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Amasrada seY.liP-: 
İki Yüz Ev Yıkıldı; Yedi 

Ölü, Bir Kayıp Var! 
Seglllp Gümüş nahiyesinde oldu, 
zarar çok büyük, f elllketzedelere 

gardım derhal başladı 

Gihnüştın mevkiini gösterir 1ıarita 
h :Oün Gümü§, Amasya ve Havza mu
ib~bırlerlmizden aldığımız telgraflar 
ııe Anadolunun zengin ve güzel bir 

(bevamı 6 ıncı sayfada) 

r 

Meçhul tayyareler 
Akdenizde bir İngiliz 

gemisini yaraladılar 
Londra 27 (Hususi) - Saınt-Jan-de Lu z'dan bildirildiğine göre meçhul tayya • 

l'tler, İspanya sahilleri açıklarında iki İn giliz gemisini bombardıman etmiılerdir. 
ın Ge~i~erden biri yaralanmıştır, djğerin e isabet vaki olmamıştır. Bir 1ngfliz 

..., Uhrıbı yaralanan geminin imdadına gitmiştir. 

Japonlar Şanghaydaki 
Şovyet konsoloshanesini 

a 

de bombardıman ettiler 
Çinliler, dilnkü çarpışmalarda 3000 Japonun 
llıaktul düştüğünü iddia ediyorlar. Japonlar 

zehirli gaz lıullanıgorlarmış 

Tiyen-Çin sokakların da bir çarpı§ma 

(Atatürk, dün 
• • 
ismet lnönü , 
• 2...,s ~.JS"tOj 
ile görüştü C ı ) 

Dahiliye V elıili Şükrü Kaya, 
dün Heybeliadaya giderek Baı· 
vekil l•met lnönünü ziyaret et
miıtir. Müteakiben Baıvelıil J •• 
met lnönü, beraberlerinde Dahi-
hiliy• Vekili Şükrü Kaya bulun
duğu halde vapurla latanbula in· 
miıler ve Re.iaicumhur Atatürk• 
mülaki olmuılardır. 

\... _..I 

Takdire layık 
bir hareket 

Abdurrahman Naci eli 
sakatlanan bir işçisine 

5000 lira verdi 

Dün (makinist AH Rıza Yıldızel) i
simli bir okuyucumuzdan aldığımız bir 
mektup bizi hem 
müteessir etti, 
hem de sevindir -
di. 
Tee~sürümüz An 

karada 'Ünal ma
r angoz fabrika -
sında çalışan bu 
o k uyucumuzun 
bir kaza neticesi 
elini makineye 
kaptırarak sakat 
kald•ğını öğren - Abdurrahman Naci 

. memizden ileri Demirağ 

· geliyor. Bu marangoz fabrikası, Anka-
ranın yeni istasyon inşaatını üzerine 

alan müteahhit Abdurrahman Naci De. 

mirağ tarafından inşaat işlerinde ça • 

l~tırılmaktadır ve kaza da istasyon in

16Sa . 

idare if1.mi telefonu : 20203 natı s kurut 

·Almanya ile müzakereler 
• 

Başvekil dün Berlinden 
gelen İktısat vekileti 
müsteşarını kabul etti 

Faik Kurdoğlu ve dün Ankaradan bazı dosyaları 
hamilen tayyare ile gelen Türkofis ikinci reisi, 

vaziyet hakkında tetkikat yapblar 
Berlinde iki aydanberi Almanya ile 

aramızdaki iktısadi ve ticarl meselelerin 1 
müzakeresine iştirak eden İktısat VekA· 
leti idari müsteşarı Faik Kurdoğlu ev
velki gün birdenbire İstanbula gclmiftir. 
Berlin sefirimizin riyaseti altında Alman 
heyeti ile müzakerelerde bulunan heyet , 
Berlinde kalmış olduğu için Faik 
Kurdoğlunun bu ani gelişinden, 

Berlin müzakerelerinin kesilmiş olduğı · 

manası çıkarılamaz. Bununla beraber 
kendisinin buraya gelmiş olması da mü
zakerelerin iyi gitmekte olduğuna alA
met değildir. 

Faik Kurdoğlu dün kendisile görü~en 
bir muharririmize bu hususta şimdilik 

bir şey söylememiştir. Fakat, kendisinin • 
Türk of iste bazı dosyaları tetkik etmiş ve 
Ankaradan tayyare ile bir takım dosya-

(Devamı 6 ıncı sayfada) Celôl Bayar, Faik Kurdoğlu ile beraber 

Bulgar ordusu Eyliilde 
yapacakmış manevralar 

------------------------------
Manevralara Almanya, İtalya ve Yugoslavyadan askeri 

hey' etler çağınldı. lngiliz donanmasının Yunan 
sularında manevralan birinciteşrine kadar sürecek 

Sofya 27 (Hususi) - Gazeteler Bulgar 
ordusu büyük manevralarının eylulün 
sonunda yapılacağını yazıyorlar. Bu ma
nevarlara Sofyada bulunan Balkan dev· 
!etleri ataşemiliterleri ile Almanya, İtal· 
ya ve Yugoslavyadan birer askeri heyet 
davet edilmiştir. 

İngiliz donanmasının manevraları 
Atina 27 (Hususi) - Dahiliye nezareti 

gönderdiği müstacel telgraflarla Mıke
donya ve Girid umum valileri ile Kefa-

lonya, Ahaiyş, Midilli, Halkidiki, Hava
la ve Taşöz valilerine ağustos, eylf11 ve 
birinciteşrin aylarında büyük İngiliz do
nanmasının Yunan sulanna geleceğini 

bildirmiştir. 

Dünaenberi muhtelif limanlara küçük 
İngiliz harp gemileri gelmeğe başlarnış· 
tır. 

Donanma ziyaret edeceği bazı lim:ı.n
larda da manevralar yapacak ve sahile 
bahriye silahcndazları çıkaracktır. 

Kadın Gözü He Avrupa : 

Yalnız moda, sinema ve 
spor için tetkik seyahati .... ~ 

Suallerime karıılık «Tiirk kadın ıazetea:ıi de k im oluyor?n diye 
omuz ıilkecehleri enJiıe•i, daha ıeyahate çıkmadan evvel yüreğimi 

oynatmaya baılamııtı. Meğer tamamen aksi düıünmüıüm. 

Yazan : Muazzez Tahsin 
Avrupa seyahatime başka bir çeşni 

katmak ve görüşmek istediğim kimse -
lerle daha kolnycn buluşabilmek için, 
çantamda bir gazeteci kartı bulundur -
mağa karar verdiğim gün içimde hemen 
bir gazeteci ruhu keşfettim ve bu yeni 
rolümü büyük bir ciddiyetle yüklen -
dim. 

- Avrupada ve bilhassa Pariste hangi 
mevzular üzerinde meşgul olacaksınız? 

Diye sordukları vakit, hiç tereddüt et
meden cevap verdim: 

Umumirtle kadınları alakadar eden 
şeyleri, bir kadın gözile görüp okuyucu
larıma bildireceğim. 

- Mesela ne gibi? 
- Seyahnt, moda, sinema, spor ... 
- Yalnız bu kadar mı? 
- Hayır, daha ciddi şeylerle de uğ • 

raşmak istiyorum. İçtimai bakımdan ka· 
dm ve çocuk meselelerini de biraz t et -
kik edeceğim. lla ~ndra 2 7 (Hususi) - Tass ajansı- ı sini bombatdunan etmişlerdir. 

li ~ore Japon tayyare ve harp gemile- J aponlar, bu konsoloshaneden Çin 
anghaydaki Sovyet konsoloshane - ' (Devamı 3 üncü sayf ada) 

~aatı esnasında olmuştur. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 
- Siyaset? 

.J (Devamı 7 inci sayfadaJ 
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Her gün 

• /ngiliz sefirinin 
ugradıgı kaza 

e ispanyada son vaziyet 
- Yazan: Muhittin Birgen -

· Uzak§arktan gelen haberler, Japonya
lllll kendisine çizmiş olduğu siyaset isti-

kametinde yoluna 

l lnglllz aeftrl· d~va~ ettiğini 
nln uıradılı gosterıyor. Japon

kaza ya, bu yold:ı hiç 
§akaya tahammü-

lü olmadığını şimdiye kadar bir hayli 
·vesile ile herkese anlattı. Mesela, geçen 
hafta, Şanghay önündeki J:ıpon filosu
nun amiraline İngiliz, Fransız ve Ame
rikan amiralleri tarafından, Japon filo
sunun biraz daha uzakta durmasını 

.rica. etmek üzere bir teşebbüs yapıldı. 
Japon filosu amirali, bunun kabii olmı
yacağı cevabını vermekte hiç tereddüt 
etmedi. Halbuki, birbirlerine pek yakın 
duran bir filolar kalabalığı arasında, bu 
teşebbüsten iki, üç gün evvel blr Ame
rikan gemisi bir bomba yemiş, birkaç 
kurban vermişti. Bu .kaza• Japonyayı 
.müteessir etmiş• olmakla beraber ami
ralin askeri mülahazaları Ü2.erinde tesir 
yapabilecek mahiyette bi.r hadise olarak 
görünmedi. 
Şimdi de İngiltere sefirinin vahim su

rette yaralanmasını mucib olan ikinci 
bir ckazaı. vak'ası oldu. Tabiati ile, Ja
ponya hükfuneti, İngiliz kabinesine der
hal lbım gelen teessür ve teessüflerini 
bildirmekte gecikmedi. Ancak, bu hadi
se ve daha vukuu muhtemel bu gibi hfı· 
diseler, Japonyanın Uzakşarkta serbest
çe istediği hareketleri yapmasına mani 
olacak değildir. Japonyanm fikrince, is
tlyen tehlikeli muhitte kalabilir ve ya
hut buradan uzaklaşır. Bu, onu hiç ala
kadar eder görünmüyor; onu alakadar 
eden yegane şey, Çini, kuvvetli pençesi
nin altında ezip kendisine ram etmektir. 
Bu iŞİ hangi yoldan ne suretle yapmayı 
bilmek ve istemek yalnız kendisine aid 
bir haktır! 
Dünyanın, hJç olmazsa Uzakşarkta, ne 

kadar esaslı surette değişmiş olduğunu 

anlamak için bu hadiselere dikkat etmek 
kMidir: Sovyet konsoloshanesi tecavüze 
uğruyor, kimse ses çıkarmıyor; Ameri· 
Jı:a harp gemisi üzerine bomba düşüyor, 
.kaza ya nza> dan başka çare bulunmu
yor; f ngilterenin bir sefiri vahim suret
te yaralanıyor, bu defa da İngUlz maha
filinde büyük bir heyecan... Fakat, ne
ticede, gene teessür ve taziyet ve ni!ıayet 
iş merasim sahasında hallediliyor ... He
nüz edilmemiş amma elbet edilecektir. 

Bu gibi hadiseler, bundan yirmi beş 
sene evvel olsaydı kıyametler kopardı; 

iş, muharebeler ilanına kadar giderdi. 
Bugün .teessür>, ctaziyeh ve ckazaı. gi
bi kelimeler, hadiselerin üzerine birer 
kalın örtü çekiyor ve Japonya da kendi 
cişineı. bakıyor! 

* 
Frankist İspanya, Biskay cephesini or-

tadan büsbütün kaldıran bir muzafferi-
yet elde etti. 

ispanyada 35,000 esir aldı ve 
va•lyet pek çok ganimet 

--------" topladı. Bu, ana 
cephenin yanı başındaki ikinci mühim 
cephenin tasfiyesi demektir ve elbet bü
yük bir ehemmiyeti vardır. Bugün bü
tün İspanyanın, arazi itibarile yüzde yet
mişi Franconun hakimiyeti altına gir
miştir. Nüfusu itibarile de Frzınco İspan
yası, dokuz milyona karşı bugün on beş 
milyonluk bir kesafete kumanda ediyor; 
ayni zamanda Franco İspanyası deniz
lerde de hak.im rol oynuyor ve Valancia 
hüldlmetinin denizden yardım almasına 
biisbütün mini olmak değilse bile bir 
hayli müşkülat çıkarabiliyor. 

Bütün bu ahvale göre Franco hüku
metinin muvaffakiyet şartları bugün 

· .. az daha artmıştır. Fakat, henüz Va
.•• cia mağlub olmuş değildir. O, ancak 
bugünkü harp cephesinin ynrılmas1 ve 
Madridin düşmesi ile rnağ!Cıb olabilir. 
Franco İspanyasının şimdiycı t:adar ka
zanmış olduğu bütün muvaffakiyetler 
' endisinin bir taraftan manevi kuvve
tini artınr ve, İspanyanın en mühım 
madenlerini son muvaffakiyetlerle ta
mamen eline geçirmiş bulundt.:ğu için, 
bir taraftan da iktısadi ve mal! vaziye
tini düzeltmiş olur. Fakat, netice gene 
ana cephede halledilecektir. 

Bu bakımdan da Franco hükumeti, ye
niden bir üstünlük elde etmiş bulunu
}'or; i'ranco, Biskay cephesinde bulunan 
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Büyük ve geniş nehirlerde akıntı her tarafında aynı kuv
\'ette değildir. Bir kısmında cereyan şiddetlidir. Orada san
dal ilerliyemez, akıntıya kürek çeker, diğer kısmında ccre
ynn hiç gibidir. Sandal göl üzerinde imiş gibi sakin hamle
ler yapar, suyu yararak geçer. 

Her işin bir kolay, bir de zor tarafı vardır, muvaffak olan 
adam işin kolay tarafını bulmasını bilen adamdır, muvaf -
fak oJarnıyan ise işin kolay tarafını bırakıp zorunu gidendir, 
hayatı akıntıya kürek çekmekle geçer: Arkadaşı ilerlerken 
o hep ayni noktada sayar. 

(...__s_o __ z __ A_D _R_A_S_D _N __ D_A_), 
En çok mahpus 
Bulunan memlelıet 
Neresidir? 

İstatistik merakJuarına.an biri ae dü 
şünüp taşınmış, en orijinal bır istatis
tik meydana çıkarmağa karar vermiş. 
Merak buya! Acaba yer yüzünde han
gi hükfunette mahpus çoktur) 

Uzun hesaplardan iionra çıkan ne -
tice şu: 

·------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

---·--
Ya ben kim gibi olayım? 

Bir Arap kabilesinin şeyhi bir gün 
çadırında şarap içiyormuş.. Kabile 
halkından olan bir meczup çadırın 

perdesini aralayıp içeri girmi§; şeyh 
meczubu yanına çağırmıf; bir bardak 
şarap uzatarak: 

- Al, demi§, bunu da sen iç! 
Meczup şarap dolu bardağı eline 

almış, düşünmiye başlam~; şeyh sOT• 

mU§: 
- Ne düşünüyorsun? 
Meczup cevap vermi§: 
- Sen, şarabı benim gibi olmruc 

için içiyorsun, ya ben kim gibi olmak 
için içeyim? 1şte bunu düşünilyorum. . ... 
Taygaıege ilk defa 
Binen hükümdar 
Kimdir? 
İngiltere kralı son günlerde kral a

ilesi efradının hava seyahatleri için bir 
csaray pilotu• tayin etti. Belçika kralı 
da bir çok tayyare seyahatleri yaptı. 

Krallar arasında hava sevgisinin alıp 
yürüdüğü bugünl~rde insanın aklına 

gelen sual şu oluyor: 
- Acaba Hk oiarak hangi hükümdar 

Bir bakışın tesiri 
Altında lıalan 
Katilin itirafı 

Bir ay evvel l'ransatla Dilli tetırı cı
varında 16 yaşında Raşel Renar ismin
de bir genç kız öldilrülmüştü. Katili 
yakalamak için zab1tanın bütün faali -
yeti neticesiz kalmıştı. Öldürülen kız -
cağıza tecavüz edilmemiş, ancak kal -
bine saplanan bir bıçakla hayatına ni
hayet verilmişti. 

Nüfusuna göre hapishanelerinde en 
çok mahpus bulunan memleket Eston· 
yadır. İkinci derecede İngiltere gel -
mektedir. İngilterede mahktlmların nis 
beti yüz binde otuzdur. Lehistanda bu 
nisbet 150 ye, Almanyada 15 7 ye çık
maktadır. Halbuki Estonya yüz binde 
2 76 ile rekoru kırrn1ş bulunmaktadır. 
Halkına göre en az mahpusu bulunan 
memleket te Irlandadır. lrlandada nis
bet yüz binde 20 dir. 

Cinayet böyle esrarını muhafaza e -
dip giderken geçen gün 22 yaşında Er
bol isminde bir serseri zabıtaya müra -
caat edere~ Renann katili olduğunu i-

tayyare ile seyahac yapmıştır? tiraf etmiş ve şunları söylemiştir: 
. Meraklıl~r bu~u araştırmışlar ~e. b~ - üç gündenberi yiyecek bulama • 
ılk s7yahatın eskı ~ulgar krawlı bınncı .mıştım. Açlıktan deli gib;. olmuştum. 
F~rdına~d ta:afından yapıldıgını tes - )3ir merminin infilakındaç. husule ge -
bıt etmış1erdir. . len bir çukurda otururken birdenbire 

B~ seya?!':t 1916 da C?iridi~ 30 .. m~t~ bir genç kızın geldiğini gördüm. KJzın 
re yukseklıgınde 7 dakıka surmuştur. ~lindeki sepetle Dilli'den Vili'ye yiye-

-· ·····-------..... ···-.. -········--

Gaga burun mu, yoksa 
küçük, fak at igri burun 

mu tercih edilir? 
ve en az altmış bin kişilik bır kuvvet Burun, kadın yü2.ünün belli başlı gü
teşkil eden ordusunu şimdi :>na cephe- zelliklerinden biri sayılır. Fakat bu bu
nin bir noktasına toplayıp orada bir cep- run gaga burun olursa hoşunuza gider 
he yarma hareketi, bir sevkulceyş mu- mi?. 
zafferiyeti kazanmak istiyecektir. İs- Viyana mahkemelerinden birinin ıei • 
panyn işlerinin neticesi, yakın za- sinin hoşuna gitmiyor olacak ki, bir genç 
manlarda göreceğimiz bu tecrü- dansözün davasını reddetmiştir. 
benin neticesine bağlıdır. Eğer Hadise kısaca şu: Genç kız g:ıga bur -
Franco bu tecrübede de mu- nunu düzel.tmek için bir operatöre baş 
vaffak olursa o zaman İspanya davası, vurmuş. Operatör birinci ameEyatında 
yavaş yavaş enternasyonal sahadnn kay- fazla eti almış amma, burun sağa doğru 
bolacaktır. Aksi takdirde mücacie1e bü- biraz iğri kalmış. İkinci ameliyat"\ lüzum 
tün şiddetile devam edecek ve Avrupa, görülmüş. Bu sefer de burun bir hayli 
her dakika yeni yeni ihtilat tehli~eJeri- küçülmüş ve sol tarafa doğr•ı meyiJli 
nin kabusu altında yaşamaktan kurtula-ı kalmış. Artist cgüzelliğimi kaybettim!> 
rnıyacaktır. .Muhittin Birgen iddiasile mahkemeye baş vurmuş ve opc-

cek götürdüğünü anladım. Olduğum 

yere saklandım. Yanuna yaklaşınca ka
fasına bir yumruk indirerek yere yu -
varlndım. Elinden yiyecek torbasını a
lıp da yemeğe hazırlanmağ~ başladı • 
ğ!m saniyede kızın yerden kalkmak Ü
zere olduğunu gördüm. Hemen bıçağı
mı çıkarıp kalbine saplad1m. Kızcağız 
derhal öldü. Fakat b1çağı kalbine sap -
ladığım zaman üzerime fırlattızı bakı
şı bir türlü unutamıyacağım. O gün -
denberi nereye gittiysem bu nazardan 
kurtulamadım. İşte bugün beni buraya 
siirükleyen de bu bakıştır.» ............................ ·-----·····-----· ... -
ratörden 50 bin İngiliz lirası tazminat :s
temiş. Reis son celsede: 

c- Küçük burun, iğri de olsa, büyük 
gaga burundan daha güzeldir!> hükmii
nü vererek dansözün tazminat talebini 
reddetmiş! 

Serbest delilerden: 
Enfiye mizaçlı 

E. Tala 
le;=' niiyc çekenler gayet iyi bili 
~ ler: Bu, çürütülmüş tütün to 

zundan ibaret mükeyyüin garip b 
hassası vardır ... Nenin yanında durur 
sa, onun kokusunu alır. 

İstediğiniz kadar sarıp sarmalayı 
dolabın en üst rafına koyun, ne yapa 
sanız yapın .. nafiledir. Dışarıda yağ 
mur yağsa, enfiye evin içerisinde s 
kesilir. On adım ötede, açık bir gaz t 
nekesi varsa, on adım beride enfiye pe 
rol kokar. Yan cebinizdeki mendir 
lavantası yelek cebinızdeki enfiyeye 
saat sirayet eder. İmkanı yok bunun Ö 
nüne geçemezsiniz. 

Hatta onun içindir ki, enfiye tiry 
kileri, kurşunlu paketler içerisinde sa 
tın aldıkları Fransız enfiyelerini, caın 
kapaklı hususi mavi kavanozlarda sa 
larlarmış. 

Bazı iradesi zayıf adamlar da tıp 
bu enfiye gibidirler. Özel seciyele 
yoktur. Kiminle düşer kalkarlarsa, o 
nun tesiri altında kai.1r, onun mizacın 
Adetlerini, huyunu, zevklerini hemen 
cecik benimserler. 

Ve bunu yüzlerine vuracak olursa· 
nız da inkar ve hatta isyan ederler• 
Çünkü bu yabancı tesir onların tama• 
mile gıyabında, zaaflarının iktızası. 
kat'iyyen kendini farkettirmiyerek iş~ 
lemiştir. 

Bu enfiye mizachlar. tedaviye muh• 
taç bir takım ruh hastalarından başka 
bir şey değildirler. .. 

cKişi refikinden azar•, ve cüzürr.ı. ıı• 
züme baka baka kararır> darbı mesel• 
leri bunlar için söylenmiştir. Kadın ol· 
salar, kolayca baştan çıkar, yuvarlanır• 
lar. Erkek iseler, hayatın ilk merhalele
rinden öteye gidemezler. Çünkü hi9 
bir şeyleri kendilerinin değildir. Yan 1 

larındakiler iyi ise iyi olurlar; kötü ise, 
onun pervane su1arına kapılıp kötülü • 
ğe sürüklenirler. 

* Bayan falanca kocasından boşanır~ 
yahut ki başka erkeğe kaçar. Onun n~ 
kadar enfiye mizaclı dostları varsl, det 
hal, bir sene içerisinde tıpkısını yapar 
lar. 

* Bay filanca komünist olur. O saat, 
enfiye mizaçlı arkadaşları kendisini taı 
kip ederek, kızıl marksist kesilirler. 

• Bildiklerinden mi? Hayır! Enfiy• 
mizaçlıdırlar da onun için. . . .. 

Lakin böylelerinden cemiyet ıstı!?, 
de etmezse de, zaraı' görmez. Zira, k<r" 
tünün yanından ayrılıp ta iyinin yanı
na verilir verilmez, bu sefer de onun 
karakterine uyarlar. 

F.ra~. 
------=-· 11 ya;;i; 

0

bi~-;;~ i2' yaşındaki 
arkadaşını vurdu . aıa 

Cibalide oturan ı 1 yaşında Nıha ..,, 
arkadaşı 12 yaşlarında Abdüsselam :ıca ~ 
gaya tutuşmuşlar, Nihad, eline ?eçır oJ 
diği bir ekmek bıçağile AbdüsseHunı :vı 
kolundan yaralamıştır. Yaralı ted 
altına alınmış, Nihad yakalanmış~ 

~~-i~~Y::A 
sl1j TAKvp, ~-!!!~ 
Dün fiddetli bir yağmur yağJ'ıa· 

Kandilli rasathanesinin verdiği JJlll .,,, 

mata göre dün hava tamamen kapalı 
yağmurlu olarak 

r 
İNAN JSTER iSTER İN ANMA! 

1 geçmiştir. Evvela 
karayelden esen 

Bir mes1ekda~ 14 yıl evvelki ağustosun 26 ncı gunu ne 
yaptığını Jıatırrnmak merakına düşmüş. 27 ağustos 1923 ta
rihli gazeteyi açarak bakmış. Gözüne ilişen satırlar şun

lardır: 

cDün saat üç buçukta Sarıyerdc yangın çıktı, rüzgarın 

oynadığı meş'um rol sayesinde genişliyerek o hav<>Jiyi ha
rabeye çevirdi. Kül olan binaların sayısı 50 dükkan ile 500 
evdir .• 

Biz bu satırları okuduktan sonra aradan geçen 14 sene 
zarfında Sarıyerde yanan 50 dükkan ile 500 evin yerine 
kaç tane yenismin yapıldığını anlamak merakına düştük, 

sorduk: 
- Hemen hiç dediler. 
- Sebep? 
- İktisadi vaziyet şehrin hayatını değiştirdi. Muhitten 

merkeze doğru cekti, halkı bir noktada topladı, bir zaman 
gelecek, para çoğalacak, o zaman da hayat merkezden mu
hite doğnı genişliyccek, Sarıyer yangın yerinin tamamı da 
o vakit yapılacak, şeklinde bir izah ile mukabele ettiler. 
Fakat şehir mesela Erenköy taraflannda alabildiğine ge -
nişliyerek merkezden uznklaşırken bu izahın doğru olabi _ 
leceğine biz pe.k inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER lN AN 1S TER 1 NAN M A! 

L----------------------------------·-----------------------------' 

rüzgar bilahare 
yıldıza çevirmiş 

ve sür'ati saniyede 
15 metreyi bul-
muştur. 

Yağan şiddetli. i dt 
yağmurların tesirile hararet ~ere~:ubet 
21 ile 16 dereceye kadar düşınuş, rt':ştit· 
derecesi yüksek olarak kaydedilrll

1 doııı· 
Hava tazyiki 756 ile 757 arasındll 

şarak akşama doğru düşmüştür. 
• ı:z.JS 

cllM1 : s.~~ ô~r. · 18_5, 
lkiıadi : 15,59 - Alqaıa : ,.,.. 
Yat. : 20.29 - lmaak : sSô 

ltumi ••• 135' - Arabi .... 
1 
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SON POSTA 

Japonların Çin sahillerini Mısır Kralı Ma 
jeste Faruk'un ni
şanlanması İngi • 
liz gazetelerinde 
büyük bir alaka i
le karşılanmış -

E 
O lngiliere ile }aponyanın 

arası açılacağa benziyo11 

etmeleri nahoş abluka a 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

bir • 
tesır uyandırmıştır 

tır. Gazeteler, o ngilterenin Çin sefiri Nımkinden Şan. 
Kral Faruk ile ni- ghaya giderken o mıntakada harekat 

Londra 27 (Hususi) - Japonyanın 
Londra büyük elçisi bugün hariciye ne-
2aretıne giderek, Çindeki Ingiliz elçisi
nin maruz kaldığı taarruzdan dolayı hü
kllmetinin teessürlerini bildirmiştir. 
Dünyanın her tarafından gerek haricı

Ye nezaretine, gerek felaketzede elçiye 
taziyet ve teessür telgrafları gelmekte-
dir. Mareşal Şan-Kay-Şek ilk telgraf 
gönderenler arasındadır. 

şanlısına dair he- yapan Japon müfreze!erin;r mııl·i:ıe:: 
men hergün m:ı- tüfek ateşine maruz kaldı V\. ağır .surette 
lfımat vermekte yaralandı. Hadise, İngilterede vlduğu ka-
dirler. yede uyandırdığı akisler pek derindir. mahfelleri hali harp mevcut olmadıkça İn dar bütün dünyada da büyük bir akis ve 

b. Son gelen • derin bir tesı·r h:.-ıı ettı· ve bu suretle bir Cezri tedbirlerin alınması istenınektedır. abluka teşebbüsünün gayrı meşru ır gil. a:ı 

bl k ız gazetelerin • daha anlaşıldı ki, Japonlar için, Uzak-Londrada akisler hareket sayılacağını ve her a u anın d d fs 
1

A 

· d h kkı e e şu ta i atı şarkta kendilerinden ba~kası ı·çin men-Londra 27 - Çindeki lngilız sefirinin icabatın an olan gemileri arama a • .. d .. k lj" 

gor u : faat tanımak mevzuu bahis deg~~ldir. yaralanması hadisesi hakkında hükU- nın hiçbir zaman Japonlara verilmiyece- ş· di 
18 h .. « ım yaş- ı İngilterenin Çin sefiri niçin böyle bir metin ne gibi tedbirler alacağı enuz ğini beyan etmektedirler. larmda bulunan 

malfun değil ise de Şanghaydaki Japonla- Bu haber tceyyüd ettiği takdirde 1ngi- Kral Faruk'un, ba taarruza uğradı? Sonra, bu adam, iki or-
rın sadece teessür izhar etmeleri mese· liz ricali meseleyi tetkik ctmeğe başlıya- bası Kr.al Fuadm dunun harekat yaptığı bir sahada, ne di-
lenin halledilmesine kafi gelmiyeceği caklardır. ölümüne kadar, ye ve nasıl bir telakki ile herçeb:idfıbad 
tahmin edilmektedir. Sefirin sıhhati İngilterede tah- seyahat etmek cesaretini gösterdi? 

Abluka m~elcsi silde bulundugu~ Bu iki suale verilecek cevab, bugün Hadı:.e hakkında Şanghayda resmi ra- J 1 ç· · Şanghay 27 (A.A.) - İngiliz sefirinin u k kt d k k ., et·n ga Diğer cihetten apon arın ının cenu· hat:rlardadır. za şar a mevcu arışı v .. zıy ı -
Por alındıktan sonra, İngiltere hükfımeti bu şarki sahilini abluka etmek fikrinde sıhhat bülteni hastanın ahvali umumiye· Genç Kral, ge· rib mahiyetini bir defa daha tc>barüz et-
lazım gelen diplomatik teşebbüslerde oldukları hakkındaki haber Londrada sinde iyiliğe doğru sarih mahsus bir de- • -. ~ tirecektir. 
b ğ. ·k1·k öld w k d kt d. çen mayısta, an - !Ual Fanıhın ni.,,nl11ınııl ulunacaktır. Hadisenin efkfın urnumf- nahoc:: bir tesir uyandırmıştır. Londra ışı ı ugunu ay etme e ır. 'r" Hepı·mı·z biliyoruz k· bugün Japonya 

':>: nesi ve dört kız logiliıı: gautcleriode çıkan ı 

1. d b··::····h······f·······d·······3···4···1·····;aponlar Şanghaydaki kardeşi ile İngil - bir rcaıi ile Çin hali harptedirler. Her iki tarafın 
t J

1 
tereye geldiği zaman nişanlısı Safinaz fırkaları, kolorduları, ordular, donanma spanya a ır a a . a Sovget konsoloshanesini (yeni ismi Feride) İngilterede bulu - ve hava filoları, birbirlerine saldırıp 

I•talyan maktu•• ı du•• ştu•• De bombardıman ettiler nuy~;a~hs~i~J:~~ıy~:~~~ yapılı bir !~;~a~ıı~:~~:: :~;;! !i~~:~e ::~;~ 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) genç kız olmakla beraber son derece ve kadın serseri mermilerin ısab~tile ie-

Musolini Frankoya gönderdiği telgrafta Akdenizdeki 
müşterek medeniyetten bahsediyor 

topçularına ışıkla nişan verildiğini ve canlı ve çeviktir. İki lisana vakıftır. na bulmaktadırlar. Bütün b!.tnlar olup 
Japon kuvvetleri hak!\:ında ihbarat ya- Bilhassa Fransızcayı mükemmel konu- biter ve iki millet yekdiğerini ifna et-
pıldığını iddia etmektedirler. şur. İngilizce de bilir. mek için azami gayretlerini sarfederler-

Sovyet Tass ajansı bu iddianın Kral nişanlısile İngilterede buluş • ken, hukuki vaziyette bir değişiklik ol-
kat'iyyen asılsız olduğum: ve Jap~nla- tuktan sonra birlikte Fransa ve İs _ muş gibi değildir. Yani Çinle Japon ilanı 

•w R_oma 27 (A.1\.) - Resmi bir teb -ıbulunduğum hayranl•ğı ekselansinıza rın, Tiençinde yaptıkları gibi, bu kon- viçreye gitmişlerdir. Bu seyahat beş harbelmemişlerdir. Ve harbi ilan etıne
liğ, Ispanyadaki Italy:ın lejyonerleri - arzetınekle bahtiyarım. soloshaneyi de imha etmek için behane ay kadar devam etmiş, geçen mart 

8 
_ den silaha sarılmışlardır. Böy1e bir du-

llin 14 Ağustos i!e 22 Ağu.:;toc; arasında B. Musolini, teşekkür makamında aradıklarını beyan eylemektedir. yında da Sen Moris kış sporlarında be- rumda İngiliz sefiri, fili vaziyetten te-
&şağıdaki zayiata uğramış olduklarını şu cevabı vermi§tir: . ~aponlar geri . çekiliyormuş .. raber bulunmuşlardır. gafül göstererek memlekette sulh ve sü-
l>ildirmektedir; Zabitler 16 maktul, 60 Bundan böyle pek samimi bir ma - Dıger taraftan Çın menbalarına go- Kral Faruk Mısıra avdetlerinden kun cari imiş gibi hareket etmiş ve oto-
nıeçruh, efrad: 325 maktul, 1616 meç- hiyet kazanmış olan bu silah arkadaş- re, Şanghay ile V oosung arasında ya- sonra İskenderiyedeki yazlık sarayın _ mobiline atlıyarak seyahate çıkmıştır. 
ruh. lığı İspanyayı ve Akdenizi müşterek pılan bugünkü çarpışmalar esnasınd~ da nişanlısına büyük ve fevkalade g'ı.i- İngiliz sefiri, bu hareketile memlekette 

Frankonun .\lusolini'ye telgrafı medeniyetimiz aieyhindeki bütün teh- Japonlar 3000 ölü vermişler ve gen zel bir pırlanta yüzük hediye etmiş _ hali harp cari olmadığını göstermek ve 
Roma 27 (A.A.) - B. Musolini, ge. ditlerden kurtaracak olan nihai zaferin çekilmek mecburiyetinde kalmışlar - tir.> harp ilan etmeden harp yapmanın mah-

lleral Frankodan aşağıdaki telgrafı al- zamanıdır. dır. Gazete bundan sonra müstakbel zurlarını tebarüz ettirmek .istemiştir. 
lt\ıştır: . Hükumetçiler.in muvaffakiyeti Alman gemisindeki silahlar kraliçenin' eski basvekille~den Mehmet Fakat bu hareket belki de onun hayatına 
•. Kıymetli Italyan iejyoncrlerinin mil Valence 27 (A.A.) - Müdafaa ne - Şanghay 27 (A.A.) - Bir Japon ~~~- Said paşanın kızı ·olduğunu anne.sinin malolacaktır. Diğer taraftan harp ilan 

l~ lspanyol kıtaatı i!e sıkı bir mesai bir- zaretinin tebliği: bamdan öğrenildiğine gör:? Çine sılah Valide kraliçenin ııedimele;inden biri etmeyi kendi menfaatine zararlı bulan 
liğı yapmak suretile ve kardeşçe Snn- Aragon cephesinde hükılmet kuv • taşıyan Gneiseuan isminde bir Alman olduğunu yazdıktan sonra: Japonya, sefire tevcih ettirdiği ikaza 
~nder'e girmekte oldukları. ve bu har- vetleri Villamayor de Galtego kas:ıba- vapuru sekiz gün evvel Vusung açıkla- «Kral Faruk çocukken nisanlısile kurşunile, İngiterenin bu manevrasına 
f>ın en parlak ve en müşaşa zaferini suu i~l etmişlerdir. rında Japon harp. gemile~i tar~f~ndan tanışmış, daha 

0 
zaman anlaşm~şlardı.» .mukabele eder görünmüştür. ~aponya: 

~zanmış bulundukları şu sırada da Saragos bu suretle toplarının men- durdurularak konşımento ıstenrruştır. demektedir. nın harp ilan etmek istememesı Kellug 
:ıtalyan lejyonerlerinin emrim altında zili dahiline girmiştir. Gneiseuan'ın kaptanı bu talebi redde- misakını ayak altına almış addedilme-
bulunmasından duymakta olduğum gu Saragos civarında vukubulan bü - derek Şanghay istikametiııde yol alm'.1· K b• h mek içindir. Çünkü bu devlet, bu misakı 
1'Ur ve iftiharı ve bu pek sür'atli ileri yük bir hava muharebesi esnasında hü ğa devam etmiş ise de Japon ve Alınan 3ll emen Jr 0Ca imzalarken harbi kanun harici s.ıydığını 
hare.ketinde göstermiş bulundukları kfunet tayyareleri beş asi tayyaresini konsoloshaneleri arasında yapılan görü~- berveçhipeşin kabul etmişti. 
fevk \·e vukuf !::arşısmda hissetmekte düşürmüşlerdir. melerden sonra vapur Çine silah çıkar- yakalandı Diğer taraftan İngiliz sefirinin hare-

, Bahtiyar uş~dın ma~:;::~::.~~~~.:ıı;:~:::; .. yorlar Elfızizden bildirlld;ğine göre bir kaç ~=~i ::ı::~::: ~=~~~:~ı::.r•;:ı b~'. 
O Nankin 27 (A..A.) .. -. s .. nng·K .. ay-Şekin defa hacce gidip gelmiş olan ve bütün çan 'hadiseye sebebiyet vermiş oluyor. R • l • • h K• d• ? da b Id ld ğ J varlığını dine hasretmiş görünen Hoşlu els erl lnı a im ır • karargahın n .1 

•• 
1.rı ı .mc gore a.pon Vaziyet c::u halile çok müphem bir mahi-

k d k ff k t hoca Mifi köyünden iki çocuğun kanını ':>: 

E kıt'aları Nan u .onun e ı mu.va a ty.:? • yet arzetmekte ve hadiseler, bu gidişle d •l' J ·z l 1 89 ç f k emerken yakalanmıştır. l u l er sizlikleri do ayısı c uncu ın ır asma sür'atle inkişaf edeceğe benzemektedir. 
karşı ağustosun 24 ve 25 inci günleri ze- Bu hoca bu iki çocuğu dağa götür - S r R E . Elaziz 28 ( Hususi muhabirimiz -

den) - Seyyit Rızanın avenesinden iki 
!l'l.Ühim sergerde olan Bahtiyar uşağı 
l"eisi Şahin ile Alışan dün müfrezeleri
nıiz lurafından gizlendikleri yerde sa. 
tı!arak imha edilmişlerdir. 

Meçhul cf.enizaltı 
Gemisi tekrar 
Gözükmedi 

Dün bir gazete, Marmaraya girdiği 
Yazılan meçhul denizaltı gemisinin 
Bandırma açıklar.uda batırılclığırun şa. 
Yi olduğunu yazmıştır. Bu hususta res
llli makamlarla temas ettik. Bize veri
len malılmata göre meçhul denizaltı 
genıisı tekrar ~örülmemiştir. Batırıl -
dığı hakkında da hiç bir resmi mald -
tnat yoktur. 

A merikada harp 
Ve faşizm 
Aleghdarlığı 
Vaşington 27 (A.A.) - Cordell 

~Ull'un davetine rağ:nen charp ve fa
§ızrn aleyhtarlurııt cemiyetinin azaları 
Japonyanm Çindeki askeri faaliyetini 
Protesto etmek maksadile Japonya se
~retinin önüne bayraklı nöbetçiler i -
aıne et~lerdir. 

Cemiyetin New - York şubesi sekre
teri memlekette bulunan bütün Japon 
~0nsoloshanelerinin öni.ine nöbetçiler 
ikame edileceğini beyan etmiştir. 

Tanıyamatlın~a 13 üncü 
bakınız! 

sayfamıza 

hirli gaz kullanmışlardır. müş, jiletle başlarından ve boyunların- e ım agıp meç 
ı ı o tayyare tahrip edilmiş dan kesm~, .kanlannı emmeğe başla-

Tokyo 27 (A.A.) - ·Amiralıık maka- mıştır. Vak'ayı köylüier haber alınış- Trabzon belediye bütçesi 
mından neşredilen bir tebliğde 14 den lar, gidip hocayı yakalamışlar, çocuk- Trabzon <Hususn - 937 büt.ceslnl vllfıyet 
25 ağustosa kadar geçen zaman zarfıncfo ları kurtarmışlardır. Hoca tıbbı adliye makamı bazı eksikler gorcrek tasdik ct.nıı!
J apon bah'riyesine mensnb tayyarelerin sevkedilmiş, doktorlar hocanın nadir mlştl .Bilt.ce yenıdım hazırlanmıştır. Butee-
110 Çin tayyaresini tahrib ettikleri, 66 sı- görülen delilerden olduğuna kanaat ge- nln gelir kısmı 165586 lira olarak tesblt e
nı düşürdükleri ve 25 hangar tahrib et- tirmişler ve orijinal bir hasta diye tav- dilmiş, sarfiyat kt.munda bir değişiklik yn-
tikleri bildirilmektedir. sif etmişlerdir. pılmamı.ştır. 

Japonlar 16 tayyare kaybetmişlerdir. 

Eroin kurbanları 
Baloncu Remzi namile maruf olup 

bir çok hırsızlıklar yapmış ve zabıtayı 
uzun müddet işgal etmiş olan sabıkalı 
son zamanlarda eroin iptilasına tutul
muş ve akıl hastanesine yatırılmıştır. 

Remzi iki gün evvel muhakeme edil
mek üzere mahkemeye getirilmiş, bu 
sırada birisinden yarım gram erain al
mıya muvaffak olmuş, bunu burnunun 
deliğine saklamış, hastaneye gidince 
çıkaramamış, öylece uyumuş, gece ero
in kana karışmış ve Remzinin dımağmı 
tahrip ederek öldürmüştür. 

* Eroinden kurtarılması için zabı -
taya müracaat eden Sevimin iyi olun
caya kadar tedavi altına alınmasına 
karar verilmiştir. 

*Galata postanesi veznedarı Tevfiği 
öldüren Abdullah ile Sultanahmette 
polis Hasan Basriyi öldüren bahriyeli 
Salim tevkifhanede eroin ve esrar ka
çakçılığı yapmak suçule tekrar muha
keme altına alınm1ş1ardır. 
- .. - • • - . .... .--.-.- • - 1 • --. - .. ,_ .. ._..............___ 

ı-Sabahbın Sabaha : 

Merak! 
Birkaç gün evden çıkamıyacak kadar rahatsızdım. Can sıkıntısından ga

zeteleri ilan sayfalarına kadar okuduğum zamanlar oldu. Bu sayfalar mi
zah sütunlarından daha az eğlen&li değil. Bizde de bir nevi ilan edebiyatı 
var ki insanı gıdıklanmad:ın güldürü yor. Reklamı reklam etmeğe ne lüzum 
var. Boş vakti olanlar mesela yüz para sermayeli bir nesnenin reklam ede
biyatı sayesinde on beş yirmı kuruşa nasıl satıldığını bu ilanları okuyup 
anlıya bilirler. 

Fakat bu ilanlar arasında benim sinirime dokunanlar da çok oldu. Şimdi 
resmi ve hususi mekteplerin talebe kaydi mevsimi ya. Birçok mektepler sıra 
sıra ilan veriyorlar. Bunlara göz gezdirirken üç mektebin üç ilanında ayni 
fıkrin hepsi ayrı ayrı kelimekrle ifade e'.iildiğini gördüm. Bizim eski bildiği
miz (leyli ve nehari) yerine bu hususi liseler kendi kendilerine kelimeler 
icad etmişler. Biri: 

- Yatı, gündüz. diyor. 
Bir başkası: 
- Yatılı, yatısız! diyor. 

Bir üçüncüsü daha ileri gidiyor: 
- Gecel, günsel, diyor. 

Leyli ve nehal'i olduklarını anlatmak için ilanlarını böyle üç ayn şekilde 
yapan mektepler lise derecesinde birer ilim müessesesidir. 

Atin ada tifo süline mani olmak üzere ahalinin aşı
Atina 27 (Hususi) - Atina civarın. !anmasına ve sair icap eden tedbirlerin 

da tifo görülmüştür. Hastalığın teves- alınmasına başlanmıştır. 

Kencii ilfınlarmda kendilerini takdim ederken bu kadar ifade ayrılığı gös
teren bu liselerin yelişti.recekleri gençlere nasıl bir türkçe öğreteceklerini 
merak ediyorum.! Bürhan Cahid 
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T erkos suyunu arttırmak Hava~ılık haftası 
• • • • 30 Agustosta 
ıçın kırkçeşmeden ıstıf ade Başlıyor 

düşünülüyor Havactllk haftası 30 Ağustos zafer 
ve tayyare bayramlarile beraber başla
maktadır. Hafta, eylfilün beşinci günü 

Babasını ve kardeşini 
öldüren Zeki dün 

müşahede altına alındı 
akşamı bitecektir. Bu münasebetle, şeb Evvelki gün Kuruçeşmede bııbası Şev-
rin her tarafında toplantılar yapıla - ket ve kardeşi Radiyi öldüren katil Zeki 
cak, hava ve havacılık hakkında sözler adliyeye sevkedilerek, 4 üncü sorgu ha
söylenece.k, propaganda yapılacaktır. kimi tarafından tevkif edilmişti. Kendi

Bundan başka, Hava Kurumunun sinde gayritabii cazı haller gö!iilen ka
her şubesi, kendi mıntakasında havacı-

tll, müddeiumumilikçe gösterilen jüzum 
lık haftasınm kutlulanması ıçın icap 
eden tedbirleri almış bulunmaktadır. üzerine, müşahede altına alınmasının 

icab edip etmediğinin anlaşılması için, 
dün akşam üstü adliye tababetine götü
rülmüştür. 

Katili muayene eden adliye tabibi En-

ver Karan, kendisine bazı sualler sor· 
muş; fakat suçlu bu suallere ipe sapa gel• 
mez cevablar vermiştir. Bir aralık bir-
denbire hiddete gelen suçlu öldürdüğü 
babasından ve kardeşlerinden şikfıycte 

başlamış, bagırmış, çağırmış, hezeyan· 
larda bulunmuştur. 
Karşısındakinin, hiç te normal bir in

sana benzemediğini gören tabibi acili En· 
ver Karan, yaptığı muayenı;? neticesinqc 
suçlunun tıbbı adlide müşahede altına ' 

alınmasına karar vermiştir. 

Bir taraftan eğlenceler tertip edilerek 
halkın eğlenmesine vesile hazırlanmış 
olacak, diğer taraftan da muhtelü hey 
etler vasıtasile ve iane kutularile halk 
hava kuruınu hesabına teberrüe davet 
edilecektir. Halkın gerek bu eğlence ve 
müsamereler için verecekleri duhuli -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TerJcos terph havuzlan yeler, gerek kutu ve hey'etler vasıta • 
tçmeğe ve kullanmaya elverişli o1- Sonra terkos gölü suyu da yeni tesisat sile toplanacak teberrüler, uçak almak 

madığı için kapatılan Kırkçeşme suyu- yapıldığı takdirde §ehrin bütün ihtiya- gibi hayırlı ve yurd müdafaasına ait bir 
nun eksilmesile şehrin bazı semtlerin • cını karşılayabilecek kadar çoktur, ay- jşe sarfedilecektir. 
de hissedilir derecede bir su sıkıntısı n bir suya ihtiyaç görülmemektedir. Halkın bu husustaki semahat:, ay -
başlanuştır. Maamafih terkos gölüne tesisat yapıl- ni zamanda kendi korunması için si -

Belediye, filvaki kapatılan Kırkçeş- masa da gene bolca bir para sarfına mü .lalı alınmasına medar olacaktır. 
me musluklarının yer!ne bazı mıntaka- tevakkıf görülmektedir. , Havacılık haftası münasebetile, Ha
larda terkos musluğu açmıştır. Fakat Şimdilik Kırkçeşme suyunun mev- va Kurumu Bakırköy kaza şubesi, 4 
her çeşme için bir musluk açılamadığı cut yollarile Kağıthanedeki terşih ha - eylCı.l cumartesi ~amı Sak.ızağacında 
ve Kırkçeşme suyunun geçtiği her so- vuzlarına isalesi, orada temizlenip ter ,Miltiyadi gazinosunda bir müsamere, 
kakta terkos suyu bulunmadığı için ye- kos suyu ile karıştırıldıktan sonra mev Alemdar nahiyesi 2, 3, 4 eylfıl günü ve 
ni terkos muslukları ihtiyacı tamamile cut terkos şebekesi ile şehre verilmesi akşamları, İplikçi hanında Alunedin 
karşılayamamıştır. düşünülmüştür. Bu takdirde terko~ su- kahvesinde ve Çenberlitaşta Şen bah-

Kırkçeşme sularının kesilmesile şe- yunu gölden fazla getirmek suretile çede muhtelif eğlenceler ve Ahırkapı 
birde istihliık edilen terkos suyunun değil, Kağıthane havuzlarında temiz - gaz.inosunda saz, Küçük Ayasofya cad
miktarı da artmıştır. Bu itibarla su mik lenmiş Kırkçeşme suyu ile karıştırmak desinde Mustafanın bahçesinde eğlen.
tarının arttırılması içın yenı tesisat ya suretile çoğaltmak mümkün olacaktır celer; Eminönü kaza şubesi S eyliil pa
pılması zarureti meydana çıkmaktadır. kı bu daha az masraflı görülmektedir. zar akşamı Sarayburnu Park gıızino • 
Diğer taraftan terkos gölü gibi KH"k - Bu tasavvurun tatbikinin mümkün o - sunda bir müsamere; Beşiktaş kaza şu~ 
çeşmenin Belgrad ormanındaki bir göl lup olmadığı tetkik edilmektedir. Eğer besi eyh1Iün dördüncü cumartesi __gün
kadar büyük bendlerinden de istifade bu tetkikat muvafık netica verirse tat- düz ve gece Beşiktaş Aile parkında 
edilmesi düşünülmemiş değildir. Fa - bik edilecektir. sünnet düğünü; Üsküdar kaza şubesi 
kat bu bendlerde de tıpkı terkos gö - Halkalı ve Taksim sulan da tıpk1' 28 Ağustos akşamı Kızkulesi parkında 
Iiinde olduğu gibi tesisat yapılması, ay. ,Kırkçeşme sulan gibi iptidai yollarla bir müsamere; Beylerbeyi nahiye şu -
n ve asri Kırkçeşme şebekesi vücuda şehre girmektedir. Fakat bu sularda besi 2 eylfil .Perşembe gündüz ve gece 
getirilmesi milyonlar sarfma ve en az mikrop bulunmadığı, Halkalı tesisatı - Beylerbeyi iskele yazlık tiyatrosunda 

Pire muhteliti bugün ilk 
maçını yapacak 

Bugünkü maçın neticesi büyük bir merakla bekleniyor, 
Yunanlılar lzmire de gidecekler 

50 milyon lira harcanmasma mütevak- .nın bir kısmı da demir boru olduğu için bir müsamere; Kartal kaza şubesi 30 Dün. primize gelen Yunan takımı kendilerini karşılı.yanlar arasında 
kıf bulunmuştur. bunlar kapatılmamıştır. Ağustos pazartesi akşamı Pendik, Kar- Şehrimizde iki maç yapacak olan Plı!e 1 Yunan takınu dün akşam İstanbula 

Şehir bütçesi ne bu senelerde, ne de Şehre fazla su verilmesi temin edil- tal, Maltepe ve Yakacıkta temsil, ve muhteliti bugün birinci oyununu Gala- gelmiş, nhtım.da sporcular tarafından 
önümüzdeki senelerde bu kadar çok pa diği takdirde Halkalı ve Taksim sula- .31 Ağustos salı günü Kartalda deniz taaaray, Beşiktaş muhtelitile Taksim .ıa- karşılanmıştır. Takım on beş oyuncu ve 
ranın sarfına imkan vermemektedir. rı çeşmeleri de kapatılacaktır. eğlenceleri, 1 Eylfıl çarşamba günü a .. dmda yapacaktır. tiç idareciden mürekkeptir. 

- • • .. • .... ..--_.... ,.._..._, tış müsabakaları, 2 ~llll perşembe gü- 10 temmuzdan bugüne kadar umumt Futbol federasyonu, Pire muhtelitine 

DO St Y u g O S 1 a V Ya den I• z c ı' I er ı• bu g u•• n nü atletizm müsabakaları, 3 eyliil cu- bir istirahat etmekte olan futbolcuları- İzmir fuarında da iki maç yapmağı tek0 

ma günü ~ya'piyangosu, 4 eylfil cu - mızın giri§eeekleri bu iki o~da alabi- lif etmiştir. Yunanlılar bu teklifi kabul 
martesi günü futbol müsabakaları, 5 lecekleri neticeleri kestirmelt"kolay de- etmişlerdir. ' 

P I• reye ha re k et e d ı• yor 1 a r ,e!lfil ~azar ~ü ~artal ve Pen~kte ğildir. İzmirde Ankara muhteliti ve tzmir 
.~~e eglencelen; ~yup k~za şubesı _E - İsimleri yanyana dizildiği zaman kuv- muhtelitile birer maç yapacaklardır. 
yup orta me~tebi ba.?p:sı:ıde 29 ~gua- vetli bir takını manzarası vücuda geti-

. 

. \ 

·. 

Dün Dubrovnik gtmi!inde 1'eril en ça.y .ıiycıfmnMıı bir intıba 

Üç gündenberi limanımızda bulunan Dubrovnik subayları, içlerinde si -
dost ve müttefik Yug05lavyanın Dub - ~ ........ -bir hatıra olarak hakkedilmiş o
rovnik kruvazöründe dün akşam mü - lan bu tarihi hadiseyi anmaktan ken.. 
kellef bir çay ziyafeti verilmiştir. dilerini alamamı.şıar, ve İstanbulu i -

İstanbul merkez kumandam general kinci defa ziyaret etmek fırsatını bul
İhsan ngaz ile diğer yüksek askeri ve duklarından dolayı memnuniyetlerini 
sivil erkanımızın ve matbuat mürnes - izhar etmişlerdir. 
sillerinin de davetli bulunduğu bu çay Dubrovnik bugün öğleden sonra Pi-
partisi pek neş'eli ve samimi bir hava reye hareket edecektir. 
içinde geçmiştir. Yugoslav filo kuman- Yugoslav eazetelerinin neşriyatı 
danı Armin Paviç, Dubrovnik'in ku - Belgrad 2 7 ( A.A.) - Yugoslav ca-
mandanı An«m Klinor ve Yugoslav de zeteleri, Dubrovnik adındaki Yugoslav 
ııiz subayları ile şehrimizdeki Yugos - kruvazörünün İstanbula muvasalatı 
lav konsoloshanesi erkanı bilyük bir hakkımla bir çok haberler neşretmek -
ıezaket ve ihtimamla misafirleri kar- te ve bilhassa Türk sivil ve askeri ma
şılamışlar ve izaz etmişlerdir. kamatı ile İstanbul h:ı.lkı tarafından Yu 

Dubrovnik kruvazörii, ilk defa 19 3 3 
senesinde, müteveffa Aleksandr ve kra 
liçe Mariyi hamil olduğu halde liına -
nımıza gelmiş ve hu münasebetle Bü · 
yük Önder ile müteveffa Kral arasında 
yapılan mülakatın neticesinde, Türk -
Yugoslav mes'ut dostluğunun ilk te -
melleri atılmıştL 

goslav zabitan ve efrad•na gösterilmiş 
olan iyi kabulü tebarüz ettirmektedir -
ler. 

Gazeteler, aynı zamanda Dubrovnik 
kruvazörü tarafmdan yapılan bu ziya
retin Türkiye ile Yugoslavyayı birbi
rine bağlıyan dostluğun ve iki mem -
leket bahriY,.elilerini yekdiğerine rap -

,tos ~ sunnet dugunu, ~O Agustoa ren oyuncularımızın idmansız, nefessiz 
pazartesı akşamı saz, 31 Agustos salı, bir halde büyük bir iş yapacaklarını san
, 1 eylfil çarşamba, 2 eylfıl perşembe, 3 malt bir parça güçtür. 
eylfil cuma gündüz ve akşamlan ince- 1 . h land kl - 1 Pi uh 

• •• A yı azır ı an ıoy enen re m -
.saz ve musaınere, 4 eylfıl cumartesi •-uı· h_,_,..__~- ku ıı· b" takı 1 t _ 
.......,.ı.li •• 5 1.. ı.e ı illJUJU&wn vve ı ır m a s 
~· van gureşleri, akşamı saz, ey fil tanbula gelmiş ise, futbol mevsiminden 
pazar günü SilB..htarağada bir kır te - evvel yapılan bu maçlarını şayanı mem
nezzühü; Ortaköy nahiye şubesi 28 A - nuniyet neticeler vermesi çok şüphelidir. 
ğustos akşamı Eebek bahçesinde bir Milli küme maçlarının son oyunlann
müsamere, 4 eylfil cumartesi günü A • da büyük yorgunluk ve bitkinlik alamet
kıntıburnunda Todorinin, 5 eylul pa - leri gösteren belli başlı futbolcularımı
zar günü de gene Akıntıburnunda Mar zın iyi hazırlanmış bir takım karşısında 
komın gazinolarında saz eğlenceleri bir buçuk saatlik oyuna tahammül etme
tertip etmişlerdir. leri imkanı olmadığından oyuna fazla 

Orhan Urahn karikatür 
• • 

sergısı 

ihtiyat oyuncu ile başlamakta zaruret 
vardır. 

Bir deli bir kadım öldüresiye 
dögdU 

Yelken şampiyonası 
İstanbul su sporları ajanlığından: 28 

ağustos cumartesi, 29 pazar ve 30 pazar
tesi günleri saat 14 de Moda koyunda 
yelken şampiyonası yapılacağından işti· 
rak edecek sporcuların saat 10 da Moda-
da nakem motöründe tertib heyetine mü· 
racaatla tekne ve müsabıkları kayd·~ttir· 
meleri, 28 ve 29 günleri de saatl4 de Mo
da deniz banyosunda yiizme birincilik• 
leri yapılacağından teşrifiniz ve aşağıda 
isimleri bildirilen hakemlerin o günler
de Modada bulunmaları: 
Başhakem: Bay A. Fetgeri, Sıtkı, Şazi, 

Nedim, İsmail, Hilsamettin, Zeki, Bekir, 
Rıza, Harun. 

Mürettipf er cemiyetinin 
tenezzühü 

Gazetemiz ressamlarından Orhan 
Ural 31 Ağustos salı günü Cağaloğlu 

Halkevi salonla - Kadıköyünde Kahve sokağında Ca- Tfuk MüreLUpler cemiyeti lJlr deniz te "' 
mi odalarında oturan Salih kansı 70 nezzühü tertip etmiştir. Bu gezJntl bugün yı. 

pılacaktır. Şirketi Hayrlyenlıı 68 nuınare.ll tür sergisi• aça - yaşında Ayşenin odasına birisi girmi§, 
rında bir ek.ar.ika-

vapuru saat 16 da Köprüden hareket ed! .. caktır içmek için biraz su istemiştir. Kadın J3U .. 
Orh .. a .. n Ural'ın rek 16.20 de Kadıköyüne uğrayacak ve aiJ. 

suyu vereceği sırada meçhul şahıs za - yükada önünde demirliyecekUr. 18,30 da v 

hazırladığı eser • ,vallı ihtiyarı ayağının altına alınış, a - yuk9:dadan tekrar köprüye gelinecek ve ~ 
ler yüzü müteca- ,damakıllı dövmüştür. Kadının feryadı de ÜSküdara uğranarak doğruca Kııvaklaf 
viz -ve renklidir.. üzerine yetişenler, adamın elinden zor kadar gidilecektir. 
Bunlar arasında kurtarmışlar, meçhul şahsı da yaka - Vapur 21.20 de Büyükdereyc varınış ola .. 

Avrupa matbua - lanuşlardır. cak ve 2f de Biiyükdereden donil§ yapıla .. 
·· .. ve ge 

tı tarafından 1k. - , Yapılan tahkikatla, adamın ifade ve cak, 1.15 de Uskiidara 'le 1.30 da töpru. 
tibas edilen kari - remiyecek kadar deli olduğu anlaşıl - llnecek, tenezzüh hıt:u11 bulacaktır. 
katürlerin oriji - mış, bütün suallere rağmen kim oldu- Köprüden her tarafa tramvay temin e .. 
nalleri de bulun · ğu anlaşılamamışbr. Tahkikata devam dll.ın1ftlr. ___.,-
maktadır. ~clilmektedir. ______ .;.... _____ _ 

Salonun bir köşesı de memleketimi-
zin tanınmış ve se~ilm~ meşhur sima- Bir silnnet dOğünü tehir edildi 
!arının portrelerile süslenmiştir. Ser • , Unkapanı Kızılay Kamunundan: 
gi 20 gün açıktır .. Herkes görebilir. Bu akşam için Haliç Feneri Cibali 
-----·--.. ·-----·-·-- • w mektebi bahçesinde tertip edilen sün
teden kardeşlik hislerinin tezahürüne net düğünü havanın yağmurlu gitme
bir vesile teşkil etmiş olduğunu ilave si dorayısi1e eylulün 4 üncü cumartesi 
etmektedirler. gününe tehir edilmiştir. 

•RTUtiRUL SADi TEK . 
be)•ı) Bu gece : (Beyler 

Pazartesi (Bebelc) 
Salı (Sundiye pınpııd•) 
ÇıırşnmhR (Ilcybe 1 il 
Uyntrolunııda tenıs 
verir. 



Birecikte • 
ımar işleri 

Fırat sahiline geniı bir rıhtım yolu yaptınldı. 
Hükumet önünde bir park yapılıyor, buraya 

Atatürkün büstü konulacak 

n· Birecikten gtl zeI l>f r g6rünfll 

işle •~ecikten yazılıyor: Kazamızda imar ğunda bir rıhtım yolu yaptırmış, şimdi 
liu~ne çok ehemmiyet verilmektedir. kamyon ve otomobiller buradan geçme
Çop ~~~ binası karşısındaki evvelce ğe başlamıştır. Böylelikle, hem bu va
ted 0kulen ve çirkin bir manzara ar-ı.sıtalar müşkülattan, hem de çarşı ve 
hal;n bir arsa temizlettirilmi~, park pazar toz ve dumandan kurtulmuştur. 
la~e getirilmesi için çalışılmağa baş· ı ·· .............. ___ .................... ·-···--
tıa, b:;t~~ Park .. bittikten ~o~r~, orta:ı- Tosgada geni bir 
~u b" . ~taturk.heyk.~lı d~kılecektı:. Köy yaptırılıyor 
l'a}tk Ust ıçın beledıye butçesıne 500 lı-
~ tahsisat konmuştur. 

Çen k'l.a. Yolları dardır. Buralardan ge
\'ak arnyonlar müşkülat çekmekteydi. 
hilıe1~ Vakte kadar kamyon ve otomo
tozların ~~çmesile sokaklardan kalkan 
tize/ dukkanlardaki gıda maddeleri 
Ye, ~ne bir perde çekmekteydi. Beledi
~1:.:: sahiline 350 metre uzunlu-/l. --·--- .......... ···-
'E:.,,. köyde beş 

ti yandı 
~it k•• - -t oylu de parasını kur-
-tnıak isterken yanarak 
>ı kül oldu 

Tosya (Hususi) - Burada, geçenler
de büyük bir yangın olmuş, Çakal köyü 
baştanbaşa yanmıştı. Şımdi köyün, ye. 
rinin değiştirilerek gene o civarda düz 
bir sahada yeniden kurulması hakkın
da karar Vekiller heyetınden çıkmış, 

vilayete bildirilmLjtir. Yeni inşaat için 
iskan tahsisatından 5000 liralık bir ha-
vale verilmiştir. Kaymakamın reisliği 

altında bir de inşaat komisyonu teşkil 
edilmiştir. 

Köylüler yeni inşaatın taşını ve kire
cini hazırlamışlardır. Kereste kesilmesi 
için vilayetten plan beklenmektedir. 

Kabul edilen plfına göre, evler, tek 
katlı ve yeknasak olacak, köyde gl!n~ş 
caddeler, meydanlar için yerler bıra
kılacaktır. 

Sarıkamışta ve lgdırda birer 
ortamektep açıldı 

)esi~ehir (Hususi) - Doğanhisar nahi
hlll' ~ Karağa köyünde bir yangın zu· 
lerde: er.ek beş ev yanmıştır. Yanan ev
illı e hıç bir eşya kurtulmamıştır. Yan
<>ll'llu s~asında tüyler ürpertici bir de kaza 
ltıer :dur. 60 yaşlarında Kadir oğlu Ö- Sarıkamış (Hususi) - Sarıkamışta ve 
llaras 1ndaki köylü yanan evine girerek Iğdırda birer orta mektep açılması Kül
Btind~n~ Ve eşyasını kurtarmak teşebbü- tür Bakanlığınca kararlaştmlmıştı. Bü -
tılına Ulunmuş ise de ev kapısının yı- tün hazırlıkları yapılan orta mektepler 
da11 dsından ve her tarafı alev sarmasın
!tıUşt{i tşarı çıkamıyarak yanmış ve öl-
li r. 

talebe kayıt ve kabulüne başlamıştır. 

Mektepler, ders senesi başında tedrisata 
başlıyacaktır. 

Bir köylü karısile 
aşğını orakla ağır 

yaraladı 
Hekimhan (Hususi) - Alican kö -

yünde birisi kadın olmak üzere iki ki
şinin ağır surette yaralanrnasile neti -
celenen bir cinayet işlenmiştir. Vak'a 
şöyle olmuştur: 

Köyden Ömer oğlu Halil, Döne na· 
mındaki bir kadınla evlidir. Bir müd -
dettenberi Dönenin gene bu köyden 
Hasan oğlu Oosman namında bırisile 
alaka peyda eylediği ve gizl., gizli mü. 
nasebatta bulunduklarını duyan Halil 
karısile aşıkını kendi evinde ve tam 
cürmü meşhud halinde yakalamış ve 
elinde bulunan orağı odanın içinde rast
gele her ikisine vurarak vücutlarının 

mUhtelif mahallerınden ağır surette 
yaralamıştır. 

Aşık Osmanın yaraları ifade vere -
miyecek derecede ağır ve tehlikeli ol
duğundan derhal Malatya memleket 
hastanesine sevkedilmiştır. Suçlu Halil 
de yakalanarak ciheti adliyeye teslim 
edilmiştir. --------

Sayfa S 

Örnek bir belediye 
Silifke belediyesi gösteriı üzerinde 

üzerinde çalışıyor ve kasabanın 
ihtiyaçlarım sağlıyor 

• 
Silifke vali konağı 

değil, lüzum 
belli başlı 

Bir klJg anıdının Silifke (Hususi) - Kurul~ tarihli Bir elektrik fabrikası kurularak saat 
A l llJ i çok eski olan kasaba ağaçsız ve yapıla. yirmi dörde kadar şehre cereyan ver-

Çl ma ren rı eski olduğu için iyi bir görünüş ar- mesi temin olunmuş, bir müteşebbisle 
Yapıldı "1 zetmez. Ana caddelere açılan sokaklar anlaşılmak suretile ve Göksudan isti· 
Murmllı (Hu- dar ve dolambaçlıdır. Bununla beraber fade edilerek bir un fabrikası tesis e-

susi) _ Nahiye bütün cadde ve sokakların çok temiz dilmiş, şehrin medhalinde bir Atatürk 
müdürü Nuri öz. olduğu göze çarpar. heykeli dikilerek etrafında küçük bir 

Silifkenin mütevazi be1ediyesij, her park ve gezinti için beton yollar ya-
gör tarafından, şeyden önce kendisini halka anlatmak- pılmış, eski mezbaha tadilen fenni tesi-
M uradl ıya bağiı ta ve şehirle kaynaşmakta muvaffak satı muhtevi modenı hır hale sokul-
Aşağısırt k ö Y il olmuştur. Ha1k, şehir işlerini kendi işi muş, şehrin muhtelif yerlerinde birçok 
Cümhuriyet abi kadar düşündüğü içindir ki umumt ah- binalar istimlak edilerek meydanlar a-
desinm a ç ı l m i vale zarar verecek ufak bir hareketten çılmış, beş muntazam dükkan inşa e. 
rnerasimı yapıl· çekiniyor. Fırın, lokanta, bakkal ve ka- dilmiş, şehir haricine kadar olan yollar 
mıştır. :vıerasim. sab gibi esnaf belediye memurları ta- ve yaya kaldırımlar döşenmiştir. 
de Ali Ustanın kı· ::-afından daimi bir mürakabe altına a- Silifkenin henüz sağlanamıyan en mü 
zı Leyla, göçmen- • Muhtar Ef1'ayim lınmış ve es.;.sen bunlar cezayı mucib him ihtiyacı sudur. Ahali içme suyunu 
!erden Ahmet kı- Göker bir hareket icrasından kaçınmakta bu- Göksudan temin ediyor. Maamafih iç-
zı Fatma çok heyecanlı inkılab ştirleri )unmuştur. me suyuna aid proje yaptırılmış oldu
söylemişlerdir. Köy muhtarı Efrayim B7I~diy~nin ke~~isini halka ~evdir- ğundan halk bu çamurlu suyu içmek· 
Göker cumhuriyet ve inkılabın fayda- ~es.~nın b.ır sebebm~. de; ~z .~ar~ ıle çok ten yak~nda ~urtulaca~tır. .. . 
larını köylüye gayet açık olarak anlat- ~. go:mesı, .~ah~d gosterış uzerınde de. ~eledı~e dıger zarun ve luzumlu ış
mıştır. Göçmenlerle çoğalan Aşağ·s rt gıl !uzum uzerınde çalışması teşkil e- lerı tesbıt ederek sıraya koymuş ve ge-
köylüsünde b tarihi günün h , • ı der. lirine göre bir program hazırlamıştır. 

u e~ecanı F Ih k'k S"l"fk b 1 d" · b"t · P d h"l 1 · 1 · · .. hiç bir vakit si!inmiyecekti:.·. i a ı a, ı ı e e e ıyesı u çesı rograma a ı o an ış erm senesı ıçın-

Çinli profesör Antepte 
Gaziantep (Hususi) - Çinin Milletler 

Cemiyeti nezdindeki murahhaslarından 

profesör Pen Gaziantebe gelerek iki 
gün kalmıştır. Profesör Pen Antep sağlık 
müesseselerini de gezmiş ve gördüğü in· 
tizamdan dolayı takdir etmiştir . 

on dört bin lirayı geçmediği halde halk de başarılmasına çalışılacaktır ve çalı-
için faydalı bir çok işler görmüştür. şılmaktadır. 

., arikz d 
•5 lir e elere Akşehir Kıztlay kurumu 

a dağıtarak yardımda bulunmuştur. ................................ ~······························ 

Eski Besninin yanıbaşında 
yeni bir kasaba yükseliyor 

(],.fa iyi 
~Ilga kavuşuyor 

Afrin köprüsünün inşaatı bitti 
... 

Af eri11ı köprüsü Çatta posta idaresi 

tili~a .CH:ususi) - Crfaya iyi su ge
Sıı İlilesı i.şi artık hallolunmu:? gibidir. 
~a. git eı:nı takib etmek üzere An kara
ltı.et Ör:1ış olan beledıye mühendisi Him
ltıUsaa~çrn~n Nafıa Vekfıletınden resmi 
tefen heyı ~larak dönmüştür. Beledi
lıır. C eyetınce proje tan~im olunmuş. 
laları avsak ve Kehriz su yolları haıi-
~iltay Ya~.ılmıştır. Bunlar yakında An- Gaziantep (Hususi) - Türk nafiacı lığının en muvaffak eserlerinden birisi 
~ella s~ ~Onderi!ecektir. Bir kısmı çok de son haftalar içinde yapısı tamamla nan Afrin köprüsüdür. Bu köprü Ki-

t bu i ~Çrneğe mecbur kalan Urfa hal- lis-İslahiye yolu üzerindedir ve büyük ehemmiyeti haizdir. Afrin çayı çok 
d~Ye ref~. başarıldığından dolayı bele- tehlikelidir. Her yıl pek ant olarak birçok köyleri basar, kurbanlar verir. Su
dtt. sı Örnere çok teşekkür etmekte- ları çok coşkundur. Böyle bir su üzer inde bu tek kemerli köprünün kurulu. 

Besni (Husust) - Eski ve harab Bes· ğı yP.ni çehrede ona düşen hisse çok bü
ninin yanı başında yükselmekte olan yüktür. O bu çehreyi geceli gündüzlü 
yeni Çat hemen her gün biraz daha gü- ve büyük bir enerji ile çalışmak saye
zelleşmekte, bir ihtiyacını daha gider- sinde temin eyledi. 

~---ıız=::::ı:::::.----=,..,,-======->--===-~şu..:=-b=ü~yü•.k=-b-ir_..m_u_v_af_f_ak_i~y-et-tu_·~-·------------------------==-------.-

...... li 
hır 1 asan Bey bu sene 
~o: ııy masraf edip iki ay 

Yaya tasındık. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Nihayet işte böyle 
simsiyah olduk. 

Hasan Bey Boşuna 

zahmet etmişsiniz. azızım, 

§imdi boğaza mazot dökül
mü'-

... Bir kere suya gir çık 
kafi. Simsiyah olmazsan ne 
&Öylersen söyle! 

miş bulunmal<tadır. Geçen ve bu yıl Fıstık mahsulü bu yıl çok bereketll
bir çok bim .. lar yapılmıştı. İnşaatı hı- dir. Mühim bir fıstık merkezi olan Bes
zını muhafaza eylemektedir. Hükumet niye fıstık ihracatı iyi para getirir. Ü
ve belediye daireleri, hastane ve dis- zümleri fenni surette kurutmak için 
panser, ilk okul, cemiyetler binaları da bazı tedbirler ittihaz olunmuştur. 
937 zarfında tamamlanmış olacaktır. Yol inşaatına ehemmiyet verilmiştir. 

Besni ne hava ne de su itibarile mü- Kasabayı trene bağl1yan dokuz kilo
said olrnıyan bir yerde kurulmuştu. metreli~ Gölbaşı. yolundan sonra köy 
Hastalık ve mikrop yuvaSt. olan bir de- yolları adeta yem baştan yapılmış ve 
re kasabanın ortasından geçer, h ı:ı lk bu hepsi de otomobil işler duruma sokul-
suyu içerdi. Sokaklar pis ve ik • nin muştur. 
yan yana yürüyebilmesine müsaid ol-
mıyacak darlıkta ve bıçimsizlikte idi. 
Harabiye yüz tutmuş bir veya iki kat
lı cvlerile bir enkaz yığını manzarası 
arzederdi. 

Yeni kaymakam Nesib Ararat haki· 
katen çalışan ve zoru başarmağı kendi
sine iş edinen bir idarecidir. Çatın aldı-

---------------------
Sen belediye reisi Bursada 

Bursa (Hususi) - Fransanın Sl?n 
şehri belediye reisi buraya gelmiş, Çe-
likpalasa inmiştir. 

Bugünlerde, şehrimizde, bir çok gil· 
zide zevatla saylavlar misafir bulun
maktadır. 



Namık Kemal zade 
A i E re vefat etti 

Ali Ekrem, Osmanlı edebiyabnın son devrinde 
memleketin zevk ve fikir hareketine tesirleri do
kunmuş ve yeni nesillerin hazırlanması işinde, 

kıymetli rol oyoamıs bir ıairdi 

'1ıhadıtı ... gi.ıttin Ü ç~~ fJlr. ,..... 
Ali Ek:rmıtn phsmda ()smanlı edebi

yatının son emektarlanndan birini daha " 
kaybetmiş oluyoruz. Onun iki mühim 
sıfatı vardı: Şair olmak ve Namık Ke
malin oğlu bulunmak. Osmanlı muhiU, 
Osmanlı edebiyatı ve Osmanlı vatanse
verliği için yüksek bir fikir ve his şahi
kası olan Namık Kemal, son Osmanlı ne
silleri ve hatta ilk Türkçüler için o ka
dar sevilen bir şair n edib idi ki onun 
oğlu olmak, başlı ba§llla bir meziyet sa
yılırdı. Bundan dolayı Ali Ekrem, uzun 
zaman bu şöhreti ile yaşamış ve kendi
sinden !bahsedildiği zaman, Ekseriya 
hakkında cnecli necip, ·tabirinin kulla
nıldığını görmüştür. 

Üstad, gerek kaleminin kuvveti ve ge
rek o zaman için hayli geniş ve makbul 
olan ilmi ile birlikte Namık Kemalin oğ
lu olduğundan dolayıdır ki babasını ezen 
Abdülhamid, onu himaye etmeği düşün
müş ve mabeyn katipliğine almıştı. AD
dülhamidin son mabeyn katipleri ise 
Osmanlı edebiyatına, inkılapçı denilme
se bile teceddütçü birkaç unsur yetiştir
di: H. Nazım, Ali Nadir, Hakkı. Bunlar
dan birincisi Reşid, öteki Ali Ekrem, ü
çüncüsü de İsmail Müştak idi. Reşid ve 
Ali Ekrem, Abdülhamid d~vrinde, cEde
biyatı cedide, hareketine müstear isim
lerle iştirak ettiler. Bu devrin son za. 
manlannda yazı yazmaya başlıyan Hak
kı da, meşrutiyeti müteakip İsmail Müş
tak oldu. 

Gerek Reşid ve gerek Ali Ekrem, Ede
biyatı cedide hareketine iştir~k ftmekle 
beraber bu hareketin kuvvetli unsurları 
olamamışlardı. Ona fikri bir yardımda 
bulunamadılar; yani cEdebiyatı cedide> 
ayni zamanda zevkte ve fikirde bir inkı
lap, hiç değilse bir yenileşme olduğu hal
de bu harekete onlar fikren pek çok şey 
ilave edemediler, daha ziyade taklid sa
hasında kaldılar. Hatta bu sebeb, onla
rın bir aralık irticai mahiyette bir ha
reket yapmalarına kadar tesir etti. Ser
vetifünunun son devrinde, bu iki arka
daş, ötekilere darılarak hala ınua~lim 

:Ali Ekrem 

Naci edebiyatını miidafaaya çalışan bir 
mecmuaya, Baba Tahirin cMalıimah ına 
geçtiler ve oradan, uzun devam etme
mek üzere, Servetifünuncuları sıkı bir 
bombardıman altına aldılar. Denilebilir 
ki Bay Reşidin meşrutiyetten sonra, İt
tihad ve Terakkiye karşı bir dereceye 
kadar muhalif bir yoldan gitmesine, bu 
edebi dargınlığın tesiri olmuştur. 
• Ali Ekrem, meşrutiyetten sonra muh
telif devlet hizmetlerinde bulunduktan 
sonra nihayet Darülfünunda retorik ho
calığına getirilmişti. Uzun ömürlü şiir

ler yazmış olmamakla beraber retorik 
hoca] ığı üstad için biçilmiş bir kaftan 
denilebilirdi. Fransızca ile beraber arabi 
ve farisiyi de iyi bilen Ali Ekrem bu yol
da hayli mühim hizmetler ifa etmiştir. 

Ruhunda heyecan eksik değildi. Ölen 
bir dille bu heyecanın ifadesi ne kadar 
mümkün olabilirse üstad, Edebiyatı ce
dide şiirinde o kadar muvaffak oldu. 
Servetifünunun Yunan muharebesinde 
şehld çocukları ve malulgazileri men-

(Devamı ıs inci sayfada-

.. •• ·---------~lf"""'!!~"" 

CONULISLERI 
Aşk neden 
Anlaşılır? 
Teyzeciğim , 
İki senedenberl nişanlıyım bir aya ka

dar evlenecetım. 'Müsta:Cbel kocruna karşı 
lçlmde sarsılmaz bir revgi var. Yalnız: 

ı - Onun da bana hakiki ve kuvvt>tli 
b1r sevgi ile merbutlyetine nasıl ıtımad 
edeyim? 

2 - Kuvvet.il bir aşk nasıl belU olur? 
Bunu nasıl anlıynbllirlm? 

3 - Aşk geçlcl bir hevcrtcn ve heyecan
dan ibaretUr, diyÖrıar doğru mudur? 

4 - Ebedi bir aşk mevcud tle~il midir?ıı 

* Bu sualleri bana kiiçiik ad: N harfl ile 
başlıyan bir genç kız soruyor. Fakat bana 
öyle geliyor ki onun glbllere pek benzer 
bir sıra sual lle daha geçenlerde karşıln.ş
mıştım, cevablarını da vermiştim. Oku
mamış olacak. Zarar yok. Bu genç oku
yucumu da tatmin l'deylm: 

ı - Delikanlıyı yeni bir denemeye tabi 
tutmıya lüzum görmuyorum. J\Indemkl iki 
senedenberi nişanlı idiler, buna ra~men 
bu kabil uzun siiren nlşanlı:ı.rın yiizde 
doksanında olduğu gıbl yckdlğcrlnden ay. 
nlmadılar, evıeruneıtte musırdırlar o hat-

de tecrübenin en iyisi yapılmll} demekUr. 
2 - Cesaret ve soğ1Jk kanlılık tehlike 

zamanında belli olur derler. Aşk da ta
mamen öyledir. Fakat tehlikeye maruz 
kalmak hfıtlhanını g~lmıemlş olan aşkı 
da ölçmek mumkıindür. Müddeti devamı-
na bakınız. . 

3 - Aşkı geçici bir hevestir diyenler 
aşkı şehvetle kı\flştıranlardır blıisinc!e 
htıkim olan his, oteklnde ise asabtır. Fa
kat her ikisinin lmtlzacındar1 doğan aşk 
da aynı şekilde ölüncey~ kadar devam e
der derlerse inanmayınız. Vu.;udün yıp

rnması ile mütenasib olarak şekJ! istlh~
leye u~rıyacaktır. 

4 - Ebedi aşk ... Az evvel söyledl~im ~e
kilde .. evet, aksi halde hayır. ... 

oDaday »da okuyucum Bayan •B• ye: 
Çok acı bir tecrühedlr, kendı hesa 'Jıma 

tekrar etmem. Fnknt sl~n yerinizde ol
saydım meseleyi muhakeme et11ğlnı za
man kabahati tamamen kendimde h111ur
dum: 

- Mukaddermiş rlerdim, kendi kendime 
kaldığım zaman belki isyan erter, fnkat 
hiç klmseye blr şey söylemezdim, çeker gi
derdim. 

'CE~ZE 

SON POSTA 

HADiSELER 
1 KARSISINDA 

Kel baş ve şimşir tarak 
Bir kadın gördüm: 
Yamalı ayakkabıları uzun zamandan

beri boyanmamış, fırçalanmamıştı. Ço -
rapları lime lime idi. Etekliği eteklik ol
maktan çıkmış, alelacayip bir şekle gir
mişti. Bluzunun yakası ve omuzları sö
küktü. 

Kadının yüzüne baktım: 
Yüzü kir içinde idi. Ve saçları taran -

mam~tı. 

Bir kere daha baktım: 

Bu sefer dudakları gözüme ilişti. Ka • 
dınm dudakları en usta bir güzellik mü
tehassısına parmak ısırtacak kadar güzel 
boyanmıştı. Güldüm: 

- Tuhaf: 
Dedim. 
- Niye güldün? 
Dediler. 

- Kadının haline! 
Dedim, sordular: 
- Sen nerelisin? 
Cevap verdim: 
- İstanbulluyum! 
- İstanbulun her yanını ~ördün mü? 
- En kalabalık yerlerinden en ücra 

köşelerine kadar gördüm. 
- Galata köprüsünü de gördün mü? 
- Gördüm. 
- Nasıl? 

- Daha yeni boyandı. Ka1dırımlan 

seramik taşlardan yapılmışt:r. Halkın 

kolayca karşıdan karşıya geçebilmesini 
temin eden çivili geçitleri vardır. İnti -
zammı ve temizliğini muhafaza edebil
mek için yirmiden fazla zabıta memuru 
geceli gündüzlü nöbet beklerler. 

- Bunu biliyorsun da demin gördü • 
ğün kadının haline niye güldün, ha o 
kadının itina ile boyanmış dudakları, ha 
İstanbulun köprüsü .. Aralarında ne fark 
var ki! .• 

ismet Ilu1Usi 

Düzeltme 

- ----
Amasgada seglap: 

İki yüz ev yıkıldı, yedi 
ölü, bir kayıp var! 

(BQ.ftarafı linci sayfada) 
köşesi olan Amasyada GümÜ!i nahiye
sinin büyük bir sel afetine maruz kal
dığını bildirmektedir. B!rçok vatanda· 
şı yersiz bırakan bu müthiş afet hak
kında muhtelif membalardan aldığımız 
telgraflan tessürle aşağıda neşrediyo
ruz: 

100 ev yıkıldı 
Gümüş, 27 (Hususi) - Burada müthiş 

bir sel felaketi olmuş, 100 ev yıkılmıştır. 
Şimdiye kadar yedi ölü tesblt edilmiştir. 

Mahsulattan mühim bir kısmı mahvol
muştur. Açıkta kalan ve Iealete uğrıyan 
aileler için K.ızılaydan yardım istenil
miştir. Selin tevlid ettiği zarar pek bü
yüktür. 

Maddi zarar 
Amasya, 27 (Hususi) - Vilayetimize 

{
tabi Gümüş Hacıköy kazasının Gümüş 
nahiyesinde müthiş bir sel afetı olmuş· 
tur. Vilayete gelen ilk haberlerde (100) 
evin, binlerce harmanın sular altında ka
lıp mahvolduğu ve 7 vatandaşın se11er 
altında kalarak boğulduğu bildirilmek
tedir. Zarar ve ziyan mikdarım şimdi
den kat'i olarak kestirmek mümkün de
ğildir. Maamafih maddi zararın yüz bin
lerce lirayı geçtiği söylenmektedir. Vali
miz ve al5kadar memurlar Gümüş nahi
yesine gitmişlerdir. 

Salahattin 
Bir de knyıp vnr 

Havza, 27 (Hususi) - Dün yağan şid
detli yağmur ve doluyu müteakip Gü:nüş 
Hacıköy kazasının Gümüş nahiyesini sel
ler basmıştır. Hasarat mühimdir. Yedi 
kişi boğulmuştur. Bir de kayıp vardır. 

Tahdire layık 
Bir hareket 

Buraya gelen henüz tevsik.i kabil 0~ 
mıyan haberlere göre sellerden yılcı 
evlerin sayısı 200 ü buJmaktadır. 

Son vaziyet 
Gümüş, 26 (Hususi) - Sel yatağtıt: 

boğulan köylülerin cesedleri çıkarıl di!• 
tır. Cenazeler buraya gönderiiınekte at 
180 ev tamamile mahvolmuştur. zar 
tahminin çok fevkindedir. • 

Yerköyde de bir çocuk ve iJcı 
hayvan boğuldu ~at 

Yozgad (Hususi) - Yozgada 8 · b' 
mesafedeki Yerköy istasyonundan ara f• 
ile yola çıkan mübaşir Hasan yolda fJ. ~ 
murlardan hasıl olan sele kapı~· 1'~ıı· 
disini zor kurtarmış, arabanın ıçındenl tl 
lunan çocuğu ile arabanın hayva a 
boğulmuştur. 

Dünkü yağmur 
Şehrimizde evvelki geceden başlı~~ 

yağmur, dün, sabahtan itibaren, fası ot
larla, hafif, sürekli ve sağa.'1ak halind~..tif> 
mak üzere akşama kadar devam etını, fi 

· -ıha~' Yağmur, şehirle beraber, mu ~ 

da fazla mikdarda düşmiiştür. Ya~ıtl·ı11 
yüzünden, su basması, sel gibi ınulı1a· 
hadiseler ve bu yüzden mütevellid J1l 

him hasar ve vak'a kaydPdilmeıniştil'·JJlİ' 
Dün şehre saat on dörde kadar 34 

limetre yağmur yağmıştır. ıı$l 
Bu yağmur, ziraat için yalnız topr e~ 

yumuşatmak ve sürülecek hale geti~~ıı.11 
hususunda faydalıdır. Yanan ve ınırı·tı!· 
vaz mahsulü için hiçbir faydası yoki,., 
J .. .,ıev 
Üzümler için de faydalı olduğu so., 
mektedir. 

Aksu vapurunun 
,....,flrdüncü çocuğu 

(B4*tarafı 1 inci sayfada) J 

Mektupta bizi sevindiren cihete ge
İstanbul 27 (A.A.) - Muhterem lince bunu da kazazedenin ağzından 

Başvekilimiz İsmet İnönü'nün biraderi dinleyelim! 
Hayrinin vefatı münasebetile izhar o- cSakatlanıp işsiz kalınca iş sahibi 
lunan taziyetkar hIBlere karşılık ola - Bay Abdurrahman Naci Demirağa mü
rak temelli ailesinın teşekkürlerini bil- racaat ederek yard!m istemeye karar 
diren dünkü tebliğimizde Temelli ya- verdim. Bana iki üç yüz lira kadar bir 
zılacak yerde sehven Tomelli yazıldığın- yardımda bulunacağını tahmin ediyor -

• 

dan düzeltir ve özür dileriz. durn. avine gittim. Kabul etti. Derdimi 
Anadolu Ajansı anlattım. Bir mektup yazıp bununla ya j 

-----------·--- zıhaneye yolladı. Yazıhanede eime tam 

Profesör Bayan 
Af etin tetkikleri 

Türk Tarih Kurumu asbaşkanı Profe
sör Bayan Afetin Lüleburgazaaki hafri
yatı tetkik ettiğini yazmıştık. Bu resim
ler o tetkikten birkaç safhayı.agöstermek
tedir. Üstte Bayan Afetin yanında Gene
ral Kazım Dirik vardır. En alttaki resim 
de hafriyat heyeti reisi Arif Müfidı Ba
yan Afete izahat verirken göstermek
tedir. 

5 000 lira verdiler.• Aksu . . • :ıt6' 
Mektubun bundan sonrası Abdur - Rize (Hususi) -.Rizenin Çütlı~fsl' 

rahman Naciye teşekkürle doludur. ,yünden Şamlı oğlu Ismailin wısı }'ti 

Hayır işlerine yaptığı büyük yar - ma Bafrada tütün ameieliği yaP1119 

dımlarla tanınan bu zenginimizin iyi olan kocasının yanma gitmiş, yazı 0~ 
kalbli, yüksek bir insan olduğunu esa- da geçirmiş, hamile olan Faunanın dO , 
sen biliyorduk. Okuyucureuzun teşek- nünün yaklaştığını gören koc~sı. ô1' 
kürlerini bildirirken takdirle karşıla - ğurmak için memlekete gitmesırıı: ~ 1 

<lığımız bu hareketin diğer zenginleri- lemiş, Fatma da bu maksatla 133 ı 
mize ve iş sahiplerine nümune olma - dan Ak::;u vapuruna binmiştir. ıd:' 
sını diliyoruz. •. Vapur Fatsa ile Ordu arasına ıerı11~ 

Almanya ile 
Müzakereler 

(B:ııtarajı 1 inct aayfada) 
ları hamil olarak dün sabah şehrimize 

gelen Türkofisi ikinci reist Bay Nihac!lıı 
birlikte çalışmış olduğuna göre, rnii?:a· 
kereler arasında tesadüf edilen mühim 
bazı noktalar hakkında hükumetten talı-
mat almış olduğunu tahmin ediyoruz. 

Bay Faik, İstanbula gelir gelmez evve
la İktısad Vekili Celal Bayan ziyaret e· 
derek kendisine izahat vermiş, sonra :la, 
İktısal Vekilinin maiyetindn Heybeliada
ya Başvekil İsmet İnönü nezdine git
miştir. 

Vaziyetin bugünlerde daha ziyade ay
dınlanması beklenebilir. 

Amiral Horti ltalya v~ 
Almanyaya gidiyor 

Budapeşte 27 (A.A.) -- Kral N:ıibi 
Amiral Horty, hususi mahiyette birse
yahate çıkmıştır. Sam!dtğm1 göre A • 
mira! Horty İtalya, Avusturyn, İsviçre 
ve Almanyaya gider.ektir. 

gı sırada kadının sancıları ba} 115iP 
bunu gören vapurun doktoru . ea ııl ' 
kadıncağızı vapurun hastanesın oeıl' 
ınıştır. Fatma gürbüz bir erkek (~:ılıl'ı 
ğu doğurmuştur. Çocuğun adını 

011 
rS' 

Aksu) koydular. Bu kadın, bu 5 ·orıııl 
lar zarfında Aksu vapurun~a d0~90ıtl 
yolcuların bu dördüncüsiidur. a·ı111if 
ve çocuk vapurun misafiri adde 

1 

!erdir. 
' ~~-~~~~~~--

Kalp sektesinden öIOııı otıl' 
Büyükderede Asmalı bah~edcıerifl' 

ran Orozdibak müessesesı katıP5ese ' ··ec:: 
den Todori evvelki ak:?am ınu 130ğııt' 
den çıkmış, eviı e gitmek üzere p;rrıs: 
içi vapuruna binmiştır. :"~pur p,!l ~o 
vutköyü a_çıklarm~ geJJıı-!ı ~rrıuştı.lr: 
deri fenalaşmış, bıraz soıır3 ° c: po 
Ceset Arnavutköyüne çıkarılrnı ... 
lis merkezine götürülmüştür. l<tcSitl ; 

Yapılan muayenede kalb. se rııllsB 
den öldüğü anlaşılmış, defnınc bıritle 
verilmiş \'e ceset akrabasından 
teslim edilmiştir. __::__,..:_ ___ _ 

Namık İsmail ihtifali o··dii ~ 
isi JJ'I 9' 

Güzel San'atlar Akade~ ailifl lı,,, 
rü merhum ressam Namık JSJ11 sııl• ~ıı 

Lord Roçild öldü tırasının tazizi için 31 ~ğus~~u<evi~91 
. . nü saat 18,30 da ~ey?glu bir illtı ııJ 

Londra 27 (A.A.) - İngılız banke- Tepebaşındaki mer.ırnzıncle . b8ş1<8 , 

ti Lord Walter Rotschih Hertfordshire· yapılacaktır. İhtifal Halkc:'1 bıışlı)'9 .6 
de kfıin Tring park'daki malikanesinde Ekrem Tur'un bir hitabesıle barrir ~f 
69 yaşında vefat etmiştir. .cak, profesör Nazmi .Ziya: rnufa Gi.itl9 

_ 

Müteveffa, Rotschild bankası İngi - .ressam Elif Naci ve lsmn~: ~a ece1'ıct 
liz kısmının şefi idi. Varisi 26 yaşında merhum hakkında söz soyllY 
bulunan Victor Rotschild'dir. dir. 



BOff POSTA 

T ayyarecilikte hangi 
devlet daha üstün? 

Yalnız moda, sinema ve spor 
Son tayyare yarışlan Fransızlan telifa düıürdü, kendi· 
lerile Alman, ltalyan ve lnıilizleri mukayese ediyorlar 
Fransanın tertib 

ettiği yeni tayyare 
yarışında birlnclliji 
İtalyan ekipinin ka
zanması Fransa da 
hem telq uyandırdı, 
hem de tayyarecilill 
bakımından Avrupa
nın vaziyetini incell
yen birçok yazıların 
yazılmasına sebeb ol
du. 

1 

bir tetkik • 
ıçın 
• seyahati 

_ (Boftarafı 1 ind aayfada) 1 
- Politikadan bir şey anlamadığım için 

D sahaya doğru adım atmakt~ k~rkuyo
l'um. Söylemesi kolay; fakat şımdiye ka
ear gazetecilik yapmamış, bu mesleğin 
inceliğini ve tekniğini kavramamıı ve 
~azetecilikle alakası yalnız yazdığı ro -
anan ve hikayeleri matbaaya götürmek
ten ibaret kalmış olan bir insan buna ne
teden ve nasıl başlar? 

şamak ümidile kendi muhitlerinden u
zaklara giden bu çift, kendilerini uğur
lamağa gelen yakınlan ve dostlarile bile 
meşgul olmıyacak kadar feleğ~ küskün 
gibiydiler; hatta bir arkadaşının getir

i :Yola çıkmadan bir kaç gün evvel, bir
Benbirc içime bir şüphe düştü: 
~ - Acaba elim"de belli başlı bir tav • 
llye mektubu olmadan Pariste çalaca -
lun kapıları açtırmak kabil olacak mı? 

Bu §Üpheden kurtulmak için, Tepeba -
tında cFransız cemiyeti hayriyeslı nde 
Snösyö Valeriyi aradım. 

Havas ajansı Türkiye mümessili olan 
bu zat beni çok büyük bir nezaketle kar
lüadı ve Fransada ecnebi gazetecilerini 
kabul ederek onlara azami kolaylık gös· 
\ermek maksadile tesis edilmiş olan bir 
~nıiyet'e beni takdim edeceğini söyledi. 
tt'eşekkür ettim. 

- Bir Türk gazetecisine küçük bir hiz· 
lbet etmekle pek memnunum. 
· - Şimdiye kadar "Size başka mUra -
.tlatıar oldu mu? 

- Türk kadın gazeteci olarak ilk de-
fa sizi görüyorum. • 

Eıiıı!si gün Mösyö Valeri Pariste cec
bebi gazetecilerini kabul> cemiyetine hi
taben yazdığı mektubu tA adresime ka -
i:lar göndermek liitfunda bulundu. 
"'~e kadar işime yarıyacağım bilınedi
·ııt~ için fstanbulda iken bu mektubu çok 
lhtıhltnsememiştim fakat sonradan A-
t:s liavas'a müracaat etmekle çok isa-

etm!f olduğumu bir çok kereler iti· 
l'af etmekten kendimi alamadım. 

Kendimde birdenbire bir gazeteci ru
lu keşfettiğimi söylemiştim. İşte daha 
~Pura ayak basar basmaz ya7.ılınağa de
•~r bir vak'a görmek fimidile etrafıma 
l>akrnağa başladım fakat maatteessüf ne 
hpurun, ne de yolcuların ve yolcuları 
lelarnetıemeğe gelenlerin hallerinde her 
~arnankinden değişik bir şey göreme
dtın .. hep klasik hareketler ve sözler: 

liıçkıra hıçkıra ağlıyan bir ana ile 
~endilinin ucile gizli gizli gözlerini si

n bir genç kadın .. kızının saçlarını ok· ..... 
• # 

diği beyaz bir gül demetini kolları ara- Bu neşriyattan 
sına alırken, genç kadının dudaklarında meydana çıkan iki 

ğl nokta vardır. Bunlar. uçan tebessüm, gülmekten ziyade a a-
dan birıncisi: Al-

mayı andıracak kadar acıydı. manların pervane de-
İçimden, yeni hayatlarına ilk adımı liği ortasından ate!f 

'atan bu zavallı kadın ve erkeğe karşı de- eden topla mücehhez 
rin bir acıma taştı ve gözlerimin yanlış yeni sistem bir tay. 
görmüş olmasına ve duygularım- yare yaptıklarıdır. 
da Yanılmı!: olmamı temenni et-

~ Bu münasebetle 
tim fakat maatteessüf böyle ~~- Fransızlar: 
madı ve o gece, güzel mehtabın cMaalesef bu ne
şısında birbirlerine sokularak güvertede vi tayyareler artık 
dolaşan başka çiftler arasında onları Fransızların sırn ol
seçmeğe çalışan gözlerim, bu zavallı ye- maktan çıkmıştır» 
ni evlilerin, birbirinden uzakta, içlerinin diyorlar. 

Muazze.ı Tah8ift l k · · d · 
acılarını ya nızca hazmetme ıçın enı- İkincisi: Alman Ft'ansızlardan ıonıra itlmanlann «a yaptıkları pervane dehı;t 

wıyarak: cVapurun uRradığı her yerde 
1 

zin başka bir köşesine dalmış oldukları· tayyarelerinde, sür'at ortasından ateı eden topla mücehhez bir tayyare 
bir kart g~ndermeği unutmazsın değıl nı gördü. meselesinin ehemmiyetle göz önünP alı- ı yare hareketinin idaresini General Goe
mf yavrum?> cümlesini, belki onuncu Güzel İstanbul yavaş yavaş gerisin ge- narak artırıldığıdır. ring, General Milch, Major-general Udet 
defa tekrarlıyan bir baba.. elindeki çi- riye giderek inceliyor, bulutlanıyor, so- O derecede ki bugün saatte 200 kilo- gibi tayyarecil~re bırakmıştır. Harb zepe 
çekleri yüzüne doğru götürüp karşısın- luyor. Önümüzde mavi deniz, başımızın metre yapan tayyarelere ehemmiyet ve- besinde kazandıkları tecrübelerle mUceh 
daki erkeğe manalı manalı bakarak kırı- üstünde mavi gök yayılıyor şimdi. rilmemektedir. Ağızlarda dolaşan 400, bez olan bu mütehassıslar derhal çalıt
tan yaşlı bir kadın.. omuzuna fotoğraf Güvertede bir şezlonga uzanıp gözleri- 500 kilometre gibi insana ürperme ve- maya koyulmuşlar ve bütün gayreti 
makinesile dürbinini asmış, görmiyen mi kapıyorum. Serin bir rüzgar saçları- ren sür'atlerdir. Materiele vermiştir . 
gözlerle etrafına bakan uzun boylu, kısa mın arasında oynaşarak yorgun başımı Yarqtan alınan ders O zamana kadar Alınanyada ancak 210 
pantalonlu bir Amerikalı seyyah .. koşan dinlendiriyor.. düşüncelerimi vapurun Tayyarecilikte mütehassıs Fransız kilometre giden bombardıman, 250 kilo-
hamallar .. bağırışan çocuklar ve nihayet sarsıntısına uydurarak uzaklan, gidece- muharrirlerinin söyledikleri şudur: metre giden gözetleme, 300 kilometre 
bütün bu eürültülerden kaçmak istiyor- ğim yerleri görmeğe çalışıyorum. - İtalyan tayyareciliğinin kazandığı giden avcı tayyareleri vardı. Buniar 300, 
muş gibi sabırsızlanan vapur. Acropole tepesile Saint Pierre kilisesi, terakki meydandadır, inkar edilemez. Bu 260, 400 kilometre uçan Fransız tayyare-
Yanımda küpeşteye dayanmış bir ka· Notre Dame katedralile Vatican sarayı, Paris - Şam yarışı ile meydana çıkmıştır. lerine karşı geri uçaklardı. 

dm kocasına doğru ijilerek fısıldadı: Pompei harabelerile de Versay şatosu, İtalyanın hava nezareti, kara ve deniz Fen ve endiistri hamlesi 
- İşte geliyorlar... büyük moda mağazalarile film stüdyo- nezaretleri gibi doğrudan doğruya Sin- Alman mühendisleri işe koyuldular. 
- Kimler? ları birbirinin içine girerek gözlerimin yor Musoliniye tabidir ve kendisinde bu- Amerika, İngiltere, İtalya ilerleme hare-
- Yenı· evliler ... Bak genç kadın ne I 1 · b ka l k tl d k tl · d h. b' · · .. d k önünde oynaşıyorlar. unmıyan şey erı aş mem e e er en e erın en ıç ırını goz en açırmam11 

güzel .•. Damad da aksine çirkin mi çir- Pire üzerinden ve ftalyadan geçerek tedarik etmek için tereddüd gösterme- olan Alman tayyarecilerinin yardımı ile 

kin. Parise gidiyorum. Dönüşte İsviçre ve Nis mektedir. o derece güzel çalıştılar ki bugün en ile-
Bila ihtiyar yeni gelenlere baktım v,e B'lm · h t l t l" mı · 't · d 1 U · e · ·1er· ile mu"sa te de kalacağım fakat asıl hedefim Pa· ı eyız a ır a maya uzum var , rı gı mış ev e erın n iYı ı -

bu defa ortalığı bir gazeteci değil bir ro- ris ... Orada 1937 beynelmilel Paris ser- Savoi-Marchetti S 79 motörleri İngiliz vatı ele aldılar. Almanyada tayyarecilik 
mancı gözile görmeğe başladım. gisini, müzeleri, büyük mağazaları, ge- planına göre İtalyada yapılmıı motör- geri iken ses çıkmazdı. Bugün Ziirih ya-
Balayı seyahatine çıktıklannı öğren- belk 1 ··d lerdir. Pervaneleri Fransızdır, amortis- TI!:larında şeref kazandıktan sonra İtal· 

1 · k d niş bulvarları ve i de fi m stu yo- :.-
dilim bu karı koca birbir erme ne a ar sörlcri de öyledir. Üç motörlü İtalyan yanları da Belçikalılan da mcmleketle-

G k dm b b n koluna !arını dolaşacağım.. belki de artist-uzaktılar! enç a a asını tayyarelerinde ise Amerikadan alınmış rine çağırdılar. 
asılmış yorgun adımlarla ağır ağır iler- lerle görüşeceğim. Bundan maada teferrüatı kolaylıkla görebiliriz. İsviçre şimdi tayyareciliğini yenile-

k d h d .. b z du Maarif Müsteşarı Madam Brun-
lerken önde ocası, a a un eya • İngilterenin vaziyeti mek mecburiyeti ile karşı karşıyadır. 
vağile kendisine gelen genç kızı unut- schuoig, çocukları himaye nezareti rnüs- Tayyarecilikte terakki kaycieden dev- Almanya ne yapıyor? Belli: 122 Heinkel 
muş gibi etrafındakilerle meşgul oluyor- teşarı Madam Sacore gibi mühim şahsi- let Avrupada yalnız İtalya değilflir. İn- gibi en modern avcı tayyarelerinden iki-
du. yelleri görerek kaodın ve çocuk mesele- giltere de fen sahasında geri kaldığını sini oraya yolluyor. fsveçe, Bulgaristana, 

1 • d ·· l · ı ya (Devamı 1 uncu say/ ada) 
Hayat arının en mes u gun erın - * anladığı dakikadan itibaren bütün mua- Yugoslavyaya, Türkiyeye harp lC'vazırnı 

[ lnanmıgacaksınız, =ı 
Fakat Doğrudur! 

deleleri kalite esası üzerinde halletme- satıyor. Bizim almaklığımız lazım gelen 
ye başladığı gibi sür'at, mukavemet, ko- piyasaları ele geçiriyor, İngiltere ile re
runma, hücum noktalarından diğer dev- kabet ediyor. 
letlerih seviyelerine varmış, hatta onla
rı geçmiş, fazla olan endüstri sistemini 
kuvvetlendirmiştir. 

Bir netice .. 
Hava tekniğinde, imal kısmı müstesna, 

sır kalmamıştır. Amerika ideal şekilleri 
meydana çıkaralı beri ayni kategoriye 
mcnsub bütün tayyareler ayni neticeleri 
veriyorlar. 

Batılı avcılarına 
Parmak ısırtan 
Bir lıedl 

ıa !{edi düşmanlarının kulakları çın -
sın. Bu kecli, balık avlamakta, fakat 

~erne,ınekte doğru efendisine götürüp 

'1 slun etmektedir. Her sabah balık av-
nnı.adan yapamayan herhangi bir me -

l'ak ı "b· 
l! " gı ı, evden fırlamakta, 150 metre 

Asrımızın 

En uzun 
Düellosu 
Bu asrın en uzun düellosu Budapeşte

de yapılınıı ve 51 ravnt olmak üzere, 2 
buçuk saat sürmüştür. 

Düello edenler Budapcştenin yüksek 
sınıfına mensub bir başmühendisle bir 
doktordur. Bundan dört ay evvel arala
rında tahaddüs eden bir münakaşa neti

cesinde düelloya karar veren bu iki zat, 
a'.ıellde süvari kılıçlarile dövüşmüşler, 
her ikisi de birkaç yerinden yaralanıp 
bayıldıkları için, şahidler düellonun ni
hayete erdiğini ilan etmek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Şekspir eğer sağ olsaydı 
ŞQkspir şimdi yaşamış ')}saydı, senede 

tam 2 milyon İngiliz lirası geliri bulu
nacaktı. 

Bunu, 1936 yılında oynanan eserleri
nin telif hakkından Şekspirin ne alaca
ğını araştıran bir tiyatro muhasebecisi 
meydana çıkarmıştır. vtedekı "ı ·· b 't 1 f tı go un aşına gı me de, ırsatı- Şeksplr eğer sağ olsaydı, Holivutt~ki 

k 
1 kollıyarak balık~rı birer b~r ya- sinema kumpanyalarından da 40 bin In-
alarnaktadır. eillz lirası alacaktı. 

Garip bir moda: 
Kadınlar amele 
Elbisesi giyiyorlar 

Hayır, bunlar ne İspanyol k:ıdın milis
leri, ne de Sovyet kadın mühendisleridir. 

Bunlar Londrada yeni moda çıkarma sev
dasile sokaklarda böyle işçi elbiselerile 

gezen iki genç kızdır. Bütün tahminler 
hilafına ortaya .attıkları modanın tuta

cağı görünüyor. Zira daha §imdiden, bir 
çok İngiliz kadınları bu kılıkta dolaşma
ya başlamışlardır. 

Alınanyanın vaziyeti 
Fransız mühendisleri büyük randman 

verecek muhteşem motör planları çizer
lerken Almanya da kolları bağlı durma
mış ve daha prati~ hareket ederek tay-

Belediyenin tamimi 
Ve işgal edilen 
Geniş bir cadde 
Fatihte oturan okuyucularımızdan F. 

Ertan yazıyor: 
- Geçenlerde gazetelerde belediyenin 

yapt1~ı ta.mimde şu satular gözüme 
çarptı: 

(Cadde ve sokaklar hiçbir kimse tara
fından hiçbir suretle işgal olunamaz. 
Dükkfı.ncılar camek!n. tezgah, fıçı, san
dık glbl şeylerle ve sair eşya ve mekülat 
ve iskemle lle caddeleri muvakkat dahi 
olsa işgal edUmeıncsln1 emreder. 

DUkkAn sahiplerinin bu madde ahkA.
mına tamamen riayet etmeleri temenni 
olunur. 

Halbuki belediyenin Saraçhanebaşını'la
kl itfaiye garajı önünde bir takım çürük 
ve kullanılmaz otomobil enkazı vardır ki, 
bunlar 30 metre genişllğlndcki caddeyi 
tamnmUe işgal ediyor. Tarihi hlr ese• o
lan JüsUnyanus devrine alt au kemeri-

İtalyanın elinde 29, Fransanın elinde 
(Devamı 15 inci sayfada-

nln bütün gözleri otomobll parçalan ile 
işgal edllmlş, halka geçllecci[ ynlnız blr 
göz bırakılmlfİ.11'. Bittabi belediyemiz yu
ltarıdald tamlmJ lle bu vazlyett lılUkayen 
eder sanırun .• 

* Mezbaha kasah katihleri ve kalfalan 
neden 15 saat çalıştmhyorlar? 
Okuyucularımızdan biri bize yazdıeı 

bir mektupta mezbahada kasap, klıtlp, 
kalfa ve çıraklarının iş kanununa muga. 
ylr olarak günde 15 saat çalıştırıldıkla
rını iddia ediyor. Söylediğlne 'töre et tev
zlntı sabahın saat 6 sından dokuzuna ka
dar sürüyormuş bu da yetmlyormu'l gibi. 
üstelik bir tek gün dahl .nezun!yetıerl 
yokmuş. 

* Okuyucumuzun yanılmı~ olduğunu sa-
nıyoruz. Bir tanıdığımız vardır iri mez
bahada çalışmaktadır ve muntazam sa
atıarda evine gidip gelmektedir. Bunun
la beraber mektubu alfıkadarlara sunu
yoruz. 



8 Sayfa· 

lzmir F uannda bir röportaj 

Fuarı beş gün içinde 
150,000 kişi gezdi 

Malayalı bir MüsHlman, Filistinli bir Arapla Fuarda 
akraba çıkıyor, bir Yunanlı 15 ıenedenberi hasret 

kaldığı amcazadesine Fuar caddesinde r-stlıyor 
r 

Fuann gece manzaran 

Geceleri fuar saha· 
11I1da pavyondan 
pavyona akıp elden 

kalabalık o kadar 
coşkun ki birbirini 
kaybedenlerin bir 
daha bulu§malarına 

imkan olmuyor. Ho· 
parlörler &ık, sık kay-

bolan çocukların ad· 
larını, yaşlarını, ej• 

kAlini haber veriyor
lar. Hoparlör gene 
faaliyete geçti. Spike
rin sesi çınlayıp du-

-----

ruyor: Fuann gündüz manzaran 
-Analar, babalar .. çoc ltlarmıZ?. muha-ı esteti bakımından kıymetli bir eser ol -

haza ediniz. Şimdi Raıfseyman büro- duğunu söylemiştir. 

suna tahminen dört yaşında orta boylu, Fuarda en çok ziyaret edilen, en fazla 
deniz mavisi gözlil, tombul bir çocuk ge- ziyaretçi çeken pavyonların başında İn
tlrdiler. Yavru mütemadiyen göz yaşı giltere pavyonu111 geliyor. cK&ledonya111 

döküyor. Ltitfen fuar bürosuna uğrayı -
nız, bu çocuk belki de sizin tanıdığınız 
bir ailenin çocuğudur. 

Geceleri vasatt olarak yirmi, otuz bin 
kişi narı ziyaret ediyor. Cumartesi ve 
pazar günleri bu rakam kırk, elli bine 
yükseliyor. Fuarımız beynelınllel bir ma. 

na taşıdığı için fuarın geniş caddelerin
de her lisandan konuşmalar 'kulakları 
okşuyor. Bittabi bu hususiyet, dünyanın 
dört köşesinden akıp gelen muhtelif mil

liyetlere mensup insanların bize garip 
gelen örtülü kıy af etlerini de göz onune 
seriyor. İslam olduğunu söyliyen bir Ma· 

Jayalı, Filistinli bir Arapla akraba çıkı
yor. Bir Yunanlı, on beş senedenberi 
hasret kaldığı amcazadesine fuar cad -
delerinde rastlıyor. 

İzmir fuarında asıl hoşa giden 
nokta her İzmirlinin ileri bir ce
miyet ve milliyet terbiyesile yabancıla -
ra karşı gösterdiği sübulettir. Bilhassa 
belediye zabıtası ve polis memurlan bu 
sahada bize çok güzel, sevinilecek ör -
nekler veriyorlar. 

Dün, gece yarısından sonra fuar gişe -
sinden aldığım biletin numarası 121613 
idi. Bu rakama serbest duhuliye ile gi -
renler ve ilk gün biletsiz giren davetliler 

ilAve edilecek olursa fuarı şimdiye kadar 
150,000 kişinin ziyaret ettiği meydana çı

kıyor. Beş günde yüz elli bin kişi, Tür • 
k.iyede fuar ve sergiciik sahasında bir 
rekor olduğu gibi Bakanlarda açılan 

milli ve beynelmilel fuarlar arasında da 
ihmal edilmiyecek bir rekor teşkil edi -
yor. 

Fuarı ziyaret için hariçten gelenler a
rasında tanınmış şahsiyetler, İngiliz iş 

adamları da vardır. cThe National Ge -
ographic Magazin> muharrirlerinden 

Mister Bernard İzmir şehri ve fuarımız 
hakkında tetkikler yapmak üzere üç 

gündenberi şehrimizde bulunuyor. Bu 
zat İzmir fuarı hakkında intıbalarını an-
latırken cHamle yapan Türk milletinin 
reklamcılık sahasında Amerikan oriji -
nalitesini geride bıraktığını, bize müba-

lağa gibi gelen kuvvetli ifadesile çok gü
zel anlatmıştır. Tass ajansının Türkiye 

mümessili de şer~ine Sovyet konsolos
hanesinde verilen ziyafet esnasında fua
rı.mızın heyeti umumiyesini beğendiğini, 

hava ejderinin İngiliz imparatorluğunun 
havacılık sahasında elde ettiği muvaffa· 
kiyet, İngiliz demir ve çelik sanayiinin 
Türkiye iş sahasına iştiraki çok güzel bir 
şeiklde anlatılırken İngiliz düşüncesi çok 
güzel işliyerek İzmir fuarı ziyaretçileri
ni Birmingam fuarına davet ediyor. 

Sovyet pavyonu, Sovyetlerin yeni çeh· 
resini bütün içtimai vasıfiarile, iktisadi 
başarılarile önümüze seriyor. S. S. C. 
birliğinin ağır sanayiinde bu yıl elde e
dilen neticeler, ziraat ve kooperatif teş· 
kilatının hızlı yürüyüşü, Volga • Mosko
va kanalının fotoğrafları, kanalın kuru
luşunda çalışan amele ekipleri. kültür 
hareketleri, Moskova metrepoliteni, şi -
mal kutbu seyahati, Sovyet sinemacılığı 
çok güzel anlatılmıştır. 

Yunanistan pavyonu Yunan mimari 
üsubile meydana getirilmiştir. Bu pav
yonda mevcut sanayi eşyasının benzer
leri memleketimizde de imal edildiği 

için ziyaretçiler arada bir nisbet ve bir 
karşılaştırma aramak imkanını elde edi· 
yorlar. 'Ylunan banyo şehirlerinin güzel 

manzaraları, turistik bakımından Yu -
nan şehirleri, iktısat sahasında Yunan 
varlıkları büyük bir incelik ve zarafetle 
anlatılmıştır. Dost Yunan milletinin her 

sahada gösterdiği terakki hamleleri bu 
pavyonda bir nisbet dahilinde anlatıl

mış, pavyonun iç aksmı ince bir zevkle 
hazırlanmıştır. 

Sümerbank pavyonunda seyircileri Ü· 

zerine çeken bir müjdenin ilk işaretleri 
insana cidden büyük bir heves veriyor. 

Nazilli dokuma kombinası daha faali -
~'ete geçmezden önce, bir kaç makine -
nin İzmir fuarı için hazırladığı kumaş -
lar, dokuma sanayiimizdeki ilerleyişi 

çok güzel anlatıyor. İngilizler bile doku
ma sanayiimizin Nazilli fabrikasile elde 

edilen başarıyı takdir ediyorlar ve bu 
takdirlerini aradaki dostluktan istifade 
ederek bizi gururlandıracak şekilde izah 
ediyorlar. 

Adnan Bilget 

Telefon kablolarından resim 
alınmıyacak 

Telefon idaresine ait olan umumi te
lefon levhalarından resim alınmaması 
bütün tahsil baş memurluklarına bil • 
dirilmiştir. Bu karar, telefon şirketinin 
hükfunete devrinden öturü verilmiştir. 

Hattıüstüvaya ya
kın bir yerden gel
~ti. Geldiği yer
d e n bahsediyor
du: 

- Geceleri sıcak 
o kadar artar ki, de
di, altını~ dereceyi 
!> u 1 d u ğ u vaki
dir. 

Dinleyen-
! e r d e n biri sor- ':__..;:.:..:__ _ _!!!~~~~~~~:.._ __ ı-__ __,......,.__ ____ __,...._.--..:::;...;..-

du: - Seni ne zaman görsem Nct.:layi haurlarım .. 
mi, - NecMya benim nerem benzer ki .. 

Artist fotogr~fı 
1 

Nişanlı kız, n i. 1IJl 
lısı erkekten bi"' fo• 
toğrai istemişti. 8r" 
kek fotoğrafı g J j~ 
.dü. Kız ald1, \C 
t•· 

- Bu senin fo., ..; 
rafın değil. ' 

b'1 - Sen benden ı 
fotoğraf istedindı., 
ben de daha hoşunıJ 
gideceğini bild iğirJı 
içın bir sinema arı 
tistinin fotoğrafın1' 
getirdim. 

~--~-~~--~~~~~~-------~=--:a::::::::::::--~-~-:===================:=:;:;::.:;.-ı Ytlz on derece 

- Gölgede 
güneşte mi? - O da her zaman benim aleylıimde bulunur da .. 

/ 

/: 
\"' 

Doktorun telefonu çaldı. Doktor açtı : 

- Alo, ne var? 
- Doktor, kocamın ateşi birdenbire 

arttı. 

- Derece koydunuz mu kaç? 
- 110. 
- Bu vaziyette ben bir şey yapamam. 

İtfaiyeye telefon ediniz. 
~ 

rarlc 
- Çadırda yatmayla, evde yatmanın 

ne farkı vardır? 
- Çok küçük bir farkı vardır. Evde 

insanı tahtakurular yer, çadırda karın -
calar. 

Sevseydin 
- Kocacığım artık beni sevmiyorsun .. 
- Bunu da nereden çıkardın? 
- Sevmiş olsaydın bu b<ına yakışmı -

yan elbiseyi aldırmazdın. 

~ 

lmkAaı var 

I 

I 

- Garson bu salata iki kişi için mi? - Benim evimde bir cetvel var, tamam 
iki bin senelik. 

- Bütün elbiselerimi kızımın elbi
selerinin eşi yaptırırım. Bu sayedı 
beni kızımla beraber görenler, üd 

- Evet bayım .. 
- Öyleyse niye içinde yalnız bir tek - İmkanı yok, olamaz. 
sümükıüböcek var? - İmkanı var ,olur: Kerrat cetveli. kız kardeş zannediyorlar. ------

~~ .. · . •..; ,-f-v . • .. 

~ 

Birinci genç kız - Bu kılıksızlığile ba bam olsa da gene i.!temezdim. 
!kinci genç kız - Bu buclalalığile erk ek kardeşim olsa inkar ederdim. 
Üçüncü gen.ç kız - Bu zenginliğile kocam olmasını isterdim. 

--------.,---~--------------------~--~---~~-------~-----~----~~~-~---___.,. 
ispat ederim 

Erkek söyledi: 

- Günden güne her şey artıyor. 
Kadın da söyledi: 

- Bilakis, isbat ta edebilirim. Geçen 
ay yirmi tane tabak almıştım. Bu ay on 
tane kalmış. 

Sabi mi 
Ötede beride şarkı söyliyenlerden biri: 

- Benim sesim o kadar çoktu ki, dedi, 
büyük bir salonu doldurur. 

- Sahi mi? Halbuki geçende siz bir 
salonda şaıkı söyjlemiye başlamıştınız.. - Evlendin mi? KU§ - A§ılanmadınsa sakın sineği 

yiyeyim deme, sana da tifo geçer. Salon birdenbire boşalıverdi. · - Hayır, henüz nişanlıyım! ~ 

Bu ne hal 
Adamın biri karı

smdan şüpheleni

yordu. Dostlarından 

birine rica etti: 

- Ne olur, birkaç 

gün kar:mı takib et. 

Birkaç gün soma 

karşılaştılar: 

- Ne o yüzün gö

zün sarılı, bu ne 

hal? 

- Ne hal olacak, 
arzun üzerine karı

nı takib ediyordum; 

karım gördü. 
İnek - Benim ahın da yeni gelenlere pe§ke~. çektiler. Gene ben açıkta ka
lıyorum. 

ispat g 
Genç erkek, g~l" 

kızla ev ıen.rnek iS ' 

yordu: \{# 
- tstikbali111 • Jllst

emmendir, ded~~dİ., 
. ah t geçı .. 

zı r a c~ bel* 
rebilirim. .AJ11Bfn ef.# 
ki ömrüm ve ' ııJI .. .. ....,. oJl 
mez öluru•··' i.iJ<w 
da kolayı var, Y si• 
sek bir paraya 

ı:rort:ı oiurUJl'l· i.ill' 
o G kıZ di.iŞ enç 

d" n~ 
u: t . ma ö# 
_ yı a i)'r 

.. .. vefa ctJll ,.,, 
nuzun bil" 
ceğıni neredeJl 

yim! 
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Himayei hayvanat cemiyetinde bir saat 
1 ~ÜNIEMA 1 Bir ay içinde 6430 

tane kedi öldürüldü Holivudun En Zarif Kadını: 
f(edilerini öldürdüğü için cemiyeti K a y F r a n c i s 
rnahkemeye veren meraklılar da var y Jd 66 kk d "" 8 . ı ız, ra amına a eta tapınır. u 

fmmbul sokaklarının eski manzaraları 

'--- Aman doktorcutum-. Yavrumu ıyiçrelere kadar gitmekten çekinmiyenler 
~urtaranıazsan ben de yandım demek • var. 
fuı Hak.Ik! hislerimi, gene bir sahte te • 

!>iye kıvranan, daha doğrusu kırıtan bessümün altına gizliyorum: 
lenç, şık, bol boyalı ve bol kokulu kadı- _ Oh oh ... Terakki hakikaten büyük .. 
~lll makamı niyazda açtığı elleri mücev- _ Öyle... Bilhassa köpeklerle kediler 

erden görünmüyor. çok gözdeler .. 
. Doktor, bir taraftan bayan;ı teselli ve· - Kediler mi dediniz? 
~Yor, bir taraftan cyavnı> sunu gözden, 

1 

- Evet ... 
'den geçiriyor, bir taraftan da soruyor: _ Şu halde, kedilerin öldürülmesi bir 

- Ne yediriyorsunuz buna? çok kimseleri hayli üzmüştür. 
Şık, bol boyalı, bol kokulu, bol mü - - Tabii... Siz gelip te halimizi görme-

cevherli kadın, lüks bir lokanta garsonu liydiniz. ~ . Bereket şimdi arkası kesildi... 
tdasne sayıyor: Bugün topu topu 17 kedi ile 18 köpek öl-

- Tavuk .•. Pirzola ... Böbrek ... Salam dürdük. Halbuki temmuzun 22 sinden 
'Osis... bugüne kadar, yani aşağı yukarı bir ay 
il - Olınaz. .. diyor ... Kat'iyyen olmaz ... içinde tam 6430 ,kedi öldürdük. 
l'i~ndan böyle buna yağsız ıeyler yedi - - Yani 6430 kediyi himaye ettiniz? 

tcek... _ Tabii. .. Eğer biz olmasaydık, biça -
- ~a? reler, kim bilir, ne işkencelerle öldü -

11 
- Evet... Sonra yavrunuzun bayatı rüleceklerdi. Biz kedileri ölüme rahatça 

asıı geçıyor? kavuşturmak için her fedakarlığı göze 

11 
- İstirahatle .. . Bir hizmetçi yalnız o· aldık. 

,.,.u:ııa meşgul. .. Yerinden kıp1rdatmıyo- - Meseltı? 
-~ - Bilirsiniz: Kediler "strikninle öldü • 

tı:ı l>oktor gene ka§larmı -ve ıehadet par-
thnı kaldırıyor: 

ta - Olmaz... Kat'iyyen olmaz... Bunu 
b ?namen serbest bırakacaksınız... Bu 
i~Stalık hürriyet ister... Bırakın, istedi· 

1 
gibi gezsin, dolaşsın! 

-Ya? 

rülür. Strikninin gramı yedi kuruştur. 
Ve bir gram strikninle, iki bine yakın ke
di öldürmek mümkündür. 

Fakat o takdirde, kedilere şırınga e • 
dilecek zehirin miktarı gayet az olur. 
Ve bu yüzden zavallı kediler, ölüme ka· 
1

vuşmak için hayli zorluk çekerler. 
Halbuki biz, bunu önlemek için paraya - '.Evet ... 

do:- bemek bunlan 
!ltOr? 

yaparsak tyi olur pula bakmadık, ve bir gram strikninle 
2000 yerine beş altı yüz kedi zehirledik. 
Bu şekilde, zehir gayet keskin olduğu 
için, kediler iki üç saniye içinde ölüve -
riyorlardı. İçlerinde, daha şırınga tamam
lanmadan ölenler bile vardı. 

lı - 'l'abit. .• Ben ona bir de ilaç yazaca • 

11 rn. l:lastalığı uyuz değil, egzimadır. Ka
tü~an Yerlerine vereceğim merhem sü-

ecek! 

- Fakat ya iyi olmazsa? 
- Olur .•• 

~a- ~o~tor ... Açık söyleyin ... Eğer da -
ru:uhım bir derdi varsa, alıp Viyanaya 

götüreyim! 
-L .. n :Uzum yok .. 

~al oktorun bu kat'l teminatı, bol bo • 
(a~' hol kokulu ve bol mücevherli genç 
Çan •nı tatmin ediyor. O, krokodil derisi 
tan tasından pensle mikroplu bir bez tu
tıı titiz bir operatör istikrahı ve ihtiya
,./ Çektiği iki lirayı masaya bırakıyor, 
~l:vrua ~u gümüşlü tasmasından çe -
~Çıkıyor. 

lı.i:e biz, Himayei Hayvanat Cemiyeti • 
llıı ~eğerli baytarı Bay Sarangayla yal-

alıyoruz. Acı acı gülüyorum: 
hı~ Böyledir bu kahpe dünya doktor ... 
l>elt.ı nlar. kuru ekmek bulama?.lar. Kö -
l>an er Pırzolayla beslenirler. Verem dis
llob se:ıerinde dört gün bedava muayene 
'Y etı, ve sanatoryom kapılarında dört 
dır Yatak sırası bekliyen insanlar da var
t>e\ı tedaVj için Viyanaya götürülen kö-

er deı ne'" ... 
bu h ge:u baytar da gülüyor. Fakat o, 
liej bazın tez.adın içinde bile sevinç ve -

_ ir nokta buluyor: 
&ev . boğru ... diyor. Maşallah, hayyan 
tı~:ısi ~emleketimizde gün geçtikçe ar
~n~· Bız bu müesseseyi açtığımız zaman, 
l'otd e on hayvan ya geliyordu, ya gelmi
ba tt~· lialbuki şimdi bir günde 130-140, 
?Q~ alibazan 150 hayvan muayene ediyo
~l!ne . em o zamanlar, hayvanın mua -
ll!t sı, ilacı için iki üç lirayı çok gören
ha~;oktu. Fakat şimdi, gördUğünüz gibi, 

anlarını tedavi için Viyanalara, ts • 

- Gelip kedilerini sizden arıyanlar 

çok mu? 
- Ne söylüyorsunuz? A:z. evvel de söy

lediğim gibi, 'bereket şimdi eskisi kadar 
kedi gelmiyor. O zamanlar, kedilerini 
buradan arıyan kedi sahiplerinin mü -
racaatları biraz daha çoğalsaydı, telefo • 
numuzu kapatmak ve kapımızın zilini 
bozmak mecburiyetinde kalacaktık. İçle
rinde bizi, cins kedilerini öldürdüğümüz 
için mahkemeye verenler bile oldu .. 

Fakat bunda bizim ne suçumuz vardı? 
Biz sadece temizlik it::leri müdüriyeti , . ~ 

tarafından bize verilen vazifeyi yaptık. 
O ana baba gününde, ev kedilerile sokak 
kedilerini nasıl ayırabilirdik? Bırakın ki, 
belediyenin verdiği emir, böyle bir tefri
ka kalkışmamıza müsait değildi. 

Son zamanlarda, bize öldürülmek Üze· 
re getirilecek ev kedilerini, müracaat e
decek sahiplerine vermemize izin veril • 
di. Bu izni kullanmıya başladık ve an • 
ladık ki, bir çok açık gözler, bu işi de ih
tikar vesilesi edinmenin çaresini bul -
muşlar. Bize geliyorlar ... Buradan: 

- Bunlar bizimdir! diyerek 10-15 kedi 
alıyorlar ve onları götürüp, beşer kuruş
tan tekrar belediyeye satıyorlar. 

Son sualimi de soruyorum: 
- Kedilerin tifo naklettikleri muhak

kak mı? 
- Hayır. Tifoyu kediler doğrudan 

doğruya nakletmez1er. Fakat tifonun in· 
tişarına sebebiyet verirler. 

- Nasıl? 
- Kediler, sokaklarda süprüntü ku -

tularını eşelerler, dökerler. Bu suretle 
(Devamı 12 inci sayfada) 

rakkamın sayesinde yükseldiğine 
inanmak gibi batıl itikatları vardır 

Kay Francis Holivudun en cazibeli, en 1 
~zeI. en kudretli yıldızlarından biridir. 
Uç sene evvel kendisine verilen ~Holivu
dun en zarü kadın1> lakabını hal! mu -
hafaza etmektedir. Fakat kendisine so • 
rarsanız bu ldkaptan hiç te hoşlanma -
maktadır. 

Kay Francis, tahminin hilafına Holi
vudun en küçük evinde oturur. 

Filmlerde görüldüğünün aksine ola • 
rak ağır tuvaletlerden değil, spor elbi • 
selerinden, hattl işçi t\Jlumundan hoşla
nır. Eski bir Ford otomobili ile uzun 
gezmelere çıkar. Gene tahminin hilMma 
tiyatrolardan, barlardan hiç hazzetmez. 

San'at hayatı hakkındaki tenkitlere 
büyük bir ehemmiyet veren san'atkar 
hususi hayatında tamamile serbest olmak 
arzusundadır. 

Şunun bunun dediğine, diyeceğine bak
maz, istediği gibi hareket eder . 

Kay Francis hazan batıl itikatlara da 
inandığı olur. Bu kanaatin en canlı mi
sali şu hadisedir: 

Holivutta sinema hayatına Hk atıldığı 
zaman kendisine tahsis edilmiş olan lo
canın numarası 66 idi. Sür'atle yıldızlığa 
yükseliveren Kay Francis muvaffakiye
tini bu 66 rakamına medyun olduğuna 
inanmış, bu yüzden numaranın levhasını 
çıkarmış, şimdiki locasının kapısına tak
tırmıştır. Numaranın levhası kirli bir 
mukavva parçası olduğu halde san'atkA
rın lüks locasında timdi aynen durmak
tadır. 

Yıldızın bu pis mukavva parçası yü • 

v 

zünden başından §'U garip hAdise de geç- Kay Franclı bh' film de pk bır tuvaıetle 
miştir: 

Geçen · sene Kay Francis seyahate Bir müddet sonra seyahatten dönen kal edecek olmuştur. Mü§lcUl vaziyette 
çıkmış, stüdyo müdürü de san'atklnn yıldız locasının kapısında kıymetli lev • kalan müdür af talep etmff ve buılev • 
gaybubetinden istifade ederek levhayı hasmı göremeyince kızıl kıyametler ko- hanın bir aynını kapıya ·astırarak güzel 
söküp attırmıştır. parınıı, hatti iş mahkemeye kadar inti- kadının gürültüsünden kurtulmuştur. 
•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beyaz perdenin en yeni ! ~~;,~'!~~:: :S:~::,aga 
Çehre Ve ı•stı•datları Bu son hafta zarfında Arnerikadiki si-

nema san'atklrlanndan bir çoğu Avru· 
paya doğru akına başlamışlardır. 

'ft * '* Robert Taylor Nevyorktan İngiltereye 

Bu yıldızlar içinde en parlagıw Tyrone Powerdir. hareket ederken prestişkarıarı oıan ka • 
dınlarm hücumuna uğramış, vapur an • 

Sinema münekkitleri onun Holivudda pek çabuk cak polisin müdahalesile yola çıkabil • 

parladığını ve en güzel erkek yıldız olan Robert miştir. San'atkarın Londrada bir film 

1 
çevireceği söylenmektedir. 

Taylorun rakibi olarak ortaya atıldığını söylüyorlar Douglas Fairbanks, Maureen O'Sulli • 
;;..... _ _______________ ..;.. _ __ ...;;;;... __ ..;. _ _ _ _ _ ~ van, Jacques Conway da Avrupaya ge • 

R. K. O. nun iki 7eni yıldızı: James Ellison ve Marsha Hunt 

Bu sene Amerika sineması dört yeni 
yıldız kazanmıştır. Amerikan sinemacı· 
lan bunların güzelliklerini, san'attaki 
kudretlerini anlata anlata bitiremiyor -

lar. Bu yeni yıldızları biz de tanıyalım: 
Mary Roger1 

Sinema yıldızlan serisine katılan Mary 
Rogers bundan bir müddet t!vvel ölen 

meşhur sinema san'atkarı Will Ro -
gersin kızıdır. 

Uzun boylu, sarışın, mavi gözlüdür. 
Onu bu yola sevkeden meşhur yıldız Ca· 
role Lombard olmuştur. Lombarda göre 
Mary Rogers pek çabuk parlıyacaktır. 

Tyrone Power 
Bir ..kaç ay evvel ismi kadar kendi de 

lenler arasındadır. 
Bunlarla birlikte Charles Boyer'in 

karısı Pat Paterson da Parise hrırekct et
miştir. Uç haftaya kadar koca~ı Charles 
Boyer de gelecektir. 

Charles Boyer Fransada cLevenina a -
dındaki piyesi filme çevirecektir. ----··-·· .............................................. .. 
tamamile meçhuldü. Halbuki şimdi Ho -
livudun en güzel erkeği sayılan Robert 
Taylorun en müthiş rakibi olarak ortaya 
atılmıştır. Bir iki küçük rol aldıktan son
Ta kendisfne (Londra Loydu) filminde 
ehemmiyetli bir rol verilmiş, bu rolde 
büyük bir muvaffakiyet göstererek par
lamıştır. 

Şimdiye kadar üç büyük film çevir -
mi§tir: Evvela Aşk, Cafe Metropol, Thin 
fce. 

Bu son filmini meşhur patinaj şam -
pJyonu ve yeni sin~l'l"'.ıı 11ldm Sonya He
nie ile çevirmiştir. 

Sigrid Gurie 

Sigrid Gurie tam bir İsveçli kızdır. 
Onu ckeşfedena rueşhur prodöktör 

Samuel Goldvin olmuştur. 

Sigrid Gurie şimdi gayet sıkı bir ha
yata tabi tutulmaktadır. Sokağa çıkması; 
fotoğraf çektirmesi; mülakatlar vermesi 
menedilmiştir. 

İlk defa Gary Cooperin çevireceği 

cMarco Polo~ filminde baş rolii yapacak, 
ihtimal birdenbire parlayıverecektir. 



to, Bayta 

Yalnız moda, sinema· ve 
spor için tetkik seyahati 

(Ba~ tarafı 7 inci sahifede) 
(eri hakkında izahat alacağım (•), Bun
!lardan birincisi birkaç aene evvel bey· 
·ııelmilel kadın kongresi münasebetile İs· 
'tanbula geldiğinden kısmen bize daha 
yakın ve beni ona takdim etmek için 
-Bayan Seniha Raufun yazdığı mektup 
-çantamda; fakat ikincisi. hakkında uzak-
tan ve yakından hiç bir fikrim yok. Yal
nız bizim 'Çocuk Esirgeme Kurumu Be· 
yoğlu kolu başkanı Paris Çocuk Esirge
'me cemiyeti reisliğine yazdığı bir mek
tupta ben.im kurum azasından olduğu
mu bildirerek istediğim malumatı edin
mek için bana kolaylık gösterilmesini ri· 
ca etti. Bu mektublann ne dereceye ka· 
öar yardımı dokunacak bilmiyorum ve 
'§imdilik bilmek ve düşünmek de iste· 
mi yorum. 

Çünkü kendimi bu düşüncelerin heye
'canına ve üzüntüsüne bırakırsam, başı· 
mm içindeki kaygılar hiç dinmiyecek, 
bir düzüye kendimi yiyeceğim: 

- Acaba, bir Türk gazetecisi de kim 
oluyormuş? 

Diye omuz silkerek soracağım suallere 
cevab veren olınıyacalt ını? 

Bu ikinci sual son günlerde sık sık ak
lıma geliyor. Sebebi de şu: Avrupanın 
bir çok yerlerini gezip dolaşmış bir ga
zeteci arkadaş, Pariste mülakatlar yap
mak istediğimi haber aldığı vakit, çok 
hayırhahane bir şekilde bana; 

- Değmez .•. Boş yere yorulacaksınız ... 
Avrupada bize ehemmiyet veren mi var? 
Demişti ve bu sözler, yolculuk günü 

yaklaştıkça başımı bir çeki.ç gibi döv
meğe başlıyordu. Meğer n~ manasız bir 
vehime kapılmışım. 

Vapur hareket edip yolculuk bir 
emri vaki olduktan sonra artık bu fena 
düşünceleri başımdan silmek istiyorum. 

Hava çok güzel, deniz hafif köpüklü ... 
Hiç bir iş görmeden, hiç bir şey düşün· 
meden, gözlerini kapayıp k:mdisini se· 
rinliğe bırakmak çok tatlı ve dinlendiri· 
ci ... 

Bir kaç gün için kitab, kağıt ve kalem-
le aramıza uçurumlar sokmak istiyorum .. 

BOM POST~-

'11LAN 
v~ dö Berlln Sigorta Anonlm şır • 

ıı:eu tarafından 11/6119~ tar1blnde Ba7 
Mehmet Z11aeddln Erlm'lıı hayatı ftzertne 
attı ve tamim olanan bin Tün Uralık ve 
961.461 numaralı sigorta mut.avelenamesine 
ait depo ilmühaberi zaJi olmU§tur. Mezlt1U 
depo llm\ihaberi haıthazırda k1m1n yedinde 
l.se, hutukanu 1.sbat etmek üz.ere Vlktorya 
dö Berlln Sigorta Şirketinin İstanbuld& oa
ıatada Kürekçllerde, Manhaym hanında kl
ın Türkiye müdüriyetine veya Berllnde kl -
1n merkezine, 14bu llAnm tar1h1 neşrinden 1-

tlbaren iki ay zarfında müracaat etmesi ri
ca olunur. Mezkfl.r müddetin mürurunda, 
numarası balida muharrer sigorta mukave-
lenameslne alt depo Um1ihaber1 Jı:eenlemye
kün ve mefsuh addedilerek yerine nüsha! 
sanlyesl.n1n tanzim edileceği llAn olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umum Sigorta Anonim Şirketi 

Türkiye MUdUriyeti 
:Molenaslp bit ıF~dam 
J. lto-1 K-•lttt (Qelııe) ff ıc .. 

... 11 ... .,. .. ,. eı\...n- teu.Olıl 
••• ı • .,.,. s .. ımııııı .. ulel·ıı••m•lı· 

'•l%llı .Oest• rumut•W ft ıırceltlıı. 
1 f'1Jatl11P: Kemerle• e llnde• 
•on•••• (Oaiıı•) ntreııle lıenlı•• 

2!5 ,.,.,.., ·~ 

•,8atıı r•rt ratıua t 

0-i Ben Parlse vardıktan iki iio ıfin 1ıon
ra Blum kabinesinin de~lifmesllc bu iki ka
a.ın müsteşar vadfc\cribden çekilmlşle.rsc 

de kendilerile istcr'lltim mfilikatları yap -
mağa muvaffak oldum. 

bir kaç gün için yalnız renk görmek is· 
tiyorum ... Yeşil, mavi, ve kızıl renkle· • 
rin birbirinin içinde kaynaştı~ı renk sen
fonisini ..• ISTANBUI., 8eJoi1• / 

,.., TOıı•I ftl•Jd•nı 12 No. ı .. 
'illlluemm &IJ•••I edı .. ıı ••r• :.r. Berkand 

Üniversite Hey'eti 
hareket 

Dumlupınara 
etti 

30 Ağustos zafer bayramında Dum- yapılacaktır. 
iupınar şehitliğinde yap:lacak merasi- Merasim, Halkevı Başkanı Ekrem Tur•m 
me iştirak edecek üniversite hey'eti bir nutklle başlıynca~. 30 Ağustoi; zaferl hak 
, .. . . kında konferans verilecek. bunu takiben de 
üun Doçent Enver Karanın rıyasetın - Halkevi orkest.nsı bir konser verecektir. 
'de hareket etmiştir. * 

Hnlkevlcrinin zafer bayramı 30 Ağustos pazarteSi günü akşamı zafer 
programlan bayramı münasebeUle Ş.14ll Halk~vlnde, ge. 

Şehremini Halt.evinden: ce sa.at 9 da bir konferancı ve muhtelif kon-
29 Ağustos saat 14 de 'l'opkapı Halkevl serler verilecek ve bunıı bir balo laklp ede

spor sahasındn çevre gençleri tarafından cektlr. Da ve tiyeler Şişli Halkevinden tedarik 
muhtelif müsabakalar, yarışlar: Ve birinci ecilleblllr. 
takım futbol maçı * 

SO Ağustos: saat 15 de aynı sahada parti Eminönü Halkevlnden: 30/A~ustos zafer 
've halkevt namına söz, Topkapı tlübünden bayramı evimizde aşağıy:ı çıkarılan program 
bir gencin cevabı. Muhtelit harekeUer, oyun g\bl kutlanacaktır. Bu toplantılar için dave-
~e müsnbnkalar. Tekaütler futbol maçı. tıye yoktur. Herkes geleblllr. 

Gece: Halkcvt salonunda saat 21 de bin- Gündüz saat (16> da Cağaloğhı Merkez 
başı Sabri Gürtop ve teğmen Ekrem Yaıımın salonunda: al Söylev: Y!!dek. Sııb:ıy okulu 
tarafından konferans. 30 Atustos zaferi ve harp tarihi öğretmeni Hakkı Tümerden ta
Atatürk. rafından. b) Konser: Evlm.lz orkestrası tara-

Müzlt. Halk şartııa.rı. DavetiJe yoktur. tından. 
J{erkes gelebilir. Gece saat (20.30) da Gülh:ıne parkı için-* de Alayköşkünde: a) Söylev· Emekli kurmay 

Zafer bayramı müno.sebetlle, 30 Ağustos CelAJ Dlncer tarafından. b) TemsU: Hlmıne
pazartesl günü saat 21 de Beyoğlu Ilalkevl- tin oğlu (3> perde evima temsil şubesi tara
nın Tepebn.şındakl merkezinde de mera.slm tından. 

Yuva • ilk kısım 

YENi NESiL OKULU. 
Tesislndenberi talim ve terbiye slstem1ndelı:1 ciddiyet ve intizam 

Kültür Dlrektörlüğünlln takdirine mazhar olmUJ ve geçen senedenberl 
mekteplerle muadeleti tasdik buyurulmuştur. 

Ecnebi dlll tedrisine çok ehemmiyet verilen blr müessesedir. Modern teşklltltlı 

mükemmel blr yuva sınıfı vardır. Kayıtlara başlanmıştır. Pazartesi çarşamba 

günleri öğleden sonra 14 den 18 e tadar Ca~aı~ıunda Molla Feneri caddesin -

deki okula müracaat oluna.bilir. ~ 

' Askeri Fabrikalar ilanları 1 
Kırıkkale Kuvvet Santralı için iyi bir kaynakçıya ihtiyaç vardır. Yol mas

rafları kendisine aid olmak üzere talip olanların imtihanları yapılmak üzere 
mezkur Santral Müdürlüğüne müracaatiarı lüzumu ilan olunur. c5642• 

NEŞ'E ŞETARET ve FERAHLIK 
için 15 - 20 damla K A R DO L almak aynı za· 
manda asabi buhranların tekerrürüne mani olmaktır 

l ___ i_n_h_is_a_rl_a_r -~-M_u_· d_ü_r_lü_ğ_ü_n_de_n_:_I 
I - Cibali fabrikasının mam(tl tütün anbarları duvarlarına şartnamesi mu

cibince pazarlıkla ahşap lfımbri yaptırılacaktır. 
II - Pazarlık, 13/IX/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli 1072,50 lira, Muvakkat teminat 80.44 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklılerin pazarlık iç.in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larıle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ~5644• 

1 1 
707 umarah ilanımızla : 

664 esas numaralı Büyükdere, Büyükd ere caddesindeki, eski 294, yeni 281 nu
maralı arsanın ihalesi 30-8-937 tarihinde yapılacağı bildir~ ise de, o günün 
zafer bayramına tesadüf etmesi dolayısil e ihalesinin 31-8-937 Salı günü icra 
edilecdi bildirilir. (664) 

•& No.I• •arllomlıl leteıtall. 
f'lyetlarımııda bOyO• tu11ıaı. 

----------------------DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki pbeleriı 

Galata - İstanbul - 1mıir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka ifi * 
-------------·----------~ 

Dr. Ihsan Sami .__..._ 
TiFO AŞISI 

Tifo ve parntifo hastalıklarına tu· 
tulınamak için tesir1 kat'l, muari
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
ıanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

HAYRI~ 
çlza · 

il ~--------••_tan __ b_u1 __ e_e_ıe_d_i_1•_• ___ na_An_ı_an ______ _..... 
~ bedell 6'154 lira Z3 kurut olan Usküdar Valide bağmdatı prevantoryo 

mü.eaeses2nt:rı Kadıköy İbrahima~ya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltuıeY 
konulm~ 1se de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme !/9/93 
per§e?llbe günthıe uzatılmıştır. Keşif evrakile prtnamesi levazım müdürltiğün 
d~ ~ebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikaclım başka Nafia Dl . 

durluğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 506 lira 57 kuru§luk ilk temına 
makbuz veya mektubile beraber yukan<\ı yazılı günde saat 14 de Daimi En 
mende bulunmalıdırlar. (İ.) (5629) 

"""""' Satılmak üzere Mc7.at işleri Müdürlüğü Eşya ~f>estiıe Bitto tarafmltm g 
rilip satılmıyarak kalan dört tablo ilin tarihinden itibaren on bei gün içinde 
sahibi tabloları götürmediğ~ takdirde satılacaktır. (5667) 

"""""' Keşif bedeli 1536 lira 13 kuruş elan merkez belediye binasının tlst katınaa ya-
p~acak tadilAt v: tamirat açık Pksiltme ye konulmuş ise de belli ihale gününde 
gıren bulunmadıgından eksiltme 3/9/937 cuma gününe uzatılmıştır. Keşif e\ffa• 

kı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. ıı 
n~da ya~ vesikadan ba§ka belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesıkasile 115 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle be
raber yukanda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdrrlar. 

(B.) (5668) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
&. inci ke9lde 11 /EylUI / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50. 000 liradır .• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyeleri• 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükAfat vardır .. 

DiKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Eylül 937 günO akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

~~~~~~~~~------------~ 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedel, 46400 lira olan 800 ton katran yağı J/10/1937 Cuma günil 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3480) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikala:::-l ve Nafta müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı gilll 
saat 14 de kadar Devlet Demiryolları Malzeme dairesindeki merkez.: komisyonıJ 
reisliğine vermeler1 lazımdır. 

Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezn~lcrindc satılmaktadır· 
( 5257) 

biri 



) 

SON POSTA 

Hokkabazla çırağı Meraklı ve Faydah=ı 
Timsaha binen seyyah 

Bay Torgutla Sacit 
Hokkabaz - Gel bakalım pehlivanım .. 
Çırağı - Ne var ustacağızım? 
Hokkabaz - Benimle bir oyun oyna -

mak ister misin? 
Çırağı - İsterim ustacağızım amma ne 

oyunu oynıyacağız? 
Hokkabaz - Bu öyle bir oyun ki adeta 

hayattan bir dilim. 
Çırağı - Ben bu mevsimde kavundan 

bir dilimi tercih ederim. 
Hokkabaz - Şimdi gevezeliği bırak .. 

Bu öyle bir oyundur ki hayatta her gün 
bir çok kişi arasında oynanır. 

Çırağı - Ben onlardan değilim? 
Hokkabaz - Onlar da ne? 
Çırağı - Ekşiler!. Ben tatlılardanım. 

'kaymaklı baklavayım ben. 
Hokkabaz - Ekşiyi tatlıyı sen şimdi 

nereden çıkardın? 
Çırağı - Ceplerimden. Bir cebimde 

llbana turşusu var, öbür cebimde de bak
lava .. Nereden çıkaracağım .. Sen söyle -
din .. Bu öyle bir oyundur ki hayatta bir 
Çok ekşi arasında oynanır, dedin. 

Hokkabaz - Ekşi değil, kişi.. 
Çırağı - Ha anladım. Kişi .. 
Hokkabaz - Şimdi oyuna başlıyalım, 

ben bir kişiyim .. 

Şarl Vaterlon adlı bir ıeyyah canlı b\r Bay Turgut mahallenin en eskisiydi. 
timsahın üzerine binmeğe muvaffak ol- Karısı bir kaç yıl evvel ölmüştü. Çoluğu 
muştur. çocuğu yoktu. Evinde yalnız başına otu-
Guyand:ı bir ne- rur, kendi işini kendi yapardı. İki sene -

hlrden geçmekte denberi de bacaklarına romatizma ariz 
iken büyük bir olmUJtu. Çok güçlükle yürüyebiliyordu. 
timsaha tesadilf Mahallenin en yaramaz çocuğu olan 
ettıler. Timsahı . Sacit Bay Turgudun kapısını çalarak iki-
avlamak maksadile hemen bir olta ha- de bir onu rahatsız ederdi. 
ıırladılar. Uzun ve sağlam iplere bağlı Kapının çalındığını duyan Bay Turgut 
olan bu oltayı timsah ağzına aldı. Fakat merdivenleri iner, kapıyı açar, fakat or
timsahı sahile çekmek için yerliler iple- tada kimseleri görmeyince canı sıkılırdı. 
re boşuna asılmış oldular. Timsah ken- Bir gün gene Sacit, bir kaç defa Bay Tur- tılırsınız.. Bakın şu Bay Turgudun evin1 
dini geri çekiyordu. Bu esnada seyyah gudun kapısını çalrnl§tı. Bay Turgut dil- görüyorsunuz ya .. Bay Turgut şimdi r<>4 
çılgınca bir hareket yaptı. Hayvana yak- §Ündü: matizmalı bacaklarını uzatmı~ odasınd• 
!aşarak büyük bir çeviklikle üzerine at- J oturuyordur. Ben kapıya gideceğim, çmo 
ladı. Timsah, kuyruğunu hareket ettir- 1 gırağı çalıp kaçacağım. Bay Turgut, bira~ 
mekte olduğu esnada seyyah hayvanın r sonra inliye inliye merdivenleri inip u 
ön ayaklarını iple bağladı. Bu suretle da- pıyı açacak, bütün bu yorgunluğuna ral' 
yanacak bir nokta bularnıyan timsah men kapıda kimseyi görmeyince öyle Dl 
yerlilerin kuvvetli çekişleri neticesinde zacak ki biz de onun bu haline kahkahay• 
sudan çıkarılarak sahile atıldı ve gözü- la gµIeccğiz. 

Çırağı - Anladım. Sen insan amma, ne sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Öbür çocuklar, Sacidin bu oyununu -.......--·--·--·····--· ..... _._......... -ben ne oluyorum, hayvan mı? Çırağı - Yüzük nerede? beğenmemişlerdi: 
Hokkabaz - Hayır sen de kuyumcu. Hokkabaz - İşte burada. - Yapma, yaşlı adama günahtır. 
Çırağı - Olmaz.. Şimdiye kadar yap- Çırağı - Anladım. Yüzüğü sen par - - Böyle oyun olmaz, ben böyle oyuıj 

madım. Hem korkarım. Annem de dan • mağının derisini yüzmü~ içine koymuş- yapacak olsam, babam duysa beni dövetı 
lır. Sokağa çıkarken tembih etmişti. sun, ben şimdi çıkarırım. (Cebinden bü- - Bunun zevki nerede, ihtiyarı ne di• 

Çırağı - Fena bir kişi.. 
Hokkabaz - Hayır canım 

Yin bir kişi. 

Hokkabaz - Ne tembih etmişti. yük bir çakı çıkarır). - Ben bu küçük yaramaza bir ders ye yorarsın? 
lnaletta - Çırağı - Sakın dedi, kuyulara yakın Hokkabaz - Ne yapıyorsun? vereyim de kapı çalmanın ne demek ol- Dediler .. Fakat Sacit onların dedikle t 

gitme, düşersin; · şimdi ben nasıl kuyu • Çırağı - Sen hiç merak etme, bir da- duğunu öğrensin. 
Çırağı - Senin adın Jaalettayin kişi 

ını .. Öyleyse merhaba bay lfı::ılettayin bir 
'kişi.. Çoluk çocukların nasıl, bay laalet· 
tayin kişi? 

Hokkabaz - Gene anlamadın ben bir 
insanım. 

culuk yaparım. kikalık iş. Bir yanı delinmiş bir lastik top buldu. 
Hokkabaz - Kuyucu değil, kuyumcu. Hokkabaz - Dur ne yapıyorsun, söy- Lastik topun içini tütün tozile doldurdu. 

Yani elmas, altın satan adam. le.. Kapıya bir çocuk boyu yetişeceği kadar 
Çırağı - Bak onu yaparım. Hem alı - Çırağı - Söylemiye lüzum yok, §imdi yükseklikte ufak delik açtı. Bir tahta al-

şığım da. şimdi olur. dı. Tahtanın bir ucuna iki kapı mente • 

Çırağı - Bana yapma, 
değn. 

Hokkabaz - Sen kuyumculuk yaptın Hokkabaz - Parmağımı bırak. §esi çiviledi. Ve tahtayı bu kapı mente-
hem zamanı mı? Çırağı - Bırakmam. şclerinden kapıda açtılı deliğin arkasına 

liokkabnz - Neyin? 
Çırağı - Yapmadım amma ben kil - Hokkabaz - Ne yapacamn bari onu çtviledi. Çıngırağın ipini çmgıraktıan 

çükken annem beni elmasım diye çağı • söyle.. çözdü. Tahtanın üzerine bağladı. 

rırdı. Çırağı - Parmağının derisini yüze • - Hele yaramaz kapıyı çalmıya &el-
Hokkabaz - Oyuna başladık. Şimdi ceğim, içindeki yüzüğü çıkarıp bakaca- sin. Görür gününü. 

burası kuyumcu dükkAnı diyelim. Ben ğım. Pazarlıkta uyuşursak alırım. Uyuş- Sacit bir aralık gene Bay Turgudun rine kulak asmadı. 
geliyorum. Sen ne yapıyorsun? mazsak gene yerine takanın. Sana ne, kapısının önünden geçiyordu. Yanında Hele siz durun! 

Çırağı - Derhal tabancamı çıkarıp a- bütün zahmet bana.. Diyerek kapıya doğru yürüdü ve çın • 
teş ediyorum. Hokkabaz - Olmaz öyle şey.. gırağın ipini yakalayıp hızlıca çekti. 

Hokkabaz - Sakın ha! Hem niye ateş Çırağı - Niye olmasın, görmeden yü- Çekmesile beraber: 
ediyorsun? züğe para veremem ya! • - Aman! 

Çırağı - Ben senin niye geldiğini ne Hokkabaz - Canım bende yüzük fi - Deyip elini gözlerine götürdü. Sacit. 
bileyim? Belki dükkAnımı soymıya geli- lan yok. ipi eskisi gibi çıngırakta zannediyordu. 
yorsun.. Çırağı - Yüzük burada diye parmağı- Halbuki ip tahtada bağlı idi. Sacit ipi 

Hokkabaz - Yok, yok ben müşteri - nı uzattın ya! çekince tahta kapıdan yana gelmiş, ara. 
yim, karşıla beni. Hokkabaz - O oyundu. daki lastik topu sıkıştırmış. Lastik top-

Çırağı - O efendim, safa geldiniz, Çırağı - Öyleyse benim yaptığım da taki tütün tozu Bay Turgudun kapıd4 
hoş geldiniz, buyurunuz, oturunuz. Am- oyundu. açtığı delikten Sacidin yüzüne gözün• 
ma oturacak yer varsa.. Hokkabaz - Demek sen sahiden par - dolmuştu. 

Hokkabaz - Teşekkür ederim, otur • mağımın derisini yüzmiyecektin öyle mahallenin başka çocukları da vardı. Bay Turgut, Sacidin bağırmnsını duy· 
mıyacağıın. Bir yüzüğüm var da satmak mi? Onlara: du. Aşağı indi. Sacit ellerile gözlerini o 
istiyordum. Çırağı - Sen sahiden bana yüzük aat- - Ben öyle güzel bir oyun biliyorum ğuşturuyor, bir yandan da hapşırıyoı: 

Çırağı - Yüzük mü var, nerede? mıyacağın gibi ben de sahiden parma - ki böyle oyun sizin bi9 blrlniı bilmez • Bir türlü kaçamıyordu. Bay Turgut on1 
Hokkabaz - Farzet ki parmağımda. ğının derisini yüzmiyecektim. sini%. yakaladı. Bir temiz dövdü. Sacidin orayı 

Çırağı - Bir nisan şakasının! Çırağı - Göreyim. Hokkabaz - Bu oyun da bu kadarla Diye övündü. Onlar da merak ettiler: topladığı çocuklar, Bay Turgudun değiJ 
liokkabaz - Bir nisan da değil, bir in- Hokkabaz - (Yüzüksüz parmağını u- kalsın pehlivanım. - Bu oyun nasıldır Saclt? fakat Sacidin haline kahkahalarla gw 

•n. zatır) işte. Çıra~ı - Olur ustacağzım. * * - Hele biraz bekleyin, gülmekten ka- lüyorlardı. * * 
~---··· ......... ····-·-·---·· ..................................... --....... - ...... ......._-.......... ............................................................ . 

Deliyi yakalayamadı, kendi yakalandı 

- Biraz evvel duş yapan deli kaç -
:ınış, koş yakala! 

••••••• • •••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

······················································ 
••••• •••••••••••••••••••• •tı• •••••••••••••••••••••••••• 

······················ ............................... . 

o o 

- İşte oralla bekçi ile konu~uyor, 
şimdi yakalarım. 

....................................................... 

. .................................................... . 

....-------------~--------,; 

.............. ············ ····· ········· ............. . 

. ............................ ······ .................. . 

Bekçi - Bu adamı getirdim, her hal
de buradan kaçmış bir deli olacak, 
ben birile kon\l§uyordum. O da dur
muş garip garip işaretler yapıyordu. 

!Yeni 
Bu yaramazın yap

tığına bakın. Mer • 
diveJ)e iki sıra boş 

dört köşe resimleri 
yapmış. Birinci sıra
da üç, ikinci sırada 

beş dört köşe var. 
Şimdi bu dört köşe -
lerden üçüzlüsüne üç 
harfli öyle bir keli
me bulunacak ki 
taraf m•r.asını ver
sin. İkinci sıraya ay
ni hizada gene ayni 
harfler yazılacak, fa
kat başa ikı harf ila
ve edilecek. Bu iki 
harf ilave edildikten 
sonra meydana çıkan 
kelime, kadınları ça
ğırırken kullanılan 

bilmecemiz Bir kol saati 
varıyoruz 

kelime olacak. Resimdeki küçük arkada ş.ınız bunu bulmıya çalışıyor. Haydi ba

kalım siz de uğraşın. Bulursanız kelimeleri yerli yerine yazıp resmi ..kesin, ve 

bize gönderin, bir kişiye bir Kol Saati, yüz kişiye de çok kıymetli hediyeler 
vereceğiz. 

Bilmeceye cevap verme müddeti on beş gündür. Bilmeceleri bize gönderdiği
niz zarfların üzerine bilmecenin hangi tarihli gazetede çıktığını yazmayı unut
mayınız. 



17. Sayfa SON POSTA 
-===-

Son Posta'nın siyasi tefrikası : 8 

günleri 
Yazan : Arif Cemil 

Tayliryan: " Beklediğiniz arkadaş benim. Yapılacak 
mühim iş de ihtilal komitesi tarafından idama mahkum 

edilen sadrazam Talat Paşayı öldürmektir! ,, dedi 
1ki cürüm şeriki selamlaştıktan sonra 

K.rikor dedi ki: 
- cBiraz geç kaldım, kusura bakma. 

Vahan'ı yerinde oulamadığım için dük· 
kanında kendisini beklemeğe mecbur 
oldum. Senin geldiğini söyledim. Bu 
akşam Vahan 'ın evinde buluşacağız. 
Misafirleri varmtş ama zararı yok. On· 
lar gittikten sonra kend~ aramızda ko· 
nuşuruz.:& 

Tayliryan arkadaşım dınledikten son· 
ra: 

- cPeki, öyle yaparız, dedi. Yalnız 
beni bir an evvel bu otelden çıkarmam 
rica ederim. Çünkü bu odada iç soon
tısından az kalsın patlıyordum.• 

Bunun üzerine ikisi de otelden çık
tılar. Civardaki lokantalardan birinde 
öğle yemeğini yedi.er. Krikor akşam o. 
luncaya kadar Tayliryan'ı Berlinde 
gezdirdi, son iki saati de sinemada ge
çirdikten sonra akşam yemeğini yedi· 
ler, müteakıben de Vahanın evine git
tiler. 
Vahanın misafirleri ik~ Alman gcnci

Ie Maykova isminde bir Rus dansözü 
idi. Muhavere hep Almanyayı sarsan 
siyasi ve içtimai buhran etrafında dö
nüyordu. Umumi haro biteli iki seneyi 
geçtiği halde koskoca Berlin şehr:nde 
hala yiyecek içecek fikdanı duyuluyor
du. Alınan gençlerinden birisi diyordu 
ki: 

- cOturduğumuz eve belediye tara. 
fından zorla bir kiracı yerleştirildi Ma
lfun ya, ev buhranı devam edip duru
yor. Kiracının bir karısı ve iki çocuğu 
var. Zavallı adam gıdasızhktan o hale 
gelmiş ki kansızlıktan bütün dişleri dö
küldü. Dökülen dişlerinin altından bir 
damla kan bile akmadı. Bir gün kayın 
biraderi kendisini ziyarete gelınişti. E· 
saretten geri dönelidenberi o zavallı da 
kan tükürüyormuş. Adam otuz yaşında 
olduğu halde yetmişlik bir ihtiyar gibi 
görünüyor. Sonra, kiracımızın gebe ka
rısı bu sabah çocuklarına süt tedarik 
etmek için sütcü dükkanının önünde 
saatleroe sıra beklerken arkasındaki 
kadın beline bir yumruk indirmiş. Za
va ~lının sancısı tutmuştu. Belki şimdi. 
ye kadar çocuğunu düşürmüştür.• 
Odanın bir köşesine büzülerek o~·ır

makta olan ikinci Alman genci bu es • 
nada söze atıldı: 

- cHerkes fakir değil ki! ciiye söy
lendi. Bir günde yüz binlerce mark ka
zanan insanlar da var. Bunlar Alman 
parasına inanmadıkları için ellerine ge
çen paraları kıymetli mallara tahvil et
mekle meşgul. Ben öylelerini tan·nm ki 
otomobiller, halılar, piyanolar satın a. 
lıyorlar. Paralarını tablolara, kristal eş
yaya, mücevherata yatırıyorlar. Elli 
çift potin, otuz takım elbise birden ıs· 
marlıyorlar. Kilerleri şarap şişelerile, 

yiyecek konservelerile dolu. Zanneder
siniz ki herifler uzun bır muhasaraya 
hazır !anıyorlar!» 

Vaktile asılzade bir Rus kadını iken 
bolşeviklerdcn kaçarak Alınanyaya il
Uca eden Maykova Alınan gencinin bu 
son sözlerine biraz kızar gibi oldu. Çün
kü o da böyle bir harb zenginine met
reslik yapıyordu. Maykova otuz yaş. 

larında, sarı saçlı, mavi gözlü güzel bir 
kadındı. Hayatının başlıca hususiyeti 
ise kendisine bakan ve bol bol para ve
ren adama ihanet etmekt:. O akşam Va

ı 
bana yalnız yardım edeceksiniz .. Talat 
paşanın nerede oturduğunu, ne ile meş. 

gul olduğunu, ne zaman sokağa çıktı
ğını ve kimlerle dolaştığını öğrenecek-

Kcıtil Taylirytm 

siniz~ Ben Berlini bilmediğimaen ve al
mancaya da vakıf olmad1ğımdan bu le· 
ferrüat ile tabii uğraşamam. Maama
fih, bu işleri gene sizinle beraber takib 
etmeğe hazırım.» 

Krikor dedi ki: 

- cBiz zaten İttihat ve Terakki erk5.
nından olup Berline iltica eden adam
ları fırsat düştükçe kollamaktan geri 
durmuyoruz. Fakat, bugüne kadar bu 
kollamalarımızdan müsbet bir netice 
çıkmadı. Mademki şimdi iş ciddi bır şe
kil almıştır, o halde araştırmalarımıza 
daha sıkı bir surette devam etmek lfı
zım geliyor. Bunun :için Ti..ırklerin bu
luştukları yerleri devamlı bir kontrol 
altında bulunduralım. lVIeselB., eski 
Trabzon valisi Cemal Azmi beyin açtığı 

Maykova ellerinden birisini kaldırdı, bir sigaracı dükkanı var. Oraya Türk-
her bakanı mutlaka öpmeğe cezbedecek ler çok sık girip çıkıyorlar. 
kadar güzel olan o ıpek eli gözlerinin (Arkası var) 
önünde çevirerek ve tatlı tatlı tebes • Bir dUzeltme 
süm ederek: 

- cRusyadan kaçarken bu elimle 
tam beş bolşevik öldürdüm!» dedi. 
Odanın bir köşesinde büzülerek otur

makta olan ikinci Alman genci: 
- «Adam mı öldürdünüz 1 Bu sizde 

hiç bir tesir bıra~mad1 mı? Ne müthiş 
şey!• diye mırıldandı. 

Maykova cevab verdi: 
- cBöyle şeylerden bahsolunmaz. 

meskfıt geçilir! Son seneler zarfında a
dam öldürmiyen ada:n kalmadı ki! Aşk 
işlerinde olduğu gibi öldürmek işlerini 
de artık hiç ağıza almamak gerektir.» 

Bu aralık Tayliryan söze atılarak 
Krikora döndü ve dedi ki: 

- cBen öyle zannediyorum ki ateşli 
bir mücadele esnasmda, ister karşı kar
şıya harbetmek, ister nefsin müdafaası 
için olsun, adam öldürmek bazı aşk 
sahnelerinin bırakt•ğı zevke benzer his
ler uyandırsa gerektir. Fakat, birisi 
bir insanı kasden, taammüden, -soğuk 
kanlılıkla düşünüp taşınd~ktan sonra 
öldürürse \'eyahud vazife dolayısile 
kan akıtırsa bana hu fiil onda hiç bir 
tesir bırakmaz gibi geliyor. Ben ekseri
ya celladları düşünüyorum - onlar da 
öldürüyorlar - fakat yaptıkları bir hük. 
mü infaz etmekten ibaret değil midir?» 

Te!rikamızın dünkü kısmında bir tertib 
hatası olmuştur. Baştan 17 nci satııdan son
ra gelen 20 satır birinci sütunun başında bu
lunacak iken araya kan1nu' bu suretle h!
diselerin insicamı kaybolmuştur. Elde olmı
yan sebeblerden dolayı vukua gelen bu yan. 
lışhktan dolayı okuyucularımızdan özür. di
ler düzeltiriz. · ... ........................... . 

Çocuğunuzu 
hangi mektebe 

- vereceksiniz? 
" Son Posta " bütün 

mekteplerin kayıt ve kabul 
şartlarını neşrediyor 

Tayliryanın bu sözleri Maykovanın 
dikkat nazarını celbetti. İlk defa ola -
rak onu gözlerile derinden derine süz- ' 
dil. Sonra müstehziyane bir tavır takı· 
narak dedi ki: 

- «Bakınız şu gence, neler de düşü. 
nüyor! Tabii bu düşüncelermiz a.ğzınız
dan çıkan sözlere inhisar eder. Icraata 
gelince bir kuzu gibisiniz, değil mi• 

Güzel Maykovanın dedikleri TayJir
yana tercüme edild:ği vakit o «icraa
ta gelince kuzu gibisiniz• sözlerine fena 
halde kızdı. Fakat, vaziyet icabı, hiç se· 
sini çıkarmadı. Hiddet.inden yumrukla
rını sıkarak kendi kendine: 

- cBir kuzu mu, yoksa bir canavar 
mıyım, elbette bir gün anlarsınız!• de
di. 

Biraz sonra misafirler gittiler. Taylir. 
van cürüm c:erikleri Vahan ve Krikor 
" ' ~ 
ile yalnız kalınca onlnra dedi ki: 

- «Komitemiz tarafından iki hafta 

Akşam kız san'at mektebi 
Mektebe 12 yaşından küçük, 45 yaşından 

btiyiık kız ve kadınlar kabul edilmez. Diı -
hul şeraıtı şunlardır: U - 16 yaşında bulu
nanlar beş senelik ilk mektebi ikmal etmiş 
olmalıdırlar. 15 • 45 yaşında bulunanların en 
nz bir ilk mektebin üçüncü sınıfinı ikmal et
miş bulunması veyahut millet mektepledn
den mezun olmalcm lbımdır. 

Terzilik mektebi 
Mektep hariç için teni ve makastar, res

mi mektepler için de biçki ve dikiş muallimi 
yetiştirir. Müddeti fıç sene dikiş, bir sene 
biçki olmak üzere dört senedır. Dıklş 
şubesine girmek içtn Türkiye Cum -
hurlyetl vatandaşı olrnak, ilk mek -
tep mezunu bulunmak, ya~ı 12 den aşağı 16 
dnn yukarı olmamak, sıhhatli bulunmak la
zımdır. 

han'ın evinde bulunmasının sebebi Je evvel size gönderilen gizli bir emirde 
oradaki gençlerle arasındaki hissi bir mühim bir iş için Berline gelecek olan 
münasebetti. bir arkadaşa her hususta yardım etme-

Biçki mektebine girmek !')in de fa.zJa ola
rak dikiş şubesinden mezun bulunmak Hl. -
zımdır. Bu şubeye 12 ile 20 yaş arasın::ıa bu
lunanlar alınır. 

Her iki şubeden de ayrı ayn diploma ve
rilir. Mektep Divanyolundadır . Tayliryan almanca bilmediği için ko niz bil~irilmiştL Oh z~mayndan1berik be~-. · ledigı··nız arkadaş enım. apı aca mu-nuşulan şeyler kendısıne arada sırada . . . . A • • , lstanbul mmtaka san'at mektebi 

Krikor tarafından terci.ime edilıyordt:. him ış ıse ı~tılal k1omıtedsı A tara~ıTnd1a .. nt • Mektebin döküm, demir, nğaç işleri, mo-
Bir aralık söz Umum~ harbe intikal idama mahkum edı en sa razam a a del, tesviye, sıhhi tesisat ve elektrik atölye-

etti. Adam öldürmekten bahsolundu. paşayı öldürmektir.» leri vardır. 2 ihzari, ıt teknik sınıfı mevcut 
Vahan ile Krikor bu haberi alınca 0 • bulunmaktadır. Mektep nehari ve leyliair. 

Kalbimin Masa l ı 
Neharilerdcn ücret alınmaz. Leylilere pansi

turdukları yerden fırladılar ve bir a- yon ücreti 150 liradır. Memur çocuklarına 
ğızdan: bu ücretten yüzde 10 tenzilat yapi.Jır. 

- «Hangimiz vuracak?» diye sordu- Kayıt ve kabul için ~u şeraltl haiz olmak 
lar lüzımdır: 

b •• l · . . . İlk mektep mezunu olmak, tnmüssıhhn bu Romanımız ugun Taylıryan sakın hır tavırla: ıunmak, yaşı 13 _ 17 arasında olmak, Mcct"a-
14 ÜncÜ sayfadadır. - «Merak etmeyiniz, bu işde fedaillk ni ve ıeyll girmek iateyenler arasında mu -

• rolünü yapmak bana düşüyor, dedi. Siz sabaka yapılır. 
'-----------------------------

İzmit (Husu.si> - Ziraat mücadele teşklli- ı diveren yaban domuzlarlle de esa.slı ft fil· 
tının Gebze, Tuzla, Karamürsel ve İzmit ka- mullü bir mücadele yapılması için flmdlden 
zaları zeytinliklerinde yaptığı ~cytın güvesi tedbirler alınmağa başlamıştır. Bu miicade
mücadelesi müsbet neticeler vermeğe ba.,la- lımin tam bir intizamla tapılması için bir de 
mıştır. Mücadelenin ikmci serisine de b~- talimatname hazırlanmıştır. Miikelleftyeti 
lanmıştır. Bu sene mahsulünün kurdsıız ve tarh cedvellerlnln tanzimine de denm edil· 
ctaha olgun olarak idrak edl!ecett kuvvetle rnektedir. 
tahmin olunmaktadır. Vilayet ve ziraat müdıirh.iğü, kendir slra· 

Gebze, Tavşancıl, De~lrmendere, Geyve ve atının taammüm ve terakkisi için OOk caııv· 
merkez bağlarındaki üziimlere Arız olan öde- maktadır. İzmir ve Kastaınonudan ıslah e
m1 ismindeki haşereye karşı da hararetll bir dUmlş kendir tohumu getirtllme."1 ı~ te
mücndele yapılmaktıdıı·. Bu mücadeled~n a- şebbüslere girişilmektedir. İlk senelerde bu 
lınan netice de şayanı memnuniyettir. ziraat Adapazarı, Hende!t ve Kandıra bza-

Bu sene, köylüyü en 7Jyade korkutan ve larmda yapılacaktır. Yapılan tetkikler net.l· 
çoluk çocuğile blr yıl dldinlp uğraşarak mey- ccsinde bu muhit topraklarının tendir zira· 
dana getlrdlğl mahsulünu bir gecede mahve- atine çok elverişli olduğu anlaşılmıştır. . ---------- .... _.,........,. ___ _ ... 
lzmitte bu yıl._.._. __ s~l"ii"'iıilı ve Bratislava 
Mahsul p eli bol Sergiler i 

İzmri (Hususi> - l3u sene, mıntakamız
da, bütün mahsul bilhassa meyva bol, ucuz 
ve iyidir. Arifiye ıslah istasyonunda ıslah e
dllen ve bütün Kocaeli köylerine dağıtılan 

Cumhuriyet isimli yeni nevi buğday tohumu 
pek mükemmel ve nefis blr şek:ildc istihsale 
vesile olmuştur. Köylünün yüzu hayli gıil

nıüştür. Yeni sene de bu buğdaydan b~ka. 
buğday ekilmiyeceği tahmin olunmaktadır. 

Bu buğdayları piyasa da pek makbul tut
maktadır. Yeni yıl rekolteslnln 2 milyon kilo 
kadar olacağı söylenmektedir. 

Bu sene tütünlerimtz de pek verimlldir. 
Arlflyenin Aşağıkirazca köyünde geçen se

ne tesis edilen elma fidnnlıtı da muhit için 
pek faydalı olmuştur. 

Trakyada kavun karpuz cinsleri 
ıs lah edi.liyor 

Edirne (Hususi) - Türkiyenin en 
nefis kavun ve karpuzlarını yetiştiren 
Trakya bölgesinde yalnız Uzunköp1-ü 
den her sene iç ve dış piyasalara, 2-3 
bin vagon nefis kavun yetiştirilip sevk 
edilmektedir. 

Uzunköprüde ve havalisinde yetişen 
kavunların iyi fiatlarla satılmasını te
min i~in vücuda getirilen kooperatif 
müstahsilleri çok sevindirmiştir. 

Bu kooperatif, ortaklarına en makbul 
ka\'Un tohumları dağıtacak, kavun, tar
lalarının çok iyi hazJrlanmasına, tımar
larına, haşere ve hastalıklarile müca -
deleslııe, kavunların toptan ve bir el
den satılmasına çalışacak, ortaklarına 
avans para verecektir. 

Lüleburgazdaki (Devlet örnek üret
me çiftliği) bu sene Uzunköprü, Kırk· 
ağaç ve sair kavunlardan 150 dönüm 
kavun ve karpuz ekmiş bunların en er
kep. yetişenlerinden iç ve dış piyasalar
da lezzet, koku ve dat bakımından en 
makbul kaliteli olanlarının tohumlarını 

Çekoslovakyanın BrallsJava §ehrlnde 18 
eylülde açılacak olan sergide bu sene bazı 

yenilikler yapılmaktadır. Nehir, deniz. ka • 
nal, seyrüsefain ve Umanlar için de bir yer 
ayrılmıştır. Sergi için T.irk limanlarına aH 
malumat ve afişler de istenilmiştir. 

Selanik sergisi 
1 EylUlde Selfınlkte açılacak olan sergiye 

Türkiyeden gönderilecek eşya nümunelerl 
sandıklnra yerleştirilmiştir. Buglinlerde gön
ct.erilecektlr. Sergi komiserliğine Türk.ofisten 
tayin edilen Mazlüm ve umumi kA.tlp Hakkl 
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir . 

Sanayi birl i ğinde top lantı 
Dün Sanayi Birliğlnd~ oir toplantı yapıl

mış, kontenjan usulü He serbest ithalA.t re· 
Jlmlnin tatbikinden sonraki vaziyet arasın

daki fark tesblt edilmiştir. Bu hususta bir 
rapor tanzim edilerek İktısat Veklllne nrl· 
lecektlr. 

İ stanbul Borsası kapanış 
fiatları 27 - 8 - 1937 

ÇEKLER 

Açtlış Kapanı' 
Londra 630.SO 6Sl.00 

NeY-Yor• o, 7894 0,7873 
Parla 21.08S 21.067S 
Mlllno 1S,Cı()39 14,9925 
Brüksel 4.687S 4.68..16 
Atlna 86.6775 86.6085 
CeneTI't 3,44 S,4372 
Botya 63.4425 63.S9ı4 

ArnaterdaDI 1.4515 1.45 

Prai 22.68 22,6665 

Viyana 4.1875 4.1838 
Madrid 00.00 00.00 

Berlln 1.9611 ı .!1616 
Vaf10ft 4.1825 4.1790 
Budapefte 3.9841 3.9810 
Bükref 106.S82S 106.4975 
Belgrad 54.4\75 S4.39 
Yokohama 2,7247 2.7225 
Moskova 20.<&ı 2t.43.S 
Stokholm 3.0761 5.0737 

ameli surette seçmiye ve üretmiye baş- •------E-S_H..!__A_M ____ _ 

lamıştır. 

iplik buhram kalmadı 
Geçen sene başlıya:n dokuma ipliği buh

ranı, serbest ıthalit rejtmlnln tatbikatından 
sonra tamamlle zail olmuştur. Hatta iplik, 
narhtan eksik bile satılmab ba9lanmıştır 
Piyasada en çok arannn 6, a. 12 numara Jp
llklcr çoğalmıştır. 

Himayei hayvanat 
cemiyetinde bir saat 

(Baştarafı 9 uncu aayfada) 
sokaklar pislenir. Sinekler pislikle geçi -
nirler. Binaenaleyh, kedilerin döküp saç· 
tıkları pislikler sinekleri çoğaltır. Si -
nekler de tifo nakilidirler. Binaenaleyh 

Anadolu flD. " 60 
peşin 
A. Şm. ~ 60 va.deli 
Bomontl - Nektar 
Aslım çimento 
Merkez bankası 

Açılıt 

24.3S 
oo.oo 

00,00 
10,25 
()().00 

24.35 
00.0J 

.OJ 

9,81 
00,00 

İş Bankası OO,O O,OJ 

Telefon O. -
ittıhnt ve DeRlr. 00.0() -
Şnrk Değlrmenl .O» -
Terkos o,.o > 0.00 -

tSTİKBAZLAB 
--------, 
Türk borcu I peşin 

• , I vadeli 
• • n vadeli 

A~ı,, 

14.87S 
14.SS 
OJ.JJ 

K.apaııat 

14.875 
14.825 
oo,oo -tifoyu kaldırmak için sinekleri azaltmak, T A H V 1 L A T 

sinekleri azaltmak için, ı;üprüntüleri a - l--------.-~-;-~;;-::=-;---
zaltmak, süprüntüleri azaltmak için de A91l11 tc.puıt 
kedileri azaltmak lazım! Anadolu I pe. <ıO.OJ o..oo 

a I ndell 41.00 41.qO 
Gülüyorum ve: • n pe. oo.oo oo.oo 
- Şu, diyorum, sinekler de ne köküne , n n. OJ.UO oo.oo 

kibrit suyu dökülmez mahlOklarmış. Bu Anadolu mO. peşin 00.0J oo.00 
sinek avlayan ressam, şair, sanatkar bol- ~ -
luğunda hala tükenmiyorlar. 

Naci Sadullah 

Profesör Egli Edirnenin imar 
planını tanzim ediyor 

Edirne (Hususi) - Trakyanın bir 
çok şehirlerinde büyük bir bayındırlık 
hareketi göze çarpıyor. 

Edirne imar planı 9 36 yılında yapı
larak Alınanyada Montokot :makinesi
lc teksir edilmiş ve Vekaletlerce onay
lanmıştır. Profesör Egli Edırnenin imar 
planının tanzimi içın etüde başlamı~
tır. Bu yıl içinde bitecektir. Edirneyi 
süsleyen kıymetli Ti.irk abidelerini bu 
planda ön safa alınmış ve şehrin in1ar 
planı buna göre yapı.lmaktadır. Tekir
dağın, Vizenin harıtalarının da yapıl -
.masına başlanmıştır. 

1 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

27/ 8 / 937 
--------

FİATLAR 

----
1~~ -------- K. P. 11 

Ruğday yumuşak 
5
6 

27
.s ! '° 

Buğday sert 
Jl:.ı.kla 4 4 

4 3" s ' " Çııvdar ., 
7 38 8 Kuşyemi 

Keten tohumu 9 2.S 

Cl N S 1 

Darı sarı 4 30 
rlftık mnl 130 
Yapağı Anadol 5S 
Yapağı İzmit ı 61 
P~ynir beyaz 3J 
Peynir kaşar 47 



~ AhstOll SON 
1 - ·c - .. ,_ 

Son Postanın tefrikaıı : 112 

Çeviren ı Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Eksford bir vapur değil, sanki yüzen bir fare sergisi 
İdi. Ömrümde ben sıçanı bu kadar bol vapur görmedim 

~~Örülüyor ki bir kere keşfedilip har-
~cbar edildikten sonra cEmden, için l 
trı.ı Uluş kapısı hemen hemen kapan-

ş bulunuyordu. 
la •E~den. yaralıları (Kolombo) has
\retı:s~ne yatırılarak tedavi edilmişler 
p, ıyı olduktan sonra (Diatalana) ha 
ha hanesine nakledilmişler. Bu hapis
rrı:de Boer harbinde Boer esirleri 

afaza olunurmuş. 
tl ~.!'alarmda Fon «Müller• de bulunan 
da&er bazı esirler Malta adasına, ora-
~ da İngiltereye nakledilmişler. 

b.r u. harb cEmden» in maceralarına 
llııtı nıhayet vermiş oldu ama benim al
ile ~n .Yazısı henüz bitmemi~. Bitmek 
asıl elııne, bilakis benim maceralarım 
·~ bundan sonra başlıyacakmış ve 
~den. bu uzun v~ heyecanlı seren
iha ın lnini mini bir mukaddemesinden 

tet k l a acakmış ... - Siz bu yemeği Bfmmez, biz iste T sığır etı, biz uter pirinç ... 

-10--

0l{yANOSUN ORTASTh"DA BİR 
RANDEVU 

«Eksford> bir vapur değil, sanki yü-ı zak olarak patates, konserve et ve tur· 
zen bir fare serg!si idi. Ben ömrümde şudan başka bir şey yoktu. 
sıçanı bu kadar bol bir vapur görme-· Esasen vapur uzun bir sefere hazır
dim. lanmış olmadığından üç hafta sonra yi-

E Bir gece kamaramda yatarken gog-
~~ ksford. da kumandayı ele aldığım sümde bir şeylerin dolaştığını hisset
İller~n gördüm ki vapurun tayfası Çin- tim. Kalkıp bir kibİ·it çakınca ne göre
(l'r . ~n nıürekkeb. Bunların bir çoğu yim? ~u iğrenç mahluklar o gece ran-
1:3~1 Us) vapurunun ateşcileri idi. devu mahalli olmak üzere sanki benim 
turetr ~endilerine bir mükafat vadi kamaramı intihab etmişlerdi ve cün
lerd ıle ıstihdam ediliyorlardı. Çinli- büş edip bizim yatağın üzednde eğleni
tı 0cn başka vapur da iki ihtiyat zabi- yorlardı. 
'z~ Yedi Alman bahriyeıi:>i vardı. Hemen yataktan fırladım ve tayfa· 

ı}. 1nc' ı~Ierden birisı makine dairesine, ma seslendim: 
du. 

181 
de güverteye nezaret ediyoı'- - Haydi bakalım çocuklar, işsizlik-

Oh k kA ten hepimizin canunız ıkılıyor. Gemi-
b ' e a' 

yecek olarak turşu ile patatesten yap1l. 
mış bir nevi peksimetten başka gemide 
yiyecek kalınamışb. 
Yalnız bu peksimeti mideye kolayca 

indirmek için biramız bereketli idi. 
(Arkası var) 

IRADVOI 
BugünkU program 

28 Ağustos 193'7 Cumartesi 
İSTANBUL Qir k ....... deki şu farelere bir harb ilan edelim de 

kendi ~re daha kumanda köpriisünde onlara denizcilerin ne demek oldug-u- Öfle neşriyatı: 
mı b' - 12.30: Plakla Türk musiklsl. 12.50: Havıı-

görüyor ır vapurun hakimi rnutlagı nu bir gösterelim. dls. ıs: Muhtelif pll'ık nc§rlyatı. 
oınu.z] ' "ardevcicye ellerimi dayayıp Zaten şafak sökmek iızere idi. Vapur- Akşam neşriyatı: 
~İ\t:r ~rıını geri itmek suretilc başımı da herkes fare derdinden müşteki ol- 18,30: Plakla dans musikisi. 19.30: Konfe-
\>eM e §en ve mcs?ud güvertcmı, gi.i- rans: Dr. İbrahim Zatı tarafından (Mücrim •ıed duğundan kaptanından di\mer. neferi· 
g~ e manevra için koşuşan tayfamı ve serseri çocuklar ve ıslahhanelerJ. 20: ce-
ki =ı~la, zevkle seyredebiliyordum. San ne kadar bütün mürettebat can ve gö- mal Knmll ve arkadaşları tarafından 1'iirk 
:>.._ ""'d~ ık harb bitm;ı:: ve ben Çin deni- nülle kollan sıvadı. İstakos sepeti hiçi- muslklsl ve halk §arluları. 20.30: Ömer Rıza 
"'<ll e "" mi kap la t k e .. zlerce fare a tarafından arabca söylev. 20,45: Belma ve ha""t eski hayatıma, tıcaret. ve sefer an r yap ı v yu · Y -"" ıın kaladık. Yakalanan fareler denize atı. arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 

(Chı· a avdet etmiştim. halk ıarkıları, <saat Ayarı>. 21.15: Orkestra. 
fol'd) ıkana) vapurundan alıp (Eks- lıyordu. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PJA.k-
d a takt - Bu iğrenç mahlukların dr:,nize atıl- la sololar, opera ve operet parçaları. 
e ha ....Jgımız telsiz cihazı sayesin· vatla d dıktan sonra bile vapurun dik borda· YA B 1NK1 P B O G R A 11 

tırı1 dik önüp dolaşan herç dalgala- tSTANBUL 
bir ç k katle dinliyorduk. Bütün gece sına tırmanmıya ~alışmaları ne kadar 29 - Atastos - 93'7 - Pazar 
habe~ 

1 
gemilerin Seylanla şifreli mu- it canlı ve sebatkar hayvanlar olduk- ötıe tıeşrlyatı: 

:eli e ~r Yaptıklarını işittik. larını gösteriyordu. 12,30: PlAtıa Türk muslklsl. 12,50· Hava-
ltaç :ı gün (Emden) in ismi geçen b!r Hayalar da çok berbad gidjyordu. dls, 13,05: Muhtelif plAk neırtyatı. 
~Ütün Uhabere kınntılan yakaladık. F,ırtına üzerine fırtına ile pençeleşiyor· Ak.fam ne§rl.ratı: 
ta ı. harp esnasında ve harpten son- d'tık. cEksford• bir beşik gibi sallanı- 17.00: Taksim stadından naklen: Fener -

•ıav d 1 b k bahçe - Güneş muhtellti - Pire muhtellti fut tile,. a a elektrı'k mevcelerı· bı'rbı' rle- yor, ya pa yapıyor, aş ve ıç vuruyor- d iklsl 
t bol maçı. 18,30: PlA.kla ans mus . 19,30: 

?tı'llha~Pışıp durdular. Lakin bütiin hu du. Konferans: Selim Sırrı Tarcan .{Çocuklara 
~ b· ere kırıntılarından, şifrelerden Çinlilerden bir kaçı hoınurdanmıya öğütler). 20,00: mtmet ve artadiş1arı tara -
d1ı. ır ınana çıkarmak kabil olmuyor- başladılar. Gör\llüyor ya! İşler başlan- fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: 
~ gıçtaki kadar düzgün gitmemiye başla- Bay Ömer Rıza tarafından Arapça söylev. 

ana " 20.45: Bayan Muzaffer ve arkadaşları tara -
&ıdıyord oy le geliyordu ki işler bozuk mış~ı. . .. . - . . fırldan Türk musl'klsi ve halk şarkıları. <Sa-
~llt h· ~ ve cEmden• çağırmalarımı· Nıhayet bır gun tayfanın seçtıgı hır at Ayarı), 21.15: Ork~strn. 22,15: Ajans ve 

1ç
1 
ıç bırisine cevab vermiyordu. murahhas heyeti kaptan köşküne çıktı borsa haberleri. 22.30: Madam Btangel: Pl-

~e l'lıden gelen bir ses cEınden• i bir ve ·bana: yano solo. 

2iy0t daha göremiyeceğimi bana bildi- - - Kaptan, dediler, bize öyle geliyor -------...... ~--mlll!'--..... 
~li gVe bundan ben, Çin denizlerinin ki gemiden ziyade eski hır banyoya Son Posta 
~Yor:nısız denizcisi derin bir gam du- benziyen bu ihtiyar tekne galiba bat-
ı._ ~a ~ mak üzere ... 
~t'i ~afih aldığun talimat sarihtt, Murahhas heyetini güler yüzle kar-
-Otele h ve benim için o talimat dahi- şılamakla beraber: 
~de areketten başka yapılacak bir - Ne oluyoruz çocukıar, diye gürle· 
~<la ~~tu. H~d Ok~anusu~un. orta- dim, gemide olup bitenden siz m.i mes'-

dat. den. ı beklıyecektık ışte o ulsünüz, yoksa ben mi? ... Haydi baka-

~1 'laıtıa b kl . . hm herkes işinin başına dönsün. Vapu-
l', deı-1 e emek ıçın ateşten beter- run mukadderatını tayin etmek işini 

Yevmt, Siyasi, Hava~ ve Halk ııuetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2'. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

Sayfa ı · 

liikageleri· . 

IBRAHİM USTA 
Yazan: Sellihattin Enis 

Makinelerin muttarit uğultularını bir an dinledikten sonra omuzlan daha çökmii.§, 
ba§ı önüne eğik evinin yolunu tuttu 

Soy adı olarak kendisine cZüğürd> ü Zahirde hafif ten başlıyan ~u homur • 
almıştı. Buna da sebep, servf'U hakkın - tu, fabrikanın en çalışkan işçilerinden 
da herkeste hasıl olan kanaate aksi bir İbrahim ustanın işinden çıkarışilc azamt 
istikamet vermekti. Hakiki ismi cFevı.i> haddini buldu. 
idi. Bir oğlu vardı. İstanbujpn büyük İbrahim, koca fabrikanın en çok sev~ 
fabrikalarından birisi onundrı diği bir ustabaşı idi, en iyi randıman ve .. 

Fabrikada her işte onun başım veya riyordu. Bütün makinelerin arızalarına 
parmağının ucunu görmek mümkündü. vakıf olduğu için diğer amelelerin ma .. 
Gerçi zayıftı, boy bosça fıkara idi; bu kinelerdeki sakatlığı bulup çıkarmakta 
halile adeta yerden bitme bir mantara aciz gösterdiği zaman İbrahim ustanın 
benziyordu. küçük bir müdahalesi, onların işleme in

Bir iddiaya göre eskiden alelade bir tizamını derhal temin ediyordu. 
katip imiş. Bir gün sakalını kökünden Onun fabrikadan çıkarılmasının çok 
kazıtmakla iktifa etmiyerek bıyıklarını hazin bir hikayesi vardı: 
da tıraş edip genç bir nevcivan olmuş. Karısı bir aydır hasta yatıyordu. Ken-

Zarnan hızlı yürüyor. cZüğürd Fevzi> disinde onu tedavi ettirmek için hekim 
de zamanın bu hızlı yürüyen çarkı ara- ve ilaç parası yoktu. İstemiyerck, ıztırap 
sında kendisine başka bir meslek tcda- içinde fabrika idaresine muracaat edip 
rikini düşünmüş, araştırmış, taraştırmış ay başında yevmiyesinden kesilmek ü~ 
ve nihayet bu ima!Athaneye kapıcılıkla zere on lira istedi. 
sokulmuş. O zaman fabrikatör Fevzi, fabrikanın 

cKatip> ten fabrika ustaba~sı olur mu işlerile bilfiil meşgul olmuyordu. He~ 
hiç? .. İş zeldya bakar. Bir fabrikanın na- şeyi, oğlu Şabanın eline bırakmıştı. Bun. 
çiz kapıcılığından ayni fabrikanın usta- dan dolayı idi ki İbrahim ustanın on li
başısı mevkiine çıkan bir adam neler ol- ralık avans talebi de nihayet dönüp do-

? ıa~tıktan sonra Şabana intikal etti. maz... :.. 
O, zahirde zayıf ve boy bos fıkarası Tek etmeseydi; çünkü bu talep, bila -

olmakla beraber, hakikatte artan serve- sebep ve bilalüzum şımarık Şabanın 
tile bir ehram şeklini alıyordu. Hatta reddine uğradı. Bu gibi yerli yersiz ve 
öyle bir ehram ki, bir gün bu ehram ho- manasız şımarıklıklarile kudret ve nü • 
murdanıp harekete geldi. Ve fabrikanın fuzunu gösterdiğini sanıyordu. 
asıl sahibi Hüseyin Efendiyi silindir al • Bu red cevabı, fabrikanın bütün işçi 
tında kalmış bir taş gibi ezerek fabrika- sınıfını müteessir ettiği için arkadaşları 
nm başına geçti. derhal kendi aralarında yevmiyelerin -

Haddi zatında kendisi hoş meşrep ve den bir miktar keserek ariyeten istedi
iyi bir adamdı, hayattan azami kam al - ği parayı ona temin ettiler. 
mağa çalışırdı. Babasının şimarık müsveddesi, bunu 

Bir tek oğlu vardı: Şaban ... Hiç bir işe duyduğu zaman küplere bindi, bir kaç 
yaraınıyan bu çoouk, babasının sırtında saat hiddetlendi, bağırdı, ~ağırdı; hay -
tufeyli surette yaşıyordu. Aklı ersin, er- kırdı, önüne gelene çattı. 
mcsin, fabrikanın her işine burnunu so- Bu hadiseden bir kaç gün sonra, esa
kuyor, yerli yerine işçi alıyor, işçi çıka- sen kendi ıztırap ve kederlerine gömülii 
rıyor '\:C böylece bir faaliyet göstermiş bir halde, dalgın bir kafa ile fabrika-ya 
olduğu zehabına kapılıyordu. gelen İbrahim usta, fabrikanın kapısında 

Fevzi, iş içinde yetişmiş, ~ok iyi yü _ onun durmakta ve amelenin girip çık • 
rekli bir adam olduğu halde Şaban, sı - tığını tetkik etmekte olduğunu görmedi. 
kıntı nedir çekmemiş, ve şımarık bir de- Kapıdan dalgın , başı önüne eğilmiş ge. 
likanlı idi. Bu vaziyette Şaban, kısa bir çerek alelycsine girdi. 
zamanda fabrika için hakiki bir bela ve Onun bu fabrikaya girişi, Şabanı çile
fıfet oldu. Bütün işçi sınıfı, bu şımarık den çıkarmağa kafi geldi, kendisini gö -
delikanlıya diş biliyordu. rememesinden ve selamlamamasından 
••••••••••••••• -............................................. bir hakaret manası çıkardı. Tekrar kızdı. 

Bu kadın kimdir? hiddetlendi, küplere bindi. Hatta bu -
nunla da iktifa etmiyerek jş filiyat sa• 

Greta Gustaffson, İsveçte küçücük bir hasına geçti: 

~~ord:r·d~~rudur. Doğı:ıdur ama bana bırakınız! ... Zate:ı siz bırakmasa
rt tıs, b . bmı mebzuldu, hem ele nız da ben bıraktırırım yaL. Her ne ise 
~ lü Uz gıbi bira. Ve bu şerait altın- . . . 

§apkacı dükkanında şapka satar, gür da- Bir kaç gün sonra lprahim usta, vazi
vudi sesi herkesin hoşuna giderdi. Bir fesine geldiği zaman fabrikanın kapıcısı 
gün, mankehliğe seçildi. Derken, Allah onu önliyerek vazifesine nihayet veril • 

ABONE FIATLARI <rürü, ya Gretam) dedi. Fotoğrafçılara diğini söyledi. 
~~~=ı!!!"~~~=;=~'!!!!ı ve modelcilere modellik etti. Para ka- İbrahim usta bir an gözlerine inanma. 

eh-.. ııtınunda f l b db' lm kl ış o kerteye gelmesın de ahbapça vakıt 
~ı i . n az a e ın o a · ~- . . 
h. Çin de sebeb kt geçırelım ... 

1 6 
Sene Ay 

3 1 
Ay Ay 

zandı. dı. Bir an ayaklan altındaki toprakların 
Arkadaşlarından biri de: (Yahu sen- kuvvetli bir zelzeleye maruz olmuş gibi 

de artistlik istidadı var, ne duruyorsun) • sarsılClığını ve sonra koca fabrika bina ~ 
deyince, tiyatro mektebine girdi. sının bir topaç gibi fırıl fırıl döndüğünü 

Qı~ yo u. 
Ilı\ de bekledik bekl d'k bekle- Bu elemli ve can sıkıcı anlarda tay-

. • e ı ve f . . "k 1 tl . 
Kr. Kr. Kr. Kr. - ---TOR.Kin 1400 750 400 160 ~ am ıçın mu emme en ve cesare e ış 

dı.-~eıa üını'clle • ekl d'k .. . gördüler diyebilirim. Harekete ve li-
,~1~ a o e ı , sonra umı-

YUNANİSTAN 23·U 1220 710 270 O genç kız bugünün en tanınmış ar· hissetti. 

~1clsi~ ~~rak bekledik ve nihayet ü
~ \>a Uınıdsiz bekledik. Lakin ne ge· 
l 13 ra. r~ ne giden! .. 
a~ a Şışelerini karşımıza alıp hoıra-
~inl'~ında bardak tokuşturrnalarıma, 
'lll'd, de asfıde hayatıma rağmen cEks-
' en a geçirdiğim günler için hayatı
il.._ lta.rıd azab}ı demleridir diyebilirim. 
'q}'~e evu. noktasına geldikten sonra 
~ daıreJer çizip duruyorduk. Er-

~ gu~ da sür'atle tükeniyordu. İlk oıı 
~ar Pek rahatsız olmadık, yalnız 

llıeselesi müstesna! .. 

manların hay huyuna alışmış bu ad:ım
lar için muayyen bir noktada durup 
dinlenmeden daireler çizmek ve yekna
sak bir ömür sürmek tabii çok zordu. 

SCNEBİ 2700 1400 800 300 ---Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

tistidir. Kim midir? .. Greta Garbo! .. 
3 üncü sayfada kendisinin modellik et

tiği zamanlardaki resmini görüyorflunuz. 

Gazi köprüsün& yapacak firman ın 
Biraz homurdanmaları da bundan ileri- Gelen evrak geri verilmez. müdürü ~ehrimizde 
ye geliyordu. Yoksa heyeti umumiye ilanlardan meı'uliyet alınm~ Gazi köprüsünün inşaatını üzerine 
itibarile kendilerinden şikfıyetci değil- Cevap için mektuplara 10 kuruşluk alan Alman firmasının umumi müdü-
dim. _ Pul ilavesi lazımdır. rü İstanbula gelmiştir. 
Yalnız Alman tayfaya ayrı, Çinlilere Dün beraberinde belediye fen hey· 

de ayrı muamele etrnek, birisine almnn- Posta kutusu: 741 İstanbul eti müdürü Hüsnü, yollar ve köprüler 
ca, öbürsüne de ckuşdili ingilizce• ku- Telgraf: 5on Posta müdürü Ganp olduğu halde köprü ma-
manda etmek icab ediyordu. Ben ise bu Telefon: 20203 halline gidilmiş, inşaat gözden geçiril-

işin hakikaten ehli idim. Vapurda er- J...---------------' mi§tir. 

Bir an arkasını sokağın duvarına daya. 
dı. İçcrfde faôrikanın makineleri gürül 
gürül işliyordu. İşlemesinde kendi alın 
terinin çok hissesi olan bu makinelerin 
muttarit oğultularmı bir an dhıledikten 
sonra omuzları daha çökmüş, başı önüne 
eğik, evinin yolunu tuttu. 

Yarınki nushamızda: 

Ciddi bir adam 
Yazan: A. Thenve 

Çeviren: Faik Bercmen 
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Yaıaa: 

M. Ruim Ôl:gea 

Ağustos 2' 

Eırarta aoıaşmaga ba.şladın: ve kü-ı Gönül elini uzattı, Bernanın elini sık-

çük odanın kapısına geldım, ~ık~ _dur- tı: . . . . k J k d d J •b 
dum. Kalabalığa, limonata, vıskı ıçen- - Beklerız, dedı, sakın hızı unutma. Zal ipleri çözdükten sonra aran ı o a a çı gın gı 
lere oynıyanlara baktım. Kulağıma ha- - İmkan var mı unutmama... d 
fift~n sesler geliyor. Yürüdü. Ben Bernanın e!ini sıkar- dolaşnıagv a başladı. Gafil avlandıg'"' ına lanetler ediyor Berna ile Gönül konuşuyorlar ... De- kengeri döndü: 
mek birbirlerıne söyliyecek çok şeyleıi - Bu geceki sohbete devam ederiz. İran hükümdarı Menuçehre gelince: 
varını~. Doğrusunu ısterseni:ı bu dlil be- Bernanın gözlerinde, çabuk sönen bir O, bir düşmanının, hususile bır Türk 
ni şaşırttı, hiç ehemmiy2t vermediği, şimşek daha gördüm. Bu görü beni derebeyinin kızile evlenmesine çok kı
kale almadığı Berna ile Gönül bu hayrete düşürdü. Şaştı ve gene acıdım, zacak .. belki de mümaneat etmiye kal
kndaı uzun ne konuşuyor'' Nasıl oldu hem bu sefer daha candan acıdım. Der- kışacaktı. Bu hususta da babasına gü. 
da eğ enceyi bırakıp Berna ile haşhaşa na da mı ümide düşüyordu? .. G~nü~ de venebilirdi. Babası, İran şahı Menuçeh
vera. . Fakat mademki konuşuyo.·, ona ümid mi veriyordu?.. rin en sevi{ili gözdesi, en emin müşavi
vars•n konuşsun, sohoetlerinı yarı Ablama düşman olmağa başlıyacağım ri idi. Babası Sam, ne yapar yapar .. şa-
bırak ~ağa gönlüm razı olmuyor .. . Ol- galiba.. hı kandırırdı. ı 
muyor ama ya annc'll... Berna kendini topladı ve bizimle be- Zal.. saatlarca düşündükten sonra 
Par.nakları?,1ın ~1cun~ b?.slım,. salon- raber annemin yanma geldi. Sesinin a- kararını verdi: Bu geceden tezi yok Ru

da an"lemi ~orm_eg: ça.~ış~ım. Go.reme~ bengi tabiileşmişti, ben de düşüncemi dabeyi kaçıracaktı. Artlk ertesi günü 
dim • ma, gozlerımın onune getırdım. ko\)dum. Gönülün bir çok kusurları cariyenin gelme3ini.. onunla sevgilis!
Koltu una oturmuş, rahat ~-h~t kon~-~ vardır ama, hasta bır yüreği parça par- ne firar kararını bildirmesini ve kara. 
şuyor, etrafı seyred.yor, nıuzık dınl.- ça etmek istemez; hu derece fena kalbli rın tatbikini ertesi güne bırakmasını ta-
yor. .. . • . .. . . . değildir. Kadınlık rolünün Ç')k daha hammülü haricinde görüyordu. 

Pe ı!a, hır muddet daha oturabılıı ·· yüksek bir rol olduğuna ka,nidir. O, ortalık karardıktan sonra maiye-
Onu l .r çeyrek, nihayet yarım saat Biraz süphelendiğim için can ve gö- tino çadırları toplay!p harekete hazır-
bekle t ım diye bana her halde darıl- nülden ;ndan af diliyorum. lanmasını emredecek .. şehirde ve sa-

maz. .. rayda herkes uyuduktan sonra da ke- Rüdabe cehennem hayatı ya§ıyOTdu Ki.ı çi.ik odaya girdım ... Tam k:ıpının * mendini alarak balkona gidecek .. Ru. dıt'f 
karşı nu şık, zarif, ıpekli bir paravan Gönül gene hareketli, hummalı ha- dabenin yattığı odanın penceresine taş zın uyanık bulunduğuna delalet etmi- bırakıp gidemiyecekleri ifin. ç~e~ 
koyn- ı.ıiar. Bir adım attım, duraladım. 1 yalına ut.ıldı. Teyzemle beni de E.e~i sı- atarak onu uyandıracak .. kız balkona yebilirdi. Belki de lambasını söndürme- nı yeniden kurdular. Kafi enın ı 
Kulak arıma Bernamn ses. geldi: l ra sürüklüyor, yalnız anneme söz ge- çıkınca kemendini atacak .. balkona tır- den uyurdu. İşe şeytan da karışabilir- !enleri de efendilerini kurtar~ 

- Her an cılızlığımırı, çelimsizli~i- çiremiyorum. Annemi yerinden kaldır- manacak, kızı sırtına alarak kemendden di. Tesadüfen, bu· gece, yatımda misa- derebeyine başvurdular. 
min azabı ile kıvranıyorum Gönül. .. j mak için vinç bile kafi gelmez hazan... kayacak .. onunla beraber çadırlarının firler bulunabilirdi. Bir acele, bir ihti- Derebeyi .. Za.Iin, kızının penc # 
Manı: n kendini herkesten yüksek, fa- j Spor, tenis, çay, dans, mağaza mağa- bulunduğu yerde harekete hazır bulu- yatsızlık her şeyi altüst edebilirdi. ı taş attığını .. elindeki kementle b ·ti 
katm ldeten herkesin dünunda görmek za dolaşmak, terzi terzi gezmek, sine- nacak olan kafileye karışacak yola çı - Zfıl.. gözlerini pencereye dikmiş .. e- çı~ak ~st:diğ~i muhafızda~ ~il~ 
çok f ci şey ... Bilmem bunu tasavvur ma, tiyatro, konser, garden parti, ıneh- kacaktı. }indeki kemendini çevirerek dalgın dal- kopu~uş_t~. Bır İran derebeyı_0fste1 
eder misin .. düşün, oenirrı yaşımdaki tab alemi, şu ve bu kafi değilmiş gibi, Zal.. akşamı güç etti. Karanlık bas- gın düşünürken etrafında ~ereyan eden bu cur etını cezasız bırakmak. ~ 
genç· in erd iklerı sandctiıı ölünceye son zamanlarda bir de golf merakı çı- tıktan sonra adamlarına her şeyi topla- şeylerden bihaberdi. yordu. Zalin adamlarını tersledı. ~ 
kada yabancısı kalacağım. Kendimı kardı. Şişlideki golf klübünc dadandı, malarını, harekete hazırlanmalarını. Onar k~ilik üç müfreze, ses çıkarma. da bir şey yapabilecek halde 0!1119 \ 
sevd cek tek kadın bulamıyacnğım, 1 

golf öğreniyor. emretti. Eşyaların toplanması, esterlere dan üç tarafı~dan onar adım mesafeye lan için dönüp yerlerine gittıle!ylf 
aşkın hasretini çekerek. kadınsız, ço- Esasen 0 evde oturmasın da ne olur- yüklenmesi.. bu e.rada bin.ek atiarına kad~r yaklaşmışlar, etrafını sar~lar- vaziyeti bildirmek için dereı>e 
cukst•?., yuvasız ~u haya.ta gözleriıni .sa olsun, her şeyden zevk alıyor. yem yedirilmesi, su içirilmesi iki saat dı. Hepsi de, üzerine atılmak için muha- Sama iki süvari gönderdiler. 
yuml'') gideceğim. Bunlan düşündü- Ben de annem gibi evde otunnağı sürdü. Delikanlı, bu hazırlığı bililtizam fızın kumandasını bekliyorlardı. * 
ğüm nman ne hal~ geldiğimi anlarsın tercih edeceğim, fakat beni de teyzem böyle uzun zaman süründürdü. Ondan Zal.. etrafına baksa bile bir şey gö- ti 
değil -:ıi!.. Mademki yeryüzünün binbir bırakmıyor, 0 cesaret veriyor, o teşvik sonra, kılıcını kuşandı. Hançerini tak- remiyecekti. Saray duvarının altındaki Zalin tevkifi.. askerlerden sızB111 9 zevk · ~'.fen ayrı kalacaktım, ne diye ya- ediyor: tı. Kafiledeki adamlarına kendisinin av- yerler çok karanlıktı. Müfrezeleri teş- yetler şehirde dedikodulara Y~i ~ 
ratıld m \•e ne diye yaşıyorum!.. detine kadar beklemelerim söyliyerek kı'l eden efrad, yere uzanmıc:lar .. nefes- Bu dedikodular, her ağızda b8Ş · i1 - Fırsat fırsattır, sen de gez, dolaş; ~ . ·ıe P 

Bo ık sesinde, uçurumlara düşen kocaya vardıktan, hele çoluk çocuğa ka sarayın arkasındaki balkona gitmek ü- lerini bile kısmışlardı. şekil aldı. Iranlı derebey zade ı di~ 
kasıı .arın korkunç iniltisi vardı... rıştıktan sonra istediğin zaman çıkıp is- zere yürüdü. za.ı.. biraz durduktan sonra dayana- dabenin arasında geçen macera 
Berr: .,ustuktan sonra, bir müddet sc- tediğin gibi gezemezsin .. bu günler ge- Zal.. şimdiye kadar kimsenin şüphe- matlı. Elindeki taşı pencereye savurdu. de destan oldu. {1ll 
si d ı.: ulmadı, uzuncct bir sessizlik ol- ri gelmez, keyfine bak. sıni celbetmediğinden emin olduğu i- Fakat o anda, arkasında: Derebeyi, bu dedikodular ~ Ö~ 
du; r ·ayet Gönül dedi ki: çin hiç bir ihtiyata riayet etmeden, et- _Yakalayın! Zale karşı köpürdükçe köpür.du. tN 

- ·:issiyatına kapıiarak muhakeme Bir gün dedim ki: bana rafını tarassud etmeden, yan tarafları. Diye bir ses dalgalandı. Kemendi~ idam edilmesini emretti; fakat ayW 11r. 
'-'Ürü• U'-·orsun Berna veyahud da .. ç_.ok - Böyle diyorsun teyze ama, na, arkasına bakmadan yürüyordu. Hal bırakıp elini kılıcm:ı götürmeye vakıt d ııııtıl 
J J k l kl kAf' r gelen bir haber delikanlının j a sabır ·.:lı.k ediyorsun ... Sen yeryuzun· ·ocam a çocu arım a 1 ge ır.. buki, 0 , daha cGül Vadisi:. nden geçer- bu}!lmadan üstüne bir sürü adamın 
de nw.,'ud olmağa layık ve müstahak Teyzem omuz silkti: ken etrafında gölge!er kımıldamıya yühl;~diğini.. her tarafından iplerle sa- hir etmesine sebeb oldu. ııd'J 
bir insansın, muhakkak mcs'ud olac"k- - Malum, fakat onlar kafi gelince- başladı. rıldığını duydu. O: ( ~~ô 
sın ... Bir kere sıhhatin düne nisbetle ye kadar bütün bu gördüklerini ~örüp Derebeyi, karısından aldığı malfunat _Hey .. kahpe evladları! -:,::===~======.=== 
çok ıyi. halbuki dün herkes hayatından bu alemin zevkini çıkarmalısın ... Insan üzerine, Kabil :nuhafızım çağırtmış .. · Diye bağırdığı zaman yukarıda_, ~- Yeni neşnyat ; 
ümidi kesmiı;ti. Bugünse tamamile ak- zamanına uymalı imiı;!.. ZaJin her hareketini tarassud ettirme- cerede: •Eyvah!• diye bir ses ınledı. Yeni Adam _ 

190 
ıncı ,.yısı ·~ 

si... Bu iyi bir başlangıç demektir··· * sini emretmişti. Sonra cpat!• diye bir şeyin düştüğü _i- münderwıtıa ve muhtelit resımıerl• ıf 
- Doğru, hakkın var, fakat yirmi üç Acaba tesadüf mü?.. Ben de artık Muhafız .. gündüz Zalin karargahının şitildi. Bu inliyen ses, taşın pencerenın tır . bO 

yaşını bitirdim Gönül... Mes'ud ol- her şeyden bir mana çıkarıyorum... karanlık bastıktan sonra karargahta anındaki duvara ~arpmasile beraber YenJ Türle - İstanbul HalkevinlD ~· 
mak için çok zaman kaybettim. Bir gün kapı çalındı, Mazlum geldi. etrafına gözcüler ~ikti.. Bu gözcül~r, ~encereye koşan Rudabeniıı sesi idi. O, lık mecmuasının 66 ncı sayısı çıktll ıus' O,; 

Ablam munis bir sesle: gördükleri faaliyetı, hareket hazırlıgı- muhafızın cyakalaym!• diye verdiği ku- Balk K.ltablarma Jlalr - Faruk ıı.ıı-ı:ılJ';r 
Sevindik ve sorduk: oğlu tarafından yazılmı' halle . ~ - Merak etme, hayat bunun acısını , nı derhal muhafıza bildirdiler. O da, mandayı .. sonra 'lalin chey kahpe ev- •te bir '"'t btır ııı İzin mi aldın? tahlil eder mahlye. ... a · ..,a· çıkartır Berna. Nasıl olsa seni, seni.n - · ·· bu karanlı!ttaki faalıyet~ ~üpheli b:ıl- !adları!• diyerek haykırdığını i~.i~ce ~tir. "'d ~'t 

kalb:ni, ruhunu anlıyacak bir kalb, - Hayır, İstanbula tayin edildim... duğu için Iran asılzadesının karargahı az· eti kavram.ıs .. şiddetli teessuru a. İstiklil ve İnlulib _samsunda ce_,~IY 
1 ' d l (A k ) üfr l 1 ti v ıy - ı 1'oıv bir ruh bulacak ve an aşıp mes u o a. r a!ı ıııır etrafına kuvvetli m eze er yer eş r- rasında yalnız bir ceyvah!• diyebilmiş, zım Tuncoğlu tarafından verl en J 

caksın ... Bir çok dostun, ahbabın, ta- di. düşüp bayılmıştL .. lan ihtiva etmettedlr. 

1 

tıl,rı (' 
nıdığın var. Belki de seni sevecek ka- r Zal.. sarayın ark.asına giderken etra- Şehir muhafızı, Zalin kıskıv:ak bag- izmlr Fuarı - İzmlr Beynelı:nIIe gaıt"'~'' 
dm onların arasındadır .. . Sen istikba- Bir Doktorun fında kımıldanan gölgeler, karartılar, b - ,.a deva.mı müddetince haıtal~ bir ... cı 'tı' 

b 1 k id' Ş h' !andığını anlayınca, onun ag.ır.ıp s - - karılmafa bqlanmıştu. Dk sa.1;~ le ümid bağla ve o kadını arayıp u - Günlük oam.-ı bu müfrezelerin bir ısını ı. e ır ğırınasına meydan v_erme'."ek ı_çın ag- münderecat ve güzel resbnlerle ~ 
mağa bak ... Sense istikbalden ümidim (*) muhafızı da bu müfrezelerın birinin zından ensesine dogru bır bag sardı. mlftlr. ,Al)ll ~ 
kesmiş, köşeye çekilmiştin; işte fena- Notlarından başında bulunuyordu. " " Üzerindeki kılıcını, hançerini aldı. Zil.- DemUyollar Derrı.ı - Devle! ~· ~ 
lık burada. Saçların . -~al... düşün~esine da!mış y~ruyordu: lin bacakları bağ\anmamıştı. O, dürtük- ve Umanları ifletme genel müdfırlEf.1111 ııı 
Bcrnanın şikayetlerine ben de böyle Gozlerınde, dılb~~ . Rud~benın hayalı lenmiye maruz kalmamak için muhafı- tardıtı bu mecmuanın lDO ncl ~--

mukabele ederdim. İçin için Gönüliı Hıfzıssıhhası yanıyordu. Sevgılısıne bır daha ayrıl- _ t div .. tikamette kendiligvinden şar et~tir. .....ıd• •~ç 11. d' v. • w • •1 . zın gos er gı ıs İmıir F ela v kıflar _ ser&· ti"' takdir ettim; Bernaya tese ı ver ıgı ı- _ ı _ mamak üzere kavuşacagı sevıncı ı e ı- .. '"dil uann • ıaraJ 
d. d yuru · Vakıflar paviyonunun hatırası 0 ·- / çin sevin ım.. .. .. Bazı okuyucularımıı tarafından saç dö- çinde heyecanlar uzanıyor u. .. Muhafız .. gece yarısı derebeyini ra· ll bir b~ür netredllmlfUr. • .. ~ 

Berna söze başlıyacaktı, fakat Gonul külmesı hakkında no yapılmak lcab ede- Zal, yürüdükçe, ses çıkarın. ad.an yu- hatsız etmek istemedi. Zali, sarayın ya- ___ ...... --......... -····· 
k ık k gertı· ın· cı· ger ceğine dair sualler soruluyor. t ki d d ' 

a tı; aynanın arşısına ~ , • ru"yen karartılar da onu a p e ıyor u. d k' yu''ksek b'ır kulenin üst katına 
1 d' B 8 Umumtyetle saç meselesi saçların temiz- nın a ı b 1- I danlığını düzeltti. Ben gir ım. ern llğl lle çok alAkadardır. Saçı kısa olan- o, balkonun önüne geldiği zaman, müf- hapsetti. Yanındaki adamlarla çekilip NIJ eıç 

beni görünce bozuldu. Yarı kalan sözü- lar her gün baoıarını yıkayablllrler. Fa- rezeler ilerlediler. Saray d~v~rların.ın gitti. . .. E l ... JI: 
nü tamamlıyamıyacaktı. kat sabunun uzun müddet istlmaH sa- dibindeki koyu karanlıklar ıçınde gız- Zal.. ipleri çözfüdükten sonra ı.istune CZllRB er ~ 

_ Rahatınızı kaçırdım ama kabahat çın kırılmasına sebeb olacatmdan hafta- lendiler . kapısı kapanan karanlık od_ad. a ya.lnı_z Ba cece nöbetcl olatı eesaaelel' c>" 
b w d a· a·· ··ı·· . da iki defa muntazaman temiz beyaz sa- d k d iatanbul clheUııdekller: rd•~· t' 

enim degil, e ım, annem onu u ıs- Zal .. balkonun yanm a • o anın pen- kalınca bı'r müddet çılgın gıbı gezmeli. Al ında bunla veyahud lüzumunda muhtellf llr&ç- Aksaraydo.: (Sarım). e ınUJ ~ 
tiyor. ıı sabunlarla, kl bunlardan en lylsl mem- ceresine baktı. ~urası, kızın yatak ~ Bu kadar gafil avlandığına lanetl~r e~- dülkadir). Beyaudda: cce~nd;: ·~'4' 

Ablam dönmeden, yüzüme aynadan leketımlzde yapılan ve <Sapeldnl de- dası idi. Penceresınde ışık. vardı. Delı· tı·. Yavac yavnc sükuneti avdet ettı. Bır yada: (Rıdvan>. EmlnönU ,.,~ b k k d n1l ila. 1 l b nla yıkanabUl U tl -ıı ""'ll d w Kemal). v..üpte: (Arif seştr>: _..._}. .ıı: a ara • sor u: en .. ç ı su u sa u . r. - kanlı, büyük bir memn~nıye e: c::eu yapamıyacak halde bulun ugunu ~.r cN~""' G'd Üdd t mw ~'- b U - } k "ll J (EmilJBdl). O.alıre.mlnlndl: rft" ~t)• - ı iyor muyuz? zun m e ve 0~ ..... sa un ve şamp - _ Uyumuyor- Vefakar kız mut a a au·· un" erek ı'şi cereyanına. bıraktı. Kaf. Y" ga ... T · 'tm k · t diğ' i an kullananla.rda saçlaııda çatallaşma, Ş zadebaşında: <.Asaf>. ecııtl 
- eyzem annemın gı e ıs e ın düğilmleşme glbl mantarlı ve saç dök.ticü beni düşünüyor. tanını çıkardı. Taşların üzerine serdi. (Suad). Küçükpazarda: <N 

söyledi. hastalıklar hasıl olur. Onun için saçlar Dedi. Yerden bir taş aldı. Pencerey: Yatıp uzandı. Düşünmeye başladı. Balortöyünde: (Hlll!l. ~ 
- Saat kaç? baltada ıtı de!a yıkanmalı ve sabundan atmak üzere iken durdu. Kendı kendı- * BeJotlu eıı.-•e>11er~..ı·, 
- İkiyi geçiyor.. sonra bol su lle çalkalanmalı havalan- ne: İstltlll caddesinde: < -yde: • ı.ııoıl' 
_ O kadar oldu mu)... dınlmab ve kurutulmalıdır. saçın son Zalin arkadaşları bütün geceyi ayak- baoında: (Kinyoll). ıtarako de: cı.- .,,-

alta asında ara ..,..., limonlu su ~e - Ya orada anası, kardeşi yahud ya- d . d' -'"' Hüsnü) ........... ,ıu catıdeslllıect"'-"l:....111 · Bunu söylerl~en gene tatlı tatlı Ber· ç nm ._.. • - ta .. endic:eU bir intizar için e geçır ı. .r.u> .ı..ı;~~ rgt 3-(J'"" 
b k t ı z _ yabud strtell su kullanmak muvafıktır. hancı bir kimse varsa! -ıı k clyan>. Pangnltlda: <Na __,ıe: • 

naya baktı, a ış ı ar: « aman ne ça saçları muhafaza lçtn lüzumtA olan ter- D dl ler. Efendilerini, ha geldi, ha gelece fiktatta: <Nall Halid). ~~~ıı6': 
buk geçti» demek istediler. Ablam söy- tıblerl yann yazacaRtz. . Z~ ... bir müddet tereddütte kaldı, O, diye sabahı buldular. Sabah2e~in, et- Botazlçl Kadıköy ve A ıad~~ 
ledi: <•> Ba noııan k•IP saklayuus, Ja11•t bu tereddüd içinde bir sürü şeyler dil- rafl:ırını müfrezelerle sarılı gorunce ve Üsküdard.a.: (İmra~orJ~cıs.dil: ( 

- Ne hoş vakit geçirdik... Wr al•tbıılıe P~ ltoD.at1 .. ,......_ <ıünüyordu. Bu saatteı sarayda herke- biraz soruşturunca Zalin yakalanıp <Büyük. Üçler). ;eu.y > 
_ Ben senin sayende zamanı bir an llkmtı u•anınn4• •• aet.ıar •ar ,__ -ı k k hapsedildigınıw · · anladılar. Efendilerini Rıza). Heybelide: c:ranaŞ · 

ın.ı tınctadınıu :reU..•tur. ,sin uykuda olması lfızımdı. Bu ışı , ı-olsun unut tu."D. ....::.:::::..=;;;;;..;;;;;;;;;;;.;...;..;.~--------• 
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Midenize Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 

biberli yiyenler, bilha8&!1 içki içenler midelerini tahriş MAZON 
MEYVA TUZU 

Sayfa ıs 

Hazımsızhğı, mide ekşilii< ve yanmaları glderır. 
lnklbazl defede~r Bugünden bir şişe MAZON alıDl.I 

~ · Hiçlıir momasil m 'lstahzarla kıyu 
Dikkat ve 

IYi HAZIM 
ed:!ıer Ekşilik, Hazımsızhk, kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat 

De,JOsu : MAZON ve 'Boton ecza deposu İstanbul Yeni pos
tahane arkasımla ediniz. ağırhk baş dönmeleri hissederler. -Namık Kemal zade 

Ali Ekrem vefat etil 
(B41 tarafı 6 ftcı sahifede) 

ta.atine ·çık.armış olduğu cNüshai Müm
taıe. de 4 Vasiyet> ünvanlı şiiri kendi· 
&ine hayli mühim bir şöhret temin et
llliştir. Fakat, H. Nazım gibi, Ali Ekerm 
de eski edebiyatın ruhu ile o kadar dol
llıuş bulunuyordu ki 908 inkıl~bından 
llonra gerek dilin ve gerek his ve fikrin 
lllüternadi surette ileriye giden ycnileş
llıe hareketlerini takib edemiyerek geri
de kaldılar. Buna rağmen, Ali Ekrem ci
han harbinin en heyecanlı ve en çok şiir 
Yazmış şairlerinden oldu .• Harp mecmu
asıa nda pek çok şürleri ncşre1ilmiş ve 
bu Şiirler bilhassa asker muhitinde bir 
hayli okunmuştur. 
İyi kalbli, yumuşak ruhlu, 1' alender 

l«biatli bir insandı. Fikret gibi, Halid 
~!Ya gibi, devrinin zevkine hakim olmuş 
b~r edebiyatçı değil, fakat, Osmanlı ede-
1Yatının son devrinde memlPketin zevk 

\re fikir hareketine tesiri dokunmuş ve 
Yeni nesillerin hazırlanması i~inde kıy
lbetıi ve muvaffakiyetli rol oynamış bir 
fairdi. 

* j ~anuk Kemalin oğlu ve Anadolu A-
bısı Umum Müdürü Muvaffak Mene
t?ıenctoğlu ve Hariciye Vekaleti siya~ 
müsteşarı Numan Rifat Menemencioğlu
llun dayısı Ali Ekrem Bolayir dün vefat 
~lıni .. f 

""" ır. 
k Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazı 
ılındıktan sonra saat 12,30 ela Teşvikiye 

Can-.:• 
... 11nden kaldırılacaktır. 

s· l.terhumun vasiyeti mucibince cenaze::e Çiçek gönderilmemesini ailesi rica 
er. 

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

'I'aygarecilikfe hangi 
Dev/et daha Ü.4;/Ün 

ise 
3 

<Başunafı 7 inci sayfada) 
Ya tane rekor vardır ve Paris - Şam 
! .;:r İtalyanın beynelmilel sahada da 
a~ .. Y~tlııi meydana çıkarmıştır. 

.\} U.tih askeri yanşında ise Fransa bir, 
be lllanya 5 sayı kazanmıştır. Bımunla 
bııtaber .eğ~r Zürih yarışına h~va bayra
ı, ?11~ ıştırak etmiş olan yenı tayyare· 
la l'iınızden birkaç nümune göndermiş ol
~dık biz de kazanabilirdik. Bunu y~ 
bu Yışu~.ızın iki sebebi vardır. Birincisi 
allc Yenı. model tayyarelerden elimizde( 
~ a~ bırkaç tane bulunuşu, ikjnci sebep 
he~~k makamlarda propagandaya e- , 

ç· lYet verilmeşiyidir. 
tirı·ifte ınotörlü bombardıman tayyarele- ı 
l>o ~ ilk serisinde Almanyanın 'nornier 
le /\J7 Irıodeli saatte 375 kilometre sür'at
liaıb P devresini yapmış ve kazanmıştır. 
~ Ukı bizim Potez 63 tipi tayyareleri· 
tan de 425 kilometre yapabilirlerdi. Ka· 

llıaları ihtimali vardı. 
Zü "h ler rı yarışında İtalyanlar Mas- ' 

)a:hnııtt tayyareleri ile 409 kilometre 
t90 ~:ar. Bizim Moran-Saulnierlerimiz 
\lab· 1.1°ınetre sür'aUeri ile burada da yer 

ılırlerdL 

* ~en· 
~ad ı nıodel Fransız tayyarelerinin 
.\ı;:sundan çıkmamak şartile bizim . 
dır. ;ıara karşı faik noktala:ımız var
ları akat Almcınların endüstri vasıta
~ nın çokluğunu, yapış noktasından 

atıeri . k d" . ae,,k nı ve en ılerını harekete 
\ayhed~n hissi gözönünc alacak olursak 
)oltt edılecek bir saatlik bile vaktimiz 
bltlu ur. Geri kalmak tehlikesine maruz 
lıeııı nuyoruz. Almanlar şimdiden perva
)are lop_~n namlusuna geçmiş olan tay
)'tan nunıunesini yaptılar. Bu artık 

sız · h" tıı.._ - ın ısıı.rında bir şey olmaktan 
· ""llıştı r. 

~rik işleri : 
~kerlik yoklamasına davet 

~Chkoy Askerllk 'ubeslnden: 

toretı';;:~ .. ~oğumhılar ve bunlarla mu:ımcle 
'37 ça """'Ulİ erlerin yoklnmalarınn ı . Eylül 
tattır r.şarnba gunünden itibaren başlana -

~ 
~Cia. kllgııı erlerin Kadıkoy hiıkiımet kona-
' b uruıacat askeri mccll~ saôah saat 
Cltı )'ecu uçuktan on ikiye kadar ve on üçten 

a buçu~n kadar baş vurmaları. 
~; :Su yoklamaya gelect.klrr hüviyet 

1~ arı Ye dörder pnrçll vesika !otograt
~ Qı.:: tahaüe devam edeceklerin ekuduk
~tıcıe \es>lerden fotgraflı bir vesika ve eı
.. ,~ ...,keıi ehliyet.namesi bulunanlar eb-

eıerue beraber ıeı.celllll'dir. 

Diploma Veriliyor. 
Mimar, Ressam, Heykeltraş ve 

Tezyinatcılara. 
Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Akademi diplomaları tabedilıniştir. On senedenberi Akademiden memn olup 
da diploma alamamış bulunanların Aka demi İdaresine bizzat veya bir mektup· 
la müracaatları halinde diplomaları veri Iecektir. 

Müracaatlarda: 
A - Mektep numarasının bildirilmesi, 

B - Nüfus tezkeresinin gösterilmesi, 
C - 4,5x6 santimetre eb'adınrla ince kağıt üzerine basılmış .3> adet vesikalı 

fotoğrafın verilmesi. 
D - Damga pulu bedeli ve diplomanın boş yerlerini yazdırma ücrcU olarak 

150 kuruşun Akademi İdaresine peşin olarak tediye edilmesi lizımdır. 
Taşrada bulunanlar adreslerine diplo malannın gönderilmesini istedikleri 

takdirde ambalaj ve posta masrafını karşılamak üzere ayrıca 60 kuruş vermeli-
dirler. c5636> 

Erzurum Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Davacı Erzurum Hususi MuhasP.be İdaresine izafeten vekili avukat Ömer Ol

gun tarafından müddeialeyh Bursada İmaret İsa bey mahallesinden olup halen 
ikametgahı meçhul kalan Erzurum H. Muhasebe sabık mimarı Sakı aleyhine 

ikame eylediği alacak davasından dolayı icra kılınan duruşmada müddeialeyh 
mimar Sakının ikametgahı meçhul kaldığından davetiyenin illnen tebliğ edil
diği halde yevmi muhakemeye gelmediği gibi vekil dahi göndermediği bi nida 
anlaşılmalda hukuku usul muhakemeleri kanunu 408 ve müteakip maddelerine 
tevfikan ilanen gıyap kararının tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğun
dan yevmi muhakeme olan 29/9/937 tarihinde mahkemede hazır bulunmanız ak· 
si takdirde gıyaben muhakemeye devam olunacağı ilan olunur. c5645> 

Yüksek f-,. ühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Eksiltmeye konan Tahmini 

eşyanın cinsi Mıktan Fiat 

Elbise 14~ takım 2439 K. 
Palto 86 adet 1893 • 
Siyah elmas destere 24 • 2800. 

Pey 
Ak resi 

271 L. 
121 • 
51 • 

Eksiltme 
tarihi 

J 7.9.937 

17-9-937 
20-9-937 

Gnn ve Şekli 

888tl • 

14 Cuma Açık 

15 Cuma Açık 
a Pazttrtesi ,, 

Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, miktar, muhammen 
bedel ve ilk teminatları yazılı üç kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Ek -
siltmeleri hizalarında gösterilen gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartname
leri görmek isliyenlerin her gün ve eks)ltmeye girmek istiyenJerin belli gün 
ve saatte Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. c5622> 

Üniversite Rektörlüğünden : 
İstanbul 1.tniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat Fakültelerine ve 

Üniversiteye bağlı Diş tababetı ve Eczacı mektebine l Eyliilden itibaren talebe 
kabulüne başlanacaktır. Yazılmak istiyenlerin Fakülte Dekanlıklarına vesikala-
riyle beraber müracaat etmeleri. (~45) 

TUi.Ai 

BAKiMiZ, 

• PERLODENT~t -. ,, ,, 
VENi 5U5LU 

AMBALAll NO~! 

-------
Nafıa Vekaletinden : 

ı Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzem• 
eksiltme komisyonunda 232 000 lira muhammen bedelli 4000 ton krcozotun ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır . 

Eksiltme §artnamesi ve teferruatı 1160 kuru§ mukabilinde vekalet malzeme 
müdürlüğünden aimabilir. 

Muvakkat teminat 12850 liradır. 

İsteklilerin teklii mektuplarını talim.\ tnamesine göre vek2.lettcn alınmış mal
zeme müteahhitliği vesikası ile birlitke 1. Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 14 de 
kadar vekllet malze-me müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2724) (5197) 

lı Banllası asgari 25 lira mevduatı bulunan biltiin kumbara sahiplerine 
senedtJ kura ile 20,000 lira mü.1'afat dağıtmaktadır. 
19!Ji sonuna kadar keşide tarihleri: Eglill, Birinci TBfrln ve Birinci Kanun 
1111/arınııı illı günlerL 
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• 
Yağsız kar ve acıbadem, ve yarım yağlı gündüz ve gece ve deniz kremlerı 

ACIBADEM YAGI KREMİ 
Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın en 

son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, gençleri 
güzelleştirir. 

H A S A N ismine ve markasına 'dikkat 

.-
VE RESi VE 

• • 
SATIŞ TAKSiTLERi 

4 AVDAN 1 
AVA ÇIKARILMIŞTIR. 

VALNIZ DEVLET MEMURLARiLE 
• • 

VAPILAN VERESiYE MUAMELESi 

BDVOK ŞiRKETLERiN 

MEMURLARINA DA TEŞMİL 

EDiLMiŞTiR 

Di8EA •ARTLARDA DA . MD.TIERİ 

LIEHINIE DIE<llf•IKL.IK YARDIR 

l'AZLA TAl'SILAT ALMAK içlN 

ANKARA, İSTANBUL, BEVOGLU VE İZMI" 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARINA 
MOAACAAT SDiNIZ 

"Havalandırılmış,, 

Yeni 
Pudra 

Esmer ve 
sarışınlara 
TABİ/BİR 

güzellik verir. ~~Wiııl 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
kimyagerin şayanı hayret keşfi: 

Evvçlce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegane pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalan pudrasının ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için
dir ki, Tokalan pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze mun
tazaman ve mütesaviyen yayılır ve ade
ta tabii bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj edtlmiş' manza
rasını veren adi ve ağtr pudralar ara
sında ne büyük fark deği! mi? Ayni 
zamanda Tokalan pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa
at cilde yapışmış kalmasına sebeb 
olur. Tokalon pudrasını kullandığınız 

takdirde, en sıcak salonlarda bile tek
rar pudralanmıya hacet yoktur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bile teniniz 
daima terü taze kalacaktır. 

mm> 3 Eylül Cuma günü 4m 

PANORAMA 
bahçesinde 

BüyUk SUnnet 
~-.Düğünü. Tel. 41065 ._., 

KAYIB: 927 senesinde Sdbnnca Rüsdlye
slnden mezun bulunduğum şnhadetnnmemi 
kaybettim yenisini çıltartncağımdan eskisi-
nin hükmü yoktur. (9221 

Beyoğlu Kalyoncukullnğa Küflüçıkı 
sokağ"ı numara li / 

Emhı ... _. ... _ ............... ______ ... _. ______ _ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 
SAHtPLERl: S. Ragıp E1ıı1EÇ 

A Ekrem UŞAKLIGİL 

İSTİKLAL LİSESİ Dire törlüğünden: 
1 - İlk, orta ve lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar mektebe müracaat ~dilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidırler. 
4 - Eski talebe Eyllılün onuncu gününe kadar gere1

{ mektupla gerek mektebe baş vurarak kaydını yenilet. 
melidir. Eski talebenin Eyııilün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 

S - Sekizinci ve on birincı sınıfların bütünleme ve engei sınavları EylCılün birinde, diğer sınıfların 
yedisinde başiıyacaktır. 

6 - .fsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adrt"S: Şchzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

GECEL ·GÜNSEL 

KIZ • ERKEK YUCA OLK .. Li Ri ORTA • LiSE 
( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 

tarifname gönderilir. Car11kapı. Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

1 
ile dişleri günde en az üç defa 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri 
tamam, sağlam ve güzel. Her yemeği, 
her meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükem
melen hazmediyor. Çünkü sabah, akşam 
ve her yemekten sonra dişlerini fırçala-
m ağı itiyad edindiği için midesi ve 

barsaklan çok sağlam kalmıştır. 

Radyolin 
Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa gUnde 3 defa fırçalamak 

suretile siz de bu mazhariyeti kazanabilirsiniz. 

MEY 
z 

T 

!t 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN tsrtıJSAL 
EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A TUZUDUR . esi 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebi]Jıl ·d 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve ınu~
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu jzale eder. Umumi hayatın int et· 
sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık babŞed 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

'-----mr.&l~----1=-mlliSrllralllmi••~~--~· 

KARYOLALAR 
rabrl a ııatına satılıyor. 

A A 

ASRI MOBil YA MAGAZASI AF~~~~ 
1s tan bul Rıza paşa yokuşu No. 66 'l'eL 23407 


