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* AKŞAMLAR~ NEŞROLUNUR • N1bhuı her yerde § kanıt 

ir ısırışta çenesini kopardı 
Yunanlılar, gene gemilerimize 

kastetmek mi istiyorlar? 
'6ıceınalden 16yle bir mektup ablmıı: "5~ Midilli! Yunan 
~t' ve bayralı., topratım ilelebet tein. ebniyecck... ,., 

· . İz. le ; ; s , us n nu • • - !::' va=.: 
~ adalanna ui· 
~te ol- . ramasım itkil 

vapur- i etmek içhı ba-
bir, i- zı haJnaae ter-

~p ~ ~ft~ 
~ aibi niatta bulun-

adaJa.. duklanm mU-

~atlAt: phede ediyo-
) ~ ~~~ 
~- ıon gelen A· 

aak- tlna ~ele

' 'I • 
lZa ve 

'-iıaaıza Yunanlilann fırsat bulurlarsa kendi~ine kastetmek lçln bahane 

rinhı veidilr.
leri maltimata 
nazaran, g6ya 
G6lcemal Ya-bir IMl tasni etmek· iBtedikle,.i« Gülcemal » vapurıumuz 

ı,._, ~ • puronun aon 
~kta olduklan da bu vapurjanmızla Hferincle Midilliden geçerken, fasih Yunan 

edeDlerin naıan dikkatbadeıı kası-- llsuile 111 .. ı.,,1 ve bir şişe içine konunlmut 
bir mektabu denize atmıfhr. Sahilde bir 

[ Ma'badi 15 inci sahifede] ---1 ..... ___ lllİllll ________ ••• 

Harpl 
Rualar Çin da
hilinde ilerli-

yor mu? 
Lonc:lra, 29 - .Ş.nkhayd.. 

Morning Poet gueteaJae 
gelen ve fakat şimdiye ka
dar teeyyttt etmiyen bir tel-

1 'grafa nazaran, V eladivoatokta· 
ki Sovyet kuvvetincleD 4,000 
kiti Çin arazisine dahil ol
mut ve garbe d<>iru ilerle
mekte bulunmuştur. 

Gönülden 
gönüle 

lamhıdeki tarihi tefrikeM11 
bu,tıa bitti. y UID "ZeM 
oyunu,, unvanlı kısa llir 
hikiye dercedecek, mlte-
akiben gene M. Tuman be
yin karilerimiz için kaleme 
aldığı nefis bir yaZISIDI neş
re bqlıyacağız. 

tayinler Yarınki zafer bayramı 
Bazı konsoloslar arasında 

tebeddülat yapıldı 
kar () a, 29 (Telefon) - ~ledenl beyler tayin edU-

va elçiliği wüsteşa- ml§lerdlr. 
\lr~l\ln ı~erruh bey 1'1oskova elçlllQI üçtin-
~l emrine alınarak cü kAtlpll(Uoe Odesa koo-

tı~ Köste sulosu 8e11m Raur bey 
~~h !\ nce şebben- tayin olunmuştur. 
lu() ' 4 loskova kon- Lenin Akan şehbenderi 

u~a vekAlet lkincl Sabri, Erlvan konsolosu 
SQ nıurneyytzt Sami Fuat ~los"ova üçüncü 
~ .. l'eyya, Sorya şeh· lu\tlbl Ahmet cevat be»· 

~l\Une Trlyeste şch- ler vekAlet emrine ahnm11-
~" Ntizhet Haşim lardır. 
, le Şehbenderll(Jln~ M\inbal kalan Ttnıs kan-
t ~uavtn şehbenderi çılarhQı muhassesatlnın 
~EıbU Ertvan k Mbsko,•a bQyQk eı-:11101 

un~ siyasi mfıoo- kooso1osluk ıııerl müdür- · 
ht\şkAtlbl H ili fı,- lüöü kadrqsuna nakil ile 
-'ka a , meıknr kaoçılarlıQa r.at 

'tırı18 kn konsoıosıuou- işleri madtırUk(lü tabak· 
onsolosu izzet ( IUabadi 2 bıcl sahifede) 

. Taksimde resmi geçit, Y eşilköyde 
. tayyarelere at konma resmi var ... 

30 Ağuatoe zafer bayramı 
yana pek biiyük tezahüratla 
tes'it edilecektir. Saat 11 de 
T abim meydanında yapılacak 
~ geçitle başlıyacak olan 
bayram gece .ababa kadar 
devam edecektir. Bayram 
•lauebetile tehrin bir çok 
1erlerfnde ~tı~nceler tertip 
edilmittir. 

Gece ıehfr bqtan bap do
nanacak, fener alaylan tertip 

. 

Son Saat 
BaQWı 16 Nbifedir . 
. 

edilecektir. Glbadliz saat lS • 
Beyazıttan, Selimiyeden, Yi
dızclan «21 » rer kere top .&:a-

Ist~n6ul balıkçıları tayyaresi 



- -~--------------- - ---.......-- - . - -

• 

Liıhey dedikodusu 
Simdi de Almanlm· kafa 

tutmıya başladılar· 
La Ha.ye, 28 (A.A.) - Alh devlet murahhasları saat 15 te 

toplaD'D'flardır. Saat 18 de celse hail devam etmekte idi. 
Aı.aD murahbaalan, Almanyanın 1 Eylulden itibaren arlık 

lfgal masarifini tediye etmek niyetinde olmadığını beyan 
etmişlerdir • 

Devletf'er, Alman iddiasına karşı Versay muahedesinin ah
kinnna ileri sürmüşlerdir. M. Briand, M. Snovdenin muzallere
tile böyle bir iddianın şiddetle aleyhinde bulunmuş ve bu 
iddiayı kottferanaın neticelenmesini talik edebilecek bir ıon 
.m manevresi diye tavsif etmiştir. 

Maamafi, Almanlar alacaklı devletlerin metalıbabna karşı 
fi&le'tli Mr mükavemet ibzazmda devam etmektedirfor. Alman 
murabhaslannm hatb hareketi dolayısile siyasi encümenin 
içtimaı talik edilmiftir. 

1.ahey, 28 (A.A.) - Altı devlet mlll'ahhaslarının aki:etmiş 
lldtlklan içtima, işgal masarifi hakkında bir netice istihsal ede
lleden saat 19,30 ta bitmiştir. Müzakerat, bu akşam M. Snov
denin başlıca murahhaslara vereceği ziyafetten sonra, tekrar 
lta.ıhyacaktır. 

Kabinelerinde 
tebeddülat yok 

Atina, 28 ...... Yunan kabi-
9eSinde tebeddülat yapılaca
~· dair deveran eden şayi
ilan S.Şvekllet: kalemi mah
as •üdüriyeti resmen tekzip 
.,.ıemektedir. 

Konya harası 
mütehassıslığı 
Konya, 29 (Hususi) - Bu

radaki muhasebei hususiye 
harası mütehassıshğına Münib 
darü1ftinun mezunla:."ından dok
tor Mahmut Şemsi bey tayin 
edilmiştir. 

l9caktır. zabit zafor e ııeticeıenen bat· 
Kolordu tebrik&tı kumandan muharebesinin ta-

Kolordu kumandanı saat rihçesini yapacak, sonra Ş.Na-
910,30» a kadar karariihta ili paşa bir nutuk irat ede-
tebrikatı kabul edecek, müte- cektir. 
akiben geçit resmi için Tak- Bundan sonra resmi geçit 
sime gidilecektir. Taksim başlıyacak, yukarıda yazdığı-
meydanmda resmi geçitte mız. sıra ile kıt'at, mektepler 
resmen hazır bulunacak olan- ve esnaf cemiyetleri tiribün-
bar için «4» tuıe tribün yapıl· lerin öoUnden geçerek, Şişa

ne, Karaköy köprüsü, Sultan· 
Dfbr. B 

Resmi g~r1ı.. ahmet tarıkile eyazıta kadar 
~~' iİdeceklerdir. 

Talimhane meydanında St· Tayyarelerimizin 
rdile 1nurlka, Harbiye, Kuleli, tezahüratı 
Hihcıoğlu, Tıbbiye ve Baytar, Bu esnada şehrin üzerinde 
Deni% mektepleri ile sivil tayyareler uçacak ve halka 
mektepler, muhafız taburu, yeni alınan tayyarelrin resim-
piyade alayı! istihkam böHiğü, !eri ile tayyare cemiyetinin 
mullabere taburu, deniz efra- tebn1derini atacaklardır. 
dı, m&rettep süvari bölüğü, Yeni fayyarelel'imiz 
to~ alayı, jandarma, polis. Saat 15,30 da Y eşilköyele 
zabitai belediye mOfrezelerl yeni alınan tayyare at konma 
ve esnaf cemiyetleri aaat merasimi yapılacaktır. 
(10,30) da toplaıımış o~acak- Bu merasime bütün İstanbul 

halkı davetlidir. Yeni alınan 

~t on birde talimhane üç tayyareye İstanbul balıkçı-
!lleyd&~da toplananların kol lan, lstanbul- Fatih, İstanbul .. 
ordu kumandanı taraf'lndan [ Beyazıt ishnleri verilecektir. 
muayeMsi yapı'acak ve mera· f-onma merasimilıden sonra 
ilim~ eni tay;aı-e!erim .L de uça-
~~-adan 111'1- _,ı .. rdar. 

30 ağustos 
An4arada nasıl 
tes'it edilecek? 
Ankara 29 (Telefon) - 30 

ağustos bayramı münasebetile 
yann şehrimizdeki erkin ve 
ümera Erkanı harbiye reisi 
paşa haz.retleri tarafından ka
bul edilerek arzı tebrikat ey-
liyecekler, müteakiben kıtaat 
geçit resmr yapacak, mevki 
kumandanı tarafından bir 
nutuk irat olunarak, bu sırada 
21 parça top atılacaktır. 

Bir çok müesseseler, yann 
Tayyare cemiyeti hesabına 
faaliyette bulunacaklardır. 

Ankarada bir 
dolandırıcı 
yakalandı 

Ankara, 29 ( Telefon. ) 
Burada mevcut işsiz ameleye 
iş bulacağı vadi ile bir çok 
biçareleri llçer, beşer lira 
dolandırarak epey mnbim bir 
yekOn ele geçiren Tevfik is· 
minde bir dolandırıcı tevkif 
edilmiştir. 

Dil encümeninde 
Ankara 29 ( Telefon ) -

Dün Dil encümeni maarif ve· 
kilinin iştiraki ile toplanmıştır. 
Encümen, İstanbuldaki müder
ris azanın da iştirakile yakm-
da umumi celseler aktine 
başlıyacaktır. 

Ankarada 
sıcaklalr 

Ankara, 29 ( Telefon ) -
Burada sıcaklar çok şiddetli
dir. Dün hararet golgede (38) 
derece idi. .. 
lstanbul boğazı 

bendi 
Ankara 29 ( Telefon ) -

Gazi çiftliği i1e Ahi Mes'ut 
arsında, tahtezzemin olarak 
cereyan eden İstanbul boğalı 
deresinden tarlaları sulamak 
için istifadeye karar verilmiş • 
suları yukarı almak için 110 
metre tulünde tahtezzemin 
bir bent inşasına başlanmıştır, 

Denize atıldı 
Dün ak am Heybeliada va· 

puru Sarayburnu önünden ge
çerken, Beyoğlunda Kereste 
aparh nanında oturan Makbule 
hanım kendıc ni c?enh:e ab:ıı.ş
sa dt kurianlmışbr. 



~Ütünlerimiz 
CI l bu sene az, fakat 
. "" itibarile iyidir 
~ret odası reisi Mithat 

't · S~sun tütünlerini tetr 
~~•ltatınden avdet etmiştir. 
~at B. «Bu seneki tütün 
~ ij geçen senelere nis
~U aı~U:: Fakat buna mu

,.,JI, '9ıı..- · tutunlerimi:ı seneden 
IJ~ re . ·1 '1 ıyı eşiyor» demektedir. 

~hane tarafından tan, ~ ı: edilen istatistiğe gö
l \ 

9 
8 ıeneai deniz mahsu

'd bin 392 kap midye, 
~ Ye, 1,930,852 çift pala
~~ torik, 77,751 adet is
~ bve 4,672,400 kt1o muh
~.. llıkıardır. 
~:~ komiserliği hademele
~ en Zeki efendi sıcak-
S tesirile bayılmış ve öl-

6r. 
1~bul cihetindeki sarraf
~ dan ekserisi dün bor-
0nıiser vekili Hasan bey 

bıı;dan teftiş edilmiştir. 
~fı ktı ~şatta birkaç 

n defter tutmadıklan 
~ bunların tecziyeleri 

.
1 

ılmıfbr. 

lliahmer İstanbul merke
in ;yazlık balosu bu ak

\..~ auyükadada yat klüpte 

'
·"'ltceı..ı· IUJ.r. 

:~.vil~ye~e Do~tor Muk
\ ~ . ır ısmmde bıri gelmiş 'lli ınuavini Fazlı beye bir 

&... "etnıif tir. 
\ •alııs « - Ben dokto
t..- "e k" ifim' T ·""'tiri~ .at . elsiz telefonu, 
\ ti ii hep ben keşfettim 

~di İmtiyazını istiyorum» 
tltec1· ır. 

tlliatanın Ankara sefiri 
llliaı Ceylini han, ya-

~i:ıden İtalyaya hare
~tcektir. 

Amanullah han yakııı
~lllize gelmek tasavvu
~~undu~ cihetle, Kra
'tfi 1 ·.erkanından bazılan-

1o1u1W11... l r ile birlikte şehrimize 
c eri uh d m temel bulun-

ır. 

~~kil . ismet pafa Hz. 
tt . Sıpahi ocağını ziya

llıitlerdir. 
lfılüıı h' . . 

d ınncı haftası zar-
fa . Sanayi birliğinde 

İÇti •brikatörlerin iştirakile 
, illa Yapılarak sergiden 

Yerli mallar · · p ın revacı ıçm 

't ed.ilecek hattı hareket 
edıfecektir. 

r:- Cllle ·• h «:.dirn golre az~rlanan 
e ve ıtanbul maarif 
ilunaı edilmittir. 

• 
Yanlış kapı çalınca ... 

işte böyle gürültü bü-
yür, karakol boylanır 
Evelki gece Aynalı Çeşme- - Aç ben geldim! icevabı-

de Süruri yokuşunda bir ha- m vemıittfr. itte bundan ıoa-
diae olmuş, bir genç adam ra da kavga başlamıtbr. 
zorla ihtiyar bir kadının evine ihtiyar kadın genç adamın 
girmek istemiştir. evine girmek istediğini 

Hadiseye bir ı•ıırma sebep görünce söylenmiye başlamış, 
olmuştur. Genç adamı bir genç adam da kendisi ile eg-
gün e•el Süruri yokuşunda lenildiğini zanned'!rek: 
oturan bir Ermeni madam - Hem çağınr, hem evi 
davet etmiş, evini de göster- gösterir, hem beni bekliyec~-
miş ve ertesi gün için rande- ğini vadet sonra da içeri 

,vu vermiştir. alma!.. .. 

Ertesi günün gece yarısında Diye küfretmeğe başlamış, 
genç adam kafayı tütsülemiş, konu komtu uyanmış, polis 
Süruri yokuıuna gelmit ve gelmiı v_e _b~ genç adam ka-
Ermenı' mad . . b' rakola goturulmüttür. 

amın evmın ır . u --ı ... 
kaç ev ·· t•• b" k Nıhayet karakoaua Yau&&9 

us unce ır ap.ıyı kapı çalındığı anlaşılmış, bir 
çalmış ve : d h bö 1 ·--"·-•.;;... d" • a a y e 9AP~a utme-

- Kım o? Süaline gayet mesi için nasihat edilerek ser-
tabii olarak best bırakılmıştır. 

Polisler arasında 
Polis müdüriyeti kadrosunda 

yeniden bazı tebeddülat yapıl
mış, resmiden sivile, sivilden 
de resmiye bir çok efendiler 
nakledilmişlerdir. 

Sivil komiser muavinlerinden 
ekserisinin ay başından itiba
ren merkezlere nakli mukar
rerdir. 

Voyvo!. 
Matbuat ileminin meşhur 

konsolitçi Asaf beyi, «Voyvo» 
ismili bir mizah gazetesi nq
retmek üzere imtiyaz istemiş
tir. 

mün C. H. Fırkasında yeni 
teşekkül eden antrepo 

komisyonu 2 inci içtimaını 
aktetmiştir. içtimada ihzari 
m~akeratta bulunulmuş ve Ke-

mal Ömer beyin riyasetinde ikinci 
bir komisyon tqkil edilmiıtir. 
lftilaraağaç buz fabrikası me
Wlmurlanna da ımebzul buz 
imal ettiklerinden «!!» ilaamiye 
verilmiştir. 

marülfünun talim taburu d&n 
yeniden tahsil ve talim 

devresini ikmal eden bir kısam 
gençlere şehadetname ver
miıtir. 

lfillpullu şeker fabrikası faa
lWJliyete başlamışbr. Uşak 
fabrikası da birkaç gün sonra 
işe başhyacakbr. 
l_qjehrimi:ıde mevcut mütte
~fik ve gayri müttefik spor 
kulüP,leri murahhaalan dün ak
şam lstanbul mıntakası mer
kezinde bir içtima aktetmiş
lerdir. 

l Toplanmada C. H. F. nm 
latanbul m•nt•k·ermn yeai in-

Tutulan rakılar 
Fatihte Otlukçu yokuşunda 

Hakkının, Silivrikapada Kanlı 
sokakta dokumacı Bekir Sıt

kının, Oskudarda Selamında 
kel HampanomuJa • evlerinde 
gizli rakı imal ettikleri haber 
almmq, evleri tahani edilerek 
cürmü meşhut halinde yaka
lanmıtlardır. 

Adada balo 
Hililiahmer Adalar şubesi 

bu alqam Yat kulüpte bir 
balo verecektir. 

tihabatmda esas olacak nam
zet liatem etrafında görüşül
aıüşttlr. 

mqiktq birinci futbol ta
kımı bugün Nilüfer vapu

rile ve Mudanya tarikile Bur
saya gidecektir. Bqildaf cuma 
gtinü &nada Buna futbol 
şampiykoile bir maç yapacak
br. 

Dtalya sefiri Sinyor Baroae 
ile Alman sefiri Her Na

dolni bugün aıezmaen memle
ketlerine gideceklerdir. 
illarm atlan konacak olan 
Uftç tayyaremiz Eskitehir
den gelmişlerdir. Merasimin 
parlak ve muhteşem olması 
için tertibat almlDlf hususi 
trenler hazırlanmıştır. 
nnkara ile İstanbul araaıada 
IU)temdit edilen ikinci telefon 
hattı Düzceye gelmiftir. Beş 
güne kadar Anadoluhisanna 
gelmif bulunacak ve ondan son
ra kabloya raptedilecektir. 

Yeni battan EyJ6l iptidasm
dan itibaren istifade edile
cektir. 

Sahife 3. 

Edipler 
Kongreiinden 
eoel dedikodu 

başladı.-
&gnn öğledea aoma AJ., 

köflcünde toplanacak olu E
debiyat kongresine dnıet ola
nan 145 kiti aramda kendi 
isimlerioJ g6rmiyen edebifat 
müntesiplerinden biri, dün bir 
muharririmfze demiştir ki: 
~ Kongreye davet oıu

zevat içinde edebiyata bealb 
intiaap etmif kimıaeler oldaju 
gibi edebiyat ileminde hit 
tanınmamq' imzaları hiç p 
ünmemiş kflmelerde vmds. 
Halbuki öte tanfta t.... 
IDlf bir çok edel i; o" ...... 
imza aalµpleri Dedeme mm
tulmuftur. 

Meseli Rıfkı MelGI, Ke.ri
yeli Sıtki, Hamami zade lbaua, 
Ali Rıdvan, Salih Saim, Y lllı
ya Salın, t.keçeH Sıtkı, Cenap 
Muhittin beyler gibi... Ve bull
lar fimdilik alda gelealerdir. 
Daha böyle Dder vardır ..• Ma
dem ki edebiyat kongr.ı, 
geçen seferki 45 kiplik listeyi 
bu defa bu kadar gulfletii, 
her halde ba atim- da yem 
liateye ithal edilmelidir.-» 

Mulıarririmize ~lan a6f
lfyen zat, bu defa toplanacak 
kongreyi bundan dolayı pi'O

teıto edeceklerini de ilti9 
etmİftir. 

Reis ve katip 
namzetleri 

Bugia Alay köfldi edipleli 
arasında yapılacak i.ntihabatta 
Hüaefin Rahmi beyin rfyuete. 
Halit Fahri beyin de kltibi 
umumiliie intihap edileceldell 
haber almmqbr. 

Ne bekliyor 
acaba! 

Tapu umum mtklirlüğünlll 
lıtanbulda bulunan baza D
sımlan ile buradaki kayıt Ye • 

doayalarmuı Ankaraya midi 
tekarrür etmiş ve bunlar RD

dıldara yerlqtiril~. Ancak 
bu nakil Maliye vekiletipia 
bir luamım ifgal eden baa 
devairi Hiikümetin o ... n tab
liyeaile kabil olacaktır. Bu 
devair tahliye işini geciktir
diğinden bizzarure lstanbul-· 
daki qya da Aııkaraya nak
ledilememiştir. Bunun mahzuru 
ise, aranıldığı zaman e.ld ka
yitlerin buluaamamuı Dıetice
Mi vemuıktediı. 



4 Safıffe Son Sat 
i!22!! cana: -

Delikanlıya sarıldı 
Çdgın bir hırs ile du· 

daklanna yapıştı 
- 97 - Mııharrirf: M. Turhan 

Şelmaı, a:tnı tarzda biraz söndürülmüş olan - haclegiha 
sabretmesini, af&ğidakilerin sokar ıokmu sıkı bir surette 
beaOz yatmadıklarını anlattı kucaklamış ve çılgın bir hırıı 
9e sevgilisinin bu sabır tavsı- şehvetle dudaklarını onun du-
yellne kltf11 mah~unane içini daklanna yapıştuarak inlemitti 
çeldftlni g&rerek acıdı. Fakat - Ciğerim, kuzu ciğerim! 
~elt, ko1ıudan komşudan T a.biahn erkeklere tahsis 
,.enl blçhn ç.amaşırlarla süs· ettiği müteşebbislik hakkını 
lemnek içhı böyle bir teenni- derin bir feveranı iştiha ile 
ye lüzum vardı. Binaenaleyh gasbe~n olgun kadının aı· 
aabırt. lıaretini tekrar ede- cak ve ıslak buseleri Hikme-

tin gözlerini dumanlatmakla 
.ek çekildi. Haclegah.a girip beraber yüzi.inden müstehzi 
.aeıanm itini ile \arayıp bir tebessüm, daha doğrusu 
top halinde ipeledl ·ve etek- zaif bir işmizaz da uçmuştu. 
lillttl giymeden evel aynanın Genç erkek, sevgilisinin ha-
kaJtlsillda yftz\\nü, g{SğsDnn, rekelini hem caz,p, hem gatip 
blçiılatiiıı, kısa don albnda buluyordu. Kele oun konuşma 
tfatı ttplak kalan bacaklannı tarn, o hususi lehçe bilhaıia 
dan.uzun pden geçirdi ve tuhahna gidiyordu. 
diiii•üdane. n»nlnandı: Hikmet Ef, gençliğine rağ-

-. Yakıfb, Hikmetm be- men aşka ve aşıklara dair 
~k! hayli şey biliyordu. Yaşlı ka-

Blral IRF• Hikmet El dınlann ekRriya gençlere ve 
IM'ğfliiüUft yamnda idi. O, gençlerin de ekseriya yaılı 
~ btr kltlanan, yabancı kadınlara incizap göaterdikle-
ftekler jçin Ririlmesi memnu rine vakıftı. Yatlı kadınlann 
olan harimine değil, kendi gençlere temayülü, şüphe yok-
mne girer gibi emniyeti kalp ki tabii idi. Piliç. eti, kart 
ve sükuneti vicdan ile bu zi- horuz etine elbette milrec-

b cahtır. 
,.ıeti ;apıyot, Şehnaz anım Lakin gençlerin olgun ka-
dl teytiliaihl, kırk yıfük %e•ci dınları tercih etmelerindeki 
İftlİ.f gtbl tabii bir iiD8iyetie sebebi ancak bu gece anlı• 
bbttl ediyo~u. Bir gece 
evelki halecanlardan, endfşe- yordu. O kahil kadınlann ev-
lkdea, tatelerden e1er bile latlan yerindeki delikanlıları 
yoktu. Yurekleri gene titri- cezbedebilmeleri, gördüğilne 
yordu. Fakat bu, korkudan bakılarsa, atk yolundaki ttt· 
değil sevinçten ileri geliyordu. rübeJerindcn ve o tecrübeye 

Her ikl ntuaşıkın dikkat refakat eden cüretlerinden i· 
etlikleri 1egane nokta, kapı leri geliyordu. On dtltt, on 
önilncle öpiişürken şapırtı yap- bet Y8 flndaki bir kmn şu 

otuz beş yaşındaki kadın ka,. 
ınamakt:an, ayak tesleri gibi dar hararet gt>stermesine, du-

. bü9ele.ltt dt seda!ını hapıe~.. daklannı bu kadar mahirane 
mekten lbaretti. Halayla kız· kullanmasma Ye hel~ mtite· 
lannı uyandırmamak için ihti· şebbis olmak hakkını hamlei 
yar olunan bu .hHı-aılUr hare· ulada erkekten nezetmcıine 
kette bile korkudan ziyade imkiıa yoktu. 
nezaketimsi bir şey seıiliyor<lu. ŞebDaz , dudaklan altında 
İhtiras, tedıt b.r ga.eyanl <!em, seasiı bir tuliıııiyet, bitap bir 
liadım da, erkeği de, garip inkiyat gösteren gencin neler 
bir kiSrlUğe, duygu körlüğüne dlişUndüğUnden bihaber , onu 
uğratmıfb. Sev;şmckten başka makada sUrilkleyip otu11tuktan 
bir şey düşUnmiyorlar ve kenM sonra kollarını beline geçirdi 
.ıılilerJnden başka msanlarıfl ve bir buse balam arasında 
mevcudiyelile ııiakaclar olnu- naşekibaoe yalvardı : 
yorlardı. - Öp beni, koç beni, bay-

Şebnaı, bir eUle beline sa· dır beni ! 
1111f o duiu delikanlıyı • ıpğı Hilmaet.. cotkun bir istetfa 

Hayat çok pahalı 
Hayat, hiç filpbe yok, gün· 

den güne pahalılığa doğru gi
diyor. Mesela ş&yle bir gazino 
ve ya lokantaya uğrayınız. Bu 
pahaWığm ne derece yüksel· 
miş olduğunu kolaylıkla anlı• 
yabilirsinix. Hele cuma ve pa
zar günleri ailenizi ahp ta bir 
gezmiye gittiniz mi, haliniz 
harapbr. 

Bu hal ile şiddetll bfr mü
cadele lazımdır. Bu mücadele 
yapılmadıkça bu işin önüne 
geçmenin imkin ve ihtimali 
olamıyacaktır. Ferit Asım 

• 
Bfz bir clbinllte de razıyız! 
Ben Göztepede oturuyorum. 

Sivrisinekle mücadele var. 
Kabinelere, kuyulara iliç dö
küyorlar . 

Düşünülmiyor ki, mücadele 
yapılan mıntakamn arka ta
rafında kocaman bir Mll'min 
deresi \te bataklık vardır. Bu 
bir kati'yeti fenniyedir ki, bu 
mic:adele bofuııaclır. 

Çünkü oradaki dereyi dur
durmak ve batakları kurutmak 
mümkün değildir. Binaenaleyh 
semeredar olmıyan bu masraf-

şu yanık niyuım olanca kud
reti tebablle ,is'af ederken 
dOtftnmekten meni nt fi ede
miyordu. Gnzel kadmm .azı~ 
rinde bir tatsızlık , muhabbet 
ze•kım bile ihlil eden garip 
bir ahenksizlik buluyordu . 

Bir tM'Us gibi rengin 
olduğu ıu karanlıkta bile 
sezilen sevaillsinin terennümU 
de taws sesi gibi ıovuktu. 
Bayılb yerine «baydır!» diyen 
şu kadmla sürekli bir sohbe
tin hayli aıkınWı olacajmı an
lıyordu, ve kadım söyletmeden 
sevmeyi, vulet dakikalanm 
dilsiz geçirmeyi muvafık gö
rüyordu . 

Bu dütünce, apkına riiçha· 
mnı hisseden maşukun ilk ya· 
kazai gururudur. Eaasen hay· 
vani bir i'tibadan ibaret olan 
·sahte aşklar, tatmin olunmayı 
müteakip gevıerler. Bu gev
şeyişi ilk hfueden taraf, kar
şısındakinin • biraz da gayri 
iradi - olarak noksanlarını ta· 
haniye lfİrİfİr. 

Ayni hal, mütekabillqince 
qk namı verilen çQriik temel
li temaylll, yakılmak istidadmı 
iktisap eder ve bir gün her 
iki taraf, yekdiğeriaden IOW· 

mut 0Jd11Jdanm ular-. 



~ÖÖ. Ni.!J.~EN 
, NULE 
ti. tpturrahman geliyor» 

1 'llın kadınları, çocuk
tln korkutmak için 
böyle söylerlerdi 

~ba . -78- Muhorrlrl M. Tnrhan 
l ,~ ıle kız, bu muhavere- j Filhakika gazi Apturrahman, 'f te•kıp yazılacak kağıdın seksen kiti ile kaleye girdi ve 'f: 'Ye sureti irsali hakkında bir kaç gün aonra Kunur alp 
~ efkira girişmişlerdi. O tarafından kumandanın ln-
~l Prensin gözüne Aptur· zile beraber Aydoıun zaptı ' ı:~ .ilişti. Mühip adam, haberini Orhana isale memur 
~ırı erıni ufkun eteklerine oldu. 
L:lQekte olan gUneşin guru· O h ta' f th ;~ r an, vaıı ı e olan 
~ seyrediyor gibi bir vaz- kızı, mfikifaten Apturrahmana 
'~dolaşıyordu; kale duvar- verdi. 

~dtı. Pek yakınında bulunu- Hammer, bu ıahrlann altına 
r~rıa b ıu fıkrayı ilave etmiştir: 

rı 1 oğuk bir sesle t 
b oak! « Bilahara fecaatte pede-
~ tdi, batmak lizere bulu- rfnfn rakibi olup ta büyük bir 
~ıtlneşle dim dik ve pUr ıahret kazanan Kara Aptur-

'ltı ~olaıan Apturrahmanı rahman dllfmanlannı 0 derece 
l.""' 8ıos'"erdi, ve ilave etti : tedhiş etmişti ki Rum kadın-
~d· atan güneş bizim ikba- lan onun vefatından çok za-
, .r, Şu haşmetli hayat, 

l\amzet olduğun yeni man sonra bile çocuklannı 
~' {enısil ediyor. Umarım korkutmak için: «Kara Aptıır-

\ltıtlıiifar gibi, Kara Aliye rahman geliyor.» derlerdi. 
- ~eni gibi sen de mes- Hammer tarihini bugün 
~tt n. yazmiş olsaydı muasır Türk 

~ ~na, bu s6zleri söylemek· gençlerinin de birer kara Ap-
~a'bcr kızının eline kiğıt- turrahman olduğunu eserinde 
~ tutuşturdu ve Teofano, zikretmekten geri kalnııya-
' ) t llleşhur olan o mektu· caktı. 
Sı~dı. Bir taşa sararak Biz, halen olduğu gibi ati-
" 

111
!nin tam ayağının u· yen de gençlerimizin o hama· 

1 dliıürdU tk.=. bü ' · ._ "'Yd • ıe ar vıyeti muhafaza ede-
, ~s, Apturrahmanın ıevk ceklerine ve icabında düt-
\ -~ ettiği seksen kiıilik manlanmızın .. yalnız kadınla-
~ , eze tarafından o gece nna, çocuklanna değil _ er-
~ 0hıııdu. Teofano, kale keklerine de : « Kara Aptur-
tt l'Gt~' ~evg!lisini beklemft rahman geliyor ! ,. feryadile 
~lh tr ıçer1 girerek en Ap- can korkuau qılıyacaldanna 
~tnanın iki eHne sarılarak eminiz. 

~' h~ nıüdafi Rumlar hak- B · . 
~ak uanu muamelede bu- - l tt l -

vadini almıştı 
" . * . ~iti taerde bir kaç kere 

~~lli~den iıtithat ettiğimiz 
l~ h·'-• Hanımer Aydoıun 
~ "•:-ı<•nda aynen şu satır

' ı-•Yor: 
~~lll•ndanın kızı - bir h 'ai 
~, •hla rnağlup olarak- Ap

hlana ·· · d 
18 l - uzenn e mek-

~tu rı ı • bir taş atb. Bu 
~ !ta ~~celeyin kaleye gir
~~ltı ~ııtr1i gösterJyor, ve 
~ ~ ! . h.usu!unda mua· 

~ vadeyliyordu. 

Mahmudıye oteli 

ıı ve ı trahutini nrru eden ZC\ u. 
tı kiramın teşnOcri k ndi menfa

t ıırı ıktızıısındaııdır. 
Adrcııı 

Sultnn Mahmut tilrheeinde 
T!'lefon •4o 

A 

Ali Tic.aret mektebi 
müdürlüğünden: 

Ulumu Aliyei Ticariye, Yüksek Ticaret, O.u Ticaret 
namlarile üç kgımdan ibaret olan Ali Ticaret mektebine 
1 eylftl 929 pazartesi günftnden itibaren 30 eyl61 929 
tarihine kadar talebe kayıt ve kabulüne bqlanacakbr .. 

Mektebin bütün lasımlanna hanım Ye efendiler ymmla
bilirler; tedrisat müıterektir. 

A - Mektebin Ultimu Aliye kısmına: 
1 - Tam devreli lise mezunu olanlar, 
2 - Ali mekteplerle Darülfünundan mezun buhmanlar, 
3 - Ali mekteplerle Darülfünunun muhtelif 11n1flarmdan 

naklen gelenler, 
4 - Bu derecelerde olduğll muaaddak ecnebi mekt~ 

}erinden çıkanlar, 
Kabul olunurlar. 

B - Mektebin Yükıek Ticaret lmmı: 
1 - Resmi orta mekteplerden mezun olanlar. 
2 - Liselerin birinci devresini ikmal edenler. 
3 Orta Ticaret mekteplerinden mezun bahmimlar. 
4 - Liselerin birinci devresine veya orta mekteplere 

ve orta Ticaret mekteplerine muadil olduğu tutikli husu
si veya ecnebi mekteplerle ihtisas ve meılek mekteple
rinden şahadetname veya tastikname ile gelenler. 

Kayıt ve kabul olunurlar. 

C - Mektebin Orta Ticaret kısmına: 
1 - Tam sınıflı ilk mektep mezunu olanlar. 
2 - Liselerin ve orta mekteplerin ilk mııflanndan 

naklen gelenler. 
3 - Resmi ilk mekteplere muadil mekteplerden me

zun bulunanlar. 
4 - Hükumetçe musaddak hususi ve meslek 

lerinden naklen müracaat edenler. 
Kabul edilirler. 
S - Ulumu Aliye sınıflanna dahil olmak için yq tah

dit edilmemiştir. Yüksek Ttcaret kısmına rfrecek
lerin on altı yaıından aşağı ve yirmi bir yquı
dan yukarı olmaması fartbr. 
Orta Ticaret kısmına kabul olunacak talebenin de 
on üç vaşından aşağı ve on aekizden yakan ol-
maması lizımdır. · 

S - Mektebin bUtün kısımlarına kayıt ve kabul edilmek 
için müracaat edeceklerin qağıda)d vesikalan, 
mektep mUdUrlüğüne hitaben yazacaklan bir llti
daya raptederek getirmeleri llznndır: 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
2 - Aşı varakası, 

1 
3 - Bulaşık haıtalıklardan salim olduğuna dafr bele

diyelerce muaaddak doktor raporu, 
4 - ikamet ettiği mahalleden zabıtaca tudık edilmif 

hüsnühal varakası, · 
5 - Üç adet gösteriıli fotograf, 
6 - Mezun olduklan mektep phadetnamesi ve ya tu

tikname ve yahut bunların musaddak suretleri. 
Bu izahata göre her gün mektep müdürlilğilne müra

caat edilmesi ilin olunur. 
S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla mth'acaat 

ederek bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkı
nı kazanabilirler. 

Feyzioti liıeıi müdürlü~nden 
Mezuniyet ikmal imtihanları 15 Eylftl pazar gllnO başla

yacaktır. Allkadar talebenin mezkftr gUnde saat 8 de 
mektepte bulunmaları ve billlıara hiç bir mazeret kabul 

edilmiyeceği beyan olunur 



6 Sahile 

Küçük bir kızın merakı i\facan 
Anne! Dudaklarını niçin boyıyorsun? ~ 

Mododan neden ayrılmıyorsun?. Erkeklere 
f!Üzcl görünmek için mi? .• 

Annenin kızına ' 'erd iğ·i ce\raplar ... 
Asri anne ile asri kızı: 

Sual - Anne, güzellik 
nedir? 

Cevap - Bu öyle bir keli
medir ki tabiatte ve sa'natta 
heyecan hislerimizi uyandıran 
her şeyde kullanılır. 

- Sen güzel misin? 
- Bazıları öyle diyorlar. 
- O halde sen tabiat mi-

sin, san'at mısın? 
- Tabii tabiat. 

· - O halde neden dudağı
na kırmızı sürüyorsun? 

·- Çünkü daha iyi renk 
•eriyor. 

- İnsanların güzel görün
meleri hoşunuza gider mi? 

- Muhakkak. 
- O halde neden hizmet-

pere de biraz kırmızı vermi
yorsun ve onlara da dudakla
nnı boyamalarını neden ten
bih etmiyorsun? 

- Çünkü ou münasip ola
maz. 

- Neden~ 
- Çünkü hiç kimse hiz-

metçilere bakmaz· 
- Fakat bazıları bakıyorlar. 
- Kimler? 
, - Şimdi unuttum: Anne, 

ben güzel miyim? 
- Öyle şeyleri / düşünmek 

i~n henüz pek küçüksün. 
- Dudağıma kırmızı sürey

dim acaba daha güzel mi olur
dum? 

- Tabii hayır. 
- Neden? 
- Çünkü sen a.ncak küçük 

bir kızcağızsın. 
- Küçük bir kızcağız ol

maktan çıktıktan sonra duda
ğım renk değiştirecek midir? 

- Sa~n<"'lama .. 
- O halde n~den şimdi-

den dudağıma kırmızı sürme
yeyim? 

- Sana söyledim, bu yaş 
meselesidir. 

- Anladım. Haminnem gü
zel midir? 

- Evet .. 
- Senden daha çok bü-

yük müdür? 
- Hemen hemen benden 

iki kat büyük. 

- O halde neden dudağına 
iki kat fazla kırmızı sürmüyor? 

- Çünkü münasabet almı
yor. 

- Neden münasebet almı
yor? 

- Çünkü ihtiyarlar başka
larının dikkatlerini celbetmek 
istemiyorlar. 

- Sen başkalarımn dikka
tini celbetmek istiyor musun? 

- Hayır. 
- O halde neden dudağı-

na kırmızı sürüyorsun? 
- Çünkü .... [Hiddetle] gene 

tırnağını ısırıyorsun! 

- Anne, güzellik çok de
ğişir mi? 
-Hayır, güzellik ebedidir. 
- Senin annen dudağına 

kırmızı sürer miydi? 
- Hayır, Pek münasebet

siz olurdu. 
- O halde neden şimdi 

mlinasebetsiz görülmiyor? 
- Çünkü ahval değişmiştir. 
- Fakat güzelliğin değiş-

mediğini söyledindi? 
- Bunun güzellik ile mü

nasebeti yoktur. 
- Münasebeti vardır, de-

dindi? 
- Demedimdi 
- Dedin. 
- İtiraz etme, bu bir fikir 

meselesid;r. 
- . Kimlerin fikri? Erkek

lerin mi, kadınların mı? 
- İkisinin de ... 
- Anne, kadınların dudak-

larına kırmızı sürmeleri erkek
lerin hoşuna gider mi? 

- Bilmiyorum. 
- Sana şimdiye kadar hiç 

bir eı kek buna dair bir şey 
söylemedi mi? 

- (Asabiyetle] saçların çok 
kirli... · 

- Uzun olduğu için mi? 
- Taranmış olmadığı için 
- Anne senin bir vakitler 

uzun saçın var mı idi? 
- Evet, vardı. 

r,ii'ıel mi idi? 
Öyle diyor şrdı. 
V halde niye kestirdin? 
ç=;nkü uzun saç modası 

(Mamadi 12 inci sahifede) 

Samur hem kurnaz, 
hem de yaramaz ve afa· 
can bir kedi idi. Her tan
rının günü fırsat bulduk-
ça evden bahçeye fırlar 
ve akla gelmez yaramaz .. 
hklar yapardı. 

Ayni zamanda 
mına da çıkar uecelerl 
aya kar~ı sırıtmak ve kı· 
rıtmayı pek severdi. Sa· 
mur, ayı yalnız kendisi 
içi doğuyor zannederdi. 

Bir gün nene bahçede 
oymyordu. Kendisi daha 
e!)lenceli bir iş, bir yara· 
mazhk aradı ve kulübe 
kümesinde uyuya~ (Pı·en
s )i gördü. 

Ve li~r~1:0;ma geçip kah
imha vı hastı. Prens can 
acısı 'ne havlarken Samur 
( uclehilirsen yıınıma gel 
bakayım ) diye alay edi
yordu. 

Samur! 

Kümeslerdeki Ut 
rın üzerine saldırll' 
zavallı hayvancıld~r 
murun şerrinden 
ederlerdi. Samııı· 
bahçenin ağaçlarııı 
maıımakla kalmazdı 

Samur süte b8 
~ercdo süt buJurs 
men burnunu s 
Bir gün kafası süt 
münde kalmak s 
bu hırsızhğ'ın cezaS 
le çekti. 

Prens azılı bir 1'0 

Sahipleri onu güııd 
baOlarlar ve gecele 
best bırakırlardı. 
derhal Prensin b 
bir pençe saldı. 

her yarıl 
şakamn sonu ka"-8 

ğı gibi Samurun dıt 
tığı bu şaka afaCSfl 
için Wr facia ile pi 



GLE 
Son Saat Si ı· . 7 

CELi1 '1i-r • 

Ben o ltefvanm da ..... 
Eski zamanda medre.e sof

talanndaıı bir gıup to,ı.. 
ı:Daflar kendi aralamHla l»ir 
elleMe, bir kır eerl11tilll y.p
mıya karar vermişler. 

Bir kuru kasip kıra gali,.. 
mftşler. 

Softalann bir kısmı yemek 
hmtbğı Ue ıMfrul iken di
ğer bir kısmı da ağaçlar al
tmda oy'Ull •rn-v• gidi
yordu. 

Nar iİbi kııarmıı &tef i!a
lödde iaıu ~mrmek işi hfr 
softaya düşüye>r. 

F akit oc~ Wruldağu yer 
güneı, Softa önünde &tef, te

pede güneş kan ter içhtcte kalı-
,-. Bu •••da &kir bir bek· 
tqi geliyor .. 

- Hu .. erenler. Fakire de 
bir lokma ÇAkar ma? 

Kumyu çmrmektm bıkan 
IOfta : 

- Gel baba! dt,or, ıen 
.....,.. cevir. ..... ela hiue .......... 

a.kt.1qa lnaw Mtlna 
ıeçlyar. Ç..u.ete .,....,.,,. 
F allat lnru IOlll'& t.,.. •ıki 
l*zll ... IDl•ılıldatttı. ca• 
mu tak ederek kllln ~ıı1 fT. 

Fuolyeden hiku bir Arna· 
Tüt bir gOn lokantada &nODe 
ı••e fualye pldijinl f6r8Dca · 
derhal beHe.tekı plftoYUDa 
aanlır. Bu hankettu .... 1a 
.... •llanıt. Soaracla .... . 
Din Oıtünde dara11 elmufye 
titter. Bunu glteıl Arnavut 
ke.nali cidcll1.tle: 

- Ben im kuZUDOD amini 
i.-•.. _ 

Yemek ile meşğul aoftalar 
bunu -,Unca 

- Vay dine imeaa 18fıdti .. 
Dı,e eMli Bektllfl;ıi ,l.km
dan geçe• bir dereye abyor
lar •• 

Sonra: 
- Artık bu kuzu da mar

dar olda, 
Diyerek arlr3*Nlaa da ka

..,.. lltı1orl•. 
Bektqi, derenin obtlr tara

fıaa 91layıor ~ ltnuya afl,ıetle 
yerken softanın arkadqlan 
gelltorlar. 

- Hani lmm? 
- ~biri lgs 1 

dinine imanına kMlr etti. L
zu murdar olda, dere,. attlk. 

Peki. timdi bia • ıı,e.c.. .,,. ? 
P_ Hel.a! 

Softlllar Wva tepsfllaln 
batına ı~. S.. tl&'*1 
ve kumya temizleym beld.fi 
bu sefer derenin kenanna 
gelerek ayazı çıktığı War 
bajın~ 

- o helvanm da dini-
~ .. ım.. ...... 

- Sen korkma,. elet. Ta
baacayı ..,.. d.p, aa fU fa· 
tulye olacak •••de çekti& .. . Ve.l"miye fark vardır. 

Kumda; 
• 

oynada . 
Meıhur o-

fUDCG IMl'h&ım 
Hamdi Dir 
JU İpil kal

Dllf. Arbdq
larmd- biri 
Hamdiye rut 
a-elerek aor
muş. 

- Hamdi! 
Bu yaz nere

de oynıyoraun? 
Hamdi ce• .._! 
- Kamcla 
O...if.. - Meytr ıevdi~i adama 9azı.ıan. aık meld:uou •s• .. 

MaıRa 11fWlaadan daha l'if imif. 



. ' . 

Çıplak baçak ·modası 
Kadın ve kızlar çıplak bacakla ister/Us~ · dı'.z kapaklı 

daha vukarlarınl açarak gezsinler. Bir kaza! 
olmadıkça manı: olmayız . 

Bef kişi birden bisikletlerinden Japonyatla .liJ.ri usul il. 
yuvarlandı ve befi de bir olundu. Fakat bu Jari he 

anJe ölda 
Ylyam ciwaunda ( Ruken

.. ) deailri bir karele bir 
· piın.rv llllrulmuş. 

Her eene J"IPlian bu k6y 
pmaJll'I bir çok eğlenceleri 

• lhtiYa ettiğinden c:iYar 
lrl,lerden kadın erkek halk 
blabalaiı panayın dolclw.... 

Ba Mneki pan&Yua cİftr 
le,t.dea birinden btf arka- ~ 
clat ta iftirak e~er. 
Tımam ejlenec~ Mrada 

1- bet arkadqtaıı biri k6'1D
dea mo.tacel bir telgraf ..... : 

- Çaba ve derhal ka,e 
.... Kmma: bMtalandl. 

Aclameap bu telgrafı • 
.ı_. deli gibi olmuf. Arka-

+ .wı ela: 
- tlaydi hep beraber kaye 

Dl)elek panaym terketmiş

)a Bisikletlerine atlamlflar 
w lrmdi k6ylerinin yolunu --·-y.,. ,altla İ8e beti de bir-

tim M Mett• yuvarlanmlflar 
• '-ti .te tllir aa içinde aı-
111111-.. Çtlnkl yola bir elek-

'* ........ 
s....df ell'OJ8D geçen hu 

... -- bisikletler, rlldp
ledni ~ çarparak aldtır-
.a,. . 

Kay-de ne hasta olaa ve ne 
.. çMilmif telpaf tıar_,. 

T.taı.ıtn Ahteliği ha itin 
..... hir ........ tarafm
.... » - ·,.ptlclajm& &&iter-

--~,"'-=-

Çıplak -bacak 
~en~ kızlan, genç k*dmlen 

aokaklarda çıplak ayak Be 
gezmelerinde dolqmalannda 
aerhat bırakmak caiz •ldir 
tlejil midir? 

Bu harekette gayri ahlald 
bir py var mıdır, yok mudur? 

A.eribnm Şikago · ıebrinde 
tebv bu mesele menuu 

1-hlolmUfbır. 

Havalann sıcak ıitmeli yll
dııden ltaflıyan çıplak bacak 
iptilbı U · r.a•ın idncle •lltla 

.lmJara · -4• . Olma,, bau 
·I~ . .e .Çorap •WluJan ço
·rap fa&rikalaiı ite pJri abl&kt 
bir renk vererek Ş~ago p~lfı 
mldtlrilne mlrac~t ebqifler: 

' 
- Genç kizlann, pnç D· 

<:imla.~ 'çıplak bacUla · ıez· 
,melerini m...ediaiz. 

• I 

~~-· Polis ml4trfi ~iç. yldntı 
u&,arü · fil cenin ftrm;f:' ' 

- JCılwltat at.in; ten ~ltli 
çoNplan moda yapbmL lrala olmas& 



Almanya, Ameri
ka ve Fransada 

Son Saat 

C~Jda), Gliır,a s~ ~. 
htartf Dmlfakız fJe btdltte ,u 

' UUIJııt ıec:hmek ftaere .ltarile gel-
nı,u,, Glo'Y• s • .._ Am"'ka>• l 

dönmeden "RI Loo ctr~da blr 
filim ,apacatıır . 

.__.,_ __________ __ 

Sahife 9 

(9aldı) ı sesli ft1bdter Aıuerf.. 
rbda bttt&ı sfUlm YJJdıalatnıı 
•ı ani dersleri al m.,. .m. 
8t.111Ut.edtr. a.mmtı: Bessf 
t:m, Rean:ts Coy, Karmet Ma
)llfJIJ n G t.eıı lJrf bltyf e bir 

den •llM!ıda göstedyor. 

(S,,Jdı )t Ollbdlaıtfm) n (Mn
repoU.) r~ Pr:tts llDglll 

CI• ~ bclmılw) fnmlt yeni, 
mazzam Mı n .. hlızırladıgııu 
,...._, Bu tındele-.übeıı 
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« Son Saat » in 
Tefrikası 18 

-· .... Asri Korsan Muharriri 

Moris Löblan 

aziden bir gôlge 
FJlen - Rok muammay·z tamik ettikçe muhaketnesin,in 

s1Jsilesindeki isabeti kendisi de hissediyor gibi idi ~ 
-G&i\yonlllinta, m•tlit•· Natali 'ba prlp adamı - Rehberlik mi, dediniz, lS~Kan pen~er~en ~ 

m, aedi, bahumn IHclftjt fMdl dılha liyade anlıyordu; mösyö Manolsene yaklaşmak hır adam gırdı, beni f''d'( 
i*alarda Jeriko çetesi hu yeldi~ zıt fibi görünen için tam yerinde bir adam, zımdan yakaladı ve ~ J' 

bL-...... "' _ı ... .,,_aı M . . k tan sonra gene geldiği 
ı.nallde buhmuyor Ye raat oarau:ueriitiD ebebini daha ıonra a9karella sızın kız ar• d kT 'tf .. ! 
~ ....:..: L-nn ... Ln-..... .... .-11&1iıoıi:• :.ut '"Lıl d· ....... J 1.. kik t h l d • i • k k B "f an çe 1 ıp gı ı. _,J.,. ,..._. ·~ ne ~ oumc~ı.11uu.., ~· 11111 ~ıyus-uY, na a ı a... eşın zı ~çırma .. ta onı as.a Ellen. Rok heyecanla ~~ 
fabt elbette 8jreli~teftm1S de OIHlll bltDn litediği ma- yardım içın mukemmel hır .- Hadiseyi kimseye....,.., 
liir aebeple bablüulıD ettafm. illiDf iliy1a etmekten · ibaretti arkadaş, bu iki adam evelce vermediniz mi? . ~ 
da dolqıyordu; ~e teiillWl Ti kiti ôlchifünu anlayıncıya tamşırlar mı idi? - Hayır, evel emırd~ 
babammı etrafında döl.., ltadar hatmat.rmın izi üzeri- - Zannederim, evet, evet görmek istiyordum, ;,,.~ 
8IDll1 sebebini anladlğıok .. de biÇ yonalmadan yürüye- tanışırlardı, şimdi pek iyi ha- eiindir iti buraya ı~-~i-" 
Mirador k6şköne yapılllli ü- cekti. tırlıyorum. zaman heyecan içinde #of 
arrumn sebebini de anlamlf 4 Ellen • Rok memnun gMii· 1'u garip tirkati düti'ill 

olacağımıza emin olabillriİllİi; Maziden hır gv·ölge nG.yordu. Zafiros Anitanın doı- duın? 
L--- kal bt idi ve onun tarafından - Neyinizi çaldı?. . .J 
oaua ırsa... y;· iıır... k 6119."~ 

Sustu, alnını buruşturan hir ~ileti - Rok uzun uzadıya dolayısile ihbar edılmişti; son.. .,._ ouyllk ıymetı ~ 
d-..a d"'Lt a B 'f ·ı eski bir mftcevMth otnl ~k' dikkat ile düşünüyordu, nihll- uıuil uııı;; en sonra: ra a hu adam onı aı ı e lwiham «Pilera.- dlill fi'. 

11"'- .-... M.iafllii\8fl beliti haJle- t d•~ d k L • LA.&.!. ·.11 tel YaVil ses ıe : "nıfıyor u' eme 1tl • um:un hMll btr lhifdlln içli4~.5; 
_ ~ beni muiye '•tir dehileeek yaltm 'bir ne kta bu vakalarm arasında bır mtı- detniifti; \)~tek bfr ~ 

,-ı bağ da büradadır, dedi, flttbUiyôtüm, dedi; Atıita bu aase~t vardı. Ellen-Rôk söfllu~ yondu; babamın ~lunı~.I 
matmezel, ~ti vald:lle bir de- •ik'atı nam haber almıt •e - lha Zafiroa nasıl bir ha- evel yazdı'ı son mektU~ 
fa g6rdüm, bir an için llayl· lnı •••'aya lidfa ehettımiyet yat yqtyer? . izhar ettiğı arzuya aaa~ 
bm hayatınıza kanştı; fiddİ Y6ftlıiftit~ itte Mı ıualin ceva" ,,_ Hayata zahiren çok mun- rek lN ma.ı.lyenu dili.., 
bu havalide cereyan etmif lniıl Wltd hm. Anita sa- taıa1ttclıt, her . gün sabahtan ıiıfte tafll'dl1n. 
olan vakayii aydınlattüldi .._ hia'llfl &o.tfastı pste- alqa!H kadar kulübesinin et- Ellen-Rok mırıldandı; ~ 
belki de, hayır muhakkak o- rlytr _. Bôtt1ftaiD memleket- rafında dolqarak müşteri bek• - Mütaarrız biç şilP~ 
larak kendi mazimi de tenvir tı btf ili okhıiu fan edile• let, •kf•ıllları da muntaıamea Zafirostur, tahmin ede l 
etmiş olacağım. Çünkü.. me llt? otelde yemek yiyerek aeç İıomfils tasıtası ile öütfJ~ '-

Gene .sustu, daha doğrusu ~R•k thutM«yı taıeik 'fakte kadar oturur, sicrara fiizqtten haberdardı ~ ~ 
ettikç~ auhakCittMJnirı silst- ·• ftıösyii ManolBenin kıt!~ P 

mınldanarak kendi kendine lteladeki isabeti ketıditi de iter. rada okhtğü'lru ôfreiı~~ 
hitap ebniye başladı; fakat hilledfyot tibi idf, sordu: Natali gece odasına ğireıı tehbüsü kendi lehine b• ~ 
~k geçmeden tekrar- sesini _ Anita Msıl bit hayat adamı habrlıyarak Eordu : ğe kıyam etti ; Wıktile ~ 
y\ıkselterek bql .... olduğu :r•yorc!kı, her unal bir er-kek ....... Mattuf, esmer, ~ dığı role, dün gece >'1ıa'-
clmleyi ikmal etti: U. mllıaMMti Yar ....,clı? poaada ile tatanarak ortadan bırsııhj'ın Aebebine ~I 

- Çünkü ben de sizin ile ltaıyaa Jaa ikiye aynlmq bir adam cletil liıwıu kedi.indea il"° .M 
ayni zamanda Napolide bulu- - Bir fek erltekleY De mi- mi? - Ne IAlftde? 4'-· 

rd b dikkk t L....&ı ~~.a... L d - EYet ta keaclWI - KeıtdfsHd icbat b • ı.ll nuyo um, u, nazan a e ....... y_.., ceva01111 Ter i. • dı.ki halde mu"'hilll ıı~ 
alinması icapeden bir tesadüf _ Fakat • tariW.rde, 610- Ellen.: Rok, Natallye M>tdu: flDl çıtJY 
degıv•ı mı.dir? Sonra babanızın ......_ t-'--..1..1a-. _..ıı~- I d - Demek ıiz onu gitcll- llerifin şüphelenerek k• .w4' 

.............. .ucu ay ar a, a? 61masındadır! y ~ 
Sicilyada seyyahat etmesi, Ciltte bıkıa., Maıkarella? - Evet, d.On otele gelcliiim Ellea-RGk bıkikıt~~ J;. 
Bonifaa ile, belki de Jeciko G~ kız ce•ap vereli: ama 0 da ôtidaydı " def- riade bir ......... 
ile konuşması, itin de bana ela - lir _... z.ftroe »mmde ı.. idliaai yuark• dik· edildiğini = ._ 
bir rol isabet eden bir ,..... Wr v .. 1mn. aul tl)nt ... katı. bw balayorchal lalDamn• • ~ıt 
mın muhtelif safhaları delil IUW Wr Y......._ bir kaç _ Defteri l6nDlf olabilir m W111di)'orcl• ft ~ 
midir? cWa ,.cll-1 Aoitwa nine ._lktılt• Aeftrı Wr r: 

Y rulda --1.--L .IU -1 ...L ................ ..._..._,...._ .o · lct,.ıt ...... ..... .,, "' ~ 
um nm Rfttu.a usft ..-.• .---.· -1---.- - Zaanedeiml cim a.it Ue ~~~~ ~ '~ 

etti: ti; fUat Aalta Wç flplle Jok - O halde ltmı S..fabl Em bahçe k...-..;;~ ~( 
- Bu ıweleri beh..-.ı ~.::~Jl~~~:U. D bu llt..W, demektir. _... tal•'"'ken N~blll .. 

tenv'İr etmek lazım, nelce -- ...._ ~ - Mümklba, fakat bUD1ID M ••• 
mazide kim oldojuma anla'· - Bu Zaffroa denilea •· elaemi)'Jeti olabilir? Nlaya tllimat ~ 

l 11!--..1 ...a~ ..... - yapar~ - Bunu an ..... 1. ,a- u1.1......1 .._ lııll dakiJca.. t"J- . 
mağa üzum gormouen ,..,... ..... - r '4IA .. ...... Be Natall t.bte 1wF r~ 
bilirdim. Fakat timdi laıldia - Heaen her tef ile atra· niz; evel emirde bu adam den yolcla t...ılllDllJGI~'.:; 
uyandırdığı bu dakikada bma pr. Yuıahk yapar,.difçilikyi· menu bahis olduju ,.... riJe •ela~ ".. ~Hll_Pjj 
muv.afakat edemem; ufukda par, lfdiclen p.liye dOktorluk aedm fula alakadar o1cN.z, ft1mr ..__ ~ ll'rr 

yapar, fakat bflhaua meftul anlamak isterim? rane aitinmit dıtiJ~ ,.. 
zıya ya g&nneğe baıladım, :!t' ahl h G kız t d ı..... ed feJ aeyy ara re • enç ere uuı; etm ea pdl, oııu hallt .i.ıl ~ 
şimdi bu ziyanın yolumu ta· etlDektir. cevap verdi: ıenç kadın takip=-~ 
mamen aydınlatmasını isterim. Ellea • Rok bqım salladı: - Bu ıece otelin avlu.una ı-

s 



Şehremaneti il&nlan 

b ~Yoğlu dairesinden: Daire 
~ ~du dahilindeki sokakların 
~ırinde kullanılmak üzere 
'lııı metre mikap adi taşın 
llıii nıası kapalı zarf usulile 
l ~akaaaya konmuştur. Talip-
trın f artna . .. k -d . meyı gorme uzere 
.. llı'e bq fen memurluğuna 
•t tekl·f I .1 edecekleri fiabn °10de 
~5. nıspetinde teminat akçe
dı~ de daire vezneshıe yabr
ol an sonra münakasa günü 

tn 22- 9 - 929 pazar günü 
''•t 15 llıiir . e ~dar encümene 
~atlan ilin olunur. 

lit~~leııe bıçakları Sheffield çc
Pd:. sae"b mamül, keskin yozlo ve 

t> mdı r. 

~~o~ çıkınu.cfJn evvel bunlar. 
tdııı~r paket almanızı dcıhatı.· 

...... 

Gillette 
~ ' 
~ ttt ~ı makinelerinizi 

ltı l d ~-.. a rna an evel Galatada 
Vil'lcı so~ağında 10 numarada 

~LI BENBANAST 
llıa .. 
~et ediniz 

~ SÜNNET 
AMELiYESi İÇiN 

s l>r. M. Talip B. 
' 6 
~itle g~ın f'vel haber venJmeEı 
\~ "X:ıde Nemli zade hanında 
'"Utn 
"~ 1 T elefon· lstanbnl 

~ 1486~---· 
~n~üre~ya Opereti -

da ıskele tiyatrosunda 
Bu akşam 
İlk defa 

~t'-'a le T "?'la kuşu 
.harın şah eseri operet 

Buyük orkestra 
~ M. Kapoçelli 

~~deba M~I . -4\.. şı ı let tıyatrosunda 
"ltı~os . Perşembe günü 

'iUerj ~?~ık Naşit B. tem
ırınci defa olarak 

~iU· Zehirli Helva 
ı taklitli oyun 3 Pr 
' t• • ltl,d ıyatro, dana, varyete 

'-liy a 
2 
Onrıanlar kraliçesi 

~O, Mevki 30, Lo
ar 120, 200 

Son -Saat Sahife 11 

• 
Zafer bayramı münasebetile 

30 Ağustos yarınki Cuma günü Taksimde kain 

11P' A <O>RAM.&) ve «~lEYF) 
aile bahçeleri şairane V6 dUferiı) bir nıanzara arzedecekler d ir. Muhtesem 

tezyinat ve sancaklarla tezyin edileceği gibi elektrik ziyaları 
• dalgaları içinde y-Uzeceklerdir 

,... .MAK iM,, in abe rkestrası 
ile beraber üç tür]ü orkestra sabaha kadar İcrayı terennün1 edecektir 

Numaralar- Havai Fişenkleri - Sürprizler 

An1baı 
• 

tanıır·ı 

Tütün inhisarı uı1ıun1 
lüğii11den: • eyri sefain 

İdareye ait Toptaşı ambarında mevcut keşifnamesf mucibince :\Ierkez acentası : Galata 
bazı tamirat pazarlık suretile icra ettirilecektir. Talip olanların ı koprü başında. Beyoğlu 2 3 62 
keşifnameyi almak üzere hergün müracaatları ve 31 - 8 - 929 

1 
Şube acentası : Mahmudiye 

cumartesi günü saat on buçukta Galatada mübayaat komis- h.mı altında. İstanbul 2740 
yonunda bulunmaları. 

JEil&ınJLfr M&JN 
Orozdi-Ba 
Kış mevsimine ait senevi 

tenzilath satış 
Büyük miktarda son ge]en mallar üzerine 
yapılan işbu nlühim tenzilatlı satıştan 

istifade etmek umumun menfaati 
olduğuun herkes takdir eder. 

liı1~Al3LİS j_ I ~ T OJlOZI)i-JJAJ 
Ticarethaneleri daima İstanbulda 

en ucuz mal satmaktadırlar 

:ll ğustostari l;) E)'lu119:2C) 
tarihi11e ]\adar })ÜtÜıı 'peraken
de rlairelerind<:'. zateıı e,r,1 elce 

J 

de çok d.ii~kiiı1 fiatlı, ı11allar 
i.izeriı1e 1Ju sefer tc){rar yüzde 

On teıız1Ja t ~'8))I)acak:tır. 

Doktor A. kutiel 
Elekttrik malcineıtrt,te bdsoğulduRu, idrar 
darlığı, prostat, adcıntilrtidar, bel gevJek
tiğl dit ve fırengiyi ağrısa tedavi eder 

~ ~ .... uqamdl 34. 

Maarif eminliğinden: 
Lise Orta ve muallim mek

tepleri eyliil mezuniyet imti

hanlarına 15 eyluldc b ı,.' : 
cağı ilan olunur. 

İzn1ir sürat postası 
(GÜLCEl\IA l ) ,·apuru 30 

.\ğustos cuma 14 , 30 da 
(;alata nhumından hareketle 
1..umartcsi sabahı İzmire gide
cek ve pazar 14,30 da lz
mirdcn hareketle pazartc i 
ıbahı gelecektir Vapurda 

nukcmmel bir orkestre ve 
a ıhınt me,·cuttur. 

Antalya postası 
(ANAFARTA ) vapuru 1 

ı:,·lCıl Pazar l o da Galata 
.J 

ıhtımından hareketle [ f7m ir, 
1\ulluk, Bodrum, Rados, Fet-
1i \·e, Finike , Antalya J ) a 
gidecek ve dönüşte mezklır 
ic.kclelerle birlikte [ Dal) an , 
\1artnaris, Sakız, Çanakkak , 
<.:elibolu ] ya ugrayarak gele 
cektir. 

Sadık zade 
Birader1er vapurlar 
Karadeniz n1untazan1 

ve J üks postası 

Fİ RUZAN 
vapuru 2 Eyhll 

Pazartesi 
günu akşamı Sirkeci nhtıtnıı" 
Jan harekede [ Zonguldak , 
ını.:bolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
lıire un , TrJbzon, ve Rize] 
ı::ıkelelerine azimet edecektir . 

Taf~ilat için Sirkeci Mc~:ı
det hanı altında acentalığına 

1 muracaat. 
T 1 on 1 tanhul: 2 ı 3-t-



12 Sab~2 '™" Son Saat '° A~ 
J\ydınlanamıyan esrar Küçük bir kızın mer~ 
Fransız zabıtasında foili meçhul 

cinayet dosyaları çoğalıyor 
Son vak'a en mahir detektivleri 
bile deli edecek kadar karanlıktır 

Fransız zabıtası, ingiliz za
bıtası istisna edilirse, dünyanın 
en mükemmel polis teşkilib 
addolunur. Bununla beraber 
teu.dfif imdadına yetişmediği 
zamanlar onun da karşısında 
faşınp kaldığı vakalar yok 
değildir. Bunlardan son hafta 
içinde vukua gelen bir tane-
8ini anlatalım. 

Takriben on gün evel Paris 
civarmda bir dere içinde ken
di halinde ytimıekte olan iki 
çuval görUldO, sahile çekilerek 
açıldı, her ikisinin içinde kolu 
ayağı ve diğer uzuvları ayn, 
ayn keailerek itina ile istif 
edi!:f. bir kadın cesedinin 
bul ğu aııla,ıldı, Hemen 
ıabıtaya haber verildi ve der
hal tahkikata başlandı. Bun
dan kısaca bahaetm iştik. 

Bu kadın kimdi? Kimin ta-
rafuıdan ve nerede öldürül
~. Parts polis mUdirlye
tinfn en mlitehassıs memurları 
bu suallerin cevaplanm bul
mağa çahıblu. Fakat kadının 
cmedi herinde hüviyetini 
R&sterecek biç bir h: yoktu. 
Y alna araştınla araştırıla 
cesedi taçıyan çuvallardan 
bir tanesinin Uıerinde bir 
ticarethanenin markası bu
lundu .• 

Biraz ümit uyandı, fakat 
çok ~eçmedcn bu nevi çuval
lann her yerde bulunduğu an
laşıldı. Şu halde bununda ne-
reden ve kimin tarafından sa
bn alındığı da öğrenilmiyecek 
demekti. 

Bu vaziyet karşısında zabı
ta memurları son zamanlarda 
kaybolan kadınların listelerini 
tetkik etmek istediler. Karşı
larına tamam «4» bin dosya 
çıkb, acaba bu öidürülen ka
dın kaybolan «4» bin kadın-

dan hangisi idi? 
Framıanın meşhur bir doktoru 

f ethimeyit yapb: Cesedin bir 
bacağında kadının vaktile bir 
ameliyyat geçirdiğini gösteren 
bir iz buldu, ve tşk!lini de 
tesbit etti, polis memurları 
bu ize ve eşkale bakarak 
kaybolan kadınların dosyala-
rım gözden geçirdiler, isle
rinde vakıa bacağından ame
liyyat edilmiş olanları vardı, 
fakat bunlar biraz sıkı olarak 
araşbrılınca birer birer meyda-

na çıkıyordu. Cesedin bulunduğu 
yerin civarında oturan halkten 
bazdan Uç bq gün evveı bir 

gece yansı bir feryat işittik

lerini söyledi1er. Sonra da bir 
adamcağız çıkb: 

• 
«- Benim sandalım bir kaç 

gece evel çalınmıştı. Fakat 
anlaşılan gezmek için almış 

olanlar bilahare getirip yerine 
bıraktılar, yalnız, o, zaman 
baktım: İçinde kan lekesi 
vardı,» dedi 

Filhakika el'an temizlenme· 
miş olan sandalda koyu 
leke göze çarpıyordu! 

Poliı memurları geniı 
nefes aldılar: 

bir 

bir 

Oh, ne vakittenberi aranılan 
ilk iz ele geçmişti. Cinayetin 
nerede yapılmış olduğu ögre
nilince şüphe yok ki araşbrı
lacak daire daralma oluyordu 
ve en nihayette katilin yakası 
ele geçeckti. 

Mamafih bu memnuniyet 
çok devam etmedi, polis 
kimyahanesl şöyle bir ba
kınca sandalda bulunan leke
nin adı bir boya lekesi oldu
ğunu anlatlı. 

Karilerimize haber verelim 
ki bu naklettiğimiz hadiselerin 
anlaşılması ve meydana çık
ması tamam on glin sUrdü. 

Zabıta her an yeni bir iz, 
daha doğrusu yeni bir ihtimal 
arkasında ko uyor, matbuat ta 
meraklı bir vakadan bahsedi
yordu. 

Nihayet zabıta yoruldu, ga-
zeteler de Liihey konferansından I 
bahse başladılar ve mese!e u
nutuldu. Fakat günün birinde 
tesadüf yardım ederse bu ha
disenin ani bir surette aydın
lanması ihtimali yok değildir. 

Esaaen Paris polis mUdiri
yetinde böyle bir tesadüfe 
intizaren uyuyan kim bilir kaç 
tane dosya vardır. 

Bu satırları yazarken hatı
nmıza geldi: 

- Bizde de yok mu? dedik, 
bir sene evel Tarla başında 
öldr r 1len Ermeninin, mütareke 
esnalarında Bostancı cıvarmda 
ahrete gönderilen gazino~unun 
daha evel Beyazıt taraflarında 
bulunan kesikbaşın katil ve 
failleri eğer kendi ecelleri ile 
öbür dünyaya gitmedilerse 
el'an aramızda geziyorlar , 
demektir, fakat ·bereket ver
sin bu neyi cinayetJer bizde 
Fransada olduğu kadar sık 
değil. Yoksa halimiz haraptı. 

[ 6 ıncı sahifeden mabat ) 

geçmiştir. 

- Neden? 
- Çünkü ••. Çünkü bir çok 

kadın kısa saç istediler. 
- Neden? 
- Çünkü kısa saç bir ıen-

boldu. 
Senbol nedemek? 
- Şunu demektir... Sen 

onu anlıyamazaın . 

- kadılar o zaman uzun 
saçın gUzel olduğuna mı kani 
idiler? 

- Evet, bir vakitler öyle 
idi. 

- O halde, sonradan, uzun 
saçın çirkin olduğu fikrini ve
ren sebep nedir? 

- Uzun saçın çirkin oldu
ğuna kani olduklarını söyle-
medim. 

- Söyledin. 
- Eğer bir daha bann böyle 

İtiraz edersen bu akşam frenk 
üzümü vemiyeceksin. 

- Anne, bugünkü elbise 
·güzel midir? 

- Evet. 
- IJeden? 
- Çünkü tabii ve sıhhidir. 
- Kadınlar bunun için mi 

bu elbiseyi seviyorlar? 
- Evet. 
- Bu günkü elbise tabii 

ve sıhhi olmasaydı kadınlar 
hunu giyecekler mi idi? 

- Hayır. 
- O halde, evelce kadınlar 

neye onlan giyerlerdi? 
- Moda öyle idi. f 
- Modayı kim yap•Y1 
- Zamanın te'likki •e 1 I 
-Her denin kendine dl 

sus zihniyeti mi vardı? 

- Evet. ıl., 
- O haİde devrin kad , ~ 

nna da o devrin zihıaiyeti 
hakim oluyordu? .J 

- O zaman öyle idi, f'-

artık serbestiz. ~· 
- Demek her şeyi yır 

bilirsiniz? 

- Evet. . ~~ 
- Şimdi farzetsek )cı I 

kadın dudağına kırmııı 

mek istemiyor? 

- El artık sus.. ,/ 
- Eğer saçının uzaY9

1 
m bilsen salıverir miydi~~ 

- Bıraksam uzar, fak' 
urun saç istemem. 

- Neden? 
- Çünkü modaya 

değil. 
- Fakat 

kadınlar artık modanııJ 

değillerdir. / 
- Bu bir sihhat ille 

dir de... '1 
- O halde ayni rıı:ı 

mı dudağına kırmızı s· 
sun. • 

Elbisen hep leke fr 
ayakkabın çamur ~~~ 
mürde bir haldesin. .., ~ 
git, dadına söyle, saJY 
banyo yapsın, haydi .. / 

~t. 

' ~, 
ı ~~ 

E...,rr.1niyet d .., d11 1Jı ~ san ıgın lı~ 
Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık 'f/ll.,;feed~ 'h 

Emlakini ipotek göstererek Sandıktan para istiktBt #~ ~ 
müşterilerden işlerini bizzat g6rmiyenlerin dell!l ve J(O ,J 'j ~ 
cu gibi hariçten bazı kimselere mUracaatle fuzuli ıt1SS' ~ ) tt 
yar etınekte oldukları nazarı itibara alınarak bu kerr~.,~ ~ 
bu gibi müşterilere kolaylık olmak üzere mahsus .,e iJ'J ~'il 
memurlar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tal"' 1.ı'~ ~ 
rindeki bu İpctek muamelelerini bu memurlanınıı ,11 -,il~ ~ 
yapbrabilecekler ve kendilerine licret ve aidat uaao•1:,, 
vermiyeceklerdir. Alikadarlann malumu olmak uı 
keyfiyet olwıur. 
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İatanbuı icraamdan: 
lı Yuacı Panayot Teledi Ba-
llının İstanbul Rıhbm Dok 
~tirepo ıirketinden borç al
hutgı mebalije mukabil mer
"1 n olan Beyoğlunds katip 
F U&tafa Çelebi mahallesinin 
iıtT•ia ve Beyoğlu soka
Je'..ı • eski 121, 121 mükerrer 

.... 121 numaralı müft.erek 
~it mahallini mtiftenıil bir 
~ •P•rtmanmın üç rubu his
~ birinci ihalcaı yapılmak 
ko .. L otuz gün müzayedeye 

rı'UIDUŞtur. 
ili liududu: Fatma Zehra ha
~ Ilı arsası, Dllutan baneal 
~ geçit mahalli ve tarikıam 

mahduttur . 
._~esahaıı: Kayden ve bilme
t U..dört yüz on yedi parmak 
~!bıınde araztden üçyilz yet· 
cb~1}11•n bfna mütebakisi ay-
-ug mahallesidir. 

ti Müştemilib: Apartman kir
~ ve altı kattan ibaret olup 
~lr demir kapıdan girildikte 
~ mermer antre ve Uç ayak 
ilc~l'tner merdivenle çıkılarak 
~rafta mermer kolonu bu
'l . camekanlı kapıdan ı.e• 
tidrıı ~lvan çini dö,eli bir ko-
~o ~~· geçilir. Bodrum, bir 
Od ti or üz.erinde yedi adet 
~ "" ve kömUrlük mağazaıı 
~~ barice kapısı voırdır. Bi
l' cb. katta bir kapıcı odası 
~cti1r\nci dairede bir koridor 
~ nele beş oda bir banyo 
oı\l ani iki hela bir rnutbak 
d~:. etrafı ahşap küpeşte ve 
H ır Parmaklıklı mermer mer
l~~lerdcn ikinci kata çıkılır. 
~a et • daire: Bir koridor altı 
~İt bır banyo mahalli ilci heli 
~liQ ~utbakı muhtevi olup 
~l cdu, dördilncll, bctinci da
,.; et e ikinci dairenin aym-
1~· b Altıncı daire dört oda 
•~ı· ela bir mutbak ve altıncı 
t~' kazan ve iki menner 
~i:' ve musluklu ve su 
~!'._tyi ve bir odayı havi bir 
~ ~lık •e bir sabit do

'ııi 'ft \lı.eri artnın ze
aft elvan çini döşeli ve 
•..:ı_ Yanm metro irtifaında 
. ._.., muhat bir tarasa var-

Son Saat 

Yüksek orman mektebine 
Kaydi kabul şeraiti 

1 - TOrkiye cllmhuriyeti tabaasmdan olaack. 
2 - Milddeti tahsilh•esi üç seneden ibaret olup leyli ve aeccaııidfr. 
3 - Sinni on sekizden atağı ve yirmi beşten yukan olmamalıdır • 
4 - Hnanu ahlik eshabmdan olduğu ve hiç bir sıtma cezai m6stehem efal ve harakltta 

bulunmadığını mUbeyyin mahalli zabıtaıınca musaddak heyeti ihtiyariye mubatumı hamil olmak. 

S - Her tiirlü Heli emrudan salim ve bilhassa kunei ıemmiye, buarfye ve liaaniyelli tam 
ve nevakısı aaireden beri meşi ve harekette ve rllkuba ve nthUle mlltebammil olduiunu mlF 
tabip raporunu ibraz etmek. 

6 - Tam devreli Lfıe mezunu olmak ve yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif veldle
tinden musaddak Lise şehadetnamesini hamil bulunmak. 

7 - Mektebe kayd olduktan aonra mektebe dahil olmak için olbaptaki ıeraite tevfikan 
katibi adilden musaddak kefalet senedi ita etmek. 

8 - Mektebe kabul cd•lmek için Gç kıt'a veıika fotografı ile sıhhat raporu, aşı ıahadetna
aeai, hUınUhal mazbatası, ve enson bulunduğu maarif veklletinden musaddak Lise şahadet
nameai ile nnfu t~kereai yuıında bulunmak. 

9 - Tafradan gelecek bikes talebenin masarifi rabiyesi mektepçe temin edilecek ve den
lere başlaıuncıya kadar mektepçe iaşe ve ibate edilecektir. 

10 - Taliplerin bir teşrinievel 929 tarihine kadar BüyUkdere Bahçe köyllnde kiİD mektep 
Rektorluğuna müracaat etmeleri lizımdır. 

• nan sureti 
Türki e iş bankası u-
mumi miidürlü~ünôen 

Türkiye iş bankasının Edremit şubesi binasının inşaab mü
nakasaya vazedilmi tir. münakasaya iştirak etmek isteyenler 
şartname mukavelename suretini ve nam fre pli.olarının ban
kamwn Ankaradaki umum müdürlüğüne müracaatla 20 llra 
mükabiHnde alabilirler. Teklifnameler muteber bir bankadan 
alınacak ve inşaatın baliğ olacağı mıktarın yllzde 15 i nisbe
tinde bir kefalet mektubu ile beraber önümüzdeki 10 - 9 - 29 
salı gtlnQ öğleden evvel umum müdürlilğümüze tevdi edilmiı 
olmalıdır. 

MUtaahhitler tekliflerinde fnşaatı asgari ne kadar müddet 
zarfında yapacaklannı vazıhan dercedecekler. Müddet itibarile 
en kısa teklifte bulunanlar şayanı tercih olacaktır. 

Umum müdürliliümUz bir gfına fiat kaydı iÖılermeksWn 
dilediii mütaahhide ihalede aerbestir . 

Daktilograf aranıl.or 
Matbuat umum mGdilrlfiğb

den: Ankarada matbuat umum 
mtldilrlilğunde seksen lira aylak 
ücretle istihdam edilmek lizere 
yeni harflerle seri yazar ve 
Fransızcaya qina bir daktilo
graf hanım ahnacakbr. Talip 
olanlann 6 - 9 -1929 tarihine 
kadar ba istida cumadan mada 
her gün 10 dan 12 ye kadat 
İstanbul vilayeti matbuat me
murluğu na müracaatları. 

ııııı.uıaıı111ıııaı111811o11111111-.ıaJ11111.-..... 

Hizmetçi aruııyor 
lyi bir aile İçİD orta raflı 

bir hizmetçi aranmaktadır. 
Yemek pişirmeıini bilmesi 
ve orta hizmetine vukufu 
şattır. Son Saat idare mü
dürlüğüne müracaat edil
mesi. 

,- ..... ıımıııı 17 

Döyçe O. B~ı l 
T:ırih.i tesisi: 1906 

~p 
, lrtınanda terkos, elekti- Nafıa vck&lctindcn: 

~ı k hava gazı tesisatı me•- s b 
. 1üe sısleri: Dresdner lıunk A 
nflıavenşer bank Fcrayn, N o 
i y oııal Laıık filr Döyç.land. 
\terkeı:ı Berlın; şubeleri: Ham 
urg, is tan bul cGalat:ı 'e lsıan 

bul>, İzmir. 
~~~Pıla~ yağlı boyalı ve er est mühendis ve 

1 ~. ııtampa nalatlıdar. 

~il ~b cephesinde ikinci mektepten mezun ~ 'b~1 b aren birer şabniı 

~~~~~nı~ı~k kmaheb:':aıı b~ fen memurlarına 
~''idi enm .~ '"rn r. ~partmanda daire Şoıe ve köprüler ve sular umum müdUrlükleriniD merkez 
~ 1-fil .araaile Parlidia, Saf- ve vlllyetler kadrolarında muhtelif maaı ve Ucretierle kulla-

Ct "N;k' llF aik. Parskevidis, nılmak üzere en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem 

Galata inamı telefon: De\ oğlu 
247, 243, 684, 085 

lııtanbul kımu tdc:tou: J tau ı 
284~ 2843. 
Deposu lııaııbul TütUn ~t 

rüğü. l elefon: 1 taııbul ' 
Bilumum banka muıımelatı ıc

ı ı , c busucrt ka alnr ııcr o rı ur 

~ h 
0 

efendiler ve Bah· ve liyakatta mtihendi.s ve fen memurlanna ihtiyacımız vardır. 
UL'!l~n929kıracıomar. 'F azla Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler tesbit olunarak Ooır tor Feyzı· Ahnıei 
.~....: -5082 doayadadır. t rtn el · i d · i d b l " ... ,~. tamamının kıymeti mevcu şa am erım z aıres n e kendilerine teklif atta u u- 1, rengi bel ogulduğu, cılt, pro • 

~~eai olan kırk bq nacağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla meıun ol-
0 

zafı tenasül ve kadın ha ta 

a.ıı hisseye musip dWdan mekteplerle haiz olduklan Yeaikalardan bahsederek ık anıu en 50u wullerie u biı 
'1tç~de onu ııiıbetinde Nafıa V ekileti mU.tetarlığına müracaat etmelidirler. Billhare zamanda müsait şcraitle teda,·ı 
· , 3 teslimi veme et- Yeaikalan ual veya muaaddak suretleri veklletçe tetkik olu- eder. 
l e 0..9 929 .. _..:L· d ----1-tır Adres: BobıAli, Cahlopu )oku~u 

1 6 '"4ln11m e UM;&& • ~-
h ... J- '-adar bi..;-: iha- A -~ 1 "•e baıu umara -t3 
-~ 11: ... --- Jllİ Ya&Üeler için ecnebilerden wku bulacak mlracaatlar uy .,-

cağı ilin~o:l:un:u:r~- .. .J.~•Jlll:::·~pıtlarla::~~~kab~ul~Y~e~t~etkik~·~o~lwıur~~·:.._~~~~~~~~_ji ... Tı.~iiiOi..,...,_. .. J8W __ _.. __ _.L-~---~~ 
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Ko gre .. 
Gayri miibadil- . 
ler bugün t9pla

nıyorlar 
Geçenlerde toplanan Gayri 

mübadiller kongresinde ekse
riyet olamadığından kongre
nin tehirine karar verilmişti. 
Bugün ekseriyet olsun olmasın 
kongre Türkocağında topla
nacaktır. Bu içtima hararetli 
olacak Başvekil ve Maliye 
vekilini ziyaret için bir heyet 
tefrik edilecek ve hükumetten 
Yunanlılar tarafından gaspe
dilen hukuklanmn istirdadı 

. bdep olunacakhr. 

* Gayri mübadiller heyeti 
idaresi, öğleden sonraki içti-
mada vermek üzere istifana
melel'ini hazır lamı~ lardır. 

Bir' gazetede kendilerine 
hibben intişar eden bir mek
tup, bu istifaya sebep el uş'l 
tor. Diğer taraftan muhalif 
taraf ta Maliye vekaletinden 
alman paraların mahalli sar
&m sonmya hazırlanmaktadır. 

Doktor Hafız Cemal 
bey gitti 

Berayi tetkikat ve tetebbü
at, Doktor muallim Hafız Ce
mal bey Avrupaya mütevec
cihen şehrimizden azimet 
etmiştir. 

Sıcaklara karşı 
Hofif giyinmek için 

yalnız 

J 4 lira 60 Kuruşla 

Bnr kostüm 
Bir şaı.ı; ka 
Bir göm ek 

ve b·r y&k ,..ah~ 
c!ahHirsiniz. 

Ügman Ferruh 
ve Senai Kazmirci . 

. Beyoğlu şubesinde İstik-
lal caddesi No 303. 

• 

ll1san 
Ct>rralıpaşa, Ha"t J.. ıı tnıH'lt>ı i 

Böbrek, m~sanc, fr'rar yolları 

.... ~r . 

Son Saat 
a ırncuec .... 
Atına mektubu: 

,anistan dahilen 
tefessüh ediyor 

Gramer 
Dokuz ay 
sonra mı 

yapılacak? Bel"ediye iniihabaiının neticeleri kendini gostermekfe ... 
Venizelos fırkasında tasfiye yapılacak 

Dil heyeti, yeni Türk S. 
merf vücuda getirmek 91 J 
sini Ahmet Cevat beye t~, 
etmiştir. Ahmet Cevat ~ 
bunun için dokuz aylık ~ 
mfihlet istemiştir. Gramet,,; 
mal edildikten sonra uJIJ f 
heyette bir defa gözdeJI 
çirilecektir. ,,,/ 

Allna, 24 ( Hususi mu
habirimizden ) - Geçen 
meklulıumda, belediye 
intihabatının neticelerin
den, hu netic(~lerin Yuna
~istanın dahili, harici ve 
bilhassa dahili vaziyeti 
üzerinde haiz olduğu e
hemm iyetlen bahsetmiş

tim. Hu neticelerin tesiri 
gittikçe lrnndini göster
nıiye ba~laınıştır. 

Belediye intihabının 

neticeleri 
Bilhassa bu neticelerden 

müteessir olan liberal 
( hükumet ) fırkası endi
şelerini izharda yf•Cilim•!
mekte, bu net lcelerl tadil 
cdcceı\ çnrel<•re tevessül 
eylemeliledlr. Ccnc bu 
cümleden olarak liberal 
fu·kasınm IJir çok kulüple
rı ıU. Venizelosa telgrafla 
nıü racaat ethw~k yapılan 
belediye lutllıaliatınm fes
hini mtımliün kılacak }{a
nuni bir çare bulmasını 

tav.siye eylemişlerdir. Hu 
teşebhüsalın mumaileyh 
nezdinde nasıl bir süreli 
lrnhul hulaca!jı malum 
olmamakla beraber, intJ
lıalJatın feshi halinde ya
pılacal yeni intihabatın 

fu·ka it;lu daha fena netl
ct-lcr vermesi, efkarı u
mumiye üzerinde bir ak
sültnuel yapması ihtimali 
vardır ve buna binaen 
M. \' cnizt"losun uu lcşeb
hiisicri l"alJui elmiyeceği 
lalımhı edihıı.-ktedir. Her 
halde bu uibi endişeler 

son belediye intlhabatmm 
haiz oldu{Ju büyük ehem
miyeti UÖSlCrlllPk İlİbarife 
~avauı <.ikkat bulnnınak-.. . 
tadır. 

Bir devri senevi ... 
Hün .A(Justosun t 9 una, 

y. ni şiuıdilil hüktimeli 
iktidar nıevkiinc getiren 
ıneb'usan intihaball n ı n 
ıaın senei devriyesine 
müsadlfti. Bu münasebet
le uerek muvafık, uerek 
muhalif nıatbuat, her ta-
raf kendi ııoklal nazarın
ca hu bir sene zarfındaki 
ieraalı lıükiun{~un muha
sebesini yaptılar. .lUuva
fıklar harici mnvaffaki· 
yellerden, bilhassa İtalya-

Yunanistan misakıodan, 

Sırp - Yunan iUIAfından 
bahsettiler, muhalifler ise 
yapılan işleri çürük bul
muşlar ve Türk - Yunan 
meselelerinin bir sureti 
tesviyeye iktiran ettll'il
memcslnl büyük bir mu
\'af'fakiyets1ıllk olarak gös
termişlerdir. 

Yunanistan iefesdh ediyor 
Şayanı dikkat bir cihet 

olarak ta h01' iki taraf 
nıatbuatı - yalnız bir ta· 
raf zımnen, diğer taraf ta 
alenen - hükumetin da
hlJi icraatmdakl ademi 
nı u va ffaldyetl noktasında 
ittifak ettiler. Venlzelist 
matbuatm en mütrill olan 
Patris gazetesi bile bu 
hususta istisna teşkil et
mem iştir . .lUulıallf gazete
ler ise Yunanlstanın dev
lel itibarile dahilen te
fessüh halinde olduğunu 
iddia etmişlerdir. Bu va
ziyet kaı·şısında Laheyden 
avdetinden sonra lU. Ve
n lzelesun fırkada bir tas
fiye yaııacağı kuvvetle 
söylenmektedir. 

1.,aşınan polis mevkii 
Galatadaki Kapıiçi polis 

mevkii Galata Topçular cad
desindeki eski askerlik şubesi 
binasına nakledilmiştir. Polis 
müdürlüğü bu binayı tamir 
ettirmiştir. 

Adliyeye kundak _.ıj1 
sokulur P;lfl 

Kozan : 28 - Bura ~ 
dairesinin merdivenine f~ 
kundak sokulmuştur. r" J 
jandarma vaktinde ye~f 
ateşi söndürdü. Tahkikat 

pıbyor. 4 
imam ve hatip mektebine pır 

alınıyor 1 
fstanlul imam ve hatip ~ 

tebine tal~be kabuı~e r) I 
lanmıştır. Istiyenler, eyi ~ 
hayetine kadar her ~ 
~3 te~ 16 y~ kadar. 1 
ıdaresıne müracaat etJSI 

ler. 
J l 

SUN'İ AZA AMiLİ 
El 

MalAILIM 
EL, KOL, BACAK, 
KORSA, ve APE-

RELER, FENNi 
SURETTE iMAL 
OLUNUR DİVAN

YOLU No 97 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanlaf1 

ilan . 
B .,l l "Jn ["., •• Je1'.'J eysg u ma muaur agun .,,~ 
Gerek müzayede ve gerekse talik müddeti zarfında tt ldf 

etmeyen Feriköyündeki yirmi yedi parça arsa müzaye .e fi' ~J 
muhafaza edilmek suretile kanunun 18 nci maddesiJJ 17ft 
fıkrası mucibince 1 S Ağustos 929 tarihinden itibaJ'eıs 
zarfında pazarlıkla sablacağı ilan olunur. 

A 

Ali ticaret mektebi · 1 . 
,. mezunlat!ıı4 ~ 
Ali ticaret mektebi müdürlüi~~•i 1 

Mezunlardan arzu edenlerin mühim bir müesseSe , Jlr. 

ve muhasebe işlerinde tavzifine delalet olunacakf ~ 
mahallini anlamak ve izahat almak üzere 1928 -tel' 
senesi nihayetine kadar mezun olan efendilerin ıııek 
riyetine müracaatlan. 



Bu ne dişmj\' b ·· ~Ie! 
Bir ısmşta ha ım ıİı çe

nesini parça. adı 
])un gece dört cerh vak'a- ı polyon ile eski ortağı Şakir 

il {)lrnuştur. bir borç yüzünden kavga -etmiş
._~- Dun gece saat ikide 1 ler, Şakir bıçakla Napolyonu 
~oğlunda İstiklal caddesin- bacağından yaralamıştır. Mec-
ı.r Cülbahçe gazinosunda şo- nıh hastaneye kaJdınlmıştır. 
~Murat ile ahçı Arnavut 4 - Kasımpaşada camii 

tern arasında sarhoşluk kebir mahallesinde 12 numa-
~ünden kavga çıkmış , ralı hanede oturan amele Si-
~tern kama ile Muradı kar- vaslı llyas oğlu Ali, ayni ban-
:-ın iki yerinden ağır suret.. da oturan ?.5 yaşında Sivaslı 
ııııı.....Yaralamıştır. Mecruh hasta- Hasan oğlu Ali ailevi 
.......,e kaldınlmıştır. bir meseleden kavga etmiş, 
~ -. Şehremininde tütün Hasanoilu Alinin çenesini diı 

ikasında amele Kemahlı 22 lerıle ısırarak koparmış, kafa
~ında ismail ile bekçi mustafa sına bir demir vurarak beyni-
"trneden su alırlarken kavga ni dışarıya çıkarmışhr. İlyas 
ttıtıişler, Mustafa bıçakla ls· oğlu Ali, kavgaya müdahele 
~li başından ve kolundan eden Hnanyn de kolundan 
S alamışhr. ısırmııbr. Mecruh Ali basta-

Sahife ıs 
= 

ış şiddetli mi o aca {? 
Rasatane, şimdiden bi 
şey söylenemez, d·y r 
Tabiiyat alimi Abdülfeyyaz Tevfik B. yazdığı bir mak~lede, 

öuümilıdeki kışm pek şiddetli olacağını haber vermektedır. 
Abdülfeyyaz Tevfik B. geçen sene de ayni şekilde beyanatta 

buıunduğunu ve bunun teeyyüt ettiğini yazısında ayrıca kay .. 
detmektedir. 

Bu hususta bu sabah Kandilli rasatanesinin mütaleasını sor
duk ve şu cevabı aldık: 

« - Böyle bir iddiada bulunmak ilmi değildir. Yalmz gar· 
bi Avrupa için tutulan istatistiklere bakarak bazı rasataneler 
bu şekilde tahminde bulunuyorlar. Fakat bunlar dediğimz gibi 
nihayet tahminden ibarettir.» 

Yunanlıların ceva ı 
Nota dün akş ~ m Harici
ye vekilimize tevdi ed.ldi 

Yunanistanm cevabi notası 2 - Gayri mübadillere ait 
dün akşam saat 19 b~çukta ve iadeye tabi emvalin iade· 
maslahatgüzar möıy6 Y anea ainin temin olun11:1ası. .. 

.._ Kurtuluşta kömürcü Na- neye yabrılmıtbr. 

';:.,Mustafa ka-IBir hırsız, ev sa-
&ı; i, değil mi? hibini vurdu. 

tarafından Hariciye vekiline 3 - Muhtelıt mubadeJe 
tevdi edilmiftir. Notada ber komisyonunun, evvelce verilen 
şeyden evel yunaniatan mllu- karar veçhile , Yunanist2 r a 
kerat esnaaında yekUnUDUD ta- nakli ile Garbi Trakyada i\ .. 
yini mukarrer bir miktar pa· tfma etmesi. 
rayı Türkiyeye vermeyi taaJı.. -----------~ 
but etmis olduğu yolundaki Yunanlılar, gemiler 
Türk iddiası reddedilmekte ve mize kastetme~ mi 
mevcut ihtilafın siyasi bir ih- istiyorlar? 

~ ndan bir kaç gün evel, Evelki gece, Feriköyünde tilif olmadığı ileri ıtırillmek- [ 1 inci sahifeden mabat ] 
tedir. 

~~i istasyonunda raylar Sogan sokağında Remzi ef. nin 
~~~e sabılalı dalgıç Arap evine hırsız girmiştir. 

ılın cesedi bulunmuştu , Remzi efendi, hırsızın gürül-
t.f Ineçhuldü. tüsUnden uyanmış, herifi ya-

sktelde, katile ait olduğu kalamak istemiş, fakat bu 
~klan bir sustalı ile bir tek teşebbüs kendisine pahalıya 
' abı bulunmuştu. Zabıta mal olmuştur. 

Urları yaptıkları tahkikat Zira hırsız yakalanacağını 
~ esin.de, katilin Laz Mus- anlayınca hemen Remzi efen· 
L...""' lsrnın. de birisi olduğunu, dinin üzcr'ne hücum etmiş ve 
~d k l biçareyi ağır surette yarala-~ a .~.g.emı erden birisine mııtır. Remzi efendi hastaoc-

ettıgını, batta gemide: ld 
~ .Ben birisini vurdum. Öl- ye ka ınlmış, hırsız kaçmıştır. 
~u. ölmedi mi, bilmiyorum. Kartalda bir 
s;t blier halde polisler beni sandal ba.u, 

Notada müteakiben muhtelit 
mübadele komisyonundaki bl
taraflarm hakemliği kabul 
edilmekle beraber bunun pua
port meselesile birlikte diğer 
ihtilaflı noktalara da teşmili 
teklif olunmaktadır. 

Bitarafların hakemliğine her 
iki taraf mutabık kaldıkları 
cihetle münhal bulunan üçün
cu azalığa Cemiyeti akvanıca 
bir zatın tayin ve intihabı 
hususuna teve11lll laıım gel· 
diği de işaret edilmektedir. 

~· ırakmu, saldıyım beni, l l ı 
~, ~tni ~grenmişlerdir. 

Baş11ekile çekilen telgraf 
Ankara, 29 ( Telefon ) -

• Y unanlılann cevabt notuı, dli.D 
Dnn gece Kartal önlerinde gece hariciye vekaleti tara-~~':_r, bu malümat üzerine bir deniz faciaaı olmUf, saat fından telgrafla lstanbulda bu· '>l ıgı gemide Laz Musta-

~akalanıışlar ve adliyeye 
~ ~bnişlerdir: Fakat Mus• 
~, '- cınayeti inkar ettiğinden 

:"cut delail de kafi ol
s~ntan adliye tarafından 

' ırakılmıştır. Bu cina· 

ttahkikatı hila devam 
edir. 

21 de Kartal önlerinden geç- lunan Başvekil huretleriııe ib-
mekte olan «Yeni hayat >> lığ edilmiştir. Nota muhteviyatı 
motörü karanlıkta önüne çıkan SOn Saatin evvelA bildit-
bir sandala çarpmııtır diği ana hatları ihtiva etmek-

Müsademe neticesinde san- tedir. Bitaraf azanın bakem-
dal parçalanarak batmış , liğini kabul etmekte, fakat 
rakipleri olan Hasan ve Ali bu hakemliğin bUtün muallik 
denize düşmüşlerdir. mesaile teşmilini iatemektedir. 

Bunlardan Karamfiraelli Ali Neler tsl(voruZ! 
boi!ulmuş. Hasan kurtarılmıştır. Diğer taraftan Mftbadele 

Bueunkü a a: 
Kandilli rasatanesindcn 

alınmıştır: 

Dün aza:rni hararet «31» 
cerece, bu sabah «24» de
recedir. Bu gec rüzgar poy
r-u hava bulutludur. 

komisyonundaki beyeü murah· 
basamız baılıca şu üç mühim 
•eseleyi takip etmektedir: 
1- Garbi Trakyadaki TOr-

ldcrin emvali hakkında Yunan 
hlikümetine terettüp eden 
iade ve mübayaa gibi teah· 
hüUer a taaıa.mea tatbik Ye 

faa tmmes•. 

sandalcı tarafından buluna
rak mahalli hükumete teslim 
edilen bu mektupta deniliyor
muş ki: 

«Sevıili ve :güzel Midilli! 
Yunanlıların mülevves ayak· 

lan toprağını ilelebet telvis 
etmiyecek ve mavi heyaı 
paçavraları da uzun müddet 
toprakların üzerinde dalga"' 
lanmıyacaktır.» 

Gulcemal 
Yunan gazeteleri, şüphesiz 

muhayyel olan bu malumatı 
verdikten sonra, bunun ada 
namları arasında büyük bir 
pleyan uyandırdığını ve Türk 
gemileri aleyhinde bir hadise 
çıkmak tehlikesi mevc~t oldu• 
;unu ilave eylemektedırler •.. 

Sezayinur vapurumuzun Mu-
tareke senelerinde uğradığı 
akıbet malumdur. Binaenaleyh 
«Gülcemal» den mektup atıl
dığı hakkında uydurulan hi
kiyeyi yalnız okuyup geçmek
le iktifa etmeme_k lazımdır. 

Başına tabanca 
sıktı 

Aksarayda Kürkçübaşı ma
hallesinde oturan Halide ha
mm zeYci tarafından terkedil-

' meainden mütessiren tabanca-
yı başına sıkarak intihara t ~
tebl>DI etmiftit. Halide b m 
lautaıae,e kaldırılmubr. 



sili dirli motör 
Yedi yataklı kararık şaft 

Dört tekerlekte hidrolik trenler ı 
Krom ve Nadyom çeliğinden aksam 

~ 

' 

Bir kamyo un müken1me1i)e ine nunlardan büyük şahit olur mu? 
DOÇ kamyonlarının altı silindirli motörü, şasmın her yirmi altı kilosuna bir bef 

gir kuvveti isabet ettirecek kuvvettedir. 
Yedi yataklı ve kamilen işlenmiş çelikten mamul karank şaft, motöre azami sağ" 

lamlık ve sarsıntısız hareketi temin etmektedir. 

Kamyonl'ln tazyik görecek her parçası krom ve nadyom çeliğinden im~J edilmişti(· 
DOÇ kamyonile malınızın zamanında yetiŞeceğine emin olabilirsiniz. 

Kar. yağmur, çamur Doçun sağlam şasisi ve mebzul kuvveti karşısında hükiıdl" 
süz raanilerdir. DOÇ kamyonunu bir DOÇ sa~ibinden tahkik ediniz. 

' Türkiye için umumi . vekili: 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
i • 

idarehane ve şa tış yeri : I ' Garaj ve tamir yeri = 

Bevoğlu İstiklal caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu başıll09 
Teİef on Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

T~ra acentahkları: 
: Zabıtçı zade ve şeriki 

lzmir : i\fahmut Celalettin bey 
l{avseri : Mqhaddis zade Alim bey 
Adana r : Muharrem HiJmi bey 
Gazi .A .. yıntap : Güzel beyzade Hasa~ bey 
Tıabzon : Hacı Abbas ve mahtumları 

: Pirinççi zade Sıtkı Nedin1 
ve Edip beyler. 

Bursa 

Samsun 

Gireson 

Isparta 

Malatya 

: Nasuhi Esat bev .!J . "]~ 
: Esa t efendi zade Seyit B• 

bey 
:;re" 

: İsmail zade Vahit ve şv 
kası 

: İntibah şirketi 

: Badılı zade Tahir bey 


