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Öğrenmek istiyoruz.

iki büyük

Kaldırım toılannı

kaçakçılık

kurıunla mı

perçinlcmcliyiz 1
Caddelerim bin ,ne çilekeş ve dayanıklı bir bağrı
varmış.
Bir
gün bakıyor
sunuz; Elektrik şirketi ıer
ha ıerha ediyor, diğer gün
Terkos kumpanyası, başka bir
glln kanalizasyon şirketi••
Kara kazma mukaddestir;
imar için iılediği vakit .. Fakat
önüne gelen kumpanya eline
kazmayı aldığı gibi gelışi güzel
caddelerimizi kazar ve sonra
tesviyesini muntazam yapmıya
rak eciş bücüş hale sokarsa o
takdirde kazma bir imar vası
tası değil, bir tahrip aleti olarak telakki edilir.
Anlamak istiyoniz:
Gelifi giizel caddelerimizi
tahrip eden bu ameliyelerin
tanzimi milmkün değil midir?
Yoksa caddeler, saydığımız bu
kümpanyalann babadan kalma
mali müıaı mıdır? Bu tahribattan men için kaldırım taıluuu
birbirlerine kurşunla mı perçinlemeliyiz?

BUGÜN

60000 liralık iskambil ile 32000
liralık ipekli
tutuldu
Galata gümrük idaresinde yeniden iki gümrük kaçakçılığı
keşfedilmiş ve tahkikata başla
nılmıştır.

Galatadaki nhtım antreposunda 9 sandık malı olan bir Musevi, gümrük idaresine müracaatla bu malları aktarma edeceğini bildirmiş, muamelesini yaptırmak istemiıtir. Fakat gümrük
idaresi daha evel mallardan şüp
helenmiş ve aktarma esnasında
sandıklann değiştirileceğini hiı
setmiş olduğu

için
lüzum

ayenesine

bunların

mu-

göstermiştir.

Yunanlıların

kabusu
Ati na gazeteleri «Y(.;,.ti
bir felakete hazır
0Jn1alıyız!ı> diyorlar

içinde 60 bin
lira kıymetinde iskambil kağıdı
zühur etmiştir.
Diğer kaçakçılık Haliçte bek·
çi mah tıllinde yakalanmış, bir
Musevinin « Kağıt eş v-a » diye
verdiği

beyallDam

(4)

kumaş ile dolu olduğu

kiliseleri

BoQiinkü yazılan

in

İta(ya ile Fener

Fener baıpapaalığı ile ltalyanlar arasında 12 ada kiliselerinin istikllli için bir milzakere
cereyan etmekte olduğu malfundur. Bu mtizakere ahiren inkıtaa
uğramıt, yeni bat papas F otyoı
efendi bu istiklAlin verilmiyeceğini söylemiştir.

Bize söylenildiğine göre Fotyos efendi 12 adaya bir tahkik
heyeti gönderilmesinden de sarfa nazar etmittir. Bunun sebebi
12 ada ortodôtes Rumlannın kiliıelerin ltalyaya ilhakına razı olmıyicaklan kanaatidir. Maamafl
bir çok dairei nıhaniyeler metropolitleri hennz F otyos efendiyi
tanımış değillerdir.
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Beyoğlu

dkOr haataneai
teval edilecek

Beyotlu belediye züktlr hastanesinin tevsiine karar verilmittir. Hastaneye yeniden "10 "
yatak illve edilecektir. HastAnenin daha mllnasip bir başka
binaya nakli de dOşOntılmektedir.
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(32) bin Jira

12Adanın
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, Polis merkezleri
Mülkiye müfettiş1erinin
' teftişleri iyi netice

.

vermıyor

Mnlkiye müfettişleri polis merkezlerini teftişe devam etmektedirler. Birçok merkezlerin muamelab müsamaha edilemiyecek
kadar intizamsız görülmllştnr.
Dünden itibaren Beyoğlu ve
Dolapdere merkezlerinin teftişine

Bu Musevi gece sandıklardaki
eşyayı çalar ve yerine kağıt eşya
koyarken cürmü meşhut halinde
tutulmuştur.

İskambil kağıtları ve ipekliler
gümrükçe müsadere edilmiş, müfettişler tarafından da tahkikata
başlanmıştır.

Hakkı Şinası

Pf.
Trakyaya Qidiyor
C. H. F. sı müfettişi Hakkı
Şinasi paşa bu hafta içinde T rak-

baılanılmıştır.

yaya gidecektir.

Darülfünun divanı
Darwfünun divanı bugün içtima ederek ders programlarını
tetkik ve ihzar edecektir.

Bu böyle

r

NE

Ihsan B.
Umum Rüsumat müdürü Ihsan
Bey bugün Avrupaya gidecektir.

olmalı mı : 8

Yunan hükümetinin bahri progtesbit etmesi münasebetile Atina gazeteleri tarafmdan yapılan neşriyat malumdur.
Atina matbuatımn «Türk korkusu» diye kısa ifade ettikleri
endişeleri her gün biraz daha
artmakta, yeni yeni tezabllrlere
yol açmaktadır. Bunlardan biri
Cümhuriyet bayramımızda Ankarada yapılan ieeçit resmini
gösterir bir resmi dercederken
bakınız ne diyor:
- Biz burada silahlanmayı
ihmal ederken Tnrkler, Alenen
zabitlerinin (!) talim ve terbiyesile
ordularını yetiftiriyorlar.
Yeni bir felakete hazır olalım!»
ramım

Sis düdükleri
Tahlisiye

umum

mndnrlDğil

tarafından sisli ve tipili havalarda
sevahili mütecavire vapurlannın
seferlerinin intizamını kaybetm~

mesi için limanın llç yerine konulacak düdiikler bir iki haftaya kadar mahallerine vazedilmiş
bulunacaklardır.

Muhittin B.
Ankarada bulunan Şehremini
Muhittin beyin Cumartesi ve
yahut Pazar günü şehrimize avdet etmesi muhtemeldir.

Cemiyeti Belediye
Cemiyeti Belediye Fırka gurupu bu~ün içtirna ederek mez·
baha .işlerıni müzakere edecek-

_. Diln ak~am "Katil,, de imişsiniz.. Nasıl eğlendiniz mi?
- Evet••• On dakikahk utirahat eanasmdaJ

·!
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Paket

Yeni mukavele ne za...
man imzalanacak?

teftiş

edilmiş:

Ne müdür var
ne kapıcı ..
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menbııdan
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ğım11
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malum ata
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f ünde tuhaf bır
had se cereyan
elm ş ir.
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başmüdürü
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Yakında

Ankaraya
nakled1Ji, or

Scyteftiş

ıçm

g;tmiş,

faltat ne kapıda, ne de kaJem·
' e bir memur bulamamış, müdürü sormuş, «şimdı gıtfo> ceva·
Lını a mıştır.
Seytettin b y b'l' g mıük dairesinin bu kadar erfren boşala
mıvacağını dlhünmüş, gümrük
zannile ba~ka bir yere gırdiğini
zannetmiş ve a~aoıda gümrüğe
m~nsup olmayan bır ızata (Bura·
sı gümrük değil mı? ) diye sor·
muştur.
Aldı 1-ı müsbct cevap
lizerine sin"rlenen Seyfettin bey
hemen b;r muhafoza memuru
ce1be<lerek kapıya olu. tmuş, içeriye kimseyi sokmamasmı cm·
ret miş ve bu- ıabıt varakası ya·
parak hadiseyi tesbit etm ştir.
Müfettiş eıin bu hususta tnhki·
kat:\ bas.adık•an söylt:nmPktedir.
:cır ~ t

etde

Birkaç günden beri piyas:ıda bazı büyük ve milbim
ticaretanelerin iflası şayiaları
deveran etmektedır". Bu me·
yanda seksen ıenedenberi
memleketim zdc icrayı ticaret
eden Orozdi Bak müessesesinin de bazı yerlere borçlu ol-

Harbiye ile Darfilfilnunun
da nakli düı;ünülmektedir

fetf n B. paKet
jrÜmrü~linü

Nafıa

l!ır cinaye~

BrüKsei, 20 (A.A.) -

Geçenlch1C tevkif o unan Çinii bir
t n1c es • nın
•
rnc1,.e'r>
serbcst
bn akı mac;ı için ınUsahalede buJumnıya mrvafakat etmem:ş olan
Çin orta elçisi 6 Çb!i tarafından
)övi1 1 n iiş-o ve yam anır.ıştır.

veki eti ile terkos kuın"'
bir müddetten
beri devam etmekte olan müza"'
kere son safhasına girmiştir. Ba
müzakere Terkos kumpanyasımD
vekllete verdiği bir muhb...
üzerine cereyan etmektedir.
panyası arasında

Ankara, 21 ( telefonla ) Mülkiye mek ebin;n Ankaraya
nakJi kat'i surette tekarrür etti.
Mektep binası da tesbit edildi.
duğu ve alacaklılarına yüzde
Tahsisat meselesinin hallini müyetmiş
beş tediyes;ni teklif ede·
teakip mektep buraya nakledirek işi iflasa vardırmadan hesa
Jecektir.
•
batını tasfiye için teşebbüsatta
Harbiye mektebinin de Anbulunduğu da ıöylenilmekte·
karaya nak!i mukarrerdir.
dir.
Darülfünunun nakli için de
Bu şayialar hakkında rna'ü· hır cereyan varsa da henüz \ mat almak üzere bu sabah (
kararlaştınlmış bir şey yoktur.
müessese müdürü ile görüş- '
tük. Bize şunları söyledi:
·ilidindeki kor!ştkbk
- Fılvaki bu neviden ıa
yiaları
biz de işitmekteyiz.
lar neye maloldu?
Ne maksatla çıkarıldığını anLondra, 20 ( A. A. ) - Mnıiıyamadığnn bu şayialara gültemlekat nezareti
müsteşarı
mekle mukabele ederim. Bi
Avam
kamarasında
sorulan
.zim hesabatımız ve kanlarıbir
suale
verdıği
cevapta ' mı:ı açıktır
~
Filist ndeki
ıon
karga~a ık- &nımın1nı""ıuıı1nıımıııııınııııııı11.-ıonıu1 ımmıınuuııııınıııııuwıuıımnnıı,
lar esnasında 207 kişinin yaraAzılı şakiler
lıtnarak
hastaneye keldırıımış
Bir kadını kaçıran hayolduğunu
resmi istatistiklere
js inaden beyan et mi~tir.
dutlar )'aka landı
Yeni bir hava muvaffakiyeti
Ankara 21 (Telefon) - Kuruç.ıy
yaylasında KonakJamış
Paris, 20 (A. A.) - Fransa·
Mada:ns!rnr arasında azimet ve
aşiretinden Kösemen Mehmedin
avdet seyahatini ikmal eden tayçadırma bir gece baskını yapan
lk
yareci Belli ile R.cjinensi saat
8 şaki güze arısı ve çok miktarda
16 da Löburjeve ge:mişlerdir
a!tın parasını alıp götOrmüştür.
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Jandarmanın tiddetli takibatı

KUR"

neticesinde mUtecaviz!er ele geçmiş ve kadın kurtarılmıştır.

Bir

İnfilak

Bartında bir evi dina-

mitle

attılar

Sui kastçılardan ikisi
yakalandı

Bartın, 20 (H.M ) -

k
Sanca •

tar mahallesinde Veli ağa oğlu
Hüseyin efendinin evinde gece
yarısı miithiş bir infilak olmuş
ve evin yarısı yıkılmıştır.
Şehirde büyük bir heyecanı
mucip olan bu hadise haklr..ında
yapılan
tahkikat neticesinde
eve kasten dinamit konduğu
anlaşılmış ve iki kişi tevkif edilnıistir.

Galata
kulesi
Galata kulesinin tamirine yakında baş~ana·
caktır. Kulenrn
bır buçuk ayda
tamir edileceği
tahmin edilmek- ~-iiiiiôiii.:=;;ı
=t=e=d=ir= .===========

Hüseyin Röf!lp 6.

Kumpanya

bu

muhtırasında

ı,
... ~L
uı
su •ı~mtısmın mwıaasıran e
sene evel ) apılmış o!an tes ·sa"'
d
ı

° zamandan beri eğiştiri "'
miş olmamasıqdan ileri geldiğini
bn

ispat etmekte, bu tesisatı değiştirmek için de , mukavelesi bitU
d
mek üzere olduğu cihe e, ma "'
deten ımkan bulamadığını söy!emektedir.
Şu halde tesisatın değiıtiril•
DlCSİ istenildıği takdirde mukaveleyi temdit etmek lb.m gelmektecllr.
Bu takdirde şirket gayet kısa
· d e su boru1annı
bir zaman ·ıçın
b'
tamamen yenileştirerek asri kır
Ş\ekle koymayı deruhte etme •
t..:...ıir.
oı:ıu

.Ayni zamanda şirket, mukavele.'si uzun bir zaman ıçin temdit ~dildiği takdirde ihtiyar

edeceği

masrafın

fazlalığına

rağmen abone ücretlerini son

Ankara: 20 (A.A.) - Merkezi
derece l'1' bir zam ile ipka
Pariste bulunan
beynelmilel
etmeyi de taahhüt eylemektedir.
diplomatik akademi heyeti idaresi Şirket müdürü bu giinlerde
son içtimaında reisin teklifi üze·
rine 1 ürkiyenin Moskova buyiik
Ankaraya g;derek yeni mukaelçisi Hüseyin Ragıp beyi itti·
veleyi imzahy~r.
fakla akademi u.alığına intihap
==-----:-:=~
eylemıştir, bu intihap akademi
Yunanlılarm nyan reisi
katibi
umumiliği tarafından
Atina, 20 (A.A.)- M. Zaimis
Hiiseyin Ragıp
heye
bilaıa adedi 73 olnrosına nazaran
dirilmiştir. Hüseyin Ragıp l>ey
. ı·
azalığa intihabından d~~l!Y~ aka70 rey ile yeniden ayan reıs ıdemiye teŞICklirat ~ffftrtiJ'tdr.
ğine intihap olunmuftur.

~~~~~~!;:~;;~::::=::::~===f

Almanyada
Pı
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G Üsküdar tramvayı bu ay
sonunda iti yecektir.
Şirket
heyeti idaresi diin toplaaarak
miiz kerede bulunmuıtur.
lıl Yu nan sefiri don Ankaraya gilnı ~tir. İtimatnımeaini Reisicumhur Hz. ne takdım edecektir
il Giitel An'atlar birliği resim fubeai heyeti idarui intihap edUecekti. Ekseriyet olmad ~ rıdan yanna kalmııbr.
• S.bık Bahriye vekili Ihsan
beyİll mDddeti mahkOmiyeti 12
şubattı bıtecektir.

• Ankaradakl mahküm'ara
•'yab ,~mlck ıfydiri!miştir.
• Karabanan seyahati rahtttıııı .lata
do!aywle kanunuevvel
n tasına kalmııtır.
• Cemiyeti belediye Sami
tıde Sezai beye 80 lira ev kirası
ıa lll a etmiıtir.
• Mediti
unıumii
vilayet
Kanunucvve in 15 inde toplana~
c. ktır
m Boğazlar komisyonu dün
içtıma etmit Ye boğazlarda Yu·
nan gemılerine müşküiat çıkar·
dığımıı
baklcında d iddiaların
doğru o madıtına karar verilm •ştır.

1

lires

~(

Paris sefareti mnstetari
E"lat Cemal bey Uh maslahatgi. zar ığına, onun yerine de mezkür sefaret batkltibi Cemal
H azım bey tayin edilm~tir.
• 25 kanunuenelde Edimenin
kurtuluş bayramı tes'~ eailecek-

tir.

• AmavutJuk hfl~iımeti ltalyaya bir knıvaz8r inşa ettirmektedir.
• Bakkallar cemiyeti şikayet
için Aaltaraya bir beyet izam
etmek keredir.
• D&ıı 'r caret oda11 lçtimamda oktruvanın imallti dahlll1edeıı tamamen kaldırdmıea fikri
mOdafaa eclilmiıtir.
• Mahal me•addı ıulaiye
Sltall dGltkhiara Amapaila olduiu trlbt blret alyah Jevha
talllci dlftlnllmekteclir.
• Heyeti vldle dQn f\ğleden
evel •e ıonra olmak 11ıere iki
defa içtima •tmiftlr.
• Polla mGdtlrl Şerif bey
Poliıte tebeddllllt olıcağı hakkındaki haberleri telnip etmektedir.
• Vali YeldU Muhittin beyin
Ankarada mqpl olduğu itler
meyanında Yalftaın vilayetimize raptına alt b..usat ta vardır.
• lrtita tıhldkabna ait evrakın Ankaraya gönderilmesi
muhtemeldir.
• Adanada Biberi cemiyeti
namile bir cemiyet aevcut olduğu hakkandald habvler üzerine
tahkikat batlaaııştır.
• Ankarada Türkocağı binasıada muauam bir tiyatro sahneal yapılmıttır. İlk temail için
komedi Frauu Artistleri davet
edilmitletclir. Şubat ortuuıda
gelenle temsiller vereceklerdir.
• bk tedrisat muallimleri
maaşlannın muvuenei umumi·
yeye nakli mevzuu bahiatir.

usya ve Almanya hükun1etleri birleştiler

Berlin, 20 ( A. A.) - Muhtelif Alman hUkumetleri konferansı dünkü içtimaında Prusyanın
Almanya bükumetile birleşmesine
karar vermiştir. Ayni zamanda
Prusya diyetinin Rayhiştag ile
birleşmesi de derpiı edilmektedir.

2 yaşında

bir yüzücü

umhuriyet- Yunus Nadi B. \
piyasadald buhranından bahsederken bütün dünya piyasalarının son zamanlarda ge·
çirdiği buhranlar1 kaydediyor.
Istanbul piyasasındaki buhranın ise daha ziyade
memleketin,
hususile
İstanbulun
hususiyetlerinden husule gelme
bir buhran olduğunu söylüyor.
Bu buhranın sebeplerini tahlil
ederken, bilhassa ithalat tacirle·
rimizin ıon zamanlarda hesapsız
ve kitapsız hareket ederek kıs
men t uhranda amil olduklarım
zikrediyor. Buhrana karşı gelmek
için ne yapmak lazım geldiği
bahsinde kuvvetli taraftarları olan
iki nazariyeyi ele alıyor ve ;nihayet kanaatini söylüyor, diyor ki:
"itikadımızca her buhran bir
hastalıktır. Her hastalik ise te·
davi için evveli tqhis ister. Bu
teşhis yapılmalıdır ki, ondan sonra tedbirlerden bahsedilsin.,,
illiyet - Türkiye ile Yananistan arasında ~on zaman
larda sık sık bahsedilen
bahri teslihat yarışım
mevzuu
bahsederek, bilhasa Yunan ga·
zetelerinin bu tarzdaki muhake·
melerine hayret, hatta hiddet
etmemek mOmkiln olmadığını
söylllyor.
Hatta Mesaje Daten gibi nim
resmi mahiyette olan gazetelerin
bile bu tarzda neşriyatta bulunduklannı s6yliyerek, a YQi guetenila bir başmakalesini hü isa

C
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Amerikada Marjori B,s.ıst is·
minde bir çocuk 11 aylıkken
denize girmeğe baılamış ve iki
yaıını idrak ettiği şu günlerde
müthiş bir yüziicü olmuştur. Son
iıtirak ettiği on yaşına kadar
olan çocuklar arasındaki müsabakada birinciliği kuanmııtır.

ediyor ve hiç bir sebebe istinat
ctmiyen bu ummni kanaatı ma•
kul bulmuyor.
Makale muharriri Mahmut bey
bu vesile ile bir kerre daha
Türkiyenin dürüst sulh siyasetini
kayt ve teşrih ederek, manbksız
neşriyatta bulunan )';unan gaze•
telerinin (Hakikat )i değil, ( Hakim yet) i aramakta olduklarını
söylüyor.
akıt - Mehmet Asım bey
« Mekteplerimiz ve açık
hava » serlevhası albnda
okuyan çocukların terbiye ve
sıhhatlerini
makalesine mevzu
ittihaz ederek, bir Fransız dok·
torunun makalesinden fU satır•
ları alıyor: « Çocuklan jyi yedirmeli ve içirmeli, fakat en
soğuk havalarda bile açık pen•
cereli dersanelerde oturtmaktan korkmamalı.»
Asım bey kışın açık pencerelerden bir dereceye kadar korkuyor, fakat dersane pencerelerine hiç olmazsa birer vazistas
yaptırılmasını ve talebe teneffüse
çıkınca pencerelerin açılmasını
tavsiye ediyor.
En nihayet, milletçe Fransnı
doktorunun tavsiye ettiği itiyadı
kazanmak için, hiç olmazsa şim
diden o yole girişilmesini tavsiye
ediyor. Bu hususta pek büy"'k
propapndaya ve bu yolda bir
memleket meselesi olarak çalıı·
mıya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

•

r

Sahife

,..on Saat

~

Kadıköy

/Thali

Nümerotaj

İ;şe yaramıyau bu bina
buz fabrikası yapılıyor

30 yaşında bir kadın intihara
teşebbüs etti
Kasımpaıada
Dörtkuyuda
oturan 30 yaşında Hatçe hanım
silrür içerek intihara teşebbüs
etmiş, yetişilerek hayatı kurtarılmışbr. Hatçe hanım intiharının
sebebini hiç kimseye söylememektedir.

Kazalar

halt

Zeyrekte oturan hamal Mehmedin beş yaşındaki kızı Ayşe
şoför Şakirin idaresinde ki 1677
numarah otomobilin altmda kal-·
mış, ve Etfal hastanesine kal-

Operatör Emin bey tarahndan
hal olarak inta ettirilen, fakat
şehirden uzak olduğu için hiç
bir işe yaramıyan Kadıköy halinin buz fabrikasına ifrağı kat'i
t'Burette karargir olmuştur. Ya.kında inşaata bqJıanacaktar. Bu:rası buz fabrikası haline ifrağ
-edildikten sonra gelecek sene
İstanbu1da buz buhranı olmıya
uğı ümit edilmftktedir.
Karaağaç fa'brikası yevmiye
80 ton buz irral etmekte, fakC:Jt
ihtiyaca kafi gelmemekte idi. Kadıköy fabrilıası Anadolu sahili
ile Adalar iht iyacım temin edecektir.

dınlmııtır.

Zorba bir

ism:nde bir kömür
amelesi dun gece Galatada
mahmudiye caddesinde Vasıf
beyin lokantasına sarhos ve
elinde bfiyük bir kama okluğu
halde girmis, rakı vcrmiyen Galip efendiye hücum etmişse de
yaka!anmışbr.

Sandal bedestenindeki
sui istimal

Beşiktqta yen! yapılan lbla-

Jn

TAKVİMİ

!

Nişancada

ölü
bir cocuk
•
bulundu

30 kişilik

bir çete yakalandığı haberi tekzip
ediliyor

Çenge'köy polis merkezinin
"30,, k ışilik bir hırsız çetes ne
yataklık eden «2» adaını yaka-

Dün saat on doku.:da Fatihte
Küç.ük
Medrese
çı\cmaz:mda Üy aylık ölü bir çocuk bu unı:ı. u ;L:. Dok~or tarafından yapılan muayenede ço""uğun ecei.i.e Ü.'4 ..gu an.'4şılm ı;.~lr.
Zabıta czsedi lırak anlan aruNişancada

ladığı ş ayi olmuştur.
Bu, akı llara hayret

veren havad sin derecei sıhhatini ikinci
şube
müdürlüğünden
sorduk,
dediler ki:
- Değil 30 kişilik , Boğaz
içinde hatta 3 kişilık bile bir
hırsız kumpanyası yoktur, olmasma da imkan veriJmez. Denildiği tarzda yataklık eden 2
kişi de yakalanmış değildir. Bu
şayia belki birkaç gün evel yakalanan ve Cöztepede de hırsızlık yapmış olan, halı hırsız
larından galeltir.

maktadır.

Bahriye Gedikli mektebi talebesinden Turhan Ef. ile şoför
Hasan Ef. taksi ücreti yüzünden
kavga etmişler, Hasan bıçakla
Turhan Ef. yi yaralamıştır.

İngiliz lirası

gene
niçin yükseliyor?

İngiliz lirası dün gene gayri
tabii bir şekilde yükselmiştir.
Bu tereffüün sebeplerini tahkik ettik. Borsa komiserliğinden
denildi ki :
- Dün kambiyo menbalarıuıızdan az kambiyo geldi.
Halbuki boya, tuhafiye ve
manifatura gibi ithalat için tüc
carın fazla miktarda kambiyoya

çırmıştır.

çocuk

bir

evi

yaloyorlardı

Ahsarayda Kasap llyas mahallesinde üç küçük çocuk Hatçe hanımın evinin arkasındaki
arsada kağıt yakmışlar, kağıt
alevlerinden Hntçe hanımın evi
tutuşuıuş, kaplama kısmen yandıktan sonra ateş söndürülmüş

konferans

Bu akşam saat 21 de Türko~ğında zahire borsası
umumi
kAtibi Dr. Nizamettin B. tarilfından ( Türk
ıktısadiyatı )
mevzulu bir konferans verilecektir. Bu konferansı müteakip
Şupe, Verdi Lehar, Maskanyinin
müntahap parçalan çalınacaktır.

ihtiyacı vardı.

Matlup

nisbetinde kambiyo
olmadığı için fiatlar yükseldi.
Bugün kambiyonun düşmeıine
intizar edilmektedir.

tür.

İkramiye yok

Fahişenin Afkı
Beycğlunda dolaşan
kadınlardan
Hidayet

l :~:~

Yeni

den cerh

Etyemezdc oturan koyun tilccan Resul efendinin cebinden
91 lirası meçhul bir adam tarafından çahnmıştır. Resul efendi
parasını çalan adamı yakalamış,
merkeze götürürken elinden ka-

Oç

üert:.~l

T Jksi

Resul efendinin 91
lirası ne oldu?

geçirmişlerdir.
Tıirkocağında

yopılıyor?

Yalan!

Sandal bedesteni sui istimali
bakku;ıda~ i
tahkikata devam
ediİmektedir. Müfettişler sui istimal hadisesinin inkişafını temin edecek bazı ip uçlan ele

lhlo.mur köprüsü

Son Saat

ıorho~

Durmuş

'==-======""'===================

rnur köprüsiinün resmi küşadı
<lün sabah. icra edilmiştir.
Küşat
resminde Şehremini
nıuavlııi Hamit , Beyoğlu dairesi
rnUdürü Kadri, sermühenbis İh
~ ;ın, C. H. F. Beşiktaş nahiyesi
reisi Nu1 i beyler bulunmuşlardır.

Yeni sokak numara
ve levhoları nasıl

1

1

/(udıköy

vesikalı
sevdiği

Mehmet ismindeki adamın ken·
disini terketmesindcn müteessiren zehiıli bir madde içmiş,
hastaneye kaldırılmıştır.

Mübadele komisyonu ınemur
lanna ikramiye verileceği tekzip
olunmaktadır.

TAYYARE kurşunkalemlerini

KUUANINIZ

21

Sokaklara ve evlere yeniden
asılacak olan numara ve levha·
ların emaye olarak şehrimizde
imal edilmek üzere ihale edildiği malumdur. Şehrimizde bu işi
yapacak Almanyada tahsil görmüş iki Türk genci vardır.
Müteahhit Avrupadan bir de mil•
tehassıs celbetmiştir. İlk yapılan
nümuneler bu işin ıehrimizde
yapılabileceği ümidini kuvvetlendiruıiş, fakat Emanette bu levhalann matlup ve mevcut nümune- .
sine göre imal edilip edilmediğini
takdir ve tetkik edecek mütehassıs bir memur bulmak kabil
olmamıştır. Emanet şimdi bu
işten anlıyan bir memur ara•
maktadır. Bu sokak isim ve
numara levhalannın asılmasından
sonra bir daha tebdil lüznmu
basıl olmıyacağı zannediluıekte

dir.

Yeni sokak isimleri:
Yeni nümerotaj esnuınc a bir
çok isimsiz sokaklara da yeni
isimler konulacaktır. Bu meyand11 Beyazıt havuzundan Fen fakültesine kadar uzanan caddeye
«Ziya Gökalp caddesi», Yıldız
dan Serence beye uzanan ceddeye «Temizlik caddesi», Edirnekapı yolunun
bir kısmına
4tMubittin bey caddesi» isimleri
verilecektir.

Sırplarla İtalyanların

ıl

j

Cemaziyelahir: 19

t6,46

J

ı s .2: ~

.

insan yapbğı iyi har 'f .~
keti nadiren anlar, faJıat
fena hareketi dakikasıı ı da
sc-.7.er.

......................
Hava

rapoJru
1

Bu sabah tazyıklt nesimi (i66) miliuıetre; idi.
Dün azami hararr~ı: «19»
1
bu sabah asgari 1 hararet
1
(10) derecedir. J&ru gece
poyraz, hava bu'u't}u, fakat
y ağmursu1dur.
'
K ;ındı:ıı ra~arnne~ln d e n alınmı~tlr l
'?'*

Borsa

<:et veli
t
İngiliz 104~! ,00; Frank
Ll,90,00; Lire'c 8,94,50~ İs
viçre2,40,50; 'Oolar 47,00,00;

Dahili 97,37, ;,;Altın 906,00;
Anadolu 24 ;30,00; Rumeli

6,80; Trarr ıuay 73,0; Dilyunu muv; ;J ıhide 2:1,25.
_ h banka,ın t:ıı ı :ılınmıştır1

1

arası açıldı
Atina, 18 [Hususi) -

/

Namaz vakitleri
Saba.b ô~le ikindi Akş am Yatsı
14,s ı

levha

Bir hadise

Perşembe

12.00

yapılan

ve numaralar

Teırinisani

6;s s

3
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İıtinye kırlarında gece yo!cularına yutturulmak istenilen peri
masalı eğer bundan yirmi, yirm;
beş sene evel bu şekilde ortaya
çjksa idı lstanbulda yer yerinden
oynar; dedi kodular ayyuka
çıkar,
muskacılar,
üfürükçüler bakıcılar birbirine girer ve
o yüzden zeytin yağı mum satanların haftalarca aylarca yüzleri gülerdi.
Çünkü o zamanlar ba91mızda
yalnız
e<;nebi kapitulasyonJarı
değil, üstelik bir d~ peri cin,
hortlak, kul yabani, çarşamba
kansı, al kansı kapitülasyonJan
vardı ve bunlara metelik vermiyen hır kısım açık gözler bu
kapitülasyonlardan ne mükemmel
istifadeler ederlerdi.
Dünün, sinirler üzerine pek
fena tesirler yapan bu kapitülasyonları altında yetişen gençler,
kos koca kaytan bıyıklı birer
baba yiğit! oldukları halde
gece bir mezarlık arasından geçemezlar, tekin olmıyan evlerde
yatamazlar, benekıiz siyah kediye yan bakamazlar.

masalı

Peri

ın,.ıınııınıı ıı aı ını ıımıııııııı ııuaıııırnın~unııııııııınunt11ıuRHımınım11nıııııııııııı~

üç cigara yakmaktan çekiniyor,
Gazeteleri okurken ~ el ve yazı falından medet umuyor
~
~
Cumhuriyet - Dünya silah- ~ ve daha böyle bir alay günün
yen~ martavallarına bel bağlıyor.
lanıyor?
Acaba bugünün gençliği, dnZaten silahlanmaktan bir
1 dakika vazgeçtiği var mı idi? nüo bütün martavallarma gülme~
Miliiyet - Muhtar paşa işi. 1 den katıldığı gibi, yarının gença
liği de bugUnun bütün martaval! - Divanı Alice 20000 altın
liraya mahkum olduktan sonra 5~ lan11a böyle gülecek mi? Tabii
~ paşanın işi iştir vesselauı!
~ gülecek! Çünkü meşhur sözdür:
Gülme komşuna gelir başmal
ikdam - Mektupların için- ~
Ama diyeceksiniz ki aen, şimdi
deki paralar nasıl çalınıyor?
burada böyle sölerken Amerika
Bunda bilinmiyecek ne
E
?
= gibi dünyanın en medeni, en
§ var
~
5i!ıımııımınuıııııuııııııııımııımııııımr:ııınıııuuıııııınıııı:ıııınıınnııınıııııumıııııuıırra
müterekki bir yerinde binlerce
Frengiden ağzı burnu dökülkadın bir papazın mezarına gimüş, yeşil sarıklı dilencinin yadip, mevtadan bir çok dileklernından destursuz! Geçemezlerdi.
de bulmuşlar. Bu nasıl iş?
Bu günün değil gençleri, beş yaEvet ama, rahmetli papas,
şındaki çocukları bile bu eski
yirmi beş yaşında cennetmekAn
martavalları <:?uyunca gillmeden
olmuş gayet yakışıklı bir gençkatılıyorlar.
miş... Hele bizim papa Eftim,
Fakat, bu günün gençleri,
efendi gibi yaşı altmışı aımış,
bu günün çocukları,
dünün
saç sakala karışmlJ bir pinpon
korkunç martavallarına gülmeolsa idi de bakın, hiç bir kadın
den kabhrJarken bu günün
mezarmın başına ayak basar
gençlerinden bazıları da 13 ramıdı?
. kamından ürküyor, bir kibritle
05man Cemal

1

1

l

1

B -

1
1

A

!

1
1
1 -

i

1

1

Belgrattan gelen haberlere gare bir
barda ltalyan miralayı aleyhinde
vuku bulan hadise, mütecasirin
mahkO.m edilmesine rağmen, daha vbi bir mahiyet almak istidadını göstermektedir.
Sırp
tacirlerinin
büyük
bir kısmı ltalyan mallarına karşı
boykotaj ilanına karar vermiş
lerdir. Belgrat gazetelerinin Roma gazetelerine karşı neşriyab
emsalsiz bir tiddette bult1nmaktadır.

Polislere

muşamba

Polis müdürlüğü lstanbuldaki
sivil ve resmi polislere bedeli
mukabilinde muşamba tevzi edeceldir. Muşambalar « 19 » lira
mukabilinde ve bedeli «6» taksitte verilmek üzere ısmarlana
caktır.

Bugünkü muhakemeler
Üsküdarda metresini katJedeu
lbrahimin muhakemesine bugün
Ağırcezada başlanacaktır.
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SON MACERA
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Casusluk

nda~

N....._d9'ı

Qribacahn

j

sergüzeşti

aotlarından.:

Altmst HiJayet
Meıhur
)

alAda

i

DM!

itaril
ıine

IDal
01l

doktor K.altabUIJlllDı

kim bmmaz. Mahallede ylzlwce
cocuğun babam ayıhnlı. Ama,
IAlmdı yanhş an 111dmasm; doktor Kalbibanyan ebe doktoru
we Lhta oldu;u için bu .tat~
layıktı. Yoba çocukllll'JD allbe1 i ile an-'ltl'lnda bir 'feYler

kanama qdaclıja lnanet UAcJ.n
AyuİDm .tljiae bnİ alda.
Dolruz lif on rGn tamam olunca ltamilk ı.mm .tirin bir im
çocuju dlla1a1a ,getirdi. T aWt
ebeliii Dr. ~bany.nm ,.,bjım aynca tayle~e iAam

1ok delil arif

geçtiğı içın değil..•

söyliyenJerfn gftnabı
fiatlerinde kalsın, ihtiyar basmacı Mığırdıcm karısı bu 1'ara
'bıyıklı, iri yan doktor için yanıp 'tUtufUyor, diyorlardı.
1Bakm bu rivayet te nerBden
çikmış, size anlatayım:
Basmacı Mığırdıç
bir ;g&n
fazla ahı verit yapıp ta cebi
para gl5yn0 neı'e dolu eve geldiği vakit karısı Manniği billltis
pek mahzun bultlu.
- -Mannikçiğim, nen vanlır
!Jd bale dudu kuşu gibi mllkeClder mtikedder duruyonun?
- Ah, kalb'mf deıeçelk o1ur·s am korkundan ylreğin bıp deyı boğazına tıkanacaktır.. Azaak dur ki tane tane 'llf edeyım.
Mannlk hanım sol b8ğı1hıe
iıer saat başında bıçak saplan1r
gf bi bir ağn g•rdiiini yana yalala anlattı.
Mığırdıç hemen doktar Lltabanyana koştu. Maamafih korkulacak bir şey değflmiı. Fakat
Mannık hannndaki umumi zafı
geçirmek için bir sıra ile hrr
-g&n (Çincinattis) ıırmga etmek
lizrmmış..
O günden itibaren ıırmga
yapmak için rloktor 'Kartabanyan
her gftn Mığırdıcın evine lteva-

Glbıler, vlar JlllllJ. Manniğin
kızı Jedi 1eldı .ayl* olmıw, .aer.de lae 14Jurfı ~ ,oıtl_.e

Fakat

HAf
şış

KUi
HAi

'

IAi

A

TU
KUR"

EH

başladı.

ma

~ bir . .n
yoli1a ~ ı-.Jdi.:
Alapm,1ietll, 'J"!f 1Uftla l:;irer

JWdmr

. . . içeliııa.
MıJırdaç pek rfhnek iatemeCll, libt .clellb au 'lmlmulan
9Mip ·.P •Wıli.
.... ıl &flaa m : d l çoea}a
ıbatilaal ı t• • •. c..n.buyan

. . li:
Efemli, lraç ıtefa

dlr ana leecefim unuturum.
'Şu 'liiı m -45 'lirayı •edrain1
Ne 45 lirua a canım, fU·

-

DUD '8l'llDla. 30 ~· Ja..P m
otuzar '1nıraftaa '9 lira ed\ r.

-

H911l cm Ura deeUm,

.... .....

~cbrjulma9Jltlel51ira
,

Şimdiye

t R

..ıa. tWıin

kunupn 11ıfır&~ 'biraen :bire
alevlenai:
Artık ıea haltedoornn
aoktor, aecli, keneli _çocWwmı da
dıie•••k

·•·al _,

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

Anad.ol.ıznun

her

kôşestnde

hirer ""1eak SIJl'Gymın yıik
-.elmat 4rın Hl/iM YEJ t.1-

f.Al.ll!I Jwpilf'tizden
JJeJımfrğı yardım .

~ç ff ,Oael

romaıu:

bir

kız .boralı

bir geoetle,
,almz .tek ha..- lnılmı&lujıa bir
pcede 'tep eesleri ile UJ8111Y.Or,
bttbpde 8iketler kotaı1uyor, tlilihlar ablıyor da o genç im bu
:lulileilen lriç .mltee•ir vlmuyor,
.,tak kanltlıjıam ka)tbetmiyer.
4Jill fOphe Jngtliı tsrtı 4teib-ye'9ine medyan ıbuhmClupnuı "u
mezfyetinisden ilalayı ıizi tebrik
ederim matmazeli Bu vakıaya
'f&bit lllmat'!an bu hususta benim
'fikrimi 80r11l1Jf o!ıalnrdı, ecnebi
'bir "3lkede bir vatandquun hapiaaneden firarını, hem de bu
kallar maceralı firarını Dk aefa
ititen -genç bir kızın 'heyecandan
.d&şlp bayllıYeTeceğhii iddia etlerdim. Meğer yanıbyonnUf11m.
Sııtbmda hir Grperme, elle-

rimde

ıbir

Dem mecliyorclum.

ltriHcaim

t.altkı
Yndı:
tllıea :fWarinin bir lngiıiz olduta·
nu onun ağzından işitiace biç
olmazsa J&pmactk -olarak bir
hayret '161terecek, teessür roln
oyn.,acakbln. Halbuki muhatabımın veıditi bu haberi ıoğuk
bnhlildıa hatta llkayt!ane kaqı
lsmııtml. Şimdi o da benden
haklı
olarak 1ll.phelea.i1ordu•
Evet, e.vet. l>&yJe hareket etme·
mekle büyük bir hata irtikap
etmişti&

.Kendisi ile konu.ohık_ça

kar-

lUDaaki adanua ne kadar kudHtli bir phsiyet oldqğDDU clalıa
i,i miayonhma. a.if . . . iik
.._lede ben;m zaytf tarafımı

YEG

•Şatuaa aahibi ııöriıadll. Kır
ba,ıklı, altmşbk bir zMJ E•tlli

.zab ite, aoara .11efece, ao... Aa

bana bakb.
•Ben o .zaman

bir.den bb'e

bağırdım:

f.

«- T ade, azizim. ben ~eldim

ve bilaen ne memnuum.
•<Kol lanna ataldam, ve a.tlamcağızı
hararetle kucakladım.
F a'kat kucaklarken de 'kulağına
'fi!ddadnn: «AJdona.. 1smim A1-

t1Gna .••
Zalııit biıılenbi.e Wı.i
v.e pto ıabibiaa de8i W:

-

.,na

Bu kadım tamyor m•-?
Evet.. MM.a•el Aldona ..

Der.Aal

abiAe

41Dl&isa Ye

dedim ki:
- Cördtinüz ya. IJ'er inanmazsanız, bir de ziyaretine qe1·

Cli.flm atm ı...ini .aorunuz T..te

miiir. clejil .mJr? Sa,•n.
Şato ..Jaml ierUI eebiaden
lı891yet cUrıla••1 ,Çıllaro!ı .. zabfte uaıtR lftvt,et •ara'kumda
JD iiim ftrclc 1.ac11alav Micbel

iaae D~
«Ba hl~ .....U. ablte
daha mu1m1 .rJrlDc18. Bin baktı, ;bir

mlcldet teredcltlt etti ve
niha,et ..,.. De
bir
aeale:
• - Pa 11'1 matmııel, dedi,
.W.. l>eemnaala wbut buakı
~ Fuat
illi intihap

kanam

.,.. . . . Ihı\ly~I. benim
..,.• .....,,,.. tetiılıllml 11-

rlbace, Yuiyetl derhal ka.,._.

el-

lerimle ylı.lml 6rttlm f t :
- Allah korusun! cHye haykırdım, lmrk..daa adnm patlardı. D~ bir We1 Yap

tek bqıu bulandaium
lııir k~ uıla bir ,fCl'ir; bir "•tillc kaqı brtıJ• ha!un•akl
Pek iyi bilmiyorum ama kol'ku·
yalınz,

dan mutlaka ölürdüm.
- Evet mevkuf vatandatınız
ml1:h"t bir kab1dir.

-

yakalandı mı?

Bari tekrar

Yoba gizleamiye muvaffak oldu mu? Deaeaise artık pceleri
rahat UJ11JaDHJaeatız.
Bu aabirue suali karşmnda
..Mtabunm alnı hurQftU Ye
delici aaıarlermı tetcrar ghlerime dikerek:
- Bunu bana değil, ahbabınız
•hmak fon Unıemaba aormUf
olsaydımz daha iyi etmiş o.urdunm.
Hiç te arzum olmamasma
rağmen kahkaha ile gWerek:
- Kumandan hiç tDphesiı: beni
cevapaız bıralnrdı, dedim. Z'wa
Kendisi ketum bir adamdlr. Esa;
.en fon Ungemah arbk burada
degll, Şti~an ~.
İğri bacak derin bfT nefes
aldı, banm delikleri açıhp kapanda ve g6derindea ateşler•
çt\arak ant .. b..in eeei ile
adeta bım• clıamr si'i :
- Ewet • dem - eMl kıwmv
dan efıendi artık Şia~ .dcjil.
Ben onun yerinde olm.. olaay-

kat ederdim. Aman efendim l
DGnyada bu kadar aptallık olur
mu? Bea çalatayım, didiMyjm,
her gOn kendime düımanlar
peyda ederim; •oma bir binbqı
efacü ıelsiD, bitiba itleri altlist
etaia • fnumn ÇJldıracajı ıeliyor
doiruıul.••
Kılh herif bu stızleri dylerken cidden yttza korkunç bir
tekil abaıfb. lri Ye maymwa
pençelerine benaiyea ellerini
tehditkar bir IW'ette salhyarak
kanlı gCSzlvinden ateıler açılı

yordu.

saznnn ikmaf edince mulıakki

rane yere tlk&rd8, sonra cebinden çıkarmlf olcfutu •n "
kırmm renkli ceıim mendille
ıOılltilll bir tuette bua~
aileli ve blltliıı bu mneJiyeler
hiddetini teskin ebnit olmalı ki
biru evelki nazik tavnm takı
narak:
- Evet, dedi, pek yoruca
bir hayat geçiriyorum. Size ge"'

lince Mis, bana bir aoğuk kanh"'
lık dersi vermit oklunaz. Hayatta keııdi hiMiyatma bik 111
olmak, ani bir vakıa kar111md•
metanet ve soğuk kanlılıiJ
mu--hafaza etmek pek büyü
bir me:r.iyettir.
f A.ıl. 1 • • 1

Havada sinema
Tayyarderde filim gösteralmiye başlandı

icab....... ı_..
ket etmifti. Hatta bizi birleşti
r en fU ..aite elae11111n7et ver•• .. , ...., •••rihmü
·....111111° . . tmtdl 'etti.

Aiffwa ea ••• ıPn _...ımM

•ardı, zeklsı

lundu~unu

bilmiş olsaydı
9°R

llili,er

111111-.

.urclaıa,

11a altında

'Btmeit detflai.
- Belki.. Kont f>arblyevslıl

wemadtn b1111& izah eftl. Birkas

., e9el ara.;sini bir

Awıturya-

ı.,. Uhntıl hltemif. Etar ..tnıif
olsay4ı
!hen t•tOlla •aıtmpl:.-.

•e

wr Wr LeMi yerine, tlltm•
bir Aıtwbryah ile . . . . . . .
eila,4ım, ae ot.calltt?
- En güzel katiderinden bl-

rlnl bybetmit

olacaktım.

lladam Maraoveska yOljun
'bir -eda ile g61ttmıedl w bu
lılklyelerfle beni sıkıp 11kmadı
jtm IOl'Cla. Hiç •kıtır mıJdım?
Bana anlayınca de't'Ul etti:
- Harbin çetin seneleti seçtikten sonra Lelrilbm beBni

~ aoC91ai~ te 'teltri- dofndttu, 'bafllll blclmh.
~• •, . Wmayomm.
•Uzn ....,.. flll1aa baat

tR>l tlnranam

o sa lardı, !.en 1tu .m.ak
hf!r fi « Spandav • k.Jeslae :hap-

- Di;er 'taraftan 6rm1 ~
iz bu klfkt.e bir vataDcltış bu-

ne dtııOnü,orum. Benim ele fikrimce Size mukadder olan akibet bu zamanda düımaıı kurşu
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Kıorkmut

dıaa

azimkir ve biaman
cleva• ediyerdu :

9e Taİyetİll

lloı1a Belıobra

muYenelinizl rica

ederdi.

hiç
mira-

ba&unuyerda.

Muhatabım

-

. . . . ...,.

c..t eder "

Tayyare Yolculannın da vapur
ıimendifer yolcuları gibi bet
tllrlil istirahatleri temin e di dikten sonra bir de hoşça vakık
ıeçirmeleri dDtiinilüyor.
Bunun için baıı büyük yo' cu
tayyarelerine sinema makine eri
konuyor w 1eyabat esnasında
aükemmel filimler g&terilm'ye
ha,lanm.-r.

.....e etmiyonna, ki

içiN

Tnf

Sizia jfibi
hanım

öğrenmit

•

••soa Saat,, in

Mıjırdı~

-

ay sonra Mamifın ge'he
kaldığı şayıası ortaya çıkınca,
herkes on iki senedir .ev at sahibi ~ Jrlıiınllaaa bu saalet~ ancak Dr. Kalt::- banyacun

tld

BE~

~

Natledea ı Aluneı Ce....Uo

leCler f t bayabmn IOllUllil U.
dar da oradu çakmamuma dik-

ltont

da Marncwesld ile mmdillm
"Dlll•
yirmi 1lç , ..... ıeı
mlf\im.
Kant dB Mamonki prW Ga-

bu kadar

'llCllZ

kuriaWM-

ğumdan dolayı falddere ıada
kaier dağıbr.. Al mma yilz bin
.kere şükftrler ederdim. Şayet

ba huslt!te bemm tn.dmi •ormuı

biri idi. Şahsi servetinden maada. Tarnopo'da mang•nez madenlıerinin de Mlıilııi Wi. Bu
madm oeaWam, -,er ~e
nrfedi:len al&llf8neaia ,__.ı
n.lin..tı,.&......-atıfk
.. :mıitm.bil . . rt ..... ili mene ' r r erle iııliler. O .....
ce,e 1-lar, ·. S'*- •ne badiıini taın - ........ Widim.

,_rut.ay_..

Hi~
Wr it • • ,
..._,. lriinne6&r olclata 1ıadar da modern bir ~yetti.
Kısa lm hadah\tan sama lllm&
'benim itib ttİk aa
ıe1 .WO.
« A'liz ..tMllm, lııe •m• kuta
nuı1 Mr •
" muhabbet Msteditimi taMtir ettlilek i•ı•.
8eni İJI an ıyacahuta tu, flplae etayorum. ı. 8111ıta Wli
. . . . . . ~ . . llt .-ki
deği'dir. Y••"'I. ba .. ~

'*

-k•

:imi.... ... . ) ...
&.eli kafa n Ulp, . . , .

t..dilhle fit• MiOa ftliw.ri
...rik,
bir~ ....
1'oeam . . . . . . .fltldu Mr ....
da değlt!t. !Hllldst O bctar ...
nevi meziytler1 ve fullelleri

•••el

ft

o kadar mce •e
bnetltydi, umumi fikir .eviy-1
• cleıecs yilmeld:i ki, b6yle bit
adaılmn

yaıada

ClllfkOn

temayllllerinden

ilim Ye fa&i!e&l, qktan tııttın dnrmama"'
9111a imkin yoktu. İyi kavrıyor
ıunuı deiil mı? Bu k•dar talll
ıre mi\tekamll bir erkeğin yan•"'
la &l raıeıiui dfltoumek bile
kendini bileo bir kadın için eo
ltüyük hicaplar. Ben herhangi
•ir bqka glhel budalanın kor
aunda afkm •• etia bOtna lezaetini ...,_.,ilrdi& Fakat bet
p ..keıcaaa benimi• olao
muhuerasinden
zc•k 8'malı
kanupcak bir feyleri kalmıyaJI
pftleria ancak ete ve yataJ,ok
-

beOi

uzak tatuyorc!u.
Çok iyi anlıyorum mada.,.

- 'Si1ledlifm gı"bi bu unutai"
.....c1a.... lllnatl beDim içi'
pk &u:i im dlll'be ...... ~
lıapt lrmdın

warw içia

b...,

cuil>uiz ... ••katin tiri_,,
reaılu. .Zaalh kocam. J
lıa..l Mmeden Blilmln 1.ım.d'
ı1elip ~tacajuaı biliyordu.

( Arkan var J

Son Saat
..

,'

;

-.- -----------------·
----~ ·~,;

·~~·-

ŞEHiR
Daymı Şeref
Şu

il

iZ
kaptan!

Ruhunuzu tahlil ve
s
tedavi edeceöiz.

Beylerbeyi ahalıs:nin teşrifatı
olmasa, bakin 74 Beşiktaşı
ne cabuk tutar.

En müzmin huylannızın (kripto psikoloji)
son derece basit tedavi çare eri va:rr

~

ıne:i

cihetinden,

ôtelıi de Anadolu cihetinden ge·
lir. V spurltı an-

cak bi: :ki dak ktı fosı~a ile
B~şikta~a yanaşırlar. Yolsuz bir
vepur olmadığı
takdırdc ekseri·
ya Rumeli cihetinden gelen da·
lıa evel j'<:.n:ışır.
Bu
vapur1ann
yo cu!arı e!:seriyetle me~ttep tale cs;dir.
Çocuk!ar. bir voıpur a.:;;""'311Z1ı~~r!!'!~::ı:=t:ıı::.ı:ılill:.2:ı~3:.r.d

r

'
a

e

bi::•~:Y:m:~~~rke;:t~~;~.
Yeti~ me sek

1:-ıtı

ce

ötekim~

yuha Şe:-ef kap-

tar.a !

Yamnclald 7.at
di :

şu cevabı

Bunu makine g t
yor.
71 de f na v "UT neğı . Tamir-

e il

yenj ç:ld!.

Sonra Se;!'" · kaptam da yabana a ma .. Bu mföcaf ~me'er de·
vnm l!'derke ı 71 l < cusuna l.öprüye çıknrmıstı bi e.. Ama çocık ar <forıır mu? Hala baf.ı~·ıyorlardt: « Dayan Şe!'ef kap·

arı.~

berse ailesinin mümaneab bir
mani değildir. Mutlaka ailesinin nzasını da temin etmek
istiyorsanız bu ailenin args•na
telkinatta bu~unacak b"rini
temasa başlatınız. Bu adamın
kadın
olması
müraccahhr.
ÇUnkn kadınlar hem en mükemmel telkin edilmek ve
hem mükemmel telkin etmek
haasasıoa sahiptirler. Bu kadın hisettirmeden ve umktan
uzağa bu ailenin fikir ve arzularını sizi çevirecek telkinata batlamalıchr. Bir müddet
sonra ana ve babanın bütün
mümaneatları

arzuııunda İııenız.

5 -

ınsena
ıemek istiyorsanız.
6 - Yaktından evvel
maktan şikayetiniz vanıa.

Davutpaşa

bedeceğinizi düşünmeden
rafınızda gördüğünüz

Doğacak çocuguııu:mn güıel
\ e zeki olm:uını, ve ya hangi renk
güzellikte olmasıru İ8tiyonıanız.•.

7 -

iIl

ruht usullaria masrafsu
çurelerini sorunuz

l -

Bahb ve yı şikayet ettiğinı2

a/fahe

et-

şeylere

büyük bir dikkatle bakmız
ve kendi kendinize isim:erini
söyleyerek yürüyünüz. Gece
yürürken korkmamak için ilk
zamanlar aydınlık caddelerden
yilrilyen ve aralıkta bir karanlık bir sokağa girip tekrar
aydınlığa • çalimı~. ·söy e böyle

hali nasıl hiı111ediyorsunuı?
z - Me11lcginiz ve yaşınız nedir (
Evli misiniz?

~\m J f'rİnf
ıuhitlr~ini7.

H. S.

Yol yürürken kendinizi kay-

ihtiyarla

Sırf

kendiliğinden

zail olacaktır.

Her hangi beğendiğiniz bir
ma'nen ve ya maddt'ten bC'n·

teı:o.amen ...aJ~sın&.ı..ı

rllmuzu kuJla.t.

nmz marazi

değiJdir.

..Korkqla-

yazıyoruz.

Haydarpa~.a

N. H.

Hangi arfste benzemek istiyorsanız onun büyük bir res·
mini her zaman
dikkatle
seyiredebilecck bir yere ası·
nız. Her gün bu resm bütün
mcvcudiyetiniz.e ve hakikaten
beyenerek dikkatle b· 1 nız.
Bu suretle resmi hafızanıza
bütün tefcrruatile nakl ve
tabcdebileceksiniz. Daima da
kendi kendinize bu simayi
dü~ünerck ona benzediğinizi
şiddetle tahayyül ediııiz. Yüzünüz, manyatize edilerek yeni
bir şahsiyet telkin edilmiş bir
adamın yüzü gibi gerek ha·
kışlar ve kerek hutut itibarile
değişmeye ve o artistin yüzü-

1

nün ifadesine benzemiye baş
lıyacaktır. Saçlarımzı da ayni
şekilde düzeltirseniz müşabe
het yiizde (90) nisbetinde olabiJir. Yüzünüzün değişmeye
başlıyan hatlarını bozmamnk
için şiddetli heyecanlar ve
sui ist mallerden kat'iyen içtinap edecek ve gayet iyi ve
muntazam gıda alacaksınız.

~~iiiiii

vu-

-

~r.

biri

- Yazık Şe
ref kaptana!
- Neden y~
zık olsu:-ı! Saatine göre iskele<l en hareket etti.
-Efendim kabahat Beylerbeyı
ahalisinde.
Te\·ekke i Çenı;e köyünJn sebzevatından, Kuz-

er. Beylerbeyi ahalisi
irbirine (Buyunm! Buyurun!)
d yerek le rifat yaparken vapuru
dn geç bırakıyor ar.
71 Beş !..ta tan • kalktı. ihtiyar

scv"nn:e...Jcr mi?

Çocu~Ull

vam:

etmemış

Eey'Cl eyine gel ız, l·a k~ı
s .. r le Be" 1c. a~a gidiyoruz.
K r ım a y .< h be.şh biı· zat
y m -' a r e söy yor:
- Rum · v?.puru ort.ada }Ok.
- Ncrae yok. R'z n evel
yao ..ı. D zc .r 1 mma!
rı •
ı yok. Şe .ef I~aplan
v purun b :r: m n r sırıt lrı ar
c a, ene ocdan evel B ş'ktn ı
tu

Bu cedveldeki ~eylerden her hangi
biri için kıza bir mektupla ( Kriptopsikoloji ) mütahhaııeıııımıza müracaat ediniz:
l - Kendi ruhunuzu "e tabiatınızı, yahut zevç ve ya zevcenizin
ruh \·e ıahiatını tahlil ettirmek, öğ·
renmck istiyoriıanız.
2 Neş'esizlik, can ~kıntıları,
tene huylar, her nevi evham, sabır
..ızlık, titizlik, utangaçlık, korkaklık.
ten bellik, karanızlı k, ınetçıhk, merdümgirizlik, geçimııiz1ik ve iptilAJardan her hangi bir şiU.yetiniz varsa
3 - Zevç, zevce ve ya evladınız·
dan her h_anw birinJn kusurlannı
düzeltmek ıl!ttyoreanız.
4 - Sırf ruhf usullerle gOı:elle~·
mek, şişmanlamak ve ya aiOamaL

gunc:ıfun müzahrcfai:ından, Ber
lerbeyin•n teşrifatından şikayet

ötek ndcn daha evel yancfırs a
sev nç Hinden çıldmrlar.
Dün s~ba~ı Çe..,ge kö} ünde vnpur bekltyer. er
birc.::m biı·c
74 n (Te d"ğini görünce sevindı er.
~... ederı'l Çuc U a}ni istikamette
ka ı an g .en va uru geçece
ğı:z. cncfon evet Bey ktara ) ana~ac gız

Uk aualleri ve bu suallerin cevaplannı
..-----------.
Btiyükada S. 1.•
~clcri sorebilirıiniz?
Sevdiğinizde s:zinle bera-

- Sen ne diyorsun be? Şeref
kaptan kuş gibi giderken bir
yahdan baklava bile almış. Nasal gcçeme?.?
Bu esnada ( -ı4)
!'av~ş1ıyor ,
71 in daha evel
Beş~ktaşı tuttu·
ğu
an ı.~ılıyor.
Aca srene muhavereler herde-

Boiaziçinde köy köy oturanların kendHerine mah~us bazı hurusiyet!eri v2r<hr ki, çok hoştur.
Sı::at sekize yirmi kala Beşik
ıaşa iki va;:ur yana~ır. Biri Rn·

( B.rlptopısik

ıo

Mütahassısımız

ruh tahlıllerimize tehacüm gösteren
karilerimiz için izahat veriyor
• Lütfen 14 üncü

sayıfaya bakın

tn 1 )t

or

_________ ,

C2'.WiMM

_..

e

n

r
J1

1'

fi

;wpeı

1

2&:

•

Vücudunun dinlcnmeğe tevkalade ihtiyacı vardı.
Hamam loştu. Zaman. zaman
göbektaşmın üs"i"ündeki kubbeden soğuk bir su damlası sırtı
ca düşüyordu.
Yattı~ı mermer n öyle tatiı
bir sıcaklığı vardı ki eanki senelerden beri vücudunu kapiıyan
yorgun ukları bu ılık mermer,
beşer esinin mesamelerinden tıp
kı bir yağdan kıl çeker gibi
ıühulet e çekerek kafasmda faz.
la içilm•ş keskin bir içkinin sar·
hoşluğunu hasıl ediyc r Ju .•.
lf

Polis Hüseyin efendi çalıştı.
uğraştı Semti olan Beşiktaşta
bir ma' aile hekçiği buldu.
HÜseyın efendinin meslek ica~
bı değil, fakat şahsi nüfuzu sayesinde semtinde itibarı vardı.
Semtinin mert, kibar bir deli·
kanlısı idi. İyi gün görüp geçirmışti ve filhakika anlattığı gibi
mütareke üzerine askerden gelince iısiz kalmış, pC...:Sliği ihtiyar etmişti.

ı

Selihattin Enis
"Son Saat,, in
Memleketin vaziyeti dolayisile
Turklcr için işler kesath. Onun
için Rüştü, polis Hüseyin efendi
tarfmdan bulunan Mahalle bckçiliğıni kabulde mustar kaldı.
Bu :şi kabulü, iyiliğini gördüğü
Hüseyin efediye karşı biraz da
bir vicdan borcu idi.
Filhakika bu meslek biraz
yorucu idi. iş gece işi idi. Herkes n uyuduğu saatlerde elde
sopa ile koca bir sahayı bir
baı;;tan bir bata gezmek..
Seır.tte üç bekçi idiler: Kendisi Numan ve Yunus ağalar.
İki arkadaş Sivaslı iki hemşe
...: :...l;L..r.. Hatta sadece hemşeri

Tefrikası:

değil ayni köyden idiler. İki hemşeri bekçi Rüştünfin bekçi olma·
sını hot bulmadılar. Çünkil mOn·
hal bekçiliğe Numan ağa Sivastan yeğenini getirtmek ıatiyordu.
Rüştü mahalle bekçiai olmakla ilk defa yıllarca aürüp gelen
an'ane bozuluyordu.
İstanbulun bemeo her semtinde bekçilik. a~ki babalarından
kalmış bir mülk gibi Sivasın veya Kayserinin bilmem hangi köyünden kalkar•k buraya gelmiş
o 1an bu adamlanndı. Onlar lstanbulun muhtelif ıemtJerinde
bir nevi kay kolonisi tesis ve
mahalle bekçiliğini maaile aralarında taksim etmişlerdi.

12

Rüştü, Zeki bir

delik anh ol 'uiçin semt• kolayca öğrenmek
te zahmet çekmedi.
Nezaret edHecek saha, o'dukça genişti. Güneşin batışından
doğuşuna kadar olan müddeti
llç bekçi arasında taks:m etmiş
lerdi.
Kulübeleri, mahallede mescidin yanındaki iki göz damdı.
Rüştü biraz para edinene kadar burada kuru tahta üstünde
yattı. Ne Numan ne
Yunus
ağa, kendisine örtünecek bir kilim paıçası olsun vermediler.
Mamafi Rüştü de onlara minnet
etmedi. Kuıu tahta üstünde yatğu

oe

tı, örtüsüz yatb. Onlara bir kilim
için yüz suyu dökmedi; kendisi
kuru toprak üstünde yatmıya
alışkındı. Burada üstünde hiç
olmazsa bir ça~ı vardı. Yağmur
dan, kırağıdan mahfuzdu.
Bir lrnç para edind•kten sonra
yatak aldı... Yorgan tedarik
etti. Üstünü başım diizdü. İnsan
arasına r..ıkar bir vnziye aldı. ·
Nua:an ve Yunus ağalar, cahil ve ümmi insanlardı.. Buna
rağmen Rüştü, okur yazar takı
mındandı. Halinde bir k barlık
vardı. Sözü, ifadesi düz~undu.
Mc:ıhnllede herkes kcnd.sini seviyordu.
Karakoldaki polisler de ondan
memnundu. Arada sırada onlara
zabıt varaka arının tanziminde
yardım ediyordu.
İki bekçi, Rüştüyü çekemiyorlar, hele onun okur yazar olmasına tahammül göstermiyorlard.
Bütün mahallenin kendilerini
Ağa diye çağırmalarına rağmen
Rüştüye efendi dıye hitap etmesinden küplere biniyorlardı. Bu
da .?e demekti efendim, lstanbul
uşagmdan bekçi olur midi hiç?
[ Arkası var J

f>

Son Saat

!)ahife

Kendi dili ile, kendi kalemi
ile tutulmak buna derler
"Milliyet,, refikimizi aldatbk, af dileriz
Bizi mehaz göstermemekle itham eden relikimiz de
bizden mehaz gösterilmeden nakledilen bir
yazı ve resmin hikavesi

.._________ ---

~

muari

,

tezkeresi- 250 lira

nasıl dolandtnldı

SafttekarlrK nasıl
meydana çıktı?
,

Albn kıralı
Gene Fikret! Cenubt
Af
milyoneri
öldü
bahsi
rikanın
89 yaşında

Mazhar Osman B. ilk söylediklerini teyit ediyor:
"rıkret

mUkemmel

bir

lnaandır"

Geçenlerde .,__ _ _.....,.
Tevfik Fikretin
erken bunama
hastalığı ile maUil olduğuna da·
ir "İçtihat" mec·
muasındaki bir
yazısı
doktor
llzerine Mazhar
Osman
beyle
konuımuş ,
n
s6 y edik l erini
yaimlfbk.
M. Osman B.
Mazhar Osman bey, •Pisiko-·
analiz• tetkik ve eserden milessire intikal suretile Fikrete isnat
edilen 1 hastalığı reddetmiş ve
onu mftkemmel bir adam, bir
fevkalbeıer tavsif etmişti.
Fikret hakkında «İçtihabta
yan yazan Dr. izzettin bey,
Mazhar Osman beye bir cevap
vermiı, Fikret hakkındaki eto.dftnllıı henllz bitmediğini bildirmiıti.

Bir ikinci tabı meselesinden
dolayı «Milliyet» refikimiz tarafından « Son Saat » hakkında
yazian yazılar malümdur.
neşriyab mDteakıp lazım

Bu

1

gelen cevabı ven,üş, « her iki
guetenin koleksiyonlarını karşı!aıttrın. Kimin kimden mezhaz
göstermeden daha fazla yazı
aldığı derhal meydana çıkacal<
tır• demiftik. BugUn refikimizin
ve karilerimizin affedeceklerinden
emin olarak yapbğnnız ufak bir
hilecik sayesinde bu iddiamızı
teyide veaile kazanmlf bulunuyoruz.
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Evelki gilnkll nllshamızda
giimrllkten bir vapur kaçırma
haberi vardı. « Son Saat » in
hususi haberi olan bu havadisi
yazarken ertesi gilnkll refiklerimizden bazılannın bunu resim·
leri ile birlikte gendilerine mal
edeceklerini düşıindilk ve ufak
bir azizlik yaptık. Son posta ile
gelen lnpizce gazete,erden
rastgele bir resim kestik ve bu
yazının ortasında kaçırılmak istenen vapur olup olmadığına
dair işaret koymadan neşrettik.
Artık yapılacak iş ertesi gii·
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nll beklemekten ibaret kalıyor ·
du. Ertesi giln oldu ve tahmi·
nimiz fazlasile tahakkuk etti.
«Milliyet• refikimiz mahez
göstermeden haberimizi almlf,
resmimizi almlf ve bu uydurma
resmin altına bir de «kaçırlan
vapur budur» diye bir resim
altı ilave etmifti.
Şimdi artık gene Milliyet refikimizde «Son Saat» f çin çıkan
bir yazıya da cevap verebiliriz:
- Felek Efendi, «sizinki de
&ylel» Ama bizimki ulmda &yle
- '1d'ı k.ı...
degı.

Italya - Yugoslavya
düşmanlığı artıyor!
T

Yugoslavyadaki her türlll faaliyeti ve bilhassa bu faaliyet ve
hareketlerin ukeri mahiyette
olanlannı ltalyanlann nasıl uya••nık bir allka ile takip ettikleri
geçen glbıkO nOıhamııda yazılmıfb.

Bugtın de ıırplann, İtalyanın

Yugoılavyaya karşı olan vazıye-

tinden mfitevellit

y

endiıelerinden

bahsedelım:

Belgrat, 18 [Hususi) - İtalya,
son zamanda, Yugoslavyaya karşı
mllkerreren fırlatbğı tebtitlerden
dolayı Yugoslavya efkirı umumiyeainde bir endişe hasıl olmutlur.
ltaJyanın (Po!A) mahkemesinde
bet Hırvat gencinden birisinin fdama, diğer dördüniln
otuzar seneye mahkOm olmalan,
bu mahkilmiyeti intaç eden dava mahk6mlannın
intihabat
esnasında F qıstlere rey verilmememesini ırktaşlarına tavsiye
etmeleri iibi
ehemmiyetsiz
bir aebepten ileri gelmf ı· ,
bu endişenin belli başlı bir
aebebidir.
'Yugoslivya aleyhinde bir çok
hOcumlar yapılması bu
hücumlar meyanında "Üalmaçya"
mn Yugoslavyanm elinden kur-

tanlması için ltalya hilkümetine
tavsiyelerde bulunulması, idama mahkum olan Hırvat gen-

cinin usul hilafında arkadan
kurşuna dizilmesi, muhakeme
esm~sındıı gerek mahkeme reisinin ve gerek milddeii umuminin Yugoslavyaya karşı alenen
tehdidatta bulunmaları mahkeme
reisinin daha' karar
tefhim edilmeden evel aleni
bir yerde bu mahkümiycti bildirmesi, şahit olarak yalnız Faşist!eıle zabita memurlannm dinlenmesi de efkarı kuşkulandır·
maktadır.
Diğer

bir mesle de "Prizren,,
civannda İtalya tabıiyetinde bu
lunan katolik Ceko namında bir
papasın itlati ve İtalyanın bunun
Sırp genç_leri tarafından öldiirfildüğünü iddia ederek Yugoslavyaya şidddetli bir nota vermesidir.
Bu notaya Yugoslav hilkümeti
henüz cevap vermemiştir. Mevcut malumata nazaran, Yugoslavya hilkümeti mektul papazın
Yugoslavya tabiiyefnde olduğu
nu iddia edecektir.
Yugos'avlar, Amerika ve ya
lngilterede yapmak istedikleri is-

tikrazı, İtaly2nların akim bıraktır-

mak ist~diklerinden ve bu makşatla Yugoslavyanın dahili ahvalini kanıık gösterdiklerinden de

Bu cevap nzerine tekrar Mazhar Oıman beyle konuştuk; bize
pnlan ı6yledi:
- Geçen defa tarafınızdan
vaki olan sual üzerine izzettin
beyin yazısını okumadan cevap
Yermiştim. Bu cevap İzzettin beye deiil, « Tevfik Fikret şizof
renik midir, değil midir? » sualine verilmit bir cevapb.
V aktile Mopuan için bir eser
yumıştım. Fakat Mopasan için
yazdıklanmda kendi hayalimle
hareket ederek adamcağıza hiç
olmıyan ıeyler isnat etmiştim.
Fakat Mopasan a'razı maraziyesi
mtisbet bir frengili idi •
Felci umumi olduğunu blltiln
dilnya biliyordu. Netekim meş
hur filozof Niçe de ayni hastalıktan 6lm0flll.
HDlisa, izzettin beyin, sözlerimi kendiıine alınarak, yaptığı
taarruza cevap vermiye lüzum
g5rm0yorum. »
Mazhar Osman beye içtihadın

Cenubi Afrikanm en seagh
adamı olan Robeuon ismindeki
milyoner geçen g8n Ka.,.tat
ıehrinde 89 yqmda olduğa bal·
de vefat etmiftir. Bıraktıiı ıer
vet qağı yukarı 10 milyon lngiliz lirasına balii olmaktadır.
Robenson bntthı yqaclıiı mllcf.
detçe ıırf ikbaadl itlerle uinfmış, eğlence ve cemiyet bayatlle
kat'iyen allkadar olmallllfb.
Bundan 70 ıene evel işe kDçtlk
bir sermaye ile bqlamıt, en çok
kir ettiği ticaret ( Kimberbey) deki elmas arayıcıhtı olmur
tur. Biraz sonra aahlp olduğa
araziden birinde altın madeni
çıkmışbr. Gayet sengin olan bu
altm madeninde daha 12 sene
işletilebilecek altm mevcuttur.
son nllıhaamda g&rdtığtlmlz
Fikret için yazılmıt bir yuıdu
bahsettik.
izzettin bey bu yUlllllda rık·
retin ıizoit karakterde oldujunq
ve kendisinde teRUnll dalalet•
ler mevcut bulundupnu iddia
ediyordu.
Mazhar Osman bey bu husustaki ıuallerimize cenbeD
dedi ki:
- Ben bu yanyı g6rmedim.
Suallerinize cevap vermek için
diyebilirim ki, Fikrete gerek ph·
sımın ve gerek mensubu bulunduğum milletimin btlyllk btırmetl
vardır.

Evelce de s5ylediilm gibi,
Fikret gayet mllkemmel bir insandır. Kendiıinde ne gayri tab'"
ilik, ne de bunun ntlftil Tardı.
Fikretin alılik ve aeciye itiba•
rile Oskar Vaylde benzediil
çok asılıız bir iddlaclır.
Tekrar ediyorum, beyaaabm
sırf Fikret hakkında sorduk•
lannıza ceYapbr. Fikretba leb
ve aleyhinde bqkalarmua yazdığı yanlan ne okumıya, ne de
tetkik etmiye vaktim vardır.
Esasen buna lllmm da g6rmem.
Çllııktı Fikreti en iyi tanıyanlarw
damm.

bahsetmektedirler.
Yugoslavya-ltalya münasebab
fiatlanmızda
bir çok sebeplerden dolayı zaten
!"ergin bir halde iken Belgrattaki
1talya sefareti hava ataıesi miralay Kassone ile Yuğoslavya
nın meşhur
sportmenlerinden
Pantilojioyiç arasında bir barda vuku bulmuş o•an hadise bu
takdirde Son Saati muntazaman
« Son Saat • karilerinin hugerginlik üzerine lily dikmit·
okumak imklnmı elde edebilir.
zuruna yepyeni bir şekilde
tir. Hadise şudur:
İtalyan miralay BeJgradın pis
3
- Karilerimb.den beher Diliçıkarken, kendisine bu imkanı
bir şehir olduğundan alenen veren yeni Tilrk hP.rfleri devrine
ha için alacatımız yOr para'
bahsetmi~, bu ise orada hazır
borçlu olduğu şilkranı kısmen posta paruım çıkardıpm takbulunan
Yugoslavyalı
genç
olsun ödemeyi düşftndil ve bunu dirde, sahifeleri 32 ye kadar
sportmenin izzeti nefsine dokunAnadolumuzda millet mekteple- teaddOt eden bir gazetenin klmuş, mukabele etmiş ve Romarinden henllz çıkmlf olanlara ğıt parasma bile tekablll etmez.
nın daha az pis olmadığını
4 - Binaenaleyh bu hareket
yardım etmekte buldu:
s6ylemiı, bunun üzerine miralay
Kassonc Yugoslavyalı gence bir 1 - Son Saat bugünden itiba- gazet~miz için mlllıim bir feda·
tokat atmıştır.
ren gazete bayii bulunmayan karlık teşkil etmektedir ve biz·
Genç sportmen de bir yum- uzak kasaba ve şehirler için zarur mahdut bir zamana inhi·
rukla İtalyanı yere sermiştir.
ıar edecektir.
abone fiatını yarı yanya indirmiş,
ltalya sefareti Yugoslavyalı ayni zamanda da haftalık abone 5 - Fakat arzu eden karileri·
gencin tevkifini istemiş, Yugos- usulil ihdas etmiştir.
miz şimdiden nllaalı yt1z p..,_
lavya hükumeti de tevkif etmiş
2
Binaenaleyh
bugiinden
itiitibarile
istedikleri kadar umq
tir.
baren memleketimizin uzak köbir mllddet için abone kayd~
Belgrat matbuah bu hadise
.
ıelerinde
oturan
herkes
günde
•
dilebilirler; bu takdirde tenzi,
dolayısile
hükCimetlerini fena
halde tenkit ve muahaze etmeklittan
ili nihaye istifade etmeı
yOz para itibarile bir haftalık
tedirler. Hadisenin iki devletin on yedi buçuk kuruş gönderdiği leri mOmkllndDr.
resmi münasebatı üzerinde bir
ı tesir yapmasından korkulmak-

Abone
Y ~n yarıya tenzilat
Son Saat ayni zamanda haftalık
abone usulü ihdas ediyor.

1 tadır.

•

•

'.

.'.Sahtfe

Almanya, Skandinavya
ve Fransada milyonlarca insan, erkek, kadın

emleketi
Nakllh Natuk Ziya

Mı

çıplak yaşıyor
bu havab an1atmc.. ~

12

Bfrka~ yaprak daha çevirdik.
Ne görilyonım? Elimdeki bir aile

Kadınların hepıi işlerini bırak

Gelip

benimle

...........

beraber

ılbümn ıeyre baıladılar.
Çınlçıplak çekilmiş resimlerine
yabancı bir erkeğin bakmasın

Biz, dOnyaya geld"ğimiz gibi,
ve daha ba'i bazı iptidai akvamın yaıamakta oldukları gibi.
anadan doğma ~plak yaşAmak
içill yaradılmıtız.
Ayıp, utanma h:ssi hangi cfO·
,nncenin tesiri altında kaldık·

dan çekinmiyorlar, utanmıyorlar.
Ha bu ki ben koskoca bir
adam, fazla olmak Ozere bir
erkekken bile daha kundakta
ilce!: çıplak çekilmiş resimlerimi
aile
dostlarıma
gösterirken
utanıyordum . Ne kadar safmı
ıım, ne kadar mahcup tabiatlı

ları~ı bilmediğimiz ecdadım,zdan

mevrus, asırların k5kleştirdiği
cahali bir duygudan baş
ka bir ıey değildir.
Fakat bir mllddetten beri, ahllk telikkısinde ve tarzı te 1eb~t..te yeni bir tekimll ün izleri
, ı~rtınmeğe ba9ladı ; b ·r çok
memleketlerde , açık havada
" gtinet ziyası altında yaşanılaco;ık
serbest ve çıplak b;r hayat tayat tarrftarları gGnden güne
7)ğalıyor, .•
Meseli Almanyada, fsl:atisln<~
ler: asrı hazınn yeni tfneil)I ıe~lini alan çıplaklığın kanun ve
kaidelerıne rieyet eden binlerce
kadın ve erkeğin mevcudiyetini
ihbar ve ifşa ediyor.
ıun'i,

;pıi;im !.••

Sayıfal arı

çeviriyoruz :
İşte kollarını yana kaJdırmıf,
saçının örgüleri göğsO Ostllne
düşmOş çıplak bir kız silueti •••
Elza ••.

İşte buğday tarlasında kıvrak
~ir vaziyette duran heykellik
bfp.qydm.. O da çıplak.. Meme-

leri va...... hep meydanda .. RahiP. Vaytmanın kanm •••
İşte saçlan uçan, bacaklan
ayrık, memeleri taha kılkılr.
nefes nefese gelmiş bir kız l·fucu.. Nefis bir kelebek, ;
peri.• Hngonun hizmetçisi.

.

Okuduklanmz

Ye

tadır.
kendisini gülmekten menedemediğine hamlediniz.
Yalnız ıurasım kısaca ve
açıkça ıöyliyetm ki Alman nalüristlcrinin tatbik ve takip
etmekte oldukları bu çıplaklık
ccryam bana, ve bir rezalet
mevzuu, ne de ahlikın sukutunu
mucip bir · hareket hissini ver·
vermedi. Fransada bu y~?:i t&rzı
hayat hakkında bu suretle dil·
fftnen yalnız ben değilim. Daha
birçok ruhiyatçılar da var.•

albnmn delil de bfr çıplak kart
koleksiyonu mu?
İşte gene Madam HDgo, Hflgo,
Matmazel Hügolar bq1
ta o mak ftzere bütftn ailenin
muhtelif vaıiyetlerde çıkartmıt
olduklan resimler. Fakat bu
Jefer hepsi çıp'ak, anadan doğ
ma çıplak .•

blar.

r

uz, hayali bfr -seyahatin hlkA·
okuyacakla- • yesi degil, fakat hakiki bir «6-

Koca bir vinç reklim
vasıtası

rltDn 1'4 :.ie bıraktıti llitibiafiır.
Btırada, bütün tarif ve "baha•
dilen ıeyife'rln beplf mevCuftur,
hepsi liakikidir. D<»lrtıda~ cfo§'nıya ıqeaeleye kanştırnıak istemediğim ~ir iki dostwı ismi
mllateuıa, diğer ilin.tleria ~le1
hepıi dojl'Udur..

..........
t Arkası var]

Baytarlar doktorlardaD
daha fazla kazanıyorlar

GCSdliğtıntiz
çekmişimdi:,

resimlerin ne ben
ne de bu fotoğra
fller benim için çekilmittir. Yazıyı resimlerle canlandırmak için
kadınlı erkekli mubte if modeller bulup onlara poz vermek
ye resimlerini çekmek çok kolay bir hal vasıtası olabilirdi.;
fRkat bunlann sun'ilikleri yüzlerinden akardı. Gördilğünfiz bu
resimlerin, yalancı sahneleri değil, hakiki bir hayahn bazı ıafahatını tesbit etmektedirler.

.Bu. resimlerden
. . . . .....
ba·
bazılan

na -

Cenevrenin merkez lstuyonandald btıytlk Tinç)erden birisi it
olduğu zaman y6k naklinde lmllamlllUlkta, fakat it olmadığı va·
~itler de gördOğibıllz gibi llYi~enin mqhur bir kurşunkalem fab~ımn rekllm Yuıtahtını yapmaktadır.
olup olmadığına ~re
dev kalemler oracia hazan bir iki saat durdurtulup indirilmekte,

it

bu
'-M 94t'm.jlh'rıfR ... )el........

Bakin size, kimden al·
dığını bile söyHyorum ·metfıur
Alman nüdist mekteplerinin mndnrn mösyö Adolf Kah, diğer
lerini de, Lnbelk civarında, Klinbergde, insan aıuhayyeleıinin
tahayyül edebileceği en gllzel
bir «serbest park» ın sahibi olan
ve bana beden terbiyesini çıplak
olarak yapıldığı bu yerleri gez·
diren mösyö P. Zimmermonn
verdi.

... ......

Şayet ben muharririn btitiln
samimiyet ve dUrüstisUe yazdmıı olan bu kitapta bazı istihza·
.1-1'8flllllh ~ ~·

Son ıamanda her memlekette kGpek bee1emek merakı okadaı.
aıtb ki Avnıpada hemen her ailenin bir k6peif var. Tabii bu kes.
pekler de insanlar fibi haıtalanıyorlar.K&peba bipleri batan kendJ
sıhhatlerini ihmal ediyorlar da k6pekleri kazaen akaıracak olsa hemen baytarlara koıuyorlar. Resmimiz, Almanyada mqhur bir baytann bekleme aalonunu ga.teriyor.
tıin hıbafı lruta diye getirilen kapkler ıen ıatır oturuyorlar dı
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HiKAYE
Bir
n ık evrak

- Hayır.• lmkb mı var? GOpeglndllz, konu

manam• ay
naya bakıyordu
Tuvaletbü yam
bırakaut dtlfl
nDyordu. Sonn
aynada
koyı
keatane flzleri·
ne daldı, JUVUlak beyuoma
lanm oynatta. 19
lendi, kendine
ıız

•..
1

..

Dtin verdiljim rnercimeklerin ıçirıde bir taş buldum.
- Peki, taşı gelır de yerine
bir mercimek vereyim.
. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Karakuşun
fıkralan
Hani ya : « Emri Karakuıi •
derler; onun asb vardır. Bu ka•
nkuı denilen zat bundan 800
sene evci Mısır sultanı olan Sa·
libattini Eyyubinin veziri imif.
Pek tuhaf ve nOktedan bir adam
olduğu iç n adı darbı meaellerde
kalmıı.

'
l

Köaenln aakalı
Karakuşun huzuruna sakalla·
n göğüslerini örten iki herif
gelir ve yakasına yapifıp getirdikleri köse bir adamı göstererek fU iddiada bulunurlar:
- Bu adam bizim sakalımızı
yo'du cezasını verin ..
Karakuı giiler:
- Behey müfteriler, der; siz
onun salca ını yo mUfswıuz, ıöz
f6ı'e11t8fe yalaa mı ı6yliyecek•ni:a"l
Ve sakallı hea iflerin, k6senln
sakalı çıkıncıya kadar hapisanede kalmalarına bükftm verir.
Bin senede tecrilbe
Karakut, iri bir Akbaba yaralatıp beslemiye b8flam1f. Ne
f{izelliği, ne de sesi
olmayan
bu kuşu niçin itina ile beiledıji·
ııi soranlara şu cevabı verirmiı:
- Akbabanın bjn sene yaıadığını söylilyor'ar gerçek mi,
yalan mı, tecrübe edeceğim.
Elmanın cibilliyeti
Dtın mizah muharrirlerimizden
biri Eminönünde Eman,t mu·
ariııi Şerif beyle bulupnUf ve
oradaki ıeyyar eanafı pıtererek: ·
- Bakın beyefendi, demiş,
tu Ama.ya elması diye herkese
yutturdukluı e)qi Ye adi elma·
Jaral.
Şerif bey de:
- MOaterib olun, demlf, yalanda meyva •e sebzelerin Ozerine cins ve cibilliyetlerini ı&•
teren birer damga vuracağız!

Divrildden Qctirdim
Maruf farisi hocam T. N.
bey bir giln Nuruosmaniyedeki
lkbal kıraathaneainde eaki bir
talebesi ile konutuyordu.
Baıka bir farisi hocasmdan
bahsedildi. Üstat elindeki ~
le marpuçile talebeainin clineğini dürterek:
- Oğ'um, dedi, o cahil mil·
nasebetsizin biridir. Ben onu
bilirim. Vaktile burada qekçilik

kOIDfUDUD

6nlbıde?.. Mahal-

leden bir kedi
geçmiyordu ki
•lqam her evde
llylenmeain.
- Pekı nere·
de bulUfuyorlaı
clı?

Kimse bilmiyordu. Yalnız sık
ıık belediye rei·
ainin erinden bir

acıdı.

Neziheyi Jaf'
lıca

bir tqra1ı11

vermitlerdi. Uç
1e11eclir bu ktlçtlk vilayet merkednde çpk uIaca, çok mahrum Ye nlvuifm bir bayat pçiriyordu. latan-

Andık
odacı

aenecle

bir kere

YerileD

yeglne etleaceIİlle, baloya p
diyordu. O iDdt
genç miman ba·
brlaclı; Jeal . .
f

teıtt:atm

da ne tuhaf a·

Kalbinde tath
bir heyecanla tuvaletini tamamladı; baloya ıit
.

tiler.
Genç mimar omı at~-==nd• tanımlfb;
mutlaka anlqacaldardı;
• bdacl clıMta
g6r8fmiye il• •erdiler; aynbrken sb tayla ettn..
Nezihe lle mimar NebU rlrlflJorlarcb, hem de
ilk lak. Nezihenln kocuı belediye nUi idi. Meclia
to~andıtı gllnler onlar biribirlerhaia oluyorlarclL
Fakat nedlıe eYiaden pkmı1ordu. Ne mtlmktla?
Bir belediye reisinin kana ba daraak, mtltecwiı
ve dedikoducu phirde 10kaldarda ~ b. .
de bir erkekle bulupma? Derhal tefe korlardı.
- O halde Nebil Nuib•i• ..ı.. pli7orcla.

lhım

olan dolJ&lan
Fakat bilinmez...

mitti.

damdı;

sandığı

hergtln

hamal

11rtında tqıtaca·
ına, kendiaine

alıkoyA ldı yL ••

Ba tetkikat daha

mun mnddet devam edecekti;
akailik. bir kaza genç mimuın pliııla·
rım altBat etti. Bir gtln çarfı ortumda ADdığı
tqıyaa hamala bir otomobil çarptı. Sandık yere
dtlttl Ye ikiye blllbaclll. Aktam &zeri tehrin mey•
danm doldunm halk Bir ıamlekle çıplak bir
bdmm tlydz bir cİYcİY gibi aandığm içinden
pldıtma r6rdiller.

fakat bir

B. O T.

•••
••

Anne Ru nedir luzım?
Etr ıfmda her gün bir düzine
genç ...
- Ne ynpnyım anne? Kürek.
reken, ata birıen, otomobil kul·
lan<ın, ressam, musikiıinas, edebiyatçı. zengin ve ayni zamanda da a~ık bir tek genç
bulan11yurum ki..•

Hangi Allah?
Esrarkeş
Tnkenmez Huaıı
son geçtiği Oç saatlik m&tbit ve
muaazzam bir dalgadan aonra
timarhaneye düımüı, az zararb
delilerin koğuıuna yabnlmıfb.
Geceyi oldukça derin bir uyku
De geçiren Ttıkenmez, erteai gGD
kendisini burada bir alay CleB
içinde mahpus glSrOnce fena
halde canı sıkılmıya bqlaclı.
Hele aldana esrar geldikçe
hafakanlar boğuyordu. Y anlll
saat kadar etrafı tetkik ederek
oflayıp pofladıktan sonra ylkaek
sesle bağnm döğerek:
- Ah yarabbi, dedi,
beni buradan Allah•ml
Kar........akf ··1t1.,...~N8''""'
yarması fibi bir herif cevap
verdi:
Kurtarmıyacağım kental
Huaa Pfırclı Ye hiddetle bağırdı:

- Sana ne oluyor be, aeO
kim oluyorsun herafl
- Tanıyamadın mı effOildt
ben Al ahım itte.
Hasan bir kahkaha fırlattı:
- Vay anam Allah vayl Allaha dikiz geçin arkadqlat•
Ulan ıen Allah değil, peygalll"'
bere çoban bile olamazsın.
Diğer deliJerden bir kaça mOdahele ettiler.
- Sus çarpılırsın aual.. Me..,
llmıza dil uzutmal.
Bir çeyw:ek saat aonra kotuf'
vizitaya giren D. Akif Latfi S.
Hasam isticvap ederken Huad
earar içtitmi kat'iyen inklr edİ'
yordu:
- Vallahi içmedim, bill&ll
içmedim, Allah gözlet'İmi kit
etsin içmedim!
Bu kadar yalan yemİD kat'
paında doktor dayanamadı:
- Sus yalan yere yemin ebll'
Allah insam çarp_ar.
Haaaıı bir kahkaha daha atti=
- Hangi Allah? Şu karyoi"
daki enayi mi? Eter itimiz ool
kaldı ise yedi bayram ......ailar••
,,.

.

Muhslnln rilyam

Ertuğru

Mubs n geçen ak
rilyumdan Şekiapirle
IWYı. . .
g6r0r ve aorar:
- Muhterem O.tatlar! NI
yeni piyesler yazmıyommuz?
- Korkuyoruz da ondan!
- Kimden .korkuyonun-.ps?

yapardı.

Bu s6zD diğer zata yetiıtirdi·
ler, oda Ustada ıu cevabı gönderdi:
- Evet ben gençliğimde hu
san'ab yaprııaştım. Hatta Divri·
kiden bir tane de latanbula
grtirdimdi.
T. N. Efendi, bu cevabı ken·
disine yet1şt ren talebeı1ioin ba·
başına nargile maıpuqınu İadir·

çıkıy?r,
kıyafetli

bir adam bunu
~ir hamala yOk·
liyerek mimann
evine g6tilr0yordu.
Bu aandıkta
belediyeye ait
dosyalar,
eski
plAnlar
YardL
Mimar tehrin yeni pllıunı hazır
lamak için bunları tetkik ediyor
ve akf&ID reisin
evine iade ediyorcta. h mimar

bulua Şitfiaincle
yetifen bu genç
ve CİYelek im
ıehrin

pzO

. . . .
- 16 ncı dalrel belediqe relrnin eol nertde?••
- Belediye reui sWimz efendim .•.
- Ben... bu... bwıu bUr11orum be adam. Sin bana onun evınl g&ler.

Sekiıpir:

- Ben, der,
deni
lpsen de:
- Ben de, der, SefAmi f
trnl
lkili de çekilip plerler.

Son Saaf
eew

_J

il

ı

arlo .ne ya

r?

Ta ak e•z in er e do ara malolan
rar evlenecek mi?
Lita G eyi e

Sevdi~iniz

artistler
· Bugün hanei filmleri
yapıyorlar
Corç Bankroft- (Paramunt)
studyolan hesabına çevirdiği
(Kuvvetli adam) filmini yeni
bitirmiştir.

...

• Con Barimur- (Varner
Bros)
stildyolan
hesabma
(Nümayiş) filmini çevirmektedir.
• Riıart Bartelmes-(Först

..

neşinıl) studyoları hesabına,

(llAhlann oğlu) filmini çevirmektedir.
~ Varner Seksler -(Foks)
stildyolan
hesabına
(Riyo
Grant Romansı) filmini çevirmektedir.
Noah Beri - {Varner
Bros)
stüdyo'an
hesabına
,Seher vakti) filmini çevirmektedir.

*

*

Şimdiye

lrndar anca\/

mıi: il<

Ramon Novaro yeni b r

sahneleri

'l 1
l ....
h o er( e gön ıiyıimıiz

Sl'Sli

film

yapmaktadır.

Bu

d

d

artık filim e
e seyredeceğiz
filmine meşhur ALbertzn.a baleti de

iştirak edecel<tir. Resim Aıbertina baletinin deniz. kenarında raksa hazırlanan kızlarını gösterıyor

Herkes biliyor ki, sinemada bizi
kahkahalarla güldüren Çarli Çap·
lin hususi hayatında en bedbaht
insanlardan biridir.
Meşhur
artist Lita Grey ile ayrıldıktan
sonra Şarlonun başına gelen
felaketler bini aşmıştır. Şarlonun
ikinci defa ev:enip ikinci karısım
da boşaması gösteriyor ki, zavallı arlıst hala çiles:ni do!durmarn.._

..

.
,

Lita Grey, Şarlo ile evlend iği
zaman daha reşit değildi. Sonradan hayata ve kocasına karşı
açtığı mücadelede, yanında en
kuvvetli var c1ımcı o arak anasını
buldu. Bu mütbJş kadın Şarlo
nun mesleki hayatını öldürecek
kadar ileriye gitmişti. Bereket
versin ki Şarlo, bu işten mucize
kabilinden ucuz kurtuldu. Vakıa
Amerika hakimlerinin eline düş
tükten sonra Şarlo azim yekfuılara baliğ olan bir hayli para verdi. İstirahatı kaçtı, uykusu kaçtı.
Fakat soğuk kan' ılığım bırakmadı.
Yeniden işe atıldı. Yakında
kendisini «Şelırin ışıklan» ismin·
deki filmde göreceğiz.
Şimd'ye kadar b;r çok senaryolar vücuda getirmiş olan Şar
lo hakkında şimdi Holivutta ye·
ni şayia!ar dönüyor. Diyorlar ki,
Şarlo, Lita Greyi affetmiş. Çünkü, Şarlonun ikinci karısı olan
Lita Greyden iki çoçuğu var.
Binaenaleyh tekrar izdivaçlarına
bile intizar edHebilir.
Fakat ıayialara bakılırsa Şar
lo için daha neler sövıemediler.
Jozefin Dun ile, yahut Jeorjia
Hale ile evlenecek dediler. Bu
gürültüleri kim çıkarıyor? Her
halde ŞarJo değil. Çünlı ü Şar!o
reklamı sevmez. Gazetecilerden
kaçar. O halde Lita Grey mi?
Bu da muhtemel değil. Çünkü
Lita, talaktan sonra Şarlodan
çok yüklü para aldı.
Şimdi iki çocuğu ile fer:b
fehur yaşıyor ve tiy<ıf ·oya devam ediyor.

d
d
h
ı a,
ura a sinema au sa neye geçen Roy d' Arsi ile tanı~mıştı. Roy, karı sını bıraktığı
için, heıkeı Lita ile evlenmes ne
intiıar ediyordu. Halbuki öyle
olmadı. Roy, eski karısı ile tarışb ve tekrar onun'a evlendi.
O zaman Lita Grey gazeteciL 't

b

lerin aklına geldi. Herhalde Lita Gr~yin sahnede dostu olan
vefasız Roya taklit ederek,
Şar lo i!e evleneceğini iddia et· d'iı er.
tı·ı er. G azet e ı er yazıp çız
F akat Şarlo bu şayialara güldü.
Lita da gazetelere bir tekzip
göndermiye mecbur
tekzibinde dıyor ki:

oldu. Bu

Valas Beri (Metro
Goldvin Meyer) stüdyolan hesabına (Boru seslen") filmı'nı·
"evirmektedir.
T

*

Con Benet - (YunayB
k d
•
tet Aı tists) stndyoları hesabı·
« ana bu a ar ıstırap veren
na (Oyuncak çocuk) filmini
bir adamla evlenemem.»
çevirmektedir.
Deme!c ki mesele yok. Yeni
1f Mont Blu _ (Vemer
şayialara kadar Lita da ayn,
Broa) stUdyoluı
hesabına
Şarlo da ayrı yaşıyacak. Fakat
(Dans Edenler) filmini çeviriki defa a~zınm tadını alan
mektedir.
Şarlonun bir daha evlenmesine
lf Eleonor Bordman
kimse ihtimal vermiyor.
(Metro Goldvin Meyer) stnd·ı
I"'
•b•
yolan
hesabına
çevirdiği
E mı o a ~ı l
(Halis) filimini henüz bitirEir sinema mecmuasında satır
miştir.
başına para alan münekkit di• Klarıı Bov _ (Paramunt)
yor ki:
stütyoları hesabına ( Cumarte« Ben en ziyade isimleri uzun
· · çocugu
.. ) filmını
· ·
n· gecensının
artistlerin filmlerini tenkit edeçevirmektedir.
rim. Mesela Çinli artist Chang
ııt. V'l
B0 yt
( p t )
1
t
h'
h l
F k
-r
yam
a e
an
ıç
oş anmam.
a at
stüdyoları hesabına (ilk emri)
Madam Agnes Petersen Ma1'inkin
kt d
ne güzel isim değil mi?
'--filimini çevirme e :r.

z

lf Evelin Brent - (Para·
munt) stüdyoları hesabma (karan!ık: odalar) filmini çe-virmektedir.
KJ,v Bruk - ( Paramuot ) stüdyoları
heıabma
( Şerlok Holmesin avdeti )
filmini çevirmektedir•

*
•

Zil Karol -

( F oks

)

ıtndyoları hesabına ( Serseri )
filmin\ çevirmektedir.
• Nanıi Karol - ( Para·
munt ) studyolan hesabına,
( Sevgili filmini) çevirmekted'ır.
lf Çarli Çeplin (Şarlo) -

El'an kendi stüdyolarında (Şebir ışıkları) filmini çevirmek·
tedir.
K
• Ronalt
olman - (Samuel Goldvin) sttidyolan he·
(Mahkfı ı ) fil · ·
18b
ına
m ar
mını
çevirmektedir.
Jf. Beti Kompson - (Varner Bros ) stildyoJan h .. •abına
....
( Halas Adası ) filmini çevirmektedir.
Gari Kuper - ( Paramunt)
stüdyolan hesabına ( Madalyalar) filmini çevirmektedir.
lf Dolores Kostello - (Var
ner Bros) stiidyolan hesabına
(Şöhret) filmini çevirmektedir.
..,. Con Kravfort _ (Metro
GoJdvin Meyer) stildyolan he·
sabına (Yola getirilmiyen kadın) filmini çevirmekted r.
(Arho ı
Jf Be b e D enyels ıtüdyolan hesabına, (Don Ald ) J b b
d
vara o i e era er çevir iği
( Riyo Rita ) filmini heaüz bi-

--==~======~==============
Karlotta King

Gven Lee

Sesli sinemada yeni

Bacakları

yıldızlar
Sesli sinema çıktı çıkalı.. bir·

yıldız

Fransanın sahne
meşhur Mistinget

çok sinema yıldızlarının yıldızı
söndü. Buna mukabil de gölge·
den ve karanlıktan yeni yeni
yıldızlar doğuyor. işte Karlotta
Kingl
Bu artist bütün muvaffakiyetini, fotograf objektifine pek
uygun gelen tebessümü ve ses
ahizesinin çok iyi zaptettiği se·
sine medyundur. Anlaşılıyor ki
seslı sinema ilerledikçe bu ufukta, isimlerini bilmediğimiz daha
nice yaldızlar doğacak.
=

/( artolta Klng

artistlerinden
bacaklarının

güzelliği ile maruftur. Hiç bir
sahne artistinin bacakları, bu
kadar şöhret almadı.
Acaba sinema artistleri arasında bacağı en güzel olan kadın hangisidir?
Sinemayı sevip te bunu anlamak istemiyen kimse yok gibidir. Bu sebepten geçenlerde
Hotivutta sinema yıldızlan ara;ınd4' tertip edilen bir mfisabaka neticesinde «Gven Lee» Din
bacaktan birinci intihap edilmiş
ve bu artist mevdu mükafatı
aldığı gibi bacaklan da 50,000
dolara sigortaya konmuştur.

-

Jf- l:Suıgar ti.mlcri Bızde
Türk san'a•karlarınm yaptıkları

filmler üçü, dördü gcçme2.
Acaba komşu Bulgaristanda
film san'atı ne ha!dedir?
Haber verelim ki, sinema imalatında Bulgarlar da bizim kadar
geridir. Geçenlerde Sofyada, bir
hayli rekıam!ardan sonra « Yangından sonra » isminde ikinci
Bu!gar filmi gösterildi. Bu film
Bulgar
romancısı Mihailofun
eserınden alınmıştır. Birinci Bulgar fi!mine nazaran, bir tekamül gösteren bu ikinci film
beynelmilel mahiyettedir. Binaena!eyh o ijinalitesi yoktur. Bizdeki bir iki film ise hiç olmazsa millidir ve ne kadar çok kusuru da olsa gene tam maµaaile
Türk filmidir.

en güzel
kimdir?

Gven Lee

lf Karpantiye sinemada ' Maruf Fransız boksörü Karpantiye ringi bıraktıktan sonra, müzik hole girmiş ve profesyonel
dansör oJmuştu. Şimdi haber
alıyoruz ki, Karp~ntiye sinemaya geçmiş ..
Karpantıye bet lisan konutan
arkadaşı Mis Barbara Lonard
ile şimdi Holivutta bulunuyor.
İlk filminin ismi şudur:
« Oh, Ledi, Ledil » Bu film
sesli olacaktır. Hem Fransızcaaı
hem İngilizcesi yapılacaktır.
Galiba sesli film mtizik hollerde ne kadar artist varsa, hepsini çekip a•acak.
.

10
t~

Sahife

Son Saat

:>n Saat: J in tefrlkaaı ı 12

•

•

Muharrlrlı

Biz kendilerine Dimetoka yolunda teaadilf ettiğimiz vakit,
Sevindik aekiz yaşına girmişti
Eni kunu büyümilf, melihat ve
aa bahat itibarile daha dilfirip
bir hal almıştı. Fakat o gün,
pek biçimsiz bir kıyafetteydi.
Yırtık bir gömlek, kirli bir doD
taşıyordu. Yüzü, ıözü kir içinde
bulunuyordu.
Apturrahmanın da kılığı, kıya·
feti perişandı. Tıpkı bir Rum
köylUıU gibi giyinmişti. Şu bale
göre iki dostun •tebdili kiyafet
ettikleri anlatılıyordu.
Rum köylüşli kıyafetine girmenin, bir Türk için pek müş
knl olduğunu bilmek lazımdır.
Müverrih M. Bronkiyerin (Bron·
quiee) dediği gibi Türkler t~
mizlik hususunda dünyanın her
mil etine tefavvuk etmit olup
en fakir çifçinin iç çamaşın bile
her tlirlü murdarlıktan ari bulunurdu. Rum kaylülcri ise pialiğin
timsali sayıhrdı.
Binaenalerb, kara Apturrahmanın o kıyafeti alması hem
güç, hem müziçti. San çizmeyi,
geniş şalvarı, beyaz börkü çı
karıp yerine ~irJi bir gömlek
giymek e İf bitM"liyordu. Rum
köy'üsünün saçlarından topukla·
ıuna ka.dar taşıdığı katmer kater kiri de o terteI:liz vücuda
tıla etmek icap ediyordu. Apturrahman bu mUtkWO yenmif,
kendini de, sevindiği Rum köyüsUne benzetmi~ti.
Onlann elele vererek Dimetoka yolunda yürüyüşleri, Türkler n bütün Trakyayı altüıt ettikleri günlere tesadOf ediyordu.
Muhariplerjn - gelip geçici bir
kuv~et ha 'inde değil, girdikleri
kasabalan Türklcıtire TUrkleı
tire • il~ri hareketine bqlamalan Uzerine bütün köylüler aağa,
sola ve şiuıale doğru kaçıımıya
başlamışlardı. Gelibolu ~nlerin·
Jen garbe ve garbı şimaliye
doıru giden bUtün yollar, çocuğunu kucaklamıt kadınlar, ineğini Hnüne katmı~ ve buuiısmı
sırtlamış erkekler, yilklO lSkllzlere at ailrati aşılamaya çalışan
dt:jikanlılarla dolu idi.
Kara Apturrahman da, Sevindikte beraber, iıte bu kafilelerden birine katılmıftı. T elikki et·
Hği taiimata harfiyen ittiba eden
Sipahb:ade, mütemaciyen hıç·
kmyor, mütemadiyen inliyordu,
Rumcayı, en ince nUktelerine
kadar bilen ve pilrllzsüz surette
.konuşan Kara Apturrahman, bu
fasıl asız zmlbyı kestirmek için

I

sık sık bağırıyordu:

Ulan dilsiz ıus.
yoksa
ıtni Türklere bırakırım.
Temas ve iltihak ettikleri mu•
hacir kafıleıini iliklerine kadar
titreten Ye kuvvetli bir kamçı
darbesi gibi hepıinl biraz c!aha
koıturan L~ tehditlerin Sevindik
nzerinde hiç bir tesiri görlllmiyor ve o alabildiğine ağlıyordu.
Türkün isminden haıyete dUfÜp Mericin öbür yakaaında
eroin bir meke tahal'ıi ;.ine çıkan
pşkıo köylüler, bir emre ve bir
-

·

karara tebeiyet ve müşterek bir
hedef takip etmiyorlardı. Bir
köy halkının yansı ıimale kaçı•
yorsa yuw garbe kşuyordu. Bu
sebeple her kafile muhtelif köy·
lülerden, bir birini tanımıyan
kimselerden terekküp ediyordu.
Atal:annda dil ve korku birliğinden başka cemiyet alakası bu·
lunmıyan bu şaıkınlann gözleri
ileride, kulaktan geride idi. Bu
jki uzvun sabit hauas!yeti istisna
edilirae benlikleri erimit gibidi.
Kimlerle arkadaşlık ettiklerini
değil, binnefis kendilerini göre·
miyecek kadcır ıerıemleşmiflerdL
Bu hal, Apturı:ıbman için ge·
nit bir emniyet zemini ihzar
etmiş oluyordu. Kimsenin ken·
disiuden şüphıa etmesine imkAn
yoktu, "le o, emin adımlarla tasarladığı iti yapmak yolunda
yürüyordu.
Sevindiğin inlemesi, kelimesiz
uğultuau dinmeden Dimetoka
prOndil. Bir tepe üzerindeki
mahruti kale, kalın göğüslü bir
imdat heykeli gibi Rum firari·
lerin halecanını yabfbrdı. Kadın,
erkek, bütün o taşkınlar, aradıkları bala• ocağını bulmuş ol·
mak zu'mi e yerlere kapanarak
din ulularına anı tükran ediyorlardı.

_ -~P.t!!~ah!!lan da, o~larla hemhal olmaktan geri kalmadı ve
yüksek ıesle bir çok dualar
okuduktan sonra Sevindiğc müjde verdi:
- işte kurtulduk , buraya
Türkler ge!emez, een de sesini

kea,

zınlbyı bırak.

Şimdi

Dimetoka kalesinin etekleri utultulu bir panayır yerini andınyordu. Anuu: clanalann yamk amrbll, meme anyan
bmatılarm zayıf b&tlrtlllerine;
çocuklann muhtelif perdelerden
çıkardıkl!tn &Tazeler kadınlann
çıihklanııa kantıyor, İDlan ve
hayvan yan yana ve ıea sese

gasterınediklerini g~rerek

bıbadırlann

idi.

(J)

bakıyy-.ıtOuüyufu

Binaenaleyh,

endiıeaini

pek iyi

mnltecilerin
anlıyorlar

ve

kendilerini fU aağlam yapılı kaleye almak için rikkatli bir istical glSıterjyorlardı.
Ukio muhafız ef. aıkerlerle
hemfikir değildi. Ynzlerce mülteciyi kaleye aldığı takdirde iaşe
itinin mOıknllqeceğinden endişe
ediyordu ve bu ıebeple, köylerini bırakıp oralara kadar sUriine ıllrl\nf! gelmit olan ırktaıla
nna kapılan açmıyordu.
Mnlteciler,
ummadıldan bu
iatiakal llıerine ne yapacaklannı
ıaıırmıılardı. Kardeıin kardeşe
yardım etmediğini, dil ve din

birliğile merbut olmalanna rağ
men Dimetokalılarm kendilerine
sığınacak bir duvar dibi bile

inim

lnir:ı

inliyorlar.
Bir çop, hele kadınlar. yurt-

larından

aynldıklanna

.Ellıamra

ı

Arthn

atkı.

Melek

ı

Gece güzeli.

Opera

ı Genç~·r arasında

Majik

1

Ekler
Asri

ı

Alkauır

Baden -· Baden
reza.~6

Şık

Alemdar

ı Macar rapsodisi

Kemal bey

ı

Süreyya Pt- Ati
(Kadıköy)

- Bizim dilsize bir kağıt verelim, içeri gönderelim . Belki
halimize merhamet ederler, kapı
lan açarlar .
Bütün mülteciler, o umumi
felci fikri arasında ortaya bir
dOşfince atab <ielikanlının

Her gtin aaat 18 den 20 ye kadar TE DANSAN
Her abam ZENGiN VARYETE programı
Btıyük Orkestra ve Cazband - Zengin Bnfe - Muhtelif
mqrubat ve m d"At

DARÜTTALİMl MUSiKİ
Veznecilerdeki Salonda

Her

Perşembe akşamı

ve Cuma günü ve akşamı
terennüm edecektir. ~ııı11E;;;;;~~~~
lllt

MAJIK SİNEMASININ
. . .
BRIGIT HELM ve
HANRİ STUARTi

Baden-Baden Rezaleti
filiminde

size

takdim edeceğini unutmayınız.

etra-

•

ve o izahat

Baştan başa sözlü ve şarkılı bir filim.

rlu akf8m tam saat

ALNI nin iştirakile
Measagerin en güzel opereti olan VERONIK piyesi
temsil edilecektir.
Yann~i Cuma gtınn saat 15 te matine olarak LA MASKOT

kelime oyana
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Bugünkü yeni
bilmecemiz

Sold1Jn
1 -

NAKI Ti HARAN.
INiLEZTZ•KI

Bir

•

~ağ1J

cıgara

ismi (6) At

ayağındaki demir (3)

2 - Küçük millet (6) Şüyu
bulan (4)
3 - Değnek (5) gömlek (5)
4 - Beyaz (2) bir işin ardını
bırakmamak (5) ıual (2)
Anadolu kıyısında bir
5 ada
6 - Lakırdi (3)
7 - Et yemeği (5) mutfakta
tabak konacak yer (3)
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8 at (6)

Dünkü bilmecemızın
halledilmif tekli
Beyin hademesi ( 4 ) İri

9 - icar (4) beyaz (2)
10 - Vakıt (2) Balkan yarım
adası (6)
11 - Daire amiri (3) Köpriiden

Kiğıthaneye

Yukardan

kadar (5).
1Jşağı

1 - Uyunacak yer (5) Elbise
dikilir (5)
2 - Merkep (4) kokan ceset
(3) sual (2)
3 - Yarım (3) içinde yemek
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BÜYÜK FRANSIZ OPERET HEYETİNİN

[ Arkası var ]
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FRANSIZ TİYATROSUNDA

etmiıti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ır

akşan

Bu

veriyordu·
- Benim dilsiz, hnnerli oğ
landır, elinden her iş gelir, burada da bir hilner göstersin,
bizi ıu aıkınbdan kurtarsın.
Şimdi, herkeıin
gözü dilsiz
denilen ve o kafileye iltihak
ettiği dakikadanberi hıçkınğı
kesilmiyen
Sevindiğe
initaf

ı-

yanşı.

VARYETE - REVÜ- DANSİG

ytıkaeldi:

2

ama

Ailelere mahSUI bu btlyt!k\ Mtızik Hol bu akıam
kfifat edile·cektir.

yardım ummanın alık ık olduğu

.1

ı

RUJ

nu arlı1' anlıyorlardı. İfte, yer·
lere ~ ç614 erek ve kaleye doj'ru kollıuım kaldırarak yalvaran
kızların, kadııılann acıklı ferya·
dma kulak uan olmuyordu.
Erkekler, birlikte getirdikleri
ı5k0%lerin boyunlarına dayanarak;
kadınlar ellerini koyunlarına aokarak • mel6l ve meyu.t • diişllıı
ceye dalmışlardı, bir imdat heyli eli sandıklan muhteşem kale,
müstehzi bir ıük(it içinde bu
fütur levhasını yüksekten ıey·
rediyordu.
Bu ıırada Kara Apturrabmanın gür aesi mülteciler arasında

yığılcış~ardı

aşkı.

pişman

kendilerinden alacaklan fey, nihayet
bir cizye, basit bir vergi olacak·
b. Harp f8 matasından ürkilp
buraya gelmenin, ırktqlanndan

fına

Kazak

baciak anaforcu.

Namus f>t}lsı:
ı Asri Kaı:a.uova.
ı Gelin duva~.
ı Şehvet busesi

Etuval

ı

LUksenburg ı Şehrazat.
Ferah
ı Varyete, cambaz.
MUlt
DUrlaban basb1

oluyorlardı. Ttırklerin

uynaııyordu.
Bu panayınn aermayeü figandan, faaliyeti herctımerçten iba-

rettl Kaledeki uker, fU gürnltOIO kepkefi doğuran can korkusunıı çokl:an qina olmUf lardı.
Onlar, iki ıene evel Burıaz önOnde Türklere baakm yapan

M. Turhan
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Yuvası

filmi bu akşamdan itibaren
ETUAL Sinemasında
iraesine baslanacaktır.
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1 Dilber ve endamlı 1l>n
~ büyük sinema yıldızı ana
OLGA ÇEKOVA
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= A vrupanın en ınyan
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J(hoyrct focio oldrisid •n.
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yenir (5)
4 - İka etmek (4) paraıız (5)
5 - Ôlil (5) can (3)
6 - Kasabın sattığı (2) Boyundan yukansı (3)
pıçağın
biiyiiğil (4)
4 - GözUn üstü (3) Nota (2)
azanızdan biri (2)
8 - Büyük köşk(4)mecnun(4)
9 - isim (3 çünki (4) dışıo
aksi (2>
01 - Kiliselerde ibadet (4)
babanın arkadatı (3)
11 - Mektep (4) hastalıktan
iyileşmek (9)
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Saat

•
lspiritizma ile Gazetecilik
••
Olülerin ruhları karşısında
yapılan müllikat tecrübeleri

Birinci
mllikat
Me1·hun1 Kelhasan El. İstanbu
lun şiddetli bir
•
zelzele geçıre... . .
cegını haber
•

verıyor.

mel Şehir tiyatrosu başkadır...
Aramızdaki muzip arkadaş!arın
kusurlarına bakma .. Sen Ertuğrul
Muhsin beyi tamr mısın?
H - Tanınm!.. Gilzel çocuktur.
S - Camın o şimdi çocuk
değil. Bllyüdü, adam oldu. Bundan sonra ne olacağı sizlere
malum olur mu?
H - Olur!
S - Ne olacak?
H - Şehremini!
Medyom - Hasan efeodi! Sizi
yoruyorsak mazur gar. Fakat
pek güzel, ilimce söz söylüyor·
sun, buna adeta hayret ediyoruz!.
D(\nvadaki insanlarla konuşmak,

Bize söyleyiniz ve namzet
gösterdiğinizin bir de
resmini gönderin;zf
Sabahlan çıkan arkadaşlanmı.zdan biri memleketimizin
en güzel kızını bulup tamtmağa çalıştı, ayni teşebbüsü bu
sene de tekrar etti.
Arkadaşımızın bu teşebbOsOnll g5zlerimi%e inşirah verecek resimler vereceği için haz ve memnuniyetle telAkki
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen şekilde «En
güzel»i ayırmanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumu·
zu da söylemek isteriz. İlk müsabakanın neticesi bu mu
fili bir surette göste~iıtir.

Bugünkü
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niçin
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fenadır?

Filhakika arkadaşımız ilk teşebbüsünde şöyle bir usul
kabul etmiıti: Kendini giiıel bulan bir kız bir resmini
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak güzellik kraliçesinin
tahtına namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin
intihabına arzediliyordu.
Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk
güzelini bulmak mümkün değildir. Vakıa arkadaşımızın
tertip ettiği milsabakaya iştirak edenlere güzel dememek
elimizden gelmez, fakat miiıabaka neticesini Majikte bir
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalanndaki kuvvetli
istihzayı farketmcmek te mümkün değildi? Sinema perdesi
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda
şüphe yokl••

r.
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Güzellerin güzellikleri
Halbuki bizce mühim nokta fotograf değil güzellerin
hele bir Türk gilzelinin kendisini güzel diye takdim etm~kte g&sterdiği zarif çekingenliktir.. Karilerimiz bilirler ki
güzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyan'arla olanların
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyanı üstün
tanımak haklı olur.

·r -

o

memnun ediyor mu?
H - Y alnı.z ben değil, buradakilerin birçoğu sizlerle konuşmayı isterler. Gelgelelim; o·
rada otomobil er çoğalah beri
ervaha küfrediliyo;r
Beni en alim< e ko:auşmama gelince hiç hayret edilecek bir şey
yokdur. Burada büyük adamlarla ıırkadaş oldum.
O - Me&ela kimler?
H - İncili çavuş.. Zembilli
Ali efendi... Kavuklu Abdürrezzak. Fakat bizim buradeki ah·
bap arasında en çok (Napolyon
Bonapart efendi) isminde bir
Rum var, o hoşuma gidiyor..
[Sonu yanna]

Türkiyenin en güzel
kızı kimdir?

Efendiye (?Öre ikinci defa intihap edUecck güzellik laraliçcsi
Gtün dünyada töhrct ve •crvct kazanacak, meşhur (Şario) müihif
knzodA sok.Ot olocok ;, Ertu~rul Muhsin . bey tehreminli~i
makM.nına getirilecektir.

.

ıizi

Karilerimizden soruyoruz

&ıan

([(arilerimize pek lô.lif, pek meraklı ve gayet , eğlenceli bir gazetecilik şekli takdimine fırsat
~luyorıız. Bir kariimiz bizzat matbaamıza mı1racaat ederek ispiritizma ile meşgul ve mükemmel
r (medyom) oldıığunu bildirdi ve bir heyetle tecrübeler yapmayı teklif etti. Bu pek hoş ve
odavari teklifi duhal kabul ettik. Bir heyet teJşkil olundu ve işe başlandı. Bıı mülakatlarda
'Plolunan muhaı>ereleri sırası dziştL1kçe aynen neşredeceğiz. f(arilerimi:in ölL1leri dahi rahat
rrıkmıyan bu yelni şekil gazeteciliği lerzet ve merakla takip edeceklerini zanediyoruz. Buıin merhum Hasan Ef, ile müldkatı dercetınekteyiz.)
alim ( mademki etler ne fiata
[IUrinci (ispirilizma ile gm·
olursa olsun satılıyor, pahalı
tecilik) celer.esinde mer·
1
değildir) diye dUşUnmüştiir ...
~llnı Kel Har.an efendiye
Hazırun - .... ?f
~!'ulan sualler ve cevaplan]
S - Hasan efendi, tuluat
Medyom - Beyefendiler! Dadedin de, bir şey sormak istiyo·
•et edilen ruh gelmiştir. Arz:etrum; hdô.a tçılnrın sanayii nefise
~tiw şekilde 'konutabilirsiniz.
birliği tiyatro çu15esfnde DarnlSual - Pdk;, pekl.. Niçin bu
bedayicilerle birleştiğini bilir misin?
Sen bundan memnun musua?
'adar geç ge1diğini liitfen soruZira bu suretle tulüatçılığın orbuzf
: .
kdan
kaldırılacağı düşünü!üyor.
Medyom "-- [Ruha hitapetti]
H - Haltetmiş onu diyen!.
Meşhur Hasan Efendi sen misin?
Bu birleşmek tulô.atçılığın ekmeHasan EJ!. - Evet.
ğine yağ sürecektir.. Zira, bilaMedyom - Niçin geç geldin,
kis Darülbedayi tuluatçı!aşa
ey ruh? .
caktır! Zaten Türkiyede her IJey
H - Çok uzaktım geliyorum.
tulftatçılığa doğru giciiyorJ Gel
gele!im, siz n şu zart zurtlu
Medyo·m - PekalA, arkadaş
(radyo) nuzdan hiç meınnun değilar sana.' bazı sualler sormak
lim.. Giirü!tüJü elektrikler saçı·
istiyorler, cevab vemeyi kabul
yor, havayı allak bullak ediyor,
gazete için sualler sorumak istieder ..., isin?
olan biteni rahatça işitemiyoruz
yoruz. Mesela, orada bizim bilNe soracaklar?
H -1
J
vesseJnm!..Mesela kabirler başında
mediğimiz ve sizin alimlerle beS - Biz gazeteciyiz, Hasan
şair Fil orinalı Nazım beyin tui.fı
raber bildiğiniz bir şey söyler
Eferuau
at şürlcrini artık eskisi ombi
misin?.
H ı - .....
işitemiyoruz. Onun yerine diğer
H - Hay, hay, efendim, size
bir (Nazım) beyin bomurtdnr
fı4 edyom - Ruh hayret ed •ve
gümbürtülerle okuduiu şiir
malum olmıyan şey!erin bir çoğu
yoc Ef. lerl
lerini duyuyoruz..
vardır ki bize malum olur. Nasıl?
Hasan Ef. niçin haytJ et
Sonra cemiyeti belediyede
bilmem .. Fakat alimlerin dimaettin, söyler misin?.
tuiiiat oynanırken işitemiyoruz ..
ğJnda herhangi bir mesele için
H - Ben okumak bilmer de
S - Hasan efendif Cemiyeti
bir fikir uyanır uyanmaz bizim
">nun için!
j
oynanmaz,
belediyede tuluat
malumumuz oluyor. Mesali: İs
O - Türkiyede arbk okuyanlışın var!
tanbulla Galata kulesi arasında
ll:ıak bilmiyen kalmıyor. <.'.i azete
H - .... ,
asma köprü yııpılamıyacağını bir
okumadan orada hadisata takip
Mcdyom - Ruh şaşıyor, bey~debiliyor musunuz?
f
ilim dütünmUştürl Ve yapılaını
efendiler?
H - Baıılannı.. Biz ij,urada,
yacaktır.
S - Neye şaşıyor?
~n çok, orada Alimlerin. bildik ·
S Bu alim Şehremini
H - Tuhaf şey.. Tuhaf şey!
erini biliyoruz! Biz bır fi ada da
sabıkı
operatör Emein bey
Ya cemiyeti beiediycde bir de
anklı erkanıharbiz haı
kor([unç korkunç «Haydi! Ölüolsa gerek!
O - Orada mektep, filan olleri fıtınlarcla yakalım!» diyen
[ Ruh, bunu, müteakıp anlaadan ilim oluyors a. cahitleri,
adam
neci oluyor? Çok şeyi
tılmıyan şeyler söyledi]
Biz
girizcilikte[*j
bu rolü yapana
iç durmadan Avrup aya tetebMedyom - Beyefendfler, ruh
(tiran) der jdik. Bu babalık, Aü seyahatine gönr"foreceğimize
bir şey soruyor.
leksanyan efendiyi gayet te kı
erayi tahsil oraya gönderelim
S - Hasan efendi, bir şey mi yak taklit ediyor! (Şehir tiyatrosu)
mek?.
I
soruyorsun, anlaşılmıyor.•
dediğiniz asıl cemiyeti be!e<liye
H - Buyurunu:ti
H - Babam, gazeteci esna·
değil mi?!..
[Mecliste kahkrıthaJar oldu]
fı da tulO.atçı mıdır diye 11oru[ l\!ecliste kahkahalarla gülüS - Bravvvvol Bu Hasan Eyorum!.
şüldü.]
[Masada şiddetl i gürültüler
ııdinin ta ken pisi iman etti mi
S - Ha ıunu bileydin!
duyuldu.]
Medyom - P~eyefendiler ruhdimağından
H - Alimlerin
Medyom - Beyefendiler! Ruh
' füphe etmf~'jiniz, ziı-a kaçar.
rçen şeylerin bize malum olduH - ihvan ' korkmasın, ben ıguna bir misal daha söyliyece- hiddetleniyor.
S - Hasan efendi, hiddetlenğim. Me21ela
Istanbulda etin
ıçar) siilileı,!nden değilim!!
l*J Girizcim., tuluatta Uyatropahalı olmadığını biliyoruz! Zira
i - Litif~ciJiği bri'akmamıo
cu'uk manasına geliyormuı.
ıehrinizi idare eden bir diğer
Hasan Ef~! Halbuki biz sana

bilmeyiz,

Biz diyoruz ki
Güzellik müsabakalanndan maksada daha elverişU bir
netice almak için güzellik kıraliçesi ta hi.bun namzetlerini
güzellerin kendileri değil, onları gt zel bulanlar göstermelidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebilece~ine
kanidir ve onun için karilerinden Türkün en güzel ıozı
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 hanımın birer de resmi konulursa, bu isim ve
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de
ismile birlikte gazetemize basılacak, ve herhangi bir
namzedin namzet liğini teyit etmek istiyen olursa onlann
da isimleri ilave edilecektir.

imi 1

GUzellik !:!:li=~m:~=:~:,r~te ozaman

anlaşılacak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap
~ zemini bulacaklardır. işte o zaman en güzel Türk kızı
W meydana çıkacaktır... Refikimizin bu suretle taayyün ede-

cek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler arasmda intihabA koyması da mümkündür.
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İstanbul ikinci ceza mahkemesinde Enver isminde birisinin
mevkufen muhakemesine başlan- •
mıştır.

Enverin. Unkapanında •arkınblık maksadile şapkasını kadınla

rın üzerine attığı ve bu arada
nara atmaktan da ieri kalmadı·
i• Jcaydolunaı ak kendisini menetmek istiyen polisleri yumrukladığı, karc>kola ıötürüliirken ve
karakolda bunlara sövdüğü iddia olunmaktadır.
Muavinle polis, mahkemede
davacı mevkiindedirlcr.
Enver, böyle bir it yapmadığmı söylemiş,
fôyle isticvap
olunmuştur :
- Sarhoş mu idin?
- Evet, sarhoştum.
- Bu iddia olunan şeyleri

e

vapmadın mı?
- Hayır, yapmadım.
- Peki, mademki ıarhoı olduğunu kabul ediyorsun, ayni umanda böyle şeyler ynpmadığını
nasıl iddia ediyorsun? YaptığJnı

bilecek halde mi idin?
- Efendim, sarhoştum... Bu
muhakkak. Ama öyle işler yap·
madığım da muhakkak. Çünkil
ben öyle şeyler yapacak insan
değilim. Terbiyem yerindedir.
Kendimden öyle ıey memul et·
mera. Sarhoş olayım, ayık olayım, ben münasebetsizlik etmemf
- Kendine itimadın var, demel~?

Hayhay. Öyle
kpat etsinler.
-Şahitler dinle 'idi,

yaptığımı
•
Bekçi~ P9-:

sayteo
diler. Reis, maznuna sordu;
Şımdi ne diyeceksin?
- Demin aöylediğim polisler·n bana garazi vardır. İfadelerini kabul etmem.
Müddei mevkiinde bulunan
muavinle polis memuru, Enverİ~
eve ce de polise hakaret etti1ini söylediler.
Mahkeme, maznunun yaşını
faılüke karar verdi. Ondan
sonra hakkında karar verilecek~. Muhakeme, haftava k11ldı.
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Sahife

Son Saat

liyet

mes'u-

alındı;

Son Saat

meselesi

şuray1devlette
Kozmeto, Neopolitaki, Andonyadis, Yuvanidis isimlerindeki
buğday tacirlerinin Yunanlı Ari·
ton \•e Burbanettin namında iki
gümrük ıimsannm iştirakile kanada mabsulu olup tarifece on
beş misli gümriiğe tabi bulu·
nan buğdayları, menşe şeha
detname crinı
tahrif
etmek
suretiJe
Müttehidei Amerika
mahsulü gibi 12 mis i tarite Ü·
zerinden ithal ettikleri yazı mıt·
h. Bu sabt ... khlık bli iimeti 50
bin li a za ara sokmuştu ...
Bu 50 bin lira ahiren tüccarlardan tahsil edi miştir.
Buna alet olan memurlann
mes'uliyeti meselesi de maliye
vekAletinden ba~vekalet yasıta
sile Şurayı devlete havale edilmiştir.
Şurayı devlet bunlar
hakkında lüzum veya men'i muhakeme karan verecektir.
Sui istimali haber verenlerin
iıtidaları umum
rUsumat mttdlirlUğünde dosya tefkil etmiş
ve idare encllmenine havale

öaşlıca

yonlarının programlan
Perşembe
21 teşrinisani
İstanbul
1200 metre

Her kariini 1000 Türk
lirasına siQorta ediyor!

17.JU-18.30

18.30-20.30

ajansı

Belgrat
21.30
21.10

22.35

23.30

1635 metre
Taganni.
Dans havalan.
den)

Bükrcş

nuzu ispat etmek üzere dağıta

I7.3U

cağımiz vesikaları saklayınız.

550 metre
Konser:

Uaıhi
t :ı ·a-

dan.

394 metre
Radyo orkestrası· Vcrtli,
Chapin, Kalunn, Hı·libf'.s,
Taganni: l\{m. Hebel.

Solo-Piano: Mozart, Schubcrt, Strn.ns.

1554 metre
Avusturyıı ~cce;;İ

500 metre

Milano

mulibirlerioi

21.45
22.15

tana sUrdürmekle tehtit
dir.

etmişler

20.05
21

Torino
21.45
22.15

Viyana
17
21

Büyük ikramiye:

•aat 21.30 d•

487 metre

tiyatrosunda

Aynca: 25,0QO, 15,0QO,

1111

ikramiyeler v~

10,000

liralık

füıdio Orkesrra Konser.

A\Ustur~ a

12,000, 10,000

gece~i

naJan ııaıdcn)

konoıer.

273 metre

Kom di (l\Jil:irıodan)
'Konser.

516 metre

Kurtet ·ilvi ıg.

A\Usturyu

2f .35
2220

liralık

(Viyu-

441 "metre
Scmfor ik

turyn

50,000 liradır

Tepebaşı

~ecesi.

A\·us-

;.İirlerı

ccParacel.su » piye i.
Konser: Yiyuna Sc ıılo
ııık orkcsıı ası. tarafındaıı
program
nihayetinde
td~ ize resim ııı•şı_iyatL.

bir mllkafat.

Varşova

Katil
11111111

Torin ı progı amı (Tori-

nodaı)

Roma
22.05

11 kinunevvel

ŞEHREMANETi BU AKŞA·M

~~ ~

Komedi.

Prag

Yunanis-

Ku bny

ve opera orl.esı rası

Daventry
23.35

Büyük Tayyare piyangosu
Yedinci tertip ,,5" inci keşide

J11no

Frenç,, Mm Anna

Solo-Yioloıı

21
21.45
22.15

İşte karilerlmizden
yegane ricamız!

(Derlin-

Müzik Çigan

fır

Aldığımız

1

429 metre

Büdapeşte
J8.40
21.30

Anadolu

haberleri

Radrn Kuaı tet Hethoven s:uıti.
<t VoH odın> DurüHünuı•
t.ılch !!ı orkcd rası.

Königswsterhavsen

tadır.

tfnttdm

ha-

Tango o kestra ı Orkestra: Lchar, Zoro' itch

20.30-22.30 Saz heyeti,

Lütfen bir kaç güne kadar
"Son Saat,, in karii olduğu-

malumata göre bu
tahrif şebekesi diğer bazı yo]suzluklaria da alakadardır. 5 milyon liralık kazmir kaçakçılığı
meselesinde de bunların methali
~olduj)ı söyleniyor.
Bu gilmrük simaarları, ıw ıs

borı'la

poıpo rri, :--ibeliu,,: l\laıt
de Meli~ande. Manfred:
Dre Böze Buben. Bcrger
La t:ıntc des Hose , V.!&,
Vio.on, Solo.

lerine takdim edeceği sigorta senetleri bükümetçe de müteberdir.

50 bin lira zarar ve ziyandan
maada sahtekarlardan 16 bın lira cezayi nakti abmmstır ki bu·
nun nısfı muhbirlere aittir. Encümenin kararına intizar olunmak-

Snz bcyı:ti,

berleri.

Bu hizmetine mukabil sizden
istediği hiç bir şey yoktur. İh
tiyar edeceğiniz bütün zahmet
senede bir defa matbaamıza
uğrıyarak sigorta senedini
almaktan ibarettir.
İlave edelimı "Son Saat,, in kari-

edilmiştir.

aüny a utos-

21.05

3 perde

1412 metre
A. vusturyu
zart,

gcresı;

~fo.

Sıraus.
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n tem .ası: 34

- Penceremden ne iatiyorsunuz mis?
Kız döndü. Şanon hayretle:

A .. Sen misin Odrey?.
ki benim.. Polia
hafiyeleri zil çalmaz.
- İçeri gel...
Tabii geleceğim.. Sen de
bizdensin••
Eve girdiler. Şöminenin kar·
şısma oturdular. Şanon ıordU!
- Sende bizdensin ne demek?
Kız cevap vermedi. Yakası
nın arkasındaki küçük gümüş
yıldızı gösterdi. Şanoıı:
- Stonıer acenteliğinin rozeti.
Ben seni halA gazeteci zannediyorum ..
Odrey Vilitle aralannda geçen muhavereyi anlatb Ye ilave
etti:
-

11• liu rr11, I el s
EJton
p zevo•sne •-QD d''U !
arayı a abTrse bu ada:u st stu mnk İ~'İn bir k
d
·mın an
ez geçme.iyiz.

XLVI

eyma ket

r

ymark t 1 ondranm diıer
bal erine naırır n o dukça 'a-

::

n bir muh tt'r.
Şanon sa in bir tavırla şczlcı
~a uu.n ı
hadisab gözün n
m nden geç"riyordu. Vak'a h
ces din Ta m ste bulunmas·~
ba ıyor, sonra parkta ö!ü br
kadın bu lunuyor ayni günün ak
şamı Le si ya a am~or ve Tan
er öldür üli: yor... Bütün bunla
bir ip ucu elde edilemeden de·
vıı m edip gıdiy ord u ..
Ağır ağır yer nden kaJktı. Masanın üs ünden dosyayı afdı. İçin
den bir kağıt seçti ve okudu:
•<'fanger kül rengi e bisc, ma\ri
gömlek, siyah ayakkabı giy nmişti. Ceb nde 7 lngiliz lirası
ile 200 Fransız frangı, bir Parise azimet ve avdet 'tayyare bi,., ~ V'"- bil" altın saat bu unmuş-

A4iit ercinıi: Urner

fazıl

t,r, Yapı1an tahkikattan öldüğü
gin Parise gittiği anlaşılmıştır... »
Şanon hiddetle kağıdı yere
etı. Bunlar hep bildiği şeylerdi.
Cama çarpan bir taş kendisi·
n dü~tinccferinden ayırdı. Etrafoa bakındı. Bu sırada ikinci
tcşm atı ması onu yeıinden &!Çrattı. Kapıda mükemmel bir
zil o!duğu halde gelişini camlarla taş atarak ihbar eden bu nıü
n .. sebetsis kimdi?.
Perdeyi cekerek dışar baktı.
Caddede süratle işlerine giden
iki adamdan başka kimse yoktu.
Zile basarak ViJyaını çağırdı.
- Birisi pencereye taş atıyor.
Arka kapıdan çık ve köşede
bekle. Çocuksa dokunma.
Çat!..
Şanon uşağını omuzundan tut·
tu ve yerine oturttu.
- Gölgen pencereye düşecek
vRziyelte dur.
Dcdı. Hızla aşağıya koştu.
pıyı

açtığı

vakit bir

kaldır ınış taş atmak

kız

Kaelini

iızere idi.

Sessizce giderek kolundan yakaladı.

-

GörüyorMID

- yUksek bir otelde oturuyorum. Vazifem altmıılık bir
ihtiyarın harekAtım g&zetlemek·
tir. Sizin mesleğin bu kadar
eğlenceli olduğunu tahmin edememiştim.

Bazende tehlikelidir.. Şu
Malpas meselesi halledilinciye
kadar senin için emniyetli bir
yer bulabilsem... Ondan sonra••
- Ondan sonra?..
- Ondan aonra artık birleı·
memize müsade edersin.

Odrey

heyec~nıa

yermden

ka!kb:
- Gitmeliyim••
- Fakat cevap vermed'n?.
Kızm yanakları kızaımışb.

GU-

lerek yürüdü.
Bu sırada Stil girdi. Evve!a
Odreyi sonra Şanonu selamladı.
Elini cebine sokarak bir avuç
muhtelif kıtada sarı, lnrmızı ,
mavi taılar çıkardı. Şanon dikkatle muayene etti. Stil:
- Bunlar ne?
- Kıymettar taşlar... Nerede
buldun?
- Malpasm odasında.. Putun
içi bununla dolu.
- Şimdi ruhun dolaşmasının
sebebini anladınız ya ....

XLVII

Put
Stil:
- Bugün öğleyin putu muayene ediyordum. Ayakların kaideye yapışık olmadığını hayretle gördüm. Büfün kuvvetimle
itmiye başladım. Uzun bir sayden sonra kedi yanın sola döndü. Diğerini de ayni şekilde hareket ettırdim. Her birinin dış
tarafa gelen ön ayaklarının altında birer düğme vardı. Par·
mağımı bastım kediler n göğüs
lerinde birer kapak acıldı. F e-

nerimi uzatarak içine baktım.
Yemin ederim ki iki vücut yarılarına kadar bu taşlarla dolu
idi. Belki dinlerler diye telefon
etmiyerek doğru buraya koştum.
- Kapaklan kapattın ya ..
- Tabii.. Hem odada benden başka hiç bir kimse yoktu.
Şanon elindeki taşları kasasına
kilitledi.
- Diğer taşlan da bu gece
kaldırmalıyız •
Odrey sükunetle dinliyordu.
Şanon kıza hitaben:
- Sen de gelmeli ve milyonlara değen taşlan görmelisin.
Biraz sonra üçü birlikte bir
taksiye atladılar. Yolda hemen
hemen konuşmadılar.
55 l numaralı eve geldikleri
zaman bütün memurfar vazifelerinin başında idiler. Stil lazım
gelen tertibatı aldıktan sonra
yukarı çıktıl~r. Sertaharri Malpasın odasında idi.
- Bana kalırsa bütün memurları odaya alsak c:laha iyi
olur.
Stil putların bulunduğu odanın kapısındaki perdeyi çekti.
Oclrey korkunç şekilleri ilk defa
gördü. Zümrüt gözlü kediler Ü·
zer ne atılacaklar zannetti.
r Arkası var 1
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Son Saat

Nedir?

" Kripto psikoloji ,,
nin manası, mahiyeti ve esasları.

-

Seyrisefain

Mü:tehassısımız,

ruh tahlillerimize
• •
ilerimiz ıcın
tehacüm gösteren kar
.
'
izahat verlyor
« insan, benli!/lnin derin

tabakalarında tabii olarak

Merkez

köprü
Şube

» hadiselerini,

Jıastalıl\ form

ıyi

olmasmz,

gömıilıi

vzic11dıimıi:ıin

ve

ce:rl suretle tnlıavvziltimi, ani veya tedrici defjiştir
nıelerimizi bu ( guyn meşıır ) kudretlcre medyunuz.»
Amerikalı

( Kriptn psikoloji ) ilmi tamamile yeni ve esrarengiz bir
ilim midir? Hayır, fakat tamamile yeni olan bir cihet varsa,
o da, ruhiyat ilminin vasi mık
yasta ameli bayata tatbikidir.
Amerikalılar ve Avrupahlar
bu sabada son zamanlarda ileri
gitmişler ve cidde.n hayat iç~n,
bu günün ~alışan ınsanının cıs
mani ve PUhi sıhhati için fevkalade kıymetli keş:flerde bulunmuşlardır. Biz, memleketimizde
ilk defa ( Son Saat ) karilerinin
buyeni ruhi usullerden ilmi surette istifadelerini temin etmekle
büyük bir hizmet yaptığımıia
kaniiz. Netekim vuku bulan
tehacilm ve rağbet, memleketimizde bu usullerden istifadeye
muhtaç ne kadar insan bulunduğunu göıtermektedir.

Ruh arızaları pek
mühimdfr/
filvaki (Kripto psiko1oji) usulterinden istifade edebilecek olanlar yalnız tamüssıhha olmıyan
lar değildir. Tamüssıhha olanlann ruh ve tabiatJerinde dahi
bir çok anzalar vardır ki bunlar
onların saadet duygulannı ve
hayat.~rmı b'.zar ederler. Hakikatte de bu ufak arızalar gittikçe
bütün ruhumuz ve ullcudümüzün
bütün hastalıklannın, hat1 a hayr.tta adtmi muvaff akiyet ve
bedbabtlığımınn asıl sebepleridir.
( Kripto pıikoloji ) işte bütün
bu sakatlık ve arızalann sırf
ruhi ve son derece basıt uıul
ler:e izalesi çarelerini temin etmektedır.

Hastalıkların içtimai men~ele

rini fevkalade bir ihtisas kuclretile tekit< eden doktor Jan
Bron pek güzel ispat etmiştir ki
« Ruhun
bozulması , viicudlln
bozulmasının ilk
alametidir. »
Binaenaleyh, ruhi bozukluklanmızın , tamllssıhha dahi olsak,
derhal izalesi çaresine bakmamız
lazım gelir.

'leler yapmak mfimlcundur?
( Kriplops.koloji ) usullerinin
bize kolaylıkla temin ettiği fCY
yalnız ruhumuz ve tabiatimizdeki
erızalann düzeltilmesi değildir.
Muayyen usullerle ruhumuzda
saklı ve ( gayri me;ur ) dediği
miz kuvvetleri harekete getirerek tabiatimizi, vücudümUzü,
hatta neslimizi r.eğiştirmek mümkündür. Yukarda pek kıymetli
miitalean~ı naklettiğimiz Amerikalı ( Elliok Mom ) J(riptopsikoloji usullcrile elde edilmesi
kabil olan şeyler meyanında
·ıunlan göstermektedir :
1 - Zeki kuvvetlerini fevkalade arttırmak.
2 - Sun'i vasıta kullanmaksı
zın gfizelleşmek.

3 - Sırf ruhi usullerle şiş111anlamak ve zayıflamak.

•

MiieJJif: EUiok Morn -

( Ruhun bozulması vücudün

1

1

Ka ramanlar

Galata

ıcentası:

İzmir sürat postası

tabialımz:ın

-

:

Beyoğlu 2 362

Mahmudiye
ham altında. lstanbul 27 40

duran rıılıi kudretleri dııarı rıkarrmya, ve bu kııdreller sayesinde vücut ve ruhunu /mvuellerıdirmiye veya şahsiyetini lamamile değiştirmlye nwkledirdir, Bıi kudretler irısanlara mucize
gibi görünecek neticeler ııerrniye müsaittir. /Jıillirı « Kiripto pslkolojı

acentası

başında.

( GÜLCE.\1AL) vapuru 22
teşrinsani
cuma 14, 30 da
hareketle
Galata nhtımından
cumartesi sabahı 1zmire gidecek ve pazar 14,30 da lzmirden hareketle pazartesi sabahı gelecektir . Vapurda mü·
kemnıel bir orkestra ve cazbant
mevcuttur.

ı maıya ~osta>ı
bozulmasının
(ANAFARTA) vapuru 24
teşrinisani Pazar ı O da Galata
alametidır) ı rıhtımından hareketle [ İzmir,
1
1\ üllük, Bodrum, Rados, FetDr. Jan Bron
hiye, Finike, Antalya ] ya
Ha~talıkl arı n içt imai me n ş el eri e~erl ndcn)
gidecek ve dönüşte mezkur
4 - Vaktinden evci ihtiyar- ı· iskelelerle birlikte [ Dalyan ,
lamamak.
;,\Iarmaris , Sakız , Çanakkale ,
5 - Devamlı gençlik temin
Gelibolu ] ya uğrayarak geleetmek.
cektir.
6 - Doğacak çocuklara arzu
edilen istidat ve güze lik eri intikal ettirmeK.
7 - Sönmüş zinde!ik1eri tek- ı
rar ihya etmek.
8 - Çocuklardaki noksanlan
Biraderler vapurları
veya fena huyları iza'e etmek.

Yaıar Nabi B. bir şiir mecmuası neşretti: Kahramanlar.•.
Çok nefis bir surette basıl
mıı olan bu eser, edebiyat a!e~imizde inkişafa bnşlıyan bir

Müreaddit
menzumelerden
mllrekkep olan bu şür mecmuası, ayrı ayn nefis mısra!arı ihtiva etmektedir.
.. Bi~hassa (Serserinin şarkısı)
ısımlı manzume, kemali emniyetle iddia olunabilir ki Türk edebiyatınde misli oJmıyan bir nefisedir. Şu mısralan beraber okuyalım:

ynr olmndı ne çocuihım
ne karım.
Ben de omuz silkerek lınıan boş
emeklere.
Verdim artık lı:a1biml sahipsiz köpeklere.
S.>rseriye var mıdır, daha yakın

ilk

Sadık

lfripiopisikolojideki en
mühim

keşif

Hayatımızın esası ruhumuzun
(gayri meşur) dediğimiz ve ~uur

zade

l{aradeniz muntazam
ve Iüks postası

birikmiş ve kullanılmamı:ı bir
halde bu L..-uvvetlerden namlltenahi bir hazine
'l l vardır.
b Muayyen
b
amel ı USUJ ere ru umuzun u
kuvvetlerini harekete getirerek
vücut ve ruhumuzu istediğimiz
şekle
koyabıliriz.
Fakat bütün
A

••

!')

,

arkadaş?

Işıksız sokakların uysal köpeklerinden.

Bu mısralar nekadar samimi
nekadar içlidir. ( Kahramanlar )
da bunun gibi bir çok mısralar
bulmak mllmkfindi!r. Yalnız ye·
gine kuıur o!arak kaydedeceğimiz bir nokta, bu eserde mem-

**

Tramvay şirketi tarifesi
1929 senesi feşrinisanisinin 25 inci

gününden itibaren ilanı ahire
kadar muteberdir

SAKARYA
ile bilmediğimiz tarafıdır. İşte
vapuru 24 teşrinisani
bunun anlaşılması b ripto pisikop
günü
0
~:.de1i!i ~~~i:~. işl~~.:,~~'::~ Sirkeci ~~~~an :~:;::;uc
kuvvet:er;miz ruhumuzun bu kısmındadır. Her insanın ruhunda

Jeket kokusunun bulunmaması
maha!li olmamasıdır. Bunun '
öze!1nde ( Yaşar Nabi ) iımi
yerme her hangi bir Fran~ız, .
bir
Alına
tairiniıı
ısmıni görseydik tabff bulur Ye
hayret etmezdik; eaer 0 kadar
gayri millidir.
Burada bir sual surulabilir :
Eser mahalli olmalı mı, olma·
malı mı, ve bir eaer için mahalli olmamak bir nokaan 1111
yahut değil midir?
'
Bu ayrıca munakata edilecek
bir mevzudur.
Esasen bu mevzu, buglln burada bizim iftigalimiz haricinde
bulunuyor.
( Kahramanlar )la feyizli bu
istidat muvacehesinde bulunduğumuza tDpbe yoktur. Genç ta·
irin görilsGndo de, göaterifind,
de bir husuaiyet vardır.
Edebiyabmızın acı bir buhraa
geçirdiği bu senelerde ( kahramanlar) ın neşri, temenni edelin
ki bu buhranın nihayet buldu·
ğunu teptir eden bir yıldıı
vazifesini görsOn.

ıstidadın milbeşşiridir.

Bahtıma

)

No.

Hutut

Hareket

9 HARBiYE-SiRKECi { ~~~~~~~:n

_-J_~~~~

[Zonguldak, lnebolu, Samsun ,
Şl~LI TÜNEL {Ş~~liden • Tü?e!e
J
k
·
Y
Tunelden • Şı•lıye
.
Ordu is elelerine azımet ve
:r
avdet edecektir.
ı·
11 KURTULU~-TU-NEL { K.?rtuluştan - Tünele
....,. .
Y
Tunelden • Kurtulu•a
Tafsilat ıçm Sirkeci Mesa">
:r
!-.~
12
HARBi
'
YE
•
FATiH
{
Har.biyeden
•
Fatı·be
det hanı altında acentalı5ı1nna
..
•
"'"
Fatıbten - Harbiyeye
müracaat .
~
Telefon İstanbul: 2134
~ 14 f!.AÇKA • TÜNEL {!~:~=ld~:n: J.ilçk~yea
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

10

•

Son
FUI1a Birinci
hareket hareket
7,14 7,00 19,00

7,,1 1,,31

3,6
9
30
s,11
30

6,36 24,14
7,02 24,38
21,10 23,30
21,30 24,00
6,09 1,00
6,21 1,os
21,40 23,30
22,00 24,00
7,10 20,0'
7,35 20.A>
7,00 t,30

S,8
·~ 15 TAKSİM-SİRKEGi { T:ıJ<si~den • Sirk~ciye
( kriptopisikolo1·i ), düoyanın en
:-,
Sırkecıdeıı - Taksıme
10
buyuk ruhiyat alimi ve bütün
AtE•ı DAR ZADELER V•PURLARI .....
İng liz - Amerikan milletlerini
1\.
•
"
~ 16 fi' AÇKA • BEYAZ iT { Maçkadan • Beyazıta
7,9
manen idare eden en bllyllk
Seri ve lilks Kar.deniz postası
Beyazıttan - Maçkaya
14 6,53 %1,~
ıs 7,46
Amerikalı filo:ıof VilHam Jameı
vapuru
18 TAKSIM. f ATl:I {Ta~imden • Fa.tihe
30 8 32 ,32
sin ( volonte ele croire) c!en len
U
24 teşrinisani
Fatıhten .. Taksıme
6
21,04
( inanmak irades:) ne istinat e,.
ıak8şamdel
19KURTULUŞ-BEYAZn{Kurtuluştan - Beyazıta
13
7'
21,54
der. Onun içindir ki bu usullerBeyazıttaıı • Kurtuluşa
11,0t
den istifade etmek istiyenlerin
Sirkeci nhtımından hareketle
Beşikta~tan - Bebeğe
,,?.2
herşeyden evel kendi ruhlarının
[ Zonguldak, İnebolu, Samsun,
~
Beşiktaştan - Eminönllne 8
amakındaki bu l.:uvvete şiddetle
'r
r..ıoı
6,30 ~1 4~
~
inanmaları esastır.
Ün) e, Ordu, Giresun, Trabzon,
~
Bebelten • EminlSnilne
6,41
22,34
Maamafi biz nazariyatı bir taRize] ye azimet ve ayni iske~ 22 eEeEK - EMİ~Ö~Ü Emin>nilnden - Bebeğe sı>
22,20 24,45
rafa bırakarak erkek veya kalelerle avdet edecektir.
~
Bebeden - Karak81"
23,04 1,25
dm bütün karilcrimizin şikayet
.Müracaat mahalli : İstanbul
~
Kar•öyden - Bet'-~0
2,05
ve acrt'erini ameli (formül) ier , .Meymenet hanı altındaki yaBebekten • Be,~t•§a
ve çareleri bildirmek suretilc ı zıhane. Telefon: İstanbul ı 1 54
~
{
6,09 20,42
10
müfit
Karile..
23 ORTAlÖY-AKSARA' Orhc6yden •
rimiz, nefoicıize asla cebir iste...,.
Aks.raydan • Ortakoye 17,20 6,35 21,33
miyen ve son derece kolaylıkln
kuı·eı ~
F b
9,15 7,00 20,30
tatbik edilebilecek o!an bu basit
•
1
~ 14 BE~IKTAŞ FATiH Beşiltaştan - ati e
7,46 21,16
20
usulleri itina ile tatbik etmekten
Elektlrilc ~ııe:erİyle 1:ıetııoı111c1uıu. ldru
J
Y
•
Fatilten - B·şiktaıa
başka hiç bir zat met sarfctmic!arlı~ı. prostat. ademt~tldar, , bel anıek6,12
Aksct'aydan • T opkapıya
yecekler ve i!1tlmam ile tatbik
Ugt elit ve flrengtyi ağr•U& . tedavi eder.
6,9 6,33 22,10
Topkapıdan- Sirkeciye
ettikleri takd:rde mutlaka f PvKarakOyde Boret.çi fınlll arasında 36.
7,09 22,46
20
Sirkeciden · Topkapıya
kalade iyi netıceler alacaklardır.
3
2
TOPKAPI~IRKECI
60 24,00 1,00
Mahınudiyc oteli
Topkapıdan· Beyazıta
Halta posta p11rası vermek is- ı
24,30 1,40
t em·yen k arilerimiz mektuplarıcı
' .....
Beyazıttan Topkapıya
Elektrik ve terkoııla milcehhez
~
2,00
doğrudan do~ruya matbaamıza
Topkapıdaı • Akıaraya
neznfct ,.e tahnretile mü~terilerinin
~
bırakabilirler. Sıra ile dercetmirna1Jınn takdiri o)ıın otelimize bu
Aksarayda~ - Yedikuleye 6,10 6,10
ye mecbur bulunduğumuz cev&ıp
defa müceddeden banyo mahalli.le
Yedikuledcn - Sirkeciye 20 6,33 22,14
larım (kr ·pl-:>p·~ikoloji) sütununda
7,13 22,54
tek }amkh odalar inşa edilmiştir.
Sirkeciden - Y edikuleye 60
~
mutlaka bulacaklardır.
YEDİKULE-SİRKECI
1,00
24,00
Biz, memleketimize, bugünkü
Binaenaleyh aile ikametine de eon
Y edikuled!n - Beyazıta
~
24,30 t,4()
Beyazıttan - Y edikuleye
hayat şerniti içinde sağlam insan
derece ekerişlidir. Ehven Qcretlc
~
2,00
~
ruhiyatı için dahi böyle bir ilıı hon m:ınkaydedilir. Rahatını ve İ&
Yedikulecen • Akaaraya
~
min fevkalade kıymetini tanıta
6,01
rirnhati ni arzu eden zevatı kiramın
Aksaraydın • Edirnekapıya
~
bHirsek kendimizi mes'ut addeteşrifleri kendi menfnotlnrı iktizasınEdirnekapıdan - Sirkeciye 7,11 6,31 22,2~
~
deceğiz.
d andır.
Sirkeciden - Edirnekapıya 15,21 7.04 22,56
1
Karılerimiz bize sor:ıbiiecek
Adres
J7 KAPI •SİRKEG Edimekapıdan • Fatihe 50 23,40 1,2('
leri hususatı tertip ettiğimiz cetSııltnn l\Jııhmut türbesinde
24,0S 1,4!
Fatihten - Edimekapıya
vele bir göz gezdirerek anlıyaT <'lefon 340'.!
2,0l
Edimekapıdan - Akaaraya
1
bileceklerdir•

8 ·· ent
Pazar

J"'6

i:r

-

olmıya çalışacağız.

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

Aksar~ya

Do·ktor A

{

-

~
~

J3

-

E.

-

-

Sahife 15

Son Saat

Evde sinema
ad vonun tekemrnaıa bize daha
ileler gösterecek
Bnytlk Avrupa ve Amerika ga·
'-leleri gtinGn mühim vak'alan'- ait reaimleri telgrafla alıyor
:. Muell Nevyorktaki bir ha.._. on dakika ıonra resmi ile
\ b&Hbı tafsilAb ile Avrupa
llıeteleri idarehanelerinde ma'-1 oluyor.
Bir Amerikan gazetesinin ver•ii malAmata g6re, sinemayı
uzaktan telıizle g6ndermek
ıimdlye kadar yapılan tecbeler muvaffakiyetle neticelen• • Bir Hd aya kadar da tat"ııe geçilecektir.
Bu itle uğrqan Adolf Zukor
kumpanyasıdır.

Bunun için bir mürsile ve bir
alı.ize makinesi kullanılmak

dır.

bildiğimiz gibi hergi bir filmi beyaz perdede
ıteriyor. Hususi bir mekanizvasıtasile, perdedeki müte'k resimler tıpkı alelade
toğraf gönderiliyor gibi, deb surette gönderiliyor ve
u ahize aynen zaptederek,
ust tertibab sayesinde aldığı
Gtehanik resimleri beyaz pere aksettiriyor.
k tecrübeler aralannda altbeı kilometre mesafe olan

Milnile

ıehir arasında yapılmıştır.

telsiz telgrafın ıon zamanlar. pyam hayret terakkisine
ca uzaktan g6nderilen ıi
a!arı da pek yakında g6eğiı demektir. Naıd ki, daha
e kadar telalzle konser dinebileceğimizi habnmıza geiyorduk. Halbuki ıimdi basit
ıdhezla Anupanm en mi-

..._.

t"!'f!:~-

.••.

.

"•

~ eftall kal.up» isminde bir
ını çevrilirken knçllk Jimmi
ttı icabı bir kat.om mendilini
oldıyacakmlf' Keat\iljae alellde

: mendil vermİfh.r. Fakat
illmi rollinl hakkile ifa.. edeme. Bunun üzerine ke.cfiaine
kulu bir mendil vermek ıqec·yetinde kalmıtlar.
O zaman Jimmi harikulid~
uvaffak olmUf••
Fakat İf pmpanyaya intikal
ince, ıttldyo aahipleri de 'u
'f cevabı •ermiıler: « Galiba
keyfetmek için fırsattan iatide etmek iıtiyorıunuz. Ya
l&nnz icabı zehir içmek liıım
'rse, zeair mi içeceksiniz?
Bernar Şov - Sesli ıineortıya çıktıktan aonra ar~ bir çok maruf zevabn yalnız
imlerini •e hareketlerini törkle kalmıyacaAı'Et ıeılerini de
ece~ Maruf lngili.z mubarve edibi Bernar Şov da ge·
erde Foka·Movietone tfrketi
bma bir konferans nrcU.
erika Ye lngilterede yllı binler·
insan Bernar Şovu dinle111ek
sinemalara hottular. Çllnldl
l ~ f bir edibi dinlemekle bera._, mevzu da çok koftu: Kadın
,_ erkek arumdaki mtlnaaebet"t ••
baa1olaracla ka-

*

~.. 8ir fllaaofn l!! mevzu
~de- neler d&ştmdtttftnft ken~d&Jl kiaı dinlemek iate-

OCUK

-~-:--:.

.

.

Feci bir otomobil kazasına sebep oldu
Şröder isqıinde bir kan koca
aayıiyeden Berline dönerken

Sayıfası

·. ·:,::ı·:~.~,:7~!:X~L; :.:.~·~· ·, . _.,.-·

Yoldan geçen bütün otomobiller·
nasıl durdurulur?

busust otomobillerine binmifler,
ufak tefek qyalarile kedilerini
de Otto ismindeki genç şoförle
rinin yanına koymuşlardL

Tam yan yolda kedi birden
bire tof6riln surabna atılmlf
ytlzünll g6ztınn tırmalamıya baş•
lamışbr.

Arkadaşım batına

Arkadafım

dedi ki: « Ben
istersem fU otomobilleri ~i
dakika durdururum. ,. Ben de
« Durduramazsın » dedim. On
liraya bahse girdik.

Fllmanın birini yolun bir kenanna dikti. Zabitai belediye
memuru da bu adam ne yapıyor
diye bakıyordu. Aklınca zannetti
ki, bu adam bir belediye m6hodisidir.

yol kalfa-

lanDm giydiği bir kuket geçirdi.
Sonrll yollan &içmek için kullanılan mesaha teridi ile iki de

flima aldı ve bahis
muz caddeye geldi.

tutuştuğu

Neye uğradım anhyemıyan
şoför direksiyonu bırakıp bndinl
mOdafaaya kalkınca otomobil
yolun yanındaki demir telgraf
dlrekJerinden birine çarparak
kenardaki hendeğe yuvariımmıt
br.
Şoförftn yalnız lkedt bnmklan
yanma kir kalmış, bir te1
olmamıısa da
her
Şr6der
ve karısı vticutlarınm muhtelif yerlerinden yaralanmıtlar
ve hastaneye
yatırılmışlardır.
Kabahatli kedi vak'anın aka·
binde kaçmış, bir daha da g6-

•

~

rllnmemiştir.

>

Japon kadınlan
Çok san'atkarane eserler
vücuda getirdiler
Japonların kağıt, ipek ve pal
toprağı llzerine yapbklan aan'at- •
Arkadaşım

mesaha

şeridinin

bir ucunu fıimaya bağladı, öbür
ucunu da tutarak, caddenin karşı
tarafına geçirdi. Zabıtai belediye
memuru, Şehremaneti yollan
ölçtilrilyor zannederek••.

••• Caddenin ortasına ıeçti ve
kollarını kaldırarak, ne kadar
otomobil ve araba varsa, hepsini de durduttu. Arkadaşım da
ıeridin 6bGr ucunu 6teki fllmaya
taktıktan ıonr. kuketini eski
şapkası

ile

kenara çekerek:
« Gördün ya, dedi, timdi onlar
Şehremanetinden telefonla meaeleyi &treninciye kadar yirmi
dakika detil, yirmi saat geçer.
Bahsi kaybettin Ver bakahm
paralan.•

değiştirdi.

KAS AL

',·1c ı

iyebMyorm. · ann, gene
it bir cihazla eivimizde meBerlinde gösterılen bir sia11 •yretmiyecek miyiz?
Şampanya yerine
Baa filmlerde artistler tam.1 ya ı,erıer. Fakat hakikatte
e. ıeJ pmpan7~ değil, lı
. naı,.dır. Şimdi Holiyutta ar
tler ~ çaiarauflar, Umo
· . ye..ne lıalôki ıampany;;
ıler• Sebebi de fU hadise

um.

.. .

\. \ \ . ' .. t -·;.

_

Hain kedi

Şirazlı

Kadirin

elması

Evet zaman içinde Acemistan· ı tacir Yardı. Bu tacir bir gt1ıı
da Şirazda Kadir iıminde bir
par..ız kaldı, sandığının içinde

15

aylık bir çocuk
~akın neler 7apıyor

ne zamandanberi sakladığı blyük bir elmaıı ıatmaya karar
verdi. O zamanlar gene Şiruda
Apbıllab iaaüııde çok zeJllİD
ltanımn" i>fr 1nrfka ..dadl daha
yardı. Halbuki bu adam g6rtln·
'fflğtı gibi değildi. Bir eıldya
. cetesinin reisi idi. Evinin mah·
dnindeki gizli bir yoldan dağa
çıkar Ye orada çetenin adamları ile buıuıur, gelip geçen
yolcuları soyar iardı. Sonra gene
8'zli yoldan döner ve gAya
•muslu bir adam gibj Şirazda
dolaıırdı.

Bir gün Kadirin elindeki el·
.... Atmak istediiini anlayınca,
Mmen adamlaruıa koıtu. Bir
j)lb yaphlar. K9cMrl, Aptatlahm
e'fiM çallraealdar Ye o esnada
ha1dutlar gizli yoldan gelerek
~irin dinden eJmuı alıp gideteldirill. sonra ellltUI Bat*
datta •tacaldar ve puuau
pay ecleeeld..U..
ARtqllaif. -tl~dtlı

! -

Bea b11

1 ~

1

e1m..

De

deye

T9reyim. Kendime

abiunt dedL
9ç ~· 'f'ildt vardı.
gitti
ve ayat bl}'IMlkte ;.hancı bir

DHa

~Nlah h~ftiea Tahrana

~ Y11>tırd&~tu IODNı Şiraa

d41JdiA

~'Jş g\ln •onr- Kadir ıat

mifk r

i•teiiği

~lmuı

al~ak

Ap'tiılla~ evin~ ıelcll, Elma11
masanın Oıtlıne koydu. Pazarlık

ea~e

tfd yotifab

gelen

~4Mf*t blrdenbfre çakblar.
O·dnb~ AP,tütlalı ıanl:t elmuı
•~niek lstemfYörmUf gibi ma•
iaftm tistUne kapandı ite kolunun yenine ıoktuğu yalancı el·

klrane

nakışlar ve

resimler

meşhurdur.

Fakat yapanlar bu iti babalarından ıördnkleri gıôi aJlll

derecede bırakmamışlar, hail
buardaki ihtiyacata g&e urilet·
tirmiflerdir. Bilbaua Japon kadınlan boı zamanlannda rsim,
hcykeltraılık gibi ghel san'at·
tarla mqgul oluyorlar. 1 0 ·u~
BuaWm llOD . . . . . . . . t4ıltılıiil•
dilen eaerlerl profesyonel Awupa
ıaa'atklrlanmn eserleri derece •
abıde ldymetlldlr.
mula &tekini deiiftirdi. O ka·

ntıkl~ta kimae bunun farkma
nrmaclı.

Haydutlar ıahlcl annedrek

yalancı elmaaı alıp sittiler• iti

blkt\met haber aldı ama, hay• ·
dutlar kaçıp gitmitlerdi.
Kadir meyus bir halde
d6ndn. İçeriye girerek kan11
Huriye karfıladı. Huriye hllngtır
bGngGr athyorda.
- Karım, aen ae diye •tbyonun. Aaıl ben atıamahfım.
Kadir başından geçen felık..
ti anlatınca, bu sefer kanBI ıe

mn•

Yinme~e batladı.

- Hiç merak etme kocacıiım -dedi- senin g&ttırdlt6n
elmas yalneıdır. Salıial bende••
Ben aana haber •ermeden bir

yalanca elmu yapbrmlfbm. Sa-

hiaini miaaftrliğe gidince kendim talayorduıa. Bu aabah 1atmak için elmuı alıp gitmişain.
Sabiai bende kaldı diye ağlayıp
duruyordum.
lkıal de itin ba neticesine
çok aevincliler.
Beri taraftan haydutlar aldık
lan yalancı elmuı aatmak için
Batdata aittiler ye orada yakalandılar. Dayak aitmda doğnı
IUDU l&ylemeğe mecbur oldular.
Olaman çete bap Aptullah ta,
foyua meydana çakarak yaka·

laacb.
M...Je,t laaber alan İran ı•·
hı,

elmur avuç dolusu para
vererek Kadirden satın aldı.
Fen alık nasıl olsa ceZU1111
bulur.

1

16 Sahtfe

'El
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!!!Eil•N AKIL

Dr. ROBERT ABİMELEK
Deri ve zührevi hastalıklan
başı

20 Pedrelli

hanı

l

•e hatta . fırbnah havalarda, pasajlar
veya balkonlann altma 11ğmmıya
IGzum yoktur. Zira:

No. 3

Beyoğ:d~ ::. ~

En birinci malzeme ile imal
olmınıut \'e Muflon astarile
empenneablize bir hale
getiriln.ıit gayet mo·
dem ve kusursuz
biçimde

Senilaa

Ahmet Nazif beyle

Ye Fatma hanımlarla
Hilmi beyin taJWI ve mBttereken m11aaarrıf oldukları Beyoflunda Cihangirde ~o. · 11/13
ve

Canan

birinci kah duvarla mlfrez ah-

lllselılor

nna havi bir ahır bir heli Ye
iki oda Ye bir kaaallrllk ve antre De ıenif ve ırerninl Malta

Pardesüsünü

tap De mefrat bir tafhlr ft
ikiDci kab iki ocla Ye bir ~
.ofa Ye bir laell Ylclçlla Jratta bir
hela Ye alb oda bir kiler n
ıenit bir aofadan ibaret U,.p
bina Ye mlftemillbaclaa bahçe
denmuada bir aalmiç .. Od ...
dart İllcir bir dat Od aar bir
aJVa Ye iki hlbmap ahıJ.
haTI ve bir iki oa8mdaa
'naaada ...... bblB dkna f t

giydiğiniz

takdirde bilA
penra yürüyebilirsisiniz.

Ucuz - PRA TIK - Şık
BUa-

leYU1111&tı

ibalyenlzl

~-- Galatada K.rakayde

P~

fli'lm ittiullndeld
•lwBeblc:iaia lltbde

'istimal

olmayacak derecede
bir od.. • . . . .
....... bekçi bekir ef-dinha
talab iaticannda ve abamı aireli hİlledar Hilmi beJia tahtı
ifgalincle bulunan lwaenln liabiliyeU tablmiyeli olmalllld1111

lmap

7

ft

EKSELSIOR

Dafİ bilmlu7ede

•

..ret

fruhtil l'IJ1lllD
ukkqtda mabkeme-

..c1ır olup kapi kat,.a-

eden ilAm mevkii icraya
vaz ve kanunen 1aerulml
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,...ı
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iMi;--- kıJ1Deti muhammenai ola 3650 lirania "10
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oluna.

na tamiri
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