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"Son Saat,, Anadoluda münteşir refikleri 
hakkında yazılan takdirkar yazılara e e 

tarafından 
eder. 

Anlamak istiyoruz'! 
Niçin pazaro cuma 

1 iyccciiz7 
Millet mec

lisinin yakında 
yeni bir ka
nun ile cuma 
yerine pazan 

~~~~-.tatil glinli o-
• ak ikame 

edeceği söy
leniliyor. Garbı, bütün medeni 
hatlarile kabul ettikten sonra 
cumanın tatil günü olmak üzere 
ipkası, esasen doğru değildi. 
liatta bu noktadan, bu kanuna 
reç kalllllf bir kanun bile diye
biliriz. 

yalnız ağren mek istiyoruz: 
Pazann iımi niçin cumaya 

t.hvil ediliyor?... O takdirde 
Puarteainin ismi, cumartesi, 
aahnın ismi pazar ve saire ola
cak demektir. Bu bizi bugiin- ı 
den fazla garp dünyasından 
lyıran ve giln teşevvllılerini 

ucip olan bir şey o1acacakbr. 
Medeni kanunlarile, serpuşile, 

'inealle, saatlerile ve harflerile 
*8ilelll manmme81ni 

bul ettikten sonra pazarı da 
kendi ismile tatil günü olarak 
almamakta bir mana tasavvur 
edemiyoruz. Ya hep, ya hiç. •. 
bunun ikiai ortası yoktur. Önü· 
111.Uzde yeni açılan şehrahta 
lcat'i adımlarla yürüyeceğiz ve 
başımızı arkaya çevirmiyeceğiz. 

Saat 11 
Şehremanetinde erkan

dan tek kimse yok .. 
Sonra naad olur da biz it 
bekler, faaliyet isteriz? 

""-

'Dlln aabah bir muharririmiz 
l:aaD mesaili tahkik etmek llzere 
~IDanete gitmiı, fakat saatin 
l t e yaklqmış olmasına rağmen 
haıtar Şehremini Muhittin bey 
Olduğu lıalde mektupçu Osman, 
lbilfettiıi umumi Tevfik, fen iş
leıı MU. Ziya, muavini Necati, 
lbaldne mndnrn Şefik, lkhsat 
~~d~ Kemal Ömer, umuru 
~ye mlldiirll Muhlis, muha-
'ebe mlldürll Nuri, istatiatik 
lbGdürll Suat, baytar mlldnrtı 

~t, firketler komi.eri Muzaffer 
heyleri makamlannda bulama
~r. 

Bu habere ilive edilecek şey• 
~111.anetin btıtiln erkC;ııının bu 
tevattan ibaret bulunduğunu 
~erimize hatırlatmaktır. 

İşitilmemif hadise 

Bir ecnebi şirket gümrükten vapur 
kaçırmak istedi! 

Meselenin başka safhalan da var! Sahte mühürler 
sahte imı~lar, rüşvet iddialan .. 

İstanbul ithalAt gtimrUğil na
mına gayet vasi bir sahtekirlık 

yapıldığı haber alınmıı ve ge
rek zabıta, ferek ra.umat ida
resi tarafından tah~ata başla
mlmııhr. 

Türkler tarafından Tnrk ban

dırasını taşımak şartile sabn 

alınan vapurlar gilmriik resmin

den muaftır. Seyrisefain idaresi 

kılavuzlarından Oıman bey bir 

vapur satın almlf, 250 lira nc
ret vererek muafiyet muamele
sini ikmal etmek üzere izzet 
isminde bir komisyoncuyu tavsit 1 

etmiıtir. 

luet efendi birkaç glln evel 
Osman beye gelerek « muafiyet 
muamelesini ikmal ettim, maama

fi çok ta para yedirdim, bana 

daha 200 lira vereceksin!> demiş· 

Osman bey de, peki birazdan 

gel, al, cevabım vermiştir. 

Osman bey yalnız kalınca he
men muafiyet evrakını alıp itha
lit gtlmrllğtl mlldüril Memduh 
beye mtıracaatla : 

- Bu muamelenin ikmali için 

kaç lira gider? diye sormuştur. 

Memduh bey evrakı evirmiş, çe

virmiş ve gerek kendi imzasının 

gerek 1e&mt mnlırnıı sahte -oldu
ğunu görmnıtnr. 

Bunun ilzerine Osman bey

den tafsilat almq ve derhal 
tahkikata bqlanmlfbr. \ 

lık yapılau polis tahkikabndan 

İzzet efendinin Çanakkalede 
olduğu anlaşılıpıt ve gllmrük 
idaresi derdestine teveuül et
miştir. 

Fakat gilmrtikte yapılan tet

kikatta d\l bu salitekarlığın 
yalnız Osman beyin satın aldığı 

satın alman bntnn vapurlar 
hakkında da bayle milhllr 
ve imzalar takVt edilerek 
..ıate maanleleler ,.fllchia 
g6rtılm0şttlr. GOmrük idaresi 
şiddetle takibata ve tahkikata 
devam etmektedir. 

Fakat hadisenin bundan bq
ka bir cephesi daha vydır. Şayi
aya nazaran « Azarot • vapuru 
memleketimizde. çalışan bir ec-

nebi şirket namına gelmit, fakat 
gtımrilk resminden muafiyetinin 
temiııl için muamelesi muvazaa 
ile Oaman bey namına yapbnl
mak istenilmiştir. 

Maamafi bu cihet benl1z tahak
kuk etmlı dejildir. Gllmriik 
tabldkab netic•IDcle mdele .-
.... lwkbr. (Awot) ....... da 
ortadan kaybolmUfbır. 

fll'.tihar eden Almanlar 
· Tokatlayan otelinde intiahr 
eden Almanla kanamm cenaze
lerini almak için bugtın Alman· 
yadan mllntehirlerin akrabll!lm
dan bir zatm .mu•ualab bek
lenmektedir. 

Tamir edilen c.amUer 
Yeni cami ve Sulanahmet ca

milerinin sene nihayetine · kadar 
tamirleri ikmal edilecektir. 

Son Saat 
in 

BoQünldl yazdan 
cl9 -)'ltaıanrru•d•) 

3 OnoO -ııntada 

Dana kalırsa (Osman Cemal). 

4 anca eayıfad• 
Tefrikalanmız. 

a ınol -;:ınfada 

Pıııikoanafu mdtehasıusımızın 

cevapları. Şehir dedikoduları. 

e ınoı aa:yıtada 

Kadın eayıfaııı. 

9 unou aa)'l•ada 

Gftıellilr m11sabakatıı hakkında1ıi 

teltlitimİ.7 n yeni Ankaranın iman 
etrafında miihim mal11mat. 

il lnoı -yıtada 

Tnrk muhibbi meşhur bir Ameri

kalının ,ayuu dikkat bev.nıttı. 

Papa Eftim 
Yeni Rum başpapazı ile 

de uyu~amıyacak 
Eski Fener b:- · 

papası tarafı .• -
dan aforoz edil· 
mit ve sakahnm 
kesilmesine ka
rar verilmiı olan 
Keskinli Papa 
Eftim efendiniD 
Galatada iki ki· 
liseyi iıgal ettiti, 
aıoi zamanda 
«TOrk ortodoka· 
lan reisi ruhani· 
si• i8mini tqı-
dığı maldmdur. Eflim Ef. 

(Mabadi ikinci sayıfada' 

Azarot isimli vapura mOnhasır 
olmadığı, son zamanlarda 

- Allabım, •enden kendim için biç bir py •temıyorum. Y alnı.z anneme bir 
damat ihun eti 



, 
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Hazin vasiyet 

intihar eden Irak h4f• 
vekilinin o~luna bırak

tı~ mektup 

Irak başvekilinin oğlu 

Irak haıvekili Abdülmuhsin 
bey intihar etti. Ajans haberle
rinin verdikleri bu hadiseyi biz 
de kaydettik. Abdülmuhsin 
beyin intiharile beraber oğluna 
bir de mektup bıraktığı bildi
rildi. 

fngilterenin Birmingam ıehrinde 
tahsili ile meşgul olan başvekil 
zadeye babasının bıraktığı mek
tup çok hazindir. Müntehir oğlu
na diyor ki: 

«Vatandaşlarım beni bir hain 
ve İngilizlerin uşağı zannediyorlar. 

Bugilne kadar, bu yüzden her 
nevi istihza ve hakarete maruz 
kaldım. Memleketimin saadeti 
ıçm aarfettiğim gayreti dilşü
nerck beni affetmeni ve kıral 
F eyıalle varis ve haleflerine 
kartı tam bir sadakat gösterme
ni isterim.~ · 

Tayyare ihtifali 
Tayyare ihtifali 27 kanunuevel

de yapılacaktır. Bunun için bir 
program tanzim edilecektir. Bir 
.kaç gün sonra Ankarada tayya-
re cemiyeti kongresi yapılacaktır. 

Son Saat 
in 

TAKVİMİ 

19 
Teırinisani 

Salı 
Cemaziyelahir: 12 

Namaz vakitleri 
Sabah Öğle lklndl Akşam Yatsı 

6;52 11.59 IU2 16,48 18,24 . 

MOtkOlat ile karşılaşıl

madan elde edilebilecek 
san'at yoktur. 

Ha.va. raporu 

Bu sabah tazyıkı ne
~imi (763) milimetre idi. 

Dün azami hararet «19» 
bu sabah asgari hararet 
(14) derecedir. Bu gece 
lodos, bava ekseriyetle a
çıktır. 

[Kandilli rasataneslndeo a.lınmıştlr] 

Borsa. cetveli 

lngiliz 1035,50; Frank 
11,95,00; Liret 8,99,00; İs
viçre2.42,50; Dolar 47,01,08; 
Dahili 97,37,S;Altın 903,00; 

Anadolu 24,60,00; Rumeli 

6,80; Tramvay 73,0; Dll
yunu muvahhide 21,,75. 
[lş bankasından alııırnı~tır J 

Patlayan boru 
Bir cadde alevler içinde 

kaldı 
Beşiktaşta Valde çeşmesinde 

Maçka caddesinden geçen hava 
gazi borusu patlamış, bu esnada 
atıla~ bir cıgarzdan ateş alarak 
caddede bir alev sütunu yüksel
miye başlamıştır. 

Hava gaa kumpanyasına yapı
lan ihbar ile bUyük bir kazanın 
önü ahn.uıışbr. 

Alacak yüzünden 
kanlı bir kavga 

Üsküdarda Seyidahmet dere
sinde oturan Sadık ile Haydar 
eski bir alacak yüzünden kavga 
etmişler, Sadık bıçakla Haydan 
ehemmiyetli surette yaralamıştır. 

Uydurma bir haber 
Dün intişar eden sabah refik

lerimizden biri polis müdürlü· 
ğünce gazetelerin ikinci tabı 
yapmamalan için tedbir düşü
nüldüğü mealinde garip bir 
haber veriyordu. 

Biz bunun üzerine böyle bir 
teşebbüs vuku bulmuşsa bile 
kanunsuz olduğunu, polis m\i
dürünün uğraşmak mecburiye-

. tinde bulunduğu daha mühim 
itler o1duğunu yazdık. 

Bu mütelaamızın intitannı 
müteakip Şerif bey gazetemize 
telefon etti ve haberin esassız 
olduğunu, böyle bir hareketin 
polis müdüriyetinin batınndan 
bile geçmediğini bildirdi. 

O•man zade Hamdi B. 
l:ımir meb'usu Osman zade 

Hamdi B. Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtfr. 

Bazı analar ve bazı babalar 
kızları ile evlenmek istiyeo genç
lerden hAIA y6z görüm1üğü isti
yorlarmıf. Hatta buna dair dlln
kn V akıtta bir gencin şikAyeti, 
«Seyyah» ın da ona bak veren 
bir cevabı vardı. 

Bazı ana ve babaJann mfu&
takbel damatlarından bili yliz 
garnmlOğü istemeleri doğrusu 
pek şqılacak bir fey •• 

Annelerin horozdan kaçbğı 1 
ve kızların nikahtan sonra bile. 
zifaf gecesine kadar damattan 
kaçırıldığı zamanlarda belki bu 
yO.z görllmlilgUnlln bir hikmet ve 
manası vardı. Fakat, bu gün 
öylemi ya? 

Bu gDn, damat olacak deli
kanlı, kızan yüzlinü zifaftan de
ğil, niklhtan , hatta niıandan 
çok evel g8rllyor, beyeniyor, 
doya doya seyrü temaşa ediyor 
da neden sonra resmen birleş-
meye karar veriliyor! · 
Yazın plajlarda niıanlısı ile 

beraber denize giren, baloda 
onunla beraber danseden bir. a
damdan evlenirken yiiz giSriimlQ
itl istemekten daha manasız, 
daha saçma bir ıey olur mu? 

Son Saat 

. 
Bir sarhoş 
Polis memurla
rından birini 
yaraladı 

lsmail isminde bir şahıs sar
hoş olduğu halde Çartıkapıdan 
geçerken birisile kavgaya tutuş
muş, kavgayı ayırmak üzere 
aralarına giren polis Akif efen
diyi bıçakla kolundan yarala
mıştı:-. Kamil yakalanmııtır. 

Bir kabadayı 
yakalandı 

Hafız Enver efendi dün gece 
sarhoı olduğu halde Boyacıka
yünde Musanın kahvesine gir
miş, c;amlan kıl'llllf, polislere · 
hakaret etmiş, yakalanmıştır. 

Bir çiçek mütehcusıaı 
Kanadalı çiçek mütehassısı 

Mr. Dens :zevcesile bir1ikte ıeh
rimize gelmiştir. Mr. Dens se
yahatinden bilistifade memleke
timizdeki çiçek nevilerini tetkik 
etmektedir. 

İtfaiye işleri 
Şehrimiz itfaiyesi için müte

hassıs olarak celbi tekarrllr et
miş olan Viyana itfaiye müdür 

muavini lıtanbula gelemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Emanet şehrimize başka bir 

mütehassıs celbinden sarhnazar 
etmiı bulunmaktadır. 

ltfaiy~ iılerinde ihtisaı kes
betmek ü:ıere Viyana ıehre~ane-

tine buradan 4 - 5 kişi göndcril
meıi tekarrür etmiştir. ' 

Yüz görümlüğü 
Gazeteleri okurken 
İkdam - Hayat niçin pah~? 
- Amma yapm hal Bizde 

hayatta::ı ucu:ı ne var yahu? 
Bedava tarafından otomobil 
öldfirOr, tramvay öldUrflr, ve 
ıanki bunlar yetmiyormuş gibi 
bazılan da kendilerini öldilrtır. 
Pahalılık bunun • neresinde 
acaba? 

Cilmhuriyet - GOzellik kıra~ 
liçesinin aldığı mektuplar. 

- Muska yapsın da boynu
na assın. Yarın kaynan4 oldu
ğu zaman açar açar da geli
nine okur. 

MiHiyet - Bir kadına ıeni 
bir taarruz! 

- Bu işin liltifi olmaz ki ... 
Şeni diye yazmak fazla. 

tfümem ki, damat olacak a
damdan bu manasız hediyeyi 
istiyen analar, babalar kendile-
rini hala çarşaf, peçe devirle
rinde mi sanıyorlar? 

Vaktile Arnavut Aptullah ağa 
isminde tohaf bir adam, koltuk-
ta ge1ine yüz görümlüğünü verip 
yüzilnü açtırdıktan sonra, hıtmuş 
bir yuma mendille kendi yUzti-
nü sımsıkı ürtmll§, seyircilerin 

Kuvvet ilacı! 
Bir kadın çocuğunu 

düşürdü ve öldü 
Samatyada Merhaba köşesin

de 71 nurıaralı evde oturan Be
kir efendinin zevcesi A l<sarayda 
muayenehanesi olan Plastin is
minde bir c!oHora te-davi ol-
makta ve kalbini kuvvetlendir
mek i,·in ~m:7,::ı !'=;-~•r::::.' !;ı 
iınış. 

Bu şırıngaların teairi ile evel
ki gün lB• aylık çocuğu dtiTmi:ş 
ve kadın ölmliştür. Ce~ -t morga 
nakledilm.ş, i.etiı.il:. t=ı b:şlaml
mıştır. 

Bir cete daha 
J 

yakalandı 
Galata polis merkezi tiç kişilik 

bir çeteyi yakalal!Jıştır. Necati, 
Arap Hüseyin, Bandırmalı İsmet 
isminde üç kişiden teşekkül 
eden bu çete Kılıcali paşa 
c&nıiinin içinde saklanmışlar ve 
duvarı delerken cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Seyrisef ain ala
çak vapar arıyor 
. Seyrisefain idaresi Yalova 
hattına tahsis ehnek üzere 20 
mil sltratinde bir vapur almıya 
karar vermiş. fakat bu süratte 
ve iıtenilen cesanıette sahbk 
vapur bulamamış~ır. Eğer gele
cek seneye kadar böyle bir va-
pur bulunamzsa yeniden inşa 
ettirilecektir. 

Borsadaki dalavereler 
Maliye ve Dahiliye veklletleri 

Borsada alınacak bazı mühim 
tedabir hakkında lstanbul vila
yetine ehemmiyetli tebligatta 
bulunmuşlardır. 

içinden öylece çıkıp gitmek is
temiş. 

DUğiın sahipleri şaıırmışlar, 
aman demiıler: 

- Ne yapıyorsun? ayıp, bizi 
rezil edeceksin, utanma! Aç yü
zünü de öyle çık. 

Aptullah ağ': 

- Açanm ama -demiş- yüz 
giirfimliiğtl istenm. Y o'ksa ka
bil değil açmam. Gelinin canı 
canda benim ki 'patlıcan mı? O 
nasıl benden yUz görllmlliğünil 
almadan yüzilnii açmadı iae 
ben de ondan almadan açmam. 

Nihayet. ev sahipleri bakmış
lar ki kepazelik olacak, tutmuş
lar, bet dakika evel ktzm par
mağına takıİan yüzüğü damada 
iade edip bu mOşkiil vaziyetten 
kurtulmüştur. 

· Acaba kendilerinden hili yiiz 
görlimlliğii iıtenilen bugDnün 
gençlt>ri de Amavudun bu usu
lüne başvursalar nasıl olur? 

Zaten bana kalırsa bu zaman
da ytiı görümlüğünll asıl erkek
ler istemeli. Çünkü, düğünden 
bir iki hafta sonra evde dama
dın yilı:ünü görebilene aşko1ıun. 

Oşman Cemal 

Sahife 3 

Çemberli taş 
Danimarkalı profesör 
taşın kaidesini delmekle 

meşgul 
Danimarkalı a

sarı atika müte
hassısı Pf. M. 
F eit altı ay evel 
Çemberlitat' et· 
rafında hafriyat 
yaparak abide-

. nin etrafındaki 
merdivenleri 
meydana çıkar
mıştı. Birkaç gün 
evel tekrar şeh
rimize gelen M. 
F eit Çemberli
taşta ikinci bir soı..daj ameliyesi 
yaptırmaktadır. 

Profesör bu defa Çemberlita
şın kalın mermer kaidesini boy
lu boyunca deldirmektedir. Bu 
delik ince ve uzun knlünkler 
·vaıntasile açılıyor. 

Dün profesörii iş başında zi .. 
yaret ettik; bize şu izahab verdi: 

~ Bu Çemberlitaf yok mu? 
Bizans abideleri içinde en hür
metlisidir. Bunu Miladi 325 
senesinde, yani tam 169() sene 
evel büyük Kostantin diktirmiş. 
Payıtahbn Romadan buraya 

nakledildiğine işarettir. 
Haniya yıkılacak. falan derler 

hiç kormayın, alb aydır bununla 
meşgulüm; ölçtüm, kaide ile 
sUtunda hiç inhiraf yoktur. Yal
nız sütunun baş tarafındaki kı
sımda 0,5 derece kadar inhiraf 
var. Binaenaleyh tehlike yoktur. 

Ha.. Yalnız abidenin istikba
lini de düşünmek lazım. 

Ben bunu tetkik ediyorum, ka
ide sağlam mı? kaidenin şu 

gördüğünüz harici kısmı takriben 
200 ıene evel, yıkılmasın diye 
Türkler tarafından ilave edilmiş • 
Abideyi sağlamlaştırmak ıçm 
adeta dibine tekrar duvar ör
müşler. Bunun içinde eski kaide 
vardır. Şimdi bunu mihverine 
kadar deleceğiz ki sağlam olup 
olmadığını anlıyalım. Bir defa da 
zemin hizasından deleceğiz. 

Geçen sene. taıın etrafında 
fırdolayı beş basamak merdiven 
olduğunu meydana çıkarmışbm 
Bunun Dikilita.ş gibi kazılarak 
parmaklıkla çevrilmesini Emane
te tavsiye etmiştim. 

Şimdi yol Emanetin, taş mn
zenin, arsa Evklm. 'Bu ilç daire
yi birbirine katbk, alb aydır 
muhabere diyorlar. Eğer anlaşa
bilirlerse, bu barakalar yıkılıp bir 
köçük meydan ve park yapıla
cak. 

Hoşsohbet ve babayani bir 
zat olan M·. F eite sorduk: 

- Ya anlqamazlarsa?. 
- Ben kazmayı ahp bu dnk-

kanları yıkacağım. Ha.. ha.. ha. 
Maşallah .• 

Faydalı tavsiye 
Kurum lekesi, soba 
damlası nasd çıkar? 
Kış geliyor. Belediyemizin 

faaliyeti sayesinde, soba boru
larından dambyacak ia damla
lan gene şapka ve paltoları
mızı berbat edecek. Bu lekeleri 
çıkarmak kolay bir şey olma· 
malda. beraber şu şekilde ha
reket edilmesi münasiptir: 

Leke olan mahallin O.Zerine 
bir parça toz şeker döküp 
üzerine limon sıkmak ve güne
şe arzetmek. 
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Genç kız kaşlannı çattı: 
- Ne yapıyorsun, kendine 

gel, diyordu, eğlencenin, şaka
nın bir haddi vardır. Si::: erkek
ler bfitün tanıdığınız kadınları 
hemen zevkinize alet etmek is
tiyorsunuz. 

Cenç adam kızardı, genç kız 
devam etti: 

- Bu kadınlar sırf erkeğin 
zevki ıçın mi yaratı!mi:;!ardır? 
Erkekler kendi aralarmda, bir
birlerinden medaat beklemeden 
nasıl arkadaş oluyorlarsa neden 
bir kızla bir delikanlı ayni sami
miyetle arkadaş olmasın? Ben 
de hayatımı kazanıyorum. Benim 
de hürriyetim var. Bir farkımız 
yok ıannediyorum. 

Belki bir gün yolumıı birisi 
çıkar ve onunla ev.cnebilirim. 
Fakat başkalcrile ancak arka
daş o!abi.irim. Sen'nle de öyle .. 
Benden faz a bir şey beklemek 
açıkçası argözlülüktür. . 

Genç adam put gibi kesildi 

ve sustu .. 
Bir hafta sonraydı Ayni genç 

kız'a, ayni delik ı ı Ka amış 
açık armda bir sandal içindeydi
ler, Belvüden hazin bir mup:kinin 
m .. }ilieL1. aheugi duyulu~ ordu. 

- Güzel bir gece dcbtl mi? 
- F evka ade.. İstersen azıcık 

durup dinliyel:m. Genç adam 
kürekleri bıraktı. Genç kızın 
yüzüne vur~n me tap bir .. küme 
sivah saç a tında kecdi al.sini 
görüyor gibiç)i, 

>#-
Delikanlı bir şeyler söyJemek 

isliyor, faknt be, alb gUn evclki 
nutku tehrar dinlemekten kork· 
tuğu için ses'ni çıkarmıyordu. 

Bu sefer enç kız sordu: 
- Niye komışmuyorsun .. 
- Bilmem, daldım de .. 
- istersen biraz sahile çı'kıp 

ıezelim. 
- Olur .. 

& 

Her gün bir tane 

Her şeyin bir 
zamanı var! 

Nakledenı 

Alunet l Jidayet 

Genç adam tekrar krrcklere 
yapıştı. Üç dört dakika sonra 
kenardaydılar. s~ndalı bir 
taşa bağladılar. s:yah bir 
kayanın üstüce çıkıp yan 
yana oturdular. O kadar ynn ya
naydılar ki genç kızın çiklet il' o
kan nefesleri genç adamın yü
zünü olcşuycrdu. 

Deniz buru~ksuz, lekesiz bir 
yt:z gibi sakindi fakat Herdeki 
yosun yığınları sanki bu çehe
nin dağımk saçlnridi. 

Genç krz b:rden olduğu yer
de ıoıçradı: 

- Haydi C.:cnize girelim. 
- İyi ama mayyolarımız ya-

nımız da değil ki .. 
- Zarar yok, mayyosuz gire

riz.. Senin içın bir mahzuru var 
mı? 

- Hayır .. 
EvvelA genç luı Poyundu. İn

ce, muntazam vücudu gümüş bir 
heykel ,...·bi kumlann üstünde 
yükseliyor,. ' n'ze düşen hayali 
parça parça kırılıyordu. Ansızın 

cump diye suya atladı ve mem· 
nuniyelle haykırdı: 

- Oh.. Adeta ılık!.. 
Genç adam kayanın arkasın

da çt>ldne çekine elbiselerini 
çık&rdı, hemen denize daldı. 

yfizdUler, yarıı ettiler, hayli eğ
lendHcr. 

Fakat çıkbklan zaman genç 
k·zın dişleri çatıfdıyor, vücudu 
titriyordu. Kolları, bacaklcrı, 

göğsü Uzerinde mütemadiyen 
birbirini ,kovahyan inci fa.neleri 
gibi su damlaları kayıyordu. 

Genç adamın nefesleri darlaı
mışb. Buna rağmen genç kızın 
yanına yaklaf!luya, onu kucak

. lamıya cesaret edemiyordu. Kız 
biraz daha bc'Jdedi, sonra koşup 
giyinmiye koyuldu. 

* Tekrar s~rldalla nçı!ıp Kadr-
H:ı·ilne döndü!er. Genç adnm 

i. 
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r 

-10-
AlA, mutabık demektir. 
-O halc!c şimdi sizi dinliyo-

rum .. 
- Teşekkür ederim. Fakat 

• asıl meseleye gelmeden evel size 
bir az hayatımdan bahsedersem 
daha muvafık olmaz mı? 

- Een de bunu rica edecek
tim. 
. - Size emniyet ve itimadım 
var. Zaten en yakın dosttan zi
yade, bir yabancı daha iyi sır 
muhafaza ctme"ini biliyor. Sonra 
insana böyle bir emniyetin gel
mesi de, hiç çaşmıyan deruni 
bir emrin icabıdır. Onun ıçın, 
aziz üstadım, size kendimden, 
ölf'.D bir kadından bahseder gibi 

.. 

Muharriri: Moris Dekobra 

bahsedeceğim. Her şeyi aÇık 

söyliyeceğim için, iyiyi ve kötü
yü daha vuzuhla tefrik edebiHr
siniz. 

- Çoi.:: bitaraf davranacağıma 
emin olnbi irsin:z madam. 

Kontes Mamovska iki yasbk 
2rasına sokulan mini mini kö
pekleri çağırdı ve ayaklannın 
ucuna yatırdı. Küçük 9ir tered
düt devresinden aonra, dudakla
rının ucunda beliren bir tebes
sümle şu suali sordu : 

- Aziz Lambrun, siz Leh 
kız!an için ne fikirdesiniz? 

- Ben mi? Leh kız.larını şöy
le dOıünürüm: Zalim bir kafanın 
idaresine eaİl' olmuş bir vücutta 

Son Saat 
- ye 

Casusluk sergiizeşti 

maksadımı unutarak kendimi bu 
~içekler arasında bulraaklan 
derin bir zevlt hissetmiye baş
ladım. 

Bahçenin temiz havasi!e ciğer
lerimi dolduruyor ve alçak bir 
sesle memleketimin bir halk 
şarkısını terennüm ediyordum. 

Birdenbire kaba, sert ve haşin 
bir Almanca ile bana şöyle 
bitap edlldi: 

- Y a1nızlık güç bir şey de
ğil mi mis? 

Bu kaba ses beni sıçrattı ve 
gül fidanlannm teşkil ettiği mu
attar kümeden korku ile uzakla
şarak arkama döndüm: Karşımda 
iri yan siyah şapkalı 1ve kulak
larından simsiyab kıl!ar fışkı

ran bir adamla karşı'aşbın. Hele 
elleri kara kıllarla simsiyahtı. 

Bu dev cüsseli herif benim 
korkumla alay ediyormuş gibi 
müstehzi bir tavırla sözüne şöyle 
dev .. m etti: 

- Biraz evel size milli ~air
ler imiıden birisinin sözünü tek
rar etmiştim. Bilmem siz bir ec-

genç km ev:ne kadıır iötürdü. 
Ayrılacakları zaman delikanlı 
dedi ki: 

- Biz erkeklerin, kadınları~ 
bir arkadaş gibi muamele etme
sini de bilcHğimizi size ispat 
etmek istedim. 
Genç k.ız güldii: 

- An:ıyamadım, ne gibi? 
Diye sordu. Delikanlı tabii 

iznh etmek niyetinde değildi. 
- Hiçi Dedi. 
Elini sıkarken olsun boynuna 

sanlmak aklından geçti. Fakat 
bir dalcika eveJ göstermek is
t.ediği k~ramanhktan sonra, bu 
hareket hiç yakışık almıyacakb. 

- Allah rahatlık versin! 
Deyip -ayrıldı. Genç kı= yor

gun ugın yatağıua serıldiği va-
kit muıldandı: 

- Hay aptal, hav! 
L ilis ~ GD zm 

ku!Wasın:ı varmış bir hassasiyet 
- S1ı bililtizam be:ıim için mi 

böyle bjr tarife lüzum gördünüz? 
- Hayır! Zannediyorum ki 

Leh kızı, okumuş, münevver 
Lelı kızından bahsedi}·orum, 
hissile ifade edilebilir. Fakat 
ayni zamanda dimağı kalbile 
mücadele hal;ndedir. ifrat dere
ceye varan hassasiyetine rağmen 
kafası baıen bu hassasiyetin 
keıafetini indiren bir nhım 
vazifesini de görür. 

- Bu tahmininizde doğru 
olan cihetler var. Halta beni 
çırçıplak gördilğünüzU bile söy
liyebilirim. Tabii .manevi olarak. 

- Affınızı rica ederim ma
dam, benim iç.in bir kadının 
bnnyo dairesine giren adam ya 
filozoftur, ya aptalın biridir. 

- Her şeyi çok açık ve çolt 
vuzuhla görüyorsunuz. Doğrusu
nu söylemek )azım gelirse ben 
yarım Leh kızı sayılırım. Yani 
büyük annemin damarlarında 
Fransız kanı vudır. Size, zaten 

nebi sıfatile Alman muharrirleri
ni hiç tetkik ettiniz mi? Şayet 
etmedinizsc vakit kaybetmeyip 
bu mesele ile uğraşınız; hoşunu
za gidecek birçok şeyler bula
caf;ımzn eminim. 

i ~erifin Jaübali tavırlan fena 
halde canımı sıkmıştı. Hele sa
bit nazarları adeta sinirlerime 
dokunmuştu. 

Suratımı Mflrak cevap verdim: 
- Husu:.;i bir bahçede bulu

Du yorsunuz cl•adi, galiba yanll§
lıkia girmL, olmalısınız. Bir.i5ini 
mi anyorsunuz? 

Alnındaki çizgiler derinleşti 

ve )ÜZÜ Caba başin Ve merha
metsiz bir şekil alarak: 

- Evet,cledi, bir sini arıyorum. 
Bereket versin ki tali imdadıma 
yetişti. Tali de ka~rn gibidir, 
kuvvetli bir irade karşısında iği
lir, gibidir ..• 
Va~i bir hayv n sayhasına 

benı.iyen bir tarzda gülc!ü ve 
kıllı ellerini bastonun !;&:rı üze
rinde kavuştu:arak devam etti. 

- Mchterem dostum Fon 
Hençyi gör111ek için otomobille 
~zun ve yorucu bir seyahat yap
tım; kendisini köşkte bulamadım. 
Ben de bahçeye ıöyle bir göz 
atayım dedim, bu fikrimde isa
bet etm:ş olma!ıyım ki şunu bul
dum ... ,,, 

Bu adam kimdi? Binbaşı Ab-
bctun iri, yarı bir Alm~nla b nr
şı e~~cak olu::-sam kendisinden 
s&kınma·k ığım hakkındaki ihtcm 
birdenbire habrıma geiiverdi. 
Acaba iğribacak dedikleri a
dam şu k:trş1mda duran kıllı su
ratlı kimse midi? Bulunduğum 
yerden herifin bacakla:-ını gö
remiyordum. Zira hanları gül 
fidanları nazarlanmdan g zliyor
lardı. 

Herif " şunu bulc um ,, de
dikten sonra elini cebine sol<tu 
ve yumuş~k bir erkek yakahğını 

pek o kadar şayanı dikkat 
olmıyan gençliğimin tefttn1abn· 
dan babaedecek değilim. Ben 
Volinyiyde küçük bir ptoda 
doğdum. Bu şatoyu harpte bol-
şevikler yakttlar. Zııvallı babanı 
kü~ük Leh asılzade sınıfına 
mensuptu. Nevyorkta otuz beş 
katlı binadansa, Lehislanda kırk 
hektarlık araziyi tercih ederdi. 

Harp başladığı zaman ben 
on sekiz yaşında idım. Vatan 
terbiyesi görmUı bütUn diğer 

Leh kızlan gibi, milli kahra
manıauz mareşal Pilsudıkinin 

vücuda getirdiği askeri tefkil.&ta 
dahil 0 1dom. Bu-cteşkilibn vazi· 
fesi ordular arasında irtibatı 
muhafaza etmek ve mlihim 
muhabcrah temin etmekti. 

Hepimiz.in de tarihim:xden ve 
edebiyatımııden alınmıt müstear 
isimleri vardı. 

- Evet madam, Leh ka(!ın?n
nnın harpte mubaberab neni 
şayanı d;kkat bir muvaffakiyc~Je 
ifa ettiklerini biliyorum. Bun arın 
içinde vatan uğrunda kur§up.
bi!c dizilenler var. 

j ' 
!3""'! ııım 

Nakledeıı ı Ahmı:t Cı:mılettln 

bana doğru uzattı. Bu yaka~ık 
kanla mülemma bir halde idi. 

Kanlı ve buruşuk yakayı ı;ö
rUnce bilA ihitiyar sendeledim • 
Zira bunu daha bir gece evel 
İngiliz binbaşısı Abbotun boy
nunda görmüştüm. Nasıl oluyor
du da bu yaka şimdi kana bu
lanmış bir halde karşımdaki kıllı 
suratlı herifin elinde bulunu
yordu? 

O, kaba sesile devam edi
yordu : 

- Bir mesele hakkında ma
lumatınıza müracaat mecbutiye
tinc!eyim matmazel .••• 

Eyvah! Acaba İngiliı casusu
nun beni ziyareti meydana mı 
cıkmışb? Bu takdirde mahvol· 
dum demekti ... 

Maamafih mfimkün olduğu ka
dar metanetimi muhafazaya ceb· 
ri nefseeerek cevap verdim : 

- Buyurunuz efendim. 
- Elimde tuttuf um şu kanh 

yakayı bu evde hıç gördüıfüz mü? 
- Bilmem ki.. Bir çok kim<:>e

ler yumuşak yal<alık ku1lanırlar. 
- Evet ama bu lngiliz ma

mulatından. Bakınız iç taraf m a 
bir İngaiz ticaretauesinin mar
kHı var. 

Kıllı herif bu s6deri söylerken 
yakayı bana doğru uza1.mış ı. La
kin ben yokadım ziyade üzerin
deki kan lekelerinden gözlerimi 
ayıramıyordum. Tamam bu ıı

rada muhatabım bir iki adı!.11 
at~rak bana doğru yaldaşb ve o 

zaman bacaklarından bir'sin'n 
çarpık olduğunu kemali dehş tıe 
gördüm: 

Demek ki tali beni ifribacak 
denilen korkunç şahsiyetle kar
şılaştırmıştı ..• 

r Arf ... ılsı var 1 

Evet .. Benım de taııim ar 
olmasaydı ... 
Anladım ki , muhatabımın 

harpte oynadığı rol, o kadar 
~emmiyetsiz şeylerden değildi. 
Israrım üzerine anlatb: 

- O zamanlar, benim de 
ismim Matmazel Aldona idi. 
Bir gün teşkilfitımızın reısı 
bana Avusturya ıların işgal 
ettikleri hatlarda bir }'ere tevdi 
edilmek üzere mühim ve müsta
cel bir mektup verdi. 

Mektubu kürkümün astarı a
rasına soktum. J ~ blona trenine 
bindim. Oradan bir köylü beni 
arabasile Pıanskıı ı.~dar götüre
cekti. Orman ark! n çıkark~ 
ilk sillb seslerini duymıya baş-
larhk. · 

Köylü lrnrktu. Daha fazla git
mek istemedi. Ben de b~~ımı 
aldım tayin ettiğim istikamette 
yürilmiye başladım. Birkaç ki
lometre gittikten bir iki köy 
geçtikten sonra bir nöbetçi yo-
lumu kesti Nerden gelip nereye 
gittifmi sordu. Evrakımı gfüı
terdim. 

r Arkası var J 



ŞEHİR 

Şişmanlar, derdinize 
çare bulundu, sevinin! 
Vali muavini Fazlı pey manikür 
yaptırmanızı tavsiye ediyor. 

Şişmanlar cemiyetinin sevimli, 
lriifuzlu ve ileri gelen aasmdan 
Vali muavini pek muhterem 
F aılı beyin, kötülüğOnfi görme
diği kadar, iyili
ğini de görmedi
it bu cemiyetten 
aynlıp ayrılmı

Y•cağı malflm 
değil •.• 

Fakat zayıfla
tıııya karar ver
diğini, doktorla
ruı kendisine ter· 
lemeyi tavsiye 
ettiklerinden an
lıyornz. Filhakika 
kıymetli Vali mu-
avinimiz yazın sı
cak havalarda 
bol bol ve buram 
buram terlemek 
imkanını bulmuştur. Mevsimin 
bu nimetinden hiç tikiyet etmi-
)'en Fazlı beyi, yaz geçip gittik-

en aonra bir düşünce alm1ştır: 
ışın ter) emek f 
lM,r teaadüf muavin beyi bu 

endişeden kurtardı. Fazlı bey 

iİbi terlemiye ihtiyacı olan 

şişmanlara da faidesi olur diye 
ıahit olduğumuz bu hüsnü tesa-

- Evet kaniim, İbrahim efen
di... Ortada fiil yok, cürmü 
11ıeşhut yok... Hiç bir şey yok. .. 

Ve müteesirane ilave etti: 
- Duymuyor musun onun se

ıini? Bu yüreği yaralı bir bada
llın sesidir, İbrahim efendi. Ah 
ıen bekar bir adamsın; baba 
değilsin. Onun için bu sesi tanı
yamazsm. 

İbrahim efendi arkadaşının 
sözünü kesti: 

- Abe çocuk gibi stıylirsin 
sende. Babalık, evlatlık, bırak 
.şunları bir tarafa Oıeyn efendi. 
Bizim işin adı polislik. Gelmez 
bu iş öyle pek yufka yürekliliğe .. 
Ama sen alırsan mes'u iyeti, mu
avin efendiden azar işitmeği 
llzerine .. Ona yok bir diyeceğim. 

Rüştü, derhal acı bir serzineş
le bahse müdahale ·etti: 

- Buyurunuz polis efendi!.. 
Buyurunuz. Maksadınız benim 
merkeze gitmekliğim mi?. Hazı.. 
nm. Haydi, o halde.. Arkada
ıımzı mes'uliyetle tehdit etme· 
yiniz. Ben benim yüzümden kim
senin söz işitmesini istemem. 

Rilştü için merkezde muavin 
leynel efendiye söz anlatmak 
çok kolay olmuştu. 

Muavin Zeynel efendi bir iki 
tek atmaktan yeni gelmişti. Ce
ketinin düğmelerini açmış, ayak
larına terliklerini geçirmiş, he
niiz nargilesini fokm:!atıyordu. 

En hoılandığı şey, kafaya is-

dilfil hiklye edelim: 
Geçen cuma günü berberler 

mektebinin küşat resmine gaze
tecHerle beraber vali muavini

miz de davet 
edilmişti. 

Bu vesile ile 
F azU. beyefendi
ye bir manikfir 
yapılması teklif 
olundu. 

Muavin bey 
bu teklifi kabuJ 
etti ve hergün 
evrak havalesin
den sertleşen el
lerini genç ve 
güzel bir kızın 

nermin parmak .. 

lanna tevdi eyle
di, manikür a-
lat ve edevab 

mnmaileyhin tırnaklan Ozerinde 
dolaşmıya başlayınca hararet 

birdenbire tereffü etti ve bin
nctice sıcak bir ter boşanması 

hasıl oldu. Zayıflığa karşı bu

lunan bu çareden Fazlı beye
fendi çok memnundurlar ve ma
nikilrli cemiyetteki dostlarına da 

tavsiye etmektedirler. Öteki şiş
manlann haberi olsun. 

"Son 
limi verdikten sonra nargilenin 
marpucu elinde. olduğu halde 
uyku kestirmekti. Bu arzusuna 
pek az muvaffak olurdu. Meslek 
icabı bu en büyük zevki, her 
zaman birer suretle bozulurdu. 

Bu İstanbul da ne cenabet 
bir yerdi böyle: Söyleyin bir 
kere hele.. Bu ıerait dahilinde 
(Draç) a tabi (İzgoriçe) nahiyesi 
müdürlüğünü nasıl aramasındı? 
Orada yalnız cinayete vukuat 
derlerdi. Halbuki burada burun 
kanamıtktaıı sırtından bıçak ye
meğe kadar her şey vukuaf ad
dolunuyordu. 

Emindi ki karıııına getirilen 
asker e hisli fU adam da Böyle 
yoktan ve h çten bir bahane ile 
buraya sürüklenilmişti. 

İbrahim efendi izahat verdi: 
- Yangın yerinde devriye ge

zerlerken bu adamı orada uyur 
bulmuşlardı. lkametgah göstere
medığine nazaran mazannei su es
habından olması lazım geliyordu. 
Her nekadar arkadaşı Hüseyin 
efendi bunun merkeze celbinden 

Son Saat 

il 

iZ 
Ruhunuzu tahlil ve kusurlarınızı 

tedavi edeceöiz. 
En müzmin huylarınızın (kripto psikoloji) usullerile 

son derece basit tedavi çareleri vardır 
ilk aualleri ve bu suallerin cevaplannı 

.-..iııiııııiııııt-....-.-.... ııiiıiiiı----.. Sirkeci An. 
heleri sorabilirsiniz? Herhangi bir meselede ve-

Bu cedveldeki şeylerden her hangi 
biri için kıza bir mektupla ( Kripto
psikoloji ) mütahhassısımıza müraca
at ediniz: 

ı - Kendi ruhunuzu ve tabiatı-
nızı, yahut zevç ve ya zevcenizin 
ruh ve tahiatını tahlil ettirmek, öğ
renmek istiyorsanız. 

2 - Neş'eırizl\lc, can ıııkıntılan, 
fena huylar, her nevi evham, sabır
~zlık, titizlik, utangaçlık, korkaklık. 
ten bellik, kararsızlık, ınatçılık, mer

t Jümgirizlik, geçimsizlik ve ipti!Alar 
dan beı: hangi bir şikayetiniz varsa 

8 - Zevç, zevce ve ya evladınız
dan her h~n~ birinin kusurlannı 
düzeltmek ıstıyorsantF.. 

4 - Sıtf ruhi usullerle gftzelleş
mek, şişmanlamak ve ya zaiOamak 
arzusunda isenız . 

5 - Her hangi beğendiğiniz bir 
ınsana ma'nen ve ya maddeten ben
zemek iııtıyorsanız. 

6 - Vaktından evvel ihtiyarla 
maktan ~kiyetinız varsa. 

7 - DClğacak çocuğunuzun güze) 
ve zeki olmasını, ve ya hangi renk 
güzellikte olmasını istiyorsanız ... 

Sırf ruhi usullarla masrafsız 
çarelerini sorunuz 

1 - Bahis ve ya şikAyet ettiğini1 
hAli naeıl hiAscdiyorsunuz? 

2 - MeSJeginız ye YafllhZ nedir ? 
Evli miııiniz? 

isim yerine alfabe rilmuzu kulla
nahilinini?: . 

himlendiğiniz zaman bunun o 
meselenin olacağına hayırlı bir 
işaret olduğuna derhal fnanı
mz ve artık o işi muhakeme 
etmeyiniz. işlerinizin iyi neti
celeneceğine inanırsanız sizin 
itinizi yapacak olanlann ni
yetleri. lizerincte ( telepatik ) 
dediğimiz uzaktan nıht cer
yanlarla gayet iyi tesir yapar
sınız. O vakit o işin olrnası 
ihtimali hakikaten yOzde 90 
kuvvetlenir. Herhangi bir işe 
korkmadan ve bOyftk neşeyle 
gidiniz, o işin mutlaka olaca
ğım göreceksiniz. Her işini!İn 
kolaylıkla olduğunu görlince 
de korkaklık ve neşesizlikten 
kurtulacaksınız. 

Erenköy Fahir Leblp beye 
Sizin onu değil, onun sizi 

sevdiğini kendisine telkin et
melisiniz. Kendisinde her hangi 
birşeye veya herhangi bir 
kimseye kartı muhabbet uyan
dırılamıyacak insan yoktur, 
zira telkin yapılamıyacak insan 
gayri kabili tasavvurdur. ( O
nun sizi sevdiğini telkin için ) 
umumi kaide şudur: Onun 
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Selihattin Enis 
Saat,, in Tefrikası: 10 

vaz geçirttirmiye kendisini zor
lamışsada kendisi bu teklife mu
vaffakat etmentifti. Nasıl mu
vaffakat ederdi ki Muavin beyin 
ıözleri kulağında küpe kalmışb: 
O, polislikte merhametten ma
raza çıktığını her vakit söylemez 
mi idi?.. Hem acıyacak başka 
adam bulamadı da bu erseriye 
mi acıyacaktır? .• 

Muavin Zeynel efendi, lbrahim 
efendınin izahatını dinledikten 
sonra Rilştliye baktı. Sora nargile 
marpucunu masanın nstOne bı
rakarak İbrahim efendiye aöy· 
lendi: 

- iUaaah. Bıktım, usandım 
bu meslekten. Ne zamançı şöyle 
alırım elime bir nar~ile. Diçilir
sin karşımda ha İbrahim efendi. 

. Yok mu ki senden ltctlzar adem 
burada? .. 

Sonra sesini ciddileştirerek 

sordu: 
- Ne itmiş bu asçer?. Ma· 

demçl öldlinnemit bir adem.. O 
halde ha mori ne diçerainiz 
karşımda bunu?. 

Zeynel efendinin ustura ile 
kazınmış olan başının damarları, 
istirahatinin ihlal edildğinden 

do ayı parmak, parmak kabar
mıtdı. Elini muanın listiiiıe q... 
rarak ıöy leniyordu: 

- Mademki ortada yoktur 
ölen insan, soyulan adem. Bıra
kın gitsin. Ha yatmıı yangın y.,_. 
rinde, lia zıbarmıt beçar kahve
sinde. 

İbrahim efendi tevil etmek 
istedi: 

- Abe muvain efendi sGylG
mem ben bu adamua bit fena
lığım ıördftğftmO. Fakat. T ee. 
Koca lsnambulda yatacak yer 
bulamadı mı bu cenabet t-e gel
di bizim yol uğrağımızda zıbar· 
di? •. 

Rüştü bu sözleri sakit ve ha
reketsiz dinliyordu. 

Polis 'Hüseyin efendi kapının 
chtmda polia lbrahim efendiye 
ıordu: 

- Muavin bey ne dedi?. 
İbrahim efendi unf ile omuz-

yazıyonız. 

tarafından gizli gizli ve çıldı 
rasıya seviliyormuşunuz gibi 
hareket etmek. Evvela buna 
kendiniz zerre kadar şüphe 
etmeden inanınız. Yavaş ya
vaş ve sırf (sirayeti telkiniye) 
ile o da buna inanacaktır. Se
vildiğinizden şüphe ettikçe 
sevdiğinize müessir olamauı-
nız. 

Eğer kendisinin tabiatini 
tahlil edebileceğimiz malumat 
verirseniz tatbik edebileceği

niz huıuıi kaideleri de bildi
ririz. Bir gencin aşk yüzünden 
bedbaht olması reva değildir. 

Çarpyıkebir A. M. 
Saçları tekrar bitirmek için 

çare yok gibidir. Fakat daha 
fazla dökülmemesi ve kuvvet
lenmesi için yemeklerden 
üç saat ıonra gayet rahat 
bir vaziyette bulunup (Deve
ranı dem) i başınızın nahiyesi
ne fazla aevketmek üzsere ha
fifçe kendinizi ııkarak kanın 
başımzın cildine yayıldığını 

ve saçlı:mnızm diplerinden 
fışkırdığını kuvvetle tahayyül 
edin z. Mubayyeleniz vücudun 
nqvllnema kuvvetlerini istedi
ğiyere sevk ve teksif vasıtası
dır. 

W SWQIM 

lannı kaldırdı Ye eli ile tarif 
ederek: 

- Abe içmiş teres bulut gibi. 
SUyliyir ki var cıı drtada ölmtiş 
adam •• Te be cinayet .. Zıbarmış 
yangın yerinde.. Daha ne ister 
muvavin efendi? .• 

Muavin efendinin kendisinin 
tahliyei sebilini söylmesi Rüştüyü 
memnun etmedi. Hüseyin efen
diye sordu: 

- Milsaade eder misiniz, bu 
gecemi fUra~ıkta geçireyim? .• 
Acıyın bana yerim yurdum 
yok. bu saatten aonra nereye 
gideyim? •• 

lbrahim efendi bu talebe mü
dahale etti: 

- Yok, yok btlyle ıey olmaz. 
Sonra biz mesul oluruz.. Burası 
ban değil abe.. Burası koca 
düvletia karakolu. Muvavjn efen
dinin emri olmaksıun biz bura
da kimseyi ... 

HGıyin efendi bu ifadeyi te-
yit etti Ye yanına sokularak 
ya Yaşça: 

.-.. Arkadaıl.. Dedi.. Yersiz 
~rteuz kaldığını biliyorum... Bu 
gece için başını sokacak bir yer 
aradığım anlıyorum. O kadar ki 
karakolda hırsızlar ve karmanyo
lacılar arasında bile yatmağa 
razı olduğunu görüyorum .• 

Ve ilave etti 
- Sen şimdi çık buradan .• 

Kaşede beni bekle.. Ben beş 
on dakika sonra gelirim.. Sana 
yatacak bir yer bulurum elbet
te .. Müteessir olma .. 

[ Arkası var ) 

• 
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6 Sahife 

Brüksel de 
Güzd baş müsabakasını 

kin1 kazandı? 

Malfım ya, modayı takip eden 
kadınların tık elbiseden sonra 
en fada ehemmiyet verdikleri 
mesele güzel saç tuvaleti yap
maktır. Onun içindir ki büyük 
berberlerin kazancı hiç bir za
man büyük terzilerin varidatın

dan aşağı düşmemektedir. Bir 
takımları artık kesik saçan mo
dası geçtiğine hükmederlerken 
diğer taraftan bütün dünya ber
berleri en güzel saç tuvaletini 
yapabilmek için bütün kuvvet 
ve gayretlerini sarfediyorlar. 

Son günler 'e Brükselde yapı
lan müsabaka bunun en büyü 
de'i!idir. Bu beynelmilel müsa-
bakaya Amerika ve Avrupanın 
en büyük berberleri iştirak et
miş ve birinciliği Bcrlin ber bcr· 
lerippcn (GrQs:Jer) kazanmııtır. 

D'ğer alta berbere de muhtelif 
miktarda mükafat verilmiştir. 

Yakında galiba erkekler aaçla
nnı kestirmek, sakallarını kazıt
mak için beı ber bulamıyacaklar. 
Çünkü bu iş ötekiler kadar ka
zançlı değil ki. 

er rs.. 
Almaoyada yüz ve baş tınra

letleri öğrenmek için berber 
mektebine giren kızlara evveli 
yüzfin ve başın teşrihi öğretil
mektedir. Bu mektepten çıkmı
yan kadın buber iş bulamamak 
tadır. 

' 
Diyorlar ki, kı

sa etek artık 
yerini uzun ete
ğe bırakacak. 

Moda denilen 
namer'i kıraliçe 
böyle emretmif. 
Parisli bir gaze
teci bu kıraliça
nm « İtık belde-
si » ndeki sayı

sız saraylarım 

dolaıarak, haki
kate irişmek is
tiyor. Lape so
kağından baş
lıyarak en bü
yük kadın ter
zihanelerini birer 
birer dolaşıyor 

ve şu neticeye 
•anyor. 

Kısa etek mi, 
uzun etek mi? 

Moka denilen 
göze görünmez, 
kalbine yaklaşıl· 
m!lZ, hercai vt: 
mütelevvin kıra
liçenin haa ben
deleri ve mu
karribini sayılan 
terzihane sakin
leri hemen hep 
bir ağızdan §Un· 
lan söylfiyorlar: 

- Ne birini, 
ne ötekini mer
hametsizce mah
küm etmek doğ-

da enı 
diz 

Son Saat 

ru değildir. Kııa etek muhak- seriya gftzel ıeyleri saklıyor. 
kak ki, ıayanı teessüf derecede Sonra uzun etek onu kullanan 
ifrata gitti. Eğer bu moda ölür· kadından çok ıeyler bekler ve 
se, hastalığı bu ifrat olacakhr. :~ un er. 

Bir moda daima ifrattan do- Y eknasak tarzda uzun eteği 
ğar ve ifrattan &lor. Bir kadın kullanmak hayli güç bir ıeydir. 
modaya yetiıemedim diye, far- Fakat bizi de kısa eteğin ifra-
kında olmıyarak çok defalar bndaki çirkinlikten kurtaracak-
modayı geçer ve geride bırakır. br. 
Bu hareketi ile de, modanın - Salonlarda bir derece .. Fa-
şeklini ve ıemailini bozar. O kat sokaklarda da artık hep 
kadar ki, gtilfinç ve çirkin bir uzun etek mi glSreceğiz. 
bale bile getirir. - Pek uzun etek göreceği-

itiraf etmeli ki, uzun etek ek- mizi zannetmiyorum. Bir defa 
~=-==-a========-==----==~~=-=='~---=~~.~==::::~ 

Ge~ile beraber y~tan kadın 

.J~gilterede bir .hayvanat sergisi açı'm1ş, herkes besleyip yetiştir· f g~ .hayv~nı .. teşhır etmek üzere bu sergiye getirmiş. Bu aıada bir 
ngıl!z ~oylu kadım da geçisini almıı gelmiş, sergi müdürüne 
dcmış kı: 

- B.en ~e~f~i çok S"'verim, kabil değil ondan aynlamaml 
.. o.Jcrrı m~duru de . n üsP-de etmiş, şimdi kadın resmini gördügil

n~ı veç~de sergıde geçisile beraber yatıp kalkıyormuf. Ve 
mınc garaıııl 

Gar on 
kızlann yeri 

Bertin kahvelerinde garson 
kızlann uzaktan milşterilerini 

görüp bir şeye lhtiyaçlen olup 
olmadığını, kendilerinin çağınlıp 
çağınlmadıklannı anlamalan için 
kolay bir çare bulunmuı. Gar
son Kızlar yüksek bir sandal
yede oturmakta, hem etraft gör
mekte, hem de her taraftan 

görülmektedirler. 

Bayılma 
rekora 

Mis Aleksandra Pantages is
minde Amerikalı bir kadının, 

otomobile çiğnenen kocasının 

muhakemesi esnasında tam altı 

defa bayılmıt ve muayyen bir 
müddet zarfında bayılma reko· 
runu kazandığı ilave edilmiştir. 

, . ,, 
bugünkü haya-

" tın icapları, çok 
ıızun eteklere ma
nidir. Bi öyle 
geliyor ki, artık 
dizden yukan 
etek görülemiye
ccktir. 

Fakat bir mo
dayı tamamen 
öldürmek müm
kün değildir. Ma
ziyi inkar etmek
m ümkün müdür? 
Hoşumuza giden 
teferruab muha
faza ederiz. Hat
ta birkaç mev
ıim eski olsa bile. 

- Müşterileri
miz uzun eteği 

nasıl buluyorlar? 
- Çok iyi bu

luyorlar. Bu mo
daya emniyetleri 
var. Maamafi biz 
her kadına vü
cudüne giyecek 
elbiseler gösteri
riz. Üç, dört tür
lü tipte kadın 
vardır:Kısa - ~iş
man, kısa - zayıf, 
uzun - şişman, u
run - zayıf.. Bun
lardan her birine 
bir çeşit elbise 
gider mi? 

Öyle müşte-
riler vardır ki , 

kendilerine gitmiyecek bir elbi
seyi beğenirler, alırlar diye 
göstermeyiz. Çünkil biz istiyo
ruz ki, kadınlar modanın esiri 
olmasınlar, bilakis moda onlara 
hizmet etsin • 

1 

- Demek ki sizler kısa eteği 
idama mahküm edemiyorsunuz. 

- Hayır •• 
- Kısa ve uzun etek moda-

lan hiç yan yana yürüyebilir mi? 
- Bu zamanda yürümiye 

mecburdurlar. Çünkü kısa etek
te ifrata giden gençhk daha 
yaşım almadı . » 

Londrada 
Çay çeşnicisi bir kadın 

neler anlatıyor'? 

Londranın en meşhur kadin 
çay çeşnicisi Mis Ali& 

İngilterede, bizim tütün ve 
saire eksperleri gibi çayın cin

sini, nefasetini tayin için çat 
çeşnicileri Tardır. Hatta büyük 
müesseselerden birinde bu vazi
feyi 16 senedenberi bir kadaıı 
ifa etmektedir. 

Bu kadın 16 senelik tecrUbt' 
!erine istinaden iyi çayda bulun" 
ması lazım gelen evsafı şöyle 
saymıştır: 

«Kokusu ve tadı keskin olma
malı, ufalanmış bir halde bulun• 
mamalı, rengi koyu olmamalıdıi• 

Sonra kendi vazifesinin gjiçlil" 
ğünden bahsederek <lemı.ştir '• 

- Ne levanta, kolonya süril· 
ne biliyorum, ne de podra ve 
ruj kullanabiliyorum. Çfinkii ça· 
yın kokusunu duyabilmek için 
insanın yakınında sun'i kokular
dan hiç biri bulunmamalıdır. 

Her çayın tadına bakmak en 
aşağı 5-6 dakikalık bir iş. An
cak bu şekilde onun cinsi ve 
nefaseti hakl<ında bir fikir edi
nilebiliyor. Herhalde çok yoru
luyorum. Bereket versin aradı 
bir dinlendiğim zamanlar bir el· 
ma yiyorum da gerek dimaği, 

gerek bedeni yorgunluğumll 
yatıştıra biliyorum. 

Güzel bir yasbk yüzü 

Küçük ve zarif ysstıl<lar kı!dar salonu, yatsk odasını süsliyell 
ve hoşa giden, ayni zamanda da ucuza çıkan biblo tertibi zinetlet 
olamaz. işte hanımefendilere hem boş zamanlarını eğlenceli surette 
geçirtecek, hem san'at zevklerini terbiye edecek, ayni zamanda eli 
odalarına zarif bir biblo ilavesine yarayacak bir yastık yüzü .. 

KilçUk kız 45 X 45 boyun penbe bır kadife iizeı ine tersiJO 
edilmiştir. Renk!er kırmızı, beyaz: ve yeşildir. 
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Son Saat , 
ve Fransada milyonlar
ca insan, erkek, ha ın 

çıplak g~ıgor emle keti 
]6 10 

Nakllh Natuk Ziya B • 
Birkaç ıene evel, m8sy8 Son

Jenin bir muaahabesinde hazır 
bulunmak tızere, bu V anderfo
gellerden, yani geçici kutlardan 
bir kısmı Fransaya gitmiıler. 

Bu musahabe, Fransamn ıar
landaki ldıçnk vilAyetlerden 
birinde lmif.. V anderfogellerin 
IDevcudiyetleri, bu ıehirde hay
reti mucip olmuı •• Öyle ya kos
kocaman herifler kıpkısa panto
lonla dolqır, koskoca kızlar diz 
kapaklannm bir kanı yukansım 
açık bırakan etekliklerle gezer
Jer de bizim mutaassıp Fransız
laruı nazan dikkatini celbetmez, 
onlann hayretini mucip olmaz 
olur mu? 

« Fakat bu hayret, musaha
beyi mflteakip yapılan banyo 
llemlnin tevlit ettiği hayretin 
yanında, tam manasile bir hiç 
kalm•t·· 

Adetleri llzere V anderfogeller 
btıttın yOklerlnl dere kenanna 
bırakmıılar ve.. O maltim kıya
fette .. ıuya dalmıtlar. 

Rica ederim, siz olun da buna 
taıırmayın, hayret etmeyin ba
kayım! Kadın erkek, bir sliıil 
genç, etraflarına biriken bir yı
ğm halkın önünde, hiç sıkılma-
11an, hiç utanmadan hatta hiç 
çekinmeden , gayet tabii bir 
..,.., sibl kerlerlndeld 111-
ınmsuz ağırhklan ııyınp ab
yorlar ve öylece suya giriyorlar. 
Ekailaiz tam bir banyu.. Hazreti 
Ademle Havva da büyle yıkanı
yorlardı değil mi?. 

Suyun etrafında, bunlan sey
retmek için konferansa gelenden 
daha çok adam birikmifti. 

Soma Fransız hllkUmeti bun
ları ba kıyafetle yıkanmaktan 
lllenetmlı.. V anderfogeller de 
lı&k6metten maruz kaldıklan bu 
tiddetll tekdiriı:ml ihtara tatır
llılf kalmqlar. Bu genç teşkilit
lan ve prenaipleri Almanyada 
resmen tanmmlflır; ve bunlann 
llatnrlstlere ait arazi dahilinde 

l 

çıplak dolaşmıya, çıplak yıkan
mıya kanunen müsaadeleri, 
haklan, vardır .. 

>f 
Bili.hare m8syö Hfigo, "Ser

beat, çıplak kllltfir,, tin inkişaf 
ve intiıannı, muzafferane, uzun 
uzadıya anlattı: 

"Berlin,, de binlerce taraftar 
Natnrist mekteplerine ve Mot
zenmnhlenin ( merbest park ) ma 
deYam edlyormuı .• 

Natfiristlerin Dessandakl ara
zisine, serbest ve çıplab knltiir 

Bir genç kız Hint fakir
lerini taklit edi or 

Niyorkta Roza Şafer isminde bir genç kız Hint fakirlerinin yap
'-lakta olduklan ıayanı hayret marifetleri bllynk bir kolaylıkla icra 
•tınektedir. 

Resimde g6rdDğtıntıs veçhlle ytlzlerce sivri uçlu tel çakılmış bir 
.. ndığın ftstüne yatmakta, g~ğaOnlln &zefine ağır bir demirci öts6 
~lco7durmakta ve onun üstüne koca bir çekiçle vurdurmaktadır. 

!JlrMN•~ya1.--ıanltmııatm~aktadır. 
ııkıya giyinmiı kutumıt Elzayı; 
murabba bez Oatlbıde: (Bembe-
yaz, yalnız llç kara benekli) ola
rak, iştaha ile seyrederken, kı
zın ytlztlııe bakbm: 

yapmak üzere, ta Uypziglerden 
bile gelenler varmlf. ( Dessan, 
priis Saksonyuında, 100 bin Dil 
fualu bir ıehirdir.) 

• Profesör HOgonun kazandığı 
muvaffakiyet çok bllyiiktii; maa
mafl ne de olaa projekaiyonla
nnkl kadar değil •• 

Çocuklar kadar - zira konfe
ransı dinlemiye bir slbil yumur
cak ta gelmitti - evet, çocuklar 
bliylilder de, sabınızhkla (Sihir
li ~ener) İn ifşaatını bekliyorlardı. 

lnkisan hayale uğramadılar. 
Daha sabırlarının tiikenmesine 
vakit kalmadan, ıibirli fener, 
faaliyete geçti. Canlı olmasa bile 
çok iyi çekilmiş, çok net Oç ytız 
«manzara•, profeıör Hügonun 
çok beliğ sözlerini, pek kat'ı 
bir surette, tasdik ve teyit etti. 

Hazırun, diıili erkekli çıplak
lann, «aerbest park» taki gezin
tilerini, Yunanilerden almmıt fa
kat çok daha tekemmnl ettiril
miş oyunlanıu, hakiki bir zevkle 
seyrettiler. 

Erkeklerin «zayıf dnı• ten de
nilen kadın arkadaşlannın omuz
lan Oıtllne, ata biner yaziyette 
oturmut olduklan halde, tertip 
edilen bir kotu salon hal
kının bilhassa takdirine mazhar 
oldu. 

Sonra ekranda, Egestorf çıp
laklar ordusunun güzel reami 
geçidini ve hep beraber yaptık
Ian ,. birlik hareketlerini ,, g8r
dnk. 

Heyecana gelen çocuklar el
lerini çırparak bağınfıyorlardı. 

En sonunda profesör Hiigo 
kendine ait aeriyi göstermiyo 

baıladı: Hep NakendorEta... Na
kendorf (Serbest park) anda çe
kilen manzaralar, resimler. 

Ekran berinde, m8ıy6 ve 
madam HOgo, Elza, Margaret, 
Eıtrllt, hizmetçi kız ve bun
lan takiben civar ko!Dfular birer 
birer resmi geçit yapblar. 

Perdede çırçıplak arzı endam 
edenlerin eberisi salonda idi. 

Her yeni reılm, miltbif bir 
alkıı tufanı ve kahkaha uğultuau 
ile sellmlanıyordu. 
Beı yüz çift g8z, yaıiımda sıkı 

terbiyeli ve mlltevuı: 
aiilllyordu..; 

Cros-Cuntri 
Toptan aonra, kırk yqından 

kllçnk olanlar, orman etrafında 
yapılan bir Croa - Cunbiye itli· 
rak ettiler. 

Ben de kof'ly& dahil olarak 
mllaabakayı beynelmilelleıtirmek 
fıtedim. Buna pİfman olma
dım, bilikia.. luan, otlar, çalılar 
aruında çıplak koımakla tuhaf 
bir keyif, hatta keyiften de fazla, 
leziz bir zeYk duyuyor. 

Bu, acaba uırlardanberl kay
bolmut bir HYki tabiiye yeniden 
kavutmak ıevinci mif Yoksa, 
awece fimdiye kadar yGzGmllzde 
ve ellerimizde hiuettiğimiz gtı
nq ve havanın n&vazifinl blttlln 
vilcudumuzda duymak zevki mi 
idi? ••• 

Bilmiyorum, fakat bunun pek 
nefi• bir ıey olduğunu iddia 
ede&ilirim; hele dinlenmek için, 
yerde yuvarlanan bir hayvan 
gibi ııkıntıaız, ayıpsız, otların 

berine uzanıp teniıiıle gGzel 
kokulu otlan ezerken, ha10kt 
bir zevk, bir neıe duyuyordum. 
Başka bir yoldan geri dön-

dnk. Koca «ıerbest park• ağaç
lıklı n~ tepeden mlirekkepti. 
Dik yolmflan brmamrken herkes 
birbirine yardım ediyordu. Genç 
kızlar da, mqhur kıyafetlerile, 
erkekler kadar cesur ve mahir., 
tepelere brmanabiliyorlardı. 
F ransada Voj doğlanndaki te
nezztıhlerde, bizim beylerin, ka
dmlann mecburen bulunduldan 
bazı vaziyetlerde, bazı yerlerini 
görebilecek ıekilde yer aJdıkıa
rım dilfilnliyorum da ..• 

[ Arkası var 1 

Nehir üzerinde gidip ge
lense ar kilise 

Resmini gördOğOnllz gemi ıekHndeki 1eyyar kilise Berlinde 1904 
senesinde ioşa olunmuş, Almanyanm nehirleri ilıerinde dolıfUak 
kili•esi olnuyan köylerdeki insanlann ibadet etmelerine tahsil olun
muştur. 

Alınan gazeteleri timdi inta11nm yirmi betincl yıldonftmtl mOna• 
ıebetile huıui bir ıenlik yapıldığını yazarken tekrar reamiDi koyu
yorlar. 
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""i Ferü V.,,.ıtı; canb 

llDD Dbztaban buta
lacak anafora. 
Kamçılı mede

ı nfyt:t, Ben ba
bamı İsterİlli. 
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Son Saaf 

Ankara filen umran yoluna girdi demektir. 

Yapılacak büyük binaların yerleri 
şimdiden tayin olundu 

Bütün dükkanlar için renk olarak b'.~yaz, binalar 
için de muayyen bir şekil kabul edildi. 

Ankptadan bir manzara: Yeni 
Ankara, 18 (Telefon) - imar . Yeni verilen bir emirle bütlln 

nındilrlilğtl ile Şehremaneti, An- dükkinlar beyaza boyanacak, 
lcaranın imanna mliteallik mil- dUkkAnlann ö~Jerindeki fazla 
him bazı kararlar almışlardır. ve lnzumsuz siperlerle güneşlik-
Bu kararlara göre her şeyden ler yıkılacaktuı. Şimdiden kllçük 
eye) şehrin ana caddeleri tevsi barakalarıb yıkılmasına başlan-
edilecektir. İlk evci genişletile- mı~tir. Dar caddelerle sokaklar-
cek olan caddeler Karaoğlan - d 1• •tın • 

1 
• 

Balık S il a ge ıp gı eyı güç eştıren a-pazan - amanpazan e v .. • 

Taşhan - Çankın caddeleridir. gaçlar sokUlmllştür. Mu~yye~ 
Taşhan önilndeki Hakimiyeti Mil- cadde ve •.okakJarda şımdı· 
liye meydanının genifletilmeai den ıonra y~pılacak binalann 
için mllhim istimlakler yapıldı. yeknasak ve muayyen bir irtifa-

Şehir 
da olmalan da verilen 
cümlesindendir. 

Şehrin eteklerinde hundan 
böyle btiyük binalar yapılmasına 
müsaade edilmiyccek, bu gibi 
ebniyeler yangın sabalan de 
Y eniıehirde yapılabilecektir. 
Ankara kalesinde bir meclis sa-
rayı yapılması yeni bir fikir ol
mamakla beraber bu hususta, 
şimdilik yapılmlf hiç bir teıeb
bns yoktur. 

KudU.rmuş Bir Canavu 
13 yaşında.ki üvey kızını zevkine 
alet eden ve bu uğurda öldüren 

baba yakalandı 
Hilde Ç epermik isminde 13 

1'ışında bir mektepli kız geçen
lerde Berlinde ölü olarak bu
lunmuı, bunun kimin tarafından 
ter.avüze uğrayıp öldllrüldtiğii 
anlaıılam amışb. 

Polis tahkikab bu facianın 
kızın nvey babası 40 yaşlarında 
Yapı bekçisi Şulz tarahndan irti
kap olunduğunu meydana çıkar-
llıış ve bu ahlaksız canavar der
hal tevkif edilmiştir. 

Şulzun bu denaetin faili ol
duğu ıu suretle anlaıılmııbr: 

Doktor raporuna nazaran kı
:ıın öldiirildiiğtı zaman olarak 
tesbit edilen saat 7 de Şuh 
bqka bir yerde olduğunu iıpat 
edememektedir. Sonra yapılan 
tetkikat Şulzun atedenberi kn-

Mezbahada 
25 lira hakkı huzur 

fazla değilmiş! 
Cemiyeti Belediye tetkiki he

.. bat komisyonu M.!~baha he
ıaplanm tetkik ederken bazı .. 
lenkidatta bulunmuş, Mezbahada 
fazla iaraf yapıldığı, memurların 
•e fOzult masrafların çok oldu
iu s&yleomlıti. Me.ıbaha mec
l:ıi idareımi Lu tenkidata cenp 
'cımif,2SJira b11kkı bcımon faıla 

olrn•dığını, m•au1rlann •ocak 

~tıl eltijini Y• buaa bomw 

Şulz 
çtık kızlara diif ktln olduğunu 
göstermektedir. 

GÜNDE to PARA 
Anadolunun her köşesinde 
birer çocuk sarayının yük
$elmesi için HİMAYE} ET-

F ALİN hepimizden 
beklediği yardım. 

noktalan anlatmıf, ve encllmen 
noktai nuarıruo doğru olmadı

tım veaaikle iıpat eder mahi
yette bir de rapor hazırlamııbr. 
Eıacnmen heıabı kat'i mazbata
aını tanzim etmektedir. Mazba

taya bu ıapor da loffcdilccoktir. 

Bundan haberdar o1duğunu 
kızın asıl annesi de itiraf etm:ş, 
kocasımn b&yle bir temaylllü-
nlln farkına varınca kızını bü
yük annesinin yanına gönderdi
ğini, fakat Şuh kendisini ölüm· 
le tehdit ettiği için tekrar 
getirtmiye mecbur olduğunu söy
lemiştir. 

Hatta hir d'efasında ekmek 
bı~ağını arzusuna ramolmak 
istemiyen biçare yavrucağızın 
boğazına dayadığım, kızın annesi 
bflyük annesi ve büyük baba11 
da görmüşler, Şulzun: 

- Bu iş duyulursa hepinizi 
gebertirim! · 

Demesinden korkup ses çıka-
ramamış 1ardır. · 

Maamafi, Şulz bütun bu beda
hete karşı bili cünnilnil inkar 
ctme!d:edir. 

$!HREMANETI BU AKŞAM 

• 

••at 21.30 da 
Tepebaşı 

tiyatrosunda 

yaln1Z muallim
lerle talebelere 

Katil 
3 perde 

Üskildar İnşirah tiyatrosunda 
bu akıam komik Dtim bülln 

lımail Efendi heyeti temıiliyeai 
USTA ÇIRAK 

Taklitli komedi 3 perde 
• Hafız HUse7ln B. lucesu heyeti 

Sahife 9 

Karilerimizden soruyoruz 

Türkiyenin en güzel 
kızı. kimdir? 

Bize söyleyiniz ve namzet 
gösterdiğinizin bir de 

resmini gönderiniz! 

Saha}ılan çıkan arkadaşlarımızdan biri rcmleketir.ıizin 
en güzel kızını bulup tanıtmağa çalıştı, ayni teşebbüsü bu 
sene de tekrar etti. 

Arkadaşımızın bu teşebbüsllııü gözlerimize inşirah ve
recek resimler vereceği için haz ve memnuniyet1e telakki 
ederiz, fakat ayni zamanda ·ihtiyar edilen şekilde «En 
güzel»i ayırmanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumu
zu da söylemek isteriz. İlk müsabakanm neticesi bu mu 
fili bir surette göstermiştir. 

Bugünkü şekil niçin fenadır? 
Filhakika arkadaşımız ilk teşebbüsünde şöyle bir usul 

kabul etmitti: Kendini gilzel bulan bir kız bir resmini 
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak gtbıellik kraliçesinin 
tahtına namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin 
intihabına arzediliyordu. 

Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk 
gllzelini bulmak mllmkiln değildir. Vakıa arkadaşımızın 
tertip ettiii müsabakaya iştirak edenlere güzel dememek 
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalarındaki kuvvetli 
istihzayı farketmemek te mümkün değildi? Sinema perd~ai 
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda 
füphe yok!.. 

Güzellerin güzellikleri 
' Halbuki bizce mühim nokta fotograf değı1 güzellerin 

hele bir Türk güzelinin kendisini güzel diye takdim et
mekte gösterdiği zarif çekingenliktir •• Karilerimiz bilirler ki 
güzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O 
halde gtizellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanların 
g6zelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmayanı üstün 
tanımak haklı olur. 

Biz diyoruz ki 
Gnzellik müsabakalarandan maksada da'!-.'.\ c'vcrlşli bir 

netice almak için güzellik kıraliçesi tahtının namzetlerini 
gilzellerin kendileri değil, pnlan güzel bu1anlar gösterme
lidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerinden TürkOn en güzel kızı 

payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar ver
miştir. 

Karilerimizden rica ediyoruz 
Türkün en güzel km kimclir? Karilerimizden bunu bize 

bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara 
namzet nanımm birer de resmi konulursa, bu isim ve 
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de 
ismile birlikte gazetemize basılacak, ve herhangi bir 
namzedin namzet liğini teyit etmek istiyen olursa onların 
da isimleri ilave edilecektir. 

İşte asd namzetier 
Güzellik kıraliçeliğine namzet olabilecekler işte o zaman 

anlaşılacak, hakem ~eyetleri önlerinde açık bir intihap 
zemini bulacaklardır. işte o zaman en güzel Türk kıp 
meydana çıkacaktır... Refilsimizin bu suretle taa}'yÜn ede
cek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler ara-

sında intihab1t koyması da mümkündür. 
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su 

stan1Jul vilayeti defterdarlığı ilanlan 

" nop defterdarlığından: 
<:'·n p rüsnmat anb ... rında mahfuz bulunan 447 tem madu kl.."llü

rü 22 Te ··n·evvel 929 Tarihinden itibaren bir lly ,müddetle pazar
Lk a ef!e s b'mak üzer~ müzayedeye konulmuştur. Talip olnn!arın 
Snop defterdarlığına müracaatlan. 

Adalar malmüdur/üğfinden: 
icarı 

Lira Mah11lfesi 
SSO 00 Heybeli ada Yalı caddesi 

No. Cinsi 
127 Ahşap hane 

Taksimatı 
Zern'n kah odun kömlirlük 
1 inci kat 1 sofa 2 oda 
1 tıış döşeme!i ufak 1 so
fa ~aricen mutfak vasi 
bahçe sarnıç 2 inci kat 4 
oda 1 sofa üzeri ve etrafı 
kapalı 1 daraca 3 üncü 
kat 4 oda 1 sofa 1 hela 
1 ba kon ayrıca bir o~a 1 
mutfak. 

Mü1k 0

yetini füruhlunda tahliye edilmek f8rlile ba Ada muharrer 
.inmenin bir senelik icannm 9-11-929 tarihinden itıbaren bir ay 
nüddetle ve paıarlık suretile mftza1edeye vaz edi miş o:duğundan 
talip olanların 8-12-929 pazar g&ın saat 14 te Ada ar mal müdür
.l&ğtinde müteşekkil sabş komisyonuna müracaatları ilan o'unur 

Rdalar mlllmfidfir/iiğünden: 
İcan 
Lira Maha11esi Sokağı No. Cimi 
500 Büyükada Atik Ayanikola cedit 6~ mamüştemilat Bostan, 

3 oda, lmutbak, lsofa, 
ayn motör dairesi, ahır, 
2 od.U PaJıçevaa kıılü· 
beai 6 adet su kuyusu 

Mmkiyetinin f"ruhlunda tahliye edilmek t..-lile balida muharrer 
'bostanın bir senelik icarı 9 - 11 - 929 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye vazedilmit olduiundan 
talip ıolanlarm 8 - 12 • 929 pazar günü saat 14 te adalar ~1 mü· 
oürlüğiinde müteşekkil satıı komisyonuna müracaatları ilap o!unnr. 

Adalar malmudfirliiğunden: 
Kıymeti Mahallesi No. Cinsi Taksimatı 

Lira Biı,>ükada Çınar 58 Atik hUkumet Zemin katı: 5 oda 1 
taılık 1 D)utbak 1 
ha a; bi.dnci .kat: 4 

3287 daire .. ı 

oda 1 sofa 1 hald; 
ikinci kat: 4 oda 1 
aofa 1 hali; ayn bir 
kısımda 2 oda 

İh~le bede1inin birinci f akiiti peşinen ve mütebakisi yedı senede 
tahsil edilmek şartile balada muharrer binanın mülkiyeti 23·10-929 
tarihinden ıtibaren bir ay müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye 
va:zedilm~ olduğundBJJ ta ip olanlann 21-11-929 pe~be günü 
saat 14 te Adalar malmüdürlüğüne muracantları ilan o.unur. 

Adalar mal müdurluğiinde: 
kıymeti Mahallesi sokağı cinsi 
lra 120 Bfivükada MustafaB. hane 

No 

f 
Taksimatı 

Bfrincikat 1 oda 1 taşlık 

• ye 
• 

1-ltibarı Milli l>ankası senetle
ri Türkiye İş bankası senetlerile 

·-~~·--

tebdil edilecel(tir. 
hisse senetleri2 - Hamiline ait 

mizi ınübayaa eden hissedarımı-
• 

zın senetlerini almak Üzere ret-
.; 

lerindeki makbuzlarla şubemize 
olunur . müracaatları 

• 

rıca 

lstanbul dördüncü lcra daire- lira kıymeti muhamminesi gayri 
sinden : Halitaefendinin Musta- meıgul bağ yerinin hissei mez-
fa efendiden borç aldığı iki ytl:z ktiresi ve gene ayni mahalde 
seksen liraya mukabil birin ... i yüz elli lira bedeli)e talibi uhte-
derece ve birinci 11ra No. ile sinde olup kırk beş gthı mtlddeUe 
teminat irae eylediği Ramide müzayedeye Tazolunarak bedeli 
Kışla caddesi arkasında atik 2-2 müa.ayede haddi liyikinde gö-
mükerrer No.lu müştemil bağ rülemediğinden bir ay müddetle 
yerinin yüz altmış hisse itıbarile temdit kararı verilerek mevkii 
22 hissesi atik 2-2 mükerrer milzaycdere kon!DUftur mezklr 
numaralı kulübeyi mt!şteml bağ hi::selerin iştiralanna talip olan-
ycrinin hududu üç tarafı yol di- l d h · d tüm t ı 

1 ar \'C a a zıya e ma a a -
ğer tarafı Hacı brah·m efendi mak iıtiyenler h:.sseJere mus'p 
ve Hüseyın nğanın bağ yerile 
mahdut kayden on altı bilmesa- kıymeti muhamminelerin yüzde 
ha on dokuz dlSnBm miktarında oa oiıbetinde pey akçelerini ve 
olup -denınftnd~ ta"t.minen dök- 928·6786 doaye numaraaile İs-
san arşın murabbamda :zemini tanbu~ dördlıncü icra memurlu-
toprak muhtacı tamir babçı- ğuna müracaat etmeleri Ye 
van kulübesi ve önünde yth 21-12-929 tuihinde 14-16 ya 
adet büyük muhtelif meyva ka<lat ihalei katiyeleri yapılacağı 

1 Haziran hulul e ti 
ağaam muhtevi rlört bin be~vüz ilan olunur. 

~-...... -
1-ıer muamele meclıuri o k 
yem harOcrlc ) a1.11m 1 iiır. 

ADLE 
1 mutfak 1 halA ikinci ·--···

Büyük Tayyare piyangosu 

Yedinci tertip "5" inci keşide YAZI MAKİNESi 

250 « (( kumsal « 

kat 1 oda 1 sofa 1 hali 
kap sarmç, bahçe. 

30 Birinci kat 2 oda mer-
mer taşlık 1 mutfak 1 
hala ikinci kat 4 od:ı 1 
sofa 1 hala kuyu, sarnıç 
bahçe. 

240 Kinalıada sultaniye ahşap ha. 19 U!min kat 1 mutfak ye 
mek oduı aptesane 
kuyu .koridOI' k6miirlük 
birinci kat 4 oda 1 ko
ridor ikinci kat 4 oda 
1 koridor 1 hali bahçe 
Dahilinde 1 harap ahır 
1 aptesane 1 mikdar 
bah~e. 

f\"ülk1yeHnirı '"ru ıtu h31inde falr'iye olunmak sureti.le balada mu· 
ba, er emvali g yrimenku!enin birer senelik icarları 19/11/ 929 
tar hinden itibaren yirm· giin müddetle müzayedeye vaz edilmiş 
olduğundan talip olanlarm 81i21929 Pazar günü aaat 14 te adalar 
mal müdürlüğünde müteşekkil .tabf kom. ıyonwıa mwacaatlan 
ilan olunur. . 

* KİRALIK DÜKKAN: Divan yolunda sıhhiye müzesi altında 
N. 1l , sene k ırası 136 liradır. Müzayede 27 tqrinsani 929 çar

. pmba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1093) 
,._ KİRLiK GAZİNO VE TARLA: Silahtar ağada Çoban çef1Dede 

bir tarafı dere diğer tarafı ÇobançeşmedeD Silabtarağya giden yol 
ile mahdut 17 dönüm tarlası bulunan gazino kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 220 liradır. Mü:z~yede 27 tqriıüsani 929 tarihine mil· 
udif çarşamba günü .-at 14 te Defterdu~a yapalacakbr. (1072) 

Jf-SAT LlK EV: Kumkapıda Şeyh Ferhat mahallesinde Havudu 
lamam caddesinde No 47,~ katbr. Bodrum kabnda odunluk kfS-

11 1 inu evvel 
Büyük ikramiye: 
50,()00 liradır 

Aynca: 2 5,000, 15,QOO, 12.000. 10,000 lirah1' 
kramiyeler ve 10,UQO liralık bir mDkAfat. · 

mürlük 1 inci katta 1 oda 1 hali 1 sofa 2 inci katta 1 oda 1 so
fa 1 hala 3 üncil katta 1 oda 1 sofayı müştemild:r. Tahmin edilen 
bedeli peşin verilmek şnrtıle 2000 Jiradır. Müzayede pazarlık .su.re 
tile 14 Kinunue•el 929 Cumartesi gftnü saat 14 te defteı-darW<ta 
yapılacal.:tır. (902) 

* SATILK EV: Kumkapı]a Şeyh Ferhat mahallesinde Havuzlu 
hamam sokağmda No 49-3 kattır. Eodrum katında odunluk kö
mürlük 1 inci katta 1 oda 1 bela 1 sofa 2 i11ci 'katta 1 oda. 1 sofa 
1 beta 3 Ondl katta 1 oda 1 sofayı müştemildir. Tahmin edilen 
bedeli peşia verilmek şartilc 2000 liradır. riıllzaye(}e pazarlık sure
tile 14 kiınunuevel 929 cumartesi günü saat 14 te Defterdarı a 
yapılacakbr. (903) 

.. SATILIK KAGiR EV VE DÜKKAN: Samatyada lmrahpr 
İlya! bey mahallesinin istasyon sokağında N. 20, 2 katta 6 oda 2 
sofa 2 mutfağı mnştemil ev ile müştemilatından olan ~ N. b 1 
oda 1 halayı mtiftemil dükkan mil:zayedeye çıkarılmı~br. Bedelf 1 
senede iki tllksitte Teri mek şartile ikisinin tahmin edilea bede1i 
3500 lira, müzayede pazarlık suretile 14 klnVf1evel 929 cumartesi 
günü aaat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (895) 

A rnpada 1898 een ındl" tik 
ima,! edilen bır yazı malu ıd r 
ŞimJ.iYe kadar h tiln i ' 1 

380,00o ADLER MAKİN'"":.S 
5atılnıı,hr. Anııdolu, a 26 4 nıa

kıne ~öndari•mı tır. 

ADLE 
Makinesinin hususiyeü: 

Harfi rin mCh ızı vı\nışu r. 
Bıı fabrıkaMunn ihtıraı olma 
ııibarile başkalan 1arafm~n tak 
it t'dilemLz. Bu 8\t'de fazl 
kop~a çıkannak m mltiindor. 

ADIJER l\1AKİNESf 
•EK DAYA,. lf{LIDlf. 
ADLEI~ l\11 KU &Si 
EN İYİ BİR 1\1AKİ

NEDİR 
AnaJolu içip tali Aceoıalır 

aran n ta\ ır.. 
l3ir Aln'ıao 01iıteheeuıı idamn 
nltında lıltıınhwda her rruna makı
na tam n ıı;m lıir t ımırlıanc L:ü-

pt ett~uı tel ır .,,ı<'m. 

Daktilo oı k1tbı lstanbul. hahçe 
kapı e ı a bankası . 

Adler makineler?"nin 
baş acentası 

RIŞAR VOLF 
Galatad& Voyvoda hıttu ,7.10 

Galata Po<1fa kutıı•ıı 447 
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~I Bir karag'iin dostu fehrımızde ı Telsizde J 
Kolonel Turling Amerikada bizim -!IE!i!!Eiiiiii~~ 

pu işleri ve irti-
l memurlukları 200 

BAflıca dünya iatcu-

İ ÇİD den fazla konferans. yonlanmn proeromlorı 
Solı 

vermiştir 
npu iflerine çC)k ydmıdan 
iım. Tapu idaresi irtibat 

.aıurluğu teaiıile bir yenilik 
oak istiyor. Halbuki bu 
at işi yeni bir şey değildir: 

• el!ilik Uatey.e dahil Adilin 
r'tfteri hakanı emaneti zamanın
~. da bayle bir irtibat ve hatta 
.um ve erkeklere mahsus bir 

"Türkün alicenap ruhunu, müstesna hayat kabiliyetini 
919 danberi cihana haykınyorum,, diyor 

Maruf Tllrk mubipleriadea bir hazine addediyor ve bunla-
ve Amerikan muharrirlerinden nn mulıafazuı için bir tefkilit 

acaat kalemi ihdu edilmif, 
at ytırtımemişti. O Yakitld 
unun kadrosu genif olduğu 

kolonel Velington Furlong tay- yapılma•m tawlye ediyor. 
yare De Atinadan ıebrimize - Bayle bir encilmen vardır, 
gelmiştir. Şimdiye kadar yeni dedik. 
Tilrkiyeyl Amerikalılara tamt· - Peki ama bu encllmeni-

de. .. 
Tapu mndtıriydi bu lrbôat 
e o kadar ehemmiyet ver
. ki Beyoğla ve Oaklldar 
elcrİDİD J•ih boya kapıla

aynalanm bile kestirmiştir. 

mak için Amerikada pek çok neş- çÜftınmyOf'lftlllUZ, dedi? 
riyat yapan ve 200 den fazla ka& Kolonel Furlonı ayni nmu-
fcrana Yeren K. Furlong bu defa ela coğrafi kqfiyat yapmakla 
yeni T.llrkiye bak1nnda tetkikat maruftur. 904 de Trabalusgarbe 
yapmak ve hnktmet ricalimizle gelıait. ve sahra)'I c!al.rlfhr. 
g6rütmek tlzere aeyüat etmek- cSahranm kapımnda» timvanlı 

sahipleri ancak fçerlye başla
uzatabiliyorlar. Zabıt yapan
ııyn, aenet tanzim edenler 
, birer odaya konulmuştur. 

tedir. Vat!\JgtoD seRrimlz Mah- eMri ,ahret kveRQllfbr. 
tar bey, Feyzi ve lsmet paşalar- Koloael Purtong Ankaradan 
la, Tevfik ROftll, Saracoğlu Şllk- Sarl;e, Irak, MllU' t..ıkile Şarki 
rl, Ştikrll Kaya beylere yazdığı Afrikaya gidecek ve bllyDk 

Kapılar da mecıurlann Ozcrine 
htarla !dlıtlenmektedir. Eski

bir gilnde yapılan it şimdi 
kal bir haftada çıkmaktadır. 
mlhıaaebetle her p g6rlll
ekaık olmuyor. 

taysiye mektuplarile ba Tildc dan avlarına fltlrak ec:leeektir. 
muhibbi muharriri takdim et- =-•n- · · :; 
mekte ve «memleketimizin kara 
g6D doatu» diye tavlif etmek
tedir. 

Koloneli dtin Perapalas ote· 
lbide ziyaret ettik. Bize aeyahati 
hakkında fU beyanatta bulundu: 

• - Memleketinize ikbaci defa 

it sahipleri koridorlarda a&y· 
orlar. ÇGDldl en ufak Ye 

en en mühim bir it için mil
at mrasmı beklemek zaru-
var. geliyorum. 919 da V enay kon-

Halbuki Byle ferağ muamele- feranaındakl Amerika heyetl 
• olur ki bir saat bile tehiri murabbuam tarafuıdu Anaclo-
• değildir. Çtinldl mUıteri ve luda tetkikat yapmıya memur 
bayiden birinin cayması, ve edilmiştim. TUrkiyeyf içinden 
pey ahnarak muamele yapıl- gardüm ve Türktln mtıstesna 
an vefat ıhtimali gibi ehem- seciyesini, aUf!enap ruhwıu ya• 

···-~:'tıt't --= .... s.,. 
S S - Biz bu kariimfzin fikri- bir hayatiyet sahibi ve yaşamıya 
~ iştirak etmiyoruz. Eğer ye- namzet olduğunu raporlanmla 

e mahzur milstacel ve mü- anlatmıya çalııbm. Bu fikirlerim 
ahvale inhisar ediyrsa, ida· tahakkuk etti, bundan sonra da 

, elbette ki bunu~ çareaini Ttlrkleri AmerikahlMa tanıtmak 
linmllşttlr. Belki bu auretle için çok çahfbm. Artık Ameri-

bir mftddet yavaf gider, kada yeni Nlirkiye hakkmda 
at memurlar da, haklı, hakanı mllsbet fikirler hud olmuttw .. 
am albnda kalmaktan kur- lnklllbunz hakkmda bir çok 
lir. DOn ytlrlltOlemiyen bu Amerika mecmualar.ma yeni 
bu~ yftrllmemesi ipa hiç makaleler y•PMk emıile An-

• sebep yoktur. karaya gidiyorum. 

«Son Sa t » in tefrikam: 32 

Karanlık 
uhatriri: Vela 
- Ruhla cu? 
- Evet.. Bir otelede idim.. 

-tioik odada bir çıtlık koptu. 
ftum, g6zGml açbğım zaman 

• nl'llc yabyordum. Bildiklerim 
dan ibaret.. En mühim me-
~ ~\t Odreyi maiyetimlze 

bilmektir. Git kcndisile. g8-
' para nekadar istene ver. 

- Ne vakit lıe bqlıyacak.. 
- Bugün.. Nihayet yann .. 
apacağ'ı it gayet kolaydır. 

dalyeslne oturup l orington 
inde bir ihtiyarı g6zetliye· 
~ 

"" Odrey işini bitirerek aaat 
e idarehaneden çıktı. Ci-

~clald pzinolarclu biriDe 
Çayını içerken bir adam 

a yaklafb. Mntebeuim bir 
• ileı 

-.. Eveİc:e g6rllfmüttük mia.. 
Vilittir. 

- Habrlıyorum.. 
- Stamer Taharri acenteli· 

ınOnıessiliyim. 

urat ... 
lrlütercimi: Um er Fazıl 
Mister Stomer beni aizinle g6-

rüıme~ için rolladı. 
- Benimle mi? 
- Evet miı Bedford .• Slllyor-

aunuz ki aceateliğimiz diinyanin 
en ylkaek ve ıayuu itimat bir 
flrketinl temml edfyor. 

- Mister Stomer benden ne 
lltiyor? 

- Kedm memurlanmzdan bi
ri evlendL Yerine ıisden daha 
mlinaıibini bulamadık. Mister 
Stomer bu hususta sizinle görüş
memi amrettl. 

- Beni?. Bir polu hafiyesi 
ha?! ... 

- Fakat aize m&f1dll işler 
verecek değiliz.. 

- Mister Stomer vaziyetini 
bilmiyor mu? 

_ Gerdanlık meıeleıi ise evet. 
- Bır bınw 'takip içia bir 

hırsız istihtam edi ecek &yle mi? 
- Hayır.. Husu.si bir iş gir .. 

cekılnin. Torington isminde bir 
adıımın harekatını bize ihbar 
edecekabıiz. 

Kolonel Turltag Şnraplaraoa 
Tnrkiyenin yapbğı medeni in- Mttskirat inhisar idarelİnfn 

kallp pek bftyllldOr ma~a... Bir Framadaa ıetlrdlli prap mllte-
meıiılcketi• b5yle bir ede dl- ham11 lznili. llzllm ve incir mıa-
rilm~ ve medenilcwmeiicl bel.. takaamclaki wldkatm 'bititdik-
ki aiz bizim kadar hayretle 16r- ten aonra Tralqaya seçmiftir. 
uılyonmauı. Hapa göre· Gazi llit.-... 'f eldrdafıt Kırk
yahıız Ttlrkiyenin değil, bütb laeli havalisiııdeki bağlan, 
dthıyanm bllylk adamıdır .. Tarih ..._ cln4lerini tetkik ve taanif 
ona buflbı hali oldup mev• etmekle •etguldilr. Bu tetkikat 
kiden çok yGbek bir 1118"1d Ye- -bu ay tçihde bitiıileçek. ondan 
recektir. sonra da ıarap faf>rikumm te-

BlltOn ideallerin bilftll tabak· ıfıl meselesi halledilecektir. 
kuku ıllpheaiz zaman aaeaelesi>-
dir; fakat ben Gazinin, i4eaUni ba Şimdiden yapdan tasavvurlara 

..,..,._. .. ~lll*tn .. ~ ~.., ·~"'* ...- .Jabrikml 
eitil1mf ıarByorum. • ~ '*"" ltludlaı ı .... 

Bunlan ı&yliyen Kolone1in lnnlmıl)'acak derecede btıyilk 
g6zlerinde hakild hayret Ye tak· Ye Ddlkemmel olııcakbr .. 
dir panltılan glrilltıyorda. Diğer taraftan 8ğrendiğimlze 

« Ankarada yapacağım tetld· ..... prap mtıtehassw lmıirde-
kat, dedi, Ttırk inkdAl>mm nnılı· ki &dm vaziyetini çok beyen
telif •balardakl lnkiıafı olacak· mlftlr. F.ıcat buradaki Oztımler
br. Amerikada Ttlrkiye ~- cim yahu b•y11 fal!ap istihsal 
ki tetkikler btlylk bir ataka Ye eclftebH~cektir. & sebepten fa'fı,-
nienkla takip ediliyor.• rlkanm, renkli nztımleri pek çok 

Kolonel lstanJ>ulun tarihi abl- olan Mt1refte havalisinde kurul· 
det~rinl dtlnyada ntiaR olmıyan mua kunetle muhtemeldir. 

- Toriılgton ıbu? 
- E•el. Cenubi Afrikalı bir 

zeagln. Hem siz Afrikablarla 
.ıtkadanmnz. 

- Fakat bir ldımenln nasıl 
gketleaeceğinl bilmi1onan.. Ta
kip mi edeceiim? 

- N•Jll'··· Yalınız enmıla ta-
Dlf&&akanuz. 

- Hınız mı? 
- Değil.. 
- Cani mı°? 
- Fe11kallde •r-ılıli. 1111& 

yallDIZ ODU takip edenlerin kim
ler olduğunu 8ğrenmek iatiyoruz. 

- lliılt. Stomeri girebilir 
mivim? . 

:_ M'aalesel Amepbya gittL 
Sizi her h«ld~ İl batına getir
memizi. emnttL 

- f>ltlne)'in:Lw. 
Diyerek a,n)dılar. !Iraz., ... 

Vilit yazıhanede o.tadmm ~ 
da idi. Muvaffakiyetini söyledi 

XLll 
Tanınmıyan arkadaı 

Tormgton «Riç karlton» da 
Bravn namile ikamet ediyordu. 
Hemen hemen hiç misafir kabul 
etmez, hatta yemejlat bile amu
mi salonda ye~l. Otelde 
pek az kimseler varlığından ha
berdardı. 

O gibi bra bo1la lrir ulam 
otele girdi. Upfa ilminin mister 
Bravna g8tllrlllmeaini söyledi. 
tJplc 

- Mektup yazmalıydınız. Çüa
ltl randevusu olmadan hiç kim-
aeyl kabul etma. -

- Bir kere ıorunuz. 
- İsminiz nedir? 
Adam ismini .ayledi. Utak 

merdiTenlerde kayltolda. Birkaç 
dakika sonra avdet etti: 

- ili. er B.aa ehinle ran
deVUS11 olmadıjmı aaylnyor. Ne
recfm gel1oıwnuz? 
ŞU. ·~ Wr mlcnberat 

ttlccarınm ismini verdi.. 
Adam BraYDDI odııuma girdiği 

zamaa ihtiyar meldap yazmakla 
mefguldl. 8llfmi kafdıraralr mi
aaf&ini Mlzdl Ye ıord'a: 

- Dobirzden mi geliyorsunuz? 
- Evet., 
- Beni nereden tanıyorsunuz? 

1 

- Cenubi Afrikadaa tamyo-
ruıs. 

•• .. lllllctalyeJI lpret etti: 
- Ne vakit?. 
- O feltkete .., .. bhuD; 

d .. •veL Dltmlt' Wr ..a.ta
flDIZa yardıat.- .;etmek istersiniz 
zannederim. 

19 tepiniuni 

lstanbul 1200 metre 

17.SO-18.30 Saz heyeti, borsa ha. 
berleri. 

18.30-20.30 
20.so-22.80 

Bel~at 

19 

21 

B&dapefle 

18.10 
23.30 

Bnkrq 
17.SO 
21 

Prag 
17.80 

21.SO 

Cazbant - Orkestra 
Saz bey'eti, Anadolu 
aıansı haberleri 

429. metre 

Kafe Moskova orke• 
trası. 

Anton Rilhinsteinin 100 
Qncil ecnel tevellüdü 
terefme konser 

SSO. metre 

Konser 
Mllzilc Tziganne 

394. metre 
Cawuıt 
Conset Symfoniput 

487 metre 
Konser 

Konser Bedioz ve Lıa. 
tin eserleri 

~.80 Milll varkılar 
Moravaka

Oatrava 

21.80 
22.15 

26~. metre 

Piano-Solo 

Halk tarlaları ( BratJ.8. 
Javadan) 

516. metre 

Opera, Rigoletto Verdi 

( Şehir operuuıdan oak
leıı) 

K&nigswua
terhauaea 1635 metre 

ft 

Milbo 
U.30 

Roma 
BOi 

Ton.o 
tl.81 
M 

V111ova 
20.50. 

Esplanad oteli orkestra11 

500 metre 

Koeert: Bizet, Spotiniı 

Chopia. Ptıcci.ni, Schü-
man 

441 metre 

Opera: cRomeo et Jüli· 
ette,, 3 perde 

275 me.tre 
Konser: Solistea 
Dant ~avalan 

1412 metre 

Opera: ( Poman opera. 
smdan) 

- 8aylediğiniz doğru ıae ta
bft. Fakat ben sizi tanıyamadım. 
Nerede g8rfltmuttnk? 

- IClmberleyde. 
- ismimi biliyoımusunuz? 
- Biliyorum. Fakat söyleme-

me lllzum yok. Siz Bravn ismile 
yapmak ietedlkten sonra ben 
ne diye size aeı gDnleri hatu
latayım. 

- Daha doğrusu haplsanede 
beraberdik. 

Bravn mektubunu hirtirmit ve 
&malamıfb. 
Masanın g&zOıaden çek tlefteri

nl almak ilzere iğıldi. Adam 
dalgınlığından istifade ederek 
imzayı okudu. 

Bravn ,eki imzalacL. Şahsı 
meçhule uatb. 

- AL.. 
Adam çeki cehine ;erJeştird~ 

ve pldı. 
XLID 

Torfng~ Mafpoı 
Martin St tan ayn ır 

aynlmaz evine g eldi. Dora ken• 
dflilll bekliyordu. 

- Dbra, Marşalt sana Mal· 
pastan bahsettı mi? 

[Arkası var J 



12 Sahife Son Saat· 

A . r abancalı kadınlar 
Yalnız bizde değil, başka 

yerlerde de var! 

ASRI MOBILYE 
Silah atan kadınlar yalnız biz

de mi var 1 Başka yerlerde da
ha çok! Böy]e bir hadise Uç 
dört gün evel Atinada da vuku 
bulmuı, Marika Y anopulu ismin
de 17 yaşında bir genç kız, 

kendisini aldatan 26 yaşında 
Bozoviç ismindeki Aşıkınm 
evi önünde bekliyerek, ona 
üç el sil~h atmış ve birisini isa
bet ettirerek merkumu tehlikeli 
surette yaralamıştır. Garibi şu 
ki, Bozoviç kendisini yaralı· 
yan tabancayı bir kaç gün evel, 
intihar etmek üzere bizzat Ma
rikaya VP.rmiştir. Maıika Bozovi
çin izdivaç vadine aldanarak if
fetini kendisine teslim etmiş 
feliikete uğradıktan ıonra, ümi
dinde aldandığını görmüş ve 
intihar edeceğini işıkına bildir
miştir. Aşıkı da bütün soğuk 
kanlılığını muhafaza etmiş ve 
batta, nihayet kendisini yaralı

yan tabancayı Marikanın eline 
vermiştir. 

Mağazasında her keseye uygun yatak, salon, yemek 
ve yazıhane takımlarile karyolalanmız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kafidir. İstanbulda Fincancılar yokuşunda No. 27 

Telefon: İstanbul 3407 . 
AHMET FEVZi 

Oktruva 
Görünüşe bakılırsa 

tenzil edilmiyor 
Oktruva resmi tarifesinin ta

dili için Cemiyeti Belediye en· 
cilmeninin tetkikat yaptığı ve 
ticaret odasının da bu hususta 
bir rapor hazırlamakta olduğu 
malumdur. Oktruva tarifesinin 
tadili hakkında Cemiyeti Bele
diye azasından bir zat muharri
rimiz demiştir ki : 

- Encümen tarifeyi tadil 
edecektir, tenzil etmiyecektir, ve 
esasen buna imkan da yoktur. 
İtiraf etmek lazımdır ki, tarife 
hiçte yüksek değildir. Emanetin 
varidat menbalannı ve bu 
menbalardan gelen varidatı 
azaltmak hiç doğru olmaz. 

Tenvirat, tanzifat, kanalizas· 
yon, istimlakAt, itfaiye ve haıta

neler, borçlar, köprülerin tamiri 
ve maaıatın tediyesi için bir 

rrramvay şirketi tarifesi 
1929 senesi feşrinisanisinin 25 inci 

gününden ifibaren Uünıahire 
kadar muteberdir 

No. Hutut Hareket 

g HARBiYE- SiRKECi { ~arbl~eden - Sirk~ciye 
Sırkecıden - Harbıyeye 

10 ŞİŞLi - TONEL { Şiıliden • Tünele 
Tünelden • Şişliye 

11 KURTULUŞ-TÜNEL { K.urtuluştan • Tünele 

~ 
Tünelden - Kurtuluşa 

12 HARBiYE • FATiH { Ha~blyeden • Fatihe 
ıı...ı. Fatihten • Harbiyeye 
Vı 14 MAÇKA • TONEL { Maçkadan • Tünele ~ Tünelden - Maçkaya 

~ 15 TAKSIM • SIRKEC\ { T~ıi°:'den • Sirk~ciye 
~ Sırkecıden • Taksıme 
lııı.c 16 f/. AÇKA • BEYAZIT { Maçkadan • Beyazıta 

Beyazıttan • Maçkaya 

18 TAKSİM· FATiH {Taksimden - Fatihe 
Fatihten • Taksime 

19KURTULUŞ-BEYAZn{Kurtuluştan - Beyanta 
Beyazıttan - Kurtuluşa 

Beşiktaıtan • Bebeğe 
~ Beşiktaştan - Eminönfuıe 
S!; Bebekten • Eminöniine 
S:· 22 BEBEK- EMiNÖNÜ Eminöniladen • Bebeğe 
~ Bebekten • Karaköye 
~ Karaköyden • Bebeğe 
Vı Bebekten • Beılktap 

~ 23 ORTAKÖY-AKSARAY{ 0 rtaköyden • Aksar~ya 
~ Aksaraydan • Ortakoye 

~ 34 BEŞIKTAS FATİH {Beıiktaştan - Fatihe 
• Fatihten - Beşiktaıa 

F Birinci Son 
asıla hareket hareket 

7,14 

3,6 
9 

30 

5,11 

30 
5,8 
10 
7,9 
14 
15 
30 
6 

13 

8 
16 
50 

7,00 19,00 
7,31 19,31 
6,36 24,14 
7,02 24,38 

21,10 23,30 
21,30 24,00 

6,09 1,00 
6,21 1,05 

21,40 23,30 
22,00 24,00 
7,10 20,00 
7,35 20,30 
7,00 21,30 
6,53 21,33 
7,46 18,46 
8,32 19,32 
7,00 21,04 
7,50 21,54 

6,01 -
6,22 -
6,30 21,47 
6,41 22,34 

22,20 24,45 
23,04 1,25 

2,05 

10 6,09 20,42 
17,20 6,35 21,33 

9,15 
20 

7,00 20,30 
7,46 21,16 

Aksaraydan • T opkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 

3 2 TOPKAPI. SiRKECİ Sirkeciden - Topkapıya 
kalemde 5 mi\f on lira aarfeden , T opk11.pıdan • Beyazıta 
Emanetin zaten biltiln varidatı ~ 8eyaı:ıttan • Topkapıya 

6,9 
20 
60 

6,12 -
6,33 22,10 
7,09 22,46 

24,00 1,00 
24,30 1,40 

2,00 6 milyon liradır. Bu vaziyet a Topkapıdan • Aksaraya 
şehrin niçin imar edilemediğini ~ Aksaraydan • Yedikuleye 6,10 
pek ala g~sterir. Sonra Emanet ~ Yedikuleden • Sirkeciye 20 
resimlerinin hayat pahalılığı 11%e- "< 33 YEDİKULE-SIRKECi Sirkeciden • Yedikuleye 60 

6,10 
6,33 22,14 
7,13 22,54 

rinde tesiri olduğu ıöyleniyor. Vı Y edikuleden - Beyazıta 
Rica ederim, bu iddia ile Ema· t Beyazıttan • Y edikuleye 

24,00 1,00 
24,30 1,40 

2,00 netin 200 bin liralık kantariye ~ Y edikuleden • Aksaraya 
resmi kaldınldı. Hayat ucuzladı ~ Akıaraydan • Edimekapıya 6,01 
mı? Ne gezer! Biz oktruva res- ıı...ı. Edimekapıdan - Sirkeciye 7,11 6,31 22,25 
ı:tıini tenzil edersek, fasulye 37 E, KAPI -SiRKECi .Sirkeciden - Edimekapıya 15,21 7.04 22,58 
okkada 20 para ucuzlıyacak mı? Edimekapıdan - Fatihe 50 23,40 1,20 
Hiç zannetmiyorum. Fatihten - Edimekapıya 24,05 1,45 

Ekmek YB Francala f iatıarı 
Şehremanetinden: T eşriniıanl

nin on dokuzuncu Salı gününden 
itibaren ekmeğin kilosuna on 
beş buçuk kurut azami fiat 
vazedildiği ve francala fiabnın 
yirmi üç buçuk kunıtta ipka 
olunduğu ilin olunur. 

Romen torpitolon 
Atinadan bildin1diğine göre 

ltalya deniz tezgahlarında tamir 
edilmek üzere Köstenceden yo
la çıkan Romanyanm iki torpito 
muhribi Pireye vasıl olmuılardır. 
Orada bir iki gün kaldıktan son• 

ra yollanna devam edeceklerdir. 

Edimekapıdan • Aksaraya 2,00 

Ökstlrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Doktor FETHİ 
Cerrahp~a Hastanesi 

Bakteriyoloğu 

Kan ( Vasscnnao teamdlQ ) idrar, 
balgam cerahat tahlilleri ile huta· 

lıklann bU5Ust aşılan yapılır. Tele

fonla mah1ma tverildiği takdirde tahlil 

edilecek mevat aldmlarak biIAhara 
raporu takdim edilir. 

Muayenehane: Beyoğlunda, Ağaca· 

miinin karşısında 

Telefon: Bevo~lu 534 

Kiralık ardiye 
Haıırcılarda fındıkçılar sok:ı

ğında kuru kahveci hanı ittisa

linde 300 arşın üzerine iki kat 
tam klrgir tütün ve Trikotaj ve 

sair lmallthaneye elverlıli ardiye 

mahalli kiralıktır. 

isteyenler, Asma altında Ça

vuş beıı hanı karşısında 59 nu· 

marada çuvalcı M. Ali efendi ye 

milracaatlan. 

Ka sızlık, sinir, romatlzmaı 

PERTEV Surubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

FABRİKASI 

lstanbul Çeııberli Taş 

-===~ N AK 1 L ~555Q 
Or. ROBERT ABİMELEK 
Deri ve zührevi hastalıkları 
mütehassısı Beyoğlu Tepe
başı 20 Pedrelli hanı No. 3 

Tel. B. O. 606 ~=~ 

Doktor A. kutie 
• 

Elektlrtk maJdnelerty1c belsoğuklugu, ldra 
darlığı, prostat, ademılkt!dar, bel gevşek
llRI cilt ve firengiyı ağrısıı tedavi eder. 

KaralcOyde- Börekçi fuıru sırasında 34. 

Döyçe O. Bank 
Tarihi tesisi: l 906 

Müe~sitderi: Dres<lner hank A. 
Şaflıavcnşer bank F rnyn Na
l!İyonııl bank fur DO •çlnn'd 

Merkezi; Berlin; şubeleri: IJam. 
burg. İstanbul cı:Galata ve İstan
bul>, İzmir. 

Galata kısmı telefon: Beyoğlu: 
247, 243, 684,685 

İstanbul kı mı telcton: İstanbul 
2842, 2843. 

Deposu: İstanbul Tütün güm· 
rü~ü. Telefon: İstanbul 8227. 
BılUnıum banka ınunmelatı ic-

ra ve husu•! kn•nlıır İaC'r olnuıır 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet büyük ve 

parlak dürbünlü zarif fotograf 

makinelerimiz gelmiştir, muhay

yer ve teminatlıdır, tecrübeleri 

yapılarak teslimi teahhüt edilir. 

Merkezi: Asma altı Yıldız Han 

Şube: Eminönü, (51~ numara 
Mel:met Ruhi bey müesseseleri. 

Kadın hastalu: kları hei.m. 
Do ktor 

CEl1HL ZEKl 
Her türlü kadın rahatsız

lıklarını ciddi, seri ve muvafık 
bir şekilde tedavi eder. Maçka 
palas ikinci kapı No 14. 

Her giln öğleden sonra 

Operatör 
Ahnıet Burhaneddin 
Cerrahpnşıı hn tnnesl operatörü 

Muayenehane: BeJ oğlu, Rus sefare· 
tanesi karşısında 348 numaralı suri
ye çarşısı npartı ınnnı 8 numıırndn. 

Telefon· R 'oiT1 ıı 161.) 

eyrıscfain 
Merkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

Şube ıcentası : Mahmudiye 
hanı altında. İstanbul 27 40 

Tra zon lkinci postası 
(lZMtR) vapuru 21 teşrini· 

sani Perşembe günü akşamı 
Galata nhumından hareketle 
[ Zonguldak , İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize] ye 
gidecek ve [ Of, Trabzon , 
Pulathane , Giresun , Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve lnc 
bolu l va u~ravarak gelecektir. 

Yelkenci 
\ 1APURLARI 

Karadeniz lüks ve sürat poıtuı 

Vatan 
vapuru 20 teşrinisani 

Çarşamba 
günü akşam Sirkeci rıhtımın
dan hareketle doğru [Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon , Sürmene 
\'e Rize ] ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kcnci hanında kain acentesine 
müracaat. Tel. 1standul ı 5 ı s 

NAİM VAPURLARI 

İZ1\1İR-l\1.ERSİN postası 

ADA 
PE ŞE1\1BE 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Çanakkale, lzmir, 
Külluk, Bodrum , Rados, Fet
hiye, Antalya, Alaiye ,.e Mer 
sin] e gidecektir. Fazla tafsilat 
için Galatada Site Franscz ha 
nında ı 2 numarada acenteliğine 
müracaat. 

Tel. BevoJtlu 1041 

lstanbul Defterdarbğındaıı: 
Kiralık mer'a ve. mandıra, 

Ayasağada 5000 dönüm mikda· 
nnda mer'a ile içindeki mandıra 
3 sene müddetle kiraya verile· 
cektir. Senelik kirası 450 liradır· 
.Müzayede pazarlık suretile 19 
tanunuevel 929 Perşembe günU 
saat 14 te defterdarlıkta yapı" 
Jacnktır. 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ve terkosla mucchhez 

ne:r.afet ve tahnretile milşterilerinin 

ınazhan takdiri olnn otelimize bu 

J fa mücedJeden banyo mahallile 

tek ynmklı odnlar inşa edılmiştir 

Binaenale) h aılc ikametine de eon 

derece eJ,·eri~lidir. Eh'<en ücretle 

ıLon mankn) dedilir. Rahatını ve it

tirahauni arzu eden zevatı kiramın 

teşnflen kendı menfnndan ıktizıısın-

dandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon ~2 

ademı ıktidar, tasallfıbu şeraiOı 

bel gevşekliği, göğüs hastalıklanıı• 
karşı HASAN KUWET 

ŞURUBU gayet nafidir. 


