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Kırmızı Ordu bu sabah kat'i taarruza 
geçti, Mavilerin ., cephesi yarılıyor 
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Tankların himagesınde taarruza geçen Kırmızı kuvvetler ilerlerken 

'' H:-c .... ~r şey mükemmel ,, ···u·~kii-~i;; .. ··~·dii;·~-~i~·i·~··· 
Dost ve müttefik Hey' eiler Reis/erile kasden yakıldığı anlaşıldı 

.Qfaşemiliterler Ordumuzun yüksek Binanın emniyeti suiistimalden mahklım b:r · k b • • • • • dolandırıcı tarafından yakıld1ğı meydana çıka-. a zlıgelıntlen takdzrle balı.sedıgor rıldı ve suçlu tevkif edildi 
r __ Üsküdar Adliye binası yangını hak-! rniştir. Kasalarda mevcut para tadad e-

------ --.,. ~- .,..--::- · ., - ~ - ~da bir müddetten beri devam eden ı dilmiş, kıymetli evrak noksansız bu -
t tahkikat neticelenmiş, ateşin haricten ı .lunmuştur. Kasalardan para aşırılmak 
~ ,, çıktığı ve binanın kasten yakıldığı tes- maksadile yangının çıkarılmış olması 

1 
' " bit edilmiştir. ihtimali de nazarı dikkate alınmış ve bu 

, Tahkikatı idare eden Üsküdar müd- cepheden de tahkikat yapılmıştır. Yan-
• deiumuınisi Tahsin Ertem bu hususta gının, binanın şimal cephesindeki kap-

. gazetemize şu malılmatı vermiştir: lamalarının tutuşmasile baş gösterme-

~-::::~~==-----"-~-·--~-~-·-"_ ..... _n+ta-~Wr:'". =ııek=ta==a:yı.=lf&.;,. ""'nt=---~lllll·.:..or.;.;.,_.;.<Y.azısı--8-in_ei_s..;ay;f~ad~a.:_J =--=-ı 

fYazm 2 •ci stıyt.a4a,) 

Dün akşam 
Denizden iki 
Ceset" çıkanldı 

Dün akşam, biri Heybeliadada, bil'i 
.de Ahırkapıda olmak üzere, denizden 
ilci ceset çıkarılmıştır. 

Bunlardan lMri, Heybeliadada, Şefik 
gaz:ioosu ile Heybeli Sanatoryomu a -
rasında huhırunuşoo. Bu ceset 20 - 2S 
yaşlarında, genç bir kadına aittir. Ce -
set, bir sandalla Adanın liınaıı kısmına 
.nakledilm.iftir. Heybeliada helkmdan 
,olmadığı tahakkuk etnıi§tir. Civar a -

(Dewmı 3 üıcü saufad.a) 

- Yapılan tahkikat neticesinde yan- si dalına göz önünde tutulmuş ve fail 
gının dahilden çıkmadığı tahakkuk et- (Devamı 3 ün~ sayfada) 
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Yedinci lzıiıir Fuarı 
bugün 18 de açılıyor 

lktısat Vekilinin söyleyeceği nutuk ehemmiyetle 
bekleniyor, Celal Bayarın . nutkunda ikinci beş 
seoelik sanayi programımız hakkında bazı müjdeler 

vermesi de muhtemel görülmektedir 

Celal Bcıya1· İ.mıPird.e 
[Yazısı fuara ait diğ& yazılarla beraber 5 inci sayfamızda] 
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2 Sayfa 

Her gün --- -
Yenilmez Ordu 
Manevra yaparken 

Yaz.an: Muhittba Blrıe-

( 

1?!!!,_ eçende bir Alman dostumla ko -

~ nuşuyordum; bu Almanyadtm 

yeni gelmiş bir mühendisti; kumandas.;
nın altında üç yüzden fazla amele bu -
lunan bu zat, amelenin yavaşlığındar,, 
vazifesini ifa ederken bir Alman işçisbe 
nisbcUc gösterdiği noks.aniardan bahs~
diyor ve bunu Türkiye için bir zaaf a?5-
rneti olarak telakki ediyordu. Hayatını 
hep Almanyada ve Alman amelesi için
de geçirmiş olan hır mühendisin, bııim 
memleket amelesinin teknik noksanl:..ı -
rından şikayet etmesi ve bır maden işi 
gibi teşkilatlı çalışma mes~Jcsinde bu u
mclede istediklerini bulamaması gayet 
tabü idi. Bu zata, Alman işçısı gibi işçiyi 
sade Türkiyede değil, A vrupanm başka 
memleketlerinde de bulamıyacağını te -
min ettikten sonra, dedim ki: 

- Fakat, bu bahsettiğiniz köylü ame
lenin başka meziyetleri vard1r. İşte ya -
vaş olduğunu gördüğünüz bu ins:ınla:
hayat mücadelesinde çok sert ve çetin 
şeylerdir. Biliyor musunuz !~i, cihan har
binde Almanya ile birlikte yanyana har
betmiş olan beş milletten, D!ktat (1) jm
za etmiyen yalnız Türkiyedir? 

Ömrünü, yer altındaki galeriıerde ge
çirmiş ve zihni' yalnız toprağın içindeki 
esrar ile meşgul olan bu zatı:ı bu hadise
den haberdar olduğunu zannetmiyordum. 
Tahminim gibi çıktı. 

- Türkiye Diktat imza etmedi mi? 
Diye hayretle sordu. •Evet!> cevabile 

hadiseyi bir kere daha teyit ettiğim za
manda hayreti büsbütün arttı. 

- Nasıl oldu da etmedi? 
Diye izahat istedi. Kısaca şu cevabı 

verdim: ?__0 A3v'>~ ( 'L.) 
- Bu yavaş gördüğünüz insanlar, sız. 

den sonra üç buçuk sene daha harbet • 
tiler ve bu üç buçuk sene içinde bir yan
dan insanlar öldüler, bir yandan da or
duların miktarı arttı. Bu suretle 'Iürki
ye, galip devletlerin istedikleri Diktatı 
imzalamak şöyle dursun, bilakıs onlara 
kendi istediklerini imza ettırdi. Tavşan

la kaplumbağa hikayesini bilirsinz! 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Fazla ihtiyat zarardır. X 

Amerikanın meşhur milyarder bankacısı Morgan hatıra
larında ınnini söylemek istemediği bir arkadaşından bah
seder: 

İhtiyat daima iyidir, fakat izam edildiği zaman bir kara 

duman halinde insanın gözünü bürür, önünü görmesine ma
ni olur ve bütün ırade kuvvetini selbederek adamı hareket

ten aciz bir hale getirir. .Fıtraten bedbindi, hayatı hep kara görürdü, büyük mu
harebede olduğu gibi mütareke ve buhran yıllarında da: 

- Bu zamanda iş mi görülür, der, azami ihtiyata riayet 
ederdi, neticede bütün servetini kaybetti, beş parasız öldil> 
der. 

Bu vaziyE'te düşmüş olan bir adamın önüne çıkan ilk uçu

rumdan yuvarlanacağı, yuvarlanmadığı takdirde dahi ca
mid bir <'isimden ibaret olacağı muhakkaktır. 

( 
lngilterede 
193'1 senesinin 
Ferhadı 

ARAS O NDA ) 
1 ~ HERG .. N BiR FIKRA • ipnotizma sayesinde 
ı U Evlenmeye kalkan 

Şairiizam olmak için 1 Doktor yakalandı 
Genç bir şair, bir gün §airı azamı 

ziyarete gitmişti. 
- Ben de, dedi, ileride kendim-; şa

iri azam demelerini istiyorum. Bunun 
için ne yapmalı11ım? 

- Ben kendime şairi cizam dl!diTt
mek için ne yaptımsa onu yapmalı.."l
nız? 

- Siz bunun için ne yaptınız? 
- H~ bir şey yapmadım. 

·-------- ----------------· H ay dutluk tan 
Müellif/iğe 
Yükselen adam 

r __ , ________________ , 

Sözün Kısası 
Serbest Delilerden: 
Aksi 

E. Tala 
- Garson!. 

- Sana söylüyorum, herif! İşitmiY 
musun? 

- Buyurun, bayım! 
- Senin, o patron olacak kerata 

çağır! .. 
- Efendim .. patron biraz meşguld 

Bir emriniz varsa, bana söyleyin. 
- Meşgul ne demek~ Patronun va 

iesi müşterilerin arzularını karşılaIJ'lll 
tır. Yoksa tenezzi.i.l etmiyor mu? 

- Estağfurullah, efendim. Fakat Jl'l 
liye memurları gelmiş de, kazanç de 
terlerine bakıyorlar. 

- Şu su şişesini al da, bak. 

- İçinde balıklar yüzüyor. Siz uta 
maz mısınız? 

- [Bir §ey göremediği için, ~ so 
susar.] 

- İyi bak. Dibindeki tortuları g· 
de, sonra utanmadan puslaya yazdığı 
on kuruşu sil. [Yanındakilere] Bir ba 
dak su, iki çeyrek.. üstelik de dünya lt 
dar mülevvesat yut .. memlekette bel 
diye yok ki! 

* - Kondüktör müsün, nesın? Gel b 
raya! 

- ... 
- Şu onluğu de~tir. 
- Bayım, nesi var onluğun? 
- Ben senin mütaleanı sormadı 

Değiştir diyorum, işte o karlar. Bıktı 
usandım, sizin kumpanyanızın dolan~ 
rıcılığı,ndan! Şimdi de, müşteriye dell 
para sürmeğe kalkışıyorsunuz. Utant 
be! 

* ~ Efendi! O camı kapat. Siz hava ~ 
lacaksınız diye, ilalemi dondumıag 
kimden salahiyet aldınız? 

- Yaz günü, bu sıcakta .. 
- Sus! Nasihat istemiyorum!. 

* - Kör müsün, delikanlı 
- Ne oldunuz, bayım 
- Daha ne olacağım Ayağımın na 

Cihan harbinin cehenneınlerini genç 
bir nefer olarak tanımış ve sonra da ka
bus altında senelerce boğu\an bir ne· 
sil içinde yaşamış bu Alman üzerinde bu 
sözler derin bir tesir yapmıştı. Bana, bu 
sırrı izah edecek bir taklm sualler sor
du, ve ben de ona bir takım şeyler an -
lattım. O dinlerken ben hissediyordum 
ki bundan sonra amelesine karşı daha 
fazla bir hürmet ve hattıi muhabbet gös
t erecektir. 

Lehistanın en kanlı haydudlarından sırını ezdin. 
Pinzeki cumhurreisi tarafından bir ka- - Affedersiniz. . 
rarname ile affa ınazhar olmuştur. Pia- - Af dileyeceğine yolda yürümesı 
zeki on sene evvel ölüm cezasına mnh· ' öğren! 
kum edilmişti. Hükmün infa:! edileceği abdülhan 43 yaşlarında Hin dli bir * . 

İngilterenin en zengin maceraperesti esnada Polonyanın istiklal mücadelesin- göz dok.torudur. Gayet ku vvetli gözleri Bu misalleri daha çoğaltabilirim. z~ 
olan Olafield monoklu, güzel nükteli de büyük hizmetleri görüldiiğü için ö- vardır. ipnotizma yani uyutabilme kud- ra, caksi• nin, tiynetini belli eımesı 1 

hikayeleri, şarkıları ile bütün eğlence lüm cezası on beş sene küreğ·~ tahvil c- retine maliktir. Kurbanlarnı uyutarak çin her günlük hayatta vesile eksik d 
mahallerinin tanmm1ş bir simasıdır. dilmişti. mücevherler ini aşıran bu yaman dok- ğildir. O, herkese çatmal:t için her vıt 

Nice zengin kadınlar, dullar, evlerin- p· k" h · h d k d' · . ht tor, son günler de Belgradda, ge.nç bir ziyetten istifade eder. t 

* 
ıaze 1 apıs ane e en ısmı mu e- kızı uyutarak, kendisile evlenmegv e ic- Yüzüne dikkatle bakın, o saat anl9 

de yirmişer hizmteci besliyen Leydiler, lif kitapları okumağa vermiş ve bir müd- d k dıl 
İki gün sonra da, bütün hayatını Tür- kendisile evlenmeğe talib olmuşlarsa det sonra da bizzat bir roman yazmağ:ı bar e erken suç üstünde yakalanmış· tanırsınız. Suratı asık, kaşları çatı ' ·ğ 

k . · b'" '"k .. d l d Ol f" ld h · · dd · k tır. ... ~aklan acı veyahud ki ekşi bir cey Çl ıyenın uyu muca e esı içinde geçir- a, a ıe , epsını re etmış. çocu - başlamıştır. cBüyük İvanın Sevgilisi~ is- ı--ı ~ 
ıniş eski bir dostumla birlikte yemek yi- luk arkadaşı ve sevgilisi, Jacivcrd göz- mi altında kendi maceralarını tasvir e- Kı d l nemiş gibi buruktur. Renginde g~ ·ş-
yorduk. Manevralardan b!lhsederken bir- lü, lepiska saçlı (Ceni) sini aramakta den bir eseri meydana getirmiştir. Bu c- a zn ar tırnaklarını sijfıh tabii bir esmerlik, safra kesesinin i)t'

1 ~i' 
b. . . b' k k" d t . t' z· 11 k" d . k ,., kt lemedigvini gösteren, sert ve ına ınmıze ır ta ım hi ayeler anlattık; evam e mış ır. ıra yı ar var ~ı onun seri umum tarafından !evkaıade rnğbe- ıye U ıanma an 
ben de bu hikayeyi anlattım. Türkiyenın izini kaybetmiştir. Deli aşık, bir türlü te mazhar olması üzerine cBeşinc! Te- l toprak çeşnisi vardır. - vaz geçti er (D 3 - - f da) 
mücadele tarihini benden çok yakın bi- cndan vazgeçememektedir. Bunun için vakkuf • namı altında ikinci bır eser da- ------~-~~~.,.!~ 
len bu dostum bana dedi ki· Ferhad gibi yollara düşmüştür. 1921 ha neşretmiştir. Bilhassa bu ikınci eseri Eskiden kadınlar kavga edince bir-

- O zata şunları da söylıyebilirdin: denberi yedi defa yaya olarak İngilte- Polonyada büyük edebi harekete sebeb Öirlerinin saçlarını çekerler ve tırnak
Türk, kendisi için lazım olan bır mi.ı - reyi dolaşmış, 250 bin kilometre yol al- olmuş ve bütün münekkidler, muharrir- larmı siliıh gibi kuUanarak birbirleri-
cadeleyi tuttuğu zaman bu mi.icadele, mıştır. Ier günlerce, aylarca bununia meşgul ol- nin yüzlerini gözlerini tırmalarlardı. 
ancak onun muzafferiyeti He neticele - muşlardır. Bugün ise erkekler gibi bıçak, tabanca 
nir. Türkün kaybettiği harpler \'ardır. Bülbüllerin zürraa Bu vaziyet karşısında Polonyanın bel!i vesaireyi pek aıa istimal ediyorlar . 
Fakat, bu, ya muvakkat bir kaybediştir; kazandırdıkları para başlı teşekkülleri, alimleri cumhurreisı- İşte buna canlı bir misal: 
yahut ta, Türk bunu kendısı için tutul - ne müracaat ederek artı!< çete reis. Pia- Bir kadın kocasının sevgilisı zan -
ması elzem bir cidal saymamıştır. Kuşların zürraa yaptıkları büyük ıyı- zekinin öldüğünü ve şimdi müellif Pia- nettiği genç bir kadın komşusunu bı -

Sonra, bu eski arkadaşl.:ı eskı ve yem likleri gösteren bir istatistik neşredilmiş- zekinin yaşamakta olduğunu söyliyere!t çakla yaralamış, yaralanan genç kadın 
tarihimiz üzerinde düşundiık; hangi ha- tir. Bu istatistiğe göre yavru bir bülbül affını rica etmişlerdir. Cumhurreisi de da t~baı:ca.~ını .. çe~erek r~kibini yere 
diseyi ve hangi mücadeleyi bu ölçli ile günde 50 tırtıl yemektedir. B'raenaleyh efkarı umumiyenin bu talebini tervic .._ sennış. Üçuncu hır kadın ılk yarala -
ölçtükse, neticeyi bu kaıdey-- uygun bul- içinde beş yavru bulunan bir bülbüı yu- derek eski haydud, yeni müellifi serbe:t nanın lehinde kavgaya müdahale ede-
duk: Türkün tutmıya li.izum gördüğii vasının her gün imha ettiği tırtılların sa- bırakmıştır. rek tabanca atan kadını bıçakla bir da 

Hava kıımen bulutlu arı 
(Yeşilköy meteololoji istasyonun.~. 

alınan malumata nazara:ı memleketı 
zin hava :vaziye -
ti): 

Dün hava akşa
ma kadar hafı! 

bulutlu geçmiş, 

rüzgar cenubu 
garbiden saatte 10 bir cidal ancak onun muzafferiyetı ile 1 yısı 250 ve ayda 7~00 ü bulmaktadır. HPr ha yaralamış, fakat bu kadın ağır yara 

nihayet bulabilir. Aksi halde harp ve ci- tırtılın her gün imha ettiği meyva ve yap v almasına rağmen tabancasile uçuncü kilometr~ sür'at-
dal, onun muzafferiyeti tahakkuk ediıı- rak kendi vücudüne muadıl olduğundan "n.arı mı, canlı değirmen mi,, kadını .~~ cansız ?2::.~2'.e::.? sermiş. . le esmiştır. ,,_ 
ciye kadar mutlaka devam edecC'ktir'. bir ay içinde 225,000 meyva telef ediliyor Nevyorkta Spa isminde birisi 15 yaşın- dim. Neyim var, neyim yoksa. pisboğaz- Barometre tazyiki: 759,6 olup, efl stıır" 

Misal isterseniz Çarlıkla Türkıye ara- demektir. Eğer bu meyvaların beherinin da bir kızla evlenmiş, iki üc sene yaşa- lığı uğruna sarfettim. Kazancımı don· sühunet derecesi 18, en !azla ise 2'f deld 
sındaki mücadelenin tar!hinc bakınız. kıymeti on para üzerinden hcsab edil-:?- dıktan sonra mahkemeye müracaat ede- tigraddır. Şarki Karadeniz üzerJJl "-""• durmaya, şekerlemeler ve çikolata ile o u,,,, 
-·irk bunu cMoskofla. miıcl'dele di,.·c cek olsa beş bülbül yavrusunun bır ayda rek boşanma talebinde bulunmw:tur. alçak tazyik sahası bugu"n cenubi J -"' ır sucuğa verdL. 
tLlttu ve Çarlık yıkılıncıya kadar Ru.,.,..a zürraa kazandırdığı para yekunu 56.222 İstidasında şöyle demektedir: ya çekilmış· tir. ~.,, Dayanamadım... Ben kar! mı aldım, 
ile hakiki bir sulh yapmadı! kuruşu bulmaktadır. cKarım 15 yaşında iken onunla evlen- yoksa canlı bir değirmen mi? .. • * . c:i " 

Hakikaten Türk, kendi içinin duygı..ı- ~~=========:=:=::;::=:::::;:;:::::;::::;::::;:;:::=:::::;::::;:::;:::;::::==:=:=:=:~:::;=::;=::=:::=::::~~======~ Bugiin havanın memteketiıniZl~ ,ıcı • 
lan itibarile çok yumuş'lk bır adamdır. r . l mali şarki mıntakaları ne Karaderı'~icer 
Sıcak bir yaz akşamının gölgeleri aı l- J S T E R İ N A N j s T E R j N A N M A ! yılarında bulutlu ve yağışiı olına51• • vO 

sında vadilerden süzülüp giden hır ka- • mıntakaların kısmen bulutlu geçfl'les~tteı 
val sesi ne kadar yumuşaksa Türkün ru- Bir arkadaşımız sahil vilayetlerimizden 1Jirind2 dolaşır- - Evlerden, demişler, bazıları ise: rüzgarın ekseriyetle garbi jstfl<ıı;.,.et· 
hu da o kadar yumuşak v~ tatlıdır. Fakat, kcn bir lokantaya uğramış. Bir masanın gerısın·~ geçerek - Salhaneye y~kın da ondan, cümlesile iznh etmişler ve ı Trakya ve Eğe mıntakalannct- lt ,.vet" 
bu yumuşak ruh, bir mücadeleyi tuttuğu yemek ısmarlamış. Fakat yemek kabı ile birl:kte bir küme nihayet bir ~okları da: ı lice, diğer mıntakalarda ise orta )tıJ 
zaman birdenbire iş değişir; cyedı Dü- s:neğin de birlikte geldiğini ve sinekleri -tovmak için de - Hayvan pisliğinden oluyor, cevabını vermişler. te esmesi muhtemelwr. 
vell> bir araya gelse, Türk cDaşım da da- bir garsonun masa yanında mevki aldığını görmüş. Arkadaşımız ctüşünmüş: ı:ı.JS 

(Devamı 3 füıci.ı sayfada) Arkadaşımız mütehayyir, sebebini sormuş: _ Her üçü de doğru, diyor. Güıa., : S.14 - Ôfl• J9.o' 
• İld.di : 16,06 - Alıplll ,. :ı:ı 

(1) Galip tarafından cebren irnı:a • t- 1 S T E R i N A N 1 S T E R 1 N A N ;ı.• A .r Yata : 
20

•
44 

- l.-k ; ~ "' .YI 1 Rumi aeM 13SS - Arabi ..-

tirilen muahede. ._----------------------------~----------------1 ._ _____ Hı_zı_r_ı01 ___ ~ 
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SON POSTA 

Çinliler Şaı1ghaydaki Japon 
kuvvetlerinin harp gemilerile 

muvasalasını kestiler 

< -

Suriyede vaziyet 
ÇO~ karışık 

Son hadiseler ve vukuat 
arasında Suriyenin istiklali 
bahsi yavaş yavaş suya 

düşer gioi ... 
Şam, 14 ağustos - (Hususi muhabiri -

mizden) - Suriye işleri gene karma ka
rışık bir haldedir. Lübnan cumhuriyeti 
ile Suriye cumhuriyeti arasında, her iki 

Lona tarafın da müstakbel birer devlet olma-
lıaŞşii ra 19 (Hususi) - Şanghayda ta- altısı şehre bir kaç bomba attıktar: son-ı lerin vazi~eti henüz .?1eçh~ldür. ları neticesinde, müşterek menfaatleri 
detli d _eden Çin kuvvetleri bugün şid - ra dönmek mecburiyetinde kalrr.ışlar - Umumı ~an~ate g~re, Çın v~ _Japon I tesbit edecek olan müzake:reler, aylarca 
llıevk·bır taarruza geçmişlerdir. Müşkül dır. ımakamla~ı In.gıltere~ı~ bu _teklıfıne ya devam eden münakaşalardan sonra, bu-
tu~u •de kalan Japon kıt'aları bu taar - ingilterenin teşebbiisü na.şmak nıyetınde degıllerdır. gün gayet müşkül bir safhaya girmiştir. 
lııob·ldurdurmak için tank ve zırhlı oto - Yeni taarruz hazırlıkları Suriye tüccarları Suriye hükümetinden, 

ı k 1 Londra 19 (Hususi) - Çin - Japon mu- 9 H l'h d 
latd U lanmak mecburiyetinde kalmış- Tokyo 1 - a ı azırda Nankin' e gümrük idarelerinin müşterek olmama -

ır. hasematını durdurmak ve Şanghayda b:r tahaşşüd etmiş olan 800.000 kişi ile tak' sını istiyorlar. Yani, Suriyenin Lübnan-
Son d mütareke akdetmek üzere İngili7. bükü-

Çin k akikada alınan hab<:'rlcre göre viye edilmiş bulunan 150.000 Çin as - da serbest bir liman mıntakası ve güm • 
Re"''l uvvetleri, Japonların kendi metinin Tokyo ve Nankin makamları keri Şanghaydaki Japon mevz!Jerine rük idare~i sahibi bulun:nası hususunda 

"ll en harp nezdinde teşebbüste buıunmuj olduğ•ı k 
h'fa•- 1 e muvasalasını kesmeğe mu • taarruza hazırlanma tadırlar. Suriye tüccarJ..arı ısrar etmişler ve Su -

'<4 ıı; 1 resmen bildirilmektedir. W n. 0 muşlardır. 20 Çin tayyaresi, oosung'da Japon riye hükumeti de onların istedikleri isti-
lılıı gşer taraftan ıo yeni Japon gemisi - İngiltere her iki tarafı, Şanghaydaki harp gemilerini bombardıman etmiş, kamette yürümeğe karar vermiştir. Hal-
lakv· anghay limanına vasıl olduğu ve beynelmilel mıntakalardan kıt'alarını bunlardan iki ganbot ile bir tahtelba - buki bu, Lübnanlıların ışlne gelmcyor. 
dır. 'Ye kıtaatı getirdiği bildirilmekte - çekmeğe ve muhasamatı durdurmağa hirde ateş çıkmıştır. Bundan dolayı Suriye ile Lübnan, son za 

davet etmiştir. Çinliler, 14 Ağustosta Ch:ırhar'm manlarda Soferde yapılan müzakereleri 
l>ekin T. . d . t Buna mukabil İngiliz hükumeti, Al- şarkında kfön Shangtu'yu z:ıptetmiş - müteakip, yeniden anlaşamamışlar ve 

})ek· \'e ıcnçm c vazıyc man, İtalyan ve Amerika ile birlikte 1 d" l 
l!line ın ve Tiençin tamamen Japonların er ır. işlerin başka bir zaman hallini karar aş-

.iclarj g:~iştir. Bu iki şehrin Nankinle Japonya da dahil olduğu halde bütün Japonlar linç ediliyor tırmışlardır. Demek oluyor ki Suriye 
rnunascbatı kesilmiştir. devletlerin menfaatlerini koruyacak ve Şanghay 19 (A.A.) - Çinliler tara- Lübnan ile ihtilaf halindedir. 

İ beynelmilel mıntakalarda insan haya - fından bir çok Japonların linç edilme- Ayni ihtilaf Suriye ile Dürziler arasın-
~ ki tayyare diişürüldii tının selametini ve mülkiyetini tekef - si üzerine, Fransız polisi emniyet al - da da devam ediyor. Suriyenin Suveyda-

ankin· b k Saban 1 ombardıman etmek üzere bu fül edecektir. tında olmadıkları anaatile, 250 Kora - daki muvakkat valisi Nesip Beyin vazi -
daha Uçan 8 Japon tayyaresinden :k:~i Fransız hükumeti İngilterenin bu lıyı imtiyaz bölgesinden çıkartmış ve fesine nihayet verilmesi zarureti hnsıl 
~~,?01da iken düşürülmüştür. Diğer teklifini kabul etmiştir. Diğer devlet - Japon polisine tesllm etmiştir. oldu ve yerine şimdilik vekil olarak 

lJ~y.d ..... U ... r ... m ..... ·a··--h····a· .. b .. ··e····r···ı··e···r .... ··y~m~iu .. ai1ı. kl·i·m~;el.e.kr.ti;P.... ;:~h~~u~~~!:~ğ:~~\~~~~ı~:b:~d~~a1~: 
cak Vataniler buna muhaliftirler. Bunun 
için Cebeldeki geçimsizlik ve huzursuz • 

la luk devam ediyor. 
IYlarnı b h }b h• • d•..., • Ankara, 19 (Hususi) - Bu yıl mu- Fakat, en dikkate 18.yık olan mesele 
A araya ya ancı ta te a ır gır ıgı, allim bektcplerimizden 600 den fazla Cezire vukuatıdır. Cezirede Şam hükiı-
"tın k } d talebe mezun olmuştur. Kültür Bakan- meti aleyhinde vukua gelen son hadi -

Uro vapurunun arasu arımız a lığı bu yeni ilk mektep muallimlerimi- seler üzerine Fransa askeri kuvvetleri 

t ı 1 d 
zin tavinleri etrafında hazırlıklara baı::- t r d l t a· · ·b t t d 

. Orpı· ııendı· gv ı· haber erı· ya an ır " ·~ ara ın an a ınan e ıp ve ınzı a e -lamıştır. Yeni ve genç muallimlerimiz birleri sayesinde sükunet, muvakkaten 
l3u sab bu ders yılı iptidasında vazifeleri ha - ve cebri bir şekilde de olsa avdet etmiş-

Purunun ~hki Tan gazet<'si Armora va- sonra gözden kaybolduğunu, fakat nere- şında bulunmak üzere münhal mual - ti. 
llUı(l11d.~ ara sularımız dahilinde tor- ye gittiğinin belli olmadığını yazmıştir. !imlik bulunan vilayetlerımizc tayin olu- Halbuki ;ki gu"n evvel bu havalide ye-
b~ı. ıg1n1 t 
u.,..~rn t' : spanya maslahatgüzarının Bu haber de asılsızdır. Dün öğleden son- nacaklardır. ni bir hadise çıktı. Türkiye hudutlarına 

bı.ııuna e _ınıız nezdinde teşebbüslerde ra böyle bir şayia çıkmı~tır. Fakat en yakın yerlerde Kamışlı havali$inde bede-
hi~etta~gunu yazrnıştır. HEsmi ve seıa- sellihiyetli makamlar bu şayiayı sureti Muallim mekteplerine vi bir halde dolaşan Kürtlerin birden -
~•kat b makamlardan yaptığımız tah - kat'iyede red ve tekzip etmişlerdir. Bo- girmek İstiyenler bire Amuda isminde bir hıristıyan kö -
terllıi t~ n~riyatın asılsız olduğunu gös- ğazlardan hüklımetimizin müsaadesi ol- Ankara l9 (Hususi) _Orta mektepleri yüne hücum ettikleri havadisleri geldi. 
ltıQda~ · rrnora vapuru karasuları - madıkça bir tahtelbahiria girmesine im- iyi ve-pek iyi derece ile bitirenlerle lise- Kendilerinin umumi bir kıtal tehlike • 
llın ıo Y_edi mil açıkta, yanı Bozcaada- kan görülmemektedir. Herhang1 yaban- lerin ikinci ve üçüncü sınıflarını ayni sinde bulunduklarını gören hıristiyanla
CaJt t lnıl cenubunda torpillenmiş1 an - cı bir tahtelbahir de Marınaraya girm:ş derece lerle bitirenlerdeıı muallim mek- rın acıklı istimdatlan üzerine Fransız 
Sı.ı_ 011>illend'k d g· '!dır" "'<ltırn ı ten sonra rotasını kara- e ı · teplerine kabul edilmek üzere mektep askeri kumandanlığı derhal vukuat ma-
lica dıza kırmış ve kararnlarımıza il- Armuro vapurunun idarelerine müracaat edenlerin evrakları halline motörlü kuvvetler sevketti. Fa -

e erek b 
~a~dığı lb atmıştır. Tan gazetesinin Miirettebah Çanakka)ede Vekalete gelmeğe başlamıştır. kat, bu motörlü kuvvetler pusuya uğra -
\lise cer g i karasularımızda hiç bir ha- dıklarmdan ilerliyemediler. Buna mu -

eyan etmiş değildir. Çanakkale, 19 (Hususi) - Bozcaada - Dün geceki yangın kabil, ayni zamanda harekete geçirilmiş 
))·... * nın 10 mil açığında C. 3 tahtelbahiri ta - Dün gece cTan~ gazetesinde bir yan _ olan Fransız tayyareleri, Kürtler üzeri-

b ıger b' .. rafından batırılan Armuru ismindeki İs· gın başlangıcı olmuş, etrafa sirayetine ne bombalar yağdırdılar ve bu suretle 
alıırin ır gazete de yab:ı.ncı bir tahtel- panyol vapurunun kurtarılan mürette - meydan verilmeden, söndürülmüştür. onların bir kısmını mahvederek, öbür 

Marmarada ~~ı~:,:;a gelecektir. Yangın, makine dairesinin kazanının ar- kısmının perişan bir halde çekilip git -
kasına kurutulmak üzere konan tahtal:ı- melcrini temin eylemişlerdir. Tedip çok 

.Ottekı·z ÇekosJo.vakya 1·te nn kazanın hararetnc tutuşmasından çık- şiddetli olduğu için şimdilik bu hadiseye 
mış, ateş, bu. tahtalardan, makinenin y~- kapanmış gözile bakılıyor. 

t.\ nındaki bir tahta bölrniye sırayet et~ş, Hadise gösteriyor ki Suriyelilerin csev-

~· Yas i m ün a se ha tını kesti 1~~::~~r .. :~r:.öl~f:i;: 1:::.~.:~:~· ::: : ~~m~~~t d:;~~~:::~i de. kendilerinden 
"'lllld dürülmüştür. Bütün bu hadiseler ve vukuat arasında 

~eti ç:~ 19 (liüsusi) - Portekı~ hüklı- Çek hükumeti ise, siparişi alan fob- Suriyenin istiklUli bahsi yavaş yavaş su-

Sayfa 3 

ispanyada 
iht·ıaıciler 1 o bin 

esir aldılar 
Londra 19 (Hususi) - Franko kuvvet· 

lerinin Santander cephesınd:? sür'atlı; 

ilerledikleri ve şeh?n yainıı 25 mil uza· 
ğında bulundukları bildirilmektedir. 

Bugün yapılan şiddetli bır çarpışma 
esnasında 10 bin milis esir edilmiştır. 

Hükumetçiler harp sahasındcı büyiik 
miktarda cephane ve silan bırakmışlar
~~ ~ 

Irakta normal 
Vaziyet 
Teessüs elti 
Londra 19 (Hususi) - Hikmet Sülcy

manın riyaset ettiği eski Trak kabınesi
ne karşı vaziyet almış ohn Musu! aske
ri kumandanı, bugün halka hitaben r.eş
rettiği bir beyannamede normal vaziye
tin teessüs ettiğini bildirmiştir. 

YenUmez Ordu 
Manevra yaparken 

(Baştamfı 2 inci sayfada) 

şım~, diye taşını ister. Başı yarılır, gözü 
çıkar, kolu kopar, bacağı kırılır; bütün 
bunların hiç ehemmiyeti yoktur; biri -
nin düştüğü yere bir öteki geçer ve ci
dal, hatta hazan muvakkat fasılalarla dc:ı
vam edip gider: Türk muzaffeı· oluncıv:ı 
kadar! I O ~ ..J s {el 

İşte, bu Türk bu:n, manevralaÇ'y-; _) 
pıyor. Bir seferberlik halind~ derha~ top
lanabilecek büyük bir ordunun bugünkü 
sulh kadrosu, bir kaç gündenberi, yep· 
yeni bir teşkilat ile hareket halindedir. 
Binlerce ve binlerce Türkten miirek · 
kep bir manevra ordusu, canlı veya can· 
sız hareket vasıtaları üzerınde, hiç bit 
neferin ayağı yere basmıyı>ıak - evet mo
törleşen orduda şimdi vaziyet böyle • 
dir - ilk defa olarak büyük bi!' motörhi 
muharebe oyunu oynuyor. 

Dost veya müttefik mi!!etıerin aske
.ri mümessillerinin gözleri önünde yapı· 
lan bu ilk motörlü manevr::ı, tuttuğu da
vada muzaffer olmadıkça silahım elin -
den bırakmıyan bir ordunun modern 
harp tekniği ile ne derecey~ kadar ko -
laylıkla ünsiyet peyda etmiş olduğunu 

göstermek gibi bize ferah ve sevinç Vı!

recek bir netice ile bitecektir. Dost mem
leketlerin askeri mümessilleri, Türkıyeye' 
gelir gelmez, ilk söz olarak, bu yenilmPz 
Türkün harp kudretine karşı hayı anlık 
ve hürmet ifade ettiler. Du esnada şuna 
dikkat ettim ki, bütün bu söı.ler nlelaae 
bir nezaket dili ile değil, belki de Türkün 
askerliğine karşı kalblerde taşınan hır 
hürmet duygusunun bütün samimiyeti ile 
ifade ediliyordu. Davasında muzaffer ol
madıkça silahını elinden bırakmamayı 
şiar edinmiş olan bir milletin ordusu 
böyle bir hürmet ve takdire elbet layık
tır! 

Muhittin Birgen 

a ·batın oslovakya ile diplomatik mü - rikanın meşgul olduğunu, Çek ordu - y f .k ' ya düşüyor gibidir. Şimdi burada bun -
ı liı.•-,.., ı katetmiştir. eni siyasi te rı amız dan bahsediyorlar ve hatta bu hadise1erı Dün al1şam denizden 
4 • "'"?))et· suna karşı taahhütlerini yapmak mec- j 
llg~e. Çek ın neşretmiş olduğu bir teb- buriyetinde bulunduğunu ve Porteki _ de bu maksatla bizzat Fransanın çıkar - 'ki ceset Çtkarıfdt 
·.~ehttln .

0
s_lovakya ile diplomas: mü - T a 1 aA t p a ş a dığından bahsedenler bile görülüyor. •" ""rın 1 k ze hiç bir kastı olmadığını tasrih ettik- (Baştarrıfı 1 inci sayfada) 

t8/ iltına n ·at'ı keyfiyetinı, Çek :fab- ten sonra, ticari bir taahhüdün ademi 
t :'.>''><: 8• Yapılmış olan büyük bir mit - -·----------- ltSku .. dar ad/• / • dalarda oturanlardan da olmadığı tah -
ltıı ıpari . . ifasından dolayı diplomasi münasebet- Ui ıges nın min edilmektedir. 
~ tlıijd h şını Çekoslovakya hükume- !erinin kat'ına teessüf ettiğıni bil - n 1 n uasten yakıldıg"ı 

l::t a alesi üzerı·ne bu fabrı·kalar n' Elbisesi temizdir .. iyi giyimlidir. Ce-~ , llıern· · m dirmektedir. 
~ı.ı sur 

1~ olmasından nerı gelmiş 01-

1 
"An/aşı I d 1 sedin vücudunda görülen eserlerden, 

~ "%" e~ınde izah etmP.ktedır. Portekiz mehafiline göre, mevzu - son g u•• n erı• 30 - 40 metre bir yerden diiştüğü veya 
Ort " Uze · b h' · · · d · ·r d s (Ba~ tarafı 1 inci sahifede) b. · t k b •t ·-· h 1 ~~· e1t1~ el . ~ıne hükumet, Prague'daki a ıs sıparışın a emı ı asın a ovyet- " ır emaye e ur an gı tıgı zrı'lnı ası 
~ .1~ tn Çısı, elçilık memurlarına Por- lerin rolü olmuştur. haricte aranmıştır.» clmaktadır. Polis, tahkikata devam et-

l'iıı enafiın' · · M"'dd · • t l · kt d' Ilı e bırak ın himayesini ltalyan se- Diğer taraftan bu siparişin İspany~l Paşaya Berline gittiği tarihten u cıumumı araş ırma ar netıce - me e ır. 
leritetf)) arak Çekoslovakya payitahtı- asileri hesabına yapıldığı da söylen _ sinde kastın tahakkuk ettiğini söyliye- Dığer ceset te, dün akşam saat 

ıS' eleri için talimat vermiştır. mektedir. öldürüldi gU gUne kadar rek demiştir ki: 21,5 da Ahırkapı sahillerinden çıkarıl-

4t~:e s t Deliıe;;J;;,~ muhabiri refakat eden pılan ~=~1k::::i~:~~ce~\~~~1~~!;~~ ::s: ;::!~·{e!~~::,P~u~:~~la;~~~~de 5:1~d~l~ 
Berlinden çıkarılıyor Arif Cemil 1 ten yakanın Beylerbeyinde Çamlıca san cesedinin yüzmekte olduğunu gör-

ı. l'a. h.·d(13C!ftarafı 2 inci sayfada) 
19 

caddesinde 23 numarada oturan, 28 müşler, polise haber vermi~ıerdır. Bi _ 
~ ·•ıı es· · Berlin - Times gazete"-inin Ber- ı G b'I ·ki yaşlarında Reşid oölu Nureddin oldu - r~ so a t k 1 · ·· t!1a ""t.. ı ıyı ışlemivor, va akşam_dan ı· h b' · B N Eb ,.. 1 o··rdükler'ın"ı 1 dl erı· n·ı V8 ~ ~z nr cese çı arı mış. uç gun ev -

1<>!ıUd k " " ın mu a ırı · orman utt un Al- ' g-u tahakkuk etmiştir. Suçlu yaka1an - vel o sahilden denı'ze g· · b' d h k 
ı b .. k· i evinde rahatı vokttır. · · 1 - ırıp ır a a çı • " man toprağından çıkarılma5ına ait o - İŞİtt .klerınl an atıyor mıştır. • D 1 

~ a.Jk 1·arının mütemadi dırdırları, lan resmi emir, bugün verilmiş ve ken- mayan ev et matbaasında makinist 
~ tt. d" "~ ık bir. dımag· ın ihtilaçla.•·ı, p 1 Bu adam beş altı ay ev\'el dolandı- Yakuba ait olduqu anlaşılmıştır . .Filha-
ıı .., ... disine pazar günü gece yarısından ev _ T I ı'\ t a ş ık . . .. . ı - b k'k b . ~ tt .,

0 
ı·rnu ek bılmiyen kötU vagvlı bir h a a a ı ıcı ı tan ve emnıyetı suııstıma eten ir ı ·a, on eş gün evveline kadar Dev-

.. . " 'el areket etmesi lüzumu bildirilmiş- 1 buçuk ay hapse mahkum edilmişti. Ad-
~ ctd onu bu hale koymu~tur. k• matbaasında makinist bulunan Ya-

rı rı, b :.n• arar. Günde yüz.: defa 0 hr. !ij>e tarafından aranmakta idi. Binayı kup, üç gün ev\'el Ahırkapı kıyısında 
r;ırı ~: b;ı ~~~· d~ onun yanından geçtiği «aksi» nin hangi fasileden olduğunu n 3 S 11 0 .. B 11'1 U .. f u·· ı ti U.. ?, ccz~dan kurtulmak için yaktığı anıaşıı- soyhunaup ıebıbısesini ıkenarda bırakmı~. 

tj '!tın; 11 uerdc girmemesi ıcsadü- kestirmek ihtisas işidir. ~ 5 U U mış ır. sa il e e isesi bu unmuş, kendisı bır 
~ 1tıh·Y<ıl ~." bcıska bir şey değildir. Bunun da adını Mazhar Osman Us- y Kendisi sorguya çekilmiş ve sulh ce- daha görülmemiştir. Bu husustaki t.Rt:-

l!t iır: ır, 1u 1iptcki adamı da man koysun! arın başlıyoruz. za hakimi LCıtfi tarafından hakkmda kikata da polis ve müddeiumumilıkç. 
... ~~~.....;;;:sı""""'_._M..r.c........,-...-w-...:.-..t...~.:1--ı-~~~~~~~~~~~E. Tal....__._-._~~~~~~~~~~~~~~ı~......,.,...,..LI-J ........ """L"--""""-'......_._.......l..LL:.~~~~~---'dnv~m ndhnaKJP-.rlir. 



Çocuk kampları 
Alb çocuk kampı dün müddetlerini ikmal ederek 
kapandılar, gelecek sene bir kaç bin çocueun 

kampa çıkması temin edilecek 

Kamı> çocukla n7tın ~Telm 

İstanbul vilayeti huduttan dahilinde ı F.ski tekkelerden müsait olanlar 
açılan altı çocuk kampı müddetlerini ik- mektep yapılacak 
mal etmiş ve kapanmıştır. Bu kamplara İstanbulda ilk tedrisat ihtiyacını kar -
devam eden talebenin yek\ınu 424 dür. §ılıyabilmek için bu sene 45 bin liralık 
Gelecek yaz tatilinde bin çocuğun kam- tahsisat istenmiş, fakat ancak 15 bin li
pa çıkmaları temin olunacaktu. İstanbul rası temin edilebilmiştir. Maarif idaresi 
ilk mekteplerinde 7200 talebe vardır. ucuzca mektep binası edinebilmek için 
Maarif idaresi önümüzdeki seneler kam- şehirde hemen çoğu metrCtk bır halde bu
pa çıkacakların sayısını bir kaç bine çı- lunan medrese, dergfıh, imaret gibi bina
karmak için çalışacaktır. }ardan istifade etmeği kararlaştırmış, 

f.stanbuldaki çocuk kampları hakkında mimarlan vasıtasile bu gibi kabili isti
ilk tedrisat müfettişlerinden beden ter - fade binaların listesini tanzime başla • 
biyesi mütehassısı Recep bir rapor ha • mıştır. Bunlar arasında Şemsipnş.ı rned
zırlamıştır. Rapor Vekalete gönderile • resesi, Büyükçekmecede dergah, Gala -
cek ve gelecek sene açılaca\ kampların tada mevlevihane binası, Hasekide Ha -
teşkilatlandırılmasında metninden isti - seki imareti bilhassa mektep olmağa en 
fade edilecektir. elverişli görülmektedir. 

Şehir işleri: Milte/errlk : -

IOM POITA 

Vali dün 
Vazifesine 

Sevgilisini öldüren kadrnm müdaU 
şahitleri dinlendi Başladı 

Avrupadan evvelki sabah gelen İs- Valide hanında, klskhnçlık yüzünder. da oturuyorduk. Birdenbire, dışarıd 
tanbul Vali ve Belediye Reisi ve Parti dostu İrfanı öldürmekten suçlu Nedime- gürültü koptu. Telaşlandık. Bıı ~ 
Başkanı Muhiddin Üstündağ dün sa - nin muhakemesine Ağırccza mahkeme - Hatice gelerek, cİrfan kendını bıçs 
bahtan itibaren vazifesine başlamtş - sinde dün de devam edilmiştir. intihar etti> dedi. İrfanın, NediJıl~ 1 
tır. Seyahati esnasında Valiye vekalet Dünkü celsede müdafaa şahidi olarak, fından öldürülüp, öldürülmediğııı: 
eden Emniyeti Umumiye Müdürü Şük- Cevat, Demir ve Seher dinlcniunişler. şa- miyoruz. Çünkü, böyle blr şey go 
rü Sökmensüer bir müddet istirahat et- hitler hadise hakkında şunJan söylemiş- dik .. 
tikten sonra asıl vazifesi olan Emniye- lerdir: Duruşma, gelmiyen diğer şalı 
ti Umumiye Müdürlüğüne devam et - - Biz hadise olduğu vakit od_alarımız- celbi için, başka bir güne bırakılt 
mek üzere Ankaraya gidecektir. ..... _..._ ...__..___--.-- d' 

.. .. • • Bir hırsız 3 aya mahkOm oldu ikinci noter tahliye edil 1 

Koprude zşaretszz Evvelki gece Yemişte bağlı olan Ce - Lağvedilen II nci noterlik!e alal>' 
V d [ Ialettinin rnotörüne, ortalığın tenha ol - sahte senet meselesinden dolayı b'~ 
1. er en geçen er d~ğu bir sırada Nasri isminde biri gir - da tevkif kararı verilen Yani aranı) 

C 
mış ve bir pantalon çalarak, kaçmıştır. Yani evvelki gün yakalanarak bil~ 

ezalandırılzyor Fakat, az sonra yakalanan Nasri dün daki tevkif kararı infaz oluntıl,, 
1 K.. ..d ... 

1 
. . adliyeye sevkolunarak, Sultannhmct 3 İkinci noter Hasan Ark tah:-?.ıye e<V 

t opru e çıvı ı e ışaret edılen yer - tir. 
1 h 

. . d üncü sulh ceza mahkemesinde duruşması 
er arıcın en karşıdan karşıya geçen . . ····-····--··--·-············...... sJ 

93, tramvaydan atlayan 5 kişiye dtiıı yapılmıştır. Duruşma net?cesındc suçlu- 3 ay hapse mahkum edilerek, derb 
Eminönü kaymakamlığı memurları ta- nun pantalonu çaldığı s:~i~ - ~~~u_ğ~~d~~ _kif olunmuştur. 

rafından ceza yazılmıştır. Polisle : ---------m;;ıte: 

Bu sabah bir 
Rumen mektep 
Gemisi geldi 

Kapiten Dimitreski isimli Rumen 
mektep gemisi bu sabah limanımı~ 
gelmiştir. Saat onda, kumandan viıa -
yete ziyarete gelecek, saat on birde de, 
gemide, vilayet namına iadei ziyaret 
yapılacaktır. Akşam, Perapalasta vila
yet tarafından misafirler şerefine bir 
ziyafet, tlyafetten sonra da· bir süvare 
verilecektir. Pazartesi gi.inü de Yugos
lav gemisi limanımıza gelecektir. 

Palamut çok 
Çıkıyor 

Eski bir mülkiye müfe~ kalp 
ıektesinden öldü 

Nişantaşında Vali konağı caddesin
de Metanet apartımanında 13 numara
lı dairede oturan mülkiye müfettişli -
ğ!nden mütekait Necip, dün, Karade -
nize gidecek bir yolcusunu teşyi için 
Galata rıhtımında dururken üzerine 
bir fenalık gelmiş ve birdenbire düşe
rek ölmüştür. Yapılan muayenede, sek 
tei kalbten öldüğü anlaşılm1ştır. 

Zaharyadisin cesedi bulundu 
Üç gün evvel «Teceddüdü Bahri> 

ismindeki bir motörün, Ha lıçte bir san 
dalı batırarak, sandalcı Dimitri Zaha -
riyadisin sular arasında boğulduğunu, 
fakat cesedinin bulunamad1ğını yaz -
mıştık. 

Bozhane köynnde hayvan ,e 
açıldı 

Dün, Beykozda, Bozhane k0)
11 

vilayet hususi idaresi tahsisatile ~ 
telif yerlerde açılacak hayvan st' 
lerinin birincisi açılmıştır. Sergid' 
zanan hayvanların sahiplerine vefr 
cek mükafatlar, vilayet hususi 1 

bütçesinde ayrılan tahsisattan 8)' 

mıştır. 

Sergi münasebetile, BeykoZ ~ 
makamlığı da bir sünnet düğünii t~ 
etmiş, sabaha kadar eğlenilmiş, 8 

güreş müsabakaları da yapı~ıştıt· 

Orta tedrisat kadrosu beklenİ) 

Ankarada yeni helAlar yaptırılacak ipekliler damgalanıyor 
Ankara belediyesi tara!ından Yenişe- İktısat Vekaletinin talimatı muci - Mevsimi gelmediği halde palamut ba-

hirde modern umumi helalar yaptırıla- bince ipekli kumaşların kontrolüne dün lığı fazla çıkmıya başlamıştı!·. Bu yüzden 
caktır. Bu helaların Sultanahmedde ya- den itibaren başlanmı§tır. Tüccarlar fiatı da ucuzlamıştır. Çifti 15-20 kuruş 
pılan yer altı helası tipinde olması dü- Ticaret Odasına müracaat ederek stok- arasında satılmaktadır. Bankçıların söy
şünülrnüştür. Bu helanın planı tetkik c- larının kontrolünü istiyeceklerdir. Dün lediklerine nazaran bu sene palamut pek 
dilecek, icab ettiği takdirde bazı tadilat- ilk gün olmak münasebetile Odaya bu bol olacakbr. Bilhassa bahk ağlarına bn 
la ve aynı tipi muhafaza etmek şartilc şekilde hiç müracaat yapılmamıştır. sene yeni bazı ilaveler yapılmıştır. Bun
inşaata başlanacaktır. Oda kontrolünü yaptıktan sonra i - lar vasıtasile balığı pek derin yerlerde 

Dün Yemişte, çöp iskelesindeki ba
lıkçıların ağlarına ağır bir cisim, takıl
mış, bilahare bunun boğulan Zahari -
yadis olduğu tesbit edilmiştir. 

İstanbul orta tedrisat kadrosıı !' 
nüz Maarif Vekaletinde tetkik }lB 

dedir. Kadroda muallimler aı115~t 
değişiklik yapılmıştır. Bilhassa rı11~ 
tep idarelerinde çalışan men'l~r (. 
hemen ekserisi görülen lüzum uıl f • Jeti', 
başka mekteplere nakledilrrUŞ 

pekli kumaşlara birer kurşun bağlaya - de bulup çıkarmak kabil olacaktır. 
Öğretici filmlerden gümrük cak, bu suretle piyasada mevcut bü - ' Yunanlılar Türkiyeden alacakları taze 

reami alınmıyacak tün ipeklilerin cins ve nevileri 1esbit o- balıklar için bazı kayıtlar koymuşlar-
Gümrükler umum müdürlüğü hariç- .Iunacaktır. dır. Yunan yarımadasına kadar gidecek 

ten getirilecek obn öğretici ve teknik Sanyer kaymakamı mülkiye balık motörlerinin hususi surette buz 
filmlerden gümrük resmi alınmaması müfettişi oldu yapma tesisatı bulunacaktır. Yunan ada-
hakkındaki k b" .:. . 

1 1
.k d Sarıyer kaymakamı Recai, üçüncü larına balık götüren motörle!· bu kayıt-

ararı ır .... mım e a a a ar- ıf ··ık· ··f tt• 1 .~. t h · b k ı t B ı lara b.ld. . f 
0
·· ~ ti' . f·ı 

1 
,sın mu ıye mu e ış ıgıne tayin e- an arıç ıra ı mış ır. uraya ge en ma-

1 ır.~ış .1~: gre cı 1 m .er .mem- dilmiştir. Recaiden inhilal eden Sarı - liımata göre İtalyanlar bu sene de lima-
le~ete getınldıgı zaman, hı:susı bır ko- yer kaymakamlığına Sarıyer merke nımızdan çok mikdarda balık alacaklar-
~ısyon tarafından görülecek ve öğretici nahiye müdürü vekalet edecektir. z dır. 
fılm oldukları tasdik edilecektir. Dün fikret ihtifali yapıldı 
Mahmutpaşa hamamı tamir ediliyor Şair Tevfik Fikretin ölümünün 

. ~elediye tarafından satın alınan ve ta- 22 inci yıldönümü münasebetile dün 
rıhı kıymeti bulunan Mahmudpaşa hn- ,saat 17 de Fikretin Eyüpteki mezarı 
mamının tamirine başlanmı~tır. başında bir ihtifal yapılmıştır. 

Ödemiş ve Yugoslav festival hev'etleri 
de dün geldiler 

Balkan testıv&li yarın akşam başııya caktır. Balkan heyetlerinden son ola -
rak Yugoslavya he;,~ti de 14 dü kadın ol mak üzere 23 kişilik kafile halinde dün 
sabah şehrimize gellllişlerdir. Ayrıca b eynelmilel Estonya serbest güreşçile • 
rinden ~eo da dün lim:ınımıza mu~asala t etmiş, sporcular tarafından karşılan -
mıştır Öderniş zeybek lıeyetı de lstanb ula gelmiş bulunmaktadır 

i.Selçuk tarihine ait 
Kıymetli vesikalar 
Getirildi 

Konya Müzesi Müdürü Yusuf İs -
tanbula gelmiştir. Yusuf, Selçuki tari
hine ait kıymetli vesaikten bir kısmı -
nı ve resimlerini, kopyelcrini de bera
berinde getirmiştir. Müzeler Umum 
Müdürlüğü Selçuk tarihine ait bir e -
ser hazırlatmakta olduğundan bu kop
ye ve resimlerden istifade edilecektir. 
Ayrıca bunlar Dolmabahçe sarayında 
açılacak sergide teşhir edilecektir. 

lran veli ahdinin 
Seyahat/arı 

# 

Cumhuriyet bayramımızda hükfı -
met merkezimizde bulunmaları muh -
temel olan komşu devletler reisi ve ve
liahtları arasında İran Veliahtı hazret
lerinin de isimleri kaydedilmişti. Hal
buki aldığı_mız mcvsuJt malumat gös -
teriyor ki Iran Veliahtı Hazretleri bu 
yıl seyahat niyetinde değillerdir. 

MUteyemmen bir akit 
Emekli Albay Bay Hüsnü Akyuzun keri

meleri Bayan Nezahat Akyfizle İnhlsnrlar 
Oenel Direktörlüğü Maltepe Tüt.ün Enstıtü
sii Lftboratuvnr Şefi Kimyager Bay Kadri 
Oültekln'ln nikfıhlnrı Beyoğlu Evlenme Me
murluğu salonunda akrabaları ve C:ostlan 
hozurlle dün icra edilmiştir. Tarafeyne sa
ıı.deUer temenni ederiz. 

Zahariyadisin cesedi denizden çı -
karılarak, Adliye doktoru Enver Ka -
ran tarafından muayene edilerek, def
nine ruhsat verilmiştir. 

Zahariyadisin parmağında altın bir 
yüzük bulunmuştur. 

Bir tramvay bir !arabayı parçaladı 
Akşam 19;40 da, Sirkeci ile Yediku

le arasında sefer yapan Hasanın idare
sindeki 2 numaralı tramvay, Samatya
da Merhaba sokağı köşesinde, Ramazan 
oğlu Basanın kullandığı ve Yedikule -
den gelen sebze arabasına çarparak 
parçalamıştır. Bu sırada, arabanın o -
ku, tramvayın kapalı olan kapısından 
girerek sahanlıkta duran, Yedikulede 
Çukurçeşmede oturan Tornayı sağ ba -
cağından yaralamıştır. Torna Cerrah -
paşa hastanesine kaldırılımş, tahkikata 
başlanmıştır. .................. -...................... ______ ..... .. 

ÖLÜM 
İş Bankası Trabzon şubesi şenerlnden 

A<lnanın ve Osmanlı Bankası Malatya şube
si Müdürü Rüştünün babası ve Müht'ncUs 
Müteahhid Fahrinin kayın pederi mütekait 
miılkiyc müfettişi Necip dün kalp sektesin
den vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün öğleyin Teş\ikiye cami -
inden kaldırılarak makbereslne defncdlle _ 

Kadronun vekaletten gelmesi oll 
gün gecikecektir. ___.,,,, 

Mehtap alemi davetiyeleri 
İstanbul Belediyesi Festival J(O~ 

Başkanlığından: 20 Ağustos cumıı gilll 
şamı için Boğazlc;inde tertip edllell ııı \'f 
llemine işUrak hususunda umumi dil 
yelerln muteber olmadığı llfın oıuı:ıUl'· 

HALK 
13u a}Cştl(l) 

OakDdar ,;.l

bahç••'"cf' ~ 
ENAYi~~ 
----coıi 
21 Ağustos 

tesi nkŞBll'~, 
BUyUkdere aile bahçe•1" 

ENA YILEfl 
................. _,. 
Bir Sehrin Ruh~ 
Sadri E;temin son bikiiYel 01 
güzel bir cild halinde ysk•

0 

çıkıyor. 

cektır. ı&m•mmm••••-""": 
Kederdlde nlles1ne sabrıcemll dlleriz. • ~ 

~I ~K::a~ı~k~ö::y~V~a~k~lf~l~a~r~D~ir~e~k~t~ö=r~lü=ğ=ü=ı=ı~;;n~ 
'"--------------------------------------------= .. ÇS·, Çubukluda kireç ocakları civarındaki vakfa aid büyük taş ocağı u ıe f 

müddetle kiraya verilmek üzere artırın &ya çıkarılmıştır. !stı?kli~crın jjıll .. ~vııt 
nü olan 26/8/937 Pe:-şembc günü saat 15'-de Kndıkpy Vakıfl:.ır :Müdiiı'lı.J I"' 
=~rı. (5272) ~ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: ıı't1r 
Bankamızdan evvelce tekaütlük tazminatı alarak ayrılmış olan cslci J1l;1t~ 1 

larımızdan ahiren intişar eden 3202 mı maralı Türkiye Cumhur yetı ti•e 1 

Ba.?k~sı kanununun 62 inci maddesi mucibince beyanname vermek stl~/931 ~ 
kautluk haklarını muhafaza etmek iste yenlerin bu beyannameleri 12/ · ~ 
rihinde bitecek olan müddetin hitamından evvel Bankamıza tevdi etnıelel';53~' 
di menfaatleri iktizasından bulunduğu ilan ve tebliğ olunur. c2864~ / e 
- ···-.---:ı tfl1 

Devlet Demiryolları ve Limanları 9 uncu iş e 
Müdürlüğünden: 11 ' 

İşletmemizin Hasılat şubesi için fransızca bilir bir erkek daktilog:~f ~:Ll t1f 
maktadır. İsteklilerin vesikalarile birlikte İşletmemize müracaatları ılaII 



• 
Yedinci lzmir Fuarı bugün açılıyor 

ı 

Yedhıcl İmılr Beynelmilel Fuannın umum! manzaran 

Açılış töreninin programı 
• 
lktısat Vekili çok mühim 

bir nutuk söyleyecek 
Celil Bayann nutkunda ikinci beı senelik 

•anayi programımız hakkında bazı müjdeler 
v armesi de muhtemel görülmektedir 

Funnn k.apuı 

0 lınur. 19 - Sahanlıklarına ka • -ı------------
t~h doıu oıan fuar trenleri. o- Ik paraşüt kulesi de 
lek u~ ve kamyon servisleri mem· 
Yar:t~ dört köşesinden gelen zi· bugün açılıyor 
ler ~~.11:rı §ehre getiriyor. Ziyaretçi • 
tıa utun istasyonlarda fuar teşkilAtı- ~ 
ian ınensub memurlar tarafından karşı· 
Pa~~ak kendilerine otel, lokanta ve / ' • 

A ~Yonlar gösteriliyor. 
ilen :Y lardanberi bir gelin edasile silsle
tu Şehir bu gece uyumıyacak, son re
:ıu Ş\ınu d~ tamaınlıyarak sabahleyin ye
ctıJehresne ziyaretcilerin önüne çıka-

İ rr .. 
Ue ~ır Şehri muvaffak bir eser önün
<lu~ uyulan gunını pek haklı olarak 
l'llas lnakta. Türkiyenin iktısadi kalkın
% ~nd? üzerine düşen vazifeyi yaptığı 

anı bulunmaktadır. 

ba~ar.da dekorasyon işleri daha sa
~iın /~n tamamlanmış, paviyonlar tan
il'e b dı~İ§, kapılan kapanmıştır. İtfa
teşk·ı ·ekçı, belediye zabıtası, emniyet 
hl\sı 1 atı ve gümrük memurları fuar sa
trı.ek~:a. hummalı bir faaliyet göster
€5ı·ı dır. Ş u'1ukikada uzaktan, gece 
fuar e fuar sahasını gözden geçirenler 
lları~~ ~e şehrin nurdan bir gece içinde 

\' ıgını görmektedir. 

937 Fuarı 
Yeni bir iddia ile 
Ortaya çıkıyor 

Geçen sene sayın Başvekilimiz al
tıncı İzmir Fuarının açım törenin: ya
parlarken, fuarların münferit bir kaç 
köşe olmaktan ziyade kül halinde mü
taleası icap ettiğini, gözleri doldurma· 

Kültür Parkta kısa bir gezinti 

Fuarı ziyaret edenler 
neler görecekler? 

Fuarın plinlannı yapan mühendisler balkanlann en 
büyük ve modem iktısadi abidesini kurmuılardır. 

sının çok mühim olduğunu. bu nokta- İzmir. 19 _ Ka • ,,. ____ _ 
ya gelecek senelerde dikkat edilmesi pısında beı ecnebi 
icap ettiğini ifade buyurmuşlardı. devletin bayrağı yük 
Şunu memnuniyetle mUşahede et- selen lzmir fuann • 

mele mümkündür ki, İzmir Entemas- dan içeri girince sa • 
yonal Fuarının plAnlarını meydana ğımızda ve solumuz· 
getiren mühendisler heyeti Başvekilin da, büyük bir itina 
yüksek işaretlerini yerme getirirken ile ha'Zlrlanmıı ge • :. 
1zmirde Balkanların en büyük ve mo- niş bahçeler önO. • TI 
dern iktisadi abidesini başarmışlardır. müze çıkar. Uz:erin • 

923 İzmir İktısat kongrcsınde BU- den geçeceğimiz yol 
yük Şefin işaretleri üzerine ilk İzmir betondan yapılmış ) 
sergisi, Karantinada San'atla:- mektc- tır. Sağda milstatU iıf .trc~!"llııMı ... 
binde kurulmuş, bu sergiler ikı sene 

şeklinde. gölü andı •ı 
devam etmişti. 927 sergı.sindcn 932 ran büyük bir havuz 
panayırına, 932 panayırından 937 İz- geceleyin gizli ışık • 
mir beynelmilel fuarına geçiş bir çok !arla fuarda bir hu • 
tekamüllere sebep olmuştur. 937 fua · susiyct meydana ge. 
n, işte böyle zorlu meriıaleıerin so- tirecekt!r. Bu kısım.. 
nunda elde edilmiş bir netıcedir. Bu da devlet paviyonh. • 
netice üzerinde, İzmir şehrinin oldu-

rı, Sıhhat Veklleti • 
ğu kadar bütün Türkiye halkının dıı nin meydnnc. getir -
iştiraki vardır. diği Sıhhat milzesl, 

937 fuarı başlıca anlam1ylı yen: bir 34 Amerikalı tir ,,. 
iddia ile ortaya çıkıyor. Evvela Tür- manın husus! suret • 
kiyenin de fuarcılık alemınde kendi- te meydana getirdik· Fuardan bir garnnnı 
sine ait olan yeri her bakımdan doldu- leri büyük bir paviyon, S?S kadar daimi miştir. İnhisarlar idaresi tütün cinsle· 
racak vaziyette olduğun•ı ispat ede- paviyon mevcuttur. rl, grafikleri, hazırlanma şekillerile bu
cektir. Türkiyenin büyük komşulan- Bu yolu takiben 300 metre kadar gi- rada ortaya konmuştur. Husust surette 
nın yüksek müzaheret ve alılkalariy- derseniz sağınıza Sümer Bankın mey- paviyona yerleştirilen bir makine sig~
le, başta dost Sovyetler hükumetı ol- dana getirdiği, bir kale duvarını andı- ra imal etmektedir. İnhisarlar idaresı· 
duğu halde Türkiye iktisadiyatına ran Sümer Bank paviyonuna tesadüf- nin tuz mem18.halannda başarılan işler, 
bilyük bir yakınlık gösteren BüyUk edersiniz. Bu paviyonda Sümer Bank elde edilen yüksek randımanlı tuzların 
Britanya hükfımeti, Balkan Antantı· müesseselerinin meydana getirdiği her nev'i, istihsal ve ihraç t~e:v'rüçl~ri. bu 
nın çok kıymetli elemanları olan Yu- türlü sanayi maddelerini, ayn ayn paviyonda çok gilzel belirtılmiştır. 
nanistan ve Yugoslavya hükOmetleri, köşelerde, nümunelerile ve muntazam İnhisarlar Vekaleti paviyonundan i· 
iktlsadt hareketlerimize iştirak kara- grafiklerile görebilirsiniz. Sümer Bank !eriye doğru atacağımız elli adımdan 
nnı veren kardeş Suriyeliler bu işte paviyonunun önünde, Türk işcisinin iş sonra geniş bir havuzla karşılaşıyorsu· 
İzmirin hazırladığı harekete mil7altir hayatındaki hususi ehemmiyetini tem- nuz. Geniş bir küre şeklinde olan bu 
olmu§lardır. Bu devletler', pavyonla- sil eden bir heykel vardır. Bu heykel havuz bilhassa geceleri bir ş8.heserdir. 
rmda memleketlerinin çehrelerini çok esteti bakımından da büyük bir kıymet 33 metreye kadar yükselen renkli su 
güzel bir şekilde aksettirmi7 bulunu- ifade etmektedir. fıskiyeleri, gecenin ştirini ':ırtırmakta
yorlar. Ana yolun solundan ayrılan b;.r çoıt dır. Havuzun arkasında fuar gazinosu 

Birçok hususiyetleriyle hakikaten yollar hususi surette iştirak eden pa- vardır. 2000 kişiyi istiab edecek şekil· 
beynelmilel bir renk taşıyan İzmir viyonlara tahsis edilmiştir. Yerli ve ec- de, müteaddid salonlan ve istirahat o
Fuarının bugün mazhar olduğu teka- nebi 200 kadar firma bu sahadaki hu- dalarile mükemmel bir eser olan bu ga
mülde belediye ve Fuar komitesi faal susi paviyonlarında adeta rekabete çık- zino için Viyanadan celbedilen Çigan 
başkanı Dr. Behçet Uzun hıssesinin mışlardır. Yerli fabrikaların iyi ve orta orkestrası fuar gece1erinde ziyaretcile
pek büyük olduğunu da tebarü~ etth-- kaliteli kumaşları ve diğer eşyaları, re neş'eli dakikalar yaşatacaktır. 
mek gerektir. Avrupa firmalarının kumaş.arı ve bir Gazinonun sa~ tarafı, dev gibi yük-

937 fuarı, Türkiyede yetişen bütürı çok maddelerile zorlu bir imtihana çık- selen iktısat abidelerimizle çevrilıniş
maddeler hakkında göri.icü1cr" salim mış gibidir. tir. Türkiye Ticaret Odaları paviyomı 
bir fikir verebilecektir. Fuar san•at Aynı saha üzerinde İnhisarlar idare- buradadır. Geçen sene her Ticaret Oda-bakı arın saat on sekizde Türkiyenin her 

l t a rn
1
dan muvaffakiyetini belirten fu

çı ırken, Türkiyenin büyük iktısat 
<Devamı 11 inci sayfada) 

f.rmlr parafilt kuleıl 
.(Yum 11 bad sapada}. l 

bakımından da kıymet iflıd~ ediyor. sinin paviyonu vardır. Bu paviyon kris- sı, nisbeten az olan tahsisatlarile m.u-
Ad:narı Bilget tal bir kule ile süslenmiş ve içinde vnkkat paviyonlar meydana getinnış-

~-------------.; sun'i bir imalathane meydana getiril- (Devamı 11 inci sayfada) 
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İşkence ,, der dururuz, 
işkence nedir ? 

Bir Fransız muharririnin mahk6mlara hala işkence 
tatbik edilen Çinde gördükleri ve duydukları 

Ölümü cezaların · 
en ağırı olarak te -
likki eylemek bll • 
meyiz doğru mu -
C:lur} Bizce ölümden 
i°k daha ağır ceza: 
işkencedir. 

Romalılarda, İs -
panyollarda, büyük 
ıhtilale kadar Fran
sada sık sık işken .. 
~eler tatbik edilirdi. 
İşkencelerin dere .. 
celeri bile vardı. Hü 
kümler bu derece -
tere göre verilirdi; 
o devirlerde işken -
cesiz ölüm cezası ce
zaların en hafifi ola 
rak telakki edilirdi. 

İşkenceler de hal 
kın gözü önünde ya
pılırdı. 

İş o dereceye var
dı ki halle artık iş • · 
kencelere kanıksadı. ÇLnde dilenciler 

İlk önceleri işkenceleri, blr cvakit adamlardan biri hükmü yüksek ses ile 
geçirme• tel8.kki eyledi. Sonraları ise okudu. Mahkfunun boynundaki karkan 
zevk duyınağa başladı. Ve müptelası çıkarıldı. Bu esnada Niu Çi rahatlandı 
oldu! Şimdiki spor meydanlarındaki iz· ve derin bir nefes aldı. 
diham, o devirlerde · işkence meydan- Omuzları yara içinde kalmıştı. 
larındaki izdihamların yanında solda sı- Adamlar bacaklarından yakaladılar 
fır kalır. ve her birini kazığın yanındaki destek-

cMedeniyet asrı• denilen yirminci a- lere, kollarını da yukarıdaki kalasa sı
sırda bulunduğumuz halde işkenceler kı sıkıya bağladılar, öyle bir bağlama 
yeryüzünden tamamile kalkmamıştır. ki çivileme demek daha doğru olur. İp
Çinde bazı mıntakalarda el'an işkence ler etini kanatıyordu. Kımıldamasına 
tatbik edilmektedir. imkan yoktu. Saçlarından da bağlan-

Son zamanlarda ağır bir cürüm işle- mıştı. 
miş olan bir adamın işkence ile ne su- Böylece bir müddet bırakıld1. 
retle öldürüldüğünü, vak'aya şahid o- Bir takım adamlar önünde bağırıp ça-
lan Fransız muharrirlerinden Hubert ğırdılar. Diğerleri önünde kısa ve kes
Bauchet'den dinliyelirn: kin kılıçlarla oyunlar yaptılar. Halk de-

c- Şafak henüz sökmüştü. Kuang lice alkışlıyordu. 
Ping mahallesindeki Şang Se mabedi- Bir aralık kılıçla oynıyan adamlar
nin büyük çanı üç defa vuruldu! Ci - dan biri sert adımlarla mnhklımun ya
vardaki mabedlerin küçük çanları da nına gitti, sol memesinin üzerine kilıcı
ıık sık vurulmağa başlandL Bunlar nı soktu ve yıldırım gibi sür'atle bir da
mahkfunun idam edileceğini ilAn edi- ire çizdi. Memenin etrafından daire -
yorlardı. Muhakeme bir gün evvel cc- den kan sızıyordu. 
reyan eylemişti. Mahkum suçunu şid- Sıra sağ memeye geldi. Niu Çi ağzı-
detle ink:Ar eyledi ise de para etmedi! nı bile açrnamışdı. 

Bu mahkfun sekiz gün evvel gece Meğer en feci sahne başla~ak üzere 
yansı dört kişiden mürekkeb bir hırsız imiş! Bu sefer bir adam kılıç yerine bir 
çetesi ile Huan Şu Ko'nun mağazasına hançerle mahkumun göğsünün adale
girmişti. Mağazada mağaz3 sahibinin lcrini kesmeğe başladı. 
oğlu ile gelini yatmaktalardı. Hırsızlar Celladlar biraz dinlenmek ihtiyacı
delikanlıyı öldürdükten sonra karısını nı duydular. Sonra tekrar işe koyudu
alrnışlar, bahçeye götürmüşler, zevkle- lar. 
rini tatmin eyledikten sonra onu da boğ Evvela kılıcın tersi ile bacaklarının 
muşlardı. Mağaza tamamile yağma e- kemiklerini kırdılar. Adalelerini kopa
dilınişti. np çıkarmağa başladılar. Nihayet ba-
Zabıta 4 kişiden şüphe etti. Bunlar - şını kesmek lfıtfunda bulundular. Mah

dan üçü kaçtı birini yakaladılar. Yaka- kfunun vücudünden o kadar kan fış~ 
lanan delikanlı o saatte orada bulun- kırmıştı ki başından hiç kan çıkmadı. 
madığını iddia ediyordu. Fakat sözleri- Pariste Saint Michel meydanı civa
ne itimad edilmedi, ve derhal işkence- rındaki otellerden birinde jkamet eden 
ye mahkfun ettiler!. bir Çinli dostum var. Ne olur ne o~maz 

Bu adam Niu Çi admda yirmi yaşın- ismini vermiyeyirn. İsmini Yen diye-
da yakışıklı bir delikanlı idi lirn. Bana bundan feci vak'alar anlattı. 

İşkence mahalli Hutoha deresi civa- Hatta vak'alardan birinde maznun 
rmdaki çayır idi. Çayırın bir köşesinde mevkiinde bulunmuş, göğsündeki JI1Üt

küçük bir mabed vardı. Mabedin 50 hiş yaraların izini bana gösterdiği ı.mkit 
metre ilerisinde siyah ipekten yapılmış tüylerim ürperdi. 
kısa bluzlu on beş adam meydana iki Memelerin kesilip atılması ce1.ası ya
metre yüksekliğinde bir kazık çakmak- kın senelere kadar resmen tatbik ediJ
talardı. Kazığın üç tarafına kalın des- mekfe idi. Bu ceza bilhassa münaseba
tekler dayanıyordu. Gene bu kazığın tı gayrirneşruada bulunan kadınlara 
üst arafına bir metre uzunluğunda bir tatbik edilirdi. 
kalas mıhlandı. İstihzarat uzuyordu, ---------
1aat on biri bulmuştu. Eshişehir Atatürk 

çinmer idam ve işkence cezaıarını Büstü ile süslenecek 
öğle üstü ve kalabalık bir halk kitlesi 
önünde yaparlar ... 
Çayın halk kaplamıştı. Çayırın bir 

noktasında birdenbire bir kaynaşma ol
du. Halk geriye çekildi. Pehlivan vü
cudlu dört adam sert adımlarla ilerle
mekte idiler. 

Eskişehir (Hususi) - İstasyon arka
sındaki meydanlığın tesviyesine devam 
edilmektedir. Tesviye işi bir aya kadar 
ikmal olunacaktır. Hakikaten çok güzel 
olacak bu sahanın ortasına Atatürkün bir 
heykeli rekzedilecektir. 

Eskişehlrde 
Petrol buhranı 

Belediye cezalanndan 
istifade eden adam 

Kılıbık otmuile methur doırtu:ma u -
p.m gec, vt.ttt B.,albmda rutpld!m. 

- Sen bu saatte buralarda? 
- Evet, h19 ummııdm deltl mit 
- Ne mUnuebet, batta maktan Mili 

gördüğüm zaman her haldt o değildir, 
ona benziyen bir ba~kuı o\acak diye dü
. f(lnınQ§tüm. 

- Bir başkaaı değil, ruhan ve cismen 
benim .. İstersen gel ıurada beraber bi • 
rer bira içelim, parası benden! 

- Parası ıenden mi? Ayol benim bil
(liğJm tarın, sabahleyin tramvay paranı 
hesaplar, -':ne verir. Cebinde başka me· 
telik bulunmaz. 

Yüzüme baktı. Cüzdanını çıkardı; 
ctızdanda yepyeni bir beş liralık vardı. 

- Hadi gel içelim. 
- Peki. 
Yanyana yürürken düşünüyordum.' Bu 

ani deği§ikliğin sebebi ne olabilirdi? 
Birahanede bir masaya karşı karşıya 

oturduğumuz zaman dayanamadım, sor
dum: 

- Senin gibi kıdemli bir kılıbık bu 
saatte Beyoğlunda gezsin, parası olsun 

C: EDEBIVAT:J 

Şiir Buhranı • 

hmtr'de çıltan Anadotn gazete!inln 
9.8.87 tarihli sayısında İrfan Hazar'm 
eŞllre dair• adlı bir yazısı vardı. İrfan 
Huar, İzmJr'fn gazete ve mecmuaların· 
da güzel hikAyeler ve özlü tcdkikler ya
zan genç ve kıymetli bir muharrirdir . 
Bu seferki yazısını da alftka ile okudum: 
zihni tahrik eden bir fikir ortaya atıyor. 

İrfan Hazar dünya na1.mında bir buh
ran olduğunu, şairlerin yeni şekiller, ye
ni bir ifade tarzı aradıklarını anlattık· 

tan sonra bu buhranı şiirm değil, an
cak nazmın geçirmekte olduğunu söylü
yor ve diyor ki: 

cDevrimiz, eski devirleri geçecektkud
rette büyük şairlere maliktir. Ancak bu
nu kabul edebilmek için şiirin yer değii
tirdiğini bilmek, onun vezin, kafiye ve 
şekil gibi dar kitablardan kurtularak 
kendini romanların, hikayelerin, konfe. 
ransların, hatta filimlerjn içine attığını 

anlatmak şarttır.> 
Bu satırlardan, burada ne işi olduğu

nu anlıyamadığım ckonferanslarh keli· 
meslni, bir de sinemaya karşı bir hafif
seme hissi gösteren ebatta, edatını kal
dırırsak ben de kabul ederım. Evet, ıa
manımız şairleri, geçmiş asırlarınkinden 

daha büyük değilse de onlar kadar biı
yüktür. Evet, bugüniln şiirini yalnız 
manzumelerde aramak yanlış olur, onu 

Yazan : Nurullah Ataç 
rafından anlaşılmaktan önce kendini 
ifade edebilmenin yolunu arıyor. 

Bugün yanılmadığımızdan kahyet!t.: 
emJn olarak söyllyebilir~ kl eskidr :ı 
kalma kalıbları, hiçbir tazeliği kalma
dığı için nazik addolunan eski şiir di]Jni 
kullananlar arasında değerli sanatklir· 
lar, üstad denecek kimseler bulunabiUr, 
fakat büyük şair, yaratıcı §air buluna· 
maz. Eskiden kalına kalıblar der'lcer" yal· 
nız vezinleri bsdetmlyorum: mesela 
Fransa'da bir Paul Valery, asırların bı· 
raktığı alexandrin ile, an'anevi vezinlerle 
şiir söylüyor; fakat eskiden kalma lisa· 
nı, şiir üslUbunu kabul etmiyor. O dn, 
Şeyh Galib gibi : cBir başka lisan tekel· 
lüm ettim> demek istiyor. 

Zaten büyük şair, ancak. o sözü söyle· 
mek hakkına malik olanlardır. Mal· 
larme'nin: cDonner un sens pluı; pur au~ 
mots de la tribu> (Kabilenin kelımelcri· 
ne daha saf bir mana bahşetmek) mısraı 
da - dikkat edilirse - yıne o fikri ifade 
eder. Kabilenin kelimelerine dnh saf 
bir mana vermek, bir başka lisan tekel· 
lüm etmek lüzumu bugünkü kadar kuv· 
vetli olunca, şair karii aramayıp kari de 
şairi anlamayınca şiir bir buhran zama· 
nı geçiriyor demektir. 

hikAyelerde, artık her türlü edeb! ve fel
ll!l' ~U ' il~ sefi faaliyeti içine a1mağa meyleden ro

..____. .. -- -ı manda da bulmak lfizımdır. 

Bu fena bir şey mi? Bilakis, zamanı· 
mu:da §lirin ne derece canlı, kuvvetli ol
duğunu gösterir. Bütün bu araştırmalar, 
kalıba ınAam•maklu şiir nefhasının 
kudretini isbaı .-

Fakat (bu nokta İrfan Hazar'm dik
katini bilmem nasıl olmuş da celbetme
miş) bu da şiirin - yalnız nazmın değil • 
bir buhran geçirmekte olduğunu isbat 
eder: şair kendine, ötedenberi alışık ol
duklarımızdan başka ifarie vasıtalar~ arı
yor; an'anevi kalıbları bir türlü kabul 
edemiyor. Şairin, kari ile buluşacağı yer 
muayyen değil; sanki ona: cBen istedi
ğim kalıba girerim; sana kendimi belli 

dostlarına bira ısmarlasın, hayret! etmeğe mecbur değilim, beni ara, bul• 
- Söyliyeyim amma kimseye bahset • diyor. Bu yüzden kari de onu aramaz, 

İrfan Hazar buhranın yalnız nazımda 
olduğunu eöyleme~ bence yanlış bir 
hüküm verf7art n..tr, yanı romanın, hi• 
kAyenin, feı.fentn üsi1lbu da bugün 
şiddetli bir buhnıı geçirmektedir. O da 
kendine yeni bir lQpt, yeni bir nahiv 
yaratmağa çalışıyor; o da dilnküniln ay· 
nen temadislnden ibaret değil. Böyle o1· 
ması da tabii idi, çünkü kıymetlerin de· 
ğfştiği bir devirde yaşıyoruz, nazmın da, 
nesrin de yeni kıymetlere uygun, onları 
ifade edebilir bıtr üsl(lb edinıneğe çalıj
ması elbette zaruridir. Buhran devrinin 
şiiri de, nesri de buhransız olur mu? 

miyeceksin! dinlemez oldu ise kabahat 'karlın mi? 
- Bahsetmem. Kabahat şairdedir demek istemiyo-
- Yazmıyncaksın? rum: o da, kari ile buluşmak, onun ta-
- Yazmam. Nu·mllah Atag 

- Anlatayım; belediyenin sayesüıde 
bu rahata kavuştum. Artık her r.kşam, 
istediğim saat eve gidiyorum. Sabahları 
evden çıkarken karım cebime iki llç lira 
para koyuyor. Yaşasın belediye, yaşasın 
belediye .. Haydi birer dulıle de beledi • 
yenin şerefine yuvarlıyalım! 

- Yuvarlıyalım amma, beıediyenin se
ni bu rahata nasıl kavuşturduğunu an
lıyamıyorum. 

- Belediye cezalarını çoğaHanlardan 
Allah razı olsun! 

- Gene bir şey anladımsa plajda yan
mış gibi kapkara olayım .. 

- Anlaşılmıyacak şey değil .. Beledi -
ye cezaları çoğaldı. Yere tükürenden, 
tramvaya atlıyandan, çivili kaldırımdan 
tek parmak dışarı çıkandan, yere süp -
rüntü atandan ceza alıyorlar! 

- Evet. 
- İşte ben de bu tarzdaki cczrılara kar-

şılık olarak her gün karımdan bir miktar 
para çekiyorum. 

- Sen ceza vermeyince karın da pa • 
rayı geri ister .. 

- Ceza vermiyorum amma, ceza ver
diğimi söylüyorum. 

- Ya makbuz? 
- Bu da iş mi canım, dairede arka • 

daşlar var. Hemen her gün bir ikisi ce
za veriyorlar. Ben onlarda• b~ mak -
buzları. bir kahvesine, yahut bir paket 
sigarasına alıyorum. İsimleri, adresleri 
Histikle siliyor, yerine kendi dsmimi, 
kendi adresimi yazıyorum. 

- Ya eve geç gitmene karın kızını -
yor mu? 

- Ne diye kızsın, cezayı alıncıya ka
dar beni karakol karakol dolaştırdıkla • 
rını söylüyorum. 

Dostumdan ayrılıyordum: 
- İçirdiğin biralara teşekkü; ederim. 
Dedim, gilldil: 
- Bana teşekkür etme, dedi, beledi ,. 

yeye teşekkür eti 
1MSET 

......._...__ ____ ...._ 

Hak iki romancı 
Yazan : lbrahim Hoyi 

Güzide bir romancımızla konuşuyor- ı görür, takib eder, ve bunları mantıJi, 
dum. İster hikayelerinde, ister romanla- muhakeme menşurundan gAıçirdikten 
rında olsun tam manasile (karakter) ya- sonra bize roman şeklinde sunar. Bun• 
ratamıyan, ~ütün kahramanlarını silik, dan ötürü de, yarattığı kahramanlar, 
soluk bir şekilde renklendiren ve oku- hattA ikinci, üçüncü plhıdakfler bile re-
yucunun muhayyelesinde gelip geçici bir eldir, beşeridir ve Adeta canlıdırlar. As-
iz bıraktıran edibe dedim ki: cKah· la silik ve destekli olamazlar. Zaten bi~ 
ramanlannız destekle yürüyor, baş- romancının, hakikt ıuretta edebiya~ ülkı 
lı başına, birer şahsiyet olarak sinde parlaması, muvaffak olması da O" 

yükselemiyorlar, mesela ne bile - kurlarına verdiği eserinde realitenin, 
yim, teşbih kusursuz olmaz, kadın hayatın tA kendisi bulunmasifa kaim• 
karakterlerinizin arasınd3 bir Şekspirin dJr 
Ofelyası, erkeklerde de hakeza, Sinkler ·· Kuyruklu yıldız gibi, bir parlayıp. 

sönen, belki de bir müddet için, popille1' 
Levisin beşerl kahramanları yok.. , de ~ olan (taklid) diye Jsimleru:HrebileccğiJJ\ 
dim .• 

Güzide romancı evvela gözlerin~ açtı. 
Sağ elinin asabi bir hareketile saçlarını 
sıvazladı. Sonra, bu sözlerimden hoşnud 
kalmadığını gösterir bir eda ile: 

- Ben bu kadar yazarım. Bundan faz-

romancılar, bahsimden hariçtir. Bunlnt 
edebiyat piyasasının opportun1sfeleridir. 
Talaş alevi gibi parlarlar .. EzeU rnünek· 

kid olan tabiat ve zaman Üzerlerinden 
unutulma silindirini pek çabuk geçirir. 

lasına da uğraşmam.. Çizdiğim karak- * 
terler, romanın veyahut hikayelerimin tnanışımca, ayakta dimdik duran ka· 
dayanabileceği, kavrıyabileceğı karak- rakter yaratamıyan ve yahut eserini sır! 
terlermiş ki, öyle yaratmışım .. Hem ben 
mükemmel karakter yaratmak cukalA- bir kUtle için yazdığına inanan her}lall" 
lığını> güdemiyorum ki .. dedi ve ilAve g1 bir romancı olgunlaşmış sayılamaz. 
etti. Olsa olsa emekleme devresini geçirıniJ• 

Herhangi bir romanda her şahsiyet, tecrübe çağmda yürilmektedir. BundaJl 
elbette kf etrafındaki dekor ve diğer e- ötürü de, ben filAn sınıf için roman hB* 

lemanlarla belirir. Yani desteksiz ola- zırlıyorum demesi, sosyal hayatta haki• 
maz. Yesari de bu fikirdedir. Sonra, ben ld mevküni tayin edememiş olduğuntJ 
okuyucularım olan, liseliler, Kulelililer gllsterir. 
için yazıyorum. Onlar beğeniyor, takdir Meşhur İngiliz romancısı Dikcns, pjcl< 
ediyor ya, bu benim için kafi. Wick Papers'i, Sketchs fron Boz'u yazdl* 

Bu hüküm karşısında susmaktan baş- lı zaman, güzide edibimiz kadar gen~ti· 
kabir §ey yapamadım. Fakat sonra. ken- O kadar meşhur değildi. Eserini liseliler 
di kendime şöyle düşündüm: okuduğu gibi, bugün bili'! en yaşlı iil~ 

Kolları sıkı sıkıya arkasına bağlan
mış olan mahkfun bunların ortasında 
yavaş yavaş yürüyordu, beline kadar 
çıplak idi. Boynuna bir karkan geçiril
mişti. Dört bir tarafına zinclnle::- takıl
~. her bir zincirin ucunu bir adam 
tutmuştu. Bunlardan başka mahktimun 
ayaklan da zincirlenmişti. 

Eskişehir (Hususi) - Yeni orman ka
nununun tatbikatı dolayısile şehrimizde 
başhyan mahrukat buhranı devam et
mektedir. Elektrik ücretinin pahalılı~ı 
yüzünden halk gazyağı lambaları kullan- Anveraten yumurta lıtiyorlar 

Romancı kimin ve ne için yazar?. Ro· sanlar bile seve seve alıyorlar.. SebC 

mancının sosyal hayatımızdaki mevkii ıormaya hacet yok... Çünkü eserler!ııd~ 
nedir?. Romancı, bir psikolok, bir mü- tabla ti olduğu gibi aksettırmtf, reaııteYll 
dekkiktlr. Dolayısile reel bir !nııandır. söylemiş ve yarattığı gahslyeUer ufocı 
Herhangi bir tezi müdafaa ederlten nasıl bir yapmacıklığa ü.ıenmemiftiı. OD~ 
b1r ifade eeklini kullanırsa kullanSln lçhı de İngiliz edebiyatının lelleler~_!: 
muhakkak ki sosyal hayatımızda mühim rlnt koyamadığı en kuvvıW ~ 
ve nAzım bir mevkii vardır. OU~Uııo.,leri olmUftW' ve edibtdir de.. 

Mahkumun arkasından bir rahib iler
liyordu. Niu Çi ilahları tahkir eyleme
miş olduğundan rahib ona refakat edi
yordu. 

Kazığın önüne gelindi. İpek bluzlu 

mağn tehacilm etmekte, bu yüzden petrol Anversten iki bin sandık Türk yumur
fiatları yükselmeğe başlamaktadır. Bu- tası istenmfştf.1\ Fiat meselesinde he -
gün kilosu 25 kuruşa satılan petrolUn bir nüz mutabakat hasıl olmamıştır. :An -
kaç gün sonra 30 kuru~a çıkarılmıyaca- ~ma olur oiİİıa.ı mallar aevkoluna .. 
ğından kimse emin değildir. oaktır. 

daha toplayıcıdu\ Binaenaleyh: hAdbıelt- Bllınem, dflt0ııceı1erlq>d• ~ ti# 
1'1 daha kuı baklfl, lcal>ında ta 1glnden ~ 
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1 SÜ NEMA 1 lngiliz manevralarında 
verilen hüküm Erkekler kadınlarda ne 1 Paramount bu 

gibi meziyetler ararlar 
Franaız alnema san'atlılJrları 

cevap verlgorlar 
bu suale 

sene 
neler haznhyor 
Saltj>ourgdaki meşhur müzik fesUva• 

linde bulunmak üzere Avrupaya gelen 
(Paramıınt) film kumpanyasının mbik 
şubesi umum müdürü Borls Morroa'un 
bir Fransız gazetesi muharririne fU be· 
yanatta bulunmuştur: 

- A vrupada az kalacağım. Ben oray'I 
avdet ettikten sonra ıirketin umum mü· 
dürü Adolf Zukor Avrupaya gelecektir. 
Londrada, Pariste, Metkezt Avrupada, 
İtalyada iki öç ay kalacaktır. Seyahati 

' maksadı işlenmemiş senaryolar bulmak, 
meşhur muharrirler aramaktır. 

B u makalenin muharriri, İngl· 
lizlerin en bily{ik gazetelerin· 

den olan Daily Mail'in hava müte
hassısıdır. Bir bomba tayyaresine bine
rek, İngilterede yapılan son bava ma
nevralarında bulunmuş, bu manevralar
dan aldığı ilhamla qağıdalti aatırlan 

yazmıştır: 

lladto film R. K. o. mm panyası dansözlerinden: > 
8ft Ann Miller ile Lorraine Krueger 

~a iaduı l'rama muharrirl tanınımf Doğruluk ve neşe! .•• 
ıtı~ llnema yıldızlanna fU suali sor· Ro•ine Derean'ın cevabı: 

Beni affediniz... Belki ba 
bende yoktur .•• 

meziyet 
•Size~ 

lrlezi U e bir erkek kadında ne glbi 
ye er arar' 

Aldıfı cevab~;·~ır~ ,. .... , 
lrl~lr erkettıı kadında aradığı l>&şlıca 

"«.&Yet: "-'--"'dır !rkekJer. ~ ... 
Jtnır daima zeki kadınlardan hoş-
lı:en~·· Belki zeki blr kadın erkeği 

e daha fazla bendeder ... dıyeı 

aı._,_ Montel'in cevabı: 
td~kek kadının r.eki olmasını b.kdir 
il~ l'akat kadının budalalığından 

ırı ... 
,,,..~__, -~----tr -._....- nın c:svaou -

~d~elhı kadında aradığı mez\yet fan-
ır. 

itene. Si. Cyr'in cevabı: 
la~:llııhe cevab verebilmek için bir 
trı.~luau yazı kifayet etmez! ... 
loru~ kadında aradığı meziyeti mi 
ı.ıeı Yoraunuz? ... Kat1 hüküm veriıe. 
liııi .... Erkeklere ve kadıniara göre de· 

-:ı r .•• 

l3aıı k 
~su 

1 
er ekler sevdikleri kadınlann 

darı ~arını meziyet addederlei· ve bun· 
lıtuı olayı onları daha fazll severler ... 
lıe u UDıunıa teşmil edemeyiz ... 

ı.ıeıi nce erkeğin kadında aradığı başlıca 
ı.ıaa1~et onun daima hO§ sözlü, neşeli ol

ır. 

ltacfuı t hayatı sevmelidir ... 

lıty:tılnea'u! kadınlann hayatı seven ve 
~ ln.Ja 'lleVdiren kadınlar olduklannı iyi
tfrreı ~ .. · Dikkat ediniz siz de: Her 
q.. eıinden hayat, neşe fışkıran kadın
ltıaıh dalına erkeklerin tevecCUhlerine 

ar olmaktadırlar ... 

~i,"• Boiıerin ceoabı: 
) a iniz hoş doğrusu. 

\ah~t erkek için iki kJ\dın mevzuu-
1.Stır· 

llirf: ita 
biterı. ;;:ık 
lıtr · ş a kadınlar .•• 

'diırer ::kek .kansında başka meziyetler 
•tar dııııarda ise • başka meziyetler 

it~~ 
lıırı ~un tavuğu meseresi! ... 
" 

0
lrusu budur bence! .. 

'tr:"cabella' nın cevabı: 
'tl'etı eklertn kadınlarda aradıkları me-

er IUnlardır: · 

Alice FielJ'in ceuabı: 
Bence erkek hayat yoldqında daima 

tatlılık arar ..• 
En büyük meziyet tatlılıktır ... 
MmceUe Chantal'ın eeoabı: 

Tabiat sahibi erkekler zeki ve kibar 
kadınlardan hoşlanırlar... Bence başlıca 
i:adın meziyetleri bunlardır ... 

Joutte Day'ın ceva6ı• 
Erkeğin kadında aradığı en büyük me

ziyet onun her şeyi neşe ile karşılama
sıdır. Herhangi bir hadise karşısında ka
dın daima neşeli bulunmalıdır ... 

Mireille Balin'in cevabı: 
Kadın güzel ve şirin olursa erkek onun 

hi&bir kusurunu görmez... Her bir ha
reketini meziyet sayar. 

Hagaetle Dalloa'an cevabı: 
Erkekler tarafından aranılan sevimli· 

ilktir. 

Paulette Duboat'un cevabı: 
Erkeğin en fazla sevdiği manevi pak

lıktır. 

Jeanne Aubert'in cevabı: 
Erkeklerin en ziyade hoşlarına giden 

meziyeti mi soruyorsunuz? ..• 
Bilmiyor mıydınız?... cCinsi cazi

be> dir ... Fakat acap ccinsi cazibe> bfr 
meziyet sırasına girer mi? ... 

Erkekler ayni zamanda kadınların ba· 
zı kusurlarından da hoşlanmaktadırlar. 
Bazı inatçı ve titiz 'kadınlar tanının. 

Fakat o kadar sevimli surette inatçı ve 
titizdirler .ki inatçılık ile titizliğin me
ziyetler sırasına girdiği sanılıyor .•• 

Lya Gaatyun cevabi: 
Erkekler sadelik ve zarafetten hoşla

nırlar. Esasen zarafet sadeliktir değil 

mi? Erkekler ayni zamanda kadının ba
sit fikirli fakat zeki olmasınr isterler ... 
Müşkülpesent kadınlar erkeklerin nef

retini mucib olurlar ..• 

Lily Pua'un cevabı: 
Erkeğin aradığı meziyet nrafettir. 

Maalesef zarafet günden güne ltaybol
maktadır.' 

Kadınlar hergün biraz daha erkekk
§iyor lar. Bu suretle de zarafetten uzak-ı 
la§ıyorlar ... 

Holivutta Ernst Lublç, (Mavi sakalın 
sekizinci karısı) nı çevirmektedir. Baş 
rol Claudette Colbert tarafından yapıl
maktadır. 

Size tavsiye eyliyeceğim filimler ara· 
81nda: (Artist ve Modeller) filmi ile 
(Melek) filıni vardır. İlkinde başrolü 
IJly Pons, ikincisinde ise Marlene Diet
rih yapmııtır. (Marlen) bu filmde ilahi 
bir rol oynamıştır. 

Bir de deh§etli bir film olan: 
Souls at Lea vardır. Bu film Gary 

Cooper ile Georges Raft taraflarından 

çevrilmiştir. Bu film iki büyük şahsiyeti 
meydana çıkaracaktır. Birı şimdiyP. ka
dar sırf dansöz olarak tanılan Ge\)rges 
Rafttır. Bu sanatkar tam kudretini bu 
filmde göstermiştir. Bu filmde vaktile 
Pariste dansözlük yapm1ş olan Olymp2 
Bradua namında bir kız vardır. Bu kızı 
artık sinema yıldızlan meyanına ithal 
edebiliriz. 

(Tango) ve (Madridin son serveti) 
filmleri dahi çevrilmek üzeredır. 

Ben Holivudu terkederken Wells Tar
go filmi ile Cecil de Mill~'in (Korsanlar) 
filmi çevrilmekte idi. 

Bu filmlerin hepsi mükemmel 
!erdir.> 

SiNEMA HABERLERi : 

eser-

* Bir hayli müddettenberi Nm çevir· 
mertıiş olan meşhur ıinem'l yıldızı Glo
ria Svanson (İkinci Madam Draper) a • 
dında bir film çeviı·ecektir. 

* Fransada (Tarnara) isminde • bir 
film hazırlanmaktadır. Bu filmdeki rol -
leri: Victor Francen ·Vera Korene - Co
lette Darfenil yapacaklardır. 

* (Piyerloti) n1n Ramunço ad:ndaki 
eseri filme alınacaktır. 

* Alman stQdyolarmdan biri (Napol
yon) hakkında büyük bir film hazırla • 
maktadır. Fihnin harici manzara!a&n 
Fransada, (Sent Elen) adasında çevrile
cektir. 

Şehirler, yüksek iştial kabiliyetli ve 
ölüm saçıcı büyük bombalar için açık 

birer hedeftirler. 

Bu bombaların daha küçük çaptakill'
rini adeta oluktan boşaltırcasına dök
mek, saçmak imkam vardır. Bu suretle, 
müreffeh, güzel ve mamur bir şehrin, 

bir kaç dakika içinde bir alev sütunu 
şeklini, bir harabezar halini alması hıç 
te imkansız değildir. 

Tarihte, her askeri çağda, insanlık, isa
betli kullanıldığı takdirde gayet mües
sir bir silah icad etmiş bulunmaktadır. 

Bugünün müessir silahı da bomba 
tayyareleridir. Şimdiye kadar, bomba 
tayyarelerinden korunma vasıtası hava 
idi. Büyük harp esnasında, muhali! ha
va şartlan yüzünden tayyareler havala
namamışlardı. Ukin bu mania bugün 
ortadan kalkmış bulunuyor. 

Bugün, kör yçuş Metleri, otomatik: pi
lotlar sayesinde tayyareler, sanki parlak 
bir güneş şğında uçuyorlarmış gibi, sis 
tabakalarından, bulut kümelerinden sıy
nlabilmektedir ler. Gece uçuşlan için de 
ay ışığım beklemek artık tarihe kant
mış bulunuyor. 

Cambria deniz tayyaresinin İrlanda· 
dan New Foundland uçuşu, bugünkü 
tayyareciliğin kabiliyetine, kudretine 
bir misaldir. 

Cambria'nın kumandanı, gecenir. ka
ranlığında sekiz saat gibi bir müddet, 
etrafını görmeden, şiddetle yağan yağ

mur ve etrafını saran bulutlarla müca
dele ederek dünyanın aşılması en güç o
lan Okyanoau hava geçidinden geçti. 
Uçmanın ne demek olduğunu bilenler, 
onun ne gibi prtlarla karşılaştığını pek 
iyi idrak ederler. 

Napolyon rolünü hangi san'atklrın ya
pacağı henüz belli değildlr. 

Sonra, kumandan bu seferim telsizin 
yardımı olmaksızın yaptı, ve hiçbir rad
yo istasyonu ile teması olmadan 1200 

~ millik bir mesafeyi katetti. 
Uç sene ~vvuın~ kadar böyle bir sek

re imkinsız gözile bakılırdı. 'O' ç sene 
içinde tayyarecilik cehennemi bir sür'at-

le ilerlemiş bulunuyor. Mühendisler, 
tayyare ressamlan, kimyagerler, ha\'a 
mütehassıslan, fen adamları ve usta pi· 
lotlar bu asırlarca eski rüyayı hakikat 
sahasına ulaştırdılar. 

hangi bir tecavüze fiddetle mukavcmeı 
eden Bilbao §ehri. bomba tayyarelerı ol-

dı d .. "ydi' masay , uşer ırp .... 
Japonlar hiç tereddüd etmeden bom• 

ba tayyarelerini kullanmasalardı, Ho
pei'in §imaline böyle kolaylıkla hakim 
olabilirler miydi? .. 

Keza Çinlilerin Tiençini 15 dakika 
içinde tahliye etmelerinin sebebi, Japon· 
larm bomba tayyarelerinden darı gibi 
bomba atmaları değil midir? 

Bazıları soruyorlar: 

- Mademki tayyare bombalan bu ka· 
dar müessirdir, o halde, neden İspanya 
harbi çarçabuk sona ermedi, bitemedi? 

Cevabım gayet basittir: 

- Her hangi bir tarafı, bolca tayyare 
bombalarile teçhiz ediniz, bakınız ne o
lur ve harp, Habeşistan işinde olduğu 

gibi, ne kadar çabuk biter .. 

İspanyada çalışan tayyarelerin ekse
risi keşşaf, ve avcı tayyarelerid~r. Fran
konun 239 tayyaresinden 37 si bomba, 
geri kalan 202 si de keşşaf tayyarelcridir. 

Bir Alman askert muharririne göre, 
milliciler, Madridi ilk bombardıman et• 
tikleri zaman kullandıklan 100 librelik 
bombalar, toprağa düştükleri vakit an• 
cak bir metre derinlikte çukurlar aça
biliyorlardı. Sebebi de Madrid sokakla• 
rına ekseriyetle hafif bombalara muka
vemet eden sert granit taşlar döşenmif 
olmasıdır, fakat sonralan 550 Ubreli.S 

bombalar Jtullanılmca, bunları 5-10 kat. 
1ı evleri, çatıdan temele kadar Adeta ild

1 
parça ettiği, 5 katlı, çelik ve betonarme
den yapılma binalardan geçtiği görüldü. 

Hava muharebelerinde milsbet ve 
kat'l bir netice alınabilmek içiıı, ıu ikİ 
nokta bilhassa mühimdir: 

A - Her hangi bir seferde, bomba 
tayyarelerinin adedi icab ettiği kad4 
olmalıdır. 

B - Bu bomba tayyareleri, yani h~ 
defler için klfi derecede büyük ve ağıl) 
bombalar taşımalıdırlar. Böyle olduğl.İ 
takdirde, zafer muhakkaktır. 

Bomba tayyareleri bugünün en mUer.
sir ve kuvvetli hava silahıdır. Kuman• 
danlarının arzularile, kara ve deniz kuv., 
vetlerile istediği anda tutuşur, gcmilerfn 
yaklaşmasını önler, kendi piyade, kuv• 
vetlerinin ilerlemesi için yolu temizler 
ve açar. 

* 
Sivil tayyareciliğin başardığı işi bom- Bomba tayyareleri bugün, zırhlılara, 

ba tayyareleri de yapabilmek iktidarın- dritnotlara, ve yahut her hangi harp si· 
dadır. !Ahına her cihetle üstündür. Bu itibarla 

Radto filın kumpanyasının en g{lzel 
yıldızı 

Doroth31 Moore 

Her milletin bahrt ve asker! başlan, 

eski harplerden ibret alarak, müdafaa
aını uhdelerine aldıkları ülkeyi her han
gi müstakbel bir tehlikeden kurtarmak 
için var kuvvetlerile çalışmaktadırlar. 

Şimdiye kadar hakiki manasile, havada 

büyük kuvvetlerin harbile çalışmadık. 
1914-18 umum! harbin'1'!, hava harpleri, 
daha ziyade amiral ve generallerin deniz 
ve kara muharebelerinin icablarma gö
re yaptırılınıştL O zamandanben de, ha
va silAhlan, küçük ve asgart kıymette 
olan harplerde kullanılıyor. 

Habeşistan, İspanya ve Çinde vukuhu
lan muharebelere bakarak, bomba tay
yareleri olmasaydı, bu harplerin netlce
lerl başka türlü olurdu, dersek hükmü
müzde yanılmış olmayız. 

Her hangi siyasi bir garazdan uzak 
olarak arzedelim ki, o ana kadar her 

en büyük bomba tayyaresi filolarına sa. 
hlb olan her hangi bir devlet, muhakkal& 
ki gelecek harbi kazanacaktır. 
'~~~~~~~~~~~~ 

Kaplanlı suyu 
Eslılşehlr istasyonuna 
Alııtıldı 
Eskişehir (Hususi) - Atatürkün işa

retleri ile geçen yıl şehrimize getirilen 1 
meşhur Kaplanlı suyunun istasyona isa .. 
lesi için yapılan boru ferşiyatı bitiriınıit. 
su istasyonda yapılan çeşmeden akıtılma. 
ğa başlanmıştır. Şehre getirildiğinden- , 

beri Ankaraya ve yakın vilayetlere da·, 
macanalarla sevkedilen Kaplanlı suyu~ 

nun mahalleler arasındaki çeşmelerden 
akıtılması da temin olunacak ve istasyon 
civarında bu iş için lzmitte olduğu gıbt 
bir su binası yapılacaktır. 



Kırmızı Ordu kat'i 

Dünkü harekattan heyecanlı bir salın• 

Çorlu 20 (Hu5usi surette giden mu-f tik ve bundan sonra da gene böyle iev-ı 
h:ıoirimizden telefonla) - Bu sabah, halı geçitlere rastladık ise de artlk biç 
kırmızı kuvvetler nihai taarruz hareke - durmadan yolumuza devam ettik. Saat 
tine geçmiştir. Dün öğleye kadar ına - ona doğru Çaylaktepeye vardık. Kırmızı 
vilerden Bağlarsırtmı alan kırmızılar, 61 inci tümenin muharebe yerinde ku· 
kendı keşif kollarını topçu himayesi al- manda heyeti büyük faaliyette. 
tında ileri sürerek mavilerin asıl muha- Vekillerimiz harp sahasıudn 
rcbe hattının nerelerden geçeceğini tes - Milli Müdafaa, Nafia, Hariciye, Maarif, 
bit etmişlerdir. Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri harp sa -

Büyük kumanda heyeti harp sahasın· hasına gelmiş bulunuyorlar. Bu zevattan 
dadır. Kara ve havadan yapılan büyük başka Londra sefirimiz Fethi, Atina se
taarruz karşısında mavilerin mukavcme- firimfz Ruşen Eşref, Varşova sefirlmfz 
ti azalmıştır. Havadan yapüan taarruza Ferit te gelmişlerdi. 
yüze yakın tayyare iştirak etmektedir. Ecnebi hey'etler geliyorlar 
Bu müthiş taarruz karşısında mavilerin Ordu manevrasını takip edecek olan 
mukavemeti kırılarak cephe yarılmak • Balkan antantı ve SAdA.bid paktı dev • 
tadır. Kırmızı ve mavi kuvvetlerimiz a- letlerl askeri heyetlerile ataşemiliter • 
rasında yapılan harekat, ordumuzun bü- lerin Teklrdağmdan Muradlı yolile bu • 
yük muvaffakiyetini meydana koymak - raya gelmeleri bekleniyor. Saat onda ge
tadır. Bugün manevralar bitiyor. Pazar nel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
günü kırmızı ve mavi kıt'alarımıt geçit mak, manevra kumandanı orgeneral 
resmini yapacaklardır. Fahreddin Altay, genel kurmay ikinci 

Dünkü vaziyet başkanı Aıım Gündüz ve Efgan, İran, 
Irak, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan 
askerl heyetlerile kara ve hava ataşe • 
militerlert geldiler ve karşılandılar. Ec
nebi genel kurmay başkanları ve ataşc
militerler mensup oldukları devletlerin 
büyük askeri üniformalarım giymişler
di. 

Çorlu, 19 (Hususi surette gönderdiği -
rniz arkadaşımızdan telefonla) - 17 a -
ğustos sabahı Saray sahasında kırmızı ve 
mavi ordular arasında başlıyan muhare • 
beler bugün dahı fazla Jormızılann le -
hine ve mavilerin daha çok aleyhine ola
rak inkişaf etmiştir. 

18 ağustos harekatında kırmızılann 

hücumları karşısında mavilerde bir ric'at 
meyli görülmüş; neticede maviler, hafif 
kuvvetlerle Bağlarsırtı ve Ortabayır sırt
larında birer ileri mevzi bırakmışlar, bü
yük kuvvetlerlle de Küçükmanlka • Sa-
ray asıl mevzilerine geçmişlerdi. L 

Kırmızı tarafın taarruzu 
Bu vaziyet üzerine kırmızı taraf ko • 

mutanı şu kararı vermiştir. Bugün kır • 
ınızı taraf düşmanın llerı mevzi olduğu· 
nu zannettiği Bağlar ve Ortabayır sırt
larına taarruz edecek, bu tepelerı ala • 
cak! Zira buralar alınmazsa yarınki (bu
giınkü) büyük ileri ve düşmanın cep -
besini yarma harekatı yapılamaz. 

Kırmızı kuvvetler, buralan aldıktan 
sonra düşmanın asıl muharebe hattının 
nereden geçeceğini tesbit için icap eden 
keşifler yaptmlacnktır. 

Ve icap eden keşifler yaptırılarak ta • 
arruz için hazırlık tertibatı bitirllecek ve 
yarın sabah (bu sabah) asıl cephesine 
taarruz edilerek yarılacaktır. 

Harı> sahasında 

Burada bütün devletlerln askeri mü -
messilleri toplanmışlardı. Yalnız İtalya 
ataşemfliteri albay Raol Ferreo Bognoni 
vapurda hastalandığından sahaya gelme
miş, Tekirdağından otomobil ile İstan ; 
bula gitmiştir. Japon ataşemlllteri ise 
hastalandığı cihetle İstanbuldan hareket 
etmemiştir. 

Mareitll Fevzi Çakmak istirahat 
ederlerken 

Sabanın ortasına ve harekAun en iyi 
takip edilecek yerine bir masa konmuş -
tu. Üzerinde büyük bir hartta vardı. He
yetler, ataşemiliterler toplandılar. dl in

ci tümen komutanı tümgeneral Muhar -
rem Mazlum Oskura harita üzerinde as
keri harekat hakkında izahat vermeğe 
başladı. Harp akademisınden yarbay 
İhsan, bunu fransızcnya tel'cüme ecU • 
yor va ecnebi heyetler de kendilerine ve-

Manevrayı takip için otomobil ile 
harp sahasına gidiyorum. Mozapada tay
yare topçu bataryasına rastladım. Fa • 
kat uzuri namluları havaya dildli bu 
batarya serapa ağaçlarla örtilimilf, san· 
ki bir ormanlığa benziyor. Sür'atle ileriye 

Cumhurreiri Atatürk Yua,~stavya ata ıemaUerlne Dtifııt eder?enıtft 

doğru mevzi değiştiriyorlar. 
«Köprü tahrip edilmlştlr~. 

Büyükmanikaya geldim. Burada ild 
gün evveline kadar maviler görünüyor
du. Şimdi kırmızılar, yer alDU§lar \•e da
ha ilerilerde tarlalar arasında gelincik 
gibi görünüyorlar. 

aarruza geçi~ 
rilen haritalar üzerinde bunu takip edt -ı yin kırmızııım aldığı mevziler ~ 
:rorlardt. leri mevziidir. Bu mevziler asil -_ 

Bu izahat, manevranın geçen safaha- baya tesir icra etmez. Maviler.., ~ 
tile bugün kırmızıların mavilere yapa • kavemet mıntakıwna çekiJıniltlt 
caklan taarruza aitti. kuvvetle hazırlanmaktadır. ._ııl· 

Atatür)t manevra sahasında Askeri hey'etler, ııhhiye teş~ 
Ömründe yorulmak bilmıyen Atatürk, da gezdiler, çok beğendiler. ~ 

gece Çcrkesköyüne gelmişler ve erken • Yugoslavya genel kurmay baş 
den harp sahasına girmi§lerdi. Şimdi takdirleri tad 
yanlannda Başvekil İsmet İnönü ve Harekatı büyük bir alaka ile ı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kay.:ı olduğu hal- eden ecnebi askeri hey'etıeri' 
de Çaylaktepeyi teşrü ettiler. zalarile gö~·i.üın. Yugoslavya~ 

Atatürk'ün teşrifi büyük bir hararet nel kurmay başkanı mub ~ 
uyandırdı ve askeri hey'etlerle, ataşe - general Mediç'in intıbalarını SO 

militerler kendilerine takdim edildiier. Kıymetli general dedi ki: koıl • 
Atatürk misafirlerimizin birer birer - Türk ordusunun kıymet ve ~. 
ellerini ~ık:tılar ve askerce selamlaştı - reti hakkında şimdiye kadar ~U ut. 
lar. miz malfunatı bu manevrada go~ 

Bundan sonra tilin general Muhar- müz harekat tamamile teyid e .. tl • 
rem Mnzlum, Atatürk'ün önlerinde de Kıtaatın harekatta gösterdik~ 
izahata devam etti. zam ve bütün mevcudiyetile ~ 

Harekat başlıyor modernleşen bu ordunun mane ~ 
Her §eY tamamdı. Kırmızılar, en baş- gösterdiği yüksek kabiliyetten b 1' 

ta anlattığım gibi, mavilerin Clzerlerine derecede memnun olanlar arasında 
Bağlarsırtına doğru taarruz harekatına goslavlan sayanın. 
başladılar. Bu taarruz büyüktü. 61 incl Yunan Genel kurma7 bap••• db"',,
kırmızı tümen tanklarla takviye edh Yunan askeri hey'eti reisi aeael _6' 
nıi§tl. Sahra toplan dü§Inanı dövüyor, may başkanı kıymetli general PaP-
top sesleri yükseliyordu. da dedi ki: ~ 
Şimdi, birer dev gibi tank1ar koşuşarak _ Seyrettiğim manevralar, Jc '! 

piyadelere yer açıyorlar, piyadeler yan- de gayet büyük intıba ~ıraktL ~ 
dan ve arkadan tankların açtıkları yer - dusunun talim ve terbıye ve bır~ 
lerden büyük bir sür'atle yürüyorlar. ni yetiştirmek hususundaki tera ~ 
Her iki tarafın keşif tayyareleri de ha- ni takdirle müşahede ettL1t. Mo b'f 
valanınışlar, bunlar keşif yaparlarken birlikler sahasındaki terakkiyi de tJ' 
avcı tayyareleri hücum ediyorlar. ranlıkla kaydeyledik. Manevranın Jı' 

Atatürk, keskin bakışlarile ve ma - ta ediliş şekli fevkalAdedir. Bilhası=I, 
kaslı batarya dürbünü ile harekatı takip nun hareket muharebesi olUfll ~ 
ediyorlar. Başvekil İsmet İnönü lıer şey~ dikkattir ld, bu muharebelerin ";,i 
inceden inceye tetkik ediyor. Ecnebi he- da hey'eti karşısında umulma~ 

' yeller de batarya dürbünlerile ordumu- yetler çıkacağı için karar verip r4~ 
zun taarruz kabiliyetini takdirle görü - te geçmek müşküldilr. Türk o ttl • 
yorlardı. bunda da muvaffak olduğunu g6S 

Saat on buçuğa doğru harekat inkişaf miştir. 
ediyordu. Atatürk, Vekillerimizle birlık- Ataşemiliterlerln takdirlerl JlOSI I 
te kırmızı tarafın sağ cena!ı harp yeri İngiliz ata~iliteri Alek.sanclr 
olan Kasım Eğreli tepesine gittiler. BirAZ demiştir ki: -
sonra !!cnebi heyetler de ayni yere gel - _ ingiltecede bile bu hareketler 
diler. Burada sağ cenah tümen komuta- derece mükemmel olur. JJJIS • 
nı tuğbay Zeki izahat verdL Her iki kır- Gene İngiliz ataşenavali yarbay 
mızı tümenin harekatı blrlikt::? Jerliyor- hlrst de dedi ki: 1' .,
du. _Her şeyi:Qiz mükemmeldir . .Artı ti 
Diğer taraftan hava muharebesı de şid- garplılardan öğreneceğiniz bir şe1 

detlenmiştL Motörlü defi tayyare batar· mamıştır. clı 11 
yalarunız, tayyarelerin iş görmelerine Amerika ataşemiliteri Vllyemotı 
maru olmak için ateş ediyorlar ve mer • di ki: ~ 
miler havada şimşek çakarak beyaz du- _ Detaylara kadar m fı' 
manlar, müsellesler teşkil ediyorlardı. Halkın askere olan alAkasını da ıı-

Bavni muharebeler pddctli oldu ve takdirle gördüm. edi "-
Hava muharebesi gittikçe şiddetlcni - Rus ataşenavalı Rodbonof da d ~ 

yordu. Mavinin bir kısım av tayyare - _ Seyrettiğim manevralardaD -
lcri, kırmızının taarruz ~~en piyadelerı- memnun oldum. Teşkillt gayri. kab~ 
ne alçalarak havadan hucum yapıyor. kit bir mükemmeliyettedir. Türk rpef J 
Mavinin bir bombardıman grupu, bil - ti ve ordusundan efsanevi mtsafi ., 
hassa tanklar üzerine taarTu! ediyor. verlik gördüm. Seyrettiğim hava tıil 1' 
Kırmızının da av tayyareleri mavinin lan fevkalade enerjikti. Kumanda ı.etl' 
yaptığı taarruzu havadan himayeye me- ti de kat'i ve mükemmel kararlar .,e 
mur mavi av tayyarelerjne hücumlar yordu. b4' 
yapıyor. Kırmızının taarruzları üstün - Osmanlı hükıimeti zamanında 2 
dür. Bundan başka mavinın bir bombar- yük harptan evvel ve bUyük ~ 
dıman gnıpu kırmızının taarruz eden pi- Türk ordusunda bulunmuş olan / 
yadelerine ve bilhassa tanklanna hava • ataşemiliteri Albay Hans Rohde ne ot 
dan taarruz yaptı. Mavinin tayyareleri rüştfun ve eski ordu ile yeni Tiit}'f(lO • 
bu taarruzu yaparken bir kısım av tay- dusu arasında ne gibi farklar go 
yareleri de bunları himaye ediyordu. ğünü sordum. Diyor ki: ~ 

Bu sefer kırmızının av tayyareleri knl- _ Yalnız fark orduda değil~ 
knrak mavinin himayeye memur av tay- sahada pek çok terakki ve .. ~ 
yarelerine hilcum etti. Bu suretle büyük vardır. Bunun, yalnız gözle gor 
bir hava muharebesi oldu. Bu hava mu- kafidir. 'tJl'f 
harebesi, bugünkü muharebelerde hava Diğer konuştuğum ecnebi askeri ;.ı'. 
kuvveUerinin netice üzerinde ne kadar etler de ordumuz hakkında ha'!!o~ 
müessir olduğunu isbat etmiştir. ve takdirkarlıklarını söylediler. il~ 

Bu yerden ve havadan yapılan taar • aslan Türk ordusunun azamet .,e -~ 
ruz neticesinde mavilerin Bağlarsırtı dü~ retini yabancı ağızlardan dinl? 
müş ve kırmızıların eline geçmiştir. Bu- doğan büyük bir neş'e ve gurur 
günkU fanllyette, kırmızı, ileri mevzi al- Çorluya dönüyorum. 
mak için kuvvetlerinin hepsini kullan - Edirnede hnırhkJar ) / 
IruJ, yann (bugün) cepheyi yarmak için Edirne (Hususi muhabi~i" 
büyük taarruza hazırlamıştır. Trakyalılar engin bir leVinç i~_J' 

Atatürk, Vekillerimizle birlikte saha· nevralan takip etmektedirler.~ 1' 
dan ayrıldılar ve ecnebi heyetler de Bo- ralan takip için davet edilen 'l,,t;~ 
zapaya gittiler. müttefik devlet erkanıharbi~Mt Vf 

Atatflrk'Un hediyeleri Ierine verilecek ı 50 kişilik zir-~' 

Çnylnktepcye kırmızı 61 inci tümenin 
'(fırka) muharebe yerine öoğru ilerlJyo. 
ruz. Otomobilin önüne bir köprü çıktı. 
Basına dikilen bir sırığın üzerine bir ıe,·

Burada kır yemeği yenildi. Bu esnada vilayet nümune bahçesi hazırla ~ 
orgeneral Fahreddin Altay, Ata türkün tır. Ziyafette Edirne valisi Niyazi..~ 
manevra hatırası olan madalyeleri evve- lareli Valisi Hasip Koylan, • • ~J 
lA Mareşal Fevzi Çakmağa takdim etti Valisi Sakip Beyga, Çana~; 

ı ve müteakiben ecnebi askeri heyetler A· vekili Çanak oğlu da hazır b~ .J 
zalanna ve kumandanlanmızn verdi. lardır. ~ ._ 

Madalyada: (Trakya birinci orduma - :::~;.;.,.."""•---------
ha asılmıştL Baktım: 

- .. Köprü tahrip edilmiştir> 
Yazılı . Şoför indi, baktı ki, köprü sa

pasağlnmdır. Anlasılıyordu ki, cvvelc-e 
düşman tarafında olan bu mıntaka kır
mııılnr tarafından zaptedilmlş ve köprü 
mefruz surette tahrip olunmuştur. Geç- Mareıaı Fevzi Çakmak Rumen genel kurmay ba§kanile görü.şü11or. 

nevrası hatırası) yazılıdır ve Atatürkün il 
imz:: Vald~.ıhhiye teşkilatı Ka 1 bı. m· ı· n Masa 

Atatürk ve vekillerimiz öğleden son 
ra mavi kuvvetlerin bulupduf,111 oekle- ı 
me tepesine geldiler. Mavi 5 2 inci tüm 

!komutanı tüm general Abdullah Ak -
dağ izahat verdi. Buna göre, sabahle - !._ ________ _._.-

Romanımız bugiio 
10 uncu sayfadadıl• 
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Denıtıerın Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
ÇeYiren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

İngiliz esirler viski tedarik etmeğe muvaffak olmuşlardı, 
sarhoş heriflerden üçünü zincire vurunca hepsi yahşblar 

Bu vak'anın üzerinden bir çeyrek ı 
saat geçmemişti kı «Ribera• vapuruna 
tesadüf ettik. cRibera• nın süvarisi iyi 
Ve babacan bir adamdı. Kendısi bir İn
giliz nakliye kafilesinin peşıne düşmüş 
olan bizim cKönigsberg• kruvazörü
:ınüzü görmüş. Onun pençesinden ya
kasını dar kurtarmış amma bu sefer de 
«Emdena le burun buruna gelmiş. 
Aksayışark sularında seyrisefainin 

son şekli hakkında bu babacan adamla 
uzun uzadıya laf attık. Nihayet bana 
dedi ki: 

Posta.nın Hikô11eleri -ı. 

Yüksek kalbli aslanla saf 
deve ve kurnaz tilki 

Bir IDnd Efsanesi Rusçadan çevıren: H. Ala;:: 

- Artık bu sularda fazla mikdarda 
Vapura tesadüf edeceğinizi ummuyo
rum. Çünkü cEmden• o kadar çok ge
ll'li batırdı ki İngilizler artık hiçbir va
Purun limandan çıkmasına müsaade 
e~iyorlar. Sigorta primleri de o kadar 
Yükseldi ki kimse gemisini ve hamule
sini sigorta ettiremez bir hale geldi... 

Bu haberler bizim için çok ehemmi- Hindistan onnan?annda. yüksele 1eatbli w astan yaşıyordu 
Yelli şeylerdi. - Kaptan gemi1ıizi ba tırmak mecburiyetindeyim ~vvel zaman içinde Hindistan orman-, bu husustaki fikrini öğrenmeği rnuvafılf 

. Sonraları öğrendiğimize göre « Kö • 'Kendisi böyle şeyleri sevmezdi. Biz dilerinin cMalaban sahilinde sağ ve larında yüksek kalpli bir aslan yaşıyor- buldular .. bu iı;e kargayı memur ettiler. 
n_ıgs~erga kruvazörü?1üzün. talihi bi - de o nefis avlara el sürmedik ve geçip salim karaya ayak basmış bulundukla- du .. Aslanıo maiyetinde bir siyah karga Karga aslanın huzuruna girdi: 
Zunk~ kadar yaver gıtmemış ve Zenk- gitmelerine göz yumduk. rına dair bir telsiz aldık. ile bir tilki ve bir çakal vardı.. Bunlar - Padişahım, dedi, biz hepimiz açlıll-
~~ lımanuıda cPegasus• ismindeki İn- Bir gece yeniden talihimiz gülümser H · · b hem •aslan padı'şah> a hizmet ediyor, tan bitap dü.,.ük .. Av aramak için uzak-
gılız k ·· ·· ·· b t d kt epımız, za it ve nefer müthiş su- • ~· 
da k ruvazorunu .. a. ır ı ~n sonra 0 , gibi oldu ve daha ilk seferini yapan rette yorul.muş, istirahate muhtaç bir hem de onun aıtıklarile geçiniyorlardı .. lara gitmeğe ne dizlerimizde, ne de ka. 
lak· 0~~n~_ık harbı ıçın denıze açılm~ş, (5500) tonluk cBuresk• şilebine tesa- hale gelmiştik. Gece dememış, gündüz Günün birinde etrafı keşfe çıkan siyah nadlarımızda derman kalmadı. Fakat siz 
~~ komur bulamamış ve Alman dogu düf ettik. Vapurda (5000) ton kömür dememiş çalışmış, didinip durmuştuk. karga, çok uzaklarda kımıldayan bir şey Allahın çok aziz bir kulu olduğunuz için 

asında cRu~igi• nehrine ~irmeğe vardı. Hem de Asya İngiliz filosuna lo"' gördü .. Hemen gerisin geriye uçarak ra- Allah size acıdı avınızı ayağınıza kadar 

:n
rnec.bur kalmış. Ingilizler de onu bu mahsus bı"n'ncı· nevı·, halı's kardı"f ko··- Va a elde ettiğimiz avlardan yiye-

h k ·ç k "b' ı ld d porunu ve müşahedesini caslan pa<li- gönderdi... e ırde tahrip etmic:ler. ce , ı ece gı ı şey er e e e iyor, taze T ~ mürü... kumanya buluyorduk amma bunları 
0 

§ah> a bildirdi.. Az sonra ikinci müşahe- Aslan, kimi kasdettiğini kargadan 

1 
• . evazudan ayrılmadan iddia edebi - cEmden:ıı İngiliz kömür vapurunun de raporu çakaldan geldı. Çakal, dört a- sordu. 
1.:un ki şayet cKönigsberg• de de tec- (50) metre kadar yakınına sokuldu ve vapurlardan cEmden• e nakletmek ko- yaklı ot otlayan bir hayvanın buralara Ka~a: 
~Ubeli ve emektar bir Çin suları n:üle- kendisine düdükle durmasını emrettik. lay olmuyordu. Hele benim gib! şişko- yaklaşmakta olduğunu söyledi. Son ve - Ben deve kulunuzu kasdedlyorum, 
b?ssısı ~ulunsaydı, hani ahdi aciz gibi Doğrusu tamam bir ay bizi idare ede- lar için çok yorucu oluyordu. en kat'i raporu tilki getirdi: Bu tarafa dedi. Onun aramızda yaşamasmdarı bil
k tr denızci demek istiyorum, muhak - cek mikdarda kömür bulacağımı ümid Kumandası altında bulunaniann da- yaklaşmakta olan dört ayaklı, ot otlaynn mem ne fayda bekliyorsunuz?. O tama-r:k ~i o felaket başına gelmezdi. Gel- etmediğimden cBuresk• te bu kadar ima rahat ve konforlarını düşünen Fon hayvan iki hürgüçlü bir deve idi.. men bize yabancı bir mahlfık .. 

2.,eıdı çünkü her şeyden evvel krova- kömür ele geçirince adeta bayram et- cMüller• herkesi biraz dinlendirmek Az sonra deveyi caslan padişah> ın Aslan padişah karganın bu teklifine 
.kor tRufigi• ye girmezdi. Her ne ise biz tim; çocuk gibi sevindim. için cMaldives• adalarına yol vermeğe huzuruna getirdiler.. Deve, hayvanlar fena halde kızdı ve kökredi: 
e~\!~lerimize gelelim: Kömür şilebinin tayfası cGryfevale> karar verdi. Oraları çok ıssız yerler ol- şahının karşısında üç defa secdeye var- - Taş kalpli gaddarlar!. Siz yalnız 

ğ d 1 raa da bir hamule bulunmadı- vapuruna nakledildi ve bu yüzer (üse- duğundan kuş uçmaz, kervan göçmez dı. Bel kırıp, gerdan oynattı. Kervanla kendinizi düşünen birer ckendıni be-
ın an, nıürettebatını cMarkoman - ra kampı) nın süvariliğine de kiifür- sulardı. Bu sularda tenha bir limana giderken yorulduğunu, biraz dinlenmek ğenmiş• ten başka bir şey değilsiniz!. f a~ya gönderdikten sonra vapuru ba- baz kaptan tayin olundu. Kendisine va- sığınacak olursak hem mürettebat için gölgelik ;bir yere uzandığını, sonra Sizde yüksek kalpliliğin bir zerresi bile 

~r ık. «Emdenae dönünce süvarimiz purunu (Koşin) e muayyen bir rota biraz dinlenecek, hem de makineleri- da kervanı kaybettiğini anlattı .. Hayvan- yok .. Hayvanlar padişahının vcrdiğı sö
don «Müller• esirlerin cMartomanya•- takib ederek sevketmesini ve bu rota- mizi elden geçirebilecektik. lann şahı aslan padişaha sığındığını bil- zü tutmaması görülmüş bir şey midir?. 

1 
an «Giyfevali• vapuruna nakledilme- dan inhiraf edecek olursa vapurunun cMaladives• de küçük ·~ir koyda dirdi.. Yıkıl karşımdan!. 

s~·lini. e:ınretti ve beni de «Giyfevali•e mutlaka torpitolanacağmı da ilave et- cMarkomanyaa da ( 600) ton kömiir .Aslan padişah• kendine has azameti- - Küstahlığımı affet padlşahım. Fa-
uvarı tayin etti. tik. aldık. Sonra biraz daha cenuba inerek le ve büyük kalplilikle deveyi affetti: kat benim çok eskiden bildiğime göre 

v· •~arkomanya• daki İngiliz esirler İngilizler ne de olsa centilmen deniz- cDiego Garsia• adasının önünde funda _ Sen, dedi, benim ülkem içinde ser- bir cemiyeti kurtarmak mevzuu bahsol-
11skı tedarik etrneğe muvaffak olmuş- cilerdir. Bizden ayrılırken cEmden• i demir ettik. bestçe yaşayabilirsin!. Ben sağ kaldığım duğu zamanlar ferdler her zaman feda 
ardı. Yemek zamanı idi ve hava da pek selamladılar ve birkaç gün sonra ken- (A,.kası va.1') müddetçe senin kılına kimseler ilişe- edilebilirmiş!. 
~~~~~~n~~~~~~u-~~~~~~~~~~~~=~~=~====~=~~-~==~=-m~. ~~.~p~~~~ili~ ~ 

Ordum. ı R• A o v o ı Bu sözlerden çok sevinen deve gene vab bile vermedi. Karga mahcub bir hal-

ç
.Esir mürettebata hizmet eden b:r Bir tek tüp sizin bu üç defa bel kırdı ve gerdan oynattı.. de hayvanlar padişahının yanından çık-

h~nliye bakıyordum. Bu adam ırkına · - neticeyi almanıza Bu suretle aradan bir müddet geçti.. tı ve konuşmasının sonunu bildirmek 
.ınas bir çeviklik ve bir maharetle hiz- BugünkU progr•m Bir gün aslan padişah bir fil sürüsile üzere arkadaşlarının yanına geld .. On-
l et görüyor, her tarafa yetişmeğe uğ- kifi gelecektir. 1 harbe tutuştu .. Onlarla kahramanca dö- lara aslanın cevabını bildırdi. 
~ı~o:du. Bir aralık bir İngiliz tayfası 21 Atı;!;;;:-:r...cuma vüştü .. Hatta birkaç fili chakfı helak:. e Tilki bu cevaptan hiç müteessir ol-
t ~ınl~~ın omuzuna vurarak çorbay: aök- öt .. •...-iratı: serdi.. Fakat kendisi de ağırcil yaralan- madı: 
YU~u. Çinl~ de çorba kasesini yakalar 12,30: Plakla Türt mll.Sltlsl, ıue: Han- dı. Yaralı ve hasta bir halde güçlükıe - Peki, dedi, şu halde ba~ka türlü ha-
la~ ~la1:11az Ingilizin kafasına geçirdi ve dls, 13,05: Muhtelit pllk neşriyatı. inine dönebildi.. Bu vaziyet aslandan zj. reket ederiz. Arkamdan geliniz!. Ben bir 

k 
ıı bır kıyamettir koptu. Şimdi her- Ak.fam nefl'i:ratı: yade onun maiyetindekilerinin canını sık plan düşündüm. 

es 18.30 : Pl~kla dans musikisl. 19.30: Radyo- li b d- · 1 ç bı Hep berabe de · •tt"l 
'Y ayağa kalkmış, birbirile dövüşü - fonlk komedi: Yortl Dandini. 20: Fasıl saz tı .. Aslanın e oş onmcsı on arı a - İ r venın yanına gı ı er. 

1 
Ordu. Çinliler İngilizlerle dövüşüyor- heyeti. 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca rakmiştı.. Ik söze haşlıyan tilki oldu. Guya karga-

ı:r, _hemen hepsi de sarhoş olan İngiliz- sdylev. 20.45: Rasıl saz heyeti, caa~t iyan>. Büyük kalpli aslan bu işe pek üzüldü. ya hitab ediyormuş gibi §Unları söyleme-

da
r bı~e h.em ç_ inlilerle, hem de araların- 2l.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haber- Maiyetini etrafına toplayarak: ğe başladı: 

b lerl. 22.30: Pl~kla sololar, opera •e operet · k 1 d d y k D k d d ır ırlerıle yumruk teati ediyorlar- p::ırçaları. - Hıç canınız sı ·ı masın, e ı. a ın- - ostum arga, de i, sen pekala bi-
~·T y AR ı N x t p R o G R A )f larda bir av görecek olursanız bann ha- lirsin ki biz hepimiz aslan padişahın It1-

rn U asa bir yumruk, tokat sille ve tek- 21 Atust.s 937 Cumartesi ber verin!. Ben hasta ve yarah da olsam tuf ve inayetlerine sığınarak geçinıp gi-
sa e .;ağmurudur gidiyordu. Nihayet bu t s T A 1' a u L gene onu parçalar, sizin hisselerinizi ve- diyoruz. Fakat bugün efondimiz de muh-
trı. rkoş he:iflerden üçünü zincırc vur- Ött• •9'ri1at1: ririm.. taç bir haldedir. Hastn Vı! yaralı olarak 

a suret ı b ·· ··ı ·· .. .. .. . 1 12.30: Plakla Türk muslldsl, 12.50: Han- Tilki, çakal ve karga as'.anın huzurun- yatıyor. Tabii bu halinden ötürii ava da 
hild' ı e u guru tunun onunu a a- dls, 13,00: Muhtelif pll.k neşrl1ab. 
Bık; kavga da yatıştı. Aq&m •-.rtyatı: dan çıktıktan sonra bşşbaşa verip konuş- gidemiyor. Şimdi ona yardım etmek bi-

bı u müddet zarfında yolumuza başka 18,30: PlAkla dans musikisi. 19,30: Konfe- mağa başladılar. İlk söze baş1ıyan karga ze düşüyor .. 
~Vapur çıktı: cFoyle• şilebi... rnns: Doktor salim Ahmet IHareketıerlmlal oldu: Çakal ile karga adeta bir ağızdan ce-

Ya U da tıpkı diğerleri gibi evvela zi- trmzim eden müessirat). 20: Cemal KAmU - Uzağa gitmeğe, yorulmağa ne ha- vap verdiler: 
ret sonra ·· tt b t hl' ve: arkadaşları tarafından Türk uıuslk.lsl ve cet, dedi. İşte önümüzde mükemmel bir _ Padı'şahımızın bu diişku"r. zamanın-

l'lih ' mure e a ın ta ı~ esı ve hnlk şarkıları. 20,30: Ömer Rıza tarafından B Un ilk İ 1 k b. " . 
ayet: arabca söylev. 20,45: Belma ve arkadaşları UQ Ş 0 ara lr av duruyor .. Bu devenin bize ne !ayda~ı da ona yardım ctmiyen, diinyamn en al-

la - Bumm!. .. diye denizin dibini boy- tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 1 R A o y o L var?. Padişahımız onu parçalasa, hem çak hayvanıdır, dediler. 
dülllak safhalarını geçirerek bu !ani <Saat ayarı). 21,15: Orkestra. 22,15: Ajans i N kendi karnını doyursa, hem artıklarıııı Tilki sözüne devam etti: 

a,,,~Yaya veda etti, belki işe yarar bir ve borsa haberleri. 22,30: Plakla sololar, o. bize verse daha iyi olmaz mı? _ şu halde, dedi, aslanın y:ınına gı·-
..,.ı b 1 pera ve operet parçaları. ç k b f'k · T tt • · suıa u uruz d_iy_erek (Minik.oi) adas1 -· ·~-···- ... ----· 1 b"t akal arganın u ı rıne ı ıraz e ·· dcrek hepimizin, onun sıhhnt ve afiyeti 

rına gelm t k B d I ı· h~ 1 a ınız ve ı ınceye kadar - Hayır, dedı·, bunu du"şu··nmck b 'le · · k d" kı....... . ış ı . u a a ngi ız a- 1 1 d ·· d f ıçın en ımizi fedaya hazır olduğumuzu 
40'llYetı alt d d b"l' d Yenı· neşrı·yat gün e .. uç . e a kullanı.nız. boştur. Pa~; .. ahımız deve, .. i hı'mayes·.· al- .. ı ı bu ın a ır ve ı ıyor um ki _ ! B dd tt ~ J soy eme iyiz!. O içimizden kimi beğenir-

""'} adanın fener kulesi, Kızıldenizden Talkımla Salkım - HlUyecl Bekir Sıdkı ı . u .. mu elkiınd sonunda dışle- ı tına aldı .. Açlıktan geberse verdiği sözn se seçsin ve açlığını giders:n: 
b"- en h rınızın evve n en çok daha par- . 1 1 r.r er gemiye mevkiini tayin etti- 14 hikayesini bir anı.ya toplıyarnk kltab ha-1 k d h be gerı a maz... Tilki o kadar müessir sözler söylcdı ki 
da: <?nun için bu fener kulesi civarı Undc bastırmıştır. HiUyeler özlü ve orljl- !ak,. ço ld a_ a Y~.z ve çok daha Tilki de, kurnaz kumu gülerek, söze zavallı misafir devenin gözlen yn'.)nrdı .. 

ın:11 bir geçiddir. nnl memleket hikayeleridir. emız 0 ugunu goreceksiniz. karıştı: Kalbine en ufak bir şüph" getırmeks1zin 
ş :,ıtekim tahminimde de yam]mamı- Çıtır - 52 ncl sayısı çıkmıştır. R A D y Q L ı· N ı - Sizler amma da budalasmız ha!. de- tilkinin sözlerini tasdik etti .. 

tes
. G .. eceleyı'n bı'rçok posta vapuruna Çatlayan - Antalyada çıkan bu aylık fi- d" K azlık ne gu"ne duru ? B' .. ad f kir ve edebiyat mecmuasının 16 inci sayısı ı. urn yor.. ız oy- Dördü beraber aslanın yanma gittiler .. 

tl\ı"l~ ettik. Lakin süvarimiz Fon intişar etml.ştlr. ile muhakkak sabah, akşam ve le bir şey yapmalıyız ki padişahımız ver- Hep birlikte üçer defa yere kapandılar. 
:tın ub er:D gemilerde kadın ve çocukla- Siyasi bimler - 76 ncı sayısı tanınmış pro- diği sözü geri almadan deveyi parçala- İlk söze başlıyan karga oldu: 

ulunm k , .. 1 k 1 1 u kın t her yemekten sonra yahut hiç b'l · 1 de . ası ve argaşalık esnasında ıesor ve yazıcı arın ma a e er e çı ışır. ya ısın.. - Padişahım, dedi, biz buraya nankör 
nıze d" ·· ~ Diş Tabibleri Mecmuası - 76 ncı sayw değilse günde üç defa fırçalamak dUŞij uşup bogulmaları ihtimalini intişar etmiştir. Bu üç kapı yoldaşı, başbaşa vererek, olmadığımızı isbata geldik .. Senin bu ka-

ı.ıedi.nerek bunhrra dokunmak iste- Yarun Ay_ 81 ıncı sayısı zarif, renkli blr şartile. aralannda uzun müddet konuştular. Ko- ra günlerinde sana yardım etmek istiyo-
tapak içinde 91tmı4tır. nu§llla sonunda, evvelA aslan padi§ahın (Devamı 11 inci sayfada) 
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Yazan: SELAMI iZZET 
İçimdeki sevinç azalmıyor, artıyor. tağıma yattım ve o sözleri için için 

Beğendiğim, hoşlandığım bir dekor tekrarlıyarak yudum yudum yeniden 

Yaıan: 
M. R .. im Ôtgeıı 

içindeyim, yanımda Mazlfun var .. daha içime sindirdim ... 
ne isterim? Bugünün hatırasını gönlüme sindir-

Elimde hala Matlfunun elini duyar dim, bu hatıralar benimle beraber ih
Giv yüzünü elleri içine aldı, sessiz, sessiz ağlamaya 

teselli etti gibi oluyorum ... Gibi diyorum, çünkü tiyarlıyacak ... başladı, dayısı Rüstem onu 
Mazlum elime elini bir dokundurdu, bir Halbuki bu saadeti ablama borçlu- Derebeyinin oğlu, en ziyacie, Givin 
çekti. Ama insanın gizli bir hülyayı yum; ondan afta kaldı. aleyhinde bulunanların.. kahinlerin, 
sürdürmesine kim mani olabilir! Velev- Gece yemekte dikkat ettim, Mazlum hekimlerin ve bazı ileri gelenlerin de
ki bu hülyayı yaratan tek kişi değil, kendini topladı; kendine geldi. dikodularını önlemek için ne yapmak 
iki kişinin müşterek hareketleri olsun... Ablam hiçbir şeyin farkında değil- icab ettiğini düşündü. Bu adamlar, Gi- ı 

Gönül Mazlfıma arkadaşlarının kim- di, gülüp söylüyordu; fakat kapıdan vin, sihirbazlık kuvvetile yaşadığını .. 
ler olduğunu sordu. Mazlum açık bir giren erkeklerin de birini kaçırmıyor, bunun yaşamasının kasabaya felaket 
cevap veremedi, vermedi, müphem bir her girene bir kere dikkatli bakıyordu. getireceğini.. kuyuya yanmı:ı kireç dö- ı 
şeyler şöyledi. Ahbap davet edeceğini Uzun boylu genç bir binbaşı pek hoşu- külerek Givin öldürülme::>ini öne sü
söylcdiğine sanki pişman olmuştu. İlk na gitti, asker üniformasının erkekle- TÜyorlardı. Derebeyini de, bu fikirleri
andaki coşkunlukta söylediği söze ab- re çok yakıştığını uzun uzun anlattı ve ne rneylettirmişlerdi. 
lamın fazla ilgilendiğini görünce dura- sözüne: Tennek .. hasta yatağında yatan ba
ladı .. . - Şık erkek demek, asker esvabı gi- basını, bir müddet daha, beklemiye ik-

ona hak veriyorum, daha doğrusu yen erkek demektir! diye nihayet na etmek için yanına girdi. Daha söz 
duygusunu anlıyorum. Onun kıskanç- verdi. söylemesine meydan kalmadan, ordu 
lığı durup dururken, sebebsiz yere pat- Mazlum dinliyor gibiydi. Ablam su- kumandanı geldi. Hududdan giren .. 
lak veriyor; Gönülün kendisinden baş- sunca sözü başka şeylere döktü... Çerrnişe gelinciye kadar sıkı bir taras
ka birile, birilerile meşgul olması ca- Bu sefer benimle konuşmadı. Bu se- sud. altında bulunan ve Hurap ismin
nını sıkıyor; bu ihtimal onu kıskandın- ferki derdini benim teselli edeceğime dekı rehberleri birkaç gün evvel yaka
yor. pek aklı yatmadı galiba, bunun için lanıp getirilen şüpheli .lranhlarm ka-

İhtimal kıskananlar çok seven erkek- beni çocuk buluyor b ld 'k 
lerdir. · · · sa aya ge ı lerini.. sızıltısızca yaka - Dadısının dizine yatarak bir saat hülyaya daldı * !anmaları için tertibat alınd1ğını ve l . . v. . . 

Otelden geç vakit çıktık, Yenimahal- Odamda güzel bir gece geçirdim. tuzağa düşürülmek üzere bulundukla~ yaşay1abkıld~gNlldınsorbd~larda. haDelıkdadnlı, yanındakilerin kıyafetlerini dii7.elttik-
leye doğru yürüdük. Mazlum sekiz on Sabahleyin nal seslerile· uyandım. rını haber verdi. ~sus u ısna ı . ır . re et- ten ve Hurapın evinde bıraktığı atını 
adımda bir bir arkadaşına selam veri- Toprakta demir sesi duymak hoşuma Derebeyi bu hab .. .. d b tı. Kuyuda, kemik kemırerek kar- aldıktan sonra, Givle kumandan ve 

. .. er onun e, ya ancı d d v k · · ' yor. Her seliım verdiği zabit te alıcı gö- gider... Iranlılara karı:ı k'· .. d" B .1 . nını oyur ugunu.. topra emerek Mıdyadan gelen hızmetçilerle beraber 
k G A k h d Tür. k f ~ opur u. u vesı e ıle 1 v .d d" v. . .dd. 1 k 

zile bir ere önüle bakıyor. n aranın avasın a za erinin de, işkence kuyusundak. G' . 1 t 1 d• s~suz ugunu gı er ıgını ı ıa et - yo a oyuldu. O, en kestirme yoldan 
B h h d ld d t 1 . ı ıvı ıa ıra •· tı bu 1 t hkik t Z b 1. t •t k · d·-· · · · en, er zaman ve er yer e o u - es an arı esıyor. Bir türlü ölmiyen bu delikanlının ku- ·· 

1 1
cevap ar, a a a ~e. - a u ıs ana gı me ıste ıgı ıçın, lra-

ğum gibiyim: Ablamın yanında silik * yudan çıkarılarak mur o an arı memnun etmedı. Iş- nın merkezinden geçti. Orada, İran 
b. ..1 S b hl · t ml be b k yaşamasımn sırrını k 1 1 t hd't d'ldi O ·· l d·-· h .. k.. d K kA ır go ge... a a eyın eyze e ra er so a- anlamasını .. sonra, halkın zihnindeki en

1
ce .ert ek e ı ekı b.. , A soy be ıgı du um. arı ey avs~ s~r?yına uğra-

Birdenbire önümüzde genç bir as - ğa çıktık. Cumhuriyet Halk Partisinin onun sihirbazlık k t'l d • şey erı e rar etme te ır mana ula- ı. Tazımat ve ubudıyetını arzetmek 
teg-men durdu: önünden geçerken birdenbire gözlerim uvve ı e yaşa ıgı matlığı için cevap vermemekte ısrar bahan ·1 h .. k.. d ed kanaatını silmek için, onu, herkesin ö- tt• N.h t .d tb'k . . hAd' esı e u um arın cereyan en 

- Mazlum dedi, iki saatıenberi seni yaşardı. Kapının önünde başında kal- nünde, işkence direğinde idam ettir- be ,~ ı a~~ , ı am cezasını~ ta ı ını a ıselerden haberdar olup olmadığını 
arıyorum. pağı ile Mustafa Kemali gördüm. İlk mesini kasabaya gel İ 11 e.ı\:.ıemek uzere kale kumanoanına tes- anlamak istedi. Keykavs, oğlu Siyaveş 

Mazlum bize tanıtmak mecburiyetin- Millet Meclisinin vatanı kurtaran top- kifind~~ sonra yaptı;~ca~an tı ahrk:~ktetv- lim olundu. hakkında doğru bir şey bilmiyordu. O-
de kaldı: luluğu gözlerimin önünde canlandı. neticesini bildirmesinı· de0

0

1 
da k • a ın * nun, karısı ve kızile beraber, Midya 

A k d K ld d. ··kt'· r u uman- G ' k 1 b d d k' !ı . . · d h'.k" d -- r a aşım Veysi... a ırıma ız ço um... danına emretti. ıv.: a e o rumun a ı ucres:n e ı u um arının gazabına ugradığına .. 
Ben, on iki yaşında bir kız çocuk - Ne oluyorsun Sevim?.. Termek.. birbir'n· t k.b d h:-d· son giınlerini nasıl ıztırapla, ümitsiz- bu suretle öldüğüne kanaat getirmişti. 

B k M l el b · ı ı a 1 e en a ı- l'kl · d . •. · ·d d tavn ile çenemi göksüme yaslayıp boy- - ıra teyze... az um a enım seler arasında, böyle yeni bir vaziyet- ı e gelçır .. ıt~ı~.ıl .. d~~?.r~.ı ~mk meyd~nı- (Arkan t1m') 
numu büktüm. Gönül otuz beı:lik şuh du'-'duklarımı duymuş... le karş l - na nası go uru ugunu .. ış ence ıre- -

~ J ı aşınca agzını açıp bir söz söy- - . 1 b -1 d - "}'. ı " -, bir kadın durumu ile elini uzattı; Veysi Mademki ben de oğlunun duydukla- lemiye imkan bul d 0.. • k A gınc ne surete ag an ıgını .. o um e r 1 

k d b. .. ı · ama ı. yıe va.. a- k k ld·-· d llAd ~ · öb l l şa ırtılı bir reveransla - mahmuzları rını uyuyorum, ır şey soy emıyor ve hinler bugu" n d b . . h ., 
1 

_ arşı arşı ya ge ıgı an a ce a m vu- ı ~ e Ç 
d A k h 1 d 1 , B , , ere eyının asta ıgını 1 h Ik k k 

şakırdadı, çizmeleri şakırdadı, Jrnlb~, inliyor. n arayı ay i o aştıK. en meydana çıkarmak . . b" .. 1• , b ru ması, a ın açışması arşısında '-czaneler 
-ı d k. ·1 ·· ıçın, uyu" .na e· .. 1 · · l h l ld - h ' L gönlü, gözleri şakırdadı - ablamın elini coşup eg en im, o san ı og unun soy- din önündeki me d lıkt k h goz erının nası ayret e açı ıgını.. e- , 

k ·· "k 1 dikl · · t k d ' ·b· Y an a c anet l k d. · · · · · 'd' k d apıp sıktı. Uç dakika ya onuştular e erını e rar e ıyormuşum gı ı gösteriyorlardı. Kasabaya, şüpheli İ- e . e~.-ı.sı?ın 1s~~ı~ı ışı ınce ne a B~r • 
ya konuşmadılar, Gönül asteğmeni da- susup dinledi. ı·anlılar gelmiş .. yakalamak ti.zere bu- se~ıdnd ıgıdnı dan ka ı tan sonra sustu. ır 
vet etti: * lunuyorlardı Ortad G ' . l h. d mu et al ı; aldı 

O··-ı -·d b lt k · a ıvmaeyıne R··ı ·· d .... d .. - .... - Her gün bizi gelip bulabilirsiniz, g e yemegın e en gene ana ma ·, bir sürü dedikodular dönüyordu. Bu us em .. yege~ının ne uşun ugunu .. 
1 beraber gezeriz. Ankara intibalarımı uzun uzun söyle- şerait dahilinde k k d . . . ne kadar acı hır hatıranın arkasından 

k . t d' f k b k k. k d. iZ ar esmı .nemnun .... kl d ·-· . l k 

~:;1~:hda~~:k~~~~r~r~:~ı değilim, ~~i;~r~a;~~e:in~!m~n ~U:na~l~ ze~~~ ~~e~;~::ı;·~.ama ç~res.irıi temin et- su~ ;i:! 
1

*:~~~i ı~ra ~üşünüyorsun? 
ölürdüm de, yeni tanıdığım bir erkeği lendi. (Ar kas~ var) ır şey · Merak etme! Yerimize gidelim de, o 
ablam gibi davet edemezdim. Ab~am ol- -·--- n•-·· ·--·---· ' ' . --- * ciheti de düşünürüz. dedi. Giv .. yüzü-
gun bir genç kız ... Onun benden daha Bir Doktorun Giv .. Tomrisin, birkaç gündenberi nü elleri içine aldı. Sessiz sessiz ağla-
tutumlu olması Iazım, o ise çok cümert verdiği fena haberleri düşünmiye dal~ rnıya başladı. 
davranıyor. Bence doğru değil. Mazlı1- Günlük Cuma mıştı. Birdenbire, kuyunutı yukarısın- Rüstem .. yeğeninin tasvir ettiği dil-
mun da benim fikrimde olduğunu halin- Notlarından (*) da sesler duydu. Kuyunun ağzındaki her, vefakar bir kızı çok takdir' ettiği 
den anlıyorum. . . ---------------1 faaliyete hayret etti. Biraz sonra, ku- .için Givin hicran ve ıztırabını haklı 

Olan oldu, tamir edilmez artık; bu Kan tükürme yunun ağzındaki taşın kaldırıldığını buldu. Onu, uzun tesellilerle teskin et-
elbise potu degwı'l· kı· görünce hau"reti daha zı·yade "rttı. J

0

lk miye çalıştı. , · · · Birçok sebeblerden olabilir. Fakat bil- J • " 

Dönüşte Gönül: hassa gençlerde kan tükürme yüzde yil- hareketi, gözlerini yukarıya kaldır- TOMRİS.. ZAVALLI TOMRİS! 

Bu gece nöbetçi ola neczaneler fUJl)ar
dır: 

İstanbul cihetihdekiler: 
Aksarl\)'da: <Sarım), Alemdarda: (Ab
dülkadir), Beyazıtta: (Cemil>. Sam.atya
da: (Teofilosl, Eminönünde: tBallh Ne
cati), Eyüpte: (Hikmet Atlamaz>, Fener
de: CRoytalll, Şehremininde: (Bamdl>, 
Şehzadebaşında: Cİ. Halil), Karagilm
rükte: (Arif), Küçükpazarda: (Yorgl), 
Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyotlu cihetindekller: 
İstiklal caddesinde: CDellAsuda), Tepe
başında: CKlnyoll), Karaltöyde: (Hüse
yin Hüsnil>, İsttklfü caddesinde: cı.tmon
clyan), Pangaltıda: CNarglleclyan), Be
§lktaşta: (Ali Rıza), Sarıyerde: (Osman). _ 

Adalar ve Anadolu cibetlndekller: 
· Üsküdarda: (Ahmedlye), Kadıtöfilnde: 

(Himmet), CRlfat>. Büyükadada: (Balk), 

Heybeliadada: CTanaş). 
- Bay Veysi çok sevimli, dedi. ze yakın bir ihtimal Ue veremin başla- mak.. görünen sema parçasına bakmak Rüstem .. bfr müddet dinlendikten .. 
Mazlum gayri ihtiyari bana sokuldu: mi§ olduğunu gösteren fena bir allmet- oldu. Karanlığa alışmış olan gözleri, = '--- :=:.==================::::ıı::s 

- Sevimlidir, diye cevap verdi... tir. bu kadar az bir aydınlıktan bile ka- 1 Eml.&k ve Eytam Bankası lllnları l 
Sonra koluma girdi ve benimle ko- Kan tükürmeler bazan Adeta kan kus- maştı. a ma şeklinde başlar. Genç erkek veyahut _________________ , ___________ _. 

nuşmağa başladı: kadın hiçbir Arlzı mütelı:addlme göster- Biraz sonra, iplere bağlı olan kayış 
- Ankarayı beğendin mi Sevim? meden birdenbire peyda olan bir gıcık- kemerin kendisine doğru indiğini gör-

Depoz!tosu 
T. L. ç k b v d" 11 '1 ta b du". Kalın bı'r ses te.· Esas No. - o egen ım ıv azlılm; Ankara n sonra azan yarım kiloya yakın kan 

Yeri No. su Nev'i 

bana itimat telkin ediyor, beni samimi çıkardığı vakidir. OnGlan sonra bn fld- - Delikal\lı! Kemeri sarkıttık. Hay-
bir dost, büyük bir kardeş, anam ba - det azalır ve kan tükürme şeklinde de- di.. Onu koltuklarının altına geçir! Se-

664 Büyükdere, Büyükdere caddesinde Eski 294 Ana. 176 M2 36 
Yeni 281 vam eder. 

bamın~ gibi kendine çekiyor, bağr~na umumiyetle kan tükürmek derecel ha- ni kuyudan çıkaracağız. 
bastırıyor . .. Ankaraya ayak bastım ba- raretln artmaslle refakat ederse yani Dedi. 

Adresi yukarıda yaıılı arsa peşin para ile ve açık arttırma usulile satıbcaktır. 

salı maneviyatımda büyük bir kuvvet hasta bir taraftan öksürerek kan tilkü-
d rürken akşamlan ·derecel hararet 37 ve uyuyorum... h ya ut 37,5 a kadar tereffü ederse ounu 

- Coşkunluk! iyi bir aIClmet saymayız.. Eğer kan tü-
- Ben manen coşmaz mıyım sanı- kiirme ateşsiz olursa o zaman hastanın 

}Ordun? çabuk saIAh kesbedeceğint ve tıatblk e-
- Herhalde Ankaranın maneviyatı- dilecek tedavi tarzının çabuk müessir 

na bu derece iyi bir tesir yapacagv ını olaca~ını istidlal ederiz. Herhalde her 
ne zaman ve her ne şekllde olursa olsun 

ummuyordum. son derece ehemmiyet vermek 18.ıım ge-
- Hissiz, duygusuz muyum ben? len bir sinyaldir. 
- Bilakis, zeki ve nnlayışlısın. .. Oerçl bazı kalp hastalıklarınd:ı ve ve-

Hem Ankarada maddi hazdan fazla remden başka bazı ciğer nefes borusu 
manevi zevk duymak için senin kadar utihaplarında da nğızdan kan geleblllr. 

Fakat bunlar nlsbeten nadirdir. Maat
zeki ve anlayışlı olmağa da lüzum yok- teessüf kan tükürme ve yahut ı-.ı:snıı.da 
tur, ben de senin kadar coştum.. . ı dalma veremi hatıra getirmek ıa.zımdır. 

- Hem tevazu gösteriyor, hem ilti- Kan tükürme veya kusma vak'alarıuda 
fat ediyorsun. doktor gellnciye kadar hastayı kat1 bir 

_ Duygunun benim duygum oldu- istirahate koymak Hizımdır. nasta kı-
mıldamıyacak, konuşmıyacak ve nz çok 

ğunu anlamak, yeryuzunun bu en yüksek yastıkla yatacak. Parça parça 
güzel şehrini benim kadar beğenmi'l ol- buz yutturmak ve göğsün iizer!ne buz 
duğunu duymak beni m es'ut etti... kesesi koymak llk yapılacak tedavilerden 
Zarif ve nazik bir kızsın Sevim. 1 sayılır. Bundan sonrası doktora aittir. 

Otelimize geldik. Kulaklarım Maz- (•) Bu notları kesip aaklayınaz, yaht 
!umun söylediklerilc çınlıyor. Bu za-ı ltlr albüme yapqtmp kollekstyon , ••• a ... 

Slkmtı umananızda ita notlar •lr dok&er 
mana kadar benimle bu kadar candan, rt•ı tmdadınıu yetı.ebDlr. 
bu kadar güzel konuşmamıştım. Ya----------------• 

Giv .. ne için çıkarıldığını düşünme
ye lüzum görmedi. Ziyaya, temiz ha
vaya çok muhtaçtı. Çürümüş .. lime li
me olmuş kaftanını .. çizme!erini giydi. 
Kayışı, derhal koltuklarının altına ge
çirdi. Bir an evvel kuyudan çıkmak 
için, onların çekmelerini beklemeden 
cHaydi .. Çekin!• diye bağırdı. Bıraz 
sonra da kendisini yukarıda, muhafız
ların arasında bulunca, kamaşan göz
lerinde sevinç lem'aları parladı. Elıeri 
arkasına bağlanırken, buna, dikkat bi-

İhale 30/8/937 !)azarccsı günü saat ondadır. 
İsteklilerin depozito akçesile şubemize gelmeleri. 

Esas No. Y~ri No. su 

663 Bakırköy, Kartaltepe mahal • 5 
lesi Avniye sokaJı. 
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Depozitosu 
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300,-

Yukarıda adresi ya-ı:ılı ev peşin para ile ve açık arttır:mı suretile satılacaktır. 

İhale 27 /8/937 Cum.ı günü saat onda dır. 
İsteklilerin bildiri'en gün ve saatte depozito parasile birlikte şubemize gel • 

meleri. (706) 

le etmiyordu. Derin ve uzun nefeslerle --

temiz, tatıı havayı teneffüs ediyordu. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 
Giv .. karmaku~~sa~sakalve~- ~~--~---~-------------------~~-~· yıklarile.. Perişan, berbat kıyafetile.. Muhammen bedel1 46400 lira ol:ın 800 ton katran yağı l / 10/19:i7 Cuma günü 

şaşkın yürüyüşü ile serseri bir sarhoşa saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti binasında satın aıına-
benziyordu. Muhafızlar, onu götürür- caktır. 
ken, eski halini hatırlıyorlar .. iki aylık ... 

Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile kanunun ""' .. -
bir kuyu yaşayışından sonra ne ber- n 

yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı, gu 
bat bir şekle girdiğine hayret ediyor- saat 14 de kadar Devlet Demiryolları Malzeme dairesindeki mt>rkez komisyonu 
lardı. 

Givi.. ilk evvel isticvap ettiler. Ca- reisliğine vermelen lazımdır. 
susluk meselesini bir daha kurcaladı- Şartnameler (232) kurup Ankara ve Haydarpaşa vezn.:!lerinde satılm(a-d~) 
lar. Kuyuda, uzun zaman ne suretle 



Kültür Parkta kısa 
bir gezinti 

SON POSTA 

Yüksek kalbli 
aslanla saf deve 

ve kurnaz tilki 
( Bq tcmafı 9 1'tıaı ıalaifeM) 

l . ~Baftarafı 5 ind sayfada) siyetler hep burada kolayca meydana ruz. İçimizden hangimizi beğenirsen onu 
erdı. lktısat Vekaleti bu sene 50 tica- çıkıyor. parçala!. İşte ben evveli kendimi teklif 
~t odasının ayırdığı tahsisatlarla mü- Bu paviyonun yakınında ve karşısın- ediyorum. 

11~el bir Ticaret Odaları Sarayı mey da İzmir vilayetinin ayrı olarak mey- Diğerleri hep bir ağızdan itıraz ettiler: 
-ua getirmiştir. Ticaret Odaları Sa- dana getirdiği paviyon vardır. İzmir, E- - Yahu, dediler, senin ne canın var 
tayı, Paris sergisindeki Belçika hüku- ge mıntakası iktısadi hareketlerinin top ki efendimizi doyurabilesinl. 
~elınti paviyonuna benzemektedir. Yan landığı yer olduğu için burada_ Ege iktı- Karga gözlerini yere indirdi ve bir ke-

eler duvar yerine kalın camlarla sadi hareketlerinin ehemmiyeti hakkın- nara çekildi. 
~evrilmiştir. Bu suretle ziyaretçilerin da toplu olarak malfunat vardır. Kargadan sonra çakal söze başladı: 
~~.dihaınına mani olunacağı düşünülmüş İzmir paviyonunda zeytincilik köşe- - Padişahım, dedi, benı kendinize gı-
~r. Bu paviyonun meydana getirilme- si: Mücessem bir grafik, bir köylü ka- da yapmak llltfunu belki benden esirgc

~1 Türk rnühendisleri jçin adeta bır re,. dının elinde taşıdığı arkayik bir desti, mezsiniz! 
b?rdur. Betondan yapılm1~ muazzam beş yıllık zeylin ve zeytinyağı istihsa- Çakalın teklifine tilki itiraz etti: 
kır bina, vaktin darlığı içinde fazla işçt latırun geçirdiği tahavvüller, kırka ya- - Çakal kardeı, dedi, teklifin çok ali-
Ullanılarak tamam on be:? günde kusur-ıkın zeytin ve zeytinyağı nümune~eri.. cenah. Fakat senin etin yenmez ki ... Ai-

IUı Şekilde meydana gtirmıştır. Belli başlı on iki mahsulün grafikleri lah göstermesin, belki, efendımizin sıh-
aa ~u paviyonda yeni Türkiyenin iktı- ve nümuneleri, bu paviyonu ziyaret e- hati daha fazla bozulur!. 
b'~ı Çehresinin en geniş an1amile göre- decek olanlar, Ege'nin kültür saha • Bu makul itiraz karşısında çakal da 
~!ırsiniz'. Türkiyede yetişen bütün, daki başarılarını, tu;i~tlerin alakasını sesini kesti. Bu defa tilki söze başladı: 
h dd~lerın toplu olarak ve ayrı ay:ı celbedecek harabelerını çok canlı olarak - Ey padişahlar padişahı büyük efen-
? Ususıyetlerini, 923 senesinden itiba- göreceklerdir. dimiz, dedi, beni, kendinize kurban et--k: rekolte ve istihsal bakınJlarından Fuarın hususiyetlerinden biri de e- mek şerefinden mahrum etmiyeceğinizi 
bU~ıl.~tıklan vaziyetleri burada göre- lektrik ışıklarının görün.memesidir. E- umarım .. 
13 ırsı~ız. İpek maddesini ele :ılabiliriz. lektrik şemsiyelerile ve endirekt ışık- Çakal bu teklife adeta içerledı: 
2a~tsa ~P.ek memleketidir. İpeklerin ko- larla aydınlanan fuar sahasında elek- - Senin etin U:hirlidir, dedi. Padişah 
Yık an ıtıbaren hazırlanması, yetişmesi, trik enerjisi bu yıl çok fazladır. sofrasına onu koyamayız!. 
Jtı ~nınası, ayrılması, iplik halıne gel- Şüphe edilemez ki bu anlatış çok za-ı Karga da bu fikre iştirak ettiğim söy-
ka~ı, nihayet kumaş haline gelinceye yıftır. Fuarın bu yıl aldığı modern şe~- ledi.. 
lat ar karşılaştığı tebeddü11er, ipeklerin li anlamak için gezmek ·ve her esenn Sıra deveye gelmiştL Zavallı deve, u-

l§a çıkıncıya kadar büründükleri husu önünde bi rmüddet kalmak lazımdır. zun boynunu biraz daha uzatarak söze 
----------- başladı: • 

Açılış töreninin programı - Ey hayvanlar şahı, dedi, ben senin 

ba <Baştarafı 5 inci sayfada) ı ar komitesi reisi Dr. Behçet Uz'un bır 
ku~;-aını da aynı sevinç h~yecanı içinde açılış söylevile başlanacaktır. Reis nut
Şar 1Ulanacak, genç Türk sanayiinin ba- kunda İzmir fuarının şimdiye kadar ge
Cek\~rı herkesin gözleri önün~ serile- çirdiği safhaları, 937 fuarının hazırlar»-

\' ır._ . rnasında verilen direktiflerjn nasıl tat-
açıı:ın~ı İzmir enternasyonai fuarının bik edildiğini, fuara iştirak eden firma
deri} toreninde bulunacak zevata gön- ların ehemmiyetini belirten bir istatis
!tıey:n davetiye sayısı 2500 öür. !..ozan tiği bildirecek ve İzmir fuarına iştirak 
da._. t~nında yapılacak açım törenine eden ecnebi devletlere teşekkür ede
gör: ı bulunanlar, hazırlanan krokiye cektir. . 
dır. 0Yrılan yerlerde mevki alacaklar- Bunu Iktısad Vekilimizin beklenen, 
ı.aPıs azeteciler için ayrılan yer, Lozan iktısadi ehemmiyeti haiz nutku takib 
larrıa ınuı sağında geniş bir sahayı kap- edecektir. Vekilin bu nutkunda ikinci S 
tür ~tadır. Lozan kapısının, yani Kül- senelik sanayi programımız hakkında 
.rıuı Parkın ö~üne, büyük bir kürsü ko- bazı müjdeler vermesi de muhtemel
ııa!~ Iktısad Vekili B.ay Celal dir. 

himayen altında çok yaşaaım.. Senden 
büyük iyilikler gördüm. Şayet beni ken
dinize layık ... 

Deve sözlerini bitirmeğc vakit bula
madı.. Karga, çakal, tilki hep bir ağız
dan haykırdılar: 

- Mükemmel, mükemmel deve doe
tumuz, dediler.. Sen bu hareketinle is
mini ebedileştirdin!. Senın etin hem lez
zetli hem şifalıdır. Tam efendimizin sof
rasına layıktır. 

Aslan padişah, kendisine gösterilen bu · 
fedakirlıktan pek mütehassis oldu. Acı 
acı yaşlar dökerek deveyi parçaladı ... 

Yaranki nushamızda: 

Doktorun intikamı tan t saat tam on sekizde İzmir Palas- Fuar saat 19 da İktısad Vekili tara-
aç; ~~~ille Kültür parka gelecek ve fmdan kordelası kesilmek suretEe açı- Yazan: Gaaton Derya 

F'u torenım yapacaktır. lacak ve yalnız davetliler saat yirmiye Çeviren: Nurullah Ataç 
ler kara davetli bulunan ecneb~ devlet- kadar gezeceklerdir. Saat 21 de fuar ~.-•• -.--.-•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -••• --.... -.• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• --~ 
izaı onsolosları, Büyük Millet Meclisi gazinosunda davetlilere komite tarafın-
2an ~ı ve İktısad Vekaleti crkam Lo- dan bir ziyafet verilecektir. Fuar ge
'Yr 1 apısının sol tarafında kenailerine celeri saat ikiye kadar açık bulunduru
lte~ an !erde mevki alacaklarchr. As- lacaktır. Fuar ziyaretcilerini taşımak 
~ erk~ da aynı yerd2 bulunacaktır. üzere altmış otobüs muntazam suret~ 

çun torenine İzmir belediye ve Fu- Kültür Park önünde sefer yapacaktır. 

İlk ------
paraşüt kulesi de bugün açılıyor 

l(~:ıir, 19 (Telefonla) - Türk Hava redir. Atlayış taraçası 40 metrededir. 
§Üt k ınu~u? inşa ettirdiği büyük para- 245 basamağı, bir asansörü, üç balko
raşut Ulesı ~şaatı tamamlanmış tır .. Pa- nu vardır. Mevcud iki konsolundan iki 
&at V' k~ı.esınin açılma töreni de lktı- .kişi aynı anda atlıyabilecektir. At1ıya
tan b·ekılııniz tarafından, fuar açıldık- cak olan heveskarlar son taraçaya asan-

l>a ır ~aat sonra yapılacaktır. .sörle çıkacaklardır. Burada kendilerine 
hat ~~.Şut .kulesi, fuar sahasındaki sıh- verilecek havacılık elbiselerini giye
Parrna~zesınin pek yakınındadır. Etrafı cekler ve paraşüt elbisesine paraşütle-

ld lıkla çevrilmiştir. rini ilave edeceklerdir. 
lla os~~vadaki Kültür parkta meyda- Tayyare taklidi kabinlerin içine yer -
So~e~-Pa.raşü.t .kw~şaptır.~şen paraşütçüler atlıyacalç.lar ve der
de d etler paraşüt kulelerinin Türkiye- hal paraşütlerini açacaklardır. Para
leri e .. seyyar olarak yapılması fikrini i- ııütler, hakiki paraşütlerdir. Türk kuşu 
ll'ıu iUrd.ükleri halde Türk Hava Kuru- azaları burada paraşüt açmağı talim e
ğj ~ zrnır halkının havacıhğa gösterdi- deceklerdir. Paraşüt kulesinde muvaf
~k~lllrniyeti nazarı itibara a!arak fakiyet gösterenler, Türk kuşu kadro
llley:enin ilk paraşüt kulesini İzmirde ı suna kabul edileceklerdir. 
t>b .. na getirmiştir. Dünyada mevcut j Paraşüt ku.!.esinin küşat merasimi gü
t~~~t kuleleri içinde ilk beton kule nü atlamak istiyen namzetler Hava Ku
C\iau r e Yapılmıştır. İkincisi ve üçün- rurnuna namzed olarak adlarını kaydet
caltt Ankarada ve İstanbulda yapıla- tirmişlerdir. Kaza tehlikest·hemen yok 

'l~r. gibidir. İlk tecrübeleri, Ankaradan ge-
l>a~~~n açılma töreni yapılacak olan len Türk kuşu paraşütçüleri yapacak
.......;:!ut kulı;ıjnin yüksekliği 48.5 met- lardır. 

r 

Bina işleri ilanı. 

Nafia Vekaletinden: 
~ ;. ~siltmeye konulan iş: Ankarn Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yapıla

it .uıık Öğretmen okulu pavyon inşaatıdır. 
2 eşıf bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 

!)ıll~·- ~~-iltme 24/8/1937 saJı günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri U
tır Mudurlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak-

3. - F.:ks· 
lil\d ıltme şartnamesi ve buna mü te.ferri evrak 158 kuruş bedel mukabi-

l e 'Yapı İşleri Umum Müdürrüğünden alınabilir. 
~~ Eksiltmeye girebilmek :çin isteklilerin 2370 lira 3 kuruşluk muvakkat 
ttı et t vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ib-

8 rnesi lazımdır. 
~el;- İsteklilerin teklif mektuplarını ik~ci maddede yazılı saatten bir saat 
,, kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 

olacak gecikmeler kabul edilmez c2581. c49M. 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

L 
BALSAMIN LiKiT 
Yüzdeki çil ye lekeleri izale 
ederek cilde mat Ye cazip 

'oir ten temin eder. 

lNGILIZ KANWK ECZANESi 
BEYO~LU - ~TANBUL 

İstanbul İkinci tnu Memurlujundan: 

Müflis Nemlizade Şirketi ile şıhıslan
na aid konkurdatonun reddine dair ol:ın 
dosyadan zabıt defteri mahkemeden ia
de edilmiştir. Masa memurunun işi ta
kip ve tasfiyeye devamı için tebligat 
yapıldığı lıalde tasfiyeye devam etme
miş olduğundan İcra ve İflas Kanunu
nun sureti tatbiki hakkındaki nizamna. 

menin 56 ıncı maddesi mucibince ala
caklıların toplanmaya davetıne mecbu
riyet hiaıl olmuştur. 

Alacaklıların 26/8/937 Peqembfl günü 

saat 11 de dairede hazır a.ulunmaları 
illn olunur. (34507) 

1 lıtanbul Belediyeıi llinl•rı 1 -------Keşif bedeli -M296 lira 24 kuruş olan Maltepe • Kartal yolunun soğuk asfalt 
kaplama in§8B1 kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 'JJ/8/937 Pazar. 
tesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve buna mü
teferri evrak 222 kU?Uf mukabilinde .Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. İstekli-

ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika dan başka buna benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 3322 lira 22 kuruşluk 
ilk teminat makbuz vey!l mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukanda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi ~ncümene vermelidir .. 
ler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (5013) 

---Keşif bedeli 1446 lira 50 kuruş olan Kadıköy 10 uncu mektebin tamiri açık ek-
siltmeye onul.muş ise de bell. ihale gün ünde isteklisi bulunmadığından pazar
lığa çevrilmiştir. Keşif evrakiıc şartnamesi Levazım Müdürlüği.lndc görü1ebi· 
lir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden 
bu iş için alacakları fen ehliyet vesika sile 108 lira 49 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27 /8/93 7 Cuma günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. cİ.> c5315> 

llWW 

- Karaağaç müessesatı için lüzumu olan 22 kalem boya levazımı açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Bunların hı:!psine 1714 lira bedel tahmin edilmiştir. Listesile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve 128 lira 55 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 27/8/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5201) 

--- Beherinin muhammen bedeli 
Cinsi No. Lira K. 

Zonguldak 2 22 50 

> 3 25 

Kuleli 233 13 50 
:t 235 16 

İlk okullara lüzumu oı11n yukarıda m arkalarile tip numaraları ve beherinin 
muhammen bedelleri yazın 100 tane rnba açık eksiltmeye konulmuştur. Şart

namesi Levazım Müdürli.iğiindı? gö~.H,,biJir. İstekliler 2490 No. lı kanund:ı yazılı 
vesika ve 173 lira 43 kuruşluk ilk temin at makbuz veya mektubile berabet 
26/8/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5133) 

Kilo Cinsı Bir kilosunun muhammen bedeli 

2700 Buğday 5 kuruş 
4000 Arpa 4 ııı 

5000 Mısır 5,50 kuruş 
3000 Pirinç kı:-ması 3,00 > 

'7ilayet tavukçuluk müessesesin~ lüzumu olan ve yukarıda mikdarile cinsleri 
yazılı bulunan tavuk yemi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. lslekli1e.ı· 2190 No. lı kanunda yazılı vesik.ı ve 49 lira 
50 kuruşluk ilk temjnat makbuz veya mektubile beraber 26/8/937 perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bu1unmalıdırlar. (İ.) (5132) 

Bingöl Nafia Müdürlüğünden: 
K· pa:ı zarf usulile eksiltme ilanı. 

1. - Eksiltmeye konulan iş. Kigı kaz asında yapılacak hükUmet konağı inşa· 
atı olup keşif bedeli (39188) lira (24) kuruştur. 

Bunun (15000) liralık kısmı (937) sen esinde yaptırılacaktır. 
2. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesı. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D. - Fenni ve hususi şartname. 
E. - Silsilei fiat cetveli, metraj ve proje. 
İstekliler bu evrakı Nafıa Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü ve Bingöl 

Nafıa Müdürlüğünde görebil!rler. 
3. - Eksiltme 27/8/1937 cuma günü saat (16) da Çapakçurda Bingöl Nafıa 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girl:"bilmek için isteklilerin (ll25) lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka aşağıdakı vesi kalan haiz bulunması lazımdır. 
A. - Ehliyeti fenniye vesiknsı ve müteahhitlik vesikası. 
6. - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bir saat 

önceye kadar Çapakçurda Naf1a daires:i ne getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta He gönderileceJt mektupların ni
hayet (3) üncü maddede yazılı saata ka dar gelmiş olması ve dış zarfın mühi.ir 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme kabul edil-
mez: (5159) -

lstanbul Defterdarlığından : 
Lira Kuruş 

Küçükpazarda Sarıdemir mahallesinin Alipaşa derununda kain 
veni S6 sayılı dükkanın tam;ımı. 180 
İutsarayda Baklalı Kemalettiıı mahallesinin Küçük Langa soka-
ğında kain eski 19/19 sayılı ve 40 metre 90 santimetre murabbaı 

arsanın tamamı. 245 40 
Şehremininde Fatma Sult.an mahallesinin Ethem efendi sokağın-
da kiin eski ve yeni 17 sayılı evin tamamı. 90 
Büyük çarşıda Çuhacı han ikinci katta 32 sayılı odanın tamamı. 250 
Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde B<?şiktaş caddesinde .kain 
eski 73 yeni 52 sayılı üstünde odaları bulunan dükkanın 1440 

hissede 945 hissesi. 530 
Yukarıda yazılı mallar 31/8/937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış be

deline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahviUeri kabul olunur. Talip
lerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini muayyen vakitten evvel yatırarak yev
mi mezkurda Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satış komis· 
yonuna müracaatları. (F.) (5347) 

Nafıa Vekaletinden : 
ı Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme 

eksiltme komisyonunda 232 000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtn:ımesi ve teferrüatı 1160 kuruş mukabilinde vekalet malzeme 
müdürlüğünden aimabilir. 

Muvakkat temina; 12850 liradır. 

İsteklilerin teklil mektuplarını talim.ıtnamesine göre vekaletten alınmış mal· 
7.eJDe müteahhitlifi vesikam ile birlitke 1. Birincitqrin 93? Cuma günü aaat 14 de 
bdar vekAlet malRme müdürlOtDne vermeleri lazımdır. (2724) (5197) 
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LİMON ÇİÇEKLERi . 

Hasan ve Nesrin Kolonyaları 
Türkiyede en çok satılar.. ve Avrupa ve cihan tarihind~ misli ve menendi 

olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, §İpr, fujer, ful, menek,e, auar de 

Pariı, Origan, Krep dö §İn, dağ çiçeği, zambak, aünbül, lale, milflör, 
nergis, güller, amber, fulyalar. -enk flör, çiçek demeti. nadya, neroli, 
Şanel, amorita, kadın eli. flör dam ur, skandal, florami, müğe, losyon 

ve lavantalan bir nadirei san'attir. 
Hasan deposu: İstanbuJ, Beyoğlu, Koraköy, Beşiktaş, Divanyolu, Ankara, 

Eskişehir, Malatya, Kayserı şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tuhafiye, 
bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına 

dikkat. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D200A &io mM ··o···N 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi rtık almak için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D A i M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 9. işletme 
Müdürlüğünden : 

1 

22 Ağustos 1937 tarih pazar günü, Çerkesköy civarında yapılacak geçit resmi
ni görmek istiyen sayın halka bir kolaylık olmak üzere Sirkeciden % 80 tcnzilli 

ücretle hususi bir tenezzüh katan tahıik olunacaktır. 

Hususi tenezzüh katarı Sirkeciden 8 de hareketle saat 11,56 da Çerkesköye ve 
saat 17,45 de Çerkesköyden hareketle saat 21,32 de İstanbula muvasalat edecektir. 

Sirkeci - Çerkesköy gid;,ş-geli~ bilet ücreti bütün resimler dahil I. sınıf 235, 

ıı. sınıf 171, III. sınıf 110 kuruştur. 
5 yaşına kadar ebeveynleri beraberin de gidecek çocuklar meccanen taşınır. 

5 ynşından yukarı olanlar tam ücrete tabidir. 
Fazla malumat için Sirkeci gariie banliyö istasyonlarına müracaat edilmelidir. 

(5389) 

ANKARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi. 
1937-38 ders yılı tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında,. başlanacaktır. 

İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. Yıllık ücret İlk 60, Orta 80, Lise 100 li
radır. Kayıt ve !azh tafsilat içın cAnkarada Türk Mrarif Cemiyetı Lıse-
si> Müdürlüğüne müracaat edilmesi. c4996. 

KET.HA 

SON POSTA 

Her sabah 
daha genç! 

Yeni bir reçete, 
Uyurken, size 

Afmt• • 

PATI 
. .. . . . . -·g' :::.E·. :. K · .T- ---A;_-__., 

. :~ . : ~ -~ 
- " 

·. . . .. . : . ·. -

.. . . -

Basar memelerinin ANTiViROS ile tedavisi 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplannda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur ~e
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstan bul 

Şark Malt Hülisası 
iştah ve kuvvet için en birinci ilaçtır. 

Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemik
lerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren anne• 

lerin sütünün çoğalmasına yardım eder. 
BllOmum eczanelerde bulunur. 

Gençlik ve güzellik Yüksek Mühendis mektebi satınalma Komisyonundan: 
Mektebin 1937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (4170~ ekmelt 

• • • açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı (344,05) lira ve muhammen bedeli 
getırır. (11) kuruştur. Eksiltmesi 23/8/1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat (14) 

Daha taze, daha açık, daha genç ve de yapılacaktır. 
buruşuklukları kaybolmuş bir cild gören- Şartnamesini görmek istiyenlerin he: gün ve cksiUmeye gireceklerin belli 
ler Meta bir mucizedir diyecekler. Filha- gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komisyona müracast-
klka asri fennin yeni bir zaferidir. VJyan:ı-
dan bildirilen bu şayanı hayret keşif, .Bi- ları ilan olunur. (4905) 
~~·~bir~~nnddilli~~mbirun- ~~~~~~~~~~~·••~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~' 
surdur. Bunu Viyana üniversitesi Profesö
rü Doktor SteJskal, kemali itina ile seçll
ınlş genç hayvanlarda gizlenmiş clld hü -
ceyrelerlnden istihsale muvaffak olmuş-

tur. Bundan sonra cildinizi Blocel ile bes
llyebllirsiniz. Bu Blocel cevheri yalnız 

(Penbe rengindeki) Tokalon kreminde 
mevcut olduğundan her akşam yatmazdnn 
evvel kullandığınızda siz uyurken ctldlnlzi 
besler ve gençleştirir. Her kullanan kadına 
on yaş daha genç görünmesini temin eder. 
Gündüz için beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir. 
Açık mesameleri kapatır ve cildi beyazla
tıp yumuşatır. 

Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERiYOLOJİ 
LlBORATUARI 

Umumi lam tııblilitı, frengi noktai 
nuıınndan ( W ııııııermnn ve Kahn teamül
leri ) kan kürcyvnb ıayılmnsı, tifo ve 
aıtma hastnlıklan teşhisi, idrıır, balgam, 
ccrabııt, karurat ve ııu tııhlilôtı, ültrn 
milcroııkopi, huımııi qılar istihıarı. Kanda 
Üre, şeker, Klorür, Kolleııtcrin miktarları
nın tayini. 

Divanyolu: No. 311 Tel: 20981 

,:--------------.... NEDEN? 
Uykusuzluğa, asabi çarpıntı

lara, baş dönmelerine göğüs 

germeli ? K A R D o L 
bunların şif asıdır. 

DIŞ T ABlBI 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara cttddesinde: Mes~rret oteli 
karşısında (88) No. lı muuyeneha
nesinde hergnn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

. ....... .-. .......... ..__ ...................... ._ 

Son Posta Mathaua 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

AHI tc s. Ragıp EMEC 
S PLERı: A Ekrem UŞAKLIGİL 

• 

BAŞ A TEŞÇI ARANIYOR 
Zonguldaktaki ehemmiyetli kömür müesseselerinden biri buhar kadJI· 

tarının ocaklarını sevk ve idare etmek üzere iyi bir ateşçi ustabaşısı ara
maktadır. Büyiik vapurlarda uzun müddet baş ateşcilik etmiş tecrübeli 
kimseler tercih olunacaktır. Alınacak ateşçi ustabaşısı bilfiil ateşçilik et· 
meyip maiyetindeki ateşçilerin iyi çalışmalarına, ocakların muntazaıll 

yakılmasına ve kömürün israf olunmamasına nezaret edecektir. Taliple
rin hizmete alınmak mevzuubahis olduğu zaman aslını gösterebilece.kle· 
ri bonservislerin ve referansların suretlerini ve ,tercünıeilıallerini ekfiye· 
rek ya7.acakları mektupların TOPHANE POSTA KUTUSU No. 8 adreSİ
ne gönderilmesi beyan olunur. 

• r• Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 41 

1 EKZAMiN 
'•~ kullamnız. Binlerce hHstayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 4' 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
--~~~~~~~~~~-~ 

SATILIK MAHL ÜLLER 
Muhammen 

kıymeti 

Li. Kr. --201 

211 40 

Hasköyde Hacışabıın mahallesinde Kalaycı sokağında ·16 No. lu arS3· 

nın tamamı. ss· 
Feriköy mahallesinin Ayazma sokağında eski 6 yeni 38 No. lu ar 
nın tamamı. 

201 Pangaltı Kuyumcu sokağında 17 mükerrer yeni 23 No. lıı ~ 
tamamı. et!' 

489 20 Topane Cihangır mahallesinin Uzunyol caddesinde 7 No. lu .S Jl1 

72 santim arsanın tamamı. 

52 Ortaköyde Çıkmaz kilise sok ağında 10 No. lu arsanın tamamı. 
9

31 
Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 8/Bf 

gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. W 
İhalesi 23/8/937 günü komısyonda yapılacağından taliplerin % 7,5 pey para 

rile Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Mahhilat Kalemine gelmeleri. (5016) ,,, • 

Kız ve~ 

Erkek 

Beyollu • TUnelb••• • Yenlyol 

ALMAN Ll.SEsı· ve Tic•ret 
mektebi 

Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzari sııııf 
DERSLERE S EYLÜL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 

dŞfı 
Kayıt muamelesi 1 Eyllllden itibaren hergün saRt 8 den 12 ye .1tıı flllle 

1 
uüfus tezkeresi, aşı kAğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tas~!~ fB 

' veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya~ 

Yarınki orkestralı ve cazll gezinti seferi mehtaba rasthyor. 
71 No. lu Tapur mutad gezinti sefcrinf yapmak üzere 14,15 de Köprüden kalkacakhr. 

~--------... telefon edilemesi. ~ --- ----
,,.-. ilk defa ol•rak alaturka sahnesinde 
1 _ ... _ a BOkreş'in en meşhur ve maruf V 

ÇIGAN ORKESTRA ve BALE TOS Vapurda, Sarıyer'e kadar memleketimize yeni gelen 8 artistten mürekkep 

LİLL Y SZKEL Y idaresinde "POGANY,, 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçaları çalacak ve Sarıyerden itibaren mükemmel bir 

caz takımı Köprüye avdet edinceye kadar dans havalarını çalacaktır. 
Mehtabın en canlı ve parlak sefasından istifade edilebilmesi için vapur 22, 15 de Köprüye avdet edecekbr. 

'4ı•ımıı---~· Büfe, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilmiJtir. 

PANORAMA 
bahçesinde büyUk muvaffakiyctlcr kazanıyor. 

MÜNİR NURETTİN . ,, .. 
Ayr1ca: S. ATILLA Anadolu RevU h•y'etl yepyeni progr•"' 


