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Çin - Japon harbi dal budak sardı 
lngi.ltere ile Japonga arasında vahim bir hadise 

Esrarengiz denizaltı 
gemisi İtalyan Çinde japon tayyareleri 

lngiliz sefirini yaral8dılar bükUmetinin malı mı? 
Avrupada merak Ye alika devam ediyor, ıazeteler 

şayanı dikkat mütalealar ileri sürüyorlar 

Hadise Londrada lıiddet ve infial 
uyandırdı, Amerika Uzakşark 

lıakkında mülıim kararlar aldı 

Bir haftadanberi Türkiye efklnm 
ehemmiyetle ifgal eden meçhul de
nizaltı gemileri meseleal, iade bizi de
ğil, Avrupayı bir hay]! meraklandır
Dll§tır. Biz bu denizaltıların kara IUJli. 
nmıza sokulmalarından llnlrleniyoru; 
Avrupalılar da İspanya rahatmdılJnm 
prld Akdenize sirayet etmlf olmumm 

doğurabileceği akibetlerdell encllfeYe 
düf(lyorlar. Bundan dolayı, dentaılb 
hldiseleri, bilhassa bir dentuıtmm 

Marmaraya kadar girmlf olmam fllp
hesinden bahseden haberler, Avrupa 
matbuatında ehemmiyetli bir a1lka ile 
brplandı. 

(Det10mı J Gri •ıdada.J 

\.------------------------------------~ 
~O bin Mogol Çinde 

Dün Londrada Japonlara yardım edecek 
mühim bir tebliQ iki Japon alayının ihata edildiği 

neşredildi Şanglıagdan bildiriligor 
Londra 26 (Huaud) - lapanya tara· ı Buraya gelen malOmata göre Japon 

Landra 28 (A.A.) - Harict19 neeretl fuıdm ablob edilen Çia ahillerlnde donanmuı kaçmak tefebbtlsünde bulun· 
ba üpm aflllıdald teblill neptmlftir: Japon donanmam faaliyete ıeçmlftlr. (D~mı 3 tlftetl «ıf/ftıda) 

fngiltere hflktllnetl, İngilterenin Nan· 

.km 1>\iyü.k elçisinin bir makineli tüfek d f e e ı e 

::r:ı-,::=v:-::..~~= San tan er ın ışga ı 
Dllfhr. Hflktllnet, vat'a hakkında geniı R d b • 1... 1 f • 

-.. .-- lılr _... -- !::1!!:=,;,; :.:. eb:!: oma a ır ta yan za erı 
::--=:.=::.:=. -~::.-:ıı;·anciaavfadaJ suretinde telikki ediliyor 
lan Çin uked •klnına meDIUP klmll • •..., ........_ ,... ,, ,..., *'«rıvmrr .- ......, 

l..ondra, 28 (HUIUll) - Nanklndm otd ı.rt ~. 
*lobıne Şangbaya gitmekte olan Çiacleld ... -. ..... bahmaD ı.- amirali ha- Ask e rl t e rf ı· ı er Londra 26 (Huaust) - Franko kutH~· Şehir halkı hiçbir mukavemet ....... 
lıı ........... ,,... ...-- leri bu sabah pfakla beraber Santud9- mem)ftlr. Şehrin midafauı ile IDllftll-

liliz büy(lk elçfat Hugeaen, Şanpa- dlll b•kkJnda tabJdbt J&pılm•1111• em • re girmif ve şehrin idaresini ele abmt- zaf bulunan 10 bin Bask millll, lflll tuv. 
hı 50 mil uzalmda Japon tayyareleri • retmfftlr. lardır. (De1'cımı 3 tltıefl •llfada) 

~ı!.U:: ::ı::= ı.!:'!:ı:".:!:k= Listenin bugün ............................................... _ ........... . 
~ belkemili hurdahaf olmuı- ti namın• teelsflrlerin.l blldlrmlftir. Se- .. k k t d.k D ·· abahkı· facı·anın ~~ &:firin otomobW İngiliz bayralım flr1n vaztyetbıden endife edilmektedir. YU Se 85 ) ten un S 
-tUDUta idi Tayyareler ile alçaktan U• Setir çok zayıf oldufmıdan kurpn. he • k b ki • 
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ttlyorlardı. Sefirin otomobiline diler bir nuz çıkanlmamqtır. Kendisine b.n nak· ÇJ maSJ e enıyor tu••y er u••rper' ticı• ta sı· aA tı 
'toınobil refakat etmekte idi. U amellyell J&pıhmftır. -

Japonlara göre tayyareler bayrafı (Devamı 3 tlndJ •uftıda) Jandarına terfi listesi de 

''Her askerin yüzme 
bilmesi şarttır!,, 

kuleli Lisesinin senelik ıu sporlan müsabakalan dün 
parlak meraıimle y•pılclı, yanmn subaylan 

:elaçak çoculdanmız büyük muvaffakıyetler ıöiterdiler 

Babasını ve kardefini öldüren adam, saf kalan iklaal· 
kardefini eliaclea kaçardıfma JWJOI' 

ıehimize getirildi 
Ankara, 28 (Hususi) - Milli Müdafaa 

Belranhlı 30 atusto-ta lIAn olunacak .. 
teri terfi JlstesbıJD hazırlıiun bitlrmit- Dün sabah, Kuna-

(DetJGmı 3 inci •!ifada) çeşme4' bir cinayet 
Olm11§1 35 yaf1Dda Ze. 

B i r y ı 1 dırı m ki isminde birisi, ba· 
basile kardeşini ta-

•• kadınla banca ile öldürmilf-uç tür. Hldisenin sebebi 

Bir erkeği öldürdü =.ay~a::.:; -
Kad lan k ki d ki neticesini yazıyoruz: 

ın n uca a~n a Sabık harbiye ne- · 
ÇOCUklar sağ kal<(..) ' zareti muhasebatı U• 

İzmit (HUIUll) - Adapazarmıı. .ığa· mumiye müdüril Ha
ra kByQnde tnyler llrpertict bir yıldırım cı Şevketin Nurullah, 
facluı olmuftur. Bir erkek, O.ç kadın ve Radi, Zek:f ve Sıddık 

(Dmltnt ı itlri •11fcda) isminde dört otlu 

-;:========~ vardır. Hacı Şevket, 
Kadın gözü ile 

Bugünkü Avrupa 
Kurutef!Jlede, tram-
vay caddesinde 153 
ve 1~ numaralı iJd 
eve sahiptir. Bunlar
dan 153 numaralısm-

Anlatan: Muazzez Tahsin .da kendisi çocuklart.' 
le beraber oturmak

T anınmış romancının ka- ta. dil~rlni kiraya 

dın o/cuııucu/arımız hesa- vermektedir. Bi1yQ.k 
~ oğlu Nurullah dok· 

bına Parise kadar gaptılı tordur. Elyevm m- _ 
,, b zlzde bulunmaktadır. Jtata, faelcıs,ea W&u otan n N JccıtU raJccıltmcf~ ,_,.. 

Ycınılcma hf lamaclcıtı etWel sega atin intı a/arı Radi Beyollu posta- mbıtcı memurlan cıraıı nda 

eli JiMnfn senelik IU sporlan 1 içinde mettebln &ıtıncle hazırlanan A• Y 8flft 88fllJOfUZ hanesinde memurdur. Sıddık ilt..ztkl. ele 1 Hacı Şevket, bir mUdc:hıt evvel, bil~ 
~=alan dilD btlrik btr iDUam hada JBPıldı. (Dewcmu 1 had •ıdtıdaJ "----~ımı!"!''l!!!!l!l"-"""!Wll!I~ hfç~lr ' ~~~' (Dmnnı 4 ttıefl •ıdabJ. 
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Her gün Resimli Makale: x Kin zaaftan dogar x Sözün Kısası 

Franko denizaltı 
Meselesinde 
Türkiyenin vaziyeti 

Yazan: Muhittin Birgen 
c:;p ürkiye hükılmeti, İspanyol ge -

U milerinin torpillenmesi ve Mar -
maraya bir Frankist denizaltı gemisinin 
girmiş olmasından §ilphe edilmesi hfıdi

seleri hakkında ecnebi devletlere ikı no
ta verdi. Gazetemizin dünkü nüshasında 
neşredilen bu notalar meseleyi kiıfi de -
recede tenvir ve izah etmektedir. 

Bu notaların verilmesi sebepsiz değil
dir. Boğazların enternasyonal hukuki bir 
vaziyeti vardır. Türkiye devletinin emni
yet ve sellmetine tall(ık etmlyeıı ahvlll
de bütün milletlerin gelip geçmelerine 
açık bulunması icap eden Boğaz sulan -
nın emniyet ve asayişini temin münha -
sıran Türkiyenin hakkıdır. Bu, Türkiye 
için bir hak olduğu kadar ayni zaınnndıı 
bir de vazifedir. Bunun için, Türkiye iki 
hadise karşısında devletlere lazım gelen 
malümatı vermiş ve icap eden tebliğatı 
da yapmış bulunuyor. 

Türkiyenin son günlerde tesbit ettiği 

iki v!kıA vardır: Biri, kara sularımızöa 
bir İspanyol hükCimet gemisinin torpil
lenmiş olması, diğeri de Franko hükll • 
metine ait olması lbıın gelen bir denıul
tı gemisinin Marmarada görilnmüş oldu· 
ğuna dair bir şüpheye düşülmüş bulun • 
masıdır. Bunlardan başka, bizi yalnız in
sanlık düşüncesi bakımından alakadar e
den bir hadise vardır ki o da ilk defa .ka
ra sulanmı.z haricinde batırılmış olan İs
panyol gemisinin kaptan ve tayfa~ının 

akibetleriydi. Hükumetimiz bu hadiseye 
yalnız insanlık duygusile allkadar ol -
muştur. 

* Evvelce de söylemiş olduğumu.ı: \'e~bl-
le, kara sularımıza sokulmak ve yahut 
Marmarayı kadar girmek teklifsizliğtn

de bulunan bir denizaltı gemisine karşı 
Türkiye hükt'.lmeti lazım gelen tedbirleri 
almakta tereddüt etmemiştir. Bu terl ·' 
birler şunlardır: 

Kara sularımızda veya Boğazlarda ve 
yahut Marmarada tesadüf edeceği • 
ıniz her hangi bir denizaltı gemisine knr
şı Türkiye hükumeti, bu gemlyi batır -
mıya kadar giden muhtelif muamf'Jele -
rin tatbikinde kendisini serbest sayıyor. 
Kara sularımızda her hangi bir eent-bi -
nin bu tarzda hareketlerine. her hangi 
bir korsanlığa karşı müsamahakar ola -
mayız. Kara sularımızda veya Bo~ıı-:rJnr
da göreceğimiz bir harp gemisine karşı 
enternasyonal hukukça muayyen nıan 
prtlar dahilinde ne yapmak lazım 'tPlir
ıe onu yapacağız. 

Muhitimizde ys~ıyanlar arasında düşmanından nefret 

edenle, intikam almayı düşünenler pek çoktur. Fakat güt· 

Düşmanınızı biliniz, bu, sizin için bir kuvvettir. Fakat 
kendilerini nefretle takibe, kendilerinden intikam almıya 
lüzum yoktur. Zayıf düşer, istediğinizi yapamayınca da 
acize.len mUt(_,Vt>Jlit bir tembelliğe kendinizi btralnrsınız. 

İnsanın düş.~anını hissen kahretmek için yapabileceği f:n 
iyi şey şah~ar. kuvvetlenmek, tehdidini her vakit yapahile
cek bir va~:iyette bulunmak, ondan sonra da sükun içinde 
yaşamaktır 

tükleri gayeye varanlar enderdir. Bunları tetk•k ed.riz. 

Kendilerini nefrete ve intikama sevkeden hissin karaktN'· 

]erindeki za8ftıın ileri geldiğini görürsünüz. Bu gibı atlam

ları gayelerine varmaktan alakoyan da tembellik1erjc:liı:. 

(~-s~o __ z __ A_R_A_D_S_D_N_D_A_) 
9 yaşındaki 
Gelinin 
Kagın babası davacı 

·----·~---------------------· 
~J HERGütl_ BiR FIKRA 

Nişan 
istibdat devrinde Anadohıdıı l;ı:r 

vilayette yaşıyan mütegallibedeT~ bı
rine bir nişan verilmi§. Mütegallibe -
den olan adam nişanı göğsü.ne takıp 
valiyi ziyarete gitmi§ .. Vali ile biraz 
şuradan buradan konuştuktafi sonra, 
göğsündeki ni§anı göstererek: 

- Bana bir nişan gönderildi, demi;, 
buna memnunum. Fakat her zama-ı 
bindiğim bir atım var, onun için. de 
aynca bir ni§an istiyeceğhn, gönde
rirleT değil mi? 

Vali cevap vermiş: 
- Böyle nişanlar batan eşeklere de 

gönderiliyor, fakat atlara gönderil -
diğini şimdiye kadar hiç duymadım. 

·-------------------------· Bir oturuşta 
233 yumurta giyen 
4 arkadaş 

Bir müddet evvel Amerikada Ev -
nik isminde dokuz yaşında bir kız ço
cuğu evlendirilmişti. Fakat damadın 
babası Con mahkemeye müracaat e -
derek bu nikahın bozulmasını istemiş- Avustralyalı bir delikanlı, lokantada 

Vaterlo zaferi 
Falaka sagesliıde 
Kazanılmış 

Estepeta 
Şuaı 

E. Tala -

K omik Kel Basanın, mezarında 
kulakları - eğer hal8 düşme< 

mişse - bol bol çınlasın! Bundan otuz, 
kırk yıl evvel tasavvur edin, sahne~~ 
bilmem hangi oyunda tatbik eyledığ1 
bir putlaştırma usulünü fen bugün res
men hakikatlendirmiş bulunuyor. 

Acaba, hatırlaya:ı kaç kişi kaldı? ~ 
san merhum, o - adını unuttuğunı 
oyunda, elinden kuı·tulmak istediği be-" 
lalıyı, tılsımı kendince mücerrep: 

- Estepeta! 
Sözile bir anda put gibi dondurur, 

sonra merhameti galip gelince de: 
-Püf! 
Der, hali tabiisine iade ederdi. 
O vakit alelflde bir maskaralık te '" 

lakki edip de gülme ile karşıladığını~ 
bu mucizenin, cenubi Afrikada, faklı 
fenni bir surette tekrarlanmış olduğır' 
nu son "Zamanlarda gazetelerde ok\l ' 
duk. 

Eğer aslı varsa - ki neden olma -
sın> - Geçenlerde Capetown şehrind• 
motörle işleyen bütün vasıtalar, o~ ~ 
mobiller, tramvaylar, otobüsler, fabrı • 
kalar, elektrik santralı. telefon şebek"" 
si, ve hatta telsiz cihazları hep ayni ııı~ 
manda ve ansızın durrmış, ancak üç d& 
kika sonra tekrar işlemeye başlanıt~ 

Yapılan tahkikat henüz müsbet b 
netice vermemişse de, dolaşan rivayet'" 

" lere göre bu durmayı, kimin taraf trı JA 
dan icat ve tatbik edildiği şimdilik be 
li olıruyan gizli bir şua'a atfetmek li' 
zım geliyormuş. 

ı Fennin bugün almış olduğu hız sıı'" 
yes1nde her şeyin mümkün olaca~ırı• 
iman edenlerden bir~ de benim, \1: 
mucidi henüz meydana çıkmayan b 
şuaa da inanıyorum. 

6 Ancak, herhangi bir işde, bak~1 _ 

yenmesini hoş gör'l1cm. Bugünkü gurı 
de motörle işleyen eşyamn üzerin~ 
tatbik edilen bu marifetin keşif şer 

'bizim rahmetli Kel Hasanındır. 
Lamı, cimi - yahut ki yeni alfab~ 

ye uygun olsun diye - lesi, cesi yo1't• 
tur! Yeni şuaa, teberrüken: Estepe r 
şuama, (Rayon Estepeta) adı verilnı 
ll, Hasanın ruhu ~Ad olunmalıdır. d 

Hem de siz, şuna bakln ki, dünya ~ 
csaçmadır!:t diye hiç bir şeye gülıtl~ıY 
meli imiş .. Günün birinde hakikat 0 • 

veriyor da, insanı mahçup ediyor. 
E. T~ _ _..... . -· ...... ,,....;, ............. _. .... _..._. 

Böyle bir gemiye kara sularımızda te
sadüf edersek yapacağımız muamele ile 
Boğazlarda veya Marmarada tesndiil et
tiğimiz zaman tatbik edebileceğimi1. ted
birler arasında bir fark olmak zaruri • 
dir. Birincide, faraza, gemi kara snia -
rımıza yanlışlıkla girmiş olduğunu iılclla 

edebilir; bu takdirde yapılacak muame
le başkadır. Fakat, Boğazlara "'" Mar -
maraya bizden izin t.lmaksızın V'? yan
~ışlıkla girilemiyeceğine göre böyle bir 
ihtimalde, bir insan, girmek hakkım haiz 
olmadığı bir yerde neye uğrarsa denizaltı 
da ayni akibete uğrar. Boğaz.1arm hudu
du içinde bulunan her hangi bir hP..rp f!C
misine karşı Türkiye hükumeti, hunu 
imhaya kadar her türlü muameleyi yap
mıya ve her türlü tedbiri tatbika sala -
hiyettardır. 

tir. • oturmuş öğle yemeğini yerken üç arka -
Con'un nikahın bozulması için gös- daşı daha gelmiş, onlar da yemeğe başla

ter<iiği sebepler ne yaş küçiiklüğü, ne ":~şla~. Derken söz yu~urta yemeğe dö
de sıhhi mazeretlerdir. Kavınbabaya • k.ulmuş. :Ben ~az.la ~erım, .~e~ !azla y~r
göre gelinin ne evde ne mektep.e bir sın> şeklınde ı_ş ıddıaya dokulunce do~t 
şey öğrenmesine imkan yoktur. Çünkü kafadar ene duruyoruz, bakalım, hangı
Evnik bu yaşta olanlara nisbetle pek miz yumurta şampiyonu olacağız> de -
ahmak bulunuyormuş. Bundan başka mlşler, ve işe girişmişler. 

İngillerede çocuk mahkemeleri yeh1 
bir terbiye usulü takip etmektedirler. 

Bir /nglliz filosu 
Limanımıza 9ellyor eP 
İngiltere Akdeni.z donanmasına ır..1, 

h kru .. rıerı 
sup Delhi ve Despadc vazo ~ 

* 

bir yumurta haşlamasına bile kadir de Sonunda: En yaşlıları 69, ortancaları 
ğilmiş. 60, küçükleri 59, Avustralyalı delikanlı 

Bütün bunlara rağmen yirmi iki ya. da 51 t~ne olmak üzere tam 233 yumur-
şında bulunan damad gelinden fevka • ta yemışler_. ___ ....._ ____ 
lade memnundur. Bu memnuniyetini 
mahkemede ısrarla söylemiştir. Bu va
ziyet üzerine de mahkeme, kayınbaba
nın verdiği boşanma istidasın: reddet

5()()() sene sonra insanlar 
nasıl olacakmış? 

Amerika alimlerinden bıri olan Bar-
miştir. ......... ____ ...... -.................. -·--- ker düşünmüş, taşınmış, orijinal bir şey 
sında bulunan bir siyasi hareketin enter- bulmak istemiş ve nihayet 5000 sene 
nasyonal münasebetler bakımından hu sonra insanların ne olacağı hakkında e · 

Görillüyor ki hükfunetimiz son giin • kadar büyük teklifsizliklere ve saygısız- tüdler yapmış. 
lerdekf hldiseleri tetkik ederek lazım lıldara kadar gitmekte beis görm~mış Çıkardığı netice de oldukça garip: 

Suçu sabit olan çocuğu, gayet güçlü, 
kuvvetli ve neş'esile maruf bir papazın 
yanına gönderiyor, ve dayağın cennetten 
ç:ıkma olduğuna inanan papaz da, mahke
me kararını yerine getirerek, suçluyu 
bir güzel falakaya yatınyormuş. Bu su • 
retle bir çok yolsuzlukların önüne ge • 
çilmiş olduğunu söyliyen papaz diyor ki: 

- Ben dövmeyi, hele falakaya yatır • 
mayı sevmem. Vazife icabı, birisini döv
düm mü, hastalanır ve biraz viski içmeğe 
mecbur olurum. Falaka, gayet sıhht bir 
İrlanda adetidir. Sonra gayet işe yanyan 
ve bugün de tatbik edilebilecek en mo -
dern bir terbiye usulüdür. 

İngelfield, İcaros, İmo~en ~~id~ ~111• 
ripleri 1 Eylfıl çarşamb::ı gunu 1.nı 
mıza geleceklerdir. ;il' 

Ge:niler, şehri top atmait ~~~el" 
selflmhyacaklar ve mukabefo gor~r•erl 
lerdir. Delhi ve _Despadc? ~va:öo ~et 
4850 şer ve torpıdo muhr;plen 1: 5 ,13-
tonluktur. İngiliz harp ge:nilerı f,:~tl -
lün yedisine kadar lin:ıanımızda :ıc~ôS ' 
caklar ve ve buradan Varna ve ~ o!l' 
tence limanlarını ziyaret ettikten s 
ra dönerek Akdenize çıkacaklard1\ıı~ 

İngiliz gemileri limamm!zda bU tıet 
duğu müddet içinde resm~ :ıiyare 
yapılacaktır. ·-~ 

gelen tedbirleri almıştır. Hakimiyet bulunması her halde hoş bir şey df'ğil - 5000 sene sonra bütün in~anlar ba~-
hakkına karşı her hangi bir tecavü1.e de- dir. tan aşağı saçsız, yanı ke1 olacaklar - Diin hafJa balatla.~ '!fi'' 
lil, hattA en ufak bir teklifsiz.Jiğe bile Ümit ederiz ki hükUmetimlzin l\Jdığı mış. Hiç birinin tek bir dişi bulunmı- Yeşilköy rasat merkezinin wrdifl ~ 

Meşhur Vaterlo muharebesinin dayak 
sayesinde kazanıldığını bilir misiniz? .. 
Eğer meşhur falaka mütehassısı doktor 
Keate, askerleri falakaya yatırmasaydı, 

tarihte böyle bir zafer kaydedUemlye -
cekti.> 

müsamaha ile bakınıyacağı §Üphesiı olan bu kat't vaziyet, bu gibi hldiseler!.n te - yacak. Çünkü kimy1 ilmi o kadar iler· gözlük takacakm•• um1-tıe 
Tü .... lılmata göre dün hava um r· 

.. rkiye devleti, icabında en şiddetli ted- kerrürüne mAni olacak ve bilhassa Mıır- liyecekmiş ki, imanların yemek yemeğe İngiliz Alimine göre SOOO sene son-
birlere '--dar gı·deceı.;~ı d"'\•letlere bu l d d h 1 km S .. kl b ek luUu olarak geç-- &"' "' mara mese esi nihayet bir fÜphe P.n a- i .tiyaç an kalmıyaca ış. onra goz- raki insanlann aya annda ir t par 
suretle bildirirken '-endisi ı·le r~smc:n d ak kl 1m 1 · ku · '- bed k h b -'- 11 rd -w -'-' mittir. Bu yüzden a. - ha ileriye gi en bir v~ ıa §e ini a ı- er de riıyet vvetını .. ay ece , er mak uluna"'4LAt e e eAi t1m111Uardan 
rıünaae'--AA- bulunmadı~m•• .......... ,ko 1 en fazla sıcaklık ·~..r 5• .. r .-"" yacaktır. Muhittin B•rgetı kes baştan aşağı miyop o acakmış ve .eser kalınıyacakmtş!. 
hükfunetine karşı da lazım gelen. tf>hlf- ~. en az sıcaklık 
gatta bulunmuı oluyor. Ancak, şu nıık • ta 17,5 olarak kay-

taya da işaret etmeliyiz ki Türkiye hü • İ s T E R İ N A N j S T E R j N A N M A ! dedilmiştir. Rü%-
kCımeti, meçhul bir denizaltı gemisinin ıAr yıldızdan sani. 
Marmaraya kadar girmiş bulunduğuna yede beş metre 
tamamen kani değildir. Bu hususta yal- Dün acele bir !ş için otomobil ile Silivriye gidip gtümiş- üzerine 5 kilometrede bir memur tayin etmiştir. Bu me • sür'atle esmiştir. _ • .ttr • 

nız cşüphe> ye düşmüştür. Açılmış olan tik. 38 kilometre süren asfalt yolu tertemiz bulduk, iizcrin- murlar yakın köylerin halkındandırlar, ayda 22 lira aylık Hava tazyiki de 754 il göstentlll.-,Ü~J 
tahkl.kat ve tetkı·kat ile bu şu"ph .. ~in ha- de bir ,,.;;.p bıle yoktu. Sebebini merak ettik, orada aözü- il . k 1 la rd ..:ı----ı -»-- b. . ou··n de gene ru"tubet derecesi ,..., "v "' e gıyece a ır r, ve yu umuzun can uauuu· ınnuau ırı 
kikatle olan alakası ve münasebeti tes- müze bir çöpçü ilişti, arkasında temiz bir elbis<"', P.linde • . olarak kaydedilmiştir. 

süpilrge, J.-Qre1t rutgeldiği çer çöpü toplayıp duruyordu. olan \>u,güıel yolu ter temız tutarlar. Bult bir teY diyecek- 1--------ıııııımm-_."";.,.16 
bit edilecektir. Yapılacak tetkikat ''e b 1 • d k d '--..:ı-- -'-'- _1_....... 1 1 G.... : 5.21 Otl- • ıs.~ 
tahkikatın neticede bu şüpheleri takvi- Durup ıorduk ve 6ğrenJ SdikT kiE RNafia VlekllNeUA Nu yo unİ SslTnlz,Eöy1Re ir. Fi• Nat şiAm iNye ~M Atl&MI! ~·if o JNflna: lkılldi ı 16,00 - Akta• ı s.5' 
ye etmemesi temennisindeyiz. Yarın bQ. Yata r 20.51 - ı-ır ı ~ 
tiln İspanyayı temsil ederek kendisınJ Lıaf ... 1555 - Arabl ..-
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Çinde Japon 
İngiliz sefirini 

tayyareleri 
yaraladılar 

(Bo,taf'afı ı inci ıa1/fcıda) 1 Londra 26 (A.A.) - Hirota'nın tar-, Vaşington 26 (A.A.) - Reisicum -
Londra 26 (A.A.) - Çindeki İngiliz ziye ve t~essür telgrafında ezcilmle. d~- hur Ruzvelt, bugün hariciye nazırı Hull 

lefirinin maruz kalmış olduğu suikasd nillyor ki: Japon hava kuvvetlenmn ile görüşm~tür. Sanıld:ğına göre u . 
-.eya uğramış bulunduğu kaza hakkın- İngiltere büyük elçisine bilerek ve kas zak Şark vaziyeti bu görüşmenin mev
daki haberin neşri büyük ~ir heyecan ten hile~ etmeleri mev~u ~ahis ola- zuunu teşkil etmiştir. Konuşmadan son. 
'lıtandınnıştır. Gazeteler, &Jans haber- maz. H~d~se §~Y~.nı teessür bır yanlış- ra uzun süren bir kabine içtimaı yapıl-
lertni büyük başlıklarla neşretmekte- lık eserıdır. Buyuk elçi Japon kuman- .. k 1 h kk d h. b. 
diı>Ier. İngiliz efkan umumiyesindeld danlığını haberdar etmeden tehlike ~~~.~e muza d~re er. :. ın 1'.a. ıç f;~r 
•ltsülameller, bu hadise karşısındaki mıntakasına girmiştir. Japon hükfuneti e ıg neşre 1 memış ır. A ·taama • , 
fevkalade hiddet ve infial ile kendile- hadisenin vukuu şeraitini aydınlatmak mühim kararlar alınm1ş olması pek 
?'ini göstermektedir. için şiddetli bir tahkikat açacaktır. muhtemeldir. 
~ ......................................................................................... ~ 

Sa ntander'in işgali 1 Musolini 
b • • • Almanyaya 
"omada hır ltalyan zaferı Gidiyor 

suretinde telikki ediliyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

;etlerinin muvasalatından evvel şarka 
0ğru çekilmiş ve yeni mevzilere iltica 

ttrnişt· tr. 
Santanderin Frankocular tarafından 

~~a~!· bütün İtalya ve bilhassa Romada 
Uyuk sevinçle karşılanmış, coşkun te

tahura tlar yapılmıştır. 
h Bu münasebetle, Franko saflarında 
arbeden İtalyan askerlerinin kıymet ve 
~hiliyeti açıkça tebarüz ettirilmekte 
.: hu zaferi temin ettikleri söylenmek
>edir. 

Madrid mukavemet ettikçe 
Ilı. Londra 26 (Hususi) - Santanderin 
b kutunu haber veren sab~h gazeteleri, 
t ~un İspanya hartbini intaç edemiye -
~~ını ve Madrid mukavemet gösterdiği 

llddetçe beynelmilel alakanın kesllmi-

yeceğini yazmaktadırlar. 

Bazı Fransız gazeteleri de ayni müta
leada bulunmaktadırlar. 

İngilterenln yeni bir protestosu 
Londra 26 (Hususi) - İngiliz bay· 

rağı taşıyan bir Yunan petrol gemisi, 
Barselon açıklarında meçhul bir tayya
re tarafından bombardıman edilmiş -
tir. Tayyare beş bomba atmış, fakat ge 
rniye isabet vaki olmam~tır. 

İngiltere hükfuneti, İngiliz gemile • 
rine karşı yapılan taarruzlar münase
betile Franko makamlarına b!.r protes
to tevdi etmiştir. 

Protestoda bu kabil taarruzların te
kerrilril halinde İngilterenin ahval ve 
vakayiin icabatına göre hareket etmek 
hakkını muhafaza eylemekte olduğu be 
yan edilmektedir. 

20 bi;M~Çinde 
Japonlara yardım edecek 

Berlin 26 (A.A.) - Siyasi mehafil, 
Musolini'in B. Hitleri ziyaret etmesi ih
timalinden bahsetmekte berdevamdır. 

Berlinde dolaşmakta olan şayialara 
inanmak lazım gelirse Duçe, Alman or
dusunun sonbahar manevralarında ha
zır bulunmak üzere önümüzdeki ayın 
sonlarında Almanyayıı gelecektir. 

Monako Prensi Atinada 
Atina, 26 (Hususi) - cFister Anna• 

ismindeki İngiliz yatı ile seyahat et • 
mekte bulunan Monako Prensi dün bu
raya gelmiştir. 

Askeri 
Terfiler 

(BQ.f ta1'afı ı inci sahifeck) 
tir. Liste bakanlık zat işleri dairesi reisi 
General Salim Cevad ve maiyeti tarafın
dan İstanbula götürülmüş ve yüksek tas
dike arzedilmiştir. Bu yıl terfi edecek 
generallerimizle, generalliğe terfi ede
cek albaylanmızın kimler olduğu henüz 
bildirilmemiştir. Liste yüksek tasdikten 
çıktıktan sonra yeni generallerimiz ve 
terfi edecek generallerimiz belli olabile-

(B cektir. Listenin yarın (pugün) yüksek 
,.,_ aş tarafı 1 inci sayfada) 1 Ceneve 26 (A.A.) - Montecuculli 
~ıcı.rnak tasdikten çıkması muhtemeldir. 
l'itıı şartile tevkif ettiği Çin gemile- kruvazörü, 700 kişiyi hAmil olduğu hal 

J batırmıyacaktır. de Uzak Şarktaki İtalyan kuvvetlerini Diğer taraftan jandarma genel komu-
"" aponlar, lüzum gördükleri takdirde t kvi t k Ü b d h k t tanlığı da bu 30 ağustosta terfi edecek 
""il b a ye e me zere ura an are e jandarma subaylarımızı tesbit etmış· tir. 
dı. e i bal",;.ağını taşıyan gemileri de dur- ef.n..f .. tir 

... ra k "'~ · Jandarma terfilerine aid liste de İstan-
•·., ra hüvivetlerini tesbit edecekler Kolera tahribat yapıyor 
v" " bulda bulunan jandarma genel komutanı 
I ~raştırmalar yapacaklardır. Toki? 26 (A.A.) - Hongkong'dan General Naciye gönderilmiştir. Jandar-

t ogolJar, Japonlara yardım ediyor .gelen bı: haberde bu şehirde kolera • ma terfilerine aid liste lstanbulda İç Ba-
l'rıa.ı01. nd.ra 26 (Hususi) - Mogolların, şl- nın tahnbat yapmakta olduğu blldirll- k C H P G 1 Sekreteri B ş··krü 
b Çınd J 1 d d kl i kt d' .. an ve . . . ene . u :ıcıı e apon ara yar ım e ece er me e ır. K j d enel komutan G 

rUmekt d. S lı .. ün k d 800 ak' lm aya ve an arma g ı e. 
l:ı· c ır. a gun e a ar v a o uş, 1 N 1 t f d görilldilkt 
lr hah ·· 20 b' M 1 k 1 bl d 60 ki i ölmü tü nera ac ara ın an en son-~ah ere gore ın .logo as er musa ar an ş ş r. . ra yu··ksek tasdike arzedilecektir. 

l:ııitt~ Şimdiden şimali Çine hareket et-
-YLlr. BI ld Ordu ve jandarmada terfi eden subay 
tıo r yı ırım ve askerl memurlarımızın terfileri 30 a-
~l golların bu yardımına mukabil, Ja- Üç kadınla ğustosta kendilerine tebliğ edilmek üze-
~;r da Mogol istiklalinin teminine re cumartesi günü telgrafla bulunduk-

et Vereceklerdir. Bir erkeği öldllrdil ları kıt'alara bildirilecektir. 
~ İki Japon alayı "'cıda) 

ltıcı\langhay 26 (A.A.) - Bir Çin menba- (Bwnrafı ı incl .a.yJ 
arı b birer yaşlanndaki iki çocuktan ibaret 

~iç b ildirildiğine göre bu gece kat'i bir aile, tarlada harman yaparken hava 
~tııe!rd muharebe olmamıştır. Yalnız ge- birdenbire bozulmuş ve şimşekler çak
('.tı- e karaya çıkarılmış olan Japon 
l 'ilat mıya, yıldırımlar düşmiye başlamıştır. 
"lltı ına karşı Wousoung, Liouho ve en Yakında bulunan erik ağacının altına 
);ı~11 mıntakasında şiddetli hücumlar saklanan zavallılara yıldırım isabet et-
l!ı~t lllıştır. Letiende iki Japon alayının miş. ca• kadınla erkek lAhzada ölmüş
~h~ edilmiş olduğu, fakat Liouhoya !erdir. O esnada anneleri tle beraber ve 
~1~trı .mikdarda takviye kıtaatı çıka- kucaklarında olan birer yaşlarındaki iki 
\>a~ rıvayet edilmektedir. çocuğa bir §ey olmamış, bunlar neden 

>,ea~ 1llda mühim muharebelerin başlı- sonra oradan geçenler tarafından kurta-
1 tahmin ediliyor. 

rılmışlardır. Bu vak'a, her tarafta derin 
~ Şimal cephesinde bir teessür uyandırmıştır. 

~~:kin 26 (A.A.) - Japon kıtaatı, --... - ...................... ____ _ 
~~ilcı~ou geçidini tamamile işgal etmiş r-:-
)~ lr, Çin kıtaatının kuvvei külli- lnöna ailesinin 
'~ J.apon tayyareleri tarafından ta -
~ li~1lınekte olduğu halde garba doğ- Teşekkürleri 

l1ıı at etmektedir. İstanbul 26 (A.A.) - Bir evl!dını 
~· titl~cinng mıntakasında Liouliho kaybeden İnönü ailesiyle valdesl ve 
:-et, tıın garp sahiline hakim tepe- kardeşleri tomelli ailesi lCitufkAr tazi-

~e:leşmiş olan Çinliler, anudAne yetlcriyle acılarını paylaş:ın dostlan-
b:ı hU!tavemet göstererek Japonlarm na Anadolu Ajansile teşekkür ve min-
'lıı~ltareketlerini pek ziyade batileş - netlerini sunadar. 

tedırler. Ba,vekili taziyet 
~ ~· Bir gcı'!'Crnl öldü Başvekil İsmet İnönilnü, rliln Hey-
d ~ı~ 26 (A.A.) - Sunkin'den bil • belldekl köşklerinde birçok zevat zi-
~~ fiıne göre bir Mançuri kuvveti - yaret ederek biraderlerinin vefatı do-

~ ~~anda etmekte olan general Fu - layısile taziyette bulunmuştur. İktısad 
~ ()b·~ıtaatını tar:1ssud ederken bir Vekili CelAl Bayar da, dün Heybeliye 

. Usilnün isaEetij:le tclcj oLmuş - gitmiş ve Başvekili ziyaretle tazlyetini 
btldirmisttr. 

Diln Londrada milhim 
Bir tebliğ neşredildi 

(BCl§taf'afı 1 inci sayfada) 
İngiliz büyük elçisinin yaralanmasına 

sebeb olan hAdise haberi Londrada bil· 
yük heyecan . uyandırmıştır. ~azeteler 
uzun tafslllt vermekte ve bu hA.dise ne
ticesinde doğan vaziyetin fevkaIMe va
hametini tebarüz ettirmektedirler. 

Reuter diyor ki: Resmi mehafil Japon 
hükumetinin teessür ve tarziyelerini 
memnuniyetle kaydetmiştir. Maamafih 
şurası da kaydolunmaktadır ki, İngiltere 
hükômeti Japon ve Çin hükfünetlerine 
evvelce müracaatla İngiliz menafiine 
karşı yapılacak her türlü hareketten 
mes'ul tutulacaklarını bildirmtı ve buna 
iki hüktlmetin de nazarı dikkatini cel
betmiştir. Mütecavizlerin Japon kuvvet
leri olduğunda şüphe yoktur. Bilyük el· 
çinin bu hAdiseye yanlışlıkla kurban 
gittiği kabul olunmakla beraber bir hu
susi otomobilin harp UAn edilmemiş bu
lunduğu halde bombardımana maruz tu
tulduğu da tebarüz ettirilmektedir. Şu
rası da unutulmamalıdır ki, Japonlar 
sulh halinde bulundukları yabancı bir 
millete alt topraklarda hareket yapmak· 
tadırlar. İngiltere hükO.meti tedbirler al
mağı kararlaştırdığı zaman bu noktayı 
naJ:arı dikkatte tutacaktµ'~ 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklikler 
Faris 26 (Hususi) - Yugoslav kabine

sinde bazı mühim değişiklikler yapıla

cağı tahakkuk etmektedir. 
Saltanat naibi prens Polün son gün -

lerde yaptığı istişareler, mütesavver de· 
ğişikliklere delil addedilmektedir. Kuv
vetli tahminlere göre yeni kabineyi tek
rar Stoyadinoviç kuracaktır. Dahiliye 
nazırı Anton Koroşezin ba~ka bir neza
rete tayin edileceği de söylenmektedir. 

Ortaya atılan diğer bir şayiaya göre 
de Stoyadinoviç başvekaletten çekilecek 
ve yeni kabinede yalnız hsridye nazırı 
olarak kalacaktır. 

Esrarengiz denizaltı 
Uemisi ltalgan 
Hükümetinin malı mı? 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bu alakayı artıran bir sebep te bu de
nizaltıların, Franko hükümetine değil, 

doğrudan doğruya İtalyaya aid olduğu 
hakkında haberler çıkmış olmasıdır. Ay
ni zamanda, ikinci bir haber de Franko
nun İngiltereye bir nota vererek Akde
nizde harb malzemesile yüklü olan her 
geminin, hangi bayrağı taşırsa taşısın, 

nasyonalist İspanyanın deniz kuvvetleri 
tarafından batırılacağının bildirmiş ol
duğunu söylüyordu. Ciddi görünen bir 
membadan çıkan bu havadis ne tcyid ve 
ne de tekzib edildi. 

Bütün bu hadiseler bir araya gelince, 
Avrupa efkarında yeni bir endişe uyan
dı ve cacaba bu işde İtalyanın hususi 
bir parmağı var mıdır?• diye düşünül

meğe başladı. Pester Lloyd gazetesi, yaz
dığı bir başmakalede bu mesele ile meş
gul oluyor. Pester Lloyd bu işde, her 
hangi bir suretle İtalyanın parmağı oica
bileceğini kabul etmiyor. Yani, sade o
nun kendi denizaltılarını bizzat veya 
Franko vasıtasile harekete getireceğini 

kabul etmemekle kalmıyor, hatta Fran
ko hükumeti üzerindeki nüfuz ve tesiri
ni kullanarak onun müfrit teşebbüslere 
geçmesine mani olacağını dahi iddia edi
yor. 

Merkezi Avrupanın bu mühim siyasi 
gazetesi bu bahiste şöyle düşünüyor: cİ

talya, diyor, bir zamandanberi İngiltere 
ile münasebetlerinin ıslahı için çalışıyor. 
Akdenizde bütün gemilerin serbestçe ve 
emniyet içinde dolaşmalan prensipine e
hemmiyet veriyor. Palermoda Musolini 
tarafından irad edilen nutkun gayesi de, 
Londra ile Roma arasındaki bulanık va
ziyetlerin temizlenmesi için yeni müza
kerelere zemin hazırlamak olduğuna gö
re şu sırada İtafyanın şark! Akdenizde 
yeni yeni meseleler çıkmasına taraftar 
olması ihtimali kabul edilemez.> 

Meselenin bu tarzda mütaleası boş de
ğildir; şu sırada İtalyanın Akdenizin ser
best ve enternasyonal sularında bile ken
di elı veya teşviki ile meseleler çıkar
mak istiyeceğine biz de inanmayız. As
len İtalyan olan bir denizaltı gemisinin 
Marmaraya kadar sokulması ihtimali de 
hiçbir suretle varid olamaz. Bu hususa 
dair İspanya hükômet gemileri kaptan
ları tarafından açık veya 'imalı tarzda 
söylenmiş olan sözleri tarafgirane · ve 
hattA maksadla söylenmiş sözlerden te
IAkki etmek zaruridir. 

f f ffAD1SELER KARŞISINDA: 

Bir gazetede okumuşlar; geldJler, 
bana anlattılar: 

Beyoğlunda yabancı dille bağırıp 

öteberi satan iki kişi yakalanmış, ve 

E 
• lJzakşark vukuatı 

karşısında yeni ve eski 
dünya devletleri 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r in - Japon harbi, şimdiye ka -
V dar Iafzi ve fı'l~ herhangi bir 

müdahaleye sebep olmamakla beraber, 
eski ve yeni dünyamn büyük bir ala
ka ve dikkatini üzerine çekmekte de • 
vam ediyor. 

Bu kıt'aların belli başlı devletlerinin 
Uzak Şark hadise:eri karşısında duy -
dukları bu alaka, muhtelif ve müte • 
nevvidir. Bugün, bu sütunda bunları 

gözden geçirelim: 
FRANSA - Bu devletin Şanghay -

da büyük menfaatleri vardır. Bunun 
haricinde sahibi bulunduğu Hindi Çinf 
müstemlekesi, Çinin garbı cenubi kom 
şusudur. Japonlarm bu mıntakaya doğ
rn uzanmalarını, elbette ki, iyi bir göz
le göremez. Ayni zamanda Fransa, sul
hun tecezzi kabul etmez olduğuna ka -
nidir. Bu sebeple, Uzak Şark hadisele
rinin bir gün gelip Avrupaya sirayet 
edebileceğini düşünme1dedir. Bu se -
heple, Çin hfıdiseleri karşısında !ngil -
tere ve Amerika ile sıkı bir mesai bir -
liği yapmaktadır. 

İNGİLTERE - İn~ilterenin Uzak 
Şarkta on beş milyar İngiliz liralık bir 
sermayesi vardır. Bu seb~plcdir ki. bü
tün İngiliz efkarı umum;yesi, Japon -
lc;rın ecnebi menfa::ı.tine karşı daha hür
metkô.r davranmaların! temin için, ala
kadar devletlerle müşterek bfr hattı ha 
reket takip edilmesine taraftardır. Bil
hassa Şanghayın hare!<ih mmtakası ha. 
ricinde tutulmasına dair yapılan te -
şebbüslerin semeresiz kalması, İngiliz
leri asabi bir aciz içinde kıvrandırrnak
tndır. 

AMERİKA - Bu devlet için yarın 
karşı1aşmak .ihtimali yüzde yüz bir diiş 
man sayılan tek b!r mem1eket varsa o 
da Japonyadır. Amerikalılar, bu haki -
kati tamamen anlamış buiunmaktadır
lar. Çinlilere karşı bu yüzden duyduk
ları sempatiye rağmen yeni ihtilaf kar
şısında bitaraf kalmak istemekte Ame
rikalılar hemen hemen müttefiktirler. 
Bu yüzden, bütün memlekette büvük 
bir endişe ve tereddüt hüküm sürmek
tedir. Bilhassa bu muharebede~ galip 
çıkacak bir Japonyanın, kuvvet ve kud 
retini daha ziyade arttırması, duyulan 
endişeleri fazlalaştırmaktadır, fakat her 
hangi bir maceraya atılmak istemedik
leri için de, Japonya ile Çinin resmen 
haliharpte olmadık'arı tesellisi ile ken
dilerini avutmaktadrrlar. 

AL:MANYA - Son günlere kadar 
Uzak Şark ahvaline karşı bitaraf ha -
reket eden Almanya, son zamanda te -
reddüt eder bir vaziyete düşmüş.Ur. 

Avrupa devletlerinin Çin veya Ja • 
ponyadan birine temayül göstermeleri 
ihtimali, bu tereddüdün başlıca saiki -
dir. 

Almanyanın tereddi.ldünü mucip o
lan bir diğer saikte Japonya ile bir an 
laşma yapmış bulu:1ması ve buna mu
kabil Çin piyasasında hakim bir mev-

(Devamı 8 inci sayfada) 

Bir Tedai 
radan geçen devriyeler mezarlıkta nA .. 
rA atan İnciliyi çalyaka tutup götür
müşler. İnciliye sormuşlar: 

- Mezarın başında ne yapıyordun? 

her ikisinden de ceza alınını~.. ı • 
Güldüm: 

- Mezarda ya tanı tanırdım da ge -
çerken ruhuna bir fatiha okuyayım! 
demiştim .. 

- Niye güldün? 

Dediler .. Cevap verdim: 

- İncili Çavuşu hatırladım. 
- Demek bizim söylediğimize kulak 

vermedin! 

- Hayır, sizin anlattığınız vak'a 'ka
famda bir tedai husule getirdi. İn<'ill 

kavuğile, poturile gözümiln önünf' ge

liverdi. 

- Ne münasebet? 

- Münasebeti şu: Bir gün İncllt zfl 

zurna sarhoş bir halde bir mezarlıktan 
geçiyormuş. Mezarlann birinin lSnQn

de durmus. bir nArA atmıa. O sırada o: 

- Sen fatiha okumamışsın, nAd at
mışsın! 

- Ne yapayım, orada yatan fatiha
nın böylesinden hoşlanır. 

* Beyoğlunda yabancı dille bağınp, ö-
teberi satanlara; her halde: 

- Niye yabancı dille bağırıyorsu
nuz? diye sormuşlardır. Acaba onlar 
da İncili Çavuş gibi: 

- Burada oturanların çoğu böyle
sinden hoşlanırlar. 

:rarzında bir .c~~p verdiler mi! 

ismet Hul~ 



... ,,. SON POSTA 

Şehir otobüslerini sene 
başından itibaren 

belediye işletecek 

--Soruyoruz-
Trenden yavaş giden telgraf 

olur mu? 

Bir mahkOm saat 12 de tahliye, 
saat 2 de tekrar tevkif edildi 

Rahmi ismini ta§lyan bir zat ağus
tosun 6 ıncı günü Sıvas postahanesf. 
ne bir telgraf tevdi ediyor, mürselün
ileyhl Merzüonda elektrik, otomobil 
ve makine levazımı acentası Bay 
(F\ıat Önal) dır. Telgrafın yerine var
dığı tarih te 13 ağustostur. Göndere
nin elinden çıkması ile mürselüniley
hine varması arasında geçen zaman 
tamam 7 gündür. 

* * * Evvelce hırsızlıktan mahkum olmuştu. Cezasını 
dün bitirdi, hapishaneden çıktı, fak at çıkarken 
gene hırsızlık yapıp iki saat sonra yakalandı, 

çı ktıgı yere gönderildi 
Dün, adliyeye hırsızlığı itiyad ha • vaziyetinde hiç bir gayrıtabillik olJ11" 

line getiren bir suçlu getirilmiş ve Sul- dığma dair rapor vermişti. ~r 
tanahmet 1 inci sulh ceza bakimi Re - Dün yapılan duruşmada, hAkitn 

Bu gayri tabü geclkmeyf her han· 
gı bir fırtına neticesinde tellerin bo
zulmasına atfetmiyelim. Yaz ayların
da yaşıyoruz, hattın muhtelif merkez
lerden dolaşması ihtimali üzerinde 
durmayalım. Sıvas ile Merzifon ara
sında doğru bir hat vardır. Bunun 
içindir ki trenlerimizin 11 saatte ka· 
tettikleri bir mesafeyi telgrafın ta
mam 7 günde almasına ba]tıyor ve 
trenden yavaş giden telgraf olur mu, 
diye 

şidin karşısına .. çıkarılmıştır. İşin ~ari- şid suçluya sord~: . . JJr 
bi, suçlunun dun saat 12 de başka bir - Sen gene hır suç ışlemışsln·· , 
suçtan dolayı mahkUmiyetini bitire • pishanede arkadaşın Hüseyinin kuJI 
rek tahliye edilmiş olması· fakat gider duralarım çalmışsın. Ne dersin?.. _,.t 

1 1 S } \1 '] " " " • kA edefV 
ayak hapishanede bile bir arkadaşının .. uç u ası • c~rmunu ın ar 

. . şoyle cevap verdı: 
kunduralarını çaldığından, ıkf saatlık H f d' B · d bir y~ 
b

. b tid t k k - ayır, e en ım. u ış e . , 
ır ser es en sonra, e rar ya ayı e- 1 lık 1 k B Ik' · •..111'1'1• 

1 
'd' ış o aca .. en, evve ı mara~ ~ 

e vermesı ır. ı· · d h · 'k l tt' 11il) . . ye ımı a a yenı ı ma. e ım.. V" , 

Su~lun~ adı Vasildır. yasn ~un • bir şey yapar mıyım hiç? .. inanın 1" 
dan hır muddet evvel Yenıkapı cıva - na .. bu sefer, suçlu değilim.. . ~ 
rında bir bostana girerek, bir hayli seb- Fakat Vasil hakkında eldeki del~ 
ze çalmış, sonra bekçiler tarafından ya suçu işlediğini gösteriyordu. Neti ~ 
kalanmıştı. Ve daha geçenlerde ayni hakim suçlunun yeniden tevkifine , 
mahkemede duruşması yapılarak, su - rar verdi. Bu suretle dün saat t 2 r 
çu sabit olduğundan mahkum edilmiş- tahliye edilen Vasil, saat 2 de eline~<' 
tir. Vasil o vakit kendisine deli süsü lepçe vurularak, tekrar tevkifhB"'' 
vermişse de, tıbbı adlt suçlunun akli sevkedildi. 

Şehh'de bugün f§Uym otobü.tle1'den bi,. kaçı Soruyoruz/ 
Belediye, kanun usan: ·ayından son-ı ayni zamanda hllen çaltŞmakta olan s• b h 

ra şehirdeki otobüs servisini bizzat iş- otobüs hatlan üzerinde tetkikat yap • ır a çı va n 
letmeğe karar vermiştir. Otobüs !şlet- makta, bunların taşıdığı yolcu miktar- B k d 
me~ imtiyazı belediyenindir. Fakat be- lannı, kazanç ve zararlarını tesbit et· OSİaD UYUSUD a 
ledıye b~ hakkım §imdiye kadar isti - mektedir. Diğer taraftan otobüs işletil- 8 v Jd .............................................................. 
mal etmıyordu. mesine zaruret hasıl olup ta bazı se - ogu u Dün sabahki facianın tafsilatı 

miştir. Oğlunun ve kocasının oliuııll ~ 
şısında feryadü figan ederek saçıtıl ~ 
şını yolan zavallı anne, acı bir pyb• 

B~ hususta te~k~t ~a~m.~k ü:ere beplerden dolayı işletilmlyen Kurtu • Dün akşam geç vakit, Yedikule Rum 
~le.~ıye~e fe~ hey e~ı mu~ilru Hus - luş - Beyazıt ve Topkap •• Sirkeci yol- hastanesi civarında bir bostan kuyu _ (Baıt'l,.afı 1 met sayfada) 
nunun rıyasetınde bır hey et teşekkül lan da ayni komisyon tarafın::lan göz • sundan bir. ""'$€! ~ıkanlmıştır Tahld _ mal ve mülkünü dört oğlu arasında tak-
elrni~tir. Şehir i~inde elyevm işleyen den ~ekted\r: · kat~a göre hadise f\ldur: · sim etmiştir. Zeki, kendisine ald ~l~ 
otobuslere beledıye muvakkaten mü - Bel~ye. ı:ııtın. alacağı otobüsler 1 - Taşköprülü 329 doğumlu Abd ıı h para ve mallan. az zamanda yiyip bıtır· 
saade vermişti. Belediyenin kararma çin üç firma ile anlaşmış bulunmakta- oğlu Hasan iki ay kadar bir z.ama:d n. miş, Radi, paralarını bankaya yatırarak 
göre kanunusanidcn sonra bu otobüs - dır. Hangi firmanın ıeraltl en muvafık beri, Belgr~d kapısı dışarısında Fet~- bir .. tara.ftan da eline geçen paralan bu 
lerin yaptığı seferler tatil edilecek, yer görillürse otobüsler ondan. alınacak _ hın, Yoğurtçu bostanı namile m~ f 16 yekun üzerine ilAve etmeğe başlamıştır. 
lerine belediyenin işleteceği otobüsler tı:. Bu tarihe kadar belediye yeni oto- numaralı bostanında çahşmakta:. Ha Zeki, paralannı bitirdikten sonra, tekrar 
ikame olunacaktır. bils hattı ihdasına taraftar görünme • san, evvelki gün bostandan bir miktar babasına musallat olmaya, lllk sık para 

Belediyede teşekkü~ :.:~:p~:~Öı~:;~ .. beştjkıKocn- :::::.~f:rın7!:ı!:.,,.~ı~:~~~: P::~ 

Sayıavıar du .. nde esnafın kadar son yt ~ bo ~ d" s~.at vermeleri için tehdid etmeği iş edinmlş-
Fettaha· ra e ar 5 onmuş, tir. Nihayet, babası Hacı Şevket, iki ay 

Be. ku b d b. be kadar evvel, Zekinin iz'açlarından nlsbe-

d ti • • d• J d•ı · - n yunun, aşın 8 ıraz Y • ten kurtulmak için, yanındaki 15S nuer erını ın e 1 er fı~~e~::~::ayım. demi§ .. dolabın ba. maralı köşkün en llst katına taşınmış, 
.. F ttah ış • .. "' orada yalnız yatıp kalkmağa başlamıştır. 

İstanbul say lavlarından general Hak 1 arzedebilmesi için bu efradın tamamen e 1 bir muddet sonra, Hasanı ~- Zeki bir mQddet evvel, Be§lktaı sulh 
lu Şinasi, Ziya ve Yaşar ikinci defa dün tesbit edilmesi lhımdır. Bunun için de ramış, bahçede bl~.lamanıış, seslenmış, hukuk mahkemesine mOracaat etmiş, ba
E.ınaf cemiyetlerinın Belediye ci -(belediyenin müzaheretini istiyoruz. Hü c:ap ala~~ış, nihayet kuyunun ha· basının bunadığını, vasiye muhtaç oldu· 
varındaki bürosuna giderek esnafın dert kCtmet devairinin yardımını dileyoruz. §. 8 ~elmıştır. Orada, dolabı çeken bey ğunu iddia etmiş, kendisinin vasi tayin 
lerini dinlemişlerdi:-. Bu efraddan biri hükO.met müessesatm- gırlenn durmuş olduğunu, Hasanın edilmesini iltemt§tfr. 

Hamamcıların dilekleri da herhangi bir müracaatta bulunursa meydanda ohnadığını, bostan kuyusu - :&abası bunu haber alınca· 
Evvela günün m:selesi olan Kırk - f~inin görülebilmesi için kendislnde.'1 ~:O!an:1~ki kor~~uk tahtal.~ın.?an - Ben bunayıp vasiye bil; muhtaç ol-

çeşme suyunun yasa!\: edilmes. üzerine hüviyet varakası ıt0rulmalıdır. Esnaf tü Bın e üopm~ş oHuğunu gormuş - sam seni istemem kardeşin Radinln ve-
kapanan hamam· .. · d h · 1 · 1 r. unun zerıne uanın kuyuya ' · • ıar uzerm e amam- cemıyet erme kaydedilirse bu esnaf d" . .. ' . . . sayetini isterimi demi§. bu söz, Zekiyi fe-
cı.lar cemiyeti idare hey'etinden biri ;u teşekkülleri pek bilyük hizme!ler ya • ufuesın~en. şup~; e~~A Sili~rıknpı na halde kızdırmış, ı:aten kızdığı karde-
dılekte bulunmuştur: pabilirler.• po t mer ezme gı ere cilseyı anlat- fi Radiye kini büsbütün artmıştır. 

c- Belediye tifo vak'alarının ço • mış ır. N'h 
g 
.. ı .. · 'K k D J DUn akşam müddeiumumi muavin· ı ayet dlln sabah, Zeki, saat yedi bu-
~k matts.ı uBzerın:l 11rl çeşrn3e7shuyunu yda. Um Upınar lerinden İhsan' tab;bi adil Salih Haşim çukta uykudan kalkmı1, sandığındaki ta-

e ı. u su ı e ş eycn amam a ' - b lln 1 ğ tf :ır. 
faaliyetini tatil etmelc zaruretinde kal- M • • ve Fatih jandarma bölük kumandanı an~a~ını e e a ıntJ, aşa ıya, mu asa 
dı. Halbuki ötednberi Halkalı ve Tak· erasımı programı hadi.!e mahalline giderek tahkikata gi- inmıştir. O sırada kardeşi Radi, uykudan 
· 1 d K k 'b' h Hazırlandı rlşınişler Fatih itfaive grupuna tekrar kalkmış, işine gitmek Ozere hazırlanma-
ıım su an a ır çeşmP. suyu gı ı er ' • 
zaman hastalık mikrobu saçabilecek Balıklı hastanesinden telefon edilerek ğn ko~lmuı ve o da mutfağa inip ban-
vaziyettedlr. Neden onlar kapat lmıyor Büyük zaferimizin 1 S inci yıldönü - cesedin görüldüğü bildlrilmiş, itfaiye yoya gırml§tir. Zeki birdenbire mutfak-
da Kırkçeşme suyu kapatılıyo/ Hal • müne müsadif olan -'O Ağustos zafer ~ağınlmıştır. Biraz sonra itfaiye gel • tan ba:ıyo dairesine geçmiş, tabancayı 
kalı suyu ile çalışan ha 

3 1 
"k • bayramı günü Dumlupmarda büyük miş, itfaiye neferlerinden Ferit kuyu- kardeşıne çevirmiş, bir el ateş etmiştir. 

mel işlemektedir. Biz 7e:~o:r ~~y~~a merasim yapılacaktır. Bu merasime ait ya indi~lmiş, cesedi iple bağ.la~ı~, ce _ Kurşun, R~dJnin beynine isabe: etmiş ~c 
para verirsek 

0 
hamamlarla rekabet e- program hazırlanmıştır. Programa na • set çekilerek 18 metre derınlıgındeki za:ral!.ı delikanlı ·derhal yere duşerek ol· 

demeyiz. Belediyenin bu noklayı gö • za~a.~ mer~sime Millt Müdafaa VekA • kuyudan .çıkarılmı~tır.. muştur. . 
zetmesini istiyoruz.> letının tayın edeceği miktarda askeri Cesedın başında, dilşerken taşlara Bundan sonra, Zeki, çılgın ve kudur-
Hamallar umumi kitihinin söy1cdikleri kıt_'a ve bir hava filosu iştirak edecek, çarpmaktan mü~:":ellit satht bir kaç Y.,a muş bir halde evden fırlam~s· yanındaki 

Hamallar cemiyeti umumi katibi İs- abıdeye bakanlıklar ve Parti adına bi- ~. ~ldu~ ... sol gozunden de yara.landı~ı 155 numaralı eve geçmiş, üst kata çık
tanbulun her semtinden hamallığ kal· rer çelenk, Afyon, Kütahya, Manisa, gorülmuştur. Muayene eden tabıbi adıl mış, babasının yattığı odaya kopnuştur. 
dırmak doğru olamıynca~mı ar~~a ne Balıkesir Vilayetlerinden teşkil edile _ Salih Haşim, bu yaraların sukuttan mü Elindeki dumanı tüten ıilahını, bu sefer 
nakliyat yapabilmek için 'muntazam cek atlı. h~lk .kıt'alan ile Afyon, Mani- ~evellit ~~d~~?~. ve cesedin. suda b? - de, her şeyden bthaber uyumakta ol~n 
yollara ihtiyaç olduğunu, hamaiların sa, 

1 

İzmır ızcılerlnden milrekkep birer gularak oldu.ğünu tesbit etmış, defnıne babasına çevirmiş, üç el ateş etmiştır. 
kazancının arabacılar.\ geçmiş oldunu- kıta, Ankara ve fstanbuldakl Ünfver- ruhsat vermıştir. Kurşunların nçn· de, Hacı Şevketin başı-
nu söylemiştir. .::. site ve yüksek mektepleri temsilen M .. .f bl 6 na isabet ederek ıöz söylemesine vakit 

Otelcile.rin şik3yet1eri mahdut talebe hey'eti merasimde ha • uessı r IUm bırakmadan fSld(lrmQ§tÜr. Bundan son-
. Otelciler bermutad vercri çokluğun- zır bulunacaktır. Resim muallimi merhum Ziya Beyin ra, Zeki, tabancayı arka taraftaki koruya 
<lan şikayette bulunmuşla;, bazı esnaf A~nca A

0

fyon, Kütahya, Manisa, Ba· oğlu t~ Bankası hesabı cart ıefi Ulvi Ye- atmış,. gene 153 numaralı eve geçerek 
lıkesır İzmır A d f t B d nal'ın kardeaf Galatasaray lisesi 935 me- annesınin yanına gttmıı· 

cerpiyeti reisleri küçük sanayi zü:inre- . •. , Y ın, spar a, ur ur, :ı • 
zinden bir kısmınm evlerde verrıiden Denızlı, Konya, Seyhan, Eskişehir, Bi- zunlanndan ve Yüksek Mühendlıı mek- - Radiyi de, bunağı da öldürdüm! de-
kaçınarak çahştıklannı ileri sür~i.iş • l~c~k, Ko~aeli An~ara,, Bursa, İstanbul tebl talebelerinden Suav! uzun müddet· " 

kararak kendinden geçmiştir. r> 
Bu sırada, bir çocuk, caddede P~ 

bekliyen polis İbrabime koşarak dJ1 
tin ika edildiği evi göstermiş ve tab8

11 

sesleri duyduğunu söylemiştir. 
Nokta memuru İbrahim, bir tar & 

Amiri komiser Lutfiye haber verınlŞ. 
ğer taraftan da kendi hadisenin old

1
, 

yere koşmuş, tabanca seslerinın ınab ~ 
tini sorarken cinayet olduğunu ~~erı, 
ce hemen eve girip hfıdiseve ınudııll 
etmiştir. 

Gayet soğuk kanlılıkla annesinin J 
nmda oturan Zekinin kaçmasına rtıeY 
verilmemiş ve memurlar gelince ;:,ı 
lanmıştır. Zeki cürmünü itiraf e 
diğer kardeşi Sıddıkın kaçtığını, oıııJ ~ 
düremediğinden müteessir olduğull" 
söy }emiştir. ·lfJI ı 

Zeki dün akşam adliyeye sevkedı "lıı' 
ve ilk tahkikatla müddeiu~m! rtıU~ı' 
lerinden İhsan meşgul olmuştur· 1>'51' 
Zeki ifadesinde: Birkaç ay evvel bBedet" 
nın emlakini çocuklarına taksitn v•J 
ken mağdur olduğunu, kenn=sirıe şef 
olmak talebi karşısında da b:ıb851 tiıiJlı. 
ketin öbür oğlu Radiyi tercih et ffl{ 
bu yüzden her ikisine karşı da 
duyduğunu söylemiştir. rıt 

Suçlu bundan sonra, 4 üncü sorıı;0.r 
kimliğine sevkedilmiş, sorgusu yaP

1 
s0r 

tan sonra tevkif olunmuştur. suçlılı oe' . ..,e 
gu esnasında her şe)'i itiraf etrniŞ 
mfştir ki: . di'" 

- Babam ve kardeşlerim dt•lidıt J3ll, 
beni timarhancye göndE>receklerdl. .,ııfl 

• O•• 
fenalık yapmak istedikleri i<:ill• 

vurdum. \ dB ıcı' 
Katilin dün adliye koridorlarıll e<J'ır 

labalık bir halk kütlesi etrafını \ IS" 
mişti. Halkın tecessüsünden kaç1fl:ıı1o!' 
tiyen katil mendilile yüzünü sa 11gııı1' 
duvar diplerine, kapı aralarına 
yordu. ılld'dı!· 

Katilin babası Şevket 80 yaşl~ır Jı•1~ 
10 bin lira kadar nakit parası ve ıclif11jjt 
emlaki vardır. Kuruçeşmede bl~, ,ı· 
deposundan da, aynca ayda SO 1 
maktadır. tıb11' 

Dün ces~dleri muayene cd;:ıııe rııtı' 
adil Enver, her ikisinin de de 

:Jerdir. vılayetlerınden bıri umumt meclisi, bi- tenberl müptell olduğu hastalıktan kur-

Es f 
ri vilayet merke bel d · b' · d tulamıyarak, evvelki gece tedavi altında na Cemiyeti Hukuk l\liisavirinin z e ıyesın! ır1 e 

1 temennjsi • parti ve halkevini temsil etmek ü~ere bulunduğu Alman hastanesinde vefat et-
İstanbul Belediyesinden: 

En esaslı noktaya esnaf cemiyetleri seçece~leri. ü~er kişilik birer hey'et te miştlr. Cenazesi dün ikindi vakti Maç • 
huku~ müşaviri ve sucular cemiyeti me~as.ıme ışt~rak edecek, bu hey'etler kadakl Teşvikiye camiinden kaldınlarak 
reisi Izzet temas etmiş demiştir ki: de abıde!e bırer çelenk koyacaklardır. Fcrikl5yündekl aile makbereslne dclnedi-

•- Esnaf teşkküller: memlekete na- 30/Agustos akşamı Ankarn ve İstan- ~~:.:.!.!!!;.:!?.~ .. ~:~~.!1.!..!!~!!!.!!!!:~;.. 
fi birer tcşekkülnürler. Evvela bütün ~ul radyolarında konferans, 30 ve 31 A merasim yerile Afyon ve İzmir arasın
esnafı bu çatı altmda toolamaby1z. ts- gustos günleri de bu bilyük hadise ve da gidiş ve geliş trenleri tertip edile • 
tanbulda 70 - 80 bin esnaf mevcut ol- yapılan merasim hakkında neşriya~ ya cektir. 
duğu hnlde bund:ın yaln•z 24 bini ce - pılacaktır. Dumlupınar İstasyonundan mera • 
miyet'erine yazılıdırlar. Bu esnaf ce • . O ge~e halkevlerinde konferans ve - sim yeri arasında nakil vasıtaları ve 
mivet'erinin asra layık hir sckilde te • rılecektir. . . . . . merasim yerindeki hazırlıklar Millt ve-
ıekkül edebilmesi ve nafi b!r \'aziyet • M.erasimı bırıncı kolorau komutan - kfıletince temin edilecek ve ınnlırılli t. 

· lıgı ıdare edecektir. 30LAğustos günü dare Amirleri yardım edeceklel'dir. ~ 

18-8-937 T. li tenbihi Belediyeye ektir: .. 
Akşamlan· saat 18 ile saat 20 ara~ında f<arakof 

köprüsünden dolu ve boş yük arabakrı ile ~JaY; 
•• ' e•" 

~~nlann .geçmemesi hakkındaki yasak, gor 
8 

j)e 
luzuma bınaen yarım saat geri alınarak saat 1 
saat 19,30 arasına hasredilmiştir. ilan olunur .. 

"5632,, 



Sayfa S 

Mimar Yansen Antebin 1 Trakyada kültür işleri büyük 
imar plinını tamamladı b. . k• f d• 

• •• 
1 

ır ın ışa arze ıyor 
Türli yuröunun en 

verimli ve güzel bu- • 
caklarmdan blrl o • 
lan Trakya bölgesin· 
de, kültllr faaliyet • 
leri de diğer kalkın
ma uğra~malarlle 

başbaşa inkişaf edl • 
yor. Geçen ders yı • 
lmm verimli sonuç -
ları idrak edilirken 
gelecek yılın ihtiya~ 
larını kar~ıyacak 
tedbirler şimd1deJ5ı . 
almıyor. ' 

Azat obalan 
Trakya bölges!t ' General Kdzım Dirlk JC6y eğitmenleri muanlm ve tdtet)e?~e b'era t;er 

• 

Gaziantep (Husus!) - ruıaaolunun en ( tebln milstemıa güulllğinden ve imara 

deki köylerde göı{ -
len zayıf çocuklarr t sıhhi blr bakım al- ve Azat obalarımn 20 hazirandan itiba- blr sergi ile ders yılım kapatmııtır. Bu -
tında bakılıp ku'f retlendlrilmeleri ga- ren daha kuvveW bir t~latla i§e ha§ - okulun gelecek ders senesinde daha ga-

'~zel şehirlerinden blrlsi olan Gaztante- olan istidadından hararetle bahsetmek • 
bin blr plfuı dahilinde inkişafı için bir tedJr. Valinlıı başkanlığındaki imar ko -
hnar plfuu hazırlamak üzere bundan bir misyonu bu işlerle clddt meşgul olmak
lbuçuk yıl önce Alman şehircilik profe· tadır. Resmimiz vali ve imar komisyonu 
törü Yansen davet olunmuş ve kendisi reisi B. Ali Rıza Çeviği bu i§le yakından 
ile bir muknvele imzalanmıştı. Profesör ilgilenen saylb Ömer Asım Aksoy re • 
iYansen üç defa Antebe gelmiş ve ma - fakatinde ve belediye reisi Hamdi Kut -
hallinde etütler yapınıştL Bu hafta Yan- lar, encümen üyesi Nafi Erkılıy ve mu
sen imar plfuııru, bunun teferrüatını şer- harrir Vedad 'Orfi ile bir arada blr tetkik 
heden bir raporla beraber Berlinden gön- esnasında göstermektedir. Bu imar pll1-
Öermiştir. Bu plan çok zengindir ve pro- nı tatbik edildiği vakit zaten güzel olan 
fesör raporun mukaddemesinde Gazlan- Antep şarkın örnek blr §ehri olacaktır. 

~ Gazlantepte 
Yeni tayinler 

J TürJı Jıadını 
Ve hayat mücadelesi 

' Gaziantep (Husust) 
lörlüğüns atanan 
iDr. Nafiz Geçer 
~ehrimizden ny • 
t'ılnuştır. Kendi -

- Sağlık direk ; Trabzon muhabirlmlz yazıyor: Haya -

ı;i aynı zamanda 
kızılay başkanı 
kre belediye baş -
hekimi idL Mer -
kez hükfunet dok
loru Tevfik Öğüt 
'Afyonkara
bisar vilayet! ka -
~ doktorluğuna, Nafiz G çer 
'i:ief.erdar Namık Yozgat sağlık mudüril 
kayseri defterdarlığına, İş Bankası di
tektörü Cemil Atalay başka bir yere ta
l'in edilmişlerdir. 

lzmitte iki kişi yı!untı altmda öldü 
1 İzmit (Hususi) - Memleket hastanesi 
t.rkasındaki taş ocaklannds feci bir 
lı.Mise olmuş, Erzurumlu İbrahlm ismin· 
Öe bir işçi, taşların çökmesile, 15 ton ta
~ın nltında kalarak pestil gibi ezilmiş, 
Dlınüştür. Bu feci hadise, İzmltte hay11 
eessür uyandırmıştır. Bu hadisenin tah· 
'kine müddeiumumi muavinı Bedri el 
oymuştur. 

. İzmit (Hususi) - Hacıhürrem rna
balles!nde Şakir oğlu İbrahim isminde 
J>s yaşlannda birisi bir duvar yaparken 
.l!uvar yıkılmış, zavallı ihtiyar yıkıntı 

tın her safuasında 
Türk hdınının i§
tirak ettiği milca· 
dele sahası gün 
geçtikçe genişli • 

1 yor. Bunu, mü " 
fahedeleri
mizle her gün tes -
bit etın1ye fırsat 

buluyoruz. Me • 
selA geçenlerde 
Erzuruma kadar bir yolcululi yapmak 
icap etmişti Tesadüf, beni, güzel ve te
miz bir otele misafir ettL Adı Cumhuri
yetti. Otelln tabelAsında ve Cumhuriyet 
adının yanında bir de cHikmet:. keli -
mesinin yazılı olduğu gözüme ilişti. Ev
velce bir chikmeti hüktimeb tabiri var
dı. Durakladım. Acaba dedim, bu da ye
ni blr :11hikmeb mi? Meğer bu isim, otel 
sahibesinin ndı imiş. Yedi senedcnberl 
Gilmüşhane, Erzincan taraflarında ve 
şimdi Erzurumda otelcilik yapan Bayan 
Hikmeti, inkilAbın yarattığı çalışkan ve 
dürüst Türk iş kadınının bir örneği ola
rak almak- hiç te yanlış bir telakki ol -
maz. - T. V. 

lzmitte hir cinayet 

yesi ile geçen dec ı yılı sonunda umu- lnmalan temin edilml~r. niş bir mikyasta faaliyette bulunabil • 
mt müfettişlik tarafından 15 yerde Azat Akşam Kız San'at Okulu mesi için gerekli olan tedbirler alınını~ • 
obaları açılmış ve buralarda beş yüzü Geçen ders yılı başında açılan akşam tır. ~ 
mütecaviz çocuk çok iyi blr bakım altın- kız san'at mektebi 100 talebe ile çok ha- Okuma odalan 
da beslenip kuvvetlendirildikten sonra şarılı bir tedris yılı geçirmiş ve diki~, Köylünün ilgileneceği ve faydalana • 
evlerine iade edilmiştir. Bu sene bu yol - biçki ve moda §Ubelerinin bir sene için· cağı eserleri bulup okuyabilmesi için 
daki faaliyetler daha ziyade arttırılmış deki muvaffakiyetini gösteren çok güzel köy kitap adalan teşkil edilmiştir. U • 
....... • • • • • • • • • • • • • • • •••••••~-.. • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • mumt müfett~ bu odaların kütüpha-

yurtd ıantııar neleri için doğrudan doğruya köylüyü ve 

Edirnede bulunan Hataylı gençler belediye sertabibi Vedi Bilgtne ağabey de
mektedirler. Vedi Bilgin de Hataylıdır ve buradaki Hataylıların en yaşlısıdır. 

Bunun için Hataylı gençler sık sık onun yanında toplanmakta, onun manevt 
himayesinden ve alakasından istifade etmektedirler. Resimde Hataylı gençler 

halk tabakasını ilgilendiren konular ü
zerine şimdiye kadar 53 cins kitnpçık 
bastırarak köylere dağıtmıştır. Ayrıca 
Trakya Dergisi adı altında aylık bll'. 
Halit mecmuası da çıkanlmağa başlan -
mıştır. Ve muntazaman intişarı temin e
dilen bu mecmuanın 10 uncu saYlSl da 
köy kütüphanelerini süslemŞir. 

l\llizeler 
Edirnede Mimar Sinanın güzel bır e • 

seri olan Darüssübyan binası mUkem • 
mel bir surette onarılarak bir Etnognıf ya 
rnQ.ıesi kurulmuştur. Gene aynı kıymette 
bir ecdnt yadigarı olan Darülhadis bina
sının da tamiri için ltızım gelen hazır -
lıklar yapılmıştır. Yakında onarma işi
ne başlanacak ve bu sayede Edimcdcki 
mü.ze teşkilAtı önemli bir surette geniş· 

bu ağabeyleri ile bir arada görülmektedi rler. 
ı- letilmlş olacaktır. 

Çanakkale Halkevi sık sık toplantılar tertip etmekte, bu toplantılarda faydalı 
ve samimi hasbihaller yapılmakta, konferanslar verilmekte ve dlıtlenilmekteclir. 
Resim böyle toplantılardan blrisinde alı nmıştır. 

""""""' 
Uşak Balk.evinde 1 edilmektedir. Evin diğer kollan da çalıt-

Uşak Halkevinin bütün kollan çalış- malannda çok muvaffak olmaktadırlar. 

malarına hızla devam etmektedir. Köy- Siirt BaJkevinlıı faaliyeti 
cülük şu~csi doktor ve öğretmenlerle be- Siirt (Husust) _ Halkevi, g~ bir 
rabcr koylere gitmekte, konferanslar f al' t ,.,....1• bul ktadı T msil 
vermekte ve köylerin kalkınması yolun· a ıye e ge .. ~ ıınma r. e 

. kolu bir ay içeri -

Yardımcı kültür kurulları 
Bölge dahilinde mektebi olınıyan kil • 

çük köylerin çocuklarına okuma lmkiıT>ı 
hazırlamak ve üç sınıflı köy mekte;>le • 
rini bitiren çocukların daha yukarı sı -
nıflara devamına yardım etmek üzere 
köy yatılıları açılmıştır. 
Çağı geçmf;ı yurddaşlann okutulup bil

gilendirilmesi için bütü.n köy ve kasaba· 
larda millet mektepleri açılmış, bu yol ~ 
dakI faaliyetlere büyük önem verilmiştir. 

Trakyadaki Halkcvlerl bütiln yurdda, 
olduğu gibi diğer sosyal çalışmaları ara~ 
sında kültür harekeUerlne de IAyik ol • 
duğu mevkii vermiş ve resmi kültür te~ .. 
kilatı haricinde bu faaliyetlerinde kıy • 
metli bir yardımcısı olmağı istihdaf et
~Ur. 

~ci filmler 

)ltında kalarak ölmüştür. Müddeiumumt 
hıuavinl Bedri tahkikata el ltoymuştur. 

--

İzmit (Hususi) - İzmitte kadın yü
zünden bir cinayet ~lenmiştir. Ketenci
ler köyünden Muharrem isminde bir a -
dam Mehmet oğlu Emln isminde bir gen
ci vurarak öldürmilştür. Bu kanlı facia
ya sebep Sadiye isminde güzel bir Çerkes 
kızıdır. Vak'aya adllye el koymuş ve 
tahkikata başlamıştır. 

da ıcap eden tedbirler! almaktadır. Bas- _ 
ta köylüler de bu arada muayene ve te- sinde muteaddit 
davi ve !IAçları Halkevl tarafından temin temsiller vermia, 

Halkın tenviri yolunda sinema ve öğ
retici filmlerden azam.t bir surette istifa
de edilmesi düşünUlerek kuvvetli blıı 

film laboratuvan vücuda getirilmiş, öğ

retici ve uyandıncı filıriler hazırlanması 
temin edilmiştir. Bu faaliyette de ~·ok 

verimli sonuçlar meydana getirmiştir. 

- Hasan Bey §una aklım 
nntyoı. evlenecek adamla-

... Evlenmeden evvel mua- ... Acaba bu ne ~ekil bit 
J.enesinelil.mm g§.sJeriYorlar._ .ınuaYenedlrL 

Hasan Bey - Herhalde sır
tının baston dayağına taham
ımül edecek kadar, ba~nı:ı da 
.Ozerlnde bir alay tabak kın-
1lacak kadar sa~lam olup ol
tnadığmı avlauıak Jstiyo~lar

ı clır~ 

yeni bir müsa • 
mercnin de ha.zır • 
lıklarına başla -
mıştır. 

Halkevinin ban
dosu da muntaza
man çalışmakta, 

icap eden mera • 
6im ve topluluk • 
lara iştirak etmektedir. 

L11tJiYaw.ı 

Halkcvinin yeni ve canlı faaliyetinde, 
yrni başkan vekili Ltıtfi Yavuzun büyük 
rolü vardır. L~tfi Yavuz, yni zamanda, 
mıntaka spor ve hava kurumunun da 
başkanıdır. 

Halkevi için, bir radyo ile sesli sinema 
makinesi ısmarlanmış, bir an evvel gön-

derilmesi için de 500. Ut"~\1Jf: bJr. havale 
gönderilml~tir, 

Talebe yurdlan 
Geçen den yılı b~ında üniversiteye 

devam eden yoksul talebe için lstanbulda 
ve liseye devam edenler için Edirnede El• 

çılan talebe yurdlan bölgenin büyük bir 
ihtiyacını kar§ılnmış ve yalnız Edirne • 
de (60) kız ve erkek yoksul ~ocuk yurdun 
besleyici ve giydirici himayesinden isti • 
fade ederek tahsillerine devam imkanını 
bulmuştur. 

Eski eserleri sevenler kurumu 
Tı-nkynnın ve Edimenin büyük anıtla

rı ve sosyal varlıklarını koruma gayesile 
kurulmuş olan eski eserleri sevenler ku· 
romu umumt müfettişliğin yüksek hi • 
mayesi ile verimli faaliyetler yapmı~tır. 
Bu kurum bu yıl umumt çalışmalar ara
sında millt kütaphaneye bir çok JoymetH 
eserin eklenmesine d~ yardım etmek im
kllnını b~u~ur. 



Dlloyanm Sayılan Gittikçe Azalan 
Cep Oevletıerinden Biri : 

LÜKSEMBURG· 
Lüksemburg ordusunun yalnız iki topu vardır. 

Bunlardan biri çatlaktır, ötekinin de içinde 
geçenlerae bir far enin yavruladığı görülmüştilr 

Brükselden üç buçuk saat ötede, Bel
~lka, Fransa ve Almanya arasınla sıkıt
mış kalmış, dünyanın en küçük cep dev· 
!etlerinden biri yaşamaktadır. Burası 

Lübemburg devletidir. Bu devlelln ba
fı, bir kadındır. Gran düşestir. 300 bin 
nüfuslu halkının başlıca işi çelik sana
yildir. Dünyaca meşhur çeliklerini pa
halı pahalı Amerlkaya satan Lüksem
burglular mümkün mertebe müstakil ya· 
oamaya çalışırlar. 

Orada, işsizliğin adı sanı bilinmez. Dün
yanın en meşhur işsizlik buhranında, 

Lüksemburgda yalnız yüz kişi işsiz kaldı. 
Daha hAIA kazanç vergisi verdiklerine 
göre, bunlara pek te işsiz denemez yL. 

Lüksemburgda refah kendini her ve
ılle ile gösterir. İstasyona çıktınız mı, mil 
yonerlerin muazzam husus! arabalarını 
andıran otomobillere ratslarsınız. Bun
lar sekiz silindirli, gayet lüks taksi oto· 
mo bllleridir. 

Konuşma -
MERAK 

'Nurullah' Jl.1ag 

Okumağa oaşlayıp Cia yarıda bıraktı • 
ğı.m Jdtablar çoktur. Bazılarını hi9 ho ,. 
ıuma gitmediği için, bazılarını da çolt 
sevmif olmama rağmen bıralfırım. Bun
lan günün birinde tekrar açıp okuyaca· 

• jımdan eminim. '(ömrüm vefa ederse). 
Polis romanlarını acele acele, bir an 

evel bitirmek arzusu ile okurum; bir 
kere bıraktım mı, bir daha eliıne almı • 
yacağınu bilirim. İçlerinde bütün bir ge
ce gözlerimi yummadan okuyup bitirdik
lerim vardır. '.Ama b.ikiyesini ertesi sa-

1 

hah unuturum; tamamife hatırladığım 
zannederim bir tane bile yoktur. 

'.Acaba sonu ne olacak diye merali eCllp 
lialecan çekmek de bir zevk, belki do 
bir ihtiyaç. Fakat bunu san'at, edebiyat 
ıevgisi sanmak yanlış. Diyebllfrlz ki 
san'at eseri sayılmağa lAyık kitap, bizae 
o cinsten bir merak uyandırmıyan"dır. 
Ve yahut onda iki hüviyet vardır: biri 
un'at eseri hüviyeti, biri de meraklı ro
man hüviyeti. Bunların ikisini ayırmalt 
l!zımdır. Öyle kitabların hakild kiyme • 
ttnl ikinci okuyuşta, yani ancak merakı
mızı tatmin ettikten sonra anlarız. 

• 

Joe Louis - T ommy F arıt 
maçı tehir edildi 

Dünya boks şampiyonu zenci"Hasmımı yedinci ravl ---df 
da yeneceğimi,, diyor, lngiliz ıampiyonu ise zaf~- - -~ 

kendisinde kalacağ'ına yüzde yüz emin 1 

! Eğer sırada bekliyen otomobil, 1kl se
neliktir, binaenaleyh eskidir diye beğen
memezlik ederseniz, yanarsılll.%. Şoförü
ne bahşiş vermek mecburiyetindesiniz. 
~ksi takdirde, Lüksemburgda kltldığınız 
mUddetçe, yaya gezet:ekslnizdir. Zira di
ler şoförler sizi arabalarına kabul et
mezler. 

Lü>. ıemburg ~letfaln b<ı§ı: Gran 'diiıes 
çocuklanndan birile beraber. 

Bunun içindir ki büyük klbikler, hat. 
tA her devrin büyük muharrirleri, yeni 
hikAye icad etmez; tiyatrolarında, ae• • 
tanlarında, hikayelerinde herkesin bildl· 
ği tarihi veya efsanevt vak'aları anlatır. 
lar. Yeni vak'alar icadına çalışmak, kll.
çük muharrirlerin harcıdır. 

Geçen asırlarm büyük muharrirleri 
beliti bunun için romana pek rağbet et
memişlerdir. Fakat bugünün romanı aa 
bu türlü merakı uyandırmağa çalışmak
tan kurtulduğu · için hakiki san'at eseri 
haysiyetini kazandı. Mesela Proust'un 
romanı, Roger Martin du Card'ın Leeı 

Thibaut'su o neviden merakı uyandıra, ... 
eserler değildir. Gerçi biz M. de Charlus 
veya Jacques daha neler yapmış ·diye 
merak edebiliriz; fakat bu onların sonu 
ne olduğunu merak etmek değildir. Son, 
başlangıç, hikayeye aid unsurlardır, fa
lan şahsın daha neler yaptığı, onun se -

Lüksemburglular müstakil olmayı 
ıöyle anlıyorlar: 

' Şoförlerden biri bana dedi ki: 
cEh aç kalmayacak kadar yiyeceğimiz 

var. Karnımız doyuyor. O halde yarını 
neye düşünelim.> 

Bu şoför Fransız hava kuvvetlerinde 
pilot olarak çalışmış. Memleketine dö
nünce de şoför olmuştu. 

Lüksemburglu kadın hizmetçilik: et
mez. Çünkü, zevk ve safa düşkünü oldu
lu için, hizmetçilik yapacak olursa cPa
Z'is, Brüksel gibi civcivli, eğlenceli şehir
lerin suyu mu çıkmış> der. Onun için 
Lüksemburgdaki hizmetçiler hep Alman
)'adan gelir. 

1 Muhitinlzde tanılır da seviUrseniz, bir 
Lüksemburgluyu bahçıvan diye .itullana
bilirsiniz .. Amma, ona iyi muamele et
mek oartile .. Sebebi de, Lüksemburglu
lar, dünyanın gül yetiştirme mü tehassı-
11dırlar. Eh .. Gülü seven dikenine katla
, ıur, defil mi? 

1 Her nereye baksanız, türlü türlü koku
lar saçan, renk renk, boy boy gül tarh
larlle süslenmiş bahçeciklerle karşı!~ 
IJrsını.z. 

Şehir, üç cephesinden 250 kademe ka
&r yükselen yalçın bir kaya üstündedir. 

Vaktile, bu §ehrin etrafında bir takım 
kaleler varmış. Bunlara da §imalin Ce
belüttarıkı denirmiş. Bu kalelerin altın
& birbirlne muttasıl tüneller vardır. 

Ekserisinde de elektrik tesisatı yapıl

mıştır. 

Lüksemburg ülkesi eski şatolarla do
ludur. Bu ülkenin mesahai sathiyesi bin 
mil murabbadır ve otomobil ile bir saat 
kadar herhangi bir istikamette, gitseniz 
hududu geçmiş olursunuz. 

Lüksemburgda Lüksemburg parası 

geçtiği gibi, Belçika parası da itibarda
dır. Lüksemburg frangı, Belçika fran
kından yüzde yirmi beş yüksektir. Onun 
için, pazarda filAn, alıcı ile satıcının yüz
de on beş fazla, yüzde yirmi fazla diye, 
çetrefil bir dil ile hesaplaştıklarını du· 
yarsınız. 

Burada herkes tA çocukluğundan, 
fransızca, almanca, flamanca v~ dani
mark.aca kırması olan Lüksemburg leh-
çesini öğreniyor ve konuşuyor. Bu lehçe 
en fazla ingilizceyl andırıyor. Mesel!, 
İngilizler (bana bir elma ver). 1 şöyle 
söylerler: 

Give me an apple 
Lüksemburg dili ile de ayni şey §Öyle 

ifade olunuyor: 
Gev mir en apel. 
Bu lehçe gramersizdir. Yazıya da gel

mez. Onun için çocuklara mekteplerde, 
almanca ve fransızca öğretilir. Doiayısi· 
le her Lüksemburglu bu iki lisanı gayet 
selis olarak yazar, okur ve konuşur. Lük
semburgda okuma, yazma bilmiyen tek 
bir insan yoktur. 

Burada, ordunun iftiharla beslediği 

birkaç taneden maada at da yoktur. 
Ata binmeğe canı çekenler, bunun için 

(Devamı 11 inci ıayfada) 

CôNÜLiSLERi 
(~------------=---------------.:..!~ Okuyucularıma 
Cevaplarım 

' Fatihte Bayan cK. K.> a: 

le de fark vardır. Sadece maruf aile • 
lere kapı açan bir müesseseye neden 
müracaat etmediniz. 

* Ankarada Bay cB. S.> e: 

ciyesine aid bir unsurdur. Her hangi bir 
insanın doğmaktan başka bir başlangıcı, 
ölümden başka bir sonu olabillr mi? Ro
mancının veya şairin yarattığı insanların 
da başka bir başlangıcı ve başka bir sonu 
olamaz. HikAyenin başlangıcı ve sonu o
lur. Küçük muharrir başlangıçh ve son
lu bir hikAye uydurmağa çaltşan adam, 
büyük muharrir de bütün insanların mu. 
kadderatına uyacak şahıslar yaratmak 
isti yendir. 

* Bir manzumeyi günlerce, yıllarca oku
makla doymayız. Onda bizim merakımı
zı tahrik eden hiç bir şey yoktur. Her 
yerini, artık her sırrını keşfetmişizdir. 

cHer okunuşta bize yeni bir zevk ver! • 
yor> demiyoruz; bu, pek doğru bir 
söz değildir. Belki onda, ikinci, üçüncü 

veya onuncu okuyuşumuzda, ilk seferler 
kavrıyamadığımız bir mana, sezemedi • 
ğimiz bir güzellik keşfettiğimiz olur. Fa
kat yüzüncü okuyuşta ... Nedim'in, Yah
ya Kemal'in, Baudelaire'in bazı manzu • 
melerini belki bin defa tekrar etmişim -
dir. Onlardan yeni bir şey anlamama 
imkan kalmamıştır. Onlarda benim an
ladığım, sevdiğimden başka bir mana, 
bir güzellik varsa bir gün onu kavrıyıı • 
bilmekten ümidim kalmamı~tır. Onları 

her okuyuşta duydu~um zevk, esk1 zev
kin yenileşmesinden başka bir şey de • 
ğildir. Yeni bir zevk demek doğru til· 
maz. 

O halde tekrar tekrar okuduğumuz b"r 
manzumede aradığımız zevk, bir mera
kın tatmini değildir; onunla kendimiıe 

bir §ey ilaveye çalışmayız. O manzum<'
leri cgüzelllği temaşa> (contemplation 
du beau) için okuruz. 

.... 
Tommy Faar sencl bir 

.1..1üna ağır sıklet boks pmplyonu 'k 
merikalı zenci Joe Louis ile İngiltere 
şampiyonu Tommy Farr dün gece '.Ame- ' 
rikada kar§ılaşacaklardı. Maç dün geç 
vakit aldığımız malümata göre havanın 
yağmurlu olmasından dolayı pazartesi 
günü akşamına bırakılmıştır. 

..... 

Müsabakanın Avrupa memleketlerin· 
de uyandırdığı büyük alAka devam •~ 
mektedir. 

İngiliz gazetelerine göre Amerikada 
ekzersizlerine devam eden İngiltere ıam
piyonunun başından bir hAdise geçmi§ti.r. 

Mesele şudur: 
Bulunduğu kampta ekzeraizlerine de

vam etmekte olan Farrın meşhur Yahu
di boksör ve eski dünya ıampiyonu 
Maks Baerle gayri resmi bir boks maçı 
yapması kararlaşmıştır. Baer, bir arka
daşile birlikte kampa gelmiş, hemen rln
ğe sıçrayarak, pançingbole birkaç yum
ruk indirmiş, sonra da beden hareketleri 
yapmıştır. 

Esasen, Baerin hakkında yakışık al
mıyacak sözler söylemekte olduğunu du
yarak fena halde kızmış olan Farr, kö
pürmüş, eski şampiyona dönerek: 

- Louis onun için büyük bir lokma
dır, demişsin öyle mi, diye gUrlemiştir .. 

Baer: 
- Öyle demedim, yanlış anlatmışlar .. 

Farr, bir sinek kadar bile vuramaz, de
dim diye mukabelede bulunmuştur. 

Farr: .Kim demiş> diye haykırmış, 

Baer de, Tarzanvari göğsüna vurarak: 
- Ben .. diye cevab vermiştir. 
Farr: .Seni, evire çevire yendiğimi, 

hakladığımı unuttun mu?.> diye bağır

mış, eski hasmının üzerine atılmışsa da, 
araya girenler işi yatıştırmışlar ve her 
iki boksörü barıştırmışlardır. 

/ 
Tommy Farr 

..ı!.ıbeti, mukaddera~ı bu iki ellınin jçfJil 
de taayyün edecektir.> 

Joe Louis diyor ki . 
Amerikada günün en heyecanlı rrıeJ 

zularından biri de cmaçı kim kazan 
cak?> sualidir. 1 

Kahvelerde, lokantalarda, yetmiş I<a~ 
lı apartımanların taraçalarında, hulnS 

1 
her yerde, herkes bunu soruyor. Leh ".;ı 
aleyhte birçok mütalealar yürütülilY0:6 
Amerikalı boks mütehassıslarının e1'~ 

serisi, kara fırtınanın kazanacağın ı 
inanıyorlar. Bazıları, Farr'ın bir iki r~ 
vunddan fazla dayanamıyacağını tahJJ'lda 
ediyorlar. Diğerleri de yedi ravund ,,,i 

ur .. \• 
Farrın nakavt ve yahut abandone s t 

İngiliz şampiyonu diyor ki 
Farr en iyi formunda bulunmaktadır. 

d. orla ~ tile mağlub olacağını kayde ıy . ~ 
Boks münekkidlerinden biri de, aksı~,, 
Farr'ı tutarak, cİngiliz şampiyonu, l<;i~l 
boksöre ciddi bir tehlike arzetmekte·t' 

Sı ı 
Farr'ın son yumruğu emsalsizdir. biJI 

1 
Söz aenet hükmündedir, itimat et • 

ınek lAzım. Fakat söyliy•min §ahsiye
tine bakmayı da unutmamalı. İm:uıJı 
ıenedini dahi inkAr edenler yok de • 
lildir. Hem niçin düşünmiye :uzum 
~örüyorsunuz, anlıyamadım. İşte blr 
adam ki .2 yaşındaki çocuğunu bıra • 
Jtarak yeni bir rabıta tesisi peşine düş
müştür. Eski karısı hakkında söyle • 
,Hiltleri nihayet kendi ifadesidir, sıd • 
b da kizbe de ihtimali vardır. Fakat 
babası ve annest olduğu halde yetJm 
kalan 2 yaşındaki çocuk bir vAkıadır. 
Başınızı çevirip yolunuzda devam e • 

- Sevişiyordunuz, kızın babası baş

ka bir memlekete tayin edilinca git
tiler, ayrıldınız. Aradan geçen müd
det zarfında ondan tek bir sevgi mek
tubu bile almadınız, müteessirsiniz. 
anlıyorum. Fakat bir de bu vaziyetın 
aksini farzedelim: 
cKız babasının yeni tayin edildiği 

yere varır varmaz size ateşli bir mek
tup yolladı, o zaman ne yapacaktınız?. 

Roman için de böyledir. Zaten bu vas
fı haiz olmıyan, sırf güzelliğin temaşası 
için okunamıyacak eser, çok cinteres -
sant> bir hitab olabilir; bir san'at eseri, 
hayır. San'at eseri bize llğretecek hiç bir 
yeniliği kalmadıktan sonra da bizde zevk 
yaratabilen eserdir. 

Sağ gözünün altındaki yarık tamamile 
iyileşmiştir. Soğuk kanlılığını muhafaza 
etmektedir. Kuvvet maneviyesi de ye
rindedir. Bu son ekzersislerinde gayet 
ustalıkla, hiç heyecana kapılmadan dö
vüşmüştür. 

Gazetecilerle konuşan Farr §Öyle de
miştir: 

- Hakkımda birçok şeyler söylendi. 
Fakat herkesin benim kendime itimadım 
olduğunu biliyor. Ben de hasmımın kar
şısına bu iman ile çıkıyorum. Ona boh
çamda olanları birer birer g<Ssterecek, 
şimdiye kadar görmediği oyunları tatbik 
edeceğim. Bunda da muvaffak olacağım. 
Perşembe gecesi (maç tehir edildiğine 
göre pazartesi gecesi) dünya ağır sıklet 
şampiyonluğu bir İngilize geçecektir. 

de, Louis'in görmediği alışmadığı 
sitildir> diyor.. bi• 
Amerikalılar Louisin kazanacağına e4 

re karşı dörtle bahse girmek suretilel r , 
ora • 

min bulunduklarını isbata. ç~Iışıy bilef. 
Şimdiye kadar 30 bin İngilız Iıralık·n ıdt 
satılmıştır. Maçın aşağı yukarı 40 bı dil'' 
şi önünde yapılacağı ümid edilmekte rd~ 

Ülniz. . __ ..,_ * 
~ BUyükadada Bay cN. N.> aL 

Otel hayatından hazzeden, münase. 
betsiz tesadOflere de katlanacak de ~ 
mek~1!. ça~~ Sonra otelden ote-- .ı.:---

Maksadınız sadece akşamları bir 
aşk mektubu yazmak ve blr aşk mek· 
tubu okumak zevkini tatmak ise bu • 
nu bir başka kızla da yapabilirsiniz. 

_. Bilfıkis maksadınız nihayet bir yuva 
kurmak ise ortada teessürü mucip bJr 
§ey yoktur: Kızın babasına müracaat 
etrlıe}tte ıerbes~ 

Nurullah Ataç 

Okçular bir teşekkül yaptllar 
Milli sporlarımız içinde tariht bir var

lık taşıyan okçuluğun yeniden canlan· 
ması için Okspor isimli bir kurum vü
cuda getirilmiştir. 80 ağustos pazarteai 
günü saat 17 de Cumhuriyet Halk Pa~ 
Si binasında bu ~un A_k~ ıqça• 
sJP.ifi~ -

Küçük Galll çocuğun rüyaları tabak
~ .. ~ım.& iz>•nm.11, lOt l.ıclulf'iıı 

Bu maçın galibi, gelecek sonbah9 

Şmeling ile karşılaşacaktır. tıafl 
Louis'in fikrini soranlara, zenci pıı 

gözlerini devire devire: ddİ 
. .. ravun 

- Herkes benım Farrı uç fşi1' 
nakavt edeceğimi söylüyor. AınIIl8~1 v4 
içyüzünü bilemiyorlar. Ben yedin biı! 
yahut sekizinci ravundda tem!nıyO'; 
nakavutla hasmımı Y~?Je~ejilaj ~ 
ı-umlı. demi§tir, 
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Memleket Röportajlan 
Manisada üzüm bayramı 
İktısat Vekilinin de bulunduğu bayram çok güzel geçti, 
Gzlm müsabakalan yapıldı, üzüm şarkısı söylendi, 
gecenin ikisinde ıehir bili neş' e içinde çalkanıyordu 

I 
Vsi!m baı,ıramma iştirak eden ıeMrU ve J«>ı.ılülcr bir arada • 

Manfsa 23 (Husu· .. 
11 muhablrlmis • 
den) - J'ransızlann 
tarap bayramındaki 
l'Uhu daha flmil ma
tıasile ya§atmasını 
bilen Ged.Wiler cil .. 
tUnı bayramı, nı bu .. 
IÜn büyük bir heye
tala kutlulndılar, ge. 
le yarısından sonra-

Ya kadar coşkunca 
'~lendiler, milli o
Yunlar oynadılar, {l. 

tUm şarkısını hep bir 
l~zdan söylediler. 

Sabah erkenden 
ltöy yollarında rast· 
lanan kaynaşma, aa. 
atler ilerledikçe da
ha güzel bir mana a· 
larak §ehirde toplan
lnıştı. Üzüm dallarile 
atlslenen arabalar 
tehre girerlum köy- ~ 
lü ve halk tarafındah . 
büyijk bir hararetle Manisa yavruları ve Manisa .. üzümleri ... . • 
~rşılanıyor, bayrama her iştirak eden Ün alsın Manisa adı diıterde, ' 
~Öyl" u ınuUaka en az üç kilo Ü7.Üm sarfet- Dola§sın üzümün tadı dillerde ... , 
~ek mecburiyetinde kalıyordu. Saat on Geceleyin orta mektepte 35 köyün mu· 

1 
:Şte bütün Gedlzlller bayram neş'esl rahhaslarına verilen ziyafet çok neş'eli 
Çınae Halkevi önünde toplanmışlardı. geçmiş, köylüler diğer köyle!' halkına 
~alkevt bahçesinde açılan üzüm ser- kendi köylerinin üzümünü reklam et • 

rsıne iştirak eden köylüler milli elbise- mişlerdir. Ayni saatlerde İktisat Velfüi 
erini giyinmişlerdi. Kadınlı, erkekli şerefine şehir klübünde verilen ziyafet 

:ruplar, devamlı saylert neticesinde el- te neş'eli geçmiştir. 
e ettikleri bu mübarek mahsulü iyi ta- Manisanın çok değerli valisi Bay Lutfi 

:ıtnıak için gözleri okşıyan bir reklam Kırdarm nutkuna cevap veren İktısat 
~:\'kile hazırlanmışlardı. 35 köyün ü • Vekili hazıru~a şu fıkrayı anlatmışlar
urnlerf, açılan sergide teşhir edilmiş, dır: 
;11Pılan müsabakayı çoban İsa, İğdecik - Ankarnda toplanan üzüm kongresin-
~ Manisa merkezi kazanmıştır. Derece den sonra verilen ziyafette, Adliye Ve -i n köyler halkı gece yarısına kadar di- kill Saraçoğlu arkadaşımın söz söylcme

tı er köylüler arasında cgünün kahrama- si rica edilmişti. Arkadaşım şu hikayeyi 
ı:. olarak izaz edilmişlerdir. anlattı: Bir zaman zalim bir hükilmdor 

t Cidden ideal bir şekil alan bu bay • varmış, vahşi hayvanlara tebaasını par
~rn akşam üzeri, İktisat Vekilinin Mani- çnlatırmış. Bir gün aç bir aslanın önü
te Yı Şereflendirmesi üzerine? daha müs • ne bir köleyi atmışlar, köle aslanın ku • 
t sna bir mana almıştır. Köylüler, ha • !ağına eğilerek bir şeyler söyleyince as
t;~ladıklan üzümleri beğendirmek için lan geri geri gitmiş, köleye dokunmamış .. 
t'· den şayanı dikkat bir reklam ruhu Hükümdar merak etmiş, köleye asla -
ostermişler, İktisat Vekilimize bile nın kulağına ne söylediğini sormuş. Kö

;~ağlık fizümdedir, Gediz üzümü ye- lenin cevabı şudur: 
l'llz. demişlerdir. - cZiyafetten sonra nutuk söylemek 

) ~Unu binlerce köylüniln ve milli kı- adettir, beni sana ziyafet çekiyorlar, !a
b~ etierimizle bayrama iştirak eden şe • kat sonunda nutuk söyletecekler dedim. 
tt ~alkmm hep bir ağızdan söyledikle- Aslan nutuk söyliyecek kudreti kendi
tıe~Uıüm şarkıSb takip etmiştir. cZey • sinde görmediği için ziyafetten vaz geçti., 
tl!d im. bestesine pek yaklaşan bu şarkı Vekil bu fıkradan sonra şunları ilave 

Ur: etmi.,lerdir: 
•S" "' / 'ı'a:Yleytn bu üzüm ba~ka neı·dc var, - İzmirde bir çok konuşma fırsatla -
lj en bir inci, salkımı baiıar, rile karşılaştım. Bir kaç gün içinde cid-
1 Unun değerini yiyenler anlar. den kıymetli olan bir çok mevzulara tc· 
ljçirı4.e sağlığın özü gizlidir. mas ederek konuştum. Hepsi de istifa • 

u ilzam edalı bir Gedizlidir. deli idi. Şüphe edilemez ki bu vesile bi.i.

Ca71 'b ını ıevenler bol üzüm 1•esin 
q ;J ' 

~ etıı yesin, hem tlzüm türküsü desin, 

13~nrıyı sevenler doğTu ıöylesin, 
ıı. Üztlm var mıdır bncıka illet'de 
•rıa • .,. , 

nııa ilzümü destan dillerde. 

lf e,. 1 ., !it ın bugünü gillün, oynayın 
q~a . , 
~1' ntl b~lar bayramı sayı;.., 

rlcama clQ~udan l>cıtıJIG Jlaym, ·1: 

yük bir kıymeti haizdir. Ancak ben de 
daha evvelden tahmin etmiş olsaydım, 

nutuk söylememek için aslanın yaptığı 
gibi ziyafetten kaçardım.:t 

Bu latifeden sonra Vekil, İktisat Ve
kaletine çok müşkül, buhranlı günlerde 
geldikten sonra rahatsızlanarak iAtirahat 
için Kot d'azüre gittiğini, o sırada\Fran
sız ziraat nazırının şarap bayramında 

söylediii sözleri ~kletmi5t1r, banaı 

SOM POSTA 

Çocuğunuzu 
hangi mektebe 
vereceksiniz? 

" Son Posta ,, bütün 
mekteplerin kayıt ve kabul 

ıartlarını neşrediyor 

Yüksek mühendis mektebi 
Kayıt muamelesi her eylülde baş • 

lar, 22 eyltile kadar devam eda.r. Ka • 
bul edilecek talebenin Türk ve hüsnü 
hal eshabından olması, sfui bir hasta -
!ıkla maltil bulunmaması, llseyl bitir • 
miş olması, 25 yaşından büyük olına -
ması ıazundır. Müracaat evrakı posta 
ile de gönderilir. 

Bursa askeri lisesi 

Sayfa .,~ 
E7F 

IKADDN 1 

Marlene Dietrichin 
kadınlara verdiği ders 

O giyecek eıyada güzele kapılmıyor, kendini 
güzelleştireni araşbnp buluyor ve bunu bir çok tecrÜ· 
belerden edindiği kanaatle çarçabuk tayin ediyor 

--

On birinci sınıfa girecekler için ka
yıt kapanmıştır. Yalnız 9 ve 1 O uncu sı 
nıflara ait kayıt kabul muamelesi 1 ey
ltile kadar devam etmektedir. 9 uncu 
sınıfa girmek için 1 S ve 19, 1 O uncu 
sınıfa girmek için t 6, 20 yaşında bu • 
lunınak IAzımdır. Kendisi, ailesi va ve· ı · 
lisinin ahlA.kça iyi olması, tamüssıhha 
bulunması, orta mektebi bitirmiş olma
sı şarttır. 

Bu şartları haiz istekliden aranacak 
vesikalar şunlardır: 

Fotograflı şehadetname, veya tas • 
· dikname, :fotograflı sıhhat raporu, nü· 

fus hüviyet cüzdanı, aşı kağıdı, taah
. hütname. 

Çocuk bakımı mektebi 

Marlıne Dietrlch 

Maruf bir Fransız kadın muharriri da Marlenin işaret ve tavırlarından nnıa.• 

Mektep çocuklan Esirgeme Kuru -
muna bağlıdır. 1 Temmuzdan itibaren ı 
talebe kaydına başlanmıştır. Mektep 
yatılı ve parasızdır. Tedrisat iki yıldır. 
Dersler hem teorik, hem de pratiktir. 
İkinci sınıfı muvaffakiyetle bitirenler 
Çocuk Esirgeme Kurumu müesscsele • 
rinden birinde veya hastanelerde has· yazıyor: §ılıyor. 
ta bakıcı ve aileler yanmda çocuk ba -
kıcı olarak çalışırlar. Kayıt ve ltabul 
şartları şunlardır: 

18 yaşından uşağı olmamak, ilk 
mektepten diploma alınış bulunmak, 

(orta okul ile lise talebeleri tercih e -
dilir) sıhhati yerinde, ahlakı iyi ol -
mak. 

Yazılmak isteyenler Ankarada Ço • 
cuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
Başkanlığına dilekçe ile müracaat e:ie
bilirler. Kayıt için şu evrak lfizımdır: 

Mektep diploJllası, nüfus hüviyet 
cüzdanı, sıhhat ve aşı raporu, hüsnühal 
ilmühaberi, üç fotograf. 

Kayıt müddeti bir aydır. 
-·-····················································· .... 
ziraat nazın halka Fransız üzümü ye • 
melerini tavsiye ettikten soma şunlan 
söylemiş: 

- cFransız üzümü kuvvettir. Çünkü 
Fransız üzümleri, Kanuni Süleymanın 
birinci Fransuvaya hediye ettiği Ege as
ma çubuklarından yetiştirilmiştir>. 

İktisat Vekilimiz bu münasebetle §Un

ları ilave etmişlerdir: 
- cBen de diyorum ki: Ege asma çu -

buklarından yetişen halis Türk ilzümle -
rini yeyiniz. Yalnız Türk ·:.izümleri kuv· 
vettir,. 

Vekil konuşmalarının sonunda Mani -
sada hazırlanan üzüm bayramının çok 
isabetli bir hadise olduğunu, yiğit Ma -
nisa halkının yalnız üzüm mahsulile de 
refaha kavuşması mümkün olduğunu, ça
lışkan Manisalıların çok çalışmalarile 

buna hak kazandıklarını söylemiştir. 
Gece yansına doğru bir doktor, şair Cez
mi Tabirin cGediz, şilrini okumuş, Ma· 
nisanın zarif kadınlan milli elbısclerle 
dans ve milll oyunlar oynamışlardır. Ge
cenin saat ikisinde Manisa neş'e içinde 
CP llwızyord\L -

Ah, eğer bütün kadınlar Madene Diet- Elini öne doğru uzatıp, havada sivri 
rich gibi güzel ve çirkin taraflarını bil- bir şekil çizlyor. Şüphesiz vizierli b:l'! 

se, giydiği §eyleri onun gibi ısmarlıya - şapka istiyor. Fakat kocaman ve göza 
bilse idi ne iyi olurdu. Marlen kendine çarpar biçimde bir vizler. Belli, müba • 
yaraşan ve yaraşmıyan şeyleri kat'i su- !Ağalı ve fazla gösterişli şeyler giyinmeıt~ 
rette bilir. ten çekinmiyor. Başka bir kadında bil 
Şapka ısmarladığı zaman yanında bu- türlüsü belki hoş görünmez, hattfı gülün9 

lundum. Ondan aldığım bir kanaat ile olur. Fakat (Marlen) de kimseye ben • 
size şunu ıöyliyeblleceğim: Güzel gö - zemiyen bir hususiyet ve başkalık var, 
rünmek için yalnız güzel olan yerlerini Başkalarına yakışmıyan ona en çok ya • 
tanımak Wi değildir. Onun kadar, belki raşıyor. 
ondan da çok, kusurlu taraflannı bilmek Marlenin tabiati de kimseye benzemle 
l!zım. Çünkü: Herkesin bir kusuru ola - yor. EvvelA kendine yaraşınıyan şapka~ 
bilir. ları bir yana ayırdı mı, hoşuna gideD! 

Marlen işte bunu biliyor. Uç yüzlü bil· hiç değiştirmeden, aynen alıyor. 
yük aynanın önilnde rahatça oturup gös- Meseld: Geniş kenarlı, sivri tepli biz 
terilen şapkalan birer birer prova eder - fötr kendisine yaraşmıştı. Marlen bundQJl 
ken hep kendi kusurlarını gözünün önün- altı muhtelif renkte, altı tane ısmarladı. 
de tutuyor. Her birini bir kostümle giyinecek 

Siyah, büyük bir kapelini başına koyaı: 
koymaz - başta bizzat şapkacı olduğu 
halde • bütün oradakiler hayran hayraıı 
bir cah! .. :t çekiverdiler. Bu, hakikaten 
cMarlen:t için yapılmış bir şapka idi. Te
reddüt etmeden ısmarlıyor. Geniş şapka• 
nın siyahlığı içinde sanki daha sararmı~ 
gibi görünen renksiz yüzünden ve daha 
açık görünen sarı saçlarına ynraşanı na 
güzel biliyor. 

Paristen Avusturyaya geçtiği sırada en 
yeni şapkalardan bir kaçını ısmarlJyan bu 
meşhur yıldıza önce son moda bir bere 
giydiriyorlar. Arkasında bir deve tüyıi 

bulunan, polis şapkalan.na benzer küçük, 
güzel bir bere. Elile önce hemen çıkar • 
rnalarını işaret ediyor. Sonra geniş şa -
kaklarını gösteriyor. Bu kat'i işaretle şu
nu demek istiyor. 

- Bu şakaklara küçük, dar şapka uy- Bu şapka sanki onun sade başına, sa " 
de yüzüne yeni bir sadelik daha ilave ~ 

maz. 
Bu sefer ona, alnının yarısını düz bir 

çizgi halinde kesen kadife bir bere giy
diriyorlar: 

- Hayır, diyor ve başka bir şey söyle
miyor. Sanki sessiz bir film çeviriyormuş 
gibi konuşmayı lüzumsuz buluyor. Elile 
geniş alnını gösteriyor. Bu işaret şunu 

anlatıyor: 

- Hayır, bana eğri, çok eğri duran btr 
şapka yaraşır. Böyle dümdüz duran de
ğil. (Bere) yi kendi elile bir kaşının üs
tüne doğru, hemen hemen bir gözünii 
kapıyacak kadar eğiyor. Bu halile ilk 
filmlerindeki Marleneye ne · kadar ben-
ziyor. 

- Birde şöyle bütün alnımı ve ön saç
larımı açıkta bırakan şapkalar. 

Bunları söylemiyor. Fakat başındaki 
bereyi arkaya, çok arkaya, Hl ensesine 
doğru indirip, güzel sarı saçlarını açarak 
işaret ediyor. 
Başka bir bere gösteriyorlar. 
- Hayır, bu berede de göze çarpar bir 

şey yok. Belki bunun için kadınların ço· 
ğuna yaraşır. Fakat ben o çokluktan de
lilim- Ben birM::ik •Mar len, im. Bunlan 

diyor. Marlenin resmini veya karikatü " 
rünü çizmek her halde pek kolny olacaK. 
Çünkü yüzünde teferruat kabilinden hiç 
bir şey yok. Uçuk, soluk bir beniz üstün. 
de yalnız üç nokta göze çarpıyor. Gölgeli 
göz kapakları ve kırmızı bir ağız. Bunun 
içindir ki Marlen çok fotojeniktir. Esasen 
sinema hayatı bunu göstermiye kafi 

Bu gölgeli göz çukurlan içindi! gözler, 
uzun kirpiklerle çerçevelenmiş, bu uzun 
kirpikler, gerçi hakiki değil. Fakat o ka• 
dar sahiciye benziyor, ve onlarsız soğuk, 
donuk bir hal alacak bakışlara öyle es
rarlı bir hal veriyor ki... Ağzı düz bir: 
renkle boyalı. İşte hipsi bu ... 

Hiç bir şeyi cgüzeh olduğu için almı • 
yor. Aldığı her şeyi ancak çizgilerinP uy• 
duğu, kendine yaraştığı için seçi yor. 
Çünkü (Holivud) da imzaladığı binlerle 
dolarlık konturatlar, ona kenji yüz çiz.o 
gilerinin kıymetini iyice öğretmiş hulu• 
nuyor. 

Şahsi, derin bir izi var mı? Bunu bl• 
lemem. Varsa bile göstermiyor. Bazı ka .. 
dınlar hoşlarına giden §eyi ne olursa ol• 
sun alırlar. -

(Devamı 8 inc.i ıa11Jaclaj 
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''H k · er as erıo •• yuzm 
bilmesi şartbr!,, 

Yazan : Arif Cemil 

Müstakbel katil, yüzleı-ce defa tecrube ettiği öldürme 

~uleli isesinin senelik su sporlan müsabaka1an d 
ıparlak merasımle yapı aı, J'annın subaylan 

olacak.çocuklarımız büyük muvaffakıyetler göster4!il 

tarzını tekıar tekrar aktından geçır.iyor, T a1at paşayı 
hakikaten vuruyor gibi oluyo~ yatağında ter döküyordu 

• ./ - d>.ansiyona 15,yl · ~mm <sonunda idi. TaUt paşanın otur-
bcak. Şimdilik yakmifa lllr ot vamı du~ daire ise ..sokağın ~lanğıcında 
()raya yerleşelim yamı b11r yer ( ) ınumlmllı :apattınınnda aı. Hrubtiki 
ıııranz.> ne Taylirymı .:canına '.kıymak :için ara- ' 
• - <O halde linyvamı:t bab:çeS! iStaı-ı mıya :çıktığı şikarınm, ne de Tnl&t paşa 
yonu yakınında l'iergnrten ıo'teli \JM', mukadder katilinin birbirlerine bu ka-
Oraya gidelim;> dar yakında oturduklarından haberleri 

Bunun üzerine iki ıarkadB.§ yol çan- yoktu. 
!asını alarak merdivenleri yav~ yavaa Ertesi günü öğleye doğru Tayliryan 
.&ndiler. Yoabinstal sokağından yfu-Uye- oteldeki odasının penceresinden sokağı 
ırck istasyona geldiler. Oradan sa~ sap- seyrediyordu, daha. doğrusu Krikor'un 
ılar. Kırk elli adım gittikten sonra 'Ti- geltp kendisini almnsını bekliyordu. 
~garten otelinin öntlnde tlurdular. O· Bir aralık uzaktan gelen 'bir adamı ona 
e1de bir hüsnü b.lih eseri olarak be>§ benzettL Dudaklan bir an için gerildi 

ı>da '\ıırdı. :ve hemen zynı .zamanda gene .gevşedL 
Tayliryanın ismln1 yolcu aetterme Sokaktan ge,en adam Xirkor aeğildl 

kn) dettikten sonra ,gösterilen "Ocls,ya Dı,şanda öğle vakti o1duğu balde bü-
Otomobil gitti İki ıarb.daş Krlkovun yük bir faaliyet görülmU:yordu. !Biraz 

cep lfunbası sayeSinde 51 .numarayı bu- ileride yüksek köprü1er üzerinden ge-
~uncaya kadar üç dört ev geri gtttlldeıı çen tren, hayvanat bahçesi istasyonun-
~onra npartımamn kapısını çaldılar. aa durdukça trenden inen yolcular bir 
arendi kendine açılan kapıdan içerlye an içinde sokak!ara dağılarak kaybolu-
tirdilcr, üçüncü kata çıktılar. Orada yorlardı. 
!Krikov birdenbire aklına bir cev ıa~ı. Sokağın yeknesak evleri boydan bo-
ıtniş gibi ~urdu ve arkadaşına: ... tt'alBt PC§llnın llk lttUuıtçılık günlerinde ya uzanıp gidiyordu .Dümdüz cattdeye ı 

- Berlıne hangi maKsatla gönderil- çektfrcliği bir 7'esmi bir baştan öbür başına bakıldığı zaman 
Cliğinizi bilmiyorum dedi. Fakat mak • .ı..-:.ft·ı 'hl11., dil' d S 1 d b . ele1drik lfunbalarının iki sıraya dizili 
~dın gizli tutulması Uzım .geleceğine ı.'-CS; e :ı w e ry.or u. . aat er en erı demir direkleri insanda knfnlan kesik 
~üpbe yoktur. Halbuki bu panslyonda yagnn yağmur .dinmlŞ~ . . . ölü askerlerin haZTOl vaıiyette dim -
lki Türk ta. ebe otuhıyor Onlar siz'i !( Buna mukabil şeb.ti kesıf bır s.s dik yürümekte oldukları hissini uyan-
ırcceklerdir tı 'd b ·a b~- o- 'kaplnmıştı. Gökte1d yıldızları örten hu a d . en e un an u.- zarar • . :fikirl . d d 1 la ırıyor u. 
~ıkar nu çıkmaz mı, ıevvelA bu mesele sıs, :an~lyane er.m en ° ~yı y.a - Tayliryan bir müddet sokağa bak-
hakkındakl .fikrinizi söyleyiniz de on- ğ~A... ~anları ge,Çldr:_n Ta~~nnıb v.c tıktan sonra derinden derine içini çe-
öan sonra 'çer·· · eı· e.ı.ı.c.ı.ı ıgunun ne er oguraca5.nı sa ır- kerek oaaya döndü. Sandalyeye otura-

, 
.. 

.. 

T lir ı ıby~ g~r: ım.>_ .. .. sızlıkla beklediğinden dolayı merakın- rak aüşünmegv e başlndı. 'Bu aralık oka· 
. .. ay yan ır kaç sanıye duşun • dan uyuyarruyan Krikovu içine aldığı 
aukt~n sonra arkadaşına şu cevabı kadar dev adımlarile kendisine yakla.ş- dar kendinden geçti ki iki ilç .dakika 

JYilzme müsa't>aka?arımı girenler olr araaa 
(BaşUırafı J incl sayfada) 

~erdr sonra odanın h""apısı vurulunca ürkerek · maltta o1an ölüm tehlikesinden bihaber 
çıktılar. Tayliryan hiç Almanca bilme- olan esbak Tnlat pa,Şayı da kaplıyordu. yerinden fırladı. Gidip knmyı a-çtı. !{rl-
ıiiği için tercümanhk vazifesini Kr!kov T.iergarten oteli Rardenberp, soka • kor içeriye girdi. (Arlaısı var:) 
rapıyordu. İki arkadaş odada yalnız ka-
lınca ortada duran masanın ctrabnda1d Marlene Dletrichin Uzakşark vukualı 

.Müsabakalarda Orgeneral Fahreddin 
ve birçok davetliler vardı. ~ieraslm ts
tiklfü nıarşile açıldı. .:Asker! ]iseler mü
fettişi kurmay albay Adil aşaAıdak,i nut-
ku söyledi: J 

Fandalyelere oturarak konuşmağa baş- Kadınl~a Kar-fillSlllda y-enl ve 
Jadılar. Evvel~ Krikov sozü açarak: 'lf 

c'Kara sporlan kndar su sporlarına da 
ehemmiyet veriyoruz. 

- «Bana söyliyecek bir şeylnlz var Verdiği ders Eski dünya devletleri 
mı?> diye sordu. (B~ tarafı. 1 nci sahifede) (Baştarafı 3 üncü sayfada) 

Tayliryan dedi ki: Mesela: Güzel bir ıeşa.rp hoşuna gitti 
mı. ter~_,.,u"t etmez, ihemen nlır. Ve bunu kie snnip bulunmasıdır. Maamafih, ba· 

- «Konuşulacak pek mühim mescJ.c. ı.:u.u 1 ş h d k' · ti t • 

~ bir Slr"sını gcti..ı... en hoc:, şekilde ku1lnn- zı gazete er, ang ay a ı vazıye s-
r var. Fakat bu akşam derhal balıse Q .... t- ~ nk t kt i tif k t 

k · ınnk :fırsatını icat eder. Hatt.A bazıları Jü. panyanı ine benze me - e t a e -r.işmc ıstemiyoruın. Mensup oldu- · .. iln" ı 13 b 1 Al ......,, k ·ı b' :ZU"""''Z görü' nen bir ç-~ tuhaf ufak ec: - mış gor uyar ar. u sc cp e man-
ı;umuz omı e ıze, daha doğrusu sizin .. ..,... UA "' k k d 

~ ' · yayı • bildiğimiz kaidelere hiç U'-'mıyan yanın, Uznk Şark vu uatı arşısın a 
aru m.ı.nı.z. a m. uracaat etmek ka,,dilc " ti i k d t b il" tt' · 

b k b ·" c:ekillcrde • birleştirip, çok gu" zel oriJ'i ... vazı) e n ya ın a c e ur c ırmesı a. na. uyu ır vazife verdL t ~1n Jrinde 111 b ı-ı b'l' 
b ~ :ı.- :n-1üel""' hazır.larlar. ruıl sıklık ~5;tc bu • eK ene ı ır. ır sız varsınız, bir de VahanSabaryan. w '°"' • 's: 

:Yarın akşam Vahan da hazır oldurru dur. Bu, insanda doğuşta vardır. Sonra- İTALYA - Çin - Japon harbi, 'İta}. 

Su sporları cesnret :ve iradeyi çelikle~ 
tirir, tabiatle mücadele kabiliyetini art
tırır. Her askerin yüzme bilmesi şarttır. 
Yarının subaylan olacak bu genç1erln 
hakiki spor terblycsile <yüksclen cesnrel, 
n"Zim ve :irade kuvvetlen her :takdirin 
üstilndefür. Spor sahalannda .maddt, ma
nevi kabiliyetleri bilyüttllen bu çelik ev
ludlarımız nihayet 'muharebe meydanm
dn her tUrlü engelleri aşarak hedefleri
ne varacaklardır. 

halde bir toplantı yapar ve göreceği~z dan öğrenilmez. yada muhtelif tefsirlern sebep olmak-
lşleri aramızda müzakere ederiz, olmaz (Marlen) e gelince o yaln•z bir foto- tadır. Bundan dolayı resmi mehafilde, 
!lıı?> jeniktir. Ve aldığı her §eyde gözettiği ye- tıplo. Almanyada olduğu gibi bariz bir 

- Hay hay, öyle olsun. Ben yarın gane şey bu vasfın kıymetini arttırmak • tereddüt göze çarpıyor. İtalya, seneler
?.~u bulur, nerede toplanacağımızı tan ibarettir. Bunun 'içindir ki cAllnlun denberi Çinle dostane bir siyaset tnkip 
ogleye kadar gelip size bildiririm. Şim- bahçesi> fi~'inde kendi~e pek yaraş • etmektedir. Japonya ile her zaman tat
~ilik geceniz hayrolsun, ben artık gide· tığı için yemden bir çok türban ısmar.adı. 1ı geçinmiş değildir. Bu münasebatın en 

Yannm butnn zorluklarını hissederek 
bugünden hazırlanan -çocukları tebrik :e
der, 1oymetli hocnlanna, :misafirlere as
keri liseler namına teşekkür ederim.> 

yim.> Bu biçlm ~a?'lrnlar onun ~~şında 'rnhrı:t gerginleştiği zaman, Habeş macerasının 
ı durmadığı ıç.ın hep çencsı~ın altından had bir devreye girmiş olduğu vakitler. 
: Krikov bunu söylerken ayağa kalktı bağlanacak bır bağ UAve edıyorlar. Bıış'ka d' Ç" k" İtal . :r bik 
ve Tayliryanla vedalaşarak otelden çı- birinde bağlı türban biraz tuhn! 'kaçar ır. .~n u .. ya, ' a~onya~~ sa 1 

~ıp pansiyonuna gı'ttı·. Tayliruan da so- M 1 d h ·ı.:· ,:ı h .. Necaşı ye muzaheret gosterdıgıne ka • 
• "J aınma ar en e er şey gıuı 'O ua oş go· t tmi b 1 d B .. t•~1 
~·unup yıkandı, yaf.,ğına yattı. F-ı . ..,t, .. ü naa e § u unuyor u. ugun, w -
fl .... W\u run yor. . kfuı .. d trw• "dd t 
forgun olmasına rağmen sinirden sa. Esasen onun bütün şa,pkalan ,eneden ya, un musaa e e ıgı mu e çe 

Bu nutuktan sonra müsabakalar bn~
ladı. N eticcler aşağıdadır: 

Trampletten ntlamada Ziya birlncl, 
Galib ikinci 

100 metre sür'atte birlncl .Fcyzl, ikinci 
Ceznıi. 

5 'metre trampletten atlamada birinci 
Bürhan. 

50 metrede bh'incl Turgud, 'ikinci 
Hamdi. 

JOO ımetre lkurbalağama: l3irlnci .Moh
mcd, ikinci .MUlilddin. 

200 metre kurbalağama: Birinci Nalın, 
ikinci Halis. 

ııtlerce gözüne uyku girmedi. Öldürme- bağlı. Çünkü: Saçlan ensesini ()rtecek bitaraf kalmaya ça1ış-acnktrr. ~ikrl te
ge memur edildiği yüksek şahsiyetin kadar uzun ve kabarık. Ba§lnı:ı arkası da mayülatı Japonyaya mUtevcccih ol • 
~aşadığı şehre vardığını ve asil takiba- biraz yassı. (Tam bir Alınan ba§ı) . .Böy- makla beraber san ırk tehllkeSi karşı
~ın bundan sonra başlayacnğını ve ni· le bir başta §apka rahat durmaz. sında Avrupa ile te-şriki mesaiden çe -
lhayet idama mahküm edilen adamm En sonra - gene filmler.inden birinue "klnmeyeceği ıde mtihak'kaktır. 50 metre sırtüstü: Birinci 
oldürülmesi ile neticeleneceğini düşün- giydiği .. sivri t~ boneye benzer bir Selim Ragıp 'Emeç ikinci Metin. 
iiükçe uykusu kaçıyordu. Müstakbel ka- şapka asmarlıyor. Üstüne tıpkı İspanyol 100 metre ırtüstü: ıBlr.inci 
lil, yüzlerce defa tecrübe ettiği öldürme kadınlarınmkine benzer dantel işlemeli Avcıları davet ikinC.i Bilrhan. 
~arzını tekrar tekrnr aklından geçiriyor, bir tül koyduruyor. Marlen esasen vua1- Günün en güzel ~üsabakası sefer! tcç-
tt'iılat paşayı hakikaten vuruyor g:bi dan çok ho~lanıyor. ŞapkaSü-ım ~oğuna İstanbul Avcılar Kurumundan: An- hizatla trnnu>letten atlama oldu. 
ol~yor. heyecanından terler döküyor, muhtelif ~ekillerde (vual) Jar koydurdu. barlı ve Avcılar köyil av .mer'aları Çak- Buna on üç milsnbık girdi. 
J;ogukkanlılıkla cebinden çıkardığı ro- Kısaca: (Mnrlen) güzele .kapılmıyor. mak larla dahi dahil olmak üzere Jıey- Üç ve beş metre yüksekten denize nt-
\relYcrlni ateşlediğini zannederken yor. Kendini güzelleştiren! ar.aştmp buleyJr eti umumiyesinde avlanmak isteven il· Iayı,Şlar hayli .heyecanlı oldu. Orhan lbi
~a~ını üzerinden atarak yatağında ve bunu bir çok tecrübelerden aldığı bir Yc:1e:~. ht:an ~V\·.el Kurumwnu~un E- rincl, Nami ikinci oldu. 
~ogruluyor ve bir müddet buhran jçin- kat'iyetle biliyor. ınınon"u Hüseyın .. efendı hanın~ Mer - Altı yüzücfintl.n glrcll.ği su altında yllz
öe karanlıkta etrafma bakındıktan son- - Her ho~a gidenden bir or~jınnlite kez burosuna .muracantla mera kart - me ae heyecanlı oldu. Kırk b~ metre 
ra ~ekrar başını yastığa koyarak uyu· yaratabilen nadir yaradılışlı kadınlar lar~ almalar.ı vlazundır. Otob~s .~efer- sonra su üsfüne çıkan Hasan bir.inci, Ne-
nıao:ı çalışıyordu. Arada sırada: milstesna • bence bu, gil,zel görünmeyi lerıne de 29 .Agustos pazar gununden jnd da ikinci o1du. 

seven her .kadına canlı bir o"nıek "l"b1 - itibaren balc:anacaktır. 50 metre yum·•_.A y d Ce il "'--1 
' - c Bu sıkıntı Berli.-ıde yaşadığım "'.. -- ıt ·-•a-.-- r------ Lil"« ar~ın a m ...ı -lir. rincl, Namık ikinci. 
ıık gecenin sıkıntısıdır. Yavaş yavaş ge- Su altında auran tabakları toplamada 

.tecektir. :3ir ild g~n sonr~ tekrar asa- Pire muhteliti ve Jzmirliler K-Q lbı'mı·n Masalı 20 tabaktan on altısını toplıyan Hasan il.ııma htlkım olacagım.> dıye kendisini t mir. .. D biri cı le 
~~elli -ctmcğe çalışıyordu. z , (Husus!) - Pazargunil lstaıı- n o u. 

Berlin şehri uykuya dalmıştı. So • bulda İstanbul §ehir takımile temsllt bir Romanımız bugün 50 metre çuva]. yarışında Cafer birinci, 
k.ıkların derin sÜkuneti arada aırada] temu yapacak olan .Pire muhtelltlnin Ömer ildncl o1'lu. 

hızla gelip geçen bir otomobilin gilrül-~::;~~;1:e b1r m&J: nmnasına e~ .. ...__ı_n_u_n_c_u_s_a_y_t_a_a_a_d_ı_l"._.-..ıı.,,u~a:~~~;~ ne.amıtı'! Umıla mn-

Teç1iizatta atlıyanlar aenlzde1' 
çı1carlar'ken 

.Bürhan blrlncl, Orhan ikinci ol~ 
Son müsabaka olarak mavi ve 

takımlar arasında su topu oynandı
Devre 1-1 berabere blttL 
İkinci devrede bir snyı dnha vapsıı JJl 

yaz takım ..galib geldi. Kazananlar• 
aalyalar verildi. 

Aksert .mektep1erimizin kara ve :Jcıl 
sporlarına kaı:il ~österml§ olduklatl 
vefli a1alta takdire §llyanrur. sııJJ 

As1ceıi me1cteplerin b~da f~ etli 
yan tecrübe ve görgil sahibi ~erl• 
mua1limlerin bulunu§u spor Jıare1'Seıtı1e
nin bugünkü parla1c mevlde ~tııdJt· 
sinde belli "başlı bir rol .oyna1.:!-. 

Vahap 1zm1re döndU d tteıı· 
İzmir, (Hususi) - uzun ınil~ sl• 

beri Pariste bulunan lzınfrin ~ertle~ 
yah Jncisi V ehap, bir daha d ıste, Jt11' 

üzere İzmire avdet etmiştir. ,Par berıces' 
sing klüp saflarında oyun~~~ 6P0reıı: 
sevdiren Vehabın lzmire donil,şilt ıı}'llıı 

h•C lar arasında büyük memnun~., 

dırmıştır. arBJllld~ 
Bu suretle İzmir .futbolu, ıcrır Jcll 

ayrılan elemanlarından birini tc ~ıtB1' 
oa1t ' 1· zanmış oluyor. V.cbap, .Alsan 'iJlde o 

klübünde orta .muhacim ınevSö _A\etil' 
~yıBllC'"" tll 

nıyacaktır. İz.mirin fuar ınu velıllP t• 
yapacağı temsill temaslarda bsP !ıJ 

kt q.ehtı oıı' orta muhaclm oynıyaca ır. f dctfli 
bulcü lisansı .tudik ..t~ 6 

göndeıi~tir. 
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Son Poıtanın tefrikuı : 81· 

Denızıefln Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
. 

i!.osta ,:nın Hikayeleri 

Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu HAYALET 
Emden'in güvertesi bir salhaneye dönmüştü. Dokuz 
zabit, kırk iki nefer ölmüş, kırk kişi yaralanmıştı 

•Emden» de harp bandirası el'an dal- f 
galanıyordu ... cSidney• bir kaç dakika 
daha ateşe devam etmiş, sonra büyük 
bir daire çizerek cBursk:D in baş tara
tma bir gülle savurmuştu. 

cBursk»in kumandasını deruhte et -
rniş olan forvet kaptanı cKloepper• 
şu işareti kaldırmış: 

- cGemide İngilizler de var!• 
Bu ihtar üzerine cSidney» ateş kes

miş iki zabit kumandasında bir müfre-
ze göndermiş. Bu müfreze gemiye çı • 
kınca Kloepper kendilerine: 

- Çabuk olunuz baylar! Çünkü gemi 
batmak üzeredir. Demiş. Filvaki 
cBuresk» in sintine muslukları çoktan 
açılmış olduğundan vapur batmak ü-

Yazan: Pierre Mille Çeviren: Nurullah Ataç 
1 

zere idi. İngilizler· bu vaziyete fena Çürümiq kanla kaTıf'JUI blr ölil 1,ıilza, burnu düşmil§ dudaksız çirkin bir ağız ..• ' 
halde içerlebişler ama belli etmemiş -
~er ve gemideki Almanları esir, Alınan- Celia Mac -1vor: I düm. O akşam beni tiyatroya götürcfü: 
iların esiri olan 1ngiliz!eri de azat ede. lstimbotıın yedeDine v~erek Umanın clııına çektirmt, ve yelken açıp o - Londra'da Temple mahallesinin es- büyük blr rağbet kazanacağı muhakkak 
rek kruvazöre gönde:mişler. havaliden uzaklarnıştı. d evlerinde muhakkak birer hayalet, denilen bir piyesin ilk temsili idi. Müd· 

cSidney• tekrar cEmden»in yanına için girmiş ve Holandalıların k\rtasiye •Melburn» geçecekmiş. o da batırıldığı f>irer hortlak bulunur, dedi Ölmüş ka - hiş surette sıkıldım. Hiç bir şey anlamı
geldi ve kruvazörde harp bandırasınm müzakereleri arasınd~ bunları da meb- takrirde cİbuki» cEmden• in karşısına dınlann, ölmil§ erkeklerin Tuhları gelip yordum, sinirlerim fena halde bozul • 
el'an dalgalanmakta olduğunu gördü. zulen tedarik etmişti. Binaenaleyh vira çıkacakmış. (Arkası var) geceleri evlerinde dolaşırlar. Bittabi hep- muştu. Gece yarısına doğru evimize dön-
~yni zamanda clı"'on Müller•in elinde demir ederek (Padang )dan uzaklrujtı. si değil: bir günahı olanlar. MeselA bu dük. 
ateş edebilir bir tane yalnız bir tanecik Fon «Mükeı. bir kaç gün sonra ran- sı·ıaA h altına davet dünyada bir haksı7.lık etmi~ olan hfi - cMerdivenlerden çıkarken kulağıma 
topu kalmıştı. devu yerinde {Choising) le birleşiyor kimler, düello edip cana kıymış asabi bir ses geldi. Sanki bir haber almıştım. 

cSidney• tekr:ır ateşe başladı ve bu ve Ayşayı batırdıktan sonra bu vapu- kimseler ... Gray's Sun'da genç bir kadın Donald'a: cBir inen var, dedim. Duymu-
aabit hedefe rahat rahat ateş etmek run kumandasını ele alıyor, bir hayli Yedek piyade subayları yeni doğan çocuğunu boğup ipek çora - yor musun?, Kocam, ben gene saçmalı-
suretile elli kişi daha öldürdü. maceralar geçiriyor ve nihayet binler- hına sarmış, merdivenin basamakların - yorum diye başını salladı. Merdivende 

Bu müddet içinde cEmden:> de top- ce mil uzakta Arabistan sahiline ayak kıt' alan na iltihak edecekler dan birinin altına saklamış. Hangi ba • ışık yoktu. Donnld cebinden elektrik fo-
!lann kamaları, top nişan alma aletleri basmıya muvaffak oluyordu. Üsküdar Askerlik Şubesinden: saınak olduğunu bir türlü hatırlıyamı • nerini çıkarıp yaktı. O zam:.m o da gör-
ve işaret defterleri gibi mahrem mahi- cSidney• adaya çıkan müfrezenin l - Şubede kayıtlı olan ve hariç şu- yor, anyor ... Her gece gelip arıyor .•. An- dü: dev gibi bir ifrit olan kanlı ölü yüz-
)'eti haiz her ne varsa denizc> atıldı. kaçmış olduğunu görünce •Emden• e belerde kayıtlt olup ta vazifeten Üskü- cak ancak kıyamet günü bulunacak; 0 lü hayaleti benim gibi o da gördü, gözle-

•Sidney•in işaret direklerinde bir ta- avdet etti ve öğleye doğru filikalarını dar mıntakasında bulunan piyade sını- gün de annesinin kollarında 0 kadar a - ri ile gördü. Hayalet bize arkasım dö • 
kını filamalar yükseldi. cEmden» bu manya ederek kruvazörde • kalmış o - fına mensup yedek yarsubaylardan ğırlaşacak ki annesini cehennemın ta dı· nüp sessiz sessiz, bir gölge gibi merdive-
i§aretleri anlamadığını çünkü kruva - lan yaralıları ve efradı kurtardı. 313 ila 326 doğumlular dahil bine silrükliyecek... ni çıktı. Donald cDamn it!> diye bağırıp 
2Örde işaret defteri bulunmadığını ce. cEmdenı. den en sonun~u olarak çı- olmak üzere 5/9/937 de kıt - - Siz de bir zaman TempJe mahalle - arkasından koştu. Ona da lanet okuma· 
\'aben bildirdi. 1ki muharip kruvazör kan süvarimiz Fon cMüller» olmuştu. alarma iltihak etmek suretile sevke - sinde oturmuştunuz. Sizin evde böyle b!r ğa hacet var mıydı? Allah daha ne kadar 
arasındaki mesafe ( 4000) metreden aı Şurasını da derhal ilave edeyim ki cEm dileceklerinden üçer giin evvel şubeye hortlak yok muydu? lanet edecek? Her ne ise Donald onu dört 
değildi. Bınaenaleyh megafonla anlas- den» mürettebatına galib düşman iyi miiracaatları. - Olmaz olur mu? Evi kiraladığımız adımda yakaladı. Bir takım iniltile.ı'.' duy-
~ak müşküldü. •Sidncy» tekrar ateŞe muamele etmiş, onları saygı ile karşı- 2 - Bunlardan birinci maddede ya- zaman söylemişlerdi. Hem de bızim ev- dum. 0 kadar hnlecan içind~ idim ki ö-
aşladı. Fon cMulleu beyhude yere lamıştı. zıh doğumlulardan gümrük muhafaza deki hayalet hepsinden korkunçmuş Ga· leceğim sanıyordum. Sonra bi!" ses gel.:ii; 

asker kırdmnamak için şu emri verdi: Bu muvaffakiyetinden sonra cSid- teşkillerinin kıt'alarmda üniformalı o- yet çirkin, tüyler ürperücl bir ifritmiş. Donald'ın sesi değildi .• çağırmayın, Al-
- Yüzme bilenler denize atılsınlar!. reyı. gemi kafilesine iltihak etti. Son- larak çalışanlarla hariciye memurların- .Komşularımızdan çoğu onu görmüşler. lah aşkına kimseyi çağırmayın. Giirültü 

.. •Emdenain güverte.si bir salhaneye radan işittiğimize göre bu kafileye dan olup ta memleket hududu dışında- Ama kocam, Donald inanmadı. O, gaze
~ön~üştü. Dokuz zabit, kırk iki nefer •Sidney» den başka cMinotor- isimtl kiler ve tahsil - ticaret ve sair maksat- tesinde siyasetle uğraşmaktan böyle §~Y
olmuş, kırk kişi yaralanmışt1. SağlaTn- İngiliz zırhlı kruvazörii., cİbuki• Japon larla yabancı ellerde bulunan ve mem- lere inanmağa vakit bulamazdı ki! .. Bun
lardan bir kaç kişi denize atıldı ise de zırhlı kruvazörü ve cMelburnı. Avus- leket içinde serbest olarak çalışanlar ların ancak delileri, çocukları kandıra -
sahile kadar yüzemiycce!{ derecede za- tralya hafif kruvazörü muhafızlık edi- ve stajını bitirip te terhis edil - cak birer masal olduğunu söylerdi. 
Yif olduklarından bunların içinde bo- yorlannış ve şayet (Emden) (Sldney) i miş olanlardan iki seneyi geçmemiş o- cEve taşındığımızın ilk üç dört haftası 
~lanlar oldu .. Bazıları da bütün gece haklamış olsa imiş (Sidney) in yerine lanlar bu davete gelmiyeceklerdir. bir §ey görmedim. Adeta bir inkisarı ha-
guvertede sabahladılar. ,_ yale uğramıştım. Ben Donald gibi değil-

•Sidney» şimdi cKeeling• adasına ' dim; inanmak istiyordum; böyle şeylere 
Fon cMüke• nin ~rnmandası altında çı- NIJbelçl R A D Y O L 1 N ile inanmak benim için bir eğlence oluyor • 
karılmış olan ihraç müfrezesiie meşgul Eczaneler du. Nihayet bir gece gördüm. Hem de 
0 lmak için oraya koşmuc:t~. Bu küçük Sabah ve akşam her yemekten öyle korktum, öyle korktum ki! .. 
Alın " Bu rece nöbetcl .->lan eczaneler ,unlar- ıonra mutlaka dişlerinizi 

an müfrezesini yakalamak için ka- dır: cBir haziran gecesi, pırıl pırıl bir h:ı-
İ f ırçalayınız. 

raya ngiliz kuvvetleri çıkarıldı. Lfıkin İstanbul cihetindeldler: ziran gecesi idi. Senenin o günlerinde 
bunlar kafesteki kuşun geceleyin uç- Aksaro.yda: tŞeret>. Alemdarda: tF.$d). Londra geceleri tamamile gece değildir. 
lnuş olduğunu görmüşler: Fon cMüi\.e~ Beyazıdda: CAsador}. Samtayada: tTeo- Akşam grubu uzun uzun sürer, sabah şa-
sahilden bütün ~ün harbin safhalarmı mosı. Emlnönünde: <Hüseyin H~ntı). fağı da erkenden başlar. Sabahın saııt 
takı·b · E d Eyüpte: (Hikmet Atlamaz> Fenerde: CVI- ~ e mış ve c m eıııı in kendisinden biri oi. Temple mahallesinin eski binala-
kuvvetli düşmanı tarafından ezıle~cgv i- taU) · Şehremlnlode: (Hamdi)· Şehzade- rını hatırlarsınız: evlerin hepsı esrarcn-

başında: (İ. Hakkı). Karagilm.rülı:te: (Fu-
ne kanaat get.rmıJj. İki kruvazör harb ad}. KOçUkp:ızarda: (Hikmet Cemli}. Ba- giz, köhne, şirin birer bahçe içindedır. 
ede ede ufukta kayboluncl Fon cMü-ı kırkoyUnde: cistepan>. Donald geç kalmış, daha gelmemişti. 
k~ •. bu adadan kaçıp kurtulmak çarele- Beyoğlu clhetindekller: Vakit geçirmek için bahçeye inmek istc-
l'ını aramıya başlamış ve limanda «Ay- İstıklfl.l caddesinde: tGalatasaray). Tl1- dim. O bahçenin bir köşesinde, duvarın 
§a» isminde ahşab bir golet dikkat na- nelbaşında: CMatkovlç>. Galatada: Yeni- dibinde bir kuyu vardı; elbette hala ciu-
.zarını çekmiş. Takriben (500) ton hac- yol). Fındıklıda: <Mustafa Nall). Cum - ruyordur. Belki bir asırdanberi hıç kııl-
Jni · t• b" · d huriyet caddesinde: (Kıirkclyan). Kal-

ıs ıa ısın e buluna11 bu tekneva }anılmamış eski bir kuyu ... Biz geçmis a-
Po 1\ ·~··k ~ yoncuda: (Zatlropulosı. :rıruzağ:ıda: • 

n • 1 u e» askerlerini ve erzak yük. sırların yadigAn olan -:eylere hu-nnet e-] (Ertuğrul). Şişllde: (Asım). Be§lktaşta: • 
emiş ve •Ayşaı. yı, kendilerini adaya cSUleyman Recebl. sanyerde: (Osman). deriz: o kuyuda tA orta zamandaki hAli 
getirmiş olan istimbotun yedeğine ve- Botulçl, Kadıköy n Adalardakiler: ile durur. Bir de ne göreyim? Bahsettik· 
:terek 1. d k Yemeklerin kırıntılan, aalyanın ımanın ışına çe ·tirmiş ve yel- üsküdarda: CAhmedlye). KadıköyUnde: lerl hayalet, o çirkin hortlak kuyunun ü-
ken a h ı·a k, ifraz ettiği mikroblar, dı•uından çıp o ava ı en uza .aşmış. (8aadet, Osman Hult\sll. Büy\lkadada: r- zerinde oturmuyor mu? .. Bana kaç defa 

Filvaki ( 18) gün sonr:ı cAyşa:-. cSo- (Halk). Heybelide: <Halk). alınan muzır mevad karşısında anlatmışlardı: çürümüş, kanla karışık 
ınatr d • · ı· dit:ler ve di§ etleri e~er miıtema· a» a asının oır ımanı olan cPa • 1 1 • 6 bir ölil yüzü; burnu düşmüş; dudaksız 
dang f d d . d y nı· necırı"yat diyen temizlenmezse bozuima~a • a un a emır e iyordu. e y • çirkin bir ağız; kalan etinin her parça • 

p ve çürümeğe mahkllmdur. Çü-is_c 1adangı. da Fon cMüke"> (Shois:ng) Çatlayan _ Antatyad'.\ güzide bir tahrir rük dişler, mide ve barsak ıntiJat- sından kan sızıyor. Önce farketmemiş -
un i bir Alman vapurunun süvarisi hey'etı tar:ıtından çıkanlan ,,atlayan adın. tim, yanına kadar varmışım, az kalmış 

k " larından zatürreeye kadar her nevi 

olmasın!-, diyordu. cKocam: cPeki, de
di; ama hadi odaya gelin. Ellerinfzı de 
yukarı kaldırın . ., cAdamcağız inler gibi 
bir sesle: cBen bu eve kötülük içın gel· 
medim, hırsız değilim!ı. diyordu. 

cOturma odasına girdik. tı:c gördü -
ğüm akşam yanılmamışım, ne burnu 
vardı, ne de dudaklarL.. Arkasına gri 
bir pijama giymişti. 

cKocam: - Mademki kötülük için 
gelmediniz, o halde niçin herkesi korku
tacak kıyafetlere giriyorsunuz? dcd;. 

cİfrit kederli kederli: - Siz, dedı, be
nim mahsus bu kiyafete girdiğimi sanı
yorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ben ken
dimi göstermek istemiyorum, bilakis 
saklanıyorum. Ben yirmi senedenberl 
burada otururum ve kimse yüzümü gör
mesin diye yalnız geceleri bahçeye çı • 
karım.> 

cMeğer adamcağızın bir hastalığı vıır· 

mış: etlerini kemiren, onu havatınd<ı bir 
hayalete döndüren bir hastaıtk ... 

- Celia, dedim, ben böyle tabii bir 
surette biten hayalet hikayelerinden hoş
lanmam. İnsanı inkisarı hayale uğratı .. 
yorsun uz. 

- Doğrusu benim için de öyle oldu. 
Onun hakiki bir hayalet olmasını ne k:ı
dar arzu etmiştim ... 

Yarmki nushamızda : 

İbrahim usta 
aptan •Minkievitz,. ile temasa gelmic: daki aylık, fikir "le edeblya~ gazetesinin 15 Jn dokunacakrnışım ... Meyus bir tavırla b~-

,, b ':J hastalığa yol açabilir. Yazan· Sel'Ahatll"n Eni·&. •e u vapurun kendisini Somatra ce- ci sayısı zengin m!inderecatıa lnt1şar etmıo- na gözlerini çevirdi: ne kaşı vardı, ne de • tı ~ 

tıubunda beklem"sı hususunda mutabık tir. İçinde Tevfik rureu'nln usun tetkikler- R A D y o L ı• N kirpiği. --------------------
kalmşıtı. den sonra hazırladıJı Alanya tar1h1 ve ıllr i-

çin yazıları, M. Em~n Coşkundere'nln Fela- cHemen kaçtım. Merdivenleri nacı} Milli Küme maçları ve lzmir 
Lakin Fon cMükeı. nin (Padang) da ket yolcuları, ahlft.kl bozuk kadınlar, Beltır çıktığımı Allah bilir. Tirtir titriyordum, 

liolandalı liman memurları ile bası be- Ozan'ın aşk ve savgi yazılan ile ltıymetu ve ile muhakkak sabah, ak§am ve her bitkin bir halde idim. Donald geldiği za- takımları 
laya pirmişti. Bunlar cAyşa., yı bir.harb müstait gençlerin yazınıJ olduktan gfizel ıt- yemekten sonra, yahud hiç değilse man benim baygınlığım daha geçmemiş- İzmir (Hususi) - Bu sene milli küme 
ge.nıisi olarak tanımak istemiyorlardı. irler bulunmaktadır. Günden rııne ınkl§at g{lnde 3 defa fırçalamak ~rıne. ti. Bir parça kendime gelip ~fo söz söyli- t 
?.ı h eden ve yurdun bir k.Oşesinde seniz aaduız r· maçlarına zmirden dört klübün ayrıl-

ı ayet Fon cMüke> kendilerine zabit çalışan bu gazete muhakkak tl 171 bir ıatıt- yebildiğim zaman: cGördüm. Onu gör - ması için bir teşebbüs vardır. Eğer bu te· 
hüviyet varakası ile goletin direfünde bale namzeddir. düm!> diye ba""rmıc:ım. d .. 6' "-' şebbüs muvaffakiyetle neticelenirse altı 

algalanan Alman harb bandırasını f f f cDonald bunun bir sinir buhranından klüp arasında lig maçları yapılacak, kıı-
gösterd· B ·· · H l d ı l stanbul Lı·man .cletme daresı·nden •• ı. unun uzerıne o an a ı ar y geldiğini iddia etti. O gün cuma idi: er- zanan dört takım milli kümeve girecek· 
kend·sine (24) saat içinde limanı ter- Pazarlığı 25.8.937 Çarpmba saat 10 için il!n edilen Antrepo inşaatının tesi gün kalkıp bir köye gittik. Dornld tir. Şimdiki halde en kuvvetli vaziyette 
ketmc~ini bildirdi!er. Zate::ı Fon cMü- umumi şartnamesinin 9 ve 33 Oncü maddelerinde yazılı 8 ay mUddetln cçalışıla- bent hiç olmazsa bir hafta köyde bırak- Alsancak. Üçok ve Yamanlardır. Doğan
kea nin istediği de bu idi. Çünkü 0 f Pa- bilir 240 gUn olduğu, tav.ıULve p.ı_zaflı~ın da 31.8.937 saat 10 ı talik edildiği mak istiyordu ama razı olmadım, p:tz r- sp'lr da Ltuvvetli bir monz.ara arzetmek
Gang) a sırf erZ3k ve su tedarik elmek ilan olunur, • 5585t tesi ~ii_nü onunla beraber Londrn'ya dön- 4 tcdir, 
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Teyzemin ahbaplan seslendi; beni alime henüz kendim de cevab verecek 
çağırıyorlar. Onların hepsi de Gönülden halde değilim. Sade düşünüyorum: 
fazla benimle konuşmaktan hoşlanır. Görmek, anlamak için mi? .. Her hal
lar,,Ablamın göz nlan parlaklığ• yanında de öyle olacak.. bakalım bu erkek de 
Denim iç okşıyan renksizliğimi tercih Gönüle aşık mı? .. Ablam buna da yüz 
ediyorlar... verecek mH merakını halletmek içfaı 

Artık herşey meydana çıkmıştı. Rôdabe ağ~aya ağlaya 

Ama bilseler ben ablama benzemek, olacak .. 
etti. ablam gibi, onun kadar güzel olmak Demek Bernadan da şüphe ediyo-

isterim... rum. Zal.. elindeki altın kaseden büyük bir 
Birdenbire ağzım dört karış açık kal- Biraz sonra, Berna ile Gönül, ciddi zevkle şekerleme yiyere'it. pek ciddi b.i.ı 

Zale beslediği aşkını itiraf 
Ölünceye kadar yalnız onu seveceğini 

dı, az kalsın hayretten küçük dilimi ciddi konuşarak omuz omuza ilerledi- şeyler söylüyordu. Cariye de aynı cid
yutacaktım ... Genç bir erkek, gözlerinin Ier, uzaklaştılar, nihayette!ti küçük o. aiyetle .. ara sıra etrafına bakınarak ce. 
içi gülerek bana doğru geliyordu. Tanı- daya girdiler. vablar veriyordu. 
dım: Berna Tamer... O kadar çok şey itiraf ettim ki, bunu Saray müdürü .. cariyenin Zalden ay-

Berna kırk yıllık arkadaşımızdır. da söyleyebilirim: Ne zaman ablam ya- r-~Iırken, ondan bir şey aldığmı, koynu
Çocukken yetim kalrnı..ş, büyük annesi hancı veya dost bir erkekle böyle baş- na soktuğunu gördü. Cariyeden 
bayan Hasenenin elinde büyümüş... başa kalsa kalbimde bir sızı duyarım; daha evvel davranarak bulunduğu yer
Bayan Hasene anne annemin dostudur. fakat bu akşam sevindim. Gönülü tak- den uzaklaştı. Koşa koşa saraya gitti. 
Gönül ile Berna bir yaştalar, ama jki- dir ettim. Zavallı Berna, ne zaman bir Kapıdaki nöbetçiler, müdürün böyle 
sinin arasında uçurumla dağ kadar fark iltüat görse memnun olur, bu memnu- kıyafet değiştirerek gezindiğini bildik
var. niyetle maneviyatı kuvvetlenir, yüzü- leri için, onun saraya girişine ses çıkar. 

Berna zayif, cıhz, çelimsiz, hasta!ıklı ne biraz kan gelir ... Her halde bu ak- madılar. 
bir çocuktu; çektiği kemik hastalığının şam da ablamla konuşması onu mes'ud Saray müdürü, soluk soluğa harem 
izleri kaldı, insan onu görünce içinden edecektir, buna da eminim... dairesine yürüdü. Dede beyinin karısını 
ncıma geliyor; hele benim gibi onun Ben de beş on kişi ne l:onuştum, bir kapıya çağırtarak gördüğü şeyleri an -
bütün hayatını bilenler için yürekler iki kişi ile dansettirn., teyzemin yanma lattı. Sonra elbise3ini değiştirmek için 
acısıdır. On yaşındayken anasile baba- gittim. Vakit hayli geç olmuştu, artık odasına gitti. 
'smı kaybetti. ; öks!i.z ve yetimlik boy. gitmeliydik. Derebeyinin karısı harem dairesinin 

söyledi 

nunu büktü ve onu vaktinden evvel pi- Teyzem sordu: kapısının önünden ayrılmadı. Cariye Kızı ne ıtıretıe ,,!de edebi leceğini düşünmeye koyuldu şirdi, hayata hazırladı. _ Gönill nerede? kapıdan girince, onu orada bulunan bir . 
Çok zeki, hassas, iyi yüreklidir; bu _ Berna ile konuşuyor. odaya soktu. Evvela üstünü başını ara- suretle elde edebileceğini düşünmeye caya kadar epeyce yol alacakti. Ond~ 

meziyetlerini çok ıecriıbe ettim. Onu _ Git haber ver, ~nnen gidelim di- dı. Zfilın verdiği bir çift kıymetli küpe· koyuldu. o, her düşünce safhası arasın- sonra, hududa yetişinceye kadar geçe-, 
kardeşim gibi !Jeverim, ona gelince, o yor. yl buldu. Sonra onu isticvap etti. .~e1: da kokulu şekerlemelerden yiyor .. cek beş günü de izini kaybettirm~~ 
da bana merbut ve mutidır. Her dediği- -Peki. ___,,_ ....,.- şeyi do~ söy~.e~iği takv~irde ~endmru sevgilisinin avuçlarının kokusu kanş- geçirecek.. Zabulistan arazisine gır~ 
mi yapar ve benimle oturmaktan, be- Salonlar, odalar, antre dopdolu. Briç affedecegıni, soyıemed~gı .ta~dırde ~o- mış olan bu şekerlemeleri yedikce içi cekti. 
nimle konuşmaktan zevk duyar. 1 d casına haber vererek bınbır ışkence ıle 

1 
d Za"l .. ondan sonra karşılaşacağı milş .. ve poker masalan, bezig parti eri, ans, açı ıyor u 

Gönül onunla hiç meşgul olmamış- .. ld" t gv'ni söyledi · · d" B b d rcbey 
sohbet, dedikodu, kimsenin uykusunu ° Cuarrı'eycee .. ıher şeyı· ve. za·ıın Zabuıı·stan Evet.. kızı kaçırma_ ktan başke çare külatı da düşün u. a ası ve e .. tır, onun nazarında Berna sanki erkek- getirmiyor. d K b ar lik halkı kendisini çok sevdikleri için 

ten sayılmaz, halbuk!: derebeyi Samın oğlu olduğunu anlattı. bulamıyor u. ızı, ır gece yarı~ı - bu hareketine itiraz etmiyecel{lerdi. Bi· 
cBernanın yüzü Apollon kadar güzel- --·----·------(A- rka_ .n_ v_ar_) Sonra hanımının aya.kiarına kapandı. kasına alacak .. balkona bağhyacagı ke-

-. n k . d" kti s d l"k"ıs ı"zdı"vacını coşkun senliklerle tes• h 'd agvlıya agvlıya hayatının baböışlanmasını mende as ara ın ırece . onra, ur- a • dirıt diyen Gönüldür. Berna sa ı en ---------------
1 b b fikri d d Yalvardı. madan. kafilesine harek~t ettirecek .. de· id edeceklerdi. güze dir, ama en a tamın n e e. Bir Doktorun -

gwilim. Bernanın yüzünde çektiği hasta· Derebeyinin karısı, car:yeye, kendi- rebeyı kızının kaçırıldıgını haber alın-
llklara ve çelimsizliğine rağmen, tam Günlük Cuma sine bir fenalık etmiyeceğini söyledi; 

(Ari.ası var) 

bir erkek güzelliği vardır, yalnız ben- Notlarından (*) fakat kızının yanına gitmemesini, oda- Istan bul p. T. T. Vilayet 
zinin soluk olması bu güzelliğine biraz dan ayrılmamasını tenbih ettikten son. 

hüzün katıyor. Ademi ihlidar ra bir uşak göndererek derebeyini ça - MüdürJügv ünden : 
Siyah kadife gibi parlak gözleri dal- Meselesi ğırttı. Cariyeden işittiklerini değil.. şe-

ma yaşlı imiş gibi nemlidir; sanki ağ- hir kadınlarından ziyarete gelenlerde:ı Meriyete giren 3222 Sayılı tc!lsiz kanunu mucjbin· 
lamamak için kend~ni güç zaptcdiyor Bir iki defa bu meseleyi mevzuu bahset-• Zal hakkında bir takım hakikatler öğ-
sanırsınız. tiğlm halde aldığım mektuplar bana ay- rendigı·'ni söyledi. Kocasına, Zalın Za- ce radyo sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en 

m mevzua avdet etmek zarureUn1 verdl. k h t 
Uzun kemikli ince elini uzattı: Adem! iktidar meselesi ya uzvt olur veya. bulistan hakimi Samın oğlu olduğunu yakın P. T. T. merkezlerine müracaat edere ru sa -
- Seni gördüğilme çok sevindi.'ll hud asabl ve ruht. Her oeyden evvel bun· hüviyetini gizlediğine göre casusluk l d 

Öedi; fırsat bulup henilz Gönüle seltım lan tefrik etmek ıcab eder. Uzvl sebeb. maksadile Kabilde doiaştığından emin namelerini almaları azım Jr. 
''eremedim, zaptedilmek için yapılmış ler çoktur. Oeno iken geçlrllml.ş beJso- olduğunu .. bu delikanlıyı birnn evvel 1 Ag" ustos 1937 den evvel alınmış olan r uhsatna-
bir kale gibi, her an mn.1-ısur. ğiık}uğu netıcesl husyeler lltlhapJanml§ memleket haricine çıkarmasın! anlattı. 

k ve bu da oldukça ihmal edilerek geçte. k'k . . melerin hükmü yoktur. Hemen köşedeld anepeye oturdum. davtsıne glrl§Umt§tlr. Neticede htıayenin Derebeyinin kansının ha ı atı gız-
- Biraz sonra onunla da konuşur - pek nazik olan bünyesi ve itrazab. tama- lemesinin sebebi, dedikoduya meyc!an Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyan-

sun dedim, hele şimdi yanıma otur; ınlle bozulm~tur. Artık oradan canlı me- vererek tek ve pek sevgili kızını leke- lar evvelce ı"la"n edı.ldı.g"' ı" gibi ag"' ır cezalara çarphnla-ne var ne yok? ne haldesin? Sıhhatin n1 hilveyni Uraz olunamaz. Ve ıahsı ar- !emekten korkması idi. Onun fikıince, 
nasıl? tıt tama.mile a:tım sayılır. Sonra ademi İranlı asılzadeyi memleketten uzaklaş- cak ve bu müddet hiç oir suretle uzatılmıyacakbr. iktidar nuhal fevkinin müzmin lltthab-

- Pek fena değil, halimden memnu- larında olur. Bu ara sıra görülmekle be- tınlırsa ortada bir mesele kalmıya • 937 ücretleri Eylül sonuna kadar verilebilir. Ancak 
num. Yakacık bana yarıyor. Doktorlar raber nadlrcUr. Ademi tktldan tevlld e- caktı. 
kışın bile orada oturmamı tavsiye edl- den hasto.Iıklardan bırt de seter hasta- Derebeyinin kansı, kocasından ayrıl- Radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin 
yorlar, ora havasının yaraması onları lığı.dır. Büyük mi!tyasta oeker ıtrah e- dıktan sonra kızının odasına gitti. Onu • d p T T M k 1 • ·1 . l 
d ·· ·d d" · 1 ki u d denıerde hevesatı oehvanıye tuvveu 1 d b .. Ag" ustos içın e • . • er ez erıne verı mış o ma-a umı e uştirdü. Fi va uun an son- zaafa u~rar gene irs! ve bQnyev1 bileme- iyice haşladı. Rıldabe .. bu ani ar e o- h l l,.. d 
ra atlet olacak değilim, ancak maddi ız- dlğimtz birçok sebeblerden dolayı husye- nünde biraz şaşaladı ise de çabucak ken Si bebeme a azım ır. 
tırabsız bir hayata kavuşmak da mühim ler çok küçük olur. Adeta blr çocuk hus- disini topladı. EvvelA ,anasına isyan et. Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiç bir 
§ey... yesi kadar küçük ve dumura uğramıo 4- tı'. C",.""nra agvlıya aalıya Zale beslediği l . k · (5167> 

- Ben sana gideceğin zaman söyle- zayi tena.snıtycden de ademi iktidar ve askmı itiraf etti. Ölünceye kada.r yaln.ız ,.J ,., para 1°steni mıyece tır. 
miştim ... Halbuki o zaman doktorlar. dem! iktidar meselesinde husye veremi onu seveceğini, ondan başka kımse ıle akametbe~emekU\zımdır.Oeneuzvt a- ~ .. ::::::=::::::::;:::;;::;;::;:::;:::;::=::::::::::::::::;;::;;::;;;;:;;;;;;;;;~~::~~~~;;;..I 
dan ziyade kendi hayatmaan kendin ü- ve azayı tenasuliye yoııarındakl verem evıenmiyeceğini söyledi. Devlet Dem iryolları ve Liman ları işletme Umum idaresi ilanları 
midi kesmiştin.. ve prostat humması ve prostat hastalık- Kadın .. kızına tehdidle meram anla-

- Bana kuvvet verdiğini hatırlıyor lan da sayılmak lhtmdır. Fazla lsUmnaı tamıyacağını anlayınca nas~at et~i: 
musun? Az nasihat elmedindi... Teyze- bllycdln de dahli ve tes1r1 vardır. Babasının bir şey bilmemesinın kcndısı 
nin evinde saatlerce konuştukları.mızı Bunun harielnde görülen ademi iktidar- h l la a 

ıarda ıısabt ve ruhl sebebler bell1 başJı icin de memleket için de ayır ı o c • 
unutmadım. 4m1ldlr. ğ~nı anlattı. Onların ar:sında .geçP.n 

- Yakacığa gitmen yalnız sohbetleri- Uzv1 hiç bir kusııru olmadığı halde adc- şeyler derebeyinin kulagıns ~ıderse 
mizi bozdu. Annemi görmek ister mi- mı iktidardan ıtkAyet edenler çoktur. kendisinin başına gelecek felaketten 
sin~ Karşı salonda oturuyor. Bunların kafalarına ademi ıırttdar has- b v d· Bu yüz 

talığına duçar olduklan kanaat! yerleş- başka Zal de gaza a ugrar ·· . -
- Haydi gidelim. mlşUr. Ve bunu gidermek çok n\ilşkUl o.. den komşu iki derebeylik arasında .. hıç 
Ta Bay Gani Sözer oğlu Baki Sözeri ıuyor. ve pek çok defa bu ftkrl atabll- şüphesiz Midya ile İran da araya karı-

çağırıncaya kada-:- Bernadan aynlma- dikleri gün hastalıktan da J.erhai kur- şarak bitmez tükenmez bir harb zuhu-
dım; nihayet o zaman da Gönül Berna- tulmaktndırlar. ra gelirdi. 
yı gördü. Erkek arkı:ıdaşlarına bir şey. Bu meselede dikkat edilecek şey cnmıeı Rudabe .. anasına, sevgisine, saadeti. 

Muhammen bedel, muvakkat teminat, liste No. ları ve mikdarları aşağıda ya· 
zıh vagonlar 6/10/1937 Çar~amba günü saat 15 den itibaren 1-4 listeye alt zarf• 
lar sıra ile açılmak suretlle VC' ka?ah zarf usulü ile Ankarada idare binasın• 

da satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarındagösterilcn muvakkat temlnat ile kanU• 

nun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7/5/1936 T. ve 3297 veya lfl/937 T. 
ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde atınmıf 
vesika vct tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri,. 
lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sanlmakt.dır· 

(5345) 
ler fısladı, sonra tatlı tatlı gülümsiye- asablyede tam blr stlld\net ve so~uk kan-

1 
d f k t derd" 

lılığı temin etmekten ibarettir. Hastalar ne kıymamasını ya var ı; a a ı- Liste No. 
r ek Bernanın yanına geldı... böyle bir mesele mevzuu bahu değllrntş ni bir türlü dinletemiyeceğ 'nı nnhya-

Gönül, penbe tuvaletinin içinde bir gtbt hareket etmcUd!rler. rak boynunu bükerek sustu. Onu, Za-

Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Adet İsmi Lira Ltrll 

ilah kadar güzel; Berna.nın gözlerinde Uykusuz kalıııamalıdırlıır. Fazla alkole, lin bir felakete uğramada.n hududdan 
-Gönül gibi bir genç kızla tanışıyor di- stgaraya dalmamnlıdırlar. Hayatlarını ç:karılacağı hakkmda anasmm verdiği 
ye. bir gurur şimşeği çaktığını sezdim... muhakkak tanzim etmeleri ıa.zımdır. Ee- haber bir dereceye kadar müteselli et-
G .. ··ı.. ı · · kma .. l k lencell, slnemn, tiyatro, müztk gezmeler 

onu un e ını sı - c sı v .. onun a onuş- tı .. sevgı'lı'sı' ona, kendı'sı'nderı başka kim b k d en büyük ve esas tedaviyi teşltll eder. 
rnası Berna için u a ar büyük bir Bundnn sonra ııaç ve tıbbi tedavi başla- se ile evlenmiyeceği, ha.yat~ pahasına 
zevk miydi?.. malıdır. Tıbbi tedaviyi burada sayıp olsa bile ondan vazgermiyece~i hakkın-

Bir kaç adım açıld:m, onlan yalnız dökmek manasızdır. Tekrnr okuyucula- da teminat vermisti. 
0 

hı:ı. ıde 
0 

da, Zfıl. 
b kt nrnızdan rica ed0 rlz. Hususl surett.e mil· ıra ım. ı ... bı"rlesmek zamanına kadar sabreder, h t 1 ı. h 1· cı 1 racnat et.sinler. İcap eden tertibatı ve '" . Bende de bu bir as.a ı~ a ıne ,e - beklerdı'. 

k vesaynyı b1ldlrlrlz. 
di, ablama hangi erkek yaklaşırsa ya - •---------------• * 
}aşsın, muhakkak ben çekilirim, yanla- (•) Ba notlan kesip uklaymıs, nll•• 
rmdan ayrılmak, onları başbaşa bırak- ııır albüme yapq tmp lı:olleksl1en 1aımns. Zal.. o gün cariyeden ayrıldıktan son-
mak istiyorum. Acab:ı neden~.. Bıkıntı nmanınuc!a 'it• notlar 'ltlr tlolı:&er ra çadırına döndü. Altın şekerl,,r:ıe kA-1 

rlbl lmdadınıu 1etıııebDlr. 1 • • k k dı Kızı ne Do~~l!.sunu itiraf_e?eyim mi?.)3u_s_u..:, .:..__. ...... .....,."""!"" .................................................. _,__L.s.e~ını ya~ına Q.Y!~ ~~n · . ..ı 

1 
2 

3 

Kömür vagonu 
Soğuk hava vagonu 
Yük furgonu 

4 Otoray romorku 

30 
12 

10 
5 

300000 15750 
96000 6050 
55000 4000 
65000 4500 -

1
- · İnhisar.-1-ar_U_. __ M_ü_d·-ü-rl-ü-~-ü-n-:den: 1 

38 yesine Cibali Kutu Fabrikasında gerek halenmevcut ve gerekse Mayıs 9 ga rlbi-
kadar toplanacağı tahmin olunan 30-40 bin kilo balya kapakları 3/9/937 ta 
ne ratslıyan Cuma günü &aat 10 da ,azarhkla satılacaktır. . oh.t· 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayın ?.{u· 
nan gün ve saatte % 15 teminat paralarilc birlikte Kabata~t~ ALevazım v:

5413
, 

bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satlj Kom~~onwıa gelmelcrı ilan olunur. 
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TEKAÜT, DUL VE YETİM MAAŞLARI Bug:~~;~~:::~m~ram 
1
1 s K o N T o s u ?ı~!~:tı~~i~:tı~rk musikisi. 12.50" Hava-

dis. 13: Muhtelif plA.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

t - Eylfil - Teşrinisani devresi maaş iskontosuna 1/9/937 tarihinde başlana
caktır. 

l - Eyl1llün ilk üç günü harp malı11le rine tahsis edil~tir. Bugünlerde saat 
16 ya kadar müracaat eden malfill er maaşlarını ayni günde alırlar .. Ma -
)fillerin 4 Eyl1ll sabahından itibar en yapılan müracaatları sıraya gırer. 

a - 1 Eyltll sabahından itibaren müracaat eden diğer maaş sahiplerine ıı:a· 
aşlarını alacaklan tarihi gösteren birer numara kağıdı verıur. Bu kfıgıt 
üstünde yazılı tarihten evvel iskonto muamelesinin ikmali için yapılacak 
mUracaatlarm hiç bir suretle kabul edilemlyeceği ilan olunur. 

. 
707 Numarah Hanımızla : 

864 esas numaralı Büyükdere, Büyükd ere caddesindeld, eski 294, yeni 28~. ~~
maralı arsanın ihalesi 30-8-937 tarihinde yapılacağı bildirilmiş ise de, o gunun 
afer bayramına tesadüf etmesi dolayısil e ihalesinin 31-8-937 Salı gUnü icra 
9Clileceli bildirilir. (664) 

1 ~---------1•.t•.n •• b_u_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_ıi __ l_ıa_An_ı_a_rı ________ ı 
Mevsimlik muhammen İlk teminatı 

kirası 

11oryİda Florya çar§lsında 9 N\).11 ôük kan ~ 120 9 
• , , 10 ,. , 80 6 

> , , ıı, ,. 80 6 
• , , 15 , , 80 6 
• , , 17 , , l20 9 

, , , 18 , , 80 6 
, > > 21 ,, , 60 4,50 
• > > 22 t , 60 4,50 
• , , 23 , , 60 4,50 
> , , 24 , , 60 4,50 

:Yukanda meval.mlik kira m~ddetleri yazılı Floryadakl dükkAnlar kiraya 
nrllmek üzere ayn ayrı açık arttırmay a konulmu§ ise de belli ihale gününde 
lfren bulunmadıAı.ndan arttırma 1/ll/937 çarşamba gününe uzatılmıştır. Şartna
llıeleri levazım müdürlüğünde görUlebill r. İstekliler hfzalannda gösterilen ilk 
~minat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı gUnde saat 14 de Dai-
m! Encümende bulunmalıdırlar. (B. (5631) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Enstitü ile yemek müteahhidi araıında yapılllllf olan mukavele feshedil

llillndm Yüksek Ziraat Enstitüsünün 59 5 talebe ve memurlarile 140 müstahde
lninin D/9/937 tarihinden mayıs P38 sonu na kadar 9 aylık sabah, '5ğle ve akşam 
•emekleri kapalı zarf usulile ekslltmey e konulmu§tur. 
' 2 - 3/Eylfil/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
' 1 - Talebenin beheri için 50 müstabd eminin beheri fçln 30 kuru.7 gilnlük iaşe 
bedeli talıının edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat tutarı olan 65 95 liralık Banka mektubu veya vezne 
ınakbll%larile teklifleri muhtevi zarflarını ihaleden bir saat evveline kadar Ko
lnlsyon RelslJğtne vermeleri ve 1},ale saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 

5 - l'azla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerln Yüksek Enstitü 
llaire MftdürlilAfuıe müracaatları llAn ol unur. c2844> c5366> 
~ 

Nafia Vekaletinden: 
14 E,lQI 937 Salı günü ıaat 11 de Ank arada Nafia VekAleti Malzeme Eksiltme 

~onıisJonunda 211000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo 
ltlektrik grubunun pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme p.rtnames! ve 
JıeferrQatı Ankarada VekA.let Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
lıteklllerin VekAletten talimatnamesi ne göre alınını§ olan malzeme mftteah

hitliğt vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birlikte 14 Ey1111 937 Salı 
IO.nü saat 11 de Komisyonda bulunmaJa rı lazımdır. c2984> c5577> 

Nafia Vekaletinden : 
l'f EylQI 937 Salı günü saat 15 de Ankarada VekAlet Malzeme eksiltme komis

toııu odamnda 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye sandığı açık 
'tkalltme usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada Malzeme 

lıtüdtırlqünden Haydarpaşada Vekalet tesellüm memurluğundan verilecektir. 
Muvakkat teminat 142.5 liradır. 
Ekautmeye gireceklerin 7 Eylö.l 937 Salı günü saat 15 de komisyon odasında 
~ bulunmalan lüzımdır. c2850:ıı c5367:ıı 

18,30: Plfıkla dana muslkW, 19: Radyo to
nık komedi : Diken, 20: Fasıl saz heyeti, 20,30 
Ömer Rıza tarafından Arapça soylev, 20.~5: 
Fasıl saz heyeti. <Ba:ıt ayan), 21,15: Orkes
tra, 22,15: Ajana ve borsa. haberleri, 22,30: 
Plakla sololar, operet ve opera parçaları. 

Dünyanın sayıları 
Gittikçe azalan cep 
Devletlerinden biri: 

LÜKSEMBURG 
(Baş tarafı 6 ncı ıahlfede) 

Almanyaya giderler. Lüksemburg ordu
su dünyanın en küçük ordusudur. Bütün 
kadrosu 230 kişiden mürekkeptir. Hepsi 
de gönüllüdür. 

Mecburi askerlik yoktur. Askerin üni
forması yeşile çalan hW renktedir. As
keri kumandalar fransızca verilir. Silah
lar, harp esnasında itilAf devletlerinin 
zaptettiklcri Alman mavzerlerldir. 

230 kişilik ordunun, fimdi o kRdar kul
lanılmıyan iki topu vardır. Bunlardan 
bir tanesi çatlaktır. Öbürünün &Azında 
geçen gün yeni yavrulamış bir fare 
ile yavrulannı buldular. 

Lüksemburgun en güzel §eylerinden 
biri de, §ehri, karadan ayıran boğazın 

üzerine kurulnıu§ sayısız köprülerdir. 
Bunlardan bir tanesi, 200 kadem yO.ksek
llğinde olan ölüm köprüsüdür. 

Alman hududu olan Echternach'da her 
sene, ctedavi> Ayini yapılır. Orada bir 
İngiliz mabedi vardır. İhtiyarlarla llil
ler, 60 adımlık bu mabede üç adım ileri, 
iki adım geri sıçramak suretile, tam beş 
saatte varır, dua eder, nez.itlerde bulu
nurlar. 

Grand dü§es Şarlot ülkesini parlAmen
to ile idare eder. Altı çocuğu vardır. 

Bugünkü Lüksemburg hanedan ailesi 
eskisi kadar zengin olmamakla beraber, 
hükümdan oldukları ülkenin dünyanın 
en zengin illkeleri arasında bulunduğu
nu bilmekle öğünürler. ····- .............. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet~ı Karak87 KHprlhap 
Tel 42362 ·Sirkeci MfihUrdanade 

Han TeL 22740 .. ___ ,. ·---·· İzmir Fuarı 
münasebetiyle 
Fevkilede Posta. 
Mevcut postalara il!veten AN -

KARA vapuru Eylfilftn birinci çar
şamba günü saat l'J de Galata nh-
tımından kalkarak doğru lzmir'ı gi
decektir. Fuar açık bulunduğu mdd-
detçe fotoğraflı gidiş • dönilş bile
ti alanlara yUzde elli tenzilat ya -
pılmaktadır. 

Sayın yolcuların Karaköydekl a
centalığımı.za müracaat etmeleri. 

c562'7:ıı 

Liseler Alım Satım Komisyonundan : 
Zrzakın Mikdım 

,.., Cfııal KHo 

~u peynir 15900 
JCapr , 9200 

Zeyt!nyağı 12500 

Kok kllmilrü 50 Ton 

Sabun 9200 Kilo 

kavun 17000 Kilo 
karptız 16500 ,. 
Uzüm Çavuş 9000 • ,. 
'ttıüm Yapıncak 9060 , 

Beherinin tahmin bedeli 
Kuruş s. 

36 
55 

65 

1950 

40 

5 50 
5 

22 
15 

İlk ternınatı Eksiltmenin yapılacağı 
Lira Kr. giln ve saaU 

767 5~ 15/9/937 Çarfaınba 
saat 14 de. 

609 38 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,15 de. 

73 13 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,30 da. 

276 l'J/9/937 Çarşamba 

381 7~ 

saat 15 de. 

15/9/937 Çarşamba 
saat 15,30 da. 

Eksiltmenin 
§ekli 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Açık 

Açık 

Kapalı zarf 

lt0tn1syonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yukanda mikdan, muhammen bedeli, 
l?k temınat, eksiltme gün ve saatıerı hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar yanlarında gösterilen §ekildı eksiltmeye 
koıunUftur. 
~lltme İstanbul Kültür Direkl8rlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerdeki yAzılı kanunt vesikalardan bll'Şka Ticaret Odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları 

be birlikte belli saatte e)csiltme1ere gelmeleri ve kapalı zarflannda eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Batkanlığma 
~Vdileri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliiine müraca:ıtlan. c562h 

PATI 
Basar memeıerlala ANTiViROS Ue tedavisi 

• 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her Uirlü 
iltibaplannda, cerahatlenmiş fistilllerde, kanayan basur me· 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

Nafia Vekaletinden: 
Baladiz • Burdur hattı ihtiyacı için muhammen bedeli mecmuu 37COO lira ... 

dan ibaret olan cem'an 30000 metre mikap balast kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

ı. - A - Bu bAstlann muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 10000 metr~ 
mikAbı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından B - Muhammen bedeli 
12500 liradan ibaret olan 10000 metre mikfıbı Karakuyu istasyonu civarındaki 
taş ocağından C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 met. 
re mikAbmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tarafeyninden 
toplama ve 5000 metre mik~bı da OC3'k balastı olarak verilecektir. 

2. - Eksiltme 9/9/1937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz Demiryollar inşaat 
dairesindeki münakasa komiayonu oda sında yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 2'175 liradır. 

4. - Münakasa prtnamesi, mukavc!e projesi ve diğer münakasa evrak! 185 
kuru§ mukabilinde demiryollaT inşaat dairesinden verilmektedir. 

5. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve iha• 
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 1937 sene .. 
ılne aid olmak üzere vekAletimizden verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat 
teklifini havi zarflarını meik!ir kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 9/9/ 
1937 tarihinde saat on dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyo• 
nuna makbuz mukabilinde vermeleri lA zırndır. (2916) (5500) --

Şirketi Hayriyeden ~ 
Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi 
Yarmkl Cwnartesi günü 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh sefcrıni 

yapmak için, 14.1'5 de köprilden kalkacaktır. 
Vapurda; Sanyer'e kadar, memleketimize yeni gelen 8 artistten 

mürekkep. 

Lilly Szekely idaresinde " POGANY,, 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçaları çalacak ve Sarı

yer' den itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye avdet edilinclye kadar 
dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve safasını temin 
edecektir. 
Büfe, Lokontacı meşhur Pand eli tarafından deruhte 

Köprüye avdet saat 21,15 dir ...... 

lstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz nakil vasıtaları için 75 kalem eş ya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
1. - Tahmin bedeli 5356 liradır. 
2. - Adı geçen malzeme için şartnameler merkezimiz levaıımından parasız 

alınır. 

3. - Ekliltme kapalı zarf usulü ile 31 Ağustos salı günü saat on beşte Gala• 
tada Kara Mustafa p:ı§3 sokağında mezkur merkez satmalır.a komisyonunda 
yapılacaktır. 

4. - Muvakkat temJnat parası (401) lira (70) kuruştur. 
ıs. - Eksiltmeğe girecek olanlar kapalı uırf usulü ile teklif mektuplarını saat 

on dörde kadar komisyona mllhOrlü olarak vermeleri şarttır. Aksi takdirde eli· 

ıdltmeye giremezler. 
6. - Ek.alltmeye gireceklerin 1937 senesi trcaret odası vcslkalarmı teminat 

makbuzu ile birlikte vermeleri lAzımdır. (5142) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

Kıymeti 

Lira Kr. 

2422 50 

338 43 

3654 00 

3060 00 

Pey para11 
Lira Kr. 

181 70 LAleli 

25 00 Yedikule 

274 50 Çağaloğlunda : 

229 M Cağaloğlunda : 

Lt\leli tramvay caddesi ile Koska cad
desinde cami yanında 2 No. lı dör~ oda 
bir mutfak ve bahçesi olan rne§I'Utaha-
nenin tamamı. 122 

İmrahor mahallesinde İmrahor cadde • 
sinde eski • 101, yeni - 107 No. lı ve ta
mamı 11 metre olan arsanın tamamı. 

5550 
Alemdar mahallesinde Ticarethane vo 
Çatalçeşme sokağında 12 No. lı 261 met-
re murabbaında bulunan müfrez bir 
kıt'a arsa . . 
Alemdar mahnllesinde Ticarethane ve 
Çatalçeşme sokaklannda 46 No. lı 225 

metre murabbaında bulunan müfrez bir 
kıt'a arsa. 

Yukarıda yazılı emlAk satılma'!t Uzerı? 15 gün müddetle arttırmaya' çıkarılmı~ 
tır. İhalesi 2/9/937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin Mahlula~ 
idaresine müracaatları. (5319) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
İstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat Fakültelerine ve 

Üniversiteye bağlı Diş tababeti ve Eczııcı mektebine 1 EylO.lden itibaren talebe 
kabulüne başlanacaktır. Yazılmak istiycn1erin Fakülte Dekanlıklarına vesikala-
rl7le beraber müracaat etmeleri.; (5H5) 



Hasan ve Nesrin Kolonyaları 
f Türldyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menendi 
olnuyan kolonY.adır, Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. · -

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları 
Y aıemin, leylak, divinya, revdor, fİpr, fujer, ful, menekşe, ıuar de 

Pariı, Origan, Krep dö ~in, dağ çiçeği, zambak, ıünbül, lale, milflör, 
nergis, güller, amber, fulyalar. ııenk flör, çiçek demeti. nadya, neroli, 
Şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe, losyon 
~e lavantaları bir nadirei ıan'attir. 

Hasan deposu: İstanbul, Beyoğlu, Ka raköy, Beşikta~, D!vanyolu, Ankara, 
E~kiŞehir, Malatya, Kayseri fUbelerl ve satış yerlerile bilcümle tuhafiye, 
bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına 
wkkat. 

Kız ve 
Erkek 

BeroAlu • TUnelbafı • Yenlyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
mektebi 

Tam devreli Ltse • Ticaret Mektebi • Almanca Oğrenmek için ihzarı sınıf 

DERSLERE 9 EYLOL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
Knyıt muamelesi 1 Eyllllden 1Ubaren hergQn saat 8 den 12 ye kadar, 

nOfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikname 
veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 49486 ya 

telefon edilmesi. 

) 

1 

., SON POST~~ 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

/.. 
BALSAMIN LiKIT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale 

ederek cilde mat ve cazip 
nir ten temin eder. 

lNGILlz KANWK ECZANESi 
BEYOCLU - lsTANBUL 

Fennt sUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Beıiktaı 

Erip aparbman 
Tel. kabine 44395 

evi, Suadiye istuyoa yanı 

BEŞiKTAŞ 

DiKiŞ YURDU 
Tahsilinin ynksekliğl, idaredeki 

intizamile tanınmış en eski blQkJ 
mektebidir. 1 ve 2 senelik devre
lerle S aylık kursu vardır. M.ero
nelere musaddak diplomalar ve
rilir. Kayıt açılmıştır. lsteyenlere 
talimatname gônderllir. Adreı : 
_. Beşiktaş Akaretler 87 No. 

..;-..:~----------------·,-----Son Poıta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seliın Ragıp EMEÇ 
•- s. Ragıp EMEÇ 

SABİPLERu A. Ekrem UŞAKLIGİL 

~ SARAÇHANI! BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : MUnirpaşa konağmda - Kızlar kısmı ile ilk kısım : yeni yapılan binada 

E~~K HA YRiYE LiSELERi G~:~~z 
Ana • ilk· orta ·Lise kısımlannı havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Açılan şubeler dolayıslle Mllnlrpaşa konağı ancak erkekler kısmına kati geldiğinden bu sene 
kızlar kısmlle flk kısma, Mtln.1rpaşa konağı karşısında leyll bir liseye lazım olan bütün mnştemila.tı havi 
bllyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayn bir tallın heyeti tarafından 
yapılacaktır. Mnnirpaşa konağının k4ti gelmemesi ynznnden geçen ene Çarşambadaki şubeye naklolunan 
ilk kısım yeni binamıza alınmışttr. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nehart talebeden arzu edenler 
mektebin hususi otobtıslle naklolunurlar. Kaytd muamelesine ba§lanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 
5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

11 lncl ve 8 inci sınıfiann bütünleme ve engel sınavlan ı eylQlde başlayacak ve 8 eylO.lde bitecektir. Diğer _._ 
sınıfiann sınavları 8 eylO.lden 17 eylO.le kadar snrecektir. ~-~~~~~~~~~---

Hakiki Ç A M kokulu 

EREN KOLONYASI 
cııerlerı zayıf ve sinirleri 

kalbine lerahlık verir ve 
bozuk olanların 

glnllnl açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyası 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 

T•nınmıt eczane ıtrlrat ve tuhafiye mafiazalaranda aatıltr 

Nureddin Evliya Zade Ecza alat ve Itriyat deposu - İatanbul 

.................................................... ~~-' 
BAY A N L AR, 

Büyük dertten kurtuldunuz/ 

F E M 1 L Kadının Adet zamanların da kullanacağı yeni ve 
sıhhl bir tuvalet cservlyeth dlr. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı • 

kı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz . FEMİL sıhhi ,.a 
fenn! hir şekilde husust bir pamukla h.11 zır lanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Karu derhal emer. Asli kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız lc'EMİL sizi çamaşır zahmetle • 
rinden tamarnile kurtarmıştır. FEM!L ve bağlarını bir defa aybaşlarınızda 
kullanmak bütün dünya doktorlatının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamağ kifayet eder. Her eczanede, parfümeri ve büyük tuhaffye mağaza .. 
larında bulunur. 
İsmet Eczane ve LAporatuvan Galata, İstanbul Tel 49247: Eczaya mUteallilt 

her siparişi müşterilerini memnun edecek bir gekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 
•· ;, .. ,.. '., . . . . .• ,. . . . -,:. . . ... ,.. 

-· --4't~ -

1 
9'a4U se tiaAı· 

LAY' 
frtJ( /JıftJJrnatJn· 

a'dhd ucuıunu -bulam"?mıı 
~~ 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D200A •İo Nİ ''(je••n 
Fen erleri gelmiştir. 

iri rtık elmak için yalnız 

DA iM ON Pilleri 
ile 

D A 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markuma dikkat ediniz. 

Antivirüsle tedavi 
1 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki kapntılar • 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, b'af 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
•ark lape11çlyar1 Llboratuvarı, l&TANBUL 

BEYNELMiLEL DAiMi fLK SERGi 
11 - 21 Eyllll 1937 

Her tnrltı maltlmat ve izahat için 
Galata, Frenkyan Hanında 

DA B KOV i Ç ve 
~ Vapur acentasına müracaat edilmesi. Telefon: 44708 

---
ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormoblo 

Galata İstanbul < 

Hava Yolları Devlet işletme 
İdaresinden : 

Devlet hava yollan ihtiyacı fçln '(60) ton 74 oktanlık tayyare benzlDI sstıtl 
alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. Eksiltme kaP8J 

zarf usulile eylfilün 9 ncu Per~embe günü öğleden sonra saat 2,30 da A.DPrad• 
hava yolları devlet işletme idaresi merkezinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler ıözü geçen idare merkezinden bedelsiz olarali atınab";;; 
İsteklilerin 139!5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banb mekt1Jb11 oJ 

ve icab eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel teklif ~:;:) 
komisyona vermi§ olmalan UAn olunur. "(2877) (:>'I"" 

PROFI AKS N 
Belsoğuklualll'\ ~re Frengiden korut• 


