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Hakiki Türk güzeliııi seçmek için • 
ın 

r .flnlamak isteriz 

Emanet niçin 
ıuıuyor? 

Mesele 10 
para meselesi 
değildir. Her 
şeyden evel 
halkın gafletin
den istifade e
den bir zümre
nin ve bu ka
dar basıt bir şeyi ihmal eden 
bir şehremanetinin müvacehe
sindeyiz. 

Bir bardak su her tarafta 40 
paradır. Bizim fıçısını 30 ku
ruşa aldığımız suyu, sucular 25 
1aıruşa alıyorlar. Böyle bir fıçı 
iki teneke su aldığına nazaran 
asgari hesapla mulıteviyab 26 
okka su ediyor, demektir. Su 
satılan bardaklann aldığı su 
mıktan azami 40 dirhemdir. 
O halde bir sucunun 20-25 ku
ııışa aldığı su, halkı. kaç kuru
'"a satılıyor, biliyor musunuz?. 
T .ım 260 kuruşa ... 
Öğrenmek istiyoruz: 
Şehremanetinin anlı, şanlı, 
ybetli erkam bu kadar basit 

( 

bir şeyi görmüyorlar mı? Ema
,,.t chrhı o ı vasi mik

ya irtikap 'llllil.a ._,-aleal 
'htikara kar~ı neye susuyor?. 

Kabilde 
Ahali Baha Sakinin 

cesedini parça parça etti 
Londra 14 (Husu!li) - Kabil

den gelen son maifımata göre 
Baha Sakinin idamından sonra 
bir çok kabilelerin silahlan top· 
lanm?Ş, memlekette sükfın tees
süs etmiştir. 

Baha Saki ile ban arkadaşla
l'ının idam edilmesi Kabil haJkı 
arasında büyük bir sevinç uyan
dırmıştır. Cesetleri parça parça 
eden yüzlerce insan şehrin baş
lıca caddelerinde nümayişler ya
ı: mış, Efganistanın başına gelen 
t .usibetlerin hep bu adamlann 
r:ıarifetleri olduğunu söylüyerek 
l: eyanı meserret etmişlerdir. 

teşebbüs 

Dehşet 
İkigünde yalnız bir mın

takada 2 ton bokmuş 
gıda imha edildi 

Halkın yiyece- • 
ğine içecegine 
müteallik husul6 
larda yapılan 
teftişata ehem
miyet Yerilmesi 
bütiln belediye 
ba9memur ve 
dok tor lukla nna 
tamim edilmiştir. 
Bu tamimden 
sonra yalnız E
minönü mıntakasın!'Jtt~~""""'"""~ 
de iki bin kilodan fazla yiyecek 
ve içecek imha edilmittir. Bun
lar baklava, tulumba tatlısı, ta
hin ve kozhelvası, teker, peynir, 
pastırma, ıucuk ve mümasili 
şeylerdir. 

Sinemalar 
Emanet geç kapanauaJ.ı 

hakkında tedbir 
alıyor 

Sinema ve tiyatrolardan çıkan 
ab~m. ,.,.. 1 ı .... •• iP
her gece 1aat 23,30 da kap1-
lan ancak lstiklil caddesinde 
açılarak yolcu almak fiz~re 12 
tramvay arabası tahrik edilmesi 
için Emanetle ıirkct arumda 
bir itilaf yapılmış ve ıirket bu 
« 12 » bot arab:ıyı her gece 
saat « 23,30 » da tahrike başla
mıştır. 

Saat 23,30 da sureti kat'iyede 
nihayet bulması icap eden sine
ma ve tiyatrolar bu mecburiyete 
riayet etmediklerinden bu 12 
tramvay bot geçmekte sinmadan 
çıkan ahali ise tramvaysız kal
maktadırlar. 

Emanet halla bu işkenceye 
maruz bırakan ve tam saat 23, 
30 da tatil etmiyen ainemalıın 
tecziye edecek, tekerrür vuku
undada muvakkaten kapatacak
tır. 

Bu böyle olmalı mı: ô 

··ne yardım 

İtalya 
Yugos1Avyayı parça par
ça etmeği mi düşünüyor? 

Arnavutluk muzzam bir 
memleket olacakmıfl 

Bertin, 14 [Hususi) - Liht 
Çaytunı gazetesinin Belgrat mu
habiri, İtalyanın Yugoslavya ve 
Balkanlar hakkındaki tasa•vur
lanna dair mühim maliimat ver
mektedir. 

Muhabirin verdiii bu mal\i
matın bir kısmı vellayi ile teey
yüt etmittir. Almu muhabirinin 
verdiği malftmat fudur: 

Musolininin makaadı Yugosliv
ya ile itilaf yapmak değil, onu 
kendi arzusuna ram etmektir. 
M. Musolini 1936 aenesinin Te
kayi ile dolu olacağından bah
setti. ltalY.anın harp projeleri de 
maliimdur: Şimalden, Avuaturya
nm zayıf ve himayesiz hududun
dan Y oguslivyayı wrmak. 
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ltalyanın bu hususta Arnavut
lukla gizli bir mukavelesi vardır. 
Amavutluk bu takdirde, Yugoı
lavyadan Y enipuar ıancağmm 
bir kısmını, Oıkllp kaaabuıaa 
kadar Kosova villyetini, Gosti
var, Nebar ve Obri havaliaini 
alacaktır. 

İtalya ile Macariıtan arasında 
da aynı gizli mukavele yardır. 

Bu mukaveleye nazaran İtalya 
Yugoslavya aleyhine harbe gi
rer girmez. Macaristan timalden 
Yugoılivyaya hücum edecektir, 1 
buna mukabil sabık Macaristan ' 
arazisinden olup buırün Yugoı-
1 l v y a n ı n idareai altında 

b u 1 u n a n « O r a va » ile 
Tuna arasındaki araziyi alacak
tır. 

M. Musolini bu mesele etra
fında Hırvat, Makedonya Kara
dağ komitelerile de müzakıere
ler yapmıştır. Hı"atlara mOsta
kil bir Hırvatistan vadetmiştir. 

Hırvat kır&llığına ltaıyan prens
lerinden biri intihap edilecektir. 
Karadağ, eıki hududu dahilind11' 
ihya edilecektir. Makedonya müı
takil kırallık olacak yahut Bul
garistana verilecektir.» 

· Taf silftt 9 uncu sayıf amızda : 

Faydasız \ Son Saat 
Fmanet şoförler 1 n 

hakkında yeni ahkAm Bugfinkü yazılan 
vazed i vor ( 19 aahlfolerlrnlad• > 

. ebremaneti 
--.. - ... ıehır taksiıinde 

çalışan ıof<Srler 
için yeni ahklm 
vazetmqtir. Ba
dema ıoförler o
tomo bil leria den 
iti.iye vesatinin 
çıkardığı aadayı 

çıkartarak halla 
tehyiç etmiye-

;.. '_Jer, tiddetli 
.r, muayyen 

1erlerde muayyen silratle gide
cekler Ye bunun gibi bazı 
maddelere riayet edeceklerdir. 
Şofarlerin bu kayıtlara riayet 
edip etmediklerini kontrol için 
her aktam Beyoğlu ve Galata 
merkezlerinden aeyriisefer em
rine zabıtai belediye memuru 
verilecektir. HilAhnda hareket 
eden ıof6rler birinci defasında 
ıOratlc ve ıiddetle tecziye edi
lecekler, ikinci defasında da el
lerindeki .Wiyetnameler ahp
CÜ\tlr. 

Bakkallar toplanıyorlar 
Bakkallar bui6n Darülfünun

da senelik kongrelerini aktedc
ceklerdir. 

Şehrimizdeki bil\imum bakkal
lar bu içtimaa iıtirak edecek
lerdir. 

Oç lfarct mcmurluftu 
Seyrilıefer idaresi Şişhanede, 

Köprilde, Sultanhamamı mey
danında yeniden llç işaret me
murluğu ihdas etmittir. 

:» Canca eahlfedo 

Bana kalırsa (Oemao Cemal), 
faydalı naeihatlar. 

4 Oncü aayıfada 

Son macera ( Casusluk eergiheştı), 
Niçin Olmcli (Roman), kışa hikiye 

6 inci oahlf'ede 

c Yatak•: Yeni romanımız (Seli· 
hauin Enle), Psikoanaliı miltehu. 

smmızın cevaplan. 

e ınct •e.hlfedo 

Sal yolcuları (M. Turhan beyin ~ 

manı), .küçük eğlenceler. 

e uncu oahlf'ede 

GOzellik milsabakaııı hakkındaki 

teklilimia 

11 inci eahlfedo 

(Son Saat) in sigortaııı. 

Zabıtai belediye 
Emanet kadroları tevsie 

karar verdi 
Şehirdeki zabıtai belediye me

murlan kudrosunun gayn kafi 
olduğu anlaşılmış, hazirandan 
itibaren kadronun tevsii takar
rür etmiştir. 

Zabitu belediye letkilibnda 
bqmemurlar da dahil olduğu 

halde 200 memur vardır. lstan
bulun, tehir hududu dahilindeki 
nüfuusu 700 bin kişidir. Yalnız 
50.60 bin esnaf · ve ticarethane 
vardır. 

Bütün ıehrin inzibatı beledisi 
bu 200 memur tarafından temiu 
edilmektedir. Bu miktano kifa· 
yetsizliği anlaşılmlftır. 

Zabıtai belediye memurlannın 
biç olmazsa 500 e ibliğı düşü-
nülmektedir. Bu teşkilat hazi
randa yapılacaktır. 

Parmm çalacağını ne bilirdim ben?.~ 

-
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Küprüdekı seyyar 
satıcılar men

ediliyor 
Galata köp

rtisü Uıı:erinde
ki seyyar sa
tıcılar iti azıt
mışlar, köpril
niln her iki ya
ya klldınmı• 
nı geçilmiye
cek bir tarzda 
işgale baıla
mışlardır. Bu 
halin meni ile 
daimi surette meıgul olmak 
llıere Köprüde bir zabıtai 
belediye mevkii ihdaıı takar
rür etmiştir. Bir muavin ile 4 
zabıtai belediye memuru köprtl
de seyyar aabcılan menetmiye 
memur edilmitlerdir. 

Halk danslan 
Çekilen filim yakında 

gösterilecek 
Halk ıarkılanm toplıyan kon

servatuvar hey' etinin Erzurum 
ve havalisinde aldığı halk o
yonlan filimi ikmal edilmiştir. 

Halk danılannm 13 feklini 
tesbit eden bu filim yakında 
gösterilecektir. 

Ayni günde konıenntuvar 
muallimleri halk tarkılannı ça
lacaklardır. Filimin müteaddit 
kopyeleri çakanlacak ve bu 
kopyeJer Avrupa ve Amerikaya 
h:ılkiyat mOesseselerine ve ıer
gilere glSnderilecektir. Heyet 
önümüzdeki yaz da Aydm ve 
havalisindeki halk danalanm 
tesbit edecektir. 

Faciada ıon perde 
Tokatlıyanda kan.ile berab• 

intihar eden muhtelia Alma 
noterinin cürüm ortağı M. Kar 
da Pragda kendini öldürmüıtllr. 

Hukuk talebelerini içtimaı 
Hukuk talebe cemiyeti bugOn 

içtima edecek ve rozet mesele-
si1e bir mahfil tesisi meselesini 
konuşacaklardır. 

Dabllde: 

ATI11tuıya Cilmhuriyetinia 
yıl cllDGmD mb•ıebttil~ 
sefarette meralm ra~ 
Sefir dylıcl!ii ~ • 
yedea lwartt Ye ,~ıfl, .. 
setmlftlt. 

• Maran,od..,_ Galatada 
haıırladaldan •etli pUal'tlllfı 
açal:ıcaldat. 

• Vlyanaclan getirilmek 11-
tenea ltlliy• mlitah!•llll ıll• 
mektM •az ı•çmft~· 

• Oni k prtı.~h projeleıl 
bltmittlr. 

• loioa l•!i!~d~ ~fritl ııhr• 
kıçnk blarak ~ ~ irahll im• 
nıı, ithal etaaı,. a~ yakal1t1-
Dllf, tfYalar mösadere olUblDUf• 
tur. 

• UıkGdlt •&cldel aaıumw 
Suat 8. Ankaradan danan~. 

• Mbqjeılctia iadeal iP. 
Ah1ıUJ& Üt bfr muka•el• J•· 

. pal*c~ • 
• tJafa llaraeat hakkında-

ki IOJl ı kartı tacirlel'İll iti-
..,. " lumnuıtut. 

• • alcabdl Nıkkat k&yda
• rltflMI Sadik onbapyı BltlG· 
Hll ML:Jhda muhaıtemeshıe 
bqlaaılmıfbr. 

Sadun Pş. 
İrak başvekili öldürül
nıenıiş, intihar ettniş 
Bagdat, 14 (A. A.) - Başve

kilin iıatiban Irakta bnytlk bir 
l:eyecan te·ılit etmiftir. Mütevef
fa orada gerek lngiliz mahafili 
ve gerek Arap mahafili tarahn
dan fevkallde lıil(Dlet edilen bir 
zat idi. 

Mumaileyh, glinOnO itiyadı da
hilinde geçirdikten sonra evine 
gitmif ve tabancasım alarak 
ailesi erkanının mümanatine 
rağ·men kalbinin nahiyesine doi· 
ru atq etmif tir. 

Miiteveffa bqftldl Blrmln· 
gamda mihanik tahıll ıtmate 
bulunan oğlu Ali beye fevkalade 
mUeuir bir mektup bıramııtır. 
Cenaze merasimi b•,tın icra 
edilecektir. 

Yeni ihtiyat zabit· 
leri kanunu 

Ankara 15 (Telefon) - Dnn 
bildirdiğim yeni ihtiyat za· 
bitleri kaknun llyihuına göre 
tahsilleri, ihtiyat zabitliğinin 

istilzam edecek derecede tahsil 
görmOılerden fili hizmetlerini 
neferlikle geçirmiı olup ta 927 
aeneıi birinci kincnunun doku
zuna kadar ıilih albnda k:ılan
lara ıubelerce vesik4ıl verilmesini 
amirdir. 

.Bu tuihten soma yapanlar 
zabit vekiUlğine terfi ed'tcck?er-
dir. 

Recep hey rahatsız 
Ankarf.. 15 (Teleton)- Nafia 

vekili Recep bey böbreklerin
den rahı.tıız olclup için maka
mına gelememektedir. 

Harlçteı 

a Halepte çıkarı bir yangm 
l P,llroô 11ra wula nıtlcelın-• . 

Yunu laarlclyMinde yapı-
lu cllr lftbuu Tlrk -Yunan 
muallAk ••elel..tam dotrudan 
tlotrufa WI l:irtdfP'tldıtı 
Atbııadu bllcllrDlfor. 

• IJınabı~ ialilu için laa
ma~, antrep! •• limanın itir 
elci~ idll~ 11~ metgul olan 
ko•m'Qıı din to"'8DUft mlldtlr 
HJmcJ! b.Jla nponma flrlt· 
mflttlr. 

• Hırıııbk mlcadelesiııde 
Y!llid•h 7 bekçimq •uifealbe 
apaayet •etilmiftit. 

• Zonıuldak~ bir maden 
ktıyu1Unda gaz lttifi netice,ln
d' 11 amele llm~, 4 kiti de 
yaralanm11br. 

.. Aklılaıa~a ~ak~ e
~ b !ann emel ne ltijl~ llz~feel • Bu m1!a
ıebetle ora pöliıi tamamen cle
llfecektlr. 

• Bona komiseri Huua be, 
Ankaradu daamGftllr. 

Son Saat 

Deniz silahları 
meslesi 

Londra, 14 ( A.A.) - Avam 
kamarumda azadan biri bat
vekllin Amerikayı liyareti esna· 
sında Amerikanın bahri İnfaat 
prog.-ammda bir tadil derpiş 
etmediğine dair kendisine ma
lumat verilip verilmediğini sor
muştur. 

M. Makdonald, menfi surette 
cevap vermiı ve bahri İDf8at 
programında YUku bulacak her 
tOrltı tatlilin in&mnzdeki K. sani 
aymds Londrada inikat edecek 
olan bahri konferaDllD neticesi
ne bağlı olduj'unu beyan 
etmiıtir. 

Akdeniz mahreci 
Atina 14, (Hususi)- Buradaki 

ıulh kongresinde Bulgaristanı 
temıil edep Sofya darillffiııunu 
prfeaCSrlerinden M. Kirof Sırp
la::-Ja Bulgarlann birJeıerek Ak
denize inmeleri lOzumundan 
bahsetmittir. 

Atine gazeteleri, bu beyanab 
endiıeli bir alika ile nazarı 
dikkate arzetnıektedirler. 

Pirde mitine 
Atina, 14 [Hususi) · - Dihı 

Pirede enılik sakiplerl tarafın
dan emlak kiralan Ozerinde 
mevzu moratoriomun kaldırılması 
lehinde bir miting aktedilmit ve 
kabul edilen temenniyat bir 
lAyiha şeklinde hilkumete tebliğ 
edilmiştit. 

Me ly ler-I bozu 
Atina, 14 - Tayms iazcte

sinin Atina nıuhabiri, Yunan 
maliyesinin pek milfkill mevkide 
bulunduAuna dair bir nıektup 
yazmıştır. Yunanlalanın Loadra 
sefiri bu hnberi tekzip cbuo~
tedir. 

(Spô~ 
Bugünkü maçlar 
Şehirde epey faaliyet 

vardır. 
Bugftn bava aaiiaait olduğıu 

takdirde Kadıköyde, Edgar Kine 
Fr&DllZ gemi9i mlirettebab ile 
F eııe~bahçe aıumda bir futbol 
maçı icra edilecektir. 

Lik maçı 
Ötleden *>lll'll Taksim atad

yomuda Stlleymaniye ile latan
bul ıpor aramadaki terfi mllaa· 
bakası icra edilecek, IODl'a 

Galatasaray • Beylerbeyi maçı 
yapılacaktır. 

Bistkletçller 
Bu sabah Vefa kuliiblbıe men· 

ıup 40 kadar bisikletli atlet 
Kadırga ile BOyiikdere aramDda 
bir gidit, geliş koıuıu icra et
mektedirler. 

GfJreşler 

Beyoğlu Halk fırkumda iıe 
tecrübesiz gO.reşçilerin terfii 
yapılacaktır. 

Ayaklanan holı 
Maçkada oturan Muhittin pa· 

ıamn kızı Zeynep hanım dnn 
Ç8J'lıdan aldığı bir balıyı bir 
hamala •ermif, eve giderlerken 
hamal yolda kaybolmuttur. Po
lia, hınız mm•h aramaktadar. 

' 

Rusya-Çin 
Hudutta gene şiddetli 

bir müsademe oldu 
Moıko•ı, 14 ( A. A. ) - Tas 

aJabsa blldlrlyor: Pogranitchnaia 
mıntakasında Sovyet kıtaab U
suri nehrini geçmif olan Çinlileri 
tardetmitlerdir. Çinliler ağır za
yiata uğr~lardır. 

Ankarado otobüs 
nakliyatı 

Ankara, 15 (Telefon) - An
karada otoblls nakliyatını im
tiyaz olarak almak isityen bir 
Alman tirketi hükumete müra-

Yağmur 
Havalar bir kaç gün 

böyl,. gidecek 
~-,,;,, Dün gündOı 

bir aralık çisele• 
meğe başlıyan 

yağmur, akşama 
doğru havanın 

açması ile kesil• 
miı ve gece ya• 
rutından ıonra 
hafif fakat fası

lasız olarak tek· 
rar yağmıya bq
lamıştır. 

Bu sabah rasataneden aldığı• 
mız malumata göre, yağmur sa· 
bahki ıiddetini kaybetmeden bu 
gece de devam edecek ve ağlebı 
ihtimal bir kaç gün kesilmiye
cektir. 

Dün gece yarısından bu sa
baha kadar yağan yağmurun 
miktan yarım milimetredi-~ 

caattı bulunmuştur. Aramızda cezasız kalan 
Zupkof tevkif edildi haJnler mi var? 
Bonn, 14 ( A. A.) - Zupkof Evelce heyeti mahsusanın ver-

zevceıinln alacaklıları tarahndan ditl ademi iıtihdam kararlarım 
vaki olaıı şikayet berine ıahte- tetkik eden ali karar heyeti An· 
kirlak töhmetile tevkif olunmuı- karadaki son içtimalarında mtl· 
tur. Esasen Zupkof hakkında him bir vesika meydana çıku-
e\felce memleketten ihraç kara- mıştır. 
n verllmiı idi. Bu vesikalardan anlaşıldığına 

8 • t ) d göre haklarında evveJce hiç bir 
ır ayy4re parça on 1 karar ittihaz olunmıyan ve bu· 
8orj,14(A.A.)-Bir askeri tay· gün masum bir vatandaı gibi 

yare karaya inmekte olduğu gezen bazı kimseler Sait molla• 
esnada parçalanmııtır. Pilotun nm riyesetinde ikinci defa faali• 
vaziyeb ilmiwzdir. Tayyarede yete geçen İngiliz muhipleri ce-
bulnnan yolcu yaralanmıştır. miyetinde çalışmışlardır. 
=======::;===~..::::::: Heyet ikinci kanunun 15 inde 

Üç hırsızlık vazifesini bitirecek ve kUkiımete 
Dün Oç sirkat vak'ası olmuştur: vereceği raporda bu noktayı 
1 - Taşçılarda 8 numaralı işaret edecektir. 

yazıhanede hırdavatçı Hasan 
efendinin çırağı NafiF., elli lira 
kıymetinde bir paketi çalmıf, 
kaçmqbr 

2 -- Beyotlunda Serlda ao
kllğıncfa maaam Annanm ...ıne.. 
Muharrem isimli biri girmif; . 
yakalanmııtır. 

3 - Büyilkderede Fuat beyin 
evine hırsız girmiş, 36 lira, bir 
mavzer, bir çok eıya çalınmışbr. 
Şilphe izerine çoban Halil ya· 
kalanmııtar. 

Tavzihin tavzihi· Dr. Vedat 
Nedim imzasile Cumhuriyet 
refikimizin bug(in intil}ar 

eden bq makalesinin mevzuu 
i~e budur. Ve lzmir valisi Kızım 
pqamn, kooperatifler hakkında 
yazılan bir yazıya vuku bulan 
itirazına bir cevapbr. Memlek'e
timizde kooperatiflere olan ıid
detli ihtiyaç tutik edildikten 
ıonra bazı ıartlann tahakkuku 
IOzumu ileri ılirGlmektedir. 

Bu tartlar klyltl kitlelerinin 
ihtiyaçlarım tuurlu bit halı 
fetirmek, kooperatifçi UnlUl'IU 

yetlttlrmek lbua oldutu llerl 
•lrtllmekteclir. 

Mllllyet refildmlt, bugtln kar
tılıklı Yuifelerden bqlı
yor. Yazı, Siirt meb•uıu 

Mahmut beyindir. Ve yaıııına 
baıveldllmlzin bazı nutuk pa..,. 
ça1anna eaıı alllllftıt. Diyor ki: 

Baıveklllmlı, vatandqlar için 
~allfmak ve kaıanmak imklıı
lan lruırlamıftır. 

Yeni reJlmln Nhündan dotan 
yenl kanunlu •atandaılann aer
beat çalıtmalanm kolaylqbracak 
ahkam ile doludur. Eter itlerin 
cere1am dileklerimize uymuyır 

Mühim h r tamim 
Dahiliye vekaleti vi ayetlere 

gönderdiği bir tamimde Yunan• 
lalar tarafından mülkleri iJgal 
,Itınd• b Baikt.n muha• 

r!erirı h 
müracaat etmeleri 
mektedir. 

Atine ıctirimiz 
Atina sefirimiz Nebil bevill 

bugün sehrimize gelmesi beklen· 
mekt--··· 

ıekillerde vtıku buluyorsa, bu· 
nun sebebi ya bu dileklerin 
mabki olmamasından, yahut da 
iılere matlup cereyanı vermenin 
bazı ıebeplerle henüz imkin da• 
iresine girmemesindendir. 

Memleketin istihsalitım artır

mak belli başlı gözeteceğiuıiı 
bir gayedir. Bu zengin istihsal 
mevzuumuz ise topraktır, ziraattir. 
Kabul edilen prensip şudur: Köyll 
çalıfbtı arazide bqkaıının he•'" 
bina cletu, kendl hesabına çalar 
itil.• 

Bdau tatbikatına da geçllmlıtla 
Sabn ahnan 20 bin d&nllm ar•• 
al kaylGye datıblmııtır. Bundd 
makNt bir zGmrenin zaranaa 
olarak diterinl himaye detildlr• 

Bunun için de hGkOmetle ••• 
tandaılar kırtıhkb vazifelerbll 
mutlakı yapmak mecburiyetlo
cledirler. 

V
ıkıt - Yeni gtımrllk ka~ 
nunua arefeıine teıadlP 
eden glinlerde lhtiyaç.,-

fazla ptirilen ve alman malla
nn doprduğu vaziyetten bala~ 
ıediyor, •e buna tqebblla eder 
ler kir yerine zarar yaziyewa' 
dOfmllflerdir; diyor. 



Bizans 
Bu adresle gönderilen 
mektupların iadesi 

tebliğ edildi 
Konatantinopl ibaresini tafJyu 

llaektuplann da iade edileceğine 
dtir İnt:İfar eden bir haber 11-
'eriııe mllracaat ettiğimiz poata 
~-- telgraf bq mOdlrtl Htımü 
vcy demiştir ki: 
-Bize, Konatantine>pl ibaresini 
~yan mektqplann iadeai hak
l!Qllda hiç bir emir Yerilmemiftir. 
~ itibarla bu kabil mektuplan 
lede etmiyoruz. 

IGybolan mek
hıplar ve sigorta 

meselesi 
Galata poıtaaeainde kaybolan 

~ taahhOtlll mektubun aigon.
a. olduğundan babsetılıiftik. 
wıektuplan sigorta eden kum-
hııyaya mOracaat eden mektup 
lalıibi sigortadan para aJama-.br. 

Sigorta kumpanyuı kaybolan 
'-elduplann makbuzlarınm mun
~ olmadığını ileri ıDrmekte c !lizamnamesi mucibince mak
~ muntazam olmayan ıigor
~ mektupların ıigarta bedelini 
"l'penıeyaceiini bildirmektedir. 
~-.olta mli1ettitleri İataabul ve 
~ta poıtanuiadeki hadiaele
t.I ehemmiyetle tahkik etnıekte-

er. 

'ıanifatura mağa~Ja
rındt çalışanların 

kongresi 
-anifaturacı mOatahdimlnl ce
etinin kongresi bugtin aat 
te yapılacaktır. 
Cemiyet heyeti umumlyeai 
· meaaileriDin tahdidi ve ma· 

Polislere dayak 
Beyoğlunda dün gece 

neler oldu 
Dtm iJKe Beyotlunda Ayna

lı çqmede bir hadi.e olmuftur. 
Aliye iammde bir kadm hınız
lılda maman olarak isticvap 
eclllmek bere Ekrem efendi 
ilminde bir polis tarafından ka
rakola g6tlbill&rken Şerefettin 
ilminde birinin m&manaabna 
maruz kalmlfbr. 

Şerefettin sokak ortamda 
Aliye hanımı poliain elinden al
mak latemiı, ve Ekrem efendiyi 
d6jmiye bqlamlfbr. GllrilltDye 
Aynalı çeome karakolu komfıer 
muavini Tahir Ye polis Ha.un 
efenclller yetifmifler, fakat Ek
rem efendiyi kurtarahm derler
ken onlar da dayak yemiflerdlr. 

Biraz da urhot olan Şerefettin 
yetişen diğer polialer tarafından 
mtlşknlltla yakalanmıt ve bak
landa kanuni muameleye bq
laılmlfhr. 

Bir dalavereci 1 
Mıta Bona delllllanndan 

Y-.Jco İlminde birisini derdest 
etmiflir. Y ankonun cGrmll, mah
cuz bahman Anadolu f.men~
ferleri tahTfllt:larmdan d&t ta
Dembiİ mltekaı1: Rlftl beJ İa• 
minde lılrlline atmutdır. 

Son Saat 

Bir mektep tale
besi intihara te

febbiJs etti 
Oaldldarda Valide sultan ma

hallesinde oturan Erkek muallim 
mektebi talebesinden 17 yqm
da Muzaffer efendi dthı tea
tOrdiyot içerek intihara tetebbn. 
etmİf, fakat çabuk yetifilerek 
kurtanlmıtbr. 

Bu intihar tepbbGsGnlbı ae
bebi Muzaffer efendinin aifaah-
11 olan kızla evleneaae9ine ak
rabalardan bir hanımın muha
lefet etmİf buluıİmaaıdir. 

Zarfçılık usalilc ... 
Sirkecide Afitap otelinde otu

ran çorapçı Saleymaa Sirn Ef. 
dthı NUJ'U08maniye tamlliıdtM 
geçerken iki yankeı:ci tarilfm
dan zarfçılık evetiyle 4~ lirayı 
ve 10 albm çalmmıı;br. 

Tephirhaoeletrin if114'bı 
Şehreuıaneti teph~e ~ 

reahai ialiba kara.r veıMtir. 
MOflia ıllt ıir~etiniu otomol?i114'r 
riDden iki ı.eai ~u. idare içia 
mQbayaa edilmip. T eph_irbue 
idareli için 1eni. ~phir ·f'•kia .. 
leri ahna:ıa~ da meVZQu bam.tir. 

Takı51eriQQ\Qa yetı,e.i 
Seyrllsefer merkezi d~ Dtk~ 

Ma16Uer koDQreai darda bOtOn otomobilleri m-.-
Ma111 pziler bagttn senelik yene Ye aıakinelerin ve fren ter-

kongreluini aktedecelder&r. tibahnın bozuk olup o1madığını 
MaldJler heyeti idarelerinden tetkik etmiıtir. Bozuk freolİ oto-
şiklyet etmekte idiler. Bu ae- mobiller ve ehliyetnamesiz 

Bir ana oğul 
Motosiklet altında l<a ta

rak yaralandılar 
Kadık6ytınde bmet Hakkı bey 

ıokağmda oturan harı a ! Mehmc:
clia karısı Emine ile oğlu dört ya· 

9mda Malı~r ç-n· rtı- Y.cutffer iım=nde 
biri tarafuadan awllanılan moto
ıikJeUq ıaden.<-.:;° n U" "' ruz ' :ı'
mıtlar, muhtelif berlerinden yı
ralanmıtlardw. iki mecruh tıp fa
ldıltesiae yabnlmı,br. 

Gene t."~%0 
Emfnan~ Ebwlut cadde

ainden geçen mütekait lakender 
efendiye 2216 numarah otomobil 
çarpllllf, lakender efendi ehem· 
mlyttH aurette yaralllllDllftır. 
Şof& kaçmıştır. 

"* Ş.fer Mebet Alinin ida
r~a•ki ll!inuj16n Fen erden ge
çerken ~ bir manaYra yü
ztınden ~ir ağaca ~arpmlf, için
de bulunan Hakkı efendi bqm
dan yaralarumştır. 

Hancdo~on bir kadın 
tevkif ~dildi 

Paria konsoloaumuzu iğfal e
derek teltrimize gelen Hkıt ha· 
nedan .au..daa Ahmet Tevfik 
efeadinia haremJ Şadiye hanım 
polia tandındaa tevkif olunmuş
tur. 

Son gttn.lerde kan kocanm 
arasa açabmt ve talik için Pa
rWte muhakemeye mtiracaat 
oh...,ıf~· Şadiye hanımın ta· 
ilk karan verilmeden pasaport 

~plerinin bunlara b ıe hllnltllldt ~ 
~a-=~~~~n:~ ...... 

ahmya QIUVaffM- olarak tehri
•iJ8~P.il, $mdi ~udut ha· 

= ric;iae ,...,,~. 

Son Saat 
in 

TAKViMi 

15 
Tqrinisani 

Cuma 
Cenuutyel.tlıir ı 1J 

Namaz vakttıerl 
Sabah 0,le ltlDcU Akşam Yauı 
6;47 11,59 14.35 16,JI 18.!6 

Y azm hararetini dllfll
"tlraen klflD aotuiundan 
Eaıta mllteeuir olmazaan. 

Mava. raporu 
. Bu ubah üzyıla ne
illlli (725) milimetre idi. 
L_ Dün azami hararet «17• 
'IQı sabah asgari hararet 

2) derecedir. Bu gece 
~zglr evveli kible Ye 

d
illhara poyraz, yap.ur 
evam edecektir. 

ındllll rasıtancslndeu almmıştlr] 

l:sorsa cetveli 

l İngiliz 1033,25; Frank 
1,98,50; Liret 9,01,50; ı.. 
~~,43,2S;Dolar 47,21, 78; 
~i 97,37,S;Altm 902,50; 
::.'lladolu 24,40,00; Rumeli 
.80; Tramvay 73,S; DG
~ muvahbide 21~75. 

bıntasındın ılıumısıırı 

Asma köprüye 
aevinenler 

Aama klpıtl llld ortaya çak-
....... bari - çok .......... 
kbnlennif blliJor ......... ~ 
ftptu'larmm çaıaaalan. •• 

Çllnkl .... k8prl lmnlct.tu 
gta l»unlar da artık fnUll Ye 
yoraca bir anpıiJedea brtal
dular demektir. 

Hani ba HMld en gllzel 
blklyel'er ... bakumda Sadri 
Etemia Wrhlc:llitl kuanaa bikl
,.mt ubrlanmm: 

(BacaJI IDdlr, hac:ajı kalcLrl) 
Ba hiklye hlrhac:dlti bian

dıiı saman bize bbUi anlatb idi: 
Haliç npurlanndaki çımacılar 

erlane ile o kitaptan bir taae 
al•ıılar, fakat hiklyedeld indi-
rilip bldınlan bacanın bqka 
baca oldutuna prllnce kılabi 
on kurut ekaitine geriye 
iade ebnlfler. itte Halice 
kurulacak uma k6prll 16z0, 
herkeaten ziyade bunun için 
çımacıJan HvİDmiftirf 

Biliyol'IUDll& ki o bacalar 
glnde kaç ylz defa iner kalkar 
ve Haliç kumpmıy.. tetelddll 
ettijindea bu gine kadar kim 
bilir kaç yGz bin, yahut kaç 
milyon defa inip kalkmqtır. 

<iuetcıcri okPJ"k~o 
ikdam - ~ elbise mi 

giyaıeli, yoksa UZUn mu? 
- Her ikiaiaclea -M boyu· 

muma alçO.W alclak. Şimdi 
blıu ela Alaumyaclaki tabiat· 
çilerf gibi geuek Dual olur. 

Milliyet - Gqraba ı.uta
neai urileftidlecek. 

- Biz duyduk ki be•ne
nin babçeaine t>iı' ele d..
salonu yapılacak, doktor Haçı 
Kemal bey de dw JD11alli'1i 
tayin edilec:elcmiıl 

V akıt - Kaym•lr•mı• evi
ne taarruz edenler i._du 
korkarak •ihyorlar. 

- Keacli dOfea aiJamall 
V akıt - SarhOfluk nedir? 
- lmamn kendini ele. ~y-

nuında tr6rmeaidir. 

Haliç kumpanyumın ~ me
murlanudan gayet ıabl•İiperYerl 
biri vannlf, ikide dir idarey 
verdiği rapurlar da luğat para
layacaiun diye huyuna ğarip 
garip kelimeler, terkipler Wla· 
nır ve vapurun kıçına bağla~ 
idareye g6derdiğ bir mavunam 
peşi 11ra da fU rapora yollanmf: 

«Talep buyurulan mavuna 10 
numarab vapura Jeffen takdim 
kılındı.• 

Soma aeae meaell ıece va
P'"- yapalaa b_. airkatide 
~en tJyle bilclifirmmit: 

• Füa ..,.rala vapur 
-ı. pee S.. Wr'zde hali neY
mde iken derunu ıefineye bir 
adet arik rakip olarak baladın 
birini derdeatle ~ firarara 
inluraf eylemiftir.• 

Gene bit' .a.. vapuran biri, 
çım&carm dalsmkla yDiibıden 
baca MllpM Wr bllde klprilden 
ıeçerken baca k6prllye çarpmıf 
ve yarqı denize uçmUf. Adam
cağız bu ıefer de tütmut, ida
reye fa nponı vennif: 

« D&n alqam • • • • postamnı 
icra eden- fUln npur didei ceari 
atikin talıbndan glzeşt ederken 
ÇJmacılarm hahı pfleti yüdnden 
hAli intiazdal bulunan baca ce
rihadar ri mm sathı deryaya 
nazil olmuştur.• 

Şinıdi artık, asma k8pr0 sa
ztbıe, her kesten ziyade Haliç 
çımac'1an nuıl sevinmesinler? 

Böyle bir k&prü kurulunca ne 
ğllnde elli defa beyhude kol 
yorarak bacayı indirmek, kaldır
mak kahr, ne ~4' dalphkla bili 
inti'aıda ol'8 bacanın köprüye 
çarparak taıafmm sathı derya•·:t 
nazil olmasın4an korkulur. 

O!man cetrı c. 

65 gün aç 
İskelet haline gel inciye 

kadar perhiz yapan 
adam öldü 

Meıhur açlık f&mpayonu Ri
kardo Sako, 65 günlnk yeni bır 

1 perhiz yaptıktan sonra vefat et
miştir. 

Yirmi bet ıene evel, Sako o 
zaman patronu olan (Succi) nin 
açlık rekorunu kırmayı aklına 
koymuştu. Sako 65 kilo geliyor• 
du. Ve boyu 2 metreye yakındı. 

Açhk rekorunu kırmak üzere 
perhize bqladı. 

Haftalarca ıOren perhiz esna
sında maden suyu ile cigaradan 
başka ağıana hiç bir teY koy· 
muyordu. 

Geçen ıene, gene bayle bir 
perhizin 44ilnc0 gününde doktor
lar zorla perhizini bozdurmut
lardı, çilnkO bu rokor çalgım 
25 kilodan fazla kaybetmit ve 
11bbab tehlikeli bir vaziyet al· 
llllfÜ. Bu sene yeniden perhize 
baıt.dı. Ancak 61 kilo geliyordu. 

Bu ıefer yaphğı 65 günlilk 
perbiZ'in nihayetinde kilosu 42 
ye inmişti. Alb hafta?ık nekahet 
devri ve doktorlann ihtimamı 
kendisini aıomden kurtaramadı. 

Sako, 48 yaşında vefat etmit 
ve arkada bir dul zevce ile ye
titkin bir kız evlAt bırakmışbr. 

Kızı babasının vefab hakkında 
fU maUimab vermiştir: 

«Doktorlar babamın ö!tımünfhı 
dahili bir araadan ileri geldiği· 
ne dair rapor verdiler. Bu aoa 
perhizden sonraki ahvali sıbbiye
d; bundan ewelkilerden hiç 
f arkh değildi. • 

lCaçokçıloro omon yok 
V aşingtondan bildirildiğine 

'78re Amerika hilkftmeti kaçak· 
o 

\.ılıkla mllessir surette mücadele 
etmek için yeniden «24» milyon 
dolarblr yeni taı..iut alacakt1r. 

Faydalı tavsiye 

Bozulup solmadan nasıl 
temizlenebilir? 

Yfhıln eşyanın, bilhassa bat
taniyelerin temizlenmesi, her ev 
hanımı için cidden bir mesele
dir. Jialbuki bu, kolay bir iştir. 
Battaniye iyi ailkildikten sonra 
soğuk suya konmalı, el daya
nacak kadar diğer bir kaba da 
aacak m konularak k6pOrtOlmeli 
soma battaniye bu ıuya abhp · 
çalkandıktan sonra aılalmalıdır. 
Ayni liararette ıu ile dolu bir 
llçllncll kaba bir az amonyak 
koyup ubununu gidermeli, gene 
iyice 11kmah ye ıon atiratle 
lmrutmalıdll'. 

Atinodo bir cemiyet 
Atina, 13 (Hususi) - Burada 

içtimai lstatukoyu muhafaza 
makaadile ve lçtimai mOdafaa 
birliği namile bir tqekklll vücu-

da getirilmiftir. Birliğin baılıca 
gayesi memleketin içtimai lata-
nıkosunu himaye, ahalinin muh· 
telif tabakalan arasında tesanüt 
fikrinin inkitafıdır. 

Tramvay1al'lll .kontrolu 
Süyrilsefer idaresi evelki ak· 

pm şehirde bir tramvay kont· 
ro ti yapmıf, muhtelif noktalara 
ikame ettiği memurlar vasıtasıle 
her batta işliyen tramvay ara•, 
balan aruandaki faadalan kay· 
detirmiştir. 

Yapılan bu kontrol neticesın· 
~e fİrketin ilin ettiği servis 

ogramam tamamen tatbik 
'<T anfaşı mıştu. 



4 Sahife Son Saat 

SON.MACERA 
1 Camslak sergüzeşti 1 

Elrlbacalta aotlanadaa: 1 ~2:6 

Şayet gramofon dolabmcla 
mazrufu bulamıyacak olUl'IUll 
anlaymız ki ben aizden eYel p
lip mavi zarfı almıtımdU' •. 

.KapHUD !İli fİmdi u--. -
çınJıyorc!u. Herifin var kuneti&e 
zile butıtmda ıüphe edi&emez
di ki bu vakitaiz zair pttiqe 
aabınızlamyor, aubileşiyorda •• 

Binbaşa Abbot bir defa daha 
elimi aakbktan sonra: 

- Ben artak gicliJOftlD. De
di. Gerek F ora Pellepini • 
gerebe "Jozef Bale,. Din _. 
reslerini iyice r.ihainize yerlet
tirdiuizya? 

- Merak etmeyiniz, Jaer ikiai 
ele habnmda. 

- O halde arkamdan peeee
reyi kapatmayı unutmaym1L 

- iyi ama bahçede de aizi 
aramadıkları ne makım? Biru 
"onra çık.anız olmaz mı? 

- Hayır, fU kargqahlr;t. i ... 
tifade edemeaem ,.ıa... hu 
heriflerin c-lleriııden •la kurta
ramam. Allaha ısmarladık iDİi 
Dunbar ••• 

Pencereyi açtı Ye kaybolclu.. 
Ben ancak o zaman l.esMlen ._ 
temiş o'~ •t pardesOyD kendisine 
vermeyi ... uhnUf olduiumu ha
tır'adım. 

Pencereyi hiç gMltil etme
m~e QI,,... ~ y.wr 
odama çıkıp saçlanmı ~k
lan ve arkama aleJAceJe INr 
gecelik geçirdikten sonra elme 
bir tamdan abp metlıııal bpıama 
yaklaştım: 

- Kimo? 
Kabn bir ıu berbat bir ln

pizce ile cevap verdi: 
- Benim mis, bia&qı fon 

Ungemaltf.. Korlmtayunl 
- Ne iatiyorımnn:? 
- Hele INr bre bp111 

apmz da lin .&,U,ecew.ia 
•ar. 
8'~ iter zamn t• .. 

pkrak ol•• ini fklcletll • .,.. 
ca •e laaleanclan titriyonfa. 

- ..,.. pceJe,ia - ilti
yonunu? Ben yataktan kalktım, 
bir mkefln brwrama ""8bhcelr 
bir layahıtte .... lııL 

- Allah ... ~ mı.t 
Pek mllbim Ye llllata:el bir 
....... kı ı•ımla,.. Ka,be
decek akit ,.._ 

Kap.,. ... .. foa u........ ,......... ...... ....,. 
Pdi. Her um• laı hnle ..-
vezelik eden Mr m.tt• 
biliatifacle P"li=d• kopa bu 
zeadGlt •• ilatiJ• •.a 
ad&ta taaayamadma: Gkleri laicl-
det aleyJeri UPJor. elleri titri
yordu. fqa ıı.w-• ..,. 
dahil olunca ditanff ı-.aeli: 

- Sis, ..... .,.,. ., •• e..... •·•·· h q..,. 
çıkmam••• ela clldclt •linizJ 

Ba ...... balaçeclea bir ... 
cevap ~ • 

- Batlıt .. ı Ws•sr L. 
EJYahl ~ Wr mı 

hi•ı"imı ba .-alt d •rede 
zavallı Abbot bahçeden acaı.. 
çllralnleeek llİlldi? 

Fon ......... 1çm,ı. ptp 
k.,. laıpaei....ı. ...,. mutala 
hillfma -.. Almaca lıltap ..... 

- lıMıd-~c 
ebntf, cteen, lıertf belH ite sizin 
bahçeye pmiftir. Siz llif tip
heli bir ı• lltll ifltmecliniz mı"? 

- Evet top ...W duydum. 
ihtiyar _.. eJiıvleld elektrik 

fenerile nJacla 1lfr daire .._. 
meclip etrafa bir sez sezdirdi 

N ç iN '5L"11:Lf' 
- iyi ama bl1tlbı bu koaut-

tuklaıumz, bize fU mektuban 
i~dekiaı llylemiyor? 

- Doğru, artık zarfa ~··· - Olm,..aua a.Jr·b 
- Ama i~UIU kadar-
Zarfı yutbm, fU eabıtan oku

yorum: 
.. Efeadim, 
.. Bir mcae!e hakkmda zab 

aı·u·u müracaat cllretiDde ba
lunduj um içlr. beni affedeceji
DIZI " hu mektub• ela aibayete 
Jıadar okuyacağla.m tala•i• ecW 
yorum. Şuaa da biliaia ki, t. 
mektubu ıize ganc?ermek a,ai 
zamanda da beıaim ftlifemdL 
EveWen pll8i bir allk; •• mea
faatfm olmadat- a6yliy.,m. Ba 

Buhantrla ._.. Dslrollra 
mektubu u.lim iPa dlil.- ,.ar. 
••diiim bir ufrad··· .... ,.. 
ZIJonllL El- .. C9111. ..... 
... bir ldlpUs plpa. laanetli ... 
1ece•r p ı· 1ıe 1aataa bir a. 
nir hut.a. .... ,.., ...... 
hımetJi bir tebeıdmle abr, 
yahut mektubmaa. lda billr ~ 
aldı bomjan .w.. .... ltir 
dolaba atnuirdinb. Siıe belki 
acaJip 8'rlnllr, bu ae el ruı
ma iltlronım. ae .Jblme koya
cak bir Atar fDdr mahlnttmlld, 
batta ae de bir .....,.inizi Wi
JonuD. 

Nazan dldratlald cellHMfecek 
bl, bir .. ,.. yolt. o halde ha 
bela - .,. ... ı .. ftktlml .. 
raf edipr .,. ..... - ....... 

~ ı Alme c...r.u. 
ılzle•ı ';tir. am.,... 6ade hm 
mWa biraz ...ı lnsıllz alHtl 
ile •aI.-lat- meal od.DM 
dolna tllllrk• ~ bir .. 
..... HL 

Fon Uagemah lillh ..a ifi
tmce ..... ,..tye da.ip Nh
Ç9)'9 ........... 
........ imci Wr rll..t.er 

.- daha ct.,dam ......... &,ak 
wleri, Ahanea k ••dalar 
fala kıı•• ıt ..... ,. .... 

Ben koıb .. beyecaadan 
Çll•ı il ~ J.alde yere cllfme
IMk iPa dnua .,_... kal-...... 

Doltlor /Oll • .., 
Harbi ... ,. el.mi• lıaDeJi 

,.., ı•h h:r -.....~ 
den ld el llflla •enine ft bir 
...... ~ ............ tz 
.......-.ı ortm.D rok oltlftlW 
m-... M,lk bir elaem.m,et 
.._...,.._llaftk'am~ 

till .......... harp patla-....... ............... ...... 
m••fb. Bua pliaee lmf>I 
o kadar pJri mlmldba acldedt
Jordum ki... Her ae ile btz 
Yak'ap leleJllil: 

8'Jaçecle "6-lemft olan iki 
aillh .e.W bir atlltt takip et
mlftl alDA fİtadi Jeaiden bir ta· 
lam Hlfer, aıak ~ 

·.ıh~. talam ıamatalar aa a ışıttim, 
mctbal kap111 tiddetle kapandı. 
dehJizia ... bir ... parladı 
w tloktDr f• H-.;e lıklclet n 
........ ... ldlpOrmlt .. 

o ..... 15m,. ... Dak
tora zefteli takip ediyordu. 

Fı Hace zewuine Wlab• 
..,.. .. ,........ 1 -mu..., ... ~ 
Balaçemde ıil•hlar atallm. kan 
..... .,. .......... IOlll'& hea 
••llD 1ebeMDI ıoram11ayunt. 
lualerfa cevaı»m kalam! .. 

(Arb8s Yar} 

8iea .... bltlim pba•da 
.... tlefil ..... ,, 1 ........ 

s. hil •1r 197 del ... 
Falmt .. ..,.._ .. ....,._elen 
WıUiclir. Sa ~ ..... 
Wle, lllellde 1.11' lmdmım. O- pe-
_., edUee• ...... bdmln-
.. wnc. ............ .... 

... eok .... liiiir. Nt.)et .. 

.. hiç allkacm......,. •· 

.. ,..._, •tnk n teeea-
'8111 .,Mılır.w&lr. 

Et• melıbslJw ... .,. 
..... ............, lll'blr "' kl
... ,......,...... lr...-tim 
tar. Eler .... 11-. ettittmi, 
pbat IİldeD w..a •1r kitap 
latem9' lçhi 11z1 maDlflld ubr
ı.arta lfıal ettllfml zaDDedlyona
-. aldam.Jonuuu. 

Bltlla rulnamla MYdijfm 
arbd.tm bmden .tamu aak· 
lamlz. Ola kendi lindYarmda 
unıW!fb " en 10D l'OllWllDIZI .. --cWd....,. koJmafla. 
a.- larda: 
.............. _? 
- ı-.. 

...... l9IB ·-· 

KISA HiKAYELE 

Size arkadafml SClzetl takdim 
edeceji~ ~ ric11du, pnk 
fQhhıjv.. prPkae zarafeti ..... 
IUlf '• veren ba ,azel kıza. ara 
an. Madlwleki lair lokmtacla 
tesadtıf ederdim. Be•i• eturdu· 
ğum ma1ada bot bir JC'I ona 
olmw. Oamala beraber bulma
maktaa. umiml bir ICYk d117a· 
nm; o el. bqlm. bu miaafirpcırw 
wt:diilmdea •kılmaz. 

<:esen ,aa bua: 
- Sia ki bir pzeteclais. ba

na Natm'İDIİD ae demek olcla
jamı .O,liyebilir mlaiai&? Dedi. 
Saalclm w.... •DteuYJir, ilah 
ettim: 

- Natarilm. a maW laa,.t 
premiplerhıo tabii alarak rlam 
Ye bilhaua azalarma, ille wbYp 
aYdet prelıiaiD wlc9t ppWrbp 
oldupnu ilham ed.,k ~ 
tin kapettiji mnetl teirar 
verdilial icldia ec1. yelli , .... 
mektebfa fildr ~ 

Elluial çarptı n '-imin 
- Şj.di .... ,...a ...... ,... 

ıonum • lıer w.le ....... .. 
....... - .... pi , ... 11 •• 
la, ...,.. ..... hlı .,...,, 
.._. ppbla. .m.t... lııir ... 
ti~ iakdim etli. 

f1iS J•ı~dıt- bu ut: 

çağırtmadım ffinleyıniz: eni 
taia ·~ bir mektep ... 
IİziD gibi afif •• Jllmek bir 
.-,.)'. malik .... .ar ima 

ihtt,aQl9 ... ~-- ..... 
iN.efe,. d ............ 

chııl•bi--· ... 
muharrir ellei•~ .... .. 
s ............. .. 

- Acaba iL FncWIL t.a. .,... •dm• Ws ..... 
Yerir mı"? 
~N.-.11 ;ecıaa? 
~(Ç ...... .. 

lmlnıa• &lıırWı .... - ........ 
elim. Fakat ce.lnl ............. 
Ejv lteai cı.walta 1&,.k .._,. 
ae izzeti aefaim kanlar. 

J1ıela ele ........ ..,.. '* \btim•hlm k..- itiD. 
dapadm dopu,a Iİle llılracaat 
karar Tenlim. 

lir kaclm ip. k•dl.. ail 
bir ae.eıe;rt ftmh a ... tmak 
mltktldlr. Çok defalar kemi 
keDdi•i• içki ftl'di~lı lılldlai
ler aalrat olur. Beil bi.,... 
MDe!erdeliberi eıbdapla IM
raher halad91Wn •• öaml 
bayabal yqachl* .., MltlD ........ ........ ... ...... ··- ......... .. 
cW.ilabetle....,....... 

Emia eh-, arlcsdoı v 
içWe lnıhmduta wılıılm tUi).t 

Her ~ bir tan~ ] 

Natürist 
Nalclec:len ı 

Hiiseyin Zeki 

yete dalıil etmek istiyor Ye 
lecek pazar Vilendeki mekt 
gel•emi cira ediyordu. Ka 
etti& 

* Birfrat gln Macften tarafınc111~ 
lokantaya ptmek laamet olma 
Bir aabah Senmarten kapw 
•mmclald balftrlarda ~~._ 
Sinle rup)dim. Beni drtl!DP 

gllmlye bqladL En yakın 
pZİDOD.1111 taraçasında kah 
etmek lzere ylrllmiye bqla 
Oturclutumuz zaman: 

-- E7,dedim.Dihayetoa 
oldUDuz mu? 

- Ola! Nattlrizm ~ ~L....l 
cim ibaret-. dedi. ~ 
bea. mllrilt•iti• ele hıaMll'I""• 
yı'• ... Fallat h.,m edi1lfll'll~ 
Nat911*- lfina blrçek h....s 
tepi• ....... icap eclerdL ....... - · 
b1lld • mekte&I im tem e* 

V'11'ilyl anlatmam için 
ricalar ettikten sonra: 

- Peki. ualatayun Oy~ 
dedL 

Bilfyonmmz ki ruatnu, ( 
len )de, ( S. t ta -.bilinde 
b .... ,.,.. t.mt edil ... 

N.&I bir pska p.lim: 8'1 
dm, içi erkek • lıeeamm 
..,. o u • olımk lzere aiti 

bıtflar edl 
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Memleket haberleri 
Sinek, sinek 

Adanada nereye baksanıs bu 
hayvanı görarıinii.* 

Aduadu gnetemlae yallla.. bar msmt9 eadcle ortumda llıyar 
JOr: Adana, bir tehir olmak doğrar gib1 keailmeai, cilmhurl-
ltibarile maalesef kunınu vustai yet adliyesinin ne derece busu 
bir hayat yatamaktadar. M•ell daTnDmam icap ettltlnl ,a.t .. 
a&ndlll bile a bl,Ok caddeden rlyor. Çabfmak, clalma çabfmak 
ıeçerlıen b .. metre llulalnl ,ar- Aclıaalllar loia bir ideal olma• 
•ek kabil cletlldlr. Kıtm Mar- bclır. Ta ld o ıözel Adaaa bu-
lbara)'I kapbyan heılf ala taba ,anki bakımılllaktu kurtulaun. 
katarı ılbl yuan Aduınıa il- AU 11.d•lm 
tlbıe kanat pren bu toı taba· 
kumdan kurtulmak mlmkla 
değildir. 
Şu hal, bara belecllyHI 19'n 

renit bir faaliyet uh .. ı mevcut 
olduimm urlb bir aurette al•· 
teriyor. Dtddılnlann anlerl tama· 
illi e açık olclutu lçln btıtlD bu 
toz, ylyıcık •• lçecetı dair olan 
lllevadm berine konmaktadır. 

Hele alnelder, ya o ılnelder. 
Lokantalarda, dGldcla n 10kak· 
larda kara bulut11r tlbl clot.,.n 
bu mahl6klardaa Wlllalal 
Şu baU alrGlcltıkta ıonra 

latanbal Şehremanıtlae yapılan 
hncumlann clcldu uk111 oldu· 
iunıı uladım. 

Bir lokantaya slrcllm, ati• 
)emeli ylyıcektlm. Bea çorba· 
içip bltirinclye kadar tam kırk 
1ekiı llnek tabatıma d8fGp bo
iuldu. Bir fincan kab••JI içmek 
iae, cidden mllfktll bir m ... ledlr. 
Burada, ıelırin ayc!ınlatılmaaı da 
bir meıeledir. Gece ile beraber 
aokaklan zifiri bir karanlıktır 
basıyor. 

Mevhum tarikat 
Bu tekke ve ıeyh 
yalnız mlntehlrin 

hayalinde mevcuttur 
Geçenlerde raMre bOl'IUI 

memurlarında lala& bey Anka· 
rada latlbar etmlfd. 8ua fUlte
ler bu lntibına aebeplen ara• 
1111da Baha blJ'.a · .ııll bir ce
miyete m111aup oldüfunu yudı· 
lu. Gaya Deha bey bir tarlka· 
te m111111p111111 •• bu tarikatın 
ıdıbındaa biri dı dalma mat
mam buhanmakmlfe 

Baha b., de 90ktıa beri ~· 
hinin ytldnll flremedltlnclen 
buretiae cla:ranamıyuak batllw 
etmi .. 

Fllbalclka mGnteblr daha ı•el 
arkaclaflanna bu ıibi ala11r lly• 
lemlftir. Fakat bu hUIUIClald 
nıplyat Gıll'iae talaldkat ,.,.. 
polla beyle bir tarikatta Mklkat
te mevcut olmadığım teabit et
miştir. Eauen me!Ankolik olan 
Baba beyin böyle hayali tarikat
ler vehmettiği anla,ıhyor. 

İnzibat noktasından da Ac!a-
uda, biraz yapalıcak w var gibi. pl.:ürk oca ı naııuna '10 

öldürftp iuan kesmek itten bile 

değilken ile, beş azılı katilin 
idam sehpasında aallandmlması, 
bu gibi fenabkiardan hoşlanan
lan ant dökmiq kediler haline 
ıetirmiştir. 

r akat aradan geçen zamaD 
~nde ı•• k•dilerini autan
lar •ar. Nitekim, pçenlerde, nıl 

Gayri ihtiyui gözleruu kapadı. 
V • b6ylelilde habralanm daha 
bnetle toplıyacağuu d6tlbıdil. 

Netekim tuavvurunda hata 
etmedi, Şimdi beyninin ye haya
linin içinde maziye ait batıralan 
elle tutulacak kadar ayan Ye 
vuah bir tarzcla birer birer cu
lamyorda: 

T&rk ocatından: T&rk ocağa 
menfeatine olduğunu ileri slire
rek baza müesseselere müraca
atla müsamere bileti tevzi edil
diğini istihbar ettik. Do!andın
calıktan başka bir ıey olmayan 
bu annsa ... reden kat'iyen oca
tıa alika ve maUimab olmadı
tııaı beyan ederlı. 

Ruhunuzu tahlil ve kusurıannızı 
tedavi edecciiz. 

En müzmin baylarımzm (kripto p.tkoloJI) uallerlJt 
son derece bult tedavi çareleri vardır 

Dk ....Uerl •• ba ..................... 

(Kripto psikoloji) denilen Uim 
hakkında verdi~ malıl

mati takip dmif olan karlle
rimiz bu ilmin ameli haya-

ta tatbikatındaki fevkalade 
ehemmiyeti takdir edecekler
dir. Mutahaasuımız, sırf (Son 

Saat) karilerlntn mantvl w 

maddi sıhhatları men/ aatına 
olarak bu ilmin tatbikatını 

ilk defa yapıyor. Karilerim iz 

mutalmısııımızın neşredece'Oi 

umumi malLlmah takip ederek 
• 

bir taraftan bu yeni ilim ve 
bu ilmin fevkaldde kıymeti 

hakkında malumat alacaklar, 
diğer taraftan bizzat şikdyet
lerl olan hallerinin tedavi 
çarelerini sorarak ameli su• 

rette ulıf ade eyliyebilecekler. 
aynı zamanda bu ıütunlarda 

mutahassısımı:ın ceuaplarını 

okuyarak kendile,'"in~ mulaal
lik mıihim huaumh da dğ-

ve A11rapadri &r1· 
ııik bir elıemmiyetle tarakkı 

·den (Kripto psiko1oji) de te-

lavi esasları sırf rulıf ve ıon 
derece baaittir. Binaenaleyh 
lıerku gayet kolaylıkla tatbik 
eMlllir. 

heleri aorabdlnlnl&? 
Bıa cıtd•tlMI ..,..._ laer bmp 

biri Jçfn kıla bir môtupla ( rdpto. 
peikoloji ) mltalıhtM•tNM mlnla· 
at edinb ı 

ı - Kendi nhunum "' taW.ts
nızı, yahut 8"9 ft fi lftCIÜln 

ruh " tabla• tü1ll tttlrmlk .... 
rena11k ildJOl'llD'I• 

. ı - Nlf' ... lla, .. llbmlan, 
fena huy1ar, htr nnl nllm, IÔlf. 

sızlık, tidllik, utanp~k , korblrblı , 
tenbtlUlr, kıt&mlb il, mattahk, mu
dOmpnlllk, Pf1müUk " lptlWlr
dan laer hıngl bir i&Wrednil ftlll, 

3 - Z..q. ICTOI ft fi nlMuua
dan btr hlnai birinlD Jn.arlannı 
dilseltmık lldJOllllWI. 

4 - Sarf Nbt ...u.ı. ........ 
mek, tifmanlamak ft fi Mlflımık 
arzulUJlda İlllUI. 

5 - Hw banti ~ bir 
ıneaııı mı•n• ft JI ......_ lam· 
ıemek iıtiyonanız. 

6 - Vaktındaıı enel ihtiyarla
maktan fiklyetiniz vana. 

1 - Doğacak çocugunuıun gtızeJ 

ve ıe~ olmıtıp.~ -y' ~ ~renk 
ü~ikt olmuım 18tı~ 

Sir/ ,.;&; ...atıMJ mat'df• 
~elerini IOl"unm 

1 - Bahis ve ya şiklyet ettiğiniz 
hlli nuıl biMediyonuou.1 

2 - Mealeğiniz ve YlfUUI nedir 1 
Evli milinis P 

isim yerine alfabe rlmusa blla
nabUininis . 

Selilıattin Enis 

,........ 
A.L~~ 

~MrnwJablttlr-
11 -•ı.w ~ 
- ~...,. Mbep 
,.._,, llüabHt" aelnt day· 
~ .. k•wnlara tabidir. 
.., ... ~blrlwm .. •'9••• ....... . 
Kwlllll• .......... kork-

--- fklötle .... ecll· 
.... .... talaklretm ... ... 
bew,.t ....... ICa...ıardu .... ....eti. laUantl• 
............. mababbet 
r.w.ı .,~. ICaYp .. 
....... bllllaan llcldetl• .,. ....................... 
... ..,... .U.bbetl 
....... talnlJe etmlyı , ........ 

Cllle•p ı A. A. 
ADia~ MI ( mltela..

.sr ~·~ tir " eberira 
~· ..... olarak ...afat ...... ...,. ~ .... cll-
dladeld ..wt lanumllktu w. 
zanum, lmmm reasri aeYme
alu arbk bakla yoktur. Ve 
mademki ba net'uizlik zama
nmda ( andiifniz yGzleri) ta
laaJJll et!"iJ• mecbur oluyor
aunuz, o baldı aq'enizin mli
..Wdi iDlan ytızleri olduğuna 
............. cle(lmmm 
....... '* ı..a Jld) oldatu
na flpbe kalma. BIDaeaaleyb 
man1111da pek lmmm ytlzla 
Ye ya kırmızı uçlı biriain.i 
araJIDll. Omı prmek Ye ya 
trlrlpıek lmk•mm ortadan 
blc:brtnca bu mlldç netcaizll
tba bir claba plİDİJecejiaİ ......... 

mit iki --- , .... idi. 
Rllttl o ....... diba gibi laabr

hyorcla. Farka komandanmm p· 
rablan liyaret etmek mabadile 
ha•aae çadarlanm pmaelde 
oldapma atrendiil sa•aa yara
lanma ehemmi1et " ftbametine 
bakmayarak yatağmda otarmUf, 
Ye lmmacl....U elik bap ve dik 

lfte eYinin kap111, emun tq
lıp. ifte çocuğunun dojdup 
da, itte evlendiği odL •• 

"Son Saat,, in Tefrikası : 6 alid De brfalaautb. Fab lm
maad•amm JU11Dda Alaym ilk 
dafa dlpnın prapael miaketi 
ft cllpnıD lmqmaa JİJeD ap 
:ranJa tomla.. Alay komancla
mm doktorda tutik ediyordu : 

itte kapı çalmıyor. Kencliaine 
payı açan kamadır. Kendiainin 

eleceji aaatleri bilir, uçma ta
ar, temiz elbiaesfni giyinir. 

Her alqam eve avdetinde 
e:ıdiaini karplıyan kendi beşe
eai:ıdon, kU18!1UD bqereainden, 
ocufuuun betereainden, badana
• dl\Yarlarla yeni ailinmit tahta· 
luda:.ı çıkarak birbirine mezcol
IDUf hmual kokum, evinin koku-
..... 
Şu daldada o terlik aeaini, ka-

pmı:ı rezeleri etrafmda d&.Gflnli 
lmıaklarnıda; bnsmm yDzlinll 
ı.bunun içinde; e'YİDİD kobauau 
bununda duymakbrdır~ 

Bir ssniye sonra wıbayyelesi
llin :çinde calann bu ileme ti-

rİD bir ylz, bir melek ylld, kun
daktaki çocaimnm ,aza kanta
yordu. 

88t8n banlar aadece hayal Ye 
tabayytlldllr. 

Ezeli Ye aarih olan hakikat 
ise tudur: 

Bu Alem dağılllllf, bu fftzel 
yuva yerini bu yangın barabe
IİDe terk ve tabahı ehniftlr. 
Ve dOn bu yuvamn ve e'rin 
sahibi olan kendisi, fU dakikada 
bu topraklar için kalbur gibi 
dklik defile olan yarah Ttlcudile 
bir va~an pribi, kimsesiz bir 
aeneridir. 

Kanla nemle •e çocup hangi 
taraftadır? Bunun ceYabma kim 
Yerecek? Evin yangm oyuklannda 
tenebbilt eden fU baldıran ve 

iurpnlar mı, yoka fil çlldlk 
duvarlar, fU boyunları kopmat 
matfak bacaları, f'I tllmek Ye 

çukarlarile ,az alabildifine im
tidat eden korkunç 1aa.- u
bua mı? ••• 

Ejer ba acı malia cnabmı, 
bu faciaya en yalan olan ban
lar viremiyeckae, batmm o.tlln
deki fU k6r, fU lafu', fU ebleh •e 
dilaiı kubbe mi kendime yol 
,asterecektir? ••• 

Bir JllJlllD ..ı. .. ki ae kara
kolu 'Y8l'f ne bekçili, ne bakka-
h Yar, ne 11ka11." 

O halde kime intak edecek, 
kime aoracak, ·~tun ne oldu 
kanm nerede? •• • Diye kimd• 
derdine deYa ara1acakb? •• 

Gaderi ıayri ihtiyari ,oplae 

iJipi. Vlcad- çetele lwhe 
ıetiren yaralar mnkabiWe ala
blldiii harp madalyua lime Ume 
olarak bir paçana J1imma di
nen elbİlelİ beriDcle perİfaD 
laalile feci bir letihıa t-.Jdl ecli
yorda. 

Bu madalya11 fırka lnnnaada
m yarala olarak J&tblı yatakta 
keadi ellle tlillııae tabrka 
ne kadar m•'atta. Koca ballkte 
ilk defa bu maclalya11 kencllli 
almafb. Bunda dola11 ac:lece 
arkadqlan detil batta tabaraa 
bir çok sabitleri bile kewli., 
iatirkap ebniflerdi. 

o ... ........ iv lllJlk 
yara ftrcb. BirWai 979 bmiiia-
dea ah"""' bir ........., cliiw 
ikiai omuz bapu ft kohma del-

- Ba bir uker detll. bir im
,. parplldar. KealitiDdeki p-
rapael ,.,...... bili mlbaleja 
bir ,...,m pllebillr, omu 
Nlpnda siren lmqun bir ml
hlm adel.,t koparbmf ve kohm-
clald lmqwa eti delmek flyle 
.... lremfll .,.,...u pçmifti. 

Farka bmlndaw keneli elile 
slidDe harp madalyuuu ta
brba ..,.t lhtiyarf etilerek 
alamclaa lp•llt .. kendiaiae ça
....... t.8 ettiiini 16ylemiftl. 

[Aıbta nr) 



111 Maziye 
ikle güzellik temini ameliyesinden 

hayret neticeler alınmaktadır. 
..eGlavl kaŞIH Ne!! bA!!IV 

roda, iyi giyinmiş kadmlann ek
serısınm bmaklan kıpkırmızı 
boyanmış olması nazan dikkatimi 
cclbetti, sonra bunun Çin mani
kfirli olduğunu öğrendim. 

Binlerce kozmatik 
Amerikan güzellik salonların

daki vasi ticaretin esasını da öğ
rendim. vasi ticeret diyorum, 
çünkü kafi derecede para kaza
namıyan işçf kızlar bile kazanç
larının altıda birini memnuniyet
le, manikürlerine, tuvaletlerine 
verirler. 

Kremler, podralar, rujlar yığın
lar teşkil ederve her kızın bunlar
dan en aıağı yedi muhtelif çeşidi 
vardır. Amerikada güzellik milli 
bir san'at halini almaktadır. 

Yüzlerin maskesi 
Bir Detroit güzellik salonunda 

bana büyük bir dolap göster
c!iler. Bu dolabın içinde bir çok 
gözler var ve her gözün üzerin
de bir kadın ismi yazılıdır. 

ay Dl 

Bir A r;ıerikan 91i:eli 

Bu gözlerde; mütehassıs, müş
terilerinin çehrelerini, yani yüz
lerinin, hususi bir tarzda vücuda 
getirdiği maskelerini saklıyormuş. 
Maske usulü bütün AIC.erik? 
kadınlarını sarmıştır. Biraz vazi
yeti müsait olan he;nen her ka
dın yüzünün maskesini çıkarttırır. 

Bir Amerikan giizell 

Arnerikada bir tetı.-Jk ~eyaha
tir.•.! çı!rnn Loaclra:ı bir güzellik 
müteh:ıssısı gördüklerini şöyle 

:ın 1 atıyor-: 

«Amerikan kadmlarının dudak· 
Jarı için kulJandık!an boya kar
mendir; ruju gayet az kullanır· 
lar. Bazıları yüderine bir az da 
podra sürerlt>r. 

Zarif bir tarzda kaşlarının 

C.zerine eğdikleri şapkalarilc 
o kadar i;.t~mamh giyiniyorlar ki 
hepsi birbirine benzemektedirler. 
Dünyanın en latif :ıyak!arı ve 
ayak bilekleri onlardadır. 

Ncvyorkun, Ditroitin, Şikago
nun, kalabalık caddelerinde ilk 
gördiiğiim şeyler işte bunlar. 

Londralı bir güzellik mütehas
sısı için Amerika sürprizlerle 
do!udur. 

Bu maskeler yüze geçirilip üze
rinden elektrikle bazı muame
leler görünce, çehrenin qayanı 

hayret derece<le tazelik ve tara-

vet kesbettiği scyleniyor. Bu bal
mumu maskeler çehrenin veya 

vücudun herhangi bir fazlılığını 
izale etmek hususunda da kulla-
nılıyor. 

Deri dondunıluyor 1 
Bu ı::on Amerikcya ziyaretimde 

ben de güzelleşme ameliyelerin
den birini kendime tatbik ettir
dim. Güzellik salbnunda tam bir 
(tazeleşme) ameliyesine vücudu
mu terkettim yüzümü dondur
dular. 

Mavi kaşlar 
Amerikalı mütehassıs gözleri-

gazetesi, akisleri Avnıpaya da tü()• d •• · k d 1 k A ı • 
sirayet eden yeni mü~akeşalara- n UD'"a a ID 1 a emı 
mevzu açmış oldu. Bır kere ka- J 
dın erkeğe ne cihetten rakip f t ı k 
ol~~~~? tahlil ediyorlar ve diyor- ır ına ar oparıyor 
lar ki, kadın en eski devirlerde, bakılırsa kadın şu şekilde görü- olmadı. Ancak umumi harpten ı hiikümet işlerinde mevk1 sahibi 
insanlann mağaralarda yaşadığı nür: Ya tahtının üstünde her sonradır ki, kadını başka bir çeh- olan, sefaret deruhte den ka-
zamanlarda, erkek fıtraten ken- şeye hakim bir mahluk, yahut re ile görüyoruz. dınları görselerı ne derıerdi? 
disini kadına kar!• hAkim ve çamur içinde sürünen bir hiç.. Eskiden çekingenlik, utHngaç- Demek ortada asır.arın kolay 
faik bulmuştur. Kadın erkeğin Ya kıraliçe, ya esir.. Ya alihe, lık ve saffeti kalp demek olan kolay değiştiremediği bir tnhav-
bu hAkimiyctini kabul etmiş oldu- ya köle, ya bulunmaz bir Hint tevazuu kadına yakıştırıyorduk. vül var. Acaba bu tahavvül ce-
ğu cihetle, onun her arzusun~ ye- kumaşı ve yahut paçavra .. Bu Şimdi kadın bu nevi tevazuu miyetin şirazesini bozacak mı, 
rine getirmeyi, hatta erkeğin men- iki kutup arasında bocalamış "Hamakat,, . addediyor. 1929 yahut cemiyet ehine bir tahav-
faati için kendi hayatını feda et- kadın yoktur. kadını tevazu kelimesinden iğ- vül müdür? İşte Amerikan mec-
mesini bir vazife bilmiş ve bu Medeniyet ilerledikçe, edebiyat reniyor. muasının bahsettiği rekabet 
hal iptidai kabile1erden za- ve san'at insan ruhunun ihtiyacı Kafes arkası bir zindandır. Ev bu meseleye dayanıyor. Narin 
manımıza kadar devam edip halini aldıkça kadının mevkii işi kadının belli başlı meşgalesi vücutlu cinsi latif erkeklerle 
gitmiştir. Erkeğin k~naatine gö- yavaş yavaş başkalaştı, cemi- değildir. müsabakaya girişince artık te-
re, kadın evin ocağını yakar, yettc kadın bir unsur olarak Kadın mutfağa muahkum ola- vazuu kabul eder mi? 
çocuklara ve tavuklara bakar, görünmiye başladı. Kurunu vus- maz, eve zincirlenemez. Ya ne Vakıa şimdi de kadın süsü ve 
çamaşır yıkar, yemek pışırır. ta içinde kadından kıraliçeler, olacak? rahatı bırakmış değildir. Fakat 
Eski devirlerde kaclın g~ne ev kahramanlar, bir tebessümii bir Bu sualin cevabını gene onlar hayata girenler süsü ve boyayı 
bekçesi idi. Erkek taş baltası ülkeye beael olanlar az değil- veriyorlar: «arkadaş!» diyorlar. kazanca ve kc!lf~~ tercih et-
ile ava çıkar, et ve post getir- dir. Hayatta tam manasile arkadaş! miyorlar. 
mek için karşısına ne çıkarsa Buna rağmen yaradılııı iktt- Eskiden hayatını kendi sayile Onun için kadınlara, en zayıf 
onu alt ederek öldürmiye sava- zası kadın kıraliçe bile olsa , ka1.anan kadına kötü nazarla damarlarına basaralc: « Oturdu-
şndı. Tabii bayatı .la bu cepheden gene esaretin tadını tatmıştır. bakarlardı. Şimdi bu zihniyet ğunuz yerde oNnıu, güzelliğinizi 
daimn tehlike içinde idi. Buna Etin z:evki kadar hiç bir şey tamamen değişmiştir. Acaba kaybediyorsunuz » &.ye bar bar 
ı·ağmen erkek kadını sever ve kadını mğglfıp etmemiştır. büyük babalhnnız, büyük an2- bağırarak bir türlü se!l'crini işit-
onu kul't dişlerinden gerdanlık- insanlar yava; yavaş yirminci farımız, bugün tayyare kullanan, tiremiyorlar. Kadın: « Çirkin o-
lıtrla süslerdi. asra girdi. Bu asrın ilk senele- ~oförlük eden, meseia Manş layım, zararı yok, diyor, fakat 

Yukardan aşağı uvi;ru tarihe rinde belli başlı bir tahavvül denizini yüzerek geçen, erkekten aşağı, asla! » 

me de gayet tatlı bir ameliye 

yaptıktan sonra, iş tam olsutl 
diye, dudaldarıma güzel bir r&JJ 
sUrdü, kirpiklerime va kaşlS..-~ 

ma da mavi bir rt:nK ve~· 
Mavi kirpik ve kaşlar şiındi 

salgın balini alan yeni bir AınC"' 

rikan modasıdır ve şayanı baY .. 
ret derecede de müessirdir. 

·? 
ı. 

Eskiden kadının elinde bit 
koz vardı: Evlenmek. 

Halbuki şimdi iki koz var: 
Mes ek ve evlenmek. 

Kaldı ki kadınların erkeklere 
karşı ezelden beri kullandıklatl 
bir silahlan daha var ki, o d• 
kadınlıklarıdır. Bu üçüncü ku'f"' 
veti de elinde tutan kadın• 
karşı, erkeklerin bir şey yaptık"' 
hırını görmiiyonız. Kadındaki bıJ 
hız n nihayet erkeği düşündüre' 
ceğin e şüphe } oktur. O zamaıı 
«Erkekler bir:ikleri»nin teşekknl 
etmiye başladıldannı göreceği~ 
Bugün bize ( Ben hakim değ•" 
lim, fakat mahkum da değiliıı>
Sadece arkadaşım ) diyen .. e 
erkeği gafil avlıyan kadının' 
yarınki nesil öyle zennediyo~ 
ki, haylı ıstırabını çekecektir. 

Bugün her ağızda şu ne'f• 
vardır: ( Yeni kadının anneli" 
hususunda selefinden farkı yo1'" 
tur. Annelik vazifesini yaptıktaıı 
sonra, hayatını kazanmak içiO 
bir meslek edinmesinde ne mab" 
zur var?) 

Amerikan gazetesi bu tefet" 
rüatı saydıktan sonra, açtığı aıı: 
ketin nasıl bir netice vereceğ!~ 
merakla bekliyor ve diyor ~ı: 
«Galiba biz kendi işlcriıni~~ 
ortasında bu mühim meseler 
düşünecek zaman buluncıya J<S" 
dar, iş ışten geçmiş o1acaktJt• 
Ey asrı kadın! Ko vadis'l 

ı 



Son Saat 

et" 

Almanya, Skandinavya 
ve Fransada milyonlar
ca insan, erkek, kadın 

çıplak yaşıyor 
Nnkllh Natuk Zlye anlatmaktadır. 12 6 Bir Fransız muharriri size bu bayab • 

Hayretimden ellerimi gayri 
ihtiyari yukarıya doğru kaldır
dnn ... Bizim peştemal otlann üs
tiine düştü... Bu, ne mürebbiye 
be de çocuklarda hiç bir hay
ret tevlit etmedi... Her halde 
kıyafetimi gayet tabii bulmut 
olacaklardı ... 

O zaman, bu müşahededen ha· 
herim olmadığını, ve «Naken
d .,rf»a yeni geldiğimi itiraf et
tim. 

Muallime, mutmain, derin 
bir nefes alarak: 

- Ha, öyle ise başka, dedi... 
Yoksa, biliyor musunuz beyefen
di, yavrularım çok üzülecekler
di; Çünkü serbest kültürü o 
kadar çok seviyorlar ki ... 

« Sonra biJiyor musunuz, diye 
ilave etti, yumurcakların biç bir 
2ararları da dokunmuyor, bakın 

~ep açıkta soyunuyorlar... Yal
bız, müsaade ederseniz, ben 
bir loca işgal edeceğim? .. 

Oooo, o ne? İlerde bir kala
balık var... Yeni gelenler - bf"f 
"' Lnbek " li... İki erkek: Bir 
muhasip, bir mağaza aabcıaı, llç 

.. kadm.. 
Erkekler daha yeni e.U. .. 

.. Mini mini " lerinin yanında 
kalan kanlanm getiremedikleri
ne lSztlr dileyorlar ... 

Üç Kadmdan yalnız biri evli.. 
• Bey ,.de ıeyahatta. .. 

Buraya gelmeleri gizli, lfıka· 
ne bir randevu için değildi
Hepıi de ıerbeat bedeni tpbiye, 
ıerbeat kOltnr yapmak için bu 
tatil glhılbıden istifade etmek 
btemiflerd.i. .. 

• Faaliyete baılıyalım : 
Kızışmak için, iki yilz metro

luk bir koşu •• Sonra top.. Ok .. 
Mızrak, Cirit. .. 

Cevabımı beklemeden localar
dan b=rine girdi, ve, kapıyı de
bize ı lk defa o•arak giren bir 
lngiiiz kadını taassup ve itinası 
ile kapadı. Fakat bu taassup, 
l u itina çok boşuna değil mi? 
Bir dakika . onra avuç içi gibi 

« LGbek • ll kadınlar malılr 
tir' endazlardan.. Vallahi, ytız a
dımdan kalbimizi deleııler •• 

a:' irbirlerine dayalı bacaklar 
b" b. • . . ll 

ÇiJ>lakltk ceryanı Fransada da vardır. Fakat Fransalı çlplakltır Almanlar kadar cesur değillerdir gergın, uvmm•ı, ır ınmm e e-
rimizden çekerek gftreşiyoruz, 

çıplak, tekrar dışan çıkacak ol- kildi... Yumurcaklar da ıoyun- öyle fazla etli değil )... Bacak- kuvvetimizi deniyoruz •• 
duktan ıonra... Bu ne perhiz, mu•lardı bile... lan yana aynp vftcudu bllkme-

... 1 U çl ti d .. Etrafımızda çocuklar sevinç bu ne lahana turşusu... Bundan ıonra hiç bir pye er... zu~ aa ar o ara egene 
Hakikaten lahzada soyundu, .... 0 tın . kadar r6ideyi yere yabrmaJar... çığ'lıldan kopanyor •.. 

ve çırılçıplak tekrar karşıma di- ,..aacc P e emıye, ıaıırmamıya • [Arkası var] 
karar verdim... Öyle ya etrafım- 0r ...,...,,.,,-=-=--====-=-=oı:z::z=---"""""=:::ıı=-==~oı;:=,;;:m:-:=c: -

zbanta kurban 
n kadın· 

. Ne~orkta büyllk tiyatrolardan birinin ( Duğlas Raykam) adlı 
dırcktörü (Meyertile ~ ung) isminde bir dansözle tiyatrosunda caz
bantla muhtelif dans numaraları yapmak llzere bir mukavele 
aktetmiştir. 

Daıısöz birkaç ay vazifesine devam etmif, sonra hastalığını 
bahane ederek gelmemit ve direktörün aleyhine bir dava açmıştır. 

Dansözün iddiasına göre cazbantla yaptığı bu danslardaki figilıjer 
~em asabını oynatmış, hem de muayyen uzuvlarmm karekjLnı 
'"ndesine tabi tutmaktan menetmiştir. 
Şimdi sokakta, yemekte, her nerde olursa olsun bir cazbant 

•e3j duydu mu gayri ihtiyari elleri kollan, omuz.lan boynu ve bqı 
harekete gelmektedir. 1 

Mnhkcrne dansÖLÜ haldı bulmuş. Direktörü 25,000 dolar tazmi
llcıt vcrmıye mnlıkftm etmiş. 

• 

dakilerin hepsi her feyİ gayet 
tabii bulduktan sonra ben ne 
diye şaşıracakmıfım?.. Ben de 
her şeyi tabii görür geçerim, 
v ... eliml .. 

• Ötede çocuklar oynaşırken, 
biz de bu tarafta konuşuyorduk. 

Mürebbiye doğruıu pek latif 
bir şey,.. Nefis bir « parça • .. 
Bir manken... giyimli ola
rak nazan itibara alırsak, ihti
mal, timdiki modııya nazaran 
biraz bllyiik çapta.. 

Fakaaat, çıplaldık ona vOcudu
nun bntnn kıymetini veriyor .. 

Bu orman dekoru arasında, 
bu daireler, bu inhinalar, bu 
yuYarlaldar, bu kıvnmlar pek 
cazip •• 

Manken bana Hamburı cıva
nnda, muhtelit leyli bir mektep 
idare ettiğini a6yledi. Her aabab 
ilk ders ıerbeat beden terbiye
ıine tahsis edilmif •• •Dut, tuva
let» ten çıkbktan ıonra kız, er
kek bOtiin talebe, açık havada, 
tamamile çıplak, bir iki 1Ut 
oyun oynıyorlar. 

Çocuk bekçiai: 
- Hava pek sıcak değil, 

dedi. 
Ve ısınmak için, laveç jimnaa

tiğinden birkaç hareket yapım
ya başladı.. Bu hareketleri ben 
de biliyorum.. Ben de, daha 
demincek odamda yapbm.. Fa
kat doğrusu ne yalan söyliye
yim; bu hareketleri, daha ilk 
defa, tanımadığım bir kadın, 
kartımda tekrarlıyor ... 

Gnzel çalıımış.. Vücudunu iyi 
iflemiş.. Bu tonbul kadında bir 
canbaz çevikliği var .• 

Kollan havaya kaldırmalar .. 
(memeleri bana hiç yağlı gözük
medi).. El ayalan ayak bat 
parmağına değene kadar vncudu 
öne eğmeler \ « oturaklar • da 

li 

- .. 
Şu manHrayı lıtanbul solcakYannda görseniı ne c'ersiniz? Muhak

kak bu adam kaçırmış, değil mi? Halbuki hiç le eyle değil. Bu bir 
at canbazhanesinde hünerler yapan dişleri gayet kuvvetli bir can
bazdır. Kendisine reklam olsun diye Berlin ıokaklarında bu halde 
dolaımaktadır. 

Dünyanın en hızlı koşa·n köpeği 
Bir köpek koşusunda dünyanın en hızlı koşan köpeği olmak 

ıerefini « King Jorj ,. ismindeki hayvan kazanmııtır. 

« King Jorj • 500 metreyi 28 aaniyede almıtbr. İnsanlar arasındaki . 
ınrat rekorunu kazanan ,aporcu 500 metreyi 1 dakika 3 saniyede 
aldığına göre köpekler bize nazaraıı iki buçuk defa daha ıilratU
diıler, demektir. 



8 Salılh 

~on Saat , ı n tefrU<aaı ı ~ 

........ olu. ........... ~-~ -·~·- ...ı.-..n 

L a milton 

Ciymtk IOll IDCMla olaatlftd 
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kada s&'ddift rağhet lieriM 1iıanhul 
genc;Jeri dahi Bask berelerini kemab 
hahİfle gi.,-,e baflaıid ..... Fenidi 
~ olan ha _,,.. &ıer 11fta iaan 
lan •• bilhlMI genç kızlar ft 

erkeklere 1aldfat. · 
Aslen Bask olan tenİ9 pmpiyonu 

Fr.- a:.rotra lııileyi dlnyanın her 
tarafında giymiş ve Borotramh ton 

muftffaki7ederiaden IODl'a Amerika 
bitin lpOnuluı dahi ba bereyi 
giyıyorlar. Hatta bttta dtlaya bcile 
rlnia bir anda toplandı&ı IOD lngi1iı 
mftiqfnd• lqiJil Veliahtı .8u1r be
....mt .... ,._ Bmıu tlleriıl• ba 
tin lqliii lpOrGll pa~ bu MreVl 
~,.,.~. 
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Seyri sefaln 
Merkez aceııwa : Galata 

kOertl blŞılldaı Beyoatu 1 J_6t 
fube ICeatla: • Mlhmtıdiye 

hım altm~a . İstanbul 17 40 

dUI ... pesllSl 
( Gm1BOLU ) vapuru 16 

~eşnn$.tıi Cum'11eai 17de idare 
tıbtıımlldlil harobde [ Geli
bolu , lipseki , Çanakkale • 
lmroz Bozcaada] ya gidecek ve 
[ Çanakkale , Upseki , Celibo
lu ]vı uA'favarak gelecektir 

t.lllllJI t*ll$1 
( INEBOLU ) vapuru 17 

teşrlnisaıu Pazar ı O da Galata 
nbumından hareketle [ lzmir. 
Küll~ &.dnım, Rados, Fet· 
biye, Finike, Antalya ] ya 
giClecek ve donaşıe mezlc6r 
iskelelerle birlikte [ Andiflli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele· 
cckıi,r. 

lltAltZUft blKlllil l'U~TUI 
( KARADENiZ ) vapunı 18 
t~ Puartesi 12de Galata 
nhtımından hareketle [ İnebolu, 
Samsun, Gircson, Trabzon , 
Rize Hopa ] 71 gidecek ve 
dön~e Puar ıskelesile [ Rize 
Sflnnene , Trabzon , Görele 
Gireson, Ordu. Onye, Samsun 
hıebolu, Zon~] a uğnya 
rak g«;lecektir • 

Hareket Jrilnil vnk ahnmaz. 

Hantal ıade Tayyar vap.ırlan 

A YV AIJK - IZMIR .,-. 

~ Tayyar 
\~ VAPURU 

ıeJlw pazar 
güna saat ı 7 de Sirkeci nh 

hareketle [Gelibolu 
tari . 

A pr4lık ,. jL:ili ve 

aziınet ve avdet edecektiL 
Yo~ ve yolcu • Emln6ftil 

Rtf'di1e caddesi Rıhtım ha
nındaki idarehanesine mtracut 
Tıl lstanbul ı '77 • Yol 

letl vapurdı dı •erl1lr 

ıı ........ ıılıııllllı ................... liiiiilıııiiıııMo.· ... -....... , .... ......... 
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Güzellük kıraliçesini 
seçme şekli hatalıdır 

• ••son Saat,. 
Asıl Türk giizelini meydana 
çıkaracak tarzı arzediyor 

Avrupa, Amerika, medeni ilem, maddi; manevi her 
kuvvetin birbirile mukayesesi merakındadır. Bu mukayeae
ler, ölçüşmeler, şüpesiz o kuvvetlerin kemal bulmaaına 
hizmet ettikleri k-.dar, istatistiklere verdikleri maddelerle 
yalnız zevk için değil, ilim için de bir kıymet teıkil eder. 
Y alı:ız adale mümareseleri değil, yüz, beden gOzellikleri 
de ayrı ayrı ve bazan bUtnn bir milleti alAkadar edecek 
derecede geniş ve belli batlı bir cereyan halini alır. İşte 
güzeHik müsabakalan da bu cnmledendir. Hatta işte tim
di de sabah refiklerimizden biri, geçen aylarda tecrübe 
ettiği bir teşebbüsü, 1930 için olmak üzere bizim muhiti
mizde de tekrara baılamaktadır. Arkadaşımızın bu teşeb
büsünü, ~,8~lerimize inşirah verecek reaimler göstereceii 
:çin ha~~ memnuniyetle telakki ederiz. Fakat o zaman 
da söyleaığimiz gibi, arkadaşımwn ihtiyar ettiği .,. ıekilde 
« en güz~] »i ayırmanın mümkihı olmıyaca~ fikrinde oldu
ğumuzu söylemek isteriz. 

İlk müsabakanın neticesi 
Ilk müsabaka şöyle olmuıtur : Kendini gtızel bula.u bir 

ı •• ı..;., ·--·-=..: 7 - 11-r-- hq reaİ.PJ gaMteye buılarak ka
ri erine gOzellik kıraliçeaioin tahbna namzet olarak arz. 
ediliyordu. Bu müsabalraya iştirak edenlere güzel demem~k 
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir 
sinema filimi içinde görenlerin arada sırada salonu doldu
ran kah~ahalarındahi kuvvetli istihzayı farketmemek müm
kün mü idi? Sinema perdesi hakikati fotografilerden daha 
sadakatle naklediyor; bunda şGphe yok! •• 

Güzellerin güzellikleri 
Halbuki bizce mllhim nokta fotograf değil gtız~Ilerin 

hele bir Türk gOzelinin kendisini güzel diye takdim et
rn" kte gösterdiği zarif çekingenliktir •• Karilerimiz bilirler ki 
gfizellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O 
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanlsnn 
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyam üatiln 
tanımak haklı olur. 

Biz diyoruz ki: 
• 

Gnıellik milsabakalanndan maksada daha elverişli bir 
netice almak için gOzellik kıraliçtsi tahtının namzetlerini 
güzellerin kendileri değil, onlan gfizel bulanlar gösterme
lidir. Son Saat Tilrkiye gOzelinin bu esas ile seçilebileceğine 
kanidir ve onun için karilerindeıı Türknn en güzel kw 
payesine: kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar ver
nıiştir. 

Karllerimizden rica ediyoruz: 
Türklln en güzel kızı kimdir? Karilerimizden bunu bize 

bir mektupla bildirmelerini ri<"-' ediyoruz. Bu mektuplara 
namzet hanımın birer de resni konulursa, bu isim ve 
resim, arzu edilirse namzet gösterenin de ismile birlikte 
gazetemize basılacak, ve berb4'1gi bir ııam.zedin namzet
lifini teyit etmek iatiyen oluna oıılann da isimleri ilAve 
edilecektir. 

işte asd namzetler .. 
GOzellik kıraliçeliğine namztt olabilecekler iıte o zaman 

anlaşılacak, hakem heyetleri 6nlerinde açık bir intihap 
Zemini bulacaklardır. lıte o taman en gllzel Tnrk kızı 
ıneydana çıkacakbr... Refikiaizin bu suretle taayyün ede
cek namzetleri k"ndi kendilCl'lni namzet arzedenler ara-

sında intihab" koymaıı da mümknndllr. 

• 
Endişe berdevam! 

Yavuza karşı teneke tekn~ı r e 
çıkamayız, diyQrlar 

• 
ileri sürülen iddialara göre Yunan hükumeti bahrf 

programını bir saat içinde tanzim etmıştir 

Yunan donanmasının belli başlı gemilerinden «.Kılkzş» 

Yawzumuzun tamirinden son- için hayati ehemmiyeti haiz Bu bir ki.:rlüktil. Arada kay· 
ra Yunanları saran endişelerden olan bahri programı bir içtima- bedilen bn L:.d"r zamanı telafi 
bahsettik. da ve bir saat içinde tanzim etmek için süratJe hareketimız 

Yunan hükumeti bütnn bah- etmesi emsalsiz bir garabet lizım gelirken tedriç kaidesine 
riye erkinınm da fikir ve reyle- teşkil ediyor. bağ!anmamız da ayn Lir isabet-
rini alarıık Tnrk donanmasına Bu P.rogramda !afif sefainin sizliktir. Yayuz gibi ağır bir 
tekabnl edecek bir bahri prog- ve hava kuvvetlerimizin tedricen harp gemisine karşı eski teneke 
ram tanzim etti. takviyesi kabul edildi. teknelerle durulamaz. 

Bu program hakkında Yunan Fakat tasarruf emsma istinat Esasen alınan iki tahtelbahir 
erkinı bahriyesinin fikir Te mil- eden bu programın, bize ağır 

d de vazife ifa etmek kabiliyetin-
talealan gazeteler e intifa:' et- harp gemileri edinmekten ziyade 

den mahrumdur. mektedir. pahalıya oturması pd< muhte-
Bunlar arasında safihiyettar meldir. Sahillerimizin lmfif sefain 

adamlaem şayanı dikkat aözleri ile müdafaasının temini pek 
vardır. Yunan Vis Amirali ye şDphelidir. 
meb'us Rediadis Atina gazete· Yavuz senelerden bıeri tami-

. )erinden birinde yazdıiı maka- re verilmiş ve biz hu tehlikeyi 
lc~e ilJyor -lıı:i r liOiuJc bir kayıtsızlılda karııla-
•- Hilkfunetin Yunanistan mışbk. •• 

Vatanım için gene kara bir 
günün doğmamasını temenni ede-
rim. Yapılacak büyük fedakar
lıklara rağmen, bu programın 
isabetsiıliği yüzünden silahsız 

kalmamızdan pek korkuyorum. 
Açık hakikat işte budur. 

Saz meraklda~a Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
Memlelcetin medan iftihın olan 

HALK MUSbd 
Heyetinin iştirakiyle Taksimde Fiaı 

garajı karşısındaki sabık Gülüstan 

birahanesi TÜRK YUVASI nemile 

Te~ıinİ!lantnin on he~ni cuma günli 

Hasan hey idaresinde lı.nşaı edilecektiı 

:\leşmbaı ve mekıilat rekabet kabul 
_ _. etmez derı•rede eh\'cndir 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 
Cernhpaşa hastrmesi operatörü 

Muay~nehane: Beyoğlu, Rus ııefare

ıanesi karşısınJıı 348 numaralı suri
ye ça~ısı apartınınnı 8 numarada. 

Telefon· Hewv1ln 161.!) 

Doktor A. kutiel 
EJetllrtk mıddneierİylc t.>e~ukluğu. ldru 
dlrlltı. prostat, ademıılctfdar, tıel gev""vÜ· 
Ht' cilt ve fircnglyt a~r.sız tedavt eder. 

•"\.,...,1•1'\•ı~ 'll')f"AI•"'' '•~I ~1"1t4ftfttfil: !ll 

Doktor FETHi 
Cerrahpaşa Hastanesi 

Bakteriyoloğu 

Kan C V~an teamnltı) idraı 
balgam cerahat tahlilleri ile hasta 
tıklann hususi aşılan yapılır. Tele· 
fonla malt'.ıına tverildıgi takdirde tahlıl 
edilecek mevat aldrularak bil!harıı 
raporu takdim edilir. 

Muayenehane: Bcyoğlunda, Ağaca 
miinin karşısında 

Telr:fon: Bcvo~lıı 1).14 

NAKİL <:~:-::=a 
ur.. .KUBERT ABIJ\1t.Lt.K 
Deri ve zührevi hestalıkları 
mütehassısı Beyoğlu Tepe
başı 20 Pedrelli hanı No. 3 

5~Tel. B. o. 606<E=:J~ 

Uoktor Fevzi Ahnıet 
ol 

frengi, belıo~ukluğu, cilt, prostn~ 

7.aiı tenasül l 'e kadın ha~ıalıklanr 

en son usullerle az bir 7.anıaııdı 
rniisaiı şeraitle ıedavı "der. 

Adre~ Babıalı Çağaloğlu yokuştı 

köşe başı numııra 43 

Telefon: l~tanbul :i8Q<) 



Kışlık ne 
iSTERSENiZ: 

1 

Çocuk ve büyükl'er için Palto, Kostüm, Muşamba, 
yağmur geçmez hem Gamsele hem Pardesü, kadın 
Mantolan ve kadın Kostümleri ve elbiseye müteallik 
her ne isterseniz bunların en aatl•m, en lmDamth 

ve en keseye ayıran olanlanm 

Sultanhamamında Yenicami cacldeainde 

Yeni Türkiye 
• 

ELBİSE F ABRiKAslNDA bulabilirainiz 

Satılık fabrika 
lstanbul Emvali eytam ideresinden: 

Halil F abri beyin iclaNye •efaen mefruğ ba!mum Çekmecede 
Kalender mevkiiade. hat boyunda kala Te .._ tlrll -Ji • ima· 
Jita ve alelhusu ispirto iatihaline ekeıftH pyet ....a ft metm 
fabrikası mllzayecleye çıkanlmfbr. Mezldbo fabrika yirmi bet dhllm f 
arazi dahilinde kiiıa •• aynca mlatahdimbı ikametine malllaa ı 
bir daire ile fabrika dahilinde iki adet OD 8ç atmoafer tuyıklı 
Lalqayr buhar kazam Ye aeben beygir kuvvetinde aynca bir bu
har makinesi, dökme demirden mamul aekiz ve oa iki metre lrti
faında iki taktir eihaa Ye le Wr • balain.._ bir 
santrifüj tulumba iki adet otuz ton n i8tiap eden ıa depo511t lif"' 
büyük ahşap fıçı ile on 6ç dekovil arabua ve dekovil arab•
iflemesi için ray fe11iyab ile sair fabrika malsemesi Ye allt Ye 

edevabmn nm ve cinsi ve kıymetleri idarede mevcut dOl)'UI me
yanındaki ehli llibre raporlanncla lllUMl'l'ah olclap.daa talq» olu
lann idaremize mUracaatla bu dOl)'alan tetkik ve malıall• de mtl
ıahede ~e te'diflerini d~rmeyan etmeleri ilin olunur 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip "5" inci ketide 

11 kinunevvel 
Büyük ikramiye: 

50,000 liradır 
Aynca: 2 5,000, 18,000, 12.000, ] 0,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 Jirallk bir ..akAfat. 

İkramiye kazanan biletler nerelerde satıldı? 
45,000 lira iubet edea 1,967 muurah Wlet. l.anW, 

Tarsus, Maniu. 
20,000 lira İluet edea 40,765 •......U 

lzmir Samaua. 
15,000 lira isabet cdea 55,494 lllllDVah bilet lttubul, 

Antalya, Bandırma, Sama-. 
12,000 lira iaabet eden 37,377 numara& hDet latanbal. 

Bursa, Ceyhan, İzmir. &,.•. 
10,000 lira isabet eden 26.159...... bilet 

Edirne, Fatsa, İzmir, Karacaaıda sablmlfbr. 

Piyanko keşidesi 
• 

Hillliahmer lstanbal merkezbldm: 

15 teşrinisani cuaa sbi uat 10 buçukta Hillli-hmw ı.t.nW 
merkezi binasında Hililialmer Slll'at eYi ~ çekilecektir. 

1 HalİıaD hul41 etti 
Her muamele mecburt olarak 
yeai harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAJdNEsi 

Avrupeda 1898 ecneııinde ilk 
imal edilen im yazı makinesidir. 
Şimdiye kadar betftn dünyada 

380,000 ADLER MAKiNESi 
Sablanpr. Aoadoluya 2684 ma

kine g6ndeıilmiştir. 

ADLER 
Maldneainiıı •u1118İyeti: 

Hartierio mtıvasi vuruşudur. 
Bu fabrikamızın ihtiraı olmal. 
itibarile başkalan tarafından tak
lit edil ııe:s. Da sayede fazla 

kopya çıkarmak mQmk6ndilr. 

ADLER MAKİNESİ 
?EK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESi 
EN fYİ BİR MAKi

NEDİR 
An.dol• içia tlllt Acentalar 

umıaktaya 

Biır Ahaao mil"M•111 iMrui 
altında t.t.nbuıda her fİD'. müi
na tuDirİ için bir taıııirhane ka-

,at ettipmizi tebşir eyleriz. 
Dütito mektebi fstanbtıl, hah~ 

bpı eeoaf bankaSL 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RIŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda ham 'T,10 

Gelate ,_. lnttuta 447 

• 

işçi aranıyor 
Devlet dcıniryollan ve li 
manian umumi idaresin 
den: 

Erzurum - Sank-. blllb ftka Wr -taca. hJr demirci, 
ikinci ımıf bo,.a n ld ..... t.tifec:Wae ihtiyaç v 
Banlara bilimtihan pterecekleri liyakate g6re, 30-70 k 
( l>et it~ aWi ) 1eV91jfe Yelil..&dir. Talap olanLırclaa 
.fcarada "bulunanların iatrdanamelerlne leffedecekleri aık 
ftlikası, pGli.çe 1DU1add•k ,hDmDiyll T•'"8ı ve ehliyet-:_ 
lerile nihayet bir aya bdar Zat itleri mlc:IBrlnthe ve u 
baldakilerin de Haydarpapd We••e mnfettifliğine mllra 
tl)'lemeleri ilin olunur. 

T'Glballa 11cus qaobOya 
Mobılya almazdn "ja aipalit etmezden evel 

A. SOFlANOS 
MOBiL YE MA~AZASINI ziyaret ediniz. 

Beyoj'lu, Aamahmeaçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, ıailam, emı.Wr.- ~ imal eden IOn ıistelll 

Ye elektrikle mlltehanlk fabrlb. Taksimde, Taksimkıtla 
No 48 Telefon Be~otba la 

SERi ve tl1NAU TESLIMA T 

t.taal>ul dWIDcl icn dlllre
lillden: 

AbdGrrabim edeııdbün Dlmftri 
efendiDİll laaB 1ıayabada borç 
a!dığı paraya mukabil vefaeu 
ferağ eylediii M•bmutp ... da 
cedit Necip ef.di aobjmda 
atik 25 ~dil 18-20 awnarah 
bir bap bıuıeaiD lllllf laillet4 
borcun •eıi---İlm• .....,. 
ilaalei eneliy•i ID'Ma içiD 30 
sin mlddetle atızayeclefe ke
-1arak ytb (100) lin l>e«lele 
talibi ulıteainde olup bt'i dla
lem icra lulmmak here ybde 
bq zamla on bet gGn mllddetle 
mllzayedeye konvh•ftur· 

Hududu: Servet hanım, Ad· 
W,e hiılu-. 19 ' Mı w .... 
ftlnin ..,filr ye ~ ... 
tarik ile malDt: ........ 956 
ar,.11 ~ uuid• 151 
arflD Wna mfıtebalrili adralaada 
bahçedir. 

Evsaf ft mlftemlllll: Cedit 
18-20 munaralar ....... ili 
bllllkten ibaret o~ katla ..... 
lııinada bir antre bir killr iki 
tatlık olup birinde 11 ne .... 
.. frenk tulumba11, mutfakta 
pmnll tlç kip iki odanlak Ye 

k6mllrlDk bet anJdr m Wr 
..mı JGkll Ye dolaph ft .... 
9 oda 3 hail hahçecle im,.. 
" sarnıcı mubte.t elek
tik tertibath bir kısmı tehi di
ler k11mmda medyun Nkin 
3'00 lira kıymeti mulaammilleli 
muhta~ tamir abpp .haneldn 
maezkir Dlllf bi11esiae talip oı.
Jar ve daha li1ade maltamat ti· 
ll8k ., ... ...., lrqmeti 

auh• ı · · ylMle oma•• 
tinde pey ... ft -.ı sn 
clOsye nu..,...m .......... 
latanbul dardlbıcD icra memu. .... 
lağuna muracaat etmeleri Je 

t.12-29 tarftılnde halel katifal 
icra k ...... ilua o1 ... .,. 

Be1otlunda Sut~de 15 ~ 
marada madam:'Ltina biJal* 

lıt>:ıo 
Yakota .. 

~· l.tanhul 0çllncll ıcra m 
lupndan : Osman Nllsret 
BeJotla Oç&aci Noterliğiıı 
musaddak 7-6-29 tarih ve 
m • mı. wt muci~ 
Lvn:onm oıan b"''ll 1 ... 

maa faiz ve mU3rifl i 
rehin paraya çewilmeei 
tile tahsili talep edilmit 
bel 1111 teWlt glnderilen ···--~
emri zahrma ftrilea terbte 
IWli mezkt\rdan bir ay e 
p1tbtlmz 99 halen ikamet 
DIZID meçhul bulunduğu 
..... ._. mebni tarihi · 
elan itibaren bir ay zarfmda . .1 

itirazum varsa denniyan e1· 
m•iz aksi halde am takip e 
en Gç. p zarfmda borcu 
eJlemediiiaiz surette reluıia 
blarak iatifayı matlup edil 
ademe emri makamına 
olmak llzere ilin ve tebliğ .... 

8eflktq icrumdan: 
Bir borçtan dolayı mahcUS 

funahtu mukarrer bulunan 

10 Jaflannda Simental di 
aiyab ve kınDa yerli 6 Yaf 
da iki reis sağmal inek 27/1 
929 tarihine mtısadif ça 
... ..t 15 ele Fatllade 
puaıında bilmlizayede 
~ talip o 

Zayi ye11m vo vakti me&karde 

9-11-929 C1ilalllteal flllll _. ...._.. '.Mln111'U 

9-10 arumda Tepeiqa - E• L,. ....... ___ .,. __ ilAn_olv._ım:~ur~·~~ 
aı&nO aramda ifliyen 2 ael **Y"' •• 
W tramvay arabuı denmada 
Ruaca gazete i~ anla 
llccari hesap defterile ldhp ve 
uire aautulmaı olduianda 1»,a
lum atideki adrde getlrdllderi 
takdirde memmm de~eri 
lln olunur. 

latanbul Yetildlrekte Hoca 
ll1n1Dd• bajınek&ı Necdet. l 



I 

~~~Utun ..... ,..._._ 

Boğazdaki yangın ! 

muslukları 1 

Şehremaneti tarafından Boğaz
içinin Anadolu cihetindeki ma
hallelerin muhtelif yerlerinde 
bulunan yangın musluk levhalan 
duvarların pek aşağılarına asıl-
nıış, bu yüzden bazılan koparıl
ınaktadır. Bir çok masraflarla 
Yapılmış olan levhalann biraz 
daha yüdseğe çıkarılması icap 
eder. Nazan dikkati celbederim. 

* 

Bir yolcu 
N. 

Kaybettim 
. 927-928 ders senesi başında 
istiklal Jisesinin onuncu sınıfın· 
dan aldığım tasdiknameyi kay:
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin kükmil yoktur. 

Hacıkadm mahallesi 
N. 69: M. Halis 

* lı istiyorum 
Yirmi yaşındayım. Türkçe, 

Fransızca bilir ve yazı makinesi 
ti ile yazanın; bu hususta şehadet-

llamem vardır. 
ıf Beyoğlu, Aynalıçeşme, Saran· 
ıJ di sokak No 41 
lit· Garabet . Ohanyan 

* Yaşım on beş olduğundan 
lıeı· yerde çalışamıyorum. Daire
lerde ve müesseselerde daktilo
iraflık yapabilirim. Arzu eden· 

oıf lerin adresime müracaat etme· 
ti lerini rica ederim. 

Beylerbeyinde Abdullah ağa 
"" mahallesinde sebzeci Pandel 

vasıtasile Muazzez 

* Muhabere 
Ali Memduh bey: mütalaanı:: 

,. ..f ..... ğ.. ...ı-.. ı..ı.. ı. ..... ı.
içfm sermayenizin hangi tica-

şubesinde daha faypalı 
bir surette işletilebileceğini 
katıiyetle size tavsiye edecek 
llle:vkide değiliz. 

Bir def'a da ticaret odası 
~rkanı ile istişare yapınız. 

A. S. beye 
Teşekkür ederiz, efendim. 

on Saat » in tefrikası: 29 

Karanlık 
J-Juharriri: Vels 

- Gidip yukan odaJan 
•rayınız. Tabancanızı kullan
lnaktan çekinmeyiniz. 

Polis, fenerini yakb. 
- Peki efendim. 
- Zaten boş odalardan bq-

ka birşey bulamıyacağına emı
bi ın. 

Memur sert adımlarla odadan 
Çtkb. Bir dakika geçmeden ayak 
•esleri kesildi. Şanon dışarı koş
~ ve sordu: 

- Ne oldun? 
Boğuk bir hınltı, ayaklann yere 

'lh-ünmesine benzer bir ses ce
"'P verdi. Bir saniye sonra yu
~lrdan aşağı birşey yuvarlandı. 
~ bir serpuştu. Stil yukan koş
~ Merdivenin orta yerinde po
lia asıJmıştı. Stil sıçrıyarak boy
'-'ındalci ipi kesti. Memuru bay
btı bir halde Malpasın odasına 
ttirdiler. On dakika sonra po-

kendine geldi. 
. - Tam merdivenin orta ye
~de pencereden atılan ip bo
rı'!-•nıa geçti. Bağırmama mey
~ vermeden süratie yukarı 
ç~ldim. Yapılacak hiç birşey 

asa 1 
1000 Her k·ariini 

Türk· lirasına si
gorta ediyor! 

Hu hizmetine mukabil sizden 
• 

istediei hiç bir şey yoktur. Ih-
tiy ar edeceQiniz bütün zAhmc 
senede bir defa matbaamızo 

uijrayarak sieorta senedini 
almaktan ibarettir 

• 
ilave edelim: karii erine "Son Saat,, in 

edeceği sigorta senetleri takdim 
hükumetçe de · muteberdir 

Lıi:tf en bir kaç güne kadar ''Son Saat,, in 
karii olduğunuzu ispat etmek iizere da-
- bıtacaeımız.. aklayınız. 

işte karilerimizden· 

Surat ... 
Afütercimi: Umer Fazıl 

yoktu. Serpuşumu atmak habn
ına geldi. Her halde ruh olmalı 
mister ~an on. 

- Kaç kilosun? 
- Seksen beş. 
- Seksen beş kiloyu iple çe-

kecek ruh değil, insan bulmak 
bile güç. 

Kapı çalınıyordu. 

- Stil, düğmeyi çevir de kapı 
açılsın. 

Dedi. Stil düğmeyi çevirdi. 
Şan on: 

- Şimdi aşağı inmek zahme
tinden kurtulduk. 

Bir dakika beklediler. Fakat 
kapı vurulmakta devam ediyor
du. 

- Kontrol bozulmuş, gidip ... 
Lambaların ıönmtsi sözünü 

kesti. Muavinine: 
- Duvara yaslan. Fenerini 

yakma. 
Stil ancak duvara yaklaşmıştı 

ki bir silah patladı. Kurşun şap
kasını sıyırtarak duvara saplandı. 

Kapı şiddetle vuruluyordu. 
Şanon fenerini yakb. Elinde ta
bancası olduğu halde bir adım 
attı. 

ricamız! 

- İşte ..• Pencerenin yanındaki 
köşede. 

- Evet ... Duvara yaslanmlf··· 
A .•• A ••• 

Birden bire köşede mavi bir 
ışık parladı. Oradaki adamı ay
dmlatb. Simokin giymiş bir a
dam ellerini göğsüne kavuştur
muı, hareketsiz duruyordu. (Şa
non) heyecanla kanşık bir kor
ku hissetti. Stil kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Ôlii... AUahım... Kendisi .. 
Bak Şanon.. Leysil .• 

xxxvı 

Gizli merdiven 
Yavaf, yavaş mavi ışık söpdll. 

Uzaklardan akseden gôk gii
rültüsüne benzer sesler iıitildi. 
Şanon hızla köşeye koştu, elleri 
souk duvara dokundu. Aşağı sa
londan ayak sesleri geliyordu 
Demek ki kapı açılmışb. Şanon 
aşağı koştu. Ser taharriye mer
divende tesadüf etti. 

- Kapıyı kim açtı? 
- Bilmem .. 
- Demek kontrolun bir düğ-

mesi daha var .. Evi kordon al
bna aldınız mı? 

Arkataraf için gelecek polis
ler geç kaldılar. 

- Neyse.. Malpaa ın odası 
kat'iyen boş bırakılmamalı .. Bu 
adam eve sebepsiz gelmiyor. 

A 

yegana 

Her halde bir çıkaracağı var •• . 
Diyerek aşadaki Afrika put

lannın bulunduğu odaya indiler. 
Şanon duvarlan muayene eder

ken sevinçle d6ndtl ve: 
- Buldum. 
Dedi. Omuz verdi. Duvar ağır 

ağır açıldı. 

- işte Malpaa cenaplannm 
gelip gittiği yol.. Hem bakılll% 
merdiven dışardakine ne kadar 
yakın. Hatta buradan inen bir 
kimsenin ayak seıi öbür taraf
tan işitilir. 

Merdivenden putlann bulundu· 
ğu küçnk odaya çıkılıyordu. Ge
ne bütün taharriyat bota gitti. 
Şanon llmitsiz bir tavurla muavi-
nine: 

- Stomer in memuru bili 
vazifesi başında mı? 

- Evet.. Leysi nin vekilinin 
emri altında çalışıyorlar. 

- Sen aşağıyı ararken ben 
de bir kerre dama bakayım. 
Şanon yukan çıktığı zaman 

memur dolatıyordu. Yanına 
yaklatb ve sordu. 

- Hiç kimseyi görmediniz mi? 
- Hayır görmedim efendim. 
- Öyle zannediyorum ki ıfzi 

burada lüzumsuz bekletiyorlar. 
Aşağıda olup bitenlerden habe
riniz yok mu? 

- Hayır ... Yalnız bir adamın 

Sahife 11 

İmam ve müezinler 
Diyanet işleri riyasetinin 

yeni tasavvurları 
Diyanet işleri riyasetinin ca

milerdeki imam. müezin ve 
kayyım gibi memurlara da dev· 
let memurlarına olduğu gibi ve
fatlan takdirinde yetimlerine ve 
zevcelerine eytam ve eramil ma-
8fl bağlaıımuı, bu vazifelerin 
evllda intikal ananesine nihayet 
verilmesi için bir teıebbüa yap-
acağı haber alınmıtbr. 

Kııa hik&yelcr 
(DlSrdOncn ıayıfadan mabat] 

elbiselerimizle çıktık. Onlar da 
bizim gibi birer birer çekildiler .• 

On dakika ıonra herkes, Na
ttıriat olmuıtu, erkekler, çok 
kıaa deniz mayolan gimişlerdi; 
kadmlana hiç bir şey.... Hepi
miz jimnastik adımile çif çif 
parkın yilkaek otlan arasına. 
mart marşll •• 

Bir aralık hoca nefes nefese: 
- Herkes bizi takip ediyor 

mu?. 
Diye aorda. Durmadan arka

ma baktım. Sekiz kişiden alb 
kişl ka1mıftık. Bir çift ortadan 
kaybolmuttu. 

Hoca alel6sul: 
- Belki yorulmutlardır.. Olur 

al. 
Dedi, •e mart marta devam 

ettik. Bir zaman sonra ge
ne arkama dönüp baktım; bu 
sefer dört kişi kalmışbk. Maa
mafih. bitap bir çifti, kaybol
madan evvel. kalın bir ağacın 
dibinde, bir yer ararlarken gör
dllm. KilçUk gölil geçtiğimiz 
esnada artık hoca ile benden 
kaşka kimle yoktu. Hocaya işa
ret ettim. Kızarak: 

- Nenle bunlar. canım? Diye 
bapdL 

- Ne olduklanm anlamak 
için, aramak beyhude, dedim. 

Zavallı adamcağız pişman ol
muı, « Natürizm • hakkındaki 
itikada kalmamlfb. Kolundan 
tutarak eve getirdim. Yolda 
bağınyordu : 

- Natiiristler, natüristler 1 .. 
Cevap vermedim. İhtiyar a

clamlarm tersine gitmek iyi de
ğildir, fakat - aöz aramızda -
S:id~rum 1 Niçin bu adamlan. 
h · nattlrist olmaktan mene
diyordu; mademki bundan daha · 
natüHl bir ıey yoktur? 

arka kapıdan çıkarak orada 
bekliyen otomobile bir şeyler 
yerleıtirdiğini gördllm. 
Şanon meseleyi nasıl hallede

cegını bilmiyordu. Düşünceli 
bir vaziyette qağıya indi. Mua
vini taşlıkta bulduğu çantayı 
amirine verdi. Şanon çantayı 

açtı. içinde bir ıite ile bir tınn
ga vardı. Şınnganın içi renk
siz bir mayile doluydu. Dikkatle 
tetkik etti. 

Stil sordu: 
- Bir az evvel kullamlmıt 

değil mi? 
- Evet ... Tahlil edilmek nze

re mlldllriyete yolla... Artık 
sabahta oluyor. 

XXXVIII 

"Stomer,,, taharri 
acentalı~ 

Stomer taharri acentalığı yeni 
«Siti• de idi. Sabahleyin mister 
Stomer hususi kapısından yazı

hanesine girdi. Muavini Vilit 
Ostadımn geldiğini görllnce gü
lerek ayağa kalkb. Stomer 
ıapkuım çıkararak sordu. 

- Portmen meydanından ne 
haber? . 

- Viliksin raporuna göre; 
. Şanon dün gece evi kordona 
aldırll11f. 

[Arkası var] 



Saraydan sahneye 
.4 lma.rıyada bir prenses kocasında-,, 

a.y:rılarak .. ~tıh.11~ye çıktı 

ıllntı rrrı,anorı' fyatrosunda (\nrsi.n t.lansöıil) piyesinde baş 
'" oytıaınakta ol•o awtris Eliı.a~ot .Ştrikrot Anhalt prensinin 
e.a~i kımsıdır. Kocasile geçinemediği için boıanmış, baba
sınm ::Hnini alarak ( Kontes fon Askanien) olmuş, fakat tiyat
roC'uluğa başlayınca bu ismi de bırakmıf, aktris ( Eli7.abet) kalmış
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hepsini de dinler, 

Galata Osm•nh bankası ıırası Kuleli mağaıa .• 
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8 sene sonra 
Bir ı\hnan ınuharriri 

cinayet le i th:l rn ve 
tev!df olundu 

Beriinden ( D~y:i Meyi ) e ya
Zlhyor: Maruf focianUviılerden 

' ,,,.c dram ar!'.:stle-rio:ien Peter 
Mıırtin Land!el, 1921 de ol( Kara.. 
ordu » askcr!.er!nden birini k•tJl 
ile itham cdilerf!k tevkif edil
mi,tir. 

Bu habıl!r Berlinde bir fİmşek 
ıüratiie yayılmıı ve büyük bir 
heyecan vyand1rın:9tır. Çünkü 
Landdel, halk tarafından çok se
vilen ve takdir edilen bir san' -
atkardır. « Berlinin üzerinde ze
hirli gaz » isimli piyesi o kadar 
muvaffakiyct ka~:ınmıştı ki, ıon 
temıtilinde halkın coşgun teza-
hüratını teskin için polisin mü
dahalesi liizımgelmişti. 

Tevkifini mucip olan mesele 
hiç umulmadık bir zamanda Brcs-
lav talak mahkemesinde ortaya 
çıkmıştır. 

Vasi emlak ve arazi sahibi 
olan baron fon Rifthofen tara-
fından açılan bir dava esnasında, 
şahitlerden biri birdenbire ayağa 
kalkmıı ve halkı hayret ve deh
ıet içinde bırakan bazı ifıaatta 
bulunmuştur. 

Söylediklerine nazaran, cüm
hurivetin askeri ve sivil makam
lan · tarsıfından gizlice teşkil edi-
len gayri kanuni «Kara ordu» 
nun bir kısını Rifthofenin ara
zisinde bulunurken, Fritz Köhler 
isminde bir;si gizli bir mahkeme 
tarafından ölüme mahküm edil
miş ve ormanda iclam olunmuş. 

Bu ifşaat büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Hakikaten Fritz Köhler 1921de 
ortadan kaybolmuş ve polisin 
bütün gayretine rağmen akibeti 
hakkında maluınat elde edileme
miştir. Mahkemedeki bu umul
madık ifşaat neticesinde, Köb-
1 ri ormanda idam eden heyetin 

başında olcluğu SÖ}rlenilen Müller 
isminde birisi tevkif edilmiıtir. 

Müller, o zaman «Kara ordu• 
efradmdan olan Peter Martin 
Landclin de bu işte müşterek 
olduğunu, hatta Köhleri öldüren 
son kurşunu onun attığını söyle
miştir. Bunun Uzerine facia ar-

Kadın boksörler 
Cehre/erini bozm<ım. .. 1k icin veni , , . 

bir care 17':.ıldular 
-

Boks yava§ yavaş kadınlar arasında da taammüm ediyor. Fakat 

nazik vücutları acaba o mUthiş yumruklara tahammül edebilecek 

mi? Mamafi onlar bunu duşünmekten ziyade, yüzde bir arıza hasıl 
olur da güzelligimize halel gelir, diye endişe etmektedirler. 

İşte bunun içindir ki resimde gördüğünuz veçhile yüzlerinde bir 

maske ile boks yapmayı daha müvafık bulmuşlardır . 

tisti için bir tevkif müzekkeresi 
kesilmiştir. Facianüvis, odasında, 
yazı makinesinin başında yazı 
yazarken tevkif edilmiştir. 

Landelin, «İhanet edilen genç
lik» isicli romanı henüz inti~ar 
etmiştir. 

Landel bir romanında, (Kara 
ordu) da hüküm süren, meza
limi; sırlarını ifşa etmekle it
ham edilen bir gencin sureti 
katlini anlatmaktadır. Bunun 
müstekreh bir hakikat olduğu 

görülmektedir. 
Landel pek garip bir hayat 

yaşamıştır. 

Bir köyde doğmuş; harp çY 
kınca henilz pek sıe.nçken ord~ 
ya dahil olmuştu. Bir müddet 
ilahiyat tahsil etmiş, sonra 
zabit ve tayyare pilotu olmuştur· 

Sırasile, katiplik sinema ar 
tistliği, polislik, boyacılık spor 
muallimliği yapmış ve hatta bir 
kere de oldukça mühim bir as'" 
keri memuriyette bulunmuştur· 
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omatizma, verem, kem .. ·.lill 

Er uğru! Mağazasındaıı~ 
BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
MÜN ASEBETILE 

ha 1'ciki büyük tenzilat 
~====== 

En·znfycf sandığı m{idurluğunden : 
Em!ue baoımın 18628 ikr3ı; ım:narah deyn ~erı~di mucibince Em

nivı:t SflO(h?!ından iıhl:r:az evlcdi'ri nıeb!a.~- muka.hi!inde Sandık n!l-., - J Q ...., 

:ınnıt :n?rh:ın hu'un~ı' Ramide Ct.m:ı mahaHc!inde Ey!p cadde!!nde 
c".ki 6 •ııl?h.uter ve yeııi 4 mmH!.ralı \'~ a!tmıl arşın arsa Ur.erine 
:-ı-::~)!.1i ~·h~ap ii<:i lttl.füm ib:ıret 4 eda, bir sofa, bir rn'.llfak, 
yıi7. dert nq:n bahçe ve roii~~::::ne!a~1 s:tinyi havi bir ha:ıeuin ta-
rn~ını \·~clt:roi lubnrunda Lorc<.m vc:-:lmcmc..s::ıden <lo!ayı satılığa çı-

1 lctır1!.;ro:k ~!!.u liaa bedel ile roi!şteriıo.ıi munma kat'i kerar çekilmiş 

i..- .. !~ '):.~~ı <::'{:. ,-fo.de on zam ~le başka bir ınl\{~tri çckarak mürayede 
b•··1c.: .. ,i .l31 lir.,ya ib!~i e:ylcmir e:!ına11 cihe!.ile mezkfır hanenin 

• '.;;0 ·11-'.i:!:J hrihi11e nıti~aclif i:>11ümfö'deki ç:ır~arnha günü tekrar son 

rn~:ı~y~l;.:a:ııin krası ve muamelesinin ikmali mukftrrer bulundu
yımdıo.n blir obııl11rın me2.kiır giinde nihayet saat on beşe kadar 
Sandık iduesinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

&1J Mi C ER fi** 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ve terl.-osla mncchheı. 

ne71ıfet ve t;ıhııretile müştcnlerinin 

ma1.lıan tnkJiri olıı.n otelimize bu 

~efa m11ceddeden lıaııyo ınıılıııllile 

tdc yatnkh odalar in~a edilnııştir. 

P,inaeııa!cyh aile ikametine do son 

derece ~!,·er:~lidir. Ehven ücn:tlo 

nLcın maııksydcdilir. H:ıhııtııu ve is
tirahatini anm eden zevatı kiramın 

t~şriOeri kendi nıeııfontları iktiı;usııı· 

dandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türh<>ıı!ncfe 

Tdcfon 1402 

ademi iktidar, lasallfıbu ıerain, 

bel gevşekliği, göğüs hastalıklarına 

karşı HASAN KUVVET 

ŞURUBU gayet nafidir. 

SOÇETAİTALYANA 
Dl SERVİTS MARİTTİMİ 

(AFRODlT) u
puru 20 tcşrini
s.1111 çarşamba 
[Burgaz , V :ırna • 
Küstcnce , Sulina, 
Kalas ve lbrail J e 

(KONSTANTL lQPOTl) vapuru 
21 teşrinisani perşembe [ Na po!i, 
Marsilya ve Cenova] ya gidecckur: 

(!TAYA) vapuru 26 teşrinisani 
Sr lı (Sitmar levant ekspres olarak) 
[ Pire, Napoli, l\larsilya ve CenO' 
va J ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada merkc• 
rıhtım hanında umumi · acente' 
sine müracaat . Tel. Bevo~ltJ 
77 ı - 772 ve ya Bcyoğlund• 
Perapalas altında Natta NaY 
vonal Türkiş turist acensi}'' 
Telefon Bcyoglu 3 5 99 ve _Y' 
Tokatlıyan karşısında beync}mıl~ 
yataklı vagon kumpanyac;ın 
Tel. Beyoglu 2 3 3 O ve yaht.1' 
Jstanbu]JJ Eminonünde tz1111

' 

sokağında 8 numarada acente 
vekiline müracaat 

Tel. İstanbul 77~ 

Nes'ul müdür: Selim Rağ•P 

• 
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