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ı2 sayıfa

NEŞROLUNU~

yeni teşebbüslerimizi . duydunuz mu?
·

Anlamak istiyoruz?

Seyrüsefer memurlan
ne

it

yepıyorlar7
Vak·a, bir
kaç gl1D evel
akşam
.:saat
aıtqa

doğru

olmuştur.

Eski

Ticareti bahriye filomuz .

Son sekiz ayda yenHlen
7 gemi, aldık
Aynca

ismile « Cesri
cedit • ve yeni adile «Ka rakay k6pr0sll • denilen uzun
ilaha tızerinde bir ejderha nap,
boylu boyuna yabyordu; bir
ejderha ki; kablettarih devler
bile ejderhanın bu kadar uzullunu görmemiıtir.
Başı Voyvoda yoku§Unda ve
tyaldan Bahçekapısında idi.
~mda ve kuyruğunda birer tek
i8zü, sağında ve solunda ytız
lerce gözleri ve bir o kadar
•izı vardı; yilzlerce insanı yut"1uş ve bir o kadannı yutalbadığı için dişlerinin kenarına

iki

kumpanyamız~ iki büyiik

vapur

ısmarladılar

BabçekapU111a

balan olduğunu

~

aeyı&der
lllemurlarının
yol vermemeli, acemiliği yüzünden böyle
bfriktiklerini söyledi. İnanmadık
teJıkik ettik. Doğru olduğunu

Gfrenince diltilndük :

izdihamlı

lcunmu vusta

meydanlanmızda

şövalyelerini

an-

dıran kırmızı migferli baılarile
taldam

gösteren

seyrüsefer
lbenıurlanmız ,
bu
kesafeti
lıafınetemedikten sonra mevcudiyetlerindeki hikmet ve sebep
iledir?..

Hir kan, iki koca
• İkisinin de ismi Ali,
llc isi de «Ayni adamın
oP-luyuz» diyorlar

in

Ticareti ~briye müdü·

riyeti liman şirketine
ihtarda bulundu
Haliçte aandaBa brpdan kar' 111• geçmek ıon glbılerde pek
alfkll Ye tehlikeli bir hal alIDlfbr. Uman firketinin mavmıa,
kayak, latlaipot •e saire gibi
merakibl fii'ketla eaki binası

1

BuQünkü

ı lnıiliz hakumeti
"-'miu,,,01'

Lıgilterede, idari

Ye

bllro iş-

ltriDe karp kadınlarda bliyük
bir alaka vardır. Bu yllzden, lnedilmittir).
_ gilb devlet memurluğuna intisap
Veli Zade: ( 1692 de hqa eden bdmlar ıimdiden erkekedilmİf 2531 tonluk bir fileptir). lerdeıa çok fazladır.
Bunlardan mada enkaz çakarOn sene .Gara ba miktarın
~aya ~ bir ele 1907 d_, 1\lr kaç mlali fazla bir niabeti
1Df& edilmif 177 toluk bir al·
bulacatı muhakkak addedilmek·
gartla ~.
tedfr.

yazılen

(lq aahlfolorlmlzdo)
B

QnoQ -hlfodo

kalına {Osman Cemal),
bydah natilıatlar.

Bana
4

QncQ

aatılfedo

Son macera (Casusluk ııergftz•),
Niçin ölmeli (Roman), kısa lıiliye
a inci aahlfedo
c Yatak • ı Yeni romanımuı ( Sell-

hattin Enle), Psikoanaliz mfitehasmı
mmn cevaplan, Şehir dedikodulan.
O 1n01 aahlfed•

Spor 1ayıfası
8 inci -hlfode

Sal yolculan (M. Turhan beyin romanı), ~çük eğlenceler.

e

'

uncu aahlfed•

Gtızcllik

mnsabak1.11 hakkındaki
teklifimiz

firkete

caktır.

gllnden güne fazlalqmaktadır.
Yapdan bir iatatistiğe g&re, aoa
aekiz ay zarfında ticareti bahriye filomuza yeniden yedi gemi
dahil olmuştur. Bunlardan mada
tamnmlf iki bilyilk firma İngiltereden birer bilyilk ve tarihi
inşası yeni iki vapur alıiıak te-

Son Saat

köprü

habrlabmfbr.
Umaa mer.akibl için Haliçte
lflek olmayan bir ilkele gGıte
rilecek •• diler iskeleler bu
tehlike& izdih•mdaa kurtarıla·

lstan&ıit itmanıni ytilnız Tı1rlc gemllerl ile dolu gôrmek
pek kısa :amanda nasıp olacaktır.
Ttırk ticareti bahriye filosu gemi ıileptlr. 1895 te İDfa

inci· sayı(alara -bakın.-·

Haliçte üçüncü

m-

ka·
......

Ye

ıı

IDID.den Uakapamna kadar Halid doldurmakta ve denizin
dartte i~llntı kaplamaktadır.
Btt bal merakibin çokluğun
, cin d~ Dımal ve intizamsız·
' Iıaa•m~.
Ticareti IWUiye mlldl\rlilğtl
buna bir nihayet vermek ltızu

Hayır sahibinin biri imdadı
•~ yetişerek, cinsini
tayin
emediğimiz bu ejderhanın,

toyvodan

uncu ve

1

'8mıştı.

...,,, ........

- O

il inci aahlfedo

(Son Saat) in

sigortaııt.

ÇenQın ceddcıinin
tevıü
Ankara~ 16, (Telefon) - Çan·
gın caddesinin 25 metre geniş
Wüe açdmuı içia iıtimlik hUU"hldanlla ISqlannlıtbr.
Bu cadde aym zamanda bir
metre yilbeltilebilmek için · dol·
durulacakbr.

Ziraat bankan
hey'eti umumiycıi
Ankara, 16 (Telefonla) raat

bankası

Zi-

hey'eti umumiyesi

ay sonunda toplanarak hesabab

tetkik ve bazı mukarrerat ittihaz
edecektir.

şebbüsibıde bulunmuşlardır.
Son sekiz ay zarfında alınan
gemiler pnlardır:

Rllotemiye: ( 122 tonluktur.
1883 de inşa edilmif, yolcu
vapurudur.)
Adalet: (1893 de inıa edilmiş
1334 tonluk yolcu ve hamule
taıımaktadır).

Gerze: (1034 tonluk olup 1880
de inta edilmif, yolcu ve hamule
gemisidir).
Ercllmedinur: ( 1882 de iııta
edilmit 3170 tonluk yolcu
gemisidir).
Nazım: ( 3112 tonluk olan bu

Serez peskoposu
Serez kadısının yapmadığını yapmış

l'ayatta öyle garip hadiseler
. t~sa.rlüf er o ur ki muhayyel
lb r.cevrn'arına, vodvil'erin karkarışık vak' al arına taı çı..

~-

İtte

bunJardan bir tal"esi:

l'llbu kaybeden baba!

liarbi umumide Rus:ar Şark
[Mabadi üçüncü sayıfada]

.Serez peakoposu, bu ıehirde
yapılmak istenen güzellik mü·
sabakalanm menetmek için bu
müsabakaya iştirak edecek gll·
zellere karşı bir aforozname
neşretmiş. Bunu haber veren
Yunan gazetesi gtizeherin papasın saçmalarım dinliyecek zihniyette olmadıklanm söylemektedir.
Rolleri VP devirleri geçmif
insanların dfinya iflerine bayat
fik:rlerini kanştırmak İltemeleri

ne ne denir?••

- Avucumda ne var? Bil bakaJUD?.
-

Mutlaka iate:~ifn.1: ~-~··~· .

_..

- Bildin. Pekl üç .lloatilmHlk?~

•

t

2

Son Saat

Sahife ·

Müntehirler

Edgar Kine

Cesetlerini yakn1ak
üzere yarın bir akrabası
geliyor

Bu al~şam bir çay
ziyafeti veriliyor

Geçen

gün

T okatlıyan otelinde zevceaile
birlikte intihu
eden Alman n >
teri M. Siknt
Aronun valideı
Aıman konsoloa
hanesine bir tel
graf çekmiştlı
Bu telgrafta co ·
ıetlerin
defne·
dilmemesi ve M. r---ııııııiiıııiı-.-ı.-•
Aronun akraba- Jladam Sikril
smdan bir zatın
Aron
ıehrimize müteveccihen harehet ettiği bildirilmektedir.
Aldığımız mal<imata göre bu
zat yann fehrimize gelecektir.
Müntehir kan kocanın eşyaları
kendisine teslim edilecektir. Hali morgta bulunan cesetler de
bu zata teslim edilecektir. Kan
koca, vasiyetleri mucibince tehr.mizde yakılacak ar ve külleri
Almanyaya götürülecektir.

Şadiye

H.

Bugün hudut haricine
çıkarılıyor
Hanedan azasından Tevfik efen dinin zevcesi Şadiye hanım
bugün hudutlarımız haricine çı
kan acakhr.

I

Halk birliği derneğinde
~on zamanlarda Türk halkıya
tı ·ıe ecnebi halkçılannm fazla
8 akadar olmalan üzerine halk
b;rJiği Fransızca bir mecmua
aıe!'lrine karar vermiştir.
Bu mecmuaya bfttlln Ttlrk
l-aikıyatına ait tetkikler, yazılar,
ı esimler
dercedilecektir. Bu
mecmua ecnebilere Tnrk halkçıhğını tetkık imkanını verecektir.

Yarışlar

•

Son talimat

lzmir at koşuları
dün icra edildi
İzmir, 15 (A.A.) - 929 seneıi
sonbahar at koşulan bugün
Buca kofU meydanında yapıl
mışbr.

Üç ve daha yukan yqtaki
halis kan lngiliz at ve kısrakla
nna mahsus birinci koşuda Nona
birinci gelmit ve 300 lira ikramiye a1mıtbr.
İninci koşu üç yaıında ve biç
koşu kazanmamlf yerli ve arap
erkek ve dişi taylara mahsustu.
Hara güzeli birinci gelmiş ve
200 lira ikramiye aJmııhr.
Dört ve daha yukan yaşta
ve hiç kofU kazanmamıt yerH
ve Arap at ve kısraklara mahsus üçüncü koşuda M. Yantesin
Maşallahı birinci gelmiş ve 200
lira ikramiye kazanmıştır.
Dördnncü ~osu nç ve daha
yukan yaşta ha 'i!I kan İngiliz at
ve kısrakl3n arasında yapılmıı
ve lstiradi V rryus birinci gelerek
600 lirn ikramiye almıştır.
Beşinci koşu, 4 ve daha yukarı yaştaki yerli ve Arap at ve
kısraldara mahsus o:Up birinci
gelen Hakkı bey~n Nasibine 300
lira mükafat verilmiştir.

Muelad" millet
mektepleri
Muğla

lS (A.A.) - VUlyet
dahilinde ıimdiye !cadar 113
millet mektebi açılmıştır. Mekteplere devam eden kadur ve
erkekler 48 binden fazladır.

GIJ,.._,(J~

ARIHI
• Dün Berber mektebinin
resmi küıadı bir çok zevat huzuruoda yapılmıftır. Şimdilik 15
kadın, 15 erkek talebe kaydedilmiıtir.

• Bakkallar dlln Darillfnnun
kon fer ana u.lonunda toplanmıt·
Jardır. Bu içtimada •el'aman bu
zabıtai belediye memurlanndanJ»
diye batırmıtlar, fa brikalann
kredi
vermeleri,
bayiliklerin
tanmmuı

fabrikaların

ihtikAr

yaptaklan cihetle makarna siparifabmn yllzde (25) ualtılmaaı,
yapılacak
muazzam
yağ fabrikuı için bUJ esasat
kararlaımış, ucuz pz tedariki
için Neft Sendika tirketi ile
mukavele aktedildlji a6ylenmiıf r.
• Manifaturacı'ar dOn seneHk
kongrelerini aktetmitlerdir. 15
bin mOstahdimin olmuma ntmen ancak 200 kitinin mukayyet
olduğundan şiklyet edilmit ve
bunlann cemiyete kaydolmalannın temini ile milstahtiminin tart
muameleleri hakkında bazı mukarrerat ittihaz edilmittir.
• Asma k&prll hakkındaki
mftnakaplara cevaben Ticaret
odasından bir zat orb da para
y9k nahak yere ağızlarlDI yoruyorlar demiftir.

•

,

Yumurta ihracatımız çoial·

maktadır.

• Mal611erin kongreleri gelecek haftaya kalmıfbr.
• Ankaradan gelen bir telgrafa nuanm Defterdar Şefik
beye Edip imzuile çekilen telgraf muaannadlJ'.
• Muhtar Pqadan, Divanı Alinin mahkftm ettiği paranın tahsili için Maliye YekAleti mumaileyhe ait emval Te emlAki tabit ettirmektedir.
• Hillliahmerin etY• plyankosu diln keıide edilmit •e 400
numara ikramiye kazanmıtbr.
• İtalya Sefiri M. Onini
Barone tehrimize gelmiftir. Reisicllmhur Hz. ne veda ettikten
sonra yeni vuifeli olan Berline
ıidecektir.

• Ali

Şurayı Askeri bu ay

aonundan

itibaren içtimalanna

baılayacakbr.

OtomobWerln dank
mahalleri
Perapala !I ve Tokathyan otellerinin &nflnde
otomobillerin
durması menedilmiftir.
Burada beklemesi icapedea.
otomobiller badema otellerin
yanlanndaki sokaklarda bekliyecekler ve ancak milıteri almak
.için kapmm &ılbıe geleceklerdir.

Yunanlılar

yeni sef rlerine vasi salahiyet
veriyorlar

Atina, 15 (Hususi)-Tilrk-Yunan meseleleri hakkında uzun
mfiddettenberi Hariciye nazırının
riyaseti altında yapılan içtimalann
son celsesi dün akşam (perıembe akşamı) M. Venizelosun riyaseti
altında aktedilmiştir.

Bu içtimaa Hariciye nazın
ile nezaret umuru siyasiye müdüril, esbak Ankara ıefiri M.
Çamados ve yeni Ankara •efiri iştirak etmişlerdir.
lçtımada
Ankara
sefirine
Ankara mUzakereleri için verilecek kat'i talimat tesbit edilmiştir.

Bu talimatın ana hatlan hakkında bir tey tereşşüb etmemit
ise de vaktile büyük hariciye
encllm~ninde tekarriir eden esaslardan ayrılmamakta olduğu i~
malumat alan mehafilde temın
ediJmektedir.
Şu fark ile ki Yunanistanın
Türkiyeye tesviye etmesi mevzuu bahsolan paranın miktarım
tesbit hususunda Ankara elçisine 1alahiyet verildiği de ıöylen
mek~edir.

(Spoij;AIWll
Spor faaliyeti
Dünkü gün bottan bata
hararetli maçlarlo
Qeçti

Talihliler
Mısır

kredi lonsiyesi çekildi

Kahire, 15 (A. A.) - Yüzde
3 faizli ve ikramiyeli Mısır kredi
fonıi ye tahvillerinin
bugünkü
çekilişinde:

Geminin c.ımandanı M l1arorıi

1886 senesinde çıkarılan tahvillerden 386,318 numaralı t&hviJ
50; 1903 •enesinde çıkanlan
tahvillerden 745,136 numaralı
tahvil 50; 1911 senesinde çıka
rılan tahvillerden 289,999 numarala tahvil 50 fer bin frank ikramiye kazanmıştır.

Edgar Kine ile gelen Fransız
bahriye talebesi dün Cümhuriyet
abidesine bir çelenk koymuşlar
dır. Dün öğleyin Fransız ataşe
navali tarafından İstanbul kulü·
bünde bir ziyafet ve akşam
gemide sefaret erkinı terefıne
bir akşam yemeği verilmiıtir.
Bugiln saat 5 ten sonra gemide
bir çay verilecektir.
Çaya vali, kolordu, bahriye ve
matbuat erkanı davet edi1miıtir.
Edgar Kine yarın limanımızdao

10 bin nıemura yol verildi
Londra, 15 ( A.A.) - Röyter
ajansının Rigadan aldığı bir tel-

grafa göre Rus hükumeti şayam
itimat görmediği 10 bin memura
yol vermiştir.

Maarifin bir
•
•
tavsıyesı
Ankara, 16 (Telefonla)- Maarif vekili Cemal Hüsnü bey
villyetlere gönderdiği bir tamimde yeni kitapların bir listesini de göndererek bunlann halk
okuma odaları ile klitüphanelere ahnmaıım tavsiye etmi~tir.

Celil bey
it bankası umum mlirlürii Celil
bey bu sabah Ankaradan şeh
rimiae gelmiftir.
--~-

Hronika dnvo
Ağır

cezada Hronika
nakzen devam edile-

fstanbulun nadir yaıadığı spor

günlerinden biri de dünkil cuma
idi. Futbol, his klet koıusu, boks,
güreş. Dün, şehrin muhtelif spor
saha arında şahidi olduğunıuz
faa iyetler.
Stadyomda yapılan lstanbul
spor- Süleyman ye terfi müsabakasını 3-2 lstanbul ıpor, Galatasaray küçüklerile Makabi maçını
3-2 Galataıaraylılar kazandı. Gene Galatasaray - Seylerbeyi lik
maçı da 0-8 Galatuaraym g•lebeıile hitama erdi.
Kadıkilyde

Kadıke>yde Edgar Kine mnrettebııb ile yapılmuı mukarrır

maç icra edibnedL Fener, Modalı
rumlarla
oyıpdı, (0-9)
galip geldi fener ktiçOkleri de
Rum kOçllkler ni 9-3 yendiler.
Qilreıler
Dthı Beyoğlu Halk fırkuında

yapılan mOsabakalarla acemi ıın
rqçllerin terfii icra edildi. Alı
nan dereceler tunlardır:
56 kiloda : Kumkapıdan Faik
birinei, Ali Rıza ikinci, Askeri
sanayiden Şefik llçllncn.
61 kiloda : Kumkapıdan lıyaa
birinci, Cafer ikinci, Beykozdan
Necdet 8çilnc0.
66 kiloda: Beykozdan Selim
birinci, Kumkapıdan Celil ikinci
Askeri sanayiden Nevzat Oçlbıcü.
72 kiloda: Beykozdan Yusuf
birinci, Kumkapıdan Sait ikinci,
Beşiktaştan Faruk OçOncO.
79 kiloda: Kumkapıdan Mustafa birici, HilAlden ŞOkrii ikinci
olmuılardır.

Bisikletçiler
40 bisikletçi tarafından Kadirgadan Büyilkdereye kadar yapı
lacak koşu da tiddetle yağan
yapurdan dolayı Karaköye kadar icra edilen bir geziııti mahiyetinde kalmııbr•

ı

ayrılacakbr.

Ay tutuluyor
Fakat şehrimizden
görül n1i yecek
Bu gece ay tutulacaktır. Rasatane müdürü Fatin bey hadıse
hakkında şu izahatı veriyor:
- Küsuf Amerika sahil erili'"
den başlıyor. Gece yarısındaO
sonra garbi Avrupada gör lecek, sabaha karşı Avrupaya ~e-
çecektir. Bunun için şehrım z ell
görülmiyecektir.

Ma
Polis müdürlüğü mahalle be
çilerini yeniden tensika kara'
vermiştit.

kdam - Ahmet Cevdet imzaıiJe
•halı rekabeti» nden
bahsediyor. Yunanistanın son
senelerde ne miktar Anadolu
taf!lidi hab imal ettiğini ciddi
bfr li:Janla izah eden Cevdet
bey, Türklhı rakibini11 sade Yunıanlılar olmadığını, bu vadide
acil tedbirler ş.lmak icap ettiğini

i

anlatıyor.

Bu arada k6yllly0 yakan faiz
meselesinin hallini de bir vecibe
olarak telikki edıyor.
vnıpada buhran Cnmhuriyet refikimizin bugünkii
başmakale mevzuudur.
Yunus Nadi bey, bu yazısın
da, Avrupa)'I, harareti bazen 40
derece bulan ve ateş içinde kavranan bir hastaya benzetiyor.
Öyle bir hasta ki hastalığının

A

farkında değildir.

EvvelA dahili siyaset bubranlan... Sonra da harici siyaset
buhranı. En nihayet iktısadi buhran.• Avrupanın hu derin buhrandan nHıl kurtulacağım tahmin etmenin milşkül olduğunu
kaydeden Nadi ·bey, bizim gibi
kenarda duran milletlerin vaziyeti dikkat ve buiretle takip
etmelerinin büyDk faydalar vereceği mütaleasındachr.

illiyet - G mek mi, ağla
mak mı? erlivhası altın"
da Siirt u,eb'usu Mahınllt
bey, Yunanlılann yaptıktan pro"
pagandalan mevzuu bahaediyot•
Bir zamanlar maz um hristiyall
Jar, akalliyetler için olmadılı
iınatlan
yapan
Yunanlıla,,..
şimdi dilnya efkarını harbe ha"
zırlandığımıza dair ya an haberlerle iğfale çalışıyorlar.
el
Mahmut bey, bu yazıların ye
Yunan gazeteler'nin tuhaflık ıO"
tunlan o mayıp başmak lelerf
mevzu teşkıl ettiğmi bayre '
kaydettik&.en sonra diyor ki:
•Tilrkiyeye Tiirkiyenin politi~
Mana ait hakikatlere inanmak fi,
ya inanmamak Yunan gazete
rinin bileceği iflerdend"r. Mi
lerin inanmamak ve tanımalll
yiizünden uğradığı ıararlar aae
dandadı.
T ecavuzi hiç
gaye g&zetmeksizin, mnd
kuvvetlerimizi niçin tensik •
ğimgi bu sütunla da bu ve
ile izaha çalıştık. Bundan b89'
de ayni politikaya devam : ,
başka hiç bir se ep olmasa
komşularımızda yaşıyan bu
leti ruhiye, gazetelerinde .Y'
lan bu tahrikat daha ZI
dikkati olmamız için mlih 111
sebep değil mıdir?•
"'1
Vakıt - Mehmet AsıDI
de asfalt yoldan bahsedıyor•

M

Albn bıılmuşlar

Yalovada

Bir maden iıl~rıc YuIU\nhlor neler yapa.
coklannıı, neler!..

Seyrisefainin yeni tasavvurları var

Yunanltlaruı

la.metl aÇ»lllllf; ,..,,_~----.,
ıe11gin oluyi'rlarlllıf. Ôyle ya, bir
albn daman buldaktan
aonra
zenginlik te ıaz
nali? iki •ene
evel de, vaktile
Navarinde babrılmıı olan Tilrk
douaomasilc beraber halan mühim miktarda Tilrk a1bnlannm
deni:ıin dibinden çıkarılacağını
da ilin ctmiııerdi. Vakıa biç
ı,ir teyler çıkmadı, fakat bir
ınnddet

hayalile zengin yaıadı
lar. Bakalım bu sefer ne çıkacak!
Mesele ıudur: Selinikten bq
laat mesafede AYrethisar atlı
kGçük bir köy var, itte orada
altm damarlan çıkm11 ve nümube almarak Yunan lktıut nezaretine g6nderilmif. Verilen mal<imata nazaran Avrethisann
altmı meselesi yeni bir ıey
değildir.
Bu altın

daman işletildiği
takdirde YunanWar neler yap•taklarmış?
A tina
gazeteleri
t6yie malihulya kuruyorlar:
1 - Bütçemizi tevzin edetegiz.
Borçlanmızı ödeyeceğiz.

2 -

3 - Muhtcıem bir donanma
.Ucuda getireceğiz.
4 - Zengin bir memleket

~e,•kiini alacaJız.

Tecavüz
Bir kadını kovalı
yan zorba elinde
bıçak yakalandı
Sirkeci avanndaki kalıTelerde
garaoaluk eden Saime Zehra
dün gece Kart Sait isminde bir

adamm tecavüdne maruz kalm11
beraber game teklifine mlma•
naat ettiti için dayak yemittir.
Smu:e bir aralık mlltecavizin elinden kurtularak kaçmıya bqlallllf,
fakat Sait te bıçak çekip arka"ından ?r.:ov:ılamak iltemiftir.
Yelif en memurlar Saidi elinde
bıçakla

yakaJamışlarchr.

.
(EirİJ"(';

HVt"'""'""

mubım bir lmietmiflenli. Bu me1anda dtlfmaa iatilbma mana

ifıcl

kalan Hopa kazas' ahalisinden
Hekim oğbr Şailan, Orda kazaıma hicret etmek lilzumunu
duymuş, yo?da 4 yafmda, Ali

·ıwm ~l'i!:.

hGkmetmif,

Tl~'

"'abaıtJ

villyetlenmazın

8

lld0j9De

kendiaini

uamıya

IOzum görmemiıtir. Harbi umumi bittikten sonra Şaban bir
teaadnf oeticeai çocuğun On1ede olduğunu &ğrenmif ve ne
yapıp

yapıp

evliclmı

1aıwıa

aldınnışbr.

a~a hiç bir

.m?

ıt6

it karqayon

Tcırinisoni

Cumartesi

Gui vıpu-

rundan kiSmür bOfAlt,rken kırı
lan vinçin altında kalm&f~ ıa.
ezilmiı, ilmitsiz bir hatde .hastaneye kaldınlmıfbr.

Gazetelerin da.an
irt İfa \INllelftitau

neşriyatlan

lan davaya
edilecektir.

dolaydile

~

bugün tle clevam

Dainler l'~k4lcıli

Düyu;.ıu umumiye ~~ !>l'fı•

ler vekili iıııtib~ı, ~~ ~~
rada yapılf1C?fktır.

Odabaşı Ran1azan kabad:ıyılık

etti ama .•
T:ıbtaluale

Nunac-.m-n:;t · !

IMtm

odabafısı Ramazan yanın
da~ k~! Dil NrL ı :. ılıi~ l'~-- :e
ve c"nİP is:nim! ,ki iki l ::ir~
beş el maaalü
v:lı:' :\)'& ! ~

tft

-ı

polis Adil

efeı::.

';?

c' _

~ "'1•ililı ~~:. -<. • ';:K. ;ı Ab·

dnlkadir de sustah bı~ak teıhlr
etmişti&". Ramazm 'Ve Abdnlka-

dir yakiiJallimfbr.

Bit çöctık öldü
G.ll•tacJ. Aap aamiincle

12

n~ alı e.vdo oturuı sandalcı

Şaha....- ~okuz yopadaki otlu
ı\li ~ıza iW gDn efol mavnadan
~91. y;planllUfb.
JdeC:111h~cuk d!Uı hutanede
~ g6~eril~ lnzum berine
~eaedi morga kaldırılmıfbr.

Aradu m!!tareke ve milli
mücadele
seneleri
geçmif
çocuk bliyOmOt terzilik ağren
mek iatemiı, babası bunun için

bey elyevm orada bulunmakta
ve yapılan işlere nezaret etmektedir.
Kısa bir mOddet evel yeniden inıa edilmiye batlanılan asri
gazino binası tamamlanllllfbr.
Bu gazino, Avrupanın en yeni moddelJer,nden abnan ilham

Maziden

14.34

16,50

nazanm.

dır.

Y alova-1.tanbul

Son bir kararla Seyrisefabı
idareainin mllcavir iskeleleri meyanına ithal edilen Ya1ova ile latantanbul arasındaki vapur meferleri
hakkmda bazı tasaYYUrlarda
Bu dütOncelere

onu lstanbula llhdeftnf~r. "Fa
kat Ali l.taııı\ulda tenillk tahW
ile megıd ilten HOpada ~kii
bi' ~yet lıaill 0\9!uffar•

bul

vap~r

~apla idareye 40000
Ema malolacakbr.

:Je~ ve k~ biAradan aenel~ ,geç.mit, bu
Ali de büyümüt -ve Ho~da .bulunan pederi Hekim oğlu Şabam hatırlamaya
~ql~\ır.
Parsız oldu~ için evvel& <»rava
kadar gideme'ID·,se ele btflhlli

ba,hyacakbr.

fay dalı
OıLınızı

Hofı'iita

Birinci alillin b.l>..m h~
dili içiD Hekha ..IJI Şah•
baba11 zannettği l;l.-. ·~~
an1aıılmııtır.

bdııcl ...... 1
V.ak'a bu. F.akat bunun ~ir de

ayır,

ıimi (755) milimetre idi.

Diln aıami hararet «19»
bu sabah asgari hararet
(14) derecedir. Bu gece
lodoa, haYa bulutlu ve
yağmurludur.
[K..ndllll

r:o~at:ıneslndcn

ı1ınmı~tlr1

Borsa cetveli
lngiliz 1033,00 ; Frank

11,98,50; Llret 9,02,00; l.Yiçre2,43,25; Dolar 47,25,08;
Dahllt 97,37,S;Altm 903,00;
Anttdolu 24,40,00; Rumeli
6,80; Tramvay 73,S; Dl"'9u muvahhide 216,dO.
: · ı •nkasın dan alınmıctır

-

Senin okuman var
Yok efendim 1
Senio?
Benim de

mı?

:rok efeadim 1

-

SeniD?
Benim de yok 1
Ba torga ve ec•aplar ylztı,
iki yllzft, Dç ytıztl hatta beş ytız6,
batta bini bulduktan ıonra suale
maruz kafanlardaa biri çıkar :
- Ben biliyom biraz efendllml
Der ve o zaman da ona :
- Ôyle iae . . fU tarafa feÇ
denilip kendiai b616kemilll ,ama•
tı intihap edilirdi.

Eskiden aıkerlikte bllllkemlnliği ne demek olduğunu bilininiz.
Rami '1:.:jfeaiıaden mada, çaVUf,

-

İkdam - Kurtlu unlaa
- Onun için ekmekl.nn
baamnda kıymab bank ~er
nisi var!

Vakıt - BerberleıımektM
bugün açılıyor.
- Edebiyat muallimli.iine
kim tayin edilecek aca\af
Milliyet - Akıt!
- Neyi akıtalı~, m•lv~
mu? Yahu şuna n klh elesen
de herkes ta anlasa ohiıaz
mı?

M"ılliyet - H~Jı~a ., ka·
dar çok talip var ki._
- Hele •Drekli Y•~oltar
bapasın, her taraf ı1&l k~
s n o zaman hep~ine Is çıkar.

nefer betin mbdql•na, mektup, illtidi, tezkerelerini

OD .,...,

o )'par, o

ŞEHREMANETi BU AKŞAM
1

Şiindi ise askerin içinde 9kuma

y..

yaı~ bibniyeo ~alJaadığı ıibi

ti161a al\Qla

çainlanlaruı

haqiljae .......
oı..-ı... da falU'llla dal
Diyor. Çlhık& ıfiIM mektepleri ıAna._.., •• Ruweltadeki
yepil laaı'a efraclmt daha 'Ukere
gMieclell bRık etM.ii olarak

,,..

yt.'tifliliyörlar.

Osman

Cenuıl

naal kA6ıtlıyarak

olunmaiıdır.

okur, WIQiiln efrada

ait bGtibı olmma yazma ilatiyaç1.atuu o giii&dil.
t 1f da dedtfim gıöi, yGzletce, blnterce kur'a neferi içinden ya &ir, ya iki tane çıkardı.

iovııyc

slısllyebUlrslnlz1
·
Bu İf, gllç bir fCY değildir.
Duvarda eskiden mevcut kAğıt
varsa sıcak su ile ıslabp çıkar
malıdır. Yok bu kiğıt muhafaza edilmek isteniyorsa, i;.rice
temizlemek lizımdır. Çukur ve
delikler behemehal alçı ile kapablacak, duvar kiğıtlan ekseriya 11 mehe uzunluğunda,
52 aantim enindedir. Binama·
.eyh odanın bilytiklilğ6ne g6re
bunlardan kaç parça lizım olduğunu tesbit etmeli ve ihtiyaten biraz da fazlaca almalıdır.
Yaplfbnlma1' için kullanılacak
çir'' biraz undan ibarettir. Bir
kova içinde bu un soğuk ıu
le hamurlaıtanlmab, &zerine
baraz 11cak au d&ldipbşeffaf
bir bale getirilinciye kadar çalkanmalı, pek az da tutkal illve

bakikt Alin n ke.liti
olduğunu iddia ile- hhljitlü
tevtik etaüttir.

üazdiccri olnirkea

lngiliz lira-

fclare btltçecle bunun lçin Jbiiia
gelen paraya ayırdıktan sonra
milbayaa itine g rişilecek ve bir
müddet sonra vapurlar limanı
mıza gelerek bu hatta işlemiye

ne ..j'mm.......

bulaı'ak

aervisi

fstan-

muntazam bir
vilcuda getire-

Şimdiki halde idare yalnız bu
hatta tabaia olunmak &zere (Mo- '
c!a) vapuru sisteminde iki yeni
vapur aabn almaya dllşlbımekte
cHr. Bu iki vapur vasati bir he-

hicretinde kaçanlar uuıacla Ati
isminde kilçük bir çocuk 0ııye·

kolayım

arasında

celdir.

bdncı I& t t
ar
Gene harbi nınuadcle lto~a

bir

g&re, Seyri-

sefain idaresi Yalova •

ıstikbale bak.

Yeni bölük cminl~ri

havadar

bütiln istirahat ve eğlence vesi·
lelerini haiz mükemmel bir bina·

l8,2S

Hava raporu
Bu sabah tazyılo ae-

yapılmlf,

neticesinde

Namaz vakitleri
Sabah O~le ltJndl Akşam Yats·
11.59

ga:c.ıom

Y alovadaki umran lflDİn bı
ıanlmasına memur o unan Se)'l'I'"
ıefain umum mildürO Sadu lal

Cema%1ve1Ahir ı 14

6;48

yeni

Ya/ovanın

bulunulmaktadır.

dönmüş,

Buraya gelinciye kadar vak'fcvkalidelik yok
dej~
Sabredia

VlMl

Şaban Kuıuçcşmede

Beş el silah

Bir

Jr.ariaol-.paa

ın

başı

ağır yaralı
Adapazarı ikbal nakliyat şirketi komisyoncuau Fuat efendi
dün Alman -bandD'Bla Vanilaga vapunma ytik verirken. •:nce tamlmlf, havaya k••lnn•t. aema
birdenbire kurtularak mavnaya
dllıl'p ağır sur~tte Y••lanlDlft&
Kömilr amel~~n Baba~

Uma

7olda
terlikçilik yapan SOleyman c!&n
gece s:ırho, olmUf, tefe~atta
bulunm11f clerde.t edimiftir.

,,ıııintleki

Son Saat

hamalın

ezildi, bir komisyoncu

deki

marifeti

mmr

Bir

Gazetelerin

Bıv küstahın
Kareg6mrtıkte

iki facia

1

m~
lıııı 1

uat 21.30 da
Jepebap

tiyatrosunda

Hı~~!"z

11111111
T u akşam için fiatlarda ten•

zillt

yapıllDlfbr.

Bir ha---

"ranıyor

DarllbedaJi.te' auflöz vaz fesi
görmek bere lise" tahsili görmilf,
ıüıatle okuyan bir hanıma ihtiyaç vardır, talip o anlann hergün saat birden beşe kadar rejisöre müracaatlan.

•

Sahife

Son Saat

KISA ffİl{AYELER

SON MACERA
j

Casusluk

Eiribacalıa

Her Qün bir tane

sergüzeşti j

nodanadaa:

Floransa
bahçelerinde

.N2: 7

Nakledenı

Celdlettin Ekrem
Nıkleclea ı

Y ann erkenden fon Ungemahı
olunca, ntamndan otuz bu ka·
gCSrOp bu saygıaazlık hakkında
dar .ene ayn YBfBIDlf olmakla
izahat talep edeceğim.
beraber ona 1addı W.. ~
Elindeki clektirik Jimbasmı
rir bu acaya tab•mm&l edemeclL
masanın üzerine bırakb ve beBir taraftan Yatan qka. dij'er
ni de odada görünce :
taraftan koca muhabbeti bu
Olivya, dedi, siz ken&z mOffik kadmm kalbini didikledi
yatmamış mıydınız? Ne oldu AlYe nllıayet onu kara topraklara
lah qkına?.
kadar llrlkledi.
- Bir mahpm firar etmiımif.
Llai fon Heaçeye ,.taa tar
Fon Ungemah gelerek beni u- lemek mecburi,.tillcle idim. Zira
yandırdı. Zannedersem kendisi
bana tevdi edllmlt olaa • ba·
timdi bahçededir.
na ait dejildi. Ben de top seaile
- Nekadar gnlünç ıeyl.. De- uyumıı oldujumu llyledim ve
mek ki kalede mahpus zabitler- bu yalana kımvkea fon Unıe
den birisi kaçacak olursa btttnn
mahı kapıda fazla beldetmlf ol•
kasabayı bayle ayağa mı kaldır
mamı icabmda
mamr ptermak icap edecek.. Yanndan
mek için de fazla korlmmW
tezi yok; gidip jenerale ıiki
oldufumu ve bu itibatla ltemen
yette bulunayım... Ve .Oratli
qağıya
kOflDdf buhmdupma
adımlarla bahçeye doğru oda·
ilAve ettim.
dan çıktı.
Ben bunlan .aylorken Madam
Madam fon Hençe dudaklaFon Hençe beni kemali d:lklrat
nnda bir tebesssüm, başmı sallave tefkatle dinlemifti.
dı ve bana hitaben dedi ki:
Bu emacla Doktor foa Hmı•
- Bahçeye girdiğimiz zaman
çe bahçeden aYdet etti. Doktof\
tabarriyatJa meşgul ukerlerden
odaya girince derin bir balatla
birisi zevcimi tanımamq olmah
beni albclll ve bea lna DUarlar
ki sUngüsüyle doktoru tehdit
altmda adeta titnclim. Madım
etti. Doktor da fena halde kızdı.
LDai r.evciDI ılrtmcc
0 1 anı, biteni bana anlat baka- Seni de merak etmiye b..lım Olivyo,. lv"'adam Fon Hençe
lalDlfbm, dedi, u oı..., Frita?
dünyanın en iyi ve tatla bir kayaralan• .... • • r 179?,.,.
dını idi. Ben kendisini çok HDoktor zevcesine covap verYer ve ona adeta bir anaya kar- meden evel pencerenin perdelefi hissedilen hörmeti perverde
rini kemali itina lle &rftl YO U•
ederdim. Bu itibarla bu mtıbarek pm tlaeri pOlta mlvezlihaha rekadına yalan alSylemek pek ajır
tirmif oldup mektuplan maunın
bir şey olacakh.
llzvinda alarak ve likayt ,aAslan Amerikalı olu l.a.i
rDnmete ~:
fon Hençe gtııel olan lwfaneti- Eheınmi7etll bir ıe, de§llni kumen izaleye muvaffak ol· mifl. Cevabıql •erdi.
muştu. Harbı umumi, doktorun
- Binbqa fon uu.-.. ()Uy.
biricik oğlunu nasıl 6ld6rcla iae yaya malıpmlardan h1ildiün fi.
zevceaini de elinden aldı.
rar etmlt oWupM llyleadf ya?
Filvaki genç Kurt fon Hençe
Bu aaale ce•ap YUIDUdeu
cephede yorulduktan sonra L&ai
evel doktor bir ka, defa "4·
fon Hençe, kendilini maruf rokund1L ip &thu e~~ lltedi·
mancılar meyanına ithal eden kajinl pekAll anlıyordum.
lemini elbıden bıraktı; fakat billNihayet fU enıhı Yerdi ı
lıare Amerika da harbe dahil
- Galiba fon lharembah iti-

"Son Saat,, in

romaaı:

L
· '-'L"'1E 1,

Siclney dedi ki:

- &!.it bir meaele azizim.
Cevap verecek miciniı?
' bir ldlçllk falait• b1J1e ım,.k
- Hayır.
bir hlklyc icat eclmaa. Soma
' bir madpa Darillere arkadqa·
- Neden?
- Çfln!di bu mektup ta ltemn, eter .erecejim •Jlf lflJda·
kilerlıı yanma uyuklamıya plenn bir faydua oluna, fikir ve
cek.
mGtallalarmclan istifade acle-2bUecetine emin olmamı yazar.
s·dncye Antiptea plen bu. sam, • bybecleeektia? Soma
mektubu dolaba atacajım .ay. bir fikir, mOtalla, ,alnat nuilaat
leC:iğ-:m zaman samimi dejildim.
Bu aC:i aarfın içinde prip bir
şeyler
sakla~
bu•tim

nedir? AWeber

v.:ırdı. Sonra

da bam mGatacel bir mektap
getirdiler. Getirea ele bir ~
dn. Zarfa baktım. ElruwP:

izahatı,

bq. '8clımn, lranpk

insanı, mektv~an

Ylm-

kuna bir derece inandınyorda.

clwa

ya?

- Evet ama o Wordılan hiddetle 16ylemiftim. Bana kalu1a
bu meael•Ji hepimiz unutaak daha iyi olurBu lldm a&ylerken doktor

bua muMI• bir bakqla bakb.
LIW fon Hençe ,nlerek de-

di ki:
- Slaçta herkea g8riUttlyi1
cluyanqtur. Yana ba havadis her
kelln ajzllla bir parmak bal olacaktır;

dili bağlan

Klinatm

ma ya?

Bu mabik itina ee•aben
doktor:
.
- Muhafız lrıt'abD dikkat Ye
buintiai tecı1lbe içia ,ciya bir
maDPre 1ap-.ıclatı alyleaebilir.
Her ne .._ bula.. bia clilimiai

-··daahk

tutalım da

tene

De . .

Haydi fidip
nkit bir hayli

ODU , . , . .

ma

yatalua,
ıedktl.

Doktonan U-

bqı •

ADaJa

rahatlık venin »

cllmleai her
amanki gibi DUikllae bir eda
Ue llJlenmif olma1n1a ntnıen

bana lyle plcll ki gezlnjihalhl
altmdaa bakan ıeki gazleri ta
ülbimha derinlllderine kadar
10kal.U imyor •• hen bu na·
zarlar altuacla titredim.... Eiri

bacakl..
M•düt bir

rece geçirdim.
~ti

ba
ifia art bu • • • latenditbü
klfl dweeed• isbat ediyordu. Fa·
kat beynimi altlat etlen meaele
ftrarinia yeniden yakal•nıp ya·

Doktor Hençenia

olmuı

kalanmamlf

idL

rArkuı var)

y•mma taaayama·
elan. Fakat mektuba muhtevi·

yab, biriadaiai

..,.,__.

lralır.

bd sGa ....., oteldeld od...

daha çok mek-

tuplann takip edecefim anlatb:

I

llubarrlda llorlla Dekolwa
Ri91era wltWert.cle otarm.k
içia ,.,. pe..... clol..a

duclaldannda

betçi olmuma nğmen bu •kpm
kalede deiilmif. Bana kalına
ba ifi art bu etmelditimiz mun&k olur L&ail.. Zira aksi tak·
dircle foa UDgemahm ekmetine
mui olmuf oluruz.
- Hani biraz eYel Jeneaola
fiklyette bulunacajım söylllyor-

anlıablremba

N ÇIN Alı
-7-

Ahmet CemaletU•

ViDA Kleopatra
Aatip
«Allı

tlltat,

• Sadık Ye dmfmt arkadllflm

•ada•

Dedlerln

11yabunda
lize YUllUf oldutu mektuba
ftl'Clltlai& cevap, beni evveli

baynte clatardO. Soma ela derin
bir memnwaiyet duydum.
SisİD 8'bi, yazdan bittin din·
yada okunan bir muharrir hayabma ne olabiJecetüıi biliyoDoetlanıaızdaa mllrekkep
prçeve hariciade, kapının çal·
. .;. selen yabancılan mehremiyetini&e kabul etmiyeceğinizi

rum.

tahmin ediyorum.

Kall:Kain

sayısız

anlara koyan
ohlujuou a6yleyen Avusturyalı

tU

btltthı

Praterin Nnfınlan

oturduju JerİD kap1111na toplan..Wda bayii umb içiDde kalır
• zannederim.

Bir kaç yıl oluyor, bir aktam,
Floransa clYanncla ıehre hAkim
ldlçük bir tepe iberinde, güzel
bir bahçede, fimcli anlatacağım
hikiye bafllDJZdan reçti
lvanofla bea llç haftadır ltal·
ya.ia aeyahat ediyorduk. Eski
uırlarm
emaalaiz

babralarile

dolu bu

memleketten
kolay kolay aynlamıyor.

ima

Bizim aynlama)'lfUDIZID sebeplerinden biri ve en ehemmiyetlisi ise arkadqım lvanofun çocuk denecek kadar klçtı11 bir
ima lflk olmaaı idi. Zavallı dostum deU gibi olmuıtu. Gece
gOndlz aj'zuıda hep sevgilinin
ismi:
Elen F orzfyo•••

Bu im Leonar d& Vlnçinha

O zaman anladım ki

ihtiyar

ima idi.
Fakat genç.. Onda genç bir
kaplanın parlak g6zleri vardı.
- Eyv.ahl -diye titredim- tim·
dl bizimkile kızı kol kola göre·

cekl
Ama De delikanlı hafif bir
aeale konuşmağa baıladılar.
Anladım ki, bu delikanlı ibti·
yann manevi evlAdıdır. fvde
ldlçGk yqtanberi kızla kardq
gibi btiytımllş; ayni zamanda onun nitanlısı ..,
Bir aralık delikanlı batını çe-virdi, facia. Genç kız uzakta,
ataçlann araamda gGrllnüverdil
Bizim lvanof iti biraz daha ilerletmif,
kolunu
kızın beline
dolallllfbl
Dehkanlı bir çıtlık kopardı. A·
ma titredi:

Y akont tablosuna benziyordu.
Elen, qkım itiraf eden arka·
dqma, l'•Yet tabü bir ıeyden
bahsediyormuı ribi:
- Ben de leDİ MYİ7oruıDI

- Ne oluyonun çocuğum?••
- Hiç babacıfım... iğne gibi
bir ıey batb da .•

Demifti.
Do.tum bir

duymutlardı.

Fakat

tim me.p.inclea

flyle bir mektup alda:
«Bu alrpm, mt .da bahçede mm bekliyeeetim•
t...of meldaba olmJwa bir

delikanlının

çığlığım

Elen bqmı eğdi;
lvanof put gibi kaldL Ben de
gizlenditim yerden çıktım.
Delikanlı imaya sezdirmeden
eBle bize kat'I ve tehtitklr bir

....._~
t.w-k atta.
-Deha!
- Ne olayonan? -cleclllit- Oiaa yakın bir ıeyl Dedi.
AJqam berat.erce
p
• •
elik. Ben k~ke yakm bir yerde
gtU ftdanlarmm ubama aldan- Yunanlılar tütün resmını

ba..,,.

Bize rekabet için
tenzil ediyorlar

d11n.

ımda ka7boldular.
Fakat bu sırada k8fkln kapı·

Venizelom, ıeçenlerde Kavalada
yapılan llman iDf8abnın ld1fat
merasiminde ham bulunmuştur•
Kavala yerlileri ve muhacırler
tarafından birer heyet kendilerini
ziyaret, ederek, TOrk ve Bulgat

tekrar açıldı. Yqlı, yorpn
bir adam pel bir dellbnlmm
koluna yulanarak atıratu' indi.

re tllttln ihracat raminin tenkiaiai iatemiflerdir.

K&tldla kapı malca açakh.

Genç kız merm• medlftnlerdee
ghercln gı1ft bydL Biraz IOllr&
lvuofia beraber ataçlann ara·

aı

Bir tahta kanepe7e oturdular.
İkisinin de yOdnll iyice prebi·

liyordum.

......

«Bal iyidir ............ ipeai

«Cazip

bir

bclmm. hatta

iateaıilmebizin

kea&ial NDCicle
edcmlcri aGaDD birinde hem de
mMhlt Wr tanda lpeleyecetini, m Had e D d alla
iyi biliniaiz.
Şunu ill•e edeyim ki, hagtln·
kil nziyetimis de blJle bir
fikrim yoktur•• Billldsl Bana
ka111 ghterdiğiniz aabrm hayranıyım. H•tta mi yakında g6rmek, aize kalbimi açm.-, içilMle
çırpındığım maamaa,ı
blltln
samimiyetimle anlatmak Gmiclilli
bile muhafaza ediyorum ••
Omit bana kuvvet Yeriyor.
«Bunuu için, blltBn etiket
teamGllerlnin hlllfma olarak,
dotrudan dotruya mahada
yllrllyecettm. .
•Bug&n Gtledea IOllra blı de
bir bcleh çay itmek lltfbde
bulunmanızı rica ed.tm, "9a ri·
camı

Jrftetahlık

dejil mi?

addetaaeuiniı,

ttıtllnlerine rekabet edilmek tlzr

M. Venizeloa Atinaya avdr
tinde ba talebi ia'af edeceğial
kendileriae bildlrmi•tir.
«Şof6rlm

.m

Aatibe getirecek Ye tekrar Kana bırakacak•
br.

cBelki bugtln ,&rllfilrllz efer

elim. Hllrmetler.
A. De Marnonka

it hakikaten çataDqıyordte.
Peacereden baktım. Ote in boh>
&alDde bir tofar bekliyordu.
Mektuba tekrar okudum. ( Bal
iyidir ama, anma ipeai olmaaal
ctlduiue geldijim zaman gtl•
Himsedim. Acaba bu madaııırf
Marnonka ne biçim bir kadur
clı? &dbaht bir zevce, yahut ....
dakat girmemiş bir metra mO
Belli ki blbinha atırabım eclrı
blyat perdesi arkuma saklar
mak istiyor. S. kadın •
uf, yahut 10D clenıee leclLirli..
Şofire JUUl!l 1Uttea evel
ka..,acaiı
lldlrdim. Ba mO
det sarfm~a, WlA Kleopatr
otaru kaclm için mllmkGD ~
tebe ..&imattophyacaktım.
[Arkam nr)

S11~t

Son

ŞEHİR
Kadınlar hamamlarında

Ruhunuzu tahlil ve kusurtarınızı
~edavi edeceaiz.

neler oluyor?
Kari mektuplan arasında Üskiidar hamamlarından şikayet
eden bir mektup zuhur ediyor.
l<adınlar hamammdau bahsedildiği için sütuhurnuza
aidiYeti varmış; biıe geldi.
Unutmamalı

ki

hamamlar
lnah ali eler imitin kibar salonları ve kulüpleridir. Göbek taşının etl'afına

za kadar pislik içinde... Gzerinize güller , destursuz girilmiyor. Hele o pis kıpti kadın
ları... insana nefes aldırmıyorlar.
Daha soyunma·
dan
efendim
haklaşalım diye tutturup tellak hakkı, ahyorlar. Göbek
taşı sohbetine,
ise hiç imkan

ı

lıan

konu komtu, orada mahalleliyi
öyle
tatlı tatlı çekiştirirler ki. ..
Annemle son
defa hamama gittiğimden o.
•ekiz sene oluyor. Bu manzarayı
llnutmuştum.

Fakat bakınız, kadın hamam·
larında da o bizim zamıınımaz
daki sohoetler kalmamış. Karieltıız diyor ki:
- Üsküdar hamamlan bo~a"'=,,,.,.,.......~~

llıeccani

makinistlik, marangozluk, döşemecilik kursları açıl1bıştır. Ayrıca bir de sıhhi te'si•at şubesi vardır. Buraya işin
deki bilgisini ilerletmek istiyen

son derece basit tedavi çareleri
ilk sualleri ve bu suallerin
([( rfpfn p.ı;ftwln ji) denilen ili 111
lıa/, l·.-ında

verdifimıiı nwlumal takip elmiş owrı lwrilerimiz bu ilmin amdi Jıuya
la lalbikaluıduki /eukcılade
elıem111iyel1 takdır

kalmamış.

Kar}emiz: «Hamamlarda kıpti
istihdam edilmesi
zaruri bir şey değilse bu cins
milletin hamamlarda tutulmama·
sını» talep ediyor. Dun bu ihba·
rın doğru o up olmadığını tahkik
için Üskiidarda bir kadın hamamına gittik, içeri sokmad.ılar.
kadın 1 arının

hir tura/fon bu yeni ilim ve
/ı11 ilmin /evlwlade kıymelt
lwklwıdn rıwhiıııa/ alacaklar,

taraftan ders ve tat bil. at saatleri masai saati haricinde olarak
(18 den 20 ye kadar ) tespit edildiğinden bura} a d vam edenler
işlerındenden gt:rı kalmamakta-

ı

leri

olan

l<arşısındaki limanı kaplıyan
~ sürü sürü donanmalar, dört
~ne bu şehrin kapılarından içel'i gi;mek için azami uğraş~tşlar, azami kan dökmüşlerdi.
Pakat her defasında düşmanın
'-"leti hurdahaı olmuştu.
l<im temin edebilir ki Irak
~Phesinde bir süngii hücumu
~n~~ında omuz başında şu
~tın yarayı açan düşman as-

/edam

çarelerini sorarak ameli su·
reJle ıslrfade eyliyebilecekler,
aym zamanda bu sıilunlarda
nwlcılwssısı mızın

cevııplaruu

okuyarak kendile,·fne 11111/nnllik 11111/ıim lııısusalı du

6[j-

rernııi~ olacaklardır,

sorabilirsiniz?

Bu ccdveldeld ~eylenlen her hangi
biri için kıza lıir mektupla ( Kriptopsikoloji ) müıahhas!'ısımıza müracauı ediniz :
1 -

Kendi ruhunuzu

ve tabiatı-

nu:ı, yahut zevç ve ya zevcenizin
uh ve tahiatını tahlil ettirmek, öğ

renmek

Neş'esizlilc,

~ ızlı k, titizlik, utangaçlık, korkaklık .
tcnlıelllk, kııran11zlı k, ırıatçılık, mer-

,jünıgirizlik,

p;eçim11izlik ve iptilôlar-

d:ın her hangi bir şikayetiniz varsa
S - Zevç, zevce ve ya eYladınız

lan her lıaıı8'İ Liriııin
ıliiıı'ltnıek iatıyorsanı7..
4 -

Sırf

kusurlarını

ruhi usullerle

güzelleş

mek, şiomnıılamak ve ya zaiflama~
n rzueunda İıwııız.
5 - Her ha~gi beğendiğiniz bir
ın11ana ına'rıen ve ya maddeten ben·
zemek ieıiyorımııız.
6 - Vııktından evvel ihtiyarla
ınak tan şikayetiniz varsa.
7 - Dn(;acak çocuğuııuzun gl\zt-1
ve zeki olmaı1ını, ve ya hangi renk ,

•den ( Kri'plo psiki.Joıt) de le-

daLJf esaslal'l sır/ ruhi ve son
derece basiWr. Binaenaleyh
lıerkes gııyel kuluyllkfo lulbik
elıe<lilir.

Str/ ruhi usullarla masrafszz
Çurelerini soriıhıız"
t -

~ahis. ve ya. şikA YFt ettiğlnjz
hi1111ediyorsunuz?
Mesleğiniz ve yaşınız nedir?

fılili na11ıl

2 -

yazıyoruz.
Kadıköy

Evli misiniz?

lsım yerine alfabe

rumuzu 1..-ulla-

' ı lıilir~ini7 .

T. T.

YilzO size kısmen benziyen
çok güzel bir renkli resim bulup odaya asınız. O yavaş yavq o resimle sizi muhayyelesinde karıştıracak ve sizi o reı .m gibi görmeye başlayacaktır

İatanbul B. H.

isıiyonanız.

can t1ıkıntıları ,
tcna huylar, her ne,·i evham, sahır
2 -

ı::iizL·ll i ktc olmaı;ıını istiyorsanız•.•

Amerik<J ve Aıırupada lni_lJıik bir e/ıemnıiyetle tatcikkı

Zevciniz (impulsif) denilen
ve hariçten aldığı tesirlerle
az Teya çok şiddetli harekete
mahkiim olan insanlar nevin ..
dendir. O tehevvür haline geçtiği .zaman susmanız yanlıştır.
Bilakis siz.onda hiddetin baş·
ladığını hisseder etmez fevkalide bir tehevvürle mukabele ediniz. Onun hiddeti derhal donacak, iptal edi ecektir.

Hevbeliada Hikmet bey
İnsanlar (Havası hamse) miz·
den bir ikisile mutlaka hissetmeye muhtacız. H ssetmedik mi
öldüğünü zannederiz. Gurbetteki insanlardan haber alma·
dıkça onlar•n yaşamıyor .gibi
gelmeleri böyle bir (galeti
his) tir. Bunu bilmeniz, artık
ruh ııkmbsı hamlelerine kapıl
mamanız için kafidir.

Rasgeleceği aşina ve komşu·

_.

'

.-~"": ,~,t·'~:"t,''

••• ,.~ ....- ·-i·;:.•ı,.

·.• ..

-,;'!~·-

\'''•

'

.·•

lanna kansım ve çocuğunu sormak iyi bir tasavvurdu. Fakat
onlan nereden bulacaktı? Hatta
bulmuş bile olsa etrafındaki
yangın sahasının genişliği ve bu
kadar geniş bir sahayı yakan
yangımn ana baba gilnünü an..

.

Selfilıattin Enis

Şimdi evinin harabesi üstünde

dUşman istilasına uğramıştı.

lıallerinin

cevaplarını

vardır

dırlar.

l(umandamn gözü yaşlı ve sesı
titrekti. Onun bu heyecanı belki fırkasının ilk yaralı a. "tine
~endi elile madalya takmasından
ileri geliyordu.
l°llhile beraber haşhaşa düşü
biirken hatırından bütün bunlar
Reçiyordu. O geçen günlerden
kendisinde kalan hatıralar: Bir
•ilrü kurşun yarası ve bir madalyadan ibaretti.
Bütün o şan, biitün o kahralbanlıklar hepisi orada, o uzak
harp meydanlarında kalmıştı.
Burada kendi memleketinde
tiındi bir sürU facialarla, yan~lf evi, darına da!,TDık olmuş
hıvasile yüz yüze ve karşı karşı
)a idi. Üstelik memleketi de

~eleri

di!]er lara/1arı hizzal şıknyet-

---=---- -=-

her~• ~aMI e~iJme~edir. Piğer

e<ieceklt:r-

dir. M11ta/ıassısı1111z, sırf (Son
Saat) Jwrıler11ıu: nıant:ui ue
maddi sılı/ıallan 111en/aal11w
ulllralc bu i/111111 talbi/wtım
ıllc dt•/a yapıyor Kari/erimiz
11111 L<tlıassısum ıw neşrt'dece!}ı
111111111ıi mlllıimalı lukip ederek

şarllanamadan çıkıyor.

San'atlar mektebinin bir teşebbüsü
..l.uuıbul aan'atJu: mekteb.bıde

En m .. 7.mİn huylanmzın (kripto psikoloji) usullerile

- Daha insan tem·zıen
meden sıcak su·
ları kesiyorlar.
A... tüh, tüh,
tüh...
Ev ere
şenlik insan sabunile,
kirile
kalıyor. Vallahi

sırala

aız

a

DEDİKODULA

"Son Saat,, in
keri,
biraz evel
kaldırımda
yanyana yürüdüğü İngiliz askeri değildir?
Böyle olduktan sonra göğsün
de taşımakta olduğu &:U maden
parçasının artık ne ehemmiyeti
kalmıştır? Onu kime gösterecektir. Bir nz evel kendisile alay
eden ve vapura bindiği esnada
kendisine sürünmemek için yan
yan uzaklaşan «GöğsUnde onu
taşıyacağına eğer para ederse
satta sabun a1ıp hamama git.!»
Deyen şu halka mı, şu cephe
gerisi denilen karnaval alemi
maskaralarına mı? Birden unf
ile eli göğsüne gitti. Yırtık elbisesi üzerinde bir emniyet iğne
sile tutturulan boyalan dökük
kırmızı madalyayı kopardı. Ve
sonra onu kolunun bütün kuvvet ve yesile yangın harabesiııin

Tefrikası : 7

ısırgan ve baldıran tutmuş boşluğuna fırlattı.
.
Düşünüyordu

ki artık ne bir
Kahraman, ne bir gazi; sadece
bir insandı. Ve senelerdenberi
gördüğü rUyalar tamaman iflb
etmişti.

Vakıt

akşama

yaklaşıyordu.

Karşıda Üsküdar ve Sultan te·
pesi sırtlarındaki evlerin pencereleri üzerinde bir alev demeti
halinde gUneş;n kırmızı ve keskin renkli akisleri görünüyor,
deniz, Kız kulesi açık1anndan
Kadıköy ve adalara doğru rakit
ve dorgun uzanıyordu.
Bu manzara önünde tıpkı yeni bir rüya gÖrdüğünü zannedi·
yordu. Bu geceyi nered~ geçirecekti? Bunu düşündüğü zaman
beyni durgunlaşmıştı. Koca şe
hirde mahallesinden. başka hı-

•

dıran

sım,

akraba namına tanıdığı
biç kimsesi yoktu. Mahallesi de
mahHcyi gill eden yangın kasır
gasile birlikte darma dağınık
olmuştu.

Askerlikte iken biç tanımadı
ğı memleketlerde duymamıı olduğu

yabancılığı,

yadırganlığı

şimdi burada doğduğu, ~mrünün

tam yirmi kUsilr ıeneıini geçirdiği bu ıehirde duyuyordu.
Bulunduğu

yerden gardOğti
manzara ttfuklardan Ufuklara
imtidat eden şehrin geniı manzarası; hisseylediğ yesi artırıyor,
ona lstanbulu hudutsuz ve kapkaranlık bir mağara şeklinde
gösteriyordu. O kansının ve
çocuğunun, bu hudutsuz ve kapkaranlık mağara içinde arayacaktı öyle mi?...

mahşerini

düşündükçe

berkeıin can kayguıuna düştüğü

o cehennem içinde' kim kucağındaki çocuğile evinden fırlayan
kadının ne oldUğunu, nersye
gittiğimi bilecektir.
Şimdi mubayyelesinde bütiln
lstanbul aemasım kaphyan ve
öntindeki denize gökten aşağı
parlıyan ak.ile liwl bir meş'ale
haline getiren bu yangın büyü·
yor, göğe doğru yükselen teh·
ditkir ateşten ellerin mühip
manzarası altında çatılann mahuf çatırtılarla çöktüğünü, her
inhidam önünde ateşin bir kere
karanp, sonr~ birden kudurduğu
nu, ıon kalan pencere pervazlan·
nın gözle kaş arasında pırıl pırıl .
tutuıtugunu, alttaki arz tabakasınm hpkı zelzelelerde olduğu
gibi inhidamlarla uğuldadığını
rqitmedi)

• -«-. .

Spor sinema yı dızlarının
can kurtaranıdır
Sinema
yabnm

ma1ık6m oldu·

ha-

iu

zanırl

lçia tifmanlık, bu gibilere
birer klbus haliDde g&riinllr;
apor İle yıldız
lann cankurtaramdır.
Ve
bunun içindir ki
ainema ıtndyo

bir lcaln ola·
nk kadm artistler için muvaffak olmak,
zannedebllece •
timlzcle daha
çok milfkil. da-

ltnlyan ooks6rı1 Karntra

İtalyalı dev
Boksör Karnero
Amerikaya giderken
neler oldu?
Boks atemfnd"e defıtet uyandaran Karnero a81ı bli İtalyan
boksörden geçen'erde 6aliset·
m ştik. Kamera 2 metre 10 IUlım gelen boyu De bir .inandan
z '11de bir insan azmamm anclırın ·\\dadır. Dihıya bob pmpi·
yonluğuna
namzet g&terilen
bu adam, henllz boksta bnı_lik
bir tecrilbe sahibi defildh-. Fakat yumrtığınm yiyen liimsenib
de kolaylıkla yerinden kalktlğı
y.öı ülmenıi~fi'r. Karnero, ge~en..
Jerde taliliini denemek içiiı Amerikaya gftti. ffomen1c vapurunda
Karneroya m'Bsait &ir yatak bulunamadığı için y.taklardan birin endt>n, boysfan bir •z uzatını k icap etm:ım. Ayaklan ise
r·orülmemİf bir ,eydir. En bilyük ayakla bir adamdan iki
misil blıyük ayaklar..
Karnero, her biri birer deve
pençe1inl andıran ayaldarma
adeta meftundur.
Eğer biri buna İfBJ'et edecek
o1uasa Kameronun ağzı kulaklarına kadar açıtır, sorarmış:
- Nami, benim temeller aatlam değil mi?
Kameronun boktar1Gie intiap
etmesi de bu ayaklar aayeainde

ha çok fera·
gatlldir. Bir defa rolllnde herkese kendini

lannm yanında
birer de ıpor
ubuı vardır.

Bu hal. sine-

ve O)'UD1DlU beğendirmek

mecburiyetinde bulmm bir JII•
dız. Uatelik bir
de maddi mabnnniyeüere kat•

ma anistleri a·
rumda ıponın
fevkallde taammllm etmeafnl mucip olmuftur. İçlerin
de mDkemmel
polo,
futbol,
rafbl, tenis oynayanlar bulua-

lanacaJdir.
Ortaya ·~
iatene11
filim zail bir
kaduun 1111, yok·
sa etine dotgaa
bir dllbertn mi
vUcuduna ilJtiya~ gMteriyor?
Sinema yıl·

mai

dizı,

duğu ıibi tay-

yarecilik yapanlar da mevcut-

•

tur.

bu npaddt

blviyeti almaz·
sa, kedisi için

istikbal
f O~
demtldlt. itte
ltda.taa 11•~
dır kı, sinem• yıldızlan, iyi bjrer artiat olduklara
kadar, mahir birer aporcudurlar.
Hareket yapmayan her Ylc:ut yal baflamıJa

Resmini

dercett ii imiz
« Anita Paç »
memleketimiz'·
de henullz bilinmlyen, fakot
çok bllyllk ma·
haret .. hUY•
•eti
latllzam
ı eden «rafLI• Dip pek mllmtaı bir oyuncusudur.
Kı,dett, bararetB •• kamalm•ı bir maçt•n ıon

rald laallnl .Wermekteclir.

~~...-i

Herifin tabiat harid alan el
ve ayaklanm g!retı hrr Frana11
bobal'O bunu alıp aıeınleketine
g6tllnn0f, bir 1ene kadar çahf·
tarmq ve hu hale getirmiftir.

-HDe

Kötü bir Amerikan
takımı az kalsın
şampiyon oluyordu ama
Bir Amer1ba taknı. Ne'fJork

ragbi

ratbl tamplyonldlcum kannmak
için bir kurnazlık cllıfDnmGf ,
hUSU81 bir ntbt )opa pptlnalf.
O tekilde ki ba topun lberlade
Ud elin •
mla tobabUıbell ~
yerler vardır. Do IUl'etle topa

eline

•

reıtrm

Bir OJ'Ullmelan

1':yet1er ntdpterinhı flpbahd
riavet etmft Ye aihayet bq
,,.,a..;a k111'11ashlc fMJdna
çık•r•k bir •ene mlddetle boykot reıal'U çarpbnlm•br•

Frnmmda son bıiylik mıi~t1"*
bakalar için imal edilen zarif
kupalardan biri

Zavallı

spor!

Viyananın meşhur dan"'
sörü niçin çıldırdı ?
Viyananın meşhur danılSrd
Haynç Zazek çıld•rmıştır. Bu fO""
llketin sebebi spor iptdasıdır.
Zazek, dünyada ilk defa daıd
mukavemet
rökonınu
kıraJI
adamdır.
Zamanla bu rökot
Amerikalılara intikal etmİJ, bit
genç Amerikan darülfünun talebesi inkitasız surette 72 saat
zıplıyarak akim kabul edemiye-'
ceğl bir muvaffakiyet göst
miştir: • Zazekin akh, fikri he
bu rökoru kırmaktı.
Nihayet bu emeline kavuşm
için aeçen hafta clansetmi
baılamış, aradan 59 saaf g" 'lf
ce birdenbire muYazenesini bo.muıtur. Zıplamaktan bacaklatl
birer ktitOgll
andınnaktadıt•
Doktorlar, bu hal devam edert'
biçarenin ayaklannan bile kesilmesi ihtimalini ileri aörmektedir
ler. Zavallı spor ve zavallı spor

cul

olmuştur.

bunu kapıp ala&'ilme\ ' Adeta
mUmkOn dtflldir • Bu mretle
takım Ne1fyorkua en mW. takımlanm bile maftOp etmlf.
· Keadiaiaden ba derece blylk
bir amvaffaldyet ~~
J,u blumua bzaaclıiı m
a•

'

Spo:-un atı bir e~ltnd olmaktan çıklıDl ger galnıı Hindistan değildir
Sporaa ull bir eflence, raba
mlthit bir mtlcadele ıeklinl ah1or.
Jlbeltea bir IUfral• olpp
Sporun tfddetinln en pyam
malaakkakbr. iyi bir ~
clikbt
ml..liOe bilbuaa Hindunaile, terbiyen, k•dliinden
~ btadtlf ediliyor. Bu mem·
k"1{pa. n bnetm:e n....
leket,
biraz da ırk rakabetine,
hlmayeU'dır. F &kat dllny•dald
spor lladiaelerine bakmca, bu

halla

deti.-ek

istidadında

ol-

dujuma uefle ı~ üuea

milliyet cereyanlarma sahne
olu bir yer olduV,U için,
IPOI'. bir u
da bu ytbdea

hakiki çığınndan çıkıyor.
Geçen glbı Bengalede Hintlilerle lngilizler arasında yapıl1tll
bir futbol maçı, bu vadide g&'
rlllegelen hadiselerin hepame
tqçıkartacak mahiyettedir.
Maça bqlanah hentlz yarılll
saat ya olmut. ya olmamqb ld
bir lııgiiiz muhacimi topu kapat
kapmaz k&rfl taraf kalinet8
dojru tiddetli bir akın yapmır
br. Önündeki bütOn manialatl
qtıktan sonra tam topu kaley•
sokacağı
bir 11rada çeneaiD•
yediği tiddetli
bir yumruk1'
yere yıkılmıJ, aizı burnuna kal'lfm•ı çeneti yerinden çıkllllfb"•
Bu kahramanhğı yapan ad.Hint takımının kalecisidir. Sd
hadiseyle beraber iki taraf ar•~
sında dehşetli bir arbede bar
lamlf, nihayet oyun tatil e •
mit, ayağını bırakıp topu eli1
oynamaya kalkııan Hintliye iJıli
sene müddetle boykot ceza9'
yapılmış, bunun üzerine bOtün ye1li
kulüoler, feder.,..
yondan
aynlm1fiardır.
Hem bu yOz:den yerı ilerle &eyazlar arasına &yle bir milnafl"'
ret girmiştir ki nihayet Beupl•
valisi işe mftdahale etmiye .e
iki tarafı banfbnnıya mecb111

olmuftur.

s ~hife

Almanya, S-Juındinavya
ve Fransada milyonlar·
ca insan, erkek, kadın

::.emleketi
N

•
l'

9

o
t

idil· Nutu k

Llye
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P~r Fransız

Bu nişanlı erkekle, zaten baş
Göle ) a ız g' ._ijyorum ... I3u, f ka bir yerde de
r . . faz'- serbest sror~an a d eta bundan daha
b.r zevk duymıya ba~iamıştım ..
fazla arkadaş olamazdık ...
Bana , soyunurken, daha iyi,
Benim bu ardaha kuvvetli nefes alıyorum,
tistik, bedii heVücudumu bin kere dcıha hafif,
yecanıma
emniAzalarımı çok daha çevik hisse'
yet ve itimadı
diyonım gibi gel;yordu ...
yok
...
Şimdiye kadar mevcudiyetleriYanılıyor·
ni
his,,etmediğ;m,
sant imctro
sunuz, Kari! Diye
tnurabb31arınca
derim çıpl ak
cevap verdim.
h2şmca, p:ırmc:l !arım g:bi onların
Y cniden müs·
a a ya~adıklarını duy'Lyorc'um.
tehziyane bir teBütün mcs matıır1a havayı
bessüm:
teneffus ettiğimin farkına varıyor
- Neden itigibiydim...
raz ediyorsunuz,
canım? Bunun <. - zaten bu
Köyü çerçe,·e yen ''üçitk sırt
kızlar için hakaretamizdir. Hakil. ,J .. n t irinin t ı ~inde Elzanın katen bunların hiç birini arzu
a.. Ladaş!. rmdan Fro~'ıayn Marediyor musunuz1 Yani tabiri
yanın nişanlısı I Ier Karla ra samiyanesile bunlar okadar tapon
geld· ı:rı1
şeyler mi? Bana kalırsa hiç te
Mar·y;ımn, Hügo kız1armın ve
değil.. Bundan da, si2in düşünce
arkad aşıa rı Froyiayn H ildegarve ifadelerinizde samimi olmadın, karısık bir halka halinde
dığınız neticesi çıkar!.
Çı çıplak dönmelerini s eyrediyorBayağı kızmıştım:
uu. S çlG!, harp gemilerinin di- Bana doğrusunu söyleyin
l
1 r'ndeki fl!:mala r gibi ca!- bakayım Kari.. Dikkat ve itina
t'"''rnıyor, açık reı k
açI~r aile beyazlar kuşanmış bu kadar
t ,., mda, pe:ı be t n 1er pırıl pırıl
genç kızla tenis oynadınız! Onr rlıyor...
ları elde etmek hiç aklınızdan
K ar1a doğru eğildi m:
geçmedi mi? onların hiç birini
- Nefis bir tablo, dcd 'm.
arzu etme diniz mi?
K::ırl, bir seyyah tüccar ... A v- Tabii canımL
~ ayı, Mı ırı. Cezayiri dolaşıp
- Peki Sflnra
bulvarlarda
c t u or•. •
tepeden tırnağa kadar giyi~li
O ta, Hmr~1 ur; c' a büyi~k bir
kuşamlı do'aşan· Fransız kız ve
t üccar olan mi'stal b ..l kaympekadınlarını?
d r·n·rı zıddına gitmemek için,
- Tabii tabii..
ç plaklık tarafları olmuş.. Y oksa
- Sonra size g üzel gözlerinşa"'si tcJ.:ılük ve kanaati yok ...
de.n b aşka h iç bir ye, ini göster~.... r ..,...hz'= 1 ane gü!er ek:
miye n, Cezayirdeki, Kazbahtaki
- Beı aber
yatma s ını
her
müslüman kadınlarını?
ha 1de ço 1{ arru ettiğiniz bir
- Hele onları hepsinden zit~b'ol ..
vade ..

c

J

o

..

muharriri size bu bayab,

i

..

.

çıplak yaşıyor
..

1

a'

,.a·:rb~"l!er çabuk bozulduğu
,·~in şeL'1:lin i deJiştt.riyorlar

le

e
e

•..

- Öyle ise Kari, bunu hulasa edip bir netice çıkarınız
bakayım.

Kumaz Karl, işin içinden bir
alayla ~ıyrıldı.
- Haydi ordanl
Profeıör
Hügo sizi adam akıllı
okuyup
üflemiş ..•

Keşis

•

Keşişi görmek için yola çıktık.
Yalnız, giyinmek icap edi-

yordu. Çünkü, sıideceğimiz yer
bisim enasf hariciadh ..Jıli. Jla,.
liim ya, yalnız muayyen yerlerde
müsaadeli sahalarda
Hazreti
Adem ve Hava ~kıyafetinde
dolaşmıya izin var.
)#.

Bir k ilometrelik bir yol.. Son·
ra orman içinde uzanan bir yol.
Bir çok patikalar var.. ijunlar
çarpıştılar mı, derhal yolu şaşır·
mamak için köşe başlanna konmuş olan, ok işaretli bir levhaya
tesadüf edersiniz:

Çıplak

anlatmaktadır•

ki.. Ben de onun
tavrı var.. Biraz zayıf bir atlet
gibi
tam bir
vücuduna malik .. muntazam, par«ıerbesf • içinde
lak saçlar.. Matruş bir yüz.. Biyaş.ıfôrdum. Yalraz içeri batmlf, sert gözler.•
nız tabiab çok
monoklsız olmaz doğrusu.. Zafena idi...
ten sağ gözünde monokl yeri
Patavatsız Kari
var...
dayanamadı, kıSabık bir zabitmiş... Harbiye
zın anlatmaktan
mektebinde veliahdin arkadaşı
içtinap ettiii şeimiş .•
yi tamamladı: KeEvvela biraz soğuk ve uzak
fİŞİ ziyarete gedurdu. Benim de harb'e iştirak
!enleri getirdikettiğimi işidince derhal sami·
leri
hediyeler,
mileşti.
hibeler dolgun- • Müşterek habralan ihya edifoşbğı, mühimce yoruz.. Tebliği resmilerde pek
bir yekCine baliğ
mühim bir . mevki işgal eden
/ duğu
zaman
ayn yerlerde, aym tarihlerde
Efendi hazret!eri, Çin canfesinberabermişiz. Yalnız, hududun
den cllbbesini giyip asnn çtirü- o bir tarafında, ben bir tarafında.
milf, kokmuı zevklerini tatmağa
Arkası var ]
gitmekten çekinmeyormuş.
- Sözllme inanın, dedi,
rif (bomba) fabrikası...

he-

Çay (Tea)

« Serbest Park • a advet...

Elza koşa koşa yanımıza geldi:
- Kari, Hildeiart Keşişini
görmek istiyor dedi.

Ormanın

1

adam

ağaçsız

bir yerine
geldik. Kendimi harp mıntakası
civarında, harap olmuş bir köyde zannettim... T ekerlekıiz arabalar... Meydana atılmıt çürük
yemek sobaları, furuular ... Otlar içinde, kırık çanak çömlek
parçaları ...
Tahta bir levhaya yapıştınlmış
Niçenin meşhur bir kelamı ile,
haya mürailiğine isyan eden el
yazısı bir ilan ...

Cari ve mecburi olan kıyafete
rticu... Banyo...
Milşahedeler: Sanşın kadınlar,
sudan çıkarken çıplaktan daha
çıplak...

Muhtelif oyunlar: Köşe kapmaca.•• Birdirbir... Seksek...
Elza tavus kuşu gibi kabanyor; Karl, hiç farkmda elmu:-

~.A........~.. ~..-

•

h

"'

Açık havada çay. lçerden bir

masa ve birkaç salıncaklı hasır
sandalye, (Rorking) çıkardılar.
Margaret, kırıta kırıta, süzüle
stizüle çay dağıtıyor; Estrild de
ıeker veriyor.
Konuımalar, gevezelikler.
Beni Hamburglu bir tüccara
takdim ettiler. Çok kibar bir

Arap

kibarlıgı""

Bir Faslı kibar addedilnıek için ne yapacaktır
Fas kibar ilemi, bir Arabm
hakikaten nazik ve terbiyeli adaedilebilmesi için bazı kaideler
koymuştur. Bir nevi adabı mu·
aşeret kavaiai demek olan bu
esaslar,
bulfısatan
şunlardan
ibarettir:
1 - Toprakla yıkanan el
temiz olamaz.
2 - Elbise eteği ile yüz si·
linemez.
,
,
3 - Lambayı üfliyerek sön·
d
J..k li
dı
Ormemıı:
zım r.
3 - Tırnaklar dişle keilme·
melidir.
5 _ Don ve panlalon ayakta
giyilmez.
6 - Sakal karıştırılmaz.
7 - Burun
« «
8 - Gelip geçene
doğnı
canlı bitleri fırlabp atmak doğ~u
beğildir.

~onluk

Yirmi

r

========~--====~-=-==

pervane

Dünyanın en büyük gemisi
nasıl yürüyecek ?

~

Medeniyete olan gayıından,
rücu ettiğini ıöyliyen,
çok malümatlı, asil bir Alman
olan keşiş, burada, bütün aene
çırçıplak yaşıyor.•
Bir çeyrek saat gözükmedi.
Bildegart içini çekti, ve:
- Geçen yaz, onunla iki ay
beraber yaşadım. Ona, doğrusu
ne yalan söyliyeyim, daha fazla
kalamadım, dedi.
- Neye, size esvap almak·
tan mı imtina ediyordu?..
Bir mürebbiye olan Hildegart
istihza ve nükteyi kavrıyamadı;
temiz bakıth güzel gözlerini faltaşı gibi açb:
- Zaten eavap giymiyonım
iptidailiğe

..

Kumara ikt'sat girer mi, girmet: mi? Burasını pek bilmiyonız. Fa~at bazı kimselerin bu vadide yapılacak bazı yenilikk r olduğunu
ldd;a e fklerini işitiyoruz. Mes ela bir zat çı~mış, bugün kullanbıakta olduğumuz iska~ billerin ş eklini iktısadı bulmüdığı söylüyor.
~u zatın fiôrine göre dört köşe olan iskambiller kanştınlırken çauk bozulmaktad.r. Bunun için iskambilleri yuvarlak yrpmak lilı nıdır. Ve bu ad am t krini derhal tatbik ederek Avrupa piyasa'ına yuvarlak iskambiller çıkarmıştır. Resmimiz yeni şekil bir iskambil destesini göstermektedir.

Yeni yapılan ( Empress of yupou ) • transatlantiği~e konulan
pervane dünyanın en büyük bronz pervanesjdir. Sı kletı 20 tondur
ve yapılması için sarfedilen mad en bundan 15 ton fazladır.

8eyoz Qergedonların hımayesi me~elesi
CeDubi Afrika hükümeti, derisi pek makbul olan b eyaz ~e~-.
gedan cinsini büsbütün sönüp mahvolmaktan kurta rmak ıçın
bunlann avlanmasım menetm iştir. Bunlardan dünya yüzünde mevcut
kalanlar, topu topu 172 adettir. Eğer şayet diri yakalananlar
bulwıuraa, bu hayvanlar hususi bir harada üretilecektir.
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SiNEMALAR

Elhamra
Melek
Opera
Ma.ik

Etuval
oıı-. dafarcıjile beraber
11rtmdan indiren Oyvat;
- Olmam -dedi- sizi biz,
~eplik çalıp [el Çllpıp] karşıla
yacaktık, ağzınızı bir kanş havaya açacaktık. Ne yapalım ki
Kara Bofa gecikti, oyunumuz
da bozuldu. (1)
ince Balaban, hen&z bet yatında
bulunan çıplak Sipahi
zadeyi belinden
yakalayarak
yhtbıfln hizasına kadar kaldırdı.
- Palaz! -dedi- bu sefer tam
yllzdlln. Allah vere rle yanllf·.
hta upyıp derin yilzillmeae?
Babuı, bir taraftan giyiniyor,
bir taraftan cevav veriyordu:
- Sevindiğim derisi babası
nınkinden kalındır. Kolay kolay
yüznlmez.
Ve paluını. beline takar takmaz, lltifeye hamlo1unmaktan
çok uzak göıiinen bir sesle illve
etti.
- Şimdi bize at werekl
6ç f6hretli sipahiyi de tanıda
hm. Muhterem okuyucularumza
Gerçi her birinin imıi tarihin
bir çok aayıfalannda meııkut
olarak panldamaktadır. Fakat,
ıekillerini, ıemaillerini g&ter-mek bizim borcumuzdur: Oyvat,
Kara Aypt biçiminde bir adamdır. Şu kadar ki mqrebm ona
hiç benzemez. Konuşkan, nnkte·
dan ve ablgandır. Aygudun

hemen hemen

zıddı

kamilidir.

O, yalmz yavruawıu değil, ptaretini de her gittiği yere g6tn-

rür. S6yler, söyletir, güler, güldilrür. Halbuki Aygut, tqbih
caiz ise, seuiz bir bulut mehabetine maliktir. Yddınmlanm
içinde saklar ve atlk6netile de
girenlere &rknnttl verir. Her sipahi gibi Oyvadm da muh\epm bıyıklan vardır. Kaim ve
enli çenesinin lattlnde kararan
bu heybetli bıyıklar siyah bir
çelik lzerine iflenmif pOlktlll
andanr. Ucu kıvrık bir burun
Te mert bakıtlı bir çift g6z, bu
lmnetli ıimanm hqmetini itmam eder. O ruhi ptaretle ba
mllalm aima, biç te uypn dOt·
miyea zarf ile nazruf sibidir.
Yaralı Dolan. heab ıeaçtir.
Bu itibar ile Oyvadm emrinden
dıpn çakmaz; ona yamlmu bir
rehber uyar. Fakat k•clW de

l1] Aziz okuyuculanmu: ara·
ımda, eald Tllrklerden bir çopnua Kara IAbbile amlmuma
belld laa7ret eden bul.-ur. Bu
sebeple anedelim ki bugtba
ba11 Avrupa memleketlerinde
oldup ıibi • Taktile de eamer
renk, aoa derece makbul idi.
Beyazlık rehavete, esmerlik celldete ~met idi. Bir çok Tllrk
alulan bu llkabı almıflar.clır. Ka·
rui (Kara Isa) beyi Kara Yu·
IUf, Kara lakender, Kan Yoluk
ılhl. TGrlder bu TUll, araziye,
kuabdara d• vermiflerdir: Karacculat, Lrahiaar gibi. Kııp
ıOnet veya dolu ve bora albnda
bnttın bir hayat pala .allamlf
Ye atkı ıua ile diyar diyar dolqmq olan !mhram•nlara da

hangi

renk y.q.?

bir çok deferli harp erine rehberlik edecek kabiliyettedir. Sağ
yanağında tafıdığı derin bir ya·
ra izi, bir kılıç darbeainin silinmez nifaneal, ona 7arah l&kabmı
verdirmiştir.

Kara Boğa, sipahilerin en irisi
ve en kuvvetlisi olmak f&hretini
taıır. Değme at onu g6tnremez
ve o, kendisini taşlmak kudretini gösteren atlan da, iki aya!mdan tutar tutmllJ! • bir kuzu kaldınr gibi • iki metre irtifaa yGl:.meltir.
Bu irilitine ve bu mttthlt lmT·
vetine rağmen o da, Oyvadın
her emrine münkattır. ÇDnkO
onun vuruşundaki isabet gibi
göriitilndeki iaabete de hayrandır. KOçOk Sevindlğe gelince: O,
garp aan'at ileminde daimi llayretler Y,qatan ( Meryem kucağında la& ) tablosunun tasvir
ettiği ( Tıfh iWıi ) yi pek a6n0k
g&sterecek kadar melih bir çehreye maliktir. Hammerden Yor·

M. Turhan

Boya, onun ba ıızlaDiflanna kup
ubrG tahammlll taV1iye ederler,
•bele biraz b&yl, boyun at sarbm geçsiDI• derlerdi.
Sevindik, BalabUUD kollan
arumdan babuına cevap Terdi:
. - Sipahi yaya yDrlmes, değil mi baba?
- Ha fUDU bileydin, kanatsız
ku, olur aıu ki atsız sipahi oleun.
Bu a6ze ince Balaban mukabele etti:
- Sipahilik &bllr yakada. kaldı ev!lt. Burada bizim gibi ya·
ya ytlrllyecekaia. Artık babanın
aırbna biDmek te yok. Saflam
çarık. dayanıklı taban, anladın
mı Palaz?
SeYiııdiğe hasrolunan lltifeler,
biraz •onra Kara Boğanın endamına, yaralı Doğanın

yarasına

intikal ettirildi. Onlar da bilmu·
kabele Aygııdun dilsizliğine, Balabanın inceliğine, Aptürrahma-

gaya Jradar bltnn dikkatli mll-

nın bıyık btlküşnııe takıJdı.

verrihler , Sevindiğin billhare
oynadığı rollerden bahsederken
( sabahati nadire.ye ) malik olduğunu kaydetmek zaruretini his·

Saatlerce imtidat eden mnıktll
bir ytızOşOn yorgunluğunu sanki

ıetmiflerdir.

Halbuki knçnk Levlndik, nadir değil, eşsiz bir gllzelliğe
sahiptL iki mavi pırlantayı andaran gfSalerinin muam bakıtla
rmcl• ilMtf bir ziya d61dlhtyor, dudaklan hayretengiz bir
letafat taşıyordu. Bu güael, çok
gOzel çO<":uğun aldığı terbiye
yalan bir atide dilber bir bahadir olacağım bOtnn Törk muhariplerine kabul ettirmİfti. iki
seaedenberi
babumın terkisinde diyar diyar geziyor, muhtelif maceralara phit oluyordu.
Daha bu yqta, bir sipahi kılı
cımn dOfman batlan a.ttınde
nuıl yıldınmlaftığım biliyor, bir
sipahi .mıın ne gibi hL-ikalar

bu lltifelerle gideriyorlardı. Ni·
hayet Kara Aptiirrahman, en seki ve iyi dllttbıen arkadat hay-

siyeti!e rOfekumı vazife bqına
davet etti.

Yarenlik yeter - dedi • iti·
mi&e bt.kalıaı. Mademllf allı lnlçu'k kl{'I olduk. Pusu kurmuya,
-

gizlenmiye lllıum yok. Açıktan
açı§'a y(lrOyelim. Şu g3r0nen ka-

bir hançerden
başka ıilih taıımıya me'zun değildi Te bu hançeri kınından
çıkarıp kullaamıya

da fmat balBu mahrumiyet, bu ibl

mamııtı.
yqayıf onu ekseriya aızlandanr.
Tek bqına ata binmek, mareke-

lerde biuat lillk kullanmak
iaterdl. Babuı; Jarah ammi, ko-

ca amml diye çaıırndajı Dolanla

Şehrazat.

Ferah
Milli

M~kdmlar ge-

Şık

Alkamr

1

faciası.

: Varyete, canba
1
ı

Alemdar

mısı.

Kamçılı medeniyet, Ben bab.Jlll isterim.

Kemal bey ı
Siireyya Pt(Kadıköy) ı Ya~ayan 311.

Komedi Fransezm mqhlD" facia aktriaı Rqetm hayatım tasvll' eden

ARTİST AŞKI
mn~=~i

Pola Negri

dir. Sesli ve sözln filmldir.

Mqiıur facıa aktrıai

NORMA TALMAÇ

Elyevm bliy~ OPERA SiNEMASINDA göstenlmekte olup
pek derin bir tesir bırakan, bayatı haldkiyeden çok mükemmel ıahnelen musavver

temqaıeran üzerinde

BUHRANL:GECELER
•esli filminde olduğu kadar hiç hir eserinde bu kadar bUyilk
muzafferiyetleri ihraz etmemiştir.
lıiveten: Pate • revi1 ve BİR ZOR NİKAH iki kısımlık
kakkahalı bir komedi

Eczacı kalfası aranıyor

Dev et demir yollari ve
limanlan umumi . id(\\rcsinden:

Konya İtletme m&fettifliği eczahaneıi için tehrl 65 lira
maktu tlcretle bir eczac:a blfuma ilati1At ~· alip olanla·
nn imtihan ve muayenel 111lhiyesi icra kılmmak a
~
ve Konyada işletme D1Üfettişliklerine, Ankarada Dev et deaair
yollan zat itleri mOdürlllğthıe müracaat eylemeleri.

ye ıidelim. Birer Rum yakalıyıp
gelelim.
rArkası

var)

GÜNDE 10 PARA
Anadolunun her köşesinde
bırer çocuk sarayının yukselmesı için HİMAYE/ ETFALiN hepimizden

..

beklediği yardım.

g6ıtereceğine vakıf bu'mıuyordu.

Heniz kOçOk

Lilkaenburg:

Zifaf marp.
Ledi Hamilton.
Buhranlı geceler.
Broadvay!
Namus belAaı.
ı Şehvet cl,an.
ı Gelin duvağı.
Yataklı vagon1
lar mabudeai.
Vinter garden

Ekler
Aari

Muharriri

1

ı
ı
ı
ı

Giorgio Mandel
Ktlrk ticarethanesi
17 tqrinievel Pazar gOnOnden

itibaren Beyoğlunda lstiklll caddesinde yeni iııta olunan mağa
zaya nakledileceğini ve muhterem
mUfterilerile doıtlarımn
tiyaretile
milferref olacağım
arzeyler.

Telsiz Telefon cihazı almak ıated gmız zaman hiç tereddiit
etmeden seçecefiniz makine...

Nora

dlJ', çOnkU antene, pile Te akkOmnlitöre mOhtaç olmadan
itler, dtınyada ne kadar iatuyon varsa hepaini de dinler,
fiab çok ucuzdur...
Galata Osmanlı bankuı SD'UI Kuleli matau..

kiralık çiflik :
4290 dinim auktanada bulunu Y etillWJ dvannda Elmupqa
namı cliıer yeni çiflip 2000 lira ican ...ı &zerinden 25111·9'l9
tarihiae qıDaaclif Puarteai gOnll 1aat 14 te mllza:redai mukurerdir. T allplerill • • 7,50 lleubile tminat makbuzlaıile Emvali metnke icra kolDİSJODUD& . .acaat .,Jemeleri.
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Dilnkli bilmecemizia

BugOnkn yeni
bilmecemi&

lıalledilmit ıekll

Joldan Mfa :
1 - Villyetin en btlylk meglı

Duvarlardaki

tahtalar;

4-

Kamım;

tatsız

tuum.

San toprak ; demiryol,

hanım atkm.

S - Deniz ortasındaki toprak
avuç içi.
6 ..,.. Emmekt• emir llgua;
fOtbolde kalecinin &nündeki oyuncu; bir harfin ıeai.
7 - Ôküzün azgım; çocuk

Kaim

8 - Evin bir kısmı; elbiselerdeki
torbacıklar;
ihtiyar

9btlyilğtl;

Atıf

olmıyan;

meyvalL
İçki, ıa kabL
2 - Viliyetin bllytlk me
bmaranede bulunur.
3 - Bağıılamak; aydaahk
par; ayı evi.

1-

4-

.....

doğuran;

dervif.

halifeden

l'uluırdan aıa6ıı

rengi.

3nota.

Dört

kırmızı su.

11 -

muru; ç61 hayvanı.

2-

10 -

eclab; baaturanm

bir nota.

dab, bir lçld.
10 -

da

iJili

arap h&ktmetlerinclen b"

11 mendifer

Kan koca

bıirlltrlliii-i

--··

=

e::s:

=

Q

Son S:\af
scıms

mwwc

~-ıım.

blk_~...

Güzellik kıraliçesini
seçme şekli hatalıdır
s• Son Saat ,11

~

:1

.~).. vustralya kabine§i ned~n ekalliye~
kalmış, şimdi daha iyi anlıyoruz

·e

Asıl

Türk güzelini meydana
cıkaracak
tarzı arzediJ·or
,

Avrupa, Amerika, medeni alem, maddi, manevi her
kuvvetin biı birile mukayesesi meralcındadır. Bu mukayeseler, ölçüşmeler, şüpesiz o kuvvetlerin kemal bulmasına
hizmet ettikleri kadar, istatistiklere verdikleri maddelerle
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 miJleti alakadar edecek
derecede geniş ve belli başlı bir cereyan halini alır. İşte
giizeHik müsabakaları da bu cümledendir. Hatta işte şim
di de sabah refiklerimizden biri, geçen aylarda tecrübe
ettiği bir teşebbüsü, 1930 için olmak üzere bizim muhitimizde de tekrara başlamaktadır. Arkadaşımızın bu teşeb
büsünü, gözlerimize inşirah verecek resimler göstereceği
için haz ve memnuniyetle telakki ederiz. Fakat o zaman
da söylediğimiz gibi, arkadaşımızın ihtiyar ettiği şekilde
« en güzel »İ ayırmanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumuzu söylemek isteriz•

•

ilk

müsabakanrın

1

Avustralya parlemenfosu ile kabineyi dc1şriren Hıig va kabincsllc beraber yuvarlanan Brnce
filimlerinden yüzde 5 resim amuvafık bulmamış,
bir fikir
Bundan bir müc.idet evel İn
bnmasını parlementoya teklif etadamı olan Brace de istifa etmiş.
giliz
dominyonlarından
olan
Avustralyada Brace kabinesinin
miş, eski beşvekillerden Hüg
Halbuki işin iç yüzü böyle
düştüğü telgraf haberi o!arak
kalkıp bu mesele aleyhinde bir
değildir. Brace amerikan filimbize kadar aksetmişti.·
nutuk söylemiş; teklif parlemenlerine yüzde 5 gibi ağır bir
Fakat sade bizde değil büto tarafından ekseriyetle kabul
resim koyarken el altından da
tün Avrupada bu hadiseye o
edilince Braceyc de çekilmek
büyük bir sinema şirketi tesis
ediyormuş. Bu vergiyi koymak·
kadar ehemmiyet verilmemişti.
düşmüştür.
tan maksaô kendi şirkC'tinin f:.
Halbuki meselenin esası anlaZaliiri görünüşte bundan basit
!imlerine rakip brakmamakmış.
şılınca şimdi dünyamn ner tabir
mesele
olamaz
değil
mi?
Faka~ r c:.::: .:_'ılar hi-;: bör'~
rafında
bu sukutun dedikoBrace, memleketine mühim bir
dalavereye gelirler mi'( Hemen
dusu yapılmaktadır.
para kazandırmak istemiş, fakat
dolar 1 arım seferber etmisler ve
Avustralya başvekili Arace
parlemento her nedense bunu
meseleden muzaffer çıkn:1şlardır.
Avustralyaya g~lecek Amerika

Sert so.Lunla

uvduğunuz

çocuk
tahrip edersieiz.

çnmn~ Iarını

neticesi

lik m~:sabaka şöyle olmuştur : Kendini güzel bulan bir
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak karilerine güzellik kıraliçesinin tahtına namzet olarak arzedHiyordu. Bu müsabakaya iştirak edenlere güzel dememek
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir
sinema filimi içinde görenlerin arada sırada salonu dolduran kahkahalarındahi kuvvetli istihzayı farketmemek mümkiln mü· idi? Sinema perdesi hakikati fotografilerden daha
sadakatle naklediyor; bunda şüphe yokl..
kız, bir resmini

Güzelleriıı

güzellikleri

Halbul<i bizce mühim nokta fotograf değil güı.ellerin
hele bir Türk güze!inio. kendisini güzel diye takdim etmt"kte gösterdiği zarif çekingenliktir•• Karilerimiz bilirler ki
güzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanların
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyanı üstJ.n
tanımak haldı olur.

Biz diyoruz ki:

1

1
1

Güzellik müsabakalanndan maksada daha elverişli bir
netice almak için güzellik kıraliçe:l!Iİ tahtının namzetlerini
güzellerin kendileri değil. onları güzel bulanlar göstermelidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine
kanidir ve onun için karilerinden Türkün en güzel kızı
payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar vermiştir.

Karilerimizden rica ediyoruz:
Türkün en güzel kızı kimdir? Karilerimizden bunu bize
bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara
namzet hanımm birer de resmi konulursa, bu isim ve
resim, arzu edilirse namzet gösterenin de ismile birlikte
gazetemize basılacak, ve herhangi bir namzedin namzetliğini teyit etmek istiyen olursa onların da isimleri ilave
edilecektir.

İşte asıl namzetler..

1

lı

1
1

t

i
1

Giizellik kıraliçeliğine namzet olabilecekler işte o zaman
anlaşıla;!ak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap
zemini bulacaklardır. İşte o zaman en güzel Türk kızı
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu ıuretle taayyün edecek namzetleri ker di kendilerini namzet arzedenler ara·

!il
~

s~~~:ha:,.:~ası

da

mü::~ü:_w~~ -~

1l

1 Haziran

hulul etti

hler muamele mecburi olarak
yeni harflel'le yazılmalıdır.

ADLER

YAZI MAKİNESİ
A vrupada
1898 senesinde ilk
İr~ı:ıl . edilen hır yazı makinesidir.
Şımdıye
kadar bütün dünvada

Yavrunm:un ferah ve sıhhatine çamaşırının büyük tesiri vardJr.
Bunun için çocuk çamaşırlar-mm yıkanmasına büyük ihtimam
lazımdır. Y avru~uzun çamaşırlanm daima temiz ve yeni gibi
saklamak için LÜKS kullanınız.
iÜKS ün hafif pulları çamaşırlann üzerindeki bütün pislikleri
çıkarır yeni g ibi yumuş;lk ve temiz haline getirir.

380,000 ADLER MAKİNESİ
S:ıtılmış!ır. Anadoluya 2684
kıııe ~önderilmiştir.

nıa

ADLER
Makinesinin

hususiyeti:

Hnrtle~in müvazi vuruşudur.
Bu fabrıkamızm
ihtiraı
olm:ıl
itibarile başkaları tarafından tak·

lit

u n a WROTH.Jtal UMlTllD, PORT lt.UU.JG&T , ZHGL.A•A

edilemez.
Hu 11ayede
fazla
kopya çıkarmak müiukündilr.

ADLER l\1AKİNESİ
1->EI{ DAYANll{LIDil·
ADLER l\lAl<INESİ

EN İYİ BİR l\1AKİ
NEDİR
Anadoiıı

için taH

Acentalar

aramaktayız.

Bir Alman mü tehnssısı idaresi
altında j!!tanbuı<la her glına makina tamiri için bir tamirhane kü~at etıiğinı izi tebşir eyleriz.
Daktilo mektebi İstanbul, hahçekapı esnaf bankası.

Adler nıakinelerinin
baş acentası

RIŞAP

VOLF

Gala tada Vop oda hanı 7,10
Galata Pnı<la kutmıu 447

İstanbul emvali mefrüke m~dürlüğündcn:

Kiralık

Emldlc:

Y eşilköyde Şevketiye mahallesinde istasyon caddesinde 11 11
No. lu maa oda ve bahçe dükkan 300 ve ayni mahalde 7 No. Iu
maa bahç~ dükkan 240 ve mahalde 9 Na.dükkan 90 ve ayni mahalde bulvar caddesinde 1-1 mükerrer No. lu 4 kita tarla 100
ve ayni mahalde ~at boyu caddesinde 6 No: lu-...Oükkan 78 ve ayni
mahalde bulvar caddesinde 19 No. maa bahçe en 720 ve ayni mahalde arslan sokağında 10 No. lu maa bahçe ev 720 ve 6No.lu ev240
ve 8 numaralı ev 600 ve mahaHi mezkiirde KÖy içi mahallesinde
Dibek sokağında 1-3 numaralı ev 480 ve Ümraniye mahallesinde ·
üçüncü sokakta 6 numaralı ev 36 ve 14 numaralı ev 96 ve 16 nu" maralı ev 60 ve ayni mallallede Güvercin f:okağmda 13 numaralı
1 evin 90 lira icarı senevileri üzerinden bir sene müddet ve hüku- ·
metçe talep vukuunda tahliye eylemek şartile 24-11-929 tarihine
müsadif Pazar günü saat 14 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin
% 7,50 hesabile teminat makbuz:arile emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri.

..,......

HOFHERR setmANTZ

t.e

INEBOLlJ ) npuru l 'l
musam Paar ı O ela Galata
unnncla harekede [ lzmir

ANO iM

ŞiRKETi

Wlldrllcf A.._.cwhW

Boclrunı, Racb, ı:..

Finike
Antalya ] ya
ecek ve dOOlişte mezfdır
eleJerle birHkte [ Andiftli ,
alkan , Sakız, Çan. . .
elibolu] ya uğrayarak ~le
ye,

kttt

--f1ilZll AJYallk

ıkspnsl

Tavil zade
vapuru
jOOO adet çalı liipör,esa, jOO
adet çinko kova, JOO kilo dooagı. ı 50 kilo ıspavlo, ı
kilo
oman o.
Yukanda yazılı bet iaJem

so

malzeDJF pazarlık suretile bilma.
nakasa alınacaktır. Vermek ist.ecoluinherpn,
~.
·6zere
münalmMya
iJti.·
Ni ellDdc için de 20 T. 81Di

929

çarşamba

günu

Relm feri.

levazım

TCŞl'lldsaninia

18 inci
sut 17

,anı - ae.,......
Sldleci nbumm4• .......,
( Geihıu, Ç.Pakkalc, Kaçaklibyu

Altm Oluk '

Buı68*e,

Edremit •

~l iike1elerine
alimet ... ayni ...... . . .

~ M!Clele&lı•Aıdr
,.,.., . . . . .t

y...

,......~~.

telefon "' c oto

-

Son Saat

Sahife

~~K~~Utuiti]

11

Telsizde-]

~d"~~~.
-~

-------~

Bu işi de biz mi

öAflıca

yonlannın proeramlan
Son Saat bugünden itibaren
tehrimizden dinlenmesi kolay
olan telsiz istasyonlannın programlannı derce karar vermiştir.

yapalım?
. Haftanın muayyen g~lerinde
bırçok semtlerde seyyar pazar·
lar kurulmakta, buralarda tuba·
fiye ve manifatura eşyalarından
başlayarak lahana, prasa gibi
larzavatlara varıncıya kadar her
tey ıatılmaktad~r.
Pazartesi günü ise pazar kurulan sokaktan çarpılmadan ve
•akatlanmadan geçebilmek Allahın IUtfüne bağlıdır.
Emanebn esnafa tahsis ettiği
kiraladığı bu sokakların er·
leşi giln müzahrefattn temizlenblesi okadar müşkül müdür?
Bu en basit beledi vazife,
enıanete,
gazete sütunlarında ,
kariler tarafından mı hatırlatıla

•e

.

caktır.

Şehremini·

Hasan izzet

•
lialimize acımalıd!rlar
Bir çok zaman var ki maballelnize çöpçü namına kimse uğra
blıyor. Çöplerde binnetice kapı
ların önünde, mülevves bir şekilde duruyor. Bu halin ne de·
tece fena olduğunu tasavvur etinek kolaylıkla mümkündür. Alakadarların halimize acımalarını
hassaten rica e eriz.
Sormagir: Nimet

...

~

ioru!an suallere ceva
İnhisar memurlarından A. O.
beye. Tem.il atlı abone tarifemiı
taşrada, bayi bulunmıyan yerlel'e mahsustur. Binaenaleyh İzm:r
~e Bursa gibı mahal erde oturan
~arilerimiz maalesef ıstifade edemıyeceklerdir.

•

M. Cemal beye: İdaremizdr
•~zu ettiğiniz gibi bir iş olmadı
2ln an arzunuzu yerine
Oıck mümkün değildir.

dunya utö.1-

Cumartesi
16

Her kariini 1000
•
ur lirasına si·
gorta ediyor!

17 .30 18.30 -

20.30 -

•
Kaybettim

e l<ar ·ıerimizden

istiklal lisesinden 927 - 92ö

ricamız!

•enei dersiye bidayetinde onuncu sınıftan aldığım tasdiknamem
~ay.i oldu. Yenisini a!acağııiı, es1t1s,n:n hükmü yoktur.
Unkapanı H. bey r2ahalle
No, 69 Mehmet Halis

1635 metn
lnşat

\·e kon~er.
Budapeşte
550.5 metre
18.50
Piano IUrtette.
23.10
Gramofon.
Btıkreş
394.2 metre
17.30
Orkestra.
21
Tiyatro.
Gliyviç-Breıliv
253 metre
20.20
Gramofon.
21.30
Lehar geces~ Konser
21

ve şarkı.

23.35

Dans havalan.

408.7 metre

Katoviç
17.20
21.30

Milino

24.4-0
Oıtrava
18.30
2~

500.8 metre
Kintette (Tori ııodan).
Operet ( Torıno<lan )
dııııs ha' alan.
T oriııo programı.
I

263.4 metre
Kartette 13cetho\ cıı.
llü yük askeri orkc~tra
konııcri.

Cafe Liyad orke ..trası.
c Praha orkestrası.

441.2 metre

Muhafız kıta:ıtı bando-

su

Torino

A

'egana

22.02

Viyana

Varşova

24

ısomonti

höJiUô

Gramofon:
Koneer, ( Varşuvad:ın
naklen ).
Dans h:l\·a lan.

Moravska-

~~-

.. ...

429.8 metre

Radyo orkestrası, operet parçalan.
Konser, Vel>er, Bizet,
Lisst.
Dans havalan ( Bdgra
Autoklüh ).

Bertin (König
vusterbauaen)

edelim: "Son Saat •ın karii en ne
"
takdim edeceği sigorta senetleri
hükumetçe de muteberdir
Lütfen bır kac güne kadar ''Son Saat,, in
'
karii olduğunuzu ıspat etmek üzere da~I'
oesjlla1arı- saklay-1nı.z.

Saz heyeti.
Orkestra, cazhanı , Tango-orkestra, Marsolıner,
Han!I Hdling, Uvertür,
Debussi, Claire de Lune,
.Mozar, Clavier kartcıte,
V iolon solo, l\lu!>ııaııet
An<laJo use.
22.SO Saz L~\ eti.

Belgrat

İlave

ğıtacağımız

1200 metre

18.30
20.30

18.30

Bu hizmetine mukabil sizden
istediai hiç bir şey yoktur. İh
tiyar edece~iniz bütün zahme
senede bir defa matbaamızır
uQrayarak sieorta senedini
almaktan ibarettir

getir

teşrinisani

lstanbul

Alimcti

tarafından

konser.

873.2 metre
Operet, La Ciıta Hoııa.
S perde, operetten ııon
ra ..aat bire kadar dans
ha,·alan.

516.3 metre
Tiyatro J?er To? Vor:
1'1enda pı yeııi, tıyatro
dan sonra Cnzlıant.

1411.8 metre
Dans havalan ( llristol
otelinden ).

(iazozıarmın

farikası

l>uen

BAKlÜS içer

1lamıyan proragandaya kapılır, getirilen rakıyı iyi diye içer
Halbuki o rakıyı dikkatle içse

Gazoz şişeleri

Gazoz şişeleri üzerindeki
etiketimiz
Gaıoz kapsal ve etiketlerimizin taklit edildiği görüldüğün
den hakiki Bomonti gazozunu içmek arzu edenler kapsol ve
""tiketlerimize dikkat etmelidirler.

BAK ÜS

Kadar

iyi

olmadığını

kolaylıkla

anlar

BA-KÜS
.,. -...i;i;,~9,jo

Odol , dişleri daima sağlam olarak muhafaza eder ve ne fctie güzel bir raylha ·"·erir.
Her yerde satılır

Doktor FETHi
Cerrahpaşa

Hastanesi
Bakteriyolo~ .

umum

miidürlüaünden: ı

laleli imareti

ambarında mevcut halı kırınblan

müzayedeye vu 1
~dilerek leşrinisaninin yirmi yedinci günü saat ondörtte ihalesi icra
~dıleceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım
ıct.nıne ve ihale günü de idare encümenine müracaatlan.

~~ı

Kan 1 V:ııısemıan teamü)Q ı idrar
hnlgnm cerahat tahlilleri ile hasta
ıklann

hususf

fonla maluma
<.>dilecek
ıapory

aşılan yapılır.

ıverildi~

takdirde tahlil

mevat alıfrularak
takdim edilir.

Muayenehane:
miinin karşısında

Tele·

bilAharıı

Beyoğlunda, 'Ağaca.

Tı-lf'tfon: Rev~lu

.

Büyük Tayyare piyan~osu
Yedinci tertip "S" inci keşide

11 k8nunevvel
3üyük ikramiye:1

50,000 liradır
Aynca: 25,000, 15,000, 12,000, 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mDkAfat.

5.~

. '. .

