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Nevin elini kalbinin 
Şimdi başka şeyler dü

şünmek istediğim halde fik
rim hep onunla meşgul olu
yor. 

Nevin dinle.. Bu hayal, 
bu güzel melike sendin. 
kaçma benden Nevin. Sana 
yalvarıyorum. Sana ben de
ğil bütün varlığım yalvarı
yor. 

Nevin. Bu korkunç hayali 
hakikat etme.. Seni seviyo
rum diye bana bu günahları 
işletme.. Öyle zannediyorum 
ki kalbimde bütün aşkın 
ihtiraslarile bllyllyen varlığın 
yapacağım ilk cürmüm ola
caktır, 

Nevin elini kalbimin üıe
rine koy da bak.. Hızlı hızlı 

çarptığını o uman anlarsın 

ve yine sorarsın ki: 
- Bu kalp niçin böyle .. 

Neden bazı zamanlar birden 
ü'pererek titreyor 

Nevin.. Daima çarpacak 
ve her zaman senin için çır

pınıp heyecanlanacak .. Buna 
mukaddes bildiğin her şey 
kadar emin ol.. Duyuyormu
sun Nevin .. Nevinim. 
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Aradan seneler geçti. is

tikbal matipin üzerine her 
gün biraz daha eğilerek ka
pandı. Onları örttü. 

Esat liütün kuvvetiyle 
derslerine çalışıyordu. Mek
tebi bitirmesine bir ssnesi 
kalmıştı. Ocun için günler 
çok kısa idi. Bütün emelle
rini iki kelime üzerinde top
luyordu. 

Annesi 
Nevin. 
Dimağına kuvvet vücudu

na bir zindelik veren bu iki 
kelimenin ifade ettiği ha
yallerdi. !Zaten ha.1·at onun 
için bundan başka neydi, 

Hiç dışarı çıkmayordu. 
Ünivelsiteden döner dönmez 
odasına kapanıyor, saatlarca 
çalışıyordu. Arkadaşlarının 
gece eğlentilerinin onun ya
nında hiç bir kıymeti yoktu. 
Varsın on.ar zevk etsinlerdi. 
Kendisi ae biraz sonra bun
ların arasına katılınayacak
mıydı. Onların o kadar is
rarlal'ına: 

- Haydi Esat.. Sen de 
gel. 

Demelerine inadla cevap 
veriyordu: 

- Bu gün başım ağrıyor. 
Erken yatacağım. 

Yazan: EROL TEKiN 

üzerine koy da bak 
Halbuki yalan söyliyordu. 

Hiç bir şeyi yoktu. Kitap
larıyla yine haşhaşa kalmak 
istiyordu. 

Bir çok genç fransız ka
dınlarıyle tanışmıştı. Arka
daşından bir çılgın gibi 
koşuyorlardı. Fakat o hiç 
aldırış etmiyor hepsine la
kayt nazarlarla :.>akıyordu. 
f şte bu hareketi diğerlerini 

ı çıldırtmak için kafiydi. 
Esada neler yapmıyorlardı. 
Bir gün mektepten yeni 

dönmüş pansiyondaki oda-
sına çıkıyorde Tam merdi
venin başına gelmiştiki kar
şısına birden genç bir kız 
çıktı. Göz göze geldiler. 
Genç adam görmemiş gibi 
dursa olmıyacaktı. Çaresiz 
selim verdi: 

- Bonsuvar Klemans 
- Bonsuvar Esat 
Sözü burada keserek yü

rüyüp gitmek istedi. Fakat 
Klemans onu kolundan ya
kaladı: 

- Oh!. Esat. Vücudum 
çok kırık 

- Bir şey mi oldunuz?. 
- Hastayım. Her tarafım 

ağrıyor. Beni odama kadar 
götürürmüsünüz?. 

Esat bu beklenilmiyen 
sual karşısında durdu. Fa
kat hemen kendini topladı: 

- Hay hay. 
Genç kız koluna geçti ve 

bütün vücudunu ona yük
ledi. Yüzünden bütün hare-
ketlerinin yalan olduğu bili
nebilirdi. Esat bunu derhal 
anlamıştı. Fakat bir şey 

söyliyemedi. Sessiz adımlar

la merdiveni çıkmağa baş · 
ladılar. 

Genç adam genzini ya
kan tatlı bir kadın koku · 
sunun kalbinde uyandırdığı 
bütün arzuları yenmek için 
kendini çok sıkıyordu. Vu-
cu~una değen bu güzd vü
cuc1 un ürperişleri kalbini he
yecanla sarsıyordu. 

Klemans hakikaten çok 
güzel bir kadındı. Fakat bu 
Esat İ\.in neye yarardı. Ken
disini yurdunda bekleyen 
bir genç kız vardı. Ona 
verdiği sözü tutmamak : er
kekliğe yakışırmıydı. Dişle
rini sıkarak hiç bir şey dü
şünmemeğe karar verdi. 

Nihayet kapının önüne 
gelmişlerdi. Genç kız cebin
den bir anahtar çıkararak 
Esada uzattı: 

( Arkası var) 

e· AQ . ı 
Gec:de .. Clnayet .... 

l{orku Ve Heveca n l~onıanı 
" 
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, , ay hınzır karı yalandan bayıln11ş 
Çünkü ikinci polis te ge

lirse, iki kişinin elinden kur-

tulmak daha güç olacaktı. 

Ve yıldırım gibi bir sür'atla 
siyah arka örtüsünün bulun-

duğu elini kaldır(h; poJis en 
küçük bir hareketine bile 
vakıt l:>ulamadı ve genç ka

dın polisin başını bir an için
de bu siyah örtü ile sı ın, 
sıkı sa mağa ~uvaffak oldu. 

Genç kız hemen yerinden 

fırladı; polisin kafasına cia 
kuvvetli bir yumruk yerleş

tirdi; adamcağız hemen ba
yıldı. Ba hareket zaruri idi. 
Polisi bayıltmasa yakayı kur-

taramıyacaktı. Bu suretle 
polisi bağırmaktan ve hare
ketten menetmiş oldu. 

Bu sırada, dışarıdan sür
atle gelen bir adamın ayak 
sesleri duyulmağa başladı. 
Hiç şüphesiz gelen Cimmi 

C llAlkm Sul J 

Mide değil! •• 
hurdavatçı 
dükkanı! 

Nevyorkta bir cambaz mi
desinde ameliyat yaptırmıştır. 
ameliyat neticesinde camba-
zın midesinden bir sürü tah
ta ve madeni eşya ve bir 
litre de her boydan çivi çık· 
mıştır! 

Şimdiye kadar bir mide-
den böyle şeyler çıktığını 
görme~iş olan operatör, 
hastaya: 

- Bunları yutarken haber 
almadın m"ı? Diye· sormağa 
mecbur kalmıştır. 

Can bazın: 
- BiJerek yuttum. San'a-

tım canbazlık ve hukkabaz
lıktır. Böyle garib seyleri 
yutar ve halkı eğlendiririm. 
Anlaşılan yuttuklarımdan bir 
kısmını çıkaramamışım ! Ce-
vabını vermiştir!.. 

Yirminci asır 
Diyojeni 

Eski zamanların filozofu 
Diyojen bir vareli kendisine 
mesken ittıhaz etmişti. Fakat 
yirminci asrın Diyojeni, bir 
varil ile Okyanusları aşma
ğa karar vermiştir. 

Bu adamın ismi Ernest 
Miensyaskidi. Bahrimuhiti 
geçmek üzere yapt~rdığı va
ril için tam 15,000 frank sar• 
fetmiştir. VariJin yüksekliği 
3 kutru da iki metredir. 

Kendi tahminine göre, 
Fransadan Amerikaya 40 
günde gidebilecektir. 

Bir gazete muharririne: 
- Varilim, bir Translantik 

vapurundan daha emin ola
rak Atlas denizini geçecek
tir. Çünkü bir fırtına ihtima
linde bertarafı sım sıkı ka-
panacak ve en müthiş dal
galardan en küçük bir zarar 
görmiyecektir. Maamafih, va-
rilimde bir de telsiz telgraf 
cihazı vardır. İcabında İm
dad da alabilirim! Demiştir. 

Kız nu erkek mi? 
Neronun karısı Livya ,ge

be kalınca, çocuğunun kız 
mı erkek mi olacağını me
rak etti. O devrin falcıların
dan biri dedi ki: 

- Koltuğunuz altına bir 
yumurta koyunuz, yumurta· 
dan civciv horoz çıkarsa ço
cuğunuz erkek olacak de
mekdir 

LiYyo koltuğunun altına bir 
yumurta koydu civciv horoz 
ç ıktı, kendinin de bir oğlu 
oldu. 

Ondan sonra Roma kadın
ları çocuklarının cinsiyetini 
evvelden anlamak için gebe 
kalınca koltuk altında civc·v 
çıkarmağı idet ettiler. 

idi. Z. R. hemen kapının 
arkasına saklandı, ve bekle
meğe başladı. 

Z. R. Uzun müddet bek
lemedi. Az sonra kapı açıl
dı, Cimmi elinde küçük bir 
şişe ile içeri girdi. " çelik 
sinirli kadın " bir an bile 
kaybetmedi: Cimmi'nin arka
dan üzerine atılarak ellt rile 
ağzını tıkadı. 

Cimmi bu ani tecavüzden 
kendini kurtarmak için şid
detle silkindi arkasına dö
nerek : 

- Vay hınzır karı .. Yalan
dan bayılmış görünüyordun 
ha ... Dedi. 

Ve şiddetli bir yumrukla 
kadını yere devirmek istedi. 
Fakat çelik sinirli kadın bu
nu evvelden tahmin ettiği 

FANTAZI 

Soyadı işi bitti, fakat dedi 
kodusu devam ediyor •• 

Dokror Cemilin yalısında 
toplandığımız bir gece saz
dan sözden sonra bilmem 
nasıl oldu soyadından bahs 
açıldı. Doktor Cemilin eşi 
gülerek bu fıkrayı anlatt: 

° Kocasının ar" adaşların
dan ebe doktoru Hakkı Na
dir soyadı olarak mesleğine 
uyğun bulduğu " Kurtaran ,, 
adını beyenmiş ve tescil et
tirmiştir. 

işi bu kedarla bırakma
mışlar. Evinin ve muayene-

hanesinin kapılarındaki kristal 
levhalar da yeni isimle ve 
daha göze çarpacak bir şe
kilde süslenmiş amma ô gün
den sonra da bir çok günler 
geçtiği halde doktoru doğu
ma çağıran bir müşteri biJe 
gelmemiş. Doktor şaşkın 
şaşkın bu işin sebebini ara
mağ.ı koyulmuş. ~radan çok 
geçmeden eski müşterilerin
den bir bayan doktorun bu 
muammasını halJetmiştir. Bu 
bayan doktora diyor ki: 

"Siz memlekette tanınmış 

bir doktor olduğunuz halde 
mesleğinizin ve hazakatı-

nızın zıddı olan bir isim almanız 
duğruım merakımı mucib 
oldu. Bunun sebebini sizden 
sormak mecburiyetini duy
dum. Bu hita b karşısında 

şaşıran doktor tabelesini ya
zan hattatın bir hata işledi
ğine zahib olarak soluğu 

muayenehanesinin kapısında 
alır ve derhal levhasını tet
kike başlar. Levhada bir 
hattat hatası değiJ, fakat iki 
hımin birleşmesinden müte
vellid büyük bir gaf var: 

Levha şu yazılarla süslen
miş ( Doktor Hakkı Nadir 
Kurtaran ) doktor derhal 
işin farkma varmış müşteri
siz kaldığının yegane sebe
bini anlıyarak levhayı yerin
den çıkarıp müşterisinin ya
nına gelerek izahına teşek

kürde bulunmuş. Doktor 
şimdi isminin değişmesi için 
uğraşıyormuş. Bu fıkraya 
hepimiz gülüştük. 

Soy adı seçiminde hassas 
davranılması tavsiyesinin gü
nü geçtiği için şimdi alınmış 
adların dedikodusu yapılıyor
du. Tayyareci Nazmi "Uçar,, 

veznedar Cevdet "Sayar,, elek
trı!·çi Salim "Gürışık,, soy 
adhırını almışlar: 

Mesleklerine uygun olan 
bu isimler hepimizin hoşuna 
gitti. Fakat hoşa gitmeyen 
kısmlar sayıldıkça herkesi 
~inir basmıştı. Artık bu bah
sin kapanması için çareler 

için hemen eğildi, yumruk 
boşa gitti. Ayni zamanda 
boşa giden yumruğun şidde
tile Cimmi yere düştü. 

z. R. bu fırsatı de kaçır
madı; kafasına şiddetli bir 
tekme vurdu; Cimmiyi de 
diğer polis gibi bayılttı. 

Seri bir haraketle birinci 
polisın başına sar~ış olduğn 
siyah örtüyü aldı, Cimminin 
başına sardı. 

R. Z. yan yana yerde yat
makta olan iki polise bir 
defa baktı; bu iki adamın 
bu haline çok acıdı; fakat 
başk türlü imkanı yoktu. Va
kıa, Skotland Bardın küçük 
memurların ne kendisine, ne 
de babasına bir zararı olma
mıştı. Fakat birçok defalar 
bunlara da bir düşman gibi 
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ararken yeni tanıştığım bir 
bayan sordu: 

Bay siz neden soyadı 
olarak "Güler,, i seçtiniz. 
Hem mesleğinize uygun 
değil hem de her zaman gü
len bir çehreniz yok bu ba
yan sualinde çok haklı idi. 
İzah ettim, dedim ki : 

- Ben soyadını mesleği
me değil, müşterime uyğun 
olarak seçtim her zaman 
gülen bir çehrem yok. Çünkü 
b?ylc bir çehre sırıtkanlık ve 

hokkabazlıktan başka bir 
mana ifade etmez, gülünecek 
her şeye herkes gibi tabii 
bir çehre ile gülmek muta· 
dımdır. 

Fakat hayatta gülünecek 
şeyler o kadar çoktur ki on
lara gülmekten (amma diş
lerini göstererek sırıtmak 
suretile gülmek deği] şöyle 
işten gülmeden geçemezsiniz. 
İçte: ben hayatın bu gizli 

komedyalarına içten gülen bir 
· karekter ve meşreb taşıdı
ğım için güler adını seçtim. 
Soyadı seçmekte okadar 
gariplikler okadar acı ve 
tatlı safhalar var ki Soyadı 
almak için verilen müsadenin 
bir o kadar fazlası dediko
dunun yapılmasına ve niha
yet bulmasına kafi ı;r gelme7. 
sanırım. işte bu gibi tesadüf
lere ve bunun gibi her şeye 
herkes gibi ben de elbette 
ki gülerim 

Karşiyaka: HiKMET GÜLER ____ .. , ,,____ 

Deniz Ejderi 
Arada bir duyarız: Deniz

lerden birinde bir e jderba 
görünür. Bu sefer de Atlan
tikte bir yılan ejderhası gö
ründü ve bu sefer görül
mekle kalmadı öldürüldü. 

Bu yılanı askerler mavzerle 
öldürdüler. Leşi temizlenecek 
doldurulacak ve Rio hayva
nat müzesine a.konulacak. 

Askerler denizden 36 metro 
uzunlukta 80 santimetre ge
kahnlığında bir yılanın çık
tığını görünce öyle korkmuş 
lar k , hayvanı vurduktan 
sonra ağaçlara tırmanmışlar 

ve 24 saat leşinin yanına 
yaklaşamamışlar. 

Kordon rakısı 
pek yakında çıkacak 

VE 

Kordon gecesi 
nin ...zevkini tamamhyacaktır 

muamele zaruretinde kalmış 
ve kalmış ve kalıyordu ! 

Felsefe yapmağa ZJman 
ve zemin müsaid değildi. He
men odadan çıktı. Ayakla
rında lastik ayakkapları var
dı; bunun için yürürken hiç 
bir ses ve gürültü çıkarmı
yordu. Ve her on adımda 
bir durarak etrafı dikkatle 
tetkik ediyordu. 

Tutulmaktan korkmıyor
du, çünkü ne suretle olursa 
olsun kurtulacağına emin idi. 
Z. R. nin istediği bu daire
den biran evvel çıkmak ve 
işine d vam etmekti. Tutul
duğu takdirde bu iş bir 
müddet için geri kalacaktı. 

Maktul Barkley'in evinde 
fevkalade hadiseler oluryor 
demekti. Bunun için biran 
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OOOOOOOOCCOOOOC~ 
1 DÜNYADA 
iN eier oluyor 1 
Tayyareden tayyareye 

muaşıka k· 
Amerikalı tayyare ıııe''·ıe 

lısı genç bir kız tayY~1• 
havalanmış... Hava~• bittiii• 
yarenin kendini takı? e~bt 
ni görmüş. Tayyare~ı_ae t•Y
faıla hız vermiş. Dıger tıoİf• 
yare de bunu takib . e eptf 
k.ız okadar dalmış k~ f,r 
zaman havada gittiğiniO ,de 
kına varamamış. TayYat bir' 
benzin azaldığı zaman ıe fi 
den çok uzakta ofduğullll ... e· 

d döll~ 
tayyare mey anına cbi1'' 
sine imkan bulunın• .... . . Ar...-
anlıyarak yere ınmıf· yere 
dan gelen tayyare de ,re 
inmiş Ve başından taYY · . kıı•· 
başlığını çıkaran genç .

5
te' 

- Sizinle evlenmek ı 
istediğimi söyl.yecektidl· osır 

Demiş, ve orada anl•fw•rı 
1 Ş. d' d" ~.. hazırlı ar. ım ı ugun 
yapılıyormuş k 

Dört avaklı tavtı tı't .; . pe 
Pariste münte~ır. LeıogiliS 

Journal gazetesı bır ber 
. ki b• gazetesınden na en 

veriyor: Juç~• 
" Tarksianda bir ku ·o· 

· ter• 
21 yavru çıkartmış, ıç ·ıoif• 
den biri dört ayaklı 1 af' 
fazla olan iki ayağı .. ~0~· 
sünde imiş. Civciv do~eriısİ 
tan sonra bütün karde!. İl'ill 
kaybetmiş. Fakat ke0015 

sıhhatı yerindeymiş. " 

Kağıt oardesfıle~ 
Almanyada kağıt ~·; b,( 

süler rağbet lrazaoına.if ,tft' 
Jamıştır. Olimpiyadla~·ıb,.., 
sinde bu moda 

1 
lfttl' 

halk arasında yapıho~ 
Pardesüler bizim par• 1ıat1' 
dört liradır. Yağmuru 
· · ktedi~ ıyen geçırmeme 

Ay f rancoJast ,-· 
ı ıf fr 

Ay şeklinde yapı ıP 
11
,oll' 

colalar vardır. Bu fr•.,..,i'· 
ları ilk defa Vendler ~ı0ll'' 

· de bir fırıncı yapoııt lf O 
1686 senesinde y•P;,~ 
devirlerde Türklerle lı J 
lar harb vesilesile ~f.filJl
temas ettikleriod.en olrJJ",.. 
günün meselesı .,~ 
bunun için fırıncı. f~a fetdİ' 
!arına Hilal şekh;ı10,oı-' 
Bugün onlara ay r 

,)'' 
diyoruz. fr•"' , 

Bugünler de •Y kllt1aı1', 
50 . • yılı iJ 

larının 2 ıncı oıı5e ' 
nacak. Apartıııı~n y fr..,~ı 
binde büyük bır •Y 1;J1rı0 
• oka• 11· 
lası Buda peşte 5 P',ç' ~· 
dolaştırılacak son~• j'ıtıl•~ 
nıp fakir halka • ~-· 

. ek ;stiY
0 ~· 

evvel oraya gıtıP ktif ı.", 
Genç l. ız dedefıod•ll 1'( 

hiç bir kimse tar~,pıf' 
rülmeden büyilk p 
dar gelebildi. 1cl~.ıı· 

B.. ·· k demir k•P cllf'.J 
uyu }<ıt tYJ 

dişarı çıkacağı "
8 k ~~' 

dan muntazaaı •Y'k ı ~~· 
geliyordu. Bu a!'kt•" , f 
hiç şüphesiz sogu ı-ı ~ ... ~ 

. . b"r at•»-. '' mamak ıçın 1.. tçiıı•" 
karı yürüyen nobe ,,, 

sesleri idi. b'f'"' fl' 
Genç kız caııı•kt•i' b" ~· 

yayarak diş~rı b• ıP,tr0 v~ 
rada nöbetçı bet 0rcl"' .,-' 
dar uzakta bulun"t,1"',1t' 
z. R. bir an bil~ cJı,· ~ 
den sokağa fır a by) 
koşmağa vakıt ıı"' .,ı 

(At 



, 25 Temmu· 

Doktor . ı S. Ferit Eczacıbaşı 

Af. Şevki Uğur SUL~~ Jr<!uı~~~~a~~!~rLERİ 
a~~~~~*ı***~*=U=~*: 

~... Dahili hastalıklar mütehassısı Hazmı kolay tesiri 
... " çabuk ve kat'i . 
.. ~~•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını • Şekerli şekersiz ola· 
eıa •aat d~!<uza kadar ve öğleden sonra birden rek muhtelif zarif 

~ıı. .. feceleri dahi muayene ve tedavi eder. ambalajlıdır. '1 ıtneha . 
~lt nesı : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu- En }yi neticeyi 

1 ~~:•ında 36 numaralı muayenehanesinda. fC 

sineması 

• Bu gün 
iki büyük film birden 

1 - VİYANA BÜI41BÜLÜ 
A1artha Eggerh . '-•ı:hk)karaciğer, kan hastalıkları kansizlık, zayiflik, f E R 1 T 4IC 

arı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J Sulf a to konıpri- ~ 2 -
~~il~~ı~~~~ meleri kullanmak ~ 

Fakir bir delikanlının 
hikayesi J )t la alırsınız. t( 

ınıir Yüıı Mensucatı 1 Markaya dikkat . · B 
.~alkapına~ü~u~:;·~:~;ikasının ~ Merkez depo: Hükfımet caddesinde .C Duhuliye 20 kuruştur. 

~larie Belle 

1 
~ 
~ 

1 .. 

'lle 1 ş•f E •d• f( .4 de Fakir delikanlı 6 da Viyana bülbülü 
s._,vlaaiaımdolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar, : 1 1 a czanesı ır tC 7,30 it il 9,15 il " ,. 

e ~ TOPTAN PERAKENDE ~H >l~ 

Zarif 1 ~!tt*:t~:t:t:t~:t:t*tt:t:t>t~~ &J~:n::w::r:'$:w::r::w::r:~~~l=:w::r:~1.11 
. Ve U~uzdur 1 ~ D O K T O R » 

Qj•i,ti Satış verJerı ~ ! ~ 
~,~0tdonda 186 num:rada ŞARK HALI T. A. ş. 1 ~ A. Kemal Tonay >+ 

eınaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 

~~~~~~~~~ ~ hastalıklar mütehassısı >+ 
' 4lı( Basmahane iıtasyonu karşrnındaki Dibek sokak başın· 

lçen le r b l·lıl r « da 30 sayılı ev VC muayenehane!Iİnde sabah 9aat 8 den 

1 

''cıı· , - -
IJııı su~' hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~~ tte korunmasını temin edecek ancak 

~ .. ~I, Kabadavı ve Billur 
'-tıdır. 

~~~ T~U= •. R=· ·=K=İY~E=M=e=-~::: 
~ !11rdunu alıyor 
~ ·· tcllliı " 
.. ~"dıa •utten imal edilen Mene-

l~ker ~e halis taban ve şekerden 
l~ '1ıaııı elva~ını Menemende Etem 
ı."l t.tlıı · Doğünler için baklava ve 
~ ~~lir •~a Yapılır. Hariç içn sipa
~taalt ~ oktan ve perakende satış 
,._,, C.~r;•~ına ., dikkat. Menemen 

~t,111 ~1 eaı No. 21 helvaci ve 
'1 •aıb. 

k it" ~ Clr)ı ve müşterisi bol 
'~"'•b·· bir lokanta 
~ 'laletaı:• •uyu bu- ı ile birlikte satılık ve kiralık

) 1 i_ bir lokhın en işlek tır. İstiyenlerin Kemeraltında 
\ .t~'"t.ı •ntaıı olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo· 
~ ede~ biitlin ta.. kantası sahibi Bolulu Meh-

•tı Yo biıaı,ı mcd ustaya bat •unualar .. 

i akşam saat 6 ya kadc.r hastalartnı kabul eder. )t. 
Müracaat eden hastalara yapılması lazımgeJeıı sair 4( 

tablilit ve mikroskopik muayenel~ri ile veremli hasta· f< 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Poomotoraks muayene- )& 
+( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 

~~~~~~~:V:~f~~n:~~'"n:~~ 

11 Fil başı" mnrkah " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla· 
rmızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırbrı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beya2lığmı muhafaza eder. Bu çivid iJe yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya ku•
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividierdeo bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kağıd iç ın bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylul Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 

özel · öğretmen 
Fırsattan istifade 

Bir ay kalan ikmal imtihanlarına çahşıb hazırlanmak 
istiyen ilk, orta ve lise talebelerine her türlü derslerle 
lisan dersleri de verir adres hastahane tarafı Arab fırını 
Yağcılar sokağı 12 numaraya müracaatları . 

- i!i~~~~mausat+lEaa._ 
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: Ressam - Dekoratör = a Bu hafta iki çok güzel film birden 

: V d • At f S ~ 1 - Çardaş Fürstin 
~ na rı ama fı) t;l Marta Eggerth'in güzel sesi ile yarattığı meşhur operet 

: lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden '11 s m 2 - Ekmekçi kadın 
1
: mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı s mBütün düny~ dillerine çevrilen büyük romanın canlı kopyası 
41 Fuarda Yaptıracağınız &'; i Fıyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
it PAVYON iNŞAATI f; .--------.----------
41 DEKORASYON it • SEANSLAR 
fi PLAN _ RESİM ~ • Her gün ?6 - 19,40 Ekmeçi kadın 17,50-21,25 
411 . • iP ti Çardaş Fürstin 
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Sahife 4 

Ankaraya tayin edildi 
Defterdarımız Ihsan Panar 

Maliye Vekaleti muhasebat 
umum müdürJüğüne, Vekalet 
tahsilat müdüıü Nazif Mene
menJioğlu da şehrimiz defer
darlığına tayin edilmiştir. Bu 
husustaki emir beklenmekte
dir. 

Bölv,e atletizm 

Birincilikleri varın 
.J 

başlıyor 
Yarın Alsancak spor ala

nında bölge atletizm birinci
liklerine başlanacak ve iki 
hafta da bitecektir. 

Bundan evvel iki defa ya
pılan atletizm musabakala
rını birincilikler takib edi
yor. temenni ederiz ki kulüb
leriıniz birinciliklere alaka 
gösterirler de bu kıymetli 

sporda mevcudiyetimizi gös
teririz. 

Yarın koşacak atletleri
mize muvaffakiyetler temenni 
ederiz. f 

Rakı fabrikası 
İnhisarlar umum müdürlü

ğü tarafından şehrimizde bir 
şarap ve rakı fabrikası inşası 
için tedkikat yapılmaktadır. 
tedkikat müsbet netice ve
rirse fabrika HalkapınarJa 
Mersinli arasında yapılacak
tır. 

İzmir limanı 
Halkaoınarda nıı 

yapılacak? 
İzmir limanı hakkında tet

kikatta bulunan iktisat vaka
leti mutahassısı raporunu 
vekalete vermiştir. 

l 

(flalkıa Sul ı 

Asi kuvvetler madrid ön
lerine kadar geldiler 

İstanpul 24 (Özel) İs-
panya ihtilali kanlı ve teh
likeli vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

Dün gelen bir Roma tel· 
sizi asilerin çok ilerledikle
rini v~ İspanyanın merkezi 
olan Madridio kapılarına 
kadar dayandıklarını bildiri
yordu. Madridin asiler tara• 
fından işgali an bean bek
lenmektedir. 
VAZiYETiN HULASASI 

İstanbul 24 (Özel) - İs
panyadaki dahili muharebe 
hakkında gelen en son ha
berler şu şekilde hulasa edi
lebilir : 

Bordoda çıkan Pöti Gi
ronden gazetesinin İspanya
dan aldığı bir habere göre 
İspanyolların ihtilal yüzün
den nüfusça zayiatı 20, hatta 
25 bin kişiye baliğ olmak
tadır. 

Sevil radyosu General 
mollanın öldüğünü tekzip 
ediyor. Bu asi General asi
lerin nihai zaferlerden emin 
olduklarını, tehlükeli bir 

mevkie düşmemek için ya
vaş hareketi tercih ettikle
rini söylemiştir. 

Asiler dün de 35 eyalet
ten yirmi beşine hakim ol
duklarını iddia etlıkleri hal
de hükumet memleketin bü
yük kısmına hakim bulun
duğunu, asilerin her yerde 
ezilmekte bulunduklarını bil
bildirmektedir. Sen Sebasti
yenin asil~r elinden istirdadı 
çok kanlı olmuştur. Asiler 
bir çok binalara ateş vermiş 
bulunuyorlardı. Şehrin sokak
larda göğüs göğüse çarpış

malar olmuştur. Caddeler ve 
meydanlar yüzlerce ölü ve 
yaralı ile doludur. 

İDAMLAR 
Bütün cenubi ispanya asi

lerin elindedir. Asilerin Fas
taki kuvvetleri 50 bin kişi 

tah.nin olunuyor. iki meb'us 
50 komünist tevkif edilmiş, 
bunlardan yedisi idam edil
miştir. . . 

TEH~IKE 

Asi kuvvetler kumandanı 
demiştir ki: 

- Kuvvetlerim paytahtın 
20 kilometre yakınında bu
lunuyor. İleri hareketinde 
ihtiyatkar balunuyoruz. 

General Franko kendini 
diktatör ilan etmiş ve demiş
tir ki: 

- Bu~ün Madridde ki hü
kumet bir anarşi hükumeti-
dir. Hürriyetin nerede oldu
ğunu biz göstereceğiz .. 

AÇLIK BAŞLIYOR 
Madridde iki günlük erzak 

vardır. Köylerden şehre hi; 
bir şey girmemektedir. 

Tehlikede bulunan logiliz 
ve Fr nsız tab'alarını almak 

için İspanya limanlarına iki 
harb gemileri göndermişler

dir, Alman tab'asını himaye 
için Doyçland kravezörüde ' 
gitmiştir. 

HÜKÜMET 
SILAHLANıYOR . l 

ispanya hükumeti Fransaya 1 

7 5 santimlik on batarya topu, 
15 bombardıman tayyaresi 
sipariş etmiştir. 

~~----~----~--~-- ~~00 .. 00 -----~-----~--------· 

Rezil lındık sıcanı!. 
' İngilterede meclisde bir nazıra böyle lıitap etti : 

Londra, 24 - Avam kamarasında nazırlardan Sir Con Simon işsizlik sigortası kanu· f 
nunu müdafaa ederken, amele mebuslarından bıri nazırı yalan söylemekle itham etmiştir. j 
Meclis reisi bu meb'us hakkında tevbih kararı vereceğini söylemiştir. Amele meü'usların
dan diğer biri sıhhiye nazırı için: 

- Rezil; fındık sıçanı! demiştir. 
Bunun üzerine celse 10 dakika tatil edilmiştir. Avam kamarasının çarşamba günü baş-

lıyan ve 34 saattenberi devam eden celsesi bugün soea ermiştir. 
~~~-----------------~ ...... 00 ...... ----------------~~~ 

Bu rapvra nazaran müs
takbel İzmir limaoının Hal
ka pınardan Turana kadar 
uzanan sahada yapıması mu
vafık görülmüştür, iktisat 
vekaleti bu yeni proje üzeri 
ne diğer vekaletlerin de mü
talea sını sormuştur. Tasav
vur edilen liman içid 15 mil
yon lira sarfedilecektir. 

Japon imparatoru bir sui-
ı ! 

kasta maruz kaldı 1 

Tokyo 24 - Japon impa- saray bahçesine çıkmıştır. hademelerden biri bu canı-

İnhisarlar 
Vekilimiz 

ratoru Hirohito, genç bir Bu sırada imparatorun ya- yane hareketi öolemeğe mu-
erkanı harp yüzbaşısmın nında yaveri ve iki hademe vaffak olmuştur. Hademe 
hazırladığı suikasttan güç- bulunmakta idi. başından ağır surette yara-
lükle kendisini koruyabilmiş- lanarak can vermiştir. im-

"fetkiklerine devan1 
imparator tam bahçeye 

tir. imparator sabahleyin parator bu vaziyet karşısın-
saraydaki mesai odasında geldiği zaman elinde ucu da tekrar mesaı odasına 

ediyor meşgul olmuş; bilahara ai- sivri bir kama taşıyan bir dönmüştür. Suikastı hazırla-
Şehri ... izde bulunmaktr1. olan 1 lesi efradiyle bulunmak için adam üzerıne atılmış fakat yan adam da ölmüştür. 

G ümrük ve İn hisarlar Vekili ooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo·oo~xx~ooooc>0e1C>Oooıooc:x> 

Ali Rana Tarhan, dün Vali, Murahhas Milli takımımızın Olimpİyat-
Belediye reisi ve Müstahkem 
mevki kumandanını makam- Heyetimiz larda çarpışacağı Norveçli-

Jarında ziyaret etmiştir. Ve- - Baş tarafı 1 incide - ) l b• t k d rıı 
kilinPazartesi !günü Ankara- er D8SI lr 8 IID lr r Atatürk konferansta müza-
ya dönmesi mühtemeldir. kerelerin geçird iği muhtelif 

Vekil, idarenin bu sene de safhalar hakkında izahat 
İzmirde şarab yapacağmı aldıJar .. 
ve şarab için misketle çe- MECLiS TOPL"'NIYOR 
ki:deksiz üzüm mübayaa Kamutay fevkalade top-
edeceğini bu "senede kuru lantısını Perşembe günü sa-
üzüm ve hurde incir alaca- at on dörtte yapacaktır. 
ğını söylemiştir. Bu maksatla hazırlıklar baş-

_ _..• lamıştır. Bu fevkalade celse-

- - - - l!Jl!I 

Norveçliler çok yavaş fakat çok hesaph 
oynıyorlar, halbuki bizin1kiler ... 

Onbirinci Berlin O.impi
yadında Türk milli takımma 
karşı ounıyacak olan Norveç 
milli takımı şimal memleket
lerinin en düzgün futbol oy
nıyan bir takımıdır. 

beri memleket şampiyonası 
yapmaktadırlar. 

25 Te••~ 

Olurşey deiil !Akdeniz oa~1 

. ·o~ 
- Baştarafı 1 incide -

Köpek daha evvel hanımı
nın yanından ayrılarak ~kapı 
önünde duran mükellef oto-
mobile girip oturuyordu. Ku· 
yumcular, genç kadın çıkıp 
gittikten sonra gösterdikleri 
mücevherlerden birkaçının 

ortadan sır olduğunu görü
yorlardı. Bu mücevherleri 
çalan kadın çoktanberi git
miş olduğu cihetle tabii izini 
bulmak mümkün olamıyordu. 

ltalyanın siyasetı ? 
sonu ne olaca~t!~-· 

Populaire gazeteıı " ıl· 

tröden Brük~el·e" ~atl•~p 
bnda neşrettığı bır 1 
ezcümle diyor ki: ok'" 

" Lozan, boğazlar 111 ol•' 
velesinin yerini tutacak eJelİ 
yeni Boğazlar nıak•~,,
bahsindeki anlaşma ke ·yeti• 
tini derin bir menınuDI ·1te• 
karşılıyoruz. Fransa, ~f JlO" 

re, Sovyet Rusya, Tnrk•Y ~· 
manya Yuğoslavya Yuo•ktJlll' 

Montröde Akdeniz P1 

Yapılan tahkikat netice
sinde hırsız kadının mücev• 
heratr muayene ederken 
beğendiklerini şayanı hayret temeUerini attılar. f,ot 
bir el çabukluğu ile bu işe 1927 de Lozanda ıoe,ıoa• 

bulunan milletlerde~ ! ytı'r~ 
ahştırılmış olan küçük kö- I ıf 

talya müzakera•a .ıar 
peğin ağzına koyduğu, kö- f r l'P 

etmedi.Fakat bu se e: 0,-
peğin de derhal hanımın 

1
. • . ı bır . 

yanından fırlayarak otomo- so ınının manevras . tl,ır 
bile döndüğü anlaşılıyordu. tice vermedi. Tür~ıye ıtlıft' 

Şık kadın bu usül ile üç ciye Vekili Tevfık le••• 
defa Parisin en büyük ma- Aras, Bogazlar mu~~,e c bll 
ğazalarından yüzbinlerce mesinin aktedileceğ;• :tfJJ~ 
franklık elmas çalmağa mu- mukavelenin, iştira k bO" 

istiyen devletlere açı r,Ç 
vaffak olmuş, fakat hırsızlık l tıcr 
tarzını değiştirmediği ve lundurulacağını M~I e ltalt" 
daima şeriki cürmü olan miyeti nezdindekı . cııl' 

daimi delegesine bildırlll 
köpeği kulJandığı için dör-
düncü defasıoda yakayı ele iktifa etti. f ,of101 

ltalya Montrö kon er · J~e 
Vt:rmiştir. QJlllP 

akim bıraktu mak ıf' 
Ge,.en hafta yanında kü- bu konferans mesaisioe 

çük köpeği bulunduğu halde 
Elize caddesinin en büyük tirak etmemiştir. b•b•oJ•ll 

Fakat mevz u ~ol· 
mücevherat mağazalarından menfaatler yani sulh ~e b61' 
birine girmiş, çok kıymetli lektif emniyet menafıı ,ff•~ 
bir gerdanlık satın alacağını le bir manevranın ıJJU" olli' 
söylemiştir. İvonun yanında d 111 olamıyacağı ka ar 
küçük köpeği gören kuyum- menfaatlerdendi. tek~ 
cu arkadaşlarıoın ne suretle Türkiye, Boğ~zlar~kdeoil 
faka bastırılmış olduğunu tahkim edecektır. aOf"lr 
kuyumcular sendikasından paktı bu suretle Yak ~ 
vakit ve zamanında oğren- ta her hangi mütearr.ıı:• ,Af' 
miş olduğu cihetle kendisini şı kafi teminat teıkıl 
cürmü meşhut halinde yaka· cektir. k~ 
lamak için hiç istifini boz· İtalyanın infiradın• l'"'fl 
mamış genç kadının istediği tif emniyete ve ıP~:.. , 
kolyeleri çıkarıp önüne ser- paktlara karşı müc• ;,dft' 
miştir. Musollnideo başka 

Kuyumcu müşterisinin kol- AyokÇtuJ.ı"k gre•'J• 4 ., 
yeleri birer birer eline alıp w 1"' 
tetkik etmesine o kadar 
ehemmiyet vermez gibi gö- eb'°' t 
rünmüş, fakat her hareketi- oan dl ~9 
ni gözlerinin ucile taraasuda Serbest bır~kıld•1!e başlamıştır. bitkin hır ha ,,. 

İvon kuyumcunun bu dal- ceı•~ 
Atinada Pire ~ 

gınlığını fırsat addetmiş ve pJt 

1 k 1 1 d 
kemeleri umum kodl _it' 

eu güze o ye er en birini kararile mevku~ dilll ;~ 
köpeg-in ag-zına sokmuştur. , M l dıs meb us ano e 'tte • 
Köpek yerinden fırlayarak k f l l tabl•ı r .ıtt şam e a et e 

1 
o...;;. 

mag-azanın kapısına koşar- F k t nıebU t ... e,. 
miştir. a a e "' • 

ken vaki olan ihbar üzerine günden beri devadl . yO'~ 
kapıda bekliyen sivil polis- te olduğu açlık gr;i~~ill t'• 
ler köpeği yakalamışlar ve den fevkali.d~ daO ba' 
ağzının içinden kolyeyi çı- halde bulundugu~ w' 

karmışlardır. ki d'loıictır· "' neye na e 1 " 0 or• . _J.I 
Derhal İvon yakalanmış, Dün öğleden 5 k J'i" 

köpeğinin kolyeyi ağzına münistler toplan•r• tıblif...,-
alıp gittiğinden haberi olma- mevkuf mebusuo pll'ar ~ 
dığını iddia etmişse de po- için bir nüoıayit. y• 611'~ 
lislere meramını anlatama- dır. Bu nüm• ış:_. te 
mıştir. d b'r ço»-olanlar an 1 

lvon, tevkifhaneye gönde- edilmiştir. d 

ritmiş hırsızlık arkadaşı da Ankara .. ~.':Je 
karakolda muhafaza altına 1~., 
alınmıştır. (" · l ·· iiJdLlğ 

·""'-'""'-·v •vv•vv·v ·v' ... ~. ...e\'JZ )tJY ..,, d• ed' 
hemen Norveçliler gibi ayni dolu yag ") ,.,, ıcl 
tarz futbol oynıyan İsveç ve Ankara 24 (A·r .. eııti~ 
Finlandiya takımlarına karşı 3 te " df" 

gün saat 1 .,, od• • p' 
1924 te Paris Olimpiyadın- ceviz büyiiklUğil .,itti''" " 
dan ::;onra çok iyi neticeler D Ju ı ı,11 . ..ı, 

düşmüştür. 0 
JS.111 ,rr 

almıştı. · Qrlll"" ı 
Norveç takımile yapılacak kika kadar ·

9
b858r• 

B ık kt 
de Tevfik Rüştü Arasın 

a an pa 1 mühim bir nutuk söylemesi 

- Baştarafı 1 incide -

pek kıymetlidir. 

bekleniyor. 
Boğazlarda hakimiyetimizi 

kayıtsız bir surette temin 
eden mukavelenin tasdik 
muamelesi uzun sürmiyecek
tir. 

Oyun tarzları bütün şimal
lilerinki gibi yavaş fakat 
emin ve sağlam olan Nor
veçliler 1902 de amatör fut
bol fedeı asyonu kurwuşlar. 

1908 de beynelmilel futbol 
federasyonuna girmişlerdir. 

Norveçlilir 1908 de beynel
milel maçlara başlamışlar ve 
o tarihten bugünü kadar 
106 beynelmilel maç yapmış
lar, bunların otuz üçünde 
galip yirmi birinde berabere 
elli ikisinde mağliib olmuş
Jardır. 

müsabakamız ağır ve hızlı bahçelerde 

j futbul oynıyan iki zıd karek- olmuştur. t'"' 
' . terin mücadeles_i olacaktır. kit ,,~ 

Bulgaristan için Balkan 
paktında daima boş bir san
dalye mevcuddur. Yakın kom 
şumuu aramızda görmek bi
zim için başka bir zevk ola
caktır. Bulgaristanın Balkan 
paktına gireceği gün fazla 
uzak olmıyacaktır, saoıyoruz. 

Yeni boğazlar mukavele
sile vücuduna nihayet veri
len boğazlar komisyonu iki 
ay içinde tasfiye olunacak· 
tır. 

Norveç •federasyonunda 
635 kulüb 40 bin futbolcu 
mukayyeddir. 

Norveçliler kendi memle 
ketleri dahilinde 1919 dan 

1935 senesinde Danimar
kayı Kopenhagda 1-0 mağ
liib etmişlerdir. 

Ayni sene Alman milli ta
takımile 1-1 berabere, gene 
kendi sahalarında Macarları 
2·0 mağlüb etmişlerdir. 

Türk milli bkımı hemen 

ikinci kafilede gidiyor Her '18 ·si çolı f'" 

1 

Berlin Olimpiyadına iştirak Ucuzluk ıerjl b,ft' ,ıır~ 
edecek ikinci kafilede 19 yaptığında~ b~et tJ1 _,,,. 

futbolcu, 6 bisikletçi buluna- malları gelıt· fC :,,ıı~ 
ca~tır. nız daima uc~:i p• ptJY 

ikinci kafile 24 Temmuz alacağınız gı tıf 1' 
Cuma günü trenle Beı line ve muhayyer 

181~ 
gidecaktir, rmdan aJdıorıı 


