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terfi 
tamamen neşrediyoruz 

Genel Kurmay As Başkinı 

Asını Gündüz 
Orgeneral oldu 

ı- --- - - -

114BER, ordumuzun terfi eden komutan ve 
"" subaylarını candan tebrik eder 

... _ kara 2 - -~t l-t.3o S (Husud muhabir:miz ri Meşe, kurmay c.lbay Kurtcebe, Re. 
U~lt t d~ telefonla bildiriyor) - ceb Orcun. 
~ı ıı8t ~dıka iktiran eden askeri Deniz albaylarından Hulüsi Tuğa. 
~, llıe~sı ~O Ağustosta tebliğ edil. miralhğa. 
Ut, l.t.te .alakadarlara gönderilmiş- Kunnay Yarbaylardan Kurmay al-

t{ Yı lYnen bildiriyorum: baylrğa terfi edenler: 
. 0tıener 

1 
· Abdülkadir, Feyzullah, Raif, Ce _ 

. tenera a .. As.ım Orgeneralliğe.... vad, Galib, A. Aslan, A. Nusret, th. 
lfe. 1 liusnu Kılkış korgene • san, ŞükrU, Adil, H. Cevdet. 

nı:::rallikten tümgeneralliğe ter 

~eh~i 
~ecib l\ To~dcmir, İbrahim Rah-

8't ~ adrı Demirkazık, M. Naz. 
~llnç, A_ Seyrcddin Akkoç, M. Faik 
kı-. ~Uar' :Fevzi Akarçay, Osman Tu. 
~ll lio et BR§aran, Reşid Günay, 

.\}ht apre. 
~ı.. )lıktan ~ 

~: tugge.neralliğe terfi e. · 
~)'4 

"-) l!akkı Özgliner. piyade Ab. 
v,~ "ha ~rugıu, .n.m-
)'~l l{~eb Ferdi, Topçu M. 
o~l' l1ıtığ k ey, Kurmay albay M. 
~· lttt~ Urtnay albay M. Zeki Er. 

,. ti ~kkay A.. Remzi Yeğitgüder, 
1• l. Hakkı Ököz, M. Sab. 

Orgenf'rillllğe t"rft ~<'n -Oenl'lkunnay ıısbl'!I. 
kanı Asım Oündll:r. Trakya mane,·ralı•nııd.1 

dost deıletlr.r f"rkAnıh::rbly" rohılrrile 

bir arada 

Oıerika, Japonyaya 
J' bir nota verdi 
0~Ponıar Çinlilerin silahsız 
duğundan memnuniyetle 

bahsediyorlar 

~ 

.,. Ja. ~ A..l...J ~ .~~--ral 
1\ Pon 'bornbardımanıtıd:=ıı sonra Çiıı sol</Jlı:lırından biri 

l\i!:Yanın GUmUşhacıköy kaz ıı s nda 

Ulhiş bir seyl8p 
ıe0 f~ciası oldu · 
bo .. evı seller gö.ürdü, 8 l<,şi 

9llldu, zarar 1 milyon lira 
(Ya.mı 4 üncüde). 

Kurmay binbaşıhktan yarbaylığa 
terfi edenler: 

Halid. • 
Kurmay yüzbaşılıktan binba~ılığa 

terfi edenler: 

A. Tufan, Karni, A. Rıza, Sırrı, Ha. 
yati, Muzaffer, Sami, Kemal, A. Ah. 
met, Muhiddin, Server, M. Zeki, Sa
deddin, Celal, Cemal, Niyazi, Kema. 
Jcddin, Tevfik, Hasan, Asım, İlyas. 

Cemal, Mithat, Şçrcfeddinı 
Pi vade yar~ylığından albaylığa: 
Muhlddin, Zeki, Kemaleddin, Rıza, 

Nusret, Mustafa, Tevfik, Nazif, Asili, 
Bahri, Hakkı, Emin Şerefeddin, Arif, 
Süleyman, Nitzım, Hayati, İzzet, Ra. 
sim, Abdürrezzak, Sırrı, Liitfi, Arif, 

• 

(Devamı 1 incide) 

Çocukları 
boğazlayıp 

Kanlarını 
ıçen hoca 
Elazlzde yakalandı 

EIA.zlz 27 - Bu civarda birkaç defa hııc_ 
ca gidip "HarcUlharemeyn,, olmasile şöhret 
l:ulan Ho§IU hoca, Mlfl köyllnden iki ı;o 
cuk yakalıyarak dağa götürmUş ve jiletle 
başlarından, boyunlarından kesere!\ akan 
kanlarını canavarca emmeğe başlamı§tır. 

Vaziyetten haberdar olan köyIUler çocuk 
ları gUçhalle kurtarabilmiş ve • hUkQmete 
haber verml§lerdir. Yakalanan hoca Tıbbı 
adliye 15evkedllml§ ve doktorun "orijinal bir 
"asta., diye tavsif ettiği bu ademm deU oL 
du~ netıceelne varılarıı.k hastaneye konul. 

Seyit Rızanın 
oğlu Şahin 
imha edildi 
Elazz, (Hususi) Uzun müddet

tir Munzur dağları eteğine çığır.arak 
izini kaybetmş olan Seyit Rızanın 
oğlu Şahin ile Alişan imha edilmiş· 
lerdir. 

Şahin, Dersim asileri arasında ye
gane okumak yazmak bilen bir serse 

(neva mı 4 üncüde) 

·----~lllf""""'11M--. 
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

ı Nazilli basma fabril:asmm maketi 

Beş senelik planın tatbikatı . 
3 yeni fabrikamız· 
yakında açılıyor 
Başvekil Anadolu seyahatinde Nazilli 

basma, Buısa Merinos ve Gemlik 
suni ipek fabrikalaı ını açacak 

- (Yazıaı 11 inCide)' 

Halayda emniyet kalmadı 

Antakyada yangın 
ve yağma t ehlikesi 
Araplar mallarını başka yerlere 
taşıyarak emniyete ahyorlar 

Adana, 28 (Hususi) - Antakyada 
son hadise üzerine tevkif olunanla. 
rm serbest bırakılacakları söylen -
mektedir. Fakat diğer bir habere gö. 
re Türkiye propagandası yapmak, 
Türk harsını yaymak suçu ile bazı 

ileri gelen Türkler yeniden mahkeme. 
ye sevkedilmiıılerdir. 

Buraya gelen haberlere nazaran 
Antakyada. va7Jyet hala sükunet bul. 
muş değildir. Asayiş ve inzıbat son ve 
malum badeselerdenberi askeri kuv • 
vetler tarafından temin olunmakta _ 

dır. Son zamanlara kadar kapalı k~ 
lan dükkanların bir kısmı açılmıştır., 

Fakat Arablarm mallarını kendi ma. 
hallelerine ta§ımaları halk arasında 

ani bir yağma hareketi '\'e yangın ya. 
pılacağma dair korku ve endişe uyan. 
dırmıştır. 

Süveydiyede kanlı hadiseler 
Dün Süveydiyede kanlı hadiseler ol 

muştur. Usebecilerle halk çarpışmı 
tır. 3 yaralı, ı ölü vardır. Hadise 
bastırmak için Antakyadan kuvvet 
sevkedilm iştir. 

20 k ilo eroin 
dolu bavul 

Zabıta mühim bir zehir 
kaçakçı 

şebekesi 
yakalandı 

Zabıta memurlarımız büyük bir 
zehir kaçakçısı şebekesi yakalamıya 

muvaffak olmuşlardır. 
Galatada Kemeraltmda 61 numara. 

lı dükkanda kahveci kör Ali ile çıra
ğı Ünyeli Alinin şuna buna eroin sat. 
tıkları haber alınmış, müşteri olarak 
karşılarına çıkartılan iki zabıta me -
munına bunlar iki paket mostralık 

eroin satmışlardır. 
Memurlar bir gün sonra kahveciye 

giderek aldıkları eroini beğendikleri. 
ni ve bir kilo daha almak istedikleri. 
ni söylemişlerdir. Pazarlık neticesin • 
de mutabık kalınmış, alıp verme ye. 
ri olarak da. Ortaköyle Beşiktaş ara. 

(D~mı 41lncflde). . 
• M&J,9 _;_ 48 



2 --
Vış J'diti/uı I 

yedi Bir kötünün 
mahalle aşırı fenahğı 

dokunur. 
vazaın: Şek ip Gündüz 

Almanya. Japonyanın müttefiki mi. 
dir? 

Rivayet böyledir. Japonya ile lta.L 
ya ve Almanya arasında çok sıkı fı
kı bir anlaşma, cihan sulbü için teh. 
likeli bir dostluk, hatta bir gizli itti. 
fak yapılmış olduğunu ihsas eden 
sayısız deliller de vardır. Buna rağ. 
men dün Uzak Şarktan şöyle bir ha
ber geldi: 

''Gınayzenav adlı Alman gemisı 
Çin sularında Japon donanması tara. 
fından durdurulm\13 ve Japonlar ge. 
miyi taharri etmek istemişlerdir. Gı
na.yzenav'm Çin hükfımetine Alman 
f al:ırikalarında.n gönderilen silahlan 
nakletmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Şa.nghaydaki Alman ve Japon konso. 
Ioslan arasında yapılan bir anlaşma 
neticesinde Gmayzenav, silahlan Çin 
hUkfunetine teslim etmemiş ve Çin 
sularından uzaklaşmıştır.,, 

Bunu takib eden diğer telgraflardan 
C!a, iki konsolos arasında yapılan an
laşmanın neden ibaret olduğunu şöy. 
lece öğreniyonız: 

"Japonlar Almanların Çin hUkrtme. 
tine satml§ oldukları silahlan satmal. 
mı§lar.,, 

1 Bu hadiseyi ne tarafından tutarsınız 
tıa eliniz kirlenmez? 

Bu iş bir kere ticari ahlika uymaz. 
'.Aliye sattığın malı Veliye nasıl sata.
bilirsin? Fa.kat bunun üzerinde dur
mıyalım. Zira meselenin mUhim nokta. 
sı bu değildir. Mühim nokta. Almanya-
un müttefiki olan Japonya ile aşağı yu 
'mn harb halinde bulunan bir devlete, 
l'{emiler dolusu silah ve cephane sat. 
:ınasıdır. Almanya ile siyasi dostluk 
~emin edilebileceğini sananlar bu hal. 
ıılen ibret a.lınalıdırlar. 

Japonya.nm Çini zaptetmeK gibi bU. 
yük bir sergilze§te girerken cür'et al
ilığı biricik ta.raf, Çinlilere son sistem 
silfı.h satılma.sına mlni ola.bileceğini 
ummasıdır. 
Nasıl ki İtalya Habeşistanı, Habe. 

ıvistana yeni ve modern silahlar satıl. 
ım.asma mani olaralt muvakkaten iş. 
gal edebilmiş bulunuyorsa, Japonya 

Mısır Krah 
Nişanlısına kıymetll 

bir yUı.Uk hediye etti 
Fransızca lntran-

1': ~igant gazetesinin 
Kahire muhabiri 
bildiriyor: 

Kral Faruk ni
pnlandıktan son
ra dün nişanlısını 

ilk defa ziyaret et
miştir. 

Genç hüküm • 
dar, bizzat kendisi
nin idare ettiği 

küçük otomobille 
• mütenekkiren ts

kenderiye sarayın
dan çıkmış ve rnüs 
takbel kayınpede -
ri Zülfükar Beyin 

Prenses Feride evine gitmiştir • 
Dönüşte, ban

yo yapmakta olan ve gezinen halk ken 
dislni tanonış ve arabasmm etrafım sa 

rarak şiddet.le alkışlanuştır. Kral güç -

lUkle kurtulabilmiş ve saraya avdl"t et 

~t'. 

Kral Faruk, Avrupadan getirdiği 
çok gUzel ve kiymetli bir yür..iği\ ni -
Mnbsma hediye etmiştir. 

Müstakbel kraliçe Frans:T. rahibeleri 

trafmclan büyütülmüştür. Kralın kara 

n o kadar beklenmiyordu ki, !eyahat

te bulunan Zülfükar Bey, saraydan da

Yet edilince, heyecana düJmilştilr. iki 
rUn mUddetle, biltiln Mısır polisi, kra-

lın mUıtakbel kainpcderini uamıJ ve 

kendialnl nihayet Mısır s.alıillerl boyun 
ca geyah:ıt ederken bir gemide bulmu§ 
Jıırd.Ir. 

çocuklamrn bir 
ldnı resmını gönder-

mişlerdir. · Kaza hakkında da şu tafsi
latı vermektedirler: 
"- Geçen cumartesi günü öğleyin 

her fabrika gibi cıvata fabrikası da 
paydos oluyor. Oğlumuz İdris ekmeği
ri alarak diğer arkadaştan ile birlikte 
fabrika karşısındaki çeşmenin çıkıntı

lı yerine oturuyor. Bu sırada Eyüp 
tarafından içi zift dolu bir kamyon sür 
atle çıka geliyor. Aksi istikametten de 
yolcı: otobüsü görünüyor. 1drsi k::\m -

yonun iizerine doğru gc:diğini gö:-üa -
ce b:r kazıv-a 1na•111 k:ti..:•.ar.-.;ırl: için !Cu 
vara m4vcız: olar,,k kdlkryor v~ duv:ı::ı 
kapanıyor. 

Bir k .. c; :-,.r-,i,;c '">"rJ. !c.ıı ·nyo:ı şiddet 
le duvara sürtün·re1

• ı;e::. :yer. Bu sür
tünme r.cticesindc İdri!I baııı· ·dc:n ağır 
surette yaralanıyor. H;::;tar.cye kal
dırılıyor. 

Yedi dakika sonra dt: 
- Babacı~ m, ölüyorum. Beni kur

tarın diye fecı ı~tıraplar iç:nd: can ve
riyor. Oğlum orta rr.elctebin yddinci 111-

nıfında talebeydi. Tntil c:m:mnda "'ı>oş 

dunnam:ısı için kb:ikay:'l verm!~tim. 

Bu s~ne yin: rr.ektcbine clcı.·:ım t'Clc • 

cckti.,, 

u ~ Hatıralar ve müşahedeler ... il 
Rahmetli Ali 

Ekrem ve • 
eserı 

Şair Mitat Camalle 

R-::ıoa :l7 (A,A,) - ResmJ bir tebliğ, lıı. 
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~~ CJ?cüşiim : 
~&voiFoaMa --

cı, &t~ırlban Uarro 
?ıı !ııcııt \' 

Ilı: autcl'clcn tercüme cdiyo. 

licr 
lı\>\>c Yaı dinlerun·'- .. . . - . rene k Ç,11, uzere gıttıgım 

tltııç '>'c gu·· aplıcatarında gayet sevimli, 
Clh;. lcl blr k d 
(·~bir alı • a ına - aramızda 
d tıııı dcrh ~aplıktan başa bir şey olma 
'ıtı. a kaydedeyim - rastlar -
liıı ha 
bııt Yan çok 
d llıı tvsaı zekı, çok hoşsohbetti ve 
c "'- . ı rneyan . -...ıllkti. ında şu mezıyetlere 
1 • 
2 .... lier dak· 

' l>cdik ıka bı iç oynamazdı. 
GllıcJ Odu yapmazdı. 

lc1d Ye rn·· 
0 

t g0tiin Ustesna kadın bu sene o-
tı 11

11 teda.,.· rnedi. Meğer sebebi varmrş ! 
t\'ab1 aldı eden doktora sordum. Şu a-
' ö ırn: 
li ldu. 

a;rrctıc. 
.... İ) • 

ile kad clllcyin 1 Bayan "X'' ··ıd·· .. ' O 
l't artanı ~ o umu. 
ıı.:du, ''lr ı, ne adar sıhhatli görünü-
~i ırar etı·~· 
~- tosı .. ..._ · ıgı,, otuz beş yaşını 
~tı '""ue~· 1~lık , ı. Kaza mı? ani bir ra-

' li lllı. 
aYır · 

' Olur : ıntihar etti. 
11%İrtdi. 11 değil, O, hayatta pek 

llıa '~aYı[l . 
l:iıo torc bi~ ıstC<ii... Haber aldığı-
~ cl'hııi~ ~tanın iç.inde sekiz dokuz 
~l'httıtı,j u uğurda da hayatını 
-~ir §... u · 
bııı C&ltıi y l\'ıyeti zayıflamışı Kalp 

apanıamı§... Ve işte, netice 

'll'ctl ,. 

tt' Sııt aıtc " 
\ı 

tastıanan vakalardan bi-

c ht\irn . 
' ı. 11&..,c ett' • tt 'ltyha ı. 

~kadını ti Zayıflamak istiyen ne 
tııda h ara rastıad ' A .. dd () er b' . ım .... z mu et 

"tr.ı· ~I\ t .ı~ı birer iskelet oldular. 
\11.ııı• tsırıyıe . b' • egoıstçe ır cevap 

~ .... 'i 
il ac ill';ık 1 'h 

tıcı.. ~ayan " ·'' k 1. d" 
'I tatili x pe neşe ıy ı. 

..._ rn acı gt'çecek.. 
tıı • • • 

~~il hui'Uk · · . lfr~~lıa1c ıdealınız nedir? 
. tka k 

'ı er adınlar tt!,l cevabı ve 
\ı ilet 

la~· t bıı \oı~lllıak. 
~~ ıar o . "ttıt • . • 

61 }' ıııı tld 1ncel iğınden mahrum o-
)ijt ı.~p~~ e etrnek i~i her fedakar-
• uır ~it ha 
ıltc lltrh· zır<lırlar. Bazıları bü-
~ a, 1 ııc · • p d 1 fa gırıyorlar. Diğerleri -
,,., llr11 Cıaı _ . . 
-·qı ru Yorıa hır takım ılaçlar a-

~ r s·· llıi;-0 ilt tks · . Ozde bunlar tehlikesiz-
~ t l3İltı crıya bu iddia tahakkuk et 

~&ırı1:ck bozuluyor ve E•ail ya-

burı ·l~ısını cat çat vuruyor. 
l:a.p~ Yayı b· • !)' 

eı dı b ır tak arat · ~unıa ım zayıflama ilaçlan 
~ttr]i;~lılttıakt tarnamiyle kontrolsüz 
}'~ 11\i alab~adır. Şarlatan bir kim· 

' 'atabiıd~d!ğine ve rastgelene ko 
do~Ot~ tabti ığı ~~ ilaçlar kokainden 
lrıı ,., 4r, bu p edıcı dcğidir. Bütün 
\ıi: ""tyı.. •erb :ıı,. •ıırıdcd' estçe ve kolayca satr-

•tc 1... rrı . 
• • 'lıtban c~ .. Zıra, bu yüzden 

'illlt • gıdı.yor. 
'cı lltı\· • • 

"'lıi ı •at ı . . . • s· Yillnııo; tr .arı, tecrüme edişimin 
,.t ~tı,. ttıı bırak §t~nıanlamış bayanları 
~-1:1 ccı . lllak h 
~:lllt fl Crınin ' ya ut evlfitlarmm 
"llltl\ l':UJcn l':ayıflama gayreti cinnet 

rtıu anne ha ~ ~a l':ahcr ba ve kocalara 
('tt:•rıanıa il~t etmek değildir. 

: eıdlı"'dc Yapıl a~ıarının bizim mem-
11~~- tu için Sınası eli kulağında bir 
il'~:~ Ilı ' ıhh' 
~ ,_ lıharr· . ıyc vekalet:ne, bu 

cıt · ırınin 
ıstddirn. pek haklı tela~ınr 

t~fıl (Va - Nfı) 
,b•ıı:~8hda k Utıe 
~'va, 28 e tevkJfler 
111~ r>cı· (A A İ\t-h.. _1Slere t · .) - Grev csna-
(ı1lııea."'l:tte çık a..~ ve saire atmak ve 
~~~ ~~e Ve ,, ararak birkaç kişinin 

liı-ı:_ • ,,araıa 
u:-'«l'lJ~\,• nnıasına eebeb ol -

lr ,,ıe l20 k'· ı·· . · oy u tevkü e. 

~~tııııtılı1' eşp k k-=-u-.. ---
Ctı ıtıut ı "'c ka . 
4~. Ctltiın e rde§ınıiz Suavinin 
' 1YI den vak·t · ··1·· ·· 

1 
c tc ı sız o umu 

~ı~l Ütf\inı, naze merasiminde bulun-
"ltl\ \{ g .. 
• ~ "c lah . ostcren dostlarımızla 

~1': .. rıren k d . . . . 
~ zı:ı "01ltl- e erlerımıze ıştı-
~ı~ 11"ıttt?tı .. l'IllL•z::: !""§ekkfülCTimi-
~ t•zete · tl:!crj nı~ vasıtasiyle i.b-

nt. 

ı\ ·ı 1 eıj nanuna karde~l 
Ulvi YENAL 

Ycnikapıda çırılÇtplak ÇOC1lk1'ır tam 
böyla denize giriyorlardı .•. 

(Venlkapı - 3) 

Bu ne biçim elektrik ? • 
Yenikapıda geceleri ceryan kuvveti var1 yarıya 
düşüyor. Yüz mumluk ampullerden 25 mumluk 
ziya altnamıyor, radyolar çalışmıyor. 

Bu semtte tifonun nasll yaylldığını gözle 
görmek kabildir! . . 

B:r okuyucum, geçen giln neşret • 
tiğim ;.ektubunda diyordu ki: 

Aylardanberi tstanbulu kasıp kavu
ran tifonun nasıl bulaştığını görmek 
isterseniz, gelin de Yenikapı sahillerini 
şöyle bir dolaşın. Burada denize giren 
yüzlerce çocuk her gün tifoya aşılanı· 
yorlar. Nasıl aşılanmasınlar ki, bu men 
hus hastalığın en fazla salgın olduğu 
t.ıU t,,;IVdl lıalKUJ!llftı, h&at.ahğı tİdtıp 

artık yataktan kalkıp gezm:ye başlı .. 
yan fakat hala müthiş bir tifo mikrobu 
(portör) Ü olan yani mikrop saçan 
yüzlerce insan, vakit geçirmek üzere 
Yenikapı gazinolarına gelmekte ve 
bunlarrlan b·r çoğu da, pisliği, ço~uk • 
!arın deniz banyosu yaptıkları yere a
kan aptesanclerde, aptest ederek ett"a
fa milyonlarca, hatta milyarlarca mik

rop saçmaktadırlar. 
Geliniz, görünüz, bu feci hale bir 

çare bulunmasını yazınız . ., 
Bindiğim'z sandal, sekiz on kürekte, 

mektupta mevzuu bahsedilen gazino 
aptesanesinin tam önüne ıelmiştl. San 
dıkburnu gazinoları bu noktada b'ti -
yor, sonra, tren yolunu takiben bir sa· 
bil başlıyordu 

Son gazinonun dip tarafınl.ia. ise bir 
ayakyolu vardı. Ayakyoluna b:tiş·k 

sahilde ekserisi çırılçıplak soyunmu~ 

11-14 yaşlarında sekiz on çocuk. de· 
nize giriyorlar ve sanki bilhassa yapı
yorlarmış giUi. ayakyolunun önüne 
doğru yürüyorlardı. 

~ -· Bu göre gö·e cina,·et d"ye söy • 
lend:m. O zaman yammdaki genç mü· 
dahale etti: 

- Daha b:r şey değil, d~di. Burala
ra akan, şehrin ana lağımları vardır ki, 

çocuklardan buralarda bile denize gi
renler çoktur. 

Hem acınacak. hem de iğrenecek 
ft1anzarayı. fotoğrafla da tcsbit ettikten 
sonra, sandahmızla sahile doğru biraz 
a~ıldık. Parlak güneşin altında, bir 
çok yerleri pırıldayan, Sandıkburnu ga 

Vazan : Haberci 

Yenik"apıda1ı."i Sandıl;bımm 

zinolarının hakikaten güzel bir manza

rası vardı. 

Güneşin kızgın ışığı tepelerimizde 
kaynamağa başladığından, sandalda da 
ha fazla kalmadan tekrar sa~ile çıktık. 
ve ilk evvel uğradığım gazinoya dön

ldük. 
Burada biraz evvel hiç görmediğim 

bir kaç garsonla karşılaştım. Hepsi ö
nüme dizilmiş bir şeyler söylemek isti
yorlar. Fakat belli ki çekiniyorlardı. 

- Nediır, derdiniz, söyleyin bakalım. 
çekinmeyin, diye cesaret verince, niha

yet anlattılar: 
- Burada bazı patron1aT garsonla

nn hakkını yiyorlar. 
Müşteriden yüzde 10 garson hakkı 

alınan bir çok yerlerde bu paranın yüz 
de ycldisi tamamen garsonlara kalır, 
yüzde üçü de kırık dökük hesabına pat 
ronda kalır. 

Fakat Sandıkbumundaki bir çok 
patronlar garson hakkını indire indire 
yüzde üçe kadar indirmiş bulunuyor -
lar ki, bu yüzden biz, zavallı garson • 
lari,:lan mühim bir kısmımız adeta be
dava çalışmak mecburyietinde bulunu 

yoruz. 

gazfoolarmdan bir güril>ıii§ 

Fakat bazı insaflı patronlar da, gar 
sonlara yüzde (10) un heps·ni ver • 
mekte, hatta adet olan yüzde •Uç kmk 
dökük parasını da kesmemetedir ki, 
maalesef bunları tanıyan azdır. Bizce, 
bazı patronların garsonları bu kadar 
istismar etmesinin önü alınmalıdır. 

Bu şikayeti de ldinled:kten sonra ar
tık işim bitti sanıyordum. Dışarıya çık 
mak üzere ayağa kalktım. O zaman, 
bu semtin en mühim derdini anlattılar .. 

- Bizim semtte elektrik vardır, 
amma. hepimiz adeta karanlıkta oturu 

ruz, diyorlardr. 
- Son zamanlarda semtim=zde istih 

lakin fevkalade fazlalaşmasına rağmen 
hatlarda hiç bir değişiklik yapılmamış 
olmasından gece. oldu mu 110 volt -
luk cereyanımızın kuvveti 32 vol
ta ldüş~r. Ve lambalarımız, tam mi -
nasiyte bir ölü kandili gibi yanmağa 
başlar. 

100 mumluk bir· ampul, 25 mumluk, 
ışık, 500 mumlÜk bir ampul 100 mum
luk ışık veremezler. Bu yetmiyormuş 
değildir. Bakınız şu gazinoya. 3 tane 
gibi. radyolarrmızr işletmemiz de kabil 
yUz mumluk ampulle gündüz gibi ay
dın 'anması i:.ap dde:, bu yerde 20-25 
;det 5CO mumluk lamba göreceksiniz. 
Fakat bunlar bile az geFyor. Şirkete 
kaç kereler şikayet, kaç kere rica et -
tik. 

Maalesef aldırı~ eden bile olmadı. 
Bu yüzden zaten pek seyrek olan 

sokak lambalarımız da büsbütün işe 

yara~u bir hale gelmiş bulunmakta • 
dır. Bu semtin bozuk yolları. bak•msız 

sokakları hep birer dert olabirr. Fa -
kat, hizi kasıp kavuran dertlerin en 
büyüğü bu elektrik iş:dir. 

Nafia Vekaletin:n bu noktaya nazarı 
dikkatini celbctmenizi rica ederiz . ., 

Anlatılan son mesele ctTafırı:la söy
lene~ .,O sözler de bu kadardı. Öğrene • 
ceğimi öğrenm·ştim.. 

Yanımdakileri selamlayıp dışarı çı -

• • 

KURUN' da 

ltit.1\161 harbı 
l 11liklAl haı ulnill oıı ~ 'lilllt:ı .) uıııı ıdrfıl; 

e.tıgı.uı.t. bu gunlt'r ı~ınut!, bu IJ<Jyuk rnuuı. 

dclcıuıı rubuııu bir dl' ahlakı bal.ıııııJaıı auı ..... 
tan ~adrl Ertc.'m dl;) or ki: 

tstıklA.l Harbıni bir harp hatırası diye de. 
ğıl, yaşanmııı bir ahlAk formU.ü diye kabul 
ediyoruz. 

Blnııenaleyh yqanmı§ ah!Ak tormUIUnUn 
l~ inci yıldönUmUnU yaşarken gayet ren. 
list blr gözle dünyayı seyrediyoruz. Gorli. 
yoruz ki, dünyada hAIA emperyalizm buı 

mmtakalarda mllletıerl darağacına sUrUltle. 
mektedir. 

1sUklAI harplerini zaterle kazanan bizler, 
ı;ocuklanmıza dllnya manzarasını: 

'•- Bakınız çocuklar, kurtlar ktızuları ncı 

ınl yiyorlar. Oh Afiyet olsun., diye gösteririz. 
Bilyle bir görüş ve gösteriş, her şeyden önce 
!stlklAI Harbinin ruhuna, zihniyetine hlyıı.. 

net olur. Ve milletlerin mUs&villği da\'aiil 
bizim için tahakkuk ettlrllmeııl alenen te!c 
lstık!AI harbi yadlg!\ndır. 

CUMHURJYET•te: 

Merhum All Ekremın 
son gUnlerl 

Namık Kemalin otla Ali Ekremln vrlntı 
dolayl5lle reyaml Sata kendi hatıraıannı ya 
~ıyor , .o 11alrin bir tahllllnt yapıyor: 

All Ekreml ben yakından tanırdım ve çok 
severdim. lruıan ve muharrir olarak, onun 
blrı;oklanmıza meçhül kalını§, biraz eski ve 
zamana pek uymıyan tipinin örttUğU husust 
Inymetıerl vardı. Yangın halinde lisan ve c. 
dcbiyat aşkını ben onda gördUm. Zevki as. 
la modem ohnamakta beraber, kl!\s!k sng-_ 
Jamlıkta, mUkemmel bir edebl kUltUrü var. 
dı. Fransızca ve eski otımanlıca edct.ı me. 
Unlerl, kc'Jmesl kellme!lnc anlamakta • 1 

r.ızaımıa çıkabilecek kaç kl§l ( • snyııht. 

leccğtınizl kesUremJyorum. Türkçettin bU ı. 
yesin! pek çok llsancılanmızdan :.wıa 1~1 
UUyordu. Ben ilk tecrübe romanlarmıı 
rederken,onun her te!rika için a;>Tı ayrı bana 
gönderdiği tenkld mektuplarmda, ıt.nuıa alt 
dikkatinin nekadar derine gittiğini on beş 

sene evvel anlamıştım. Aramızda, nrsll far_ 
kından doğmıı, geni§ bir zevk ve anlayış me. 
.entcsl olmıı.kla beraber, onun gençlerle tek ?r 
teker ve gUnU gUnUne uğrqan, yorulma'< 
bllmez hocalık tnrafma bUyUk bir saygım \'e 
bağlılığım vardı, 

Edebiyat mevzulıı.rmda cidden yorulmak 
bllmczdi. "Anka,, isminde, bugüne kadıır 

ne11redilmcm~ manzum eserini hnı.ırlıı.mıı.k 

için, yahut tnlebe.sinin vazifelerini ckuma { 
ve teker teker, ince ince tashUı etmek için, 
yahut edebiyata dair sadece konuşm&k için, 
hiç ara vermeden, yedi &<'-iiz saatl:ıl tılrde:ı 

harcardı. Edebiyattan bahsederken bll}Uycn 
gözlerini ve yükselen sesini dolduran alev, · 
onun sa.natk!r mizacındaki hararet.n samı. 

mtyeU· belirtmeğe derhal kA.li geliyordu. 
ömrUnUn ııon yıllarına bakılınca, Ali Ele. 

rem, tnllsizllğln modell halinde görünür: Oğ 
lu Cezmi intihar etti; kızı Muıırda bir oto. 
mobil kazasına kurban gitti; kendl<rl Dnruı. 
flinundan çıkarıldı; yazıları allka uyandır. 
D!az oldu; babası Namık Kemale s!SğüldU; 

Jlsanda ve edebiyatta eııkldenberl t.ııpmdığı 
kıymetlerin sUratll bir tekMıUl kurbanı o. 

!arak yıluldıklannt g!SrdU; maddl iht:yaç ve 
zaruret içinde kaldı. Sevdiği, bayıldıg-t, azlT. 
ve muknddes tanıdığı maddi ve m&Le\1 her 
varlık, her kıymet tarafından terkedllerek, 
bUsranlarm en karası ve en dibslzi içinde 
gözlerini kapadr. 

Cezmisl için yaT.dığı bir §lirin mmraı §im. 
di içimi kaplıyor: 

Söyll', Cezmi, bahnr gelmedi mi 

Balıkeslrde tifo 
Balıkesir 26 (hususi) - Balıkesirde dört 

§Üphell tifo vaka.ııı görülmUıtU. Yapılan mu 
ayene nctlccslnde bu hastaların Wolu olduk 
ları anlaşılmı§tır. Bunlardan biri olan 16 ya_ 
§mda bir ku: dUn ölmUştUr. Şehirde mec. 
burl aşı tatbikine başlanacaktır. 

Beyoğlu Halkevlnde 
Namık fsmall lhtlfall 

Merhum Namık l!!mııllin hatrrasmı taziz 
lçln 31 ağustos salı gUnU saat 18,30 da Bey. 
oğlu h&lkevinı.le bir ihtifal yapılacaktır. Proö 

ram oudur: 
1 - lhWat ev ba§kanı Ekrem Turun kısa 

bir hitabesiyle ba§lıyacaktır. 

2 - Profesör Nazmi Ziya, merhumun sa
r at kudreti hakkında söz ııöyliyecekUr. 

3- Muhnrrlr Ellf N'acl, merhum hakkın. 
dakl lhUsaslarmı anlatacaktır. 

4 - lsmall Sata GUnay, merhumun hayat 
ve idareciliği hakkındaki B!Sz söyUycccltUr. 

5 - lhU!al saat 20 de son bulaca'<ltr. 

karken, bir aralık arkamdan şöyle ko 

nuşulduğunu duydum: 

- Gazeteci yazar da iş bir kere Na
fia V ckilin:n kulağına giderse, şu elek· 
trik meselesinden de kurtulduk demek
tir, artık ... 

HABERCi 



Af rikada Zenci cum- Mühim b'.r 

h 
ilmi tecrübe 

uriyeti kurulacak ! Rober Tayfor'un ka· 

B 
. . ••t bb. . dın kalpleri üzerinde 

u ışın mu eşe ısı Londrada tes•rı nedır ·ı 
İngiliz doktorlarından biri bundan 

bir müddet evvel, gaıib bir tecrUbe 
yapmış ve §U neticeyi bildirmi§tir: 

iane toplamakla meşgul •n 

Kendisini, mlistakbel ''Afrika C-:im· 
huriyeti,, nin reisicümhuru sayan Mar
cus Gravey isimli bir zenci, Loııldrada 
geniş ölçüde bir propaganda hareketine 

geçm(ştir. 
Marcus Gravey, şimdiki halde res • 

men, (DUnya zencileri ilerleyişi cemi
yeti umumi reisi) Unvanını taşımakta -
dır. 

Bir takım el kitapları bastırarak zen
cilere dağıtmı§ olan bu adam. beş se -
nelik bfr plan tertip etm!ştir. Kitapla • 
rından birinde şöyle diyor: 

(Nihayet, kaybettiğimiz zemini sağ 
lam milli bir esas üzerinde tekrar ele 
geçirmek için nevmidane bir gayret sar 
fetmek zamanı geldi. An-:ak, beş sene
lik planımızı tatbik edebilmek için pa
raya ihtiyaç vardır. Esaslı bir yardım 
da bulunmak üzere siz zenci!eri davet 
ediyoruz. Söz ve para veren nktaşların 
isimleri (tariht sicil) e geçecek ve 
biltiin dUnyaya tamim ~dilecektir.,, 

Zencileri tahakkümden kurtarmağa 

savaşan Gravcy, 1000 İngiliz liras ndan 
beı §iline kadar ianede bulunulabilece • 
gini bildiriyor. 

Toplanılan para, mevcut planın tefer 
rüatını tatbika sarfeclilecekmi§.) 

Marcus Gravey, be§ senelik plSrunı 
~a §Öyle izah etmektedir: 

Gc.rvcıJ 
(Mt:htelif memleketierde muz ve 

sebze yetiştirmek, mandıra istihsalatı 
yapmak üzere müesseseler kuracağız, 

z.enciler i~in kollejler açacağız.,, 
Bu haberi veren İngilizce (Con Bul) 

gazetesi, Marcus Graveyin, 400 milyonu 
bulduğu söylenen zencilere yeni bir 
sema ve yeni bir arz valdettiğini ilave 
etmektedir. 

Çin-Japon 
harbi 

Va,!ngton 28 (A,A,) - Hariciye nazın 
Hun, matbuata beyanatta bulunarak hU 
killneUn Uza.kşarktaki menfaat ve haklan: 
na riayet edilmesini istediğini bir nota ile 
Japonya ve Çine blldlrml&ı olduğunu söyle.. 
mJıtlr. 

Çin kıtalannın <:e.!l&reUe çarpı,,tıklarmı ve . 
mUcadelenJn çetin olacağını söylemektedir. 
!er. Fakat Çinlilerde kA.fl miktarda harp 
malzeme.!11 ve bllhusa top ve motörlü nakil 
vaaıtalıırı yoktur. 

Saldhlyettar mahfiller, Amerikanın evve. 
il Uzak§arktakt Amerikan tebaasını ve 

Çine silah getiren All'lian gemisi 

mentaaUcrlnl korumak l.!ltediğinl faluıt 1020 
denberl imza edilen ve Çinde iktlsadl saha.. 

da bUtUn milleUere mtısavl haklar veren mu 

ahedelerln tatbikini de talep ettiğini bildir. 
mektedir. , 

Japonya Mançukoda bUtUn devleUerln ik. ı 
Usad! haklıı.rma riayet edileceğini aık eık 1 

temin etmıo olmasına raı'.l;men sözUnU tuta.. 
mamıo ve Amerikan iş adamları l"gal etUk. 

ıerı. araziden Japon kıtalan taratmdan ted 
ricen koğulmualardır. 

.Amcrtka hUkt'ımeU bu hareketin tckerrU. 
rtlnU tevcu: edemez. 

Çinliler, Japon top 
menzilinden· çekildiler 

Şanghay 28 (A,A,) - Çinlllcrln daha gar 
ba, ~kn bir hatta çekildikleri bildirilmekte 
dir. Ecnebt mU~ah!tıere göre bu çekilme Çin 

illerin lehinedir. ÇUnkU bu suretle Çinliler 
Japon harp gemilerindeki toplann ate~ men 
zili haricine çıkmııto.rdır. 

Çin ordusu namma söz s8ylemeğe s:ılAhl. 
yettar bir zat, Çin kuvvctıerlnln takriben 
ild mil kadar gerl çeklldiklerlnt beyan etmlo 
Ur. 

lngiliz sefirinin yaralanması 
hlidisesi 

Tokyo 28 (.A,.A.) - R!Syter ajansmın m11-

babtrl bildiriyor: tngll!Z acflr1 Hugessenın 

maruı kaldığı ba.dl.!lc Japon hUltt'ımeUnl mu 

leeUtr etm~Ur. Resm1 mahfiller de hAdlsc. 

den cidden ınUtecsslrdlrler. 

1nc11b ınulahatgUzanna htı.diseyl protato 

etm.ııli. tçtn henüz txıllmat verllmeml~tlr. Bu 

m .. eıe pazartesi bUnUnden evvel mevzuu. 
b&h.I olmıyacaktır. 

Nnnkini bombardınıan 
Tokyo 28 (A,A,) - Amirallik makamın. 

da:ı Nldlrl!dlğ\Jıe göre Japon deniz tayyare. 
ieı1 c!eıı aababa karşı Nankinde umum! kıı.. 

raı-ıa.ı. Jandarma dalr•stnl, tersaneyi ve 
bu: uke:1 noktalan bombardıman etml§

lertır. Tayyarelerden biri ~vdet .,dememlı:ı. 
ttr. 

Zavallı Çintiier silahsız ı 
Toqo 28, (A.A.l - Röyter ajansınıo mu 

Ublri hil.!lr!yor: Tsingtaodan yıırrrı dllr., ! 
blrı Japon tebansının tnhliya etlilnıcı.l mu- ı 
hatebetertıı bu:ıdan 13on::ı t::cntımgda ce~-

Şanghay 27 (A,A,) - Bir Japon mem. 
baındıın öğrenildiğine göre Çine sil!h ~ı. 
y:ın Gnclsenan iBmlnde bir Alman vapuru 
sekiz gün evvel Vusung açıklarında Japon 
harp gemllerl tarafından durdurularak kon. 
elmento istcnmlıtır. 
Gnelsenanın kaptanı bu talebi reddederek 

Şanghııy istikametinde yol almağa devam 
etmişse de Japon ve Alınan konsoloshanelerl 
arasında yapılan görU~melerden sonra vapur 
Çine sllOJı çıkarmadan yoluna devam etml§. 
tir. 

Çin sahilleri abluka mı 
edilecek ? 

Şanghay 27 (A,A.) - Havas ajanaı mu. 
habirlnin sormu§ olduğu bir ıruale cevap ve
ren Japon donanmam namına söz söylemeğe 
Baltı.hlycttar bir zat, Japonyanın ablukaaı 

ve Çine ecnebi ailAhları gönderilmesi mese. 
lelcrlnde vaziyeti t.aıırlh etmlıtlr. 

Mumaileyh, Japon gemllerlnln ecnebi ta.. 
b!lyeU namına olan hiçbir gemiyi, h:ı.muleııl 

her ne oluraıı. oıaun, tutmıyacaklarmı be. 
ye.n etmlıı ve Tokyo hUkflmeUnln yı.kındıı. 

bUtUn ecnebt hUkUmeUer nezdinde tetebbUs.. 
ltrde bulunarak onlardan dostane bir surette 
lhUlllfı uzatmamak için Çine siltı.h gönder. 
memelerini talep edeceğini ııtı.ve etmiştir. 

Japon makarnalı, Havu ajansı muhabiri. 
ne, Japonyan:n lcabmdn Çine teslim edllmeai 

tazım gelm<>kte olan Bip'-rlelerc muadi' ılllh 
ıılparl~lerlnl kendi hesabına alarak e,,;ncb1 
tac!rlerln zararlarmı telA!i etmek tau·:vu. 
nındıı. bulunduğunu beyan etmişlerdir. 

Seyit Rızanın 
oğln Şahin 
imha edildi 

(Ba§ tarafı 1 incidt>) 

riydi. El<lzizdc orta mcktete okuduk 
tan sonıa babası ile ben·ber etrafına 
topl:ıdrgı birkaç sers"!rıyle mubılde

te geçmiş bulunuyordu. Bütün DP.r- 1 

eirr.de halka işkence eden, kadinla
n da2a kaldıran bu serseri Der

ııiınliler tarafından da öldürülmek iİ· 
zere aranmaktayc!ı. Öldürülüşü Der-

"Genç bir İngiliz kızı meşhur sinema 
artisti Rober Taylorla ani olnrak ko. 
nuşunca, kalbi iki misli kuvvetle çarp. 
maktadır.,, 

Filhakika. Doktor 1von Elis adında 
genç bir daktiloyu, meseleden kat'iy. 
yen haberdar etmeden bir bebane ile 
telefon merkezine götUrmU~ ve birden 
bire ahizeyi eline vererek, §Öyle de • 
miştir: "Şimdi meşhur sinema artis. 
ti Rober Taylorla konuşacaksınız.,, 

C•J sözler derhal tesirini göstermiş 
ve genç kızın tabii halinde dakikada 
88 defa çarpan nabzı ve 12,2 yi geç. 
miyen ş·ryan tazyikı derhal değişmiş
tir. Nabzı 136; şiryan tansiyonu 15. 

lvon Elis me3hur artistin sesini 
duyunca, vaziyet tekrar değişmiştir. 
Nabzı .168, tansiyonu 16.5 ve hali la. 
b:ide olan teneffüsü, 24. 

Genç kızda bu kadar bUyük bir he. 
yecan tevlid eden üç sual ve üç ce. 
vab §unlardır: 

- Her gittiğiniz yerde, perestişkar. 
larmızın etrafınızı almaları ve size 

hayranlıklarını izhar etmeleri, sizi si· 
nirlendirir mi? 

- Asla! 
- Barbara Stanvyckle muhakkak 

evlenecek misiniz? 

- Bu sualinlıe cevab vermemeyi 
tercih ederim. 

- Hiçbir hususiyeti olmıyan meç. 
hul bir daktiloya 8.şık olmanız kabil 
mi? 

- Kimbllir? Belki! ... 
Bu cevab ~Jjpe .zıLvallı ıenç ~ 

bayılmıa ve doktor kendisini ayılt • 
ma.kla meşgul olduğu için, ne nabzı. 
ru, ne de tansiyonunu ölçmek imkanı
nı elde edemem.iştir. 

Bu mühim tecrlibeden sonra, İngiliz 
doktorlarının ilmi tetkikatla meşgul 
olmadıkları iddia edilebilir mi? .. 

Amasyada 
Seylap 

Amasya, 27 (Hususi) - Gümüşha_ 
cıköy kasabası ve civarındaki köyler 
misli az görülmüş ani bir f elfıket ge
çirmiştir. 

Gümüşhacıköy kazasına çok şiddet. 
1i dolu ve bir saat devam eden sürek • 
1i bir yağmur yağmıştır. Yağmur su. 

lan, misli görillmemiş bir sel halin
de blitUn kazayı kaplamıştır. Sel, 180 

evi bUtiln eşyasile birlikte sUrükle • 
miştir. Halkın zahiresi, tarlalardaki 
hububat sulara karışıp gitmiştir. 

Halk, canlarını kurtarmak için yUk • 
sek yerlere kaçmış. hiçbri şeyi kurtar. 
marnıştır. 

7 kişi boğulmuş. 1 itişi kaybolmuş
tur, Maddi 7.arar, 1 milyon lira tah. 
min ediliyor. 

Amasya valiliği ilk yardıtrilıın 
yapmı§tır. Kızılay da imdada koşnıuş. 
tur. 

Köylerden henüz esaslı malfımat a. 
lınamamıştır. 

20 kilo eroin 
dolu bavul ... 

. . . . b:l'ı.ııdsJl ç 
'- ~ (Baş tarafı 1 incide) 

smdaki Çırağan sarayı kemerinin altı 
tayin edilmiştir. 

Alıye verdıklerı eroın . V1' 
dıkla.rı dört kilo eroind~r·ti53s ıı' 

Kaçakçılar bu sa.hah ıh 
kcmcsine verilmişlerdir· dı~ 

Burnuna eroin sakl:ı 61-
'--~· için öJ.dU }<e.11 d~ ~:ı,t 

Eroin yüzünden hır sabı·diı"· Sif o
müştür. Adı Baloncu RCJllZlııtııllı..Oııl ıol 
ve cinayet suçundan b~pse J<ırı-o)' l\e~ 
lup eroin kullandığı içın ;srı ı;tıı'· ~ tif-' 
hastanesinde tedaviye a.1Jlll11 :refıl'' t~ı 
zi evvelki gün janda.rznalal' getifiltl'I,._ 
de ihtisas ma.hkcnıes!ne rııtıır<l~ \~ 
mahkemeye girip çık~gı ~arilt e~d' 
nm gram kadar eroın t bir ı-6 11& 
yakalanmaması için bunu r J3$ıo ııtı' 
sarıp burnuna sokn1UŞ~~ırı~c ı>tı!'11 1~ 
Remzi ha.ataneye gönder! 

1
• bit ıı:ı,, 

da.ki kağıda. sarılı ero:C
1 crı çı1'6ıcıf• 

müddet uğraşrnasma I11-gf11~bsJlO. 

Ali ile arkadaşı Abdürrahman mu. • 
ayyen saatte Kemeraltına gelmişler • 
dlr. Mtt§teri rolünr1ek1 memurlar d:ı. 

gelince Abdürrahman belindeki ku -
şak arasında bulunan bir kilo eroini 
çıkartmış, vermiş, memurlar da ev • 
velce numarası tesbit edilen parayı 

bunlara uzatmışlardır. Bu sırada du. 
varlar üzerine saklanmış olan sivil ve 
resmi elbiseli zabıta. memurları mey. 
da.na çıkarak kaçakçıları cürmümeş • 
but halinde yakalamışlardır. 

Tahkikat yapılınca bunlar eroini 
Rahmi isminde b:risinden aldıklarını 

söylemişlerdir. Rahmi de suçu arka
da§ı Eşrefe atmış, Eşrefin Bc3iktaş 
iskelesine yakın bir yerdeki evinde a. 
raştırma yapılmrş, tavan arasında bir 
torba içinde dört kilo eroin bulunnıu.,. 
tur. 

Eşref de eroini arkadaşı Rahmi ile 
§Öyle ellerine geçirmişlerdir: 

J{omisyoncu Hüseyin isminde birisi. 
ne bir tüccar tarafından emanet ola. 
rak bir bavul bırakılmıştır. Bu adam, 
bavulu kendisine göndereceği bir ada
ma vermesini söylemiş, bunun saati de 
tayin edilmiştir. Hüseyin bavulu açıp 
bakınca içinde 20 kilo eroin olduğunu 
görmüş, faknt tüccar bavı:lu teslim e. 
dince kendisine 300 lira. vaadettiğin. 
den sesini çıkarmamış, bir gece bavu. 
lu otomobile atıp Beşiktaş sikelesine 
götürmUştUr. 

Orada üç meçhul adam çıkagelmiş, 
bunlar parayı vermeyince Hüseyin de 
bavulu vcrmemi§tir. Hüseyin evine 
dönmek Uzere bavulu kumlukta bıra. 
kıp caddeye otomobil aramaya çık -
mış, bu sırada kumluğa na:tır evinin 
penceresinde oturan Ro.hmi ile Eşref 
bunu görmüşler, dışan çıkıp bavulu 
açmıelar, içindeki eroinlerden dört ki. 
losunu almışlardır. Biraz sonra HU. 
seyin dönmU§, bavulu alıp uzaklaşır • 
ken E~rcfle Hüseyin öntine çıkarak 

kendisine hırsızlık isnad etmi§lerdir. 
Hüseyin bu vaziyet karşısında eaşır 

MI§, kendisini karako!a götürenlere 
§Öyle demi§tir: 

- Bavuldan bahsetmeyin. Size 300 
lira. veririm. 

Karakola gidilnılş, eroinden bahis a. 
çılmamış, Hüseyin de serbest bırakıl
tnI§, bunun Uzerine E~rcfle Rahmiye 
de 100 Ura vermiştir. HUseyin 200 11. 
rayı da eonra vermek tlzere bavulu 
kurtarmış, alıp evine götilrmil§, Kum. 

dı:ın rlı>n t br. !sıt.ıt F...areflP_ 

mamış, yatağına yatmış, 

§I da ölmüştür. 

Adana defl 
hapishanesitı. 

Dün i1<1 tı 
mahkOm ~~9~ 

Adana 27 (husus!) - J,.d ı.aı:ı:ııııde 1 

aindcn İbrahim ve Yusu1 ı1f' 
~ıııde -Jııl 

kııçmıatır. , ı.-- şll,r" 

Firariler 934. senesinde \"~i ıı:1 ııJI., 
yar aatıcılık yapan bir ~ahu ıcuşg.}(18 ~ 
gaspetmek tçln Köy yoıuııda r ,etlere 
yarak nehirc atmaktan dörde ıc,ıııııl 
killn olmu§lan1ı. at afi ~ç" 

MUddeUerlnl btt.ırnıe)'8 aı;:ııııell~61tıe " 
olan İbrahim ile Yusuf lı~,PAt'dll'· şı 
sinde çall§ırlarken kaçDl1r 

ranıyorlar. ',. 

Mürettipl~~~i~i 
vapur g e t~1.tJıll': ;:; 

Türk Mürettibleri ce:eJ1lı gt~ 
pılması takarrür cdell .,ıceti 

şı ' 
bugün yapılacaktır. .. rUdetı iltl ll'e 

Saat on altıda l{oPve.Pılf11 ıco>,uıı 
hayriyenin 68 nunıe..ralı :g:ııd1 de dt' 
reket edilerek 16,20 :: l)tl{ltl d~~ 
uğranacak ve Buyülc s.13uyil1"0e 0~ 
mirlenecektir. 18,30 da.1< ,·e ~ ~ıclşl" 
tekrar köprüye glinec; es J.{&\ 

küdara uğranarak, doğlı.ı ~: 
kado.r gidilecektir. ..ıııcaere'16 d~~ 

Vapur 21,20 de Bil.Y .... "dereDetl j. 

olacak ve 24 de Bilyil~dııt" ~~11 .,Pf' 
yapılacak 1.15 de '(jsk tetlejl" 
da köprUye gelinecek ve ~ "-" 
lece hitam bulacaktır. ~ 

'KönrliclP.n her tarJıı. 



~şk ve macera ıomanı 
~ -11 - Nakleden: (Vl - NQ) 

'~~~tebessüm erkeğin dudak değildir; bir düşünce mahsulüdür, bir 
~'Saadet ur k siyanet arzusundan doğmuıtur. Ali-

ttz. u larnuzı çok daraltıyor cenap kalbiniz benim yalnızlığıma acı-
~~ l.ielteıiı .

1 
• yor. Fakat yarın bu tekliften pifllWl 

~ tchlik '. aı esız, servetsiz ve her olmıy~cağıruza emin misiniz? 
~1bir zavaı~nın tehdidi altında bulu - Vicdanlı bir insan sözünden 

Ufku kıza bundan daha ala ba dönmez. Ben ettiğim tekliften piıman ' t'u ~lurnıuş? olmam. ' 
:~it .ıça}c z belkide akıllılıktrr., diye - O halde, beyefendi, müsaade ediniz 
~ o1rn:~a.ı~ ~rıldandı, Fakat bu de ben kendi şahsım için düıüneyim. 

l\ta Yiik ıstıyorum. Bana yarına kadar mühlet bırakın .. 
d 'Şu sek sesle· - Pekala, tereddüdünüz gayet tabil· 
trı..,.: Phesiz • 
~t ~ı.z, hu ' §ayet teklifimi kabul e dir. Zaten kara,r vermeden evvel düşün-
t:ıı,_~ta.ra12 r~~.a. ebediyen . sefaletten menizi daha muvafı.)t bulurum. Şunu iyi 
''~lln:;, ~b~em bir hayattan kur bilin ki size hiç bir suretle cebretmi-

ha.-a.tı ,· . kı~ bu. bir kadının bil yorum. Tamamen hürsünüz. İster ka-
'" Çtn ı:.~·· .. S f 'lUndan b •<UI nııdır? bul eder, ister etmezsiniz. 
~ ttı,ti.,·~ aşka temennim yoktur. Nermin o kadar saf, hayat hakkın-
ı·· ~c Ot b'l • ' n 1t·f' urmak benim hay:ı da o kadar ı g~sızdi ki bu teklifin gara· 

' 13 ı. • . tına r beti dikkatine çarpmadı. 
t 1çitı ne 'ca~rnen sizi burada alakov Mektepte iyi çalıştığı zaman, hoca· 
tı:a: til.rorsun adar tereddüt ettiğimi <1e la:-ı onu nasıl taltif ettilerse, şimdi de 
~ ~l?ı !a Uz, Mı b'Js•nir, burada krl Rü~tü beyin bu tekl'fini ayni ıekilde 
·~ tı ttını .. 

t tada sovlemek kin dudak1r. kabul ediyordu. Kalbinde ona karşı bü-
'"" r tercdd" · · h' · N t> ~e~.k ut cdıyor. yü.k bir mırmet ıssı uyanmıştı. asıl 

k._. bu 1'1rt o derece mütMş te11•kkür edeceğini bilemiyorôu. Ayağa 
"<l1a. a lktı. 

h' Şirrı~· bir tereddiit hasıl oldu. Rüştü bey elini kızın omuzuna ko-
~t\; , 1 anlıy k 

~·r '< bir acaksınız. • yara : 
~. ~he b' an sustu, müthiş cilml~, - Haydi, Nermin hanım. İyice 
•. • ır r· . 
\, Urlü ağzından çıkmıyor dil ünün. Gencsıniz hayat mücadeelsiy-
•1ll. le ba•etmeniz mUşkül. Ayni zamanda 

"Qtet L.. Y 

"' ~ '~•tarını dl aıksız bir izdivaç da sirin için manasız 
' tırad ver .. 

bıırı ta1l?n ~ 'kalmanız içiıt benim olab'lir. 
illıu~. ~ga 'Ve karım olmağa mec- Sonra genç kı.ıı teşyi ederek kapıyı 

ı. eli .. kapadı. 
~i hııt~0lleri .. Erkeğin yUzilnde mustarip ve dalgın 
\,~~·~ Söylerken erkek kelime-
•1Cb,., -.. zah bir hal vardı . 

• '"'llll irk·ı . ınet çekiyrdu. • • • 
b~ o,~ ı dı. 
,_ ttı., .. kyi bcklerd' T ,.,_. bö. J 
~ ~ -~ 'el ı. .ı...c:uı;ın y e 

h.Clib~: 'ela lllnınarruştı. Gözleriy
/Otı'!~ •• '~ ~ bo Yüzne batı. Öğrenmek 

'· t:\:c· ~ru muydu bu? Yalan 
~ ~~ < bıı. ,., -ı..,,..._~ıyv • .:ı .. f' 

, \'\Jc.tereddütten başka mana-

~i-tttt~ ~·rtı t 
• Qİ:t J..~ iırr ~ anlaşılmasın. Ben 
~ılj~llt~ ~ide etmek istemiyorum. 
)cı ~ te(uf a~nızı fırsat bilerek 
~ §ıa~ etnıı;rorum. Bir mecburi
b~.tab~ bulunuorum. Arzu eder
b· ~ • tene 'f . 
it aile.· ~ çı tlikten ayrılıp gire-

Cdjl'o l&llıiıe ~ olursanız da temiz 
c ' ' hayat arkada~lığını teklif 

~lhi. ~ıh' 
."'tt' ıçb· tı. S0 l ~it tek~ a!k macerası geçir-

htı, ~ nn lıf onu adamakıllı sars-
s~toııtrin~~rı kızardı. Mahcubi -

~t ~ttı ita 0ne iğdi. 
....... ~l · Cte~~1Ilıda. erkekte hafif bir 

l 'tt . 
~ ~ dlt'ıczaeniz tab .. d. k. . . 1 
.~ etili ıı ır ı sızı zor a 
?i &ile l?l. liatta bir i~ bulmanı
,~, lt Paraca yardım ederim. 

"<ı t._ endi • 
, -qirt;.1 nın de anlamadığı bir 

'l?ıı Cidecc-~ &ordu: 
~~ olsaın müteessir olmaz 

~; be 
)', Be 

, 1 çıkarmadı. Genç 
>ar. b~_ 
ht'llıı' -...ele Ut· 
"ltıt ·.'la bttra

1 
§art kar§ısında kalı-

' Çiftliği t da kalıp karınız olmakı 
b • • • • crketrneü 
~!\ . 

,~<,bir te 
~ vap verme-den başını 
t~ 
l'\ da.ı &:ın •. .. 

, Va! b· • 0nune bakıyordu. 
~~ili tlc h ır sesle • 
t· li t ç \tlc k • 
~~ d Ct!c tı:tıe ar§ı olan korku mu, 
tt~d:. C'thaı 

8
• lllek arzumu düşünecek 

~ lıı."<lll. tıe · ''E 
-~ · .. fakat b · vet !., diye cevap 
~ bdtııul'I- u harikulade teklirini-
•uh ' • .,.ııern 1 ~ 

" 1 'b c}'c·~,,d' az:ım. Ter ne olursa 
td· •• 1 ~-:-

~tt 1i'cn n:. ~olun ki IUtEunu-

' 

:~ ~ev:nrı n~cttan kalacağım. 
'1c... :ı e. 

"<IClc 
rcdtlediy " lt oraı:nuz ..... 

a>'ır 
>tı.-: 1~ . ı:ğcr de °' l'lbsa tek .•. rhaJ ce:var "et._ 
~. ~ lınniıi kı:.bl'I cdiy'>· 
l~lt_'lıda • 

~. "c dil?ıdik 
• 'onra <iuran erkeğe 
' ' l?ıah<:up b' ı ·1· 
~ ~~fı.i ır ses e ı avc 

ı.:.~ OliJ\ birtta: gerek sizin için, gerek 
tır, :s ıı.aat dü ·· • 

Rüştü beydan ayrıldıktan sonra, 
Nermin, gayriihtiyari, dosdoğru, her 
zaman çalı~tığı yazı odasına gitti. Ki-
taplarla dolu <>lan bu büyük odanın 
i~inde~ gen~ kız bir müddet, ö lece 
ayakta durou. Dalgındı, düşünüyor-

du. 
Hayatında garip bir hadise ol-

muş, bütün mevcudiyetini alt üst et
mi~ti. Ba~ına gelen bu i"? öyle harikula
de bir şeydi ki, sevinmek mi, yoksa 
ko~mak mı lnzımdı? 

Bir erkek, ona, izdivaç talebinde 
bulunmuştu. Bunu o, aklına bile getir
mem'şti. İıdivaçl Bütün hayatının si
gortası. Bannacak bir yuva ... Bir aile 
sahibi olmak!.. Bu ihtim3.li o, haya
linde biran bile kuramamıştı. Şimdi 
karşısına ne büyük bir saadet çıkmıştı. 

Lfilı:in Nermin b:r türlti, lazım oldu
ğu kadar sevinemiyordu. Çünkü ona 
bu teklifi yapan adamda bir sıcaklık, bir 
samimiyet hissetmemişti. 

Rüştü bey, ona, sadece: 
"- Ya benimle evlenirsin, ya gi· 

dersin! .. demişti. 

Genç kız bu sözleri düşününce ür
perdi: 

Gitmek! Bunu katiyen istemiyor
du. Gitmek, onun için felaketlerin ba~
langıcı demekti. Rüştü beyin karısı 

olmak heôalde uzaklarda meçhul haya
ta atılmaktan daha kolay ve daha iyi 
bir şeydi. 

Fakat ne kadar saf <>lsa da, Ncırmin, 
izdivaçta daha samimi ve daha laübali 
bir hal yaratacağını biliycr<lu. Halbuki 
Rüştü beyle 'Onun arasında ne kadar 
büyük bir teklif tekellüf. bir resmiyet 
vardı. Buun önüne nasıl geçilecekti? 

Ev sahibinin hayali gözünün önünde 
gelirdi: O, ne azametli, ne soğuk, ne 
haşin tavırlı bir erekti. hdivacın onu 
hiç bir zaman yumuşatmıyacağına. Ner· 
min emin oldu. Zaten kendin.de de 
ona sokulma cesareti yoktu. O erkekten 
pek çekiniyordu. Adeta karşısında kor
kudan, lronu~masını bile şaşrrıyordu. 

( Deı-amı ııar) 

345 sene ev,,eı bugün -
Sipahiler 
Barut dolu fıçılara bağlanarak 

ateş verildi 
Müthiş intikam 
kalkat üstündü , 

Macartatan hududunun en mUhim mevki. 
lert zaptedilmi§U. Kumandan Mlkac;:ı, mü. 
data& ettiği Slaeki bUyUk bir cesaret göste. 
rcrek teslim etmedi, Bu hal, birçok yerleriıı 
zaptedildiğinl gören kumandanm runırunu 

arttırıyor ve §Öy1e diyordu: 
- Tilrklerl korkutmak !Azım.. Herkes 

benim gibi mUda.faad& bulunum hiçbir yer 
zaptedllemez. 

Blrgün, Hasan P8.§adan mektup getiren 
postacılar gelmişlerdi. Mtkac;:t aordu: 

- Hasan p&fa sizin kumandanmız mı? 
- Evet.. 
- Siz Türk mUellnUz? 
- Evet.. , , 
- Bu mektubu niçin getirdiniz? 
- Bitmiyoruz. Kumancıannnız verdi. 
MJkaçf yerinde doğruldu.. Yumnıklarmı 

aıkarak maiyetine emir verdi: 
- Çabuk bunları Tuna nehri.ne atınız. 
Hisarın Urerlne çıkarılan postacılar, mel<. 

tup getirmekten başka kabahaUerl olmadı. 
ğı halde merhamet edilmeden Tunıwa atıl&. 
rak öldllrUJdUler. 

:Mlkaçl bununla kanaat etmiyor: 
- Göreceksiniz de.ha neler yapacağım .. 

dl:rordu. 
Bir gün teslim oluyor gibi karşısındaki 

kuvvetleri aldatarak a1pahllerln kale tçtne 
girmelerini temin etU. Sonra birden hf1cum1' 
g"e<;erek h"nıılnl yakalattı. Bu gU7:el l>lr pllln 
dı. Muvaftsk da olmuştu. Muharebe fiden her 
kuvet karşuırndaktne JIWJU kurar "" aldat. 
maC!'a aav&ffll'. Fa~at Mika.<"! bu muvofta'kl. 
yetıe kalnı8dr. Slnıı.hllerl barut tı<;llarma 
baflattı. Sonrıı. bu fıçılara ate" vererflk za. 
vaı11 esirleri paramparça ettirdi. 

Hasan paşa bu fect A.klbetl haber alrr al. 
maz: 

- DUşmandar. kat kat fazla intikam ala. 
cağım dlve :.·emin etti ve 1592 yılı zıt afus. 
tos gUnU 34:5 sene evvel bugün bUtlln kuvvet 
terini toolayarak harekete geçU: 

- tntlkam Rlm~a ırldlyonız, dedi. tntL 
kam almak harb etmekten çok ba,kadır .. 
'R'..o.rp Ad4ı-lc•n vüly~·e gtsro)1ınreket ı.cımr. 

Fakat \nUkam almap gidilince almmli.dan 
dl\.,llllmez. Herkes ona gl5re hazırlansm .. 

B•ı. bfr nevi "81Ume gtdlvoruz., dl'l'T'ektl. 
Sln•hl'er ııısztın manUTDı a,.lrvorlllrdı Fl'-1tat 
korlttuklan :.o0ktu. Bllı\kla daha zlvade mem 
nun oluV('lr1a'!'dt. Arkadaııtannm lnllkamr 1\

lmmrş oıa~kt• .. Blı, kumandanlan kad8.l" 
k~.,"" Jıı-.ı•lıı.rıvdr da. 
MUUılş bfr hırsla Uerl atılan kuvvetler, 

'taldkate.n kat kat fazla intikam aldılar. Bin 
e.,lr almml§, on iki top, yedi bayrak elde e. 
~llml§tl. 

Hasan pap esirlerin ara.anıdan U1: )ilZ ta. 
ı:ıesinl yanına alarak bta.nbula gel dl . Mak. 
sadı, aldığı intikamı göstermekti. 

:Lstanbulda doğru Avusturya ııettrlntn evi. 
ntn önllne geldJ. Alayın en önllnde mu.zika gi 
diyordu. MUzlkayı dU~mandan almml§ slltın 
ları, ganimetleri taşıyan arabalar takip et • . 
n:ekteydi. 

İ§te Ha.san paşa hem intikamım almtf ve 
hem de aldığı intikamı gözönllnde herkes'! 
göstA!rmlştl. Fakat dUşman gibi gayri lnsant 
bir h&rekctte bulunmamıştı. 

Niyazi Ahmet 

......................................................... 
Manevra ve misafirlerimiz 

FOTO ETEM 
Manevra ve misafir heyeti ge
zilerinin İzmir vapuru seyaha
tinin, İsmet İnönü çayının inti
balanna ait resimleri 

Beyoğlunda 

FOTO ETEM de j 
bulabilirsiniz i 

·························································· 

Tonton 
anıca 

DlYıınP~fayo DD<nye 
b ö OQyor 

Aşk 

yalanı ... 
Roman ve hikS.yeler yalanla dolu- l 

dur. Bundan yaza yaza bana o kadar bık f 
kınlık gelmiştir ki, yalan söylemekten 
ve dinlemekten ve hatta okumaktan 
nefret ederim. Birini yalancı gördüm 
mü, en tuhaf nükteleri yapsa bile ken· 
disinden fena halde srtkım sıyrılır. Ka
tiyen roman ve hikaye okumam. En e
saslı malümata istinat ettiğini s:lndığım 
kitapları, makaleleri okumak fidetimdir. 

Fakat, doğrusu yalan söylemek de 
hazan lAzımdır. Hani şu meşhur şark 

hakimi Hafızı Şirazinin: 
"Duruzu maslahat amiz ... , meselesi.. 

Bahusus aşk hususlarında azıcık ya
lan, bütün bir münasebetin tuzu biberi
dir. 

Bir sefer bir yalan söylemem lazım 

olmuıtu. Onu söylemediğim için müte· 
essirim ... 

• • • 
Parise gitmiştim ... Bilyiik ümitlerim 

vardı: Gezmek, eğlenmek, bahusus, ev
velce talebeliğimi geçirdiğim neşeli şe

hirde!:i gibi bir muhite düşmek ... 

Halbu1d müthiş inkisrlarla karşılaş
tım. Bu koskoca şehir ortasında yapa
ya11'ız kaldım ... Daima Uç beş arkadaş 

muhitinde yaşamağa alışını tım. Burada 
ise tanıdığım yoktu. ''Kupol,, denilen 

bir kahvehandde Türltlerin toplandıkla· 
nnı öğrendim. Orada Türkçe gazeteler 
ae var demişlerdi. Gittim. Bir avcırun 

pusuda yatışı kalibinden bekledim. Ga
zeteyi ilk alana kendimi takdim ettim. 

Evet, bu, bir Türktil. Fakat q,am
başka bir füemin insanı .. Ben ne havada, 
o ne havada' ... 

CaddeleAfe do1aşıyordum. Tıiyatrolar, 
sinemalar, barlar beni uyalıyamyordu. 

Yakup kadr;nin de bu hisleri anlatan 

bir hikayesini okumuştum. Galiba ismi 
-,alnızlıktı. 

Hele türlü tilrlü hayallerle gelinen 
bir şehrin ortasında, romanlarda oku
yup hayalimizde büyüttüğümüz Parisin 

ta göbeğinde böyle bir melfin!•oliye ka
pılmak .... Allah düşmanıma vermesin ... 

Param yok değildi. Fakat Parisin 
para sarf ediş ölçı:ilerine nisbetle benim 
ki devede kulak kalıyordu. Hem de de-

vede piTenin kulağı 1 Belki bu aczim de 
bedbinliğimi arttırıyordu. Daima idare
li davranmak mecburiyetini duyuyor
dum. 

Bir akşam: 
- Eeeeh, artık illallah .. - dedim. 

içinde cıvıl cuvul bir halkın neşeyle 
kaynaştığı bir bara girdim. Muzik, 
d:?n, kıyamet. İçtim. Mutadımdan hay
li fazla viski .. Arka arkaya ... 

Bazı insanlar bar kadınlarını bütün 
cins Havva kadınlanna tercih eder. 

Doğrusu, ben onlardan değilim. Fakat 
bir taraftan viski, bir taraftan yalnızlık .. 
Etrafıma bakındım. Ta ötedeki masada 

biri sarışın. diğeri esmer iki kadın otu
ruyordu. Baktılar, baktım. Gülümsedim 
gülilmsediler, 

Elle: 

''- Masama buyurun!., işareti yap
tnn. 

"- Sen bizim masamıza istersen 
gel!,. iş~reti yaptılar. 

Ne yalan söyliyeyim !jÖyle !düşün

düm: 
"-önceden hayli masraf etmiş. ya

hut garsonla uyuşmu olacaklar. Hepsi

ni bana gördürecekler... Fakat, adam 
sen de!. ... aldırma .. ., 

Gittim. Yanlarına oturdum. Müm
kün mertebe gırtlağımı fransızcanın 

"r'' lerine ayar etmeğe çalışrak konuş-

1 ~''J ıı ı 1 1 ı ı ' 1 1 t 1 ~ .ııı. . •...-: .. 
mağa başladım. İngiliz telaffuziyle ve 
pek bozuk br cümleyle, !ransızca bilme
diklerini. ingilizce konuşup konuşmadı
ğımı sordular. 

Almancada karar kıldık. Bu dil: mü
kemmel biliyorlaridı. Meğer, onlar da 
hemen o gün bu chre gelmişler. Fı r td· 

nesi bir şarap tacirinin kansı imi~. A•lı•

lerinde adet, kRrt kocanın birlbiri:ınen 
senede bir ay kadar uzaklaşması. &cya
hate çıkması olduğu için, kadın ranın
daki Polonyalı bir akrabaoıiyle birlikte 
işte Parisc gelmİ§. 

Bir pansiyonda oturuyorlannı11 .... 
Evvela inanmadım. Sonra, hakik•ti:ı 

bu olduğu meyidana çıktı. Ertesi gün bu 
luştuk. Daha ertesi gün gene ... Ve bir 
.:y tatil müddetini birlikte geçirdik. 

Ancak bir tart koımuştu: 

- Kimseye bar olmamak prensi
bimdir. Ben kendi masrafımı çekece
ğim. .. 

Mümkün mertebe prensibi bozul
muyormuı gibi göstermeğe 'Çalıştım! ... 

• * • 
Nihayet ayrılık günü geldi, çattı. 

Garibi şu ki, ailesinin ismini bile söyle

memitti. İngilterede bir ke..'dın arkadaıı
nm adresini verdi. Onun vasıtasiyle 
mektup yazabileceğimi söyledi. 

Sonra, sordu: 

- Başka söyliyecek bir şeyin yok 
mu? 

-? 
Cevap bckliy~rdu. 
Ona güzel bir hayat, mesut bit istik-

bal temenni ettim. 

- Nerede? Kiminle? - diye sordu. 
- Kocanızla ... Ailenizle .... 
Gözleri sulandı: 

- Demek, bu, böyle bitiyor? 
Ne söyliyeceğimi bilmiyordum: 

- Desem ki, onların hepsini bıra

kıp seninle beraber, nereye gidertek .. 

Her §eye rağmen. .. Hatta zengin olma
dığını bilmeme rağmen ... 

- Bu, cinnet olur .. - dedim. - il.i
mizin hesabına da ... 

Ağlamağa baıladr. 

- Demek ki, senin üzerinde asla 
müessir olamadım ... Tesiri.m, bir aylık 

eğlence hududunu geçmedi. .. 
Şayet: 

- Haydi, gel. .. Nereye istersen b1r
likte cidelim ... Neyimiz varsa paylaşı
m:! - deseydim, biliyorum, gelmiye-

cekti. fakat memnun olacaktı, kemli ken 
dime itimadı çoğaltacaktı, kadınlık gu
ruru okşanacaktı, Fakat demedim. 

Yalan söylememekle doğru yaptım. 
Fakat bu macerayı berbat ettim. Evet, 

aşk yaianı .•. Lüzumlu bir şeydir .... Ye
ri de vardır: Söylemek gerek .... 

Tekirdağ 

Demir 

(Va - Nii) 

civarında 

madeni 
aranıyor 

Maden tetkik ve arama enstitüsil 
çok ümid veren mühim bir demir ma.. 
deni tezahürleri üzerinde daha çahş

mıya ba.şlamıştır. Bu araştırmalar 

Trakyada, Tekirdağı civarında De -
mirköy namını alan köy civarında ya. 

pılmaktadır. Bu köyün bu ismi ah~ı 
boş olmadığı gibi Fatih Mehmedin 
Bizwsın zaptında en mühim rolil oynı. 

yan topları da burada döktürdüğü ve 

buradan rıkan demirden istifade edil. 
diği nesilden nesile intikal eden hikA.
yelerden bilinmektedir. Bu civarda ba. 
zı tez:ıhürlerin göriinmesi üzerine ma 

den tetkik ve arama cnstitüsil mühen. 
dislerl oraya gitmiş ve tetkiklere baş. 
lamışlardır. 

Halen Demirdağdan başka DhTik 
civarında Sıvas • Erzurum demiryolu 
üzerinde ve Malatya vilayetinin He

kimhan kazası e1varmda Hasa.n Çele. 
bi mcvkiinde Sıva~ • Malatya demir. 

yoluna altı kilometro mesafede iki de. 



İata.nbul at yarışları mevsimi, yarın, saat 
l:S de, "VellefendJ,, de yapılacak olan altı 

kO§Uyla, nihayete ermektedir. 
Be§ haftado.nbcrl devam eden ve her haL 

ta daha fazla rağbet g dren 1937 senesi ya. 
rl!}larmm bu sonuncusunun da gerek mem. 
leketlmlzln en iyi hayvanlarını bir araya 
toplayacağından, gerekse, zengin lkrıımlye'ı' 

ri ihtiva ettiğinden, her zaman.kinden daha 
btiyUk bir rağbet göreceği muhakkaktır. 

Birinci yanş 
'09 yqmda, yerli yarmıkaıı İnglll:ı erkelt 

ve dişi t.aylara mahıms. 
(MPA.fe: 1600 metre; Jkramlye: 190 lira), 
Sahap (Prens Halim), Ülker (RI!at), Se. 

vim (Htlııcyin), Uğur (Salih Temel), 
Ba yan,m en 1)1 atı 9Uphefllz Sahaptır. 

Fakat '9 ve ıss klloluk atların, yanında. 6'7 
ldloy!a kotmasr, yanşı ka:t.anmaaı lhtlmallnl 
bir hayh azaltmaktadır. tnker gayf't aerf bir 
hayvandır. Uğur hant klloyta kotuycr, bu. 
ııun fçln gelebilir. 

HABER'ln favorllerl: Ülker ve Uğur. 

ikinci yarış 
tig -ve daha yulaı.n yqta hallskan İngUl.ı 

•t ve kaıraklıırma nıah."ua. 
(Mesafe: 1800 metre; lkramlye: 4'70 Ura), 
Beklr >(Burhan Ieıl). Dandl (.Amm Çır

pan), SWUn (T. All Çınar), Novia (Pren.s 
Halim), 

Y&l'I§m, Dandlyle Xovla araamda cereyan 
e4eof'ğl muhakkaktır. Bundan lkf batta ev. 
vel, gene böyle bir yarıııta Da.ndl gayet kU4 
etik blr farkla Novlsl wnnll§tu. Maa.maruı 

Novfalıı bu defa, röva.nşmı alması kuvvetle 
Pmbtemeldlr. Bllhns._~ ki, Da.ndlnln bacakJa_ 
nndan muztarlp oldnAu söylenJyor. 
l HABER'ln !avorllerl: Novfa ve Danı11. 

Üçüncü yanş 
tkl yqmdakl hallskaıı lngil.lz erkek ve dJ_ 

ti taylara mııluıus. 
(Mesafe: 1000 metre; ikramiye: 1000 Ura) 
Komlsarj (Burhan I§ll), Parlata (Dr. Se. 

ferol), özdemlr (Ahmet Atman), E§ln (Ah. 

ınct Atman), Romans •(Prens Halim), Flor. 
ya (Fevzi Karaosnıan), 

Bu bin liralık yarışı kazanma9r muhtt\. 
tnel olan hayvanla.mı baıtmda. 1Uphesl:ı: Ro. 
mana gelmektedir. Uk yan,mı bUyttk bir kc>
layhk ,.e pyanı bayrct fulelerle kamnan bu 
çok güzel tay bu defa rakiplerine nazaran 
daha ağır klloyla koşmaktadır. Diler taraf. 
tan, yanında. Avnıpadan satm alman lkJ gü_ 

:r:el tay k°'ma.ktadır. 
HABERln tavorllcrl Komlsarj ve Romana.' 

Dördüncü yarış 
Dört ve daha yukarı yagta yeril yanm 

kan ve ballskan Arap at ve kıaraklarma 

mahsus. 
(l\lef&.fe: SOOO metre; lkramlye: 610 Ura), 
Bayburt (:Mare~ Fevzi Çakmak), And. 

nbudin (Fahri Atlı), CeylA.n (Salih Temel), 
Mahmure (Salih Temel), Ayhan (RUstcm 
:YUrUk), 

Andrebudln geçen hatta güU'J bir Y&M§ 
kazaıımı3tır. Bu, u:ıun meaafryl yanıtın kfll!. 
dlalne gayet iyi geleceği anlaıtılryor. Mahmu 
renin geçen hatta, hlc; :r:orlamadığ"r ve ıırf 
)'armkJ yarıııa ha:r:ırlandığı glln glbl aşlklr • 
dl. Blnaenalel h en tehllkell Takip olacaA-ı 
1rmhakkaktır. Rıı)burt maattef'-8llUUr, bu iM'. 

ne lyl k°'ular )apmadr. Maamaflh trhllketl 
olabilir. • 

HABER'ln favorileri Mahmure ve Andre. 
bu din, 

Beşine; yarış 
Dört ve daha yukarı yaşta yerli yarımkan 

ve ballskan Arap nt ve kısraklarma ma.hsu!I 
(MPıutfe: 2800 metre; lknımlye: 250 lira), 
Necip (Bayra m P alaska), Benli Boz. (Ah. 

ınet Bozı. Sada II. (Mehmet Çırım), Sürek 

'(Enver Tunçay), 
Gayet gU:ı;el bir at olan Benll Bozun, ge_ 

f.eil haftaki uıun me:::ıf Pli yarışta bir hal 11 
:yorulduğu muh~kl.nk1ır. s :r ft..:ıfta ara:la. 

,_ .. e 1 . 0,.11_ blr10d 
sene u:ıun bir mc:::ı. ':u h ' 

gelmcsl lbtı.1~rnı oltlL.I ~ T-nın:ı r.ıftkia. 
dır. Diğer tarnft!1, s•·!' be ) T.:'l'j l(tn lııuır_ 
2annu, .JnJdrıtr le ko,nt!'lt•~::·r. 

HABER'ln fcvorllcrl Necip ve !":.eı1 :ı IT. 

tek aahııa alt olduklarır.da.n, Jarı ı muhak. 
kak au H'Ja bu atn ka:ı;arunıuıı da. me,·zuu. 
bahs dPğ"ildlr. Ç'linkü, J&nııı, şUphesl:ı, faz.la 
para kazanmwıı, lleridekl yanşlarda kllo~u. 
na. teı;lr ~rapmı~ u.cak olan at ka1.anacaktır. I 
Bu at hangi ldlr~ Bunu da at 11&hlbl~lc an. ı 
trf'nörü takdir ffler.ektır. BlnaenalcJ!ı, bu U~ 
attan herhangi biri ı, krndi~lnl hiç zorlamn. 
dan birlnc.·I gf'leblllr. 

HABER'ln f'avorilerl: Tlhu ve Sahap. 

"Çifte bahs,, UçtincU yanştan, dl:lrdUncU 
yarışadır. ÜçUncU yarışta ise "ikili baha, 
vardır; yani arzu edip de, bu yarışın hem 

birincisini hem ikincisini tayin eılecek olan. 
tar ayrıca aralarında bahse tutuşacaklardır .. 
Tabii, aynl yarışta, diğer yan§larda olduğ•ı 
gtbl, bir tek plAse ve ganyan da o~'l\ana. 
bllecekUr. Fuat EMIRCAN 

Yüzme ve 
yelken 

Şampiyonluk 
mUsabakaları 

28 ağ\ıııtoa cumartesi, 29 pazar "'e 30 
pazartesi gilnlcri saat H te Moda koyunda 
yelken §&IIIPlYonası yapılacağından 1.§tlra\I. 
edecek sporcuların saat 10 da Modaua ba. 
kem motöründe tertip heyetine mUracaaua 

tekne ve mtısabıklan kaydettirmeleri, 28 v-:ı 
29 günleri de saat 14 de Moda deniz koyun
da yüzme birfncllikleri yapılacafından qa_ 
ğıda isimleri bildirilen hakemlerin o günler. 
de Modada bulunmaları tebliğ olunur. 

Başhakem: A. Fetgerl, hakem: Sıtkr, ha., 
kem: Şazi, hakem: Nedim, hakem: lamall, 
hakem: Hüsameddin, hakem: Zeki, hakem: 
Bekir, hakem: Rız.a, hakem: Harun. 

iz mirli Vehap 
Pıofesgonel taktm
larda oynadıktan 
sonra bizim milli 

kümede de 
ognagabiliı mi ? 
f :ıınıirin meşhur merkez muhacimi 

Vahab, Fransanın Rasing klübünde i
ki sene kadar oynadıktan sonra tek. 
rar memleketine dönmüş ve Alsancak 
ismini alan eski takımındaki yerini 
almıştır. 

Vahabın bu takımda hem oyun oy. 
nıyacağı hem de antrenörlük yapaca. 
ğı söylenmekteyse de biz buna ihti -
mal vermiyoruz. Fransada bulunduğu 

iki sene zarfında profesyonel timlerde 
oynamış olan bu futbolcil şimdi de an.. 
trenörlük vesikasını hamil olduğun -
dan takımının milli küme maçlarına 
iştirak edemiycceği gibi Fransada tek 
niği artmış olsa bile milli takımım.z. 
da yer alamıyacağı tabiidir. 

Pire muhteliti 
Dllo şehrimize geldi 

Festival koınJteai tarafmdan latanbula 
davet edilen Yunanlsta.nm Pire muhtelit fut 
bol takımı dün öğleden sonra ıebrlmlze gel. 
ml§Ur. .Misafir futbolcular bugün ille maç. 
Iarmı saat dört buçukta Galatasaray • Be. 
§iktq, yann da Fener • Güneı kart§ık ta.. 
kımlarf.le Taksim stadında yapae&klardıı'. 

Yunanlı futbolcuların tatanbul mtıaabaka. 
larmdan sonra f:ı;mfre giderek panayır mUna 
aebetlle orada Ankara ve lzmir muhtcllUerf. 
le de fkl maç yapmaları lbtımall vardır. 

,,.. 

.:fit 

Boks 
1

{ 

Vaıro a~oır dlblınya ' 
şam ıP>DYCırl1 Duğu 

DUnya yanağır boks §&mplyonluğıı fçln 
Yunanlı yumrukçu Hristaforldis ile Belçika... 
lı Gustav Ruthun çarpışmaları ihtimali var
dır. 

Yunan futboJ federasyon 

Balkan kupası 
aıasıfl Maçlarının şampiyon lahımıaı 

yapılmasını istıgor ., ecıec 
Balkan kupa:ıı futbol maçlarından bir lh. f utbol kupa.sı maçlarının lfl ti g 

B haltlk& tilU yuz.ünden evvela. Yugoslavlann sonrcl dana çıkm'§ olur. u asyoııu ço 
da Yunanlıların hariç kalmaları bu 'mntıab'l.. tutan Yunan futbol feder 
kaların yalnız. bir Rumen, Ttirk ve Bu'g lr bir tekli fte bulunmuştur. ııılJll 

ı kadar takımları arasında oynanmasını lnt ac et. Yunanlılar, şımd ye 111aıa 
mi§tlr. Nitekim bu seneki maçlarda Pekreş. arasında yapılan bu kare~~)(te. Ot 
tc bu Uç takımdan birinın de mllııa tıe kalar. llnın değiştirilmesini (ate 111ıııı 
dan çekilmesi ihtimali düşUntiltirac Balkan pa kupaaında olduğu gibi ıyoıı 1<1 

yerine her memleketin ııaııtP ~al 
r88ınde. turnuva usullyle rnUsB 
marıını teklif etmektedirler. Belgrat atletizmi 

müsabakaları 
Bu kaışılaşmalaıa 
Macaı, Yugoslav, 

Yunan ve llalganlar 
iştirak edigoı lar 

Balkan oyunlanna iştirak ctmiye -

ceklerini iki gün evvel haber verdiği

miz Yugoslavlar, Bükreşteki Balkan 

temaslarından sonra Belgrad büyük 

atletizm karşılaşmalarım hazırlamışlar

dır. 

Belgrattaki bu m:.isabakalara Ma 
caristan ve İtalya atletizm takınılan 
davet edilıniılerdir, bunludan başka 

Balkan !ampiyonluğunu bu sene kie ka 

zanacaklarr muhakkak olan Yunanlılar 

da Bükreşten doğruca Belgrada gide

cekler ve Yugoslav - İtalyan- Macar 

atletizm maçlarına gireceklerdir. 

-------- kol 
Gilreşi bırakaca d 

Cim Lon 
11 A tinada elli nı 

drahmi ile bir s 
salonu gaptııB 

ııeuyıe 
ParfstekJ aergi mUnaae ,aıxıPi 

len dünya serbest gtırel cıııı ı.ot' 
kazanan Yunanlı pehlivan ya 

dah8 
dan sonra üç mu.sabaka _ t/J 

teeUe•-
re§ten çeklleceğlnl gaze tıJ.<tıel 

Dünya birinclstnln bu ınUScııı> 
bl hentiz maJQm değildir, a d 
maçlardan sonra yunanıstan ..... 

ğt 0ıdu"ıı-plmdlye kadar kazandı ~ ( 
vetten ayırdığı elli mtıyo~unad& 
ramrzta 625000 Ura) ile ,.ı 

en bUyUk ve en güzel spor~ <1e 
ettirecektir, bu ııaionda gtır 
lan yapılabllecekUr. iflO 

ra bU 
GUre§l bıraktiktan son ~' 

törlUğüne ba§Iayacak otan en ııı 
nm bUtUn arzusu dUnyanın ed 

davet 
re§c;llerfnl Yunanistan& ~evY"r 
ye kadar Parla ve yahut gtırel 
makta olan dünya ser~ ıcettıı4 

dl ıneınle tlJ'' 
Iufu maçlarmm ken ..,, ..... -' 
uı eyv• ~vuUuıS~ ı .... • • 

1 
Kakem ıoıtlh90 

aJ<eıııle 
Yunantatanda !utbOl b ınıştıl<• bil 

edileceklerfnl evvelce yaz ,.o vasl11 
Jar geçen hafta başlaın•§ andoııl' 
Jlği Jatru 1ktnclliğf, sarg daJl ,,.ı 

' nıar 
ğtl kazanml§Iardır, Bu ıard11'· 
ldşl da.ha muvaffak o1ınu§ b 

ıat<ıl1lı 
Yunan millt yüzme rsd• ısı 

sıra ve Flllatlne giderek o 

yapacaklardır. Hrlstltaforldla Belçikalı ile k&r§ıl~madan 
evvel Klnt Conas ile bir müsabaka yapacak. 
tır. Misafir futbolcu1ar Pirede yaptıkları egzersiz maçmda Bursa~, 

Spor hare~kuı 
Yeni bir teşe biri 

• ıııulı• 
Bursa, 26 (Huauın kte oıııı 

- İnşa-atı son.a crnıe :,ireff 
fahrika&Jnda futbol, V: bele 

·rıı ,o 
basketbol, tenis ve ı a e"rııe1' J Q ro 1 • ÖlUm wkuunda muaWmlere )'arc.nn e. J birdenbire Amerika reisicumhuru tarafından aaf te g ., 1 ~ t. K t. : ~en cemiyet muallimler arasında llkmektep çağrılmasından sonra, Amerlkadakl lngilf.z bir spor kolu f ıye ·r1' c;ıı' 

'f. Unkapanı Kızılay kamunundan : 
28 

a. talebeleri için bir kıra&t Jdtabı yazma mü.. ae!lrl Slr Lendııey de mezunen lnglltereye dir. Bu işlerin şirndı 1portul 
ğustos 937 tertip edilen sünnet dUğl\.ıU ha. 

1 
Duras 

vanın yalh-nurlu gitmesi dolayıslle eylülllıı aabak&aı açmııtır. gelmektedir, fabrikada ça ışan ~ ~o 
o•.. .y, HQkQmet heaa.bına Avrupad& mt·htellf Be 11 k af p0r1l • 

4 Uncu cumartesi günUne teehhür Pttlrilcll. k ol .y. yneym el aj8.ll!lar ongre Yugos. maktadırlar. Bursa s ... e 
1 fUbeler üzerinde taball edece an gençlerin lavyanın Dubrovnik yolcu gemisinde içtima. atı J"• 

t;ini davctıllerimlze üzillerek bildir riz. lmtihanı dün 1atanbul Jtaeslnde yapllmııtır. olacagy ına şüphe olrıuY 
• Galata mcvlevlhanesi ilkmektep haline •Bu eene muhtelll llae ve ortamekteplere larmı yapmaktadır. Vapur bir taraftan Yu. 

1 
d ' l riz lŞ 

getırtıecektır. goalav sahlllerlni dolaşmaktadır. haşan ar ı e · tca 
2000 talebe almacaktır.. usabfl 

Jt. Atattirk kbprilsU inşaatını taa.hhtit eden • Ecnebl ve ekalliyet mekteplerinin yeni .Y. tngllfz bankeri Lord Valter Rostchild, YUzme ın )f. 
dört konsorslyomun umumi mUdUrU, dün §eJ. müdUr muavinleri dU4 maarUte bir toplantı Herttordshirede kA.ln Trtng Parkta.ki ma!L Kıymetli saylavıııuzt ııa 
rlmize gelmi§tlr. Köprünün mtihlm bir kısım yapmıglardrr. klnealnde 69 yqmda vefat etmiştir. MUte. kirgede yaptırdığı yüıtıl1 ,;,. 
malzemesi yoldadır. veffa, Rotachlld bankası tnglllz kıamrr.m ıe- • spora 
~ ŞehlrcU!k mütehassısı Prost bugünlerde O 1 Ş A R 1 D 'A : salı gençlerın su 

tı idi. Varisi 26 yqmda bulunan Vlktor RoL clı tır 1 İktisat "'ekili eeıaı Ba~-n zi~·aretıe liman ve -'-l •ehlrtemek sini uyan rmıı · . 11aP1 
• .. J.. ., • teçllerln yiyecekle~"' .. ve achllddlr. el nberı ı 

daimi serg i lle ticaret ve sanayi mıntakll'1 fabrikalarda patlamalara. aebeb olmak suç. Bir kaç hafta a 
1
,. .... 

• Bulgar ordusunun manevralan ey!QJ k a •-etrafında görUşece"ktlr . Jarlle itham edilen dokuz Troçkl taraftan. 1 k'- ,, _._al Al me mu··· ... ba.kaları ço •d ye 
sonunda yapı aca .... r . .-anun ara man. .... ı,-:f. Nafia vekaleti, elektr ik şirketi murab. nm, Lenlngradd& tdam edildiğini Mornlng H .. bU r1 

haslarmı gl:lrl!ımek Uzcrc Ankaraya çağır. ya, İtalya ve Yugoalavyadan asker! heyetler maktadır. enuz dikte 
Post yazıyor. dav~t edllml§tir. 

1 
göster fet mı§tır. • İtalya, ÇlndekJ ıutaıarmı takviye için aporcu anınızın • • bİÇ te 

• Eltalllyet ol:ullannda tUrkçe dersleri ted Habe§latandaki "Beyaz ordu.,dan bir mlktar • Belçika hava müdafaası §efi general kıymetleri bugün ıçırı 
rls.ı. tr, daha sıkı ııekilde murakabe edilecek. asker Çine göndermektedir. Hindlatanm Kal Duvvlm1er Berllnde Alman bava ordusunun maz. ,erbett 
tlr. kOta ıehrinden de ılmdlllk ikJ tabur Hint as mlaaflrl bulunmaktadır. Bilhassa 100 metre. ~\lrt' 

:f. 8.•a 24 saatte 4 tllo vakası sl:lrtilmU§. keri Uzakprka git:rni§tlr. • Alman tebaasmm Çekoalovakyadan çt. İb hirn1r1 ce 
l!l flrl BI h karılmakta olduğu h-ıbcrt tekzip edl:mekte. Duraspordan ra dere 

r. • .Y. tngllteredekl Amerikan ııe ngan ın ligyini kazanarak aldı~ı 
• Tmkya gUmrUklerlnde tetkikler yapan dlr. ut 

g!imrill<ler nıtisteşan Adil Okuldqla gUm. • Hlnd•atanm Alla.hab: ~ehrinde l!'illatı_ takdirdir. ..,uteri~ 
Altıncı Yar:ş ( Vi!tyct İllt:lcİ rll!derıı bı aıd~UdürU Mustafa Nurt ıehrlmlzt' nln taksimi aleyhinde bir Filistin gür.U YL Yeni ve gençf yküz;tler cJ,ı1~• 

) (fö'1:n ' er r. pılacaktır. . eder ve muvaf a ıy 
1 
... stP .... tccri~bc ko~~sn pı ••• 

1 ..- • Ankara - Adana trlefon hattı CumhurL ,,. Macaristan kral naibi husuat mahiyette hassa bu havuzun ya erııtetce 
"09 ,.e dalı..-. ~"lı' ı:ı:-: T.,t~. e.cnc:.i l<...u ta 1' yı-t hayra mındıı açılacaktır. bir -yahate çıkmı•tır. 1taıva, Avu .. turyll. ' 1 ınıza 111 

kt ' , rı"-' ""' ,. ., lan sayın Aay avı pyan hrr iri. ı mo:..,ıp nt '"' ··.!.;.:.ı 1 • tzmlr t,.1ef•m .ırketl ı;atın alma muka. ktl · 
, !i ' İsviçre \'il Almanyaya gldece r. kk.. d nz 

mab.!lu-. · v<J ecıf ta'"dık edilmek U1ere Vekiller heyeti. na teşe ur e e ' bllfl 
(Mesnf": 1500 met ... . ll:r ~~...iye: 7i:> ı ::·'t i. ... Atınada da tifo ha11talrğı görr 'mUştUr. A ad oh• 

nf' vrrllrn
1

şUr. Duraspor n '" Prens Ballr in $., '..o: pr, Ti"u~I V" C .. Cır.r.':<r l kl l !I CUMARTESİ • Suriye başvekili haatadır. CB,.. 
Ynlnız ı-r.·•."J ı:..·11n-. n•: nı; h'1J'9"n·n ı , . 1 :f. ı;;aıı g llntl l)cfterdarlı a er zamam 11- Şamda yüksek tah511 genc;lerl "l'kl'ıme. karşılaşa. , .. cf , 

ı .. ı-lıniş r:ıe llye memıırlnrı .için bir lmtlhaıt ACUSTOS - 1937 
1 

d l bıru• 112.·•' 
t:trak t'd"~ğl t:.ı 750 11"1'!6· ;:\ :-·•1 1 lr :ınll .. '"lcrl ·. 13,..... _ ce-·-'vellhır: 21 t,. muha•ıt bir parU kurmuş ar rr. D uporlu ar, •. 

17
.,. 

Yap,.uc~ktır. ., vv " ......... ., ur as uııu ı•rl;ttlr. Dlıtrr ut 1!1:-'.:p!rr· . ,,., l'r -ıs H.•11 . Marcan fntın••ı • Jngllterenln FillııUn fevkalAde komlsert ıml 
29 

Ağustos g ııd 
._, Dablllye memurları için yeni bir leşkl. ~ ...,. tak an . . • ftİyo , 

mln aUan taı-t·-d .. rı k•.ı. .. • :,. ~,. ;; r ~·ı~ıt•• ... OU ı bat ı gelecek hafta Londraya gidecektir. Komfıı•. ....rrı,..-. ~lllı 
IAt k ınunJ l !\ylhası hıızırlanmrştır. · Gtınf'tln dotuto neş" '' len lstanbul ikıncı ,...--!te SJIP"'' Jll:ı: olan lt-.ı y:- rt.-ı 1tt' r n• h """ J"ieıw 1 

fl,21 l8,~0 rin bir daha dönmiyeceğf 1öylenm3ktedir. ıicJU P 
:J'Onnak twt~-r···K--.I r.r'":.: •·· . -. ~•mL r"!': - ~ lıo'ant:ul _ Edime asfalt~ı~n:ın~-~1~ı:~ta~n~b:ı•:lL.u..,~..:.:..._._._._..aa......_. ...... ..:._~-..ı..~.JL~.:;.~:::.::_~:..ı~.._:~--a.::.-.... ıı..--1..dolııhi.sıaıLl.d11liUll.!U:!!::.=.. __ _. 
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• 

tamamen 
listesini~ bugün 
neşrediyoruz 

~. "eıılıı ~Of. lriYaıı 1 incide) 
~At. l\aık ŞukrU, tnran, Kazım, S • lbtahi an, Hüsameddin, M .. 

,, .<::tvdet ın, Mustafa, C. H. Ato. 
~ ' ~kı, liilmi, 1. Hakkı, 
~ llakkı'. ehınet Cemal, Rıza, 
ı~_e binb 1 l!, ""l!lller: aşı 1kt.an yarbaylığa 

~ ~ t.\ııti, Şev 
h~ tner, 1 F' ket, .Fehmi. Tuncer, 

~i,:1. Sadık, .;h~ı, A Nafi, Ziver, ı 
~~ ~11r· urı, Arif. A. Kazım, 
t.=~diıı, " 1

F' 1'evfik, Celal, Kemal, 
~ 'TJ.. ev . 1 
~i~ ıı, brahim Etem, O. 
~. lde W 
~·ta tet'f~başılığından piyade bin. 
~ lti, ~~?enler: 
!\ti ~ıirraıı 1 İzzet, Ziyaeddin, Hiı. 
~~' er11k ~an, Reşid. Şefik, Ne-

t 'ı \t t ..... rı, 'E~ref Fehmi Mecid "3t .vıv1, ı .. • , , 
~ ~ ZUhtu 13. t Muştak Erzincan, 

'n eına1 ~Ilgazi, Mazhar Kantar 
-eşad Ze urum, Nazım Nevre. 

~'1-~bıYı~~· Mahmut Halep, 

1~ Yl, ~aik ~usrct Eyüb, Fuat 
l~~la, Sabr· Kastamonu, Lebib 
~~ A.ıp ~ 1 

Bursa, thsan Fatih. 

il' elrııah i:~Ya, Münib F..<lirnc, 
't l\ı~etrıaİ ~~nU Van, Neset Ma. 

~ .... ~ .... ~Yf 1kt:ruı. Ziya Van, Fu
~~lltıt, lld ls~~din İst. Cevdet Nas. 

lsınan ul, Zeki Yan, 1hsan 
lstanbuıl(onya, Hamza Sıvas, 

~bl-On ~ AbdUigaf ur Dcbrc, 
~~ b~tri Us tı_ı'i Rami, Neııet Er. 
-;-rı, ~)carı kUdar, :Kemal Mir. 

~ ~ ~k~ıkcsir, Tc,~ik Kadı
~1~1llı. ~k · Saraccddin İst. Zc. 
l1~f, ıt .... 4'· et ~rgük, Mehmet 

ı ııt ~ık li ı · li:a litıir 1 t arput. hsan Mn. 
~ tfı~da.l' li 8 a:nbuJ, Daim Bcrga.. 
ı;,f 1 ~tı. avza, Ahnıct Davutpa-
"'1.1~ .. a V r· · ~\ • ~ı11, ' ası Kasımpaşa, Ku 

~~k~ ır~~gp;ışn tRJ!lnı1 ~e-
liıu ~ , .\)· e, Alı Sana, Şc. 
~ ~. ~ııJu.u 1 

Musul, M. Tunçman 

\·~· ~~ di ~ ~unı~s, Abdülbahri 
~~ Suı kıye~ı, Hamdi Erzin. 

~·et~ ~;Ynlanıye, Hüseyin Sı
~~~ ~~~kat-a~· Hamdi Kırklareli, 
~~ ~y ısar, Tahir İstanbul, 
~ t; a.ıı?i ~Suphi Bilecik, .A15ım 
~ lıı ~~k. ~ede, Mahmut Elaziz, 
~ llı.C\ .. d'koy ~rn Uluborlu, Sala. 
'l\. 'Urı. gllk ı--. ' Fuat Kemnlpa.cıa Ek 
'l\h.,~I' 1 "E!h. • ' 
~ --~' l'a~b ıın Kıhcnli, Roylan 
t~ ~~~~can 1 lstanbl,!l. Muhiddin 

dtıı r. Q S1.. Slanbul, Tevfik Pirze 
''ll!l •as ~ ~ ~ah 'Cevdet Bursa, Scy. 

~· ~h ~'d.k1 ~et, kemnlcddin Aıtı_ 
ll.:.~ ~ ~i ~tı ntep, Mümtaz Eren-

~:'ıı ~buı ~' Kani 1stnnbul, 

1 
• ~ 'l{lzı~ ~anın Midilli, Fer.mi 

!") b ~~ ~tı.lc· SkUdar, Şevket Top 
1 ~"1 ''Ut oy N . F tih Kfı ~ ılel'be, 'l'evı:· • aım a , • 
~ ı.ıa:•-ael'i, ~k Trablusgarb, Sır. 
~~'r. 1'ıu/1et Yenibahçe. Se
~.~~e'. Ceıaı l Üsküdar, Tahsin 
\ ı 4tallıı ~§ikt stanb~l, Nuri ür-
~- llbuı, N ~· Selım Yedikule, 

ı...· ı~e Urı Biga, Ekrem Sı. 
~, le'-
~ ~eıu ~enli~· .. "%:ı ~er: ginden yüzbaşılığa 

~ ~:· ~ade, liakı E .. 
.""tl11 h-i Seı· Ytib, lzzeddin Er. 

\ ~aıt, }ıılts~nik, A \'lli Bolu. Zi. 
~~~<ı~İrı ~~a Soma, Mustafa 

ı.. , ~ 1 
n-J'I 

1~taşı, Suphi Fa
:\ s.ı a;:ıı 'il. erueyi, K. ·1 Er 

"t'I "rab1 amı • 
~ ~l~a 'trı Zar Usgarb, Cemil Ma. 
tk~i ~;tıltap::nbolu, Naci lstan. 

~~· lt'.Odra, ı...t· F'ehmi Erzincan 
~t~i~t·~~Yet l< 

1 
Erenköy. Cemal 

~• ll ~. 1\ıata'llrnpaa, Bürhaned 
~g~i alıaeddin Kırkla~cli, Cevad 

~ı"'<Q.·rı, ~bcı·uıkKayserı, Necmed _ 
~~ ı M. . erUrı ~~-:· ~-·<ıl.111\stır ..• Hıkmet Bit. 

"'!~ s.ı_urı "" • liusameddin Ka-
t ' ~h l'"'l'zin ~' in l< can, Necati Ça • 

t la~· ~uslli Ea.sırnpaşa, Melır.ıet 
"tıt, asleı'P..,. rzir.can: 
"'• ~ auıenıi - . 
·l'~ ~ttı.lcr: gınuen teğmenli • 

'"'q~ llııhu1, A.I; .. 
l\." • ltt .. ı,__ - Üs;kı:dar Saim ... ~a ~."11 .. ~ n . 
lıa rı lııtanlı-

1 
P..lı!~~eir, Osmnn 

lıt 't1>ut, Ahu., Zckı Erzincan, 
~. ~%ıtaı l ınet Eıiiziz, Şinasi 
~l~~di:tıınbt:!, Bahaeddin 

lstanb ' İÇaydın Sultanah 
uı, Şevki Ortaköy, 

Nihad Dinar, İbrahim Erzurum, Ne. , 
dim Üsküdar, Hayreddin Beykoz, Züh 
tü Adapazar, Haydar Denizli, Remzi 
Aksaray, Osman !staobul, Hakkı Van, 

Salahaddin t&t., Eşref tst., Sedat Kı
zıltoprak, Talat Üsküdar, Eyüp Van, 
Şevki İstanbul, Hayreddin üskü-Oar, 
Vasıf Fatih. 

Rüştu Üsküdar, Hikmet Trabzon, Muhiddin . 
İstanbul, 

!{cmal Scl0.ı)ik, Muammer Bursa, Ke- .Süvari Asteğmcnl,ikten Teğmenliğe 
mal Beyoğlu, Hakkı Aksaray, Salahad terfi edenler: 
din lstanbw, Sırn Erzurum, Kazım Aziz Manastır, Mehmet Edir.ne, V:as 
Bilecik, Enver Kırklareli. fi Bozöyük. Ahmet Harput, Emin-Us-

Celcil Bayburt, Niyazi 1::.tanbul, HGs- küdar, Fuat ist., Adnan Kadıköy, Sü • 
nü Burs.a, ihsan 'Elaziz, Necdet tstan • reyya Tekirdağ, Süreyya Kirmastr, 
bul, Hüseyin Refahiye, Reşat İzmir, Kamil Maraş. Enver Trabzon, Salahad 
İsmet Kırıehir, Hamdi Dimotoka, din Üsküdar. Faik Karacabey, H-mdi 
Mehmet Bursa, Hüsnü Er?.urum, Na • Kastamonu, Kasım Van, Avni Kırklar 
mık Bakırköy, Alae<idin Daday, Ab • eli, Orhan Harput, Şevki Orou. 
dullah Kemalpaşa, ~evzat Selanik, Re- Topçu Yarbaylıktan topçu Albaylığa: 
şat Trabzon, Şinasi Büyük<:lere. Recai Sami Trabzon, Kemal Se1Snik, Meh
ist. Şakir ist. Saim f st., Nihat Tekırdağ, met Tırnova, Etem Edremit, Zeki, Er
Cemil Bitlis. Kemaleddin Hırkaişcrif, zurum, Mehmet Trabzon, Sıtkı Söğüt, 
Yurdaöz Teşvikiyc, Agah Usküdar. Riza Erzincan, Saffet Yanya, Fahri 
Selim 1şkodra, Bahaeddin İst. Ziya Ha- İzmir, Kazım Bulvadin, Nizame:ldin 
sankak. Talat tlskudar, Burhan Eyüp, tst .. Celal Erzincan, ihsan Harput, Ke 

Cevat Çatalca, Nureddin Usküp. Yu· mal Yanya, Suphi Köprülü. 
suf Van. Songurtekin Üsküdar, Meh· Topçu Binbaşılıktan Yarbaylığa: 
met Gelibolu, ihsan lst. Şükrü lst. Sezai Erzincan, Niyazi Sivas, Cihan-
Tevfik Sivas. Orgaç ist. Fevzi Fatih, gir Baku. Şevket Batum, Kemal Van, 
Emin ist. Kemaleddin lst., Basri tst., Behzat Trabzon, Halit İst., Hüseyin 
Necati Usküdar, Sadettin Bursa, Nihat İzmir, Sabri Trablusgarp, İsmail, Lüt-

Akhisar, Nasuhi Adapazar, ihsan Elaziz, fü Paşa. Şevki. Firecik, Nazmi Erzu -

Ferid Bursa, Necmi Akhisar, Fuat Ay- mm, Akif İstanbul. 
dm. SaHihaddin Beyoğlu, Nazım Kü • Topçu Yüzbaşılıktan Binbaşılığa ter 

tahya, Vedat Üsküdar, İzzet Atine, fi edenler : 
Nure!:ldin Bilecik, İhsan Erzincan, Ke- Hfümü Bursa. Zeki Çorlu, Arif lst., 
mal fst .. Zeki Tırabzon, Bayram De- Hayreddin Kudüs, Zeki Trabzon, Ce
nizli, Kemal ist., Rifat Afyon, Akyıldız lal Beşiktaş, Nuri Selimiye,)smet Da-
Divrik. Ragıp Antalya, Ali Edirne, vutpaşa, Asaf Mihalcik, Nuri Setanik, 
Bineç Sarıyer, Şenyol ist., Rasim Er- Rahmi Nişantaşı, Hüseyin Edirne. Rem 
zur..ım, Behçet Kırşehir. Bahri lst., Eş- zi Siileymaniye, İzzeddin Yenipazar, 
ref Ordu. Nihat Kilis. Burhaneddin Ça- İhsan Dimotoka, Sabri Erzurum, Ke -
talca, Cevdet Bursa, Osman Balıkesir, mal Girid, Adil Selanik, Nusret ist .. E 

Mustafa Erzincan. Nihat Harput, Ni • 
yazi Kasımpaşa, İhsan Beşiktaş, ibra· 
hmi Üsküdar, Münir 1st., Mansur 
Elaziz, Mustafa Safranbol. Şefik Balı
kı: ·ı:. Rüatii Ak ek'i Bcl~ntep,. "ltnea· 
eli, Mecit Ed:rne, H~kt 'Eyüp. Niyazi 

sat Beşiktaş. İsmet Ta lıca. Suphi Kan 
dilli, Şefik Urfa Gali pGelibolu, Vehbi 
Bitlis, Muhsin Celalelddin T 0kat, Adil 
Bursa, Sadi İst. Sadeddin Kadıköy, 

us !sltodrıı. Ritnt 13il cik, Hüsnü 
Denizli, Enver Diyarbekir, Hamdi 

Kastamonu, Nazif Davutpaşa, Musa 
Kalkandere, Emin Haleb. Kenan Sarı
yer. Arif Fatih, Talat İstanbul, Lutfi 
İstanbul, Ali Mctroviçe Fehmi Har -

Bursa, Cavit Beşiktaş. Hüsnü Erzurum, 
Enver: Üsküdar, Sedat Karacabey. Ze
ki istanbul, Neşet Çorlu, Sadreddin 
Kadıköy. Servet Söğüt, Hab:lun İst., 

jhsan ht.. Hayreddin, Tevfik, Necdet 
1st .. Şevket Afvon. Akyol Bostancı, İr- put, Mümin Valdeçeşme, Sım Erzu • 
fan Mardin, Nuri Üsküdar. Niyazi rum, Nureddin Erzurum. 

Beyoğlu. Efdnl :Beyoğlu, Topçu teğmenliğindcn topçu -yüzba-
S ü 1 ey m a n Koyuhisar, Ziya §ılığa terfi edenler: 

Avanos, Faik Mihalcık, Nüzhet 1st., Tarık Mclroviçe, Kenan kadıkoy, Ab 
İbrahim Daday, Eyüp Hırkaişerif, Talat dullah, Muznffer Dcdeağaç, Hayred • 
Bursa, Necati Ankara. Nuri Üsküdar, din Van, Rıza İstanbul, Fuad Sivas, 
Esat İstanbul, Selami tlsküdar, Emin Selami İstanbul, Sadreddin Konya, Ab 
Kadiköy. Recep Sivas, Salih Hirkaişe- dulalh Hasankale, Galib Erzurum, 

rif, Rasim Büyiikalia, Sabri Balıkesir, Memduh Erzurum, Saim Trabzon, Or. 
Aziz Aksaray, Cclaled:lin Bursa. Refik han Erzi.ncan, Cevad Pirzcren. 
Kemalpaşa. Ziyaeddın Edirne, Sadettin _ Topçu Asteğmenliğinden tcğmenli. 
İstanbul, Münir Fatih, Nuri Marmara, ge terfi edenler: 

Osman Kütahya. Mehmet Balrkesir, Ne Sami İstanbul, Fuat .Kemalpaşa, Ve 
zir Mardin, Kamil Malc\tya. Kenan ist., .dad İstanbul, Fahreddin İstanbul 
Mehmet D"yarbekir, Tahsin, Selami, th Kemal Malatya, Reşad Kars: 

san. Ruhi, Hikmet, Galip ist., Sadik Necib İstanbul, Fikri Erzurum, Emin 
Bakirköy, Salim Ödemiş, Muammer İstanbul, Murad Edirne, Emin Edirne 
Milas, Abdülkadir Beylerbeyi, Tarık Yaşar İstanbul, Ahmet Tortum, Feh. 
Kastamonu. Mehmet Bilecik, Hamdi mi İstanbul, Sami Ermenak, İhsan 
Kara:abey. Abdülkadir Bursa. Sabri İstanbul, Sami İstanbul, Behaeddin 
Bursa. Fuat Kadıköy, Ahmet Üsküdar, lstanbul, Niyazi Midilli, Salahaddin 
Ram=z. Naim. Fehmi. Bursa, Sami A- D" ıynrbckir, Kadir Rize, Alp Bcylerbe 
dapazar, Fahri fst .. Sabri Harput, Ca- yi, İbrahim İstanbul, Selahaddin De_ 
hit Erzurum, Sadreddin lst.. Mehmet · l nız i, Vasfi Nevşehir. 
Maraş, Aliieddin tst., Enver Aksaray, Ha\ binbaşılığından )nrbnylığa terfi ~-
Hakkı Çanakkale, Şevket Aksaray, Şük denler: 
rü Bursa, Yunus Bursa, Ali Karamür
sel, Eyüp Erzincan. Kadri f st.. Sabri 
İnebolu. Zeki f st .• Kazım Beyoğlu, Celal 
Beşiktaş, Mu ta fa Beşiktaş. Niyazi Çal. 
Vahdettin ist., 

Süvari yarbaylıktan albaylığa terfi 
edenler: 

Şahabeddin tlsküp, Necmcddin 
Abl:lülvahit Erzurum, Kamil Nik- n 

sar. Şerif Cesri Mustafapaşa. Selim Se-

Naim Erzincan, Hakkı Manastır, Remzi 
Trabzon, lsmet ı-:rzurum. 

Hava ~ ll7baıtılığ-ındnrı blnbnşılığıı 
Cemli Çannltkale, 
Hı.uıv l<'gnwnllğhıdeıı _rti7.bn~ılı~a 

Cemal Kır§ehlr. Rag1p Sarıyer, Servet 
.Mardin, Şchabctun Demlrhlsar, Ziyaeddin 
Edirne. Muhiddin 1'~dlrne, Hakkı Erzincan, 

ıııu1111ıııııı ınırıı 1111111 11ıııııtt11111111 11 ıııııııı11111111ırıı P. nıtırıııııııırnı 

rez, Ekrem Mat, Aziz Eskicuma. 
Süvari Binbaıılrktan Süvari Yarbay

lığa: 

Okuyucularımıza 
Hüseyin Karaköse, Rasim Zile. Tuğ 

luoğlu 1st., Tahsin Selanik, Liıtfü ist., 
Zeki Bağdat. 

Süvari Yüzbaşılıktan ıüvari Binba
şılığa: 

Behçet Süleyman, Hamdi Sivas. Ar:if 
İst., Necdet Edirne. 

Süvari Teğmenlikten ıüvar.i Yüzba· 
şdığa teın edenler: 

Bugünkii gazetemizi, askeri lis. 

teyi yetiştirebilmek ve ikinci bir 

tabı yapmak mecburiyetinde kal. 

rnarnak için geç çıkardık. Gazete

mizi vaktinde alamıyan okuyucu. 

larımızdan özür dileriz. 

Astt'ğm<'nlikteıı teğmenliğe tun edPnler 
Zeki Niksar, Muhsin İstanbul, LOtfi Ke. 

malpn§3, lhsıın Be§lktq, Cevat İstanbul, 

Mümtaz Fatih, Şakir Rize, Kfımran Kadı. 
köy, Hayreddin İstanbul, Kemal Sultanah. 
met, :Milmtaz İstanbul, ömer Adapazarı, 
şevki Bursa, Muammer Muğla, Saltıhaddin 
Erzincan, Lemi lzmlr, Vehbi Yakacılt, Nec. 
det Denizli, Nlhııt Kuşadası, Vahit tsıanbul, ı 
Niyazi Gaziantep, RUştU Üsküdar, ~cvket 

Erzunım,Abdullah İatanbul,Medenl Kocamus 
tafapaşa, Enver Trabzon, Reşat Ayd:n, Re. 1 

şat Hırkalııc.rtf, Hızır Beyoğlu, Vedat Kar. 
tal, Kemal Eskişehir, Hikmet Van, Reşat. 

Van. Hasan Kütahya, Hasan Muğla. 
oı.oınobll ylizba3ılıfmdan blnba'}tlığa: 

Galip Bunıa, İhsan 1stnnbul, 
l\"akll~e ~arbııylığından alba~·hğa terfi eden. 
Jer: 
şevket lstanbul, 
Nııkllye binbaşılığından 

edenler: 
Zeki Ammare, 

yıı.rha) lığd terli 

Sııldlyo yth:b:ı ılıtmdruı binbaşılığa 

All tstanbul, Sabih Harput, 
Mlihrndl!l yUzbaı:ıılıkıııdan blnbaııılı~a 
Raif üskOp, Rahmi Trabzon, AbdOrrah. 

man Kilis. 
Fı>n '\'C Sl\nat yarba)lığuıdan alb:ı.ylrğa 
tbrablm ve CellletUn lstanbul, Sami Bin 

göl, Cavit ÜskUp, 
Ft•n Vll Sa.ııııt .)'liı.b~ıhğından Binba~ılığ\l 

Nefi Bcşikl8.§, Fikret lzmlr, 
A krrl f<ıbriknlar blnbaşıJığmdan yarbay 

lığı\ terfin edenler: 
TahSin Serflçe, Tevfik Manastır, Sabri 

lskcc;e. 1hs:ı.n Yan, 
Askeri fnbriknlnr yllzbaşılığından binba-

eılığm:ı terfi edenler 
:Mehınet İstnnköy, Cemal A§lrdere, Bahıı.. 

eddin Kırkçeşme, Nall Kartal, Derviş Sıvas, 
btlhkllm hlnb:ışıhğınd.ıın yarbaylığı. 
Fikri Erzurum, Sabrl Kırklareli, NAzrm 

Ye.nya, Hilmi Beşlkla§, Fehmi Ordu, 
btlbklun ) Uı:ba:ıılığımlnn binbaşılığa terli 

t•denler 
Şemseddin tstnnbul, Saim Beşikte.§, Ham_ 

di üskUdnr, İbrahlın Bursa, Hakkı Sanyer, 
şecaeddin Fatih, Cahlt Gelibolu, 
htıbk&m teğmı•nliğlnde.n yllzba3ılığa terfi 

edenler: 
Nusrat Erzurum. 
tstlhkfım ıuıteğn:ıenliğlnden t<'fmentığe 

terfi edenler: 
Sabih EI(lzlz, Fikret lstanbul, Muammer 

İstanbul, Vas!l Erenköy, Saim Edime, Os. 
man İstanbul, 

:Muhabere yurb .>·lığıııdıuı albaylığa terfi 

cdonlcr: 
Haydar İstanbul, 

. l\fuhn~'re y\i7:başılığındıuı blnba5ılıf;a ter 
fi rdenlcr: 

I{adrl lsparta, Ali lstanbul, Tevfik :Erzu
rum. Ziya Dışkale, Mehmet Kastamonu, 

:'.\fııha~ffl wğmenllğlnden ~1\zba§ılığa ter. 
fi cdenlı•r: 

:Mehmet Manastır, Ali Adana, Mustafa 
Erzurum, Abdllrrahman Bursa. Haydar ts. 
tan bul, 

l\luhnbero ns~frmeııllğlnden t('tmcnııte 
tnfl edQnler 

Cemal Pasinler, Selim Bcşlktıı.ş, Kö.mII 
Bursa, Faik Bursa, Hamza :Muş, Rıfat E. 

dime, 
Dcmiryol yüıhaşdı#tndan binbaşılığa t~rfl 

ede.nlt•r 
Cemaleddln Glreson, 
DL!ınlr::olu astetmeJıllğlnden tepenllte 

tl•rrt edenler 
Ertuğrul Adapazarı, Nureddin lstanbul, 

Kemal Sandıktı, 
Harita l &rbal lı~ından tLlbııylıt;a ~rfl "-

dt'nlrr 
Ferlt Eskizağra 
Harita hlnba:ıılığmdan yarba~ lığa tnfl e-

ı'lnnler, 

Hldnyet GUmOşhanc, 
llnrlta ylizba ılığından 

edenler 
Turhnn Erzincan, 
Tabih yarbaylığuıdan 

denlı'r, 

bluba ılı~ı. tu:l 

a!ba~ lığa terfi ı•. 

Cemil Halep, ASlm Ankara, Rıza Vı zirta.t 
kc. Hal>kı Kadıköy, Ccmaleddln Fatih. İrfan 

Bursa, Cahlt Erdek, A. özada tstonllöy, 
Cemal Kastamonu, Nuri Halep, Ferit Bit. 

lis, 
Tııblb blnhaşılığıııdan ~arba~ hitıt tt>rfl e. 

dı•nlPr 
Mustafa Metrovi!;e, Fehmi GUmUşhane R.ı 

!! Çorum, Keınaledrl.ln Dlyarbckln A bdUr. 
rahman Niğde, Arif ve Zeki İstanbul , 

Tuhlb yUzbaşılığmdan blnbıışılı~., ter. 
fi e<l611ll'r, 

F..sadullah Antep. Kemal Ankara, Sabri 
Edime, İhsan K()nya, İbrahim Calıkcslr, A'J 

dU!hay Yenice, Galip Antakya, Ruhi Killa, 
Ali Bayburt, Abdullah Niğde, Sabri Konya, 
Hami\ İstanbul, Enver Çanakkaleğ Raci ts 
tanbul, Osman İstanbul Sabri Ankara. A. 
saf Mctrovtçc, Abbas lzmir, RUsuhl Düzce, 

Necmeddln Ankara, Suphi lstanbul, Nuri 

Konya, Rnlf tstaııbul. lhean Aydın, Ömer 
Halep Hayri Eskl§ehlr, Halit İstanbul, Sup 
hl 1st.ruıbul, Rıza Yemen, Ata lstanbul, Sa.. 
dettln :Mani.sa, Ruhi lstanbul, Avni !ııtanbul, 
Sedat Rados, Galip Tikve§, Galip Trabzon, 
lsmet Yenlhıın, İrfan lstanbul, Seraeeddln, 
İstanbul, Necati lst:aııbul, 

Ecz.ncı yarba)lığıncbn aloo,ylığa 

denler 
lshak Çerkcsköy, Nail OakUdar, 

tun e.. 

' 1 
Ec7.ncı blnba~ılığıııdan yarbn.> lığa t.-rfl e. 

denler 
Hasan Trabzon, Nazmi Metrovlçe, Şevki 

T8.§köprU. Raif lstnnbul, Etem İstanbul, 
Asım lzmir, Suat Fatih, Yusuf Boyabat, 
İsa Van, Hulusi Sıvas, Faik Midilli, 

Ec7J\<'1 l<>ğnwnllğlndı>n eczacı ytızba.,ılığıııa 

Naim lzmlr, Niyazi Priııt1ne,Sıtkı İstanbul 
Niyazi İstanbul, :Muhsin Gören, Hayri NI!;. 
de, Saim Üsküdar, Cevdet Sakız, NcşEt Er. 
zurum. 

m,çı yüzba~ılığındruı blntıa,ılığma 

SeyteddJn Davutpa§a, Muhlis Üsküdar, 
Tevfik Merzifon, N~ct Hopa, CelfıleddJn ts. 
tan bul, 

Bııytnr yıı.rba~1ığuıdan albaylığa 

Tevfik Sernçe, Fuat Şchrcmlnl, Mehmet 
Siirt. Liİtti İstanbul, 

Baytar blnbıı ılıfından yarbaylip 
Emin Tunalı, Ziya KUtahya, Muhsin Bur .. 

ııa, 

Baytar yllzba,ılığmda.n blnba.,ıhğma 
ZekAI Sel&.nlk, Seyfeddin İstanbul, Abdut. 

!ah Dağıstan, 
!l'ablb yarba~ lığından albaylıfa 
Sıtkr Sıvas, Sıtkr Çankırı, Mustafa Hasan 

paşa, Ahmet Sofular, 
Le\'llZIDl yarbaylığından alb:ı)1ığa 

Sıtkı Kemnllyc, ŞUkrU Üsküdar, Selim 
Babıtıll, Hakkı Bursa, Hilmi Nevııehir, Bed 
rl Şam, 1'"'ahr1 Üsküdar, 

Le\"l\Um blnb3şılığnıdruı ya.rbaylı(,'11 

Şevki Erzurum, Cemil Valdela.ttk, Samih 
Bolu, Tahir M. Sinan, Ömer Srvas, Ziya Hır. 
kalşerl!, Ruhi Sıvas, Tevfik Erzincan, Tur. 
gut Silivri, Cevdet Glrlt, 
Rıza Manastır, Ahmet Saraç, Adli Edir

ne, KG.mil Van, AbdUl!ettah, Diynrbekir, Nu 
rl Mamastır, Agtıh Kartal, Kemal Edime, , 

l.C'\"ll7.ım yU1.bıışılığ'ından binbaşılığa ' 
SU!eyman Halıcılar, Kudret Sangüzel, İs. 

mail, lsmail, Mulılddln Şile, Neşet Kumkale, 
Emin Halıcıoğlu, lhsan Manastır, Bahri Se. 
l!nlk, Osman Edirne, Naci Üsküdar, Celttl 
Fatih, Sami lst.ruıbul, 

Lovll7.llll tcğmenllğlndcn yüzbnşılıp 
Hilmi İstanbul, Nalın çorum, Turhan la. 

partn, Ccltıl Erzurum, Fazıl Fırat, Kemal 
Erzincan, Fevzi Balıkesir, .A.rlt Trablwı, Ce. 
vat Kocamusta!ap~. Mükerrem Beyazıt, 

Lovnzun asteğm6nllğlndcn t.efmcnllğe 
İhsan Ccsirmusta!aptı.§a, Tahir ÜskUdar, 

İhsan tzmlr, Ltltfl Uhrl, SattıhaddJn Beyoğ. 
ıu. 1hsım Fatih, Mwıta!& Avanos, Sıtkı ür 
gUp. Nuri Çankırı, Cevdet letanbul, Kema 
letttn lstanbul, Salt.haddin Üsküdar, tlhami 
Erzincan, Tahsin Srvas, Şevket Bursa, Mu. 
zaffer Balıkesir, Sım Tav~. 

Bahriye, Jandarma, 
askeri kAtlpler 
Sınıflarına ait Jisteyi 

Yarın neş~edeeeğlz 

' ............................................................. 
: 1 

~ Şeker ~ 
~müsabakamız ~ . . . . 
: : : ''Ulusal ekonomi ve artırma kurumu., : 
i tarafmdan ft'azctemi%lıı dellletl ve tavu i 
i o i 
=:. sutlle tcr"tıp e<lllmlş olan ııekcr musaba. •• :: 

kasmm kuraSl önümüzdeki hafta lçınd~ 
i çekilecektir. Kunım bu hususta hazırlık j 
: lannı ikmal etmek üzere olduğunu gazc 1 
: 1 i temize bildirmiştir. 1 . . ··························································· 

SEZE N 
TERZiH ANES; 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giy in enlerin 

terzisidir 

l!.ı'D cazip modeller, mevsimlik metin 
lstanbul Yeni Postahane kar~ınd.4 

\le şık kumaşlar. 



Biliyor musunuz? ••n fıkr•l•r Hı kava: 
GOneş mi, 

rUzgAr mı daha 
kuvvetli 'l 

Grev gUrmlyen 
maden oca;tı 

Nasıl emin 
olmalı? Kahraman delikanlı~ 

. ~!_-I tJyiıl ,....aocf3. 
nm vanyeııua la- our- .,
tini pek baki o ~...ıttJ. 

Bir gün timal rüzglriyle 

ıUne' münakata ediyorlardı, 
ve rüzgir fÖyle diyordu: 

- Ben ıenden daha kuv· 
Tetİiyim. 

Güneı iae gülümsiyerek töY· 
le cenp veriyordu: 

- Ne milnaaebet, aedden 
kuvvetli olduğum besbelli. 

Rilzgir, yoldan bir seyyahın 
ıeçtiğini görünce güneıe : 

- Hadi bakalım, seyyahın 

paltosunu hangimiz ilzerinden 
sökeceğiz? 

Dedi ve btitiln kuvvetiyle es 
meğe baıladı. Fakat bütün gay 

retine rağmen, yolcunun üze

rinden paltoyu sökemedi, Ni

hayet yoruldu ve güneıe: 

- Ben hiç olmazsa paltoyu 

mütema!diyen sağa sola savur
dum. Bir de sen tecrübe et ba· 
kalım, dedi. 

Bunun ilzerine &linet en 
~tlı arzmalanıu yola usattr. Yol 

~ 4İfıtti oJc:İadr, baaretfY'te o

nun içine kadar iıledi. Bir mUc:l
det sonra yolcu durdu ve palo

sunu sırtından çıkardı. 

Güne§ böylelikle rüzgirdan 

ldaha kuvveti olduğunu ve ayni 

umanda tatlılık ve şefkatin, 
girret ve zorbalıktan daha mü-

essir olduğunu ispat etti. 

hveçte, Falun adında b:r 
kömilr madeni vardır ki, 700 

seneden beri, i§letilmektedir. 
Bu madende çalıeaıı amelder 
7 asırdanberi, ancak meşru tL 
tillerde ve puar günleri işleri. 
ni bırakmıtlar ve bir tek grev 

yapmamışlardır. Bu, şüphesiz 

bir eskilik ve itçi sadakati re. 

korudur. 

Ebedi alev 

Reaimde gGl'dUfODO. mabet. ~a. 

ponyadadır '" mukaddes bucn.t 

Kobo Daffln1n mezarıdır ... Kezann 

önllndeld ate, de mukaddes adde.. 

dllmektedlr '" 1.100 eeııedenberl 

it ve Mlkl 
~uru Ruz. 

velt, lliki filmlerinden aon de. 

rece hoflaıımaktadır. Kendisi • 

ne, hWRl8t ldlçü.k bir salon 

yapbrmJltır ve bot zamanla

rında, buraya gelerek, karısı 

ve toruııian ile, Miki filmleri 
'. seyretmektedir. 
1 
1 

Desti izdivaç talebi: 
- Kızınız benim zevcem o. 

lursa, onun istikbalinden ta
mamiyle emin 6labilirsiniz. 

Sonra, başıma bir f eliket ge. 
irse, mühim bir paraya sigor. 
talıyım. 

- Evet ama. başınıza bir 
felaket geleceğinden nasıl e • 
min olmalı? 

Niçin 
atmamall? 

Sınıfta: 

Muallim - Trende aeyahat 
ettiğiniz zaman, pencereden 
dışarıya hiçbir şey atmamalı • 
sınız. Birçok memurlar, böyle 

tedbirsizce atılan 3işelerden 

yaralanmışlardır. Ey bana bak 
Ahmet, yine orada neyle me§
gulsUn? .•• Tekrarla bakayım 
söylediklerimi, trende seyahat 
ederken, şişeleri niçin dışanya 
atmamalı? 

Ahmet - Çünkü, eskici bun. 
lara beş kuruş veriyor. 

Bir hesap 191 
Müdür - Beni soran oldu 

mu? 
Odacı - Evet bayım, bira

dam geldi ve dıpnya çıktığı. 

nız için talili bir insan olduğu. 
nuzu, aksi takdirde sizinle he
saplqacağmı aöyledi. 

MUdUr - Yok canım, ya aen 
ona ne cevab Yerdin? 

Odacı -.ıo ~ ~ 
l>u!ıınmadJinı•u .. cidden llef,, 
ettiğimi &ayledlm. 

Vük.seımek ı 
- Oflumla ciddeıi iftihar e. 

diyorum. İle en qafr yerden 
başlıyarak ıimdi p.hikalara 
yükseldi 

- Bu nasıl oldu? • 
- Boyacıydı, tlmdiyae ber • 

ber çırağı oldu. 

.. 
Deniz fırtına~dı ve ldalgala

rm illerinde beyaz köpükler da
ha büyük bir fırtınanın kopaca
ğını haber veriyorlardı. "An· 
na,, vapuru, yoluna devam ed'· 
yor, dal&alann üzerinde inip 
~ıkıycr., phlanıyordu. 

Birinci mevki ıüvertesinde 

bulunıanlardan biri töyle dedi: 
- Y oleuluk bir hayli müt

kül ve tehl;keli olacak .. Bilhas
sa gece, fırtına kopaca&a benzi· 
yor. 

Bu sözleri ıöyliyen adam, es
ki bir gemi kaptanıydı ve bun· 
ları söylerken. parmaklıklara 

yaslanarak. fırtınanın yaklatma 
ıı :izerine tiımit olan mavi su
ları, sakin b:r ıekilde seyreden, 
takriben on altı yaJlamda bir 
delikanlıya baktı, ıonra tekrar 
ili.ve etti: 

- Böyb havalar hoıunuza 

mı gidiyor? Size ıunu haber 
vereyim ki, iki aaat içinde, bu
lunduğumuz gilvertelde, artık 

barınamayacağız .. Euıen yol
cuların yarısı timdiden hasta .. 
Akpm yemeğine ancak bir 
kaç kiti kalacağı anlatılıyor!. 

Delikanlı gülilmsiyerek bir 
an muhatabına baktı. 

- Evet .• Yolculuk .. Yolcu
luk bir hayli heyecanlı olacak. 
Doğrusu gemilerin danıetme

lerine bayılırım. Esaıen onlan 
bunun için yapmamı,lar mı? 

Delikanlının tavrında hiçbir 
ı~rur ~nl okunmuyordu. 
·~~~n ,ez!t UUyUk lllr 
tevUüfa · -ti,tffcWdu. Bunun 
için sabık kaptan hareket ettik 
lerl Port - Saidclanberl kendisi 
ni genede adeta mefhur eklen, 
samimi ve pkrak kahkabaauu 
atarak. ~dirktr bir tavırla 
onun sırtını olqadı ve: 

- Bu sözleriniz cidden ho
'uma gitti, doetum. Sizin ıibi 
genç bir delikanlının bu kadar 

OVU N C'A K L A R 
Güzel bir vapur yaparak bunu bir havuzda veya çok sa

kin denizde yilzdürmeği hepiniz itıersiniz. Böyle bir va· 
puru kolaylıkla yapabilininiz. 

Bu reımi ince bir karton üzerine yap pı,tırın, kesin ve 
bütün noktalı yerlerinden kıvırın. Sonra A, B, S, D, E, F. G, 
H, t, J, K. L, M, N harfleriyle ipret edilen yerleri A'. B'. 
S'. D". E'. F'. G'. H '. I'. f. K'. L'. M'. N' harfleriyle ita· 

ret edilen yerlerin Uzcrine yapııtınn. Bu çok baıit i'ten 
aonra vapurunuzun her tarafını kuvvetli bir tutkalla badana 
edin, böylelikle ıslanmasına ve kağıdın bozulmasına mlni 
olmuş olursunuz. 

Bundan sonra, kendi elinizle yaptığınız bu oyuncakla 
iated:ğiniz kadar eğlenebilirsiniz. 

....... '· ..... ., ............ ·,f ··-... ;;;· ......... . 
(j] o . ·~ı 

bilyük bir cesaret ıöstermeai 
insana ıonauz bir zevk veriyor. 

Doetluklan itte b3yle batla 
mııtı. 

Jan Rival adında olan deli
kanb, bu lcloatluk ve takdire cld 
den lAyik oldufunu, seyahatin 
aonlanna dofru gCSıterdi. 

Sut on bire docru, fırtına 

artık tahammW edilmiyecek bir 
bal aldı ve baatalıklanndan 

henüz kurtulamayan yolcular 

•aaında büyük bir heyecan ve 
panik batladı. 
Sabık kaptln, 'abineıine dan 

dil ve Rival onu taklit etti. Va· 

pıırda yapayalnızl:lı, ebeveyni 
kendisini Xalkilb limanında 

beldiyorlardı ve o, bu hürriye
tini gayet makul bir tekilde 

kullanıyor, botu bofuna kendi· 
sini tehlikeye atmanın çocukça 

bir b1reket olacafına kani bu
lunuyordu. 

Yatmacli ve kalbintle hınf Hlr 
heyecanla, kabinin ortasında 
duran masanın tinilne oturdu. 

Dıpnda fırtına, artık azami 
haddini bubnuıtu. KUçUk pence 
reler, ., Anna., kaptanının emrile 
amwla kapanmıftı. Bu, fena 
bir alimetti. 

Birdenbire, Jan, koridorlar· 
da, ayak sesleri ve çılıın çıfhk-
lar ve bainpnalar duydu: Yol
cular kabinlerini terk eldiyorlv· 
dı. 

- Sadece heyecan mı?,. Yok 
aa batıyor muyuz? 

Delikanlı biraz daha dinledi. 
Sonr., ~ç acele etıııd:li. Ko

r!dorun nlıı.yetinde bulunan 
tels · z kabinesine dotru yilrildU. 
Kulağını dayadı. içeride tam 
bir ıükQnet vaıi:lı. Kapının 

t6kmağını çevirerek içeriye 
ıirdi. Kabin bornbottu. 

Bu, vapurdaki telsiz telgraf 
memurlan için belki emaaJuz 
olan bir hadiseydi. Memur va· 
.zifeai bapnclan kaçmııtı. BUtiln 
ümit onda o1duju halde, o, hi
yanette bulunmq, alçaklı- et· 

, miftl. 
Delikanlı derhal kararını 

verdi ve lryJYJ kapadı. Sonn 
telsizin bapna ıeçti. Sanayi 
enatitUıilnde yine böyle, fakat 
tehlikeden uade telaiz karpam 
da bulundutu umanJarc:laki so

luk kankhtı1e, lletlere 1eri bir 
nazar atfetti. Sakin ve bOf ıa
manlannda merak elderek öğ
rendiği bu it, timdi. bu tehl:ke 
esnumda, belki yü.ıler:e inaa· 
nın hayatini kurtarmağa yara
yacaktı. icap eden imdat ip
retlerini verdikten aonn, ıu 
hı beri ıönderdi: , 

.. Anna aym onunda Port • 
SaiM&n aynldr. Ka'kiltaya ci
dıyor.,, "S. O. S.,. 

Geminin bulundufu noktayı 
tayin etmeairııe ıüpbeaiz hnkian 
yoktu. Ne zaman hareket etti· 
t'ni ve nereye ıittiğini bildir· 
diğl takdirde bu imdat itaref • 
ni alacak olan ıeminln kilçilk 
bir hesap neticeaidcle, .. Aıuıa,. 

Sular, ~..-.;. ~ 
maraya giı10' ~ a 
Delikanlı iıDdat de ,-Jlt .,..-_ 
tadı . Sular ıi~ fİk't ~ 
ıelmeğe ba.ı:eı.ııfıl ~l 
man çocuk ·rdeııbltt fltl'Pj, 
ayrılmadı. B• aJJO aıtU f4 

Telsizin babtf J)illleı1i _.., 
_, .11111tı· ,,, 

lemeğe ba,.--• yUkt'k 'iJJ' 
vttilen ce~b:Qe111°"1';_ı,.r 
tekrarladı· k ..,.rt ~ 
yol gösternıt d•.,.... ~ 
göndenııektC_trtaftl~ O f. 
Kurtulu9un .,--- rdili S. fi 

• onusı •• .__.,. 
Bir geını: tJeıiJJI d1Jr- ·ı 
(imdat) ıprt dit ~~ 
verdiği baberd cayİO ·~ 
tiği istitollled ıpret ~ 
Jan durana.~ oib&ft' ;,.
devam ettı •• cıucıP 
gelen V"&purun _. 

duydu. ..ıaııO ~ ~ 
Bu ıese, yol~p ~~ 

vinç nidatarı c ,.,..-., '1 
Rival, ancak oda el~, 
ni kurtarmalı ~ti"!_ 
ridora çıkldl& oıu .,.u.t,. 
ğu zaman• ·~ıar, ~;,; 
geliyordu • • s~ ~.-( 
nin uılar ıçill ;;ı.-~ 
duydu ve bunun• ~ 
beden bir yol~ tll": ' 
aeılendi. 'Ve 
ıeaini duydu: 

_ Sis nıiıinll 
ihtiyar, tel~• 

r • .. •nın acık dur ~ı.d 6fı 
rtlnct8i8'1 ~· 

Bunun nı~• " ~ 
ona 'öyle dedi: ~~ 
- Hiç kbnlenill teJııl' '-ti 
rl oımamaJıdıt• ~~ 
nun biyanet ~ttiJ! &t ~ . 
malıdır. Şfıdıdİ -1_ 
kaptan! __ t.+daf•· ~J 

YukanYS çı---~ ~ 
culır lda, ~ ~~ 
binmiılerdi. ı--. ı.' f 
sandala atJ;clıı.t' ,,_.,. "-

kurtarmal• ıeJell ~ ~ 
na,tıklan s~ 1ı' 
rın ansuıda .,r 
yordu. ,_..,. ~ 

Delikanlı, bl~ıaıt Pjj' 

tı ve, ihtiyar :ıerek tt~ 
na doğru •.1 bd'I" ~ 

- Hiç ~ orı1'_ ''J 
lidlr: onun lcP;.u ,fi" 
mütlitr f ı>eısi' 
rlzliy--· ı; ~ 
B ULrl~~ .,.. ]dl',..,. ~ 
dal°=• ~ ..-: 
ouatnıaJda tP1' ~ 
dlm. surtıde pe ~ 
llOnlDC-. ooa-~ 

_xaçkO ' 
JOC'UDI; ÇooJdl 
mu .ayaın_.... 

lkifer IJdfll"· -
der ........ ..,.,,,, 

~---~ )'UD~.....,-

dlsdttiIJl ~---koyunUlll ~.., 

Blrk&Ç-~ 
.ortıde uç • 
dlm. .,.,,. ~ 
ndJD&dllll . oı~..
sls de ko,uı-- .. 
bak.,yılll ı --"' 

Bu bil-:;. 
rincl)'e bit,..... 
bir bllytl~ 
bir t1f8 -_.,.tiJll. 
cumwsa• 
Jeeektlr· 



mevzuları nasıl 
sallhr ? 

b 4m.erikada sinema şirketleri 
..,~liuk içinde yokluk çekerler ! 

(; ı.,.ut · 
İi'tıı Şilt· ıınema ş;rketleri mütema · f 
' t- ayet ederler · 

~en · 
llıı fer aryonıuz yok ; fikir arıyoruz! .. 

de ,,. Yada rag· h .. d .. 
t~.7\ızler men, er stu yo, gun-
"111 bıınıatc ıcnarY'O almakta, fakat l)Ü· 

llıc,ı:n sa~·açıl~ağa bile lüzum göst~ri! 
ltt l'la ıplcrıne ia'1t' ecflmckteciir. 

~ \'aıi.,.:ard: garip göri;lt:bilecek olan 
}'tı ta t sovıc İ1:ııh f'<lilehilir: Bun · 
ttt~ (tarı tnanevi davasma vol a-:aı ;. 
~ aoı;'t•I 

ıı kı:ı.1 r:ı:;ı) b:r sennvo olmasın 
"•ı\,.,,,r 

Ahba · ~ ı. Scııa P ı .. 1'1 fnvdası 
~~ rroyu b" • • 'tt tn İyi ır fılm şıı keti ne "'atm~I< 

~· .,.~.,.a Çar" bu senarvoyu bir ga · 
bii 1 0lh,tıt ~~ı-ınuadıı ııe~rl'tmektir. 
t t1ııı illa Ştrkel•ri A muikaıh cıkgr l 
~~il için tbu eserlere abcnedirlt-r .Ru · 
~a nbar· 1 

- Hikayelerinizin edebi kıymeti sı • 
fırdın dedi, fakat sizde dramatik va -
ziyaretler ihdas etmek kabiliyeti vtır. 

Beş sene sonra Mis King hafta<la 
1.500 dolar kazanm~ğa başlamıştı ve 
bu. on sene<lenberi böylece devam ~di-
yor. 

Norma Kransna Holivuttaki neşri • 
vat evlerinin birisinde memurdu 

~enarvolarını kabul ettireb:lmt"k ıçın 

senelerce her tarafa baş vurdu. Niha • 

yet Nevyorkta gavet hiiyil1< muvaffakı-

yet kazanan bir eser }"iU:dı. Şimdi, he -
nüz 26 yaslıtrın~a olan Krasna. c:ıcnar -

yocu olarak haftada 1 700 dolar kazanı-

yor. 

Mis Golrh Draper, senaryolarını '{a
bu! ctt"rmek iimidivle IT olivuda g!'lmı;ı-

~ te>rn 1 o arak. b<'r Vf'nı hiki\vf' 
b·till\aıi anın, naıı;arı !'1il•1'ııti celhetl""'ek ti. Fakat bütün müracaatfarma rağmen 
it • lll-\lr ı · 1 

'

h.t '\ dc;t., . Uttul", Fak~t hu ~ağ';-:IT" onu din ıyen o madı ve zavallı krzcağıt 
"il• l'I rl,t "' • -t <li · ~"'"1=!m ic:. ct"nı:ırunvu bir }tahveve hi:>:mt"tçi C'l!arak girdi. Bir 
~ r!'J..:ı· 1 ' 

~lııııııı . • nr erine ,.cırla nku+maktcr gün. kıskanç perestişkarlarından biri 
ı"io ı . . ... ~ l..'j•ttr b'ır n T'ı,.,... ,,.1,,...,.kt,.. .... ., ... .,,, v•\•;::. b ·ı 

~ onu ta anca ı e yaraladı Bu mesele l:ıir 
~ ... ·it dos "'~ .... ., ~ost•ı l'lı;ırıı ı..ır ı:ı'ı-

.. tuna .. lt tıı•ıracaat etmek la:mrı -
"-. t&tJ• 
"'il il; I!' • ' ~. r\>Oatı araı ""emnrlı:ır•"',.ı:ın biri 
-~· 'ltı • 
'ııı 01 nı 11 rılrst bir vı'rlr71n :ın. 
ıt larııı-ı '\tgısı ola stüd\•n clektrac me-
'«ftb 1 =-ı b •• 1 ltıl•t:r. ırı vasıtasiyle kabul et -

lt n: ~ t11;1. r kaç mis~ı 
1111 "'l t 
~~il tı(:nç olrnasın ragmen Holivu-
t>11 t~ ~~enaryocularından biri, Mis 
1\~ ,n~ adında bir kadın iır. 

~il t"~cı· du senaryo yazıyor. 
~ c~>'~i b_ir mecmuada neşredilmı~ 
't ~1tıı nı kabul ettirmcğe muvaf-

~ir ~~, · 
ı:ı ild 

Q •t 1 ~"tt ınaa:{i şrrket <lirektörü ken 
!Qttot ederek, 50 dolar haf~alık

lılı.ık tektir etti: 

~~ll'~lt k 
\> "h ovboy filmleri çevirmiş 

"l<lVj •• 
~ &oz1u erkek" lakabın 

~ıı.ı VuYa 
)' ı... 1.1ıı~u . m Hart, mensup 

"il ı... "ıtket 1 
,~ ~.. 8 eyhıne dava açmış 

~.759 d l 0 ar kazanmıştır. 

havli ~ürültiiye sebebiyet verdi ve Mis 

Draperin adı her tarafta duyuldu. B..ı· 

un üı:erine senaryosunu kolaylıkla :;a

tabildi. 

Lilyan Hclman da, senaryoculu~a 

tıp'<ı Mis King ve Norma Krasna gibi 
başladı. Haftada 41) dolara senaryo oku

makla mükellef iken, Nevyorkta (Ma
sumlar) adlı bir eser yazdı ve muva'fa

kıyeti üurine Hoı:vuda dönerek hafta 
da 2000 dolar kazanmağa ba~ladı. 

Solrfa: Cin lla1·lov 
son filmlcriru:ea 

* Marta E:;gert nihayet kocası Jan 
Kıepura ile beraber film çevirmek 

zevkine na ;l olacaktır. Viyanada çev. 

rilecek olan bu Cilmin adı "Neşe diya. 

n" dır. 

birinde Rober Taylor ile beraber 
Yıı1rord<t ve S<Jlaa: ll!arleıı Ditrih fü1 

·j Rober Dona'ıım oynadıkl,a,rı "Zırh. 
1 .~ız §öoolyc" filminden ;ıç sahne ... 

Greta Garbo aşık 
Meşhur biı oıkestıa 
şe/'ile sevişiyoı muş 
Greta Garbo hakkında dvlaşan aşk 

şayiaları yeniden Holivudun başlıca 

dedikodu mevzuu haline geldi. 
Esasen böyle §ayiaların çıkması i. 

çin, onun, inzivasından çekilerek biri
siyle birkaç defa gezmesi veya bir 
yere gitmesi kfı.fi geliyor. 

Bu defa söylend'ğine göre Greta 
Garbo me5hur orkestra ~fi Leopold 
Stokovskiye aşık olmu5tur. Meşhur 
yıldız onunla b~raber herkesin önünde 
görünmemekle beraber, ayni yerler(le 
Stokovskinin de bulunması nazarı dik 
kati celbetmiştir. 
Diğer taraftan, madam Stokovski

nin, boşanmak istemesi de, kocasiyle 
Garbo hakkında dola~~ın ~ayialara at. 
!edilmektedir. 1 Para mı, yoksa şöhret\ 

için nıi yıldız oldunuz?J_"_A_lç_a_k_r_o_lu-· -
Beş Fransız yıldızı bu suale oynıyamam ! ,, 

cevap veriyorlar Joı; Haft davasını 
kazandı 

Fransa mecmualarından biri, sine. ! 
ma yıldızları arasında hoş bir anket 
yapmıştır. "Para için mi, yoksa şöh. 

ret için mi çalışıyorsunuz?., sualine 
cevab vermekten ibaret olan bu anke
te yıldızlardan bazılarının verdikleri 
cevabi ar şunlardır: 

ll!ARSEL Ş.4NTAlJ - Mesleğimi 

ya'nız parayı düşünmiyccek kadar 
çok seviyorum. Bununla beraber ma. 
at~essüf paranın hayatta faydası var. 
dır. Maamafih, birçok filmleri; para 

mcs~lcsi için değil. sırf mevzuları 

hoRuma gitmiyor diye reddctt:m. Her 
şeyden evvel, mesleğe t;erefle hizmet 
etmek ve seyircileri inkisarı hayale 
uğratmamak Iazımdır. 

MERi GLORI - En büyük piyan. 
ko bana çıksa, dünyanın en büyük 
mirası bana kalsa, yine sinemada ça. 
lışmakta devam ederim. Sevdiğim bir 
mes1eğe intisab etmek saadetine nail 
oldum ve ona layık olmak için, elim
den gelen her şeyi yapacaktım. 

KONSTAN REM/ - Bundan on 
beş yirmi eene evvel, artistin açlık
tan ölmesi veY.a a.rtıklan yalaması, 

adeta bir kazançtı. Artistliğe o devir. 

de açlığı ve sefaleti göze alarak intL 

sab etmem, bu suale mükemmel bir ce 
va b teşkil etmez mi? 

RÖNE LÔFVR - Paranın elem 

getirdiği gayet doğnıdur. Bu hakika. 

ti evvelden hi~setfğim için, bu renk

li ve numaralı paraların fena tesirle. 

rinden kendimi kurtarabildim. Benim 

gibi, daha uzun müddet sıhhatte kaL 

mayı ümid eden bir insan iç:n. para. 
nm hi .. bir kıymeti yoktur! 

SEN GRANYFJ - Bazı adamlar. 

artistlerin, fasulya yemeleri ve tavan 

aralarında yatmaları lfı?Jm~Pldiğini 

iddia ederler. Bana llıtfen söyl::ır rn:si. 

niz, kö~edeki işkembe::-inin para ka · 

zanmıya hakkı varken artistin keme-

' rini !'tkması hangi prensip icabatm -
dandır .. * "Korkusuz kantan" filmini vapmış 
olan rejisör Frank Lloyd. "~en:cri 

kral" adında büyük renkİi bir film 

hazırlamaktadır. 

Los Ancelos mahkemesi, bundan kısa 

bir müddet evvel, çok heyecnlı bir mu· 
hakemeye sahne olmuştur. 

Paramunt şirketi, kontratını bozd•ı· 

ğu için Jorj Ra;t aleyhne dava açmış • 
tı. 

Meşhur artist ise ,kendisini şi.ddet 1 e 

müdafaa etm.ştir: 
- Bir gan{,ster veya herhangi 1 ·r 

cani rolü oynamal;ta imtina etını) ..,. 
rum: fakat hiç bir zaman, adi ve kaua 
bir insanı temsil etr.ıeKe razı olaman· .. 
Mevzuu bahsolan filmde, ben b:r b~'1-
riyeliyim, el"n<le tabncasiyle, kadın 'e 
çocukları, batma.~ üzere bulunan i 1r 
gemide kalmağa mecbur eden alçak tir 
bahriyeliyim. sonra yegane sandal,;. '::n 
dim atlayıp kurtulu ·orum. Diin'l:m n 
bütün altınlarını b:ına vers~ler, böyle 
alçakça bir rolü kabul etmem!., 

Mahkeme reisi gülfmsemiş ve: 
- Tebrik eder"m, demiştir, s!z şereti 

paradan Ü!;tün tutan, nadir delikalılar
da., bH.,:nız.,, 

Jorj Raft ,mahkemede hazır bulu • 
nanların coşkun tezahüratı arasında da· 
vayı işte böylece kazanmıttır_. 



ıa 

Yazan: 8ofoman Tehllryan .__Çeviren: 8.Ş. -18- -' lktlbaıı ve tereUme hakkı mahfuzdur -

Her istediklerinin Çar Nikola tarafından kolayca 
kabul edildiğini gören Taşnaklar Trabzonu da 

Ermenistana ilhak etmek istiyorlardı 
Yalnız, asıl maksatlannı henüz an -

Jımamrştım. Beni atlatmakla acaba pa
nlanmı mı vermiyeceklerdi, yoksa hazır 

pacalan olmadığı için sadece gün mil 

kazanmak istiyorlardı? Bu son ihtimale 
inanmak istiyordum. Fakat bu takdir
de beni atlatmıya lüzum yoktu. Hazır 

para olmadığmr iki gün sonra verebile
ceklerini açıktan açığa söyliyebilirler
di. 
Demek ki meselede bir suiniyet vardı. 

Her halde iki gün beklemekten baıka 
Pro yoktu. Müthiş kızgınlığımı teskin 

etmek Uzere Çar Nikolayı karşılamıya 
l:iU?rlanan halka kanştrm. 

Biltün sokaklar dolmuş, evler bina
lar bayraklarla süslenmiş, büyük ımy
Cüüıklarda zafer taktan kurulmuıtu .• 
~ Nikolanın Tiflisi ziyareti umumi bir 1 

am.nç uyandınruştr. 
BU eıralaıida imparator Ermenilere faz

ii. itibar ediyor, Enneniı mUmessilleri 
için Kafkasya umumi.( valisi Varant. 

t:ov Daşkof'un sarayında hususi bir da
ire tahsis edilmesini emrediyordu. 

Bundan baıka, Taşnaklann Kat:kaaya 
Ermenileri üzerinde büyük nüfuz ve 
tesirleri olduğunu gören imparator, ev 

velce mahkfun edilen bütün TaınakJan 
affediyordu. 

İmparatorun emriyle Tifüs sarayında 

~rleşen Ermeni mümessillerinden pis-s 
liopos Mesrop, Srumon Harutyunyan 

~ Aleksandr Hadisiyan, Taşnak fır -
kası merkez umumtainden aldıkları tali 

mat mucibince Rus ricaliyle siyas mil
zakerclere giri§mişlerdi. Bu meyanda 

milstakbel Er:menistan meselesi görU -
şülmü§, Taşnak murahhasları Rize ile 

Trabzonun da Ermenistan hudutlarına 
dahil edilmesini istemi§lerdri. Ruslann 
bu teklife muvafakat ettiğini görünce 

Sen Petersburgdaki milli büro mümes

sillerinden davavekili AsripC'lrof, R~e 
ile Trabzonun kafi gelemiyeceğin~ ta -

kederun limanının da Ermenistana 
raptı laznngcldiğini ileri süren bir muh 
tıra vermişti. 

Taşnak gazetecilerinden ve bilahare 
Taşnaklar zamanında Erivanda maarif 

nazın olan Nigol Ağpalyan ise bütün 
tekliflerin itirazsız kabul edilmesinden 

cesaret alarak İrandaki Salmast şehri
nin de Ermcnistana ilhakını istiyen 
makaleler yazmı§tı. Kafkasya erme. 

nilerinin bu hattı hareketine mukabil, 
Türkiye Ermenileri Kafkasyaya husu 
si bir heyet göndererek Kafkasya Er 
menilerinin Ti!rkiye Ermenilerinin iş 

lerine karışmamalarını, gönüllü teşki 
IB.tından vazgeçmelerini rica etmiş, 
fakat sesini duyurmıya muvaffak ola 
mamıştır. 

Bilahare Tiflisteki Ermeni ''milli 
büro,, sunun müzakere 7,abıtlanndan 

öğrenildiğine göre murahhas heyetine 
istirak eden Kaçaznuni ile Vramyan 

IKa.fkasy:ı. crmenHerinin taşkınlıkları 

yüzünden Türkiye Ermenilerinin du 
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çar olacağı müşkülatı anlatmışlar ve 
her nevi sergüzeştlerden sarfınazar e 

dilmesi hususunda israr etm1şler, fakat 
Taşnaklar bir türlü tuttukları yoldan 
ayrılmak istememişlerdir. (~) 

Erivanda ve Kafkasyada parmakla 
sayılacak kadar az bir kaç kişi Taş-
nakların eergUr.eştlerini tenkit etmek 
cesaretini göstermişlerdi. 

Arşag Zohrabyan'm etrafında top
lanmış olan bu adamlar derhal "vatan 
haini,, addedildi. Neticede bunlar da 
seslerini kesmek mecburiyetnide kaldı 
lar. 

Bu suretle T~ak fırkası Ermeni 
milletinin mukadderatını istediği gibi 
idare etti. Çar Nikolanın Taşnaklara 
karşı gösterdiği alaka bu fırkanın nü 
fuz ve tesirini bir kat daha artırmıştı. 
Senelerce Çar idaresine karşı mücadele 
eden Taşnaklar artık her tarafta Çar 
için şenlikler tertip ediyor, Çar hiz -
metinde faaJ roller almıs bulunuyorlar 
dı. 

İki gün devam eden şenliklerden son 
ra, Tifliste neıınaı hayat avdet edince 
ilk işim paralarımı kurtarmak üzere 
''Millt büro,, ya milracat etmek oldu. 

4800 liranın bana verileceğini ümit 
ederken bu sefer hiç beklemediğim bir 
hft.dise ile ka.şılaştım. 
İki gün evvel, "10.tf en öğleden son. 

ra teşrif ediniz., .• diyerek beni atlatan 
adam bugün beni tanmıaınazhğa ge
Dyor, ve: 

- Ne istiyorsunuz? diye soruyor -
QU; 

Bidayette mesele çıkarmak niyetin 
ae olmadığım için soğukkanlılıkla: ce -
vap verdim: 

- İki gtin evvel gelmiştim. Galiba 
beni tanıyamadınız.. 

- Buraya o kadar çok· adam gelir 
gider ki.. Doğrusu tanıyamadım .. Bir 
§ey mi sitiyorsunuz? 

- Size Erzincandan 4800 liralık bir 
makbuz getirmiştim 

- Evet, evet, siz geçen gün de böy 
le bir meseleden bahsediyordunuz, fa-

kat vakit olmadığı için sizinle meşgul 
olamamıştık. Verin bakayım f$U mak -
buzunuzu •• 

- Hangi makbuzu?. 
- Erzincandan getirdiğiniz makbu 

zu .. 
- İlk defa buraya geldiğim zaman 

makbu:m elimden aldılar. 

- Ben sizden makbuz filan alma -
dım. 

- Siz almadınız, fakat kapıda du -
ran adamınız aldı, bir daha meydana 
çıkmadı . 

- Öyle ise evvela bu meseleyi hal
ledelim diyerek, muhatabım Zili çaldı 
ve bir dakika conra içeriye giren ha
demeye şu emri verdi: 

- Muhasebe müdürün~ sorun baka
yım Erzincandan gönderilmiş 4800 
liralık bir makbuz almış mı?. 

Bu hiç beklemediğim muamele kar
şısında son derece sinirlenmiştim. Fa· 
kat komedyanın netices1ni beklemeğe 
karar verdiğim için hiddetimi belli et 
mek istemiyordum. 
Nihayet hademe döndü ve şu cevabı 

getirdi: 

- Makbuz muhasebecidedir, fakat 
muhasebeci makbuzu getiren adamı 
görmek istiyor. .-

Bu cevap üzerine yerimden fırladım 
ve hademeye: • 

- Çabuk beni muhasebe müdürünün 
yanma götür!- dedim, 

Muhasebe müdürü iriyarı bir adam 
dı. Sırtını, duvar boyu Çar- Nikolanın 
yağlı boya resmine dayamış bana ba
kıyordu .Karşısına dikilerek: 

- Beni istemişsiniz, deyince, adam 
bana nezaket dersi vermeğe kalkıştı 
ve: 

- Burası resmi bir dairedir. Resmt 
bir dairede olma.'"'.sa kapalı bir yere gi 
ren terbiyeli adanırlar şapkalarını çı -
karır ve selii.m verirler. 

'( Arknsı t'nr.) 

(*) G<ırin:yan - "Emperya1i.cıt harbi 
1'6 Ermcni.sfanı, sayfa 14 - 18. 

GlYızeı TlYı ırlklyeden maırn('ga ırcaDaır 

.. 
Kar<idcni:dc '.Amasradan bir görilni~ 

~ 

,, ... __ ::--==-<! 28 'ACUSTOS~ 
Meşhur Dıngnonz castYJSIJ 

MİS FLORA 
Vazaırıı: Osca~ 

- 8 __,,/ 
~---~--------~~~~~--~ 

'l'arlhe "Esrarengiz Mis Flora,, ad1Y1f 
ıceçeo kadınla entelllcens servis şe! 
arasındaki pazarlık nasıl bitmişti ~,f"İSııı 

General, sözünü bitirdikten sonra, 1 geçen kadınla 1ntelli~en• bı;yle ~·a 
cevabını bekler gibi onun gözleri içiae şefi arasındaki pazarlık, ışte ııarbiJ1 ııı· 
baktı ve genç kız şöyle dedi: pıldı ve bu pazarlığa; yalnız: darı 5011ra 

- Gösterdiğiniz aı:cenaplıkt~n <lolay ı hayetine kadar değil, fakat on 
teşekkür ederim, fakat benden emin <· da sadık kalındı .. " 
labilir misiniz? Filhakika sizin şartları- insani bir e"ra )1esabırı' 
nızı kabul ederek, Almanyaya gidip İngiliz gazeteleri, AlınanYa 1151111 >'' 
bir daha dönmiyebilirim. Bunu hic dLi· çalışan tehlikeli bir kadın ~;rinİ, ;.ı· 
şünmediniz mi? ~ kalanarak idama mahkiirn edı ·•·t~riııde~ 

Generalin dudaklarında ince bir te- sa havadis şeklidne ne~rett.1~11 isı11if\l 
bessüm belirdi: "Nahrihten Büro., Flora Şirnıtı )istesi 

- Bana bu su~i sorduğunuza cidden gizli cephede ölen ajanlarının 
memnun oldum. Bu, sizin hüsnüniyeti- m::yanına ithal etti. bii'/iilc tıir 
nizi gösteriyor. Zannediyor musunıı, Flora '" Bu müddet zarfınla, '. e Jt'I 
ki sizin hakkınızda verilerı mahkem1.. gayretle. meşhur .,Devonish1r ·~nıarın' 
kararını, ne zaman olsa infaz edeme - · in •J \tJ tebinde, İntellicens Servıs .;e a 
yiz? d. ordu :-. ~.t 

- Hatta Almanyada bulunsam bil ~ : mahsus dersleri takip e ıy lt·ıde iP"'" 
ay sonra, bunu parlak bir şe 1 ~nnr•ı ~e 

- Evet hatta o zaman .. Ve tJelki de n ,... ı etti. İmtihanlarını verdikte .opbeıı 
Almanlar bile bize bu hususta bir hayli . \'inde, :ı --~ neral Kokerole kendı ne bif w-
yardım ederler. Bir planın üzerine kü - emsalsiz insani bir evrak oJ,al1 .,ı.jtıı ~· 
çük bir mükaleme tesbit edeceğiz ve n ıfluP b tup yazdı. Bu mektubun e 

unu 'binbaşı Nikolay adında birisine mını, aynen alıyoruz: ı.·,, ıı•~ 
gönd:rmemiz, sizin hakkınızda tedbir - " '"' "Bugün pekala biliyorııın •ııııal1"' 
ler alınmasına kafidir. Bundan başka katte beni siz değil. fakat ,.. 
!ntellicens Servisin eli, zannediJ.d !ğin • idama mahkiım ettiler. .. ..., p•" 
den daha uzundur. Bunu takdir etm k d gı•" ~ İlk seyahatimde kutlan 

1 ··nderırı' ' 
fırsatını esasen buldunuz. Ve nihayet portla, beni ayni yere ~otenıniJ el· 
size şunu da işaret edeyim ki, size karşı da JŞ -"" "Nahrihten Büro,, tarafın .. da•tarı ..... 
hiç te mertçe muamele etmiyen Alman ata•· :ı 1 

nai bir ha1'iflikti.. Evet, ~ J3enİ <fl.Z • 
milleti gizli teşkilatına karşr. sizin d "'· beni ölüme göndermişler 1

• ıırıfı•· 
mertre hareket etmeniz.de hiç bı'r sebeo. b..rkeS .. ~ 3 feme hazırlamamak ve, "" 1 .. biJtC~ 
yoktur. Ümit ederim ki, zaten bu'lu 1karı.,. tJlt& 
kendiniz de anladınız. dan kolaylıkla meydana ç rnaia . 

kimyevi bir mürekkep kuııa.n cinYett1~1 
Flora, cevap vermeden evvel. uzun k bır iP' bur etmek affedilmiyece i1Jc tifre 

müddet düşiindii ve nihavet : Bu vaziyet dahilinde, oaba asıl b'\I' 
- Söyledikleriniz belki doğrudur, yazar yazmaz yakalandığıtn3 11 ·ı. 

dedi buna rağmen, vatanına karşı çalış d"I b·1· ? • dı.r ret e ı e ı ır. iyetı ıtd 
mak, alçakça bir harekettir .. Maamafih Altı ay müddet hep bu ;az e ~,ıJ4e sizin teklifinizi kabul ediyorum, çünkü şündüm ve nihayet 1u net:ce~l~~ "ıf 
ıiı;cqtiref edeyim, kendimde ölmek cc- ki, ıimirleriın, zavallr Obe1?" 1 _.1cç/~ sarc.ti g_öromimrum. ,. .. " b nd · h k berıı a ~ e en şitp e edere • .Ji 

Ve kısa bir sükuttan sonra ilave et- tuzağın içine düşürduter. ~ı ~-
t i·. "M hkA • . •. u·· yaptıı:;"-5it'' 

- Daha doğrusu. Flora Şmit ölmüş
tür ve onun yerini sizin, hayatını bağış
ladığınız diğer bir kadın işgal etmiştir. 
Bu kadın, diğeri gibi alçaklık etmiyecek 
tir. size yemin ediyorum. 

Tarihe, "esrarengiz Mis Flora., adivle 

a umıyeım gun • ıt· 1 rüşmeyi, şüphesiz hatırtars~nıJ b'~". 
Flora Şmitin öldüg~ ünü v~ • 5z;yle 

·~ nt dC• 
bir §C!hsiyctin istihHif et~1&1 doğfll 
miştim. Bu belki, taına.rn1Y1e 
ğildir. t)(Jr) 

(DcVamı 

KURTULUŞ-~·· 
.. )ttceph 

Doktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün nıure n:dal1• 
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, 1turull1
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ucun bozulmasından kurtaran ye

gane T 1 K U dolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyarun bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar
mı§tır. 

T 1 K U ucu aşınmaz, bol mü 

rekkep alır kuvvetli basılır 3.4 kop 

1 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne şekilde durursa dur-

T 1 K U 

Mavi ve Ku rnııt 

1 

GQiP .. tfEZLE, BAŞvE DiŞ, Ki fll~Ll~;sz,• 
BüTüN AG~ILAQI 01t11DIP 



~CUS'rOJ-ım , 

J,Jeni fabrikamız 
~~har lsmet lnönU, önü· tir. Bu miktar, çok ince iplikler mlis. 
~ ~ talar içinde Anadoluda tesna olmak Uzere yerli yünlü doku

l'i~ıe e\'V ate çıkacak ve uğurlu elle. ma endUstriınizin ihtiyacını tam.amile 
~ fab~~ce tenıellerini attığı üç bU. karşılıyacaktır. 
hı~ fabrik IUrıızı daha açacaktır. Bu Fabrikanın muhtaç olduğu Merinos 
-~ ~a ~ beş yıllık plA.na dahil bu. ya.pağmm yilzde sekseni dahilden te. 
~e Gctn}j:ıu b;ı-s~a, Bursa . Merinos, darik edilecektir. 
~ltııdi sun i ıpek fabrıkalandır ı 
ı:aı ""A:~huriyetin bu üç büyük 

81
: zmitte, 6 ikinciteşrin 1936 da temeli 

ıı. •• ""\:, nın d atılmış olan ham sellüloz fabrikası, 
"<1.1 ııı.ı1·ı· . e bütün noksanlan ik- • ""' mı b kA.ğıd ve sun't ipek fabrikala.rile di. 
~ ~aZilJi ; u~unınaktadır. ğer bazı 21a.nayiin muhtaç olduğu sel. 
'~nı.ak .. abrıkası bilhassa basma 

tı11 ıçın kuruı . lillozu imal edecektir. Onun için sun'i 
ııı ınakine1 . muştur. Bu fabrıka.. ipek fabrikasile büyük alakası var
~ llıış 01 erı Sovyet Rusyada ya • d 
'-'ılır ı~P 29.500 iğ ve 768 tezgahı ır. 

t lt ~lı l ekiple 2400 işçi kullana- Gemlik sun'i ipek fabrikası da muh. 
n "' Şacak . . telif cins ve numa.rada, gun·· de 1000 

"'lUk h • senede 2 mılyon kılo 
~~ilde, 2~rcıl:arak 1,800,000 kilo sık. kilo sun'i ıpek ipliği yapacaktır. Bu 
''"tktır rnılyon metro basma çıka. miktar, memleketin bugünkü ihtiya. 
1934 .' cına tekabUI etmektedir. İstihlak art. 

~1 1kin · . . t - kd' d f b 
1 .lı:ı nur Cıteşrınınde temeli atılmış ıgı ta ır e a rika, imalatını geniş-
~~ \'e ..ır sa Merinos fabrikası 16 340 letebilecek bir surette yapılmıştır. 
~ ... t bü .. . 
t tıuıl'on k'l kuın 6,790 iğle çalışacak. Sun'i ipek fabrikası millt müdafaa 
0tı ltiı0 tı 0 Yapağı kullanırak 1 mil· bakımından da lüzumlu bir fabrika. 

~k imal edecek. dır. 

lektrik Ş~rketi Ordumuzun 
kq erkanı misafirleri 

Çahçt1 kt d •• d tııllh 1 an un e Iran ve Efgan heyet-
& l{il~ak ~keme edildileı terinden başka 
0~ trka111~1 ılttan suçlu Elektrik Şirke-

1tıı~ıı 
8 

n muhakemelerine dün de be psl gitltler 
"· onra de .1·1 • . 1 ~ıi.ı_., vam euı mıştır. ı lt(lt ""ı~u tel Manevra arımızda bulunan Yunan ukerl 

~ trcıctd Bede §irketten istenen mil heyeti dün Çello vapurtıe Pireye hareket et. 
P Ok,, en Yalnız birine gelen ce - mJş ve merulmle teş)i clunmu§tur. 

t)ta "lldu 
~ lttıı irnh Bu mUzekkerede, bu gibi ıran askeri lıeyeU do öğleden sonra tzml. 
~.~(;ılı ası hakkıncla hiçbir zabıt re hareket etmiştir. İran heyeU tzmfr pana. 
~ <tıı illılıoıtndaığr, yalnız bir kısım ev- yırını ziyaret edecek ve lkf gUn kal<!ıktan 
~~ı.ıı tdU:1~da iki zabıt varakasma te 8onra Ankara yoluyla dönecektir. 
\. bet "t ğı, muhasebe müdürü Pius, General Eaadullah Hanm rlya.ıı-.. • altında 
• 1''11 evrak f' bulunan Efgan ıı.akert heyeti de dUn akoam. 
~ "~&t §e 1 Karol ve Esham ki ekspresle Ankaraya gltmloUr. H,.:,·et An. 
k,,..-ailıtı~·. Borsası memurlarından Ha "Q'"'ı ·"l h karada ik1 gUn kaldıktan sonra Efgıı.n!iıt&niı 
t• ~,. ·n uzuriyle Tünel fabrika -
• t., ....,!\ dair . dönecektir. 
9aı f\\a r esınde imha edilen ha- Rumen ıı.aker1 heyetinin şehrlmlzde kalan 
)\4 ~ }j. 9-S-937 ~ 11-5- aza.aı da dUn akp.m Romany& vıı.purll• mem. 
İd· ~- lbc 1lıi zabıt varakasnun dos • JekeUerine dönmUııtUr. Wsatir heyetler as.. 

llj ~Ut olduğu bildirilmekte kert merasimle uğurlanmışlardır. 

ttı •. }~ b· Misafirlere hediye 
""li~r1. ır tn·· 

ıı' ><erı Uzekkerede de, gUmrUk 
diıer. ı:, 1tı tlıuar rnalzemeye i§aret ko
ıt. 1 t• tttıurı 
tiQ \> tafnılda ann, kolaylık için ken 
"tf t bıı11 n Yilpılan bir usul oldu-

Q.,., ~' . lln irin k d'I . b. . ıt"ltı!ıti :ı en ı emıe ır emır 

Aıkerlı matbaa misafirlere hediye olarak 
verilecek olan aaker1 eııerlerl ha.zırıamııtır. 

Bu eserler A.lkerl Matbaa mUdUrlUğünce ba. 

zırlanmı~ ve nefis bir surette cııu,r.mlı o. 
lup Başkumandanlık muharebesinln yıldönU 
mil mllnasebctlle tevkallde nllııha olarak 

tıı~ C)cti • Yazıı, idi. 
t t!ı~ ltakim , toazırlanan Aakert mecmuanın 106 n.sı ııayr. 
ti~ trcı e, §trkete yazılan bazı Pile tarih kı11mı ve llhlkuı, talimatnameler. 

ı.. tıı İL· tre ceva c1m d" ~. . . 
~?\ "Qnc· p g e ıgı ıçın le a.skert neınyatımızda.n bir kısmı ıo Genel 
1\ r" ı bir d 
t t;ıı· Ctcrck cfa daha yazılmasına J;urmayca ıııeçllen diğer bam eserler, dört kı.. 

1~ Ctıtı• ~uruşmayr başka bir gü ann hıı.llnde bu armağruıa dahlldir. 
1!tır. 

Ju~os_lav 
~ll~u enızclleri 

: llnıanımızdao 
l~ Yrıhyorlar 

~iter l'lıtrıızda . 
tıı" ·~ \" mısafir bulunan dost ve 

ı: •. a~~ Ugosı ~ t(l k avyarun Dubrovnik 
" Iiı tıttıalja . . ~a. o ku anı ıle gemıde bulu-

General Nediç Aelgratta 
Belgrad 28 CA1A,) - Türk ord•ıaunun 

manevralannd& hazır 1:-ulunan Yugoslav er. 
klnı harbiye reisi general Nediç, refakatin
de general Braşiç \'e )11zba,ı Gregorl~vtç ol. 
duğu hıı.lde dUn Belgrada dönmUştUr. 

İstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Taksimde Meşelik sokağında 36 
• 

No. lu h3nede mukim iken elyevm ika-

metgahı meçhul bulunan Bayan E van

geliyaya. 1t:~;dc bi~ndanı dün ıaat 17 de kru 
~ ' tcaınikabul tertip etmİJ _ Balıklı Rum hastanesine Beyoğl!1 

t,}'~lı ~ • beşinci noterliğinde musaddak ki ra mu 

h~l Cden ~ ~~r rnuhit içerisinde ce- kavelenamesi. ile olan 300 liranın faiz 
~ de tf 1 1 saat süren bu resmi ve icra masarifiyte tahsiline mütedair 
~ ıı, İi Ctkez ~ 
tıı~ ttbel· ..-...umandanı Ceneral dairemizin 37- 1391 dosyasiyle yapı -
~ ~batı ~ beniz Mektebi müdürü lan takip safhasında y ukarda yazılı i-
IQ \> ı.:..rı ~ 

t, c 'iug
0 1 

ugrul, İstanbul gazete 
~~ 8 

av kolonisi bulunmuş -
ttı c .,._ 

ııı~ -..ctt 21 
~ı l ıı bUbr d~ Yugoslav klübü ta
'. Ctcrine b~vnık kumandanile za -
" ır 6'"v • 
•J b. ' are tertıp eldilmiş-
~d •• 0\>ıı 'k 

~~ ~ a ı kruva .... 
lir Ytılar k zoru bu~Jn limanı . a y 

ugoslavyaya döne • 

t~lı 
eıka ıf!181 nıhaı biye 

v "ı;ıtı Romanya 
~0 ... ~ ev, a/aı ında 

~\ ~ı, e : 28 ( A 
~~il· ~J\ll i · A.) - Mareşal 
~;;ır l'lıa:tidasında Romanyada 

• tı ,:_r. ı,tar evralnrda hazır bulu • , " ~ııııa eşaı. 
ıl,,1%\l sıııcıa Roın Romanyada ika • 

kametganınıza tebliğ için gönderilen 
ödeme emrinin arkasına mübaşirin ver 

diği meşrubatta ikametgabınızın meç
hul olduğu anlaşılmı§ ve icra tetkik 

mercii tarafından ödeme emrinin 20 
gün müddetle illnen tebliğine karar 
verilmiştir. 

İşbu ilan tarih inden yirmi gün için
de borcun tamamına veya bir kısmına 

veya alacaklının takibat icrası hakkın-
da bir itirazınız varsa y.inc bu yiPmi 

gün içinde istida veya şifahen icra da
iresine biJdirmeniz ve mallarınız hak -

kında beyanda bulunmanız lazımdır. 

Beyanda bulunmazsanız icra iflas ka-

nununun 76 mcı maddesine tevfikan 
hapsen ta_nik olunacağınız gibi yanlış 

beyanda bulunduğunuz takdirde h '.\p· 
sen tecziye edileceğiniz hususu ödeme ~~ t·1/\ \>~ J.ı('h' manyadaki Leh se. 

ıı.'111\ı..ı lll bu"Uk'standaki Romanya ee emri yerine karm olmak Ozere yirmi 
-~ıı~ ,, e1,.·r~ 

'llle]t~ir. ~ 1 ıge çıkarılacağı gün müddetle ilan olunur. 

(9534) 

t1 

#' • .. • 

Türk tücc~rlan 1 Memleket sanayii 
ve Akdenızde l h A • 

m · t · ı·k t alatçıların stok yapmalarzle 
e nıye sızı ·t h l •k • • d• ? ~üada d~l~~ığı söylenen, Boz. e 1 e ye m l gır ) 

caada cıvarında ışguzarlıklar yapan ve • 

Akdenizi haraca kesmiıs olan denizaltı Sanayicile r m eveut V8Zİ)1 eti endişe verici 
gemileri dünya siyaset alemini ön plan oörere k hüli ô mete m u·ı raca a t ediyorlar 
da alakadar eden meselelerdir. Gün t't 

geçmiyor ki, bu meçhul ( ! ) denizaltı. 
ların yeni bir meharetiyle k~ıraşmı. 

yalım. Bu gemilerin faaliyetleri devlet 
ler kadar ve belki de daha ziyade ti. 

caret erbabını alakadar etmektedir. 
Çünkü, ne de olsa mal canın yongası-

dır ve bu gemilerden birisinin her an 

herhangi dilediği bir vapuru batırma. 
sı ihtimali mevcuddur. 

Akdenizde ve boğaz önünde denizat. 

tı gemilerinin rasgele gemileri çeviri. 

vermeleri ve canları isterse batırmala. 

rı evveli
0 

Akdeniz için sigorta prim

lerbin yükselmesiyle kendini göster. 
di. Bu yükseliş Akdenizdc ticari emni. 

yetin olmadığına ilk işaretti, Esasen 

bundan evvel Akdeniz üzerinden malı. 

nı nakletmek mecburiyetinde olan 

memleketlerin ticaret erbabı gözle .

rini Akdeniz üzerine dikmişlerdi. lhra

catlnm ve ithalatının kısmı küllisini 

Akdeniz yoluyla yapan Türkiye tacir. 

leri bu hale bittabi bigane kalamaz. 

lardı. 

Bugün artık Akdeniz için bir endişe 

var ve bu endişe açıkça izhar olunu. 

yor. Yalnız bu vesile ile şu cihet te. 
barüz etmiştir ki, Ôu tehlikeli zaman

da Türk bayrağı tam bir sigortadır. 

Şu hal kendi malımızı kendi gemileri. 

mizle yapmak ihtiyacını nekadar güzel 

bir misalle ortaya koyuyor, 
A. F. 

Yeni fındık 
mahsulü 

Bu ytl da fazla ihraç 
edilebilecek mi 'l 

Dün şehrimize gelen malumata gö. 
re, bu senenin ilk fındık masulü • ih. 

raç edilmek üzere - merasimle vapura 
yükletilmiştir. 

Tabiatın Karadeniz ha.valisine bir 
liıtfu olan fındık, memleket iktısadi. 

yatında da mühim bir rol oynamakta. 

dır. Bilhassa geçen seneki fazla yük. 

sek fiath ihracattan sonra ehemmi. 
yeti artmıştır, 

Geçen sene fındık mahsulii ha"a 
şartlarının ademi müsaadesi dolayısi

le b ir sene evvelkinden az olmuştu. 

Maamafih 1935 senesinin 68,000 to • 

nundan az olan 936 rekoltesi 56000 

ton oldyğundan son beş senenin vasa. 

tisi olan 44.000 tondan fazlaydı. Ra. 

kipler imiz olan İtalya ve İspanyada 

da geçen sene mahsulün az olusu ve 
bir taraftan İspanyada dahili harp, 

diğer taraftan 1talyaya karşı zecri . 
tedbirler dolayısiyle ihraç imkanlarına 

malik bulunmayışları geçen sene dün 
ya müs~ehlik pazaralrını hemen he • . 
men yalnız bize açık bırakmıştı. Bu-
nun neticesi olarak geçen senenin fın. 

dık f iatları 936 senesine nazaran çok 
daha yüksek olmuştur. 

Geçen sene zarfında dış Ulkelere 

12,245,000 liralık iç ve 286,000 liralık 
kabuklu fındık ihraç edilmiştir. 

Zafer bayramında 
• halkevlerl 

Zafer bayramı münasebetiyle Pa. 

zartcsi gecesi muhtelif yerlerde müsa. 
mer eler verilecektir. 

Beyoğlu Halkcvinde o gece saat 21 
de konferans ve konser verilecektir. 

Şehremin i h alkevinde de konferans 

tar verilecek ve h a lk §nrkıları söyle
necektir. 

Memleket sanayii, mühim bir mesc. 
leyle karşı karşıya bulWlmaktadır: 
Yeni ithalat rejiminin tatbikındanbe. 
ri en ziyade müsait·bulunan maddeler 
üzerinde ithalatçıların durmadan itha 
lat yapmaları ve büyük stoklar vücu
da getirıneye başlamaları sanayicileri 
haklı bir endişeye düşürmektedir. Ya. 
pılan tahminlere göre ithalat rejimi. 
nin mer'i olacağı dokuz aylık devre i. 
çinde bir kısım eşyalar, bilhassa. men
sucata müteallik maddeler üı.erinde 

Uç senelik ihtiyaca kifayet edecek bü. 
yük stoklar vücuda getirilebilecektir. 

nayi bunlarla tükeninceye kadar re. 
kabet etmek mecburiyetinde kalacak. 
tır. Bu yüzden bir kısım fabrikaların 
kapanması mecburiyeti bile hasıl ola. 
bileceği ileri sürülmektedir. 

Dün bu iş üzerinde görüşülmek üze
re Milli Sanayi Birliğinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda sanayi erbabı 
bu husustaki bütün endişelerini ileri 
sürmüşlerdir. Bunlar etrafiylc tcs. 
bit edilmiştir. 

Bu maddeler, serbest ithal rejimi. 
nin bütün müsaadelerinden istifade e. , 
derek memlekete girdiği için yerli sa-

Öğrendiğimize göre milli sanayi 
birliği bu mesele üzerinde tktısat Ve • 
kili Celal Bayara maruzatta buluna. 
rak vaziyetin bir formül bulunarak sa
nayi erbabının lehine hallini temennl 
edecektir. 

Almanya ile 
müzakereler 

Faik Kurtoğlu gene 
Berllne gidecek 

Almanya ile aramızda Berlinde ce

reyan eden ticaret mii7.akerelcri esna. 

sında şehrimize gelen heyet reisi ve 

lktısat vekaleti mUsteşarı Faik Kurt 

Oğlu dün ofiste çalışmış ve iktısat ve. 

kilini ziyaret ederek uzun müddet ve. 

kilin nezdinde kalmıştır. 

Haber verildiğine göre, Almanyanın 

bu meselede müzakereleri müspet bir 

neticeye vardırmak hususunda azami 

hüsnüniyetle hareket etmekte olduğu 

hakkında hükumetimize teminat ve. 
ri!miştir. 

Faik Kurt oğlunun yeni talimatla 

yarın akşam B~rline hareketi muhte - ' 

mel görülmektedir. 

l<.üçük 
ekonomi -habelei 
. -lf. Fındık ihracatını kontrol bakkmdald 

nizamname Devlet ŞQrasından çıkmııl:t Uze. 
redir. 

Jf. Son birkaç gün içinde buğday !!yatla. 
rında kUçUk bir d!l§~klUk görUlmU,tur. 

Jf. Bu hafta içinde Antalyadan ilk Mısır 
rr.ahsulUnUn gelmesi beklenmektedir. Bu l!e. 
nenin Mısır rekoltesi bazı mıntakalarda ku. 
raklık yUzUndcn fena olmuşsa da bazı mın. 
takalarda çok iyidir. 

'i- Patates fiyatları dUşmektodir. Buna sc. 
bcb Adapazarı ve civarından fazla patates 
gelmesidir. 

lf. Şehrimizde I\:uru fasulye stoku kalma. 
mı,tır. Bunun lç!n gelen mallar derhal satıl. 
makte.dır. 

'i- Arpa fiyatıan aon iki ı;Unde de dUş. 
rnekte devam ctml§tlr. 

fi. Son gUnıcrde Boğazda fazlaca palamut 
tutulıttakla.ydt. Fakat yağmurlnnn yağış1 

buna mani olmuştur. 
Jf. Du Bt:scnln ce\1Z rcl ıtes1 gclmeğe baş. 

lamı§tır. Yeni mahsulUn meınlekeUn her ta. 

Mürefted·e 
petrol 

araştırmaları 
Şimdilik teıkedildi 
öğrendiğimize göre, Trakyada Mil· 

refte civarında senelerdmberi mütead· 

, dit defalar ve muhtelif yerlerde yapıl

nuş olan petrol arama ve sonliiajları bı· 

rakılmıştır . 

Bu sondajlar, Mürefte civarın~ 

petrolün toprakla karışık bir şekilde 

bulunduğunu, fakat istenilen iktısadi 

petrolün bulunmadığuu göstemışitir. ı 

Ma:ımafih ş~dilik bu işten tamami

le ümit 'esilmemiş olduğu ve ilc-ride a 

ramalara devam olunacağı söylenmek
tedir. 

Müreftede petrol taharriyatı Müref 

tenin bir kilometre şimali şarkisinde 70 

rakımlı mıntakada yapıhnaktayldı. 1s
tanbuldan 80 mil mesafede Marmara· 

nm ve Müreftenin şimalinde Hora ır • 

mağının Marmaraya aktığı yerden 

4-5 kilometre içeride bulunan Hoı· 
köy civarında şimdiye kadar ef.aslı a· 

raştırmalar yapılmıştır. Arama esna -

sında 125,9 metrede ilk oİrak petrol 

emarelerine ve 85.000 metre mik'!bJ: 

tahmin edilen bir gaz feveranına tesa· 
düf edilmişti. 

HA~~~ 
lslanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İl iı n la rı n ı 
HABER'e verenler kar ederler. 

rnfmda 1)1 oı~uğu söylenmektedir. 
• Ayvansarayda yapılmakta olan ampul 

1'obrlknsı inşaatı ikmal cdilrnl§tlr. Yeni fab. 
likanın makineleri kurulmaktad!T . . 

lf. Ticaret odası, doğrudan doğruya nıUs. 
tahsilden mUstchllke muvasalanın t('ıninl L 
çln tC'tkikat yapmaktadır. 

* Sclll.nik sergi.sine gidecek ve Türk pa.. 
vlyonunda tcıhir edilecek eşyalarımız bu.. 
gün yola çıkanlacaktlr. 

' 
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SARAÇHANE BAŞINDA HO=R=H=o=R=c=A=o=o=es=:N=o=E:=:~~~ii~~--··--···-----------jlll~ 
Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

• e Liseleri Va'toOo 
yatoso~ 

Ana. - İlk - Orta - Lbe kt sımlannı havidir .. Fen ve edebiyat kolları vardrr. İlk sınıflardan itibaren t c 
nebi lisanı mccburid r ... Açılan şubeler dolnyisile Miinir paşa konağı ancak erkekler kısmına kati geldiğin 

den bu sene kızlar kısmı ile ilk ~ısına Münir pa~a konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemi15. 
tı havi büyük bahçeli yeni yapıları bina. tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti ta 
rafından yapılacaktır. ! "jnir paşa konağının kafi gelmemesi yüziinden geçen sene Çar§ambadaki şubeye nakl 
olunan ilk kısım yeui binamıza alınmıştır. Çarşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobiisti ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah sa.at 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat lrn bul olunur. Telefon 20530 

ı ı inci sınıfların bütünleme ve engel imtihanları 1 eylfılde başlıyacak ve 8 eylUlde biteceütir. Diğer sınıfların engel 
ir.ıfhanları 8 evlü lrlen 17 eylüle kadar sürecektir 

ugtinkü 
radyo 

1STANBUL: 
lB.SO: Pıa.kla da.nB musikisi, 19,30 kon!e. 

r&na Dr. lbrablm ZaU tarafından (MUcriın 
ve serseri çocuklar ve ııılahhanelcr), 20 Ce. 
mal KAmJI ve arkadaaları tarafından Türk 
muılkbl ve halk §arkılan 20,30 ömcr Rıza 
tarafından arapça 86ylev, 20,45 Eelma v" 
arkadS.§l&n tarafmdan Türk mu&kia1 ve 
halk ııarkıları, (eaat ayarı), 21,15 orkestra. 
22,15 ajanıı ve borsa. bııberlerl ve ertesi gü. 
nUn programı, 22,30 pltı.kla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23 son. 
DÜKREŞ: 

19,05 ukerl bando, 20,20 konteranıı 20,40 
Romanya §&rkılo.rı, 21,20 dans orkestrası, 
22,85 haberler ve saire, 22,50 konaer, 23,50 
haberler. 
LO::IDR.Aı 

19,05 !~koQ muslldst, 19,50 orkestra kon.. 
ııerl, 20,25 karı§ık yaym, 22,4l5 orkestra. ve 
org konseri, 23,35 danı orkestrll8l, iatlrahat 
!erde haberler, vesaire. 
PAR1S (P, T, '.!',) 

18,05 orkestra ltonaerl, 19,35 gramofon, 
haberler, eğlence, 21,35 opera yayını, 23,3:5 
haberler, gramo'fon, hava, 24,05 da.nıı mualld 

eı. 

RO)lAS 
ıs,05 haberler, dana muslld81, 18,55 kan. 

§ık yayın, 21,45 kanoık musiki, 22,05 opera. 
yayınr, isUra.hatıerde konll§tna, haberler, 
sonra hava, dana musikili, 

Nöbetçi eczaneler 
lııtanbulu clbcUndekller: 
EminönUnde (Mehmet KAzmı), Beya.utta 

(Cemil), KUçtlkpazarda o(Yorgl), Eyüpte 
. (Mustafa Ari!) , Şehremininde (N!zım Sa.. 
dık), KaragUmrUkto (Kemal), Samatyada 
(Erofllos) , Şelızadeb8§Uld& (İsmail Hakkı), 
Aksarayda ( Sarım). Alemdarda •(Esat), Ba.. 
kır köyde (Merkez), Fenerde (Emllyadl). 

Beyoğlu cibetindekllcr: 
İsUklAI caddesinde (Dclla Suda), Tcpeb&. 

§ı Asmalımescltte (Kinyoll), Galata.da (HU. 
ııe~1n HUımU), Takaim fsttklAl ca.ddc.slnde' 
(Llrnonclyan), Pangaltı HallakArgazi cad. I 

desinde (Nargtıcclyan), Kamnpa§ada (Va. ' 
mt), Haııköyde (Bnrbut), Be§lkta§t& <AU 
Rrza). Sanycrdc (Osman) 

tl'ııkUdar, Kadık!ly ve Adalardakiler: 
'O'skUdnrdıı. ( Abmcdlye), Kadıkl!yllnde Sö~ 

#Utıllc;C§me caddesinde (Arman HutQst), BU. 
yUkadada (Halk), Heybelide (Tantı§), 

TIY ATROLAR: 

ERTUCRUL SADİ TEK 

Bu gece (Beylerbeyi) . 
Pazartesi (Bebek). 

Sah (Suadiye plajı). 

Çar§anıba (Heybcliada) ti. 
yatrosunda temsil verir. 

l
m::m a EylUI cuma gUnU =ij 

i ~~~~~·~tMA ~ 
1 
Buyuk Sunne ~ 

DUğUnU. Tel. 41065 fi ........ ... . .............. . -ft111CJ., •••••• :r: ... :ıu.ı-............ a::u:c:a::ı:ı:i: 

11 
............. _. __ ............. ·-······················· 

1 ı·ı;~·~···d;;;j~;:ı;,·ı;ı~··ıi 
:1 

:: ge1-miş foı malaı ı H ·I 1f' •• 

11i Gazetemizde neşredilen lisan H 
1 dl'" "f 1 .. :: erı ennın geçmış omıa armm H 

Keşif bedelt 101817 lira olan Ccrrahpaşa hastanesine yaptmlacak mutfak 
ve çamnerrlık binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3.9.937 
Cuma günU saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Ke§if evrakı ve şart. 
namesini istiyenlcr 510 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alabilir
ler. lstekUler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen 
İşleri MüdUrlUğUnden alacakları fen ehliyet vesikasile 6340 lira 85 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidir. 
Jer. Bu saatten sonra verllecek zarflar kabul olunmaz. (B) (5354) 

Senelik muhammen kirası 150 lira olan Rumelikavağında İskele caddesinde 
411 N.Ju Gazino 938 Yeya. 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya veril. 
mek Uzere açık arttırmaya konulmu.5tutur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün. 
de görülebilir. İstekli olanlar 11 lira 25 kuruşluk ilk teminat mektup veya 
makbuzu ile 2·9.937 perşembe günü sa at 14 de Daimi Encümende bulunma. 
lıdrrlar. CB) (5352) 

lstaobul Nafta MUdUrlUğUnden: 
ı.9.937 çarşamba günü saat 15 de tstanbulda Nafia Müdürlilğünde 

(5800) lira ke§if bedelli İstanbul Tıp talebe yurdu yemekhanesi üz~rine ya. 
pılacak kat ilavesi inşaatı açık eksiltmeye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hulasasile buna müteferri ciğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat ( 435) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benr.er iş yaptığına. dair gösterecek

leri vesika üzerine Nafia l.füdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Tica. 
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (5186) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük 

5. inci 
Piyangosu 

keşide 77 Eylül 937 dedir. 
Büyük ikramye: 50.000 Liradır . 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

\kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) 
iki adet mükafat vardır. 

liralık 

Her akşam 
MemlekeUn en yUksek sanatklrlarlle blruıct• 

S FiYE 
T A K S I• M eeıedlY_e de 

bahçesıf1 

Tel: 43703 

~ 
~--------------..;.__-----~~~ 

(stanbul Defterdarlığından: µirll J(rı 

45 ,,e 
Mahmutpaşada Çuhacı hanının alt katında kain eski ve yeni ı75 
46 sayılı iki odanın yarı payı ,, . 

• · es,.ı Balıkpazarında Ahıçelebi mahallesinin Yağcılar sokağında ka1Jl 2.53 
7, 9 yeni 7 No. lu dUkkanın 15011600 payı: e 
Hasköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi mahallesinde eski harap ce~ 
yeni Sinago • Aziziye sokağında kain eski 23 yeni 51 sayılı bahçeh - g50 
vin tamamı: 

1 e· 
rad köyünde Osman ağa mahallesinde Haydarpaşa rıhtun iskele 
yevm Ra~impaşa sokağında eski 7 yeni 9 sayılı evin tamanıı: 720 

Beyoğ'unda Pangaltıda Çemen sokağında kain eski 103 mükerrer ye. 475 
ni 136 sayJh evin yarı payı: &f e 
Ortaköyde Hacı Mahmut mahallesinde eski Kahveci yeni sarı ,,e 
sokağında kain eski 14 yeni 18 sayılı evin tamamile ayni ye~e trc 
bu evin arkasında eski 16 yeni 18 sayılı ve 132 metre 14 santıın~ el (,5 
murabbaı bahçe mahallinin 120 hissede 98 his~esi ile beraber (iklll gS2 
tertip tasfiye vesikasile): 

'fahtaka1ede Rüstempaşa mahallesinin Canbazhanı caddesind~ ~~~ 
'l1 yeni 36 sayılı dükkanın 38320 hissede 7451 hissesi {ikincı te 3f!O 
'nilbadil tasfiye vesika.sile): ltİ 2~ 

Galatada Yenicami mahallesinin yenicami caddesinde kfı.in es 446 
nos yeni 6 sayılı dükkanın 1600 hissede 21 hissesi: . ·ıii. 
Beyoğlunda Tatavlada Rus ve Kostantin sokağında kain esln 59 ~7 si 
67 ve 60 ila 68 mUkerrer sayılı ev 4 harita No. ıu ve 121 ınetre 243 54 
rnntimetre murabbaı arsanın tamamı: z43 s4 
Bu dahi ,, ,, ,, ,, 5 harita. .. 243 sl 

" " ,, " ,. 6 harita " 243 s• 
.. ,, ,, ,, ,, 1 harita ,. 243 s~ 
,, ,. ,. ,, ,. 8 harita ,, z4S 
,. ,, ,, ,, ., 9 harita. ,, 
" ,. u ,, " 10 harita 112 -

metre 98 santimetre murabbaı arsanın 
# 96 

tamamı: ~ 

Bu dahi ,. ,, ,, ,,11 harita. L12 - ~z!) iP 
metro 98 santimetre ıttır· SştJŞ ır~· 

Yukarda. yazılı mallar 31.8.937 salt gUnU saat 14 ae satııaca u1 olll11ut·~ 
deline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri .kab 

1 
).gtJt' ~o

liplerin yüroe yedi buçuk pey akçelerini muayyen vakitte~ eV\':ıdl sıı.tl~ 
mezk\ir gUnde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde miıteşe 
misyonuna mUracaatlan. M. (5349) 

~i iki kuruşa idarehanemizden te· !i 
~i darik edilebileceği yazılmıştı· U 
i! Bazı okuyuculann, birkaç gün i~ 
ii evvelki fonnalan istemelerinden ~i 
~ itin yanlı§ nnlaşıldığı neticesine H 
!! vardık. Uzun zamandanberi de- H h vam eden ilanlarımızda bu gibi H 
!i formalann iki kuruş mukabilin· ii 
5! de ancak gazetemize abone ola· ii 1 
n caklara verileceai -zılmı•b. ::1 
:: K ..c • b" dah

0
• J-.h 'S'ı· :: 

-- --. ... - - ( -- . - -- . 
e 

----ı::, erlf1 
iş Bankası asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara satılP 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daOıtmaktadır. •"'"" :: e,.ııyeti tr a tavzı e lİ· :: 

:· u •i zum g8rUyoruz. U ı .... ~ ............................................ " ..... . ......................................................... 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eyıaı, Birinci Teşrin ·ıe aırıncl t< 
aylarının il~ günleri. 

1 
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PARI5:(Y 'A:NIN KIZI 

~ dtlfea1n huaual odaama gö. tekkürlerimi takdim edeniniz, feda • dımmı dokunuyor, o da buna mukabil 1 yine bizden aynlmiyacaktır. Bwıa J. 
\t a.t .. .!~ soktu. Kendiıl de yanda· klrlığımı bildirirsiniz. küçüğe çok iyi bakar. narunız. 
.ıL~ beklemeye baıladı. Dalbaran - Bad\istüne madam. Bundan bq. Lulz rahat oldugu'" için ben de raha. İnci çiçeği rahat bir nefea almq. 
~ -PaZıyol olup dilte&ln emniyetli ka ıize takdim edilmek üzere kendileri tmı. Bugllıı birka.ç yUz frank param tı. 
~ t&ratmdan bir doet gibi kartı. tarafından yazılmıı mektuplar var. da var, kimaeye borcum yok. tıte ıi· - Sahi mi? diye IOrdu. 
~ olan mUracaatçl dilfeale yal • Bunları IÖylerken mektuplan da çı ı.e gerek kendimin. gerekse kiznn Lui. - Eınlnim. Maamafih o 1d1çtlk bq. 
lııı~. Her adımda earay u. karmıetı, diltete uzattı. Dtıtea mektup z1n hayatım anlattım. lığı emanet etmeniz llzım. Bunu bir 
~lelim. vererek dilceain yanına ların hepsini bUyUk bir ı!ltlkfuıeUe o. Valver, güç aptedillr bir heyecan. defa götürUp göstermeltyim. 
deıı bir lokuldu. DUeea hiç IÖZ aöyleme. kudu, ne hissettiğini yüsünden anla.. la: Kız hiç dU§Unmeden cevab verdi: 
llf\_.. kraliçe hqmetiyle bu adamı mak kabil delildi. Okum& bltbıee - İst.ediğhılz zaman. .• Yalnız rica 
-~Yordu. Nihayet lıpanyolca: mektupları muamıı Ur.erine bıraktı, - Şimdi ılzi ve ku:ınm himaye et. ederim B6yleyinlz, Lu!Zlmln kimin la· • 

...._ 'tt- mek benim !çlıı t>ir borçtur. BUtUn ia. 
1tu ~jur kont, • dedi. ve zili çalclı. DalbaraJı hemen ıöztıkttı, tedilderinlzi ben size temin edeceğim. zı olduğunu bilmek lstlyoıımı. 
~~eri 18ylerken eeal her a. dil§es sade bir tavırla: Emin olunuz kl, ben kanma ve ÇOCU· - Luiz Jan dö Pardayamn çocuiu. 
tı, o dalibt tatlıydı. Konta elini uzat. -Arabam hazır lDl? ğuma nuıl bakılacağım bilen bir in. dur. Talilmlz.e bakwz ki, Pardayan 
ı._:: - '- "6-. 

1 
k Hazır efen·11- ~ karısı tarafından akraı.·-dU'. ~~ "".,.,_ve gtir.e eli pa,rma • - """"·· la sa.mm. Artık bir itirazınız yok değil ·ua.&ıı ~ Ucuyla tutarak büvUk bir neza. - Torton sokalm& gidecefia. ml? Kanm olmayı kabul ediyor mu. İnci çlçefi: ' 

d~tanna götürdtt. - Peki madam. sunuz! - Jan dö Pardayan mı? Beni Rol-' to ltalkm.rz km.tı... Dalbaran dıp.n çıktı. Dllfeı o v&; bıcı çiçefl glllerek cevah verdi: pinyak'm elinden kurtardıiuıız gUn. 
..... _ 'batui..ııt ayap. kalktı. Eli"'d'"ld 

8
,.nka· kit konta döndll. O, mermer gibi ha.- Mösyö dö Pardayan bana Lulz hak • 

.,... "rd • rek .,_ , d y rdu. y-1-·· d;'-ıln - Evet, kabul edlyonım. Ve illve kında bazı sualler aormu.t-tt. Ben de 
"ıtıla geçı l ve ma~ur bir ta- ewı z uru o IUllUo '4S"I" etti: !il" .. 

~\'azlyet alarak durdu. bu Ant kararına hayret etmekteydi, kızım olduğunu söyleyince nekadar - Fakat biraz evvel dediğiniz gibi 
ı._..... Yol un--..1-ıerı' hükum·· dardan DU~es de bu hayreti farkederek hafif. müteessir oldu. Sonralan Biae yalan :-W-. ~ çocuk için değil... 
ta 01.~keein önUnde p.pkaları bq. çe gllldil: söylediğime pi§Man olmtı§tum. Çocutu 
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90 PXRnXYXNIN KIZI 

rafından amcazadem olup Markiz dö 1 
Soji ve kontes dö Vubrun isimlerini 
taşıyan Bcrtiy ile evlenmiştir. 

Bu sebepten Marki dö Soji ve kont 
dö Vubrun isimlerini taşrr, şimdi an.. 
tadınız mı? 

_: Evet, anladım. 
- Siz zevcem olmayı kabul etmek

le, Luizin ailesiyle akraba olacaksı. 
nız. Onlar gayet tabiidir ki çocukları. 
nı alacaklar, dört senedir görmedikle. 
ri bu çocuk için her tarafı alt üst et. 
metkeydiler. Fakat siz bundan dolayı 
telaşlnnmayınız. Benim Valver kont
luğumun yıkık dökük şatosuyla küçük 
arazisi nerededir bilir misiniz? 

Çiçekçi kız gülümsedi: 
- Nasıl bileb:lirim ki.,, 

Valver de gülüyordu: 

- Doğru ya. nasıl bileceksiniz. Val. 
ver şatosu Soji eatosunun tam yanın. 
da•lTr. Şimdi anlıvorsunuz ya ... 

İnci r,içe~i bağırdı: 

- !)imdi anladım ... Biz gider Val. 
vc .. d" oturuyoruz ve iki aile beraberce 
~·l'c:ı<trız 'R•ı sure•!e Lııi7.in üzerine 
ti'ri··"~"'": i iki annerVii olur. 

- Y"ln·"'. o kadar de~il. hem iki an. 
n ~~ i hem de iki bah.,sı. .. 

xx 
iP ...... ~ nö ~ORtYENTESİN 

HU<)lJt"f MÜLAKATI 

T'ont <iö Valver. Soriyentesin biz
i"' "'· :n° l?İr('Ji on gün olmu5tu. Bu on 
ı:;iin [rinrlP Laııdri Soriyentes konağı. 
na heş altı defa geldi ve her defasın_ 
da da diişesle hususi suretle görüştü. 
Az çok uzun süren bu konuşmalar es. 
nMında düşesin yanında kimse bulun 1 

Bu suretle uşağı ile hanımın arasın. 
daki rabıta!an haberi yoktu. Çiçekçi 
kız da her gün muntazaman konağa 
geliyordu. Fakat bir defa bile olsun 
Lagoreli görmemişti. Gelmekten hoe. 
landığı bu evde vaktiyle kendisine 
cellatça muamele eden kadının yaşa. 
dığıru bilmiyordu. Landri çiçekçi kız
la karşılaşıyordu. Fakat Lagoreli bir 
daha görmemişti. Kadının hala dü§esin 
evinde olup olmadığını da bilmiyordu. 
Zaten ihtiyar cadıyla alakası olınıyan 
Landri onu düşünmüyordu hile. 

Şüphesiz Lagorel hala konaktaysa 
kendisine Landri ve !nci çiçeğine gö. 
zükmemesi için emir verilmiş olmak 
18.zırngeliyordu. Valvere gelince, o, La 
goreli tanımazdı. Bu kocakarı, konak
ta hizmet eden yüzlerce kadın arasın. 
da onu görmüş olabilirdi, fakat kim 
oldu.~unu bilemivecekti. Böylece düşes 
dö Soriyentes, Konçininin on yedi se. 
ne evvel Floransta doğan ve babası 

tarafından boynuna taş bağlanarak 

Arno nehrine atılmıya mahkum edilen 
kızını elde etmiş bulunuyordu. Ayni 
zamanda çocuğun tevellüdü sırrı ile 
babasının cinayet teşebbüsünü bilen 
yegane iki ~ahsı, yani Landri ile La. 
gorcli de elde etm :ş bulunuyordu. Bu 
üç insansa kendisine tamamen bağlıy· 

dılar. iKimisi menfaat dolayısiyle, ki. 
misi düşesin gösterdiği teveccüh yü. 
zünden mahcup olarak bu esrarengiz 
kadının nüfuzu altına girmişlerdi. 

Bundan sonra bu üç kişiyi kendine bağ 
lıyarak düş~sin ne yapmak, ne yaptır. 
mak istediğini göreceğiz. 

Düşes hA.diseleri takib ettiğimiz gün 
den bir gün evvel bir tezkere almıştı. 
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> ---------------------------------------------sefiljjl.-baran bu emri yapmak üzere gitti. !ki dı. Başkalarının yanında bu dil .. 
saat sonra döndü, düşese dedi ki: sanların dertlerini anlatmala.rın1 gtlJl 

- Anlaştık madam, yarın muayyen şes istemiyordu. Bu suretle beti stJ.o 
saatte sizi Tornon sokağındaki otelde birçok zavallılar düşesle husus ıcta 
kabul edecektir. Şimdi de oradadır. ~e~te görtişmek şerefine n~~l 01_n1~a.r

- Peki, yarın sabah gideriz. Be. ıdıler. Her müracaatçının duşesill JJls.ı-
nimle beraber gelmek için ne lazımsa dımma, hem de bolca yardıınIJlS. rıls.t' 
haz ı har olduguv muhakkaktı. ~inkil 0d...,ı ır a... y .... - ıca. w 

Çetin adam ses çıkarmadan iğildi ve odadan çıkarken bu iyi kalpli def 
dışarı çıktı. Düşes dö Soriyentesin ha- methederek uzaklaşırlardı. pek eJJ 1JJ.• 
yır işleriyle uğraştığını evvelce söyle- olarak kabul saatlerinden ba.Şk~al· 
miştik. Bu konağa yerleşeli henüz bir manlarda gelenlerse evvela .J{o~;e go• 
kaç hafta olduğu halde, burasını bü. barana götürülürler, o kendılerıY J<ll .. 
yUtmüş, fevkalade bir şekilde tanzim rüştükten sonra düşes tarafınd~aetı· 
ettirmiş, aylarca · zamanda yapılacak bul edilip edilmiyecekleri ıcarııl' 1 

bu değişiklikleri bir yığın amele ge. rılırdı. ısdt• 
tirterek birkaç günde başarmıştı. Bu Valver ile İnci çiçeğinin uzıın u 11citı 
birkaç hafta içinde düşes birçok fıka. ya konuştukları esnada bu iki .g~ cel· 

h af d'kka.tın• rayı sevindlrmiş ve bu hali er tar • yanından onların nazarı ı <j.t'eJl 
ta duyulmuştu. Her sabah tayin edilen betmeden bir ~efil geçmiş ve f11U!lr ·sc· 
bir saatte şehirde nekadar fakir zaman haricinde olmakla. ~ra~tı. 
varsa gelip, kendilerine açık bulunan riyentes konağına doğru ~itfl'lış aııttl~ 

H ·r· .. . d te iz olrtl Soriyentes konağının kapısından gi • erı ın uzerın e m. bil' 
rerlerdi. rağmen fakir olduğunu belli ede~ jyi 

Bu saatte Sen Nikez sokağında bir elbise vardı. Onu görenler iı:ıl~· ı;tı 
k~labalık görülürdü. Fakirler alacak. gitmiyen bir tüccar sanabili~:er ;~ı;iı' 
larını aldıktan sonra sokağın kalaba. adam da Dalbarana götUrüldU. Jflcıı. 
1ı~ı hafiflerdi. Fıkaranın birçoğu ko- adam içeri girip de kapı J<aps.;J<iiıtl 
na~ın içine girmezdi. Kendileri için ya. Dalbaran daimıı. takındığı ~bll3]11°1• 
pılmış olan bahçedeki daireden bir ve. bıvrını değiştirdi ve gülerek ısP 
k:lharç muavini tarafından kendileri. ca: • rte1" 
ne muayyen bir para verilirdi. Biçare- - Nihayet geldiniz aziz kon~~l .• 
ler parayı aldıktan sonra bu açık elli se, iyi bir seyahat yaptınız - . sıl<fJ.ı'", 

dü!'ese Allahtan türlü türlü iyilikler ''Aziz kont" Dalbaranm etını 
istiyerek oradan uzaklaşırlardı. Bazı. ken yüzünü ekşitti: r ıyi.·' 
lanysa daha talihli olduklarından ma _Bu şekilde ola.bilecek ~ada.\'sıife"' 
damın yanına kadar çıkmıya muvaf • Cevabını verdi. Neyse, vazıfe, 
fak oluyorlardı. Bu konuşmalar daL d'r. eJiI1iıı 
ma düşcs:n hususi od~sında vukubu- J _ Hemen benimle beraber g heı<te• 



I 

SAFO 
A. Dode - H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş ---

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselslyor mağazası 

yanında. Her gUn öğl~en sonra 
2 den 8 e kadar: 'fel: 41235 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nurucamaniye cad. No. 3C 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

IOOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, .Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka-
bilinde muayene eder. 

SEZEN 
TERZiHANESi 
Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip nı:•~ellcr, mevsimlik meti.D 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yelli Po.<ıtnhane karfıSındtı 

Göz hekimi 

Dr. Muı at Ranıi Aydı 
Muayenehanesini Taksim • Ta • 

limhane, T arlaba§ı Cad. URFA 
Apt. nma nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergiin: Öğleden 
sonm saat ikiden altıya kadar 

Erkekler nezdinde 

nasır 
Muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 , 
4 

nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmüş bir halde 
idi. Buruımuı, aol• 
mu§ ve ihtiyarla • 
mıştı. Maamafih 
karakterim henUz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
biç kimse beni dan 
sa davet etıniyor· 
du. BugUnUn er. 
kekleri, gençliii 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mlitebassısı 

ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi teril taze tu• 
tan kıymetli cevheri • azalmı1 • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir •• Bu cevher; §imdi cil· 
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve reııim!crde gö• 

rüldüğü gibi memntıniyetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyU. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlesenis bile yü. 
zünilzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın §ayanı har:et ve ori· 
jinal renkleri vardır, Bu cazip 
keşif pek büyük ve maü fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta.. 
rafından temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına kanştmlmı~· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriıinden müeueıemize mektup 
yazanlann mÜ§ahedeleri, kendiJ;ğinden gelen ve kıy. 

metli delillerdir: ' 

'-~ 
( Krem ve pudralarınızt kullanmak suretile yüzümü. 

zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm.. Bu hal ar 
kadaılanmın bile nazarı dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Bursa . 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok isti
fadesini gördüm. Bu krem ve eııiz pudralannız sayesin. 
de düzıün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplann asıllan dosyalarımızda saklıdır. 

HEDViN 
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· Satlld< 
apartuna.~ ~ 

~ ddetil1 ..rı1'tt 
Beyoğlunda İstiklal ca yolu• ~~ ılJ 
beş katlı, beşer odalı, ba: uclll fı•f~ 
görür, denize nazır gaye • J3eY0 ·; 

M .. acaat· l· 
acele satılıktır. ur . ~O· 

. • ddeı• 
Parmakkapı İstıklal ca eıirıe· 
birinci kat Emlak yazıhatl 

• Her Akşam E v de ~Jm~m~ııııımmmı.• 1•=-·---------
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Mosoır FDDm VnOtdlo~o ve MeslMllYlır IR<a~lka.H~~sn 

TAHiYYE MUHAMMET 
P:yr1ea So?rsı Bayan M U A L L A Telefon : 42ö72 

Le v li - e -1 

Avusturya Sen Jorj kız okulu 
Galata Karlçınar ~okak 10. lLK ORTA ve TİCARET. 

Eylül p•idasından itibaren kayıd başlar. 9 • 16 Cumartesi öğleden sonra ,.e po.zar lcayıd yoktur. Esa..!1 

tedrisat almanca ve türkçe olup ayrıca fransızca ve ingilizce öğretilir. 13 Eylülde ikmal imtihanları ya
pılacak ve 15 Eylülde okul açılacaktır. 

DEM i i KT i DA R...ı11-• 

• 

1 

1 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayımz. 
1 

' P~sıa i.:utusu 12515 Hormo~ın ı -· 
~~~----~~~~~--~~~~~--'--..,.,...,,..-.--

CiN ALAN 
SARI KURDELE 

PIAl<Jarında çıkmıstır • 

Okuyan: MONiR NUREDDiN 
----· PIAk No. 270904 ----ili 

Kadıköylülere müjde -nm 
Memleketin tanınmış okuvucusu 

Hayan "H A M İ Y ET I• 

'' Önümüzdeki 26 ~-ğustos perşembe, Z7 cuma ve 28 cumartesi günleri 
akşamları Kadıkoy Marmara tncisi gazinosunda dinliyeceksiniz. 

i .... ,W5., 1 •K'l---------·· -----

Saıta, çıkardı~ı son 
piakla · ını muhterem 

o umbia sir eti /J 
··~~~ milşte.-.Jferlne takdim eder ~':'» 

Birinci sınıf Operatör -:::..ı 
l)~~s~c~~h~ v~~~d~~ Hl 

cP.rrahisi müteha.cısısı 

Pariı Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın amelıyatları, dimağ 

estetik . "Yüz. meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e cc !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, RumeJI Han 

- No. ı Telefon: 44086 -

- Dr. Fa!k •.~ Okta .,. 

1 
Opera tor 

Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 

No. 6 Tel: 21109. 

Muayene 1 liradır. 

Dr. Ihsan Sami --.ı 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hB.Btalıklarma 

tutulmamak için tesiri kat'I, mu
afiyeti pek emin tv..e aşıdır. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur • 

G •• ıt=g" i hel11 
uze ı hel11 

yaratan, " 8 ~ 
tama mi''·. 

bir ı~sir' 1' • 
1 ,,,~ 

Şu auzel çehre:p11•"'; 
atan gtln•f• • 1-•"'", 
ncl d~şıerd.r·~er•" 

dE,2ere can 
1
, 

,uphe• 
. dft' 

"RAOVOIJIN" 
ıı s1tıll' 

Siz de aynı gilzelliği elde edebi~ 
1 

dl/8 

ile dişlerinizi f1rçala~ 
. erı ..... - ._.... . -.... ,. .. _,.. ..•. , ...... - . . 

Emlak Sahipleri. iş SahıP 
. DiKKAT birıııc1~ 

PA!ycğlunda Parmakkapıda ~s:iklal cadd_es~de :11 ~ V~ ~ 
(EMLAK" yazıhanemizde bılumum emlak u1zer~de .. yu i;ıerile ıU ~ 
Ferağ, İntikal, 1potck, Kadastro, Veraset, zaleı şu . J:Jer tllt ~-

1 
vcrasct ve b·ıümum vergi işleri dcruhde ve takip ederı: 1·aıer de 

·· lU "' tar, dilekçeler, layihalar, mukaveleler yazılır. Her tur 
takip ve intaç edilir. ~ 

Galata - Karlçınar sokak eıısti ti'*' 

1 
. r ve J1 -" . tJ Erk•:ÜAvus·ru RYJCLi~e·sı,:· ~0' 

• ıJl 1 
· Al ··~ --ek ıç MI Tam devreli lise - Ticaret Mektebı • manca ogreu.u• ~ 

Dersı:re l~ ~ylüı Sah b~lanacaktırÔ d~ 12 ye~ 
KıJ.yıd muamelesi ı Eylulden ıtıbaren her gun saat 8.3 rııeıcteP ~ 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu 3 fotoğraf ve ıcteb6 rJ1 
name veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için ıne 
veya 42095 e telef on edilmesi 

~ ,-------
CÇCNCd Ji 

Ista bul Festi \T~e 
t ,, 

SO Ağustos Pazartesi, Saa dfl 
Beylerbeyi Sarayın f6 

Büyük müsartl~ · 
DUHULİYE: Bir çift için BEŞ liradır. Elbıte t ttt~ 

P d" Levan BİLETLER: Karlman ve Beyker ve azar o adJI.:• 

.. 

nnda ve Bele<iiyc Kooperatifinde sattlı11alct 

u-=======öifo~ki;ı;:n-"===·==11 -----------------~ .~ ~ 
H Necati Pakşi 1 

. ı1aslt Veysel ve lbrahil Bayan Nermın ' 
l 7 3 7 O Kayceri kirik havası 17 3 6 7 Sarı bebe~ 

Yeni Kör Oğlu Gönül acısı 

ray Kemal Gürsu Bayan Küçük Bedia 
17369 Yaban elleri 17308 Penbeli kız 

Zeytun Keram Gözlerin tatlı olsun 

Bayan Suna ~ ~:?r 
f 7 3 7 l iki koca alacağım 

Yeni kanarya 

İİ Hastalannı hergün sabah 10 dan 
:; akşam 19 za kadar Karaköy Tünel 
~J meydanı Mahmudiye caddesi No. 

1 ij 112 de kabul eder. rd 
1: Sah ve cuma günleri saat 14 den Dl Kullanınız. Uinlerce hastayı kurtarmışlar Eczanele 
:1 18 ze kadar parasızdır. H ....... ------- I 


