1pyorcl~
.'O~ Ubk gtındftzlln adamı dep, Jltenin, 'Jifirl karanlığın

'adamı itli. Gecenln iiem1ıll \enefW Mld 'ilfiri karinlıtm zulme-

tini t~•» btr baykuf, bİJ' yarasa
gibi o da gilnet babp toprağın
llzerino gecenin karanlı;. bir
aiy:at.. toı hallnde sin.meğe ba~
ladlüii, ~dtı'Zftn ğorftıttisn v
~e ~ftlesi yerini sessizliğe terktt:l:lltten soma •okaklan devre

...,.._

~..q

T e~rfni1anf

So1' Sıuıt

ene

eş
Altmış

nda!

yn

sene yaşıyan her kadın ömrünün bu kadarını
çehresine bakarak geçiriyor.

Dünya bu.. içimizde aynaya
ki: senler çok olduğu gibi; günnnü, gecesini ayna karıısında a-eçircnler de bolcadır.
Bilhassa kac!ınlar.
Çantalara ayna takmak, parfümörı mağazaları müstahzaratının
eşantiyonlanm
el çantalarına doldurmak moda oldu ola 'ı tramvayda, tünelde, vapurda
yerken, içerken, gezerken her
an aynaya bakıp yüzlerindeki
>oy aya bir miktar daha ilive
eden veya solmuş bir tarafı
podrahyan aT. mı kadın var?.
Bu, hepimizin, hergün karıı

Bu adama göre, yukarkl SU"
alin iki cevabı vardır. Birisi kadınların, aynaya bakma müddetlerinin tabii halidir ki, bu, vasati
llarak a ltmlf yaşına kadar yaşıyan bir kadında dört aydır.
Yani bir kadın, altmış yaıına
kadar, ömrünün dört ayını ayna
karşısında geçiriyor.
Halbuki, kokotlar veya, na•
muslu olduktan halde parası bol,
dul veya henüz evlenmemiı,
yahut evleneceği erkeği daha
seçmemiş olan kadınlar, vasati
olarak yirmi dört ıaatin on da•
kikasını ayna karşısında geçirmektedirler.
Mösyö Müller istatistiğini bi·
tirince bir zengin kadını tetkik
etmiş, vasati olarak giiııde kırk
kere rıynaya baktığını görmüş.
Birer dakikadan bu müddet
yevmiye kırk dakika ediyor ve
altmış senelik bir ömürde ise,
864000 dakika, yani 14410 saat
tutuyor ki bu ise 16yie böyle
lört beş ıene demektir.

Jaştığımız birşeydir.

Acaba merak edip te biç
kendi kendinize sordunuz mu?.
B:r kadın, ömrünün ne kadarını
ayna karşısında geçirir? Eminim
ki, bu, bizlerin aklımızdan geçmediği gibi, sizin de hiç hatırı
nıza ge~memiştir.

Fakat Müller isminde bir Alman iıtatistikçisi bunu düşiln·
müş, hesaplamış ve bulmuf.•

Zabıta

26

işlerinde

sesli filim

Yalnt% m<k. fl1atroda de!1ll, otomobfldlf

ner yapacak

Njyork poliı mndiriyetl sesli
filimle mücrimlerin doıyuını
yapmıya başlamıtbr. Bu ıuret)e
katillerin, hırsızlarm, hem taT·
ru hareketleri, hem de aealeri tespit olunmakta, icabında bir
mllcrim ıesinden bile tanınmak
tadır.

Eakl tapu defterleri

iş

Aslen Alman olan fakat sonra Amerika tabiiyetine geçen
Pavl Krftger isminde biri, yağ
mura karıı kullanılmak için ec·
zalı kAğıttan ıemıiyeler icat etmlıtir. Bu
ıemsiyeler bllyllk
ıehirlerde içine para atınca kibrit, cıgara veren sandıklar
gibi makineli sandıklar içinde
bulunmaktadır.

Tapa mndnriyetl umumlyesln·
de kuyudu umumiye mndnriyetine alt eakl defterlerin tamlrab
için 3,000 liraya ihtiyaç oldutu
tesblt edilmif ve bu para mftdllriyetl umumiyeden lstenmfttlr.

Korku

Mucidini milyo-

Yağmur baıladıtı zaman iıtiyen
bizim paramızla 25 kurutu 1ancbp abnca, bir ıemaiye almaktadır. Bunlar, tlmdiden Nevyork
Paria, Londra ve Berlinde kullanUmıya bqlanmlfbr.

lngjlterede seyyar
berberler türedi

İsmi bilinmiyen

katil
Yalnız

Berlin değil bütün
Avrupa ürküyor

Berlinde zabıtanın bir tllr!fi
tevkife muvaffak olamadıkları
esrarengiz katilin şöhreti ta lngiltereye kadar yayıldı. Son pos·
ta ile gelmiı olan İngiliz gaze·
teleri, irtikip ettiği büU\n cinayetleri polise muntazaman haber
•ermesine rağmen ele geçmiyen
katilden Adeta korku ile bahsediyorlar. ( Deiyli Meyil ) diyor ki:
cBiitiln cihan (DOseldorf) civa"
nnda hadis olan tilyler Urpertici
cinayetleri dehşet ve korku ile
takip ediyor. Meselenin en merakaver ciheti caninin zabıtaya
kllJ'fı meydan okumaıma, hareket etmesine rağmen Berlin
polisinin ıimdiye kadar en küçlk bir ip ucu bile elde ede-

bllı .• ;

Cazbant yeni

Eski arabala:- ne

birfey değilmiş

işe ~arar?

1840 tarihinde

n~redilmiş

o-

lan bir Alman gazetesi geçende
tesadüfen bir adamın el;ne geçmiştir. Orada okunduğuna nazaran 1840 senesinde bütün muzikacıları siyahilerden mürekkep
olmak ü1ere Amerikadan Avrupaya bir çalgı takımı gelmiş ve büyük payıtahtlan ziyaret edip
konserler vermiştir.
Gazetede münderiç tafsil ata
nazaran, siyahilerin o zamanki
çalgı aletleri aşağı
yukan bugUnkil cazbant takımlarının alet·
lerine benziyormuş.

Almanyada köyler arasında
nakliyatı temin eden bir otobilı
şirketi başlıca tevaki<uf mahal·
lcrinde bekleme yerleri inşa et•
mehle beraber aradaik ehemmi•
yetsiz Doktalarda balkın yağmur
veys güneşten müteessir olma·
ması için eski kupa arabalannı
koydurtmuştur. Aklınızda kalsın

da:
- Eski arabalar ne işe yarar?
Diye ıcrarlarsa şaşmıyabn.
TAYYARE kurşunkalemlerini

KUUANINIZ

ortasnda

iadalar

memiı olmasıdır.

Ôldllrdfiğfi kimseleri, mahaili

cinayet te dahil olduğu halde,
polisi ihbar eden bu azılı
ıerir mutlaka bir mecnun olmahdır.

İ:..g')c~ede r.eyyar kadın berberleri, muntazam berber dnkkAnlan
olmı1;:n

ora kadınlannın baş ve saç
tuvalc':.i hususu~daki ibtiyaçlannı temin etmektedirler.
{es'mde çfüdüğünüz veçhile birçok İngiliz kadını hiçb'r rahatsıı:ık hissetmeden sokak ortasında saç ve bq tuvaleti yaptırıyorlar.
köyleri,

kasabaları

dolaşıp

Bcndan kırk ıene evel meş·
bur ( Bo~cu jak ) n&aıl Lon·
drnyı titretti ise ıimdi de Dilseldorfun esrarlı katili bütün Al·
manyayı haraca kesmiı bulunu·
yor.
Bu çılgın herifin ceıetleri defnettiği yerleri de polise ihbar
itiyadında
olduğu
malftmdur.
Bu ihbarlar üzerine taharriyatta
bu'unan zabıta bunların yüzde doksan dokuz
hakikate
mukarin olduklarını mütahede
etmektedir.•
Londra gazetesi yazısını «Yarahbi! Ne günlere kaldık?» cümlesile bitirmektedir.

Bahrimuh ti geçen tayyarelerin en ziyade miişkii1At çektikleri
nokta yol ortaaında hinibacette ini:ecek yer bulunmamasıdır.
Bunun iç.in şimdi bahrimuhitin muhtelif noktalannda yer yer sun'I
adalar inşa edilmektedir. Resmimiz bunlardan birindeki faaliyeti
göıteriyor.

•
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Almanya, Skandinavya
ve Fransada milyonlarca insan, erkek, kadın
çıplak yaşıyor
Nakllh Natuk Ziya

..

Bir

Fransız

muharriri size bu hayab

anlatmaktadır.

l

«Gongun,. tuttuğu tempo daha
ııldqıyor, gittikçe aıklaııyor, na·
bızlanm da bu tempoya uymak
iatiyonaUf gibi, lıızlı hızlı ahyor.
Kız arkadaşlarımın saçtan hep
ç8zlllmilş, peri hafiflik ve çeviklijile koşuyorlar.
İatfrahat... Yeniden yere sırt
Bitil uzanıyoruz.. Yirmi dört
meme, on dört karın, daha aeri
kalkıp iniyor.. Bu on dört .lnzı,
'f'ticutçe ileride hocalarının tanıyabilecekleri kadar tanıyorum

1

Y enlden bir gong darbesi..

lki

aıra üstüne,

karşı

karııya

oturmuş sıralanıyoruz. Karşım
dakinin, sağlam yapılı, kwl bir
kız ayaklan benımkine yapışmıı!

..

taban tabana.
Elle bıtuştuk, birbirimizi çekiyoruz: Bakalım kim kimi kendine doğru çekebilecek?
Sekiz çiftte de bu aynı hareket.. Bir hasımla kuvvetimizi denedikten ıonra yer değiştiriyo
ruz, Te bu aynı hareketi yeni
rakipla tekrarlıyoruz ...

Oçtmcn

istirahat.. Yanımdaki ,

telefoncu kızı olduğunu öğren
diğim kllçllk hanım ile konuşu
yoruz.. Hoş bir ıey ..

yal"1ıı, çıplaklığm buradakı1ere
müstesna bir güzelbk bahşettiği
rayri kabili inklr ve münakaşa

bir vak'adır.
Kadim Yunan heykellerinden
baıka biç bir yerde, kadın
vUcudunun bu gtizelliğini, bu
let•fetini garmemittiın.
Burada, aari ili.be vilcutlan
et nstnnde iılenmiş, et üstünde
yontulmuş.•
Karıımdald heykellerin hepsi
canlı idi.. Hepsinin adeleleri oy·
nıyor, gözleri gülüyordu.•
Benim yanımda, bu ylikaek
kurılan seyreden arkadaılan
~nünde, bu muetakbel jimnaıtik
llatatlannın hepsi, mukaddes ve
kızgın bir ateşle çabşıyor gibi
gözükllyorlardı •
( Arkaaı var)

erkeği
hadım eden

700

•

doktor
P ·of e'ör

"

1

Hert1lcı11

ken1ede kendini nıü<la

f aa ediyor
Avusturyanın

Bir oyun daha.. Bu sefer, bü-

ttln ayaklar merkezde toplanmış,
kollar birbirine geçmiş, kocaman
bir papatya teşkil ettik.
Bu inaan çiçeğini geniş, dairevi bir hareketle döndürüyoruz ..
Çevreden dışarı çıkmamak lazım.
Bel, böğürler çalışıyor, işliyor,
adeleler de.•
- Sol kolumun altında telefoncu kızın memeleri var.
Burada şimdiye kadar hiç bu
kadar yakın bir temasa maruz
kalmamıştım.

Bitti. Hareketler, oyunlar bitıti. Hep beraber duş yapmıya
gidiyoruz.
Yıkandıktan sonra birbirimi·
dn
karşısında
gıyınıyoruz.
Dostça el sıkışıyoruz:
- Orövar, bir deha ne zaaan geleceksin?
- Öbür gün.
- Ya sen?
- Ben de ••
Bu spor, bu duş, bent on N
daha gençleştirdi. Kolonnaden
caddesini, tam hücum vaziyetinde, deve gibi yürüyen avcı askeri adımı ile arşınlamıya baş·
ladım.

Doiruau bütün bu temas1ann

heni• için tatıız, zevksız ıeyler
olduğunu iddia edersem yalan
s6ylemiı olurum: Çok eğlendim,
çok zevklendim.
Fakat ara yerde münasebetsiz biç bir şey geçmemitti. Şa
yet iki cins arasında, beraberce
eğlenmek
zevki kabahat iae
ortadan evveli bizim dansları kaldırmalı. Ya tangoyu ne
yapalım?

eri

Çıplak

dansözler

ısterseniz

muhitinizi değiştire

lim.

nı~-ıh

Bunun için, gene Hamburgta,
Hedvig Hageman tarafından tesis edilm"ş olan mektebe benimle
beraber geliniz.
Bu, en müntahap bir mahallede, yalnız genç kızlara mahsus
bir müessese. Ayda yüz mnrk
ders ticreti.
Burada iıçi kız1ara tesadüf edemezsiniz.
Hageman kolejine, günden
güne zenginleşen Hamburglu
ailelerin « varise » leri anatomi ,

patoloji, masaj öğrenmiye geliyorlar; burada san'at tarihi derslerini takip ediyorlar; ve bilhassa jimnastik ve rimik danı yapıyorlar.

Bu jimnastiği, bu danslan çıp
lak yapıyorlar .• Elde edilen neticeler pek parlak .••

*

İlerde, her biri birer jlmnas·

tik üstadı olmağa namzet bir
talebe gurubunu çalıtbran müdireyi ğördüm.. O da, diger

~~

müdire gibi gongla mücehhez.
Genç kızlar, memelerini açık
bırakan birer peştemal örtünmüılerdi. Fakat yaptıklan kareketıerin tevlit ettiği hararet dolayısile, bu alışmadıkları fazlalı
ğa daha ziyade tahammül edemediler; ve... biraz ıonra hepıi
gene çırçıpfaktılar..•
Bu hanım kızların yaptıkları
rimik dansın figürlerini ıiı:e ta·
rif etmiyeceğim.. Pariste
de
bu kabil dans mktepleri var;

Almanlar yeni bir zeplin için·
para bastırdılar,
Almanlar, zeplin balonunun
bütür. dünyada kazandığı muvaffakiyeti görünce bu balonların
adedini çoğaltmak için ellerinden
geldiği kadar kuvvet ve gayret
ıarfediyorlar. Fakat bu masrafı
uzun zamanda hükumet bütçesine de yükletmek istemiyorlar.
İşte bunun için son günlerde
yeni bir zeplinin masrafına karşılık olmak üzere para basblar.
Mamafi bu para tedavn.J. etmek
ıçin değil satın alıp bir habra
.. gibi saklamak içindir.

Graç

şehrinde

geçen haftalar zarfında gayet
garip bir davanın rü'yetine baş
lanmıştır.
Operatör Profesör
Herman Şmerç
isminde bir
doktor şimdiye kadar, çocuk sahibi olmak iatemiyen 700 erkeğe
ameliyat yapmış ve onlan zürriyet sahibi olmaktan kurtarmıştır.
Ameliyat esnasında çok sıkıntı
çekmelerine, ondan sonra da uzun bir tedavi müddeti geçirmelerine rağmen bu 700 erkek
hallerinden gayet memnuudurlar
zürriyetten kesildiklerinden do·
layı da şikayetçi değildirler.
Fakat Avusturya hükumeti
sıhhi müşavirlerinden
doktor
Kremer isminde biri bu meseleyi haber almıt ve nüfusun çoğalmasına mani olarak Avusturya milletinin mevcudiyetine
kastetmek töhmetile Profesör
Şmerç aleyhine bir dava açmııtır.

Fakat Profesör Şmerç beyanatında kendisinin yaphğı ameliyatın erkekleri ebediyen zürriyetten kesmediğini, bunun insanları muvakkat bir zaman için
çocuk yapmaktan menettiğini,
tekrar ikinci bir ameliyatla bu
kuvveti iade edebileceğini 16y•
lemiştir.

Bundan başka Profesör Şmerç
bu ameliyatın baıı erkeklere
tatbikinin sıhhatleri noktai nazarından gayet elzem olduğunu
da iddia etmittir.
Mahkeme bu hususta gerek
Graç, gerekse Viyananın bütün
meıhur

doktorlarına

milıacaat

ederek, oOtalealannı bildirmelerini rica etmiştir. Hakimler
bu mOtalealar üzerinde tetkikat
yaphktan sonra hükümlerini verecelderdir.

,
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SİNEM
Elhamra
Melek
Opera
: Isepavöta

Milli

Majik '

, Ekler
.A:sr1

Bu

ev b1sımlı

mıdır,

lı1(Ja yakasını bırakmaz, ilk ağız
tadile ;apışkanlık ~östcrir ve
bu inhimalHan bit nevi t3r assut
viicuda gelebilirdı. Hal'bulH Apfür allhıan, tarassuttan azade
kalnııya muhtaç idi.
SevinCJiği idare için, rnaksadp doğru emniyete yuril·
me)f: )Çin tamamen hnr bu1unmı~ icap ediyordu.
J:?ıget taraftan kadınla anlaş
makta~ fayda iktitaf etmek te
mil~itlndü. Onun barimine girme~!c kale kumandanın can
ev ne el a mış olacaktı, ve bu
vaıiy~tt~n her şekilde istıfade
olu nlıal kabıldi.
Apl'tırraiıman, elinde çapa,
bahç~ farhlarhf arını düzeltirken
ve l>a~çavanın emrile şuradan
buraY,a taşirken hep bu dllf(lnceleri gcçıriyordu.
Binferce rum arasında ve koca
bir k$lenin içinde kllçilk Sevindikte
ltenSi~nin yaşayı' tarzını teemnınl ettikçe de bilaihtiyar gi\lnmsOyordu. O muhitte derin ve
genlş bir göle atılmiş iki gill
~aprağı kaaar yetim llulundukları Fıatcle batırana fena ihtimalld; ~zilmek, boğulmak gibi a&-ır
al:(li'etler gefmiyordu. Meramını
iıtlsal edeceğine mutem'ittl. Yalnı z, şu kadına karşı alacağı vaziyeıfe müteredditti.
Yaldaşmalı mı , uzaklaşmalı
mı? işte tesbit edemediği nokta
buyau ..
Bir köşeye çömelen ihtiyar
l>abçavan, yeni çırağının çalış
masını tecrübeH ~z 1 erile tetlHk
edıyordu. Elli yıldan fazla bu
i'fe uğraşm;!f,- muhMit knpdatdll"
çalt~ış, sürü sürü çır ak değiı
tirm ' o ~~ yetınişlik Rum, .zama~ glÇt1fiÇ1 i13fg'lrif a fıY"or; Xpht~rahm'ıi'il~ ıın~; v~~flfittti~'?ci., ı;, r:ma.< r.,.. "!Mr r. ,;... .
kiyor ve sa ıt' oakışfarı de ı anlının f>a2ıfaiı\\~l6 ılyt/ımıyolHJ:

madamın

perilerle akrabalığı mı var, bir
donsuz k6ylllyif iıasıl efeqdi yaparlar? M~/yem ana bal~kı için
bana ıhilativert
lhttyar b&tiç1van; göğslinün'
ak~ klHiYıru lctrı~IYalak gUifilıl-

aetft:
.
- Ayağının tozife- -tit!di:. bu:.
tn6· t;ttdlkt~l'fm' öP-enmiye kalk.Şıyorsun: İ>~ b;kalım, biraz

aniaŞ'itınl; Nesm,' ~msfıı, rle ç~!11:· -.:1\... • ..
auamsın,

fn:

• ıJ. ~"'
an1ıya11m.

Ve bu sözü müteakip aeHkan11':1ı eline tfİf çapa . t~tuşh.~~du. ::
- Haydi iş başına. Sohbetin
sonu akıama lfalsın?
Türklük namit fı sA~ma diller,de destan olacak !:>ir iş ~ör
mek aflDilJ tehlikJJi 1>1i~ aergüzeŞle' a{ıT'an celdr aelikanfi, mU'kaddes emel . ugrunda çapa sallan:ıaktan d~ğil, gü~e t~şımak

.

tan
da çekinmiyecek
kCJdar me,.. .......
'

ramına

merbut idi.

Dimetoka
kC\\e~i lrnmandanının bahçesinde
adi bir ırgat gifıi çalışırken"
k~~di kavmine, kendi vatanına
bj; biz~~· ifa ettiğini, o bahçesa~~rduğu . Çapaİarın , h~bi
rip~cn P. .müstah~em kaienin
temellerinde bir rahne açılaca

d.e

ğı.P.ı d!iş~~rek ıÖ~eri parlıyor,

göı,ılüne
inbisa.t
geliyordu.
-ı • •

Etbval

tiıhac1Jn
etmek muhtemeldi.
Nefsıne bu kadar düıkün olan
dişi, pençe atb3't erkeğin 1Colay-

Npturrahman tecalrlil ve te- ·
pfUlt ğösterme~te devam ederek geveze Rumu daha iyi söyJettİielC,
takibine
azmettlgi
maksıldın husulüne me"dar olacall mif dmaf. edin'mek,· içine
girdiği evin bir kısim eirarniı
ilk liiunfede ögienmek istiyordu.
Binaenttfeyh, safiyalie yalvirdi:
- Beni meraka soktun u!ta.

•

. ~ama(!,~,· zi\>.nen . meşgul ldi.
Bir l!1!:~ftau _ Se'!indiği 1
diğ;~r
tC!..r.aJt~~ bahÇ,ev'\~ıi _sozleri~i düşünüyoı;du. O, Rum . fi~arıler arasına katılarak ,_ljimitok~ya ge:
lirke.n __bütün pla11ını Sevindiğip.
ze~~ı.Qa YJ( cüretine istinat ettirmişti Oyvat bey oğlunun, o
z~ki '· ~ip~_hizad.enin kumandan
aU~s}~e _ _>:&f!aştırı rn~sı, çızı ~n
plaı:ıın, ruhunu t~şkil ediyord'\I.
K~~~y~ 1tırman2i~ vf.. b~,sur!fie
cefbı nazar elmelC ım~anı l~~düfen husule gelmemiş olsa bffi
b~şk~ şe~iffJtde ÇJil·i~rak g~~e
bu netil~ elcfe ea:ı'ecikfi.

Şön ğ&sf~rifiR

ifr <fe

- Yemin eti
Şık
Aptürrahman, istavruz çıkar·
malt surıetile istenilen teminatı
verdL İhtiyar, biraz tereddi:l 1
1
göstermeyi müteakip, o yaşta
i::sanların el<seriya taYindikları
· ece!llhkar tavrı aldı:
- Senin anan -dedi- nereli?
- Ganos köylüsü!
- Hiç karşı yakaya gitmiı
miydi?
- Belki gitmiştir, belki gitmemiştir,
bilmiyorum
Anam
öldüğü ~akıt küçüktnm.
A:llah ananın taksiratını
bağışlasın, babana da rahmet
etsin. Birinden şUplie ediyorum,
bir"ne acıyorum.
Apturahman, ~öz bebeklerine
kadar ansızın ytıkselen kan dalı;al;mnı iade için bütUn kuvvetini sarfetti ve miltkllUit içinde
sordu:

lf- .Pııarıkıuann liarikası
yaaolunmağa ~~a J~N
fte
M Q N T E K .R 1S T O

-

ie;af
•

grfi c-e·.;ap'
•

Sen Rum çocuğu değilsin.
itidalini tamamen
topbyarak gntillttılU bir kahkaha kopardı:
- Bunaklık ~tme ustoı. Rum
değil de Tilrk müyüm?
- Ananın Rumluğ'1ha ::~:ınm
yok. Fakat babanın Tilrk ol~u
ğuna yemin etsem l>a~ım ağiı'
mnz.
- Anama iltira ediyorsun,
gücllme gid yor.
-Gilcilne değil, botuna gitsin.
Ve birdenbire şiddileşti:
- Dimitri, Dimitril - Dedi hiç bir Rum genci senin gibi
çapa aallamaz. Demindenberi
adımlarına, kot anmı, ğözlerine
bakıyorum. Yere basışı'niia l>at'
kahk, kollarmı l.uılarıı~ında baş
kalı\(, bitkıı!armda b·Çkahk var.
ı Ancal< bir 'f Grk,· ı;~nin ribi yürür, senin gibi bakar.
[Arkası var)

365 .{,~trıde

füfüe~·

tımu" vn8ı-Y.

mfttllf fÇin meriiif t>!r ifet mi'

tiiM inff

.

Bı'ftf~inın iln>.orfl ~e G.fffl:
cele söylediğine t>aMttGa iU"riiaı/:
d;An•n kıyur ıiıayfuuıt ~ ~e
ruhl'ft çolr süfli t;j; ma1rtuk ô1'!·
· caktı. ahçıdan,· Sl!)'rttbı, b"ıfı~
van .Y.a~ağmdatı . ~2 aldığı ve
her bi.ri • bir. ~~t koku taşfyan
bu erkeklerin birini bırakıp diğerine kpştuğp rivay~t olunan'
bu kad'ınla sıkı bir ıoilna5ebet
teıiıinden hem fayda, hem zarar
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fllı\1Ç111ı Y.ahi'Dır ~lince i
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şey sora.c~~

tar-

st:ne~e

verir misin?
- Elbet veririm.

tam

af19m1Şfır. _Bu litJ us.ta en g:eri
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DiJ"ftif..

'
f
fI
h~!udan
ı'i.Ş,7'Jr5 mektup

kliftifAtı ~ır7liişhr.

deliılibf/~IW jN~tine Clftffii
D'l&iitii! :

.
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le~etin posta kutusundan v.asati

cevap
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olarak senede 14, 606 mekttfp
ç.kmaktadır. Bu hesaplar bızde
do yapılıyor mu acaua ?

•
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lsir pos·
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marka, İsveç, Norveçte de aşağı
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f ransa, . Avusturya, ~ekoılova~yad~ 5~Ö 1 .._p'filu~a . ~~ kutu
:ta1Y.41da
10Öt>, . M~9ristan~a
1311, LehistıÜıd.a
kişiye bir
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Ada\in baŞina her merlıl"ekette
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Rus-Türk harbi
Dolmabahçedeki tablo . kolek-__
•

tamamlanıyor

sıyonu

Ressamlardan

b~

hakem heyeti

yaptldı

Almanyada genç bir adam hırsız
diye metresini vurdu
~

Berlinde ( Vilhelm Benisor )
isminde bir adam
feci bir hadiıe·
nin kahramanı
olmuştur.
Lina
atlı bir kadınla
beraber yaşıyan
· Vilhelm Benisor
geçenlerde bir
akşam birlikte
yatbklan odada
korkunç bir rfiya llhelm Benfs1.,.
görmüş; evini hırsızlar basmış
r?

•

'

1

"

=

evlenen adam
Bu izdivaçlarile 6i çiftin
de saadetlerini temin etti

Mllzeler mlldürlüğü kıymettar
ıir tablo satın almak ilzeredir.
3u tablo Rusyadan şehrimize
getirilmiştir. Rus· Türk harbini
tasvir etmekte ve iddiaya naza·
ran bUtün dOndada bir eşi daha bulunmamaktadır. Tabloyu
sabık İktısat vekili Sırn bey
getirmiş, miizeler idaresi bunu
haber alarak tabloyu tetkik etıniştir.

Hayat!

Bu

tablonun

Bu hakem heyeti henilz te ş
kil edilmemiştir. Bize }'erilen
malümata göre Sırrı bey tabloyu 5 bin rubleye satın almıştır.
Bu tablo meşhur Rus ressamı
Ayvazofsl~inin eserlerinden biridir.

Telefonla konu-

Bu güzel

şan

dilsiz

:::...===,_.,,,,=

İnsanın 16 cocu,
ğu

olursa

Aamerfkada Mişigan gölü
kenarındaki köylerin birinde bir
ailenin tam 16 tane çocuğu ol·
ınuştur. Yaşlan 2 ile 21 arasın
da. Halbuki zavallı aile ancak
3 odalı bir evde oturacak iktidarda .. 16 çocuğu yabracak ne
yer var ne de yatak.
Nihayet işin kolayını şu suretle
bulmuş 1 ar: Çocukları yaş itibarile
iki postaya ayırmışlar. Küçükler
geceleyin, büyükler de gündüzfin
Uyuyacak. Bu suretle yataklar
her an dolu ve ıımsıcakmıf. Biz·
de de çok çocuklu ailelere taY·
aiye edilecek pratik bir usul!

yeceğini bildirmiştir.

Hıyar

kabuklarile f riksiyon cilde
hayat
.
verıyormuş

Geçen ay zarhnda

Nevyork
borsasında dehşetli bir panik
oldu. Bir çok esham ve tahvilat
birden çıkb, diğer kısımları da
anide düştü. Milyonlarca, hatta
milyarlarca zarara girenler var.
Tam bu vak'adan iki gün
evel Avrupaya gelmek üze·
re Transatlantik vapurlarından
birine binen zengin Amerikalı
lardan çoğu vapura girerken
ınilyonerken, Fransada (Havr)
limanına çıktıklan zaman Borsadaki kayıplan yüzünden 10
paraya muhtaç bir halde imiıler. Vapurun telsizi bu zengin•
lerin hesabına bütün seyahat
n:ıüddetince işlemiş. Nelerin çı
kıp nelerin indiğini her saat
başında bir haber veriyormuş.
Tabii haykıranlar, saçını başını
yolanlar bir tarafta, sevinen
zıp!ıyanlar öblir tarafta.

fiat istemiyeceğini, ressamlardan mürekkep 3 kişilik bir hakem heyetinin takdir edeceği
kıymeti bili itiraz kabul eyli-

Dolmabahçe
sarayındaki Ruı - Türk harbini
musavvir tablolardan biri oldu·
ğunu ve bununla saraydaki kolleksiyonun tamamlanmış olacağı
anlaşılmış ve müzeler idaresi
ınnbayaasına lüzum göstermiştir.
Haber aldığımıza göre tablonun satın alınması için Sırrı beye müracaat edilerek ne istediği
sonılmuı, Sım bey de hiç bir

Vapura milyoner ·
bindiler, rnetelil{siz o1ara k indiler

Amerikada

(San Fransisko)
oturan binbaşı
Marşal isminde bir adamın bun·
dan iki sene evel dili tutulmuştur. O vakittan beri kimıeyle
lakırdı edememektedir.
Fakat işin tuhaflığına bakın ki
binbaşı Marıal (San F ransisko)
dan tam 6,000 kilometre uzaklıkta olan ( Nevyork) şehrin
deki bir tanıdığına telefon ediyor ve mükemmelen konuşuyor.
Yalnız şu var ki binbaşı Maraşalm dil ve dudak hareketleri
resimde
koltuğunun
altında
şehri civarında

gördüğümüz
doğru

sandıktan

gelen tazyik

vasıtasile

leye tabii

ağzına

edilmiş

şiddetleniyor,

hava
mürsi-

konuşan bir adamın

lakırdıları kadar kuvvetli olarak

intikal ediyor.

Merkez tapu müdürü
İki aydanberi tahb tedavide

bu1unan merkez tapu müdürü
Ü!iman bey bu hafta içinde
J\nkaraya gidecek, vazifesine
bqlıyacaktır.

yanlışlık

Feci liir

Bu yaz Peşteye giden bir Alman muharriri misafir kaldığı
otelde bir kadınla tanışmıı. Bir
sabah ziyaret için kadının odasına girerken hizmetçisi demif ki:
- Yarım saat müsaade buyurun Hanım tuvalet yapıyor.
Muharrir dönlip giderken bir
de bakmış ki Macar kadınının
odasma bir sepet hıyar götürlllüyor. Her halde sabah sabah
bu otuz kırk hıynr yenecek değil ya.. Adama merak olmuş
akşam kadına sormuş. Güzel \
Macar da ou cevabı vermiş:
Hıyar kabuklarile vücu·
duma friksiyon yapıyorum. Bakın, tenimin ipek gibi olması
onun sayesindedir.

Malum ya, dünyanın her tara·
fından zengin olmak hulyasile
Amerikaya mühacır
gidiyor.
Lehliler de bu hususta bir istis·
na te§kil etmiyorlar. Ekseriya da
iş bulduktan sonra getirtmek
üzere arkalannda birer sevgili
bırakıyorlar.

Halbuki Amerika kanununa
nazaran, her sene her memleketten Amerikaya gelecek mu·
hacırlann adedi muayyendir. Bunun için aşık ile ma,ukun birleş
meleri bazen senelerce uzuyor.
Aslen Lehli o!duğu halde vak·
tile uzun müddet Amerikada
kalmış ve Amerikan tebaası olmut olan Baskin isminde biri
sevdazedeleri birbirine çabuk
kavuıturarak beş on para ka·zanman n yolunu bulmuştur.
Amerikaya giden kızlarla her
sefer baıka bir mahallede evleniyor, onlara birer Amerika
pasaportu tedarik etmelerine se·
hep oluyor ve ücretini de baligan mabelağ alıyor.
Tam 61 sevgiliyi bu suretle
birbirine kavuşturmuş olan Baskin 62 inci evlenme teşebbü
sünde, çoktan beri kendisini takip etmekte olan V &rf OVa zabı
tasının eline düşmüştür.

J her

ikisini de ölümle t ehdit
ed:yorlar zannetmi9tir. Vilhelm
•v1cu arasında başının aitın~~ .i tabancayı kapınca hırsızla·
;1stüne ateş etmit,
fakat
· ' - ı.. canın gürültüsile uyanınca

(

j

metresi Linayı da kanlar içinde
~in olarak bulmuştur.
Acaba bu hakikat mı, yoksa
adam cezadan kurtulmak için
mi böyle bir rüya icat etti? 0rasmı mahkemenin karan göste·
recek.

J?üşünülecek
__....

mesele

Böyle bir kadına
maaş vermeli mi?

Kanadada bir kadının kocası•
katledilmiı. Hükumet adamm
tekaildiyesi nisbetinde kadına
maaı bağlamış. Fakat bir mnddet sonra bu cinayeti kadının
münasebette bulunduğu bir erkeğin kısk::::;:ık yüzünden irtikap ettiği anlaşılmıı.
Bunun üzerine o şehrin kadınlar birliği harekete geçerek
böyle ahlaksız bir kadına bağ
lanılan maaşın kesilmeıi için teşebbüsatta bulunmuştur.

Hnldl.met henüz leh veya aleyhte bir
karar Yermemiştir.
Böylesine maaş bağlamalı mı?
bağlamamalı mı? Hakikaten dilşünülecek mesele!
Balıkçılar

arasında

Marmaralı balıkçılarla Bandır
malı balıkçılar

arasında

geçen

gün bir hadise olmuftur.
Geçen Akşam T atlısu köyüne
balak avlamıya gelen Ban4ırmahlara Marmaralı balıkçılar hücum
etmiı, iki kişiyi yaralamışlardır.
Bunun üzerine Marmarruı 17 balıkçı yakalanarak Bandırma adliyesine teslim edilmişlerdir.

Bir milyoner 50 sene
hapsedilecek
Kaliforniyada genç kızlara ta~
arruz edenlerin cezası budur

=

Bir m 1lyon liralık
kambur ,
Amerikanın Palma şehrinde
üstü başı perişan, ayni zamanda
sırh kambur bir dilenci geçen-

lerde1 ölmüştür. Bu dilenci son
günlerde hastalanmış, polisler
tarafınd3.n bir hastaneye yatı·
rılmıştı.

Gezayirde doğmuş Berştayn
isminde bir Alman olduğu an·
laşı:an bu dilenci nihayet ölmüş
ve hastane erkanı dilencinin
arkasında herkesin kambur zannettiği çıkınhnın kocaman bir
torbadan ibaret olduğunu hayretle görmüşlerdir. Torbanın içini a çıp bakmışlar, bu sefer büsbütün şaşırıp kalmışlardır.
Çünkü torbanın içinde tam
100,000 İngiliz lirası, bizim paramizla bir milyon lira çık
mıştır. Hepimiz sırtımızda böy e
bir kapı bur oJmASlDl isteriz
değil mi?

Milyoner Aleksi Pantagas

Ônik Prlngale

Amerikada Kaliforniya ayaletinde 54 yaşında Aleksi Pantagas isminde beş on tiyatronun sahip ve direktörü bir milyoner 17 yaşın
da hem mektebe devam eden, hem de boş zamanlarında gelip tiyatrolarından birinde dans nilmaralan yapan Önik Pringale isminde
bir kızın namusunu berbat ettiği için yakalanmışhr. Kalifomiyada
böyle bir cUnniln ceıns1 tam 50 sene hapistir.
Be adam, bu kadar paran var. Dil...!ly&d!:i 1'adın kıtlığına kıran
girmedi ya desenize!
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Son Saat

matbaası
birşelBlde

Dev:let

yeni

/ngiltereden tabı' makineleri ve
mii.tahassıslar getirtildi

:-----------=:... --

- -

Sahife

--

Cinı~şey

Başlıca dünya iıtcu...
yonlannın proQromlerı

Pazartesi
25
İstanbul

J1

i

teşrinisani

/ngiltere tramvaylarına soba
kondu

1200 metre

Su heyeti. bona haberleri
18.S0::--20.30 Cazbant-oıkeatra: Bale
ejipsiye~ Serenat, Sakeöfon-Solo, Veber: Tri!o. Ci~~r -havayen Mm.
. opum.
22":'80-21
Saz heyeti.
21
Dartubedayi ııan•atkArları
tarahndan bir teımil ye
monolog.
Temsil
nihayetinde
i2.80 kadar eu hey'eti
't'e Anadolu ajansı ha17.80-18.30

berleri

13e1grat

DeıJld matbaan

0eY1et matbua yeıddeD lınnltereden 8 tane yeni tabı makfneıi
, bederek daha mllkemul.tel ~ titr nzfyete girmiştir. Diğer taraftan
bu makineleri kıollanmak Ozre lngUtereden iki mfttehassıa da getirtilmiştir. Devlet · matbaası bu turetle çok mfttekimil bir liale girmiş
olmaktadır.

429 mette

18.25

Radyo Kartet.

21

~Odapeşteden
ne~riyat.

21

Gramofon.

ııaklen ·

8tidapeşte
550 metre
18.45
Triyo n ~ Gala konseri.
2 l.30
T aganoi. (üyen artieı
)eri tarafından l
n.ıo

Bükreı
17.30
~vıs

'Kafe oitirit orkestrası.

394 metre
Radyo orkestruı.
Mrı!ik

do

Şambr:

Mo-

zart, Kuator aol major.

Evkaf umum müdiirlüfünden:
Guraba hastanesinde yevmi lbumu olan (80-100) kilo Ekmelin
icra -edilen mtlnakaıaıında talip zuhur etmediğinden T. saninin
yirmi yedinci Çarşamba gtinft saat ondörtte pazarlıkla ihalesi icra
edilecektir. Talip olanların ıeraiti anlamak üzere her glin levazım
idaresine ve ihale günü de idare encllmenine mnracaatlan.

Milli

'E~·~·~·

GlayviçBreılav

Gramofon

21.~o

'Jpera. operet parçalan.
rlııt aerenadlan
Ü,ana havalan (Berlin.
den)

i2.40
20.15

:mra lfttmlk

253 mlte

20.25

~gnterede lramvay aral>aa·

iicadelede korsan

'-ıolJllDa

1mlillill- ;

tur. Ba 1Vetle ~a
fiamv~ya

yalnır

M1'P ı

limenrer derl-Ail

muallim·

l•te talel:ielv ı

ısın

malltactırlar. Galiba oriU:la tiam· •

•aYIAr

teıiha..

kalabalık

oln

Yom

arabayı

J»iıdelö

tobadan

fazla ıııtır.

sergüzeştleri

nasıl- -zaple~ik?

Alda, hayale ı~maz kahramanlık menkilMleri ile dolu Olan
bu meraklı tefrikaya birkaç eün· içinde l>aıkyeruz.

o(nıuş

vak'a

hakiki
vak~a
Bugiin donanmamızın k3mur depoiu vuffe.im gören &tr "Tfl.Dzöltt; fapi\sa ~Ubil- ti Bü
geminin İ\tilli mücadele sıralannda inimini iki mt>torbôtumm t~d&a tep ateifile Dq>tetlilm.. ölall "Enosis,, gemtsi &lifbğiöıu pek az ilimse bilir. DeDIZCHt •lfrimir~ bir m\\cfze
tar·bi hakimiz ir-inde sanlı bir sahife teşltil eClen bu haki1'i ka'itramanhk hfkiyesin İ>ir
kai Pil içinde başh~o:hlie
·

dh
Bem.iki.....
uç gunaJt
•• bilir.sınız
• •
gore

Türkiye

~

bankasından:

.

1 ltiL1arı l\1i lli llankas1 senetlerı Tiirki ..ye İş bankası senetleri le
t el1cJ il edil ecel{tir~
2 - I-Iamil1ne ait l1isse senetleri•

•

eden hissedarımı
Zll1 sen etlerini almal( Üzer·e \ret1er·iı1 de.l( i makbuzlarla şubemize
•
ıııiiracaatları r·ıca olunur.
mızı

ınübayaa
•

ıu

ei

J~ınniyet sandığı emlak
nıiizayedesi l at'l
) ' I , l j l l11J I
Ma han men
kıymeti

İkraz
No.

i

·~~-.....,.,_.,

Bordunun
ismi

(fronsiZ

Lira

6619

' Fakat Fransız tiyatrosunda kolaylıkla
yer bulabileceğinizi zannetmiyorum!

11132

tiyD.troıunda Fransız

Om er Faruk l:s.

Merhun em i kin cins ve nevile mevki ve müştemilatı:
Sultanahmette Üçler mahallesinde eski 20 ve yeni 28, 28-1, 7-1,
30, 30-1, 30-2, 30 3 numaralı seneden Eczane sokağında altında
üç dükkanı havi üç bap hane ve Terzihane ıolcağmda bir bap
hane, e'ycvm Terzihane ve Eczane sokakları köşesinde ve kapısı
Eczane sokağında aP.,artıman haline vazedilmek üzere tadilat yapıl
ın kta olan emlak yüz altmış üç arım üzerindedir. Ve Eczane
so ağında mevcut ve ikiye bölünmüş olan yeni emlak yüz otuz
arşın üzerindedir ve mezkur emlakin hepsinin birden yüz altmış
bir arşın kadar bahçesi ve iki eşçarı müsmire ile bir kuyusu vardır.
Eczane sokağında ild bölüklü yeni yüz otuz arşın üzerindeki hane iki katlı kağir bir çatı altında olup birbirinden bir kat döşeme
tahtası ile bir ve ikinci katlardan ayrılmıştır. Nihayetteki hanenin
zemin katında iki oda, çimento koridor ve nihayetinde bir ocak ile
bahçeye çıkar adi kapı, merdiven altında kömürlük, korıdorun tavan tahtası yoktur. İkinci katta merdiven üstüne müsadif bir hali
bir merdiven başı, bir oda, sofaya nazır iç içe iki oda bir zemini
çimento balkon etrafı demir parmaklıklıdir. Odaların birinde duvar
içinde iki camlı dolap vardır, ittisa1indeki bö.üb te ç mento bir koridor nihayeti bir ocak ve bahçe kapısı, bir oda, bir hali
merdiven altı ve odunluk, üst katta merdiven başı ve bahçeye ve
iki sokağa nazır bir oda vardır.
Hariç ve arkasındaki sıvalar yapılmıştır. Elektirik tertibatını ha·
vJdir. Köşe başında ve yüz altmış üç arşın üzerinde olan hane iki
katlı nim kargirdir. Elyevm kapıdan girince harap çımento döşeli
ev altı mevcuitur. Oradan ayrıca kapı ile girilmek suretile bir daire inşa edılmktedir. Dairenin halihazır v~ziyeti bir geniş antre ile
bölmeleri de tuğla olmak ve birinin döşemesi noksan (kirişleri vardır) dığerinin tavanı noksan ikisinin tavanı ve döşemeleri mevcut
dört odayı havidir. Mevcut tavan ve döşemeler eski tahtadan olup
duvarların sıvalan yoktur. Üst kata birinci evalbndan ahşap merdivenle çıkılır, bu katın bağdadileri sökiilmüt ve kısmen istinat direkleri alınmıı ve kısmen döşemeleri sökl.lmüş tadilat yapılmak
fizere hazulanmıştır.
Mevcut tavan ve döşemeler eski tahtadandır. Etektrik tertibatı
vardır. Yeni hanenin bir bölüğünde borçlu sakindir. Tadilat yapıl
makta olan emlak boştur, yeni kısmın bir bölüğünde Dursun bey
namında bir kiracı şehri yirmi lira icarla ikamet etmektedir.
Yukarda cins ve nevile mevki mUştemilitı yazılı olan emlAkin
'tamamı iki bin yedi yüz elli beş lira bedel mukabi inde mü9terisi
uhdesinde olup 11-12-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat
on beşde mUzayede bedr.li kıymet muhamminesini tecavüz eylediği
takdirde kat'i kararır.zn keşidesi mukarrer bulunduğundan talip
olanların yevmi mezkür saat on beşe kadar Sandık idaresine. müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur.

opereti

ıon

temsillerini veriyor)
.

YAZI

ADLER

YAZI MAKİNESi
Avrupııda
1898 scııesinde ilk
ımal edilen bir ) azı makinesidir.
Şimdiye
hdar butıin diinyada

380,000 ADLER MAKİNESi
Satılmıştır. Anaıl ol uva

2684

~r.ı11lerilmi~tir.

t
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i(lar·esi11deı1:

hullil etti

l lcr muamele mechurt olarak
) eni harflerle ynzılmalıdır.

kine

'' '.., . '· ·,,

Istanbul En1vali' eytarn

MAKiNELERi

1 Haziran

. . .. ., ·f:\

ma-

-

Emine hanımın idaremiz uhtesinde vefaen mcfruğ bulunan Kesme
kayada Hamami Muhittin mahallesi Tekke sokağında atik 33 ve
cedit 1 numaralı bir avlı, iki oda, bir hala ve hir bahçeyi havi ev
müzayede ile 305 lira mukabilinde talibi uhtesine 21 ikinci tqrin
1929 tarihinde birinci ihalesi icra edilmiştir. Kat'i ihalesi de 7 birinci kanun 1929 cumartesi günü yapılacağından fazlasına talip
olanların o gün saat üçe kadar lstanbul Emvali eytam idaresine
müracaatleri ilan olunur.

ADLER
Makinesinin

hususiyeti:

m(h az.İ vuruşudur.
Bu fabrikamızın
ihtiraı
olmak
iıiharilc lınşkalnn tnrafından tak-

Harflerin

lit
1

edilemez.
Du sayede
fazla
kopya çıkannak mümkündür.

ADLER l\IAKİNESİ
:>EK DA YANtKLIDIH
ADLER l\1AKINESJ
EN İYİ BİR MAKİ
NEDİR
Anadolu için taH Acentalar
aramaktayız.

Bir

Alman

111ütehaııııım

en

Mükemmel yazı
makinesi
Hususilr: FR ~NSIZ hükiıme tıni n dahi takdi r v~ tercih ettiği makin..

Hafif, metin ve

sağlam

Her ciheti taahhüt olunur :i::~::k~,
Umumi acentası :
Y Ş'lORKYAN Sadıkıv~ han 30. ~~ t~tanhul Tel. fşt. 2256

idareııi

altında lııtanbuıda her glına makina tanı ıri için hir tamirhane kü~at ettiğimizi tebşir ~yleriz.

DRktilo mektebi

l.stanbul, hahçekapı eıınaf bankaSL

Adler makinelerinin
baş acentası

RIŞAR

Dünyanın

VOLF

Galatada Voyvoda hanı 7,10
Galata P08ta kutuııu 447

ZDyi
Kaybettim

arıyorum

Bir torba derununda tapu kağıdımı, nüfus teskiremi ve gayrı
milbadil vesikamı zayi ettim. Her
kim buldise insaniyet namına
adresime getirmeleri.
Beyoğlu Hendekte Yazıcı sokağı 15 - 17 No. aparbmanda
Gumnas

Bekir için
iki veya llç odalı, mefruı veya boş bir apartıman aranmakta-

dır. Mevki ve fiyatın lıtanbul 114
posta kutusuna bildirilmesi.

eş'ulM mud"/ir I

Selim Ralıp

