
zmirdeki Facia Çin-Japon harbinin 
p t I d d k. • 1.1 A kt vahim neticeleri 

e ro eposun a I . Jn I a a Rasga, Japongagı protesto etti, 

yananların kemikleri bugün Japonlar protestoyu 

lzmirde merasimle gömülecek 
kabul etmeyip redde.ttiler 

Tiençinde Rus konsoloahanuiae yapılan taarruz 
Rus - Japon rerainlilini bir kat daha ~dt 

~~ b k •ı b • 20 b J_ •ı d 5 b • Londra a- (HUIUll) - Tlmçinln Japon )eylemek i1zere bir haydut çetell ttPI .,., in ı o enzııı, in Ki o petrol gan ı, zarar O ın kıt'~ taTafmd& 1flal'nden IODra, ~· • 

ti.!_ •-L. l J•IJ r ı • J .1 k k ,, Sovyet konsolOlhanetfııde wkubulaıa AkpD1, Japon CUUI tepilAbna ..... 
'Wll tunm n euıııgor. r acıa gerınue ııo uz ıır anın '°'IUDcuıuıt hlcll9eal hülnnda aovyeı 111b beyaz ~usıar ne sivil atJinmlt ı .. 

• ponlar, maliser stWılan, t.ombatar w 
lcalatasları bulunda. hır kagıp var ~ansı apiıdaki maıtlmaıa 'ffl'- Jıaflf makineli tüfeklerle m0cehha • 

"I ' · nk, Sovyet konsoloshaneslne hilcum eto 

fzımr, 1 (HUIU.. -

1 - I>üıı gece aaa• 
~ bir buçuta 
•1ru fe)ıri deh19t 
"9 heyecan içinde bı· 
-takan benzin ve pet· 
'tol deposundaki in· 

• fUaıra ait tahkikata 

1le.anı edilmektedir. 
~-.. facia etrafında 
.,un topladıfım 

lillılltemmim malılına. 
!~ildkiyorum. Bil· 
~ İzmir hllA bu 
~nm tesirt altın· 

ır. Şehrin her JdJ. 
~•D- evlerde, kah. 

• Va• 
'turlarda herkes bun-

dan bahsetmektedir. 
taciada kurban gi
lenıerin acıkJı a-
~eri teessürü bir 
•• ~ daha artırmak- · 
"'lltQlf. 

ı.!nfi~akı müteakip ~levler aJtmda ka·rh•rblln aösü Bnündedir • 
..., guzel İzmirin hazin manzarası hlIA (bevama 7 iftd ıa11fa.da) 

) 

Şehrin 10 senelik zabıta 
vak'a ları istatistikleri 

~er yirmi dört saate iic; eeı:h vak'ası dİİfiiJÜr, 10 senede 
3~98 kişi öldü ve yaralandı, cinayet sebeplerinin dörtte 
• atkt -cerh vak'alanmn 1ebepleri arumda aarlqluk 

" a1aeak bYfaları lllkim 
~dan bir kaç gün evvel, dejerli zarfında vulaabulan bütün zabıta vak'· 

~yet direktörümüz Salih Kılıçtan, alarının bir iatatistiifni iatem1ştim. Sa· 
.._bul 18hri dahmnde son on sene (Devatm 8 inci ıa11fa.da) 
~ ........................................•................. 

G. Saray· Admira maçı 
berabere neticelendi 

insan hayatma 
verilen kıymet - . 

• ilim ceplıealnd11 : 
Le Bourget 3 - Albay Lindbergb, 

Profesör Carrel'i ziyaret etmek üzere 
gitmif oldulu Korlaix'den buraya 

ıeJmittir· 
.Maruf tayyareci ile profea3r insan 

hayatını uzatacak bir ilet vücuda ge
tirmeye uJrqmaktadırlar. 

• Harp cephe•lnde: 
Tokio 3 - Japon askeri makamatı, 

28 temmuzda vukua gelen Nanyuan 
muharebesinde Çinlilerin 2.000 mak· 
ttU bırakmıf olduklarını bildirmekte
dir. 

J\rza yaklaşan 
kuyruklu yıldız -
10 afustoata Kutup 
11lclızanın yanında 

gözle ıörülecek 
. Bir çok kuyruklu yıldızlar vardır ki, 
muayyen devirlerini yaparken arzdan 
-6rülebileeek vaziyetler alırlar. Bun • 
Iarın çoju. gok uzaktan geçtiAl için göz
le aörülmezler. Yalıpz, rasathaneler • 
. den, teleskoplarla takip edilirler. Te -
'eskoplaruiın milkemmelliii. sayesiiı ~ 
,de, raaathaneler, bize, sık sık, gelip ge 
çen bir ÇOk ~u yıldızlardan bah-
Y8derleır. h seter de, H8rVart ruatha
,_ı, büytlk ltir kUJl'Uld? yıldJmı ar
.. )'Ülapaakta oldulunu haber ver -
~ '~'tcl•ı••.., 

Japon ~ tefkilltına meUıb be1U mlflerdir. Haydutlar, kapaJI kırarak tve
Rualar, etil kuvvetlerinin Tiençini ter- riye girmişler ve,. konsoloshane qyalana 
btmesinden iltifade ederek, muhafı•ı m kamyonlara .. yükliyerek &6ttırmele 
blmıı olan Sovyet konsoloelwıa8iJıe hü- bqlamıflardır. 

oum etmek ve buradaki memurlan bı- (Det.'amı 3 üncü ıa11ftula.) 

Donanmamızın ziyaretleri 
Harp pmilerimizin bir kısmı Ruyaya, diğer bir 

kıam1 da ltalya ve YuıoslaVJ~J• aidiror 

Ruıycıya gidecek olat& fllom w:uta tHzfında Yavuz bulunacaJe 

Donanmamızın dost Rusya, İtalya ve Yugoslavyaya yapacağı seyahaUer ey... 
lfilün onundan sonra başlıyacaktır. Bu seyahatte Yavuz ile Tmaztepe ve Za
fer torpidolan, birinci ikinci İnöntl denizaltı gemileri Rusyaya, Kocatepe, 
Adatepe, torpidolan ile Sakaryl, GGr denizaltı ve Erkin ana gemisi İtalya ft 

Yugoslavyaya gideceklerdir . 

······································~··~····················· 

Deniz maceralarına 
meraklı mısınız? 

e Gemi nasıl çahmr, 
bilirmiıiniz? 

• Korsan kruvazörlerin 
kih ıülünç ve kah 
korkunç olan sergi
zeıtleriai dinlemeJI 
sever misiniz ? 

e Denizalb 2emilerinia 
çarpıımalan hakkında 
malumabmz var mı? 

e Denizlerde isyanlar ne 
ıekilde çıkar ve bub- -

ı hi d d ? Kapta Bum-Bum. LatıterbM CGNla 
n ır, ç uy unuz mu kıJ1Gfedf&de 

Buton bunlar1 size 116 kilo agırhgında, dUnyailn ıı f8ll 
fakat ayni zamanda en kurnu va muthif gemicisi ' 

Denizlerin Makıav8Hı 
Kapt n Bum - Bum 

bekleyiniz! 



2 Sayfa ________________ , 

Her gün 
---~ 

Türkiye.de evvelô. dahili 
Bir turizm hareketi 
Uyandırmak lô.zımdır 

Yazan: Muhittin Ulrgen =. arkın, eski hikmetlcrinı şiir 
-;' ve hikaye ile ifadede en çok 

muvaffak olan meşhur İran şairi Şeyh 
Sadiı göklerin esrannı aramak üzere ba
şuu havaya kaldırar.ak yürüyen filozo
fun önündeki uçuruma nasıl yuvarlan
dığını ne güzel hikaye eder! 

Geçen gün Türkiye dahilinde insan 
hareketlerini gösteren resmi bir istatis
tiği tetkik ederken bu hareketin i?eri g!t
mediğinf, meselil 936 nın 935 senesinden 
düşkün olduğunu görünce, Şeyh Sadinin 
bu hikmetini hatırladım. Mesela, 93.'i se
nesine nazaran, 936 senesinde denlz yol· 
lan idaresi daha az yolcu taşımıştır. Hal
buki 936 senesinde yolcu ücretleri 935 
den daha pahalı değil, belki de daha 
ucuzdu. 

Demek oluyor kı, biz Türkiyeye turi~ 
celbetmek için türlü türlü hayallerle 
meşgul olurken memleket dahilinde ha
reket geri gidiyor. Acaba bunun sebeb
leri nedir? 

* Sebeb çok muhteliftir. Bir kere biz 
Türkler turizme meraklı değiliz. Bizde 
turizm hevesi yeni uyanıyor. İkinci de
recede, Türkiyede turizmi sevenlerin ve 
turist olanların büyük bir kısmı, çanta
larını alınca •Avrupaya giderler; bunlar 
yüksek ve orta derecede turistlerdır. 

Yaz günlerini Avrupanın bir dağında. 

yahut bir İsviçre gölünün kenarında ge
çirmek istiyenlerimiz az değildir ve bu 
sınıf gittikçe çoğalıyor. öteı.i küçük tu
riste gelince, bu, o kadar uzak gitmeğe 
muktedir olmadığı halde, imkan bulduk
ça onun gözü de o taraf tadır. Bu unsu
run memleket içinde turizm yapması, 

hemen hemen imkansızdır; çünkü mem
lekette ya bu sınıfı memnun edecek 
konfor, yahut ta onu kendisine çekecek 
herhangi bir sebeb yoktur. Filan yerin 
havası güzel, suyu buz gibi imiş ve insan 
ne kadar yese bu su onu eritirmiş! Bizde 
memleketi bu tar7.da methetmek umumi 
bir adettir. Halbuki bugünkü insan, tu
rizm için hava ve su aramıyor. Rahat yer, 
ucuz şartlar, kolay hareket ve şen cemi· 
yet istiyor. Bizde bunların hiçbiri yok
tur. Anadolu içinde han tarzında bir pa
lası, sizden kir kokan bir yatak için bir 
lira, İstanbulda Beyoğlunun orta bir o
teli, Avrupa otellerinde yarı ücretle §O· 

förlere verilen bir oda için iki lira ister; 
Büyükadada bir pltıj seferi, bilmem kaç 
liraya malolur; bu şartlar içinde hangi 
turizm? 

SON POSTA. 

Resimli Makale: 

Dünkü genç daha utangaç, daha çekingendi, kendi
sinde haya hissi daha hakimdi. Bununla beraber o za· 
man bile her tarafını kapıyarak denize girenleri tayip 
edenler: 

- Başımıza taş düşmediğine şükredelim, diyenler bu
lunurdu. 

Bugünkü genç daha atılgan, daha müteşebbis, tabiate 
daha yakındır, ve bu böyle olduğu halde onu tayip eden
ler eski zamana nazaran azalmıştır. 

X Degişen a~lak prensipleri ... X 

Her zamanın kendisine göre bir telakki şekli bulun
duğunu unutmamalıyız. Başımızı maziye çevirelim, ah
lak prensi!>lerini iğilmez bir çelik halinde muhafaza e
denler o vakit de vardı, bugün de vardır, fakat üzerinde 
itiraz kabul edilmiyen prensib değişmiştir .. bizim bu de
ğişikliği farketmemize mani olan şey istihalenin hisse
dilmiyecek derecede ağır olmuş olmasıdır. Bununla be
raber ifrata gitmekten her zaman ve her yerde tevakki 
edilmelidir. 

,, ..... _..,. ___________ , 
Sözün Kısası 

Papazın mumyası 
İle karga 

E.Tala_, 
a 

O 
ngilterede New Barnet rnüzesip 
bir aydanberidir, hergün garip 

bir hadiseye sahne olmaktadır. 
Bundan bir kaç ay evvel, müze ida· 

resi, İsa'dan 580 yıl evvelisine ait, Mı· 
sırlı baş rahip Amen Ra'nın mumyası· 
nı tedarik ederek, bunu, üzeri camla 
örtülü bir salonda teşhir etmiş. 

O gün bu gündür, Tanrının sabahı, 
kocaman bir karga gelip, bu cameka •, 
nın üstüne konuyor ve sanki açtırıp ta• 
içeriye girmek istiyormuş gibi, gaga • 
sile cama vuruyormuş. 

Eski Mısırlıların itikatlarına göre, 
ruh bedenden ayrıldıktan sonra, bir ku§ 
şekline girer, ve, zaman zaman, terket• 
tiği vücudu mezarında ziyarete gelir • 
rniş. 

Şimdi bunu hatırlayan New Barnel 
ahalisi, bu karganın, papaz Amen Ra -
nın ruhu olup olmadığında tereddüt e· 
diyor ve heyecanla mütemadiyen bunu 
konuşuyorlarmış. 

Gerçi Firavun devrindeki bir baş 
papazın ruhu, kargadan gayri hiç bir' 
kuşun vücudunda istikrar edemez. Fa· 
kat bana kalırsa, bundan daha kuvvet
,li, ve çok daha yakışık alan bir ihtimal 
vardır ki, o da, hergün, şaşmadan, bık· 
madan, usanmadan bu mumyayı ziya .. 
ret eden bu inatçı zairin taşıdığı ruhl 

cso~ 
papazın dessashğına, mürailiğine, sah -

ARASON DA ) 

tekarlığına ve yanlış ve muzır telkin .. 
lerine kapılmış ve bundan zarar gör " 
müş zavallı bir müridin ruhu olması • 
dır. 

·---------------------------~ 175 metre 
Yiikseklikten denize 
Atlıyan adam 

Hind kadınları 
Hala kendilerini 
Ateşe atıyorlar 

HERGüN BiR FIK. A 
Kış manzarası 

Çallı lbrahim bir dostile birlikte 
resim sergisini geziyordu. Bir kış tab
losunun önünde durdular .. Çallı tablo
ya dikkatli dikkatli baktı1ctan sonra: 

- lyi bir Tessum, dedi, fakat çok 
ten bel.. 

- Kendisini tanıyor musumr? 
- Tanımıyorum amma tembel ol-

duğu yaptığı tablodan belli. Tek ağaç 
yapraklarının resimlerini yapmak 
zahmetine katlanmamak için, bir ilk-

i 
bahar, yahut yaz manzarası intihap 1 
et~nemi§ te kı§ manzarası intil•ap et
mış! ·- . 

Malfım ya? Papazın birine sormuş .. 
lar: ' 

- Cenazelerin başında, kabre kadar• 
ne diye gidersiniz? 

Herif, doğruyu söyleyen takımın "' 
,danmış; şu cevabı vermiş: 

- Gömüldi.iğünü gözlerimle görüp, 
içim rahat olmak için .. Çünkü maazal· 
lah, geriye döneceği tutarsa, kendisini 
aldatıp yanlış yola sevkettiğimden ötü
rü, canıma okur! 

~M~ 
--=-·-=----------....... . . --·--.. 
Bir türlü idam edilemiyen ' 

bir mahkum 
Devlet reislerinin . Qeçenlerde Litvanya meclisi ycnt 
Yaşları .ı ,bir kanun kabul etti. Bu kanuna göre * }:>undan sonra idam mahkfımları bo •. 

Eğer Ankara ile İstanbul arasında or- Devlet reislerinin en genci ile en ğucu gazla idam edilecektir. İşte bU 
gnnik bir alaka bulunmasa, İstanbulun yaşlısı kimdir acaba?.. kanun meclisten çıkarken bir cinaye1 
bir kısmı Ankarada, Ankaranın bir kıs- Bunu araşnran bir İngiliz gazetesi suçlusu da ölüme mahkum edilmiş. Re• 
mı İstanbulda yaşamasa, Ankara • ls- şöyle bir liste hazırlamıştır: isicurnhura yaptığı af müracaatı redde-
tanbul hareketi de olmazdı. Bugün Bugunlerde Hlndistanda .tiind yer- Mısır Kralı Faruk 17 buçuk yaşın- dilmiş. Fakat ne boğucu gaz odası, ne 
İstanbulda yazın biraz turist hareketi U köylüleri arasında bir endişe rüzga- dadır. de bu gazı kullanacak cellat olmadığı 

rı esmektedir. Sebep tc oldukça mü - Romanya kralı Karol 44,. Arnavut - Şu havada uçan adam oı.ı· pa:nı,.,ütçü 1·çın· mahkumA ız· tırap ve korku 1·çı"nde görüyorsak bu, evvelfi Ankaranın. son- ~ 
ra pek mahdud birkaç Anadolu şehrinin hiın! Çünkü Hindlilerin bereket Alla - luk kralı Zogo 42, Yunanıstan kral~ değildir. Meşhur Fransız yüzücülerin- bekleyip durmağa başlamış. Bu vaziyet 
ve bilhassa İstanbulda alakası bulunup hı olan Kali, son zamanlarda kendisi· Jorj 37, Bulgaristan kralı Boris de 33 $ien H~inkele isminde bir ~elikanlı - karşısında müddeiumuminin, mahku .. 
Anadoluda vazife sahibi olanlarm ese- ne insan kurban edilmediği için muğ - yaşındadır. . . . . dır .. Bır çok ~alma şaınpıyonlu~ları mun eskisi gibi kurşuna dizilerek idaıtl 
ridir. Memlekette mevcud bir turizm berdir bu yüzden de mahsul bereke - Devlet reıslerınden ve ıdareyı şa • ternın eden Heınkele 175 metre yuk • edilmesi hakkında yaptığı teklif de red-
hareketinin eseri değildir. tini k~ybetmiştir. hıslarında toplayanlardan en ihti - scklikten böyle elinde bir şemsiye He dedilmiştir. 

Buna mukabil, Türkiyede bulunan ba- Hindli köylülerin kasdettikleri kur- yarı Stalin'dir. Yaşı 58 dir. E? gençle- denize atlamaktadır. Şimdi bu suçlu Litvanyada boğucUı 
zı ecnebiler, bilhassa Almanlar arasın- ban, evli kadınların kendi rızalarile ~i d~ H~le~le d;ktor ~ala~er~dı~ ki, bun /ngilterede ve Amerikada gaz yapılmasını, boğucu gaz odasını~ 
da nisbeten canlı bir turizm hareketi kendilerini ateşe atmaları, yanıp kül ar a ır se ızer ) aşın _a ır cw. inşasını ve boğucu gaz celladının tayı-
vardır. MeselA, tatlı suda yüzmeyı tuzlu olmalarıdır. Amerikalılar "boşanmamak hayvanların kıymeti nini beklemektedir. 
suda yüzmeye tercih eden ve bizım plaj- Hindistana haklın olan İngilizler bu İngilterede Devonshire şehrinde bir _ ........................................................ .-
lann pahalı muhitinden kaçmak istiyen ,kötü, gayri insani adeti el'an ortadan haf tasın tesis ettiler adam on İngiliz lirası para cezasına ve BU GOHKccii 
bir hayli Alman, Sapancanın mav: gölü- ,kaldıramamışlardır. Amerikalılar, memleketlerinde bo· on gün hapse mahkfım edilmiştir. Se. 1-f AVA , 
ne Aşıktırlar; arada bir oraya giderler ve 1. t 1 d M b t'd . şanrnaların fevkalade artmış olduğunu bebi de şudur: yç TAKv!M _ . . . . . 

1 

ş e geçen er e ora a a avnı şe- · - ......,. 
oranın guzelliklerını anlata .anla.~a b~tı- kilde bir vak'a zuhur etmiştir. öİen bir .görerek bir (boşanmamak haftası) te- Bu adam bısiklette hızla gidiyor - Dün hava kısmen açık, luımerı 
remezler. Fakat, bu nasıl bır guzellık? k d" k 

1 
k k 

1 
b 

1 
k sis etmişlerdir. Bu hafta zarfında A - muş. Arkasındaki demire de bir iple u-

Sapan - 11.ğin 'Al t . t" avu atın cese ı ya ı ır en a a a ı .k d k. b k hAk' k b" k"" w K.. yağmur geçti canın guze ı e, man urıs ı d b 
1 

k b" d b" f merı a a ımse oşarumyaca , a ım .fa ır opek baglamış. opek bısik -
iptidai bir güzell"k d"ye bak arasın a u unan arısı ır en ıre ır- h' b. "fti k A~ d il ı · .. • · · d. w • • • nu··n yazın ı"lk ve ı:rlddetlı· ya"'ınurU ı ı ar ve onun · . . . . . . ıç ır çı ayırmıyaca ve em e etın sur atıne yetışeme ıgı ıçın sürü- ıt· & 

medeni güzellikten hayli yorulmuş olnn lamış, ~en?~sım,. mu~z:am ateşın ıç~ne Havva devrindenberi ilk defa olmak Ü- nüyormuş. Halk bunu görmüş, ve mah- yağmıştır. Öğleye doğru saat 11.16 dA 
ruhu, bu iptidai güzellikten de memnun- at1?1ış, Ingılızlerı.? butun gayretlerme zere karı kocasından ve koca da karı - keme de adamı bu yüzden mahkı1rn et- karayelden şarka,_.-....,~~~m 
dur: Bu, onun için bir yeniliktir; bizim ragmen yanıp kül olmuştur. sından, emin olarak bir hafta yaşaya - miş. doğru esen bir rüz. 
için Sapanca, memleketin her yerindeki İç Hindistanda gene böyle bir ka • bileceklerdir. Amerikalılar bu haftanın Amerikada da başka bir adam elli garla başlıyan yağ- ı::J 
parçalardan bıri olmaktan dışarı çı- dm yakılması işine tavassut eden iki bütün dünyaya yayılmasını, ayni şe - metrelik bir binadan aşağıya bir köpek mur 11.45 I! kadaı 
ka~az. Hatta, bu sene orada güzel bır yerli de müebbcd kalebendliğe mah - kilde tatbik edilmesini arzu ediyorlar- attığı için, bir sene müddetle hapse mah devam etmiş, şehre 
gazıno yapılmış olsa bile! kfırn edilmiştir. mış! kum edilmiştir. 

* Görülüyor ki Tiirkiyede Türk turizmı 
yok denecek· derecede azdır. Türk turis
tini Türkiye nüfusuna nısb t i!tlığun.iz 
zaman elde ed ceğimiz :nctice1 başk.1 
memleketlerdekine nisbelle o kadar aşa
ğıdır ki, bugün .bö le bir nisbeti yapma
yı mümkiln kılacak rakamların elde bu
lunmamasına şükretmek lazımdır. Aksi 
takdirde Türkiyede hareket medeniyeti-

(DPunmı 3 üncü ıayfada) 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bu hAdiseyi gören bir 1trkadaşımızdır: durdurdu: Sırtından zenbillerini indirtti. Birbirinden a· 
Adamın biri, iki ufak ~nbile öteberi eşya doldurmuş yırttı. Ve adam hiç ses çıkarmadı, zenbillerden birini bir 

ve bu iki zenbil,i birbirine bağlayıp omuzuna alınıştı. eline ve ötekini öbür eline aldı ve öylece Köprüyü geç
Tam Kôpril başına geldiği zaman zabıta memuru adamı ti. 

lSTER iNAN İSTER 1 NAN M Af 

L------------------------·-------------------------------.J 

20 milimetre yağmur -

yağmıştır. Bu arada 
Boğaziçinde hafif bfr 
bora görüJ.müştür.~~-

En fazla sıcaklık 30, en az sıcaklık. 
olarak kaydedilmiştir. 

Günq : 4.Slf Ôj'le : 12-~ 
ikindi : 16, 15 - Aqam : 19. :1 
Yataı : 21.14 - İıualc : l-:

6 
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TELGRAF ·. HABERLERi 
Çin - Japon harbinin 

vahim neticeleri 
Rusya, Japonyayı protesto etti, Japonlar protestoyu 

kabul etmeyip reddettiler. 
Rus - Japon gerginliği bir kat daha arttı 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
l'iençindeki Sovyet konsolosu Smi:-

tı0y Japon başkonsolosu Horiuşi'ye mü
~caat etmiş ise de Horiuşi tarafmda.n 

buı edilmemiştir. 

meti Tokyodaki maslahatgüzarı vasıta- dirildiğine göre 1 3 üncü Çin ordusu -
sile Japon hariciye bakanlığı nezdınde nun gelişi Kalgan'da heyecan uyandır-
ş!ddetli prot~toda bulunmuştur. _mıştır. 

Sovyet hükumeti mes'ullerin derhal Bu ordunun 19 36 da birdenbire 

Sınirnov Kisi ile görüşürken, konsolos
ııaııeye karşı da bu tecavüz yapılmıştır. 
tn Sovyet konsolosunun talebi üzerine, 

1 
eseıe, bilahare, Tiençin şehri konso-

0081ar heyetinin konferansında mevzuu 
k:hsedilmiş ise de bu içtimada Japo~ 

tevkifi hususunu ve şiddetli tecziyesini Paolian - Miako'yu işgal etmek sure
istcmektedir. tile Japon - Mogol ordusunun ileri lıa. 

Sovyet hükumeti, alınan eşyanın der- reketini parlak bir şekilde durdurmuş 
hal iadesi, vukubulan zararın tazmini ve olduğu hatırlardadır. 

konsoloshanenin muhafazası için tedbir- Çinlilerin hazırlıklan 
ler alınmasını ısrarla taleb etmektedir. 

nsolosu hazır bulunmamıştır. 
J aponlar protestoyu reddettiler . Tokio 3 (AA.) - Ç~ ordusu Tien-
Tokyo, 3 - Sovyet maslahatgüzarı çın - ~euko.w hattına ~gır !'°~ kuv. -

hükumetinin Tiençin taarruzu hakkın· vetle~ı t~ıt ~tmekt~~· Tıenç~ hadı
daki notasını Hariciye Bakanlığına ver- selerı netıcesınde rıc at etmış olan 
miştir. ;8 inci fır~aya ~e~p bazı müfreze-

ıS J\ahnan haberlere göre, haydut çetesi 
.,, ovYet konsoloshanesini soymakta dc
ltn eylemektedir. 

J aponlara göre 
eııts!okyo 3 - Hariciye nezareti, Ti
il ın'deki Sovyet konsoloshanesin~ kar
lle Yapılan taarruz hakkında bir tebJiğ 

Domei ajansı, protestonun reddo • ,er, cephe~ en ıl~n n~ktası addedi • 
lunduğunu bildirmektedir. len Maşang da tahşıt edılmektedlı:. -Nazır muavini, konsoloshaneye ya - Siya.si münasebet kesildi 

§retınişt· 
pılan t~~~ruza Japon .a~kerlerinin işti- Tokio 3 (AA.) _Asabi gazetesine 
rak ettıgı hakkındakı ıymanın J apon göre Nankin'de Japonya ile siyasi mü
ordusuna karşı müsamaha edilm iyecek nasebat bilkuvve münkati added:ilmek
bir hareket olduğunu ilave etmekte - tedir. 

\' ır. 

n.Us?ılan tahkikat, Japonların beyaz 
gOst arı asla tanımamakta olduklarını 

ermiştir. 

A1 Rusyanm protestosu 
ti" 0skova 3 (A.A.) - Tas ajansı bildi-

.ı Or· Ba 
tı:ıı 

1 
· zı Japon makamatının yardı-

dir. 
Çin· Japon harbi 

Nankin 3 - Çin Central News ajan
sı, bir Çin • Japon harbının artık önü
ne geçilmez bir hal aldığı fikrindedir. 

13 üncü Çin ordusu 
Tokio, 3 (A.A.) - Tiençin'den bil -

~a y"r~ beyaz Rus çetelerinin bir ağustos
'apt ıençindeki Sovyet konsolosluğuna 
~rı tecavüz üzerine, Sovyet hükıi-

F tanko kuvvetleri tekrar] 
llınumi taarruza geçtiler 
Madridde sivil halkın tahliyesini temin için bir 

komisyon teşkil edildi 
Si londra 3 (Hususi) - Madrid cepht· ı rekete geçtikleri haber verilmektedır. 
lt~de tekrar faaliyete geçen Franko Umumi bir taarruzun başlıyacağı tahmtn 
diğvv~Ueri tarafından biri sabah erken, ediliyor. 
det1 de öğleden sonra olmak üzere iki Madrid 3 (A.A.) - Asiler son günler
le~· Şehri havadan bombardıman etmiş- de kaybettikleri mevzileri tekrar ele ge-

V ır. çirmek için bu sabah gün doğarken Ca-
Sin· alensiya hükumeti, Mndridin ıaşı~ ratianethellch bölgesinde şiddetli bir ta
'ltıe~ ~e. sivil halkın tahliyesini temin et- arruza geçmişlerdir. Hükumetçiler mu-
~ ıçın bir komisyon kurmuştur. kabil taarruz yapmışlar ve asilero~n bir 
rankocuların diğer cephelerde de ha- kaç mevzi daha almışlardır. c -----------eza yirde 6 1 İngiltere 

~iindenberi devam İtalyadan 
den bir yangın Ne istiyor? 

ç1~Uiyir 3 (A.A.) - 28 temmuzda Londra 3 (Hususi) - Başvekil Çembr-
Utn ~ olan yangın, halihazırda Leto- len ile Musolini arasında teati edilen 
fazıeux. Inıntakasında 7.000 kehtardan mektubların mündericatı henüz tanıa
l'a a hır orman sahasında tahribat le- mile anlaşılamamıştır. Paris, Berlin ve 
\ıe ~t.~ektedir. Felaket, bir çok bağları Roma matbuatı muhtelif tahminler ileri 
<le hı tı.i.kleri tahrip etmi.ş. olduğu hal-

en sürmektedirler. len uz durmamıştır. ününe rastge- . 

Japoınlana zayiatı 

Tokio 3 (AA.) - Harbiye Bakan -
lığı, şimali Çin deki J apon ordusunun 
1 - 1 tarihindenberi zayiatunn 330 ö
lü ve 830 yaralı olduğunu bildirmiş .. 
tir. 

ithalat ve 
ihracatımız 

gittikçe artıyor 
En çok mal ithal ve ihraç 

ettiğimiz memleket 
Almanyadır 

Ankara 3 (A.A.) - Dış ticaretimiz 
hakkında verilen resmi rakamlara göre, 
1937 yılının ilk beş ayı içindeki ihraca
tımız kıymet itibariyle 50.145.485 liraya, 
ithalatımız ise 38.019.548 liraya varmış 
bulunmaktadır. 

1936 nın ayni ayları içindeki ihracatı
mız ise 36 milyon 14.798, ithalatımız da 
35.723.923 liradan ibaret idi. 

1937 yılının beş ayı içindeki ihracat 
ve ithalatımızın başlıca memleketler a
rasında sureti inkisamına ait rakamlara 
göre de, umumi füracatunızın yüzde 
46,33 ünü teşkil eden 23.228.478 lira ile 
Almanya birinci gelmektedir. 4.869.623 
lira ile Birleşik Amerika ikinciliği, 
2.630.246 lira ile de İngiltere üçüncülüğü 
almaktadır. 

r 
Atatürk 
Bügükadada 

, 
Reisicumhur Atatürk dün Büyük

adayı şereflendirmişlerdir. Atatürk 
bir müddet Yürükalide istirahat et
mişler, denizde eğlenen çocukları ça
ğırarak iltifatta bulunmuşlardır. Ata
türkün geldiğini gören ve piajda bu
lunan halk sevinç tezahüratı yapllll§~ 

lardır. 

Vindsor Dükü 
Ven edik 

sahillerinde 

~ 

V ind.!or .DtlJtti Venedilcte dÜfÜne 
dÜ§Üne denize giriyor 

.E 
e Yeni /ngiliz - İtalyan 

mukarenet te;ebbüsü 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a 

O 
ngiltere ile İtalya arasındaki müna-: 

sebetleri islB.h etmek maksadile ya-
pılan teşebbüsler gösteriyor ki İngiltere 
tarafından sulhun idamesine atfedilen e
hemmiyet dün ne kadar büyük idise bu-

gün de ayni nisbeti muhafaza etmekte
dir. Bu hadise şunu bir kat daha mey
dana çıkarmıştır ki İngilterenin realiteyi 
aynen ve zamanında müşahede etme ka
biliyeti kuvvetinden hiç bir şey kaybet· 
memiştir. İngiltere, İspanyadaki vaziye
tin gün geçtikçe milliyetperverler lehi
ne inkişaf ettiğini ve bunda ha!yanın 
Almanya ile birlikte mühim bir amil ol· 
duklannı ihmal etmek gibi bir gaflet 
gösteremezdi. Bu sebepledir ki başvekil 
Çemberlayn, İtalya başvekili B. Muso
lini ile muhabereye girişmeyi lüzumlu 
gördü. Akdenizde bugün taraflarca işgal 
edilen mevzilerin değişmesi gibi bir şey 
beklenemez. Böyle bir şeye intizar olu -
namıyacağı içindir ki İngiliz v~ İtalya 
başvekilleri arasında taati olunan mek· 
·tupların muhteviyatı merak uyandır .. 
maktan geri kalmıyor. Eğer bu iki dev· 
let mevcut fili vaziyeti esas bilerek müs· 
takbel hattı hareketlerinde bunu mebde 
sayacaklarsa, lbugüne kadar yapılmış o
lan acı münakaşalara neden lüzum gö
rülmüş olduğu haklı bir sual olarak so
rulabilir. Eğer bu hareket, İtalyan - Af.: 

man tesanüdünü bozmıya matuf bir ma· 
nevra ise, şimdiye kadar geçen vukuat, 
bu nevi tuzak modasının çoktan geçmi~ 
olduğunu bize göstermiştir. Şu hale na
zaran İngiliz - İtalyan mukarenet teşelr 
büsü, şu veya bu esası nazarı dikkate a· 
larak atılmış muayyen hedefli bir itilaf 
adımı değil, umumi meseleler etrafındc1 
anlaşma zihniyeti ile hareket etmeyi te
menni eden şimdilik eflatuni mahiyette 
bir tezahürdür. Görünen şey, şimdilik 
bundan ibarettir. - Selim Ragıp ı-:mcç 

Adanadaki mensucat 
fabrikası satıldı 

Adana, 3 (Hususi) - Şehrimizdeki 
Ziraat bankası mensucat fabrikası Ma. 
latya bez ve iplik fabrikası Türk Ano
nim şirketi tarafından satın alınmış · 
tır. Fabrikayı devir almak üzere ikl 
mühendis gelmiştir. 

Arza yaklaşan 
Kuyrukluyıldız 

(Ba§tc.rafı 1 inci sayfada) . 

Hamidiye lzmirde 
Verilen malUmata göre; bu yıldız a. : 

ğustosun onunda kutup yıldızı yanında 
İzmir 3 (A.A.) - Hamidiye mek- - gözle görülebilecek kadar yaklaşacak

tep gemisi dün saat 15 de limana gel- tır. Kuyruklu yıldız, bu sabah saat b~ 
miş ve top atmak suretile şehri selam- ten itibaren kutup yıldızı yanında yeı 
ladıktan sonra kışla önünde demirle - alacak, fakat, en ziyade parlaklığını a
miştir. ğustosun onunda iktisap edecektir. Bu 

Türkiyede evvela dahili 
Bir turizm hareketi 
Uyandırmak lazımdır 

yıldızdan arzımıza gelmesı muhtemel 
hiç bir tehlike yoktur. Zira, kuyruklu 
yıldız, bize, en yakın olarak 86 milyon 
kilometre mesafeden geçecektir. 

lneskenleri de tehdit etmektedir. Bu rnekytublarm metninın yakında 
-neşredilecegi anlaşılmaktadır. 

~lllJtar Fakültesi 

İthalatta ise, yine umum ithalatımızın 
yüzde 42,74 ünü teşkil eden 16.250.225 
lira ile Almanya birinciliği almaktadır. (Baştarafı 2 inci sayfada) 

Bunu öğrendikten sonra, dün akşam 
rasathane müdürü Bay Fatinle görüş· 
tük. Bize dedi ki: 

alebesi Malatyada 
~e~~ana, 3 (Hususi) - Tarsus ve 
lit~'.n?e tetkikatta bulunan profesör 
~tıl~ ~ın başkanlığındaki baytar fa -
tluıe sı talebeleri sabah şehrimize dön-
1~. r, akşam Malatyaya hareket etti • 

~~~kikattan istifadeli neticeler elde 
"'1Ştir. 

Yunanistanda bug ün 
Şenlikler yapılacak 

%-1~tina 3 (A.A.) - Atina ajansı bil· 
.ıOr· 

~~t~n Yunanistan 4 Ağustos reji -
Yıldönürnünü kutlamağa hazır -

r ttıcıor. Bütün vilayetler yarın stad -
ı- le a 1 soo vilayetlinin milli kıyafet

~4ı. "Yapacakları geçide iştirak için ka 
,._ g{)e erkeklerden mürekke..,P. h~y'et

tldermektedirler. 

5.010.879 lira ile Amerika ikincı ve nin noksanlık derecesinin bizim ne de-
Buna intizaren, iki başvekilin temas İ d ·· ·· ·· ·· k ğ 3.182.806 lira ile de talya üçüncü gel- receler e yuzumuzu ızartaca mı her-

ettikleri meseleler hakkında gazetelerin mektedir. kes kolaylıkla tahmin edebilir. 

- Evet.. filvaki, bir kuyruklu yıl .
dız, ağustosun onunda, dikkatli bir 
gözle seçilebilecek kadar arza yakla .. faraziyeleri şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Akdenizdcki mütekabilen kazanı
lan mevkilere riayet esasına müstenid 
tam bir ahenk. 

2 - Habeşistan meselesinin makul bir 
şekilde halli. 

3 - İspanya meselesinde makııl ve 
Avrupanın umumi menfaatlerine uygun 
muvakkat bir sureti tesviye. 

4 - Yeni bir Lokarnonun akdi. 

Kasımpaşada iki 
ev yandı 

Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde 

Tayyareci Zeki sokağında İkbalin 13 nu
maralı boş evinden dün akşam yangın 
çıkmış, yanındaki Yaşarın evi de yan -
dıktan sonra söndürülmüştür. Yangının 

dikkatsizl*ten çı,ktığı , anlaşıl!l'l:ıştlr. 

lktısat Veklli 
Ayvalıkta 

Ayvalık 3 (A.A.) - İktısat Vekili 
Celal Bayar refakatl~rinde İş Bankası 
erkanı olduğu halde Ipar ~atile Midil
liden buraya gelmiş ve iktısadi tetkik
lere başlamıştır. Vekil burada iki gün 
kalacaktır. 

Suriye Yüksek komiseri 
tayyare ile Parise gitti 

Fransanın Suriye yüksek komiseri 
Kont dö Martel'in tayyare ile Beruttan 
Parise gittiği haber alınmıştır. 

Paristen dönüşünde, şehrimize uğ
raması muhtemel olan Kont dö Mar -
tel'in bu seyahatini Suriye ile Fransa 
arasındaki bazı meselelerle alakadar 
olduğu söylenmektedir. 

Bugünkü şartlar dahilinde, Türkiye 
Avrupalı turisti memnun edemez; bu bir şacaktır. Fakat. semada nazarı dikka-
hayaldir· bununla uğraşmak kat'ıyyen ti celbedecek kadar büyük olarak gö. 

' • rülmiyecektir. Bu, :rr.utad devrini ya -
abestir; bundan vazgeçip dahilı turizmi . kl ld d b 

1 pan hır kuyru u yı ız ır ve un ar-
artıracak tedbirleri düşünmeliyiz. Şeyh d b " - her zaman b"" ı · an ır çogu, , oy e, cıva· 

rımızdan geçmektedir. Sadinin filozofu gibi gözlerimizi gökler
deki esrara değil, bir yirminci asır insanı 
gibi yerdeki hakikate çevirmeliyiz. Yerde r 
ki hakikatte evveln Türkü Türkiye içinde 
gezmeğe alıştırmaktır. Zaten turizmin 

Şeker kuponları 

, 
Gazetemizin Ulusal Ekonomi ve 

arttırma kurumu ile müştereken 
tertip ettiği (Ev k::ıdınının şeker 

kuponu) müsabakasının kupon gön 
derme müddeti ayın 15 inde bit -
mektedir. Cemiyet bu müddetten 

inkşaf tarihi başka memleketlerd~ de 
böyle olmuştur: Evvela dahili turizm in
kişaf etmiş, sonra harici turizm devri 
gelmiştir. Dahili turizm, memlekette ha
reket kolaylıklarını, yolları, otelleri, ne-

§eli muhitler teşekkülünü temin eder. 
Ancak bundan sonradır ki memlekete 
hariçten turist gelir. 

Böyle bir tekamülün şartları nedir? 
Onu da başka bir makaleye bırakalım. 

Muhittin Birgen 

sonra gelen kuponları nazarı dik
kate almayacağını bildirmektedir. 
Müsabakaya girmek için ayın on 
beşinden evvel kuponları gönder
mek ve matbaaıwzdam numtua al
mak 18zundır. 
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Dünkü bora ve yağmur 
Yağmur lstanbul civarında bahçe mahsulleri için çok 

faydah oldu, şehirde bir. tramvaya yıldırırn düttü 

Dünldi yağmurda Aksaraym hali 

Japon gemileri 
bu sabah 

limanımıza geldiler 
Memleketimizi ziyaret edecek olan 

1 Japon harp gemileri bugün limanımı
za gelmiş bulunmaktadırlar. 

Vis Amiral Koga'nın komutanlığın
da İvete ve Yokuma ismindeki gemi -
ler dün Çanakkaleden geçmişlerdir. 
Gemiler bu sabah limanımıza vasıl ol
m~lardır. 

Vis Amiral Koga saat 11 de karaya 
çıkınca merasimle karşılanacak ve Dol 
mabahçe sarayına giderek defteri malı. 
ıı11su imzalayacaktır. Müteakıben Ami
ra! ile otuz subay, yüze yakın deniz as 
kert Tophane, Yeniçarşı ve Galatasa -
ray yolile Taksime çıkacaklardır. Ami
ral, büyük merasimle Cumhuriyet fi -
bidesine çelenk koyacaktır. 

Bu merasimde İstanbul Valisi, Harp 
Akademisi komutanı, Bahriye okulu 
komutanı, Japon sefareti erk8.nı, diğer 
zevat, bahrlyemize mensup bir müfre
ze bulunacaktır. 

Misafirler şeref ine bu akşam Vali 
tarafından Tarabyada Tokatliyan ote-
1Jnde bir ziyafet verilecektir. 

Yarın da 19,30 ile 20,30 arasında 

Japon gemisi bandosu Taksim Cum -
huriyet meydanında halka konser ve -
recektir. Ağustos cuma günü t 5 den 
17 ye kadar gemiyi halk gezecektir. 
Ayni akşam Perapalasta resmi kabul 
vardır. Cumartesi akşamı Japon sefiri 
bir ziyafet verecektir. 

Sarhoş bir kadın şofürü düğd ü, 
serkomiserin de elini ısırd ı 

Dün, Hasan lozı Ünzile isminde bir 
kadının sarhoşluk suçundan Asliye 
.f üncü cezada duruşması yapılmıştır. 

Hadise şudur: Ünzile evvelki gün 
şoför Osmanın otomobiline binmiş: fa
kat, fazla sarhoş bir halde olduğundan, 
biraz sonra şoförle kavgaya başlamış -
tır. Kavga gitgide büyümüş, kadın Os
mana tokat atmağa kalkıştığı sırada, 

Beşiktaşta Akaretlerden geçerken, po -
lis noktasının dikkatini celbederek, 
otomobil durdurulmuştur. Noktadaki 
polis memuru hadiseyi öğrenince sar
hoş kadını merkeze davet etmiştir. Fa
kat, sarhoşluğu büsbütün artmış ola -
cak ki, Ünzile merkezde de komiser Rı
za ile münakaşaya başlamış; bir aralık 
daha ileri giderek, komiserin üstüne 
hücumla, sol elini ısırmıştır. 

Suçlu, dün yapılan duruşmasında 
suçunu inkAr etmek istediyse de, din -
lenilen şahitler suçu sabit gösterecek 
şekilde şehadette bulunmuşlardır. Ün
zilenin evvelce de iki mahkumiyeti bu
lunduğu anlaşılmış, liu mahkfuniyetle
rinin sebebi anlaşıhnak için muhake -
me başka güne bırakılmıştır. 

Bir doktor mahkum oldu 
Bir müddet evvel Hukuk mahkeme. 

lerinden birinde aleyhine verilen bir 
gıyap kararını sirkatten suçlu doktor 
Enverin duruşmasına Asliye 2 ınci ce-

Ti/ o vak' al arı 
Günde altıya 
Düştü 

za mahkemesinde devam edilmek 
di. 

Duruşma dün bitmiş ve Dr. En\ 
suçu sabit olduğundan, 6 ay 20 
hapsine karar verilmiştir. 

Ferhat metresinin 
Ötümünii duyunca 
Çılgına döndii . 

Büyükdere çayırında metresi :;ı.
hayı yaralamak suretile ölümüne 
bebiyet veren Ferhad tevkıf oıı.ın 
du. Ferhad dün sorgusunun yap 1 

sı için, 2 inci sorgu hakimliğine 
rülmüştür. Bir aralık, metresinin 
tanede öldüğü kendisine söyiel1 

suçlu, akli bir buhran geçirmiş, ye! 
yatmış, bağırmaya başlamış, tee 
ründen çığlık çığlığa ağlamıştır. ~ 
yet kendisi teskin olunarak, güçl 
sorgusu yapılabilmiştir. 

Bir köylü hUkOmeti tahkir 
suçu}'la muhakeme ediliyor 
Çatalcanın İhsaniye köyü ih: 

hey'etinden İsmail oğlu Halil bül\1.l 
tin şahsiyeti maneviyesini tahkir 
çu ile ve Adliye Vekaletinin hak}{ 
takibat yapılmasına dair emrile 
ceza mahkomesindc muhakeme B 

alınmıştır. Dün bir kısım şahitler 
lenmiş, gelmeyen şahitıerin ceJbı 
muhakeme başka güne kalmıştır. 

Evvelki günkü şiddetli sıcaklardan ı Bu yağmurlar, civardaki bahçe mah 
sonra dün saat on bir raddelerinde es- sulatı için cüz'i miktarda faydalı ol -

mekte olan poyraz karayele dönmüş, muşsa da, vaziyeti fena olduğunu dün Dün akşam Kasımpaşada acıklı bir Şehirde tifo vak'aları bir kaç gün. Hükumetimiz tarafından inşası 
beş dakıka kadar süren bir bora olmuş, yazdığımız mısırlara hiç bir tesir yap- kaza olmus bir kuyucu ölmüştür. denberi azalmış bulunmaktadır. Son 24 rarlaştırılan lokomotif fabrika5ı 

Kasımpaşada J?ir 
kuyucu, kuyuya 
düşerek öldü 

Lokomotif 
Fabrikası 
için teklif 

civar~ m~htelif yerler~ _bir kaç yıldı- mamıştır. Çü~'. mısırlar mahvo~.mu~ Vak'a şöyle-~lınuştur: saat zarfında tesbit ~dilen tifo. ~ak~a!a- büvük bir İngiliz firmaS) namına 
nm düşm~, sa~t on. bırı ~on altı ~eçe tur~~ a~tık ~ıç hır suretle tencbbut et- Kasımpaşada Balaban hanında bak- rının sayısı 6 dır. Dun 5289 kişı bırın- lifte bulunmak üzere yakında Va.)1 

~ldukç~ şıddetlıc.e. bır yagmur sagna- mesı ıhtımalı kalmamıştır. kal Tabirin dükkanı yanındaki kuyu _ ci, 5091 kişi ikinci aşılarını yaptırmış- minde bir mümessil şehrimize gc 
gı gelmış ve on ~ı~ı kırk beş geçeye ka- Bir tramvaya da yıldınm düştü nun taş örmelerini yapmayı Faik ve A- }ardır. Ankaraya gidecektir. 
dar devam etmıştır. Bu zaman zarfm- .. .. . li isminde iki işçi Üzerlerine almışlar- Bedava tifo aşısı Avrupada bu işler hakkında tetı' 
da şehre yağan yağmurun miktarı yir Dunku yağmur esnasında, Sırke • d l Gülhane parkının kö~esindeki A - ---!!' . ·ı· t . b 1 u t - ci - Topkapı arasında işleyen 4o1 nu - dır. Bunlardan Faik kuyu a ça ışıyor, k"" k'" b' da bed -s b" tif ler yapan Nafia Vekili Ali ÇetıJJP 
mı mı ıme reyı u m ş ur. . . . 80 _ Ali de kendisine taş veriyordu. Kuyu- lay oş u ınasın ava ır 0 aşı da yakında döneceğinden Vayt, '\ Yağmur, Şilede daha mebzul mik - maralı vatmanın ıdaresındekt nu d ki -r;. ik k t ıa d g- .. _ istasyonu tesis ettik. 

d - b h h ıı · · · k maralı tramvay arabası Aksaray kara- a .ra a şam saa e 0 ru u .. 
17 

d ile de görüşecektir. 
tar a yagmış, a çe mrı. su erı ıçın ço . . zerine gelen ani bir fenalık neticesinde Pazardan başka her gun saat en Karabük fabrikasım kuracak 
faydalı olınuştur. k~lun.~ gelırken tramvaya bır yıl?.ırım müvazenesini kaybederek kuyuya düş- 20 ye kadar aşılanmak isteyen yurd -

_Kartal civa~ında da İstanbulda ol- duşmuş, fakat, vatman durmak uzere müş ve derhal ölmüştür. daşlarıınız müracaatta serbesttirler. mühendisler geldiler ' 
dugu kadar yagmış, Çatalca ve Çek . cereyanı kestiği için hiç bir kaza olma. Bu ani kaza karşısında şaşıran Ali c. H. P. Alemdar Karabük demir ve çelik fabr 
mece ha~a~isindcyse bir serpinti halin- mıştır. Yolcular da çıkan dumanlardan öteye beriye koşuşmağa baslamış, et • K. Başkanı in~aahnı üzerine alan İngiliz şirl•;ıi 
de geçmıştır. - - - - - - - - ~ biraz heyecana düşmüşlerdir. raftan yardım istemiştir. • İ. Biringen mensup yedi mühendis dün Lon 

..... -n--·v· -· .._ -·-- - Az sonra ~avallı Faiğin cesedi ölü dan şehrimize gelmişlerdir. Diğer 
Ekmekler kağıt Hayvan hastanesinde olarak kuyudan çıkarılmışhr. Sırtta ve sırıkta satıcılık da hendisler de yakında ge1ecek1~ 
,..,, b yasak edildi Mühendisler Karabük'e giderek i.Ş ı or alarda Bir yılda 14,550 Kaza hakkında zabıta tarafından 

dı c ed M g Bu sabahtan itibaren Beyoğlu ve Be- lıyacaklardır . Satılacak Uayvan tedavı· edildi tahkikat yapılmakta r. es or a ----
ıı ~ kaldırılmıştır. şiktaş kazalarında da sırtla, sırıkla ve Hamamcılann itirazı varid 

Belediye, mt)htelif semtlerdeki fı -

nnları gayri muayyen saat ve vakitler
de teftiş ettirmektedir. Bundan sonra 
ekmekler fmnlardan çıkar çıkmaz, tor
ba şeklinde ince ve temiz kağıtlara sa
tılacak ve o şekılde satılacaktır. Bu şe
kılde hareket etmıyen fırıncılar ceza 
~örecektır. 

Fatihteki hayvan hastanesinde son bir ------- başta hamallık yasak edilmiştir. Bu işe 
ı Muhl·u:_ Ostündag· ıaeliyor memur edilen zabıta memurları erken görülmedi sene zarfında beygir, katır, ll'.ler ~ep, sı- uuı • d) 

ğır, koyun, keçi, köpek, kedi ve kümes İstanbul Vali, Belediye Reisi ve ken mevkilerini almışlar ve kontrole 38 hamam sahibi dün bele , 
hayvanatı olmak üzere 14,550 h9.yvann Parti Başkanı Muhittin Üstündağ bir başlamışlardır. Bu suretle Fatih, E - giderek Vali vekilini ziyaret et11_1tl 
bakılmış ve bunlardan '803 üne amelı - iki güne kadar Paris civanndaki Vit - minönü, Beyoğ1u ve Beşiktaş kazala - ve içinde koli basil mevcut oldtl~, 
yat yapılmıştır. rel şehr' den hareket ederek Viyana- nnda hamallık kalkmış bu\unmakta - dan kapahlan Kırkçeşme suyunı.ı ıf. 

927 yılında kurulan hayvan hastane - ya gidecek Viy.anada üç gün kaldıktan .dır. Ayni memnuiyet Kadıköy, Üskü - rine kaim olacak şehir suyunu~ ~9 ıı 
smdc şimdiye kadar 70 bin hayvnn.ıı ba - sonra ayın 18 .inci sabahı istanbula gel dar, Beykoz kazalarında ayın onunda, lara maliyet fiatına ~·e.~m~sınüı11' 
kılmıştır. miş olacaktır. Adalar, Bakırköy, Sarıyer kazalarında halde zarar edeceklerını ılerı s ı.ı 

ayın 20 inde tatbik edilecektir. lerdir. Belediye, hamamcıların. b tı . ...... ............................ 

Bütün radyo sahipleri 
ruhsatname alacaklar 

Fener bahçede sünnet düğünfi Bu mıntakalarda hamallıkla bera - dişesini varid görmemiştir. Zırn ~ 
Kızılay Kapalıçarşı şubesi Fener - ber satıcıların da sırtlarında ve sırıkla mamlarda bir kişi azami 5 - 6 1;t.J 

bahçede Cumartesi akşamı bir sünnet omuzlarında satacak taşımaları mem - su ile yıkanmaktadır. Bu kada~eO' 
düğünü tertip etmiştir. Mütenevvi eğ- nudur. Yoğurt ve sütçüler güyüm ve 60 paraya mal olmaktadır. 13, •C l 
lenceleri ihtiva eden düğün programı tenekelerini omuzlarına 'koyduk lan so hamamlara şehir suyunu umulll1 ;~ 
pazar sabahına kadar devam edecek - P=.~a::~:;:~~a~~~r~ ............ ~~ .v.e!~~~.!~:.~~~r!n!~~ 

Üç gtindenberi tatbikıne geçılmiş1 Abonman ücrctlerinm tesviyesinde- tir. # 
olan yenı telsiz kanununa göre h~r :rad ki esas şudur: ........................................................... -

)10 sahibinin b1r ruhsntnnmesi olacak-1 Mali senenin ilk altı .ayı zarflnda 
tır. Evvelce tesvi.>~ edılen abonman' müracaat edenlerden tam ücret alın • 
ücretlcrıne mukabil ve en mnkbuz - caktır ve abonmanları mali sene ba -
l~r ruhsatname mahiyetındc idı. Şim - şından başlar. İkinci alta ayın her11aIJ.- Bu a'kşam dansıı sinema suvaresl 
d~ bunlan~ ruhsatname bakm1ından gi bir gününde müracaat edenler se - saat 22 de 

Heybeli Plajında 

hır kıymetı kalmamıştır. Gerek bun - nelik ücretın nısfını verirler ve abon
lar gerek hiç abone kaydedilmemiş manian mali senenin ortasından baş -
kimseler ağustos ayı içinde en ya'kın lar. 
posta idar,esine müracaatla ruhsatna • Radıo tesisat ve cihaz sahipleri bun 
rne alacaklardır. ları ı...~nansın kullanmasın ruhsatna -

Y.eni kaydedılecekler a~ ni 7.aman • mc nlacaklardır. Ağustos ayından son. 
da abonman ücretini de tesvıyc edecek- ra 30 eyllıle kadar !ruhsatname için mü 
]erdir. Evvelce, abone olan radyo sa - racaat edenlerden abone ücreti yüzde 
hipleri, abonman ücret eri mali sene - ) irmi fazlasıle alınacaktır. 30 eyliilden 
den mali seneye tahsil edileceğındcn, sonra müracaat edenlerden abonman 
evvelki abone'erı hangı ayda bitıyorsa ücreti cezasile beraber tahsil edildik -
o aydan tıbaren önümüzdeki m 1i sc- ten başka, kendileri de Cumhuriyet 
ne başmn kadar kaç ay varsa onun da müddeiumumi iğine verilecek, bu gi
farkmı vermek suretile .abone eıini ye bıler hakkında kanunda yazılı hapis ve 
nilcyeceklerdir. para cezahırı hükmolun~aktır. 

Beyaz Kelebek 
F.f'an:zisha Gaal tarafından 

MALK OPERttTI 

Bu akşam 

An•dol uhlsarın

da ldmanyurdu 
bahçesinde 

Ş/R/N 
T EYZE 

Operet 2 perde 

lstanbul Belediyesinden : 

1 O Ağu&tos 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprü~ u; 
rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ıle bi1' 
lediye tenbihi hükümlerine .göre ap.iıda yazılı bususat tşl 
edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün ıve.aai.ti naJdiye ıahipl.eri ile,;~ 
löder.ia arabacı ve sürücülerin aıağıclaki madde 
n ayet etmeleri ilan olunur. 

di' 
1. - Halk .köprü üzerind~ yaya kaldırımlardan bir tarafta1' ge 

ier tarafa ancak çivi ifo iıaret edilen saha dahilint'1efl 
9ecektir. d"'" 

2. - Bütün nakil \'asıtaları, bu ~aya geldiği vakit butllç.til" 
yaya geçen varsa 4erha1 dUTacak ve yaya gidenler ge ~ 
ten sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple ;,sı11 
vasıtaları bu sahaya gayet ağır gelmelidir. <cB.~> (< 



SON POITA 

Gaziantepliler iyi suya 
Kavuşuyorlar 

1 Akıllı bir köylü dört köyün 
minnettarlığını kazandı 

Ma!Qra (Husu • 
d) - Kozyürükhl 
köylülerinden Bey 
Hayrullahın bir ~ 
me yaptırdıAı evvele 

ce bildirilmiıti. İyi 
kalbli ve akıllı bir 
köylü olan liayrul -
lah çeşme in§ası için 
sarfettiği parayı hac-

ca gitmek için bi • 
riktirmiştlr. Fakat 

tam haç huır1Jiı 

yaparken d~rt kö -
yün hayvanlarmm 

susuzluktan kınldı • 

ğuıı görmiif, haç igin 

1 Antepf8 eıJtl Jlaari/ cadded birittirdiji para ile 

· Oaztanıap (RWIUll) - Antep mtlda • kuı; asri mezarlık; lyar saati ve Ayar bir çeşme yaptırma 
~da f81ırin binleree evi, hanı, mele - gam; phitler Abidesi; pazar yeri; beledi- daha çok sevap ka • 

klt1aaı ve hamamı yWılmıtı Antep ye dairesi aile parkı 30 metre genişlik zanacağını düşünmüı 
hk harap düşmüştü. Belediyenin bit - ve 1400 metre uzunlulunda bir şose; bu ve dört köyün tam 
9eai de ilk zamanlarda gayet mahdut §Olellin bir kısmile Hükıl.met caddesinde ortalık yerinde 3f 
~ için fazla faaliyette bulunamı - asfalt yol; belediye broşürü; Kavaklı'k ve yalaklı, iki kurnalı 
~u. Bütçe genişledikçe, imar faali - Alben mesirelerinin teşciri.. Mütevazi büyük bir çeşme yap- . 
~ti de geniflemeğe başladı. bir bütçeyle if gören mütevazi bir bele- tırmıştır. Bu çeş-
ba AJı_tep belediyesi §U son 5-6 yıl içinde diyeden de bundan fazla iş beklemek menin suyu çok boldur ve hakikaten bu dört köy arasına büy(lqe bir çeşme daha b(iyi1k aevap lrazanJ'IMf lttdajam ba 
-.!ıli rnühim eserler vücuda getirmiştir. ve istemek haksızlık olur. dört köyün hayvanını susuzluktan kur· yaptırırsam bacoa gitmekten daha bil • naatlndeyim.• 
lar. .. ~la beraber, Antebin henüz karşı- Belediye, bütün bunlardan başka, An· tarmıştır. İki kalbli köylü Hayrullah yük sevap kuanacaktım. Bu dilfünce Kaylü Ha)'1'Ullahuı yaptudJlı ÇlflM 
~ ihtiyaçları da yok değildir. tebin mühim ihtiyaçlanndan biri olan kendisini tebrik ve teşekkür eden köy- ile çeşmeyi yaptırdım. GMyonmı 1d Karacakör, Prakça, ıtoz11ırtıi Y• 8at-
ı..~diyenin meydana getirdiği belli su meselesini de halletmek üzere teşeb- lülere demiştir ki: dört klSy halkının mlnnettarlıl:mı kazan. gam köy1ırlnin ortuındadır. Rellmde 
-.U teserlerden bir kısmı şunlardır. büse geçmiştir. Su teaiaatı, BelediyelPr _ cHacca gitmele niyetim vardı. Fa- mış bulunuyorum. Hangi h.aoı hiç olmam Ha~ alanın yaptadJlı ~ ili 
Sıhhat Bakanlıfı plimna uyıun. ge - Bankasından yapılan latikrazla 241 bin kat böyle zamanda bu uğurda sarfedilen muhitinin bu ptnde muhabbettnl ka • kendisi çepe bqında otururken 8'k5 

.... bir mezbaha; yanmda bir barsakha • liraya bir firkete verflmJı ve tesisat:ı paranın heder olacağını düşündüm. Eğer zanmıştır. Ben bugün hacca gitmekten mektedir. 
ile; '13 dükkinlı bir hal ve toptan sebze ba§lanmıştır. Bütçe 200 bin liraya yük- •••o•• ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••!ııııııııııııııeııeı••••••••ııeıııııııııııııııı~!! 
~~~ yeri; günde üç buçuk ton selmiştir. Bu yılın çalı~ma programı her e· b b b• 1 1 ) "hi d • f ı• ti 

~· ~ihsal eden bir buz fabri- senekinden çok daha zengindjr. ır er er ır s a ye e ımar aa ıye 
Emirdag" a de~g-;mada asri Kahveciyi öldürdü ıı;:!~ıZ~:,:ı:: ~ 

Kastamonu (Hususi) - Muhacir yındırlık faaUyeti 

Y 1 k h • Jd mahallesinden Osman oğlu berber Hü. hızla devam etmek • 
apl 8C8 apısane yapı ) seyin, Nasrullah şadırvanı civarındaki tedir. Şehir par.la, 

Znıirdağı (Hususi) - Buranın en mü- Bergama (Hususi) - İnşası yeni biti- dükkanı önünde kahveci İhsanı öldür- istasyon bulYan ve 
:: i?tiyaçlarından biri, hatta birincisi rilen cezaevi, dershaneleri, yemek salon- müştür. okul b~ cumhu • 

lttriktir. Çay nahiyesinde, su bol ol· lan, asri mutfağı ve sıhhi hamamlarile İhsanla Hüseyin arasında eskiden - riyet bayramına ka -
41liu için orada elektrik tesisatı yapıl • bir hapishaneden ziyade bir islihhane • beri devam eden bir münaferet var • dar bitmiş olacaktır. 
!tuftır. Kazamız belediyesi, su, cadde, dir ve bir çok memleketlerde görülemi • mış, vak'a günü Hüseyin dükkanında Getirilen Çerçili iç • 
Park, heli ve saire gibi ihtiyaçlan kar- yecek derecede moderndir. Her koğuşun kamil isminde ~~is~i t~.a~. ederken me suyu ile de ka -
lllanuş bulunmaktadır. Bu yıl da ayrı • ayn yemekhanesi, ayrı dershanesi ve kahveci İh~n ~~~ın onunden g~ç- zanın su ihtiyacı 1e -
~ bir miktar para ile yeni yıl bütçe _ ayrı hamamı vardır. Ağır ve hafü ceza- miş, tam duk~ onunde de beledı~e min edilmiştir. Ce • 
-aae konacak bir miktar tahsisat birleş· v • tahsildarı Necıbe rastlamış, elektrik nubun güzel kaza • 
tiruiteınhı·p 938 de elektrik tesisatı yapılması Warın ko~n ayrı ayndır. Kad.nlar ve faturasını ödemek için durmuştur. Hü- !arından biri olan la-

çocuklar ıçın de ayn koğuşlar yapılmış. ·n hasmı İhsanın dükkanı önünde lihi"yenm· u .. zum·· ve 
edilecektir. ~- y · ha · han · b" d · · la seyı 

Af .u. enı. pıs enın ır e ~1 0 
• durduğunu görünce hemen çekmecede Karasu pirinci belli bafh ihracat madde .ı.erfdlr. 

Lı..!~ - Çay - Bolvadin - Enürdağı • calctır. Bına baştan bap elektriklerle ay- duran tabancasını alınış, İhsanın üzeri- •••••••••••••••• • ••• •••• •••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• 
~ pesi çok güzeldir. Yalım, Es· dınlatılmaktadır. ne boşaltmıştır. İhsan muhtelif yerle • Tenezzüh trenleri rağbet 1 

- Emirdağı pesi, maalesef pek rinden yaralanmış, kaldırıldığı hasta - Bir Doktorun 
~-Bu §OSenin bozuk olmasından, Aksaray rıhtımı harap nede ölmüştür. Berber Hüseyin yaka - glrllyor GUnlUk . Çarpm• 

...-ınıet ve müşkülAt çekilmektedir. lanmıştır. Adapazarı (Hususi) - Adapazar ve -

't1fj_ "lr.nanıWJ bağlı Bayat nahiyesi 2368 oluyor ş k Ut h sJ o .... d Sapancaya her hafta pazar günleri mun Notl•nndan 
fuaıudur. 21 köyü, 3 tane mektebi var- Aksaray (Hususi) - Aksaray viliyet 8 er m 8 assı an ogu a tazaınan gelmekte olan tenezzüh tren - R ti 

cbr. Belediye, kazada bir gazino inşa et - merkezi iken, şehrin içinden akan ırma· Er~uru~ 3 CA.A.?. - _ş_e~er f~brika- leri bu yıl çok ragbet görmektedir. Bu Bf zm 
' tlrnıektedir. Bu kaurnın 2 tane de mi,el ları şırketı namına uç kışilik mutehas- hafta Adapazanndan İstanbula gönde- (Çocıılılarda 

'hA- e- ğın kenarına rıhtımlar yapılmıştt. Bu b' . tç• gru Do. d soo il k ·ı ~kı vardır. Cumhuriyet meydanı için sıs ır zıraa ı pu gu a pancar rilen gezinti treninde 1 b" et esı. u Ilı h t lı (/ ) 
~ bir Abide yaptırılmaktadır. Abidenin rıhtımlar, Aksaray kaza olduktan sonra, ziraatini tetkik i~in buraya gelmiş ve miştir. Bundan sonra her hafta Adapa- nem 811 a 1 I 
~ çok bakımsız kalmıştır. Bilhassa şehrin tecrübe yapılan tarlalarda demiryolu zanndan • İstanbula bir gezinti treni Yquıa l9lmlf de Jlrilllemlf ilk aylık 
"--· tamamlanmıştır. Belediye, geniş d Bo 1 gu··zerg!.ı..ındaki ekp ..... ; .. sahaları gez • tahn·k ediı---.:r. ıun de dit çıJmrmumt putlarda :te-""'1Varlar açtırmaktadır. Son zamanda methalinde, Niğ e - r yo u üzerinde- •111 uu"'l ~~ı.ı mit haata1ılı filpbesıle oocutıarmızı 

.t.. )Ql için 24 ev istimlik edilm.iftir. ki bir kısım, geçen sene seller tarafın • miştir. Bu hafta İstanbuldan Adapazarma dotıora mua,_. .wı....ıs t&mndır. 

AksaraJda şıp bastalıjt 
.\baray (Hususi) - Aksarayda çift 
~ hayvanlarda pp JıastahlJ çık• 
~· Derhal alınan tedbirlerle köyden 
ll Ye veya köyden kasabaya hayvan nak

b Ylaak edilmiştir. Köylerde hastalığın 
ir an evvel körletilmesi için çalışıl • 

::ktadır. Aksaray geniş mer'alara ve 

lller'alar yüzünden çok verimli hay

~ Cinslerine sahip olduğu halde hay • 

~cılığa çok emek veren bu muhitte 
~baytar yoktur. İhtiyaç vukuunda Niğ-

en baytar getirilmek zarureti hasıl 

~ta ve baytar celbine herkesin büt

~i lllüaait olmadığından, baytarsızlık 
~ zararlara sebebiyet vermektedir. 
........_ Vekiletin buraya bir baytar gön
,_ --lllesfııi rica etmektedir. 

dan tahrip edilmiş. diipn bir kaç taş ye- Umumi müfettiş Tahsin Uzer bu iş- gelmekte olan üçüncü mevti treninde Çtlntil bir Jaflllda aJllla JraJlramJJUI'" 
le yakından alikadar olmuş ve bu hu • Hereke ve Sapanca istasyonlarında ma- dlflerlnl oatıatamJJan oocutıann kemik· rine konmadığı için, bu seneki seller bu 

harap yeri büsbütün tahrip etmiftir. Şim

di, on bet metrelik yer harap olmu'J bu

lunmaktadır. Baş gösterecek bir seJ1 nh-

susta Vali, Ziraat Müşaviri ve Müdü - kinisün birdenbire fren yapması yü ) lmDd8 bJl1ml not-01
• atlkk blr 

rü ile Ticaret Odası Başkanının iştira- zünden ayakta duran yolcular yerlere ~=== temttıer aruuıda çot 
~e ya~ı1!~. to~~tıda ekin ve hasat düşmüşler ve oturanlar da birbirlerine llkı blr mtınaaebet vardır. KaIQom not
ışleri goruşulmuştur. _ girmişlerdir. Bazı vagonların canılan anJılı teıaltlere lcab eden sertUl1 wre-

tımı büsbütün bozacaktır. Bu nhtım, be- 1 Koçuk memleket haberleri 1 k_ırılmış, bir kaç kişi muhtelif yerle - =· ı!:ı:~: =~ = 
lediyenin ve kaymakamın himınetile ta- _ _ nnden yaralanmıştır. :rumutü ~es '" çocuk üç d6rt ya. 

mir edilirse, iyi bir eser muhafaza edil- Antep a.ar plim b • ıına kadar yilrilmez olur. ötedenberl de 
Gaziantep (HU8\J8l) - Nlaan nlhayetlerln- Hekimhan askerlik şu esı kemiklerde ııruıt ve çıkıntılar olur. c;o-

miş olacaktır. de şehrlmize gelerek imar pllnı ibıerlnde e. a..: cıık maaleaef alellcalb 9lr şekle prer. 

Adapazarmda bir bataklık 
kurutuluyor 

tüdler yapan mimar Yansen şehr1mlz imar •RUI Meaell tata btiJtlr. btçlmlis blr btJWilt 
tomlayonunca tesbtt edllen ana caddelerin Hekimhan (Hususi) _Askerlik §Ubesi gösterir. Kanbur da çıkar, velhasıl çok 
mihverlertnı. spor meydanını'" etıence yer. feci bir butalıktır. Yukanda zlkreWğl-
lerlnln maballerlnl teabtt ederek belediyeye reisi Nuri Mergenin, teşebbüsile istas - m.1z allmetlerl gösteren çocuğu derhal 
göndermiştir. Bunlar imar komisyonunca tet.- yon yolu üzerinde, kasabaya bir kilomet- doktora göstermek llzmıdn. 

~dapazan (Hususi) - İzmitten bura· kikten sonra kabul edllecektlr. re kadar mesafede bir askerlik şubesi bi- Çocutun gıdalan tanzim edlllr. Vltamın-
Antep eesamnde tirk" dersler 1 v b 1 ılmı F k ıı nA,.lar --'"-. uıtran--'e denilen nn't 

memnuniyet uyandırmıştır. 

Ya bir bataklık kurutma makinesi getir .. _... nası yaptırı maga aş an ştır. a at, u.,. .-~ :1 .... - Gaziantep (Hwnaı) - Balltevl, geçen ııe- IÜnef zlyasma maruz bJrakılır. Giineı ft 
tilmiş, Gökçeören kanalının kazısın'! baş- ne cezaevlnde üç denhanell ttlrkçe okuyup maddi sebeplerden dolayı bu bina yarı - deniz banyolan yaptırılır. ve böylece bas-

. .. yazma kursu açm.Jf ve bu kurslara 1k1 yüzden da kalmıştır. Bu bina tamamlanırsa, şube t lık ıı 1 d • A ı mı• olur 
lamak ve oradaki bataklığı kurutmak U• fazla mahbus vatandat t•t'-'" edere'" çok 1s- a er eme en unu a ın ~ . 

"'i u-. .. binası için kira verilmekten kurtuluna- 1--------------1 
zere mahalline gönderilmiştir. Bu ba • tıfade görmüşlerdi. TaW edilen kurslar ye- caktır. Cüz'i bir tahsisatla, inşasına zaten c•> Ba aetlan blılp _...,.._ rabat 
taklığın 'kurutulması haberi civarda nlden faaliyete geemlftlr. Altı dershane açU- ~ albiae pJlllhnp ltollebiJ9a,...... 

lD.Jf ve flmdlye tadar dört rts mahbua ve başlanmış olan bU binanın tamamlan • ldmatl ••unn,... .. ..a. Mr cloltW 
mevkuf bu kurslara ,.mımı.-. ması her halde faydalı olacaktır. llM ..... _ ı•Ucd•. 
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Kırkından sonra nasıl 
futbol oynadım? 

Nlkblnle Bedbin şehri dolaşıyorlar · 
Yazan: Naci Sadullah 

Futbolcularımız 
Ya futbolcu, yahut ta futbol me .. 

raklısı idi. Çünkü sözü eviriyor, çevil'V 
yor, futbola getiriyordu: 

Kırkından sonra nasıl futbol ı verler, Srcümend Ekremler - Futbol mükemmel spordur vesse-
oynadım? Henüz kırk yaşında burada dururken, bu i§ bana lam. 
değilim, bu söz gelişidir amma düşmez! .. - Bizde ne futbolcular yetişmiştir. 
benim futbol oynamam da kır· - Ercümend Ekre~~ gore - Futbol sporda en ehemmiyet ve-

forma bulamadık.' Abıdm Da- · il k b 'd. 
kından sonra saz çalmanın tam d k' r ece şu e ır. 

ver de hakem uraca · - Ha bakın bizim bugünkü futbol • 
misalidir. l -Ben hem uykusuz, hem cular da yabana atılır cinsten değildir-Mektep sıralarındayken, yu- ı 

yorgunum. Ier ha. İçlerinde öyleleri vardır ki, to-varlak meı::in topun peşinden ~ z ok' 
ll' - ~rar Y • • pa ayağını dokundu mu, top sanki ma • 

hayli koşanlardandım. Fakat a· . - Sıze zararı olmadığı ma ,kineli imiş gibi karşı tarafın kalesine 
radan geçen yıllar, bana öğret- 4um. Fakat bana va~. . en kısa yoldan giriyor. İsterseniz bir 
mişü ki, hayat, peşinden koşu- Naci Sadullah - Matbuatm haysıyetı _me~- takım çıkaralım. Bütün dünya futbol -
lacak meşin toptan daha cazip forma ile zuu bahis ... Ortaya on bır kı- ,cularını yensin, dünya şampiyonu ol -
gayelerle doludur. 1 şi çıkaramassak ayıp olur! . .sun! 

Bunu öğrendikten sonra da, bir za- Sen soyun çık, istersen hıç kımıldan- Kendimi tutamadım: 
manlar içinden çıkmadığım Taksim ma! - Bayım dedim, güzel söylüyorsu • 
stndyomunun, en devamsız müdavimleri - Sahaya bir sandalye atmama da ,nuz amma kulaklan çınlasın bizim fut. 
arasına karışmıştım. müsaade var mı? bolcularımız zaman zaman bir çok ec-

Evvelki gün, Galatasaray mütekait - Muhatabım, bu şakamı ciddiye alınıştı: nebi memleketleri dolaşırlar, her git -
lerile, gazetecilerin maç yapacaklarını - o kadan fazla olur! tikleri yerde de mağlup olurlar. Be db 1• ne göre 
duyunca, stadyomun yolunu tutmaktan Gülerek: Yüzüme baktı, bu bakışta: 
kendimi alamadım. Niyetim, bu spor ko- - Hem güneş te fena. Bir de şemsiye _ Sanki sen de elinin hamurile er • •• 
medisinin seyircileri arasına katıhp bol lazım! kek işine karışmaya mı kalktın? K Q P R U 

Nlkblne göre 
KÖPRÜ 

l 

bol gülmekti. Dedim, ve ciddileşerek ricamı tekrar- Demek isteyen bir hal vardı. l 
Fakat kısmetim, seyirciler arasına ~- ladım: . .. - 1 - Yanlış düşünüyorsunuz, dedi. Bi- Yazan: SalAhattin Enis Yazan : ismet HulOsi 1 

lılıp cfutbol komedisi> oynıyanlara gul- - Benı mazu: .gorun. .. .. _ zim futbolcular ayni zamanda centil - Köprü, bugün artık şark ile ıarbı bır- İhtiyar değildir, fakat sırtı kambur" 
mek değil, futbol komedisini oynıyanlar - Asıl sen bızı mazur gor. Çünku ta· men insanlardır. Gittikleri yerin misa- le§tirıniyor, sadece garbın iki sahilini dur. Deli değild~,. f~kat zincirle bnğlani 
arasına karışıp seyircileri güldürmek • kım eksik oldu~ için, eğer itirazda ıs • :firi sayılırlar, ev sahibini küçük düşür. birbirine vaslediyor. Buna rağmen İs- mıştır. Borsa degıldir, fakat sabahları 
mlş. rar edersen, sem zorla soymıya mecbu- mek istemezler. İşte bunun için mı:tğ - tanbulun farık vasıfları gene bir taraf- açılır ve kapanır. Dünyanın belki al~ 

Stadyoma girer girmez, meslekdaşlar ruz. Iup oluyorlar. Fakat asıl sebep bu da tan. Kızkulesi, Boğaziçi, Süleymaniye üstünden iyi değildir amma onun kış ya 
beni, adeta merasimle istikbal ettiler. Bir başka bahane buldum: değildir. camii, Topkapı sarayı, Galata yangın ku· altı üstünden iyidir. Kışın altından g1 

Ve hiç beklemediğim bir sual yağmu- - Benim ne futbol çorabım, ne fut • Gene centilmen esasına istinat eder lesi ve nihayet frenklerin Altın boynuz denler ıslanmazlar, yazın altından giden) 
runa ıutuldum: bol pabucum, ne futbol donum, ne de amma şekli başkadır. dedikleri Haliç, öbür taraftan da 1stan- ler pi§mezler. 

- Nerede kaldın? formam var! _ Aman şunu da söyleyin de öğre- bulla Karaköyü birbirine ekliyen ve son Köprünün bir huyu vardır. YelkenH" 
- Gelmiyeceksin diye ödümüz kopu- - İçeride hepsi hazır! ~eyim.. günlerde her renk boyadan sonra filiziye !erden dalına hürmet bekler ve hangq 

yordu! İtirazın faydasızlığını anlayınca, so • - Söyliyeyim; futbolculnnn her se· boyanan meşhuru Alem Karaköy köprü- yelkenli onun altından geçmek istese se~ 
- Ne yapacağımızı .ıaş~~! .. _ yunma odasının yolunu tuttum. Ben yahate çıkışında siz onların mağlup o- südür. Son günlerde onun kur§Uni ren- llm vermek için yelkenini indirir. 
Ben, bu suallerin hıkmetını bır t~~lu matbuatın haysiyetini xurtaracağım. Fa- lacağını iddia edersiniz. gini filizi renge çevirmekle neyi kasdet- * 

kavrıyamıyor, :niyetlerini sezemedığım kat benim haysiyetimi kim kurtaracak? - Onlar da mağlUp olmuyor değil- tiler, ona bir güzellik mi izafe ettik· Bir tarafından bak?rsanız Marmarayı,; 
muhataplarımı şaşkın §l§kın süzüyor • Soyunup, dökünüp profesyonel bir İn • Ier ya! lerlni zannettiler, bilmiyorum. Yalnı~ Boğazı görürsü~ü.z.: Ö~ü: tarafınd.an baJ 
dum. ,giliz futbolcusu gibi meydana çık. Ve - Galip gelirlerse, mağlO.p olacak - mağmum haline çok yakışan kurşunı karsanız gözlerınızın onunde Halıç kıv 

1 Nerede kaldığımı niçin o kadar merak yanlışlıkla oyuncular arasına kuışrnış larını iddia eden sizler mahçup düşe - rengi filiziye çevirmekle onu gülünç et- rıla kıvrıla uzar. ı 
ediyorlardı? Ben gelmiyeceğim diye ne- ,Pir seyirci gibi salına salına dolaş. ceksiniz. Tek sizi mahçup düşürmemek tikleri muhakkaktır. . Her iki yanında vapurlar var<iır, bitı 
den ödleri kopuyordu? Ne yapacakla • Soyunurken, için mağlup oluyorlar. Bunu şimdiye Karaköy köprüsü, İstanbulun sadece yanında iken büyük görünürler. Öbürl 
nnı şaşırışlarının sebebi neydi? Onlara Hiç yüzme bilmeden denize atlamıya kadar düşünmemiş olmanıza şaşarım. bir ziyneti değil, İstanbul denilen muaz- yanına geçtikleri zaman bihikmeti teali) 
verilmlı sözüm mü vardı? Stadyoma ben hazırlanan bir fedai gibi bunlan düşü _ İMSET zam bir tarihin sayılı güzergahıdır. küçülüverirler. 
gitmesem neleri eksilirdi? Cevaplarını nü yordum. Sonra: _ .............................. ___ .................... Babil kulesine benziyen İstanbulu an-
tek başıma bulup çıkaramıyacağıın bu daki kaleye kahvesini, nargilesini bile lamak için köprünün küpeştesine daya. 
sualleri, onlara da tevcih ettim. İçlerin- - Adam sen de ... dedim. Benim karşı- getirtecek! narak gelip geçenleri seyretmek kafidir. 
den birisi sordu: ma da benden bitkin bir mütekait çıka· Nihayet sahaya çıktık. Bir de ne göre- Oradan her milletten insan geçer: Türk, 

- Sen gelmeseydin, neyimtıdn eksile- cak değil mi? Sade danışıklı güreş, da - yim? Karşımıza Galatasaray mütekait- Rum, Ermeni, Arab, Yahudi, Alman, 
cetfni bflmiyor musun? nışıklı boks olmaz ya? Sahaya çıkınca 0 leri diye çıkan ekip, çok değil, üç dörtse- Fransız, Rus, İngiliz, İtalyan, hattl Çinli 

- Btlmiyorum. Neyini2 ebilirdl? mütekaitle nasıl oba anlaşırız. ne evvelki milli takım değil mi? ve Japon ... Eğer biraz beklemeye ta-
- Takımımız! Yanımda soyunanlann en şayanı dik- . Benim karşımda da mütekait bir ihtı· haınmülünüz varsa bu millet ve ırklara 
- Hangi takımınız? kati Refik Osman... Ona eskiden sp~r yar yerine, ateşi üstünde bir genç, hani daha birçok millet ve ırkları da ilave et-
- Oyun takımımız! meydanlarının filri derlerdi.. Biçare şur §U meşhur acar forvet Ercümend var! mek kabildir. 
- Ne oyunu? şimdi, manzum komedi haline gelmiş. Ona mektepteki arkadaşlığımızı mı ha- Uzakşarkta birbirini boğan Çin ve Ja-
Gafletimin ve hayretimin devam et • Kendisini kapıp koyuvereli öyle semiz - tırlatmadım? Tatlı hatıralarımızdan mı J>On, §U dakikada köprüden yanyana sa

mesi, muhatabımı sinirlendirmişti Ev • lemi§ ki, giyditi futbol donunu ust:ı bir 18.f açmadım? Ziyafetler mi adamadım? kin ve sessiz geçiyorlarsa mütehayyir 
velA: terziye verseler, ondan bütün takım ef· Fakat mübareği bir türlü, danışıklı olmayınız, ayni suretle Avrupada birbi-

- Çifte telli! dedi. Sonra verdiği iza- radına birer uzun, ferah entarı bi~ebilir. oynamıya kandıramadım: rine yumruk sallayan Almanla Rusun 
hatla, kafamı dolduran karanlılı aydın· Maamaflh, İzzet Muhiddin Apak ta Üstelik, itiraf ettiğim acizden cesaret da, ayni köprünün kaldırımlarında yan-
lattı: ondan apğı kalmıyor. alarak, topu kaptıkça üstüme üstüme yana, hatta iki dost ve ahbab gibi geç-

- Sen matbuat futbol takımında sol Bu iki oyuncuyu tersine çevirip kale- gelmiye başlamaz mı? mesi sizi hayrette bırakmamalıdır. Çün· 
haf oynıyacaksın! Takımı gazetelerle illn ye diksek, içeriye futbol topu değil, tc- Daha fenası, onun bu tahrikleri, benım kü Babil kulesi nasıl ladini ve lamiJJi 
ettik, görmedin mi? nis topu bile geçmez. Benim bütün üıni- de ilk gençlik damarlarımı kabarttı. ise, İstanbul köprüsü üstünde de öylece 

- Görmedim! dim de onlarda... Evvela uzun zaman içine girmediğım din ve millet farfa yoktur. 
- Vakit yakla§tı. Gidip soyunman la- Foto Namık, futbol donunun menpil için yadırgadığım spor kıyafetinin hica- Dilimizde cdışı sizi, içi beni yakar!> di-

zırn! cebine, sigara tabakasını yerleştirmiye hından kurtuldum. Sonra iğreti kundu- ye bir tabir vardır. Köprü, bu tabire ta-
- Beni mazur görün! Hem Abidin Da- çalışıyor. Mani olmasalar, ihtimal saha- ralarunın kocamanlığına, bolluğuna ve mamile uygundur; üstü bir sürü kavim 

ağırlığına alıştım. Sahayla, topla aramız. ve ırkın haşrüneşr alemi olduğu kadar 
daki eski aşinalık yavaş yavaş dirildi. dubaların üstü denilen alt alem de bir 

tôNÜLISLERI 
Bir "muhabere,, 
Meselesi 
cMenemen> de oturan bir kadın, ve· 

ya genç kız okuyucum. Bayan cM.> 
diyor ki: 

- Tam bir yıl evvel bir genç erkek. 
le, mektuplaşmak şeklinde tanıştım. 
Derken bu genç ortadan kayboldu, fa. 
kat benim hayalim hep onunla meş
gul, bazan cmademki o beni aramı
yor, ben de onu unutayım> diyo
rum, fakat işte mümkün olmuyor. 

* Bu okuyucumun mektubu hiç vazih 
değil: Bahsettiği genci görmüş müdür, 
yoksa görmiyerek tanıyarak mı mu
habereye girişıni§tir. Burası belli de· 
Rll. Her iki takdirde de arada bir gö
nül masalı olduğuna ihtimal vermem. 
Mesele bir tecessüsten ibaret olacak. 
~vrupada yekdfğerini tanımayanlar 

arasında kartpostal mübadelesi, hazan 
de mektup teatisi merakı varclır, bu 
merakın Türkiyeye gelerek Meneme-

ne kadar uzanmış bir nümunesi oia -
cak, diye düşündüm. 

* Arnavutköyünde Bayan cM.A>ya: 
Mektubunuz bana bir erkek kale -

minden çıkmış gibi geldi, zarfmı bi
zim gazetenin muharrirleri arasında 

bir yazı mütehassısı var, ona göster -
dim, fikrime iştirak etti. Bununlabe
raber aldanmış olabiliriz, dedim, fik-
rim §U: 

Kendisini aramayınız, merak edip 
etmiyeceği size bir ipucu verebild1. 
Çıkıp görünmediği takdirde mesele 
yoktur. Aksi halde düşünürsünüz, dil-
i\jnürüz. 

* Adanada bay Fuada: 

Gayet kolay, bir gün, müsait bir 
muhitte: 

- Merak ediyorum, acaba bu dak!
kada ayni şeyi dü§'i.lnilyor muyuz? Su
ali ne bahsi açıverirsiniz. 

TEYZE 

Fakat bu gayretle hayli koştuğum hal- sürü sefaletlerin ve faciaların meşheridir. 
de, mübarek topa bir defa vurmak, da- İhtiyar köprü, sırtını alemin meddücez
ha doğrusu hiç olmazsa, başıma getirdik- rine açtığı kadar koynunu da yetim ve 
lerinin intikamını almak için bir def:ı Avare çocukların sefaletlerine '.küşade 
tekme atmak kısmet olmadı! kılmıştır. Evsiz, barksız, yersiz ve yurd-

Hem ben farkına varmadan, gayret • suz sürü sürü insanlar, onun ihüya: ve 
keşliği, yorgun bünyemin tahammül hu· paslı dubalarında kendilerine metruk bir 
dutlanndan da taşırmışım. Bir an gel • iltica köşesi bulurlar, orada uyku kesti
di ki, ağzım, ölü kafası gibi kupkuru ke- tirler, açlığın ateşi içinde yanan sıska 
sildi. Ve kulaklarım, Bahrimuhiti ku • karınlarını onun paslı ve serin saçları üs
laklıksız aşmış pilot kulağı gibi oğulda- tüne dayayarak ıztırablarını dindirmeğe 
mıya başladı. Seyirciler önünde, oyunu uğraşırlar. 

yarıda bırakıp kenara çıkmayı bir izzetı Vücudunuz somyalı karyolada ve ba
nefis meselesi sayışım, bana neredeyse şınız kuştüyü yastıkta; sıcağın verdiği 
hayli pahalıya patlıyacaktı. 20 asır ka - ıztırab içinde siz. uykusuz sağa sola dö
dar uzıyan yirmi dakika tamamlandığı nerken köprü altının avare ve talihsil 
zaman, tribünlerin gölgesi bana bir se- sakini aç ve yorgun mışıl mışıl uyur. Ya
rap gibi gözüktü. Saha bir deniz ... Ben rın sizi bekliyen hayatın binbir türlü ih
tnkati kesilmiş bir kazazede. Ve o gö • tiyacı; fakat onu bekliyen yalnız ve sa
zümde tüten gölgelik te sabili selfimet! dece bir lokma ekmektir. 

Haddin, takatin varsa, o sahili sela - Gece yansından sonra dubanın üstüne 
mete eriş! gelen son adama dikkat ettim. Üstü başı 
Eğer matbuat erkanı oraya kadar va- pejmürde idi. Tıraşı adamakıllı uzamıştı. 

np ta, Ercümend Ekrem Talunun ikram Etvarmda bir devlet düşkünü hali var
ettiği sandalyeye nasıl yığıldığımı bilse- dı. Geldi. Etrafını nazarlarile yokladı ve 
lerdi, nkibetini kestirirler, ve çelengim! sonra ceketini çıkardı. Dürüp deviirerek 
hazırlatırlardı. bir yastık haline getirdi. Kollarını bu 

Oraya yığıldığım zaman, futbolculan yastığa ve başını kolları arasına koya
sahada tokat tokata getiren sebepleri bir. rak oracığa, dubanın üstüne uzandı. 
bir kavradım. Bırakuıız uyusun! ... 

(Devamı 8 inc:i sayfada) Salahattiı. Enis 

* 1937 senesi ağustos ayının ikinci güniij 
saat 19 da köprüyü geçiyorum. Benimle/ 
beraber köprüyü geçen başka insanlar~ 
otomobiller ve tramvaylar var. Yaln~ 

hamallar yok. Çünkü köprü başında du~ 
ran belediye zabıtası onların yoltarını 
kesiyor. 

Ada vapuru yanaşmış boşanıyor. Allı.~ 
yeıilli, morlu, pembeli kadınlar fıstıkl 
köprünün üzerinde ne güzel görünüyor·, 
lar. Bu renk karışıklığını öyle içten gelen 
bir zevkle seyrediyorum ki.. Bıraksala~ 
köprünün tam ortalık yerine bir sandal"' 
ya koyacağım, hatta bir de masa kura" 
cağım ve gelen geçeni seyredip bir ak·1 

şam keyfi yapacağım. 

* Şu İstanbulda oturup ta bir hafta için· 
de asgari bir defa olsun köpı'üden geç
miyen ferdi vahid yaşadığına ihtlj 
mal veremiyorum. Amma bu iyi bir şeY·ı 
Borclunuz mu var, köprüde muhakka~ 
görürsünüz. Sevgilinizi mi kaybettini~ 

köprüde dolaşın karşınıza çıkar. Birke.~' 
kuruş borç istiyecek bir dosta mı rastla-ı 
mak istiyorsunuz, on dakika köprii bil" 
şında durun rastlarsınız. · 
İstanbulun en rahat, en serin, tnhtakll" 

rusuz, piresiz otelini mi anyorsunuz?I 
Buyrun köprüaltına! Hem bu otelin btlı 
kadar iyi tarafları olmasına rağmen ne <>-, 
tel parası isterler, ne de garson bahşişi .• , 

* Köprünün Karaköy tarafına geJdir.1 
ve parmaklığa dayanıp denize baktıJll.ı 

Denizi seyrettim. Siz de şimdi köprüniirt 
resmini seyretmek isterseniz bana bn kıJ'tı 
filizi parmaklık bütün şeklile ceketirııe 
resmedildi. 

lsmet Hulilsi 

Yerli Mallar Sergisinde takdir 
edilen paviyonlar 

Yerli mallar sergisi açılalı sekiz g~ 
olmuş ve dün akşama kadar sen~· 

190.000 kişi tarafından gezilmiştir. 
Sergi komiserliği, paviyonlarda tet: 

kikler yapmış ve neticede bir kaç pa , 
viyonun dekorasyon san'ati noktasılls 
dan iyi bir zevk ile tertip edildiğini t~ .. 
bit etmiştir. Sergi komiserliği bu ~iltl 
esseselerin umumi müdürlüklerine r
birer mektup göndermiş ve halka s~ 
gicllik tertliyesi vermek hususundttüt 
büyük hizmetlerinden d<>layı teşek 
etmiş, takdirlerini bildirmiştir. 
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IKADBN 1 
• 
lngilterenin maruf kadın 
süvarileri nasıl yetişir ? 

Vak'a Amerikada 
geçmiştir. 

Amerikanın İowa 
\'il!yetinde Prescott
da sıra sıra çütlikler 
Utanır. Bu çiftlikler
den birinde Ralf 
Oeyvis isminde ol
dukça fakir bir çiftçi 
Çalışır. Ralf, gürbüz 
bir delikanlıdı .. ·, a
çık hava, göziln ala
bildiği . kadar ucsuz 
bucaksız bir tabiat 
dekoru, bu delikan-
lının gönlünde aşk ' r.i ". · · 
fırtınaları doğurmuş- ~i\ \ ' .?, #~~fj~""'IV~IJ 
tur ve Raif, komşu · • t ~ .1: i / 'l/lı 
Çiftlik sahibinin ye- . L ~ J.JJ ,;(J/}1//,112. 
ğeni Karoline vurul- .... . . . . . 
nı b"f' ba ı evde bulunmadıgı ıçın teyzesımn ço.ı:t 
h~~tur. _?en

1
ç kız,b~7 -~:şıyı·~~n v~r~~nd~ hasta olduğu bahanesile genç kadını alıp 

nı guze ve yu .. .. .. r· 
toplamıştır Saf tavırları altında cinsi goturmuş ur. . . . 
ilin b-t- · 'b 1 hengı' çag"'ıldamak· Akşam üzeri, gözlerinde sevgılı ve bı-

u un cazı es, a k h li t"t t"t kulübe 
tadır. Yalnız bizim köylü delikanlı de- ricik .. arısının aya u e u e -
lil, benim diyen herhangi bir şehirli sine donen Raif, onu evde bulamayınc~, 
genç bile bu kızı görür görmez, tutula- komşulara baş vurmuş, onlardan da şı
bil' ' k d F h d 'b• d ğ du" fa verecek bir haber alamayınca, ckarı-

ır ve aş ın an er a gı ı a a - , k 
fe Ka · · bab "l .. t" mı muhakkak, mel un amcası açırmış-r. rolinin anası, ası o muş ur, • . . . . . 
anıcası ve te zesi ile birlikte oturmak· tır, dıye ~avzerını kaptığı gıbı, amca-
tad F nın çiftliğıne varmış, kapıya dayanmış-
nır.l 'k 1 . • . temm· ı'cin ye- tır. Ralf bu sefer, artık o eski, utangaç e ı an ı geçınmeeını s , • • • · b 

ll'ıemi · ' · d'..t d t rnagvından köylü değıldır. Karısını ıstıyen, ve u-
artt dş,ğııçmemılş, 

1 
1t~.n e

3
n
50 

dı 
1 

bır nun için de icab ederse cinayete kadar 
ır ı para ara am o arc. • . b' 

~ift katırla 75 dolara bir araba satın al- gidecek haysiyeti ıle oynanmı~ ır 
ınıştır. Ve bu i i a tlktan sonra bir gün delik~lıdır. v .. 
ltoın ka ş Y l h 1 d rdur lşlerın sarpa sardıgını goren kurnaz 
nıu-şu.nu~ pdıs1ın a baayvan arı u il - lakin o nisbette de korkak amca, pence-

~· ıçenye a mış, y amcaya ez e, v d H 
bil'>lıı d d' i latm K 1. .1 reden: cDur oglum. Karın bura a.. as-

(Baş tarafı l i?tei sahifede) 
Hulasa, Bayraklıda Anadolu petrol 

şirketinin deposunda iki infilfikı mütea
kip çıkan yangın bütün manasile bir fa
cia şeklini almıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde iU netice

lere varılmıştır: 

Yangın nasıl başladı? 
Şirkete ait benzinler evvelki gün ge

len vapurdan tangla depoya nakledili· 
yor, depoda da tenekelere aktanlarak 
lehimleniyordu. Bu iş için dışı 

saçla çevrilmiş bir barakada çalışan 

iki işçinin kullandığı gaz ocağından yere 
dökülen benzinlerin üzerine sıçrayan bir 
kıvılcımdan çıktığı tahakkuk etmiştir. 
Hadisede kasid yoktur. Dikkatsizlik ol
duğu anlaşılmaktadır. Şirketin clınde 
stok kalmadığından ameliyeye gece de 
devam etmek mecburiyeti hlsıl olmuştu. 

Yaralananlar 

İnfilakı müteakip alevler arasında ka
lıp ta ağır surette yaralananların isim· 
leri şunlardır: Depo sahiblerinden Ali 
Meftun, gümrük kolcusu Zühtü, işçi 
Mehmet, Osman, İsmail ve Ali Mehmet. 

Yanıp ölenler 
Yaralılardan İsmail ve Mehmet nak

ledildikleri memleket hastanesinde bu
gün kurtarılamıyarak ölmüşlerdir. Diğer 
yaralıların vaziyetleri de tehlikelidir. 
Depo içinde kalıp yananlardan 9 kişinin 
kafa tasları bulunmuştur. Hafriyata de
vam edilmektedir. 

İngiltereye giden bir Fransız kadın 
muharriri yazıyor: 

Binicilik mektebi sakin kırlar orta· 
sında pancurları sarmaşıklarla süslü gü
zel; büyük bir bina. Sahibleri Bay ve 
Bayan Pritchard adında bir çift İngiliz. 
İdare eden de onlar. 

Bayan (Pritchard) beni büyük bir ne
zaketle kabul ediyor. Kır saçlarla çer
çeveli genç bir yüzü, iltifatkar bir tebes
sümü var. Bana ahırları gösteriyor, na
ziknne izahat veriyor. Bu sırada bir ca
mazon - kadın süvarh kafilesinin mek· 
tebe doğru geldiğini görüyoruz. Bayan 
Pritchard: 

- Kahvaltı zamanı geldi. Gelinb; sizi "'~ e er ın an ış, c aro ın ı e eY· . 
lerıın k . ti d işt' ta teyzesinin yanındadır, demış ve içe-

Alte ıbs byorumınaruf, em . ırrl. 
1 

d 1 riye çekilerek, Ralfın karısını salıver· 
Yananların isimleri talebelerimle tanıştırayım, diyor. 

ın a ası, cım er en o an . . Yananların isimlerini bildiriyorum: 1- Yemek salonuna giriyoruz. Ortada 
lllıca, eline düşen bu hrsatı hiç kaçırır mıştır. .. 
llıı? ... Evvel& mırın, kınn etmiş ... Son- Fakat ay.ni ~man~a mahk.e~~y~ ~u-
f\ d 1 'k lı . racaat etmış ve Ralfın kendısmı sılahla 

- e 
0
1 varıl ya.d ·şı· D tl k k t tehdid ettiğini söyliyerek cezalandırıl-

g um, emı ır. os u an ar, . . . H1:.k· h .k. · · d' 

talyan tebaasından Kaponi, Yugoslav te- çok büyük bir masa var. Çünkü: Talebc
baasından Toni, katib Nasih, şoför Meh- lerin sayısı on beşi buluyor. Çaylar içi
met, amelelerden Hüseyin, Tarık, Cemıı, lirken bir yığın ses ve şen kahkaha bir
çoban Mehmet, Konyalı Ahmet, Yusuf birine karışıyor. 

alı .... erlı -•-'--l 11 --- . . masını ıstemıştır. u ım er ı ısını ın-,,. •u.aaa e ... ıu.ıa sana verırım, . . 
amma Bır' f'!artl Ar b k t 1 leyince, kurnaz ve cımrı amcanın yap-

Mustafa, köfteci Hazım Samidir. Ayrıca - Bayıldım, diyorum, buradan çnbu-
.. 7 a.. a a ve a ır arın- . . 

la trampa ed · tıklarım yanına bırakmamış, delıkanh-
şimdiye kadar hüviyeti tesbit edilemiyen cak ayrılacağımdnn çok müteessirim. 
bir gaip vardır. · - O halde niçin gidiyorsunuz. Kaıınu. enz... d Af d · t'f d d k Biçare a ...... b ~-'-u• k d nın aşkın an, za ın an ıs ı a e e ere 

~ u ~ arşısın a şaşır- Facia yerinde ınıı kalmıştır .. Ne yapsın, ya yardan geç- trampa yolile ~lmı~ ~lduğ~ k~tırl~r~, t~ 
tneli ya serd rabayı delikan ya ıa e ettırmış, us e 1 · Facia haberi duyulur duyulmaz Va· 

Nihayet ct:·Karolin benim olsun da, ihtiyarı lOO ~ol~r tazminat vermeğe de li Fazlı, mevki komutanı General Ra. 
ben her şeye razıyım.., diye araba ve ka- mahkfım etmıştır. " '1:('~1' sim, Belediye Reisi muavini, Emniyet 
tırıarı Vennlftir. Bundan sonra elinde * Direktörü yangın yerine gitmişler, ge-
\ır çiçeklerinden yapılma bir demet he- İşin daha garib tarafı da şudur: Amca, ce yarısından sonraya kadar ateşin 
.lllen sevgUJsine koşan Raif, müjdeyi ver- arabayı, Ralfe getirirken, yolda katırlar, söndürülmesine nezaret etmişlerdir. 
ırı1§, aradan birkaç gthı geçtikten sonra yanlarından geçen bir otomobil sesin· Ateşin genişlemesine mani olmak i
lle\tgj.lisUe evlenml~. Evlenmiştir am- den ürkünce, gemi azıya almışlar, ara- çin kara ve deniz müfrezeleri itfaiye
.illa iş bu kadarla bitae eene iyi.. bayı devirmişler, ve hain amca da baca- ye yardım etmişlerdir. İtfaiye cansipa-

lturnaz amca bir sabah yeni gelin v~ ğını kırarak, bu suretle yaptıklarının rane çalışmıştır. 
J\iveyin tuttukları eve damlam1ş, Ralf cezasını pek acı bir surette ödemiştir. Yangın sabaha karşı bastırılmıştır. 

Ne kadar benzin ve petrol yandı. 

D • k d• ? Yanan bina 4000 liraya Magdaburg, a vıs - upası ne· ır . l>E'.trol ve ben~inle~ de 2.s.000 . liraya 
Vıktorya Berlın şırketlerıne sıgortalı 

b _ ) ·ı l • ) - b t•I h ) A idi. 50 ton benzin, 20 ton petrol tama
~yne mı e tenıs maç an munase e ı e er yı vrupa men yanmıştır. Maddi zarar 50 bin li-

•e Amerikada büyök alaka uyandıran kupanın hikayesi ra tahmin edilmektedir. 

Davis kupası 

Kurbanların cenaze alayı 

Facia yerinde bulunan cesetlerin ke 
mikleri yarın (bugün) merasimle gö • 
mülccektir. 

1 Lehimci Hasan ve Saidin isticvap-

! 
lnrına devam edilmektedir. Bunlar -
dan Hasan hastanede yaralı bulunmak
tadır. Sait infilak esnasında tesadüfen 
dışarıda bulunduğundan kurtulmuş -
tur. 

Bu dakikada yangın sahasının öte
sinde berisinde dumanlar tütmekte -
dir. İzmir hala facianın tesiri altında • 

.dır. 
Şehrimizde teessür 

. İzmirde petrol deposundan çıkan 
yangın faciası şehrimizde de büyük te
essür uyandırmıştır. 
. Şehrimizdeki kumpanyalar yangın
.la al8kadar olmaktadırlar. 

Hemen Bayan (P.) ye sizin için bir yeri 
olup olmadığını sorayım. 
Şansım yardım etti. Kalıyorum. 
cAmazon, lar mektebinde hummalı 

bir gün ... 
Tak, tak ... Kapıya vurula iki kuvvetli 

darbe bize saatin yediye geldiğini haber 
veriyor. 

Az sonra da bir gramofon Proadway 
Melody şarkısına başlıyor. Bu şarkı be· 
nim oda arkadaşımın en sevdiği hava 
imiş. Oda arkadaşım hep hulyaya dal
gınmış gibi görünen bir İskoçyalı kız. 
Gündüzün uykuda gibi görünüşüne mu
kabil gece de hemen hemen uyanık gibi. 
Söylenip, kımıldanıp duruyor. Dün o ka
dar yorulmamış olsam bu gece gözüme 
mutlaka uyku girmiyecekti. 

Kalkmakta biraz gecikiyorum. Fak.nt 
odanın öbür ucunda bir tak-tak başlıyor. 
Yatağımdan fırlıyorum. 

Saat yedi buçuk. Bütün taleb~ ahır

larda. Orada herkes ya bir yahut ta bir 
kaç atla uğraşacak: Timar başlıyor. 

cHollywood• un balet kızlarını arattır

mayacak bir çeviklik ve beraberlikte 
bütün kollar ayni ahenkli hareketı tek
rar edip işliyor. Ve buna her ağızdan çı

kan bir ıslık sesi katılıyor. Atların önce 
tüyleri ot demetlerile süpürülüp temiz
leniyor. Sonra kaşağılanıyor. Sonra da 
ipek fırçalarla parlatılıyor. 

Beynelmilel tenis maçlan bitti ve Da
'is kupası bu defa da gene Amerikalılar
da kaldı. 

Hayvanlardan sonra sıra ahırın tem;z. 
liğine ve atların yatacağı yerlere serikn 
samanların yenilenmesine geliyor. Ca
tallar samanı pamuk gibi atıyor. Atıİan 
saman yere altın demetleri gibi serpili
yor. Süpürgeler işliyor. Büyük büyük 
kovalarda su taşınıyor. Başka bir mem
lekette bütün bu işler, ne kadar bayağı 
sayılarak seyislere bırakılır. Halbukı bu
rada onları genç kızlar bir spor sayarak 

atlet bir gencin bir devlet adamı kadar Çöpçülerden elbise parası neşe ile yapıyor ve icabında huysuz bir 
adı geçiyordu. O vakitler en çok rağbet kesilmiyecek atın atacağı çifteye cesaretle katlanı-

b ~açın saflıalarını gilnlerce telgraf ha
~rı olarak takib ettik, Davis ismini bel
te Yüzlerce defa duyduk. Fakat hakikat-

bu cDavis kupası, nın nereden çıktı
lını ve neye deltllet ettiğini b!lmiyenle
li ...... · .. 11z yok mudur? 

1900 yılına doğru spor Avrupada he
~Üz yayılmaya başladığı S1:falarda Ame

ltada çoktan mektebe bile girmişti ve 

gören spor tenisti, tenisin de iki yıldızı Şimdiye kadar tanzifat ame1esinden yorlar. 
vardı. Birine Davis derlerdi, öbürü de per ay birer lira elbise parası kesil _ İş bitince sarfedilen kuvveti telafı za
Vitman adını taşıyordu. mekte idi. Bu paralar, işi terkeden çöp- manı başlıyor. Burada tam bir iştiha He 

Her ikisi de üniversite talebesi olan çillerin üzerinde kalan elbiselerin be - yemek yeniyor. Kimsede ne ince kal
bu gençler yekdiğerini defalarca yen- dellerine karşılık tutuluyordu. mak, ne şişmanlamamak endişesi var. 
mişler, yekdlğerine defalarla yenilmiş- Belediye Encilmeninin verdiği ka • Herkes neşe ve kayıdsızlık jçinde. Şaka 
Ierdi. rara nazaran badema çöpçülerin maaş- arkasından şaka, kahkaha ardından kah. 

Bir gün yeni bir maç arifesinde Davis !arından tevkifat yapılıruyacağı gibi, kahalar. Biri benim uykusunda gezinme 
bu maçları her sene muayyen zamanda şimdiye kadar kesilen paralar da iade hastalığına müpteld oda arkadaşına ta-

(Devamı 8 inci sayfada) olunacaktır. kılıyor 

Başka biri o sabah bineceği haşarı hll 
atın telaşı içinde: ı 

- Eminim ki düşeceğim, şimdiden bf• 
liniz ki ben dünyada o atın üstünde du• 
ramam. 
Kızlardan hemen biri söze karışıyor. 

Ve tıpkı Bay (Pritchard) gibi bu korka~ 
misafıre takılıyor: 

- At her kımıldadıkça kalkıp oturu• 
yorsunuz; bacaklarınız pamuktan mı ne
dir? Hiç cesaretiniz, kuvvetiniz yok mu 
sizin. 

Nihayet beygirlere yular, eğer takmalt 
zamanı, sonra da manej başlıyacak. 

İşte Bay Pritchard, burada hem beğe
nilen, hem de biraz çekinilen öğretmen. 
Her şeyinde tam bir süvari balo var. Ora
da bulunuşu bütün oradakileri mıkna

tıslama.ya kafi. 

O görünür görünmez saygı dolu bi~ 
sessizlik başlıyor. Yularlar elde. Ders 
başlıyor. Talebe faaliyette. 

Kumandalar birbirini tnkib edıyor. 

Tırıs, dörtnal. Daha hızlı. Dur ... 
Çark, yarım çark. Eğiliniz. El değişti• 

riniz. 
- Zambak gibi eğilme! 
Bu ihtar öne çok eğilmiş bir sarışın 

kıza. 

- Barbara sopa mı yuttun. 
Bu da fazla dik duran bir genç kıza. 
- Diana solmuş mantar gibi duruyor· 

sun. 
Sonra gidip ılk başlıyanlara verilen1 

tembelliğile maruf atı kırbaçlıyor. Hay• 
van kamçıyı yiyince birden dörtnaia 
kalkıp üstündeki genç kızı yere yuvar• 
lıyor. Bu zavallı kıza cyuvarlak bacaklı 
şövalye> adını takmışlar. 

Bu ilk saatten sonra dinlenme başlı· 
yor. Kırlarda yorgunluk alıyoruz. Elma 
toplıyarak eğleniyoruz. Sonra yeniden 
manej başlıyor. 

Son yarım saat atlamalara tahsıs edil
miş. Çayırlarin ortasında bir saha hazır
latılmış. Mania namına ne istenirse var. 
Bu saat günün şüphesiz en eğlenceli ve 
en heyeca:nlı zamanı. ~ay düşen.lerin 
haline. 

Yakınımda biri, her atlayışında atma 
sarılıp, atladıktan sonra da her defo az 
kaldı düşecektim> diye söyleniyor. 
Öğleden sonra bir saat koşu meyda· 

nında gene binme tecrübeleri yapılıyor. 
Sonra açık havada anatomi ve at hasta· 
lıklarına ait bir ders yapılıyor. Ondan 
sonra takımları temizleme işi ba~lıyor. 

B'r eğlence var ki bütün talebele:re 
zahmet ve gayretlerine mukabil en gü
zel bir mükafat yerine geçiyor: Av. 

Herkes heyecanla hem kendinı hem 
atını hazırlıyor. Başlarda melon şapka
lar. Atların kuyr-uklarile yeleleri örül
müş. İşte boru sesi ... Bir telfiş koşuşma
lar, atlamalar, dörtnal ... Nihayet bır til
ki avlanıyor. Öğretmen avın başını, a
yaklarını, kuyruğunu avcılara taksim e· 
diyor. Yüzüme kanından bir parçacıli 
sürüyor. Ava ilk iştirak edenin hıssesi 
bu imiş. 

Üç amele zaç yağı ile yandı 
Kuzguncukta ecza fabrikasında ça

lışan ameleden Şükrü, Recep ve Ab • 
dullah, bir zaçyağı şişesinin kırılmnsi
le ellerinden yanmış ve yaralanmışlar
dır. Yaralılar fabrika sahibi tarafın • 
dan tedavi ettirilmişler, polisçe tahki
kata başlanmıştır. 
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- Allah mübarek etsin! .. 

BON POS~A 

sizin hiç sigara içtiğinizi görmedim. yanındaki kadın mi söyledi~. Öyle ise 
- Arada bir içerim; canımın sıkıldı- benim de ne dediğimi anlatmış olmalı!. 

ğı zamanlar ... Hele bugün, içimde öyle - Ne dedin?. 
bir sıkıntı var ki, unutmak için ne ya- -İşimi bıralanak istemediğimi söyle
pacağımı bilmiyorum. .dlın. Sizin yanınızda ~k rahat olduğu

Karşılıklı birer sigara yaktılar. Son- .mu anlattım. 

Davis hupası 
Nedir? 

(Baştaıafı 7 inci sayfada) 
tekrar edilir bir hale koymak için oıtıı• 
ya bir kupa çıkarmayı düşündü. HemeSI 
kuyumcu mağazalarına kQjtu. İstediğiııl 
bulması kolay değildi, zira hem gü:ı.eL 
hem de bir talebe kesesile irişilebUece• 
bir §eY alınalı idi. Davis aradığını_ b~: 
madı. Evine dönünce eski tabak büfeSJ.11" 
açtı. Orada gümüş tepsisi ile gümüş bit 
kase gözüne çarptı. Bu Rakoko istilind1 

eski zaman işlemeleri ile hakikaten gil• 
zel, san'atkarane bir şeydi. Ve muh~· 
kak gencin ebeveynine düğünleri münl' 
sebetile hala veya teyzeleri tarafındıııl 
verilmiş bir §eY olacaktı. 

Y
~,__, ... 

Davis keşfettiği hazineyi aa.-
yarak klübüne koştu: 

- İşteJlenim kupam, dedi. 
Ve ifte tam 37 yıl oluyor ki bu kupa1' 

kazanmak için her yıl beynelmilel ınil• 
sabakalar yapılmaktadır ve her yıl kılP' 
kannana g~ektedir. 

ra genç kadın, onun aklına bir şey gel- Neden ise, genç kadının yüreği hele- Kırkından sonra nasıl 
mesin, diye: .canla çarpıyordu; Futbol oynadım ? 

- Deııtin, dedi, apartımanına uğra- . - Demek ki, onunla beraber Şama 
dığımız Feriha yok mu, işte onun kız- ,gitrniyeceksin?.. Bunu kendisine de . .<~fı 6 mc:ı •ı!1~) pel 

Yazan : K. R. Enson kardeşinde kanser varmış. Zavallı ka. söyledin öyle mU. Yırmı dakı.k~~ en b ~ürr' 
gibiydi; hep bunu konuştular. Feriha dıncağızın iniltisi hala kulaklanmdan - Evel Her ne kadar bu yakında 1s- dedirten bu lf1 bir buçuk saat ta. ' 
bı·ıe·. gitmiyor da onun için... tanbuldan kaçıp gitmek, belki benimi- bilmek için, Taksim stadyomu aar - Kendi yanına girmesi için epeyce · eller 1izun. 

bir para teklif etmiş. Yalnız para da - Ne çıkar, a canını? Sen de bir par- - Vah vah ... Fakat yalnız bunun ,çin de pek fena olmıyacak ama, ne de illi O: &<# 
değil ... Senin onu adam yerine koyma. h kull b. ·· - ·T· ı için mi?. plsa sizin arkadaşlannızdan birile taı.. Ne yapsın çocuklar? ç bet tokat, yr 
dığmı söylemiş. o da zaten bundan ~i- ça n·oş d an, ıraz yuzune gu uver.. - Bugün sabahtanberi içimde bir sı- .kıp Şama gitmek istememf ra da gazeteJer VU1tuile ilç bet uar ti' 

ır oıyodr u. ıktıw rtal k ka kıntı vardı. Sonra Floryada da sana öf- - İstanbuldan niçin kaçıp gitmek is- meyi göze alıp, bir parça mola verı:ıı kAyet ediyormuş. Şemsünnisadan yüz ra an ç gı zaman o ı rar lar! 
bulun b .. b-ı·· · ı t V 1. k w dd . de - kelendlın. tiyorsun? fırsatını kazanıyor b~ 

ca us u un şımarmış_ mış ı. a ı onagı ca esın n geçer- Bana , Ben e yaptını" B.l , t · de .... 1 ..... 1 ....... - b. H .._
1 

n..,,.. -'--- arada "" 
k . - mı.. n · · - ı mem.. çım ~w..ucu. ır _!!!!:_an var- ...,...w, UIUU"UI _,. 

- ~~n onu incitecek bir şe~ rapma- en: . . w. . - Şemsünnisa ile haşhaşa verip be- ,korku var. Sanki burada oturdukça seyahate çıkan1malarmı çok peııler dım ki ... Fakat ne de olsa şofor_ Daha - Eve gıtmıyecegım, dedı, daha er- nim için atıp tutmak sana yaraşır mıyw günün birinde başıma bir kaza gelecek, d tutuldum. 
fazlş yüz verip de başıma mı çıkara - ken ... Karşıda ne güzel ay doğuyor!. dı? san yorum e f katıan-ı.ı...-- sonra dflnyıı1' 

? Şö. ı 1 w w . . · · · 1 • O ce aya ~WU& , 

yun. . . .. .. .. Ye taş ıga dogru gıdelım. . - Ben mi attım, tuttum?. Benim ya- - Peki, mademki Şeınsünnisa ile be- dolapalar yeridir! 
- Vallahı bılmem, şoforunu elden J?o.lmabah~e sırtlarında, camı temel- nımda sizin için hiç kimse ağzım aça- raber gitmiyeceğini söyledin, öyle ise 

kaçırmamak isterseu ne yapacaksın, o- lerının oldugu yerde durdular. Çamlı- bilir mi zannediyorsunuz?. .nasıl oldu da onlar, Floryada senin ya-
rası senin bileceğin bir işL Ben dediko- canın arkasında !'"111~ bi~ ay, yeni doğ. - Haydi, canım! .. Evvelki gün de ge. .nına geldiler?. Yunan atlet ve güreşçileri 
dudan hoşlanmam ama sana bu kadarı- muştu. Otomobılden indıler. Fehamet .ne biz Ferihalarda iken Şemsünnisa _ Orasını bilmem. Başka masada yer 
m. da haber vermezsem içim rahat et- hiç sesini çıkarmadan, bir kaç dakika gelmiş, kapının önünde seni görmüş, yok~u, onun için olacak!. gittiler ti" 
mıyecek. Bana da Beraet söyledi. Şem· dalgın dal~n durdu. ~d da onun yanı orada gene ayak üstünde uzun uzun ko- Febame~ sustu. Yüzü değişmiş, se- Galatasarayın yıldönümü müna~ 
sünnisa, sizin şoförle konuşurken o da başın~a. ıdı. Genç ~f~r, ~ş buh~nd~. nuşmuşsunuz!. Sana, beraber Şama gi- vinçten içi titriyordu: le İstanbula gelen Yunan atlet ve -1' 
yanında lıniş. Kadıncağız kimseden çe- Kendını unutm~ş gıbı c.ebın~en bır sı- delim, demiş. Sen de benim kabalığını- - Ay aydınlığı ne güzel!. İnsan bir çileri dün akşam Atinaya dönmilşlet <il 

Naci Sadul~ 

kinmiyor, açıktan açığa anlatıyor. Gö- gara çıkardı. içınden bır sıgara aldı. dan şikayet etmişsinL. türlü buradan aynlmak istemiyor. A- rıhtımda Galatasaraylı idarecile.ı'.' 
nül bu ya, diyor. Hele bugün seni gör- Dudaklarının arasına sıkıştırdL Tam _ Ben öyle bir şey söylemedim. Bel- ma yemek vakti de geçiyor, haydi ar. sporcular tarafından uğurlanmışlardlt· 
dükten sonra da yanına gelmemesi ivi- kibrit ararken birdenbire kendini top- ki sizin benden pek memnun olmadı- tık dönelim. Ç k · U 
den iyiye seninle çarpşnayı göz~ -;u_ ladı. Sigarayı ağzından çıkardı. Feha- ğ~ızı, beni sık sık azarladığınızı söyle- - 5 - U UrOV8 şampıyon aÇ .. 

dığını gösteriyor. Ayağını denk al!. met bunu gördü: nıiş olabilirim, hepsi bu kadar... Fehamet ertesi gün otomobilini er- Adana 3 (A.A.) - Çukurova~ 
Fehamet, Ferihanın apartımanında - Bir tane de bana versene... - Peki, beraber Şama gitmeniz de kenden istetü.<" Biraz sonra kendisi de, .,lan sona erdi. 193 7 şarnpıyonlu 1" " 

geç'vakte kadar oturdu. Sanki bu la - Dedi. yalan mı . elinde deniz çantası, kapıdan çıktı: JAdana klüplerinden İdmanyurdu 
kırdının hiç kapanmasını istemiyor - Sigara mı?. Buyrunuz!. Fakat ben - Bunu size, o gün ŞemsWmisanm (Af'kaıı var) zandı. 
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Eosta ,,.nın Hikayeleri 

Aşktan üstün hisler 
. Yazan: Peride CellJI 

foransızcadan tercüme edebi roman ·~ercüme eden: H. V. 
Ayak ve el bıleklerimde cereyanın ş!,d-1 yılm~dan evvelki mevcudiyetim, bana, halde o kJmıldamadı. Demek ki ayn ay
deti artıyordu, parnıa~larımda ~a. oy.

1 
ebe~ıyet kadar uzaklaşmış, hesab edi· rı ikı adamdık, iki ayrı mahluk ... 

le ... Parmaklarım nemlı ve buz gıbı so- lem1yecek kadar uzak asırJara gerile· İki mahluk, fakat hiç şüphesiz, bir 
ğuktu ... Tıpk; içindeki suyu damla miş gibi geldi ··· tek mahlfıkun iki yarım parçası. Pör-
damia harice sızdıran toprak bir testi ı Islak ellerle şakaklarımı uğuşturu ,.. süyen vücudüm, benden zorla kopan .. 
gıbi. .. Ve mutemadıyen ensemde ve o-

1
) arlar, ıslak bir mendilden alnuna su. lan, zahirlleştirjlen bu diğer mahlfıka 

~uzlaıımın çukurunda o kadir, v~nna-1 ~~~- damlatıyorlardı. Kont (Fransuva), ıltihak etmekateşile yanıyordu ... 
ga teşne nazarlaıın, durmadan, dınlen- onumde duruyor, beni ayıltmağa çalı- Boş bir göster~~' yahud heyula değil, 
ıneden ındird ğı darbeleri duyuyor - şıyordu. bır insan, başka bir insan bu! fizerjnde, 
dum... Derin bir nefes alarak gözlerimi aç- bir ölüyü hatırlatacak hiç bir şey yok-

Kend m , şimdi, daha zayif hissedi- hm. Koltuğumun kenarına sıkı sıkı ya-
yordum. Biraz ev\ el gözlerimi bey hu. pışan parmaklarımı gevşettim... Kont lu. Ne bir kefen, ne bir çarşaf. Arkasın
de yere duvardaki saate doğru çevir -

1 
şaknklarunı bıraktı, alnımı $ildi ve ö- da esvabı vardı. Benim elbisemin aynı. 

meğe ç lı m ştım. Şimdi ise göz kapak- nümden çekildi. Biraz evvel yepyeni bir halde bulunan 
ları.m bılc kdturumleşmişti. Gözlerimi O zaman gördüm... kendi elbiseme baktım, şimdi eski, müs· 
ne kapa) bılıyor ne de başka tarafa )e- Öteki koltukta bir adam oturuyordu. t~':l• iplikleri g~rünecek derecede es· 
vırebiliyordum. Yalnız ilerisini, üze - Benim gibi bir adam, tıpkı. tıpkı hana kı bır hale gelınışti. 
rındeki altm zerreleri esrarengiz bir benziyen bir adam. Tıpkı benim gibi eski .•• 
Parıltı saçan benim effaf adeseyi, biraz Bizzat ben ... Baktım ve hangimizin 
evvel ti timde kendi hayalimin oturdu- asıl ben olduğumuzu anlıyamadım. Ay- Heyhat! Neye yarar? Ne fayda? Bili- _ Seni sewyonmı, f1lkat bazan insan aşkfan ii.stün hislerle hareltet et 8 

ğunu gördüği~ koltuğu, ve resimli du- rı ayrı iki adam mı, yoksa iki ayrı şa- yorum, ey bu yazıları okuyacak siz- meğe mccbUI' kalıyor. 
varın bir kı mını, hayal meyal görü .. hısta temessül eden bir tek adam mı ler! Biliyorum ki sözlerime :inanmıya- Genç kadın hıçkırdı: 
yordum. olduğumuzu anlıyamadım. caksınız! _ Aman Allahım demek kararın kat'i, 

Çok fazla incelen vücudümden, ha- Güçlükle bir kolumu kaldırdım. Bu Fakat düşününüz ki deli değilim. De- demek Ahtnedi, 1stemiyorsun?. 
yatın, sanıyeden saniyeye, sessiz, seda- kol, kursaktan bir kol kadar hafif oldu- li olan bir adam böyle konuşur, hatır- Refik odanın ortasında asabt adımlar· 
sız akıp ittığini duyar gibi oluyor - ğu için kaldırmağa muvaffak oldum. lar, tahlil eder, tesbit eder mi) Hayır la dolaşıyordu. Birdenbire onun önünde 
dum... Maksadım ,bu hareketimin, karşımda- değil mi? durdu: 
Bırd nbire harıkulade bir şey oldu. ki adamı -öteki ben- i aynı hareketi 

O kadar harikulAde bir şey ki bir ani- taklide mecbur edip etmiyeceğini anla- Ve düşümintiz ki öleceğim... - Bana hak \'ermen lAzım Zehra dc-
çin irad m ger e di ve hayretten göz· maktı. Hayır! Ben kolumu kaldırdığım (Arkası var) di. Ne de olsa öbür adamın çocu~ .. d:-
kr~ aç l&... ~===========================~~~~~- ğil~?B~ilirlüw~mcyMumGu~u, 

B d k d . ak · · ·· J ı ağlayışı, yaramazlıklan, ne bileyim ben, raz evvel, ıç·n e en ı sımı gor- _ Yeni neşriyat k 
dü.üm koltukta, şimdi... - vazihan, Banrodan sonra her şeyi sinirime dokunuyor. Sana o -
saraha 1 hiç şüpheye mahal bırakmı- Konya - Konya Halkevl tarafından nyda candan ayrıl derken Ahmedi de babasına 
Yacak \e hayal i e hiç alakası olmıyan bir neşredilen bu mecmuanın 9 uncu sayısı güneş... bırakman lô.zım olduğunu ilave etmedi· 
b r ş de deh b'r hak"kat halinde _ Konyanın tarihine, kıymetli eserlerine, hal- ğim için şimdi müteessifim. 
b kiyatma atd muhtellt yazılar ve resimlerle d k rt d 
ır cı mın oturduğunu; başka türlü bir çıkmıştır. Sözünü bitir i ten sonra sc a ım -

aydınlık iç"nde, ziyadar, fosforlu ve dal- Taşan - Merzifon Hnlkevl tarafından çı. larla kapıya doğru yürüdü. Genç kadın 
ga)ı bir ölgen 'n ademden doğan bir karılnn bu killtur mecmuasının ağustos sn- arkasından bağırdı: 
r.ölgenın vücut bu1uduğunu görüyor - yısı ıntışar etmiştir. - Refik .. 
d Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu tara - D .. a·· k J at lmıştl" um... fından Jher hafta muntazaman çıkarılan bu on u, aş arı ç ı . 

XXXI güzel çocuk mecmua$1Il1n 4.4 üncü sayısı in- - Biliyorum, aynlamıyacağmı söyli· 
tlşar etmiştir. yeceksin. Tekrar ediyorum, başka çare 

l\I. T. A. - Maden Tetkik ve Arama enstl- yok, ikimizden birini tercih etmelisin. Ya 
tüsllnün bu de!;erll mecmuasının temmuz sa- bcn, ya çocuğun .. 
yısı gene çok nefıs b1r tabı ne çıkmıştır. 

Ve kapıyı çekip gitti. Odada yalnız ka~ 

Ademden doğan bir gölgenin vücut 
buldu u u •• 

llkonce bu, belli belirsiz görünüyor· 
du ... Gö geden de daha hafif krıstal 
gibı şeffaf bir şeydi... Bu şeyln öte ta
rafında koltuğun arkalığını, baş dayı.------------

lan genç kadın onun arkasından ya lı 
gözlerle uzun uzun baktı. 

yacak yeı ıni, kenarlarını göreb'iliyor
dum. Tamamnc şekılsiz ve renksiz, 
şanjanlı ve donuk, süt .renginde bir ışık
tı .... 
Maamafıh mevcuttu. Biraz evvel be

n.un hayalimin, adeseden inikasından, 
daha hak ki bir surette mevcuttu. Mad
di, el jle tutulur bir varlıkla mevcuttu. 
Bunu anlıyor, hissediyor, biliyordum. 
Belki de canlıydı. 

Saçlarmız dökülmeğe 
başladı ise ... 

1'eliişa düşmeyiniz 

OPTAMİN 

Bütün :zevkile, kendini güneşe na
sıl :werebiliyor? Elinde şems{yesi mi 
var? Hayır! Fakat yüzüne güneş 
tesir etmiyen iki nikah koymuş: 

VENÜS PUDRASI 
VENÜS KREMi. .• 

Oç senedenberi sevişiyorlardı. Altı ay 
evvel Rc.fik Zebraya: cKocand3n nynl, 
bu adamın senin üzerinde bir hnkkı ol
masına tahammül edemiyorum.> dedi!ıi 
zaman genç 'kadın hemen kabul etml~. 
dört yaşındaki oğlu Ahmedi beraberine 
alarak kocasının evinden kaçmıştı. Altı 
aydır beraber yaşıyorlardı .. BütUn dost-
1arı onun bu nik~hsız, çirkin hayata na
sıl tahammül ettiğine hayrette idiler. 
'Fakat Zehra bir kere bile Refiğe evlen-6'••• .. •••••••••• melerlni teklif etmemiş, halinden hiç bir 

BANKA KOMERÇiY ALA şikayette bulunmamı§tı.İ§te bütün bu fe-

iTALYANA dakarlıklardan sonra genç adam bu sefer 

gün pek ne§eli idi. Yolda kuş gibi ClvW 

dayıp duruyordu. V.e ben kabil olduitt 
kadar fısabıma haklın olmıya çalışıyor " 
dum. Babası her hafta gibi çocuğu biı 
başkası ile göndermediğimi, beraber geJ .. 
diğimi görünce hayret etti. Fakat buna. 
biraz da memnun olduğunu bukı§'arm .. 
dan sezdim. Bir aralık Ahmet yanımız .. 
dan uzakla§ll11Ştı. Ben çocu ~ u artık büs
bütün kendisine bırakacağımı na ıı söy
liyccei'mi dü unüyor, ad ta utançl tit
riyordum. F kat o b nd n C\ vcl söze 
başladı. Yu ü çok ciddi, ka l rı h fü ça
tılmış, J üzüme bakarak: cZehra, d dı, 
iyi ki bugün Ahmetle b raber geldin. 
Çünkü sana söyliyecek §eylerim vardı.: 
Ahmedin artık büsbütün benim yanım· 
da kalması lazım. Öbür adamla ya dı • 
ğın dedikodulu serbest h yat, böyle ha
yat böyle hareket etmemi icap ettiriyor.ı 

Kocam buraya gelince ustu. Sonra 
gözlerini başka bir tarafa çevirerek ha • 
fif titrek bir sesle: cAnasından ayırmtık .. 
ln Ahmede büyiık bir fenalık etmek üze.. 
re olduğumu biliyorum dcdf. Çoc um 
:için yapmadığım fedakarlık yoktur. Se
nin de Ahmetten aynlmayı kolay kolay; 
kabul etmiyeceğini sanıyorum. Sana bit 
teklifte bulunacağım. Fakat evvela bu 
teklifi bana yaptıran saikin yalnız ~h .. 
medin saadetini düşünmem olduğunu 
inanmanı istiyorum .• 

Kocamın bana ne teklif edeceği ma -
lumdu. Her şeye rağmen beni affediyor. 
du. Gözlerine baktım .ve yalan söyleme· 
diğini, bu fedakarlığı sırf Ahmed için 
yaptığını anlıyarak onun bu hareketi 
karşısında kendimi pek kilçük ve hakir 
gördüm. Ne vicdansızca hareket etmeli 
ü1.ere olduğumu dü~ünerek utandım. 

Refik birdenbire yüzü sarararak ba ~ 

Evet canlıydı, yaşıyordu! Zira, o zi
Yadar c · smin ncsıcleri arasında onun 
Vücudünü teşkil eden maddenin içinde, 
gene ziyadar, o cismin kendisinden da· 
ha ziyadar bir damar ve sinir şebekesi 
bulunduğunu gormeğe başlıyor, görıi
Yor, vazıh n gorüyordum. Ve bu da
tnarların, bu simrlerin içinde bir rner. 
kezden, b r kalbten fışkıran, fosfor zi
yalı bir maddenin, muntazam hareket
lerle dolastığını, koştuğunu da görü

Sermaye ve ihtiyat akcesi· 
~ 

847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

de en can alacak damarına basıyor. Çer 
ğırdı: 

cuğundan da ayrılmasını istiyordu. 
- Peki sonra, sonra ne oldu .. 

}'ordum. 
Görüyordum; görmek bir şey değıl, 

hissediyor, bdiyo dwn. Kat'i, şaşmaz, 
bir bilgi ıle bı J)'Ordum. Kendi kalbi· 
nıin darebanını, kendi karumın damar"" 
larımda cevel@ ettiğim nasıl biliyor
sam, onun kalbinın attığını ve f.osfor 
§Ualı damarlarında bj.r maddenin do • 

:Merkez.t idare: MİLAHO 

Jtalyanın b3flıca ~birlerinde 

ŞUBELERİ 
tngııtere, İniçre, Avusturr_a. M&ea· 
rıstan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısı.r, Amerika CemahJ.11 
Müttehidesl. Brezilya, Şill, Urugua7, 

ArJo.nUn. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
AnJyasyonlar 

laştığını da öylece ibıliyı>rdum. Ve gt7 . w •• 

ırıe anlıyordum kı bu mnhluk, haki. Vita~ın kul~anıl~r~k yapıldıgı ıçın 

lsT.AMJUL ŞUBE MFAKEZI 
oalata Voyyoda cadde.si ~7 

Palas ı<Telet. «841 /V~/f/,6) 
§eblr dahUindekJ ace•teleı ; 

fst.anbulda : Alfilemclyan hımın.da k.atte, ademden d~ğıl, benden _ evet guddeleı J ve ,Jtoklen ıhya ederek saç
benden • doğmuştur ve hakikatte 0 larm dökülmesini durdurur, uzatır. 
fllahlfık ben'dir. Ke~kleri tamamen temizler. 

Telef. ı2900 /3/lı/12/15 l3eYQj • 
ıunda: İstltlA.l cadde:ıt Telef, fı°'e 

Haletı nez'te gelen ZS) ıf vilcudümün 
derinlıklerinden, aklımın ve dımağı
nıın, içınde bo • u duğu bu öldürücu 
rahavctın dennliklerind n, bu yegane 
hakıkat fışkırdı ve evvelce, bana, kapa
lı, müphem sözlerle anlatılan şeyleri, a
sk, çok açık bir surette anladım ... 

Evet, o, ben ıdim, Karşımda oturan 
bu gölge, bu ziyadar ve şimdi daha az 

ffaf gölge ben idim ... 
H settı ·im z[ıf yet biraz daha fazla .. 

1 tı. Sonra ;ş tmcz ve gôrmez oldum. 
l{esıf, sı) ah bir örtü her tarafımı kap

dı. Ö müş gıbi ıdim. 
Neden sonra kendime geldim. }.Ier 

halde çok sonra olncak, bılmiyorum. 
Fakat k ndime gcldığ m zaman, ba-

İZMİRDE ŞUBE 

İstanbul Telefoıı Direktörlüğünden: 
13 ağustos 937 cuma günü saat 15 de İstanbul Tahtakalede Telefon müdüri • 

vctinin eksiltme komisyonu odasında üç bin dokuz yüz elli dört lira doksan üç 
kuruş keşif bedelli mezk<ır müdürlük binasında yapılacak bahçe duvarı in§Sat 
v~ teferrüa.tı açık eksiltmeye konul muştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, pro-
je, keşü hülfisasile buna müteferrik diğer cvrtık Telefon Müdürlüğü Le\•azım 
kaleminde her gün görülebilir. 

Muvakkat teminat 297 liradır. isteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer iş 
yµptığma dair göstereceği vesika üzerine Nafia müdürlüğünden almış olduklan 
muteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını Mmilen mezkur gün ve saatten ev. 
vel teminatlarını mhüdüriyet veznesine yatırmak suretile komisyona gelme .. 
J ri. (4614) 

Zehra uzun müddet olduğu yerden . . 
kalkmadı. Ve başını ellerinin arasına a- Zehra ağlama~nk ıçın dudaklarını 1 l· 

!arak düşündü, düşündü. Hangisini ter- .rarak ccv;ıp v rdı: 
cih edecekti? İkisini de o kadar çok sev:. - Sen ya çocuğun, yn ben, ikimizden 
yordu ki.. 

Ertesi gündü. Refik odasında sabırsıı 

adımlarla dolaşıyor, Zehrayı bekliyordu. 
Zehra 'oçuğunu almış, babasına bıra1m

cağını söyliyerek gitmi§ti. 
Genç adamın birdenbire yüzüne 

memnun bir tebessüm yayıldı. Kapı açı· 
larak içeri Zehra girmişti. Gözlen kıp
kırmızı, yüzü pek solgundu. Refik mem· 
nuniyetini gi1Jcmiye çalışarak ~enç ka
dına yakla§tı: cScnj çocı.ığundan ayırdı
ğım için beni affet Zehra, dedi. Buna 
ben de çok müteessirim. Çünkü sen ıztı
rap çekiyorsun. Fakat ne yapayım kı bu 
benim elimde değildi. Senin yalnız ban.1 
kalmanı istiyordum. 

Genç kadın hal§ kapının önünde du -
ruyordu. Yüzünde acı bir tebessüm ge • 
zinerck: c Yazık diye, mırıldandı. Bn ha
reketinle beni büsbütün kaybetmi:l oı • 
dun . .- ve gözlerinden ya~lar süzülerek 
ilave etti: 

cSen ne istediysen yapmıyn gayret et
tim. Fakat... durdu, sonra derin bir ne
fes alarak: 

- Sana baştan anlatmalıyım, dedi. 
Ahmedi aldım, bu sabah babıı ına 

gcitürdüm. Evden çıkarken kararım ço -
cuğu babasına teslim etmekti. Senin :ır

zunu yerine getirecektim. Ahme~ bu -

birini tercih et dememiş miydin? Koca
mın bu insanca hareketi kimi tercih et .. 
mem lfızım geldiğini bann gösterdi. O • 
nun teklifini kabul ettim. Başka ne> ya • 
pabilirdim? Seni seviyorum. Faknt, ba. 
zan insan aşktan üstün hislerle hareket 

4 

etmiyc mecbur kalıyor. 
Sonra sesı yavaşlıyarak cgidiyorum• 

diye mırıldandı. Ve seri bir hareketle d(). 
nüp kapıdan çıktı. 

O gittikten sonra genç adam oldulu 
yerde bir müddet taş gibi hareketsiz 
kaldı. Bütun yaptıklanna derin bir piş· 
manlık duyuyordu. Gözlerinde muztn .. 
rip bir mana vardı. Kendi kendine: .o .. 
nu kaybetmenin bu kadar acı olacnğını 
hiç düşünmemiştim> diye, mırıldandı.. 

Genç kadın sokakta bir otomobile at• 
layıncıya kadar göz ya§larını zor tuttu 
ve otomobilde kocasının evine gidinciye 
kadar ağladı. Çocuğunu tercih etmişti. 

Fakat bu öbUr adamı hala bir çılgın g bf 
sevmesine mani değildi. 

Yarınki nushamızda: 

Hayat güzel 
Yazan: Jean Rameaıı 

Çeviren: Faik Bcrçm n 
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lstintakçı dostum, söylediğim sözleri, ne münasebeti 
olduğunu anlamıyarak ve mazisi yüklü, ağzı kalabalık 
adamın sözünü kesmete cesaret edemiyerek dinliyordu 

- Gorkinin, 905 ihtilali esnasında1 1Azerbaycanı dostca terketmek için ne 
Rusyada fakir sınıfın çarlık idaresin - yapmamızı arzu edersiniz? 

Giv'in karşısındaki sevgilisi idi. "Ben ne peri kızıyım, ne de 
cen·net bahçesinin hurisi. Ben dere beyinin kızıyım!,, diyordu 

den çekmiş olduğu zulmü ve bu idare- - Evvela, benim casus olmadığımı Erkekler, kıyafetinden yabancı olduğu-, etmiye gidiyorum. Gel.. sana, Acem J hanın kapısı önündeki bir taşın üzerine 
ye karşı mücadele için katlandığı fe- kabul etmenizi ve sonra da Azeı-bayca- nu bir Acem asılzadesine benzediğini hanına giden yolu göstereyim. oturdu. Yüzünü, elleri içine alarak, ne 
dakarlığı tasvir bakımından onun kadar nı istediğim zaman terketmekte bana sezdikleri için, geçtiği yerlerde, onu se- Giv .. bu tesadüfün önünde, heyeca- düşüneceğini, ne yapacağını bilmeden 
güzel olan bir eser yoktur. serbesti vermenizi isterim! lamlıyorlardı. Başındaki serpoşu, kaf- nmdan bayılacak hale geldi. BeynindP durup kaldı. Ancak, arkasında han ka-

İstintakçı dostum, bu sözlerin ne Ermeni Çekiste göre bu, fazla bir is- tanı ve belindeki hançeri ile yantara- büyüttüğü hayal, karşısında tecessüm pısı, demirleri gürüldiyerek, rezeleri 
münasebeti olduğun~ anlıyamayarak teyişti. Razı olmadı, fakat pazarlığı ka- fında sarkan kılıcı kimsede hayret u. etmişti. Onun billür sesinin nazlı ahen- gıcırdıyarak açıldığı zaman kendine 
fakat, karş!.Slndaki mazisi yüklü, ağzı bule meyletti: yandırmıyordu. gi ile hisleri büyülenmişti. Bir şey söy- geldi. Hana girdi. Odasına çıktı. Yor-
kaiabalık adamın sözünü kesmeğe ce- - Olamaz, dedi; Çeka divanının ka- Giv .. dere boyunca yürüdü. Kasaba- liyemedi. Bir ceylan gibi süzülüp yü- gunluktan, uykusuzluktan ve heyec~n-
saret edemiyerek dinliyordu. rarını duydunuz. Bu kararın tatbikin· nın nihayetine kadar gitti ve orada, bir rüyen dilber kızın arkasına düştü. dan o kadar bitkin bir halde bulunu-
' Tam zamanı idi; asıl hücumu yapmak den başka çare yoktur. Olsa olsa müh- büyük çınar ağacının altında durdu. Güneş doğmamıştı. Her şey .. duman- yordu, ki yatağının üzerine uzanır u -
için, onun bu şaşkın dakikasında~ı isti- leti bir kaç gün artırabiliriz. MeselA, bir Ayaklarının altında, uzak ufuklara lı bir aydınlık içinde birer gölge gibi, zanmaz derin bir uykuya daldı. Saatler
fade etmek üzere, sesime patetik bir hafta yerine on gün yapabiliriz. .. doğru uzanan bir ova vardı. Burası, ü- delikanlının dalgın gözleri önünden a- ce uyudu. Öğleden sonra uyanabildi. 
ton verdim:. - T§ekkür ederim... Fakat, göru- züm bağlarile, incir, şeftali, dut ağaçla· kıp gidiyordu. Sokaklar tenha idi. Ka- Hancıya getirttiği yemeği büyük bir 

_ işte, bu eseri on beş sene evvel, yorum .~i .. beni c~b~en ~ı~ara.caksınız. rile örtülü .. idi. . Bu . ovanın üstündeki sabanın üstünde büyük bir sükunet u- iştiha ile yedi. Biraz da şarap içli. 
Türkiyede, türkçeye ben çevirdim ve ::- B~tun mes ~~ıyetı uzerıme. ~l~rak semada, gune~ın .. zı.yası daha berrak zanıyor~~· .. . . . . Giv .. uykusunu aldıktan ve yemeğini 
kabının üzerine kırmızı bayrağı koya- muddetı on ~eş gun.e de çıkarab.ılı~. parlıyordu. Goksune dolan hava daha Kız, yuruyor .. onu carıyesı takıb edı- yedikten sonra kuvvetlendi. Aklı başı-
,tak, Türkiyede ben neşrettim! o za- . ~ Teş~kk~r. ederım ~?· ben~ .ışle- saf ~e daha t~tlı idi. .. .. yor .. ~aha arkadan da iki .k?le gidiyor- na geldi. Bir müddet, ne yapacağını dü-
manlar, siz henüz çocuktunuz ve ondan r.ımı tasfıye ıçın ne bu mudd~t k.afi. ge. Gıv .. bu ~aırane m~~ra onunde, o du. Gıv .. en arkada, kalbının çarpıntı- şündü. Tesadüf, onu, muhayyel sevgili
'Sonra da eminim komünist olmazdan lır, ne de bu tarz kırılan haysıyetımı ta- kadar kendınden geçtı, kı İran, gurbet, sından bunalarak, sarhoş gibi yalpalı- .

1 
k 

1 
t t 

0 
rtık lnız ha-

evvel ep~yce zam~n nasyonalist de ol- mir edebilir. Dostca ayrılmak için, ben her şey gözünden silindi. Gözlerine, yarak yürümeye gayret ediyordu. sı e a:şı .a
1 
ş ~rmd ış ı: .. .'

1
a .. 'ya 

1 
b' 

I b k . 1 . A . . d. l d" . yal çızgı erın en oru muş seyya ır 
muşsunuzdur! bu arar~t gd~ğ~ a ınmasıru,tyank ıt zkert- Ç.erkmıslıharka1~adşın1ddan0vahsfını1 . ı~ ~. ı- T~~:,ıs .. ka~alı dbu~an cAdcem HaTnı• şey .. müphem bir şekil değildi. Bakışı 

Son cümlede, taşnak bozması komü. aycanı ıs e ı ım zaman er : me. e gı ızın ~y~ ı o u. .aya ın onun- nın on~ne gelı:ıce, ır an urdu. oz ve tebessümü ile.. yüzünün güzelliği 
ııist olduğundan şüphe etmediğim bu tamam.en serbest bırakılmamı ısterım. de daldı ~ıttı. Saatler geçtı. Yen_ıek ye- penbesı parmagını hanın kapısına uzat- ve endamının kıvraklığı ile .. bütün ta. 
E menı. Çekı·st'e kendisinin manevi Hakıkaten de, ben bu tarzda çıkmayı mek, su ıçmek hatırına gelmedı. O, o. tı: 

1
.w. 'b .. 

1 
.. 

1 
. . ·ç·nı' 

r ' h. · t · d s b b · k ı . . · . ze ıgı ve cazı esı ı e goz ennın ı ı :hüviyetini tanıdıgw ımı gösteren kuvvet- ıç ıs emıyor um. e e sızce ovu • vanın yeşıl manzarası, ufukların cazı- - Asilzade! Işte geldik! d ld b" d" tt· 
1 k b d k . n f" · ı· d g b 1· · ·· t·· d b lir k b 1 D d. T 1 b kı 1 .. 1 . . b" o uran ır mevcu ıye ı. 1. b. t d d muş o ma en e ı e ıs ızze ı uy u- e ı rengı us un e e en, ay o an e ı. at ı a ş ı goz erını, ır an, 

ı ır aarruz a var ı. . . . d . b. G" b b h k da yalnız meçhul Söylediğim şey de yanlış değildi. Ta- sunu ıncıtıyor u. ve gene beliren .. her defasında yenı ır Givin yüzünde gezdirdikten sonra, şflh . ıv.. ~sa a a a r, .. .. . . 
· 906 tı · de ·ık umaral rını O aralık, kendimce, bu kararı geri güzelikte tecelli eden hayalini takip o- bir tebessümle delikanlıyı selBmladı; bır hayalın arkasından suı:ıklenmıştı. 

nın, d k se eTs.~k.' dı n a aldırmıya çalışmak fikrine düşmüş- dip durdu gittL Gençlik duyguları, yalnız, hır aşk has-
·neşre er en, ur ıye e o zamanın en .. . . . · . . . k 'l t 

en ve en ileri duygularını temsil e· tum. B~nun ıçın ısrar edıyordum. ~a- Giv .. ancak, ':1fuklar kararmıya .. ova~ Giv .. bir köşe başında kayboluncaya retı ve ıştıya ı e yanmış ı. 
~enç bu gazete Gorki'nin Mat ( ı) ro- na en zıyade dokunan şey, bir Türk ya, duman halınde karanlıklar yayıl - kadar, kızın arkasından baktı. Sonra, ( ArkaA var) 

A a ·s~·ıe fransızcadan tercü- memleketinde kovulmak kararını jki mıya başladığı zaman kendine geldi. 
::n~~~re~ n~şreı başlamıştı. Tercümeyi Ermeni ağzından almaktı. Biliyordum İstemiye istemiye geriye döndü. Vücu: 
M .. tak .~d Be . gazeteye bu ki Kafkasyada Çeka teşkilAtında umu- dünü saran bir rahavet içinde, dalgın 
uş yapıJ,,. u. n, ' A tl E ·ı kull 1 a·· . d .. .. d Ge k 1 w h d e rine ba lanmazdan bir iki mıye e rmenı er anı ır; urcıs- algın yuruyor u. ç a dıgı al e a-

romanın n ş ş t d d b ·· 1 d · f k t d 1 1 t · d H b ·· ·· k b · ·· ·· d hafta sonra (/Tdim. Müştak da, sırf 0 _ Ean a . ah. oçy ekisı~:. a a., ne 
1
: o sa, ede e e mıyor u:

1
. e~ uyu bına onur\ e 

na mahsus bir beceriklilikle bir müd- rmenı ır e , ın evıme ge ıp ara- uruyor. csevgı ımın sarayı urası mı.» 
·aet sonra tercümeyi benim Üzerime yı- ma yap~~sı, b~ni oto~obi!ine koyup diyor .. pencere ~apaklarının aralıklar~
kıverdi. o tarihte, Tanin'in en genç ve o~aya got~rmesı ve nıhayet, kaqıma d.an sız~n ışıklara b.akıyor .. odaların 1-

en yeni muharriri ben olduğum için bır Ermem şef çıkması ve bunun, ge- çınde golgeler seçmıye çalışıyordu. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komis
yonundan: 

Okulumuzda mevcut Kitap evinde 2447 liralık keşfi mucibince yaptınlacak 

Moble tesisat işleri açık eksiltmeye kon muştur. 
Eksiltme 16/8/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü bi-

nasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 183 lira 52 kuruştur. 

Bu işe ait şartname keşif proje okuldan görülüp öğrenilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin en az bin liralık bu nevi moble işi yaptığına dair resmi vesika ve Ticaret 
Odasının yeni sene vesikası ve teminat makbuzu ile belli gün ve saatte komis-
yona müracaatları. ( 4730) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

her iş kolaylıkla benim hevesli ve a: ne Ermeni olan başka bir memurla ko- Delikanlı .. evlerden taşan kadın ses
teşli omuzlarıma yüklenebilirdi. Müş- nuşması, benim üzerimde fena bir te- lerini dinliyor .. her billfu ahenkte, sev
tak da beş on gün kadar •aman karde- .sir yapmıştı. Mücadelede, son kuvveti- gilisinin sesini tahayyül ederek titri
.şim ;cele işim var bugün sen yapı- mi sarfetmeğe karar verdim. yordu. Bir an geldi, ki kasabanın üstün. 
yerl• dedikten sonr~, bir gün baktım Zaten, yukardanberi hikAy~. ettiğ~ de, derenin ~ürükl~~ği tatlı zemzem:
ki günlük işlerimin arasına bu bir bu- muhavere de bana tamamen gostermış- den başka bır ses işıtılmez oldu. o, yu· 
çttlt sütunluk tercüme de ilave edilmiş tir .ki elle~nde bana atf ve isnad edi- zün.ü o~şı!an serin havanın içinde bu 
bulunuyordu Bu roman 0 zaman çok lebılecek hır kusur yoktu. Aylarca pe- derın sukundan da haz duydu. Oturdu; 

'tutulduğu içln, sonradan bunu kitab şimde dolaşmışlar, f~t, uydurmak aya~lar~nı ~ereye sarkıttı. Ayın suıa:-
1balindc neşrettik. Üzerine ikimizin is- v~y~ . benzetme.k ~retıle olsun bana d.akı .?kıslerıne dalarak uzun uzun du- Eşyanın cinsi Mikdan 
mini de koyduk· fransızcasının kabında durıstıye muhalıf hır hareket isnadının şündu: 

Tasınlıman 

tutan 
Lira Ku. 

tık teminat 
L. K. 

Eksiltmenin 
tarihi gtınn saati 

ı.:kırmızı ihtilfıl ı;;yrağı vardı; biz de, ay- ir~kanını b~lamamışlardı.w Benim. fe~a Se~gilisini nasıl bulacak,. görecekti?. 
n bayrağı türkcesinin kabına koy- bır adam, hır casus olduguın netıcesı- Gıv .. yavaş yavaş kendınden geçtı. 
'd~k. ne varmak için cTanin• kelimesinin ltl- Başı yan tarafa doğru kaydı. Uyuya 
, Müştak'a burada teşekkür etmeliyim. gat m~aları~ı 1sorup aramak!~ ~eşgul k?,ldı. Gözleriiıi açtığı .zaman şafa~ sö
Eğer, 0 vakit bu işi bana kavanço et· olan bır Çekıst e karşı, ~endımı dah~ kuyordu. WArkasında, bır kadı~ :~sı du
miş olmasaydı, on beş sene sonra ben s.er~est ve daha rahat m~:~aa ~:hı- yunca dogruldu ve aı:~ına do~~p ba~-
Bakudcki Ermeni, taşnak bozması Çe- lırdım. ( ·-~'-~2..L tı. Ora~.a, . yanındakı hızmetçısıne hır 
kiste karşı kendimi bu kadar kuvvetle şeyler soylıy~.n b~r genç kız duruyordu. 
·müdafaa edemezdim. NIJbelçl Genç kızın uzerınde, başının yarısını 
· - Şimdi size ve sizin amirlerinize Eczaneler omuzl?1"1?ı ve göksün~ kuca~lı!an .... e-
hitaben şunu söyliyebilirim: Bakıide, t~klerı dızkapaklanna men ~ır .. ıpek or-
Sabir kütüphanesinde bu romanın türk- Bu gece nöbetci olan eczaneler ,unıardır: tu v~~dı. B~ya.~ ~acakları, susl~ .Pa?uç. 
cesinden bir kaç tane vardır. Bunu a- istanbul cihetindekiler: l~~ ıçı~dekı ~uçuk :y~k~arı, ın sıya? 
lır üstündeki isme bakar ve orada be- Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Ab· gozlerı ve dılber yuzu ıle bu kız, bır 

' dülkadir). Beyazıdda: CCemll). Samatya- huArı·yı' andırıyordu ni görürsün;:.;:. Ondan sonra da cbun - · da: (Erofllos). Eminönünde: (Sefir Ke. 
-O.an on beş sene evvel türkceye bu ro- mal>. EyUpte: (Arıt Beşir). Fenerde: Giv .. kızı görünce, sevgilisine kavuş-
"manı çevirmiş olan bir insandan, uzun (Emllyadl>. Şehremininde: (Nlizım). muş gibi heyecanlandı. Onunla konuş-
•:aman hocalık etmiş, ilimle meşgul ol- Şehzadeb:ışında: cünıverslte). Karagüm- mak için bir bahane aradı: 
muş bir adamdan bir casus çıkabilir rilkte: <Fuad>. Küçükpaearda: <Necatı - Buranın yabancısıyım. Gece gezer-

Ahmet>. Bakırköyünde: (İstepan>. k 1 k b t · B d ı .. 'li?» diye sizi düşünmeğe davet ede- Beyoflu dhetindekiler: en yo umu ay e tım. ura a uyuma-
rim. Eğer vicdanınız, colabilir!» diye İsUkltıı caddesinde: (Galatasaray). coa- ya mecbur kaldım. . 
bir hüküm verirse bu hükmün netice- rth). oaıatada: <Hidayet). KurtulUita: Dedi. Böyle söylerken, kendini Iran-
sıni şimdiden kabul ederim. Böyle bir (Kurtuluş>. Maçkada: <Feyzi>. Beşiktaş- da zannettiği için lisanından, kızın bir 
hüküm veremezseniz o zaman da, ben ta : (Nail Halid}. Sanyerde: (Nurl>. şey anlıyamıyacağını hatırına getirme-
Azerbaycanı terketmeği gene kabul e..,. BofazlçI, Kadıköy ve Adalarda: di. Meğer, kız Acemce biliyormuş. De-
deıim, fakat, birbirimize düşman ola- Üsküdarda: <imrahor). Kadıköyünde: likanlının asalet saçan yüzüne, güzel el 

(Büyük, Üçler). Büyükadada: (Şinasi Rı- b k kt 
rak değil, dost olarak, dostca!.. za>. Heybelide: (Halk). bisesinc, yakışıklı endamına a tı an 

Bu sözlerim ve bu mantığım çok kuv- sonra, serbest bir tavır ile, Acemce ce-................................................. ....._........_ 
vetli idi. Çekist şef, düşündü kaldı. Son- vap verdi: 
ra, haltı zihninde çizili duran bir şüp- - Burada uyuduğunu gördüğüm za-
henin izini takip ediyorcasına, dalgın man senin yabanoı olduğunu anladım. 
dalgın yüzüme bakarak: Hizm~~çime, onu söylüyordum. 

- Pekala, dedi; Ankaradan Kafkas- - Oyle mi.. peri yüzlü kız! Temiz 
yaya niçin geldiniz? gönlünün bu alAkasından bahtiyar ol-

- Gayet basit bir sebeble, dedim; hiç du~ .. ScnA ~~~i~? Hangi cennet bah-
olmazsa bir müddet için siyasetle meş- çes~ın hurısısın · . . . . 
gul olmamak istediğim için. Esasen, ben Guzel kız ... bu iltüatlı hıtabı ışitınce 
siyaseti pek de çok sevmiyordum. nazlı nazı~ gü~dü: . 

Bu cevap da ona makul geldi. Tekrar - Çok ışlttım. Acemler çok zarıf ve 
mürakabeye daldı! nihayet artık bu na~ik adamlarmış! Sen, bu hali, tavrınla 
muhavereleri bir neticeye bağlamak il- gözlerimde .. sözlerinle kulaklarımda te
zere: 

- Pekala, o .di; sizin dediğiniz gibi 

( 1) Rusça ana, anne demektir. 

celli ettirdin. Ben .. ne bir peri kızıyım .. 
ne de cennet bahçesinin hfırlsi. Yalnız, 
Çermis derebeyinin kızı olan bir insa-

'•iııiıllıiiliııılilıiiillılılllıııı•M•lllİİlll••U•nım. Babamın afiyeti için mabede $iua 

Yazlık elbise 
Erat kaputu 
Erat bineği 
eğeri. 

4031 takım 22170 50 
~147 tane 19680 64 
367 • 20919 00 

1663 00 
1469 00 
1569 00 

13-8-937 Cuma 11 de 
• • 15de 

14-8-937 Cumar- 11 de. 
test 

1 - OUmrük Muhafaza Eratı için yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gQ.n 
ve saatlerde kapalı zarfia eksHtmE'si yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. 
3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya banka mektuplannı kanuni 

veslkalarile birlikte teklit mektuplarını günlerinde eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar Galatada eski GUmrnk binasındaki Komutanlık Sabnalma ko-
misyonuna vermeleri. c4404ıı 

Sizi iz'aç ve elblselerlnlzl tahrip eden 

T I! R in lzaleel için 

SU-DO-RO-NO Pertev 
Kullanıtı ; PEK 

Tealrl: KAT'I ve 
KOLAY 
DEVAMLI 

're 
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Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 450 ton lokomotif, 
otoınotris ve ocak ateş tuğlaları 20/9/1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1933 gün ve 3297 veya 1/7/1937 T. 
ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmişolan talimatname dairesinde alınını~ 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeler1 
llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıimak tadır. ( 4806) 

~ 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste No. ları ve mu
\'akkat teminat mikdarları yazılı takriben 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 
.Potrel, demir levha ve saç 15/9/937 Çarşamba günü saat 15,30 dan itibarım 
sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzer-'! Ankaradn idare binasında satın alın~cakt.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her list(' hizasında yazılı muvakkat temınat ıle 
ltanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3295 veya 
l(i/937 gün ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimaıı:ame da~r~ -
Binde alınmış vesika ve teklıflerıni ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reısh -
~ine vermeleri 1fızımdır. Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne -
lerlnde satılmaktadır. (4644) 

Liste No. Tonu Muvakkat teminat 

1 
2 

3 
4 

1289,530 
1481,514 

936,770 
990,995 

mikdarı 

6408,12 lira 
7176,06 :t 

4997,08 • 
5213,98 • 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Nümune ve şartnamesi mucibince (10,000) kilo sicim pazarlıkla satın 

•luıacaktır. 
U - Pazarlık, 18/8/1937 tarihine rastlı yan Çarşamba ~nü saat H de Kaba -

la§ıa levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ın - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

!:raıarne birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4855) 

Bina işleri ilanı 

afıa Vekaletinden: 
1
· - l!:ksııtmeye konulan iş: İstanbul Yüksek Mühendis mektebi pansiyon bi

llası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 260907.49 liradır. 
2
· - Eksiltme 11/8/1937 tarihinde Çarşemba günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 

)apı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
Yapılacaktır. 

it 
3
· -:-- Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri evrak 13 lira beş kuruş bedel mu

abııınde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4
· - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186.30 liralık muvakkat teminat 

Verınesi ve Naf1a Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 
Yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50 000 liradan aşağı olmaması ve müteahhiddin 
bitıat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni 
~es'uHyeti altında işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulunduru-

<:ağını taahhüt etmesi lazımdır. 
5
· - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

;eline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktaziclir. 
~ecikmeler kabul edilmez. (2257) (4589) 

· Nafıa Vekaletinden : 
b ~ - Eksiltmeye konulan iş: Çarşanba ovasında Hamzalı ve civarında mevcut 
~ k~ıklann kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatL 

eşıf bedeli 114121 lira 85 kuruştur. 

\7 ~ - Eksiltme: 12/8/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Nafia 
au~ aleti sular umum müdürlüğü su ekslltme komisyonu odasında kapalı zar! u

e Yapılacaktır. 

~ - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık i§leri genel 
\1 namesi, fenni şartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel mukabilinde Sular 
trıurn Müdürlüğünden alabilirler. 

'tı i ~ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk teminat ver
\te~ Ve 50 bin liralık Nafia Su işlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
\hı u kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekale-

lden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 
lta~klilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
~ &ular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta-
~:cikmeler kabul edilmez. c4276> - ----

~tan bul Orman Direktörlüğünden : 
- kastamonu vilô.yetinin Daday kazası dahilindeki hudut ve evsafı plana ve 

haritasında yazılı Ballıdağ ormanından 1504 metre 072 desimetre mikap 
Çam ve 1728 metre 703 desimetre mikap köknar ağacı kapalı zarf usulile 

2 arttırmaya çıkarılmıştır. 

- Yevmi ihale 14/8/937 tarihine rnüsadif Cumartesi günü olup saat il de 
knstamonuda Orman Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda icra edilecek-

3 tır. 

t - Çamın beher metre mikap gayri mamulü 515 ve köknarın 385 kuruştur. 
6 "" Muvakkat teminat mikdan 1081 lira il kuruştur. 
' ...._ ~üddeti ihale bir senedir. 

...._ istekliler bermucibi kanun tanzim edecekleri teklif mektuplarını ikinci 
llladdede gösterilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdürlilğünde 
müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. Posta ile 
&önderilecek teklif mektuplarının artt1rma saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş olması lAzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edil-

' rtlez. 
' han ve saire masrafları alana aitür. cW~. 

daha genç! 
1 

Yeni bir reçete, 
Uyurken, size 

Gençlik ve güzellik 
getirir. 

Daha taze, daha açık, daha genç ve 
buruşuklukları kaybolmuş bir clld gören. 
ler Adeta bir mucizedir diyecekler. Fllba-. 
klka asri fennin yeni bir zaferidlr. Vlyana
dan blldirllen bu şayanı hayret keşif, cBl
oceb tabir edilen ve clldl ihya eden bir un-
surdur. Bunu Viyana finlversitesi Profesö
rü Doktor Stejskal, kemali itina ile seçil
miş genç hayvanlarda gizlenmiş clld hll -
ceyreJerinden isÜhsale muvaffak OlmUf. 

tur. Bundan sonra cJldlnizl Blocel ile bes
liyeb!Urslnlz. Bu Bloceı cevheri yalnız 

<Penbe rengindeki) Tokalon kreminde 
mev.cut olduğundan her akşam yatmazdıı.n 
evvel kullandığınızda siz uyurken clldJnld 
besler ve gençleştirir. Her kullanan kadına 
on yaş daha genç görünmesini temin eder. 
Gündfiz için beyaz rengindeki Tokalon 
kreınlnl kullanınız. Siyah noktalan eritir. 

Açık mesamelerl kapatır ve cildi beyazla
tıp yumuşatır. 

Dünyada birinciliği kazanan 

KANZUK 
NAS1Q1lAC1 

DOKTOR JEMSlN 
AMERIKADA UZUN TETKı-
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BiR FORMÜLDÜR . 
KANZUK NASIR ILACI 
en eaki nasırlan bile kökün
den çıkanr. Ciddi ve ıayanı 

itimat bir mmr ilAcıdır. 
lNGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Francala ve ekmeklerin fırınlardan çıktıktan itibaren iki saat soğumağa ter
kedildikten sonra torba halinde kağıU:ıra konarak her tarafı tamamen kopalı 
bir şekilde satılmaları ve buna muhalif harekette bulunanlann umuru bcled: .. 
yeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre cezalandırılacağı ilan olunur. 

(B.) (4881) 

Sene1ik muhammen İlk teminatı 
kirası 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 No. lu kah-
ve karşısında 104 metre murabbaı arsa. 10 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 90 No. lu kahve 

0,75 

karşısında 67 metre murabbaı arsa. 13 0,98 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 

mahaller teslim tarihinden itibaren 938 seneleri mayısı sonuna kadar ayn ayrı 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 5/8/937 Per§em be günü saat 14 de Daimi Encümende. 
bulunmalıdırlar. CBJ (4416) 

Keşif bedeli İlk teminatı 

Çukurçeşme Küçükköy - Silfıhtarağa yol unun tamiri. 5787,60 434,07 
Topkapı - Silivri asfalt yoluna iltisak eden Davutpaşa 
kışlası yolunun tamiri. 2144,32 160,82 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı yol tamiratı ayn ayn açık eksiltmeye konul• 

muşturlar. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs -
"teklller 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia müdürlüğünden ala· 
cakları Fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5/8/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bu • 
lunmalıdırlar. (İ.) (4415) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
1 - 1 ağustos 937 tarihinde mer'iyet rnevkiine giren 3222 sayılı telsiz kanunu

nun muvakkat maddesi mucibince, bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mev. 
cut bilumum telsiz tesisatı ve cihazlar1 sahipleri bir ay içinde ruhsatname 
alrnaf;ı mecburdur. 

2 - Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı tesisat ve cihazı 
sahiplerinin Tuhsatname almak için en yakın P. T. T. merkezine müracaat 
ederek senelik ücreti tediye etmelcrj lazım ve kafidir. Bu kanunun mer'ıyete 
girdiği tarihten evvel alınmış olup 937 mali senesine cari olan ücretler mezktır 
sene için alınacak ücretten mahsup edair. 

3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat verilmesi caiz olmıyan 
kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiz tesisatı vücuda getirenler 

hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve tesisat 
zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tar:ı fından ruhsat alınmaksızın vericı veya 
hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan altı aya kadar ha
pis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda getirenler veya 
kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlik veya seferberlik zamanında ve yahut hazarda örfi idare 
mıntakalarilc her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkrada yazılı fiili 
işliyenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır hapis veya ikinci fıkrada 
yazılı fiili işliyenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ağır hapis ve üçün
cü fıkrada yazılı fiili işli yenler hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası verilir. c4809:t 

lstanbul Defterdarbğından: 
.. 

Cinsi ve mevkii Muhammen kıymeti 
Lira 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin eski Söğütlüçeş:me yeni Çilek 
ve Dut sokaklarının birleştiği köşede altında bir dükkanı bulunan iki 
katta beş oda ve sair müştemilatı, terkos ve elektrik tesisatını havi 
23 - 27 No. lı evin tamamı: 30UO 
Kocamustafapaşada Kocamustafapaşa caddesinde yanm kagir iki 
katta beş oda ve sair müştemilatı havi eski 495, yeni 445 No. lı eski 
askerlik §Ubesi binasının tamamı: 950 • 

Süleymaniyede Dökmeciler caddesinde medrese altında bilahava 
31 • 33 No. lı kagir dükkanın tamamı: 350 

Beyazıtta Çarşıyı kebir civarında Çuhacı hanının alt katında birin -
ci adada 5 No. lı kagir odanın tamamı: 230 
Aksarayda eski Katip Kasım, yeni Yalı mahallesinin eski Yalı bos-

tanı, yeni Kumsal sokağında 41 metre murabbaında yeni 173 No. lı 
arsanın tamamı: (Beher metre murabbaı) 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalanndaki bedeller üzerinden bir 
ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek isti
yenlerin 23/8/937 Pazartesi günü saat 14 de kadar yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerile Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

(M.) (4618) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Enstitümüzün önümüzdeki klş mevsiminde kalorifer tesisatı olan binala
rının kaloriferle, kalorifer tesisatı olmıyan binalannın kok kömürü sobasiyle ve 
165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat teklifinin 
% 7,5 udur. 

3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörluk binasında toplanan komisyon tarafından 
10/8/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat Ye parasız şartname almak isteyenlerin de Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ılfın olunur. c2273• c4588. 

Dr. ihsan Sami 1\1 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 1 

ÔksOrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öksUrOkleri icJn pek 
tesirli il8çbr. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. ~ J 

Doktor 

(brahim Zati Oget 
Belediye karşısında, PJyerloU 
caddesinde 21 numarada bergOn 
lı~leden sonra bnslalanııı kabul 

- .......... __ .., eder. ~---• 
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'~~~-Be_y_oğ_lu~V_ak_ıı_ıa_r __ D_ire_k_tö_rı_og_u_i_la_nı_ar_ı _______ 'J 
Pangaltıda Cumhuriyet caddesinde 69 No. lu evin birinci, ikinci ve üçiillcD 

katları .31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ayrı ar 
rı konulmuştur. 

İsteklilerin 5/8/937 Perşembe günü saat 15 de Beyoğlu Vakıflar Direktörli'l' 
ğünde Akarat kalemine müracaatları. (4552) --------

Yarm allı• saat Zt.30 da 
Sarıyer gazinosunda 

e<POGANi» Macar Orkeıtrası tarafından 

BÜYÜK KONSER 
Orkestrayı idare eden: Meşhur kemancı «LİLLY SZEKELLY• 

Saat 21,30 dan 23,30 kadar Schubert1 Mendelssohn, Verdi'nin havalat'llllı 
keman, piyano, viyolonsel ve şan sololarını dinliyeceksiniz. 

Konseri müteakip gece yansından sonra saat bire kadar milli Macar h8' 

vaları ve saire - Fiyatlarda bir değişHtlik yoktur. - Masalarınızı §imd.ideJl 
temin buyurunuz. Telefon : 32 .. 90 

Avdet için otobüs temin edildi. 

Metrdotel : Viktor 
Şekerli ve meyvalı olup en ıeziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hul!sası gibi insana zevk ve hayat veren 

bilhassa lngiltere ve ftalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıbht bir mayidir. Hasan Cazozu midevi ve hazım
dır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşıgı içilebilir. Yazm sıcakta dondurma ve şerbet yerine H ~& A. N 
GAZ O Z ÖZ O alınız. Çok ucuzdur. 

TORK TELSiZ TELEFON A. Ş. TASFiYE MEMURLUGUNOAH 
Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketlnln 10/6/937 tarihinde ln'ikat eden feybll~ 

umumi hey'et içtlmaında Şirketin tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak fsmat1 il 
Caniş Ue Muvaffak Bunal'm tayinlerine karar verilmiş ve bu kararname Ticaret _, 
nu~ahkil.mına tevfikan tescil ve resmi gazetenin 21 - Haziran - 937 tarih ve 38311 el 
yılı ııüshasile ilan edilmiştir. J 

İşbu şirkette alacak vesair hukuku mevcut olanların ilan tarihinden itibaren ~ 
sene zarfında tatil günlerinden maada hergün saat 10 dan 12 ye kadar İstanbulı:r} 

Ankara caddesinde Anadolu Ajansı binasında Bay Muvaffak Sunal'a müracaat ede.re'; 
alacaklarını kayıt ve evrakı müsbitelerini tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı midelere yemekten sonra kOçUklere 
1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevt ve hazımdır. lnlnbaz ve barsaklarda atalet haiindo sabdh aç karnına 1 - 2 tatlı 
'caşığı müleyyin ve çorba kaşığile mtıshildir. Meyvaların özUn~en yapılmıştır. Şekersizdir. 

Tasfiye memuru İsmail İsa Caniş ve Muvaffak Sunal 

·Say ve Baylar: 
Galatasaraymda açılan Yerli Mallar Sergisine tetrifinizde RADİ UM ve EMiR tıraf bıçakları paviyonuna da _uğramayı unutma

manız rica olunur. Bu sergi sırf Türkiyede imal edilen eıyaya mahsus olduğundan buraya öyle TÜRKÇE İSiMLi ve Üzerlerinde 
Made in Germany markalı tıraı bıçakları kat'iyye.n giremez. Bu sergide ancak kendi vatanda§larımızın ellerile hazırladığı HAKlKI 
RADİUM ve EMiR yerli tıraş bıçaklarını bulacaksınız. Her gördüğünüz TÜRKÇE iSiMLİ tıraş bıçaklarını yerli malı sanmayınız, 
hunların ecnebi malı olduğu Üzerlerindeki Made in Germany markasından bellidir. 

HAKİKi RADİUM ve EMiR yerli tıraf bıçaklarına verilen par.a memleketimizde kaldığından bunları kullanmak iktisada 
riayet ve yerli sanayiinin dahi terakkisine hizmet etmektir. 

Her yerde yerli malı yapan fabrikalarını anyahm ve yalnız onların mamuli.tını kullanalım, :ıira YERLi MALI KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR. -

HAKİKİ RADIUM ve EMİR yerli tıra§ bıçakları Türkiyenin her tarafında satılmakta olduğundan her yerde arayın ve alıp ~ 
güle güle kullanın. 

FABRİKASI : RADlUM TiCARETHANESi • lıtanbul • Galata Okçu Musa caddesi No. 104/106. Telefon : 42878. Posta ku· 
tusu 1313. Telgraf : Radium • lstanbul 

..- 20/8·20/9/937 DE DEVAM EDECEK OLAN Vll CI iZMIR ENTERNASYONAL. 
FUARINDA 252 No. PAViYONUMUZA TEŞRiFINiZI BEKLERiZ. 

COŞKUN 
Manifatura mağazasındB 

müşteri kalabalığı 

Beyoğlu iş Bankası kartı.ııı· 
da mevsim inkizanndan dolayı 
liatlarda görülmemiı tenzilôl 
yapılmııtır. Sayın müıterileriıı 
bu Fırsattan istifade etmeleri 
için bu mağazaya ıitap etmeleri 
kendi menlaatleri ikti:zanJg. 

~· 
140 santim eninde keten gandi 2"° 
100 santim eninde keten ve pa-

Jnuklu (Karolin) ıti 
Tek renkli fantazi ketenler 40.J.20 

1 
Yünlüler 150 kuruştan itibaren 
Erkek kostümlükleri (Keten ve 
yünlü) 200 
Fantazi organtinler SO 
Gande 115 
İpekli tüller gO 
Marokenler 200-~5 
Krep saten 250 

Ekstra jersey ısO 

Flatlar maktud11t 

Bulanh ve baı dönmesİ• 
hırçınlık ve neş' esizlik, sioit 
ve yanm baş ağnlarıo' 

K A R D o L tedavi ede;; 

' I .............................................. ~ 
Son Posta Matbaası 

A 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp~ 
SAHİPLERİ: s. Ragıp EM~ .,rl .ıoJlı 
' . A. Ekrem UŞ~ 


