
Cı n ı2 sa.yıf a 

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

'' on Saat,, ~arilerini· sigorta ediyor 
Anh!mak uteriz.I 

Hayalden ne vakit 
vaz gcçcce~iz7 

Doğrusu, çok 
hayalperest in
aanlanz. Şebri

lllizin aokakla
Q var ki kqın 
çamurdan ve 
Yazuı tozdan 
geçilmez. 

Caddelerimiz var ki, hali 
kurunu vuatat Arnavut kaldı
rımlarile d6felidir. 

Bunlan bile tamirde izhan 
aczederiz. Sonra kalkar «lstan
bula yapılacak köprü, uma mı 
olsun, yoksa dnz mll olsun?.• 
Diye komiayonlar toplar, hey
etler tqkil eder, mOIAkatlar 
•erir, beyanatlar HrdederiL. 

Asma mı, dllz mil?.. Mul..
aef hepimiz •Ah proje» Wetile 
lllal61 imanlanz. Her pyin bD
JljibıD yapmak isteriz. Unatu

ki herpyin bllytığtbıll yap
i.ltemek, kDçllibll J&P
muoffak olamamak de-

• 
gi1n için bize bu kadan kafidir. 

Şehrin ortaamda bir firengi 
lcarhaaı halinde harabelerin te
llaadi ettiği bozuk kaldınmlı 
't'e sokaklarında imanların sak
lağan gibi seke ıeke gezdiği 
hir tehre k6prlntln UIDUI 

l&yle dunun dllztl bile belepn 
llıabellğ kAfidir. 

imamların maaıı 
artıyor 

Cami imam ve mflezlnlerfn
den bir çoklarmm, daha doğrulu 
~zde sekseninin maqlan 100 
~· 500 kurut araauıda te
q(Gf ediyordu. 

Hazirana kadar maqı 500 
~ruftan az bntnn imam, mne
liı ve kayyimlerin maatları 500 
l t'Uf8 ibliğ edilecek, Haziran
~ 'l sonra 500 kunıftan az ma
t -ami memuru kalmıyacakbr. 

Güzellik kraliçesinin 
seçme şekli hatalıdır 

"Son Saat,, Mil T6r1c g'/J
sellnl mqdluuı çılcllra

clllc tarzı anecllyor 
Bunun tafsillbm ve •Son Sa· 

at- in yeni tetebbllllbıl 10 un• 
ca 1aydanmda olmyacabmız. 

Bu böyle olmah mı: 4 

Sıhhiye müdürü diş ta- · 
bipleri hakkında ı 

ne söylüyor? 
Sıhhiye yekAJetinia emri De 

doktora imtihanı yermemif olaa 
dit tabiplerinin llftalarma c elit 
doktora • ,...ı.nma .....W
ii maltmdar. Sahmye mldlrlJe
tinin emri llzerhae bir ~ dit 
tabipleri ba IAYIWan cleiiftlml
ye bapm•ılanhr. 

Sılahiye M&cllrl AD R.- BeJ 
bir mubarririmlıe fllDlan .a,ıe
miftir: 

•Biz Sıhhiye ftklletbdn _. 
riai teblij ettik. Ba emrin tatbllE 
edilmekte oldujanu bir çok 
kimHlerin llYhalanm el~ 
meleri ile Ulıyonma. Binaiaaley 
cebir istimaline llmm billetlÜ
yonız. Buna sebebiyet Yerlldlli 
zaman mDdtlriyetimls icap edea 
tedbirleri alacaktır.• 

Maliye evrak 
mahzeni 

Saltanahmette hapil&nealn ya
nındaki Maliye mahzeni ewala-
mn Ankaraya nakli tekarrDr 
etmit, bu it için dafteclubkta 
bir de komiayu tqkil olunma.-
tur. Y abm bu mahzendeki def
terler ve douyalar nakledile-
miyecek kadar çok olcluju 
için eYelemircle ••hemeain 
teafiyeai, İfe yanyu defter 
ve dosyaların nakli ile ip ya
ramıyanlann imbua icap etmlt· 
tir. Siyakat JU181 ve l&ire gibi 
ecifbtlc8f yaalarla dola olu 
bu kayıt n clefterleri _,....bil
mek için kuyadu k adime mote-
ha•tlanJ1cJu Nftl Ye Hidayet 
beyler \aY.in eclllmlflerdir. 

Birkaç gine kadar tasfiye 

·~~--------~~--------------------... • ifineDqlanacakbr. 

Son Saat 
in 

Sigortası 

• 

Son Saat 
in 

BuQünlrii yazılan 
( 19 eahlfelerlml&d•) 

3 QncQ -hlfede 

Bana kalına (01man Cemal), her 
gQn bir sual 

4 QncQ aayıfada 

Son macera ( C&SUlluk .ergilzeştı), 
Niçin ölmeli (Roman), kıla hildye 

a ınol -hlfed• 

Şehir dedikoduları, c Yatak • : Yeni 
romapımıa (SeWıattin Enit), Pliko- 1 

analiz m6tebaası11mızın sualleri. 
T lnOI -hlfede 

Çıplaklar memleketinde 
a lnol -hlfed• 

Sal yolcuları (M. Turhan beyin ro
manı), lrtıçtlk eğlenceler. 

ıo uncu eahlfecl• 

Yeni Abone prtlanmıl 
Gdzellik mtısabaka111 hakkuıdal:i 

teklifimiıı: 

Zekai B. Ankaraya 
Qidiyor 

Umum Mllklrat mldlrl 
Zekli bey buıtm Ankaraya 

gidecektir. 

Kazaya uğrayan her 
kariimize 1000 lira 
Bir lrazaJ'& apadıiauz n••• 
kendinin tedavi ettirmek, 1000 
Ura bir ıdsorta ~ •lm•k •• 
bunu biç bir te:r vermeden 
temin etmek mtemes mlıdnlz? 

MSon Saat,. l ehnı:rıs latecllibüz 
yalnız bununla baad olacakbrl 

Tafsilat yarın 
..... . . . . ··<* • . . 



2 Sahife 

EdgarKine 
Fraıuız:.. mektep 
gemisi hu sabah 

geldi 

·r ansızlann E'dgar Kine .zıih
Jı • bu sabah limanımıza gelmiş 
ve mutat askeri merasimle se
li\mlanmıştır. Bugün Vali vekili 
Muhittiıı bey ile kolorbu ku
mandanı Şükrü Nam paşa gemi 
si:varisinin ziyaretJerini kabul 
edecekler ve iadei ziyarette bu
luaacaklardır. 

Gemi birkaç. gün limap.ım.ız
da kalacııktır. Ecgar Kine mek
tep gemisidir. Fransız bahriye 
t- 1,,besi bahri müessesatımızı 
zivaret edeceklerdir. 

.. Bu akşam misafir1er şerefine 
(Un yon F ransez) de bir ziyafet 
veı:ı! cel"fr. 

f.,ırkada. 
Cenıiyeti belediye azaları 

brgftn toplanıyor 
~u ... - ':1 Cilmhaıriyet Halk fir

J • - -ır: ...ı a Cemiyeti- Belediye aza
J.,.ıı toplanacaklardır. Bu içtima
da cktnıva tarifesinde ymplacıak 
taUilit meseleeinhı ıörilşühnesi 
mu ıtemePir. 

Yeni tabi siye 
nıerkczleri 

T cıhlisiye umum müdllrll Ne
ca u bey Karadenizde ve lzmircle 
) cniden tesis edilecek olan tah· 
Jisiye merkezleri hakkında tet• 
ki'tatta bulunmak lizere yakında 
seyyahate çıkacaktır. 

l. em tahlisiye merkezleri iz· 
ır.:r, Sinop, Samsun, Zonguldak, 
Gireson, Trabzon gibi sahillerde 
P' f; ı' :ı r nktır. 

Bir facianın sonu 
Kalecikli Mehmedi ka- · 
z1ğa vuranlar mah

kum oldular 

Ha geldi 
ha geliyor 

Ankara, 13 (Telefon) - An
kara ağır ceza mahkemeai iki 
sene evl ..ika edibıait ~ ve 
halkı teheyyüce sevkeden mü
him b:r davayı intaç ve kara
rını tefhim etmiştir. Vak'a §U 
idi: 

921 senesi ağustosunun 8 inci 
salı gtmft Kaleci§"in Beşb'tça'k 
kariyesind.en küçük bir çoban 
kırda do!aşırken ayni köyden 
Ömer oğlu Mehmedin elleri 
kollan bağlı olduğu haide bir 
kazık üzerine oturtulmuş bir 
halde kıvrandığım görmfif ve 
koşarak gidip babasına haber 
vermiştir. Mehmedin babası Ö
mer a§.'a hemen koşarak oğlunu 
bu fe,ı;i vaziyetten kurtarmıf ve 
atına bindirerek ahp k5ye ge· 
tirmiştir. Fekat zavalb çocuk bir 
müddet sonra ölmüştür. 
Çocuğun ifaQ,csine nazaran bu 

vahşeti irtilqip. erenlerin Deli 
Bekir. oğullannda Çopur İsmail, 
kard~ Hasan ve Halil ile Du
ran oğ'u Jsa, Ali ojiu &kir 
oW\lklan aıılqılmış ve cüm.eai 
tevkif edilerek mahkemeye sev
kedilmişlerdi. 

İki sene der1..am eden muha
keme neticesind,e Müddei umu
mi bun!ann cüm' esinin idam
lanm talep ~bnit ve mah1ceme 
de bu talebi kabul e\miştir. 

Ancak ö!rme sebebiyet veren 
kazaim kimin tarafından çakıl
dığı teıbit edilmediğinden ka
nunu cezanın 463 üncil maddesi 
mucicince cezalan onar sene 
ağır hapse tahvil edilmiştir. 
Bekirin sinni k6çük olduğundan 
müddeti mahkiimiyeti bir S"'ne 
8 ay ve bin lira cezayi naktiye 
tenzil edi!miştir. 

Şerirler hadiseyi adavet neti
• ik t '• l d. cesı a e m: .... er ır. 

Yunan sefiri me
selesi de bir hi

kaye oldu! 
Atina, 13 [Husust] - Yuna

nistamn yeni Ankara sefiri M. 
Polihroniyadisin cumartesi gü
iil v~ lstanbul tarikile Aukaraya 
hareket edeceği kuvvetle muh
temel görülmektedir. 
Bununla beraber, Türk - Yunan 

meseleleri hakkında yapılmakta 
olan mlizakerat cuma günil ak
pnuna kadar hitam bulmazsa 
mumaileyhin hareketinin birkaç 
gOn daha teahhCrll ihtimal ha
ricinde değildir. 

Bazı gazeteler bu m6zakere
leri bir tftrlii bitirmiyen hüldi· 
met aleyhinde söylenmiye bq
lanmlfbr. 

Harbe doğru 
At ijuver vaziyeti 

hiç te iyi 
gör·müyor 

Vaşington, 12 (A.A.) - Mü
t:ırekenin yıl dönümü münase
betite diin söylediği nutukta 
bahrt tes'ihatın tahdidi JQe.sele-
sini tetkik etmek üzere yakında 
top~anacak konferanstan bahse
d~ relsictmthur M. Hıner, harp 
zaman.da muharip memleketler
deki kacim ve çocuNanıı kıthğa 
m,aruz kalmamaları ıçin yiyecek 
taşıyan gemif enn torpil!enmeshıe 
frit!Hı o•acak tedbirler ıilr.ımast 
MZ\m Md\lğ\lnu beyin etmiŞtif. 

hl. Hu~r. muhtelif hüldı-

r / / I 

metlerin silAIJanmak lmsunııda 
bib. ri e' *ı&sab:a '.& eeer :ccine 
s•fetülleri fuiiyet hakkında 
oldukça bedbioane ıözler ıöy
iediş te ihtiyat kuvvetleri 

~~- ~ WI ARllll 
..... ~§K!,§Mj;p• m 

l-lahil11e: 

1 Atma sefirimiz Enis bey 
} • n şehrimize gelec 1 tir. 

1 Polis teşkilatında bazı ta
c' t yapı'ırış ve deniz pasaport 
!~ 'İnden bir kısmı 5 inci fU
b en a ınarak 4 üncü şubeye 
r~ .edilın:] aynca polis kalemi 
ıı · susu ismile bir kısım teşkil 
cc m~tir. 

1 Defter.:l2rlık plôklara oka
yı:., musikişinaslara verilen pa• 
r ... t:an kazanç vergisi kesilmedi
f.; len colayı plak kumpanya
ları aleyhinde 40,000 lira ceza 
ta ına karar vermiştir. 

ili D O:nden itibaren yeni harf
lerle tabeclilr..iş posta pullan 

· ıncv~il tedavüle çıkanl1D,J.,br. 
ftOl 'ya sebık maliye nazın 

ı.c t Volpi dün akşam Romaya 
av et etmiştir. 

W Sivas-Erzurum hattı fizerin
de yeni bir yol inşası karargir 
o rı uş ve istikşafa başlanılmlfbr. 

tJ Türk - Rus ticaret muahe
desi müzakeresi ilerilemektedir. 
Müzakere Moskovada sefirimiz 
Hüseyin Ragıp be7 W.afmdaa 
\dare edilmektedir. 

--"f? it* 

Ha~ı 

11 R• ihlllillnht 12 inci. 
yd d5nftmll münasebetile Gazi 
hazretleri De M. Kalenin ve 
Tevfik RGşttı beyle Rus hari
ciye müsteşan Karahn arasında 
samimi telgraflar teati edilmiıtir. 

• Peşaverden bildirildiğine 
göre İngilizler Efganistanın ce
nup Veziristan aycıletini işgal 
için tabşidat yapmaktadırlar. 
~~"'!!!!!!!!!'!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!!! 

• Gelecek sene muazzam bir 
B. M. M sarayı inşa edilecektir. 

• ~es tercik ismindeki Holan
da vapuru İzmirden incir ve Uzüm 
hamules .. ~ hareket ettikten 
ıonra yc.'da kaybolmuştur. Va
purun yandığı zannediliyor. 

8 Borsada 3(),000 lira sarfile • 
muazzam bir verem dispanseri 
yapılacaktır. 

• Galatasaray takımı birkaç 
maç yapmak üzere Viyana ve 
Pefteyc davet edilmiştir. Bu 
seyahat, 29 tetriniunide Fener
babçe ile yapılacak müsabakaya 
mllteakip yapılacak YI lld bafta 
kadar llrecektir. 

dahil o!dAlğa halde. elyevm si
lahlı bulunan efradın harpten 
selki miktatdan 10 milyon da
,_ f11Ja olduğunu, deniz tesU
babnda bir .tenakus görülmesine 
at .. al>il, hava ailiblarmm ve 
diğer .tahrip aletlerinin çok daha 
fazla. ve korkunç olduğunu ilive 
etmitür. 

Bir dava 
Kaymake1m bey, ormrtn 
n1üfkl;oünü ittiham etmiş 

Kastameni , U ( Hususi ) -
Orm~n müdürümüz Cafer Sadık 
bey, Kftre ka~akamı Fehmi B. 
aleyhfne bit hakaret davası aç· 
ıiHıtir. Buna sebep Kflre kay
makammın orman müdiirü için, 
şurada, burada, ( 3000 lira, 5000 
Ura rilfVet aldı! ) diye bazı sözler 
sarfetmi$ olduğu iddaasıdır. 

Bir naliiye müdü
rü mahkemede 
K•st:amoni, 12 ( Hususi ) -

Zimmmae para ge~irmek ve 
wzifesini sui istirnal etmek 
ittibamile «Devrekani » nahiyesi 
mi1d6ril Selihattin beye işten 
elçektirilmif, hakkında verilen 
)fi.zumu muhakeme karan Devlet 
fU1a&1nda da tastik edilmiş
tir. Mumaileyh bura acll&eaine 

•erilmiştir. 

Bu sabahki sis 
Bir İngiliz vapuru 

karaya oturdu 
Bu· sabah limanda kesif bir 

sis hasıl olmuş, vapur seferleri 
intizamını kaybetmitlerdir. 

Sis K.aradenız cihetinden gel
miş ve liman dahilinde kalmıştır. 
iç liman haricinde sis o kadar 
kesif olmadığı ıçın Ada 
ve Anadolu seferleri hergünkü 
gibi yapılabllmişlerdir. 

Kadıköyünden de birinci ve 
ikinci seferler muntazam yapıl-

mış, üçüncü sefer ve KCSprilden 
Kadıköyüne yapılacak olan «7 ,5» 
seferi yarım saat teehhüre uğ
ramıştır. 

Boğazda köprilden ve kavak
lnrdan kalkan ilk vapurlar .mun· 

tazaman gelmiıler, fakat Çengel
kay ve Bebekten aşağı olan 
hatta sefer yapmak kabil ola
mamışbr. 

Sis saat 9 da açılmış, Çengel
k&ye ve Bebege doğru postalar 
yapdarak yolcular almDUflardır. 

Bir vapur karaya oturdu 

Sisin kesafeti yüzünden bu ıa· 
bah Balta limanında bir kaza 
olmuı, İngiliz bandıralı bir vapur 
karaya oturmuşb,tr. 

Bu vapur Yander. Z., acente· 
sine -~ Ç~ .n~ar. 
Livrepo1den gelmq, lidialllJ?ıtz-
dan loiavuz.almış, Rusyaya gitmek 
üzere harP~et etmiş, fakat Ba.Ua 
limani önihıde sisten yoluım kay
bederek Dere ağnnda: karaya 

oturmuştur. Vapurun tahlisi için 
«Lanina» tahlisiyesi gönderil
miştir. 

Vapur acentesi kazanın acemi 
kılavuzun hatası ytlzilnden oldu
; unu idcl:a etmektedir • 

i kdam - Yakup Kadri bey 
clairei intihabiye1i o'an Mar
dini ziyaretine ait ilk intiba-

ım yazıyor. Evve ce yukarı Arap 
ceziresinin el\ mühim ticaret 
me~kezlerinden biri olan bu 
şehrin, son zamanda hududun 
öte tarafında vücut bulaa rakip
lerden dolayı mfthmel -vniyette 
kaldığına işaret edeJl Mardin 
meb 'usumuz, buranın tarihleımit 
bir hal hissini verdiğini kayde· 
diyor. Y almz bugGnkl Mardini 
harapg&rlhunektenkurtaran ıey 
ideal sahibi inıanlann burada 
yarattıktan harekettir. Maamafi, 
Yakup· Kadri bey, ıehria hususi 
vaziyetile merkezin yakında Ye 
yakından allkadar olması icap 
edeceğine ltızum g8steriyor. 

Cumhuriyet ·- Memlekette 
pek çok yapılacak itler bu
lunduğunu s8yliyen refikimiz 

bu iflerin batında ziraati ilerlet
mek meselesinin geldiğini bunun 
da bol sulu sahalann •ulanm ma
zarrat vermiyecek aurette dağb· 
mak, kurak havaliyi de sulamak 
imkinının temin edilmesile kabil 

olabileceğini &ah ediyor. 

ardım 
Bütiin fakirlere 
maaş verileceği 
doğru değil 

Evelki gün bir gazete Evkaf 
idaresinin muhtaçlara 600 kurut 
aylık bağhyacağım yazmışb. B 
haberi d'lfyan Ye doğnı oldu• 
ğunu zanneden fakirler iki gün• 
denberi istida ile Evkafa müra• 
caat etmekte ve tabii inkis 
hayale duçar olmaktadırlar. 

Filvaki Evkafın bir muhtacln; 
maaşı vardır ve « 10 » kuruş 
başlıyarak « 300 » kuruşa ka· 
dar çıkar. Fakat bu maaş her 
muhtaç olana verilmemektedir. 
Cami imamı, müezin ve kay
yımlann tekaüt ve eytam ma
qlan yoktur. 

Buolardan birisinin vefab tak• 
dirinde dul kalan zevcesile ye · 
kalan çocuklarının sefil kalma• 
ması için muhtacin tertibi üıı
vam ile bir maaş tahsis edilmek
tedir ki yazılmış olan havadis 
bundan galattır. Üsküdar ve İs
tanbul cihetindeki imaretlerde 
fukaraya yemek tevziatına sen 
lerdenberi devam edilmekte, f~ 
kat bu bu yemekten ancak • 
lenciler istifade etmektedirler. 

AnkarA tchremini 
ee .. ivor 

Ankara, 13 (Telefon) -
kara Vali ve Şehremini Ne• 
bey bazı tetkikat icrası i 
lstanbula gidecektir. 

f{anun ınec ıs e 
re olunuyor 

A,9ara 13 (felefon) - B 1 
diye depo' arı h r·c·nde. 'bulun 

bilecek aza mi ispir:to m l t 
ancak kolonya fabr·kalar:n 
bulunabilece~i ve başka ye-rd 
bulunursa derhal müsadere 
hakkındaki kanun B. M. M. nd 
tetkik edilroeldecl"r. 

Bu arada köyllinün irşadı, 
veya iki mahsule belbağlama~ 
topraklarında daha nele~ yet 
tirebilecekler'nin kendilerıne 
retilmesi icap ettiğini beyand 

. b .. 1 cid sonra ıu siyaseti oy e 
himmetlerle teyit edilirse ~ 
kiyenin bir ziraat memleketi 
labileceğfni anlabyor. 

M
itryet - Zeki Mes'ut be 
asayit mefhumunu m 
ittihaz etmiş. «Medeni 

etlerde asayiş mefhumu can 
mal emniyetine taalük et 
Vatandqlann bundan 
ehemmiyetli bir ıeref ve ıı. 
yetleri vardır. Ahlikt 
taallik eden bu ifle içtimai 
hitin de uyanıklık ve h ..... 
icap eder. 

Medeni hayabn btıtnn 
IDkitafı içiıı aıayişin bu 
de de kuvvetlenmesine ih 
vardır, diyor. 

V
akıt -ı- Başmakale aıe 
ini dün «Son Saat• ~ 
y~tlan intiıar edeıı 

reisimizin matbuatta buaol• 
melde olan inkişaf ve t . 
hakkındaki sözlerine tahsil 
miştir. 
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Çöpçülerin parası 
Emanet 30,000 lirayı deve 

ya T)mak istemişti? 

Şehremini Operatör -.:'.emil 
paşa zamanında temizlik işleri 

amelesinin ihtiY.açlan ve tekaüt
lük zamanlan düşünülerek bir 
teavün sandığı yapılmıştı. Bu 
sandığa yatırılan paradan üç 
sene çalışmadan terki hizmet 
eden ameleler istifade edemiye
ceklerdi. 

Cemil paşadan sonra bu san
dık dağılmışt üç sene hizmet 
eden amelenin parası iade edil
mişt hizmeti az olanlara ait olan 
paralar da Emanete kalmıştır. 
Bu kalan paranın yekunu 30 
bin liradır. 

Emanet çöpçülere ait bulunan 
bu otuz bin liranın irat kayd
edilmesini istemiş, fakat Cemiyeti 
Belediye bunu çirkin bularak 
müsaade etmemiştir. 

Şehremaneti veznesincle Ema
neten bulunan bu paranın temiz
lik işleri amel~si için sarfı düşü
nülmektedir. Şimdilik 30 bin li
ranın bir kısmı ile amelelerin 
}attığı koğuşlara karyola, yatakt 
battaniye ve dolap alınması te
lc:.rrür etmiştir. 

Emanetin 1000 k8sur temizlik 
amelesi vardır ve hepsi koğuş
larda khta üstünde yatmakta
ôrlar. Bu suretle hiç o!ma:zsa 
tahta i:st!lnde yatmaktan kur-
t ., .. , ı _, ... 0 1 

.. c"'l·'"'rd· u l ............. i . c. " Jı. .u;.. .r. 

Son Satt 
in 

TAKVİMi 

13 
Teırinisani 

Çarşamba 
Cemaziyel&hir: 11 

Nar .... az vakitleri 
Sabah O~le tklndJ Akşam Yatsı 

6:45 11 • .58 14,36 16,.53 18,27 

Nebatat alimleri her çi
çeğin adım bilirler, fakat 
hiç birini koklamazlar. 

Ha.va raporu 
Bu sa hah tazyıkı ne- • 

simi (757) milimetre idi. 
Dün azami hararet «19» 

bu sabah asgari hararet 
(12) derecedir. Bu gece 
rüzgar miitehavvil hava bu
lutlu, fakat yağmursuzdur. 

' Kandilli rasatanesinden alınmıştl( 

Borsa cetveli 

İngiliz 1033t50; Frank 
12,00,0; Liret 9,01 ; İs
viçre 2t43,00; Dolar47t25,0; 
Dahili 97,37t5; Altın 899; 
Anadolu 24,40t00; Rumeli 
6,70; Tramvay 1'3,:S; Dü
yunu muvahhide 216,50 • 

Is bankasından ıılınmıştır l 

Haydutluk 
Anadolu Kavağında iki 

ecnebiyi soydular 
Bir iki gün evel tenezzüh 

maksadile Anado!u Kavağına 
gitmiş olan Arnavut tebaasından 
ve Esat 1 optani oğullarından 

' İlyas bey ve nişanlısı Fransız 
tebaasından Matmazel Kazarinin 
önlerine 3 şahsı mechul çıkmış 
ve 41 lira ile bir saatlerini al
mışiar bundan sonra matmazele 
tecavüz etmişlerdir. 

Jandarmaca tahkikat yapıla· 
rak kısa bir zamanda mütear
rızlardan olduklan anlaşılan 
Adem oğlu Selahattin ile Aliş 
oğlu Hüseyin derdest edilmişler 
müddei umumilige verilmişldrdir 

1~0~ 
Tecrübesiz güreş

cilerin terfii 
' Güreş heyetinden : 15 Teşri-

nisani 929 Cuma günü Beyoğlu 
Halk fırkasındaki mıntaka idman 
salonunda tecrübesiz güreşçile
rin birincilik müsabakaları yapı· 
lacaktır. Tartı 12 den 2 ye ka· 
dardır. Müsabaka tam saat 2 de 
bqhyacaktır. Bu müsabaka<la 
birincilik ve ikincilik kazanan!ur 
birer madaly.a ile taltif edile
cektir. 

Zayi 
928 de Beyoğlu beşinci mek

teptenl aldığım tasdiknamemi 
kaybetiim. Yenisini alacağım-

dan eskisin:n hükmü yokttir. 
No. 36 Hüseyin 

insan müzesi 
insanlarda müze merakı git

tikçe artıyor. Amerikada şimdi 
bir de yaka mUzesi... açılmış. 

Yaka milzeısi, paça müzesit pan
talon ağı müzesi hepsi iyi ama 
dünyada ki bu yüzlerce müze 
arasında niçin bir insan müzesi 
açılmıyor? 
Eğer açı!acak olursa, böyle 

bir müze, dilnyanın seyrü tema
ıaya en layık bir yeri olur; 
cihamn her köşesinden oraya 
her gün yilz binlerce seyyah 
akın eder. Hem böyle bir müze 
yalmz dünyadaki insan çeşit!e
rini bir araya toplamakla kal-

mazt dünyanın belki beft on asır 
sonra alacağı insani şeklin bu 
zamanda canlı bir nümunesi de 
olur. 

Bu nasıl olur? Diyeceksiniz. 
Dünyada ne kadar millet, ırk 
varsa hepsinden birer tane yeni 
sütten kesilmiş kızla oğlan alı
nır, geniş bir yere dolduru!ur, 
yanlanna hariçten başka hiç · 
kimse girmemek fartı ile yiyecek, 
içecek ve bütün ihtiyaçları ma
kinelerle kendilerine verilir. 

Bunlar bu suretle yirmi, yir
mi beş sene burada kalırlart 
sonra muayyen zaman gelince 
bu hakiki beynelmilel cemiyetin 
kapısı züvvara açılır. her kes-

Son SaRt 

Bir polis komise
ı·inin gözü çıktı 
Dün gece saat yirmi ikide 

polis müdüriyeti birinci şube 
birinci kısım taharri komiser 
muavinlerinden 42 numaralı 

Mehmet efendit Şişlide bir 
tramvaya binmiştir. 

Aradan on dakika geçtiği 
halde tramvayın hareket etme-
mesi üzerine aşağı inmiş, istas
yondaki plantona: 

- Tramvay hali hareket et
miyecek mi, diye sormuştur. 
Planton 166 numaralı Ziya Bah
tiyar efendi bu suale aksi bir 
cevap vermiş, baylelikle arala
rında kavga çıkmıştır. 

Kavgacıları etraftan yetişen· 
ler ayırmışlardır. Komiser mua
vini l.1ehmet efendinin sol gözü 
çıkmıştır. Planton yakalanmıştır. 

Bir genç kız 
çiğnendi 

Şc.ıför Haronun idaresindeki 
317 numaralı kamyon dün Tür
bede Sivereldi Osman paşanın 
kızı Süheyla hanıma çarpmıştır. 
Süheyla hanım muhtelif yerlerin
den yaralanmış, hastaneye kal· 
dırılmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Zayi 
K 3 nakliye taburundan almış 

olduğum terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü yoldur. 

Petürke kazası hatip 
mahallesinden 

Ali oğlu Mustafa 316 
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1 6:özete~eri okurken 1 
~ V akıt - Boğos Nobar öldü. 1 
1 - Toprağı bol olsun da § 

1 kıyamt"tte bile kalkamasınl 1 
i Gümhuriyet - Şehrema- ~ 
~ neti kışın fakirlere para da- ~ 
H ğıtacakmı,. ~ 
5 ş· d' k d k = § - ım ıye ·a ar aman ·ış ~ 

1 çabuk gelmesin diye dua ~ 
1 eden fakirler şimdi artık kö- ! 
~ mürcüler gibi kışı iple çeker· 1 
~ ler. ~ 
§ = 
~ ikdam - otuz bekçi gece· ~ 
= = 1 leri evlerinde uyk~da. . . .. 1 
• - Zavallılart kım bı~r ru- 1 
~ yada hırsızlarla nasıl boguşur- ~ 
~ lar. ~ 
1 Milliyet - İçki içenler aza- i 
l Iıyor mu? i 
! - Azalsa idi, hiç meyha- 1 
i neler bu kadar bollaşır ve 1 
~ yalnız lstanbulda elli çeşit ~ 
~ 5 
~ rakı çıkar mıydı? ~ 
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te on, onbeş asır sonra hasıl 

o!acak bir hali şimdiden, doya 
doya seyreder. Nasılt teklifim 

fena mı? 
Fakat, yalnız bunu Amerika

lılar duymasın; çünkü, dünyanın 
garabet şampiyonluğunu kimsi
ye vermek f stemiyen bu asri al
tın babaları bu fikri de tatbika 
kalkar, ici her cins insan yav· 

Taarruz 
İki zabıtai be]ediye n1~

urunu dövdülemr 
Eminönünde Ket-:-r. :!'erde sey· 

yar elmacı Yu.:uf 'li .! kardeşi 
Y akup k"!nr:lerin~ caddeyi işgal 
etl!lemc:~. :.~i ~öy :iye 1 z:.:. itai 
belediye memuru Cevdet ve 
I -· · 1-~ ... 1• . . ••• ' t .. .... __ --'-·• <:- ----··-·- (. __ . .ız 

• 

Camilerimiz 
Sultanahn1etten sonra ye
nican1i de tamir ediliyor 

- ~,nicaml 
Evkaf umum müdürlOğün~ 

==- =-~==-==:: büyük camilerin tamirine çalıştı-

1 n .'. l • • l1 " - ğı malümdur. Şimdiye kadar 3 

e··rr.·r1~,.. .. ~. r·'1 11 ~ ........... .. 
----·~ ... , .,, - ::J ·"' ... a c - VU:. • ... t .. . 

vv mıKV~il . ""'".z::;. .. 1 bin lira sarfı ile kubbe ve mi-.. . 
E 11 k nare kurşunlan tamir edilen 
nıanet yo ara anca Sultanahmet camisinin esaslı bir 
yarım mi]yon tahsis surette tamiri takarrfir etmiş ve 

edebiliyor bu hususta 25 bin liranın sar-
Şehremini Muhittin bey lstan- fına heyeti vekilece karar veril-

bul yolları h"kkında mi!him be- miştir. 
yanatta bu!unmuştur. Muhittin Bu para ile camiin dahilin-
bey diyor ki: deki yanm kalmiş nakışlar ik-

«Filhakika şehrin yolları çok mal edilecek, şadırvan avlusu 
fena bir vaziyettedir. ve harici duvarlara raspa yapı-

İstanbulda 4 000 kilometre lacak, kapılar ve pencereler 
t ulünde yol var; beher kilomet- eski ıekillerini kaybettirmeden 
resi 15,000 liraya maloluyor. tecdit edilect:k, bütnn mermer 
Şelırin bütün yollarını yapmak merdivenler yenileştirilecektir. 
için 100 milyon liraya ilıti~·aç Sultanahmetten mada Yeni 
vardır. Emanetin koyabild:ei camiin minarelerinin de tamirine 
tahsisat yarım milyondur. ba~lanılmışbr. Camiin yalnız mi-

Binaenaleyh? •. Hücra mah~l!e narelerinin tamiri için 8 bin 
yollarını maalesef yapamıyacağu. lira sarfedilecektir. 
Tedricen yapmak mecburiyetin- ••r.m-----------~ 
deyiz.» 1 =ergun" bir sual: 

Emanet her sene 4 kilometre 
yol ziftliyecektir. Size QÖre beklrlık 

Şayanı dikkat bir d&vo 
Bugün ağır ceza mahkemesin

de kahveci Şabanı öldüren Os
maran muhakemesi yapılacaktır. 
Bu dava, mahiyeti itibarile hu
kukçular araınnda büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

• 
ikisi ortası 

Oynanan piyesler için Darül
bedayi müdüril diyor ki: 

« Kalınını oynarız beyenmez-
lert incesını oynarız k::nse 
anlapııyor derler! » 
Siz de ikisi ortasını oynayın! Eğer 

onu da beyenme:zlerse, taş abpta 
kolunuz yorulacak değil at hazır 
aylıklı adamınız Hazım var, haf-
ta cla üç gece tiyatro oynarsa· 
nız, üç gece de beyleri eğlen
dirmek için sahne de Hazıma 

karağöz oynattmn. 
Yahut içinizde bu kadar mu

kallit var. Vasfi ise · burun ile 
harikulade zuma çalar. Muhsin 
alsın eline şakşağı, işi orta oyu
nuna dökün! 
Kahnı beğenilmezt incesi be

ğenilmezt tercümesi begenilmez, 
telifi beyenilme:zse başka ne 
yapabilirsiniz sanki? Piyes bu, 
balta sapı değil ki uzun çarşıya 
ısmarlıyasınız! 

rusundan birer erkek ve dişi ile 
dolu yeni bir Nuh gemisi icat 
ederler. 

Bana kalırsa pek fena da ol
maz; eğlencenin her nevinden 
gına getiren insanlara cidden 
orijinal bir eğlence daha çıkmış 
olur. 

')$man Cemal 

mı iyidir, yokıa 
evlilik mi? 

Y azılanm mehaz ittihaz etti
~ ğimiz Fransız gazetecisi bu 
f' sualini Frauanın, hayatl&J'.'Vlda 

hiç evlenmemİf, büyük mevki 
sa.bibi, llç meşhur simasına 
sormuştur, fakat parlementoda, 
ve son senelerin kabinelerinde 
defatle ihraz ettikleri mevki 
dolayısile bu llç zatin isimlerini 
yazmaktan çekinmittir. · 

Yalnız bunlardan her Gçll
nün de dörder defa meb 'us in
tihap edildiklerini, içlerin -
den ikisinin üçer defa birinin de 
dört defa nazırlık yapbğmı söy
lemekte, ve en nihayet her 
üçünlbı de yaşlaınnın elliden 
fazla olduğunu ilive etmek· 
tedir. 

Bu zatlarden birincisi demiş
tir ki: 

- Hayabmda yapbğım en 
büyük bata bekAr kalmak oldu. 
Gençliğimde çok sevdiğim bir 
genç kız ile karfılaşmışbm. O
nun da bana meyli vardı, ev
lenecektik; fakat ailem mani 
oldu, evlenmedik. O, kendi he
sabına bir yuva kurdu, ben 
bekli' kaldım, eğlence hayabna 
daldım. 

Gazeteci efendi; bana bu au-
eli sormamalı idiniz, ailemi bil
mem kaç bininci defa olarak 
tel'in etmekliğime sebep oldu-
nuz.» 

Jf. 
Fransız meslekdaşlanmmm 

suallerine cevap veren ikinci 
zabn ılSylediği ıudur: 

«- Bekir kalmaklığı tercih 
ettiğim günden bu güne kadar 
aradan tamam yirmi beı sene 
geçti. 

Bu mllddet zarfında ilk ka-
naatimin yanlışlığım gösterecek 
hiç bir hadise ile karşılaşma-
dım.• 

Jf. 
İşte fikrine milracaat edilen 

üçüncü zatin verdiği cevab: 
«-Genç iken bekirbğı tercih 

ettim, Şimdi ise evliliği tercih 
"divorum.» 
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Casusluk sergüzeşti 

\i Eğri .Bacağın notlarından : 
IJ 

B .. top sesi ne1 
~ahm meçhul bu tehdidin 

k da kımıldamadı bile. Bi-
l A • s sim sı dostane bir beşaşet 
e' dı ·e kendi kendine mırılda
n· r gi i a çak bir sesle: 

- Yanılmamışlar, dedi, cid
c!en c .sur bir kadınmışsınız. 
.. Ta m bu sırada gök gürül

tiil.. inden kuvvetli bir seı cam
len zr.ngırdattı ve bu gümbürtü
nün ihtizaz an beynimin içinde 
öttü: « Şliiç » kalesinden top 
ntı m :th. 

~ 
Şlfçta her gün öğleyin kale

ce top atıldığır.ı bilirdim ama 
h?y1e geceleyin top atıldığım 
hıç duymamıştım. Y almz işitti
ğime göre, kaledeki mevkuflar
dan b'r·si kaçacak olursa bir 
top endnhtı ta eskiden kalma 
b'r fidet imiş. Ancak kale zabi
tan. tcvkifancsi olduğundan ve 
zabıtler de adi mücrimler 
gibi firara tenezzül edcmiyecek-
1e!'İn en Şlaçta böyle vakitsiz 
top işitilmiş şey değildi. 

Top gümbürtüsUnün kulağımda 
haf:ıl etmiş olduğu ihtizazlar he
nf z zail olmadan ıahsı meçhul 
odaya atlamış olduğu pencerenin 
kan f "rını ani bi: hareketle 
kapadı ve perdeleri sımsıkı 
örttü. 

Ben işi anlar gibi olmuştum. 
- Ne oluyor? Bu top ne? 

.. u atabım kemali sükünctle 
cc ap verdi: 

- Top, kaleden bir mahpusun 
kcıçrnış olduğunu ilan için ahlı
yor. 

- Anladım. Kaçan mahpus 
ta sizsiniz değil mi? Peki ama 
siz İngiliz olduğunuzu söylllyor
dunuz ya? 

- Evet mis, İngiliz olmaklı
ğıma rağmen bu şeametli kalede 
mevkuf idim. Beni muhakeme 
bile etmediler. Şimdi beyhude 
laflarla vakit kaybetmiyelim de 
beni dinleyiniz : Ben bir vazifei 
mahsusa ile buraya gelmiı bir 
lngiliz zabitiyim. İsmim de bin· 
başı (Abbot)tur. Demin aileniz 
hakkında size yalan söylemek 
mecburiyetinde kaldım, zira va
zifemiz bizim dilimizi sıkı tut
m mızı amirdir. Kalede iken, 
Nigel Orus isminde bir arkada
şın gelip, benim hakkımda sizinle 

• 

garüşeceğinf bana bildirdiler; 
ben de firar eder etmez gelip 
ıizi buldum. 

Halbuki siz ( Nigel ) i görme
mit olduğunuzu ıöylilyorsunuz. 

- Evet böyle biri.sini gör
medim. 

- O halde Nigelin de bqına 
bir felaket gelmit olmalıdır. 
Zira mutlaka gelip sizi göre
cekti. Şimdi açıkça söyleyiniz: 
bana muavenet etmek ister mi
siniz? 

- Elbette f ıterim. 
- Üzerinizde ne kadar para 

var? 
Çantamı açıp paramı saydım. 
- Üç yüz kllsur markım var. 
- Bu parayı bana ödnnç 

verebilir miııniz? 
- Şüphe mi vır? 
İngiliz zabiti parayı alıp cebi

ne koydu ve: 
- Bu parayı, dedi, size ya ben 

iade ederim yahut ta arkadqla
nm. Şayet hiç birimizden bir 
haber almıyacak olursanız Lon· 
drada harbiye nezaretine M.4-5 
adresine müracaat edeneuiz 
derhal paranızı verirler. 

Ve ellerini uğuıturarak ilive 
etti: 

- Şimdi bana bir şapka ile 
bir palto da lAzım. 

- Kolayl Doktorun oğlu 
« Bon » şehrinde tahsilde bu
lunuyor. Eski bir pardesüaü var 
onu size veririm. 

- Saat on olmuş. Ev sahiple
ri kaçta gelecekler. 

- Geç vakit gelirler ama siz 
bir an evvel savuşsanız fena ol-
maz .• 

İngiliz casusu - zira muhatabı· 
mın casus olduğunda şüphem 
kalmamııb - kemali ıilkfuıetle 
cevap verdi: 

- Aceleye lüzum yok. Ben 
bahçeye dahil olmazdan evvel 
tamamile aksi istikamette bir 
takım sahte izler vücuda getir
miştim. Almanlar evveli o iz 
üzerinde yürOyeceklerdir. Size 
firanm hakkında fazla izahat 
vermiyorum, çOnkü beni görmOı 
olduğunuzu bile unutacaksınız. 
Bana muavenet ettiğiniz meyda
na çıkacak olur ve yahut bun
dan sadece tiiphelenirlene başı~ 
nıza binbir feliket gelmiı olur. 

Bilihare baııma gelenler bu 

aa~, in. romanı: 

-4-
- Vay efendim. Bu ne gfizel 

zarf .. 
- Tabii kadın yazısı .• 
- Asil birisi mi acaba? Fa-

kat zarfta arması yok. 
O va ite kadar bir şey söy

lemi en' kontes şezlongdan doğ
ruldu: 

- Efendim, dedi, « M. Lam
rum> a pr .stişkan olan kadınlar
d n b'risi mektup yazıyor. 

- B na kalırsa bu kadın üs
t tt n el y"zısını istiyor. 

- T b ·~ altına kısa bir fikir 
l ar .. rl n ş bir de resim istiyor. 

Muharriri: Morla Dekobra 
Komodor Van Heçen içini 

çekti: 
- M, bu muharrirler, dedi, 

ne yaman adamlar. Ben haya
tımda meçhul bir kadından an
cak bir defa mektup aldım. 

- Kimdi bu kadın? 
- Dordriht civarında otomo-

bilimle ökilznnn çiğnediğim bir 
çiflik sahibi .. 

Sidney, mektubumu bana 
uzattı: 

- Açsana allah aşkına! Dedi, 
eğer alaylı bir ıeyse ve mahzur 
yoksa, okursun, dinleriz. 

Nakleden ı Ahmet Cemalettin 

adamın o dakikada büyük bir 
kehanet savurduğunu ispat et· 
mişlerdi ama ben o zaman tabii ' 
bunu bilmezdim. Meğer binbaşı 
Abbotun hakkı varmıf. Ben: 

- Adam siz de, dedim, bana 
ne yapabilirler. KendilerJıden 
bir korkum yok. 

- O kadar nikbin olmayınız 
mis Dunbarl Hele İğribacaktan 
sakınınız. Zira bu adam hiç bir 
ıeyden çekinir bir adam değil· 
dir. 

- Bu İğribacak dediğin:Z 
adam da kim? 

- Allah venin de kendisile 
karşılaşmak felaketine dijçar ol
mayınız. Şurasını daima hatırı
nızda tutunuz mis Dunbar: İri 
yan ve bir bacağı topal bir 
Alman ıayet ıize benden bah
ıedecek olursa kendinizi kolla
yınız. 

Bir milddet susarak dalgın 
dalgın düşündü ve içini çekerek: 
. :-- Şi~di, dedi, artık gitme
lıyım. Lambayı sandürOp oda
mza çıkınız ve yatımz. 

- Peki ya siz. 
Omuzlarını kaldırdı, ve: 
- Ben, dedi, ben de vazifemi 

i~male çalışacağım. Odaya girer, 
gırmez ıize hakiki hüviydimi 
söylemediğimden dolayı affınızı 
dilerim. Lakin meslekte kadın
lara açılmak pek caiz değildir 
de onun için susmuıtum. Mua
venetinize teşekkürler ederim 
Mis Dunbar. 

tlu sözleri söyledikten sonra 
bana arkadaşça elini uzattı. 
Ben, rabani bir memleket
te, yabani ill$anlar arasında 
binbir tehlikeyi hiçe sayarak 
vatam uğruna çalışan bu cesur 
adamı cidden takdire başlamıı
tım; bu itibarla bana uzatmış 
olduğu eli hararetle sıkarken : 

- Sizi vehlei ulida bir hırsız 
zannetmiş olduğumdan dolayı 
çok mahçubum, dedim; fakat ıu
nu da derhil ilave edeceğim ki 
siz ıimdiye kadar tanımış oldu
ğum erkeklerin en cesurusunuz l 

Mütevazıane güldü, sonra şu 

cevabı verdi : 
- Belki çok cesur değflim, 

fakat meraklı sergüzeştler, ma
ceralar peşinde koşmadan pek 
hoşlanırım. [Arkası var) 

- imzasını sorınayız. 
- Evet, evet, Freddy, oku, 

okul 
Bana kilçtık ismimle F redrik 

diyeceklerine, daha samimi ol
sun diye Freddy diyorlardı. 

Zarfı açtım. mektubu okudum. 
Fakat hayretimi saklıyamamı
tım ki, dostlarımın alakası da· 
ha ziyade arth. Hepsi de yanı
ma yaklaıtılar: 

- Okuyun bakalım. 
- Sizi dinliyoruz Freddy. 
- Acaba bir aşk macerasına 

dalmış prenseslerden birinden 
mi bu mektup? 

Dostlarımın tecessüsü arttı. 
Sidney, Londradaki acentasının 
hesap pusulalarını cebine koydu. 
Sentiya da genç aııkının serze-

niılerini «Pöti fur» tabağı ile 
zeytin tabağının arasına müh· 
meline bırakıverdi. Sanki bu 
mektuptan butün dostlarımı me-

Memduh kendi kendine: 
- İşte bu inanılmıyacak fey, 

diyordu, ben işık olayım, hem 
de kime? •• Semraya!. 

Eh.. Bugünkü gençlik böyle 
düşünmekte haklıdır. Malum ya, 
küçükten sporcu ve maddiyetçi 
yetiştiriliyorlar • 

Zamane delikanlıları sokakta 
güzel bir kadından ziyade şık 
bir otomobilin arkasından ağız-
lan açık bakakalıyorlar. Zamane 
genç kızları sevda ve muhabbet 
yerine tek bir hulyanm peıinde 
koşuyorlar: para. 

Halbuki Memduh, annesi ba
bası müsaade ederse, onunla 
derhal evlenmek fedakarlığını 
gösterecek derecede Semrayı se
viyor. 

Nihayet, bir gün Memduh an
nesine, gidip kendisi için Sem
rayı istemesini rica etmiye ha
zırlanırken inanılmıyacak bir ha
ber duydu: Semra Bahri bey 
isminde zengin ve yaşlı bir tüc
carla nişanlanmıştı. 

Memduh bey beyninden vu· 
rulmuşa döndü. Münasip bir 
zamanda Semrayı tenhada ya
kaladı, dikkatli, dikkatli, hırçın 
hırçın, bu ihaneti hakkında 
izahat istedi. Genç kız dedi ki: 

- Böyle bir emri vaki yap
mıya idim, biliyorum ki kat'iyen 
razı olmıyacaktın. Halbuki iki
miz şu vaziyetimizle bir yuva 
kurmıya kalkmamız açıktan açığa 
bir delilikti. 

Memduh biraz düşünfince 
Semraya hak verdi. 

- Öyle ise, bari dedi, muş
mula suratlı kocandan arasıra 
kaçamak yapıver. 

Genç kız ciddiyetle cevap 
verdi: 

- Y o... Memduh ben aile 
mefhumunu mukaddes bilen bir 
kadınım, kocama ihanet ede
mem. Y almz, dünyanın bin tür· 
lü hali var. Biraz sabret, belki 
ölür, belki ayrılırız. O zaman 
birleşmemiz için bir mani 
kalmaz. 

Bahri bey hiç te öbfir dünya· 
ya gidicilerden görünmüyordu. 
Hususile Semra ile evlendikten 
sonra büsbütün dirilmiş ve genç· 
l~mişti. Fakat bir gün bir oto
mobil kazasında başı parçalandı 
ve yarım saat geçmeden öldü. 

raktan merağa salacak bir ma
ceranın sihirli kokusu dağılacaktı. 

Belki de haklan vardı. Bu 
nevi meçhuller, bizim tatsız ha
yatımıza tat veren bir nevi kır
mızı biber gibidirler. Eğer· bizi 
nihayet ölüme götürecek hadise
lerin teselsiilünü bütün teferrüa· 
tına kadar evelden bilmiş olsay-
dık, ~ayatın bir zevki ve bir 
manası kalır mıydı? Yarın ne 
olacak? Ya sokağın köşesini 
dönerken başımıza düşecek bir 
saksı bizi öldürecek, yahut bir 
balkondan, bir kızın balkonun· 
dan atılacak bir küçük çiçek 
demeti hayabmızı daha zengin 
bir seadetle süsliyecek. Y ann 
bizi bir damla göz yaşı, yahut 
bir kahkaha bekliyor. 

Ya ta.hsil memuru gelecek, 
yahut pıyanko çıkacak, ya bir 
tokat yıyeceğiz, yahut at~li bir 
dudak öpeceğiz. 

O akşam dizimin üstOnde du
ran şu mektupla dostlarımın 

sabrım ve tecessüslerini uzat· 

Her f?Ün bir tane 

Asri izdivaçl r 

Nakleden 

Alımet Ifidayet 

Semra iki üç ay ağladı, sız
ladı. Dördüncü ay Memduha ha· 
her yolladı : 

- İşte serbestim, hem bu se-
fer zeginim de •• 

Ne yazıkı ki bu defa da Mem· 
duh serbest değildi. Semranın 
ayrılığının acısını unutmak içir 
bir Rus kadını ile beraber ya• 
şamıya başlamıştı. Kadın isterik, 
huysuz bir şeydi. 

Semra ile olan münasebetini 
sezdiği güu Memduhu kenara 
çekti: 
-Bana baksana, dedi. Şu ta

bancayı görüyor musun, beni 
bıraktığın gün seni de o, kadını 
da gebertir, ondan sonra da 
kendimi öldürürüm. 

Bereket versin Memduh böy· 
le azılı ihtirasların çok devamlı 
olmadığını biliyordu. Biraz daha 
sabretti. Rus kadınım: 

- Anadoluda uzun bir seya-
hate çıkıyorum! 

Diye aldattı. Ankaraya gitti. 
Oradan Semraya mektup yazdı. 
Aldığı cevap, ne oldu bakın: 

«Maatteessüf geçen hafta tek
rar evlendim.» 

Semra, ikinci kocası pek iyi 
bir adam olmasına rağmen ken
disini mes'ut hissedemedi ve ne
ticede ayrılmıya mecbur oldular. 

Genç kadın kC\&'s:o lca.ır.:a Mem.-
duha geldi : 

Evlendiler. 
Fakat, derhal farkına r -. 

lar ki kalpleri dört beş .. .! 

evelki kadar heyecanla çarp
mıyor, sinirleri ilk seviştikleri 
vakitteki gibi gerilmiyor. 

ÇünkU aşk bir çiçektir ki 
tam zamanında ihtimam görürse 
etrafa bayıltıcı kokular yayarak 
açılır. Vakti geçti mi, birden 
kurumasa bile solar, rengini, 
kokusunu kaybeder. 

Heyhat, zavallı Semra ile 
Memduh bu izdivaçla ömürle
rinin sonuna kadar bedbaht ya
şamıya mahkum oldular. 

makla acayip bir zevk almıya 
baılamıştım: 

- Evveli, dostlcırım, size bir 
ıır tevdi edeceğim, 

- Ah! 
- Bu mektup bir kadından 

geliyor. 
Kontes Miçeviç sabırsızlıktan 

otüramaz oldu. 
- Biliyoruz.. dedi. belli ki 

bakkal mektubu değil. 
Komodor van Heçen atıldı: 
- Bahse girerim ki bu işte 

bir oyun var. Ben Pariste iken 
canımın sıkıldığı zamanlarda, te
lefon rehberini açar, içinden bir 
nümero beğenir, her hangi bir 
kadını veya erkeği telefona ça
ğırırdım. Kendime de meşhur 
bir cerrah süsü verirdim. Muha
taplarıma apandisitten bahse
derek, kendilerine karınlarını 

bıçakla deşmek teklifinde bulu
nurdum. Tabii çokları kızarak 
ahizeyi şiddetle kapatırlardı. 

[Arkası varl 



ŞEHİR 

,. 
ikramiye almalı mı 

almamalı mı? 
Ticaret odasında neler oluyor, 

neler söyleniyor? 
Polis müdüriyeti iflas eder mi? 

• 
Rehavetlü, eh- elinde bir teıke-
fcrah ve nllk· re, telişla içeri 

ladan vali mua· girdi, öniindeki-
'inirniz Fazlı bey leri iterek yGk-

elki g6n çok aek aeale anlat-
baf bir hadise mıya bqladı: 

kutıl•tllllf - Paşa efendi, 

.:>un i3aat 

il 

iZ 

Titizliklerlnlz, 
uabiyetleriniz, 

madcD ve mancvt 
zaftyetleriniz hiç 
murafıız tedavi 
ve iyi cdilcbilirl 

Sahife 5 

Ruban azan 
kasarlanm, 

alzi maztarlp 
eden hallerinizi, 
fena haylanmzı 
dtizdtcbilirıiniz 

bot buluna- sizin kAğıdlDlZI 
it birden bire g6tnrd6m; polis 
tuğ-undan a- m6d0rll iflh et-

ga kalkmıştır. mif ... 
Muavin beyin Ônlhadeki iati-
ında bir çok daya dalgın, dal-

bulunu- gın göz gezdiren 
du. O, bir ta- Fazlı bey bir-
1 an ellerinde den bire: 
dalarile bek- - Neee? •• Di-
en eshabı Fa:ılı bey yulnden sıçradı ye bağırdı ve 
aJihin tlertlerini dinlerken beklenmez bir çeviklikle yerin· 
r taraftan sağındaki kol- den sıçradı. Az kalam telefona 

' ' 0 ptopsikoloji,, 
mütehassısıınıza 
derdinizi açınız! 

an işgal eden ziyaretçilere sanlıyordu. Sonra durdu ve gtl· 

Şikiyeffniz olan halinizi lasa bir 
mektupla blldinnek kafidir. Şu iki 

ır soruyor, bir taraftan da lilmsedi. Kadmcağıza polia m&-
onla öteye, beriye emirler dtıriyetinden: 

·}ordu. - Vali muavini beyin emrini 
u sırada ihtiyar bir kadın, infaz ettik, demitlerdi. 

Yerıneldir. 1 • Şikiy~ 
tiniz olan hali kendinizde nasıl 

* * * 
rden biridir.; batta ondan 

a tatlı bahis yokttr, diyebi
. l Jer sene - devlet memur
ı · stesna- bence, şirket ve in

dareleri memurlan arasında 
ve heyecanlı bir bahi9 

r: 
Verilecek mi, verilmiyecek 

u sene ticaret adasında da 
iye verilmesi taraftarlığı 

amıştır. Diyeceksiniz ki: 
- Tabii, tatlı ıey efendim, 

istemez. 
akat öyle değil; bakımz, o 
esin can ve gönOlden iste· 

• "kram"veyi Ticaret odası 

rbin bütfln imtidadınca g6r
~ yalnız kar ovalan ve aonra 
ın kum çölleri olmuıtu. 
"mdi başı adeta teneffll. et
deniz hava.sile yanm nrhot 
ştu. 

~racıkta, sahilde gilneşi bek-
ye cehtettiği halde yorgun
n uyuyakalmışb. 

e i{adar, kaç saat uyudu 
? .. 
vkudan köprjlden gelen ilk 
ruo seaile uyandı. Baıı o 

•r uyUfmuş ve aenemlqmişti 
'la vri ihtiyari irkilip ailkindi. 
'l\, 'Abze bulunduğu yeri tayin 
"'~eli •e etrahna alık Ye 
Ilı ba1'ındı ve aonra bir deli 
oaga kalkta: 

.,, .. nde Haydarpaşa men-
i" ve aonra gilnqle birlikte 
""ııa İatenbul g6r0o0yordu. 
•ofya ve Sult•nahmt'din mi

•e kubbeleri, Saravbunyu •• 
·~ri b1ıralarda bir libze 

ciea. 

Tabii iatiyenler de eok; al 
sana ibtilif: 

Hem bu ihtilaf dargınlığa. İl• 
tifalara kadar varmış. Reis ve
killerinden (H) bey ikramiye 
verilmemesi fikrindedir. Meclis 
azasından (H. R) bey ise veril
mesine ıiddetle taraftardır. 
Evvelki meclisi idare içtimamda 
H.R. bey ikramiye verilmesi 
hakkında fikri kabul edilmedi
ğinden istifayı dayamıpada 
yalvanp, yakanp geri aldll'DllŞlar 

hissedersiniz? 2 - Mesleiiniz ve ya
şınız ne«Ur? Evli misiniz? 

Yarından itibaren gelen ceva -

Son içtimada ise (H) beyle (H. 
R.) bey fena halde boaqmutlar. 
Şimdi darğmmlflar; g6rlfmlyor
larmı' bile. 

lan neşre başhyoruz. 

Selihattin Enis 
"Son Saat,, ın Tefrikası: 4 

Mnteakiben nazarlan kendi Kafaawda muhakeme edecek iskelede ilk rut gelditl adam-
semtini aradı. O zaman bir an bir kabiliyet olmamakla beraber lardan bİri8İne sokuldu ve titrek 
g6zleri kararır gibi oldu. eWıin bu yangın saham bari· bir eeale 10rda : 

Akaeden glhıet ziyam altında cinde blmıt 01111811 ihtimalini - Cihangir taraftan yandı mı? 
tophane tıatnntı teşkil eden sut- dtışOnOyor, dimagan evinin seın· Muhatabı omuzlanm lilkt:i: 
lann bir çöl gibi bom bot oldu- tini bwmağa ve aonra yorgm,ı - Kendine gel arkadafl. 
ğunu görm6ftll. ve sersemlffmİf kafasıle bulduğu Uykuda llUllD? Neredeyse Cihan-

Bu rftyet onda onsekiz yara yerle mOvaceheainde buluml11r, gir yangın yerleri yerinde yep 
almaktan fazla derin bir İlbrap yeri mukayeı.eye k~l)'ordu. yeni bir Cıb..-p ~~pıla.cek .. 
ve elem basıl etmişti. O vakit Mamaflh teairi fazla dev.- RUhu, en b&y8k felAketler 
harbin ve askerliğin saz d&nd&- etmedi. Gurbet ye 8'kerllk ha· &nftnde kamkaıim•lda beraber 
rftcll ve yaman Ç&fbı arasında yab onda • b~ fellketlet muhatabı.aıo kapbizlik ve bay-
kendiıinin na kadar ahvali Alem- kUflSlllda l>tiytılr bir i6'dall dem, vanlığı karfısmda mUltari~ ol-
den uzak ve habersiz kaldıjuu daha doğrusu bir kanıksama maktan hali kalmadı: 
anladı. hiui hUıı ebııitti. - Ben oralıJ.UD Q ~ 

de... DedL Seferberlikte askere 
gitmiftim. Şimdi geliyorum.. Ne 
yapanubz memleketim.. 

- Cibangtria yaaclıpı Mmr
clakl sağır .Wtan duydu. Ma· 
pllah sen M111rdaki up .Wta· 
na tq çdwttm.. 

Muhatabım latlhkarla sizdi. 
labrabma karta gWerilen ka

,.tmzhk ye latihfafma karta lm
tunetle cevap •erdi: 

- Giriyorum ki aen muba· 
rebe devam ettikçe burada ya 
gelip keyfine balmupın •• , 

- Elbette. •• Hayret mi edl-
yonan... 1 

- Hayır!.. Hayret etmiJoc:li'!11D 
bllaldl kenclimden aefret e yo-
nıml vtlcadumda tam on aekiz 
yara tapyorua ef..U. tam on 
sekiz 

Birl:8°darda: 
- F.WL. dedi.. Ba yaralan 

MDİ8 1ç1a, 1e11fB harada bmmı• 

- ---aımta için dalone
... ? Memleketimi MVC1iğia içia 
cllktlm, Anlıyor muaua? .. . 

lArkua ... ı 



il Sahife 

Nakili: Natuk Ziya 

Hemen yanı ba\mda, yemek 
pişirilen bir köşkün yanına gitti. 

Gençler kuru dal, çalı çırpı 

toplamak üzere etrafa dağıldı
lar; erkekler taştan bir ocak 
yaptılar; kadınlar da sebze ayık
lamıya, meyva soymıya başladı· 
lar. Dişi bir denizaygm dizleri 
arasına bir kahve değirmeni 
sıkıştırdı. Kolunun her hareke
tinde meme eri, iki iri mustabey 
armudu gibi iki tarafa sallamp 
duruyordu. 

- Kızım, yavaş gel! .. Ağacı 
bu kadar sallama, sonra ka~
ır.am meyvalar sapır sapır dc-
k .. I.. h ' u ur a ..• 

)f. 

Maamafi, yavaş yavaş, bu ip
tidai insan kılığına ahşnııya baş
lıyordum. Şüphesiz, her yerde 
o:Juğu gibi, burada da « yeni 

gelen ,. i biraz fazla ısrarla sii· 
züyorlardı; fakat görünürde yal
nız v~züme bakıvor1ardı. Ba~k0 

~ J 

tar.af'c:.rla a'akadar olnıuyor gö· 
z.i!.küyorJar.lı. 

Bana ,...elince, ben rle nazar
luımı baş yi~'<<:ıek'iğ1nde tı1lmıya 
ça'.ı{ıyordum. Ancak, aradan bir 

saat 1faclar geçtikten sonra, u
mumiyetle lcadınların ten ve vü

c:t 1armın nefis, taze, pembe ve 
yumuşak olduğunu, ve en zayıf
ları da dahil olduğu lıaıde, bü
tün gen-; kız kca!çalarının, Bis
marka, müstakbe! analıklar hak· 
kında ümit do~u hüki"rnJcr ver
diren gen:ş1ıği muhafaza ett·ğin 
gördüm ..• 

>1-

Hakikaten hm' a:r, en sor- sis 
tem, en iyi r..ıarka, asker ima. 
makineleri!.. .• 

Top oyunu 
Etrafa ısınmıya, alrşmıya baş

lamıştım. Kollarım serbest ser
best hareket etüi: etmiye başla· 

mıştı; tahta bir sıra üstünde otu
rurken, evelleri birbirine pek 
sıkı sıkıya yapıştırdığım bacakla
rımı üstüste atabiliyordum. 

Evet, muhitime ahşmıya baş

ladığım tam bu sıralarda, Lü
bekten bir «çıplaklar kervanı» 

geldi. Ama bunlar daha giyim
li idiler. 

Zayıf, uzun saçlı, nafiz nazarlı 
reislerinin -kendisi yalmz kafile

lerinin değil ayni zamanda da 
sosyalist bir kulübün de reisi 

imiş- arkasında bir spor elbise
si vardı: Açık yakalı bir gömlek 

kısa bir kilot pantolon, spor 
çorabı .. 

Arkasından, on beşle yirmi 
yaş arasında, çivili ayakkabılı 

yeşil gömlekli beş alb kız geli
yordu. 

Bir kere daha takdim edilmem 
icap etti. 

Sonradan bir mürebbiye oldu
ğunu öğrendiğim, gözlüklil, iri 

yan bfr kadının, beni tepeden 
brnağa kadar ıüzen Za~İm nazar
ları altında kendimi, askeri 
heyeti sıhhiye huzurunda ınua-

Son Saat 

Almanya, Ska 
ve Fransada milyo 
ca insan, erke ffi 

çıplak yaş 
Bir Fransız muharriri size bu hayab anlatmakta<lıi9. 

,., 
ıen • "' ~n ': 

.. 1 J L 
çooı . .ı en c<ına 
mahçup hissettim. 

* 

bir rahip 
~aşkın, daha 

(Lübekli) ler, hususi localarda 
soyunmıya gittiler. Bir az sonra 
hepsi tekrar geldiler, ama çıplak, 
çırçıp!ak, çırılçıplak.... Ve der
hal mürebbiyeye deminki na
zarlarını iadede gecikmedim. 

Nasılsınız hcınımfenedi? Beni 
öyle süzer misiniz, ben de size 
bööööyle bakarım: Kısasa kısas .. 

Ona şurasını da itiraf ede
yim ki Havva anamızın elbisesi 

kendisine pek te yakışmıştı ca

nım!... ilk bakışta onun derhal 

farkına vardım. Elbise altında 

hantal görünen vücudu, çıplak, 

ne kadar da sağlam, sıhhatli 
gözüküyordu! 

Öğle yemeğini yedik ... Orada 

masa : Çimen; içki: hemen yanı 

başımızdaki bir menba suyu; 

yemek : başlanmış sebze, kom
posto, meyva ..• 

Sofradan - ne demek istedi
ği~i anladınız ya - şaşılacak de
recede rahat kalktım. Her zaman 
yemegı müteakip üstüme bir 
gevşeklik gelir, bir tenbellik çö· 

kerdi. Şüphesiz, çpk yemek, bil
hassa çok et yiyoruz da ondan! 

Tenleri, ciltleri pek tıefis olan 
bütün bu ( akili nebat ) lar, biz-

lere öğle ve akşam yemeklerin
den ıonra basan harareti ve 

• 
lneiltere, dünya denizleri üzerindeki 
hakimiyetini bırakacaija benzemiyor 

' Rahrt inşaat tezgdhlar1 mıile
madıyen işliyor 

Bahri teslihatı tahdit için şu 
yakınlarda Londrada bir konfe
rans toplanacak. Bu konferans
tan bir netice çıksın diye, 

Makdonald Amerikaya kaı1 r 
ı r seyahat yaptı. Hoverle k" 
nuştu. Amerika ile İngiltere 
arasında, bahri teslihat rekabeti 
sahasında bir merhale diye gös
terilen bu mülakatın verdiği ne-
ticeyi layikile kimse bilmiyor. 

Fakat herkes biliyor ki , 
Amerika sahillerine yakın ada
larda hazinelerin, muazzam pet
rol hazineleri, yeni dünyanın 
zengin ve mUreffeh insanları 
ıçın bir başağrısıdır. 

Makdonald, re'sikara gelen 
büfün diğer İngiliz fırkalan rU
esası gibi, İngilterenin bahri 
tefevvukunu feda edemez. 
Ortalıkta, şimdiye kadar olduğu 

gibi gene bir komediya sahne
sinin açılacağına şüphe yok .• 

Netekim Fransa tahtelbabirler: 
meselesinde noktai nazarım 
açıkça ilan etti. « Brest » teki 
bahriye testgahında yeni, yeni 
kruvazörler inşası ile meşguldür. 
29 teırini evelde «Breıb te ilk 
çivisi çakılan yeni Fransız kru· 
vazörünün ismi «Düplex» dir. 

Biz bu münasebetle karileri
mize şunu söylemek istiyoruz: 
Bu2ün .. Dil.Dlen eibi 10.000 

Bahri inşaat tezgahları müte
madiyen işliyor 

ton hacmi istiabisinde bir kru
vazör ancak 600 S?"Ün içinde 
ikmal edilebiliyor. Sü/ ati ise 
34 mil olacaktır. 

üstümüze çöken gevşekliği hiç 
te bilmiyorlar.. Yemek onla~ 

hiç te dokunmuyor. 
Bu kadar az ve hafif yemeğe 

kanaatimiz neticesi, bence ken· 
di kendine pek kolay olması 

lazım gelen hazmi tesri ve tes· 
hil için ıni bilmem, profesöt 
Hügo, yemeği müteakip heınell 
birkaç oyun tertip etti. 

Lübekte, bankaların birisinde 
daktilo olan, koca elli, kocl 
ayaklı bir kız, kulubelerden bi• 
rine koştu ... Ve, iki dakika sonr• 
rakik, narin göğsü üstünde sık•. 
tığı, kocaman bir topla avdet etti 
Her sabah, çalıştığı daireye ye:JJ 
makinesini de ayni şekilde taşıyor 
değil mi? Ah? yazık. Daha he" 
nüz Almanyada umumi mahal• 
lerde çıplaklığa resmen müsaade 
edilmediği için, makine tendeJJ 
bir gömlekle ayrılır .. 

lf. 
Çok yaşlılar müstesna, büti1° 

.rndın ve erkekler çimenleri" 
üstünde oynuyor, •egleniyor "e 
birbirimize bütün kuvvetimis1° 
topu fırlatıyorduk. 

Züppelik, çıtkmldımlık yo~ 
Hani nerede bizim narin, ıl" 

dirhem bir çekirdek hwnm sb' 
lalar? .. 

Oyunun b la ı d b'r 

dın arkadaşa topu atacağı~ 
zaman ihtiyatlı ve nazikane hıl' 
reket ediyordum. Fakat müreb' 
biye ablamızın çenemde müth f 
bir ( Suving ) gibi çınlıyan bi; 
lop darbesi ile taltifine nS.1 

olduktan sonra ahdi aciz de 
derhal oyun kavaidine riayete 
başladı. 

Biraz sonra efendi ağabeyiınİ' 
zin dikkatü gayreti sayesinde 

koca meşin top narin daktilocıf' 
ğun tam sevimli iki memesi US' 
tüne şiddetle konmasın mı? 

Söylemiye hacet var ııı' 
bilmem, doğrusu tam bu naıi~ 
kabarcıklara n·şan almamıştıı:J.1·' 

Çünkü adetim, bu noktalııf1 

karşı, çok daha az sert okşa}1f 
larla hareket etmek ... 

Sademenin tesiri altında, güı 
yavrucuk sallandı, ince kollaril 

havada çemberler, daireler reSfll 
etti, etti de nihayet kendini t0

' 

parlıyamadı, ve sırt iistü yu..,s.f 
landı. 

Bacakları havaya dikilmişti. 

lf 
Bu yuvarlanma hadisesi ınl 

Jise neşe verdi, tebessüınl 
kahkahaya kalboldu. 

Ama şüphesiz, hasmını yel 
yuvarlıy:m yalnız ben değiU; 
Çooook.... 

0 
Sebep, top ağır ve çimen ;; 

kayğandı .. Bunun neticesi ola' Jı' 
düşüşler çoğaldı; ama hepsi t~ 
likesiz, hafif... Her ciüşüş çıl 
bir kahkaha doğuruyordu. ,1 

Bana gelince, şimdiye 1'Bd 
11
, 

bu derece safiyane ve ın"~.,ı 
mane teşhir edilen, her i1'İ cJ 

oturağını böyle bolbol biç sef 
retmemiştim. ) 

[Arkası vat 
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Dai •• aguz 
Her gün saatlerce masaj, çimdik
leme, cerrahi ameliyat, manikür, 
kuvaflür, bava, idman, pehriz ... 

Güzellik kelimesi sizin ve 
benim nazarlarımızda, munta
zam elbisesinin içinde renkli 
ıapkası ile sevimli, narin bir 
kızan hayalini canlandırır. Fa
kat gilzelliklerini sermaye itti
haz etmiş sinema yıldızlarına 
gözeUik kelimesi, ömürlerinden 
koparılmış saatler , işkeuce, 

kat bir haftalık ihmal yiizle
.rinde karanlık ve çirkin i:tler 

~~~ife ""' 7 
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eti tamir kah 1 etmez f elike t · r 
bırakabili;:, Binaenaleyh, ma
sajlar, manikilrler, perhizler 
fasılasız devam etmeli. 

Yıpranıılara karşı koymalı, 
para, cesaret ve vakıt sarf 
etmeli. Mamafih yukaridaki 
ilç esasa malik olan her ka· 
dın güzel olabilir. 

Alice Vakite meşhur Silviaya 
alb hafta massaj yapbrkı. her 
giln bir iki saatlik bir ameli
yat.. Her massaj on dolar. 
Vllcudü tiddetle salalır ve 
çimdiklenirken o ıtllmeğe ve 
tahammnl etmeğe mecbur ol· 
du. Masaaj için ıarfettiği vakıt 
sabahın yedisinden akşamın 
sekizine kadar çalııtığ'ı stodyo 
zamanından alınmlfb. 

Para, cesaret, vakıt .•• 

Sila Lee hafifçe esmeri eş• 
mek istedi ve eamerleşecek 
yerde siyahla,mışb. Ertesi giln· 
de çalıtmaya mecburdu. İte 
geldiği zaman yUznnUn derisi 
yüzülmüş ve almndan çij' ve 
yumuşak bir et çıkmlfb. 

Sevimli bir yıldızın ditlerl 
çarpık yaratılmıı ve hiç bir 
dişçi düzeltememiştir. O şimdi 
makine karşısına çıkacağı za
manlarda geceleri sabaha ka· 
dar dişlerinin arkasına bir ke-

Sinema yıldızları engizisyon me
zalimi kadar ıstıraplı ve işk-enceli 

ameliyatlara katlanırlar, 

mer koyuyor ve hiç bir erkek 
tahammül edemiyeceği ıztı-

raplan çekiyor. 
Diğer meşhur bir yıldızın 

yanağında bir yara izi vardı. 
Bu yıldız her sahneye çıkışın
da o izi gösteremiyecek bir 
şekilde devri mesaga mecbur
dur. Ve o buna razı, her va· 
kit dikkatli ve müteyakkız 
bulunuyor. 

addi ve manevi ıztırap sa-

atleri, uzun ve yorucu saatler 
ifade eder. 

Parlak ve dalgalı saçlan, 
ıyı muhafaza edilmiş narin 
eller, uzun tırnaklar, mevzun 
bacaklar, yuvarlak ve hararetli 

. 
1929 otomobil rekorları yalnız 
• 

Gözünde bir leke öwun-
makla beraber pek güzel olan 
bir yıldız vardır ki uykudan 
başka hiç bir zaman gözünü 
kapamamağa mecbu bulunu
yor. 

yanaklar, çevik vücutler, par
lak ifadeler, uzun kirpikler, 
kırlangıç kanadı kadar mun
tazam kaşlar daha bir çok 
feyler... işte yıldızlar bunlann 
esiridirler ve bütün bu güzel
liklerin hatırı için yıldızlar her 
dakika dilıOnmeğe mecbur
durlar. 

GUzellik, Uç hizmetçisi elan 
kıskanç bir kıraliçedi : Vakıt, 
cesaret, para .. 

Siz onları perdede sevimli, 
litif, parlak ve güzel görllr-
•ünüz. Fakat onlar nasıl 
gtizelleşirler ? Nasıl gözel 
kalırlar? 

Hayatlarının en kıymettar 
gUnlerini varidatlarının binlerce 
dolanru, cesaretlerini hep gü
tellik uğruna sarf ederler. 

Parlak bir göz ihtiyacı, yu
\?arlak parmaklar, ağızlanmn 
ltenannda ufacık bir çizgi on
ların blitiln rüyalarım korkunç 
bir kabusa tahvil eder. 

Makinenin önünde·, umumi 
Yemeklerde, hususi ziyaretler
de, hatta arkadaşlarile geve-

ı~~liklerinde bile gilzel olma
•dırJar. 

Makine ise her şeyde esas· 
~an belki elli misli fazla mü-
aliğa yapar. Yüzdeki en eh

tıniyetsiz bir hat perdede elli 
defa büyür ve derinleşir. 
b Acaba yıldızlar tabii bir 
t.'1Yat sürmek isterler mi? İs
ı.ı'~ahati, ve hiç olmazsa bir 
~ 'lffa için basit, alel!~ bir 
ltı tdın olmayı arzu itmezler 

1 t .• Her ha.ide isterler .. Fa-

In_gilizler taraftndan kazanılıyor 

1929 senesi mOsabakaian In
gilizlerin otomobilcilikte en iler
de bulunduğunu göstermiştir. 

Sir Segrav cemabiri müttehi
dede, Daytona kumsalında "Al
tun Ok,, isimli otomobilile 'saatta 
«231» mil gibi şayanı hayret bir 
sür' at temin ederek dünya ha
va rekorunu almışbr. 

Malkolm Kempbel "Mavi kuş 
isimli otomobili ile, her ne kad~ 
Segravın rekorunu kıramadise de 
cenubi Amerikada, « Vermeuk 
Panda» beş kilometre ve beı 
mil rekorunu kırmıştır. 

Fransada, İngiliz (Bentley) 
makineleri büyük muvaffakiyet 
göstermişlerdir. 

Binbaşı Vulf Bamato ve Bir
kin tarafından iddia edilen bü
yük altı silindirli Bentley, )rirmi 
dört saatlik müsabakayı kazana
rak Vbitvört kupasım almııtır. 
İkinci, üçlincil v~ dördüncü de 
gene Bentley makineleri birinci 
gelmişlerdir. 

Bu İngiliz firması bu muvaf
fakiyeti üç sene arka arkaya 
kazanmıştır. 

Irlandada Düblende Föyniş 
parkta yapılan iki gilnliik lrlan
da BUylik mükifatı yarışını Li. 
Fransis kazanmışbr. İkinciliği 
de mister Deyvis ahnışbr. 

İnkilterede, Şelıley yokuş hr· 

manma mfisabakasında, Mister 
Reymond Mey en fazla sfir' atı 
temin etmit ve bütün yokuı tır
manma rökorunu kırmııbr. 

Bruklin de Mis Viyolet 
ve Mis Evlin KordBrl saatte 
vasati 61,5 mil aür'at fizerinden 
30,000 mil mesafe katederek 
büyük bir mukavemet muvaffa
kıyeti göstermişlerdir. 

Mister Rey Donon iki silin
dirli, Sanbim markah ve Faygör 
isimli makinesile saatte 140 mil 
gibi şayanı hayret bir sür'atle 
seyahat etmiı ve bir çok bey· 
nelmileJ rökorları kırmışbr. 

Diğer bir yıldız bacakl arı 
ince olduğu için, hatta uyur
ken bile ağır bir meşin kemer 
takmakla dır. 

Giizellik manevi endişe ve 
maddi faaliyetin daimi men
baıdır. 

Yıldızlar vasati olarak 1il· 
zelHk batın için yevmiye üç 
saat sarf ederler. Vasati d i
yorum, çünkü bazan diğer iş· 
!erile beraber güzelliklerile de 
meşgul olurlar. Günde üç sa
at senede alb hafta demektir. 
Düşününüz ki senenin alb haf
tasını güzelliklerini temin için 
sarfediyorlar. Filhakika bir 
çok cemiyet kadınları da gü
zelleşmek için ayni miktarda 
zaman sarfederler. Fakat bu 
kadınlann yapılacak başka iş· 
leri yoktur. Yıldızlar, bu vaktı 
bir çok işlerine hasredilmiı 
saatlerden çalıyorlar. Bunun 
ıçın yapılan masrafı tahmin 
mümkün değildir. 

Belki binlerce dolar tutar. 
Hatta en ufak işler bile (Hol
livud ) da pahalıdır. Bir saç 
kestirme bir manikür bir bu
çuk, iki buçuk dolar arasın
dadar ve bu haftada iki defa 
lizımdır. Fakat yıldızların ek· 
İerisi bu itleri hususi kimseler 
vasıtasile evlerinde gördürür• 
ler ve işte bunlar hemen he
men her gilnkfl masraflardır. 

Güzel binalan, latif bulvar
larile Hollivud ufak bir şehir
dir. Bununla beraber tam yliı 
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Son Saaf Sahite ':7 

iman adınlığı ere ye 
Tiyatro koridorlarında sucuk 

yiyen şişman tip azaldı. 
Maruf bir İngiliz kadın gaze- Y egıine gayeleri « istifade >>dir. 

te .... i son aylar zarfında Alınan- Tiyatrolarına gittim. Temsil 
ynyı gezmiş ve Alman kadınlan fena idi. Fakat Alman kadın-
ncdinde moda, ahlak ve hayat lan beni çok alakadar ettiler. He-
t e~al.kileri hakkında tetkikatta le perde arasında üzerimde da-
l>u.unmuştur. ha büyilk bir alAka uyandırdılar. 

Bu muharrire diyor ki: Sebebini de anlatayım: 
« Yüzde ikisi « tam » giyimli. Perde arasında, tiyatronun 

Y .. zde beşi çıplak ayaklı. Yüz:- visi koridorlarına doğru yürü-
ıeie yetmişi çıplak kollu. Yüzde düm. Bütün tiyatro halkı, orada 
do!tsanı çok güzel giyimli. » idi. Muhtefem tuvaletler içinde
Bunlar, Berlinde, Ren nehri üze- ki kadınlar, salonda, bir elle-
rindeki diğer şehirlerde gördü- rinde bira kadehi, diğer ellerin-
ğüm kadınlardır. de uzun bir sucuk, safralarını 

Şahsi ve uzun tetkikabm neti- bashrıyorlardı. Bir yudum bira 
cesinde şu fikri edindim: alıyorlar, arkasından sucuktan 

AIOlıtn kadınları, ekseriyet iti- bir parça ısınyorlardı. 
barile, pek maddi, yani bizim Ben içimden gnlüyordum. 
l elf.kkimize göre hissizdirler. Orta yaıtaki Alman kadınlan 

Sinema yıldızı Bri
gitte Helm onlara 

model olarak 
gösterilebilir 

Yeni nesil plajlarda Havva 
anamız gibi gezmektedir. 

vücutlarına hantallık verecek de- kü erkekler mevzuum haricinde-
recede etlidirler. Eminim ki bu- dir. 
nun sebebi, o bıkmak ve usanmak 
bilmedikleri, sert bira ile uzun 
sucuktur. 

Daha genç Alman kadınları 
yemeğe bu kadar düşkün de
ğildirler. 

Şimdi yetişen nesil ar~sında 
gittikçe yer tutan bir ince vücut 
modası vardır. Bunlar model 
olarak Brigitte Helm gibi sinema 
artistlerini göz önünde tutarlar. 

Günde 70,000 kişinin güneş 
banyosu yapbğı bir yer olan 
«Waunsee» ye gittim. Buradaki 
balkın yansı kadındır. Bunlar 
vücutlarını erkeklere göstermek
ten utanmazlar. Erkekler hakkın
da bir şey söylemiyeceğim, çün-

Alman kadınlan, cinsiyet mese
lesinde İngiliz hanımlarından çok 
daha serbestirler. Fakat bununla 
onların bayağı ve kaba ruhlu 
olduklarını söylemek istemiyo
rum. Sadece fazla açık fikirli
dirler. Yani bu hususta pek 
müşkülperestlik göstermezler. 

« Waunsee» de evvela biraz kı-
zar mıştın, fakat sonra alıştım. 

Alman kadınlarının tarzı te
lebbüslerini de tetkik ettim. 
Fransız kadınlan kadar itinalı 
giyinmiyorlarsa da oldukça za
riftirler. Fakat uzun kol ve ço
raptan nefret ederler. 

Yeni nesil Alman kadınlan, 
eminim ki, ellerinden gelse, Hav
va anamız çr'hi gezeceld,,.r.» 

Yanında kibrit taşımıyan kibrit kıralı tellill 
nasıl milyoner oldu? 

Son gtınlerde blltthı Ameri
;Jcan, f~liz, Alman ve Şimal 

azeteleri Alman hnkdmetine 
ereceği 500 milyon borç muka
ilinde Almanyanın kibrit inhi-

sarını elde etmek istiyen İsveçli 
ibrit kıralı lvar Kroygersin 
uvaffakiyetlerinden ve bu mn-
aı;ebetle de onun gayet me
kh ...._..-.deriaden batı.et

ektedirler. 
lvar Kroygen, memleketinde 
ksek fen mektebini bitirdik

en sonra hiç bir iş bulamadığı 
için cebine yer yüzünde bütün 
l1nameleki olan 100 dolan koyup 
Amerikaya gitmiı, Şikago şeh-

l
rinde çalışmak istemiştir. 100 
llncil dolAn da yiyip bitirmek 
lizere olduğu gtln gazeteye 
verdiği bir ilAıı vuıtaaile 
alım ıahm acentalarmdan 
bir"nin teUAllığım kabul etmittir. 

İvara ilk it olarak taraf taraf 
gezip evlere, arsalara müşteri 

bulmak vazifesi verilmit ve fiç 
lıafta semt, semt, kahve, kahve 
c1o aştıktan sonra ancak 50 do
lar kazanabilmiştir. 

Ccnç tellll bu işin çıkar yol 
o1madığım anlıyarak lsveçli bir 
arkadaşının deliletile Meksika
ııın merkezi olan Meksikoda ya-

başlı yarak 
pılacak bir köpriinün hey
eti fenniyesi arasında va
zife g&rmek üzere oraya 
gitmiştir. Fakat onunla 
beraber giden beş arka
daşının beşi de kısa bir 
zaman içinde san hüm
maya tutulup ölmüşler, 
içlerinden yalnız Kroy
gen ut kalmlfbr. 

Kroygers, orada binktirdiği 
birkaç para ile memleketine dö
nerken Vapur Havana limanına 
yanqmıt ve o sırada denize 
düşen genç bir kızı kurtararak 
tahlisiye madalyası almışbr. 

İvar bir müddet sonra tekrar 
Amerikaya gidip Nevyorkta çalış
mıı, sonra Londrada, daha son· 
ra da cenubi Afrikada Y oha
nsburg şehrinde binalar yap
mış, bu arada Hindistanda da 

-========================-==== 
50 milyon 

İskenderiyede bir ölüm 
ve bir sahtekarlık 

Geçen senenin nisanında ls
lc,.nderiye İtalyan hastanesinde 
bir kadın vefat eder. Bu hasta 
Mıkael paşa isminde Ç'lk zengin 
hir Mısırlının İtalyan tabiyetinde 
lıulunan kansıdır ve serveti 50 
nıilyondur. Paşanın katibi olaa 
Yunanlı Meneliki isminde bir 
herif ortaya ıahte bir vasiyetna
nıe çıkararak 25 bin İngiliz lira
lık bir hak isterse de vesikanın 
sahteliği meydan• çıkar. Fakat 
hu işte aile efradından bazılan
bın da pamağı görüldüğünden 
lr: esele içinden çıkılmaz olmuıtur. 

Meseleye İskenderiye Yunan 
\'ç. italyan konsoloslan da kanş• 
lı ''arı için bu elli tıilyonun 
il ı! taksim edileceği adeta bir 
lrıuamma olmuştur ve halledilc
llıemektedir. 

Eskimoların 
• 

gazetesı 
- Allah, Allah, Eskimoların 

da gazetesi var mı? 

Diyeceksiniz. Tabii var, hem 
de nasıl? Tek nüsha çıkıyor. Bir 
fok balığı derisini alıyorlar; üze
rine iğne iplikle yazı yazıyorlar, 
ıonra deri elden ele geziyor. 
Yazıy yazmak, dikiş makinesile 
daha kolay oluyormuı. 

• 
hmail Hakkı bey 

Ankara, 13 (Telefon) - Da
rOlfnnun mllderrislerinden ter
biyeci İsmail Hakkı beyin bu
günkn tahsisat ile Ankara Gazi 
orta muallim mektebi müdUr
lllğllD,! tayini mevzuu bahiıtir. 

bir tetkik seyahati icra etmiı 
ve 1907 de İsveçe dönüp bü
yük bir inşaat tirketi vücude 
getirmiştir. Bugün Kroygers ve 
T olli inşaat ıirketi ismile anılan 
bu müessese bütün dünyaca 
maruftur. Genç müteşebbis bir 
müddet sonra fabrikasının inşa 
ettiği bir kibı it fabrikasına his
sedar girmekten başlıyarak 
İsveçte ne kadar kibrit babri
kası varsa hepsinin hisse senet
lerini ele geçirip kibrit kıralı 
olmuştur. 

Şu sırada sade lsveçte değil, 

faydalı tavsiyeler 
Kızgın ata ile Mraran bir 
kumaş na$ıl temizlenir? 

Okuyucularımıza faidesf olur 
ümidile, bu yeri, her gün için 
bir tavsiyeye tahsis ettik. 

Bugünkil mevzu, kızgın ütü 

ile sararan beyaz çamaşırların 

nasıl temizleneceğine dairdir. 
Bunun için yarım litre sirke

nin içine elli gram yeni kesil-
miş ağaç külü ile «12» gram 
rendelenmiş sabun ve iki gram 
sıkılmış sovanı karıştırmalı, ha-
mur gibi yapbktan sonra ütü
nün sararttığı yere sürmeli ve 
bir gün bekletmeli, badehu 
yıkamalıdır. 

Netice iyi çıkmazsa ameliye 
tekrarlanabilir. Behemehal leke 
kaybolacaktır. 

Avrupanın bir çok mem
leketlerinde Kroygersin 
fabrikalarının yaptığı kib
ritler kullanılmaktadır . 

• 1 • Kibrit kıralı son günler
de bir gazeteci ile yaptığı 
mülakatta muvaffakiyeti
nin sırrım şöyle anlat
maktadır: 
«- Muvaffakiyct için 

üç şart vardır: Birincisi ketum 
olmak, ikincisi ketum olmak, 
üçüncüsü gene ketum olmaktır.» 

Hakikaten Kroygers, fabrika
lanndan birinin üstünde gayet sa
kin bir dairede çalışır. Kapısının 
bir kendinde bir de kapıcıda 

iki anahtarı vardır. Onun kilit
lediği bir kapıyı kendisinden 
başka kimse açmak cesaretini 
gösteremez. Bu sakin yerde hiç 
kimsenin ziyaretini kabul etmez. 

Keskin kazasında 
bir sui istimal 

Ankara, 13 (Telefon) - Kes
kin kazasının geçen sene hesap· 
ları teftiş edilirken bir çok ka-

i
l nunsuz hareketlere tesadüf edilmiş 

bunun üzerine hadisede müşte
rek görülen mal müdürü Musa, 
tahsil memuru Hayri, Hakkı, 
Kazım, Celal, Hüseyin efen
diler hakkında lüzumu muha
keme kararı verilmiştir. 

Tomarlar teşkil eden bir 
çok fezlekeler ve evrakı 
tahkikiyesile bu dava, şehrimiz 

ağır ceza mahkemesine intikal 
etmiş, dün şahitler dinlenmiş; 
sonra müddei umumi, bu mali
yeci efendilerin ihtilas, zimmet, 
sui istimal, ihmal ve terahiden 
mahkumiyetlerini istemiştir. 

İhtilas, zimmet miktarı 10 bin 
liravı l,ulmaktadır. 

Bugün Kroygers o kadar zen
ginl0şmiştir ki İstokholmde dört 
beş tane, her türlü son icat ter
tibatı havi villası, üç tane tenez
züh yatı, şehrin merkezinde iki 
üç yüz ev ve dükkandan mürek
kep akarı vardır. 

Kibrit kıralı çahşmıya düşkün 
olduğu kadar eğlenmeyi ve zevki 
için para sarfctmeyi de sevmek
tedir. Bu arada ıu tuhaf hadise 
de nakledilmektedir: İvarın, bir 
gün villalarından birine yemeğe 
davet ettiği birkaç Amerikalı 
kadın şimal memleketlerinde iyi 
çiçek yetişmediğinden bahset
mişler, bir buçuk saat sonra 
Kroygers bunlara tuhaf bir sür
priz hazırlamış, İstokholmün 
bütün çiçekçilerindeki çiçekleri 
toplatıp Amerikalılar evinden 
çıkbktan sonra otellerine git
mek için geçecekleri yollara 
döktürmfü;tür. 

Yazımızı bitirirken Kroygersin 
şu garip adetini de zikredelim; 
başta da yazdığımız gibi, bu 
Milyoner, kib "t kıralı olduğu 
halde üzerinde hiç bir zaman 
kibrit taşımamaktadır. 

Acaba, l.uı .... i iç ti;) cıgarala
rın kibrit; ... : de başkalanna sar
fet• ir:rı;.. olmak için mi? 

Sinemada kavga 
Yer bula111ayınca kapı

cı ... ı tokatlamışlar 
Geçen cuma akşamı Majik 

sinemasınc!a bir hadise c.!muş

tur. Geç vakit sinemaya gelen 
dört müşteri bilet almışlar, fa
kat ;tinemada oturacak yer bu
lamayınca kapıcıları tokatlamıya 

başlamışlardır. 

Sinema sahibi bu asabi müş· 
terilere yer bulacağını söylemiş, 
fakat bu zevat sinema sahibi
nin kartını istemişlerdir. 

Sinema sahibi ile bu müşte

riler arasında bir münakaşa 
başlamış, fakat etraftan müda-
hale edenler hadisenin büyüme
sine mani olmuşlardır. 



Son S:taf 

uf dan hic cıkmadınız mı? . , •ı••ınm:r:111~~~mı1 111lllllinı 
Dolorcı Kostello 

·· rk seyahat Konrad Nattcl 
11Mihocl Kerpez,..in · 

-... -......... uğına koşunuz Bir şaheserinde 

nı~••ıımmı& 

1.e:r malumat meccanen verilir 
111aııuıııııınnıu111uıııın11ımn111nııııcıııı1nıııuın11ııın111ır.ıııınıııw11uııııftllnuııııJ 

1 Bu akşam \ 
Bugün dünyanın her memle

l elinde olan turizm teşkilatları
n.n başlıca hedefleri halka otur
duö-u, yaşadığı memleketi tanıt· 
rnı;,k, oraya ecnebileri celbede
rek iktısadiyatını yükseltmek, 
ecnebi memleketlerde propagan
da yapmnk, ve herkese seya
hat meselelerinde delil, rehber 
o.maldır. 

f. ıemlelrnlimizde bütün yuka
rı aki şeraiti tam manasile cami 
o.arak ycpılan iJk teşebbüs, 
bundan be, sene evvel teessüs 
e en «Nafta Milli Türk Se
)' hat Acenf alığı» tarafından 
yapılmış 'c o zamandan bugüne 
kadar teşkilatını her gün daha 
lü1 ··1terek halka daha ziyade 
müfit o1mak, memlekete daha 
ziyade turist celbetmck için 
çalışmı~tır. 

Şu son birkaç eene zarfında 
kendilerini NATT A Milli Türk 
seyahni llcenfalığına benzct
ır.iye çalışan yeni çıkmış bir 
ta'.ım ufak te.~ekküller meıkQr 
müess,..senin ne kadar tanınmış 
ol 'u w unu ispata kafidir. 

1''ATTA ,.!illi Türk seya-
1. acentalığı; son üç sene 
z .ır. a memleketimizi, geçir-

i ·n cıU bı ve onun en feyizli 
n · s· elan bugünkü genç 
·ı \rl. Cümhuriyetini bütün dün

} t nılr t>k için Almanca ve 
· izce talıeltirdiği yüzbine ya
pek z rif risaleyi dünyanın 

h r r< ınn d ğıtmış ve mem-
1 f rclz için bu vadide en fai
d i b"r propaganda vasıtbsı 

n c :myenın her tarafın
akta olduğumuz mel<tup

bu risalelerden ta' ep o 
r ço w ~ lmıştır ki, bunların 

1 Tzce c::shm üçüncü defa tab
rk ı 1ecburiyeti hasıl ol· 

Almany:1 lehinde ve 
A nnyaya turist ceibctmek 

, A'm"'nya hükümeti ve Al -
n · a devlet demiryollan yal
n z lngi'izce olarek 1928 sene
s e dört buçuk milyon risale 
tr' tt · m · ş ve bunlar için yarım 
m yon mark safettiği nazarı 
C: '·' 'c a'ı..-•cak o1u;:s:?. hiç bir 
) rden yardım beklemeden tek 
b;:ış.:ıa çalışmış o'.an Milli Türk 
~ ~ya'f. af acer:falzğı nin yüzbin 
r· c.le için ne g"bi fedakarlıklara 
h t nmış o!ciuğu ko!ayca an!a
ş 

1 m:ı!Oıı:ıt •• , 

Milli Türk seyahat a
c l w,ı bütün bunlara zamime
t n halka h"zmet için faaliyetini 
bir kat c~ ha büyülterek seyahat 
h klonda bilcümle malumatı ya
z ~ne'erinde meccanen ita et~ 
ırcktedir. 

7 .. en c lcnccll, en 1 tlfadell se\•abat 

Nereye gitmek istiyorsunuz? 
L.uraya en ucuz nasıl gidilir? 
~aça gidilir? Orada yaşamak 
i:"n günde ne kadar para la
zım ır? Ecnebi memleketlerde 
nasıl eğlenilir? İşte bütün bun-
1.,rın cevabını Naf{4 Nilli 
Türk seyahat cıcentalığı 
\·ermektedir. 

V csaiti nakliyesi o kadar çok 

ve o kadar mütenevvi hir asır
dayız ki, bunlan bilmek ve bun
lardan istifade edebilmek tama
mile bir ihtisu meselesi olmuf
tur. Halk, bugün Atinanın İıtan· 
bula dört saat, Viyananın • 12 • 
saat uzak olduğunu, İstanbuldan 
Parise V enedik tarik.ile vapurla 
dört günde gidildiğini, dünyanın 
öbür ucu dediğimiz Amerikanın 
f stanbula ancak dokuz gUalUk 
bir mesafede olduğunu bilmiyor. 
fstanbula şimeıidi!erle 4< 44 » 
ıaat mesafede olan Büdapeıte 
şehrine gidip gelmek, orada üç gün 
en iyi otelde ikanıet etmek, ıehri 
gezmek, tiyatroları görmek, ye
mek ve içmek hepsi dahil olmak 
üzere yedi günliik bir ıeyahat 
yaz kırk Tdrk lirası tutmak
ta olduğunu bilen pek az kisi 
vardır. 

Bir ıüııde Ankarayl ,örmtk. 

'"'zmck istemez mlslnlz'f 

İstanbula on sekiz saat mesa .. 
fcdo olduğu halde Ankarayı 
görmemiş ne İstanbullu Türk 
vardır? Halbuki Ankarayı, ıi· 
dip görmek pek basit bir iştir. 
Cuma tatilinden istifade ederek 
herhangi bir perşembe gilnll 
öğleden sonra İstanbuldan kal· 
karak, cuma sabahı erkenden 
Ankaraya vasıl olmak ve cuma 
bütün gün Ankarayı, Türklln 
bu canlı mucizesini görüp ak· 
şamlayın yedide kalkan trene 
binip ertesi günü İıtanbulda bu
lunmak ne kadar kolay, ne ca· 
zip, ve ne eğlenceli seyahattir. 
J>llnyanın en buyük ~lrtetlerl 

blle takdir ediyor.~ 

İşte Natta Millt Tnrk ıeyahat 
acentalığının mütebuııt memur
ları biltUn bu ve buna milmasil 
mese!eleriniıi derhal ve memnu· 
niyetle hallederl~r. 

'!\'atfa Milli T'/Irk 5cyahat 
acent4lığmın bu vadideki faa
liyeti o kadar naıan dikkati 
celbetmişlir ki, dünyanın büyUk 
vapur şirketlerinden biri olan 
(Unfted Stafe5 Llnes) Tnr
kiye umum ac:entalığını Natta 
Milli TOrk seyahat acentalığına 
vermi~tir. DUnyanrn en bUyilk 
tram~atlantiklerine sahip olan bu 
kumpanyayı temsil etmek, Tür
kiyede ilk defa olarak bir TOrk 
ıirketine nasip olm~tur. 

•Nalla» Milli Türk aeyahat 
acentahğı: 

Merkezi: BeyoğJunda Gnlataearay 
lı:a r~ısmda. 

Şubesi: f'erapah' oteli k:ır,ısındn. 
(MlTROPA) yataklı vaıonlar acentalığı. 

Dr. BEHÇET SABİT BEY 
Tıp fakültesi muallimlerinden 

D. Behçet Sabit bey Avrupa• 
dan dlin avdet etmiştir. 

= e i MELEK sinemasında 

Korin Griffit ve 
Viktor Varkoni 

nin muhteşem temsilleri olan 

Ledi Hamilton ı 
Lnften yerlerinizin evciden e ı 

temini r!ca olunur. \ 
1 Haka Film ( 
&u•-~lllUııııı .. UJllllUllııııalllJl:lıııııJD 

Topçu ahşlan 
lıtanbul vilayetinden : 

1 - Topçu atıf mektebinin 
8 inci kursunda yapılacak atış
lara 20/11/929 tarihinde iptidar 
ve 2712 930 tarihinde nihayet 
verilecektir. 

2 - Atıf aahasile ve bu sa
haya dahil bulunan ve bilhassa 
müruu ubur çok olan Ramis 
Sıçanlıhan şosesinde bir kaza 
vukuuna mahal kalmamak üzere 
atıf günleri öğleye kac!ar gidip 
gelmeğ menedileçektir. 

3 - Atıf gilııleri zirde gös
terilmiştir. Malumat hasıl olmak 
üzere ilin olunur. 

20, 23, 27, 30 teşrinaani, 4, 
7, 11, 14, 18, 21, 25, kinun
evel, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,25, 
29 klnunusani, 1, 5, 8, 12, 16, 19, 
23, 26 giln!eri; bu gtlnler ka
milen cumartesi ve çarfambaya 
teıadnf etmektedir. 

' AkŞani ,.e ıabab Odol ilc ... \.·at-
nıı gargara yapmak ,.e diŞıeri 
fırçalamakla daima ağıa gti· 
rel bir nefes , temizlik ,.c Mh, 

·hat\temin edilir ·. t -
Her yerde tahbt"' 

Hareket hasebile 
Beyoğlunda lstiklal caddeı

inde gayet ifJek ve güzel 
döıenmİf mnkemmel bir 

Bakkaliye mağazası 
satlhkhr. TafsilAt için lstan
bulda yeni postahane kurblln
de Alalemciyan hanı odabaşı-

sına mfiracaat olunması 

ınırı1m11mnı•ıım~llmını~mı11mmıı-oo 
Telsiz Telefou cihazı almak istediğiniz zaman hiç tereddüt 

etmeden seçeceğiniz makine .•• 

Nora 
dır, çOnkQ antene, pile ve akkümülatöre mtihtaç olmadan 
işler, dünyada ne kadar istasyon varsa hepsini de dinler, 
fiatı çok ucuzdur... fA 

Galata Osmanlı bankası ııruı Kuleli mağaza.. · ft1 
llllfllJlll--llll----Bl~rlillıfffii.ri 

ssw = sea:r"f!; 

Güzellik Kıraliç si 
seçme şekli hatalıı ıır 

ssson Saat~9 

G 

1 

Asıl Türk güzelini meydana 
çıkaracak tarzı arzediyor 

Avrupa, Amerika, medeni alem, maddt, · mnnevi her 1 
kuvvetin birbirile mukayesesi merakındadır. Bu mukayese- 1 

1 

1 

ler, ö]çUşmeler, şUpesiz o kuvvetlerin kemal bulmasına 
hizmet ettikleri kadar, istatistiklere verdikleri maddelerle ı 
yalnız zevk için değil, ilim için de bir kıymet teşkil eder. 
Yalnız adale mümareseleri değil, yüz, beden güzellikleri 
de ayrı ayn ve bazan bütün bir milleti alakadar edecek J 
derecede genit ve belli başlı bir cereyan halini alır. İşte 
güzellik müaabakalan da bu cümledendir. Hatta işte şim- 1 
di de ıabah refiklerimizden biri, geçen aylarda tecrübe 
ettiği bir te,ebbüaü, 1930 için olmak üzere bizim muhiti- 1 
mizde de tekrara başlamaktadır. Arkadaşımızın bu teşeb
hüsünU, gözlerimize İ11firah verecek resimler göstereceği 
için haz ve memnuniyetle telakki ederiz. Fakat o zaman 
da söylediğimiz gibi, arkadaşunı:ıın ihtiyar ettiği şekilde 
« en güzel »İ ayırmanın mümkün olmıyacağı fikr"nde oldu
ğumuzu söylemek isteriz. 

• 
Ilk müsabakanın neticesi 

lık milsabaka fÖyle olmuştur : Kendini güzel bulan bir 
kız, bir resmini yolluyor, bu resim gazeteye basılarak ka
rilerine gllıcllik kıraliçeainin tahtına namzet olarak arz
ediliyordu. Bu milsabakaya iştirak edenlere güzel dememek 
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde görenlerin arada sırada salonu doldu
ran kahkahalarmdahi kuvvetli istihzayı farketmeme:t müm
kün mü idi? Sinema perdesi hakikati fotografilerden daha 
sadakatle naklediyor; bunda şüphe yok!.. 

Güzellerin güzellikleri 
Halbuki bizce mühim nokta fotograf değil güzellerin 

hele bir Türk güzelinin kendisini güzel diye takdim et
mt-kte gösterdiği zarif çekingenliktir .• Karilerimiz bilirler ki 
gftzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O 
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanların 
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyaru üstiln 
tanımak haklı olur. 

Biz diyoruz ki: 
Güzellik müsabakalarından maksada daha elverişli bir 

netice almak için gUzellik kıraliçeıi tahhnm namzetlerini 
güzellerin kendileri değil, onlan güzel bulanlar gösterme-
lidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerinden Türkün en güzel kızı 
payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar ver
miştir. 

Karilerimizden rica ediyoruz: 
Türkün en güzel kızı kimdir? Karilerimizden bunu bize 

bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara 
namzet hanımın birer de resmi konulursa, bu isim ve 
resim, arzu edilirse namzet gösterenin de ismile birlikte 1 

liğini teyit etmek istiyen olursa onların da isimleri ilave 1 
gazetemize basılacak, ve herhangi bir namzedin namzet- 1 

edilecektir. 
• 
işte asd namzetler.~ 

Güzellik kıraliçeliğine namzet olabilecekler itte o zaman 
anlaşılacak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap 
zemini bulacaklardır. işte o zaman en güzel Türk kızı 
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu ıuretle taayyiln ede-
cek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler ara-

1 sında intihaba koyması da mUmkündür. 

--- ----- =-· ---·-=~9 .,...., • e •ı ; rr = ·; ü - -

Heyeti Veznecilerdeki salonunda 
Her perşembe akfamı ve her cuma günfi ve ak~am 

terennümsaz olacaktır 

Her pazar ak~amı ORTA OYUNU; Her sah · 

ak,nmı f-(ARAGÖZ .Jll 
Hacı Osman "'fendi idaresinde ~ ı:: ~ 



Son Saat 

Hasan kuvvet şurubu 
Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, Damar, Bel_.~vşekliği, Zafı 
umumi, romatizma, sıraca, kemik Ye göğüs bastalıldann11 nafidir. 
HASAN ECZA DEPOSU. Şişesi (60}, büyük şişe (100) kuruştur. 
Toptancılara tenzilat. • 

Kışlık ne 
İSTERSENİZ: 

Çocuk ve büyükler için Palto, Kostüm, Muşamba, 
yağmur geçmez hem Gamsele hem Pardesü, kadın 
Mantolan ve kadın Kostümleri ve elbiseye müteallik 
her ne isterseniz bunlann en sağlam, en kellanıth 

ve en keseye uygun olanlanm 
Sultanhamamında Yenicami caddesinde 

1 

Yeni TUrkiye 
ELBiSE F ABRIKASINDA bulabilirsiniz 

..- Ha.zir, lamarlama, ve perakende.. 
n n r: :15: s 

Piyanko keşidesi 
Hililiahmer lst~bul merkezinden: 
.. .5 teşrinisani cuma glintl saat 10 buçukta ffi]Aliahmer Ltanbal 

·ezi binasında Hililiahmer San'at evi piyankosu çekilecektir. 

Büyi!k Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip "S" inci keşide 

Doktor S. Freako 
MOVELLIT n KADIN HASTA

LIKLARI MOTEHASSısı 
Konsoltasyon eaatleri: J4-l7 ara
mnda Beyoğlunda Sofyalı eob-
ğında 12 numaralı Mayidia Han 

J numaralı dairen. Telefon : 
.__ .. Beyoğlu 2917 ..--• 

Beyoğlu beçind sulldaukuk 
mahkemesinden: ~lada Ha
malbaııcaddesinde lngiliz sefaret-

İstanbul emvaliinetruke mübürlüğünden: 

Sa-fıtık nafemam hane maa bahçe-
Kadıka,nnde Rasimpqa mahaDeainde 5 No. lu natemam harap 

hane maa bahC)eDin SOO 11ra nakit Ye Pf1a bedelli ve 970 liia 
mefaalı bedel ihale ile 17-11-929 Wlbfile mOaadOf pazar gilnil 
aaat 14 de temdiden mlizayedem mukarrerdir. Tüplerin 7,SO be
aabile hmbaat maJchmlanle emftll metnko ubf kommiyonuna 
muracaat e1lemeleri. 

$cyri scf&in 
Merkez acentasa : Galata 

kôpril başuıda. Beyoğlu IJ 61 
Şube acentası ı Mahmudiye 

ham ahında. İstanbul 2740 

Trôz111 ikili posta 
(ANKARA) vapu111 14 teŞrini 
sani Perşembe gQnQ akşamı 

Galata nhtımmdan hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Onye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize] ye 
gidecek ve [ Of, Trabzon , 
Pulathane , Giresun , · Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve lne 
bola] ya uğrayarak geleecektir. 

İzmir sürat postası 
( GOLCEMAL ) vapunı 15 

teşrinsani cuma 14, 30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve pazar 14,30 da iz
mirden hareketle pazartesi sa-

Şark malt hul8Na11 

• 
lttiha. kuttet Ye mhlıat için 

m alwir dnacbr. Billmam 
ec:aae1erc1e 'balan-. Umumt 
depolan Bomoatl fabrikam. 
Telefom BeJoila 585, " t.
buıbulda Ekrem Necip ecza 
depom. Telefon l.tanbal 7 . 

Doktor Feyzi Ahmet 
'rengi, beJlolakluğa, dit. Jll'Oltal, 

ula ..... '" bdm hutaWdanm 
en 10D asallerlo u bir samanda 
mOaait tenitlo tedavi -,der. 

Adres Babılli Çapıoğlu robfu 
k6fe bqa numara 43 

Telef'om fatanbul 3899 

bahı gelecektir. Vapurda mü· l\lı•---------• kemnıehiir:A>tktSW.S•eo~,. 

y eye rlli-••lllıi-----konubiıUflur ı MezkAr hanenin 

Mah111udiyç oteli 
l'ılektrik ve tıerkolla mGcohhes 

nezafet ve taharetilo mGtterilerinin 
mazhan takdiri olan otelimize bu 

defa m4ceddedeo banyo mahallile 

tek yataklı odalar lota edilmiştir. 

Binaenaleyh aile ikametine de eon 
derece elvcriflidiı. Ehven O.cretlo 
aban mtnlraydeclilir. Rahatım ve U
drahatini amı eden zevab. lı:iramın 

tqrifleri kendi meofaatlan iktizasın

dandır. 

Büyük ikramiye: 

50,000 liradır 
Aynca: 2 5,000, 15,000, 12,000, 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat. 

l ' ey koz maliye f ahsi/ şubesinden: 
R şit Ayaz beyin şubemize olan deynindea dolayı mahcuz, ve 

sı letfen takdim lolmAn listede muharrer e11anm tehri halia 
S · nci ~nü mahallinde bilmüzayede fruht edileceği illa olımur. 
f\c:et T ahb hacize alınan eşyanın cinsi 

1 Jot Rapso m-ırkah mazot motörü teferrüab 
1 Sekiz gözltı yemek sobası 
1 Tahtadan uzun masa 
1 Tahtadan tabaklık ma masa 

@ j Tahtadan boyalı dört ayaklı ftzerleri beyaz mua 
4 Kumar lubiyatma mahsus masa 

l " " " " yeşil ~alı 
2 Orta1an oymalı ve kenarlan raflı büfelik 

l Kumar yerine mahsus maun boyalı parmaklık 
4 Tahtadan demir ayaklı kanepe 
8 Tahtadan notalık 
2 ,, portmanto 
3 Tiyatro perdesi 
1 Mermer taı üzerinde elektrik tablo ve dökmeleri 
2 Üzeri mermer taşlı müdevver boyah büfelik 
l Buz dolabı 
l Tahta masa, alb ayaklı 
~ Rlektrik tel ve borulan, muhtelif tiyatro perdeleri kabunua 

Teminatlı ucuz mobilya 
ll.aob11ya almazdan ve ya aiparit etmezden evet 

A. SOFiANOS 
MOBiL YE MA~AZASINI ziyaret eainiz. 

Beyoğlu, Asmabmesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden aon sistem 
~ elektriftle miltebarrik fabrika, Taksimde, Taksimlöıla 

o 48 Teh.fon Beyoğlu 1801. 
iiiii~ SERİ ve İTİNALI TESLİMAT 

4-5 biuai mübadil !atma hanı· 
mm ubtei tefevvumnda ve l 
hissesi kontes Korinaldi ~h-
dei taıamıfunaadır. Hane 5 kat 
lizerine, 11 od-, 4 halt 1 mlltfak 
1 kiSmllrltık, 1 teraça ve 1 sar- · 
mç ve arka tarzfmda ufak 
bahçe ve mllttemiJAb aireyi 
havidir. Elyhm 94 lira kira ge
tirmektedir. 

lçeriai ahpp, lwicil klrglrdir. 
kıymeti muhammtıadi 10080 Ji
rachr. Birimii artmnaJa 10,000 
lirar bulmadıfandan llmıd .,.. 
bl'lila tl>-12·929 tarilile -..at 15 
de Beyoğhl 5 inci sullı lıukak 
mahkemesinde 7apılatakbr. Ta• 
liP olanlann pey allçeaile mllr• 
caatlan tltn olunur. 

Saz meraklılarına 
Memleketin medan ittihal'lı olan 

HALK MUSiKi 
Heyetinin iştira1dylo Taksimde Hat 
garajı ~ısındaki sabık Cilİilstan 
birahanesi~ YUVASI n4mile 
TeşrinieaııJ'niiı on beşipi cuma gano 
Hasan bey idaresinde ktışat edilecektir 
Meşrubat ve mektlli.t rekabetnq•J( 1 

._._ etmez deteeede ehvendir. :"'-• 

lluntazam Bartın postası 

Ercümend Nur 
~:~J perşembe 
günü saat ı 7 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle [ Ereğli, Zon
guldak. Biltıll. A~asra, Kuruca 
Şile ve Cide] ye azilıet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsillt için EminônQ 
nhttm han .2 numaraya müra
caat Telefon: 2684 

TAvlLzADE MUSTAFA 

YB biradatları ıaplirlan 
~luntızam AfYlhk ekspresi 

Saadet 
vapuru 

Teşrinisaninin J 4 fuıcü 
perşembe gıinft akşamı saat J 7 
de Sirkeci nhtımından hareketle 
[ Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu , Alnn oluk , Edremit , 
Burhaniye , Ayvalık ve Dikili ] 
iskelelerine azimet ve ayni iske
lelere utı"ayarak avdet edecektir, 

Mııhalli müracaat : Yemiş 
Tavilıade biraderler. 

telefo lst : 22 ıo 

DOktor FETHi 
Cer.raJıpOM Hası.nesi. 

Bakterirol<>ıu: ı 
Kan t 1i auennan teamata ) idrar, 

Wgü9 centıat 9hJOleril ile hata\. 
ltldamı ı-.st ~ ~ Tele
f~a mpl6ma t~ takdinle tahlil 
edilecek mevat aldrtılarak b~ 
ra~ takdiin edilir. 

M*8jtbehene: BeyoğlundB, Ajada
IDİİnİD ~ 

Telefon:~ 184 

Adret 
Saltan Mahmut tGd>eslııdo 

Telefon '4o2 

Kadın hut•lıklan hekimi: 
Doktor 

CEMRL ZEKi 
Her tllrll kadaa mlaa~ 

bldarma cicldl, aeri ve muvafak 
bir tekilde teda'fl ec1,... MaçQ 
palu ikinci kapı No 14. 

Her r&n aileden ao11ra 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet bllytik •e 

parlak cltlrbtlnll zarif fotopf 

makinelerimiz gelmif6r, muhay· 
yer ve teminatlıdır, tecrllbelerl 
yapılarak tealim.1 teahhnt ediliır. 

Merkezi: Aamaalb Yıldız HaQ 
Şabeı E•in&.I, (51) lltllllara 

Mehmet Ruhi H, mtıa..,..eleri. 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 
CernlıPafa haataneet operatOrO 
~e: Beyoğlu, Rus eefare
....a ~•ada 34ı8 Qumarala. guri .. 
~ ~ apartınıam 8 nu~ 

Telefon: Bevoilu 1615 



Son Saat 

-Rusyada Komü • 
ızm var mı? 

• Bir Jngiliz nıuharriri bu nıetnlekeiie 
neler gördüğfinü anlatıyor 

Rusyanın hakiki vaziyeti ne• 
dir? Hakikaten komünizm var· 
mıdır, acaba? 

Bu müsavat mefklıresi baki· 
katen mevcut mudur? Yoksa 
komünizm başka mecraya mı 

dökülüyor? 
Son zamanlarda Rusyada 

seyyahat eden bir lngiliz muhar· 
riri bu meseleyi tetkik etmiş 
ve gazetesine şu mektubu ya· 
zıyor: 

'<Biz Rusyayı gezerken, Sovyet 
hükumetinin yanımıza verdiği 
resmi rehberlerin, bize daima, 
yeni idarenin en iyi eserlerini 
göstermek ve (Çar devirlerinin 
fena günleri) ile mukayeseler 
yapmak hususunda gösterdikleri 
fevkalade dikkat, bizi hakiki 
refahın mevcudiyetinden şüphe· 
ye düşürdü. 

Dört günde insan pek kat'i 
bir hüküm vermez ise de, bazı 
}canaatler hasıl edebilir. Meseli 
Leningrat limanında faaliyetin 
durğunluğu yeknazarda göze 
çarpıyor. Rihtım boyundaki o 
cesim vinçlerin hiç biri çalışmı
yor. 

İleride, Leningrat şehri görü
nüyor: Eski ihtişam ve güzeili
ginden eser yok. Lenin öldü; 
ıehri de beraber.: 

lmpratorluk de"7rinin debdebeli 
son ve kaygusuz günlerini, bu 
mağmum şehirde tekrar yaşat
mak için insanda kuvetli bir 
muhayyele olmalı. 

İngiliz sefaretanesinin öniln
den geçtik; metruk, mfthrucl bir 
bina; her yer, bütün binalar 
böyle.. Dıvarlarının alçılan dö-

[Yedinci sayıfadan mabat] 
yirmi beı tuvalet salonuna 
maliktir. 

Kilolarla eti kesilen Molly 
o Osy in nekadar ızbrap 
çektiğini herkes bilir. Ayni 
zamanda Helen F erguıon, 
Ruth Taylor, Adamae Vang
han, madam Sidney Ehaplins, 
madam T om Mix in burunla
nnda çarpıklık bu unduğu da 
ıakh bir ıey değildir ve bir 
ameliyat neticesinde bu ve 
bu vaziyetten kurtulduklan 
maHmıdur. Bu yevmi giizellik 
faaliyeti Hollywood da ka~'i
yen bitmez. Gelen her sene 
giizellik için daha fazla vakıt, 
dalıa fazla cesaret, daha fazla 
para iıtiyor. 

Studiolarda yaptığım tet-
kikat neticesinde 150 yıldız
dan seksen sekizinin saçlan
mn tabii olmadığım gördüm 
ve bunlann ekserisi aanıındır. 
Hakikaten içlerinde sarışınlar 
pek çoktur. Fakat hain ma· 
kine örnekleri olduğu gibi 
göstermiyor. Kırmızı saçı ıi-
yah gösteriyor. Bir saçın ol· 
duğu k.dar güzel göziikebil· 
mesi için hemen hemen beyaz 
denecek kadar Nı."'I olmalı. 
saç bir defa boyandıktan 

külmüş, f&thtalan boy1Hıı7.Jıkt an 
çürümüş; camları kırık, pencere
lere tahta mıhlanmış .. 

Yollar o kadar tamire müh
tii~ ki hatpten aonraki Belçika
nın haline benziyor. 

Sokaklarda, işsiz güçsüz er
kekler, kadm1ar ve çocuklar ... 
Bütün çehrelerdeki mef tur, cansız 
mana nazan dikkatimizi celbetti. 

Yegane gayeleri o günkü ek
meklerini çıkarabilmek olduğu 
hissediliyordu. Dinlerinden bile 

Çirkin 
sonra onu daima örnekte gös
terebilmek pek güçtür. Her 
hafta muntazaman boya ister. 
Bazı yıldızlann saçlan kıvır
cıktır. Fakat rol icabı her 
gün bunu gidermiye çalışırlar. 

muntazam hararet ve yağ 
amel;yalına lüzum görülür. 

Siz de ben de istediğimiz 
vakıt işimizi bırakabi!iriz. Fa
kat bir yıldız bırakamaz. On
dan bir dakika vaz geçmesi 

oturup mukavelenamesini yırt
ması demektir. 

Hollivutta bu gibi iş!erle 
meşgul olan mütehassıslar pek . 
çoktur. Bunlardan Silviayı e
velce zikrettim. 

Silvia adi bir lsveç kovafö-
rü değildir. Dünyanın en meı
bur doktorlarile çahımıı, iyi 

dereceler almıştır. Yirmi beş 
yaşında bir çocuğu olmasına 

rağmen genç ve cazibedardır. 
YUztl neşeli parmaklan sihi,.. 

lidir. En meşhur yıldızlar onun 
elektrik masajlarını tanırlar. 

Holliv utun en maruf erkek 
ve kadın yıldızları onun mtlf· 
terisidirler. Bunlann hepsi onu 
methederler. Silvia mucizevi 
masajlarile insanı bir iapirtiz-
meciden daha kolay uyutur. 

--~- --------~----

.-_,,.......-

Rus 
bir tf'selli umamıyorlardı. Çfinkn 
komünizm, ancak ruhsatname 
ile şurada, burada bir kaç pa
pasın va'z etmesine müsaade 
etmiştir. 

Kilise'erin kısmı azamı müze 
ha{;ue ifrağ edilmiştir. 

Bu müzelerde, baha biçilemi
yecek derecede kıymetli san'at 
eserleri vardır. Gayet san'atki
rane yapılmış altın ve giimüş 
parçalar, kıymettar mücevherat 
ve meşhur Ressamlann eserleri, 
her.si ayrı birer hazinedir. 

Bu harap şehirde, böyle bir 

bedia mecmuası insanın garibine 
gidiyor. 

Leningrattan trenle Moskova
ya gittik. Rusyada itliyen tren
ler, be kol4cal~ sibi fena, ne 
de Rusyadan beklerıildiği kadar 
mükemmeldir. 

Nikolayef istasyonunun mü
kemmel nefis Moskova ıçın 
ilk o'arak pek te iyi b!r 
tesir hasıl etmiyordu. Maafafi 
Leningratta görmediğimiz faali
yet bu ıehirde mevcut. 

Moskuvada yeni rehberler 

• sevininiz! • • 
mısınız, . 
Sorduğum ıuale cevaben: «En 
l!inirlendirici şerait altında ça-
lıştıklan için yı~dızlar en ziyade 
ihtimama muhtaç kimselerdir. 
dedi ve devam etti: 

Gözleri daima açık, kulak-
ları daima direktörün emrini 
işitmiye hazırdım. Ağızları 
heyec~nlı sahnelere göre 11çıl
mıştır. Onun için evveli sı

nirleri Uzerinde çalııınm. Faz
la şişmanlar da evve i adele
leri teskin ederim. 

Tekrar sordum: 
-Ameliyat ıstırap verir mi? 
Omuzlarını silkti, ve: 

- Şiımaolar çimdiklenme-
lidirler, başka biç bir ıey 
fayda vermez. Fakat bir parça 
güzelıik için hangi kadın ıstı
raba taham mületmez? ... 

Evet Iİz de ben de bir par
ça güzellik için acılara katla

mnz. Fakat bu acılar ihtiya
ridir. Bir yıldız gilzellik için 
ızdırap çekmeli. Bu onun 
vazifesidir. Ben vücudleri ya
parım, tamir ederim. Buradan 
keser, oraya eklerim.» 

« Sunset ,. bulvarının yukan
sında Ezarina'SEham isimli 
luks bir gtlzellik salunu vardır. 
işte yukanda bahsettiğim Da
vid Mir ile Gerta Bag in ma-

hdır. Yumuşak halılar güzcl!ik 
arayanlan ıçıne küçük bir 
eleklirik makinesi konulmuş 
bir odaya sevk eder. Tovalet 
bir güzellik operatörü tarafın
dan keşfedilmiştir. 

Çalışkan bir operatör yüzü 
soğuk kremie yumuşattıktan 
sonra, bugün yapılmıı bir e
lektrik çekicile ameliyata de
vam eder. Bi!aharc operatör 
koluna p'Aklar koyar ve ele!:
tr:k onun elinden müşterinin 
yüzüne geçer. Yıldızların bir
çoğu gizlice salona gelirler. 
Güzelliklerinin tabii olmadığı
nı hissettirmemek için yüzle
rini kalın bir peçe ile örterek 
oraya girerler. 

Yıldızlar güzelleşmek ıçın 
vasati olarak 3 saat sarfeder
ler dediğim vakit güneş ban
yosuna sarf ettikleri zamanı 
saymamıştım. Sırtın, yüzün, 
bacakların esmerlenmesi on 
sekiz günlr k perhiz gibi can 
bulunuyor. 

Y oan Cravfurd Lilian Tosh-
man, Evlyn Brent ve daha 
bir çok yıldızlar modaya uy
mak için vilcutlerini yakmak
tadırlar, umumi osul vücude 
zeytin yağı sürerek saatlerce 
güneşte yatmaktır. Onlar yal
nız gilzellik için saatler sarf
etmiyor. Kendilerini de birçok 
zevkten mahrum ediyorlar. 

alarak gezmiye başladık. 
Sokaklar ve tramvaylar işle· 

rine gidenlerle dolu. Sokaklarda 
insanı sağır eden bir gürültü 
var; çfinkü otomobil ıoförlerinin 
ellerini hiç kornadan daldırdık· 
ları yoktur. 

lnkilap müzesini, kırmızı mu· 
hafızlar müzesini, Rusya Sanayi 
müzesini, Kremlin müze ve kili· 
selerini gezdik. 

Resmi devair haline sokulmı· 
yan biitün saraylar, müze yapd· 
mıştı. 

Burada Sovyet rehberleri sey· 
yalılara, inkılabın bütün safhala· 
rını teferrüatile anlatırlar, kitap· 
lar, risaleler, fotoğraflar, ve s~ 
kak muharebelerinden manzara· 
lar gösterirler. 

Biz bu fazla propagandadan 
sıkılıyor ve kendi kendimize 
gezmek istiyorduk; fakat seyya· 
hın yalnız gezmesi memnudur. 
Mutlaka yanında resmi rehber
lerden biri bulunacak!.. 

Propaganda Soviyet hükume
tinin başlıca meşgalesidir. 

Moskovada bilhassa bir nokta 
nazarı dikkatimizi celbetti. Krem
linin muhtelif methalleıini vo 
kapılannı muhafaza eden askef"' 
ı~rin elbiseleri fevkalade pejmilf"' 
de ve pisti ve yorgunluktan tü• 
feklerine abamyorlardı; bunun 

beraber hepsinin elinde tütü6 
paketi, vazife başında cigar• 
içiyorlar. Bu derbederlik Mosko" 
vada umumidir. 

En kalabalık yerde seyrO 
seferi idare eden polis, vazife
sinin en mühim anında bile elin
deki cıgara ile kumanda verir.ıı> 

w. 

c• Parathy Mnckaill » in cil
di o kadar narmdir ki güne
şın yakmasına tahammül ede
miyor. Herkes kumların üze
rinde mes'udane eğlenirken 

o evde kalarak onlan pence" 
reden seyir etmeye mecbur 
oluyor. Y ııdızlar çalıştıkları 
zaman .... rda güzelliklerini ida
me ec!ecek uykuyu alabilme
leı i ı~.n ı.iyafetlerden, içtima
lardnn vaz geçmelidirler. Dört 
beş saat uyumuş bir göz ma" 
kine karşısında parlayamaı· 

Hollivut ta alnından güzellik 
çıkar ümidile kaldmlmamıf 
bir taş yoktur. Ateş böcek e" 
n parlarlar. Fafak bunlar 
aıami iki hafta sonra yo1' 
olurlar. 

Her yıldızın kendine göre 
bir güzellik nazariyesi vardır, 
ve bunlan kendileri kesfet" 
mişlerdir. Dunlan bizl~rde 
yapabiliriz, faknt ihmal ede" 
riz. Film çeviren yıldızlar gil" 
zellikleri iç"n lazım gelen şeY" 
leri yapmadan istirahat bile 
edemezler. 

Cesaret vakıt ve p~ 
Hollivut ta güzellik batın içJ11 

sarfolunur. Güzellik kırbscJ 
hiç durmayan bir usta başıdıl'• 

Güzel olmak mecburiye" 
tinde bulunmadığınıza •e,,i• 
niniz ..• 


