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Bugün 12 ·sayıfa 

AKŞAMLARI NEŞROL'\J~U~ 
; 

Arkadaşlarımızdan istiyor ve bekliyoruz: "Son 
Saa~,in haberlerini me' haz göstererek 

Öğrenmek isfiyorıu 

Bir vatandaıı kelepçe 
ile tcthire hakkımız 

var mı? 
Ara sıra so

kaklarda tesa
düf ediyoruz. 
Ônde bir a
dam ve arka
da polis, yürü
yorlar. Fakat 
dikkat ettiği

.._ ... ...,""'-liıl..,..ı1ıı1 mfz zaman bu 
adamın ellerinin kelepçeli ol
duğunu görüyoruz. Bu adam 
pek muhtemeldir ki bir mer
kezden diğer merkeze naklolu
nan bir maznundur. Yalnız mu
hakkak olan birşey var ki o, bir 
mahkeme huzuruna çıkıp hak
kında hilkUm giyene ve bu 
hnküm kat'iyet kesbedene ka
dar kanun nazannda masumdur 
ve tertemizdir. 

Hiç bir kimsenin, bir vatan
daşı halkın ortasmda bu suretle 
teşhire hakkı yoktur. Ve her 
vatandaıın ıeref ve haysiyeti 
-hatta bu vatandaş bir lostracı, 
bir hauıal dahi olsa - masun 
v.o ınuhteremdir. 

Otrenmek iatiyonız: 
Bu insanlar, halkın ortasın-

dan kelepçebent olarak teşhir 
edilmeden götfirfilemezler mi? 

İtalya sefirleri 
Yeni sefir Tokyodan 
hareket etti; 2 ayda 

gelecek 
İtalyanın An-

,.. kara sefiri .( M. 
Orıini ) nin Ber
lln sefaretine 
n ak le dil d iğini 
yazmıştılL Ahi
ren Roma dan 
avdet eden M. 
Orsini abürgiln 
Ankaraya gide-
rek hilkiimeti
mlze veda ede
cektir. 
İtalyanın yeni 

M. Orslnl Ankara sefare-
Barone tine tayin edilen 

ıabık Tokyo sefiri M. Pompeo 
Aloiıl Japonyadan hareket et
miıtir. Fakat ancak iki ay son
ra 9ehrimizde bulunacaktır. 

ltalyanm Atina ıefiri de Bu-
dapeıteye nekledilmiıtir. Atina 
sefaretine Lizbon sefiri gelecek
tir. 

------------------~ Hoydorpaıa tramvayı 
Haydarpaşa tramvayının resmi 

kOıadı Muhittin beyin Ankara
dan avdetini milteakıp yapıl:ı
caktır. Hattın teaiaab bitmiş 
gibidir. 

Bo~ozlor komisyonu 
Boğazlar komisyonu hu sabah 

ıçtlma etmiştir. Bu içtimada Bo
ğazlardan geçen Yunan gemileri 
aıeaelesi koa.uıulmaaktadır. 

lstanbulda yeni 
bir komisyon 
Kazancını saklıyan 
müesseseler takip 

edilecek 

• 

Maliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü B· 

fstihbarahmızA nazaran Maliye 

. vekaletince İstanbuldakl belli 
başla bazı şirketlerle bazı hususi 
mUessesatın heaabat ve muame
latını tetkik için hususi bir kom-

) 

siyon teşkili mevzuu bahistir. 

Zira bunlann mfihim bir kısmı 
hakiki kazançlanm aaklıyarak 

ve yahut tetkik memurlarını iğfal 

ederek az kazanç vergisi ver
mişlerdir. 

Filhakika yapılan tab minlere 
nuaran bunlar sıkı bir tetkik 
ve takibe maruz kalmış olsalar 
hazine bugün bir milyon lira ka-
dar fazla tahsilat yapabilecektir. 
Maliye vekaletinin bu teşebbüsü 
çok müfit olacakbr. 

Sohovin yoldaş 
niçin azledildi? 

Rus ticaret mümessilli
ğinde !eni bir yolsuz

luk mu? 

Sohovln yoldaı 
Şehrimizdeki Sovyet ticareti 

hariciye mümessil M. Sohovinin 
azledildiğini yazmıştık. Muma
ileyh dün ıabah Ankaradan 
şehrimize avdet etm.iıtir. 

Rus mahafili, bu tarzda tebliğ 
edilmit olmasına rağmen M. So
hovinin azlini tevil etmekte ve 
eskiden beri izhar ettiği arzu 
üzerine komiserlik emrine alın
dığını söylemektedirler. 

Halbuki alikadar ikbsadl 
mahafilde e3ylendiğine göre bu 
azil mllmessillikte vuku bulan bn
y8k bir yolsuzlukla alakadardır. 

Hatta bu meselenin de geçen 
sene mühim bir ihtilis yaparak 
Avrupaya kaçan Ankara ticaret 
milmeasili hadisesile münasebet
tar olduğu ve yeniden bazı 
açıklar zUhur ettiği rivayet o
lunmaktadır. Yeni mümessil · M. 
Hodorovski elyevm Romada 
bulunmaktadır. Yakında ıehri
mize gelecektir. 

- Sesli sinematt;ıı11 sonra daha ne icat edilecek derain? 
- Sessiz tiyatro ... 

. . 

alsınlar 

Son Saat 
in 

Bueünkü yazılan 
f lçı eayıfalarımızda) 

3 QnoQ -yıtada 

Kwm eana ıöylo.yorum. 
(Osman Cemal). 

\ GncQ eayıfada 

Tefrihlanmız. 

& inci eayıfada 

Psikoanaliz mOtehassumnızın 

cevaplan, Şehir dedikoduları. 

9 uncu eayıtada 

Gdzel11i: mt\sebakaıq hakkındaki 
teklifimiz ve haberler 

11 lncl aayıtac:ıa 

Telsi:r programı, karı IJÜtdnil, cSon 
S11at"D in ıigortam 

Katranlı şoseler 
Emanet bir katran

lama makinesi 
getirtiyor 

Getirilecek makine 

Şehremanetinin ıehir hudut• 
lan dahilindeki bütün ıoseleri 
katranlı ıoseye tahvil edeceği 
ve ıimdiye kadar yapılan asfalt 
yolların matlup neticeyi verme
diği yazılmı;b. Emanet katran
lama işini kolaylamak için bir 
katranlama makinesi mübayaı 
etmiye karar vermiştir. Makine 
ilkbaharda şehrimize gelmiş 
bulunacaktır. 

Hüsnü ·bey 
Müskirat inhisarı umum 

rnürakipliğine tayin 
edildi. · 

Petrol ve benzin inhisar mil· 
dürü Hü.anil bey milskirat inhi· 
sar idaresi umum mfirakipliğine , 
tayin edilmiştir. 

Şimdiye kadar inhisar idare-
leri ya heyeti idare veya ma• 
liye mJlrakibi yahut ta hUk6met 
mUrakipliği ile idare edil~ekte 
idi. Badema bu heyeti ıdare 
ve maliye mürakiplikleri liğve
dilmiı olup yalnız hOkilmet mü· 
rakipleri bulunacak ve aktedilen 
mukavelelere hüktımet namına 
yalnız bu mnrakip vaz'ı imza 
edecektir. 

Bir Alınan mütefekkiri 
geliyor 

Alınan mütefekkirlerinden· Her 
Müller Lüdvik bugün ıehrimiıe 
gelecektir. 



Sahife 

Müntehirler 
M. Aron masun1du; onun 
namına dolandırıcılık 

yaptslar 
Dün sabah Almanyadan 
gelen dostu böyle diyor 

.11. Aron 
TolCatlıyao otelinde intihal 

eden Alman noteri ile zevce~inin 
cesetlerini almak üze.re şehrimize 
bir akrabaları geleceği bildiril
JD:~ ti. Dün M. Vrezinski isminde 
bir zat bu vazife ile şehrimize 
gelmiştir. M. Vreı.inski M. Aron 
ailesinin eski bir dostudur. 

Bu sabah kendisini Perapalas 
o:elinde ziyaret ettik; mumaileyh 
b:.itün A 1manyada derin bir tees-' , 
sür ve a'aka uyandıran hu çifte 
intihar vak'asının iç yüzü hak
kında şu ma iimatı verdi: 

•Çok elim bir tar.zda ölen 
dostum hakkında intişar eden 
haberlerin hala tashıh cdileme
m~s:nC.e.n mi.iteessirim. 

O, kat'iyen böyle ıstırap için
c1 t.ı:miye mi..stahak dcğıldi ve 
c ~:.: 'ten sonra da böyle isminin 
I" 1<elcnmesine layık değildir. 
H.-r es bılmeli ki onlar Yicc'an 
<'~ b"i 'ç"nde öldüler, fakat ma
:ı.umd\ rlar. 

,ftal 'k~ten M. Aronun ndııer 
hl rosunda 500,000 marklık bir 
Hitihls yapılm~ştir. Fakat bunau 
mücrimleri bugün Atmanyada 
aerbe tçe eı;i)·orlar. lsimlertni 
8Ö ·lemek i temiyorum, bu iki 

m Aronu bir dalavere ile 

Ya!ovanın kaza teşkilatı 
l&yfoası bu sene B. M. M. sin
den geçecektir. 

a Bakkalların neft sendikat 
ile aktettikleri itilafnamenin 
inhisar mahiyetinde oldup 
ha!<kındaki iddiaları cemiyet 
kaibi Fethi bey reddederek 
buııun kooperatife dahil 1000 
ba 'ckala ait bir iş meselesinden 
ibaret olduğunu söylemiştir. 

• Tütün inhisan iki aylık Ya

ri at o?arak MaJiye vekAletine 
4, 135,050 Jira göndermiştir. 

( Milliyet) 
m Bazı zevat ticaret odasmın 

2 milyon lira sa;file bir ticaret 
sc ayı inşa ettireceğine bir is~ 
ti 3al müesjesesi tesh etmesini 
da · a mütit bulmaktadırlar. 

Cümhuriyetin ilanından bu· 
gfine kadar 2593 kilometre de
miryo 'u yapılmıştır. Şimendifer 
1930 senesi Eyiü unde Sivasa 
vasıl olacaktır. 

Yunan sefiri bu akıam 
. Ankaraya gidecektir. 

1 Jandarmanın Milli müdafaa 
vekaletine raptı mukarrerdir. 
'Yakıt). 

.B Y alovadald y~U korular 
elektrikle tenvir edilmiıtir. (Cum
huriyet) 

I 

Deniz albnda 
Bir zelzele oldu ve 
kn hJol<ı r parçalandı 
Londra, 19 (A.A.)- Merkezt 

muhiti T emövün cenubunda ol
duğu zannedilen ve denizin di
binde vukua gelen dünkü tezel
zülAt neticesi olarak atlantiktcn 
geçen kabloların bir çoğu yeni 
lskoçyanın cenubunda kırılmış 
olduğundan Nevyork borsaam
daki. fiatlar Londraya büyük te· 
ahhürle tebliğ edilebilmiştir .• 

Nevyorkta nüfua~a zayiat kay
dedilmedi~i gibi maddi hasarat 
ta ehemmiyetli derece~e değildir. 

Bu zelzeleler Nevyork ile yeni 
İıkoçya ve T emöv arasında im
tidat eden ıahil boyunca hisse· 
dilmiştir. 

Tezelzüllt esnasında yağmur 
ve kar yağmış ve bir cezr6 met 
hadiseıi vuku bulmu9tur. 

Satılaçak eski 
harp gemileri 
Ankara, 20 {Telefon) - Dev

let denr:ı kuvvetlerinden çıkan
lan Yunus torpidosu ile Zuhaf 
korveti, Bur ak Reiı, Sakız, Pe
reveze i•mbotlarının müzayede 
ile satılması tekarrür etmiştir. 

meı'ul mevkiinc koymuşlardır. 
Aron Almanyada kalaa mah

kum olmıyacaktı. Fakat itham 
altında yaşıyamadı, kaçb Ye 
intihar etti. Böyle bir feye ihti
yacı da yoktu. Zengindi. 

Bugün vialidesinden bir telgraf 
bekliyorum. Bu telgrafla vaziyet 
taayyün edecek. Cesetleri ya 
Almanyaya g-ötürecejinı, yahut 
harada defnettirecejim. 

• Datımye vekili Şehremhıi 
Muhittin Beyin Enfniyeti umu
miye arlkltırlllğüne nakli hakkın· 
daki haberlerin aslı olmadığım 

aöylemtftir. (Miiiyet) 
• Mir ,ehnde Cemalettin 

para toplamak için Antakyaya 
gitmittir. 

• lrtip mamunlan bakkıa
daki tahkikat neticeıini mObey
yin kararname mftstantik Nhım 
bey tarafından rq sonuna kadar 
tanzim •e ikmal edilecektir. 

• Atin · imiz Enis bey 
gelecek h fta ~inde Atinaya 
hareket edecektir. 

• Ankara elelrtn1ônin kilo
vatı 29 kurup. çakmıfbr ( Cum
huriyet). 

• Muhtelit mftbadele komıi
yonu ı:t~aıurlanna ikramiye tev
zi edı e"'ttir. (Cumhuriyet) 

• .Muhtelit Mübadele komisyo· 
nuna tay"n edilen yeni bitaraf aza 
kinunuenelde şehrimize gele-
cektir. " 

• Cemiyeti belediye tetkiki 
hesabat encüm ni mezbahanın 

idare v~ hesaplarında yot!Uzluk 
~rmü~tür. 

• 1rtişa meselesinden dolayı 
Maliye müdürlerinden Edip bey 

ı.iu•tfbkHwt cJeyam ~ 

Son Saat 

\ıııu-ıııııunıuımıınıııııııııuınnııııııımııııııııuıuıııııııımııuıuıııırıı1111 .. 11u1 
( Askeri tekaüt (i 
I kanununda l 

I
J tadilat.. ı 

Ankara, 20 [Telefon] - i 
Askeri telraüt ve istifa kanu- f 

1 nunun bir maddesini tadil D 
1 edici qjr layiha meçliste mil- ( 

zakere edilmek Ozeredir. Buna j 
göre harbi intaç eden umumil ... _ 
veya kısmi seferberliklere, da
hili tedibata iştirak eden ordu 
zabifan ve memurJarmm = 

harpte , harbin i anından 1 
sulhün akdine, isyanda ilk 
müsademeden seferberliğin 

hitamana kedar geçen madde-
" tin iki misti tekaüt hizmetle-

rine zammedilecektir. 

Bu zamdan fehit olanlarla 
mqakkı ıeferi;{eden ölenlere ( 
ve maliil olanlara tekmil de- 1 
virde bulunmuş gibi nuamele I 

J 
yapı'acaktlr. Bu hüküm İtalya E 
ve Balkan harpleri ile harbi \ 

' umumiye de '?amildir. 1 
lınmıı1111uıııııntıııuııııınııııuııııııınııı11111ıııwııııııuıııııwıııınııııw111W1111111•~ 

Efendi de~il öey 
Ankara, 20 (Telefon) - Milli 

Müdafaa encümeninde bulunan 
bir layihaya göre ·şimdiye kadar 
kaymakamdan aşağı rütpeli za
bitan için muharrerat ve emir
lerde kullanılan «Efendi» ünvam 
« Bey » rınvanma tahvil edile
cektir. 

Aramızdaki hoinler 
[ 1 inci sayıfadan mabat] 

ile mahkumiyet karan alanlar 
tefldl etmektedir. 

Heyetımizin mesaisi 14 Kanunu 
eveJde bitecektir. İşlerimizi o 
zamana kadar bitirmek için çalış
makta, elimizdeki dosyeleri tet
kike devam etmekteyiz. Biz ka· 
rar veririz. Refi karan afmıyan-
1arrn affı tabii hükümet ve mec• 
lise ait bir iftir. Bu işle bizim 
vazifemizin ali.kası yoktur. » 

Haber aldığımıEa göre Ali 
~arar heyeti tetkikleri esnasında 
evelce Heyeti mahsusaya bildi
rilmiyen, takat ihanet tetkilatile 
çok yakıııdan aJakadar bulunan 
bir çok iıimlerle kırşılatmışhr. 
Bunlann ekserisi, mevki, para 
hllrc:net ve itibar sahibi olarak 
aramızda yaşaınaktadırlar. 

Tabiidir ki kanunun takiba
tından kurtıılan bu gibil@r e 
haklannda karar alanların farkı 
bugünkü kanuni vaziyetlerinden 
bafka bir mahiytte değildir. Bu 
dtişUnce ile meclis veya hüku
metin, bazı tahıslar arasında 
mahdut kaldığı anlaşılan bir ce· 
zayı tatbikten ziyade affe tema-
yülü varit görü mektedir. Yapılan 
neşriyat böyle bir mülahazanın 
mahsulü olsa gerel<tir. Çünkü 
henüz tesbit edilmiş bir şey 
yoktur. -
tedir. Mumaileyhin vaziyeti bu
nun neticesinde taayyün ede· 
cektir. (Gumhuriyet) 

• Portakal müst•hsilleri vazi
yetlerinin fena olduğunu iddia 
et ektedirler. (Cumuriyet) 

• 2,5 mi yon lira sarfıle 
Ankarada bir İstasyon binası 
inşa edilecektir. (Cumhuriyet) 

8 fstanbulda bir çok :ıabıta 
vak'aaı yapmış olan Arnavut 

~ lıımrdo btlediJmiatir. 

Kanarisin kalbi 
Venizelos aleyhimizde 

sö7. sövletmivormuş 
,/ .., 

Atina, 18 (Hususi) - Yunan 
istiklal mücadelesi erkanından 
Kanarisin kalbini muhafaza eden 
sandığın bahr'ye nezaretine yer· 
leştirilmesi münasebetile yapılan 

merasimde bahriye nazmnın nu· 
tuk irat etmemesi efkarı umu-

miye üzerinde fena bir tesir 
yapmıştır • 

M. Venizelosun Tilrkiyeye 

karşı nahoş bir imada bulu
nu1mamak üzere Bahriye nazı-

rina söz ı6yletmediği mehafili 
siyasiyede söylenmektedır. 

Tuna üzerinde . 
b·r köprü 

Sofya, 18 - Tunanın Roman

ya sahilindeki Jorjevo ile Bul

garistan sahilindeki Rusçuk ara

sında sabib bir köprü inıası 

meselesi kanunuevvel ayı zar

fında Bükreşte toplanacak olan 

Bulgaristan, Romanya ve Lehis
tan şimendıfer idareJeri murah
has! an arasında müzakere edi
lecekbr. 

Tasfiyeye ugnyon 
memurlar 

Ankara, 20 (Telefon) - Me
murin kanununun birinci mu· 

vakkat maddesi mucibince tas· 
fıyeye uğnyan memo'rlaun Şu-

rayı devlet kanununun 19 uncu 

maddesinin A. D. hkralan ah
kamına tabi o!madıklan hakkın

da bir kanun Jayihası mecliste 
tetkik edilmek iizeredir. 

Cumhuriyette Habip Edip B. 
beynelmilel tı:?mirat banka
sına teşkilinden bahsediyor. 

Badenbadende aylardanberi ce
reyan eden müzakerat neticesin
de teşkili tahakliuk eden bu 
banka, tamirat meselesinden 
mütevellit mali buhranlara ·bir 
nihayet verecektir. On seneden 
fazla b·r zaman o!uyor ki Avru
pa maliyesi muvazenesini kay· 
betmiş bir vaziyettedir. Bu bey
ne~milel banka sayesinde norma~ 
vaziyet avdet etmi~ olacaktır. 

Habip bey müteakıben banka 
hakkında teknik malumat veri
yor. 
-~ illiyet - Efganistondaki 
iV son vaziyetten bahsederek 

Nadir hanın muzafferiye-
tinden Türkiyenin iki itibarla 
memnun o!duğunu s8.ylüyor. Biri 
Nadir hanın mevcut muahede· 
leri tanıması, diğeri de sabık 
kıral tarafından baılanan ıslahat 
programı üzerinde yürüyeceğini 
ilan etmesi. 

Sonra inkılapların da kendine 
mahsus kanun!arı o duğunu ha· 
tırlatarak, Efganistanın son uğ
radığı felaketin biraz da bu ka
nunlara riayet edilmemiş olma- / 
sından ileri geldiğini söylüyor 
Te rtiyoı ki J 

• 

• r gd 
Yahudi alevhtarları 

"' nfJnıayişler yaptılar 
Pra{r,19 (A. A.) - Alman li· 

1 sanile konuşan talebe bu sabah 
yeniden bazı tezahüratta bulun· 
muşlard•r. 

Bir çok tevkifat yapılmıştır. 

Siyonist taı' ebe Yahudiler aley• 
binde yapıfa'n nümayişlere karşı 
protes.o eı\miş1 erdir. Talebe, 
Brnoda da nümayi~ yapmışlar
dır. Zabıta m idahale etmiştir. 

Bulgaristan da 
neier o1uyor? 

Sofye, 19 (A. A.) - Bu!gar 
te'graf ajansı ;.ıarlamentodaki 
muhalefet reisinin öldürüldüğüne 
dair ecnebi memba'.ardan gelen 
haberleri tekzip edh.-or. 

Su~ta.n hmet tu!i !"'r&ik 
şube~inden 

Snltan Ahmet ııskerlik .şı.;besi 
mıntakaıanda otm an ıpa ul za
bitan ve efrat ile 20 m~yıs 
533 ten scnra vefat eden erle 
{üheda ai e ve e} tvmınm ellerin· 
de bulunan vesikal~rla birlikte 
25 Teşrinisani 929 tarihine ka
dar şubemiz hc:ısap memurluğuna 
müracaat etmedikleri taktirde 
taksim oluru:cak tütün beyiye
sind~n istifade edemiyecek!eri. 

iki mu.hte is aranıyor 
Aymtap E~kd tahsildarı Ah· 

dullab efendi mühim miktarda 
para ihtilas ederek firar etmiı· 
tir. 

Abdullah efendinin şehrimize 
gelmiş olma~• da muhtemel bu

lunduğu için polis müdfü Jüğ«ne 

taharri ve derdesti için emir 
verilmiştir. 

lf Eskişehir tnhrİrt!t katibi 
iken zimmelme , para geç"rmit 

olan Nadir efendi zabıtaca arar.l

maktadır. Nadır efendinin zim

meti.ne geçirdiği para mühim bir 
yekiına ool"9,' olmaktadır. 

« Şüphe yok, Türkiyenin inkı· 
lap t ar hinde Efgan inkılapçı
larının yolunu ay !atacak nur
lu işaretler vardır. 

Fakat mutlı~k ve basit bir 
taklitle neticeye varılmaz. ~nun 
için Efganistanda yalnız tala ;~ 
tesadüfün lutfüne sığınmak kafi 
değildir.» 

akıtta Mehmet Asım bey 
bugünkü baş~o.kalesin! 
bir <(Resim galcrısı» tesııı 

meselesine hasred"yor. M""ı::takil 
san'atkar1ar birliği reisi Muhittin 
Sebati bey tarafından iieriye 
ablan bu mes --le c"c!diyetle dü-
şünülmiye layıktır. Kosko~a ~e
deni bir şehrin, hususı zıya 

tertibatına malik bir resim 
galerisine m lik olmaması çok 
yazıktır. Hem de bu cfü:.

1

i bir 
para He yapılır bir B"nadır. 

Ancak Asım bey bu b nanın 
teklif edildiği gibi birçok mü
essesatın iştirakile yapılmasını 
mümkün görmüyor. Bunu Ema• 
netle Maarif vekaleti yapmalıdır. 

i
kdam - Ziraatimize kuvvet 
şırınga etmek . için. alınması 
icap eden tedbırlerı mevzuu 

bahsediyor. Köylüye sadece top
rak tevziinin ziraatim"ze refah 
vermiyo kafi gelmiyeceğini 11öy
lllyor. 



Mes'ul kim? 
Bozuk ve pis gıdalar 

işinde ne olursa 
halka oluyor 

Şehremaneti __ .,......_""1 
ne eanaf arasın
da ceza tayin ve 
tahriri meselesin
de daima ihtillf 

dhur eder. Bil
buu bakkallar 
bu itten pek 
fiklyetçidirler. 

Evelld g8n bir 
bakkala, sattığı L....4-""-"'-

sucuğua içinden « gayri kabili 
hazinı mevat » çıktığı için ceza 
yazılmış, bakkal da bir istida 
De Villyete mOracaat ederek 
« sucuğu ben yapmıyorum. Üze
rinde etiketi var, fabrikası ceı.a-
landmlam • diye itiraz etmiıtir. 

Bakkabn bu itiraza kabul edil-
mit. fakat sucuğun yapıldıia 
fabrika sahibini tecziye imkiDı 
Wunamamlfbr. Zira sucuğun 
latlndeki etiket sökOlllp bqka 
bir yere _yaplfbnlabilecek vazi
yettedir. Emanet ceza tatbikinde 
bu mahzuru kaldırmak için 
badema sucukların Avrapada 
olduğu gibi evveli baştan bap 
etiketlenmelerini, sonra a&ktlle-
miyecek gibi sicimle aanmalannı 
tensip etmiıtir. 

Topkapı barem clairul 
Milzeler idaresi tarafından 

Topkapı sarayınm harem daire
sinin bu hafta içinde kOıat edile
ceği a6ylenmektedir. Fakat mi· 
%eler müdOr muavini Tahsin B. 
bu hususta ademi malümat be
yan etmektedir. Tahsin bey 
diyor ki: 

- Daha harem dairesinin 
küşadı için gOn tayin edebilecek 
vaziyet hentız basıl olmamıştır. 
Dairenin daha tamamlanması 
icap eden bir çok noksanları ..-

Son Saat 
in 

TAKViMi 

20 
Teıriniıanl 

Çarşamba 
Cemaayel&hir ı 18 

Namaz vakitleri 
Sabah Otle ftlııdt Akşam Yatsı 

&;53 tt.00 14.82 16.46 Jfl.22 

' 

Sadaka... Satın alınmış 
bir zevktir. 

Ha.va raporu 
Bu sabah tazyıkı ne

iimi (766) milimetre idi. 
Dnn azami hararet «20» 

bu sabah ugari hararet 
\13) derecedir. Bu gece 
poyraz, hava ekseriyetle a-

çıktır. 

K a'ldfllı rasataneslnden ahnmıştlr] 

Borsa cetveli 

lngiliz 1038,00; Frank 
11,90,00; Liret 8,99,00; ls
viçre2,41,00; Dolar 47 ,00-,00; 
Dahili 97,37,S;Altın 904,00; 
Anadolu 24,60,00; Rumeli 
6,80; Tramvay 73,0; Dll

yunu muvahhide 21e,75. 
iş bankasından alınmıştır 

Fuhuş 
Randevu evinde 
yakalanan genç J 

kızlarla erkekler · 
Unkapanında Çamurlu so- 1 

kakta randevuculuk yaptığı 
haber alln"n Mehmet Alinin 

evi dftn gece tahani edil

miş ve bir çok genç kız ve 
er'kekler yakalanarak haklarında 
tahkikata baılanılmışbr. 

Bcfiktatta hırıızhk 
Dnn akıam Beşiktafta ahçı 

Salih efendinin evi soyulmuttur. 
Hırsızlar her taraftan pencere

leri demir parmaklıklı olan eve 
giremeyince merdiven koyarak 

Bst kata girmiflerdir. Tabanca, 
halı, evani gibi kıymetli eşya 
çalınmııtır. 

Kadıl) düşmanı bir 
• 

canı 
Almanyanın Düsseldorf ıebrf, 

aylar var ki, garip huylu bir ca
ninin ortalığa saçtığı dehşetin 
altında titremektedir. Bu adam, 
bilhassa kadınlara musaUattır. 

Tenha bir kaşede bir kadına 
rutgeldi mi, bir bıçak darbesi
le k&r111m deşiYermekt~dir. Bu 
adamın hliviyetinin henüz anJa
tılmamlf olmasıdır ki bu korku
nun şiddetini artbrmaktadır. 

Bu meçhul cani şimdiye ka
dar on dokuz kadını öldürmüş
tlılt. ~wm laicün ICıyafifine 
girmif 'bir erkek olduğu, bu su-
retle cinayetlerini daha kolay 
yapabildiği zanno!unmaktadır. 

Yenı vakıf daireleri 
lıtanbul Evkaİ idaresinin Ko

ca Mustafapfa, Hasköy ve Boğaz
içinde yeni tesis ettiği 3 vakıf 
dairesi faaliyete bqlamıfhr. 

~"'in Saat 

BekkaUar cemiyeti 
reisini yaraladılar 

Bakkallar cemiyeti reisi Ha· 
san bey dün gece saat 24 te 
sinemadan çıkarak Beşiktaş
taki evine avdet ederken yol
da bir adamın tecavüzüne uğ
ramış, ağır surette yaralan
mışbr. 

Mütecaviz firar ederken po
lis memurlan tarafından takip 
edilerek yakalanmışhr. 

Yapılan tahkikat mütecavizin 
tUtün inhisarı memurJarmdan 
Rıza efendi olduğu anlaşılmış
tır. Rıza efendi tecavilzihıihı 
s"'bebini izah etmemekteclir. 

Kadın döAülür mü? 
Ungada oturan Yusuf dün 

zevcesi Fatmayı öldilresiye dav
müştür. Sebep Fatııia hanımın 
tavuk, hindi ve saire gibi hay
vanlan Yusuftan izinsiz satmış 
olmasıdır. 

Uzun sakallılar 
Japonyada böyle bir 
cemiyet teşekkül etti 
Amerlkada tuhaf, tuhaf kultip· 

ler teşekkül ederken niçin başka 
memleketler bundan mahrum 
kalsın? · 

Japonyamn Sügavara .ey~letin
de bütün uzun sakallı ıbtıyarlar 
toplanıp bir kulüp yapmışlar. 
Akşamları birleşip sazla sözle, 
oyunla hoşça vakit geçiriyorlar-
mış. 

=-------ı----------B u ıobahki tramvay 
kazaıı 

Bu sabah saat (9,15) te Ga
lata köprüsü üzerindeki tramvay 
tellerinden birisi kırılarak köp
rünün üzerine düşmüştilr. 

Derhal yetişen zab ta memur
lan halkı t hlikeye uğramaktan 
korumuşlarsa da saat 10.30 a 
kadar tel tamir edilmemiştir. 
Tram~y münakalitı 40 da

kika kadar icra edilememiştir. 

Aranıyor .. 
Nuri sevgilisı:ni 

nereye 
cırdı 
' 

l~a-

Unkaf"r!'"" ·~ c'uran Nuri is-
minde bir adam Ungada oturan 
L. k - r.ı· --· --. :-,. '· o'-! c, un ı ı 1 J .... ...."··· • 

muş, kızı almak ıstemlfSe de 
vermemiş:er, o da UJ' Lc;.~yı::ı 
bu'up tevgilisini l:açm:1 1~br. '.'l .--
dj .. • · Er • · a -··-.- - ~-- . ~ı ve .ısa ~ı • --·---- ...... 
dırlar. 

Hırsızlar iti azıhyorlar 
IJilyilkderede oturan muallim 

Fevzi bey :n evine damı delmek 
suretile hırsız girmiş, fakat vaki 
olan iıtimdada yetişenler tara
fından yakalanmıştır. 

Bir ıabıkah yakalandı 
Hasan isminde bir sabıkalı 

diln gece Ayasofyada bir mek
tebi soyarken bekçiler tarafın
dan clirmü meşhut halinde ya
kalanmııbr. 

Dünya şatranç 
• 

şampıyonu 

Birkaç aydanberi Visbaden
de diinya ptranç şampiyonluju 
için yapılan mfisabakası Alek!n 
tarafından kazanılmıştır. Alekin 
1927 senesind~ Kapablankayı 
yenerek ıampiyonluğu elde et
miştir. 

Papanın aslanı 
Papa onbirinci (Pi) niıı 50 

inci ıenei devriyesi ıaina
sebetile Cezayir ve Tunu
.un katolilderi tarafmdan kendi
sine bir aslan hediye edillllİftir • 

Papa bu ulana (Pebi) ismini 
vermiş, hususi bir kafes yapbr
tıp münasıp bir yere koydur
muştur. 

Papa bundan mülhem olarak 
(Vatikan) sarayı civarmda bir 
hayvanat bahçesi tesis etmek 
fikrinde imiş. 

. . y • 
., 
' 

Belki mazeretleri vardı? 
DOn sabah saat on birde şeh· .... ------------~ 

remanetindeki ıübe müdürlerin- Gatttcleri okurken 
den biç biri vazifesinin başında 
yokmnı. 

Dtln gazetede bu lıatın sayılır 
havadisi okur okumaz aklıma şu 
eski vak'a geldi: 

HOrriyet yeni ilin olunduğu za
man,bir gftn, f ıbabı mesalıhten 
birisi işinfo takibi için bir 
dail'f ye gider. 

Fakat bakar ki heniiz paydos 
umanır.a bir saat var:.Cen iŞn · 
g3?'ecek olan men ur ç1~mış, git· 
IDİfo 

Bu hll, zavallının evf'lc e de bir 
kaç k~re başına ge1miş olduğu 
için cam mkılır, mümeyyize şiki
yet ececek olur. Ukin bakar 
mllmeyyiz bey de yok, o da gi
deli yaram saat oJmuı. 

Tutar mtıdtlre kOf81', koıar 
ama, mlldOr beyi de koydunuz 
sa bulun; değil kendisi, oda
Cllı bile kapıyı kllitlemiı, 
çoktan ıavuımuf. 

İkdam - İstanbul yirminci 
asır fehri değildir. . . . 

- Tabii.. Eğer yırmıncı 
asır şehri olsa idi, sokaklıtrın
da hlla külahla, şalvarla gez
mezler, ektneğfn hamurunu 
ayakla ezmezlerdi. 

Cümhur ·yet- Fransııca has
talığı ...• 

- Zaman zaman salğınlqan 
SRrİ bir h s'a'ık olduğu için 
korunmak ı~ undır. 

'Yakıt - H le'i teriyeye ne 
tozum var? 

- Onu g"t te saçaklı ho
caya sor! 

Şimdi büsbütün hiddetlenir, 
bu sefer de hepsini birden ıiki
yet için başkitibin odasına yol
lanır, hiddetle kapıdan içeriye 
dalar ve dalınca ne görse b~ e-
nirsiniz? Baskatip beyef 

başım masaya dayaDUf," horul 
horul uyumuyor mu? 
Adamcagız bu vaziyet karşı

sında bir m6ddet dDşOndükten 
so~ra hızlı hızlı bir iki ökallrilr, 
nezaketle b.aşkitibi uyandınr, 
yanına sokuluıı: 

- Efeıidim·der, dua paydo
sa bir saat varken evrak' me
muru ifİtmİf, mlmeyyiz gitmif, 
qıüdilr gitq... Bqkitip bunu 
duyar duyqıaz: 

- Ne? gitmişler mi, ayleise 
ben ne duruyorum? 

Diyip oturduğu yerden fırlar, 
adamcağızın lifını ağzında bıra
kıp, çıkar o da gider. 

isim isme, semt semte benzer 
dedikleri gibi, tabii fıkra fıkraya 
ve vak'a vak'aya benziyebilir. 
Ama biz, gene işi ıerre dejil, 
hayra yoralım, İD8aD hali bu, 
ihtimal garip bir tesadnf, dnn 
Emanetteki bütün mtıdürlerin 
meıru mazeretlerini hep bir 
araya getirmi§tir. 

Osman Cenuıl 

cnhife 3 

İçimizdeki 
düşmanlar 

Fener kilisesi Yun~nis .. 
tandan her ay 15000 lira 

alıyor 

Rurn başpapazı Fotgo1 
Evelki giinl[n nftshamu:da, sa• 

bık Yunan konsolos vekili M. 
Kironun Fener bqpapuhğına. 

g&ndercliği bir mektupta bqpa• 
pashğ'a verilmekte olan aiclabn 
kesilmesi ihtimalinden b•h•eclil-
diğini y&ZIDlfbk. . 

Dnn bu aidatin miktsım tab
ldk ettik Ye ağrenClik ki Yana~ 
nistandan her · ay bafİ>apulığ& 

'1200 İngiliz Hram g&aderilllle~ 
tedir. 

Neşriyabmız Gıerine p__. 
papaslarmı telif allDlf ve bir 
ihanet vesikası olan mektabUD 
ele geçmesi iizerine Y~ 
dan para aldıklarım inkar ede
miyerek bunu tevile kalır.mt-

ıUdır. .-1...:-!-.l ki Gaya bu parayı rauuul&Ue 

Rum mektepleri ile daza Rum 
mtlessesabna ve kili8elere sar-
fetmekte imişler. Paranm bu
raya pdeiilmesi iÇin de bir 
vesile ihtu etmifler: 

«Yunan kilWelftri İ•tanbul bq
papuhğma merbutm111 ve bu 
para onlann bqpapahğa g6n
dermek m~bmiyeijnde oıduw.rı 
aidabmf. BGtGn dünyada ae ka-
dar ortodoka mtlwesai nna 
hepsi buraya merbutm111-• 

Papaslaruı bu iddiası aciz Ye 
kork~ içinde kalan'arm teville
rinden ibarettir. llJI para Yanan 
kilisesinden değil dotnıdu dai
ruya Yunan bl,ttellnden ...,.. 
ve bir taraftan Rum mektePlerin
deki çomldan m~eket .ı.,
hinde yetlftirirken 'c:lipr taraftn 
da meçhul ve brmhk mak
satlara sarfecllliJOI'. Hem de 
neden Yunanlw)ar .nlat sljiıo 
deriyorlar da diğer ldlllleler P
dermiyorlar? 

Yoksa Fener IPftaeel bqpape
D yalmz Yunanlila11D mı l>....,... 
pazıdır? 

Bu ihanet pddetle takiP edil
meli ve bu kara vicdanlı k. 
lerio meJQ)ekete kaatetmelerhie 
meydan verilmemelidir. 

Faydalı tavsiye 
Nefis ayva flll'llbİma 

evı-de ıuual yapablllrlz? 
Bet-OD tane ayvayı iyice ren

deledikten sonra lal bir elek
ten poaalan bastırarak IU)'Ull1I 

slzlnk Bu IUl"etle hud ohtn 
ıurubu poMlen ftJ& mlı bir 
toprak kap içine koyarak 24 
saat evin bodnımunda bırakı
nız. Ertesi gün bu prubun tl
zerinde . bir jelitin tabakası ha
sal olur. Bu jelitini alına Ye 
fUl"Ubu tekrar stız6n6z. Aynca 
su ile ıeker kayoabp tatb bir 
ıurup yapmaz. AJYa m,cı ile 
bu pnıba sacak olarak kant
tınms Ye ıliklqmca ıitelere ko
yunuz, 600 gramlık ayn 1UJU 
için 750 gram teker lhmıdır. 



4 Sabite 

e A 

A lHHfK YELER 

Miras yedi L.. K... beyin ıe- ı 
nelik masraf pusu asından çıka
rılmıştır: 

Lira 
Mart 1.7: Sevgili Sühey-

Iama bir çift ipek çorap. 6 
ılf.arl 19: Süheylacığıma 

zorla kabul ettirebildiğim 
bir ipekli balo elbisesi. 60 

Mart 22: Şu Süheyla ôy· 
le kanaatkar, öyle cici bir 
kız &ri, bu mantoyu bile o· 
na, bin türlü rica ile ka-
bul eU rdim. 120 

Mart 26: Kaynanama al-
tun çerçeveli bir gözlük 
ald1m. 27 

Mart 30: Kaynanam, ni
pnlıma fazla masraf etme
me muarız, bkat gene tür
lü tüclü yalvarmalarla bir 
~ft balo ~skarpini kabuJ 
ettirebildim. 52 

Nı.san 3: ( .... ) balosu için, 
otomobil ve saire parası. 70 

Nısan 18: Haftaya dü
ğünümüz olacak, arbk ha
zırlanıyoruz. Kaynanam ele 
,Piine kar.şı mahçup olma-
1..ıak için düğünü bilhassa 
pek şa'şaalı yapmak isti-
yor. ilk mesarife mahsuben. 500 

Nısan 22: Komşular kay 
nanama «Karun gibi dama
dın var. Bakalım kızının 
düğünü nasıl o1acak?» de
mişler. Düğün mesarifine 
mahsuben. • 500 

\fayı:; 1: Düğünümüz ol
du.. Artık Süheyl.anın ko
casıyım .. Sevincimden ka
bıma sığamıyorum. Hem 
bu, düğün bana pek ucu
u da mal oldu bani .. 
Son masarif 1200 

Mayls 1:1: Kaynanam, 
kendisine bir manto, bir 
iskarpin bir deıeJbise iste-
di.. Komşu ar, hapet edi
~orJarm~ .. Karun gibi da
mat, ailes ni böyle partak 
e biseler1e gezdirir mı imiş? 
Tabii Aldık. 300 

llayıs 14: Kaynanama 
bir altın çerç veli gözlük .• 
Evelkini kaybetm~. 28 

Mayı., 15: Sübeylaya bir 
düzllne ipekli mendil 15 

.lltıyıs 17: Kaynanama 
yarım düzüne ipekli baş 
örtiisü 19 

l/t1111!\ '20 · Kavnanama, 

j Her (!ün bir tane ~ 
~ 

Bir izdivaç 
Nakleden: 

Cemil Cahit 

ele giine karşa mahçup 
olmamak için bir yatak 
takımı 80 

Mayts 27: Kaynanama 
komşulara karşı aşağı 
düşmesin diye bir şemsiye. 22 

Haziran 1: Kaynanama 
elmaslı bir tarak. 55 

Haziran 15: Süheyliya 
bir yilzük 23 
T~mmuz 3: Kaynanama 

bir pandantif. 40 
Temuz 1.'J : Bu gece 

kaynanam beni eve a madt. 
Biraz ~ gelmiştim; «sar
hoş herif, kanna f:>ir şey
cilder almamın.. git met
reslerinin koynunda yat!» 
Diye bağırıp beni kapıdan 
koğdu. Akpm yemeği ve 
otel parası. 9 

Temmeuz 15: Kayna· 
namla banttık, hiddetini 
geçiştirmek için kendisi
ne birkaç para vermek 
lazım geldi.. 50 

Temmuz 15: Süheylaya 
öteberi.. 69 

Temmuz 17: Süheyla bir 
elbis~ istedi. Pa.ristcn ge-
tirtecekmit. 400 

Temmuz 18: Snbeyliya 
panadnttt- 70 

Ttmmıız 20: Kayna· 
nam kendi p-.,dantifuri 
beJenmemif. Yenisini ıs-
te di.. 70 

1't mmuz 21: Sti~yli, 
öy!e koca k.anJann taktı
ğı pandantiflerdea taka-
mazmış. Y ~sini aJdmı. 100 

Temmuz 2.3: Vay efen
dim. Ben Süheyllya neye 
100 Jirahk pandantif almı
şım da, kaynan&IDlnki yet· 
miş liralıkmış. Bu gece be
ni eye almadı. Otel ve 
akşam yemeği için. 10 

1~nı nmz 25: Kayna
namla barışbk. Gönülünil 
almak iç.in. 100 

Temmuz 30: Süheyla 
illaLd ucus bir otomobil 
istermiş.. Bugün otomobil 
mağazaJannı gezdik.. 20 

Ağustos 10 : Ufak bir 
spor otomobili aldık. 2300 

Ağustos: 11 Karıma o
tomobil kullanmamı öi
retmeıi için bir toför tut-
tum ve ilk aylığı verdim 80 

A/juslos 12 : Kaynanam 

romanı: 

NiÇiN "1. - L' 
0L"1E I? 

-11-
0kuyup yazmak bilmediği için 

beni karakol kumandanının ya
nına götürdü. Bu adam genç bir 
yüzbaşı idi. Evrakıma baktı ve 
sordu: 

- Matmazel , siz Krakoviye 
gidiyorsunuz ama, burası düş
man elindedir. Oraya gidip ne 
yapacaksınız? 

« Bu zabite muhakkak Kra· 
kovıye gitmediğimi, fü:at sade
ce o istikanıetı takip ettiğimi 
söylemek lazımdı. O vakit zih
nimin bütün kuvvetini topladım 
ve rasgcle: « Radislava gidiyo-

Muharriri: Moria Dekobra 
rum,. dedim ve tamamladım: 

« - Efendim, Radialav şato
sunda dostlarımdan birini göre
ceğim. 

- Kimi glSreceksiniı? 
- Size ismini ı6yliyemiye· 

ceğim. Çünkü bu benim.. Bu 
benim.. Rica ederim, daha faz~ 
lasını sormayınız. 

Zabit, bana şöyle bir baktı: 
- Matmazel -dedi- eğer bir 

lş1kmızı görmiye gidiyorsanız 
güle güle gidinizl Size selamet· 
ler temenni ederim. Yok eğer 

aklınızdan casusluk gibi bir ıey 

Son Saat 

ııooıınnı~ıımııııııııııı~~ımıııımıınııı~ııooıı ~ıınııımııımıııııııııııııııwıııooı~ııımııuınwııııımıı~ıınıı 

MACCJERA 
ı Casusluk sergüzeşti 
fil 

Eiribaca4ın notla ından : ~2: 11 
§§ 

, 11ı11Wıı~~~~~mııımıınıım~~ıı~mmnıın~~ııı~ııı mmm · ~Tııınııı~ınıımrınnıı~ı1ınıımmnııı~ıttınıumıınm~ıı~!~lmrrn& 

Kurt ile kuzu 
Bu esnada hizmetçi kız gelip 

te doktor Hençenin avdetini 
ihbar etmemiş olsaydı hiç şüphe 
yok ki karşımdaki adam simamin 
sardığından hakikati anlamış 
olacaktı. 

Hizmetçi kız iğrihacağa hi
taben: 

- Her doktor, ıize yazı oda
aında intizar e.diyort dedi. 

İiribacak bu gayri memul 
müdahaleye k1zmı' o'mah ki sert 
ve amirane bir tavırla: 

- Doktora kendisini biraz 
sonra göreceğimi söy1e t Sana 
gelince, buradan bir an evel 
uzaklaş bakayım .. 

Saf b!r köylü k1zı olan besle
me bu şedit ihtar karşısında 
şaşaladı. Bilhassa efendisi dok
tordan böyle ebemmiyetsizce 
bahsedilmesi cananı sıkmış ol~ 
mah ki yüzünü buruıturarak: 

dtin gece bağırsak tüccan 
Sa11apat oğ!ununun evinde 
poker oynamış, borca gır-
iiıiş, onu ödedim. 300 

A!/uslosli: Kanınla foför 
hergiin otomobil ~zıntisi 
yapıyorlar. Bu şoför genç 
bir adam pek hoşuma git-
medi. Karuna spor elbisesi 90 

Ağustos 30: O AUahın 
belası kaynanam gene po-
kerde kaybetmiş. 400 

Eylül 2: Şoförün ay ığı.. 80 

Kanunevd 20: Muhake-
memi takibetmesi için 
avukata 100 

Kanunrvel 25: Mahkum 
oldu. Karun ve kaynanam, 
hakime, benim hiç eve gel
mediğimi, hep geceleri clı
şarda kaldığımı söyleyerek 
:ıaz ar talep ettiler. Ve yir
mi bin lira hiiküm giydim. 
Sıhhat yurduna girdim. 
ilk taksit 50 

Kıinwısant 13: Kayna
n mm bağırsak tüccarı sal·• 
ıapat oğlu ve Süheylanın 
da şoför Ahmetle evlendi
ğini haber veren müjdeciyi 
dövdüğüm içini cezayi 
ndV. 1~ 

geçırıyonanız, şimdıden haber 
vereyim ki bir manga asker 
sizin için hazırdır. Bu meseleyi 
iyice anlamak isterim, emrim 
altında bulunan bir zabit oto
mobille oraya sizi kadar götüre
cektir. Bu zabit Radislav şato
ıunda sözlerinizin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu tahkik 
edecek ve alacağı neticeye gö
re ya sizi serbest bırakacak 
ve yahut hemen oracıkta sizi 
tevkif edecektir. 

« O zaman müthiş bir endişe 
kalbimi durduracak gibi oldu. 
Ben yil.zbaşının sözlerime itimat 
edeceğini tahmin ediyordum. 
Halbuki benim Radislav şato· 
sunda tanıdığım bir tek kimse 
yoktu. Hatta bu tatoyu hiç 
görmemiştim bile! Otomobilde 
nllik te olsa, bana karşı hasım 
mevkiinde bulunan bir zabitle 
şoförün yanında oturan müsellah 
neferin arasındaki vaziyetimi 

Doktor sizi cı.hp yazı oda
sına getırmekliğimi emretti, de
dı, buyurunuz, s ı:e yo! göstere
yım. 

- Yolu kendim de bu'abili-
rim. Doktoru da keyfim istediği 
zaman görürüm! Haydi bakalım 
sen taban!an kaldır da buradan 
bir an evel uuk!aşt 

f ğrib~cak bu sözleri söyle
dikten sonra hayretinden donup 
kamış olan zaval ı hizmetçi kıza 
doğnı tebditkarane ilerledi. Fran
z sko, hizmetçi kızın ismi Fran
zisko jdi, misafir geldiği evde 
~v s:ıhıbine emir'er veren bu 
acip zairin şimdi de kendisine 
doğru tehditkar.ane ilerlediğini 
görünce se1amcti itaatte bularak 
adeta koşar adımı.arla uzaklaş
mıştı. 

Bu müdclct esnasında ben 
soğuk 1kan ılığımı yeniden iktisap 
etmiştim. Çok tehlikeli bir vazi
yette bulunduğumu anlıyor ve bu 
teh ikeye karşı koymıya bazır
tanm1ş bu unuycrdum. 

Herifi avutmak için gü1miye 
başladım ve: 

- Her doktor misafirinden 
emir almıya ah:şık bir zat değil
diı-. Dedim. 

Topal herif sinirlerime dokun-
rnıya başlıyan mütehakkim 
edası ile: 

- Ziyanı yok, cevabını verdi 
şimdiden sonra alışır. 

Binbaşı Abbotun çok mühlik 
bir adam olarak la vsif etmış 
olduğu bu kaba herifin hakiki 
hüviyeti acaba ne idi? 

Şurası muhakkak ki tavırlan 
söyleyişi çok am1rane idi. Maa· 
mafih tarzı tetebbüsünde hiç bir 
fevkaladelik yoktu. 

O şimdi nafiz nazarlarını kalbi
min ta derinlıklerine kadar sok
mıya uğraşarak hem beni süzü-
yor, hem de bir takım sual.er 
soruyordu: 

- Demek ki bu yakanın ki
me ait o duğunu tayın edemiyor
sunuz öyle mi ? 

- Hayır. s:z bunun lngiliz 
mamulatından olduğunu söyledi
n z ama ben Şlaçta vatandaş
lanm bu'unduğundan doğrusu 
hiç_ te haberdar değildim. 

lğr bacak yakalığı cebine 
sokarak : 

- Evet Sraçta bir İn~ iz 

takdır edersinız. Ben şatoda 
kimi bulacakbm ve şato sahibi 
benim böyle mahfuzen getirildi
ğimi görürse neler düşünmi
yecekti? 

<• Kamyonların bozduğu bir 
yolda bu otuz kilometrelik, ni-
hayeti gelrr.iyen otomobil seya
hatini bir türlü unutamıyacağım. 
Nihayet şatonun terkedilmişe 
benziyen bakımsız parkından 
içeri g:rdik. Otomobil perronun 
öniinde durdu. Zabit gözlerime 
baktı ve müstehziyane dedi ki: 

« - Matmazel, Aşıkınız sizi 
istikbal ıçın o kadar isticale 
lüzum görmüyor. 

« İlk önce otomobilden ben 
inmek istedim. Fakat zabit ko
lumdan tuttu. 

« - Yok, bayır .. Dedi, Artık 
vaziyet fazla nezakete müsait 
değil matmazel.. Şatonun sahibi 
ile ben görüşeceğim ve ben bu· 
lunmadıkca, sizin her hangi bir 
kimse ile görüşmenizi de men
ediyorum. 

.'.'>aklcden . Ahmet CemalectJn 

vardı ve kendmi kalede mah
pustu. 

- Kalede mahpus olarak a11• 
cak Alman zabitlerinin bulun
duklarına zannediyorum . 

- Umumiyet üzere öyledir 
ama bu İngiliz adi bir mücrim, 
bir katıl olduğundan Alman hfi· 
kiimetinın talebi üzerine kendisi 
derdest ediJerek Şıaç 'kalesine 
hapsedilmişti. 

1ğri bacak bu sözleri söyler
ken hain bakış1ı gözl~ini yü
zümden ayırmıyordu. 

Sen bu adamın sözlerine inan
mıyordum.. Binbaşı Abbot her
halde öyle dediği gibi adi bir 
-katil olamazdı. Kıllı herif lakayt 
bir tavır takmarak: 

- Bic mevkufun kaleden 
kaçmış olduğunu işitmiştiniz de
ğil mi? Diye sordu.. . . . 

Bir f k!r şimşek gtbı zıhnımde 
çaktı: Göründüğü gibi bu adam 
şayet bu meselenin tahkikine 
memursa kale kumandanı fon 
Ungemahla aramda geçen şey
leri bilmesi icap edıyordu. Bu 
takdirde firar keyfiyetinden a· 
demi mafiımat beyan etmeklığim 
ancak aleyhimde bir netice ve
rehilirdı ben de kemali masu
miyt-tle: 

- Evet duymuştum. Cevabını 
verdim. 

- Kumandan bu firar nin bir 
İngiliz olduğunu söylemiş mi
di? 

Bir hissı kah e1vuku bu sualin 
bir tuzak olduğunu bana hbar 
ediyordu. Kemali şiddette ba
şımı sallıyaraL 

- Hayır! ~öyle bir şey söy
lemedi! Dedim: 

- Demek ki firarinin bir İn
giliz olduğunu ilk defa benden 
işitmiş ve bunu benden öğren
mış oluyorsunuz öy e mı? 

- Evet efendim. 
Topal geniş a zını açarak sı-

nttı ve altın dişleri parladı; son· 
ra babayanı bir tavır takınarak: 

- lngi izlerin soğuk kanlıh~
ları cidden şayam hayret bır 
şey! Dedi. Bunu ş mdi daha iyi 
anlamış bu'unuyorum. Dünyada 
bir kimsenin sinir erine hakim 
olmasından daha büyük bir me· 
zıyet tasavvur edem yorum. 

Arkası varl 

« Otomobılden atladı. Şato
nun kapısını çaldı. Yirmi, otuz 
saniye geçti. Kimse cevap ver
miyor. Fakat benim de şakak-
larımdan mütümadiyen ter dökö· 
lüyor. Şu bir kaç saniye içinde 
ve yahut ölümüm mevzuu bahis 1 
Nihayet ihtiyar bir hizmetçi ge
lip kapıyı açtı. Merak ve endişe 
ile sordu : 

- Mülazim efendi, kimi iste• 
diniz? 

- Efendinizle biraz konuş
mak isbyorum. 

- Bir dakıka ! Kont Darbi· 
yevskiye haber vereyim . Şimdi 
gelir efendim . 

« Arlık serapa kulak kesil
miştim . Bu Darbiyevski ismi 
derhal zihnimde bazı feyler 
canlandırdı. Bir zamanlar mec-
muaların birinde bir at koşusuna 
ait ten~dimsi bir yazı okumuş-

tum. Bu yazıda T ade fominde 
bir jüri heyetinden bir azanın 
ismi mevzuu bahsoluyurdu. 

[Arkası var] 
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Fatih iki gÜDd~ 
dedikodu yatağı oldu 
Meşhur zengini.erden Hacı Vela 

efendıye karısı ve ailesi 
neler yapmışlar? 

F•tihte Kııt"fı ei.,annda ild Oaları insan ar.._ ~ 
r&ııden,beri miltbiı bir dedikodu Üstelik 63 ünden &oar• .-ftl. 1 
ıv. lıya tıir de dny-" •t..,au. 

Hacı Vefa efendi, karısının Hem de ne dayak? Eier •"-r 
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Nazife hanımm · oğlu Cemal 
efendiyi gör,düm. Kolunu ~ ...... j·~~· ~·· ~,.. ~~41 v~~ ef~~;. ~~· 
kız kai-Clqlle w o ıq> ciayü 

liralık •uaıo,u ~ -,.1ıı~ 
Zenginlikte Karunu da geçen 

pimpon küflenmiı paralarını gül 
gibi karqıu. yeclinneyip te meza
rına mı ptirecelt7 Ve Mire. 

Declikodu dunll' mu? Mahal
leıaiıa 6b0r tuafıada da h•km 
.... .ay..,._ı~ 

- Sonradan g6rmelerden ne 
\ektuir? Çifte uraytarclüi a\l"t 
laacir bllMlerinde atlrlhdlrle~ 
it• Haca Vefa gibi bir Kuwıu 
IMalcialu da ~. Adam-
cataa nada ldll ktt•" olclu. 

attı dıye , mahalleden üıı 
saldım sanıyor. 

- Su ızbandut gibi herif 
Hacı Vefa efendiye ne yapmaz? 
Eğer aJt kabn kiracısı Iran~ 
Kası• efendı ile kansı yeti'8le
ıelermit, Hacı Vefa efendtyi 
param parça edeceklemit" 

Kııtapnda habbe•• b6y!~ 
kulıbe ehayw. Hele biriei attkf. 
ne « Göznann lattbıcle llaşuı 
Yar! * deaio, balon dU. neler 
'6yl~rler. 

Şn~at ı 

~ıı. ve kusürlanmzı 
tedavi cdcccQiz. 

Ea mibmia haylan:nmn (kripto psikoloji) usullerile 
•on derece huit tedavi çareleri vardır 
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1 ..... •btı .... ,. tM.JCt &ttiğjn.i: 

h&li a-1 ~r~ 
2 - Mealet'atı ve uŞ1nız nedir ? 

Evli ~ıP t• . - • 
. ~ ... it' dini laıWııF 

y~ 

bayle bir hastalık varit ola
ıııN- Buu fuk dıemaaiyet 
verdiğiniz ve izam ettiğiniz 

•llh•kk ... Aldaoaza ıeJdik
ce boyunuzun uzamasım dur-
du""'t...._ tiU.tlc taNyyüı 
ediniz. Bu suretle (gayri meş 
w)._.. kuff• ...... •r
durabilininiz. 

Ciıllıi ihtiJBçlımıma., ae&iliıi
li fiddetle. taı.,ik etalllJ'iaİz, 
biJağ ib,ti'111ta. fe~ • 

Seı-qilu T ._ H. 
AnlatQPıır.aı aöTe lip mu· 

azzep ed.en fena kokulann 
ıebebr rulır btr ha.talik de
llldfri Çe~ cıgara tÇl'Yorınmuz 
TtHDn zifti burnunuzdan \,'lhn 
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naz. Banma için hu,glin birkaç 
damla \otonya ue Lir bezi 
wabp burnun~ içim te
mrzleyüUi 

Uta..t.aı R. iL 

Cemiyeti Belediye 
toplanıyor 

Şehremaııdindem Cemiyeti umumlycl be-· 
ledl1e tepiaitaaiDin Jirmlad ~...,aml>• ~nü ••et HM. te içtima edecetinden muhterem 
hanın tqrlfferi ria ohmar. 
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,. ... il·-· 
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........ ıc ............ 
CIJ& -~ etti: 

- Garip ....... , •• dedL.. 
• .- ._.. :,W.•. yat. 
-.. Hı .. ı.wı "-9 ~-. .• 

R1tt1. Wr.., •111atyorclu • 
........... _Wır~altı 
Ye alt.ela Wır ot aüacJer bula
cakb. • ~ ......_ yatacak .. 
b. Sabalaa ..... kerimdi. 
IMll~ Mmabla gir

di. Glb~ ilS\lıide &oylu 
lpb~ylati. 

(Ar~ YaQ 

) 



' .. 

Maı 
ma 
l\Jaı 

rla 
lr ip 
lıf aı 
kat 

z kİı 
l, bi 
1 et 

ın ç 

ınhm 
mı 

tücl 
t b 

;tireb 
Nısl 
omo 
Nısc 
nüm 
lam• 

e l 
k i 

ek ş 
r. ın 
Nisc 
nam 

ın v. 
ğün 
şler. 

ahsu 
1/ay 

Lt .. A 

a 
' dü 

J de 
on m 
.Uay 

endis 
rpi 

.. Kc 
rlMı 

t. a 
isel 
bii 
tay 

r alt 
:velkiı 
May 

üzUnt 
May 

apaca 
« Bt: 

tOVly e 

.e o 
öylem 
ıimin 

'e ras, 

" 

• :5011 :5aat 

• 
yanayı er e er 

Bütün Avusturyada ve bütün Avrupada heyecanla, 
korku ile karsı/anan esrarengiz bir hadise 

• 
ıy o 1 r 
o • 

1 ı • 
ı: 

et iği ''Gene kız ile polis mlJ' n cereyan 
' 

ev r taralınd n Zl• fettiş · kendi muhayyele' 
t edı m an 

şüphe iz oma l 
, .,, 

Awıturyanın (Graç) ıehrlnde teırlnl eTelln ilk 
haftasına teıadilf eden gecelerin birinde polis 
karakoluna bir kadın ıesi tellşlı tellflı telefon 
etmiı, bir memur gönderilmesini rica etmfıtir. 

Kirhbaver iıminde bir polia mGfettiti tarif 
edilen eve gitmİf, kapıdan girer ıfrmez merdi
venlerde duman gördüğll için yangın olduğu ıe

habma dilımilf, aram1f, taramış bir emare bula• 
mamııtır. 

Evde oturan lda Vayı iımindekl ıenç ve çok 
güzel bir kız f evkallde tiddetli bir aaabt buhran 
içinde meselenin yangın filin olmadıpu, perile
rin 'errine uğradığını ı6ylemiştir. 

Polis milfettişi tabii evvela ıUlmOı, fakat gen~ 
kızla beraber yandaki odadan yatak odaıım din• 
levince içeride hiç kimse olmadığı halde odaDJD 
döşemeıine fındık taneai cesametinde taılar dlJ. 
fÜp pitırtılar çıkarmakta, mobilyalann kendi ken
dilerine hareket etmekte bulunduğunn rarmot ve 
işitmiştir. 

, 

• 

l rine kurban gitmişlerditı 
b muhakkak!,, 

elile yapıldığına dair lıiç bir tertibata 
edilmemiıtir. 

Evin Ônnnde meraklılardan mGrekkep bir 
.abalık o gilnden beri ıabahtan akıama kad 
beklemekte, buan tramvaylann geçmesine 
olacak derecede kesafet peyda etmektedir. 

Kız baıtaDeye naklolunmuı, dehıetli bir 
buhranı ıeçirmekte olduğu görülmn,tnr. 

Cerek kendi, gerekse tanıdıklannın lfad ' 
nazaran genç kızın o zamana kadar manevi 
bir hastalığı yoktur. 
Şimdi bu hadiıe btıtno Avusturya ve bllb 

Viyana doktorlannı İığal etmektedir. Bunlar il' 
vakayiin genç kmn ve onun tesiri alhnda kat' 
polisin bayalAt görmesinden ibaret olduğunu iİ 
dia etmektedirler. 

Ruhiyatçılar ve ispiritizmeciler iae o evi ıl 
lann ziyaret ettiji kanaatindedirler. Bu ada./ 

tqlann atılması meselesinin baıka bir •' 
hamlolunamıyacatım a&ylemekteclirler. Diler f 

Ondan mada yatak kalkmıı I[ laiiıt lnmiıtir. 
Bütün evde icra edilen tabarriyatta bunun inaaı ı Hacllaenln kahramanlaroidan genç ve gO.zel lda Vaya 

raftan polis tahkikab da devam etmektedir. Si 
kalım, bu esrarengiz meselenin ıonu ne olaca~? 

• rn (10 
si te ,. 1 

, 

Arusturalyada (Pert) ıehiinde, ıelirin te'alıialn yGztıacl yıl d&
nümn münuebtile bir geçit resmi yapılmıt. buna oradaki ukerler, 
mektep. iıer, esnaf ce..ı yetleri ve saire ittirak etmiflerdir. 

""': eçit resminde. ~ vesaiti nakliyeden birer nilmune balunda
nılmı1,rur. Bu katara o ıehirde ' 60 ıene eTel İılfa eclilea bir de 
l~oıuotif. ith.al edilmistir. 

Işıklı kasalar 
Amerikada taammüm 

et mi ye başladı 

A ___ aye 
Amerikada bir çok bankalar r,_,._,,_ ten k v 

ıoD icat edilen Ye ( Panzer) İl
mi Yerilen kaaalan kullanmakta
dırlar. Ba kasalar luraıılığa ku
fi ıayet emindirler. Çtııaldl ka
ranJıkta etrafa 6yle kuYVetll bir 
siya Dep'ediyorlar ki hiç bir ln
aan Yeya hayvanın g&ıll buna 
tahammGI etmiyor. Şayet bu ter-
tibat bozu.lap &iya geallecek 
olana derbal lıendlllpdea bll-
tb ortahtı ayağa kaldıracak 
derecede fidcletli bir tehlike 
çanı çalmaktadır. 

Sakın öpmeyin! 
Bir buseden 40,000 

mikrop geçmiş 
Ruayada &pBımenin aleyhinde 

c&thit bir cereyan Tardır. Her 
p ıueteler buna dair maka
leler yumakta, bir busede ba-

zen 40,000 mikrop &fllanchtnu 
ı&,nyerek prop•ganda yapmak-
tadırlar. Hatta çocuklan bayle 
tehllkeli buaelerde11 korumak 
için boyunlarına Ye arabalanna 
«Tavarif, aalma beni 6pmel• 
yuıh le•balar uılmaktadır. 

GÜNDB 10 PARA 
Anadolunun her kôıtıindt 
birer çocuk sarayının yük
ıelmuı için HIMA YEJ ET-

F ALIN ht:pimizdt:n 
beklediği yardım. 

Reıminl g6rdnğ6nnı genç kıı (Mis Karmen del Barnes isas· 
bir mektep talebesidir, Geçenlerde mecmuaların birinde nqre 
( Mektep Kızlan ) ismindeki hikiyeai ahlika mOnafi g&rilldnğtl 
zavallı Nivyorkwı en mUbim kız liaelerinin birinden tardcdilmittİ1' 
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Burada, b8yle şey yok. Herşey 
meydanda ve tecessiis daha ilk 
ande tatmin ediliyor, mütema
diyen ayni manalt nazarlara av
dete bacet yok •• 

Ben de çarçabuk manzaraya 
· kanıksamıı, hatta bıkmışbm ve 
daha yolun yansına gelmeden, 
erkekleri bırakıp ta tercihan 
kadınlara bakmak aklıma bile 
gelmiyordu. 

Teiifas bile artık teeirsizdi. Bu 
kotu eınasmda, bir çok defa, 
bir çok genç kız vücudunun 

•bana yaslandığı, vücutlanmız 
dar bir geçitte sıkııbğı vaki 
oldu. Meseli sıkııık çalılıklar 
altında, yahut kayarak inilen bir 
bayınn alt tarafında onlan, 
diişmesin diye tutup kucakla-
dığım zamanlar, berkesin ko
laylıkla farkına varabileceği pek 
manalı bir ateşi teskin etmek 
lbtiyacma hiç lüzum hissetme
dim.. Bu kucaklaşma bir spor 
olarak kalıyordu, o kadar ... 

Fakat, ıayet bu ayni kadınlar, 
benim için ıoyunmuş olsalardı, 
ve kendilerini böyle terkte bir 
kaat, bir niyet beslemif olsalar· 
eh o zaman bu manzara ve te
mular bana onların verğileri, 
hediyeleri mahiyetini alırdı .• Ve .• 

Ama burada böyle bir kast 
Te niyetten uer yoktu.. Herkes 
yalız kendi.ti için çıplakb; her-
kes yalmı: kendi zevkı, kendi 
menfaati için ıoyunmuştu. Ka-
dınlar ne bana, ne de baıkala· 
nna hiç bir ıey «takdim» etmi-
7orlardı. 

Oyun nizamab, içinde yaşa· 
dığımız mekin ve zamanın ah
IAk telikkileri bizim çıplak bu· 
lwımamızı icap ettiriyordu.. işte 
•izde bu nizamat ve kavaide 
riayet ederek, çıplak yaşıyorduk. 

Çıplaklık, ve bu vaziyetimize, 
tasrih ettiğim sebeplerden baıka, 
biç bir mana atfetmi~rduk. 

• Bu kadar lakayt bir haleti 

}Q 11 
Bir Fransız muharriri size 

• 

ruhfyenln mevcudiyetine lnan
mıyacaklara, gayri kabili inkar, 
birkaç adi misalle cevap vere
ceğim: 

içimizde -birka\! hasta l!lfts
tesna- kim, durur da, bir park
ta, bir sıraya oturmuş, çocuğuna 
meme emziren bir anaya -hatta 
kadın genç te olsa, güzel de ol
sa, nefis vücutlu da olsa- fazla 
israrla bakar? •• 

Sonra denizde de aym şey: 
Otomobil basamağında, oto

bUslerde, tlinelde, kısa etekle-

rin ihzar ettikleri tesadüf ve 
fırsatlara çok fazla dikkat eden 
saygısızlardan hangisi, plajlarda 
teıhir edilen saygısız kadm bal
dır ve bacatına aynı ehemmi
yeti atfeder? 

Sonra, utanC1ndan batta omuz
bqlannı saklıyan bir kadını , 
bir sabah, penyuvan içinde g8-
recek olsanız, o sabahın alqa
mJDa, bu aynı hanımf~ndi size, 
gerdamm, sırbnı, teşhir etmekte 
tereddnt etmez •• 

Her ıey itibari !.. 
lf. 

Akıam m8sy8 HOgo lle, yu
valanmıza dönerken, serin bir 
rftzkar esiyordu.. Aksırdım .•• 
ve.. gari ihtiyri, ellerimi cepleri· 
min ve dolaylslle mendilimin bu-
lunması icap eden yere gıtto.r
dllm: 
Çıplak oldutumu unutmuıtuml . 

Aile albümü 
Akşam yemekten sonra, Hngo, 

ailesi ile lambanın altında otu· 
ruyorduk. Hepimiz de giyimli 
idik. 

İşte size madam Hngo ile 
kızlannı takdim etmenin tam 
sırası: 

Madam Hilgo uzun boylu bir 
kadın... Uzun ıaçlannı ensesinde 
topuzlamış.. Kırk yaşına rağmen 
taze kalmışb; ve çocuk gibi saf 
bakışlannı daha el' an mubaf aza 
ediyordu. 

BilyUk kızı Eliza on dokuz 
yaşında idi.. O da anası ve di-
ğer iki kız kardeşi gibi uzun 
boylu.. Saçlan kısa almada si
yah bir saçak halinde sallanı
yor .. İri, sağlam bir göğüs ..• Sert 
memeler •• 

Kuvvetli bacaklar .. Baldırlar bir 

az aıağıda.. \'arama%, gllzel g8z
ler. 

... .. .. ~ '!~ ...... ö 
Elzanın li üçüğil Margarert .. 

On yedisinde.. Sap san.. Biraz 
yağlı, semiz bir vücudu var .• Se
vimli bir ıima.. Mavi gözler •• 
Norveçli kızlar gibi o da saç
larını sarkık örgü!er halinde 
göğsüni;n dik noktalan il.stünde 
taiıyor.. ' 

En kuçfik kardeşleri Estrild, 
daha on d8rt yaşinda... O da 

• 

emz 1 yarış annda re or 
sporcusu düşündü ve yaph 

Gardfiğ{imüz garip mot8r deniz yanşlannda eski sür'at rekoru ıabibi (Harriıon Fraser) in malıdır. 
Bu garip makine, bu kuvvetli motörü ve kanat, kuyruk gibi bazı tertibatı sayesinde kısa mesafelere 
havalanıp uçmak kabiliyetini haizdir. Sür'atle gi~erken, pilot'!nun ufak bir manevıasıle havaya 
sıçramakta ve birkaç yüz metre uçtuktan sonra i"eno suva inmektedir. 

ıanıın.. Saçian omuzlarında •• 
Memeler daha ıimdiden teıek· 
kül etmiş... Daima ıen, daima 
mütebessim •• 

DördOnde de aynı parlak ten 
- tozpembe ve narin, yumuşak 
bir cilt - Dördünde de aynı kızd 
dudaklar, podranın damlası yok. 
Rujun izine tesadüf edemezsiniz. 

Dördilnde de demir gibi sağ· 
lam bir sıhhat ••• 

Dördiinde de aynı hisli, sevgi· 
li kalp. Ayni muun ve munis 
düşünce, 

* SUtlacın son lokmasım yu• 
tar yutmaz, hanımlar ite ko
yuldular. Madam HOgo, kartıda, 
oymalı tahta çubuklarla çember-
lenmif, iskeınlemsi bir yere, 
iılemeli yeıil bir yastık üzerine 
oturdu. •' w• ~ 

Aile anaıııiın tahtı.: 
Kadıncağız hemen, dikiı ma• 

kineai ile dikiı dikmeğe bqladı. 

Gramofon benim çok hoşuma 
gidtr. Ne yalan söyliyeyim, gra• 
mofonu çok ıever;m • Bir plak, 
iki plAk.. Bir vals, Bethovenin 
bir mönllesi .•• 

Madam Hügo, makinesinin 
silr'atmı gramofonun temposuna 
uyduruyor.. Plik bittiği zaman, 
gözlerini kapıyarak «Schönf » 
(Gilzel) diye içini çekiyor. 

Margaret, dikit dikiyor, Elza 
örğfi örihror; EBtrild bir 
atlasın fiZ( D eğ ( , çalışıyor. 

Mös_yö Hu~o bana .,l.)rdu: 
- Bizim aile albtimilne bakar 

mısınız? 
- Bnyük bfr memnuniyetle. 
M. Hngo albümll getinniye 

gitU. 

• 
AlbOmOn yapraklannı çeviri· 

yoruz. Batta madam Hilgo, möı· 
yö Hügo, matmazel Hügolar 
olmak üzere btıtün aile muhtelif 
kıyafet ve vaziyetlerde. Tama• 
mile ailevi bir a!bilml. 

(Arkası var) 
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~on Saat 

Bize ders olmalı! 

Atinada gene bir hiç yüzünden 
kıyametler kopuyor 

Aleyhimizde yazılar, heyecanlı hitabeler, küfürler .. 
Bütün bunlara sebep bir Yunanlının bir Türk 

vapurunu kiralamasıdır. 

..,...._,.,..... (Se11•an) vapura Pire Umanmda 
r-

Blz burada Rumların dtıkkln· 
lanna, matazalanna tereddilbllz 
girip, alıt verit ediyoruz. Bira· 
hane ve barJarmda anç dolusu 
pua 1'64'kiJOlme 8d ta1eae u; 
caret Aleminde Rumfiara nnfu
lanmn nisbetile gayri mtıtenuip 
yüksek bir mevki temin ediyoruz. 

Halbuki Sakıza mal g6tiirmek ... 
Ozere bir Yunanli tarafından 
kiralanan bir vapurumuz için 
(Seyriaefainln Samsan vapmıı) 
Atinada kiyametler kopanyorlar, 
mekaleler yazılıyor, Yunanhlarm 
milli hisleri tahrik ediliyor, Ttlrk 
•apara kirabyan ve Ttırk vapu· 

runa mal ylkleten her Yunanlı 
alenen hamiyetaizlilde, vatansız
lıkla itham ediliyor. 
.. Bu __,olda yazdaa yazılardan 

"'ll«iHle ~r B: 
« - Ruyadan Pireye kamtır 

tapyan ticaret gemilerimiz işsiz 
kalırken ve Boğazlarda gemile
rimize Ttırkler bin tnrln müşkil
llt çskanrken Ttırk vapurlannı 
ldralıyan Yunanlılara ne dersi
niz? Bununla fUDU yapmıı o!u· 
yonız: Ticareti bahriyede bize 
tefevvuk iıtiyen TGrklerin eline 
lillh veriyoruz. 

Pirede b&yOk bir çimento tir-

1 

keti birçok nırıc vapurıanm 
kiralıyarak Pireye kömilr nakJ· 
ettiriyor, pek cüz'i bir ücret 
farkı, ton bqma 3'"6 pens gibi 
haıis bir menfaat yDzıüMlen 
muazzam milli menfaatler ayak 
altma alınıyor. 

Deniz faaliyetimizin hayatmı 
tehdit eden bu vaziyete bundan 
sonra devam etmek vicdanıız-
lığında bulunacak Y unnnlılar 
bulunacağına artık ihtimal ver-
miyoruz.» 

Yunanhiar b5yle dOşilnGyorlar; 
Tilrklerin nasıl düş6nmeleri lazım 
geldiğini de milli vicdaıı ve 
m Ilı şuur takdir ettsin. 

-==========----.,....===============-=========- =-=-~-=-=-==-==-=======-=-====-=-==r-ıs=-====--=-= 

•ızlannm lllstbll baz lclade 
.> 

saklayan ana baba 
Amerikan zabıtası bu karanlık hadi

senin sebebini araştırıyor 
Ameribda clint bazı tarikatler 

var. Bu tarikatlerin cahil 1alik· 
leıi hazan çok garip taueup 
eserleri g6steriyorlar. 

Me•ell geçenlerde (Los Ange
les) tehrinde b6yle bir cemiyete 
mensup (Roda) ailesi livey kızla

n (Villa Roda)mn 6ltisllnii • neden 
&ld&t& de malim değil ya, bel
ki de diri diri g6mmtltf erdir • 
bir sene buzun içinde muhafa::a 

ettikten 10nra kilerlerinin altma 
nakledip orada aaklamlflar. 

Fakatpolia bunu haber alinca 
ce•edi meydana ... m(ftır. 

Villa Rodanm tarikat ehli 
arumcla çok mDhim bir mevkii 
olduga, hatta adına prenses 

dedikleri .aylenilmektedir. 

ı I ~ 

1 
1 

Sahife ' 

Karilerimizden soruyoruz 

Türkiyenin en güzel 
kızı kimdir? 

Bize söyleyiniz ve namzet ' 
gösterdiğinizin bir de 

resmini gönderiniz! 
Sahıhlan çıkan arkadqlanmırdan biri memleketimizin 

en güzel kızını bulup taıııtmağa çalıfb, ayni tqebbilall bu 
sene de tekrar elti. 

Arkadaıımı:rm bu lqebbDdn& g6zlerlmiıe lnflralı ve
recek resimler vereceği için haz ve memnuniyetle tellkki 
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen ıekilde •En 
gilzel»i ayırmanın mllmknn olmıyacağı fikrinde oldufumu
zu da söyle:mek isteriz. ilk mtisabakamn neticeli bu ma 
fili bir 111rette g6stermiım. 

Bugünkü şekil niçin fenadır? 
Filhakika arkadqımıı ilk teşebbDslhıde f3yle bir usul 

kabul etmifti: Kendini gllzel bulan bir kız bir resmini 
yolluyor, bu reıim gazeteye buılarak gllzellik kraliçeainin 
tahtına namzet gGsteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin 
intihabına arzediliyordu. 

Biz diyoruz ld bu takip edilen ur :.ı ' ·• .' I·:-~iki Türk 
gilzelini bulmak mnmktın değildir. Vakıa arkadqmuzm 
tertip ettiği mllıabakaya iftlrak edenlere gDzel dememek 
etimizden gelmez, fakat mGaabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde g8renlerin bhkahalanndaki lmnetli 
istihzayı farketmemek le mllmldln değildi? Sinema perdesi 
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda 
ıtıphe yok! •• 

Güzellerin güzellikleri 
Halbuki bizce mlhim nokta fotograf defil gtızeDerin 

hele bir TOrk gtb:elinin kendisini gllzel diye takdim et
m,kte g&terdifi zaril çekbıgenliktir •• Karilerimiz bilirler ki 

gllzellerin bir giızelliği de bu çekingenliği delil midir? O 
halde glizellik mGaabakasma dahil olmıyanlarla olanı.rm 
glizelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyanı lltlln 
tanımak haklı olur • 

Bız diyoruz ki 
t;&Zeıtık l\l&sabakalanndan ll)akaada daha e'verifll bir 

netice almak için gtızellik lmaliçesi tahtmuı namzetlerini 
glizellerin kendileri cleğil. onlan gtzel L ulanlar g&terme
lidir. Son Saat TQrldye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerinden Tilrktln en gtızel km 
payesine kimi namzet g6sterdiklerini sormıya karar ver
miştir. 

Karilerimizden rica ediyoruz 
Türkiln en güzel kızı kimdir? Karilerimlı:den bunu bize 

bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara 
namzet hanımın birer de resmi konulursa. bu isim ve 
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de 
ismile birlikte guetemize basılacak, ve herhansıi bir 
namzedin namzet liğini teyit etmek iatiyen oluna onlarm 
da isimleri ilave edilecektir. 

işte asd namzetler 
G üzelh1c kıraliçeliğine namzet olabilecekler itte o zaman 

anlaşılacak, hakem heyetleri önlerQıde açık bir intihap 
zemini bulacaklardır. lfte o zaman eD gllzel Tllrk km 
meydana çıkacaktır... Rel"ıkimizia ba suretle taayylhı ede
cek namzetleri kendi kendfterinl namzet arzedenler ara

sında intibabA ka,.uı da mümknndGr. 
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lstanbul vildyetı defterdarlığı ilanlar 

Kartal rnalmüdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı Rakkamı Cimi Meuhm Kıymeti Kimden metnık o.cfuğu 

A.lemdağ. Kariye 
deruou 

ebYabı. mubammene ~ 

400 
K. 

4000 App ofla K'rkor 

• • • • • ,. . 225 2'250 Filyani binti Mazlumyan.. 
• • • 900 9000 Afavni Eıkilri binti Nikogoı kerime-

leıri ••• 
• • • • • 160 6000 Kir kor kerimesi Şinonilc ve Nanik 

ICirkor çorbaa kerimeleri. •• 

• • • 79 
n Harap 

kahvehane. 
• • 4500 <>,ida ft lııi11edan-

• • • H 'l Ana. 500 5000 ICirkor keaiaae!ai ŞiDonik " Noalk.. 
BalAda cins, mevki ve takdirolunan lu,IHlletf .....,_ eawali metaukere ait alb parça _... i 

gayri metakulenia mtllldyeti flnlllt eclileeefiDi.._ •l•,.~eai dalaa bir laafta •.wetl• 17 ~ 
929 taribınden 24 tefrisani m tarihi• lr..tar ............ •• ....... ...,ede 24 tep ..... m 
taribille mlNclif pew ıo-t mt lS t• ıs ....,_ta lmMr tle.am ~ taliplwha kıymeti 
muhammenesi olaa bedelin "7-S m.betiade 4-poaital .... mlbeyyia _..._..arile Kartal •bf 
konainaa.na mftracaat eJtemateri illa ot.ur. 

rrramvay şirketi tarifesi 
1929 senesi feşrinisanisinin 25 ind 

gününden ifibaren Üdnıahke 
kadar muteberdir 

lo. 

~ ~ARtilYl- ~IRIH 

lu $1ŞIJ • flllEl 

H..ebt 

{ 
Harblyedea • Sirkedıe 
Sftecidea • HarW,e,e 

{ 
Sitlidm • Tlnele 
'tiinelden • Şifiiye 

il KURT 'LUŞ-TONEl { KurtulUflan - TOnele 
~ Ttlnelden • Kurtuluıa 

i 17 HARB,YE · FiT~ {:~·::!:~Kal-:;. 
! U AÇll · lÜIEL { ~::-_-M~ 

"""' 1 ıııre~u ~ınrcıı { Taluimden - Sirkeciye 
~ .) wu1 •41J1K11 Sirkeciden - Taksime 
~ 

~ 15 lÇKl-BEYll11 {lbch••• .. Ba;-la \ ee,...... -M8\tc.,. 
18 TAKSIM - FAO~ {~~~ y~,' 
19"Ur.T L Ş EEYIZI {Kwt••a:vt• -., .... 

1\ n ~ .. • Be,auıı•- • Kat ' 1 

R l'l ..... -8 .. tje -~ B ~sa tafta - E.t.e ı ı 
Bebel:tm - F • 1 1 ı 

~ t ~ > 2 EEEFr · E::.ı .. Ewi•Aata.. .. w.p 
~ BeW+.. - IC.....,. 
~ Karak6ydea • , ... 
~ Bebekten • Beıiklafa 

F--=b•~ 7,.14 7JJI 19,Gll 
7,31 19,JJ 

5,6 U6 24,14 
9 71fl 24,~ 

21.10 23,!0 ı 
50 21,30 24,80 ' 

6,09 l,IO 
S,11 6,21 1,15 

21,40 23 .. 
JD 2'2.00 24,• 
5.8 7,10 20,• 
10 7,35 20,• 
7,9 7,00 21,• 
14 6,53 21,D 
ıs 7,46 ıs,4' 
30 8,32 19,D 

f> 7,00 21,M 
13 7,50 21,54 

8 
16 
50 

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

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

2,15 

Seyrisdein 
Mata aa:ataSI : G.ı.ta 

k6prD bış.nck BeJORlu !J6! 
Şube tıemtasl: ~ 

ham akmcla. 1stınbul 2740 , ......... 
{IZMIR) vapunı 21 ıcşrini

sani Pa~ g6nö akşauı 
Gabra nlnmndan bıftlrede 
[ Zonguldak , lnelıolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize] ye 
gidecek ve [ Of, Trabzon, 1 

Pu!athanc ., Giresun , Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve lnc 
öolu] ya u~ayarak gelecektir. 

Jzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) v~ 22 

teŞrinsani .cuma 14, SO 4a 
GaUla nllmmnckn hareketle 
.aımanesi •baht İEmiR gıidc 
<ıS ~ pazar 14,30 da lı:
mirden harekede pazartesi sa
bahı gelecektir. vapurda mii
kcmme1 bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

~ 13 allJj ·~y ..j ["AP A { Ortak&yden - Akara,.. 10 
17~20 

6.09 20,42 , ________ _ 

6,35 21,D TAVIUADE MUSTAFA 

~ 
' Aksaraydan • Ortaklye 

m= 14 BESIKTAŞ • FATh { 
Beıiktqtan • Fatihe 
F ab1ıten - Bqiktqa 

t.15 
20 

ıJ111 '20,3D 11 illllrlln ıapurlm 
7,46 21,ı' J. untazam Ayıafl~ eks~ras 

ı TDPllPI • SUITT 

YEGIKClE-SlR 

A.ksaraydan • Topkapıya 6.12 -
fopbpıclan - Medye 6,9 6,53 22, 10 
'Siıbcidm • T1'1".,•Ja W '7.(JIJ '22,4' 
Topka,.a.. ·Be,.- 68 ti,• l,mt 
aey .. tta. - ,....... 24.lB 1,40 
fopk•rchn - .Ab.Aya - 2,00 
\.barqdaa - Y edikule.re 410 ~4 -
Y cdikuledea - Sirkeciye 20 4lS .22,lt 
:> rkeciden • Yedikuleye 60 7,13 22,54 
Yeclıhlecha - a., ra 24,to ı,oe 
deyazıttan • Yedikuleye 24,30 1,• 
Ymi1niledm - Aban,. - 2,cm 

f 

baraydan • Edimekapıya 6,01 -
Edirnekapıdan • Sirkedye 7 ,11 6,31 '22,25 
Sirkeciden - Edimekapıya 15,21 7.'()4 12,SI 

t
Edirnekapıclan • F.tiıe 58 25,1'8 1,2D 
FatiMell - Eflnaebp.,. '111,GS 1,45 
Zdimekapı ... - AD..,. - 2,Clt 

1)oktoı 11evzı Ahmet Operatör 
Ahmet Burhaneddin 
ee.-.,. +•"" ....,..&ro 

Mmyeo....._ atr>~ &. .mre-

.., 
~ tıelııe~nl11J'a. 1:.'IK l"""'•" 

7.&fı l!IDllBll -ve kadnl tmlaktdaı\u 

en :sorı usuDerle • ltir zamend 
rnilıaıt şcr&İ11.e .aedlW.I eder. 

Adrct Bahıili Çağalcjlu yokuşu 

köşe başı numara 43 
T lefon· l111anhırl ~ 

wusi brfa•nu N8 aerm•mla suri· 
re -çaqua ~ 8 num..-.da. 

Tt"letnn Rn-nihl 161!; 

~s:~t 
1°'CŞl'lmsaninm 21 ine 

perşembe günü akşamı saat 1 j 
le Sirkeci rıhtımından hardtetl 

Gelibolu, Çanakkale, K\l~ül
kuyu , Altın o!uk , Edremit 
aadumiye .. A yvaıik] SrelcJerin 
.... - ayni is'ke1dere Qğra.. ,... .. ~. 

Maihalli miiAG&at : Yemi 
r ....... ~ .. 

te1e'tnn tst ~ 221() 

Ercümend Nw
v..-21 
tejliwisaıi 

~~mbe 
gbl Smlt lj de Siıhcı nbsı 
ııuoibm ~ [ ~ l.on 
~ ..... Amasra.. KtlrUCa 
Şle w Cide] ye .azimet ve M'det 
ciecdı:lit. 

Fak llfsa1at için Eminönü 
nham han 2 numaraya müra
caat. T~lcfon: 2684 

TakF.tİertnden u.Jrlomak 11• daln 
kirmızı bandırollu 

" .. ,.. ,, lllll'kU bakllü 
amballjına dikkat •• 
4isarı.riaa N&dedi11iı 

Bil.yük Tayyare piyangoau 

Yedinci tertip .s" inci kefide 

11 kin evvel 
Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Aynca: 25,000. 15,000. 12.000. 10.000 llrablc 
J'Mliye&. ft 1 o.ooo .... bir mllcafat. 

EMniyet sandığı müdürlüğünden : 
İk.ra No. 
5927 
7155 
7266 
7569 
9~ 

10795 

11426 

12077 
12564 

13488 

18852 

20046 

20639 
20992 
20164 
20660 
'21064 
21008 
2182' 

!1068 
21161 
21'258 

21320 
21363 

Merlumatuı cins vo acw 
J1r .cift .._. .ı kipe Ali bey 
lki ..-ot ~ Şllkriye H. 
Bir pll'laatak ylidllr Mnlcenem H 
Bir çift roıa Jdipe Şeref H. 
Bir ıw.a jlzllk, bir roza ridik { bir taşı 
yok ) hir altm kalre Emine Olfet H. 
Bir rO&a aorOf bir roza yllziik, llir roza 
yiidk altm kardcm S! dirhem Hakla beJ 
Bir çift .raza küpe difrt a1tıa bilezik bir 
&ttıa •.erdanlak MDnire H. 
Bir pl•talı pawtaıatip, bir roza kıq ijDe Emine Ülfet H. 
Bir rou ipe hir .roza yilzilk bir ç.ft gü· 
milş &Uf Memnune H 
iki pırlalıtah hilaik bir çift pırlantalı kil· 
pe bir jlıll'lantah akar pantantif. Mehmet Celal B. 
63 adet Türk ve ecnebi nı.1anı bin yirmi 
dirhem ıtımtif Cevat bey. 
Bir çift roza kitpe bir NZa 9f>lak tq bir 
..oa yldk. IW.m .., 
Bir çift albn bilezik Şükriye H. 
Bir roza prdaobk iki .çift rma ilpe Firdevs » 

8ir toza fldk bir maa iiae pıarıç.- Em ne H. 
Bir çift roza küpe b r roza kuş iğne Fıruze H. 
!KK> ctittaem ı••tw Nai&e H. 
Bir çift roza küpe bir albn saat (ko u yok) Faika H. 
Bir .,._ tek t.f J4biik bir t;ifi p1rlantalı 

kuş u iğne (bir taşı yok) Mehmet Saip B. 
Bir .alt. brdoa 235 dirhem Saadet H. 

Bir çift roza tdipe İbra • Etem 1. 
Bir nza tftbtt yl~k bir altm uat (mi· 
nee1 yek) bir altm kordon 5 clirlaem. Nadire H. 
Bir çı1t reza 1dtpe Ha••e H. 
Bir çift fOU k9pe bir JDCI kolye bir el-
'ID88'ı ptlm Halice H. 

11.ClS Bir rora 4-t itae Fatma H. 
!1Cl9 Bir aıt. ... t ldr albn kllıhlı .. kalem Şelilm H. 
1S7S Ta'lnl A1b 941et ullttlli tahvili M.;,e H. 

Yukarda ianlıel'i yaa'lı da borctdv ..ecnllenlt " tala.u&t 
-ı:atıltiade 6-iyet S.ML)91ıc1Bn ....._ etmit eki·~ •ınt'11 
vadea-'e 1ecliye «•eme erim mebai w.ı ......._ 
lmmetıtlalarma itaa.r.ame tı&ndrilmlf '- 4e ~ 
tarihi Madm ttilNIND .Ocellte•t medJ ' •• (91) .... talmllt 
.-lyualaruun da ılJir hafta urfı t.lyei ... •e,. tecdWi im· 

_. e,aeBM*•k-ri '411kılird. rb•ıb makGrcDID bü•hayede 
Nil ' cağı illa olumr. 



Türk sancağına 
hürmet etsinler .. 
Dört gtln evel Galata nhtılQID• 

geçiyordum, nhhma bajlJ 
unan Fransız bandıralı ve 

' euajeri Maritim kumpanyasına 
(AMAZON) namındaki va-

' beynelmilel bir usule tev
an, pruva direğine çektiği 

sancağı g6z6me ilişti; sim- 1 
yalı, iki metre uzunluğunda yırbk 
yamalı, aazde kırmızı bir bez 
çasını gözünfizfin önfine geti-

. • tlzerine biçimsiz ve kirden 
gi maldm olmıyan yı)dızm 

anında bildiğimiz hilllin uçlan 
a kesilmiş.... işte Fransız ban

( Amazon) vapurunun pruva 
eğine çektiği Tilrk sancağı •••• 
Yazıhaneme geldim; telefonu 

aeaıra11: bu yapurun batacente
buldum. Sancağı değiftirme
• aayledim; tabii kimin te-

fon ettiğini bilmiyordu; detif
eklerini ll71iyerek telefoou 

padı; on bef dıkika sonra va-
urun direğindeki sancak ineli. 
enisi çekilecek diye yirmi daki

lra, bir ıaat, Oç saat, vellıuıl va
llv nhbmdan aynlıncıya kadar 
.. le ledim. Sancak çekilmedi, va

u.r kalktı gitti.. Ben buna diyecek 
· py bulamadım , görd6ğllm 

bu değıldir, b6tün ecnebi 
purlan b6yle yapıyor; bu 111-

e liman dairesinin cevap v.
uini bekleriz. 

Kuilvbaiıclea 
M. Ekrem .. 

Anadolu hatttndan 
bir rica 

10 vapun111un flaJcl..,.ıa·Pell 
ılik hatbnm katan lağvedildi. 
Halbuki bu hat llıt.ritıdt o\Q. 
rarak her glln İatanbula tn._ 
•o tO vtpurilc dOlıa bil çok 
laalk vardır ve bunlar Kadık6-
tinta ~ F~ıHM'b.JıçtJe k~ 
da. ot11Ralv otobhl• dah• 
... ltlu4a o\9"W o\QıqQbiUe 
.ı.-. sidi,ewar, 1ui fula 
ldiafet ve maarafa katlanıyorlar 
~ tloira t1e1um.. o..ı.,eıı .. 
ldareabüo JUİ t.rifoaiR\ taui• 
lderkea hu müşltlllO ortadan 
~a)dumuım tem-1 eclviL 

Ha,dupata. Peadlk hatb 
laoyuada multim lluiluinlıdea 

Ht\anft, Fuat, lbaan 

«Son Saat• in tefrikası: 33 

Karanlık 
Muharriri: J' els 

- eoac . o..ıa "1ctiltt °"" 
Wderm1t·· KallQl .td•tvalı 
lttçuımq. l\uıım Oıttriatt o dı 
kendisine dOfman olmUf. Belki 
Steafert ta WU... Leyalnln ad• 
arka ......... oldupu 1171 .. 
lalttL 

- Neyae Od,~y.• kaffl bisJ.-
ria cletitti mi? 

Dora oovap vermedi. Kocua 
de...- etti; 

- Aolaplıa ıav,Uıp hl1i 
dlf1naam•f. Hem bea Torbasto. 
• .a-. r•firdlaa. 

- 8aba11111 •? 
- Eet.. Uzu uawıdaaberi 

Bravn isminde gayet ~engin bir 
••• takip etli~uk. 
Nihayet lceri iaaml mebllece-

~~!i.!:!e J Tclsiz~e:: 1 
Bir mülazim sevdi~ Befbc• dilnye ldu-
kadınla birleşerek yonlanmn proQramlan 
karısını öldürdü Çuıuııbe 

Maearlatanda (Rop) lr•awua
da mftllzim tViih• Kon~)l• 
kaNı sakin bir hayat ı~i1ar .. 
lardı. 

Bir alıfAaa •ili• (KOBef) 
klf)ada a6betçl ilum kan• lldl
rlllmGt, ne ahlı., necle lüt W. 
kbD .. , mnlbiaüa o alltam 911"\• 
çi olmam dola)'Jall• k.,...... ,.._ 
dai katlinde mfMIMlclu •• 
tun ...... tiftff~ 

Fakat tahkikat ilerledikçe 
(Koıçc) ba kompaa MdHl ı ... 
Uzabet Molnar yalıalaalmt we '-u 
kadın biraz •tlottuılmÇI\ bor 
şeyi IU\.latm•\Q', 

Mülhim Kone~e Elizabet ıe· 
viıiyorla mıf. l:.lbirlıti edip mı· 
dam Konovi ortadu lc.tdırma• 

v~ .aoma ...beraber. yqamaiJ. 

O a .... ICMOt laflada na+ 
betç oldutu halde sivil elbistt 
~p 1'imacye görünmeden evo 
gclm e. Zaten Elizabet te ora .. 
daymış. 

8\1 J•t IYdtttM lll~rta IJ~dı· 
nın lakırdı söylemesine meydaq 
bıNlımadan lldal de lzerlae abl· 
mıtl••~ Koca kaMt•ı ltesldn h~ 
batakla botaaından ke•m~. Oe• 
ne klllt8'•ye 1a.Q1UDeden lııfllO'ıa 
tllnmft.t. 

EH•ahetet te ltıçala sUlp oıta• 
lıjı topl4Pl\I Vi\ Ovlat . gitmlf. 

Ertesi giln iki katil suld hit; 
bir ıeyden haberleri 7okmUf 
flbi •" gelmifl .. " l..duun ~ 
ıedi bafanda una URB atJ••lf• 
tarda •• 

Surat ••• 
jimiıJ t•tkllE ipa atlamlarimızdQ 

bm.l otelt yoU•dıll. 
Zll• """w Afrika4u p1 .. 

dijiQi, •k•vhe~t t"Wi aldvp 
na blltyor, hatta ılphelealyor-

clum. Adaaı Hnlv. ut.tt•• 
ve billıaasa bu ciblıeti tetkik 
etmelllni tenbih ettim. İtte gl
rllyonun ki ıtiphelerim t.ıı.ıckuk 
etti 

- Londraya ne vekıt gelmif? 
- Bir sene e'feL, 
- Öyle ise Torin,.C,n Mal-

putlr. 
XJJV 

Yeni vorilc 
- Servetini Qe kadar telamm 

ediyorsun? ' 
Mutia 11GoladGa 

:18 tepmhul 
Istanbul 1i00 metre 

ır.ao-ıuô Sas )•rcU. beı'8a ha
•tel'i. 

18.80--90.IO Cazbuıt.()rkeR"L v,ı. 
lltveri. Çaylıovtky: Meled 

iQ.30-11.80 Su "'' .. ' Aı:\athlıı 

Belgrat 

21 
23.ts 

ajansı haberleri 

429 metre 

Radyo ltttet Ma•Me 
C...motQ{ı, Qati.Un\ ~\. 
ma. Kurz, Çalyapin 
Galli ICtbçjaha piı.ııarı. 

Btıdapttte 550 motre 
ı g,40 Op.ra, oek11u~ koQw 

21.10 

... Baoh, aile. ffayct.. 
aUa ~rieri 
Ope"' koro l.eyed ~ 
Aı41Q K°'*" 
~Wo 
*'~ Çi@n 

394 •etre 
~~~traa 
l(°"ae.r, Ol*'" 

25! .... 
lt,90 Gnmoio1' 
21,ao Oıl'"'1a (.,.._den) 

Monwb• 
O.traq 

ıuo 
IO 

Praı 
ti 

Milin o 
~ı.ao 

RoDta 
2202 

2'3metre 
ı...ıttı O.... hutlaıı. 
.. ''°"ik. ~-- (Pılı. 
dan), orkestra. 

48711• 
!emtonik .kon~ 

516.V. 

1635 aaette 
Koeer. tel&ızle rÇIİqı 

Df'fl fyatı. 

409 metre 
Konser ve -posta kutus\1 
(Fıtmaıır.a) 

soo ... 
Optn Fahıt@ V erd\. 

~Qll~''" 
441 metre 

Zayi 
Alltett ........ ... eltİDJ 

Y!Dllilli . t~ut.cq.UJ. PJQ 
hqltml ~· 
~qte imun ""• caddOt" 

sinde ıobacı Ali .ta ~· 
Mehmet Selim 318 

- iki milyon lira. 
- AclllM •e yapalı? ... 
- Nt 1•P~Mia• biı..iyoNIQ. 

lbti)'tl' laa• CildQibt moe. 
di1Q"· Gid..- keqdiewn oım~ .. 
iiPi a8ylorse~ ~or halde on o• 
bot bte Br, mtlkUat atmı.. 

- Ben bu vaziyette blayı111 
da e mflyoaeıı ollmı hal. Çd
dinlm mı aon?.. Od..,. bir 
mektup yazar daYet ederim. ve 
taltla .. , .......... ,.. 
oldlljuu bi.W. k.adinü bir 
cani kıla oldujwP& itiraf ederi•. 

- F alcat lllful tukereat 
nvede bW..catts.. 

- Aıııı• &lclqt ft1dt bera
.,_.. ~m. Odamda 
eksi bir kUtunun içinde. 

Difwek k.U. .._ ft(d. 
ka IODl9 a.let etti. Afll. IW 
uifwl tu~veei ~ 

- Mesele kolaylafb. 
v .......... 

- Habrlı,..u.. ate. ewı., 

• 
Sahife 11 

Son Saat 
·Her karlini 1000 Türk 
lirasına sieorta ediyor! 
Bu hizmetine mukabil sizden 
istediği hiç bir şey yoktur. ih
tiyar edeceğiniz bütün zahmet 
senede bir defa matbaamıza 

uğrıyarak sigorta senedini 
almaktan ibarettir. 

bive ·edelimı "Son Saat,, in kari
lerine takdim edeceği sigorta se
netleri hük6metçe de müteberdir. 
Ldtfen bir kaç giJne kadar 
''Son Saat,, in karii olduğu
nuzu iapat etmek iizere dağıta
cağımiz vesikaları saklayınız. 

l9te karllerlmlzden 
yegane ricamız! 

·f 
-----
-·----.. --~ 

Abone fiatlanmızda 
Yan y4rıya tcnzilit 

Son Saat ayni ~amanda haftalık 
ahorw a•ul4 ıhdaı ediyor. -

h ...... ,.;se-.. -: 
çıkarken. kendisine ba jmklm 
""" ,_.ı Tlrlc harfltri clevriAe 
borçlu oldup ttlkranı kısmen 
oluı lde1Dtfİ ditiladl v• b~ 
l\ı.ıJdol\ııaudt det aı.Jde.ı.. 
rlndeQ laenh çıkmlf otanı.ra 
,ardım etmekte bulthiı 
1 - Soa Saat ltu_..._ itlı.a.. 
rcu ı•~•• bt)'ü bul'1QQll7• 
uzak kasaba ve tehirler ıçhı 
abone fiabnı yan yanya indirmif, 
ayai :aamaada da lıaftahk abone 
usuln ihdu ctlllittir. 
2 - Biu..ı•1• ., ....... iti· 
baren memleketimizin uzak ~a
plerinde oturan herkea pde 
yüz para itibarile bir haftalık 
on yedi buçuk kuru, ~ndercllti 

Bedford ismini ona anne ..,dl. 
Babasımn verdiği isim Doroti 
idi. Doranm Doroti ollDUI ~ok 
kolay .• 

- Ytwle ..U... 81Naffak 
ol•~ o.it tdiforv& 

- YDzde seben .az mtl? •. 
Ben tamamUe eminim. Bu 11racla 
lmpı wrularak hizmetçi girdi • 

- Efendim Şllıapha ..ı.ter 
Silk Saila elıiQIO (8r0fmek ..... 

XLV 
(Silk) in ziyareti 

- a.ttr .. 
Diyerek illve etti. 
- Slikl twyor .._n Dora? .. 
- Sir 4.fa 16rm&ftlhn •• 
'Depıasu •ltlalt bir adam.. lkiri 

illi,e ilive fMlip • yapan hile-
ldr~ Acalaa 9için rel-
llW? .. H•"" 6b1 Wtirm.._ 
Silk alatl Ye mqntazam bir lla-
,.ı.tttı Qdaıa .... Nuilctn.ı 

- ıw.... ...... 6 mlltees-

takclircle S.. 8aati muatazaman 
okwaak ...,_ elcle edebilir. 
' - Karllerimlzden beher nn .. 
ba içiD alacapaz yh para, 
poata parumı çılfardıfung ta -
dirtle. aalaihlerl S2 ye ka r 
teaddit odu ~lr pıetenin ka-
lıt paruma bile teka.bill etmez. 
4 - ltmaenaleyla bu hareket ga
Htemla l\dn mllüaa bir feclakir
bk tetkil etmektedir 'fe biuarur 
mahdqt bir zamaııa inhisJr ede-: 
cektlr. 
S - Faleat usu eden karllerl-
aaiz tiıııdideil aOsbuı ioz para 
itiltarile iatedikleri kadar uzun 
bir mWdet için abone kayde
clilobilir'er; bu takdirde tenzi
llttan ili nihaye iaifade etmeleri 
mlhakODdOr. 

sifill\... Muakiplerimin elinden 
kurtulabilaeydim daha evvel 
gelecektim. 

- Dizide ıllphe albna soktu
au. 

- liaJıt QİIİIQ ben ilteclikten 
sonra deiiJ Stomerbı eenemle
rini dllnyanm ea açık gGzltl po-
lfalerial altlabnm.. Size mtihim 
bir havadis getirelim. Odrey 
Bedford poliı oldu •• 

- Odrey polia mi oldu?. 
- Evet... Stomerin hizmetine 

pcli ve Riçkarltoncla bir oda 
kiraladı. Miater ~m yahut T o-
na,ton da orada~· 

- Bulan Wze a&jlemenize 
..Mp ne? 

- AileYI ...... ltetlniz.. Mal
i* dla ıeee ._. oduma gir..._ 

- ChWl.0 .. 
- Ewet.. Neyse şimdi Allaha _.cbk.. Diyerek Slik çıkb. 

[Arkası var] 
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r 
Yiyiniz, 

Az bir zaman sonra bulamamak ihtimaline binaen şimdiden 
külliyetli mıldarda tedarik ediniz. 

Hurda eşya füruhtu 
Tütün inhisan umum müdürlüğünden: 

C"bali fabrikuında me't'cut 2074 kilo bmda ~ 132 kilo ip, ve 
kınnap 678 kilo t&nbeld tiftfli, 8SO kllo t&nbeki derlal ft Azap
kapı Anbannda mevcut 972 kilo k&bne ip Ye 1364 kilo 
k6hne çul pazarlık suretile 27-11-929 çaı'falllba gün& 1aat 10,30 da 

Atılacağından taliplerin mezktr ah 't'e natta Galatacla mnbayeat 
komisyonunda bulunmalan. 

-
Evkaf umum mudurluğUnden: 

Kilosu Cinai 
2,000 Fuulye 
1,000 Pirinç 

2000 Nohut 
300 Sade yaf 
750 Zeytin « 
750 Soğan 
300 Şeker 

1,000 Arpa 
2,000 Saman 

Fukara imaretlerine lanm olan mıktarlan balada muharrer tfokm 
kalem erzak Ye haJ'f'an yemi atn ayn olarak aleni mtlnakuaya 

yazed lm"ıtir. Talip olanlarm praitl anlamak here her gOn levuun 

idaresine Ye ihale gtlnl olan tqrfnimainia yirmi yedinci çarpmba 
t on d&rtte ·dar enen en ne mlrac;utlan 

Kiralık ardiye 
HUD'Cllarda fmchkçdar •b· 

imda bnı kahveci Jaam lttiaa· 
llnde 300 aqm tlzerine iki kat 
tam~ tltOn ve Trikotaj Ye 
sair imallthaney.e elverffll ardiye 

mahalli Jdrahkbr. 
isteyenler, Asma altmda Ça· 

T1JI bqı bam karpmada 59 D1> 

maracla pala M. AD efendiye 
mtli'acaetı.,.. 

IŞçl aranıyor 
Bir temyed Ue bir tornaaya 

ihtlpç ftnbr. Tophaıaedtt 23 
aaiiiUala Süaylf Mila•alldye 
fabrib11na mtlrac:aat. 

Fotogral 
Bekledijinls gayet btly6k " 

part.k d&rblkall -*" fotopaf 
.~ relmlftlr, •• ,. 
yer - teıidnatbdliıı. hc:rllbeleri 
yapalarak telli1,11I hahhnt edilir. 

Merkezli Asmaalb YıldıZ Haıı 
Şube: Emiıı3nll, (51) numara 

Mehmet Ruh bey mleaeaelerl 

Amerikanın en 
Yazı makineleri
nin en mükem-

meli olan 

Kiğıt ve karton 
mübayaası 

Tütün inhisan umum müdilrlüğün 
idare için muhtelif eb'atta 286,000 kDo brtm ft 591,000 

kiiJt mtıbayaa edileceğinden taliplerla fartaame .,. •lllW)i 
mak lizue her gh mllracutleri "2-12-929 pataıt..ı .... 
10,30 da fiyailanm kapab zarfla % 7,5 teminab ~ 
llkte Galatada mllbayeat komlsyomma twdi etaelml. 

· İstanbul vilAyeti defterdarlığı ilAnlan 

SATllJK DOKICAN HlssUL Çalquıkp'-nla o.,.._ _.... .. 
linin Valde bam altkabnda No 8-9 W.ecle 6 Ms 111 
Mezkftr hi11enin tahmin edilen bedeli 700 ....... m111a,..ı. 9 
nuneYel 929 tarihine m&aclif puarteli .... saat 14 ta IWl'Mllltlıl 
hkta yapalacakbr. (1-069) 

ll- SATILIK DOKKAN, Çalcmakçdarda Da,U.ta mablllell181 
Valde hani altkatmda No. 12, übmia edil• bedel 800 llraC• 

Mtızayede 9 Klnunne't'el 929 tarihine mlllWlf puart.11 -
14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1068) 

.,. SATILIK DEPO: Çekmakplarda claye hataa •Ws •', 
yllk yeni han orta kabnda No. 47 tahmin eclilm beclel 500 __ _ 
Mllzayede 9 lrlnane't'el 929 tarihine mlllaclif alı .... IUI 14 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (1072) 

a1r11•~8::tua KH. KROlfBAL~IANc:~:ro-S::.,o;:.:ı' 
Dalton ve Moroe ve Odluicr beaap makineleri dünyanın 
en methur,, miUremmel ve en metin heaap makineleridir 
Villyatta mu.it ıeraltle aoeatiilak lltey.leria. lmmlnlcla Umamt Acutahta mtlıaeaat eylemeler! 


