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Yıınan sefiri azlediliyoınıuş 
İhtilaf Piyankonun · keşidesi ·bitti_ 

~Yrisefain·:~a- Talihinizin bueün de size yar olup 
ı:~ula~ n:!ese- olmadıQım anlamak için 1 ve 2 ind sa-
.~, •• buyuyo~ hifclcrimizdcki numar4lara bakımz 

ld Purcularla Seynse· 
ar esi 

tıind arasında tarife 
ttı en dolayı müzakere 
llt ~ınekte olduğu ma
~fa· u mesele etrafında 

f,ı:ı nıeclisi idaresile 
il. t hltı müdüriyeti arasın· 
' e •llifü efkar mevcut 
~:t . keyfiyetin lkhsat 1 

ifan muhtemel bu
b· aber alınmıştır. 
~ ır hırsızlık 

lly1p:~ sakin Ağobun 
~ a abile maruf Ap
•·t~tek 30 
bit lira kıyme· 
· . ~tikle 8 lira sirkat 

'l1ayyare Jllyankosunun yedinci terllı> masına ra(lmen Darfilffınun konferans 
birinci keşldesloe bu sabah devam salonu gene bir hayh .kalabelakla • 
edlhulş ve keşide ikmal olunmuştur. Kazanan numaralan aşa~ıya kaf41edi
Büyük lkramiyeolo dün çıkmış bulun- 1 yoruz: 

30000 lira ] 000 lira 
9 9 2 j 15230 45055 357 45 

• 3q7s4 5099 31583 
7473 

18000 lira 400 lira 
3 o 811 297~ 47502 51566 23164 

26233 4501~ 53770 4864-0 

l 5000lira 4s2ss} 50 lira 
3 3 1 6 6 57642 46744 57965 24493 

J 1681 21 l89 49900 2991t 
55380 45805 59667 2'029 
13832 26927 59249 42117 
35219 40921 5900 2002I 
46623 48774 577,S8 ~ 
51228 

100 lira 
4Q746 15ft21 ~13 

3807 3429 3Za09 
2'4643" 52811 364~ 

5~843 51772 30373. 
20196 52288 159~ 

lınanistanın arzuları? Aliye H, Mm. MaruıiRi 
~rşeyin hakemle hal- neden yaraladı? . . 

:o\ t, bizimle bir misak bd 1ıac1ın da M. Berferl aeviyotlar ml1,C111 "1\t• • Aliye hamm da, Mm. Mannlk te, M. BerQc1' 
~ l tnı istiyorlarmış! de bu male (bayır!) cevabım vc:riyorMr •. ~ 

\!. ~· - Har. nazırı, mübadele komisyonu bitarf ua-,1\ ıvas ile mülikatında Yunanfstanın dart seneden-

. i t~U~llak meselelerin halli için hakeme mtıracaat 
~l\ı lıf ettiğini, bunun en iyi sureti hal oldutunu 
t tı 1'Urkiye ile bütün şarki karip meselelerinin 

'-l~t~tte halli ve iki memleket araaındn ticaret ve 

\.. "'t c:ıldlıiebatınm takviyesi idn bir misak ald-:ni arzu 
~' ı1 unu beyan etmiştir. 
~-~ l'n~ ~· Venizelo~ Lahi~~ gazetecilere . ~eyanatta 
~~tıef . Yunan hükumetlennın hüsnü nıyetinı ks~det-

. ıtilatı eşhasın hukuku işkil etmekte oldupnu 
.. 11 
~ b 1'Urkiye ile yunanfstan arasında teati edilen 

'.:ada da matbuata verilmiıtir. Alqak pzeteleri 
1 77 _ mutedil bir lisanını takdir eylemektedir. 
QltıQd At Mıisolini, Turk- runan meseleleri için la· 
' e olduğunu Romada iken l'J. VeniuloM.ı beyan 

11 Aliye lıamm ue aDUkatı Sotll Rım B • 
. ~Gd~Yunaııiıtanın Londra sefiri, Ytlrk - Yum me- l Bir alcldet --' Olkldar- r'""·l"ek•wclır. · 

• Yolunda Taymıs ia:ıeteaiDM 7ml bir mektap da cereyan ed.a tabaaca ile Şakir Pı. DID km Al,. & 
. alet davuuıın tO'yeti sBaG [Ma badi 10 uncu ..ıüfecle) 
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l 200() lirıa 
12759 ~ 

10000 lira 
32575 

3000 lira 
18970 

2000 lira 
28859 2472 44509 

1000 liı·a 
31757 138.52' 2618 
39913 17319 56615 
59589 22897 5751 

400 lira 
46215 35499 23772 27725 

12954 18446 28169 2804 

5C.106 V086 

f7703 2.1396 

150 lira 
28671 15573 33751 30720 

!37 5724 29343 1'3461 

1ı"tT09 52615 44892 

.,930 31011 22590 28761 

418~ 4l473 2513 

100 lira 
'21670 30301 5233 35559 
21)127 2Q845 78J6 43933 
5'1889 40427 28928 53343 
120·45 t9691 43568 15028 

:196 ~184 10449 3464 

4.0l04 5191 59575 43432 

ıso.ı 35341 42514 8917 

43.709 55099 1060Q 2'1666 

~N 4-5658 49457 29371 

n395 31063 46355 10017 

21'138 
42101 315fJ3 40468 22064 

457•3 25537 10185 3153 

2315 52260 19856 42415 

344ı2 44<>28 31259 19690 

7985 520 47276 43777 

16778 52753 3643 930 

55ıı813 30690 59961 27677 

40490 27983 14458 2222 
46671 30129 1~088 56805 

4141 85i5 50812 41i4l 

46561 18102 20395 55689 
10808 23798 
19097 52774 37i21 • 49415 

7316 8128 59076 21317 

58075 31207 55i56 37105 
30353 36266 48519 29709 
29744 34169 . 11496 . 5758. 

11182 26241 48604 2Ci459 

34298 Q377 6200 

• 

! 
' 

50 lira ~ 3) lira 
51519 13.231 3Q713 215 1268 4Q778 51722 56264 

148 23930 543'31 '372 44860 31812 3~862 30987 

17220 45277 11990 224'89 30921 40219 42735 16796 

1626 59331 3322 6614 286(}'4 48027 1976 3706 

50093 38558 28813 56083 30807 2235 29605 37152 

53370 46668 53721 3614 19698 12929 18600 52390 

28737 24879 8071 1&440 33865 33411 54849 18542 

44254 5371 
10021 14565 59624 5626 

3893 7536 31412 54809 

52841 42804 12274 45070 

21292 56177 46116 22926 86029 50233 40742 25243 

18315 4929 21361 57444 68439 58457 43426 21837 

55678 26874 386'72 51674 17374 30442 38861 50478 

51324 51194 31472 21422 

38202 27187 3839 48397 
12948 41380 25500 46691 

7526 -52474 g4151 17382 
18148 25459 35780 336,37 
4797 49305 36473 48008 

58183 39221 2424 51976 
18413 2654 51994 45470 
39054 10367 51489 44412 

7703 32967 32483 45396 
4547 30416 42916 3673 

5984 37408 . 44251 18812 
56566 32865 12639 35528 

34874 8597 18996 54766 15631 16587 19648 35565 
47975 15294 59902 18l40 8836 53651 12049 36062 

42118 29783 43492 p66 lt:t413 55029 13196 13268 

12349 34370 18590 23040 
57635 10051 3882 ,36)40 
35131 41600 26858 ı22098 

53320 338()0 53585 33864 

2()807 32841 49567 55098 
3508 12857 56284 38902 

25226 39237 33935 41236 
21827 38072 37374 9312 

36228 58050 55746 36842 
7584 14071 J.ı8220 4164 

16576 19957 14328 51150 
54770 16266 3'6664 
43983 52850 9240 38813 

57206 38463 4132-! 55751 21460 50249 54865 20426 
20794 40440 :ı 3633 58070 34717 3860 27529 57649 
15469 48272 2585 57476 45258 13026 43704 17696 
19192 48483 38949 43318 
14128 

48Q95 24775 31304 26935 
55870 4980İl 223:ı2 '51442 

48660 2724 6818 14737 

Kolu kırıldı, 
canı kurtuldu 

Dün saat 15 te, Haydarpa-
şadan hareket eden 30 numa-
ralı tren Haydarpaşa çayırın-
dan geçerken hat üzerinde 
dolatmakta olan 80 yaşında 
Ayşe isminae bir kadını ez-
meshıe rem ak kalmıştır. İhtibar 
kadın tren yolundan kaça il-
mlş iae de bu esnada yere 
düşüp kolu kırılmıştır. 

Bir çocuk daha 
ezildi,,. 

38157 5185 44331 18313 

22012 22532 31541 25398 
13325 25020 19196 24488 

377 5976 6409 1794 
34324 17739 42730 12438 
23973 10057 13939 29352 

6488 51991 22169 51896 
4596 50978 15768 42308 

28484 22916 13435 21637 

15313 23843 50077 31078 
33814 50750 50793 1Q254 
17046 57418 35459 4S6'3 

48887 46934 9926 

10000 il ralık 
mfikd.fat 

581 numaralı otomobil 'dün Son 1 O bin liralık mükafat 
Pangaltıda silratle giderken 
Sinemköyünde sattin Mustafa 
Ef. mahdumu İzzete çarparak 

şu on numara arasında 1000 
er lira olarak taksim edilmif-
tir: 

mecruhiyetine sebebiyet ver- 29974 16334 42747 
miı, çocuk Etfal hastanesine 2835~ 9347 32660 
yatırılmış, şoför derdest edil- 50:31 57075 19801 
mfftİ. 23902 

Sonları (2 
(59) raka 

bulan b~" ü 
amorti kazan 

JGa~fH;;et 
.trinin dfJ.nkfı ~ 
İ nezzfihfefl 
• Gazi Hz. diln yatl•; 
J ğaza ve Şileye kada~ 
\ rek teuenlibte bulu• ,;/ 
( aktam üzeri saraY~ 1'trf 

j 
etmişler ve geceY1 

batle geçirmişlerdir. b 
Gui Hz. bu sab~, 

i istirahat buyurmu.Şl 
~ıınuıııııı-llllıııiııdlllWlllllDlltJll 

L3.hide .. 
Her şey baf 
kü celsede be 

olacak 0 
Paris 11 (A.A.) _, 

ler, M. Snovdeoiıı ' 
kullanmış olduğu gai 
ıiddetini şayanı teef ıJısJI 
malda beraber, uııı;;J' 
konferansın hali h~rı~ 
çlrmekte olduğu b~1• o~ 
tiham edi1ebileceğl 
izhar etmektedirler. ' 

Bir karP~ 
kayığı b~ 

Ortaköyde mneıı1fl ~ 
sokağında sakin ts;ıa ~ 
koya ait karpuz r ., 
Bebeğe gitmekte . ık~ti 
geçmekte olan Şır1' 9 
yenin 52 numaralı "' 
dalgasına tutular•" f 
kayıkçılar kurtarılııı1 ~ 

Kayık yar•t1 

30 Ağustos ta)'Y'f:etı, 
mı için, Tayyre cesı;,utO 
faatine Bebekte · , 
yık yanşları tertiP e ~~ 

Bu yarışlara 'ıupıl 
biltımum deniz kıı 
rak edecektir. F"""""' 

Kemalettin bn !) 
Marailyadan e~ '(si 

rimize getirilen 60.ıı ·~ 
ri Kemalettin be>'l;t ~ 
Bostancıdan ibtifıt ,;;Ji~ 
dınlarak Sahrayı d~ı9 
makberesine de~ai 

Allah 1,ani gp-

eylesio. , 

Bir teşekkÜ!ı o'1 
Zevcim ve babaıı> ı tlJ. 1'1l 

lı bankası ve dle11 ~,sı 
ler ve kambiyo b01ett~ 
seri merhum f<eııı;e ~ 
cenaze merasinıiıı be~ 
lunan ve tahriren ve J 
yet eden akraba ~O J 
mıza samimi te.fe ( 

sunarız. ıı ~~ 
Merhull'" ~ 
ogıu f/e 
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ei 
/(_ fı ;; ... 
~ liieozıll dostluk 

a1 ~ llıuehcdcsi 
.,.. fl.rad 

tl• ~ ttı(i d ce'T:eyan eden 
ar ~ ı.a.kerat nihayet 
•'I lnrk' buldu 
• ~t'I ~lilhak?t~ il: ~icaz, Necit ve 
i i' 1t .ı hukuıneti arasında 

ı..· ~OStl k 
~1ıı u muahedesi akti 
, <:erey 
tıı~k an etmekte olan 

~ erat h' ~~ M a ıren hitam bul-
~~ 'b;;lh• uahede Hicaz Necit 
~ ~ ak ' 
ı· ~~ti tnuı atı d~~letinin tema-
L11liıı t kiyesının ve istikli
q,.~ • arafırn d "'" Uc· ız an tanınması, 
~i 1 devlet · "e .ı • arasında samı 
~- ~aını- d 
.~sı._..,_ .1 ostluk cari olması 

-... ı ıhr 'itik· ıva etmektedir. 
ı Ge l' ~ "'~tli ce onyada kuv-

~
~tle 

01
• fakat az süren bir 

e du. 
,llevred k' 

lt lisera e 1 beynelmilel 
~ ~b~0tı lconferansma giden 
~Pad mebusu Hasan B. 

~lııllı ~n şehrimize gelmiştir. 
. ~ıle"h · . 

ltı tsirı 1 
' ırtış meselesinde 

t.:_~)e:ı e otomobil verildiğini 
~İt, Yahudileri dava ede-

"' ~"'velki . 

~ \ llıize &ün akşam ıehri-

" 

~e),._. ~8 Amerikalı tale-
, "-llŞbr 
lt • 

L du11~z~ 1 heyeti hakimesi 
11\\dltı u eyha H. isminde 

~e~~if 1 ınu.hakeme esnasın· 
~~~a l~rlirmiştir. 
~ıcra tış heyeti hakkında 
~l ol \>ekilleri heyetince 

i~ b~:~~ talimatname vi-
'i il ırılrniştir. 
· i · flsen İst b ı · k çıtı dU an u un ımarı 
"' başı nden itibaren tet-
~il. amışttr. 
11İ.b Jand 

bili b~Şt H~ma kumandanı 
\:'l.i bir usnü beyin oto-
~· A1:teş baskınına uğ
\ ~tı :ı~s~demede soygu

' ~ 11ttsı öldürülmüşler-

h:~Sara 
~ tah~k maçı hadisesi-

ıt tc h' atı altıncı mUs
: ~Us~~r.en intaç edil
l!lesuı · tiklik tarafından 

t llltthakkYcte karnr veril
.' nk addedilmek-

l~~~n al 
'4 ilte.n bncı ·sınıfından 

~:.. il dij; son sınıflara ka-
"11 • Ve d il)'o~ c ebiyat ders-
~~ ~ "tnlarında tadilat 
~ u~t!re M 
1 llir k aarif vekfi-
tttr. 1' d ~misyon teşkil 

. lllev~: rısat sisteminin 
t~ u bahis olmak-

ı l\da ihtik A 

~ '1tip b ar Yapan Şar
{:den anltası üç gün 
ltı .,, ltıe.nedi!rn' .. 

''ll""ı' l';Or. 
aı • ..:"' nıu h ~lftır. şa ede alb-

Son Saat 

Bir keçi hikayes $1 
Maliye memur a ı, bir 
keçiden iki pöstek· çı

karmak istiyorlar! 
Dün matbaamıza, karileri

mizden doktor Ömer Edip B. 
geldi ve bize başından geçen 
bir vak'ayı anlath. Cidden şa
yanı dikkat bir vergi bikiyeai, 
fakat hakiki bir hikiye! Sh 
de dinıleyiniz: 

c< - Ben, Bostancıda otu
ruyorum. Geçen hafta haabe
licap, kendime aft bir keçiyi 
Büyükadada oturan kayın vali
demin evine gönderdim. Ke
çinin altmış kuruştan ibaret 
olan vergisini makbuz muka
bilinde Erenköy maliye tube
sine evelce vermiştim. 

Keçi,Adada kaldığı bir haf
ta zarfında Ada maliye me
murlarının nazarı dikkatini 
celbetmiş ve onlar tarafından 
da keçi için yfiz elli kuruşluk 
bir vergi makbuzu daha ke
silmiş. 

Keçinin Bostancıda mukay· 
yet ve vergi sinin de tediye 
edilmiş olduğu söylenilmif, fa
kat dinletmek mümkün olma· 
mış, bu arada keçi gene Bos
tancıya getirildiğinden, cezaen 
üçyüz kuruşun keçi sahibinden 
tahsili Ada mal müdürlüğün
den Erenköy maliye memur
luğuna bildirilmiıtir. 

[f!i1fganistanın Roma sefiri 
mseyyit Kasım Han dün 
balya bandıralı T ever~ vapu
rile şehrimize gelmittir. 

Seyyit Kasım Han: «Kral 
Amanullah Hazretleri Roma 
sefaretbanemizde sakinane su
rette yaşayarak Efganfstan· 
daki karışık vaziyetin düzel
mesini bekliyorlar. Kral haz
retleri şimdilik seyahate çık
mak niyetinde değildir. Ken
dileri, millet tarafından davet 
edilince memleketlerine döne
ceklerdir.» demektedir. 

müyunu umumiyenin a~atos 
taksiti olan 218,003 lngi-

liz lirası hükumetçe Osmanlı 
bankasına tevdi edilmiştir. 

rf.iilenevrede toplanan beyncl
~ milel Salibi Ahmer kon-
feransına Türkiye Hililiahme· 
ri namına iştirak eden mu
rahhaslarımızdan Şurayı Dev
let. Reisi Nusrat B. ıehrimize 
avdet etmiştir. 
fitina sefirimiz Enis B. dün 
~Tevere vapuru ile Pireden 
şehrimize gclmi§tir. 

Ne gariptir ki, keçinin alt
mış kuruşluk resmini evelce 
makbuz mukabilinde tahsil e· 
eden memur, bu seferde Bü
yükada mal müdüriyetinden 
aldığı emir üzerine, ayni ke
çiden ikinci defa ve bu sefer 
300kunış resim tahsiline gel
miştir. 

Büyükada mal mtldüriye
tine bir istida verdim, bir 
keçi için iki defa vergi alına
mıyacağını söyledim. Haklı-
sınız, fakat parayı vermeniz 
lazımdır, dediler. Bu lüzum, 
verginin ikinci defa, yanlış bile 
olsa bir kere tahakkuk etti
rilmiş bulunmasınden müte
vellit olacak! 

Mademki haklıyım, vergiyi 
istemeyiniz. istediğiniz ıçm 
haydi verelim, fakat bu para· 
mn sonradan istirdadı imkanı 
yok mudur? Dedim. Bu para
yı hiç bir yerden alamıyaca
ğımı söylediler; garip şey! Hem 
haklıyım, hem ikinci defa haksız 
yere benden veı:gi alacaklar 
hem de bunu istirdat imkanım 
bulamıyacağım. Gelin de siz 
bu işin içinden çıkın bakalım!» 

Kariimizin sözlerine bir şey 
ilavesine lüzum yoktur, zan
nederiz. 

Enis beyle birlikte Muhtelit 
mübadele komisyonu bitaraf 
reisi M. Rivas ta gelmiştir. 
lfiijyüz dokuz istikrazı mese
lWjlesinin halli dolayisile alı-
nan 13,000 liralık ikramiyenin 
5,000 lirası Muhittin beye, 
3,850 lirası Emin Ali beye, 
3,000 lirası İbrahim Fazıl be
ye, 500 lirası Muhasebeci Nuri 
beye, 350 lirası varidat müdfi
rü Nail beye, 300 lirası Umu
ru hukukiye müdürü Muhlis 
beye verilmiştir. 

6 Piyan o keşi
de inin a!ıla ı 
Tayyare piyanko müdüriyeti, 

geçen alb tertip keşidenin kar 
hasılab olarak mühim bir mik
tar parayı devretmiştir. Bu 
para iki milyo:ı lira kadardır. 

Mevlit kand"li 
lstanbul müftülilğünden: 
Ağustosun 6 ıncı günii re· 

biülevvelin iptidası olmasına 
ğ"'lfstosun 17 inci 

cum d s gecesi mevlidi ne
b6i olduğu ilin olunur. 

Sahife 3 

Evelisi gün bütün gazeteler
de, bizim Son Saatten naklen. 
Yeni bahçedeki Frengi kurıu 
ile gene oradaki frengi teda
visine dair bir yazı vardı. 
Düşman başından ıızak olsun, 
Yeni bahçe hastanesine mıl
racaat eden gündelik hasta
lardan yüzde kırkım f rengill 
kadm ve erkekler teşkil edi
yormuş. Fakat ayni hastane
ye müracaat eden yüzler~ 

hasta içinde frengililer acaba 
bu yüzde kırk kişiden mi iba
rettir ve yeni telakkiye. ya
lı ut tababetteki yeni modaya 
göre f rengisiz dünyada kaç 
insan vardır? 

Bir zamanlar galiba ha
hastalıkta mide rahatsz:dığı 
aranılır, bir çok marazların 

menşe ve manbaz mide zan
nedilir; kolu, bacağı ağrıyan
lara bile hekimlerin ilk slJzil: 

- Çıkar dilini bakayım/ 
Olurdu. Şimdi de nerde ise 
ağır, hafif bütün rahatsızlık
larda frengi aranmıya baı
lanacak. Başlıyacak değil. 
başlandı bile ... Başta sinir ~ 
akıl hekimleri olmak a=..ett 
hemen bütün doktorlar. ha ... 
talarznda bu iğrenç haıtalı
ğzn izlerini arıyor, kisbisln[ 
bulamazsa villıdisini, irılslnl 
bulımya uğraşıyor. Hatta 
felci umu mil müterekki deni
len illet, yavaş yavaş bülün 
sinir ve akıl hasialıklarımn 
alw babası payesine çıkardt-
yor. Son zamanda bu hal. 
yani her hastalıkla frerrgl 
aramak usulü, yahut. merala 
tababetin di,'ğer şubelerine de 
adamakıllı sirayet etti gibi .. , 
Gözeli, kulakçı, boğazcı. bu-
runcu, halta dahiliyeci bile 
hastasından azıcık şüphelenir 

şüphelenmez onu hemen kan 
muayenesine gönderiyor, züh· 
reuiyecinin reyini aldıldan 
sonra tedaviye başlıyor. 

Anlaşılan, son yeni i16çlaf, 
civalı sert tedaviler sayeiinde 
arllk zahiri ve çirkin anza
larıru lwybeden frengi kor-
kusundan, hicabından mey
dana ç kamıyor, yarasalar 
gibi ahilde, karanlıkla key
fini suruyor/... Bana kalırsa 

tababelleki bu yeni moda da 
bir gün gelecelc, mevklini ~ 
ğer bir hastalığa devredecek· 
tir. 



4 Sahife Son Saat 

· Em.nenin evinde 
(iöz ~- ü açtıöı zaman 
ken isini bir şilteye 

atılmış eördü 
- 80 - Muharriri: M. Turhan 

Kerevetteki macera, Nihat 
için ~bir «obsesion» basil etti, 
onda nefsini mücrim ve mülev
ves göste.ren bir kanaat uyan· 
dı. Baygınlıktan aynl~asını 
müteakip benliğinde varlığını 

ihsasa başlıyan bu kanaat, 
kendisini son derece mustarip 
ediyordu. Kansının gözü ö
nünde her haltı işlemiş olan 
Nihat, o baygınlıktan sonra 
karısına karşı günahkar ve 
mücrim olduğunu kuvvetle dü
şünmiye başlamıştı. Mütema
diyen: 

- Cezamı buldum, cezamı 
buldum! 

Diye söyleniyor ve karısının 
yanına gitmekten ise bir ku
yuya atılıp ölmeyi daha munis 
buluyordu. 

Eminenin evinde gozunu a-
çıp ta kenöisini bir şilteye 
atılmış, yapayalnız bırakılmış 
görünce hüngür hüngür ağla
mıştı: O ev kendisine bir me
zar gibi soğuk, ve hele vazi
yeti, o çıplak vaziyeti nazanna 
- bir fahişe çıplaklığı kadar -
iğrenç görünmüştü. 

Göz yaşları akarken «obse-
sion '>> da başlamıştı. İçinde 
biri var da kendisini ittiham 
odiy9.rmuş, yüzüne tükürüyor
muş gibi eza ve hicap duyu
yurdu. · Emineyi bulup parça
lamak, kansını hırpalamak gi
bi hilkatinin icap ettirdiği dü
şünceler, eneiyetine musallat 
olan o itham edici kuvvet ya
nında dimağına doğmıyor, do
ğamıyordu. Henüz kerevetin 
üstGadeyken ve bi a ihtiyar 
ağlarken kararını vermişti. 

- Artık yeter -diyordu-
kırdığım koz kırkı geçti, artık 
akıllanmalıyım, elimi, eteğimi 
çekip temiz yaşamalıyım. 

Benliğindeki ittihamkar sese 
bu suretle cevap verdikten 
sonra müsterih olmuş ve ~
minenin evinden çıkmıştı. Yal
nız karısını görmekten gene 
tavahhuş ediyordu. Onu gö
riince yediği silieyi, bayıldığı
nı canlı canh hatırlıyacağım 

ve karısının ~özleriu.de hep 1 

o silleyi, o avuç darbesini gö
receğini düşünerek ürküyor 
ve utanıyordu. 

Evden çıkınca göğe bakmış, 
yonca tarlalarına göz gezdir
miş ve bu manazırdaki te
mizlikten mütehassis olarak, 
kendi nefsinin pisliğini düşü-
nerek gene ağlamıya koyul
muştu. Ancak kır havası te
essüratını biraz tahfif etmişti 
ve Ö, gece yansına kadar kır-
da, tarlalar arasında dolaştık
tan sonra evine gelebilmiş ve 
mahaza karisile gene yüzle
şemiyerek - bildiğimiz gibi -
Tokada savuşmuştu. 

Tövbelerden, sakal duala-
nndan sonra iki ay kasabada 
kaldı, zühdi bir hayat geçirdi. 
İşlerinin 'bramına, oğlunun iş
tiyakına mağluben köye dön-
miye karar verdiği vakit gene 
benliğindeki duygulara boyun 
eğdi, kansite yüzleşmekten 
çekindi. 

Şehnaz ile diğer kadınlar 
arabayla Tokada giderken 
yarı yolda bir atlıya rast gel
diler, çehresinde bir sakal ta
şımasına rağmen onun Nihat 
E. olduğunu tamd.ılar. Fakat 
o araba ile alakadar olmamış, 
alını sürüp geçmişti. 

Facıalar ekseriya tatlı 
başlar! 

iki kadın ve iki kız, kasa
badaki evde haşhaşa kalmış
lardı. Komşulardan ihtiyar bir 
efendi, Nihadın ricası üzerine 
onların çarşıya pazara ait iş
lerini görüyor, muhtaç olduk
ları şeyleri alıyor, köyle olan 
Muamelelerine de tavassutta 
bulunıyordu. Ne Nihat, Ne 
muzaffer, kasabaya gelmiyor-
lardı. Eve doğrudan doğruya 
mektup ta yazmıyorlardı. Yağ, 
bal, et, un ve para, ne gön-
deriyorlarsa hep o ihtiyar 
efendiyi tavsit ediyorlardı. 
Sanki Şehnaz ile kocası da 
oğlu da alakayı kesmişlerdi 
ve evlerinin mümessili olarak 
komşu ihtiyarı tanıyorlardı. 

Şenaz, bu garip unuduluş
tan veya unudulmuş görünüş
ten hem mahzuz, hem müte-
ellim oluyordu. Mahzuz idi, 

Maıonere iş 
Malul zabitandan iki zata 

iş vereceğim. Arzu edenlerin 
adresime müracaatlara • 

Galatada Reşitpaşa hanında 
4 numarada : Salih 

~-

Umumi plajlara dair 
Bazı plajlar, banyo yapan 

halkı bizar edecek derecede 
kala balık oluyor. Bu arada, 
bihakkin banyo yapmak ihti
yacında bulunan kimseler de 
fena halde sıkılıyor, adeta 
doktorun banyo tavsiye.ıile 
kastettiği maksat, bu bizari 
yüzünden kayboluyor. Buna 
bir çare bulunamaz mı? 

S. S. - Umumi yerler için 
hiç bir çare akla gelemez. 

lf-

Caip aranıyor 
Rumeliliyim, Balkan harbin

de peder ve valdemle lzmire 
geldim.İzınirin İki Çeşmelik Ge
dikli sokağı (8) No. lı hanede 
ikamet ederdim. Nizamiye 
kaymakamı iken iki sene evel 
tekaüt edflen balazadem Salih 
beyi aramak üzere İstanbula 
geldim. Mumaileyhten veya 

çünkü kocasile yüzleşmek be
lasından masun kalıyordu. 
Müteellimdi, zira oğlunu gö
remiyordu. Erkeğine karşı 
müteneffir ve hatta kindar bir 
kadın sıfatile şu metrukiyet 
ne kadar hoşuna gidiyorsa 
bir ana, en meşru sevgilerden 
uzak yaşamıya icbar edilmiş 
bir ana haysiyetilede bu unu
duluştan o derece astırap 

duyuyordu. 
Nihadın haşin hayaline bir 

nebze yer vermek isteme
diği dimağından Muzafferin 
melih çehresi bir an bile si
linmiyordu. 

Hasretzede ana, eve geldi
kten sonra hala ve halazade
lerle beraber yatmayı bırak
mıştı. Küçük kızın, biraz za
man evel, kendisini cezpeden, 
gıcıklıyan, hoyecana düşüren 
ve nihayet baştan çıkaran 

mevcudiyetinden şimdi kaçını
yordu. Eminenin verdiği iza
hat, onu, görümce hanım
lardan müntekil sakim ve 
kerih itiyadından tamamen 
uzaklaştırmıştı. Küçük kızla 
fırsat bulup telaki ettiği tak
dirde tenindeki günah izlerinin 
bir az daha genişliyeceğini 
zannf ;rek adeta ürküyordu 

•. b3' 
çocuklanndan adreslennı 
dirmelerini rica ederim. 

Nuriye Suıao 
lf 

Muhabere 61 
Kadıköy belediyesi hakk•:,, 

imzasız mektup göndereP 
riimize: · 

Belediye bir halk müesse5~ 
dir. Orada ezan okunma•~ tef 
bizce bir mahzur yoktur. ~ ebit 
ki bunu okuyan, bet sesb 
hafız olmasın. if'' 

Esasen ezan bir dave.t et' 
relidir. Ona icabet edıp ije 

mem~k iradenize ve ir~de~ffll' 
tabi olduğuna göre oıo;;;f' 
sında hiç bir mahzur 
wr edilemez. 

>f-

iş anyantar to' 
Uzun senelerdenberi 

01'İ' 
mobil tamiratile meşgı&~ . o' 
şoförüm. İdarem altınd~tJPI 
tomobilin her nevi taııırtlıe if 
da deruhte etmek şa fl)el 
arıyorum. İcabında. kt 1İ 
te ibrazına amadeyını· ~ 
silat istiyenlerin adr 
müracaatlan. t ~ 

Beyazıt post re•c? 
A ııi~ ve o talepkar yavrunun. ,.. 

kir bakışlarından gatıl' JI 
eza duyuyordu. Büyil~ . -, 
murakabesi eski şiddetİJJ' .1 
hafaza ettiği ve küçilk 1111' 
ka ile bemfiraş ohııa1' ~ 
sebeple mümteni bul~ ~ 
halde, Şehnaz, ne 0 d"'~ 
olmaz mülahaza~iyl~. ;. ~~ 
ayırmıya lüzum görınuŞatıf ~ 
yatıyor ve bu ayn. Y ,;10·,.1 
yeni. bir hayat zevkı "~ te .!İ 

Evelce kocasile birl!lc içİ"j 
tığı ve senele~denb~~ 1,._'fl 
bir gece geçırmedıgı ·ş, ':J 
odasını şimdi değiştirıP1 ;t?'; 
ğa nazır bir olada Y 0 'I 
başlamıştı. Geceleyin .,o 1 
odaya çegildiği zanı~bısif 'J 
dünya ile alakası· keS~ ~~ 
bi üşüdücü bir vehıı>~jl 
ve bu vehimden kU li~~ 
hayat ile, kainat ile ~tıti>" f 
olduğunu anlamak ~ ~ ıl 
pencereyi açar, sa• ~.,' 
dızlara ve komşu e\'lefl ,-! 
uyuyuşuna bakardı. k 1'İ, '.J 

Şehnaz, ~iiphe yo ıf"JI. 
değildi. Bu temaşal8!' r,,-~ 
yıldızların titrek lelll ~ f{i' . ..I 
kehkeşanlann mtıteıı:.,ifl/' 
vücut gibi hazan g 0e 
hazan küçülmesinded• . JO 
te, ne kafiye top~~itıSJe" 



Son Saat 

,,,o-
1'•· . Düşmanvar 

lnıparatoru se en 
kamdan eelsin 

r., 

~\!. -62- !1uharririı H. Turhan 

~~k s:~.etle Y•n sarhoı, yarı 1 İmerator, kendi fikrine ve 
itdc Ilı ız " on adam buldu, ve bütün saray halkının arzu-
~iı... aşaıe yakıldı. suna tevafuk eden bu ihtar t, "il .. l 
~lt gorn eksiz, kimi ço· üzerine: 

)t olan b k . Çtltatt M ~ afile bahçe- - E~abi aliye -<iedi- milli 
~t b~~ giilunecek bir ıııan- kahrmana muin olsun. Biz 

tyj lie 0.!~~· Herifler ma• içeri girelim •e ona dua 
"k, ~ rgulun eline tutuştur- edelim. 
~~ lıt~tı!ileri alargada kal· Herkes, Kayserin kısa en
~-'' ~e~flrlardı. Bilmukabele tarisinin örtemediği çıplak ve 
~dİ3· eri ileri sürmek ve zaif bacaklanmn ra elerini ve 
' ol~ llıaktan vaziyete nige• başındaki hotoıun ihtizazını 
~ ~ ik~ istiyordu. takip ederek saraya doluyor-
~~tkctaiı ~ıt arzudan iptida !ardı. Celiletmeabı kendi clir' 
k_'tt, &U ~ı~, 8onra arbede etilc ve maşaleaile muhayyel 
-' ~o rtiltu büyüdü. Bahçede düşmanın kuıısında yalnız 
'~ı i.l. "Uk bulup atk tente- bırakmışlar, demir kapılan 

.., 
1Yen 'ftl •--'it li çı er tezgAhlarını sııu sıkıya kapamlflardı. 

~~ı, im ergülUn başına top- HergUI Jptida seri ve sonra 
.~ t, Perator da - mahut ardından kimaenin gelmedijiDi 
... ' t'tfıl\d L f k d mJ J ~1 Gtt\İ an • naber veril- an ıyara yavq a ı al". a yı-
~ \'e h hıe • telişından en· lanın çıktığı, Afroditin bayılıp 
'j1ı İ1lt otoıu çıkarmaksızın.. kaldığı yere doğru gidiyordu. 
~ ~ p ce.miyete kanştı. Dişleri çıtırdiyor, ıaçlarından 
\ı~ı_ .. ~ttkle girince Hergül ter sızıyor. Fakat gene yüıtl-
,~i avrı değiftirdf. Ko- yordu. bütün ümidi yılanın sa· 
~ bnbYllanın şu gllrülttıdeu vuımuı olmuuıda idi. 
~ ~ a8aeh maşaleclcn Ur- Halbu ki, celidetmeabm 
~~~~:cağını, hatta tim· firanndan sonra, mahut nefi-
~'Plad 88

VU§tnUf olacağı· mei wılette de manzara de· 
' ~~t 1: hahadırane, ha- ğipıfıtı. Avcıbatı Kontafrea 
ı.ı.· ~ttı Yı ınOnasip g6rdü, sarayda bealenilen ve muha-
~ 'b. tbırulnıuş olan ma· fazası kendi uhtesine mevdu 

' '"•ya kaldırarak ileri olan yılanlardan .birini - aak-
~: l\ol'\ıd d" . !andığı ağaçtan - muqıldann 
~ • uşman var. im- üstüne atmıf ve yalancı pelı-
~~ &eveıı arkamdan livanııf kaçması üzerine hemen 

\ ~t i; .. ._ hiç bir kimıe bu yere inerek baygın kızın uryan 

~t~ "'q0 ct t d' Kd 1 göğsüne c!udaklannı yapııtır-~~ler . e nıe ı. m ar 
~ tçı,in... Inıperatorun, oda mıştı. 
~ı. h'fnıcı~ entaris~i labfs Yüan, y11nı ba mda cilvesile 
~~~ay Penahın eh-ıdında meşgul ilceıı o da, Afroditi 'k i~ tehlikeli mıntaka· yavaı yavaf ıine .. e çekiyordu. 

f ttalnıa h Kıı, ılık nefeslerin, kuvvetti b"' • Yı terci -et-
J L~\ 'halık buıelerin ve acıdıcı bir dera-

l
fw \:\'~,' bab •raaında buluna~ ğuşun tesirıle ayılmışb. İlk 

f \."' ttde d b' lAh d f 1 • l> "'' urmayı ile a ıa a o ne es erin ve o ile ,arrn .... ...ı· 
~ ~ t-~ ttti: ~• \'e impera- buselerin nişanlısınm a~zından 

.::.f~rı..ı· çıktığını zannetti, kendini top-
\ ~.. "'ttııiıı H · 

J"',t l. \ '()li:ır b' · . ergül vazi- lamıya çalııb. Sersemliği ko-
e ;' ~ ~ıı_.,1 'k ıı ıçeri girelim layhkla geçmiyor, teninde ise 

~ ~lltb 'Pattıralım. Ma- hazengiz acılar tevali ediyor-
tt "' ı nıe·ih b N'h \l. "'\lllln "' • er şeyde du. ı ayet, celadetmeabın 

1 
'~k ;sını ve tehlike· bu şehi iktitaf ettiğiı:ıi anladı 

,.1 lltı.ıhnasını em- ve sitemkarane inledi: 
- Ah, He?iül, ne p.ptı.o, 

•• q - -· - -- .. -- - - -

64 s~n Saat aı in lone Hıteıi 
!{ize felaketzedelerin ... ....:. 

yardım ediniz ... ., 
O h•..,.lide iqf•11 /eMlc U.::e ~M. Of -.-e ı 
4çılcil! kalan on blnli!rce lcar"-tJmlze yanlım 

etmek mukMlde~ bir vazifedir. 
Rize, Snnııeoe Tc i:av.U.I ·~ bir~ ıqdrcit 

Zarar ve ziyan büyükbir. 15 000 den fazla kardqiımiz. 
yurtsuz ve bir 1Qkea uekaiı kalsnıftlr, 

Memlelcetimizin en zengın ve Wıfkan bir mıntak•mda 
vuku bulan bu felaketin hepimili dilhun ettijme ıib>be yok. 
Böyle bir vuiyette, f.ıiket..a.lete ynam etmei hepi
miz için bir borçtur. 

Bunu nazarı itlbin .. «Son Sut» bir iane listesi 
açmıştır. 

Bu ianeye i~ edenleftıı hediyeleri tarafuuudan 
Hililiahmere d....w.a.k w ie5Jtri l'U•t•ıill• mpıe
dilecelrtir. Aı, ~' .......... • ~ ftl'IDS " on 
binlerce insanın alamını bir az ollwı tahfif cllnok lhımcl&r. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi ,.,alım. 

• 
iane lbtcal 

Kuruş 

f.., elki yekUn. 260 itimat .,,,,_ 
Beyoğlu ne.f'eti feonrye 

, __ _ aci B. 
Yekun 

Posta ve T.T • 
başmfidiirlüjünden: 

Muhabere memura ,.tiftbwek ~ otm Hra lc:rell ..... 
mülizim alınacaktır. Yatlan oa 11kiıde~ llflia Jirmıi lutn 
yakan olmıyan taltplw .... -'•'Mk lwıe Aj9t- ı ı • 
inci güuüne kadar bat ıddiriyete tabriırat blemfne •I ı• 
atlan. 

bayplıtuna da acımadm mı? 
ATcabaşı, cevap vermedi ve 

deraFflarını daha hararetlen· 
dircli. Afrodit uabi bir l8brar 
ile Apkı zannettiği erkeğe bu
selerhıi iade ederken ıonyor
du: 

- Söylesene Hergül, ne 
·oldu, yüzüme düıen neydi? 

Avcıbaşı boğuk bir tale: 
- Yılımdı - dedi - fakat 61· 

dürdü~. 
- Yılan mi? aman 1anllbi 

ne felaket, öldürdün ba, amu 
allahım ne cesaret? 

Şimdi kız, kalıramaa Afı)um 
bir kat daha iltifata li)'lk ai
rerek sinesine baslınyor, Çll
gın bmeleı·mi herifin ~ • 
boymına serpiftiriyordu. 

Kontafres, ııaili meram ol • 
masma rağme.ıı ittiki ettiği 
nermin yutıktan, AfroditiD 
güğsünden ayrılamıyordu. S6z 
söylememiye ile h ... ataD iti· 
na ediyordu. ÇünJdl hüviyeti
nin inkipfı üu.rine kmn yay• 
ğara koparaupu bil,..tu. 

Mamafih, o •uiYette ...tlerce 
lad-...ı da ml"4.. cletM. 
Hele lrilın ikide Mr: 

- Herglltlm, aı' ,...,, Mal 
hetmdin mi, h ..... ıittha .. 
llJl•ı•e, • mu -' 

Ta:auda 6 slylaalpe le-
1.r ebsılll, ae olma all.iıııD. 
iti açmia :9'11'111ak zum ... 
.,..mr.,ord.. 

A.-...,"-prip lllııt..
rifte .._kin olclap kall&I 
d~am etti, klan .W. .. Yll 
.n. Dllha fala nrr+ ... 
ketmi 111.&yet -..1ı , tarı 
lcehM,.:e kemli 11 'ı, .. 
dayı ... •• ...: 

- N..ı Afıotlt, ·-· belli bq .... mi, llııd• 
.......... ? 

Y U1ID saatten beri ...... 
de ,.. orkeğinlffetali ~ 
Avcıbafa old..._ aaiıy• .... 
zel Nedime, buio bir ~ 
k~: 

- Eyqla. ..ı.oM .. 1 
Dedi ve t.krar bayıldı. 

illi 3 •ıN 
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6 Sahife 

OJINllJI 
"Bar,, Salonunun. giz i odalarındş 

Başbaşa sevi.şen, g/j,nah işliyen çiftlere musallat olan ~ 
kıdi adam [foyanızı meydana çıkarırım J diye iki serı~ 1 

yanm milyon aldı. Bir gün baltayı taşa vurarak 
kendi. foyası meydana çıktı . 

.Maskeli ad~ bar salonunuıl ~ahibi imiş! 
( Ne~orli ) ,elıri ldkr .

lınlannclan birinde bpkı r~ 
8alarda olduğa gibi hem 
F'İP , hem de gültinç bir 
ikada!, bir nıalet . olmllfhır. 

( Nevyork ) ta b6yllk (Kris
W pa)u) otelinin sırf gece 
ej'lenceleri, suvareler, balolar 
~ ayn ve hu.suıi bir kıamı ..... 

Ba kısımda ayrıca bir de 
bbare mevcut. 

Bir çok hususi köşel~, lo
calan, . mahrem ve bq bqa 
plifmek fçin ochlan da bu
liriaaı · kabare kadlnlı erkekli 

· çok halkın rağbetini ka· 

~-
Evli kadın ve erkekler işık· 

lari. dostları ile burada ran
devu verirler ve yabancı, teh
likeli gözlerden uzak, kapalı 
hir oda içinde bq bata· s.at
ımıte kalırlar. 

· · T abü b6yle gizli bir kötede 
t ilzli olarak kalan çiftlerin 
meydana çıkmaktan korktuk
~ bir aırları veya ~ahlan ... 

Kabarenin yµzlerce odası 
1aei giiD böyle gizli günah iş
l:iJeh erkekli dişili günahk&r-
larla doludur. · 

Ancak bir müddetten beri 
.,.. gQnahkirlara biri musallat 
olmuıtur. Tam baş başa ve
raı çiftler, göriif melerinin en 
üraretli bir hengamesinde 
birdenbire . kap..nın açıldığını 
'ile içeriye yüzü battan başa 
mu~eH birinin 1 'iğini gö
rtı,orlar. Bu maskeli adam 
kemali nezaketle : 

- Hiç sesinizi çıkarmayın •. 
eliyor. Ya cüzdanınızı · verirsi
niz ft yahut buradan göriiltti 
yapar ve foyanızı mey<lana 

~ 

. . 

• 

Kadın ve erkek birbirlerile lan için b6yle tenha bir odayı 
gizli buluştUklan için her hangi tercih etmiflerdir.. 

bir surette haysiyetlerinin kırılma- Oturduklan yerde asla u-
smı istemediklerinden bütün pa- . ln konuşurlarlçen kapı birden 
ra laruıı bu maskeli adama ver- bire açılarak makcli adam 
mektedirler ve bunun hakkın- içeri giriyor. Sert bir sesle: 
da da yine ayni namus belisı - Sizi, diyor, cürmü meş· 
kimseye bir tikiyet edemi - hut halinde yakaladım. Ya 
yorlar. paralannızı verirsiniz ve 

Bir gi!n, gene böyle oda- yahut ta gürültü yapar, reza-
lardan birine çekilmiş bir ~ft lef çıkartır, sizi rezil ederim. 
var. · Fakat maskeli adam bu de-

Fakat .bu çift 6yle gizli fa tongaya bumışhr. Çünkü teb-
~ jıliyen takımından dit ettiği erkek, kadmın &fıkı 
değı1, çünkü kan kocadırlar. değil kocasıdır. Binacnaleb &yle 

~ botl•mnad• tlrDla - patardıcla ........ 

edecek mevkide değİ~~~/ 
Derhal yerinden fır.~ bJ 
- Asıl rezaleti selll 

na ben getireceğiın·: b'~ 
Diye bağırarak bıt ~' 

de mukeli adamın ..,,, 

suratından çekip alıY0'' _J 
Hayret!. j]jf'' 
Bu adam kim b / 

sunuz? O' 
Bizzat bann oıııd ) 

ıahibi. .. "~ 
Polise teslim edi~Elt# 

fO şayanı dikkat fflP' ~ 
lunuyor. eJJ 'il 

- «Barı~da ynıd ~'J 
oda var. Buraya beP ...tııl' 
rini gizlemek istiyen s~ İ 

çiftler geliyor. 1.ı 
Ben her gece bil ~ 

odalarından 1ekiz o~ ,t'~J 
bayle muke ile ıı~f.~ 
tehdit edip para p~~ 
Bmm iki senedir 'l'd'_J 
yun. EpeJ para toP1'.,,tfJ 
ki"'M ıikiyet ede ,.,l 
Bu sefer de kaduııll.~. 
ad•mı işıkı zamıettl J<tı!.) 

Halbuki kocas~ çı ~ 
yakayı ele verdiJO fe ~ 
raıymı ve ınndj , fj 
busaretle bana ~ ~of/ 
olanlar resmen po~1~e 
~ler, paralarlll' 

1 ~ 

~ aclanı !'6yl;:;; 
km hiç kimsenıtı ~ef 
ederek foyasıPı .Jıl· / 
vurmıyacağını bili'/0 ,,~ ~ I 

Mahkeme onu ~ı ~ 
teşebbüsünden do ~ 
hapıe ve bafll111' tı1'uv'~ 
muma mahkfııl1 ~ tP'ıı1 ı 

Dönen dedi k ., ~ /, 
lıraa herifçi °' ,tdl J 
bqy1z hm dol"" r 
para çarpllllf ·~· 
,... .. c1a kir "-



Son Saat 

Avrupada ""lgo Sim) 
isim ı ,, ent bır si· 

\ 

ne komıtı turc· 
r-ı tır, Elyevm Al

.ın} adı Hattı 

( tu\ a Scr~eri·l 

r lımınl '.ıpan bu 
adam avnı uman· 
da maruf bl' 
sporcudur. Oy
na) ış tarzı ltı· 

tıarllı: Lu , 
\1 andır· 

maktadır. 

haberler 

Anlta Pevç yeni A· 
merl!;:nn •lrıcma ytl· 
dızları içinde en faz· 
la mu\·af1akıvet gos· 
ıcrcnlcrdcndir Rc-
ımdc kendı~lni 

'.\I 1. '\I hcsa 
hıa ı çevrilen bir 
apa fıhmındekl 

rolu için göz 
kırrrN\ ı tec
rııhe ederken 

rU) orsu
nuz, 

Sahife ' 

Sabık Jı.vnrpa boa şaı;ııptyoıto Kupan· 
tlye Amcrlkırya gtuıdfdı. Karpımti7Jıe orada 
slnemıahk yapmak aımsWJdadtr Resmi
miz eski bobörti C Paramunt $llidyola· 
nDda vazıı ~ahDc Mdtmrd Veb •~ saı:ı'atk:Ar 
Marl 1ıon He bUHbe ~cnedtr, 

E> 
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~ ~ 

« Son Saat » in 

Tefrika~ı 2 .. 

Genç kız onu dinlerken 
gülüyordu, bazı kadınlara gü
neşin açık havanın ve Jim· 
nastiğin verdiği penbe ile 
kanşık sıcak bir rengi vardı, 
çevrik ve kuvvetli olduğu 
hissediliyordu. 

Maksim aöyliyeceğini bi· 
tirdiği zaman: 

- Mükemmel, dedi, i~te 
insan böyle fikrinde akt'ıy· 
yet göstermeli ve haksız 
olmalı. Kuzum Hanriyet, Ja· 
nin, lutfen bu çiçekleri tanzim 
edermisiniz: bu işi siz ben· 
den daha eyi yapıyorıunuz. 

Eakat sözüne fasıla verdi, 
birdenbire taraçanın halini 
gömüş, ~aşırmıştı, hizmetçiye 
sordu: 

- Aleksandr, elinizde o 
tüfek ile orada ne yapıyor· 
auuuz? ya siz Domonik? 

- Matmazel, üfku terassut 
ediyoruz. 

- Üfku mu ? Allah Allak, 
iddia ederim ki bu gene se
~n yeni bir latifen olacak. 
Maksim bu söş üzerine yerin· 
den fırları: 

- Nasal latife Nvt:ali, bili· 
kis ihtiyat tedbiri alıyorum, 
en iptidai ihtiyat tedbiri. 

- Ne münasibetlc? 
- İnsan böyle belalı yerde 

oturursa ihtiyatkar davranır. 
- Bu ihtiyatta kime karşı? 
- J erik oya karşı: 
Genç kıza yaklaştı ve daha 

ağır bir seı~e devanı etti: 
- Jeriko geçen hafta İtal

ya sahillerinde çalışıyordu. 
Şimd sıra biıe geldi, derin 

görür bir adamım değil mi? 
Köşkün etrafında çok şüp· 

beli ayak izlerini gördüm: 
göz hapsine alınmışız, size 
haber vereyim: Jeriko hücuma ' 
hazırlanıyor. 

Genç kız gülerek: 1 
- Fakat nereden, dedi, ta· 

raçanın dim dik bir kaya üs· 
tüne yapılmış olduğunu gör
mOyor musunuz? 

Delikanlı haykırdı: 

- Bebbaht kız bu dik kaya
ya merdiven dayanamaz mı 
dersiniı? • 

Sonra deniz tarikile geline
bileceğini unuttunuz mu? Ga
liba idamlar, işkenceler batın· 
nıza gelmiyor? Fakat Natali 
görüyorum .ki sözlerimi. ciddi 
telakki etmiyorsunuz? 

- Benim bildiğim ıu: Es· 

Son Saat 

terelden buraya kadar üç 
kilometre yol yürüdüm. F orvil 
de gelecek: Dominiko !azım ge
len şeyleri haıırl:ımalı. 

Maksim: 1 
- F orvil de mi gelecek? de

di, i§te f e:aketin büyüğü! de
mek; şu sizin ağır sıklet şam
piyonu !ırtırnıza düşecek? 

- Evet, benim, daha doğ
rusu babamın dostamıdan biri 
ile; doktor Şaproyu siz de 
tanırsınız Maksiın; ruhiyat bah
sinde çok güzel etüdler yazan 
zat: F orvilin şerefine haz1rla
dığırn konseri dinledikten ve 
çaylannı içdikten sonra bura
dan Marsilyaya gidecekler. 

- Bu ne konseri? 
. - Hiç, Tırayas otelinde 
ltalyan muıikacılarına rastgel
miştfm. Onları çağırdım. 

Maksim dehşet içinde, kızın 
kolun~ yakaladı: 

- ltalyan muzikacılan mı? 
Yani, Janikonun casusları! Ga
zetelerde okumadın mı ki bu 
haydut" soygun yapmak iste
diği zaman adam1annı gönde
rip etrafı keşfettirirmiş. 

Natali dikkat etti.Maksim 
latife etmiyordu. Hanriyet ile 
Janin de anlatılan şeylerden 
mllteessir görfinüyor~ardı. Biri 
dayanamıyarak dedi ki: 

- Rica ederim M ksim, bu 
sözleriniz ile bi?i endişelendi· 
riyoraunuz. 

- Pek ziyanı yok. Israrımm 
ıebebi muzikacı denilen bu 
heriflerin buradan uzakhl.stırıl
dıklarını görmek istemektir. 

-: Fakat geç kaldınız. 
- Nasıl geç kaldım, Nata· 

Ji, yoksa herifleri içeriye ka· 
dar soktunuz mu? 

- Maalesef evet. 
- Ya? 
- Ben geldiğim zaman ka· 

pıyı çalıyorlardı, içeri alınma
larını söyledim. 

Şimdi Maksimin rengi üç
muş, mmldanmıya başlan;nştı: 

- Düşman kaleye girmişte 
haberimiz yok, asil şimdi 
mahvolduk. 

YXX 
Natali Manolsenin güzeHiği. 

çehre hatlarının milkemmeliye· 
ti kadar bu hatlardaki zara· 1 

fetten ileri geliyordu. Cazibe
li ve muhtesem · bir endamı 
vardı, gösteriş yapmada:t tak
diri celp ederdi. Her zaman sa
de \'e tabii hali ile asalet ve gıı
ruru mezccdcrdi, ziy1:nın aksine 

göre saçlan san ev ya kum
ral görünü:dü, buna ilaveten 
de iri ve mavi gözleri vardı. 

Genç ölen anneı.ıi Fransııdı,bu 
yüzden de terbiyesi ile müreb
biyeler meşğul olmuştu, baba- 1 

sının vakti ise seyyahatlerde 
geçiyordu; ırl<an İsveçli, do· 
ğum noktasından da Amerikalı 
idi. Na'llus!u bir adamdı, fakat 
kızı ile uzun boylu meşğul 
olmağa vakıt bulamamı tı. 
Onun ile görüşüşü, iki yolcu· 
Iuk arasında, kaçamak şeklin· 
de olurdu. 

Her nasılsa bir gün Napoliye 
giderken Nataliyi de beraber 
götürdü. Üç hefta silren gü· 
zel bir yat seyyahati yaptılar, 
sonra Mösyö Manolsen Siçil· 
yaya gitti, Natali de Parise 
döndü,aradan on beş gün geç
memişti ki babasının ölüm ha
berini aldı. 

Palermo civarında güneş 

çarptı demişlerdi; babası öl
düğü zaman N at ali tam yirmi 
üç yaşında idi. Aradığı sükü
nu hiç bir yerde bulamıyan 
genç kız Londra ile Viyana 
Paris ile Mısır arasında me· 
kik dokumağa başlao;uştı; et
rafında pervanelik yapanlar 
çoktu, fakat o, sevmek ve 
sevilmekten çekinir görüniyor, 
üzerinde bir erkek tesiri his 
eder etmez derhal uzaklaşı· 
yordu. Şimdi içinde oturduğu 
Mirador köşkünü daha bir kaç 
ay evel tutmuştu. Eğer Mak
sim, Janin, ve Hanriyet misa· . 
fir gelmemiş olsalardı o çok· 
tan uzaklara, merak ve haya· 
lini eğlendirecek yeni üfuklara 
kosardı. 

* Doktor Şapro ve F orvil 
ile beraber taraçada ak· 
şam çayını içiyorlardı; etra
ftaki kızıl kayaların çenberi 
içinde görünen deniz çok mavi 
idi. İşıklar içinde kaynıyordu; 
köşkün öbür cebhesindeki 
Bahçenin derinliklerinden kita
ra ahenği ile karışık yorğun 
bir kadın sesi yükseliyordu. 

Doktor Şaproda yanağının 
iki tarafından sarkan sakalı, 
beyaz kıravatı, kulaktan takma 
albn çerçiveli gözlüğü ile mo
dası geçmiş bir hakim veya 
ihtiyar bir alim hali vardı: 
Asker doktorluğundan tekaüt 
edilmişti, seyyahati soverdi, 
dostu Manolsen ile bir çok 

Mu han-iri 

.l{oris Löblan 
~ 

I' 
seyyalıatler yapmıflıi ti 
ölümünden sonra da N'~.ııd 
gelip görmek fırsatı ~o~~ 
bunu hiç kaçırmazdı. ·r f 
karlo civarında küçük bı ~!• 
likanesi vardı, İtalyad•"s d 
mobil ile gelen Forvil 0

" gel 
ramış, almış, birlikte: 
mişti. ı;I 

forıile re·· c::: MıJ~ 
uzun müddet katibi i.01 'di ~ 
re.da ortağl olmuştu. floı ~~ 
onun ihracat tieareth~~/ 
yalnız: b şına idare edı~ f 
Forvil Natalinin talipfetlsll 
anda, şüphe yok ki eıı ; 

mi ve en sebatkar olal'
1'f• • 

hayette genç kızı en f.! 
seveni idi; ona ağır tildet :J. 
piyonu sıfatı tevcih ., ~ 
yordui filhakika uzun bı V 

"ıt ~, yu, geniş omuzları, "g yv, 
san bir vücudu vardı, .

0
(, 

yUşUnden bazen bir çel<• dil 
lik sezilirdi, kendi ke.~91, 
den ihtiraz eder, bisS1!~i 1 
co~masından korkar gı i 
diğer taraftan Natali de.0 

çekinirdi; vakıa F orvi~ 
kanç, şedit, aMızın ~f(l 
müsteit hali hoşuna ~-- ~ 
değildi, F aliat bu aŞk 0~ 
kızın aynı zamanda ol" 
çekinmesini de muciP ~ / 
Her eye rağmen. '"~ / 
şıkaciları uıaklaştırına1' ~ 
sunda olan MaksiıJı• ~le" 
genç kızı bahçeye sn..a,,; 
bahçe ytiksek duvar otl 

1 
, 

limon ve zeytin ağaçıe:,~ 
dolu idi. Natali de onla~it~ 
etti. Fakat F orvil ile 
biraz geride kaidı. d• 'I 

Çalgicılann aralarJ11 ./ 

lunan kadın esmer, utllıı .~ 
lu, güzelce bir İtalyail~e~ 
ıında fakirane bir ıııa t~" I 
omuzlarında san bir 8 i 

jlt ~;; 
sıra kırılan bir ses • j ef''j 
söyliyordu; yanında ık• ,t"J 
vardı, gülünç tavurJ.::i· I'~ 
• b" d iJt A şışman ır a ~1.11 r1 

emri altında görü~~ JeJ 
bir adam... Her il<19 ~i 
man çalıyorlardı. ve f6v .. 
söylemek lazım gelirse i~' 
uyandıracak birer 

9 

vardı. I 
F orvfi mınldandı: d" 
- Bu musiki bofoD 

diyor mu? 
Natali: 
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Fenalık geHrse korkmayınız 

Cemalden 20 damla alınız, 
derhal kalbinize ferahlık ve~ 
rir. 3aygınhğa, yürek çarpın
lısına ve sıkıutısına, sinir has· 
tahğma emsalsiz bir ilaçtır. 

Her eczanede vardır. 

Yeni eserler : 

Türk yurdu 
19- 213 üncü nüshası mem

leketin en kıymetli muharrir
lerinin yazılarile çok güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. Türk 
yurdu bu nüshasile de mem
leketimizin en güzel, ciddi 
ve ağır başlı bir mecmuası 
olduğunu göstermektedir. 

Bütün okurlarımıza Türk 
yurdunu tavsiye ederiz. 

Yaz at )'arı ·ları 
Reiı:;icnmhur Hz. hirna~ derinde 

Baş' Pkil ismet Pş. Hz. rtpı"etlf'. 
rinde ) anş H' 1stnh encümeni 

!ıli"i nanuna f ıanbulda 

16 - 23 - 30 Ağastos 
Cuma günleri 

Halkın Psbahı istirahatı tcmın 

olunmuştur. \ arı .. a ) eni ve güzıdc 
atlar iştirak edecekllr. Huc;ıısi tren
ler. Sirk('ciden \ <'Iİ rfendı) '" Vclı 

efendiden Sırkecı) e 

Otobüı.ler. Topkapıdan \'('lı r er. 
Jı) e. Hu u i otomobilin Yedıku

lcden \'eli efendı)C 

H ,.,·ano aatın kaydı Sipahir~ınd 
,·arıştan e\ el her h fta salı 

akşamına kadar 

Rnhı1i mii terek, hliıe 

Zavi 
.1 

~asımpaşa Hadikai marifet 
mektebinden aldığım şehadet
namemi za) i eyledim. Yen· s'• 

ni alacağımdan zayiin hükmü 
, ... ____ .. yoktur. Abdülkadir 

tll} TEŞVİKİ SANA Yl 

1 
1lllldr biçki dikiş 

~i •ent TALEBE KAYDI BAŞLAMIŞTIR 
1ı>Ioltıa de nıaariften musaddak dikiş ve makastarlık 

sı verilir. Çarşıkapı F eyziati liseleri sırasında 
Telefon İst. 2994 

LEVER 
BROTHERS 
LiMiTED 
PORT SUNLIGHT 
ENGLAND 

"1V35-05?1 

l\ i u tf al{] arın 1 zı 
parlak tutma){ ıçın 

Hali hazırda mutfakların yalnız aydınlık 
olması kafi değil, son derece temiz ve par
lak da olmaları elzemdir. Nemli bir bez üze
rine az mıktarda « VİM» serpiniz ve bakınız 
nasıl ani bir surette mutfağınızdaki eşyaları 
parlabr. 

Boyalı ve yahut beyaz kaplamaları, tence-
re ve sahanlan alelumum mutfak eşyalarını 
mükemmel surette temizler. «VİM» i kuru 
halinde kullanmayınız. 

Rusyaya deri ihracı 
Ticaret ve Sanayi oda-
sından: 
25 Ağustos 929 tarihi-

ne kadar Rusyaya ihraç 
edilmek şartile mezktlr 

· memlekete se edile-
ceK29,400 kilo işlenmiş 
! ve 27 ,000 kilo ham deri 
ı tevzi olunacağından ta-

~.~· ,~ ~ Leyli_'e n~hari •. e -, lip olanların nihayet 12 
{ }~ YZJATI LJCE~I Ana sınıfı ilk A \J 929 1 •• .. ~ : . o ...J ... J ve tali kısımlar gustos a 1 gunu 

~~ Stttın Dıvanyolu Çıfte saraylar 

'~ işler:~ teşkil ~dilmiş tam devreli .. li~edir. ~~yıt ve 1 a kş a m 1 a kadar o aya 
llltşlıt ~-9 agustos pazartesi gununden ıtıbaren 1 
lletşe~b Muracaat zamanları cumartesi, pazartesi, h , e• ı 

e günleri saat !Odan 17ye kadardır ta rıren mur C t arı 
Telefon: İst. 1995. 3496 "' • 
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Ali ye l l., J1ı~=rı.· Ktinnıği 
neden yaraladı? 

[1 inci sahifeden ınabat) 

bu ayın yirmı _dördüncü günü 
sabahı muhakeme edilecektir. 

Bu hadise ilk gününden 
itibaren umum\ bir alaka 
ile takip olundu, hadise 
ve yapılan tahkikata dair bir 
çok şey söylenildi, yazıldı. 
Ortaya çıkan dedikodu, bil
hassa Şişli muhitinde hala 
devam ediyor. 

. Şakir Pş, nın kızı Aliye H. 
Herant B. in kızı Mm. Manni
ğe niçin silah attı, hadise fil
hakika . bir kıskançlık tesirilc 
mi oldu, musikişinas M.Berger 
hadisede ne gibi bir rol oy-
namııtır, hadise haklnnda · 
alakadarlar müstantike ver
dikleri ifadelerde ne dediler? 

Tahkikatın cereyanı esna
sında gerçi bu hususta çok 
şey yazıldı. Hatta, alakadar
lardan bazılarının söyledikleri 
tesbit edildi. Ancak, bazı ci
hetler gene müphem kaldı. 

Hele Aliye H,m müstantike 
ne şekilde ifade verdiği bir 
türlü anlaşılmadı. Mm. Man
niğin hadiseyi ne tarzda mü
lahaza .ettiği de s,.-ahaten belli 
olmadı. Mahkemeye intikal 
eden bu meraklı hadise hak
kında bir muharririmiz mütem
mim ve mevsuk malumat 
elde etmiştir. 

~adise kazadan mı ibaret? 
Vaziyetin bugünkü şekli, şu

dur : 
Aliye H. müstantike verdi

ği ifadede, tabanc;anm kaza
en ateş aldığını söylemiş ve 
bunda ısrar etmiştir. Mm. 
Manniğin evine gitmesine se
bep o!arak ta piyano dersi 
almak arzusunu Heri sürmiiş
tür. 

M. Bergeri sevdiği ıçın 
onun Mrr. Mannikle görüş

mesinin kendisinde kıskanç ık 
uyandırdığım Mm. m[!nniktcn 
hesap sormak istediğini kat'
iyetle reddetmiştir. 

BöY,Je kalbi bir alakanın 
mevcudivetini asılsız olarak 
tavsif etmiştir. 
Nicin iabanc.:ı ta~ıyordu? 

Yanındaki tabancayı Mm. 
Manniği ve yahut orada bu
lunan M. Bergeri öldürmek 
maksadile birlikte götürmedi
ğini, kendisinin yalnız olarak 
bir yere ve hususile tenha 
yerlere gittiği vakit, icabında 1 

nefsini mUdaf aa maksadile 
çantasında tabanca taıımak 

· ı 
! 

itiyadında,ihtiyatkarlığında bu
lunduğunu ilave etmiştir. 

Hm. Mannik ne diyor? 
Bir haftada iyileşecek ka

dar hafif bir sıyrıntı ile yara
lanan Mm. Manniğe gelince, 
o da M. Bcrgerle kendisinin 
kalbi alakasını reddetmiş , 
«Ben, M. Berge:den musiki 
na~ariyatı hakkında ders 
alır, bu husustaki vukufumu 
derinleştirirdim» demiştir. 

M. Bergerle ders almak 
maksadile tanışmış olmakta 
iki taraf ta müttefiktir. 
Muaşaka bahsinde de ifa

deleri biribirininkine teva
fuk etmekte, « benim için 
böyle bir şey mevzuu bahis 
değildir!» demekte ikisi de 
musır kalmaktadırlar. 

Kaza değil, diyorlar! 
Yalnız Mm. Mr.nnik, kurşu

nun derisini ka:ra neticesinde 
sıyırdığını varit görmemekte
dir. O, kendisine be_r n~dense 
ateş edildiği kanaatindedir. 

Maamafi, ağır surette ya
ralanmasını mucip olmıyan 
bu hareketten · dolayı Aliye 
H. ın fll ve ya bu .şekilde 
mahk'f.~~ ~emil) için .şah
sen kat'i bir arzu izhar et
memekte, meEelenin adliyece 
hukuku amme namına takibini 
ka~i görmektedir. Hatta şahsi 
dava istidası da vermiş de
gildir. 

J't1. Bergec müteessir .• 
Hadiseye ismi karı~ an M. 

Bergere gelince, o da ne Mm. 
Mapnikle, ne Aliye H. ia se
viştiğini söylemekte, böyle 
bir dedikodunun ortay:ı çık
masından miıteessir oldutunu 
kayde!:mektedir. Ayni teessü
rfr her iki kadın da izhar et
mişlerdir. 

Şahitler: !timler? 
Mahkemece iki tarafa ve 

şahitlere celpname çtkarılmış
tır. Bu arada müstantike mu
hakeme bitinciye kadar İstan-
bulda kalacağım vadeden M. 
Bergern de tebligat yapılmış
tır. Diğer şahitler M. Manniğin 
babası Herant B., annesi Mm. 
Dirohi, kendisinden ayn oturan 
kocası Kigork B. ve birkaç 
polis memurudur. 

Aliye H. mahkemeye 
gelecek ..• 

Aliye H. müdafaası için 
avukat Sadi Riz:ı beyi tevkil 
etmiştir. Bununla beraber te
hevvüren katle · teşebbüsle 
maznun bulunduğundan veki-

Biz-onlar Bir ciir'ef· 
Matin muharrİ· Balatta kaç/Jk 
ri memleketimi· , çllar memu~t t 
zi tetkik ediyor ! hucum effi/C ~ 

Pariste intişar eden (Matin) ! Evelki gece Balatt' / 
gazetesi, muharrirlerinden M. ' hadise olmuş, zabıta 11e ~ 
Hanri dö Korabı, yeni Tür- kirat memurları, Balatt• 
kiyenin yeni 'rejim vaziye- haneci kör Hayim ta~ 
tini görmek ve bir makalat tesis edilen gizli bil' 
silsilesi He tesbit etmek üzere imalathanesini taharri e 
memleketimize göndermiştir. esnada kaçakçılardaO 

M. dö Korab, ilk makalesi- Salih, Mordohay, Kad~ 
ni İstanbulu ilk müşahedesine tiri, Kem~l, tc:~pal Al 
tahsis etmiştir. İçtimai hayat kel Yasefm muşterek 
içinde siyasi vaziyetin aldığı larına maruz kain:: 

k•. t .. .. . 11~ Zabıta memur 
mev ıı araş ınr gorunen, mı ı ) .. 1 t db' 1• al 

_ d 1 d b . azım ge en e ır 
muca e e en erı umran sa- adamları derdesıt ve clOO. 
hc:sındaki faaliyetleri seçip lesini müdddei uınuıııilii' 
ayırmak istiyor zannını veren lim etmişlerdir. 
bu yazıyı zevkle okuduk. İmalathanedeki kaÇ,Jı 

Gerisi bakalım nasıl gele- yapmıya yarayan atat ~ 
cek? vat ta miisadere edi~ 

r-rayyare cen1iyeti n1ü- Bitaraf mınt"5 
sabakasına talip ve bulgari~~ 

olanlara Sofya , 10 - Bulg~ 
Tayyara cemiyeti İstanbul Sırp - Bulgar hududun~ 

şubesinden: Sıhhi muayenesini raf bir mmtaka tesisi . 
yaptırmamış olan talipler bu daki teklifi reddetnıistil'· 
sabah 12-8-929 muhakkak su- Beyoğlu beşinci su1b 
rette Gülhaneye müracaatle liğinden: dl 

Bir borçtan dolayı 
yaphrmal!lrı. Bu günden sonra 
muayene yoktur. Şubemizden 

ve furuhtu mukarrer 
yatak ve yorgan ve •

1 muayene kağıdı almıyanlar da- ağustos 929 cumartel 
ha evel bunu tedarik etsinler. saat 16 dan itibaren a" 
Muayeneden sonra da şubeye 
uğramlmalıdır. 

"° T ayyre cemiyetJ talebe 
müs<!baka imtihanı 19 ağustos 
pazartesiye talik olonmustur. 
Tafsilat için şubeye müracaat. 

lile birlikte mahkemeye gel
mesi icap etmektedir. 

Hangi mahkemede? 
Yirmi Ağustosta ceza mah· 

kemeleri onbeş gün müddetle 
btil edileceklerinden, muha
keme ağır cezada başlıyamı-
yacaktır. Nöbetçi mahkemenin 
ilk hafta zarfında birinci ceza 
olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu takdirde mahkeme 
heyeti Kez!m B. in riyaseti 
albnda Hikmet ve Adil Bey
lerden teşekkül edecek, 
müddei umumiliği temsilen de 
muavin Celal veya Ragıp B. 
hazır bulunacaktır. 

Tatil müddeti zarfında na.
betçi mahkeme yalmz milsta
cel işleri göreceğinden evvela 
bu işin müstacel mevaddan 
olup olmadığı halledilecektir. 
Müstacel addedilmezse muha
keme tatilden sonraya kalacak 
gene ağır cezada bqlıya-

Topçular caödesind~ 
Karamusal otelinde billl' 
satılacağından talip 0d, 
gün ve saati mezkılt 
halli müzayedede ~ 
lundurulacak memurıııı' 
racaatları ilin 

caktır. Dava birinci 
hatlar ve tatil bitincİYe 
bitmezse ·de gene ağıt 
intikal edecektir. 8' 

Birk1t.ç ihtiTfJ 
Mahkeme, neticede 

varit görmezse, cer~ 
mi, katil kastile 1111• . 
ihaf e kastile adiyen 111' 
ğunu tayin edecektit· 
H. ın asabiyetinden b 
lerek, muayenesinin \fi"'
esbabı muhaffife ol9 
bulünün mevzuu b 
de muhtemeldir. 

Kendisi hakkında ~ 
tikliğe asabi raha~. 
bahis bir rapor gönd 
Adiyen cerh kabul ~· 
ceza tecil olunabilece 

Muhakeme günü .lf:''e 
salonunda Şişli muh:ltiı'd' 
sup bir çok Hf. lerı~ .. J#' 
lunacaklan anlaşıl~-



Fener-Altay maçı 
Oyun,, bitmesine beş 
dakika kala yanın 

bırakıldto 
.___ ......._ ..... _ • d =-- •• ---. ... ' 

~ırı· Altay kalesine doğru bir Fener akım 
~ ~o,!1anıpiyonu Altay ta- ' daha ziyade şaşırbcı sayı yap-
~~e v » Galatasaray lehine mak yoluna dökülmüştür. Bu 
~darı eren geçen cuma ma- suretle, Zeki ve Alanın, hiç 
~ il sokra dUn de Fener- beklenmiyen ve bilakis pas 
~ rn·~ arşılaştı. verecekleri zannolunan zaman-
~i ~ Usabakanm, bize göre, larda ani bir dönüşle şut çek-
~ llı~~Yanını anlatmadan tiklerine şahit oluyoruz . 
• -~t. • ır takim da görüp te Ekserisi isabetsiz kaçan bu 
~ t tşaret ettiğimiz bazı vuruşlardan birinde, Zeki be-
~ ~ahs ve noksanlardan kısa- yin seri bir volesi Altay ka-
h·~rıku etnıek isteriz. Altay. lesine girmiştir. 
~.takı lekli ile ahenktar Oyun, bundan sonra misa-

~
v~lltı rn ır. firleri sinirlendiren bir şekle 
il ttıuhanıan ezilip yuğrul- döküldü. Zira, halkta tezahü-
~ taç!ır.Bunlar yapılir~a rat ba~. göstermiştir. 

~il '\nıpıyon takımı hiç bır Bu yuzden bazı hatalı hare-
~tt hıal~~l edilemez bir ketler de hakemin basiret gü-

ltıı.~ nokt uıı a~acaktır. . zünden kaçmış, sayılabilir. 
~ geıeryı ış:re~ ettıkten Oyunun bitmesıns beş on 

lıtıe: un dunku oyunun dakika kala Altay aleyhine 
"~ltıurn· bir korner ver'lmiştir. 
\.~~~a 1Yet itibarile, bu mü- Top sağdan gelmiş, kale 
...,tut' <!anlı ve hararetli ol- önünde kaynaşan oyunculann 
h~~lln • arasından İzmir kalecisinin 
~,lehi ilk devresinde rUz- ellerini bulmuştur. Bu, kal'fl-
~~tda.ne alan Altay, ilk z~- da1;1 görülen manzaradır. Fakat 
~~tk i . sayı tefavvuku temın aynı zamanda kaleci ile top 
~ ~tıyen Fen erin hücum- bir zarbe ile ağların arasına 
\ tlttıi uvaffakiyetle mukabe- yuvarlanmışlardır. 
~ ~~· ha~tP. bunları iadede Hakem. bunu Fener lehine 
~ hitjtl ~tnuştir bile. O suretle bir sayı addetmiş, Altay, fa-
4\ İkf ~1 devre Altayın lehine v~l sazılması~ı ist~~ış! t~e-bi-
\i.. ~ _ İllif devam etmiş, bun- nın kabul edılmedı~nı gorun-· 
~!ti . a.de etmesini bilen ce üç defo yaşa dıye bağıra- · 
~~ e~nıiz de biri pen altında rak sahayı terk etmiştir, 
1~1t.2ere iki sayı kazan- lf-
~.'llitıc;. Sayı, hatalı ve ya hatasız-
~ Fe0,d~vre başladığı za- dı. Bu nokta, her zaman ka-
~U~ tin tecavüzkar bir bili mUnakaşadır. Fakat biz, 
~ ~u J~hit olmıya başlıya· Altaylılann sayıya itiraz ede-
~·-dt a da rüzgardan o rek oyuna davam etmelerini 
~~ \le b; etınek istiyor. Bu tercih etmek isterdik. 
~)•ah adenin neticesidir ki Mamafih hakemin bazı ga-

~-~ :~ı oldukça sıkışıyor. rip lakaydilerine bakarak si-
~ \~l>bkJ~ıay nıuhacimleri to- nirlerine mağlup olan Altay-
~'• de arı taınaıı ise Fener lılar dün bize, iyi bir irade 
L~t oldukça ciddi teh- misali gösterdiler. Kendilerini 

~'t\~ ~~ruı kalıyor. tebrik eder, kilkalan plibiyeti 
~ '-ida:Yle bir sıradadır kaçırmışlarsa, bundan dolayı 
~) ıtı.tıd~ soldan, merkezden münkesir olmamalarını tavsiye 
' td faaaını yarmıya te- ederi:I Çünkü istikbal çalışa-

en Fener, timdi nındır. 

SIJiih 11 

Tuhaf bir intihar 
Kendisini denize attı, 
mükeııımelen yüzerek 

Sarayburnuna çıktı 
Dün akf&lll Haydarpqada Te KacbkayBne gitmek üzere 

köprüden 8,5 ta hareket edm Myrİ8efaiD vapanmda tuhaf hir 
intihar badiaeai ohmıftar. 

Vapur Selimiye açalduma ~ zaman, vapurun 
ikinci mevkiinde ve kadınlann oturduğ'u kenar ku:mmda bulu
nan bir şaha meçlnal •çlanm dGzelttikteıı sonra ppbaım 
iskemlenin üstüne bırakarak kedisini birdenbire denize abruftır. 

Bunu gören kadınlar feryada baflamlflardır. Nihayet vak'a 
anlaşılmış, vapur durmUf, eb'af arqbnlmış ise de evveli dem.
de kimseye tesadüf edilememİf, bilibare projektörle yapılan 
taharriyat neticeainde bir -:e taYam hayret 
bir suretle yüze yüze Sarayburuu ~ dojnı ıittJii a6rül
müştür. 

Bu adam pek mUkemmel bir ıurette yfizerek parkın iske
lesine yaklqmıı ve oradu uzablu arıp sarılarak karaya 
çıkmıttır. 

Vapurun kaptanı bu adamı almak tlzere sandal ıandermit 
ise de o karaya çıktıktan aonra bir daha arkasına bakmıyarak 
yürüyüp gitmiştir. 

Bu intihar nümayif fnl yapan zibn vapurda bulunan ppb· 
sının içine bir kiğıd bırakbit ve banda Topçu abf mektebi 
hesap memuru Mehmet Cemil adresi yanlı olduğu g6rtllmDftD.r. 

·yerli sergi 
Dan açıldı, pek 
mükemmel bir 

halde .• 
Yerli mallar sergisi dthı 

merasimi mahsusa ile Ye B. 
M. M. reisi kizım P8f& Hz. 
nin huzurlarile küşat edilmiı
tir. 

Serginin, Başvekil lamet 
Paşa Hz. tarafından açılmua 
mukarrerken Milpriinileyh 
Hz. nin rahataızlaklan bm 
mani olmuştur. 

Kuşat merasiminde aabik 
iktisat vekili Rahmi, Şairi 
azam Abdülhak Hamit beyler, 
Fırka müfettişi Hakkı Şinaaı 
Paşa, vali Muhittin, Bahkeari 
meb'usu Hayı ettin btyler, ma
li, sınai, ticari müesaeaat mll
dür ve mümessilleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Serginin küşadmdan evvel 

M. Papa 
AnkaTa sefare
tinden azledi

liyor 
Atfna, 12 (A.A. ) - Me.

ıuk malumata nazan Ynn=ir
tanm Ankara sefiri Papa 
azledilecektir. ' 

Atina, 12 (A. A)- Nazır.. 
lar meclisi M. Venizelosun ta
limabna tevfikan Tilrkiyenin 
SOD potawm verilecek ceftbı 
ÇU'f&mba glntl tamim ecle -
cektir. 

I' ıkıian ıcbil 
Azapkapada mn atibdan 

bir Çefmenin yıkbnhulrta 
oldupu yUJDllbk. Mimler 
mUdiriyeti keyfiy-etle alakadar 
olmut, bu faylnettar eserin 
muhafuuı için tetebbllaatta 
bulunmuttur. 

BuQünkü hava: 
Kandilli ruataıaeaiDdeD 

alınmlfbr. 
Db azami hararet dl• 

derece, bu sabah «18- de
recedir. Bu pce rüzgtr 
hafif poyraz hava ekseri
yetle açıktır. 

Sergi birliği umumi kltibi 
Nazmi B. tarafından bir nu
tuk irat edilmiştir. Müteaki
ben B.M. M. Reisi Kizım Pı. 
Hz. serginin memlekete ya
pacağı faydadan bahiale mu-
vaffakiyet temenni etmlf ve BaQünkü hona: 
bu suretle sergiyi küşat eyle- buriliz 1017,00; Frank 
mişlerdir. 12,18,00; Liret 9,12; lmçn 

Sergide tethir edilen bil6- 2,47,50; Dolar 47,62,50; O.-
mum emtia Tilrk zevkine, Türk hili 95,00; Altın 885; ADll-

dolu 22,30; Rumeli 6,7S; 
işçiliğine inceliğine çok iizel Tramvay 76; Dayun 192.50. 
bir miaal olmuttur. \ it Lankasmdan almmlfbi' . ...................... ,. 



Son- Saat 
B!l!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~~~~~~!!!!!!!!!!~.~~~!!!!!!!!!!!!!!!!:!~~~~~~~9=====~ 

st"ınale o-avri sa ·ıı esya 

12 Salıife 

b ~ ~~ 

·· Zi yedesi 
., ~ '"' dürlü -iin en: .. ~-u u 

On bin kiloyu mütecaviz Jşe dverişli olmıyan tahta kapak ile 5000 kilo raddesinde ıskarta 
mukavva ve ambaJaj kağıdı müzayede ile satılacaktır. Talip olanların izahat almak üzere CibaJi 
fabrikasında levazım müdürlüğüne müracaatları ve şartnamesini almaları Jazımdır. Yevmi ihale 
olan 17 - 8 - 929 tarihinde saat 10.30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Amba llj kAğıdı 11Ünakasas 
Ü •• r .. de"rl"~ aün e 
Mevcut nümunesi veçhile ve 82 X 114 ebadında beher metro murabbaı 53 gram sıkletinde 

olarak 5.000 kilo ambalaj kağıdı pazarhk suretiie dınacaktır. itaya talip olanların nümuneleri 
g&nnek üzere müracaatları ve yevmi ihale 17 - 8 - 929 cumartesi günü saat 10.30 da Galatada 
mübayaat komisyonunda bu]unmaları, 

• 
RAD M AŞ BiÇ KLA 

r;s: -: :::a. !Jl:t:SOcı:::=:IAO~ A 

ı 
• 

ayı 

~, ergisiı1cle 
İ:;Lu moıka te~\.İI edilrni ~ ı i r 

Galatasaray Lisesinde açı1an Mi!H Sanayi sergisine iştirak e
den fabrikamız; zirdeki program dairesinde saat 17-18 arasında 
sergiyi ziyaret edeceklere bir hat!ra o,mak üzere birer 
HAKiKİ RADİU TIRAŞ IÇAGJ he iye edecektir. 
ıı Ağustos Pazartesi: Gazeteciler iie rı'atbuat mümessmerine, 

13 Ağustos Sah : Memurini resmiyeye, 14 Ağustos Çarşamba : 
Mektep talebesine, 15 Ağustos Perşembe: Hanımef~ndilere~ 16 
Ağustos Cuma: Ahalii Kirama. 

RADitJ Ticarethanesi: istanbul- Galata posta kutusu 313 

lft-SCSM----------~ Ayvalık sürat postası 15 
( MERSi ~ ) v.ıpurı.ı . rı1t 

ı 5·rkeCI .ığustos .salı l 7 tıe 1 rboltlt 
tımından hareketle [ Ge Bdr'' 
Çanakkale, Küçükkuyu, . ] 
mit, Bürhanive, .\y\alıkp;~1 
gidecek \'e 2ö 1üşte roew~ 
iskelelerle birlikte Altll00 

ugnyaral. gelecc:ktir. ·ıJ. 
Gelibolu için yalnız Y 

alınır yük alınmaz. 

İzmir -Mersin sürat posıı:;· 
( Ku~:ı.·A ) ,·apur~.ıvı> 

ag u~to~ salı ı 2 de rıı~ 
rıhtımından kalkarak Ç;.ı~~~n 
sabahı hmire \'l' a ( ıı·~ 

t'1 
Jzmirden kalkarak [ ı\Il ~ ı 
Alfıiye, Mersin] e giJece 01~ 
dönüşte [ Taşucu , AnııirJ ( 
Alai)c , Antalya, lıt11 
tı~rıv.ırak gdeı.:ektir . ~J! 

ma.ı ..... ..-.-~ . .,jY 
Yazı makincle~ t'~ 
satın almadan evel Ga :r-~f 
H .. araci sokağında 10 nu:r~; 

VIT ALi BENB~~ lf 
mağazasını z~ 

Sevahatten avdet .. ı 
- ,ıP"' 

Bahçekapısında tt dıJ ~ 
caddesinde 25 numara J 
tabibi Mihran KasaPY8ıı ~~ 
Avrupa seyahatind~~ ~~~ 
etmiştir. Müşterilerını 19 ~ 
gibi saat 9-12 ili 14" 

~miiı~E~~ml~ kabul etmektedir. 
~ ·-------_. '.ff 

=== .Son Saatin ildn ıar~ııCJ 

Galata Tel B. O. 287ft 

Zayi 
~sas 573034 No. senet res

nin delalet ettiği 29086 No. 
ile Haydarpaşa masasından 
aldığım cuzdanımla mi.ıhrUmü 

zayi ettim. Bulanlar lutfeil 
Babıalide Çiftçi kitaphanesin- ; 
de Akif beye teslim etmeleri 
rica olunur. 

Bordur jandarma kayma-
kamlığından mütek::it Tevfik 

·= ~~ 

UCUZ MAL ALl\~AKLA 
İşlerinizi ve kazançlarınızı arttırmış 
olursunuz. 

Bunu n -ızarı itibara alarak 
25 Ağustos 929 dan itibaren 

L İPZiG 
Son bahar ser~isini 
ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergide en müsait fiat ve şeraitle 
mübayaatta bulunacaksınız. 
Talep vukuunda her türlü tafsilat 

e· .zi de ( efpziger Messaı t) 
Tarafından ve yahut fahrı milmessili bulunan Galatada 

Arslan Hanında 1-11 numarada 

V/İLHELM HOLSTEIN 
tcırafından derhal ita edilir. 

== zaw...-.1 

Ye~ ,. 
1 G m·ı ~ahifı>Je :>antinıİ ~ 
13,12.11.IO urıı·u ıı ıı ~~ 
9,8,.3 iincil > > ~ 
2 nci > > ~~. 

1 inci )) )} otl 

f'e/!rru( lstanbul ::;ı·l 
("1 • o 

ll:iıı ınuhte' ı.·atınu Jjkkııet ~·ı.ıl1' 
• . fJl • 

ııınkla beraber Lu huı;ue-ta 
kabul t:dilmçı. tıO' 

G . l . . edrll 
.azt"temızt c ırı ı ışur dıJ'' 

, ·r.zılunrı hakkı nıahfııt 

Abone ~artLaf~.Jl ,ı 
· k t 71.1":,ı~r 

\ ilı'ıyetler i.;iıı: :--erıelı ı.:ı.ı1111,~ 
..ıylık 900, fıç aylık 5~. serı~ 
T•.ı·neLi nıı>mleketler ıçıII· dJ~ 
.lOOO, :ı.ltı U) !ık 1 ôUO, UÇ .:ı. 

kuruştur. ~d 

7 Rebiülcvvcl ır; 
ıql 

Güne~ 5,06 · .Ak;;aıfl ~ 
Oglı· 12, 19 Yatsı 9 
lkiııJi 16,11 trnssk: ;/I 

Mes'ul 111;adür Selirtı Jl 


