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in - Japon Harbi Başladı 
lien-Çin civarında çetin f M·~·~·ı·;·8· .. ·~·;·f·~·;·i~.i~ 
-muharebeler oluyor yıldönümündeyiz! 
Japonlar bir Çin şehrini topa tuttular Anad:!k::ıv':!~~~=i!u YS:!i.~~~üyük 
r • ı • ı d h 1 • 1 k b 1 Montröde Boğazlar mukavelenamesi -)'ID l er e a van top arı e mu a e e nin imzasının senei devriyesi münasebe-
- tile Anadolukavağında bu sabah büyük 

ettiler. Muharebe devam ediyor 
askeri merasim yapılmaktadır. Ordumuz 
geçen yıl dün geceye tesadüf eden ge -
cede Üsküdardan hareket ederek Boğaz-
ları bilfiil işgal etmi§ ve gene geçen sene 
bu sabah bu münasebetle Anadolukava
ğında büyük merasim yapılmıştı. 

Ayni merasim bugün de tekrarlanmak
tadır. Merasimde Boğazda bulunan alay 

hazır bulunmakta, Sarıyer ve Beykoz 
kaymakamları, Parti erkanı ve halk ta 
bu coşkun tezahürata iştirak etmekte -
dir. Bu sabah bir çok halk vapur, motör 
ve sandallarla Anadolukavağına gitmiş
lerdir. 

Bu gece, Sarıyer ve Büyükderede bü - Geçen sene bugün yapılan m.erast'7'.den 
yük bir fener alayı yapılacaktır. bir intiba 

'- Çi~~J•-ak~krinmhW~mml 1 Ki A c 1K11 FA c 1 A 
ÇI. d . ~Mareşal Şan- Kay- r . " 13 d k. b' 

0 Bkl harp bir Şek Nankine geldi, Çın de patlıyan Y3ŞID 3 1 lr 
dünya harbi Çin ordusu, . topa Berlinden mi çocuk arkadaşım 

doğurabilir mi? hazırdır, de<lı kumanda edildi? ağır yaraladr 
J a p Bir taraftan diplomatik . - . . Dün akşam iki çocuk arasında çıkan 
isti 0 n Ya ne yapmak müzakereler oluyor ~ ~ın Japon. harbının ma- bir kavga bütün Küçükpazar halkını 
AtnYor., lngiltere, Rusya ve · hıyetı nedır? Ne kadar meşgul etmiştir. Kavga Küçükpazar 
C"\ ... k Londra 20 (Hususi) - Bugün, şimali •• b·ı· ? caddesinde herkesin gözü önünde 1 3 ya 

Ja 
~rı a ne dı·yecekler ? sure ı ır Çinden gelen haberler Avrupa siyasi mer şında Hüseyin adlı bir çocukla 14 ya -

G Ponya ne yapmak istiyor? kezlerini ciddi bir endişeye düşürmüştür. Uzak şarkta patlak veren ihtilafın ~ında Abdullah adlı bir çocuk arasında 
gili~er~k İngiliz matbuatı, gerek İn - Nankin hükumeti tarafından Japon nota- kaynağı nedir? Japonya ne gibi bir cereyan etmiştir. Evvela ağız ve yum-
rı ç sıyasi muhitleri, Japonyanın Sa- sına verilen red cevabından sonra, Tien - hedef takip ediyor? rukla başlayan kavga büyümüş, 13 ya-
do&rnydın şimalindeki Çin topraklarını Çin civarında tahaşciit eden Japon kıt'a- J apon kuvvetlerine Çin ne şekilde d k" "k H" · d t d ~ 

t.> u an d ~ h"k" · ·· ~- mukavemet gösterebilir? Bu dakika- ~ın a uçu useyın yanın a aşı ıgı 
~ (]): ogruya a ımıyet ve nu- ları Wanping mıntakasındaki Çin kuv - b"r çakı ile 14 yaşındaki Abdullahı iki 

~ ~~e:'.;;;'cı;;;m;ı;;l;l;i;n;ci~s~a~yf~a~da;;)~~~==~(;B~a!:ş :ta~ra~f.:,ı :,8 ~in:c;,i :,:sa:;h~if,:;ed;:e~)==~;;;;;;;;;(;;D;;l>"-';:cı:;m;:ı;:l;;;l;;i;;;nc:;;;;;:~s;;;;;a~yf;;a;;da;;);;;;;;;: yerinden yaralamıştır. Abdullahın ya-
- rasının biri sol böğüründedir ve olduk-

U t d . . . Ata t Ürk u·· n ça ağırdır. Çocuk iptidai müdav~ı ya-na ay a genı reıım pıldıktan sonra, hastaneye kaldırılmış-
~ Markoni ailesine tır. 

70 yaşrnda bir 
ihtiyar bir 

otelciyi vurdu 

~ Q t M t ) ''U . " Mahallede haşarı bir çocuk olarak n a r e ' m U m J taziyet telgrafı tanınan küçük carih Hüseyin vak'ayı 
.. .. . müteakıp kaçmışsa da, bilahare yaka -j ihtiyar yaralı olarak yakalandıktan sonra. 

~f muhakkaktır'' dı•yor , Ankara 20 (A.A .) - Buyuk alım Mnr- lanmıştır. (Yazısı 5 inci sahifede) '4. coninin ölümü münasebetile, Reisicum - -============= ...... -===--=-============---
hur Atatürk tarafından Marconi ailesine N k • 1 1 d 

\' .. k 've Başvekil ismet lnönü tarafından İta~ a J Va S J t a ar,) n a 
li sek Komiser gazetecilerin sualine: "Sancağın yan hükumeti reisine aşağıdaki ıeıgraf-

. t t- .... h rf• ,lar çekilmiştir.(Baş tarafı 8 inci sahifede) kontroıu•• hafı•fletelı•m 1 tttb· yenı s a usunu a ıyyen -- -.~ . . . - . . ... __ _ 

ıkten daha iyi birşey yapamam .. cevabını verdi l:.<\u meselesini 

ı artık halletmeliyiz 
Medeni bir şehirde temiz 
su yalnız zenginin kul· 
lanabilecegi şey degildir, 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Yazısı ikinci sahifede (Hergiln) 

s-ütunumuzdadır) 
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Her gün 
lstanbulun-
Su meselesi 

• 
Yazan: Muhittin Bir(en -

Resimli Makale: X Musikiden haz etmiyen insan geri olan insandır X 

G eçen gün küçük şeylrrdcn 

bahsediyordum. Bugün bun

lardan birine daha el sürmek istedim. 
İstanbulun her şeyinde olduğu gibi, 

su bahsinde de ayni hal göze çarpar: Or
ta tarihle asri medeniyet, İstanbulda yan
yana yaşamaktadır. istanbulda halfı ev
ler vardır ki kendi mülkleri olan suyu 
kullanırlar ve daıma yolları bozulduğu 

için de bir türlü rahat kullanamazlar. is
tanbulda, Kırkçcıfme ve Halkalı suları 

vardır ki bunların toplanışları da, te\ zı 
C>dilişleri de aynı tarzdadır; Üsküdar \'C 

Kadıköy tarafı da ayni mahiyette sular.ı 
maliktir ve nihayet, asri su tesisatı olan 
Terkos ve Elmalı suları vardır. Su bah
sinde, İstanbulda oı ta tarihin, hayır, orta 
tarihin değil, Roma devrinin su tesisatı 
ile asri su tesisatı mlikEmmel surette 
yanyana yaşıyorlar ve biz de birinden 
içtikçe o devrin, otckinden içtikçe bu 
devrin adamı olu) oruz ve bu hale a1ı~ık 
olduğumuz için de hiç şikayet etmiyoruz! 

* Haföuki, su hemen bütün dünyanın 

sıhhat işleri itibarile en ehemmiyet ver
diği şeylerden biridir ve A vrupada. hat
ta küçük kasa bal arda bile, orta tarih su 
tesisatından eser kalmamıştır. Bize gE"

lince, İstanbulun bu nevi sularını kaldır
dığımız zaman şehrin KerbeHi.ya döndü
ğünü görürüz. 
İstanbulda bir su siyasetine ihtiyaç 

var mıdır? Bize kalırsa, galiba, buna şıd
detle ihtiyaç vardır. Bu şehrin eğer ter
kosta ve Elmalıda yaptıgı tesisat, h:ılkın 
ihtiyacını tatmine kafi ise ve bu sular ka
fi derecede temiz ise, bunları herkese 
..ermenin imkanını bulmalıyız. Eğer bun

••r kafi değilse, kafi olacak hadde kadar 
•lllvvetlendirmeklc mükellefiz. 

Fakat, bütün bunlardan sonra gayet 
mühim olan bir mesele var ki o da şu
dur: İstanbul halkı. bugünkü şerait dahi
linde, bir türlü asri suyu kullanamaz! 
Bunun sebebini izah etmek için1 bizim 
muharrir arkadaşlardan biri 1stanbul 
Belediyesinin su idaresine müracaat etti 
ve on altı kuruşluk pulu gözden çıkara
rak, evine alacağı suyun masrafını sor -
du; istidanın tarihinden yirmi dokuz gün 
geçtikten sonra, hala cevap çıkmadığı 

görüldüğü için, nihayet muharrir arka
daşımız, gitti, idareden cevabı bizzat al
dı. İşte verilen hesap pusulası: 

1018 kuruı Priz 
700 • Bilezik 
191 > Saat 

2060 • On metre kurşun boru 
170 > Emniyet musluğv 
106 • Lehim 
75 • Raptiye 
64 > Yarım metre duvar delme 

813 • 6,40 metre murabbaı adi 
kaldırım. 

605 > Altı aylık su bedeli. 
15 • Pul 
16 • İstida pulu 

58,43 
Bu hesabın tahlil ve tetkiki uzun sürer 

ve tahlil edecek olsak bu hesapların çok 
fahiş olduğu da görülebilir; fakat bun
dan vazgeçiyoruz; ve yalnız şunu düşü
nüyoruz ki İstanbulda bu parayı bir ham. 
lede veya taksitle dahi verecek pek az 
insan vardır. 

* Bu hesap, eski imtiyazlı şirketin an'a-

Musiki insan oğlunun kullandığı ilk ifa
de şeklidir, demokrasi kadar eski bir t:ıri
hi vardır. İlk insanlar musikiyi dudaklari
le yarat&ılar. Tablatin seslerinden önıek 

alarak ilerlettiler. Sonra ke\uli seslerini 
kafi görmiyerek &ittikçe tekamüt eden 
musiki aletleri icat ettiler. Buıünku in
sanlar da hep ayni is üzerinde yLirıimek
tedlrler. Bu itibarla denilebilir ki musiki 
insanla dotnnıştur. Fakat tabiatin sesleri 
halinde insandan MllH"& da bakJ kala
caktır. 

Musiki bir sihirbazın deynl'ğnıe bf':nzer: 

Kayayı ) umuşatır, a:;-acı riık(m vardırır, 

vahşiye .~ı anlık hissi nrir. 

Doğduğumuz zaman kulağımıza ilk ge
len ses anne ninnisi haliade musikidir. 

Öldüğümüz zaman da arkamı1dan en ı.on
ra gelen ses bir dun veya ilahi halinde 
gene mu lkidir. Hayatta acı duHlul:'umnz 
zaman musikide teselli ararız. ·f':vhıciml:U 

de ıene musikinin .,ıağmeleri ile ifade 
ederiz. 

Çocuğunuza ilk yaştan itibaun musiki 
terbiyesi ,;eriniz. Evde veya nıck&ep&e bir 
musiki aleti öfrennıesini temin eclinb, '\'C 

mu iki notasının okımıa yaf.ına kadar 
mühim olduğuna hatınmzda tutamn. 

Bir lnılli~ darbımeseli: 
- İtinde musiki hissi eksik olan Ihsan 

ıeri insandır, der ve maslkidc:n baaetmi
yen insana itimat edilmem~ir.i taniye 
der. l\IUhitinize bakarsanız hu darbıme-
elde büyük bir hakikat hissesi balarsu

nuz. 

(~. _s_o_o __ z __ A_R __ A_S_D_N_D_A_) 
Damadın kaynana 
ile konuşmadığı 
Bir memleket! 

·- . 
HEttGüN BiR FIKRA I 
Gazetelerde okursun 

Bir yangın olmuştu. Bir gazered 
yangın sahasına yaklaşmak istiyordu. 
PoJis mani oldu: 

- Delikanlı buradan s;ekil, yasa1ctır. 
- Ben gazeteciyim, yangının oMu-

ğu yere yaklcı§tp her şeyi olduğu gibi 
görmek mecburiyetindeyim. 

Polis kız.eli: • - Sarra yasak, -dedim, eğer ycmgmm 
nasıl başladığını, nasıl yandığını, nasıl 

söndüğünü çok merak ediyorsan yarı-

l na kadar bekle, yarın gazetelerde o
kursun! 

*---- • 
Şimal m emleketlerinde 

sıcak/er 

B ir saatçinin ilacım 
/~mek için 
Bıılduğıı çare 

Son günlerde sıcak dalgası İskandi- Geçenlerde Prag caddelerinden bi -
navya memleketlerine kadar uzanmış- rinden geçen halk, bir adamm üzeriu

Amerika gazeteleri Venezuellada tır. Avrupanın şimal taraflarında he - den birdenbire zil sesi duymuş ve her
Yaruro isimli bir kabilede me\'cut bir men emsali görülmeyen şiddetli b:r sı- kes adamcağızın etrafına toplanmıştır. 

cak hüküm sürmeğe başlamış ve Ko - Adamcağız, zil sesini müleak1p cebin
adetten tahassürle bahsediyor~ar. Bu penhag'da hararet derecesi 28 e çıkmış- den küçük bir şişe ile bir kaşık çıkar -
adet, bugün damat mevkünde bulunan t;r. Ahali alışmadıkları bu sıcağ;n şid- mış, şişeden kaşığa yirmi damla dam -
her kaynana sahibi erkeğin içini hop- detinden kurtulmak için plajlara hü _ :iatmış, içmiş, sonra bir kağıtla kaşığı 
latacak kadar güzel ve faydalıdır. cum etmişlerdir. Sıcaklar yüzünden silerek cebine koymuş, şişeyi de ceketi 

. . kab"l . Kopenhag'da bir günde 2 milvon şişe cebine atmış ve kemali sükfuıetle 
Yerlı Arnerıka ı elerden bır ço- . . . . ~ yürümüştür 

w • • • • • • buzlu hıra sarfedılmıştı.r. · 
gunda aynı şekilde ve tıtız hır şekılde Meraklılardan biri kendisine bu zil 
tatbik edilen bu kökleşmiş ade: şudur: Erkekler, kadtnlardan sesile bu şişe ve kaşığı sorunca, 0 ga

yet tabii olarak şu cevabı vermiştir: Damad kaynanasile hiç bir ,·akit ko-

nuşamaz! 

Eğer damat ile kaynana bir çadırda 
veya bir kulübede bir arada oturuyor-

larsa, aralarında lüzumlu konuşmaları 
bir üçüncü şahıs temin eder. Yani ka-
yın valde ile damat arasında tercüman 
gibi bir insan bulunur. Bu arad.ı söz 
söylenirken ne damat, ne de keıynana 

birbirlerinin yüzüne bakmazlarmış! 

Amerikan gazeteleri: 

- Cazbandı zencilerden aldık da ne 

ziyade kendi - Efendim, bendeniz saatçiyim. Mi-
kendilerine konuşurlarmış ciemden hastayım. Doktorlar bana şu 

Merak bu ya, bir Alınan doktoru cebimdeki Haçtan üç saatte bir munta
sokakta yürürken kendi kendim~ konu- zaman almamı tavsiy~ ettile~. Fakat 
~anlar hakkında bir tetkik yapmış ve ben, ~uayyen saatlerı hep_ .t:açı1rdım. ~u neticeleri çıkarmıştır: Bu yuzden doktordan da bır hay.ı pa-

Yürürken kendi kendine konuşan ~ara ~·edim: Düşündüm, ~ş'n_dım ve 
insanlar arasında erkekler büyqk pir ıli~e bo~le bır saat yaptım. Şımdi ~u sa
ekscriyet teşkil etmektedirler. Bu se _ c;tı cebıme atıyorum. Üç saatte bır ça
beple de erkeklerin kadınlardan çok lıyor ve bana ilacımı hatırlatıyor! 
ôaha fazla geveze olduklarını r .. '"leyda - -----·· ....... ···-------·· 
na çıkarmıştır. nuştukları esnada ellerini kollarını oy-

nelerinden ilham alan bir hesap olsa ge
rektir; çünkü pahalıdır. İmtiyazlı ş;rkct 
için İstanbulun suyu, bir kazanç madde
sidir; halbuki belediyeye göre, suyun bir 
hayat ve sıhhat meselesi olması lazım 

gelir. Evvelkine göre, su zengine satılan 
pahalı bir mal, ikinciye göre de herkesin 
alması iktiza eden zaruri bir hayat ihti
yacı olmak icap ede~. Bunun için İstan
bul belediyesi, kendisinden su istiyerı her 
şehirliye hemen bu tesisatı bilaücret ya
pıvermeli ve hatta, suyu kapının içine 
kadar getirme esası üzerine yapılan bu 
hesapları ortadan kaldırmakla iktifa el
miyerek içerideki tesisatı, elektrikte ve
ya havagazında olduğu gibi, taksitle yaP
.mayı temin etme)idir. Bu, onun muhak
kak bir borcudur, en iptidai vazife.sidir. 
Su herkesin evine kolaylıkla girer ve İs
tanbulda da medeni su nizamı yerleşmiş 
olur. 

fayda temin ettik? 

Bunun sebebi erkeklerin kadınlar- natanlar pek azdır. İşaret yapmıyanlar 
dan daha fazla meşguliyetler ve mes'- ise manevi müvazeneleri yerinde sayı
uliyetler içinde çalışmaları ve içlerin- !anlardır. 

Denebilir ki, bu i§ çok para ister; belki. 
Fakat, mesele, nihayet bir hesap mese

(Devoma 11 inci sayfada) 

İşte asıl alınacak güzel bir şey vnrsa 

bu adettir!• diyorlar. 

deki düşünceleri dışarıya vurmak ih - Doktor, yavaş yürüyenlerde bilhas-
tiyacmda bulunmalarıdır. sa bu huyun mevcut olduğunu tesbit 

Diğer taraftan kendi kend:Ierine ko etmiştir! 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Bu sabah çıkan gazetelerden biri: 
- İktisat Vekaletinin alınış olduğu şiddetli tedbirler ~ye

sinde çimento ihtJlliı tamamen ortadan kalkmıştır, diyor
du ve ihtikara sebep olarak ta: 

- cBazı fabrikaların piyasaya mal çıkarmamış olmabrı
Dh zikrediyordu. Haydi öyledir, diyelim. Fakat: 

- İhtiklra sebep olanlardan şu ceza alınmıftır ve ihtiki-

rın devam ettiği aylar zarfında inşaatı olup ta zarara uğra
mış bulunanlara alınan ceza §U §ekilde taksim edilmi§tir,cüm 
lelerinin bulunmadığına bakarak biz arkadaşımızın verdiği 

haberin eksik xalmış olduğuna. hele zarara uğrayanları tat

minden çok uzak bulunduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyu
cu sen: 

1 STER 1N AN lS TER 1 NAN M Al 

Sözün Kısa• 

Yazı Çok O/dala ilİll 
Bugün Konam.ı. 

Nakil vasıtalarında 
Kon trolü hafl/letel 
Bir arkadaşımız matbaada bağır• 

ra anlatıyordu: dl 
- Bıktım bu kontrollerden, bir • 

atmak imkanı yok.. Günde yirmi defa. 
muslu adam oldugumu isbat mecblJfl 
tinde kalıyorum be birader! .. Bu ne 
calettir!. Bu ne ... 
Topkapıya gitmek üzere DivanyolıJJI 

dan tramvaya binmiş. Derhal ucU11 

ter damlıyan burnuna bir el uza 
Kontrol! .. Biletini vermiş, kontrol bi~ 
letc, bir de elindeki kağıda, bir de 
sahibinin yüzüne bakmış, yırtın1?'Jif 
vermiş, ve belediye nizamları hi 
karşıdan gelen bir başka trarnvaY 
vatandaşları kontrol için atlamış. 
Arkadaşımız, Beyazıt meydanına 

tramvayın kapısından rahatça bir ~ 
&labilmek için kafasını - belediye il 
larına muhalif olarak - uzatınca, sı 
bir el, kontrolün eli dokunmuş, bil: 
almış. Taşkasapta, bir üçüncü kontro 
ha gelip gene bileti isteyince, bu st 
,haklı olarak hiddetlenmiş. 

Kontrol, hakikaten bu ne müthiŞ 
gündelik hayatımızı zehirliyen bir ~ 
dir. Tramvaya binersiniz, vapura bitl 
siniz, otobüse binersiniz, hatta otoJtl 
le binersiniz, tramvay, vapur, otob~ 
belediye kontrolları ile karşılaşıY0 

puz. Sanki k<eikoca şehir, bir hasiJİll 
sesidir ve siz, onun biriktirmiş ol~ 
zavallı kuruşlar halinde mütern• ~ 
! ılıp durursunuz. Halbuki, menıle 
tln müdafaası ile, şerefi, haysiyeti :,. 
lil:adar alizı asker şubeleri bile va 
daşların, mukaddes vazifelerini Y 
yhpmadı~arıuı bu kadar sık kontrol 

~ . 
.mez. 

Nakil vasıtalarında kontrol yapııııı' 
mşlı mı? Bunu demiyoruz. Fakat bU 
trol, sıkıcı, muztarip edici olınarna.~ 
Mesela, eskiden vapurlara binilir 
kontrol edilir, içinde ve çıkarken de 
trol edilirdi. Şimdi, girerken konırol 
dırıldı. İçeride ve çıkarken ediliyor. 
kontrol denilen ve bizde maalesef b~ 
verici bir şekilde yapılan hadise aleY 
bir zaferdir. 

Diyecekler ki, bu kontrol halk iç~ 
ğil, şirketlerin kendi memurları içil' 
Daha fena! Demek o şirketler kendil 
ne pekte öyle itimat etmedikleri nıe 
lar kullanıyorlar. 

Sonra bu kontrolün aksülarnelle~ 
var. O kadar çok kontrol yapılıyor 1'1• 

ec1·ıe 
zı kimseler, şereflerinden şüphe 1

• r 
yecek kimseler bile, faraza aaıausage 
dan Taksime olan bir mesafede 
kendilerinden bilet itsenmeyinc:eı 
almadan iniyorlar ve içlerinden: 

1 
- Ne yapayım, bu kadar ıııeııııı' 

kontrolleri var, gelip alsaydılar. 
Diye, kendi kendilerine karŞJ bir 

ret bulabiliyorlar. ı 

Kontrolü kaldırmıyalım, fakat •l! 
lım. Makul bir şekle sokalım. Zit8• "'ıl
kontrol, itiyat haline gelir, kontrolsf"' 
olur. 

/ktısat Vekili benıl1' 
Ve petrol iflerll• 
Meşgul oluyor ~ 
İzmirdeki tetkiklerini bitire!l i~ 

Vekili Celal Bayar, refakatinde ,ı~ 
meb'usu Osman Aksoy, Vekile' uıoıJJI"" 
müsteşarı Ali Rıza, İş Ban~ t ~ 
müdürü Muammer Eriş, ~ ı-~ 
kası umumi müdürü Ke~ a'!'' 
İktısat Vekaleti ölçü "e~d_1! 
lar umum müdürü . :N gelfl"'" 
Ali olduğu halde dün şeh~,ııısııl' 
ve bir çok zevat tarafından ~ ,,; 
tır. -" filo .A 

İktisat Vekili şehrimizde be~!''~ 
tetkik ve tesbit ile meşgul ol~a.dt 11"

1 
izahat alacaktır. Vekilin şe~~ 
lunduğu günler içinde bu Jile tıicl'''-"' 
halledilmesi ihtimali çok k~":u ı,ı'. 

Ziraat Bankası umumi rnud ,,.,.,ı ti 
Zaim, dün akşam Ankaraya b 

miştir. 



SON POSTA Sayla 3 

Ha tay Türklerinin 
''I. vazi eleri nelerdir? 

sveçliler Türkiye ile dostluğa Hatayda Türk nüfusu ne kadar kuvvetli 

b •• k h } ise Hatay parlamentosunda da 
UyÜ e emmİyet Verir er,, Türk nüfuzu o kadar kuvvetli olmalıdır 

Stokholmda lsveç Hariciye Nazırile Ali Çetinkaya 
arasında samimi nutuklar taati edildi 

Yeni rejime giren ve yakında bu re-ı Alevi cemaati için asgari 
jlın mucibince küçük bir parlamento Arap cemaatı için asgari 
sahibi olmak üzere seçim işlerine baş- Ermeni cemaati için asgari 
lıyacak olan Hatayda Türklerin büyuk Ortodoks cemaati için asgari 
bir vazüeleri vardır. Bütün H&yda Bunların adedi on dokuz eiıyor. 

6 
2 
2 

" .s~okhoıın 20 ı· . b"ld" . .b. ~u., - sveç aJansı ı ırı- nun gı ı, 

liasseUb aşağıdaki 
~eç huk· a~ken yaz lokantasında, İs- dir: 

siz de İsveçliler hakkında Türkiyenin emrine tahsis etmiştir. Bu mukim olsun veyahut Hatay haricinde Halbuki parlamenotda kırk kadar ina 
hükmü söyliyebileceksini~ - müddet zar.tında, İsveç teknisyenleri, bulunsun her Hataylı Türkün ilk vazi- bulunacaktır. Geriye kalan 21 aza, h.:ın 

e bU ~~etı, Bay Ali Çetinkaya şere- cisveçliler, Türkiye ile dostluğa. bii. • 
1r. '> Yuk bir akşam zivafeti vermiş- yük ehemmiyet verirler.• 

bilgilerini ve endüstrilerini en yüksek fesit evvela kendisinin Hatayla olan va- gi cemaatin nüfusu fazla ise ona ait o
dereceye kadar çıkarmış bulunmuştur. tandaşlık atakasını tesbit etmektir. Me- lacaktır. 

~- <.ıyaf t · J • • 
~lld\er e .~e Isveç hariciye nazırı B. Kadehimi, Türkiye - İsveç dostlu -
~ '!ara' ınunakalat nazırı B. Forslund, ğuna ve Türkiye Reisicumhurunun şe
~t Yı.i~ nazırı B. Nilsson ile nezaret- refine kaldırır ve misafirlerimizin sıh
d~!ti ;~ memurları ve bir çok en - hatlerine içerim. 

Türkiye, İsveç mühendislerinin ve tek .;ela, Türkiye topraklarında oturan bir · Şu halde Hataylıların birinci vazı -
nisyenlerinin kıymetli yardımlarını is- çok Hataylı vardır ki bunlar, Hatayda- feleri Hatay vatandaşlıkların•.11 tesbıtı, 

temekle, İsveçin bu uzun gayretinin ki nüfus kayıtlarını, dünkü nüshamız- ıkinci vazifeleri de cemaat ~ay!tlarınm 
semerelerinden istifadeyi bilmiştir. da yazdığımız şeraite göre, hemen yap- yapılması için zamanında Haüıyda ko

lıtr. uınessilleri hazır bulunmuş - Ali Çetin.kayanın cevabı 
i \'e h B. Sandler'in bu nutkuna B. Ali Çe-

Zi'Yafç . ariciye nazırmın nutku t.inkaya aşağıdaki cevabı vermiştir: 
~a~t, 8 etın sonlarına doğru, hariciye Ekselans. 

İsveç'te, maalesef pek kısa olacak tırmaya teşebbüs etmelidirler. Bu, on - misyonlar karşısında vücutlarını isb ıt 
bulunan ikametimizden unutulmaz lıa - lar için milli bir vazifedir. Çünkü Ha- etmektir. Türkiyede bulunan bir ÇJk 

tıralar götüreceğimize hiç §Üphe yok - taydaki Türk nüfusu ne kadar kuvvet- Hataylının bu vazifesini ifa ctmesı için 
tur. Sözlerimi şu kelimelerle bitirmek li ise Hatay parlamentosunda da Tiırk zamanında oraya gitmeleri bunlaı- iç.n 

~IŞti : Sandler aşağıdaki nutku söy- İsveç hükfuneti namına bize söyle -
istiyorum: nüfuzu o kadar kuvvetli olmalıdır. milli bir borçtur. 

l:ksr. miş olduğunuz sözlerden dolayı cid -
İsveçliler, yaptıklarını iyi yaparlar.. Hataylının ikinci vazifesi ~undan Hatayda intihaplar iki derece ile ya-

l"·~elans den mütehassisim. Nazik davetinize i-
ıt-.. _ lıtkiye 'c h · t· · b" ·· b t t kl baht· 1 k d kt 

Rey toplayan makineler 

Stokholm 20 (A.A.) - İsveç ajansı bil-
~ilı um urıye ının ır mu - ca e e me e ıyar ı uyma a -
~ı n sıfatile sizi burada İsveç hüku- yım. Bu suretle kültür sahasında en diriyor: 
ahtiyaa~ına sel8mlamakla büyük bır yüksek dereceyi bulmuş olan ve en - Ali Çetinkaya, İsveç telefon servisini 

~tait, ~ık hissetmekteyim. Coğrafi düstri sahasında başkalarına haset ile tetkik etmiş ve Stokholmun cenup kıs
'uıtfa sık a~ıesef, memleketlerimiz ara- bakmıyacak bir vaziyette bulunan asil mında telefon otomatik istasyonunu gez
~tiı.t n 1 Ziyaretleri kolaylaştırmamak- milletinizi yakından tetkik edebilece - miştir. Bilhassa parlamento sarayına gi
'ilkaıatı u Sebepten dolayı, bu şimal mm ğim. derek orada, elektrikle rey toplıyan ma
~e ltı.ısa;da bir kaç gün geçırmek üze- İki yüz senelik uzun zamandanberi, kineleri ve tesisatı tetkik eylemiştir. Zi
ı..~ eyı ırı_erimizin bizım davetimizi ka İsveç - Türkiye münasebetleri azalma- ra, Türkiye hükumetinin Ankaradaki Bü
~ıı Se\!ıern.ış bulunmaları bizim bugün- mış, bilakis daha sağlam yeni bir esas yük Millet Meclisinde ayni tarzda bir te-
~led·ncıınizi bir kat daha yükselt - üzerinde takviye bulmuştur. Bu yeni sisat vücuda getirmek niyeti vardır. O -

ll'. esas, iki memleket arasındaki ekono • rlcsson telefon sosyetesi, yüz bin kuron 
'l'a . Tarihi dostluk mik ve kültürel bağlardır. Bütün mii- mukabilinde bu tesisatı yapmak üzere bir 

~ğl'aft tıh sayfalarını çevirirken, bu !etinin büyük bir sevgi ile bağlı bu - teklif yapmıştır. 
llt--ase Şeraite rağmen, Türkiye - İsveç lunduğu hükümdarının, Majeste Gus - Oricsson sosyetesi direktörü Holm, 

dallherı betlerinin çok uzun zamanlar - tav'ın idaresi altında refah içinde ya - Türk misafirler şerefine bir öğle ziya
~ ettıı~ lllev:ut bulunduğunu müşah~- şaya!1 İsveç, sulh içinde bir asırdan fa~- fetl vermiş ve bu ziyafette müdafaa na
l~l1ı ita~~eyız. Ordulaz:mızın d_aima Is la bır zaman fas_ıl~sız .. d:vam e~en ~11: zın Nilsson ile daha bir çok yüksek ze -
l l\ l.,, "nadıkları devırlerde, ıki dev- çalışmanın verdiği buyük tecrubesını vat ta hazır bulunmuştur. 
trı~' bıı~~i menfaatleri, bir çok defa- •• •• • • • • • • • • • •••• •• • • • • • • • • • • •• • 

'~tır. z rı birbirlerin~ çok yak"ıaştır - Telsı· Z telgrafın babası Q 4ıaıı ılıtıan zaman Isveç mümessil-
tıı llıqll buı yolunu tutmuşlar ve gene 

rıı -tı h,ıaınan Türk elçileri, şimal ikli- Markonı· o·· ıdu·· ~l~td~ sayarak payitahtımıza gel -
1:1 ır 

sonra gelir. O da, Hatayda intihabat ha- pılacaktır: Cemaat sicillerine kaydedı -
zırlıklarında bizzat bulunup, kendisini, len her yüz adet birinci derece münta
Milletler Cemiyeti tarafından tayin e- hip için bir tane ikinci derece münla -
dilen delegelerden mürekkep komis - hip olacaktır. 
yonlar karşısında cTürk> olarak kay - İntihap dairesi cKaza» dır. İntihap 
dettirmekten ibarettir. Çünkü Hatay şubesi cNahiye» yahut şehirlerde cma
halkı, Türk, Arap, Alevi, Ermen\, Or - halle> dir. Lüzumu takdirinde ayni na
todoks diye. beş cemaate ayrılacaktır. lıiyede iki intihap şubesi tesis erlilebi
Hatay halkı bu suretle cemaatler ha - lecektir. Meclis azası, ikincı derece 
linde kaydedildikleri zaman, cemaatler- müntahipler tarafından intihap oluna -· 
de kayıtlı olan intihap hakkını haiz bu- caktır. Birinci kayıt muamelesi aleni 
lunan nüfus miktarına göre de Hatay- beyan ile olup asıl intihabatta her iki 
lıların parlamentoda azalık hakları o - derece intihap hafi rey ile vuku bula -
lacaktır. Yani, hangi cemaatin, kaydc- caktır. 

dilmiş nüfusu fazla ise o cemaatm par- Namzetlerin cetvelleri cemaatlere 
lamentodaki meb'us miktarı da fazla o- göre tertip olunur. Her müntahibe ynl
lacaktır. nız, mensup olduğu cemaatin namzet

Bununla beraber Cenevre kararla - ler listesini havi bir tek varaka verile
rına göre, Hatay stntüsü parlfimento - cektir. Birinci derece müniahipler bu 
daki meb'usların adedi iç1n asgari bir cetvelden istediklerini çizerek kalan -
nisbet kararlaştırmıştır ki bu da şöyle- larını ikinci derece müntahip olarak se 
dir: çerler. Bu ikinci derece müntahipler de 

Türk cemaati için asgari 8 ayni tarzda meb'usları intihap eder!er. 

ispanyada şiddetli! 
muharebeler oluyor 

Ankarada garip 
bir vak'a 

da Qıı su' 
~f bır ırtetıe 1733 senesi yazı zarfın· Djin gece gelen telgraflar bütün i- Madrid 20 (A.A.) - İki gündenberi 
g eııq a~n fevkalade elçi Sait Mehmet talyanın matem i~de olduğunu haber düşmanın şiddetli bir tazyikte bulundu-
t "1n~ \! tı ~tlı bir araba ile Stokholma verdiler: .... ğu Brunete-Quijorna-Villanueva del Far-
ı: l<ıl>la e büyük merasimle, altm1ş pa- - Markoni öldü, ölüm haberi de ken dlllo cephesinde asilerin harekatı tevak-f 
a llııı ~le çok kalabalık bir halk kiit- disinin icat ettiği telsizle bir saniye 1- • 

t> ak · d b"" ·· l k d 1 y ,kuf haline gelmiştir. Asiler, Villl Franca "" \la. t ı~ları ile karşılanm•ştır. çın e utun mem e eti o aştı. else 
"<lqL ll.1eh g k tt" d d" del Castil üzerine de hücumlarda bulun-a •ıııtı met efendinin vazifesi, çok ar e ı, e ıer. 
~~ llda\'eİ çok nazikti ve bu vazifeler u.tltikatı ifade etmek için matemG muşlar ise de geri püskürtülmüşlerd!r. 
1 ~k Yect' sveç kralı Demirba=? Şnrl'ın girenin sadece İtaya değil bütün dün· - · · ·- · • · · · '"" · · · · · · · ···-· 

e e bı kt kl b ı t ya fen atemi oldug-unu söylemek IA • harbi esnasında İtalya ordusu tara.fın-d ı ış ra • ı arı orç arını.ı as-
~ e~ahde vardı. Sait. Mehme efen _ zımdır. Muhakkak ki Markoni'nm ölü- dan tatpik edilmesini bekleyenler bi-

:ıı atna · d ı kk d mü her tarafta ayni teessürü uyandı- le vardı. Bilahare intizar boşa çıkınca 
~ıı~ İtbaı mesın e, sveç ııa • ın a- İtalyanın Habeı:: işi gibi ehemmiyetsiz 
Ilı "'lt,ar~ arını uzun uzadıya anlatı?:'. racak, arkasında büyük bir boşluk bı • ~ 

eıtı ~1~n bazılarını burada naklet _ rakacaktır. bir meselede hayati ehemmiyeti haiz 
s~ıt t1 e müsaadenizi rica ederim. • keşifleri meydana çıkarmak istemedi -

~ 'l \! ehınet efendi der: Guglielmo Marconi, Türkçe imlAsı ği ileri sürüldü. Fakat bize öyle geli -
t·~~tl ~~ halkı, ekserıyctle, sağlam ve ile Markoni 1874 senesinde İtalyanın yor ki Markoni dimağının büti.in kabi-
~~ <l Hudur. Ve güzeldir. Halk ara- Bolonia şehrinde doğdu. İlk tahsilin! liyetlerini vermeye vakit bulamadan, 
~ lt fa.~ı°ksan yaşında dınç ihtiyarlara Livourn şehrinde yaptı, bitirince Bo- fen hesabına pek mevsimsiz olarak öl- · Vak' aya sa1ıne olan Tayyare 
~ %.t-t>a tesadüf olunur.> . a:Halk, çok Ionia üniversitesine geçti ve daha 1895 müştür. apartımanının arka balkonu 

hı.ıı ı/rverdir ve yabancı~"l hüsnü yılından itibaren telsiz telgraf fşlle Dün bu hususta gelen telgraflar şun- Ankara 19 (Hususi) - Bir kaç gece 
~ '· 

0ı81crmeyi kendilerine bir zevk meşgul olmaya başladı. Elektrik mev- !ardır: evvel Yenişehirde garip bir vak'a olmuş-
l .ı~u~ sveçliler, Türkıye ıle dostlu - celeri sayesinde iki nokta arasında te- Roma 20 (A.A.) - Guglielmo Mar- tur. Sarhoş ve şüpheli hali devriye gezı!n 
~at ehemmiyet verirler.~ Bı.:. ma- le ihtiyaç olmadan konuşulabileceği id- coni, 63 yaşında olduğu halde saat polislerin nazarı dikkatini celbeden bir 
~tı.;ıu Olan kısımdır. diasında idi, tecrübeler yapıyordu, de • 3,30 da ölmüştür. Kalp sektesinden ve- şahıs takip olunurken, bir aralık gözden 

~ l :t.n ise, Türkiye - İsveç mü na - lıller gösteriyordu. Fakat o zaman o • tat etmiş olduğu zannolurunaktadır. kaybolmuş; fakat civarda yükselen bir 
ı'tı 1

' ali siyasetin kayıcı loprakla- nun bütün iddialan İtalyada fazla cid- Markoni ve .ıevcesi Roma 20 (A.A.) - Markoni'nin ö- feryat izini kolaylıkla meydana çıkaımış. 
~ t~ok daha sağlam bir arazi üze- diye alınmadı. bir gazete çıkıyordu. Bu gazete gaze- Iümünün bnis olduğu teessür ve heye - Bir müessesede çalıştığı ve kazancı pek 

!~~ ll'ıelini atmış bulunmaktadır Marconi İngiltereye geçti, keşfini tecilik tarihinde ilk defa olarak telsiz- ~an son derecededir. Halk, müteveffa- te fena olmadığı bilfıhare anlaşılan bu şa-
~~ e~tleri~izi bugün birbirine bağ- an1attı, bir çok müzaheretler gördü ve le haber almaya başladı ve Kingstovn- .nın ikametgahı yakınında birikmiştir. hıs bulvar üzerindeki Tayyare apartıma

~~ ?n?mık münasebetlerden bah- daha 1896 yılında ilk ihtıra beratını al- da yapılmakta olan deniz yarışlarının B. Musolini, müteveffanın ikametga - nının birinci katındaki daireye arka b:ıl
k ~stıyorum. Modern Türkiyede dı ve hemen İngilterenin Vestboum - neticelerini bir hafta müddetle hep tel- hına giderek naşı huzurunda eğilmiş kondan atlıyarak girmiş, fakat holde ya-

~ rı. • evlet adamınız Kemal Ata - Park şehrinde tecrübeler yapmaya ko- sizle alarak neşretti. ve Markoni'nin dul zevce.sile ailesine tan bir misafirin uyanması üzerine kaç
~ bij~~arcsi altında, ekonomik h~- yuldu .. Bu tecr~beler~n heps~ de mu - Bunu müteakıp Maı;koni Kraliç_e taziyetlerini beyan etmiştir. .mıya teşebbüs etmiştir. Bu dairede otu-
ııllt n sahalarında muazzam bır vaffakıyetle netıcelemnce Brıstol kana- Vioktryanın Osbom'dakı malikanesi ı- Roma 20 (A.A.) _ cTelsiz telgra _ ran Feridin kayınbiraderi doktor Zıya 
q'S~rine devam olunmakfadır. lında yekdiğerinden ( 15) kilometre u- le yatı arasında telgraf muhaberesi te- fın babası> ve krallığın senatörü Gug-

0

bu beklenmiyen gece misafirini. yakala -
~. kı. misafirlerimizin ve bil - zakhkta kfiin iki nokta arasında birer sisine muvaffak oldu. lielmo Markoni'nin ölümü haberi, kcn- mak istemiş ise de, girdiği açık kapıdan 

lttıa Alı Çetinkayanın bn eserin telsiz istasyonu tesis edildi. 1f. disinin sıhhati pek yerinde olduğu ma- balkona ve balkondan da bahçeye atlıyan 
~klt~na olan iştirakleri raalunıdur. * Markoni'nin telsiz sahasında bila - Ifım olduğundan dolayı, büsbütün te - adam yere düşerek yüzünden yaralanmış 

İs?le takdiri mucip bulunmak- İtalya hükumeti şimdi vaziyeti an- hare temin ettiği harikaları saymaya essür uynndırmıştır. Dün kendisi va - ve bayılmıştır. Apartıman halkının çığ-
l:har eç ~ühendislerinin :ecrübe lamıştı. Markoniyi çağırdı. Markoni de iüzum görmüyoruz. Yalnız şunu ilave him olacağını hiç te aklına getirme - ,lığı üzerine yetişen polis memurları ve 
a: t ~tıe:ıni ve endüstrisinin yük- memleketine dönerek La Spezia'da bir edelim: miş olduğu bir rahatsızlık hissetmiş, ba bekçi sarhoşu merkeze götürmüşler, ev-

0~ ekı istihsalatını emrinize telsız istasyonu yaptı. Bu istasyon bir Son 1.amanlarda hususi yatı içinde zı taahhütlerini ve bilhassa B. Musoli- veıa kendisini tedavi ve sonra da ifade-
~<ı~ı rn.akla, Türkiyenin terakkile- alma cihazını hamil olan gemilerle gizli tecrübeler icrası ile meşguldü ve niye vermiş olduğu bir randevuyu te- sini almışlardır. Evrakı ile birlikte mah
~lere ~ıs bette yaı dım efmiştir. ( 18) kilometre uzaktan konuşmaya mu kendisine bir tayyareyi elektrik mev- bir eylemiştir. Markoni vefat ettiği za- kemeye verilen bu şahıs hakkında malı-
~~ sv~çte iyi ,.e enterc•an gün- vaffak oluyordu. cesi ile düşürmek, veya bir mühimmat man yanında zevcesi ve iki doktor bu- keme derhal kararını vermiş ve kendisi-
~e e~.ı~~ temenni ederim. Mcm- '(.. deposunu elektrik mevcesi ile uzaklar- lunuyordu. Markoni, araştırmaları ile ni altı ay hapse mahkum etmiştir. 
hun~otu:e~eğ!.niz intıh::ılar, bel- Markoni tekrar İnqiltcrcve geçti dan patlatmak gibi niyetler atfo1unu - telsiz telgrafcılığın inkişafına en ziya- Şimdi merak edilen nokta şudur: Bu 
t efean _ı~ı yu.~ -~en.~ ~=v~·el Sait ~u defa mesafeyi daha uzatarak Sa - yordu. Hatta bu düşünce~~rin mühim de yardım etmiş olan fılimlerden biri- .adamın maksadı ne idi? Hırsızlık mı? 
bir ndının goturdugu mtıba - lısburg ile Batk arasında 50 kilometre- bir kısmını kuvveden fule çıkardığı dir. Kendisi bir çok ecnebi akademile- Bir iddiaya göre, mahkum sarhoşluk -

ta ,,az ~aş~a olacaktır. Fake.t yai- den konuşmaya muvaffak oldu. O za - söyleniyordu. Biraz daha ileri giderek rinin azasından bulunuyordu ve No - tan kendisi için açık tutulan kapıyı şa -
nı umıt etmek iste:-im ki, o- man Dublin ~ehrinde Eksprese; isminde keşif haline gelen. bu Erojelerin Habeş bel fizik mükafatını almıştı. şu-mış ve başına bu felôkct gelmiştir. 
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Bir duvar yıkıldı, dört Tifoya karşı yeni 
kişi altında kaldı, · tedbirler 

• k • • •• J d •• • k • • } Üstü açık mecralara sön-) ısı o u~ 1 ısı yara 1 memiş kireç dökülecek, 
çürük ve bozuk meyvalar 

imha olunacak 
Şehirde tifo vaziyeti eski vaziyeti -

ni muahafaza etmektedir. Son yirmi 
dört saatde tesbit edilen tifo vak'aları 
27 dir. 

Dün toplanması mukarrer olan sıh
hat meclisi içtimaını gelecek haf!aya 
bırakmıştır. Bir hafta daha yeni ted -
birler almak suretile tifonun seyri de
ğiştirilmeğe çalışılacaktır. 

Bu yıl ilk tifo vak'ası görülüşündcn 
bu ayın on beşine kadar belediye hu -
dutları dahilinde tesbit edilen tifo mik
tarı 61 O dur. 

Ezik ve çürük meyvalann tifonun 
sirayetinde başlıca amil oldukları göz -
önüne alınmış ve bunları imhası takar
rür etmiş, karar tatbike başlanır baş -

. larunaz da 70 kilo meyva imha edilmL~-
Facia yerinde tüyler ürpertici -~•r ~ tir. Kırkçeşme ve Halkalı suları ile bü-

Dün Beyoğlunda Perapalasın arka - sından muteessır olan duvarın 20 met- tün hazneli çeşmelerde fenni \'C t;bbi 
sında feci bir kaza olmuş, iki kişi öl - relik bir kısmı b~enbire yıkılımştır. tathirat yapılması kararlaştırılmış, su
müş, iki kişi de ağır surette yaralan - Yıkılma Ani o~du~dan yolda çalışan lar idaresine emir verilmiştir. Kırkçeş
mıştır: ameleler kendılerını ku:taramamışl~r- me ve Halkalı suları ilaçlanacak, çeş-

Perapalasın arkasındaki cadde kena-ı dır. Bunlardan Abbas oglu Kenan ıl!ı! me hazineleri de dezenfekte edilecek
nnda bir taş duvar vardır. Bu duvarın Şükrü oğlu Aziz, yıkı!an _ ta5larm ~1 - tir. 
bulunduğu yerdeki cadde asfalttan in- tı:ıda kal~ık~arından olrn~şler, Rifat Bundan başka şehir dahilinde üstü 
şa edilmektedir. Ameleler tratuvar yap oçlu Tahsın ıle Mustafa oglu Hasan da açık lağımlar kapatılacak, gerek i.Ju li
mak için duvarın dibini biraz fazla de- agır surette yaralanmışlardır: ğımlarla müteaffin yerlere, gerek üstü 
rince kazmışlardır. Bu kazılı~ duvarın Duvann yıkılmasından bır~z sonra açık bütün mecralara hergün muntaza
teınellerinde inhiraf yapmış, duvar da hadiseyi d~yan ve Perapalas cıva~da man sönmemiş kireç dökülecektir. 
yıkılmıştır. . nok.ta beklıyen 1468 .n~ar~Iı ~lıs. İb- Şifli Halk.evinde parasız tifo aşısı 

Yıkılan duvar Pera~alası~ . bahçesı .rahım telef~nl.a merke~ı ve ~tfa~yey~ ~a Şişli Halk.evinden: Halkevimizde ·pa-
ile Gardenbarın bahçesıne aıttır. Ame- berdar etmıştır. Beyoglu ıtfaıyesı uç zardan başka her gün saat 14 den 16 _ 
leler burasını boylu boyunca kazacak- dakika sonra hadise mahalline g_el~rek ya kadar Doktor Osman Mithadın neza
lar kafi derecede çukur yap~ldıktan taşlar altında can veren zavallı ıkı a - reti altında parasız tifo aşısı yapılacak
sonra buraya caddenin tretuvarı beton meleyi meydan~ . çıkarmışlardı~. Ağır tır. Arzu edenlerin müracaatları. 
olarak inşa olunacaktı. yaralı bulunan ıkı amele de vak a ma-

Ameleler, kendilerine tarif edildiği halline gelen imdadı sıhhi otomobili i
sekilde duvarın dibini kazdtklan sıra- le Beyoğlu Belediye hastanesine kal -':.; 

Yerli Mallar 
Sergisi 

hazırlığı ilerJiyor 

da şiddetli esen rüzgarın te3irile Gar- dırılm~lardır. 
denbar ve Perapnlas bahçeler.indeki a- Hadiseye müddeiumumilik vaz'ıyet 
ğaçların duvar dibine isabet edenleri etmiştir. Tahkikata devam olunmakta -
sallana sallana duvara çarpmaya ve du dir. Duvarın temellerinde inhiraf ya -
van da sallamaya başlamışlarcitr. pacak kadar derin kazılışda fenni hata Yerli mali~ ser~isi hazırh~lanna 

Gerek temellerinin meydana çıka - görülürse mes'uller hakkında takibat bü~ük bir .faaliye~ ıle deva~ ed~ek-
nlması ve gerek ağaçların sallanma - yapılacaktır. tedır. Sergıde pavıyonlann ınşaatı ıler-

Polisi~: 
.. "' · • - _.. -----" !emiştir. Serginin muntazam olması, 

Deniz işleri: yerli sanayilmizdeki inkişafı tebarüz 
ettirmesi hakkında lktısat Vekaletinin 

Bir otomobil kazaa Hamidiye limanımızda verdiği direktif tatbik olunmaktadır. 
Fındıklıda Emniyet odun deposuna Karadeniz limanlarını ziyaret etmiş Bu itibarla sergi, geçen senelerdekiler-

ait ve şoför Yusuf Ziyanın idaresinde- olan Hamidiye Mektep gemisi dün se - le kıyas kabul etmiyecek kadar iyi ter-
• ki 456 sayılı kamyonet D~lıtıabahçe yahatten dönmüştür. tip edilmektedir. 
camisi önünde, 13 yaşlarında Mua1.ze- -~ Sanayi Birliği Hey'eti bugün lktı -
ze çarparak muhtelif yerlerinden yara- Bir Andal deYrildi sat Vekili Celil Bayarı ziyaretle ser -
lamıştır. Yaralı çocuk tedavi altına a - s· k .. k l . 3955 ginin ikmalinden önce teftiş etmesin! 

ır ecı ıs e esme mensup nu - . 
. 1!nmış, suçlu yakalanmıştır. maralı Harun oğlu Davuda ait sandal temenni edecektir. A • • 

\.... Bir çocuk parmaklık üatüne s··tl"· d .. kled"w. 20 k l b .
1 

İktısat Vekili Celal Bayar, Sf>.rgıyı 
düftü, yaralandı u uc.~ -~ yu_ ıgı a ıp uz.~ e bizzat açacağını vadetmiş buiunduğun-
. . Kadıkoyune gıderken Sarayburnu on- dan Vekilin bu sıkı alakası fabrikatör-Heybelıadada oturan Jandarma ku- . . . . . . . 

d N . . 11 d A h lerınde dalgaların tesırıle sandal dev- ]eri sevındırmıştır. 
· mdandank~ azı:ıının . byaşın .3 d Y an rHrniş ve içindekiler denize düşmüşler- -------

a ın a ı çocugu evın ayçesın e oy - . .. · 8 k•J 
narken demir parmaklığın üzerine dü- dır. Kazayı ~traftan gorenler yetışe - aşVe ) 
şerek, parmaklıklardan birinin, sol a- rek sandalcı ıle sandalda bulunan ve H • . İkt l 
yağına batmasile yaralanm1ş, hastane - denize düşen Rifat oğlu Ömeri kur - arJCJye Ve ISa 
ye kaldırılmıştır. • ___ __!a.~~~- Vekillerile ~ÖrÜştÜ 

Edirneye gönderilen mevkuflar 

MahkUmlar vapurdan çıkarı1dıktan sonra 
Dün İzmir vapurile İzmir hapishanesinden 131 mahkO.m getirilmiştir. 

Jandarmanın tahtı muhafazasında getirilen bu mahkfunlardan bir kısmı E -
dirnedeki büyük hapishaneye gönderilecek, mahkfuniyet müddetlerini orada 
geçireceklerdir. 

Heybeliadada istirahatte bulunan Baş
vekil İsmet İnönü dün akşama doğru 
Beyoğluna çıkarak Perapalas oteline uğ
ramıştır. 

Başvekil otelde, dün İzmirden dönmüş 
olan lktısat Vekili Celal Bayar ile Ha -
riciye Vekili Rüştü Arasla görüşmüş ve 
Bükreş elçimiz Hamduliah Suphiyi ka -
bul etmiştir. 

İktısat Vekili, İzmirdeki tetkikleri 
hakkında Başvekile izahat vermiştir. 
, Bükreş elçimiz de Romanya başvekili 

l'atareskonun mukarrer olan Ankara zi
yareti hakkında İsmet İnönüne ve Rüş!ü 
Arasa bazı izahatta bulunduğu söylen -
mektedir. 

Burgaz ve Kadıköy 
Vapurları az daha 
Tekrar çarpışıyorlardı 

Geçenlerde Burgaz vapurilc Kndı -
köy vapurları çarpışmışlardı. Dün ak
şam da bu vapurlar Köprüde suların 
cereyanile ayni vaziyette karşılaşmış -
lardır; fakat derhal lazım gelen f.oanev
ralar yapılmış, hiç bir kazaya ;neydan 
verilmemiştir. 

Donanma piyangosun~a 
Donanma Cemiyetinin İkramiyeli Tah- , 

vilat Piyangosunun 15 Temmuz 1937 günü 
yapılan 64 üncü keşidesindc ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvil numaralarını 

5 4325 
5 8110 
5 7598 
5 5708 

gösterir cetveldir. 5 8392 

Keşidede İtfa olunan tertip nunıaıaları • 
1218 1520 3096 4325 5708 6006 7373 . 

7598 8110 8392 8666 9195 

5 6006 
5 91g5 
5 7373 

İkramiye İsabet Eden Numaralar 

İkramiye T. L. Tetrip No. Sıra No. 

3000 3096 42 
100 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

4325 
6006 
4325 
3096 
3096 
1218 
4325 

49 
3 

32 
12 
63 
38 
14 

5 5708 
~ 6006 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
rilen sıra numaralarından müte 
tertiplerin diğer sıra numar 

·ıeıı 1520, 8666 No. 1ı tertiplere ka:rJ11 

,ti _isabet etmiştir. . ,: 
Ikramiyc ve amorti bedeller~ 

muz 1937 tarihinden itibaren ~ 
~ilecektir. Amorti bedeli beher tıb 
bir Türk lirası yirmi kuruştur. 

İstanbul Belediyesinden: 
1 - fatanbul Belediyesinin Eminönü ve Fatib 

heleri için.de 28 Temmuz 1937 tarihinden itib•' 
ve Beyoflu ve Beıiktaı ıubeleri içinde 5 Af1JS1 

1937 tarihinden itibaren arkalıkla her nevi eıY• t 
ıınmaaı yasak edilmiıtir. Bu yasak en kısa zaıJJ 
diğer Belediye ıubeleri mıntakalarında da tal 
edi), cektir. 

2 - Eminönü Belediye ıubesi içinde Valideb 
iakelelinden Yat iakeleıine uzanan kıyıdaki b• 
bölüklerile ipçiler, Aamaaltı, Gazcılar ve Çi' 
pazarı hamal bölükleri ve Galata cihetinde Yal~ 
panı iakeleıi hamal bölüğü mıntakalarında, bU 
halar içinde kalmak ve hiçbir suretle dışan çıknı•111 

tartlle 1 E7lul 1937 tarihine kadar arkalık kull.0 
mamna müsaade edilmiştir. Bu tarihten itibareO 
aabalar içinde de el ara balan •ey a diğer nakil 
aıtalan kullanılacakbr. 

3 - T •ııma mak•adile küfeciJik yapılmasıaa 
vakkaten izin verilmipir. Şu kadar ki bu taııma 
lünden münhasıran küçük hacimde zati eıya -'' 
eıyaaile havayici zaruriye tqınmaaı için l•tifade 
cektir. Hiçbir küfeye elli kilodan fazla yük kon 
cafı gibi konacak eıya da gerek yükıeklik ve 
geniıHk bakımından küfeleri onbeı aanlimdan 
geçmi7ecektir. Bavul ve çanta gibi zati qya il• 
ve fidanlar bu aon kayıttan iıtiana edilmiftir. 

4 - lakelelerde deniz vuıtalarından kara v-' 
larana Jilkleme ve botaltma iflerile kara vaaıt•l 
dan mafazalara ve hanlara bopltma ve bural" 
kara •uıtalanna yükleme iılerinde arkalık kuiJ111 

ma•ı ,imdilik caizdir . 

5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulun•ll . 
araba, kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların iıleoı'~ · 
müaait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat '' 
arkalık kullanılabilir. Ancak bu nevi eıyanın yo'f
ların başına kadar araba ve yahut kamyonla taf1~~ .. 
olma11 Jizım geldiği gibi taıınacak her parça y1J 
yetmiı beı kilodan fazla olması caiz değildir. J-1 

6 - Her türHI deniz vasıtalarından yalnız kı11 

kadar kömür, kum Ye tuğla ve çakıl ve kereste t•f' 
mumda arkalık kullamlmasına izin verilmitlir· Jılı'ı 

7 - Bu tenbihler ıimdilik aeyyar satıcılar h• 
da tatbik olunmıyacakhr. (B.) [4378] ~ - _--:::: 

TEPEeA'ŞJ'8it~HbaÇnESiND6 
Nev'inde yekta, eımalsiz ve yegane Komik Soytarddl 

( Max • Gustavs • Gino) namındalC 
3 F R A T E L L i N i ' teri 

Görecek ve sizi ağlatırcasına güldüreceklerd~ -

Avrap&DID ea blJlll eğlence trapa ol 
ve emsalsiz mavaBaldyetıer kaz8118' 

YENi VARYETE TRUPU__/ -----
KONSOMASYON FIATLARINDA ZAM YOKTUR· 

CUMARTESi VE PAZAR GÜNLERİ saat 17 1l'lj' 
~~ TEKMiL PROGRAMLA MATiNlii' 
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Dün de Taksim stadında 
- . . bir alayımıza parlak 
Yurdda spor hareketleri jlnece Kır~Iar1elınm :Öıerasimle Sancak Verildi 

en guze . ı 
kasa bası oldu ' 1 

Kırklareli (Hususi) - inece, Edim~ ı 

Çankın ve Kastamonu. sporcuları bir arada 
~<astanıonu (Hususi) _ Çankırı ve µtar, çok güze~ ~ir. akınla ilk .. golle:i~i 
b· stanıonu takımları, Gazi stadında, yapabildiler. Bırıncı haftaym boyle bıttı. 

llldcm fazla seyircinin önünde kar§llaş- İkinci haftaymda her iki taraf ta çok 
~l~dır. Maçı yüzbaşı İrfan idare et- sert oynuyordu. Bu sert oynamadan do
~ıştır. ~ırılılar güzel oynuyorlardı. layı, Çankırılılardan Gündoğdu sağ nya· 

.. astarnonulular da kuvvetli ve isabetli fı mafsalından yaralandı. Sertçe esen :t ~ekiyorlardı. Bunun faydalı bir ne- poyraz Çankırılılara yardım ediyo~, a
l._ esı olarak, izzet nynğına aldığı topu kınlannı kolaylaştırıyordu. Bunun ıçın, 
l\<lleh.i ' - daf kildil ~ n çok yakınlarına kadar sürdü ve Kastamonulular mu aaya çe er ve 
ankırı kalesine ilk golü attı. Bu golden gol atmaktan ziyade gol yememeğe çalışsonra 

tetr 0Ytın kızıştL İki taraf ta çok gay- tılar. . 
Cla ~· canla başla oynuyorlardı. Altıncı İkinci haftaymda her iki tar~ b~r~r gol 
~kada, Kastamonulu Sadık ta ikinci yaptılar, fakat ofsayttan oldugu ıçın bu 
~ Yaptı. On dördüncü dakikada da, goller sayılmadı ve oyunu bire kar§ı üç 
Ilı san, Kastamonuluların üçüncü sayısı- sayı ile ve Kastamonuluların galebesile 

kaydetti. Kırkıncı dakikada, Çankırı- bitti - S. Altınkalem 

la;ta.bıon (Hususi) - Mıntaka lik maç- Bir ay devam edecek olan bu seyahatte 
y0~ ~Yet }>ulmuş ve Trabzon şampl· Trabzon muhtelit takımı Gi~esun, Ordu, 
ttr 11~u tdmaııgücü klübü .kazanmış- Samsun, Ankara, İzmir ve Istanbulspor 
tJ · tı1c: maçlarında gösterdiği muvaffa- mıntakalarında müteaddit müsabakalar 
tJıetten dolayı Trabzon muhtelit futbol ı yapacaktır. Resimde 13 ağustosta turne
fltı ltıı üçüncü umum müfettişlik tara- ye çıkacak olan Trabzon muhtelit takı-

dan biiyijk bir turneye çılcanlacaktır. mı görülmektedir. 

l) Diyarbckir sporcuları 
~Yarbeklr (Hususi) - Türkiye atle- cularımızın İstanbula sipariş edilen ıbi
len b federasyonu tarafından tertip edi- seleri de gelmiştir. Her akşam muntazam 
~nrb e~ şehir atletizm müsabakaları Di- şekilde ekzersizlerine devam etme,ktedir
en kekırde yapılmıştır. Bu mıntakanın ler. Bugün klübü idare eden gençler.n 

den Kırklareline giden şose üzerinde ve 
Kırklareli vilAyetine bağlı bir nahiyo 
merkezidir. Umumt müfettişliğin kalkın· 
ma programı burada tamamen tatbik ~ 
dilmekte olduğundan İliece bugün Trak· 
yanın en modern nahiye merkezlerinden 
biri haline gelmiştir. Nahiye 400 evli ve 
2000 nüfusludur. 

Nahiye teşkilatında bir müdür, bir nü
fus ve ziraat memuru, bir tahrirat kati
bi ve bir kooperatif katibi ve bir muhtar 
vardır. Tahrirat ve kooperatif katipleri 
orta mektep mezunu iki bayandır. 

Nahiyede 10 dekarlık bir kollektif fi· 
danlığı ve 4 dekarlık köye ait fidanlık ve 
3 dekarlık gene köye ait kavak fidanlığı 
vardır. Bir aşım durağı, bir tavuk istas· 
yonu ve bütün nahiye çevresinde 168 Y~ 

ni tarzda an kovanı, bir tavşan istasyonu. 
bir selektör, bir tohum ilaçlama makine
si, bir seyyar ütü makinesi, bir köy odası, 
bir radyo ve bir hükOmet konağile üç 
öğretmenli güzel bir mektebi vardır. Na
hiyede ipek kozası yetiştirilmektedir ve 
koza istihsaıatı senede 100 kutuyu bul
maktadır. Bu kozalar Edirne ve bütün 
Trakya piyasalarında birinci derece kıy
mettedir. 

Halk tütüncülük, pancarcılık, çütçilik 
ve koyunculuk yapmaktadır. Ayrıca pa· 
muk ta ekerler. Halk kendi elbiselermi 
ve çamaşırlarını yetiştirdikleri bu pa
muktan dokurlar ve yaparlar. Nahiye 
40506 dönüm çevresindedir. Nahiye içe
risinden geçen Edime - Kırklareli şose

sinin }ıer iki tarafına akasya fidanlal'l di
kflmiştir. Evleri tamamen beyaz bada -
nalanmış\ır. 

Dundan başka nahiyenin içerisirıden 

geçen dere üzerinde geçen sene 11 O met
re boyunda betonarme bir köprü yapıl
mış ve evvelce mevcut köhne ve a'f'lşnp 

köprü ortadan kaldırılmıştır. Kasabanın 
uzaktan görünüşü çok güzel ve şirindir. 
Günden güne büyük bir ehemmiyet ka
zanan nahiyede bu defa büyük bir park, 
bir havuz, bir çeşme, ve bir anıt inşasına 
başlanmıştır. 

-··--· ···-------··•••t.ı•------=---
ma'sı ikinci, Kasımpaşa mahallesinden 
Ragıp Onurlunun Şahini ü~üncü gelmiş
lerdir. 

İki bin metrelik ikinci koşuda süvari 
teğmen Cemalin Apaşı birinci, lise öğret
meni Cevdetin Yıldızı ikinci ve Talat Ki
tapçıoğlunun Dilberi de üçüncülüğü h
zanmışlardır. 

Yalnız kısraklara mahsus olan üçüncü 
koşuda Hınıslı Hasan Kalkayın Sunası 
birinci, Kağızmanda süvari binbaşı R~ 
cebin Leylası ikinci, Ahlatlı Hasan Alp 
Aslanın Redbanı üçüncü gelmişlerdir. 

dı~ k u.~v~tli klübü olan Diyarbekir Yl 1- isimleri şunlardır: . 
biri 

1~~u bu müsabakalarda 26 puvanla Başkan: Kültür Direktörü Siyret Iste- Karamanda güreşler 
ncılıği kazanmıştır. mi, Kaptan: Baytar müdürü Cevdet U- Karaman (Hususi) - Kazamızda A-

Dördüncü koşuda da Dlyarbekirde yüz
başı HulCısinin Mes'udu birinci, Hınıslı 
Refikin Ceylanı ikinci, Ahlatlı Hasanm 
Mes'udu üçilncülüğü kazanmışlardır. 

Jlakkaride spor nan, muhasip: Hususi muhasebe müdürü layspor klübü menfaatine güreş müsa-
11.k liakkan (Hususi) _ Memleketimize s.~leyman Üner, mu~ahhası m~s:u~: ~~- bakaları tertip edilmiştir. Bu güreşlerde 
t defa sporu· Kültür Direktörü Siyret cumen azasından İdrıs Bora, katıp. Kul- Bulgar şampiyonu Kico ile Karpuz Ah
~~trı.i ve nrk~daşları sokmuşlardır. Ge- tür direktörlüğü başkatibi Turgut Güven. met güreşmiş ve Ahmet yenilmiştir. A-

biirı ~ll; .?ağlareli isminde kurulan klü- Erzurumda üçüncü at koşuları 
1 

dapazarlı CemaJle Karadağlı Dimo bera-
ııerıed:gun .4? dan fazla azası vardır. Bir Erzurum (Hususi) - At yarışlannın bere kalmışlardır. Tuna şampiyonu Cor-
§.\n k ~berıdır futbol ve atletizme çah- üçüncüsü geçen pazar yapıldı. 1400 met- cu da Dinarlı Mehmet yenmiştir. Önü
\re g··lubünıüz; bu yıl da voleybol, boks relik birinci tay koşusunda Pezkeriç kö- müzdeki pauır günü de askeri sahada 

llu u~:şi tashihe uğraşmaktadır. yünden Ce!Alinin Şahini birinci, Vani Hava Kurumu menfaatine Türk ve cr.ne-
Yuk muvaffakiyetler gösteren spor- efendi mahaJlcsinden Abdülazi~in Hur· bi pehlivanlar güreşeceklerdir. 

~~ - liasan Bey senin ba • -na . 
0 ar1p hallerin oluyor. 

.. . Methedip göklere çı • 
kardığın o adam yok mu? 

... Ailem etti, kallem et
ti. beni faka bastırdı. 

Hasan Bey - Ben onun 
için sadece; yaşamasını bi
lir, işgüzar, velhasıl günün 
adamı; demiştiw 

DünkU mera imaen bh babha 

Merasimden başka bir intıba 
Dün saat 1 7 de Taksim stadyomun-ı mu tanına teslim etmekle bahtiyarım. 

da bir piyade alayına törenle sancak Mazide büyük kahramanlıklarına biz ~ 
verilmiştir. Merasimde Orgeneral Falı- zat şahit olduğum alayınızın bu sanca'M 
reddin Altay, İstanbul Komutan Ve- gölgesi altında ~aha b.?yük muzafferi· 
kili Cemil Cahit Taydemir ve General yeller kazanacagına şuphemiz yoktur. 
Osman Tufan ve bir çok davetliler ha- Bu şanlı sancak size kullu olsun. 
zır bulunmuşlardır. Orgeneralın sözlerinden sonra ala~ 

Sancak bölüğü tarafından alay san- komutanı hoparlör önünde heyecanlı 
cağı getirildikten sonra bando tarafın- bir söylev vermiş ve bu sancak uğrun· 
dan İstiklal marşı çalınmış, sonra Or - da kanlarının son damlasına kadar a • 
general Fahreddin Altay şu sözleri söy kıtmaya hazır olduklarını tebarüz et ~ 
liyerek, sancağl alay komutanı Kur - linniştir. • v 

may Albay Salih Erkuş'a teslim etmiş- Bundan sonra asker hep bır agızdan 
tir: bandonun iştiraklle alay marşını söyle. 

- Kahraman alay, miş ve geçit resmi yapılmıştır. Asker· 
Milletimizin timsali olan bu müba • ler geçerken triblinlerdekl binlerce 

rek sancağı Büyük Önderimiz Reisi halk kahraman askerleri heyecanla al· 
Cumhur Atatürk namına alnyınız ko- kışlamışlardır. 
................................................................................. 

70 yaşında bir ihtiyar bir 
otelciyi vurdu 

1 
Dün akşam saat 17 de Slrkccide !erden Cevad hadiseye müdahale etmek' 

tramvay caddesinde bir cinayet olmu~. istemiş, henüz hırsını ve öfkesini yene- ı 
70 yaşında bir adam Bahrisefit oteli memiş olan Adem baba bu sefer de ta-j 
müsteciri Reşad Aksayı tabanca ile en- bancasını polis Cevnda tevcih etmiştir. 

' sesinden ve sırtından vurmuştur. Fakat polis Cevad daha atik davran -
1 70 yaşındaki adam Adem baba is - mış ve bir tnraftan tabanca ile kendi-, 

mindc kimsesiz bir ihtiyardır. Otelci sini tehdit etmekte, diğer taraftan kaç
Rcşad Aksay ara sıra kendisine yar - makta olan ihtiyarı tabanca ile baca ·j 
dım etmektedir. Adem baba dün de bi- ğından yaralıyarak ihtiyarın ateş etme 
raz yardım istemek maksadile o~ele git- sine_ meydan vermemiştir. 1 
miş ve Reşad Aksaydan para ıstemiş- Adem baba yaralanmasına rağmenı 
tir. O dakikada Reşad Aksayın parası silahını elinden bırakmamış, öteye be-: 
yokmuş: _ riye çevirerek ateş etmek istemiş, fa -

:---- Şimdi par?m yok Adem ~ab~ ~e- kat tabanca inkıta yaptığı için ateş ct
mış, başka vakıt ben gene senı goru • meğe muvaffak olamamıştır. Reşad 

.. 1 

rum. _ Aksay bermutad geç gelen imdadı sıh-
Fakat. Adem baba nede~s~ para al- hi otomobili ile hastaneye nakledil -

madan gıtmemekte ısrar e.m.ş, bunun . "ht" A-d b b. d t d i lt 
l d b. mış, ı ıyar em a a a e av a ı-üzerine Reşad Aksayla ara arın a .r . .. . •. 

·· k km t B mu··nakaşa es- na alınmış, tahkıkata muddeıumumılık muna aşa çı ış ır. u 
1 

k t 
nasında Adem baba tabancasını çek e oymuş ur. 

pıiş, Reşad Aksaya tevcih etmiş, Reşad #•••••••-•••-••llıııı.. 
vaziyeti görünce kaçmak istemiş, fakat 
Adem baba tabancayı ateşlemiştir. 

Çıkan kurşunlardan birisi Reşad Ak 
sayın ensesine, diğeri de sırtına rastla
mış ve ağır surette yaralamıştır. Bu ı:;ı
rada otelin önünde kahve ve caddeye 
bakan küçük çıkmaz sokak oldukça ka- ı 
labalık olduğundan silah sesleri telftş 
ve heyecan uyandırmış, herkes kaçış -
maya, bir kısım halk da ne olduğunu 
anlamak için otele doeru koşmaya baş
lamıştı. 

Bu sırada orada bulunan sivil polis-
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Eaat 17 de, Boynkadadn, Nizam 
caddesinde, elektrik Şirketi 

şube inde, 

ELEKTRiKLE 
YEMEK PiŞiRME 

dersi verllecektir • 

( B:ıyanlara mahsuı) 
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Fen Aleminde: 

Yeni bir Edison yetişiyor 
15 Yaşındaki katilin 

hikime anlattıkları 

Sordum: 
- Eşin dostun çok mu? 

Çocukluğunu babasının tarlalarında geçiren ve basit 
b ir tahsil gören köy delikanlısı televizyon üstadı oldu 

Göğsünü kabarttı: 
- Çok, dedi, hem pek çok. Harbi umumi nihayet bulmUjtU. A.me-
Yüzüne, acıyarak baktım. rikada İdaboda Pbilo T. Farnsworh a,.. 

- Vah zavallı vah, dünyada rahat dındaki 12 yaşında bir köylü çocuğu ba· 

" Bir aydanberi hergün rıhbmda babamın katilini 
l>ekliyordun, onu öldürecektim ve bu karanmı herkes
ten saklıyordum, nihayet emelime muvaffak oldum n 

huzur görmedin ve görmiyeceksin! basının küçük çiftliğinde topraklan ıür· 
- Neden? mekle vaktini geçiriyordu ... Çiftlik pe.k 
- Neden olacak, eşten dosttan. tenha bir mahalde idi. En yakın fi.men • 
- Eşten dosttan mı~ .• Ne münase - difer hattı 80 kilometre mesafede bulu• 

bet?.. nuyordu. 
Evvelki gün, Galata rıhtımında va-ı - Münasebeti var ki söylüyorum; Halen televizyon sistemlerinden birine 

u.ırdan çıkan yolcular arasında, baba- eş dost için yiyip içeceksin, eş dost i - ismini vermiş olan Philo T. Farnıworth 
tnın katili İlyası öldüren Halim ile SU§ çin giyinip kuşanacaksın, eş dost için ömrünün ilk senelerini mekteplerde de· 
fl"tağı Seferin, dün Sultanah.met 3 ün- varını yoğunu feda edeceksin ve niha- ğil, tarlalarda geçirmişti! .. Televizyonun 
ıü sulh ceza hakyerinde sorguian ya- yet eş dost için tabuta girip, eş dost e- bugünkü tekamülü hep bu cköylü çocu-
>ılmış ve her ikisi de tevkif edilmiş - lile mezara götürüleceksin.. ğu> sayesinde elde edilmiştir. 
erdir. Katil, sorgu esnasında hadıseyi .y.. 12 yaşında iken küçük Philo akşamları 
DÜyük bir soğukkanlılıkla anlattı, su- Evinde pijamanı giyip şöyle sere 'tarladan döndükten sonra çiftlikt.eki od~-
runu tamamile itiraf etti ve şunları serpe oturamazsın çünkü eşin dostun , cığına kapanır ve kendince elektrik makı-
ıbyledi: çoktur .. pat diye geliverirler.. neleri yapmağa uğraşırdı! 

- Ben, babamın katilinin İstanbula .Y.. . Uğraşa uğraşa bir grup elektrojen; sa-
getirileceğini daha bir ay evvel öğren- Canın bir fasulye piyazı ister, niye manlar için bir elevatör ve bir çama§ll' 
miştim. O gündenberi, her ıabah er - istemesin bu sıcak günlerde herhalde ,makinesi yapmağa muvaffak oldu! .. Edisonun çocukluğu 
kenden rıhtıma gidiyor, babamı ö1dü - yağlı koyun kapamasına tercih edilir.. Philo pek nadir olarak lokomotif gor- ,niki vasıtalar bu 11ür'ati temin edemiyot>-
ren adamı, intikam almak için gözlü • canın ister amma yiyemczsi;ı ki. E~ müş olduğu halde küçük mikyasta, fa - ıardı ... 
yordum. Fakat, kat'i olarak ne gün ge- dost, seni fasulye piyazı yerken görür- ,kat mükemmel bir lokomotik imaline Philo bu diskin elektron enerjisi u.m 
tirileceğini bilmiyordum. Dün sabah lerse ayıplarlar. ,muvaffak olmuştu. sevrilmesini temin etti... 
da, her ihtimale karşı rıhtıma gittim, Jf.. Bundan sonra da gene küçük mikyas- Delikanlının bu yeni ve çok mühiııl 
vapurlardan çıkan yolcuları tarassut Evin şehirde .. herkes sayfiyeye git- 'ta bir otomobil, ve tayyareler imal et - '.keşfi efen filemini> altüst etti! .. Bazı fed 
etmiye başladım. Bir de baktını ki, ba- miş, iki oda bir yer tutsan sana yetişe- 'mişti. · adamları delikanlının ilahi bir kudletd 
bamın katili jandarmaların yanında cek. Gelgelelim sen böyle düşünemez~ Çiftlik civarında kütüphanes1 bulunan malik olduğunu ileri sünneğe bile baŞ'" 
karşıdan geliyor. İşte, nihayet bekle - .. , sin. Eş dost için oda ayırmak istersin, kimse yoktu!.. Babası da kitap alacak !adılar!.. • · 
diğim olmuştu. Çektim tabancayı, vur- Katil Halim okadarına da paran yetişmez. Ve nı - kudrette değildi! Philo nihayet babası- Sıra Philoya lazım olan büyük labô"' 
dum. Fakat, Seferin bu işde hiç kaba - nun duruşmalarına, dün ağır cezam.il hay et sayfiyeye gidemezsin! ' nın ayaklarına kapandı ve kendisinden ay ~atuvarın inşasına geldi: Ortaya yeni ye-
hati yoktur. Ona dün rıhtımda tesa - işlerine bakan Asliye 1 inci ceza mah- .Y.. da bir dolar istedi. Bu para ile taksit ile 'ni müşküller çıktı. Bunların halli içiıi 
düfen rastladım, gel beraber dolaşa - kemesinde devam olundu. Mahallende bir düğün var. Komşu- elden düşme bir ansiklopedi aldı ... Gece Philo bizzat uğraştı. Laboratuvarın inP 
lım dedim. Bir şey de söylemedim. Çün Bir çok şahit dinlenildi, hadisenin nun evde kalmış kızı nasılsa kendine gündüz okumağa koyuldu... ve ikmali için elektro şimi, optik sahnia• 
kü, sırrımı kimseye hissettirmiyor - gizli kala~ tarafları ı:ıah~emedc ay - bir ko~a .eskisi bulabilini~:· ı:·~· ail: gl- , Yalnız başına kitap ve ansiklopediler~ rında yeniden tetkiklere girişti ve mtı • 
dum. dınlanmaga başladı. Dun dinlenen şa - deceksınız. Eh çıplak degılsımz. gıye - kumakla tam malumat edinemiyeceğinı vaffak oldu ... 

Hakim, Sefere sordu .. O da: bitlerden, Hekimbaşı çiftliği korucu • cek elbiseniz var. Fakat giyemezsiniz. ~akdir eden küçük Philo, günün birında Televizyon elektronikin makinesinJJi 
- Evet, dedi. Bu hadisede bır ala - larından Safer hadise hakkında şun • Orada eş dost da bulunacaklardır. Sizi babasının atına atladı ve civar şehirdeki can damarı olan katodik şualı ampul gen9 

kam yok benim .. Halille nhtımda ge - lan söylemiştir: eski elbiseli görmemeleri lazımdır. Eş mektebe vardı. .ve şayanı hayret alim Philo T. Farns .. 
zerken, birdenbire silah attı, bir ada - - Ben, o gün bir işimden dolayı Ha- dosta görünmek için masrafa, borca gi- 1 Müdürü görmek istedi. Vaziyetini ve worth tarafından bizzat imal edilmişt r. 
mı vurdu. On adım mesafe vardı ara - mamlıya gitmiştim. Dönüşte, hava a- rer yeni elbiseler yaparsın .. geline de k" 

malıimatını bildirdi. Hiç olmazsa ımya O vakitte yaşı tam 20 idi. 
mızda .. Ben şaşırmıştım. Oradan uzak- damakıllı kararmıştı. Çiftliğe yakın - hediye götüreceksiniz. Geline en lü - . . kib .. de istedi · 
l d k • 1 t w d 1 .. t . d b • k 1 b' t 1 bT S d derslerını ta e musaa ... Ortaya yeniden para sıkıntısı çıktı ... 
aşayım er en, ayagıma bir kurşun baş_~~· sıı:a ·ı~~ ~~t~n o esın e ogu ~um ub~~.Y . ır Fe~c~r~ o a ı ı~ .. 

1 
en .. e Çocuktaki zekayı layıkile takdir eden 

yedim. Yanımdaki tabancaya gelince, og K' ır ını ı ış~ ımd. b • d r~nu ı ı.rsın ... ~··a e~cere):~ a ıpk go- ·müdür küçük yaşına rağmen onu .yük- Philonun patronu Everson ona para 
bu eski ve köhne bir silahtır. Onu, bir B -kt ~ .v

1
tairdora a, a·ıye Kagır 1ımk. ur~mtezsın, çunt· ud.:~ ?s.t gorec

1
e ve sek kimya sınıfına• kabul etti. bulmak için çırpınıp duruyordu .. Gül'l 

maksatla taşımıyordum. a ım mı evam e ıyor. aran 1 ·- senı encere ge ır ıgın ıçın ayıp aya - . . 1. geçtikçe müşkülat fazlalaşıyordu. Elek .. 
Bundan sonra Hakim Kamil suçlu- ta sesin geldiği tarafa doğnı gittim. caklardır. Dehşetli bır surette ılme s~samış 0 o.n trik konsorsiyomlarını ellerinde tutan 

· ·· · Ph'l gu"ndüz çalıştı .. İkı sene sonra '9 ya, iki yıl evvel Bigada babası Hüsnü- Bır de ne goreyım: Ferhad çalıların a- )(.. . ı 0 gece A • sermayedarlar yeni türemeğe başlıyan ~ .. 
. . ' l b'lleru'n çalınmasına manı olacak df yü ne sebeple vurduklarını sordu. rasında kanlar ıçınde yatıyor. Başın - Her zaman eş dostla yiyecek, eş 0 omo 1 • • • müesseselerinin ehemmiyetini hiçe in .. 

. . ' b' ı kt 'k tertibatı keşfettı ve bır fennı t • Bu suale, Halil, şöyle cevap verdi: da ıkı bıçak yarası var .. Durmadan, kan dostla içecek, eş dostla gezmeyi:? gide - ır e e rı .. • recek olan bu delikanlıya para ikraz e 
k · mecmuadan yirmi beş dolar mukafat al· - Babamın bir kasaba 60 kuruş bor- a ıyor.. ceksin .. Senin kesenin ağzı açık kal - meğe yanaşmıyorlardı ... 

cu vardı. İlyas da, buna kefildi. Kasab - Kim vurdu seni, diye sordum. dıkça eş dostun da çoğalacak. dı... . . Everson işin peşini bırakmadı; uğrat' 
bir gün babamdan borcunu istemiş, Söz söyleyemiyccek bir haldeydi. İnli- ~ Bu para ile kendıne derha~ b.ır pa~talon tı ve nihayet muvaffak oldu ... 
babam da: yerek· Sözlerim kulağına küpe olsun ve bulmağa koştu. Sebebi basıttı ... Bır kaç 1 . .. . . . se-

. .. kt t ·1 ek baloya ış- htıraını tekemmul ettırmek ıçın on 
- Şimdilik, veremiyeceğim diye ce- - Çoban Ali .. Bir de tarnınadığım bir daha: gun sonra me . ep e verı ec ne çalıştı. Fakat başlarında Radio car• 

vap vermiş .. Bunun üzerine İlyas, ba- bir arkadaşı.. Vurdular benı.. - Eşin dostun çok mu? tirak etm~.k istıy~rdu. poration of Amerika bulunan rakip kuıtl'" 
ba D. b'ld' S k t h b S 1. · d - Philo gun geçtıkçe çalışmasına daha · b: .. ma: ıye ı ı. onra oş um, a er ver- ua mı sor ugum zaman: . panyalar ona müşkülat çıkarmaktan ~ 

- Canım bu borcu ben vereyim ba- dim .. yaralıyı hastaneye kaldırdılar.. - Çok! büyük bir hız verdı ... Sınıfları atlarcası - ' t·· l" h l' k ı d ı B · t karşı• 
. . ~. c i or- bü ük bü ük tecrübeler·~ gi- ur u a ı a ma ı ar. u vazıye a 

ri, mademki sen verrniyeceksin .. dı • Bıldıgım, bu kadardır... Diyip, karşımda böbürlenme! na g Ç Y • Y Y • . .. .. sında Philo 1934 senesinde Avrupa)' 
yince, aralarında kavga çıkmış, iıy3s Reis Sadettin, şahide sordu: İMSET rişiyor, .yaptıklarını begenmıyor, soku- 'geldi. 
babamı bu kavga neticesinde vurmuş. - Bunların aralarında ~vvelce bir yor, yemden yapıyordu. Sonunda muvaf· . . . haber .. 

S 1 'ht·1·f d? Bu akşamkı" konferans f k 1 yordu Phılonun Avrupaya gelışınden uç u Halil 338 dog·uml ld • ı ı a var mıy ı... a 0 u ... . ' kA., .. 
u 0 ugunu, B. k _ 

1 
. d 0 ekiz yaşına gelince televizyon sıs- 1dar bulunan Alman sermayedarları v• 

on beş gün evvel 15 yaşını ikmal ettiği- k - 1 ırd loyuBn mkeseb~sın en . d?layı Bu akşam saat on dokuz buçukt:ı İs - t ~ ~ pla·nını tersim etmişti Bugün disine derhal vfısi mikyasta yardımda bil'" 
ni de mahkemede söylemiştir. avga ıy ı ar. aş a ır şey bılmıyo • tanbul radyosunda Refik Ahmet Seven- emının · 1 d 1 Ph.l h .. 1 .. t h·ı;-tı göS· 

H k. b "ftl '""'• · · d rum.. gil tarafından edebi fıkralar mevzulu b!r kullanılmağa başlanan televizyon maki- un u ar. ı oy~ er t~r :1 ~s ~ a oez .. 
8 im 8ŞI ÇI IQI Cınayetl aVaSI konferans- verı'lecektı·r. neleri hep Philonun çizmiş olduğu planın teren Alman muessesesının ısmı ? t ... gı'• Bundan sonra Anadolu Hisarı polis B h F h · B · d d k ,. 

Üsküdar civarında, Hekı'mbaşı çı'ft- 3 1 .. zerinden yapılmıştır. osc ernse tır. aır namın a ı merkezi üncü komiseri Ramazan din- Ş esas arı u . .. . . 1 f' ıasın• 
liğinde çoban Ferhadı öldürmeğe te _ lenildi. Komiser Ramazan hadisenin ehremini Halkevinde konser Fakat Philo 0 vakit meydana getirdiği lız muessesesı dahı bu Aman ırn 
Şebbüsten suçlu çoban Alı· ve Dursu • ·· h ·· ş ve konferans lan~ lar makineler hakkında kimseyi ikna ,dahil bulunmaktadır. • 

~up e uzerine ükrü tarafından ihbar P ' G · b' t d'.f · B · d nıunı0 
-~==================~=======~==~ Ş~re~nlfü~e~den:E~~~e~~e~~~m~ti.Ç~WwWnhna~m- dk~b~İnrr'li~~ ~en~da~.cl~ · 

CÖNÜL İSLERİ . 
Mektupla evlenmek 
isteyen genç 
Ankarada oturan bir okuyucum, bay 

eŞ. T.11 bana zorla görücüliık yaptırtmak 
niyetinde. cBu hayırlı, mes'ut t.ır ı~tır11 
diyor. Bu nokta bence bir hayli füphell. 
İzdivaçta tavassut bldeşmenin vereceği 
neticeye bakar, teşekkürü olduğu kadar 
laneti de celbeder, tehlikeli bir sergiızeşt
tır. Fakat bu kısmı geçelim, Ankarada o
turan okuyucumun söylediğine bakınız: 
cTeyzeclğlm, 

ıSütununa cO. Ç.:t imzasını atan bir 
genç kızın mektubunu dercetmlşsln, bu 
mektubu ben de dikkatle okudum. Onun 
yazısında sen henüz evlenmemiş, hayal 
peşinde koşmaktan uznk bir genç kız ol
duğu kanaatine varmışsın. Bana da öyle 
geldi. 

•Benim asıl memleketim garbi Anadolu 
kasabalarından blrlsldlr. Fakat memuri
yetim dolayısı lle Anknrada bulunuyorum. 
Yaşım 24. Ömrümün uzun seneleri mek
tep sıralarında geçti. Şu dakikaya kadar 
qk ve hayal peşinde koşmuş blr insan 
değlllm. Evlenme çağına geldiğim halde 
evlenmiyorum, çünkü sosyete hayatına 
karışmadığım için :tlmseyl tanımıyorum. 

Fakat gazetenizde gördüğüm mektup 
bana ümit verdi, o kızın istediği şartları 
kendimde mevcut gördüm. Sizden ricam 
bu mektubumun ayni sütunda neşridir. 
Genç kız bu mektubu görecektir. Evlen
mek niyetinde ise size yazacaktır, ben de 
vasıtanızla haberdar olablllrlm. Hayırlı 
bir lşdlr, teyzeciğim .• 

* Bu dakika için bu mektup üzerinde He
ri sürülecek mütaleaları tehir ed1yorum. 
Bir müddet sonra bahse geri donmek nl
yetile. 

* Balıkeslrden imzasız blr mektup aldım, 
yazan zat diyor kl: 

- 9 senedenberl kocalı ve çocuklu bir 
kadınla sevişiyoruz, ben onun tamaınlle 
benim olmasını istiyorum. Vaziyeti koca
sına anlatmayı düşündüm, l:adm mani 
oldu, bir müddet daha bu vaziyeti !dame 
etmekllğlmlzl istedi, takat. ben tahammfil 
edemiyorum .. Slze soracağım .. 11 

* Zavallı adam, zavallı çocuk, zavallı ka
dın ... İşte benim şlmdlllk söyllycblleceğlm 
tek kelimeler ... 

'l'EYZE 

bek (muhtelif varyantlarila) Sepetçi, }arı Philonun yaptıklarını henüz fantezi a 1 u gı z ~ucssesesı c .aı. su 
Köroğlu, Horun, ve Erzurum bar oyun- teliikki ediyorlardı.. . mında g~nç ~ir I~k?ç.yalıya . aıth~· ıctıt• 
!arı gençlerimize öğretileceğinden milli Tecrübelere girişmek için Philoya pa- genç dahı Phılo gıbı ılme, fenne Ş1 dl' 
danslarımızı öğrenmek istiyen veya bi- ra lazımdı ... Fakat parayı verecek ser - B~ ~a ~en.ç yaşında televizyon sahasın 
}enlerin kaydedilmek üzere ev katipliği- 0

mayedar çıkmıyordu. buyuk ıhtıralarda bulunmuştur. . 
ne 27/7/ 937 akşamına kadar müraca:ıt- Philo aylarca uğraştıktan sonra para- Avrupada gördüğü bu yardımlardaı: 
ları lüzumu ilan olunur. sız bir şey yapamıyacağını anlayınca :azami istifade temin eden Philo nih:ı.re. 
... - .... ········----·-·

00
···-

00
• • •• ..... . _, .. __ Salt Lake Cityde Gcorge Everson adın- ,müradına nail oldu ve Farnsworth fır 

olunduğunu, ancak kat'i olarak ertesi 
0

da zengin bir adamın yanında bir iş bul- masını kurdu. 
günü Kazım imzalı bir mektupla ta 

1

du. Halen Farnsworth müessesesinin /'. 1; 
hakkuk edebildiğini söyliyerek, şun - George Everson makinelerden, elek - '.merikada· Filadelfia şehrinde büyük b 
ları ilave etti: trikten anlamıyordu. Fakat çok iyi kalbli televizyon ve radyo istasyonu vardır· eıı 

- Ferhatlı Ali ve Dursun 1 7 yerin- 1Jir adam olduğundan Philonun kendisi· , Farnsworth müessesesi Amerikanın 
den yaralamışlar. Hadiseye sebep ça - ne anlattıklarına kat'iyetle inandı, onu büyük televizyon müessesesidir ... 
lınan bir koyun meselesiymiş.. Bunu, teşci etti... ' . . . ok ucUI 
Alinin çobanı Mehmetten de soruştur- Yeniden planlar çizdirdi ve onu San Pe~ yakın bı~ atıd~ pıyasaya ç Bu ı11ll• 
duk.. ayni şeyi söyledi. Dursun, Alinin Fransiskoya götürdü. Philo o vakit 19 ya- televızyon makınelerı çıkacaktıı:· çok bil" 
damadı olur. da idi. .kineleri icat eden de basit hatt~. .. ço • 

şın 't b. tah ·1 .. ·· 1 b"r koylu 
Şahit Mehmet de, kendisinin Alinin San Fransiskoya varınca planlan iki A- ıu y ır sı gormuş 0 an ı 

yanında çoban olduğunu, vak'anın vu- lime gösterdiler. Alimlerden biri Mas - cugudur!.. wnııı' 
kua geldiği gün, Ali ve Dursunun be - 'sachussetsde teknoloji ensttüsü azasın - Philo '!. Farnsworth tetkikat v~ tiI"··· 
raberce bir yere gittiklerini söyledi ve dandı. Diğeri elektromagnetism üstadı riya tını televizyona hasreyleıneınıŞ arı ae.· 
şunları ilave etti: idi!.. Radioaktivite ve bioloji sahaların 

Döndükleri zaman ikisinin de elleri , Alimler Philonun zekasına hayran kal· pi çok mühim buluşları vardır. :ılıır• 
kan içindeydi.. Alinin elinde bir bıçak, dılar ... Delikanlının mallımatının pratik . Onun sayesinde şimdi sütler '.~ 
Dursunun da sopa vardı. Bana, sakın sahada kendi malUınatlarından daha yük- vasıtasile cisterilize> edilmeJt~e~ı~~·vll ' 
kimseye bir şey söyleme diye tenbih sek olduğunu itiraf ettiler. 

1 
Gemilerin ve tayyarelerin sıslı ı içfıl 

ettiler. Sonra da, ilcisi beraber kaçtı - , Televizyon o zaman bocalamakta idL 
1
1arda emniyet ile sefer icra et~~ıcr ı;;ıcJcı 

lar. Fakat, o akşam yakalanmışlar.. Resimlerin nakli meselesi tamamile hal- .mükemmel bir alet icnt edilmıştır.iSC sD,. 
Bazı şahitler gelmemişlerdi. Mahke- ledilememiştL .. Başlıca engel makinenin tromanyetik sahasındaki ihtiraları 

me, gelmiyen şahitlerin dinlenmeleri telerrüatından bulunan bir .diskin icap yılamıyacak kadar çoktur... 0 . 'f. • 
için ba~ka bir güne bırakıldı. eden sür'at ile çevrilememesi idi ... Miha -
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Güzel adamlar klübü r;:mırewam l_K_A __ D_D_N __ I 
. ')f )#.. .. -----------: Merak ettiğiniz 

şey nedir? 
Tayyarede resim 
meşhur kadın san' atkir 
Luis Paskalisle mülakat 

Amerika halkı mahkemeye düşen bir aşk macerası yapan 
neticesinde böyle bir klübün mevcudiyetinden 
haberdar oldQ ve muhakeme klüp azasından ____________ .,,.,.. __________ ..,, 

birinin evlenmesile bitti «Son Po.ta» nın ilmi ıima mü· 
tehaHısı lotoğTalını 8Öndererek 
ıual ıoranlara cevap vermekti! Geçen gün Los Ange~dliye sarayı-, ...,_._:ı....,,...,..,.,,,..,.,,.,,=,..,=....,....=~.,.,,.,..~---r 

~ın önünde bir çok lüks otomobiller ge
erek duruyor, içinden, §ehrin ve civa
tın en kibar, en şık, en güzel kadınları 
Çıkıyordu. Acaba adliye sarayında bir me
tasirn mi var, bir kabul resmi mi olu -
~Ordu? Bir emri hayır için müsamere mi 
\reriliyordu? Hayır. Sadece o gün, Vil -
Ye:ın Sorjc isimli bir delikanlının davası 
~ardı ve bütün kadınların ağzında onun 

devam ediyor 

lS:ın. 
ı dolaşıyordu. 

Sarışın bir dilber yanındakine: 
- Ne güzel delikanlı! göreceksin! 
biyor, bir başkası teyit ediyordu: 
- Ben gördüm. Hakikaten güzel! 
Mahkeme salonunu kadınlar doldur -

llıuştu. Sarışın dilber ile arkadaşı, iti§e 
~ktşa bir yer bulabildiler. Arkadaşı kan, 
er içinde kalmıştı, homurdanıyordu: 
- Bir delikanlıyı görmek bu kadar 

tlhınete değer mi? 

d - Jile diyorsun. VUyem için bütün ka
k ltılar deli oluyor .. Santa Barbarada bir 
i adın yok ki onu tanımasın.. Bilsen ne 
~~ ne ·· ı kt T ,e.kin guze çocu u .. .l..lil ••• 

- Lakin ne? 
t Sarışın dilber, arkadaşına ön sırada o
}tan genç ve gayet güzel bir kızı göster
~•: 

d - İşte bu kızı tanıdığı güne gelene ka
~r Öyle idi. Ukin onunla tanıştı, nişan

lldılar. Artık Vilyem başka kimse ile 
~eşgul olmamağa ba§ladı. Fakat kızın 
\r bası bir türlü bu güzel çocuğa kızını 
ermek istemiyor. 

' 

t 

Fırsatlardan isti fade etmesini 
biliniz! 

Fransız gazetelerinden: f 
Tayyare madeni bir şimşek gibi gö- ~ ... 

ğe yükseliyor. Önüne rastlıyan bulut-
Re§adiyede Ahmet Güvenç isimli 0 _ lar yarılıp bir an ona yol açıyorlar, son-

kuyucumuz soru.yor: ra birleşip sıkışıyorlar. 
- Cereyan eden mesele arzuma mıı _ Başında deriden tayyareci şapkası, 

vafık ıekilde hallolunacak mı? gözlerinde gözlüğüyle ince, ufak tefek 
M u v a f f a _ bir kadın sinirli fakat kendinden emin 

kıyet sırlarından bir elle onu yeni ufuklara doğru yük -
biri de ağırbaşlı - seltiyor. 
lık, ciddiyet ve dü 'f:f eni bir tayyareci veya yeni bir re-
rüstlük ise de bu- kor meraklısı kadın mı? 
nu istiğna merte - Hayır onun tayyaresi rekor yapma-
besine vardırma _ ya koşmuyor. Hayal ve güzellik topla-
mak ve daha ziya- maya uçuyor. Bu ince, ufak tefek ka-
de itimat telkin e- dının Luiz Paskal'ın göğe yükselişi o -
dici olm~k ve fırsatlardan istifade etme- nu bütün ışığı ve güzelliğile olduğu gi-
~i bilmek lazımdır. bi bir tual üzerinde tesbit etmek için-* dir. ·· h"b" d "'"I · • 1 Göğün resmini yapmak. küçücük bir Luiz Paskalis 
Kuvvetli enerıı sa ı ı egı smız. çerçeve arasına sıkıştırılmış bir tua1 radan da hava yolculuğuna, göğü ınce-

rım da var. Onlar da iyi, ve yakışıklı de- lstanbul M. Yavuz imzasile soruluyor: parçasına namütenahiliğin bir parça - den inceye tetkik etmeye, onun cson • 
likanlılar. Bir akşam, futbolcu arkadaş - ,..... Hayatta muvaffak olacak mıyım? sını sığdırmak. Yani uçan bir hayali suz maviliklerini• yakından ümıyıp, 

. .k, Zekidir, işinde f 1 larımı davet ettim. Birahaneye gıttı o- çerçevelemek, içinde ırtımı. ar veya devrimizin cgenış· ufuklara açılmak• 
titiz davranır. İn-turduk. Birer bira içtikten sonra dedim binlerce renkler saklayan geçici bir bu- ihtiyacını teskine sevketti. Böylece 

ki: tizamı sever, ka - lutu tesbit etmek. Ne güzel fakat ne güç meşhur bir tayyarecinin dediği gibi. 
!andığı para ile 

«Arkadaşlar, size bir teklifim var; de- . . . b·ı· bir iş. cgözün ölçemiyeceği namütenahili*'in» 
geçmmesını 1 ır. . . . n·· .. k" . 

dim, hepimiz işsiziz. öteye, beriye baş 0 b" k 1 Luiz tayyaresınden ınıyor. onup zev mı· tattım. 

Vurup be~ on kuruş kazanıyoruz, ve ev- drtah ırt azat nç a bana bakıyor. Onun gözlerine bakar - Orada ışık dumanlı, renk renk ve 
:r a aya mı an - d "b" 1 ba b k d B · t b ·· d · • .. velce arttırdığımız bir miktar para ile ge- . d bT B ken ben de havalar a uçmuş gı ı o u- m aş a ır. en ış e unu gor ugum 

~iniyoruz amma, bunun ne zamana ka- zımk 
1 

e e ı ıtr. h akş - yorum. Çünkü onlar göğün rengile do- gibi göstermeye uğraştım. 
~ a arına a a ~ - b" s·· .. .. k . 
dar Süreceg~inden haberimiz yok. Hepimiz küın t k ~h t lu. Sesimi çıkarmaya, ır şey sormaya ozunu esıyorum. 

e me • şo re . s·· b ı u· t d . . c ı d d de sağlam ve yakışıklı gençleriz. Tekli - hib" lm k "bl cesaretım yok. oze o aş ıyor: graş ım, emeyınız. an.an a ıın 

fl·m şu·. Ne mı"ktar paramız varsa hepsini 1 kt ı_~'~l . ı ok la lgklı cBonJ·ur madmazel, benimle gel - deyiniz daha iyi. Çünkü: Gözlerinize 
ô..ıva arı yo ur. .lUllll" erme o ay ı a ks d b b k ·· - ·· L b 

- 11.T d · A d b" d kur'a . . . .. . . d mez mı·sı·nız· ?:. a e en o am aş a gogu aynen a • 4,e en? ,ortaya koyalım. ramız a ır e >cendisıni sevdirır. EnerJısı kuvvetlı e- ·. . . .. .. .. .. .. .. 
- Çünkü kendisi mil oner. Kızı da ö _ çekelim. Kime düşerse, bu parayı ona ve- ğildir. Onu saygıle takıp edıyorum. ~u?~u lol~rınızd~. ~.a goruyo~m. Butun can-

le. VU . . Y . y ' .. k k . kı ..... ' * bu kadın büyük bir iman sahıbıdır. lılıgı ve butun aydınlıgıle. 
ıı Yemın ıse beş parası yok. Mılyo - relim. Şıklaşsın, yu se ve zengın ., .. - M 

1 
k . H k"k t t d h k k 

der baba, Vilyem aleyhine dolandırıcılık 'selerin gittikleri yerlere gidip, orada, Zengin olmamz bir tesadüf es e ımanı. . ·ıma. ı taabelnl ayydare en yerLe •. a. araö 
avası t B .. k" uh 1 • E 1 Beni atölyesine götürüyor. Burası çızı ış o arın an sonra u~zm g -n· aç ı. ugun u m a.keme de bu . .kendisine zengin bir zevce arasın. ve- I "d" ·· ·· b" h li · 1 · ··k 1 

Ka ıraz sonra, içeriye Vilyem giriyordu. nince de, kim kaç para verdi ise, faizile Ve Ş8nS mese 0SI lr semada geçen saatlerin, dakikaların, ru.şu ~r ~;. Jen~ş e~ış ve ~u l\~e . -
d"k P~dan görünür görünmez, salonda tak- 'onu iade etsin. Ve sırasile bu usulle he-

1 
Ankaradan Afif isimli okuyucumuz so- hatta saniyelerin aksi ile dolu bir yer. mB ış.t· ,. eseAtl. t~J. ur . a_yyar:tcıt bla rıs 

ır ar bir d ld H k"k t . . . . bul b·1· . Suallerime başlıyorum: as ıe m an ıgı geçışıne aı a o -
8 rnınltı pey a o u. a ı a en .Pimız bırer zengın kadın a ı ırız.> ruyor: d b .. f. f .

1 
·· l 

.._arışın dilber dofru söylemişti. Vilyem er Bu teklifim derhal kabul edildi ve yir- - Zengin olacak mıyım? -Tayyarede resim_Yapmak fikri siz- s~n a semayı u un. azame ı ı e oy e 
ek güzelliğinin canlı ı· li . . . .. .. Dileg· i bir tesa - de ilk olarak nasıl dogdu? guzel canlandırmış kı .. ls ımsa , yırmıncı mi genç aramızda cGuzel Adamlar klu- . 

1 rın Adonis'i idi. · .. . . .. . k düf ve şans mesc- _ O!.. Bu pek sadedir. Evvela size - Hava nazırı bır cHava ressam arı• 
liak pil> nu kurd.~k~ Garıp bır tesaduf ıl lesidir yoksa ta - mesleğime ait ihtisaslarımı anlatayım. cemiyeti kurdular. Ve bana bu ecemi -

im sordu: 1kur'a bana duştu. Paraları aldım ve San- b .. t ' .. 11 . b" Havacılık edebiyatçılara her zaman yetin rehberi• ünvanını vennek lfıt • - Mi . . . _ . . . . ıı emayu en, ır , 
tif ster SorJe, sızın guzellığınızden ıs- to Barbaraya gelerek, burada genç ve zen sistem dahilinde güzel bir ilham membaı olduğu halde funda bulundular. 
8lı ade ederek zengin kızları aldatmak hu- .gin bir kızla tanıştım, seviştik, nişanla~- çalışarak gayeve resimde hiç bir yer bulamamıştır. Ne- - Rehber! işte ben de bu sözü arı -
la sunda bi.r ~sulünüz va~ış, bundan do- dık. İşte bütün mesele ~undan ibarettır. erişmeği pek va· _ den? Ressamlara sorarsanız bunu şöyle yordum. Evet siz yeni bir yolun, yeni 
~ aleyhınızde dava edıyorlar. Ne der- .Nişanlımın babası benı dolandırıcılıkla detmiyor. Hayal izah ederler: cTayyarede iken resim ya- bir mesleğin rehberisiniz. 
lir l2!? '?~ulünüz hakkında malumat ve - ~tham ediyor. Halbuki... his ve kadın me ~ pılmaz.» Halbuki ben bu hususta cDe- _ Ve bütün yol gösterenler gibi be-

tnlsınız? \ Vilyemin bu derecede samimi ve dü- seleleri maddi me- gas• la bir fikirdeyim. Onun düşünce- nim de önüme hep insanların ihtirası 
t - liay hay efendim, cusul, dediğiniz pist bir itirafta bulunuşu onun beraet orı.ıye pek yer ver- si şudur: cResim, h.er şeyd:n evvel res- çıktı. Tam emeğimin mükafacına eriş -
le§ebbüsümde hiç bir fenalık yoktur. An- ~tmesile neticelendi. Mahkeme salonu al- pıemiş ise sevgi maceraları rol oynıyabi- samın kendi hayalınden ~ır parçadır: tiğim zaman karşımda erkeklerin hl! -
~~Yırn. Ben, makinistim. Bir seneden- }cışlarla çınladı ve herkes dağıldı. ,lir. Şıklık ve iy1 giyinmek ihtiyacı mal Hiç bir zaman tabiatın _hır .•kopye• sı sumetini buldum. Fakat yılmadım, mü. 
hu;ı i§sizim. Her tarafa ba§ vurdum, iş , İki gün sonra, Vilyemin nişanlandığı kıymeti bilmeği de davet etmelidir. ol~amalıdır. Res:an: _eger ıs:erse ~~a cadele ettim. 

aınadım. Bir gün aklıma bir cGüzel A- kız onun oteline koşuyor ve bir müjde *· tabıatten ancak bır ıkı şey ekleyebılır. Gözleri mahzunlaşıyor. (Luiz) in bu 
::nııar klübü> kurmak geldi. o da şöyle .~e;iyordu. Milyoner babası evlenmele • Serbest ve sokulgan değilsiniz 1 Bence d~ b~y~e. Tayyar~de ~izile.n anda, insanların küçük taraf!arını bir 
ı~U. Ben yirmi dört ya§llldayım. Gayet Fine müsaade etmiş: Tepebaşıdan Necip imzasile soruluyor: manzara resım ı~ın a.ncak dın~mık hır türlü anlayamıyormuş gibi bir hali var. 
ır top oynarım. Mahallemde herkes be- - Bu kadar zeki, açık göz bir damada - Karakterim nasıldır? e~eman olur. Atolyesınde yanı mabe - Bundan sonraki tabloları hep göğe 
~t~Ver, bana hürmet eder. Benim gibi sahip olmak ta iyi bir iştir. Ağırbaşlı ve az dınde bu manz~r~ya renklerle can ver- ait. Namütenahilikten koparılıp önü -
~ oynıyan ve işsh olan arkadaşla - Demişti. konuşur. Entrikalı mck ressama ~ıttır. . me serilmiş olan bu gök parçalarını he 

Sıcakların artması 
Ankarayı tenhalaştırdı 

r 

fst.ı."-llkara 19 (Hususi) - Baş şehirde sezilen bir tenhalık var. Yaz dolayı!tlo 
iaıtı nbuıa mezuniyetini geçirmeğe gidenlerin adedi hergün artmaktadır. Ak

l>aı-~arı kalkan trenler hıncahınç doludur. Burada kalmış olanlar akşamları 
~ ları ve umumt bahçeleri doldurmaktadırlar. Kızılayın umumi merkezinin 

diı- f ~~rkı bilhassa çocuklanıı ve ailelerinin rahat nefes aldıkları bir mahal

U~~ı-~0.nderdiğim resimde her nkşam parka getirilen ve herkesin sevgisini 
eruıae toplatnıf um ve gürbüz iki güzel yavru görülmektedir. 

işleri başaramaz. Esasen artıstler yaşadıkları devır - yecan ve hayranlıhla seyredjyorum. 
Serbest ve sokul • !erin birer aynasıdır. Devrin her bü - Ve hiç birini seyre doyamıyorum. 
gan değildir. İçin - yük t~siri onların eserind~ görül~~· I~a Bu tabloların hep eşsiz birer süs. 
den pazarlıklı ola- vac~lıgın dev. adımlarlaA ılerlea.tgı bır Onlarda yer ve insan görünmüyor nr -
bilir. Çabuk ve 11k dev.ırdc resmın buna lakayt kalmas~ tık. Yalnız fezanın güzelliği, ve ışığın 
kızmaz. Kızdığı garıp olmaz mıydı> haşmeti. Sanki bir cennettcsini~. Bu 
zaman da §iddetl! İ§te beni ilk defa ctayyareci res - cennete sizi eriştil'en şey ne dini itikat 
olmak ister. sam» olmaya sevkedecek sebepier! ve nazariyeler, ne de felsefi düşünce-* - Mesleğinizde nasıl inki~af etti - ]erdir. Oraya ancak kanatların mucize-

Saadeti bizzat yaratmağa niz? sne yükselebilirsiniz. 
l d" . f - Çok basit. Etüdleri size sıra ile Luiz Paskalis arkamdaki pencere -

gayre 8 inil · göstereyim. Mademki ressamsınız. den görünen göğü gösterip lıan.ı ~un -
, Kiltahyadan Rabia imzasile soruluyor: Onları seyrederken gözümün önün - ları anlatıyor: 

- Eşfm beni mes'ut edecek mi? de göklerin bütün şiiri canland:. Ve _ cBu• nu anlatmaya, gö.::aermeye 
· Dileğini müm - tayyarenin resimdeki yerini öğrendim. çalışmak belki de boş bir iddia, fakat 
~ olduğu kad~r İlk tablolar kuvvetli ve serbest bir artiste o kadar zevk veren bir şey ki. .• 
bızzat yaratmaga elle çizilmiş, şurada tayyare hangarla- Benim eserlerim henüz istediğimi an -
gayret etmelidir. rı, atölyeler, bu yanda (projektör) le- latmaktan uzaktır. Onları ancait, pek 
İst~n1len şeyi te ~ rin kuvvetli ışığı altında bir tayyare zengin olan modern Franşız ressamlı • 
d:rık etmeğe im - yapmaya uğraşan işçiler, daha ötede ğının işleyebileceği yeni bir çığır olsun 
kan yoktur. An - yere oturmuş tayyare kanatları için diye teşhir ediyorum. Semayı yukarı -
cak . heyecanlarla bez dokuyan kadınlar... Daha sonra hırdan ve baş döndüren bir hız içinde 
t~In:ıye etmek ka- (projektör) lerle aydınlatılmış bir tay- görüp çizmek modern filezofiye ne 
bıldır. ,Muhata~~ - yare meydanında geceleyin uçmrıya ha- kadar uygun bir şeydir. 

. . . .aı mesut edebılı - zırlanan bir tayyare. Bu tab!o bilhassa Luiz susuyor, ben bir ressam göziie 
,yorsa mukabilinı beklemekte haklıdır ve teknik bakımdan çok mükemmel. İyi 1 · · · l k b" et · g··-
b k d·l·ğ· d d 1. eser erını ınce er en, ır gaz ecı o 
. u en 1 1 ın en mey ana ge ır. görülüp, iyi çizilmiş. Belli bu meslekte zile de onun şiir ve hayal taraf mı tct-

&on Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

vukufu olan bir insan eli onu emniyet- kik ediyorum. Zihnimde her iki cep -
le çizmiş. hesi de yerleşince karar veriyorum ki 

İşte nihayet havada bir tayyare res· bu yeni meslek; bir tual'ın dal' çerçeve
mi. Ressamın mesleği artrk yere ait bir sine namütenahiliği sığdırmak san'at•, 
şey olmaktan çıkıyor. Semavileşiyor. yalnız bir kadın işidir. Çünkü: gök, o 

Luiz anlatıyor: hayal diyarı; ince ve durmadan deği -
- Mevzuda tenevvü yapmak arzusu şen renklerinin kararsızlığını kadın ru-

beni fabrikadan tayyare meydanına o- hundan almıs ıtibidir. 
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Hatayda yeni rejim IKSOOlt~ IÇin--Japon harbi başladı 
Kont Martel, •Umumi af muhakkakbrn diyor Balkan Tien • Çin civannda çetin muharebeler oluyor 

,... (Btı§tarafı 1 inci sayfada) 1 pısının önüne geldi ve halka hitaben bir Oyunlarına (&,tarafı J inci ıahi/ed.e) f re, General Simgçe-Yuaıı, Japon al#-/İ1' 
ser Antakyaya gelmeden evvel Kırıkhan nutuk söyledi. Kontun fransızca söyledi- UQZlTlık vetlerine karşı harekete geçmiş ve ıeh- tarı hissiyat beslemekte olan 29 uncu ,,,_ 
civarında Yeniköye inmi§, 6lle yemeli- ji nutuk türkçeye çevrildi ve- Sancak fl ~ ri bombardıman. etmif}erdlr. du teflerini baa Japon taleplerinin tabii" 
ili Kırıkhanda yedikten sonra halka hita- tahrirat müdürü AIAeddin tarafından o- .Bükrette yapılacak sekizinci Balkan ' Japonlara göre fe}ırin Çhı bataryaları lü hakkında ilmaa çalışmaktadır. ~ 
ben bir nutuk söylemiş ve yeni reJlme kundu, tiddetle alkışlandı .. Nutuk en oyunlarına hazırlık olmak üzere şeb - ~kAt Milmiıtir. Bundan başka Peyplııg 29 uncu ordunun geri çekilmesi de CllP"' 

Jtavuşan Hataylılan tebrik etmiftlr. son Jan Fillp adlı biri tarafından arapça rimize gelecek olan Yunanlı atletlerle civarında da bazı §iddetli çarpşnalaı ol- güçlükler vücuda getirir gibidir. 
Yüksek komiser öğleden sonra gene plarak okundu, fakat alkışlanmadı. müsabaka yapmak üzere Ankara, Balı- pıUJiur. Muhasamatın geııJt mikyasta ol- Yeni kuvvetler 

tayyare ile İskenderuna gitmiş, orada da Bu merasimden mnra Kont dö Martel kesir, İzmir, Bursa ve Tekirdağdn bu - ,duğu ve daha geniflemek istidadı gös - Yabancı menabiden temin edildiJlll' 
tezahüraUa kar1ılanm11tır. İskenderun - şehirde bir gezinti yapDUf ve müteakiben lunan atletler federasyon tarafmöan ö- terdili söylenmektedir. göre, Nankin hükfuneti kıt'alarından c:Mfd 
öa adliye saray~. önünde merasinı yapıl- oerefine verilen yüz kifilik ziyafette bu- nümüzdeki hafta içinde istanbula ge - Çin OrdUSUllUR mukabelesi ili bet fırka Paoting ve Şişa-Şuaııg ._ 
dıktan sonra yuksek komJaer hüknmet lunmu,tur. tjrilecektir. . takalarına v&rml§tır. 
binasına giderek halka yeni rejim hak- Yemek esnasında ayağa kalkarak fran- 31 temmuzda. ve bir ağustosta ya - Ma~ Şan-Kay-Şek, ~-harbıy~ na- F.denin beyanatı 
kında hUSUll beyanatta bulunmut. bil - ,mca bir nutuk söyliyen yüce komis~r P-Jlacak bu müsabakalarda iyı netice a- zırı _ne dileı: nazırW:Ia. goruşmek uze~e Londra 20 (A.A) - Eden, Uzak ~ 
hassa anuınn birleşmesi 16zumunu Ue- ;Kont dö Martel belediyedeki sözlerini te- lan atletler iki ağustosta açılacak ha - bugun Nankine g:~· Mareşal, Çin talti vaziyet hakkında Attlee'nun bir ıor 
ri sürmilftür: Kont dö Martele bu seya - yit eden cümleler sarfettikten sonra de - zırlık kampına alınacaklardır. ordusunun her türlu_ 1?ukabeleye ham line ıu cevabı vermiştir: 
hati esnasında diğer dört ukerf tayyare ğişen Sancak delegesi Düyöden bahset- Balkan oyunlan 5 .eylfilde başlaya- oldufunu beyan etmi§tır. , Hükumet bu mesele etrafında yabafl"I 
refakat etmiştir. miş ve hülasatan şunları söylemiıtir: cağından kamp bir ay kadar devam e- Yeni Japon kuvvetleri ,hükfımetlerle sıkı temas halindedir. 

Geceyi Bilan civanndaki Soğukoluk cSabahk.i nutkumda kifi izahat ver - decektir. Diğ taraftan yeni Japon kuvvetleri- Japon tayyarelerinin Çin şehirleriııl 
yaylasında geçiren Kont dö Martel mu - miştim, bunu şimdi tefsire lüzum görmü- Milli takım, 1 S ağustosta yapılacak • . Tiı:r .ç· kedildikleri haber ve- bombardıman ettiği Jıakkındaki gaze&t 
k 'bin İ nın en ıne sev h b 1 . . d. k d •• a& arrer program mucı ce tam saat 10,30 y.orum. Yalnız şu ~dar~nı sö.yle~ek ~~te- stanbul şampiyonasından sonra tesbit rilmektedir. a ~r erı ~ım ıye a ar resmen teey,.-
da Antakyaya varmlJtır. Kontun An - pm ki; Sancak yenı, mustakil hır re1une edilecektir. · etmış değıldir. 
takyaya muvasalatı 21 pare top atılmak giriyor, anasır arasında mütekabil bir iti- Balıkesirden Raif, Bursadan Nazmi. Japonyanm kararları İhlyanın vaziyeti 
suretile ilAn edilmif, askerf kıtaat ve :ni- .mat görmek isterim.• İzmirden Cemil, Rıza Maksut, Ankara-

1 
Londra 20 (Humsi) - Japon kabinesi , Roma 20 (A.A.) - Uzak şarktaki bldl" 

Jisler tarafından seJAmlanmı§tır. Kont Kont dö Martel ziyafet eşn.asında Dür- dan İhsan, Faik, Galip, Semih Lutfü, bugün toplanarak §imali Çindeki vazi- ,selere dair buraya gelmekte olan birbi • 
yarım saat süren bir ukerf tefti§ten IOD- yönün Sancalta yaptıjı hizmetleri saym11 Tekirdağından Rasim İstanbula gele • .)'eti ve bu münasebetle alınacak tedbir - ,rini nakzeden haberler büyük bir ihti • 
ra refakatindeki zevatla belediye daire- ve kadehini delege Düryö namına kal - ceklerdir. leri görilpnii§tür. yatla karşılanmaktadır. İhtilAfın halle • 
sine gelmiş ve kendisini karşılamak üze- dırnuf ve hep birlikte içllmiftir. Atlet Fethi dördüncü ıeldi Kabine toplanbsını milteaklp baridye pilecelti ümit olunuyor. Maamafih 1tal11 
re dairede bulunan memleket halkile ve Yemekten IOIU'a bir ıuüddet bahçede İngiltere atletizm şampiyonasına iş- :nazırı Hiroto imparator tarafından kabul Uzak prktaki menfaatlerini icabında ıol 
.memurlarla göriiJmüştür. eğlenflmiı ve A8t 14,20 de Kont Antak- tirak eden Galatasaraylı Atlet Fethi sı edilmlı ve alınan kararlar hakkında hü- dafaa etmek üzere vaziyetin inkipfdd 

Belediye salonunda kabul merasimi ya- yayı terkederek geldill yoldan Beruta nk atlamada dördüncü gelerek finale :kümdara izahat vermiştir. büyük bir dikkatle takip eylemektedir· 
pıldıktan sonra, dö Martel belediye b - dönmüftiir. Sofrada bulunan gazeteciler kalmıştır. SalAhiyettar 'bir memurun söylediğine Çinlilerin bombuclımaıu r-- _.._ - -- ' ""'" 111

·--·-·· pazaran Japon hükfuneti asla harp iste- , Tokyo, 20 (A.A.) - Domei ajansı l'8" 
Konttan tahriri olarak fWlU sordular: memekte, fakat kendisine karşı yapılan 1 kinden istihbar ediyor: 

O Pta m 1• n Saç E ks ,. rı· - Sancağı ziyaretinizi~ !eni reJi~ 
1

tahrikatın durdurulmasında ısrar etmek-'· Loukouchia~ tahkimatını takviye jJI 
başlangıcı sayıyoruz. Bu ıtıbarla ilk ıc - ıedir. ( ~eşgul olan Çın askerleri dün saat 17 dl 
raat ne olacaktır? o· 1 f k üzakereler hır Japon devriyesi ü.ıerine ateı açnuf • 

il t b• d•ı 1 cKont fU cevabı verdi: ip Om8 1 m lardır. Japon müfrezesine kumand3 et 'I e er ıye e J CD saç af c- Sancağın yeni statüsünü harfiyyen 
1 

Londra 20 (Hususi) - Bir taraftan as- ,mekte olan yüzbaşı Yamazaki, yaralal1., 
tatbikten daha iyi bir feY yapamam.• keri harekit ve hazırlıklar devam eder- m.l§tır. 
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Kont Sancakta bir umumi Affın iline- ken, diğer taraftan diplo~atik müzake - Pazartesi günü saat 21 de ve salı güDI 
dilip edilmiyeceği hakkındaki suale de: reler de yapılagelmektedir. saat 2 ve 4 de Çin kıtaatı Japon kıtaatı°' 

On gün içinde bir. ~fın muhakkak ol- Nanldndeki . Japo~. maslahatgüzarını h~van toplarile bombardıman etmişler • 
duğu cevabını vermıştır. * kab~l eden Çın harıcıye nazırı, Luku • dır. Çinliler, Japonlar tarafından PeldJl 

şiao hldisesinin muslihane bir surette ~le Tiyen-Çin arasında vücuda getirflıııJI 
Alalilrk Ün .halli için müzakereye hazır olduklarını plan telgraf tellerini kesmişlerdir. 
Marlıoni ailesine ve Tokyo hükUnıeti tarafından yapılacak Muharebe devam ediyor 

7, I l I l 1. pıakul teklifleri nazan itibara alacakla - , Tokyo 20 (A.A.) _ Harbiye nezare~ 
BZ ge e grBıl rını bildirmiş, bu mealde bir beyanname bugün fecirden itibaren Yungttnghol 

( BQ.1tarafı l inci sayfada, de neıretmiştir. nehri civarındaki Çin kıtaatının Ja~ 
Ekseltins Benito Musolini Çarpqmalar kıtaatına ateı açmış olduklannı bildir "" 

ltalya hükumeti rrist Pekin 20 (A.A.) - Çin - .Japon müza- mektedir. Saat 14 den itiaren Çin kıtaatl.! 
Roma kerelerine Tientsin'de devam edilmekte Papaochen ve Loukoutchiao'den ilerle '\ 

Büyük Marconinin ölümü biltün me- olmasına rağmen son 24 saat zarfında meğe başlamışlardır. 
detıiyeti pa koymU§tur. Vatanlanmn en. Lukuşiao ve Fengtai mıntakalannda §U· Topçu düellola 
aca hiuerini aldığı bu !IGICI cumhuriret rada burada bazı çarpışmalar vukua ge-1- Şanghay 20 (A.A.) _ Bugün PetiniJI 
hülctlmetinin tamimi ıurette ifti.Tak et - mit ve iki taraf da bazı zt.y.iata ult'amıt- ,garbına bir kaç mil mesafede bir t.opf' 
mekte bulunduğuna emin olmalannı ek- tır. düellosu yapılmış oldufu haber veril • 
ıeLtuınazdan riccı ederim. 1ımet in.önü Endişeler mektedir. 

Kazanmış olurlar 
Çünkü Optamia ~ ebiri 

• Vitamin .. ceYherindea iatifade 
edilerek ihzar edillr. 

Guddelere kudret vermek a-

.Marconi aileli Mareşal Şankayşek'in beyanatı, Pekin Burada bu düelloların otomatik: suredt 
•• •• • • y Roma ~in mehafilinde yeni ba~ end~,elere yol Japonya ile harbe giri§meği intag etıni" 

Butün ın.scınıyet, ugradığınız kaybı acı açmış ise de Çin ıazeteeilerinı kabul e- yeceği mütaleası serdedilmektedir. 
bir ıurette hisıeımektedir. Bu elim je - den General Sung-çe-Yuan, Lukuşiao ha- Münakalat durdu 

retile aç dlldil..-inin &albae 
geçer. Saçlan temizler, bOyiltlr, , 

aıkılqtırır. Kepe"leri d&f6rllr ye 
kapnbyi izale eder. ,ıakette büyük Marconinin hatıraıına disesinin yakında muslihane bir hal sure- Pekin 20 (A.A.) _ 40 dakika süren ,ıl-

Jcarp müteheyyiç tazimıeTimle beraber ~ine raptedileceği ümidini izhar eylemi§- detli top ve mitralyöz düellosundan IOJll" 
bütün ıempatimden. emin olmanızı rica tir. ,muharebe durmuştur. Pekin ile Tien-ÇIJI 
ederim. Güçlükler arasındaki demiryolu münakalitı tatil e 1 

Bir tecrübe bin nasihatten yektir 
" Son Poata ,. DJD tefrikuı: &3 

Kemal Atatürk Çin menabiinden alınan haberlere gö- dilmiştir. 

.. . .. Tokyo 20 (A.A.) - Domei ajaıısınJll 
ğine kadar tanıdıklarından birine gidi- ıa:ı ~usaınettıne .a~latamazdı; so~ ver- Nankinden aldığı bir haber: 
yordu. mıştı. Fakat bu gızlı suça ortak o.mayı Nankindeki Japon sefaret k.ontolor 

İki üç günde bir Ayvansaraya da gi- da bir türlü kendine yediremiyordu. 
1luğu erliru ve memurini il v~l 1 ri ..,,. 

diyor, bel' defasında biraz daha çeç dö- Bu akşam eve döner dönmez, arabayı kinden harekete hazırlanmea:.~~ .. 
nüyordu. İmadın artık hiç şüphesi kal- garaja bırakacak, artık bu işi yapamı- 400 milyon Çinli muka t edecek 
madı. Genç kadın, bu izbe sokaklarda yacağ.~nı ~yllyecekti; başka çıkar bir Londra 20 -Morning ~::';azetesi, Çi• 
!nutlaka gizliden gizliye birisi ile b~- }'Ol goremıyord~ . . . nin Japonyaya mukavemet edebileceği 'il 
,uşuyordu. Kocaııına duyurmamak ı- Fehamet bugun, her zam3nkı gıbı ge- Japonyanın bu 400 milyon ··f sı uır 
. d ke d' . d t .k eli k k nu u u m çın e n ısıne ayrıca ay an aya o uz cı me ; yarım ıaat sonra oşa oşa te mücadeleden müthif sur tt z&fa diif 

lira. ve~eği vadediyor~u. .. g~riye. geldi. Yüzü kıpkırmızı olmuş, milş, yıpranmtf bir halde ;k:cafı ınf1 • 
yazan : K. R. En son Bır gun uzaktan uzag~ gozetlemek gozlerıne kan dolmuştu: taleasını serdetmektedir. 

Bulduklarını da beğenmedi: 

1 

_ 3 _ istedL Fehamk et, odtokimobıld1 e~ indbi~~en - Çabuk, dönelim!.. . Paris 20 (A.A.) _ CEuvre gazeteli, ,r 
sonra, o ya ınlar a ev erm ırınc 1 Dedi; otomobilin bir köşesine çekil- zıyor: 

- Daha olmazsa köşe başında 1U sa- O akşanı Fehamet kocasına dedi ki: girmedi. Blr kaç dar sokağa g:U-di, çık- di, saklandL Uzat kta J in f/11 , 
tarım!.. . ~yord~ ~bas~ sağlı~~ - Yeni şo~örü hiç sormuyorsun?. tı. Sonra karşıya gele~ ufak _bir mey- İmad: but old= ~:;;;;; içu. ::= Sllf., 
otomo~ili oldugu ıçın elin<i~n tofo~l~ - Ha, sahı ... Nasıl> .. Memnun mu- dandan geçti; başka bır sokaga saptı. _ Gittiği yerde herifle kavga mı et· lin ile Romanın eneıZ: ~ 
de gelıyordu. En sonunda Husametünin sun?. lmat kendini göstermekten korktu· .1 ld ., fn ... n gö -::.......& r· d. · d' Fehamet" ·· . • • tı er, ne o u... feY, auterenin Uzat IU'ttaki bu ..,..,,,. 
Y~ fO or ıye gır ı. ı go - :- Fena değıl... Arabayı çok iyi kul- o meydana kadar ilerleyemedi; gözet- Di k eli kendin - 1 d" ihtiIAf üzerin Akdenizdeki flnab-
rur gorınez, genç kadının yapmacıklı- tanıyor. Eli yüzü biraz hanımablaya !emekten vaz geçti Fakat artık iyiden ye en .. e SD)' ~ L ' ı..-u-ı-• e m _ _,., 

· · · H ba benz · O akpm otomobili garaıa bıraktık- ser..,_wwu istirdat etmele karar ....-
rına sınır lendi. emen o gece ara yı iyor ama... iyiye sinirlenmişti. Bir ~kmek parası 8 .. ini - di Er ıi olmUJt 
garaja bırakıp kaçmayı bile düşündü. Hüsamettin bu kadanna dikkat et- için şoförlüğü bile göıe alırken: ~~ ~ :"'"tt :;eme ııi b" - ur. ~ 
Fakat adını hırçın diye çıkaranları sus- memişti. Kansının yüzüne baktı - Hiç olmazsa kimseye boyun iğ- esı ~. e ed sır~ını dan ~.P k ç .. ır ı R A o y o 
turmak için ne iş olursa olsun yapmayı Fehamet: mcm, diyordu. Demek ki bunda da al- şeyt~o~liy~ idm . 8 ır aç gun 
göze almış, ne olursa olsun hiç kimse - Yazıhanede senin bu kadar güzel danmıştı. Bir genç kadına şoförlük et- geç ı, en 1 en . e. 
ile kavga çakırmamak için kendi kcn- bir daktilon olsa, ne yalan .söyliyeyim, menin pek o kadar kolay bir iş olmadı- - Anlaşılan, dı!o~~u, ~~~ Ayvan- BugUnkU progre• 
dine söz vermişti. ben kıskanırdım. ğını şimdi anlıyordu. Fehametin bütün saray gemıeleri bıtti, yenısıne baka-

n· d H.. tti güld"' k lım1 11 
Temnna ım Oaıtamlla Cebinden tespihini çıkardı. Bir yan- ıyor u. u~me !1 u: hırçınlıklarına, yapmacı larına katla- ··.: .. . . - - t ı T A • • 11 L 

d k . b" d d - O kadar guzel bır adam mı? Ben nacaktı Fakat onun böyle kuytu köse- Gunun bırınde, ogleden sonra Feha- Glle ~: 
an onu çe ıyor, ır yan an a gaze- .. .. b kmad b'l . • t to bT . tett• t d ba ıuo: Plltla Ttlrt multlaL ıuo: JPt*' 

teyi okuyordu. yuzune a ~. ı e .. seni~ gibi bir lerde işlediği günaha ortak olmak, ken- m~d o mıko ıdı ıs Mı. d~ ,
1 
aı:a !,l .~a-

. kadın artık şoforune tenezzul etmez disine pek ağır geliyordu. raJ an ç ar ı. er ıven erın onune db. ts.G6: Muhtellt Pllt Dılfl'iyatı. 
Aradan ne kadar zaman geçmış, bu- va B kadının b"" 1 kık d"kük' 1 geldiği zaman genç kadının arkasında Ak.tam neşriyah: __ ... w 

n f kınd d ··1a1 bird b" k 1 " ... u , oy e yı o ev er- 18,30: Plakla dana mualklal, lD,30: ~~ 
- un ad~b. da Feghı ; t· en. ı.red uda~ - Evdeki besleme kızlarla gönlünü de ne işi olabilirdi? Neden bu kadar koyu renkli bir tayyör gördü. Ne zaman rnns, Beyoğlu Halkevt namına Refik ~ 
gının ı ın e e ame ın sesını uy u. eğlendiren erkekler yok mu?. çekiniyor, duyulmaktan, görülmekten Ayvansaray yolculuklarına çıkaca1< o- Serengll, 20: NeUhe ve artadafları ~ 

- Çabuk, eve... O günden sonra İmadm Ilfı bir daha niçin bu kadar korkuyordu? .. Hem kor- lurlarsa genç kadının hep bunu giydi- ~an Türk musiJdli ve hallt tartıları. 11: 
Yerinden fırladığı zaman genç kadın, geçmedi. Hüsamettin, günlerce yeni kuyor, hem de haftada iki üç gün bu- ğini biliyordu. Kaşları çatıldı. Ömer Rıza tarafından arapça söylef, ~ 

çoktan otomobile binmijü. önünde du- toförün yüzünü bile görmüyordu. Fe- raya gelip saatlerce kalmaktan vazge- Taksime indiler; Tarlabaşına doğru :ı::ı.:ı v:e ı:!ad::.n_ ıa~:;n .,.,,,; 
ran saat, gözüne ilişti: Altıyı on geçi- hamet, her sabah otomobille gezmeğe çemiyordu. Demek ki hem korkacak, saparken Feh~et arabayı durdurdu. 21,1s: Orkestra, 22,15: Ajana ve bOna :,
yordu. Demek ki Hiil8mettlnin brw çıkıyor. lSjleden 10nra alışverft için gizlenecek, hem de bir türlü vazgeçi- Genç şoför yennden atladL Kapıyı aç- berıerı, 22,30: PIA.tla sololar, opera .,. 
~ttiği yerde iki saat kadar 1raJmqıa ... Befoiluna iniyor, aıra •lqun yeme- lemiyen bir ifi vardı. İmad, gidip bun- tı. Fehamet: (Arkaıı tm) ret paqa1an. 



21 Temmu ... . ..... 
• Son Poata,, mn tefrikuı : 18 

t ranıızcadan tercüme edebi roman il. v. 
İhtiyarlığı ve ölümü intaç eden şey, J 

vücüdümizde yaşayan hüceyratın ve a
tomların, hayatımızı uzatmağa yanyan J 
yeni hüceyreler ve yen: atomlar tf!v
lit etmek kah i) etıni kaybetmeleridir; 
genç bir vücudun, hiç bir kuvvet sarf 
etmeden ifa ettığı bu yenileşme vazi
fesini yapacak kudretin artlk vücudü
müzde kalmamış olmasıd·r. Şu halde, 
ihtiyar vücudumuz için ifası gayri ka
bil bir hale gelen bu \ azi!eyi, her iki 
vücut ıçin de çalışabılecek ve yükleti
len yükün fazlalığını his Dile etmiye -
cek olan daha genç ve dinç bir vücuda, 
ne içın tahmıl etmiyelim? 

"Buna karşı hıç kıınsenin makul bir 
itiraz dermeyan edebileceğini zannet
miyorum. Üstadım böyle düşünüyor
du. Ben de onun gibi düşünüyorum. 
Oğlum ve hafidım keza. 

Temeddüh makamında söylemiyo
rum fakat bizım gıbi yaşlı ve binaen-
aleyh aklı başında dört hak.imin itti- Zabit efendi, insanların ve hususile tirdiğini bilmiyorum. Fakat üstadımın 
:fakla vermiş oldukları bir karar, yaşla- doktorların, her devirde, ihtiyar vücud- bir çok asırlar muammer olduğı& şüphe 
rımız nazarı itibara alınırsa kırk kişi- lara genç kanı aşılamak için ne derece- götürmez bir hakikat olduğu.na göre, 
nin verdiğı karara bedel ve bınaena- ye kadar çalışarak zihin yorduklarını i- uzun ömür sırrının pek eski tcı.rihlerde 
1eyh vacıbü1ıtaa olmak iktızasıdır. Biz- zah etmeğe ve size ders vermeğe kal- keşfedilmiş olduğu anlaşılıyor. Bu keş
:zat siz de bu hususta benimle hemfikir- kışacak değilim. Aşılamak tabirile kas- fin çok eski bir tarihtenberi mevcud ol
smiz ümidindeyım. dettiğirn şey, zafiyete düşen bir ada- duğu noktasında bilhassa .srar ediyo-

İşte efendim, muhibbenız Madam mın damarlarına, sağlam vücudlü di- rum; çünkü bu, üstadımın ,erefmi art
de ... , kendi kendılerini gençle~tirmek ğer bir adamın kanını zerketreekten i- tıracak bir sebebtir. 
kabıliyetinı artık kaybetmiş oian bizim baret olan ve hiç bir muvaffakiyet elde Zira bu sır, manyatizma ve elektrik 
ihtiyar vücudlarımızın hüceyratına edilemeden uzun zamanlardanberi tat- ilimlerinin en asri tatbikatile çok ya
zındegi vermek gayesile ve kend: arzu- bik edilen o kaba saba tecrübedir. kından alakadardır ve onlara müşabe
sile burada bulunmaktadır. Bu usul saçmadır ve vahşetten baş- heti vardır. Bu da, o büyük adamın ya-

Marki (Gaspar) m elindeki enfi~e ka bir şey değildir. Esasen doktorlar, şadığı asırdan ne kadar ileri geçtiğıni 
kutusunun kapağı, birdenbire hafif bır saçmadan ve vahşetten başka bır şey isbata kafidir. 

gürültü ile kapandı. icad edebilirler mi? Bu adamlar hır ca- Elektrikten bahsettiğime baı<ıp da üs 
bil sürüsünd.en ibaretti.r. . A~rı~~zda tadımıp oyuncak kabilinden elektrik 
~u~Iara atf~dılen ehemm~yetı gordu~ce eğlencelerile vakit geçirdiğim zannet
ıstıkr~h edıyorum. Benım yaşad:gım meyiniz. o, ilmi simyanın 0 kadar yük-

XJX 

'Oç ihtiyarla karşı karşıya oturuyor- asrın ınsanları daha akıllıydı. sek tabakalarına kadar çıkmıştı ki her 
duk. Aramızda hiç bir değişikHk olma- dı k ·· d 
Jrut gibiydi. Hıç bir bağla bağlı değil- Tabii anlamışsınız r i, usta ım, ga- hangi bir şeyi gümüşe yahud <ıltın'l tah 
d . b tt• h _ k Ik yesine vüsul için, her hangi tıbbi bir u- vil etmek onun için en basit bir iş hük-

un, ser es ım. Za ıren ayaga a - 1 .. t t · d ··1dir o k. ' · ·· ·· ·· 
mak, yürümek vurmak imkanına ma- su e .mura~al~ .e mlınış kel gıift·ha· ' dımyd~ mündeydi. Kaç defa ~en?ı gozu~le gor 
ıik b 1 ' ~h· 1 H ve sımya a ımı o a a ı r e er ı. düm. Madeni bir cısının terkıbatını, 

u unuyordurn. Fakat Zö ıren. a- be be d" T k"ı,.,.t • b" · · ·· • 
k'k tt k t d'lın b r kuvvet Ne baytar ,ne de r r ı. et ı...,. ını başka cinsten madem ır cısım uzen-

ı a e mu aveme e ı ez ı , . . 1 d - .1 ki · · 1 • .h. 1 kl d 'b" kl t · . b' .. k h • ·· · ··k yırtıcı bır nışter e egı , mya aıet e- ne adeta sı ır e na e er gı ı na e -ezıcı ır )U , er azamın uzerıne ço - _ ' 
müş ve kelimenin bütün manasile, bü- rile yaptı ~~ aradı~ı .buldu... miştir. 

t~~h~ti~~nikl~uğ~~~~~- ~B=u~kae~~=m=ı=h=a=n~g~ı=~=r=ı=h=te=ta~~~~uk~e=~~~~~~~~~~~='A~~=a=~~~=T·)
yatımı kurtarmak, sevdiğim kadını 

kurtarmak için, emri ilahi bile nazil ol
sa, tek parmağımı oynatacax, gözümü 
kırpacak kudretim kalmamıştı. Ve Mar
ki (Gaspar) o korkunç cevabım rahat 
rahat bitirdi. Hiç ses çıkarmadan din
ledim. Vücudümün en derin noktaları
na kadar giren tarifi imkansız korku, 
tekallüs eden çehremde belli oimadı. 

Kan emici adam şimdi susuyordu. 0-
danvı sessizhği ıçinde, ara sıra vam
pirlerin kanat çırparak geçtlğini du
yar gıbi oluyordum. Marki (Gaspar), 
birdenbire tekrar söze başladı: 

- Zabit efendi, dedi. Üm:t ederim 
ki artık merakınız teskin edilmiştir. 
Şayet içınizde ufak bir şüphe. yahud 
izahatımda karanlık bir nokta kaldıy
sa, onu da ızale ve tenvir ~tmeğe ama
deyim. Esasen fikri acizanemce hiç bir 
şeyı karanlıkta bırakmamak ve :neçhuJ 
her şeyı tamamıle tenvir etmek daha 
nıuvafıktır. Bınaenaleyh, deminki iza
hatımı, teferruata aid bazı tafsilat ita
sıle ıtmam etmeme müsaadenizi ve ge
vezehğimden dolayı da bir dPfa daha 
affınızı rica ederim. 

Maamaf ıh, sızi sıkıyorsam. bu izaha
tı dinlememekte serbestsiniz. Uyuyu
nuz. Uyumanıza hiç bir mani yoktur.' 
Demin söyledıklerımin iyice anlaşı1ma
sı için, şimdı söyliyeceklerim!n bilin
nıesi şart değildır. Binaenaleyh bunla
rı dınlemeseniz de olur. 

Fakat sôylıyeceğım. Söylenmi~, söy
lenmiştir. 
Şimdı artık b ) orsunuz ki muhibbe

nız Madam de ... bütün kalbi ve bütün 
Vücud le b zın1 menfaatimize hadim ol-

Bütün ıstırablarrn panzehiri 

GRIPIN 

Bir tek 
Geçiremiyeceği hiçbir 

GRİPİN, baş, dit, sinir, adale, roma
tizma ağrılarına karşı en tesirli ilaç
tır, icab ederse ründe üç ka~ 
alınabilir. 

kaşesi le 
ağn ve sızı yoktur 

GRİPİN, hele hu karışık ı.ahar 
bavalannda nezle, pip ve br->Dfİte 
karşı sizi bir kale gibi muhafaza ve 

rahatsu.lıiınıza izale eder. 

tnak, bı m vu~~arımıu ~n~et~•••••••••••••••••••••••••••••••~ 
tnek ve yemle tırmek maksad"le bura- __ ------- ----------

Gripini tercih ediniz 
da bulunuyor. Bu kadına karşı be ledi-
ğınız bu) uk aşkın saikasile belk. de da
ha faza malumat edinmek, b "7.e bu ka
dar b ı vuk menafi temin eden bu icaz
kar ı h, kkında daha zıyade tafsilat al
~ak ı tersiniz. Bu hususta sizden hiç 
bır şey ak.am ) acağım. 

lstall bul Günuükleri Başmüdürlüğünden : 
İstanbul gümrükleri için daktilo alınacaktır. İsteklilerin en aşağı orta tahsil 

görmüş olması ve memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı şartları haiz 
bulunması lfızımdır. Bu şartları haiz istekliler ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde 
aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin nihayet 24/7/937 Cu -
martesi günü saat (13) e kadar vesikalarile müracaat etmeleri icap eder. (4417) 

ffikô..9eleri 
--

Hami 
Yuan ! ~ntcm Çehof Rusçadan çeviren rlf. 'Ala:: 

Neva caddesinden burutuk suratlı bir ı gönlü razı olmadı. Kapıy~ ~anagtı. Koca• 
flıtiyar adam gidiyordu. İhtiyarın boy- man kulağını anahtar deliğıne dayadı ve 
nunda kocaman bir nişan asılı idi. İhtiya- dinlemeğe başladı. Kulağına Yevalampi• 
Tın arkasından, adeta sıçrayarak., kısa ya Stepanoviç'in sesi geldi: 
boylu bir delikanlı yürüyordu. Delikan- - Hayır yapamam. Bana inanınız ya• 
lının yakasında bir kokard vardı. pamam.. Size hürmetim var Prohor Mf· 

İhtiyar, asık suratlı ve ciddi bakışlı hayliç, siz benim arkadaşımsınız, sizin 
idi. Delikanlı ise, düşünceli düşilnceli için her şeyi yapmağa hazırım .. Faka~ ..• 
gözlerini kırpıyordu. Görünü~ göre ne- Bunu yapamam .. Rica ederim ısrar etme. 
rede ise ağlayacaktı. İkisi de Yevalampi- yiniz? 
ya Stepanoviç'e gidiyorlardı. - Ekselans, kanaatlerinize tamamen 

İhtiyarın sür'atli adımlarına zorlukhı iştirak ediyorum. Bunun şımarık ve ah· 
yetişebilen delikanlı: laksız bir çocuk olduğunu inkar edecek 

- Amcacığım, diyordu, kabahat benim değilim.. Hatta sizden ileri giderek bu
değil!. Beni nafile yere itimden çıkardı- nun bir sarhoş olduğunu da söyliyece
lar .. Ben hiçbir şey yapmadım. Driyan- ğim .. Hatta hatta daha ileri giderek bu· 
kofski benden fazla içki içtiği halde onu nun bir edepsiz, bir hırsız olduğunu önü• 
çıkarmadılar da beni çıkardılar .. O, her- ne gel~n şeyi aş~:a~ilecek. kabiliyette bu• 
gün sarhoş olarak geliyor .. Halbuki ben l~dugunu da so~lıyeceğıı:n .. Onun na~ıl 
hergün sarhO§ değilim. Aıncacıjım, ek- bır hergele oldugunu tarıf etmek bıle 
seliııs bu işde büyük bir haksızlıkta bu- güçtür .. Mesela bugün siz ona bir iyilik 
lundular .. Bu haksızlılm derecesini size yaparsınız, yarın hakkınızda bir jurnal 
tarif edemem. vermesi işden bile değildir .. O böyle bir 

S D ı ahlaksızdır. Velhasıl namussuz hergele-- us... omuz .. 
_ Zarar yok amcacıtun, izzeü nefsi- nin biridir. Ona zerre kadar acımıyorum .• 

me rağmen, ben domuz olayım. Fak&t si- Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım .• 
ze tekrar ediyorum: Sarhoş olduğum için Fakat, ekselans, bütün bu .ricalarım an• 
beni itimden çıkarmadılar. İşimden çık- nesinden ötürüdür. Zavallı kadına acı· 
mama sebeb bir fotoğraf meselesidir. Ek- yorum .. Sırf annesinin hatırı için sizi ra· 
selansa, hepimizin resmini ihtiva eden hatsız ediyorum. Hergele, annesinin va
bir albüm hediye ettiler .. Herkesle bera- rını yoğunu ı;aldı ve rakıya verdi ... 
ber ben de resim çektirmiıtim. Fakat gel- Sözün burasında delikanlı kapıdan ay. 
gelelim benim resmim çok fena çıkmış- rıldı.. Koridorun içinde birkaç defa do
tı .. Gözlerim patlak patlak, ellerim kiitük !aştı .. Beş dakika sonra tekrar kapıya ya· 
gibi görünüyordu. Burnum, resimdeki naştı .. Ve kulağını anahtar deliğine daya. 
burnum kadar hiçbir zaman uzamamıştı. dı. Gene amcası konuşuyordu: 
Ben bu resmi albüme koymağa utandım. - Ekselins, annesine merhamet edi
Çünkü ekselansın evine birçok bayanlar niz!. Bu llıtfu annesinin hatırı için yapı· 
gelir.. Tabii bunlar albümleri karıştırır- nız!. Kadıncağız, oğlu işsiz diye kederin· 
lar .. Bu arada benim resmi de görürler .. den ölecek. 
Doğrusu ben bayanların gözünde kendi- - Pekj, hatırınız için bu defalık onu 
mi küçük düşürmek istemedim. Vakıa tekrar işe alacağım .. Fakat en ufak bir 
ben güzel değilim amma, herkes cazip oj- şeyini görürsem derhal kapı dışarı ede
duğumu söyler .. Halbuki resmim, insan- rim .. 
dan başka her şeye benziyordu .. Herhal- - Evet, evet, hergelenin en ufak bır 
de ekselans Yevalampiya Stepaniç al- şeyini görürseniz derhal kovunuz!. 
bümde benim resmim yok diye darı!mış Delikanlı gene kapıdan ayrıldı ve kori· 
olacak .. Belki de benim kibirlilik ettiğı- dorun içinde dolaşmağa başladı .. Büyük 
mi, yahut nizamata riayetkar olmadığımı bir sevinç içinde ellerini uğuşturarak 
zannetmiş olacak .. Halbuki ben pekala kendi kendine söyleniyordu: 
nizamlara riayet eder bir adamım. KiJı- - Aferin amca .. Amma da bizi rnüda
seye giderim. Dini merasimlerden kaçın- faa etti.. Hem de öyle yanık yanık söyle
mam. Aman amcacığım beni iyice müda- di ki herif ister istemez razı oldu .. Cahil 
faa et!. Bütün ömrümce sana dua ede-
rim. İşsiz kalmadansa ölmek daha ha
yırlı .. 

İhtiyarla genç delikanlı bir köşeyi dön
düler .. Daha üç sokaktan dolaştılar .. Ni
hayet Yevalampiya Stepanoviç'in evine 
geldiler .. Ve kapısını çaldılar .. Kapı açıl
dı. İçeri girdiler .. İhtiyar adam gence dö
nerek: 

- Ben kabul salonuna gireceğim, dedi, 
sen beni kapının önünde bekle!. Senm 
yüzünden bu muhterem adamı rahatsız 
edeceğim .. Allah belanı versin it! .. Sakın 
ha buradan ayrılma!.. 

İhtiyar, hafif tertip kanburunu dog
rulttu.. Boynundaki nişanı düzeltti. Ök
sürdü .. Ve ... kabul salonuna girdi. 

Delikanlı kapının önünde kalmıştı .. 
Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Her 
tarafı buz kesilmişti. Merakla: 

- Acaba içeride ne konuşuyorlar?. dı
ye düşündü .. 

Bu sırada kulağına iki ihtiyarın sesi, 
mırıltı halinde, aksetmeğe başladı .. 

- Acaba amcam neler anlatıyor?. Din
lesem mi?. 

Daha fazla meçhulat içinde kalmağa 

adam amma, akıllıca laf söylüyor. 
Bu sırada amcası çıktı. Mükedde: bır 

yüzle: 
- Seni gene işe aldı. Haydi yürü it!. 
Delikanlı büyük bjr sevinç içinde am

casının ellerine sarıldı: 
- Amcacığım, dedi, çok teşekkür ede

rim. Sizin himayeniz olmasa ben mahvo
lurdum. 

İkisi de sokağa çıktılar ve evlerine 
doğru yollandılar .. İhtiyar asık suratlı 
ve ciddi tavırlı idi. Delikanlı ise şen ve 
şatır, neşe içinde idi. 

Yarmki nushamızda: 

Bayan Firdevs 
Yazan: ismet Hulüsi 

-...... ''-'. ·~. . ... .._... ...... 
Bir adam zehirlendi 

Darphanede kaloriferci Abdülcelıl 
oğlu Mustafa kalorifer ocağında ekme~ 
kızartıp yedikten sonra zehirlenme a -
laimi göstermiş, Cerrahpaşa hastane -
sine kaldırılmıştır. 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Benim, Ankara hesabına casuslukla ve mukabil 
inkılap ile meşgul olduğuma dair siyasi zabıtaya 

yapılan, ihbarlar, sadece Bakudan başlamış değildi 
Benim bu masalları nerden bildiğim/ ni dinler ve nezaketle atlatırdım. İnkı

ımali hatıra gelebilir. Bir çok insanlar Jabların ateşli zamanlarında bu gibi in
arasında yapılan işlerin sır tarafını sanlara çok tesadüf edilir: VehimE, ves

Rüsteıiı Giv'le hizmetçilerini kapandıkları hücrelerde 
bulamamıştı. Gardiyan: "Onları az evvel götürdüler" dedi 

rnuha!aza etmek müşküldür. Baküda veseli, her şeyi kendinden ~baret z:ın Dedi ve heykelin içine saptı. Evvel-
benimle Çeka memurları o kadar çok ve bilhassa herkesi inkılabın düşmanı ce uzandığı yerden yana atılmış olan 

keçenin yerinde, bir kapak kaldırılmış, 
meşgul oluyorlardı ki anlamak isteni- farzeden bir adamdı. Bir mi.iddct An-
!en noktalat hakkında ağızdan ağıza karada kaldıktan sonra Rusyaya r.tön- bir delik açılmıştı. Karanlık merdiven-
verilen talimat üzerine ötede beride müştü. leri yavaş yavaş inmeye başladı. Bu 

1 
merdivenlerin kendisini kuır.andanl~'k • 

yapılan tahkikata ait bütün tafsilfıtın, Günün birinde Tifliste karşıma çık- d . . k d 1 b b k 
beni sevenler tarafından bana haber ve- tı. Ankarada benimle dostan'"' konusan 1 aıdr'ekslın~ .. d·uman .. t~~ a -~r~ .:: yem~ 

·ı · · k • d ı - -:. ve ı en o aya go urecegıru ogrenmış-
rı memesı ım ansız ı. Bir ara 1k iş o bu adam, Tifliste. bir_ iki defa b~ni _ziya- ti. ı 
kadc:r da!lanıp budaklanmış, bir takım ret ederek evvela, agzımdan hır laf al- Rüstem .. bi mahzene geldi. Burada 
ihbarların sahih olup olmadığını tel- mak üzere önüme dökülmek tecrübesi- bir kandil ya:ıyordu Kumandan ma ~ 
kik için harekete gelen memurlar, tah- ~ea girişti, fa~a~·- .be? h:.r ~efasında si: bede gelirken, bu k·andili ya~ış ve 
kikatı o kadar kesif yapmaya oaşlamış- ) setten çekıldıgımı soylıyerck bahsı tekrar lazım olursa diye söndürmeden 
lar.dı ki işin hiç bir gizli tarafı kalma - değiştirdiğim için, günün birind~ patla- bırakmıştı. 
mış denilebilirdi. dı · 

· Rüstem kandili aldı. Tahtadan mer-
Bu masallar nelerdi? 

Benim, Ankara hesabına casus:ukla 
ve muka"bil inkılap ile meşgul olduğu
~a dair siyasi zabıtaya yapılan ihbar
lar, sade Baküdan başlamış değildi. Ev
yelce de söylemiş olduğum veçhile, 
~ıfliste de iki defa memurl::ır beni haf
talarca nezaret ve takip altına almış -
lardı. Orada iken benimle meşgul olan 
adam, Verbof isminde, galiba aslen 
yahudi olan, biri idi. 

- Açık konuşalım, dedi; sen burada divenleri çıktı. Başı ile tavana dayan
Ankara .?esab;n~ casusluk yapmakla dı. Açılan kapaktan odaya girdi. Ya -
meşgulsun! Lakın gayet kurnazca ha- vaş yavaş yürüyerek dehlize bitisik 
reket et_tiğin için .. hi~ işi. belli <:tmiyor- kapıya geldi. Kapıyı aralıkladı. Di~a
s~n. °?grus~nu soylıyeyım:. Ben dt· sc- ı rıda kimseler yoktu. Çıktı. Biraz yürü
nı takılı ettırmekle meşgulum! dükten sonra, oturduğu odarıın önün -

Bu tarzda casus takib edi idiğini h:ç den geçti. Şimdi, Aşağıya inen karan - _ . _ 
görmemiştim. Bu adamın Çeka nezdin- 1 lıkça bir merdiven başına geldi. Bura- zını açacagı ve ~ı}~çlı. elini kaldıracagı :-- Ha~di! ~ahbuslarm bulunduklan 
de nüfuz_u bulunduğu hakkında bir dan inecek .. yer altındaki höcreiere anda, alnına yedıgı bır yumrukla yer~ h~creler~ . goster! İranlı m.ahbualamı 
hayli .rivayetler işitmiş olmama ra~- 1 gidecekti. yuvarlandı. Hık demeden can verdi. hucrelerını ..• 
men, ne sözü ipe ve sapa gelen, ne de Me•·ciiven başında biraz durdu. Sağı- Rüstem, hiç durmadan .. ~ken: C:,üc~ .. ~~trey.~ titr~ye yilrüclü. _Par· 
hareketlerinde mana bulunan böyie bir nı. solunu, aşağısını dinledi. Ortalıkta . - ~~un !1~~ab1:11ı gorduk. ~ok can- ~agı ıle uç hucrenın kapısını pter· Bu Verbof, biraz Fransızca ve biraz 

da Almanca bildiği için, daha 919 da 
Moskova onu Balkanlara göndermişti. 
Bu adam, Anadolu hareketi başladığı 
sıralarda gizlice İstanbula gelmiş, o
rada Anadolu ile gizli münasebette bu
lunan muhit ile temas etmisti. O ~ıra -
larda İstanbulun bütün Türklari ve bil
hassa Anadolu ile işleri olan tüccarları 
gibi milli teşkilatla alakası bulunan bir 
zata, gizli teşkilat tarafından himaye 
ve muhafazası tavsiye edilmiş 
olan Verbof itilaf zabıtasının kontrolü 
altında bulunan İstanbulda bir müddet 
kalmıştı. 

insanın sözile bana bir fenalık yapı:a- bir çıt bile yokLU. Hayret etti: Bu, ne sızmış. Şım?dı, otekıne sıra geldı. O, ne- dı. .. . . . _ . . 
bileceğine ihtimal vermediğim için bu kadar sessizlik, ıssızlık! Herkes .. gardi- rede acaba. . . · .. . . .• _Rust~m .. b!rıncı ~ucreyı açtı. cOıvJ 
adamın sözleri beni korkutmadt. Ma- yanlar. hatta nöbetciler de mi uyuya Der~en, bır~~ı .nobetcının, yedığl. Gıv•. dıye ~ag~dı: ~ır c~v~b ~yın
demki b · t k'b h k 1 · . t kalmıslardı? Buna teessüf edecek de- yumrugun sesını ve onun yere yuvar- ca, hızmetcılerın ısimlerını çağırdı. Ge
kı'k ed" enlıa ad ~ ve halrde et ed~ımı det- g· Hdi \:a~ Tabiatile memnun oldu. Ne a- !anmasından husule gelen gürültüyü i- ne ses çıkmadı. Rütubet kokan hiicre-

ıyor r ı, şu a e eı1 ışe c e- ~ 'd 'k' · "b t · · lind k lı · · · d d K lık _ .. , __ 
cek bir şe kt · k' b" la! Rahat rahat Givin hazmetcilerin şı en 1 ıx:ıcı no e cının, e e ı cını nın ıçıne al ı. aran ta, ay-......ın~ 
rım dokunymyo ~· ımskeyed. ~rl z~.'ra- hücrelerine gid~cek O~lara kapıları- sallıyarak koşa ko~ geldiğini gördü. yerlerde sürükledi. Ayakları. hiç bir 

ıyacagını ve en ı ıseı.m- · ' R" t b" k b d .. d · · y 
le me-:gul ôldu · ..... lb t ı · • · 1, , nı acarak: Haydi divecek. Onları gel- us em.. ır an ay etme en, onun vucuda çarpma ı. Ellerını uzatb. er· 

'1 guuıu e e anıal .au ·· ~ J ' .. • t ld N"b t · tehl"k · hi 1 · kl d N l' kl dan ba '--Bu g'b' ah ld k d'l · d, ·· h ı diği vollardan geçirerek kumandanlık uzerıne a ı 1• o e cı1 1 eyı sse- erı yo a ı. em ı topra ar ş-. 
. 

1 
ı 1 ~a .e. en 

1 erın tn şup e e- Jdairc~ine götürecek ve gizli merdiven- derek geri çekildi ve büyük bir çevik- bir şeye te.sadüf edemedi. Hücre ~ .• 
11 odmıyadn ar ıçm. yapılacak ~? ·y, şey l cfon de mabede çıkaracak oracla firar likle kılıcını Rüstemin başına salladı. bomboştu. Içine bir ümitsizlik üzüntü-
vur um uvmazhktır· ben de oyle vap- .. ' R" t .. 1 tr b' h k tl f .. ld . ~. . . ' . ~ planını çizecek ve harekete geçecekti. us em .. sura ı ır are e e yana ır- su yayı ı. 
tun. Kendısını tatmın ve temın etmek R" ·t bö 1 h 1 b" d" .. ladı. Kılıç hücrelerin duvarına çarpar- Rüstem .. birinci hücreden çıktı. İkin-. 
üzere bir hayli söz söyledikten sonra i- ce .u~ edm.. Yd~ e)1'e~~ 

1a· ır 5uşunk- ken Zal ~ğlu ayağını kaldırdı· nöbet- ci hücrenin kapısındaki kalın ağaç sür· 

Onu İstanbulda muhafaza eden zat 
da, Ahmet Nurettin bey isminde bir 
dostumdu. Bu zat, aynı zamanda Top
çu oğlu Nazmi ile de ticaret münasebe
tinde bulunduğu için o da kendisi ile 
birlikte, benim arkamdan Tlflise gel
mişti. 

c::ime devam ettim ıçın e mer ıven erı ın ı. eyre . .' t ... .. .. t , b"t" . .. .. k . K G, G' h' 
~ · kandillerin sönük ziyaları içinde on a- cının ~m g?gsunun .or ~su:ı-a, .. ıı u~ guyu. çe. tı. _ apıyı açtı. ene ıvı, ız., 

Fakat, inkılabın yoktan Val' ettiği ru dımdan ilerisi gi.iç görünen dehlizde i- kuvv~tıle bır te~e .. ındir.dı .. ~obet.cı! metcıl~rı çagıf'dı. c.evab veren olmadı. 
adam, dimağen mallll bi~insandı. I.'a?- ]erledi. Çok ihtiyatlı yürüyor.. hazan n~m~~ to~rakların ustune.bır kulçe gıbı Yerle:ı. Y?.k~~dı:. K:.mse yoktu. Çıldır
ka bir defa, kendisine sokakta ra~t_1el- duvar kenarlarına siniyor, etrafı gö- ~okt~. Agzı~d~~· ~a? ~elıyordu. mış gıbı'. uçun.cu hucreye attldL Bur~
dim; bana, yarı dostca ve yarı da cll' ş- zetliyordu. Epeyce yürüdükten sonra, ı Rustem .. ışını bıtır~ı~ten ~onr~, kor- ?.a .. da kımseyı bulamayı~ca, hü~nı~ 
manca gülerek: dehl:zin gittikce darlaştığını gördü. So- k~sundan. duvarı~. ~~bıne sınmış olan onunde duran cüce gardıyanm uzerl' 

- Seni o kadar takib ettiriyorum, ğuk bir rütubet, omuzlarını üşüttü. Bu cuce gardıyana dondu: ne yürüdü. (Arkan ftf') 

Ahmet Nurettin, 919 dan itibaren i-
4ini gücünü ihmal edip Anadolu hare
ketlerine İstanbulda yardım için çalış
mış olanlardan biri idi; Verhof, İstan
bulun milli teşkilatı tarafından kendi
sine tavsiye edilmiş olduğu için onu bir 
hayli müddet evinde saklamış ,muha
faza etmişti. 

Ben, Verbof'u, bilahara, Ankarada 
tanımıştrm. Orada da kendisini bana ta
nıtmış olan Ahmet Nurettindi. Anka
rnda ilk Sovyet Sefarethanesinin açıl
dığı zamana tesadüf eden bu sıralarda 
Verbof, Ankarada bir kaç hafta kaldı 
ve her yere girip çıkarak herkesle dost 
oldu. Biraz türkçe ·de biliyordu. Ken-
disine fevkalade bir ehemmi-
yet ve kıymet vermeğ~ ça -

fakat, bir türlü bir şey bulamıyorunı: ı alametlerden, iste 'iği yere yaklaştığını 
Dedi. Bu, akıllı bir insanın sözü de- ' anladı. 

ğildi; deliliğin bir nev'i ile mecnun ol-ı Rüstem .. böyle yürürken. birdenbire, 
C!uğu muhakkaktı. Bununla beraber, yerinde sıçradı: çünkü bacaklarının 
ben de güldüm ve hiç yoktan başım~ be 

1 arasında bir cisim yuvarlanıyor .. cAh!ı>, 
lfı olan ve herkeste mukab!l ink1Iabcı cOf> diyordu. Çabucak kendini topladı. 

1 . 
veya casus gören bu hasta ruhlu aıJamı ı Iğildi; bacaklarına sarılan adamın, hiç 
tekrar tatmin etmek istedim. Bu defa ~es ç1karmasına meydan vermiyecek 
da bana dedi ki: surette, boğazından yakaladı ve ayağa 

- Öyle olsaydı, sen Ankarada Sov- kaldırdı. Onun kısa boylu, kanbur. kor
yetlere ait işlerde sefir ile değil, benim- kusundan titriyen bir gardiyan olcluğu
le temas ederdin! nu görünce, boğazını bıraktı. Böyle bir 

biçareye ıztırap verdiğine pişman ol-
( A rkrısı uar) muş gibi yumuşak bir ses le: F .. ~· ~· -· ·-· ... · -· ~· · - ·~·~ --· · ·· · ~ .. .... ~ .. =; - Sus! Sesini çıkarma! Susarsan, sa-

Nöbefçl na bir şey yapmam. Ufacık bir ses çı-
1 karırsan seni boğarım. 

Lczaneler ı Dedi. Cüce gardiyan, ses çıkarma-

lışan, biraz gayret etse •Rus inkı _ Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar-

labını ben yaptım!• derneğe kadaı- var- ~;~:nbul cihetindekiler: 

1 dan, başını kaldırdı. Ricakar bakışlar
la baktı. Rüstem sordu: 

ma kabiliyetinde bulunan bu adam o Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 
zamanki Sovyet sefarethanesini beğen- (Eşref Neşet), Beyo.zıtta: (Haydar>. sa-
mez, onun aleyhinde bulunurdu. Hal- matyada: <Teofilos), Emlnönünde: <Sa-

- Bana doğru söyle! Mahbusların 
hücrelerini kaç nöbetci bckEyor) Doğ

ı ru, ha! Yalan söyliyeyim de!11e! 
- İki! buki Muhtar beyin hariciye vekili ve llh Necatı), Eyüpte: (Arif Beşir>. Fener-

de: (Emllyadl), Şehremininde: !Nazımı, Rüstem .. cücenin bu cevabına inan-
benim de matbuat müdürü olduğum sı- Şehzadebaşında: ri. Halil), Kara~fimriik- dı; çünkü kumandan da, ona, burada i-
ralarda vazifem sefir ile münasebette te: CArlf), Küçükpazarda: <Hulüsl), Ba- ki nöbetci beklediğini söylemi~ti. o hal-
bulunmayı icab ettirdiği için, Verbof kırköyünde: (Hllan. de, kumandanın kanaati yanlı~tı; çün-
be · k I k f' Beyoflu clhetlndekiler: nım yanıma so u ara se ır ve se- · kii o, bu gece, nöbetçilerin arttırılmak f istiklal caddesinde: (Galatasaray>, (Ga-
aret erkanı aleyhinde bir hayli söz rih), Galatada: (Hidayet>. Kurtuluşta: ihtimalinden bahsetmişti. İki nöbetci, 
söylemişti; Sovyetlerle olan münase- (Kurtuluş), Maçkada: <Feyzi>, Beşiktaş- onu, yolunda durduracak bir kuvvet 
betlerimizin adeta kendi kanalilc cere- ta: (All Rıza), Sarıyerde: (Asaf), değildi. İkisini de birer yumrukta yere 
yan etmesini isterdi. Resmi hiç bir sı- Anadolu ve Adalar cihet,..ldekiler: serebilirdi. Cücenin yakasından yakala-
fatl Olmı •an b' d ı b' · .. Üsküdarda: <İttihat), Kndıköyünde: d ) ıra ama ızım ınunase- ı. Onu, kendine dog·ru çekti ve: 
b tt b ı (Moda), {Merkez), Büyükadada: (Şinasi 
e e u unmamızın manası olmadığı Rıza), Heybelladada: (Tanaşı. - Yürü! Arkamdan gel! dedi.. 

.için, ben, ipe ve sapa gelmiyen sözleri- Cüce, kafa tutacak halde değildi. Ya-
•••••·-··--·-··-···-... '•••••••·----•••••••••••• l\:asından tutmuş olan Rüstemin elinin 
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sakl;:ıyınız. 30 tanesini b!r seri halinde biriktirip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numarn vereceğız. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara
sında kur'a çekllecekUr. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakip 25 numara
ya onar kilo, bundan sonraki 50 Dumaraya beşer kilo, 250 numaraya da iklger 
kilo §eker verilecektir. 

altında sürüklenerek, yalpalıyarak bir 
torba gibi yuvarlanıyordu. Sönük ışık
lı, dar, rütubet kokan dehlizde ilerliyor
lardı. Burada, insan, üç adımlık yerden 
karşısındakini tanıyamazdı. 

Rüstem.. nöbctcinin kendisin~ gör
mesinden evvel, nöbetçiyi gördü ve 
cüceyi, geriye doğru iterek nöbetciye 
doğru yürüdü. Nöbetci, onun geldiğini 
görünce, ilk evvel, gardiyan zanncde-

••-••••!iiiiliEl!ll•••••••••••••••u•-•• rek emniyetle ilerledi. Fa1-ıt tam ağ-

lzmir iskan Müdürlüğflnden: 
ı - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için yap

tırılacak evlere aid ilandır. 
2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kagir köy tipi tek evin muham· 

men kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B - Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kagir köy tipi tek evin muham

men kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 
C - Dikili kazası merkezinde 31 kagir şehir tipi tek ve Çandarlı nahiyesi 

merkezinde 158 tek ve 31 çüt köy tipi kagir evin muhammen kıymeti 46939 lira 
• 

14 kuruştur. 
D - Foça kazasının bağ arası rnevkiinde 17 kngir tek ve 10 kagir köy tipi 

ktıgir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 kuruştur. 
E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 21 tek kagir köy 

tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. 
F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek kagir, Ahmetli 156 tek 32 çift 

kagir Havuzbaşı mevkiinde 54 tek kagir Taşkesiğindc 145 tek, 16 çift kigir köy 
tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kagir köy tipi evin mu
hnmmen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - İnşa edilecek göçmen evlerine ait kereste İskan Dairesince inşaat mahal
lerinde aynen müteahhidine teslim edileceğine göre evlerin keşifleri mucibince 
muhammen kıyme.ttcn kereste tutarı tenzil edilmiş, yukarıda yazılı muhammen 
kıymetle kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile hesap edilmiştir. 

3 - İşbu inşaat anahtar teslimi suretile 13/7 /937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 28/7/937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de İskln Müdür· 

lüğünde müteşekkil komisyonda ihale edilecektir. 
4 - İhale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarflarının bu suretle 

tanzim ve tevdii mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihale saatinden evvel 2490 sayılı ka· 

nunda tasrih edilen şekilde % de 7 buçuk muvakkat teminatlarını tediye ettikle
rine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler fenni şartname ve planlarının ve :rnu· 
kavele suretlerini öğrenmek üzere Vilayette İskan Müdürlüğünden, kazalarda 
İskan memurlarına müracaat etmelidirler. c2333~ c4193 • . 

ADEMi iKT iDARA 
BEL GEVŞEKLiGiNE 
en te&lrll bir lllç S E R V O İ N dlr. 

Taşraya posta ile 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez eczttnesi Ali lbZ8 
_..j 
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Çinde patlayan topa Ber
linden mi kumanda edildi? 

(Baştttraj: linci sayfada) 
:Ya kadar yerine münhasır kalan mü.'.:a
dele hakiki bir harp halini alacak oıursa 
hangi ihtilatlardan korkulur? İşte 5 tane 
trıuadele ki, muhtemel akisleri umumi 
&Ulhu tehdit edebilecek mahiyettedir ve 
hadıselerin seyrini takip e.&)ebilmek içfo 
biraz aydınlatılmalarına ihtiyaç vardır. 

koymaktır. Bir kaç hafta evvel Japon or
dusu Mançuride Ruslara karşı tahrik edi
ci manevralara girişmişti. Moskova hüku
meti hileyi anlayınca teması kesti. Oyun 
sökmeyince şimdi yakalanmak istenen 
Çindir. Eğer Rusya tehlikeyi görerek gü
rültü içine atılırsa (Berlin) Rusyanın za
yıfladığına hükmedecektir. Eğer Rusya 
~şin içine atılmazsa Japonya bütün şima
li Çini işgal altına alarak umumi bir 
harpte Rusyaya karşı saldırmak için kuv
vetli bir üssülhareke elde etmiş olacak -
tır4 

Zümrüt Yalova 
kaplıcalarının : 

* Japonya Mandchouriden gayri "iimali 
Çinin bir kısmını da işgal altında bulun
durmaktadır. Kendisıne göre huku!{ ba
.ı:ınıından haklıdır, çünkü eskiden yapıl
nıış bir çok muahedeler ona bu şekilde 
hareket hakkını bahşetmiştır. Fakat Çine 
göre Japonya bu işgal hareketinde hak
&ızdır, çunkiı istinat ettiği muahedeler 
Çinin anarşi içinde bulunduğu zaman -
larda salahiyeti mahdut hükumetlere ceb
ren kabul ettirilmişlerdir. Halbuki bu -
gün Çinin muntazam bir hükumeti, bir 
efkarı umumiyesi vardır ki, onlara bu es
ki muahedeler ga) ri kabili tahammül gi
bi gelmektedir 

cTokyonun planı acaba hakikaten bu 1 

mudur? Bunun reddedileceği muhakkak- i 
tır. Fakat her şey Japon siyasetine bu di-

Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli ve 
ve ·müsekkin hassalı meşhur suları müzmin romatizma; 
siyatik; ağrıl1 bağırsak iltihapları; Antrekolit; müzmin 
ishal ve dizanteri; ağrılı basur memeleri ve sancılı kadın 
hastalıkları; nikris ve her türlü Nevoulijler gibi hasta
lıkları süratle tedavi eder. 

rektifin verildiğini göstermektedir.> 1 

Japonyanın Çind:göreccği mukaveme-! 
te gelince bunun kuvvetli olacağı mu - : 
hakkaktır. Vakıa Çin henüz tamamen tcc 
hizat1anmamıştır, fakat sonu gelmez, bi- j 
tip tükenmelt bilmez bir insan hazinesine \ 
maliktir ve ilk safta milyonca asker çı

karabilir. Eğer Çin zaman kazanmak için 1 
Japon taleplerinin önünde eğilmezs(! Ja-

1 

ponya uzun yorucu ve masraflı bir ser
güzeşte atılmış demektir. 

Bu sene kaplıcaların gerek tıbbi ve gerekse otel; 
lokantalarında büyük tekemmü~ler yapılmıştır: 

Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk bilhassa 
calibi dikkattir. 

Biraz tafsilat veı elim: * Çınar Oteli: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve yemek 325 
Japonra tamamen Çinlilerle meskun 

bir Çın toprağı olan Mandchourieyi filen 
Zapt ve işgal etmiş, sonra şimali Çin!n 
Civar vilayetlerine yayılmıştır ve bu.gün 
hatta (Pekin) şehrinin bir kaç kilometre 
:Yakınlarında muhtelif müfrezeler bulun
durmaktadır. Eskı bir muahede Japonya-

kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 kuruştur. 

Çindeki harp 
Bir dünya harbi 
Doğurabilir mi? 

Büyük Otel: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve 
350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre 7 liraya 
kadardır. iki kişi için 6 liradan 9 'liraya kadardır. Aileler için 

:Ya Tien-Tsinden kalkarak Chantounga (Baş tarafı 1 ind sahifede) 
ayrıca tenzilat yapılır. • 

giden dcmıryolunu asker kuvvetile mu - fuzu altına almıya karar vermiş oldu-
hafaza etmek ve bu askere civarda ek _ ğuna kanidirler. Bugünkü hareket, işte 1 

Zcrsis yaptırmak hakkını vermiştir. Ja _ bu kararın tatbiki hareketidir. 
}:ıon askerinin (Pekin) civarına kadar so- Japonyanın bu hareketi karşısında dün-

Lokantalarda büyük bir itin~ ile hazırlanan yemeklerin tablidotu: Biiyük 
lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek 
fiatlarında da tenzilat yapı1mışhr. 

kuı d ya devletleri ne vaziyet alacaklar? Lon-
ınasına :müsaade veren muahe e işte 

~u rnuahededir. Fakat Çinliler bu havali- drada B:y E_den~ son_ günlerdeki sulh 
Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır. 

oe g('ne ayni muahedeye istinat ederek nut~u ~osterır kı, İn~ıltere, Avr\lpanın 
lrıanevralar yı::.pan bu Japon askerinin ,bugunku Jrnrışık devrınde, Uzak şarkta 
ll1ıntakalannı aştıklarını hatta geçen gün hiç bir hareket düşünecek değildir. Haf
<:ekin) şehrinin dışına 'kadar geldikle _ talı~ t~tilindey;ı 1v~ geçerek Beyaz Ev'de 
rıni görmüşler ve bu y~ltna He bu ma- vazıfesı başına~ ltalmı§ olan Bay Rooz -

. .., .... . .~ . . '. . . 

lstanbulun su 
Meselesi 

~evranın demıryolunu muhefnza hakkı v?ll'de, dip)omatlarla k~nuşup konuşup, (Baştarafı 2 inci sayfada) 
ıl~ hiç bir münasebeti olmadığını düşiin- nihayet Japonyayı kendı ~avasına bıra~- lesidir: Bugünkü su parasmı duymadan 
~~ş1e:ı-, harekete geçmişlerdir. İşte son makta~ baş~a yapılacak bır _şey. olmadı.gı ve hesap etmeden ödeyen varlıklı su a
ıhtı1atm başlangı noktası budur. kanaatıne vasıl olmakta gecıkınıyecektlr. bonelerine, metre mikabı için birkaç ku-

Fransızların eski İndochin umumi va- Bu işlerde hayati bir alaka sahibi bulunan ruş daha fazla ödetmek mukabilinde eğer 
lileri Alexandr Varenne Uzak !:arkta u- Rusyaya gelince, onun daima bu beladan İstanbulun, bundan sonraki mütevazı, 
zun müddet kalmıştır. 0 havali;i yakın- kaçınmayı tercih ettiği malumdur. Şu zayıf ve kudretsiz su abonesine, medeni 
dan tanır işlerini bilir geçenlerde bu ;halde, geri kalmış büyük bir memlekc - suya sahip olmak imkanı verilecek olur
llıemleket;e uzun bir s:yahat yaptıktan tin ileri gitmiş küçük bir memleket tara- sa, bunda bir dakika bile tereddüde im
sonra Fransaya döndü. Bu zat: fından bir kere daha parçalandığını gör- kan yoktur. İstanbul belediyesi ve onun 
• - Japonya sulh niyetleri ile dolu ol- mekte gecikmiyeceğiz demektir. su idaresi bu işleri bu tarzda anlar VP. he
duğunu söylüyor fakat görünüşte her Uzak şarktaki bu yeni Japon hareketi, sabın başına oturursa elbet neticeyi, halk 
§ey kendi aleyhi~dedir diyor. Bu zatın ,dünya sulhunu ihlB.l edebilir mahiyette lehine halletmeğe muvaffak olur. Fakat, 
fikrine göre: ' bir hadise midir? Bugün için dünya sulhu su idaresi, işi, hala eski Terkos kumpan-
. - Çin bugün teşkilatlanma çalışması bak~mında~. ~iç bir tehlik_e bu~unmadığı- yasının hesap an'aneleri içinde mütalea 
ıçindedır. Bütün istediği bu kadar muh- na ınanabılırız. Japonya ıle Çmden baş- ederse İstanbul, Roma devrinin şehirle
~aç olduğu sulhtur. Fakat (Mançuri) nin k~ harbedecek kimse olma~ğı gibi, Çi - rinde görülen su tekniğinden bir türlü 
lŞgali ona Japon · tl . . .. t nın de Japonya karşısındakı mukaveme- kurtulamaz ve İstanbulun büyu""k bir 

yanın mye erını gos e-
rınce memleketin her sınıf halkında bir tinden bir şey çıkacak değildir. Yalnız, halk kütlesi kah tifo mikroblarının, kAh 
hiddet dalgası uyandırmıstır. Fakat he _ .bu yeni Japon hamlesi, yarınki vukuatı koli basillerinin ve kah ta amiblerin mü-
nüz (Mançurı") n· . d : t 1 b" d d .hazırlamak bakımından manalıdır ve bu temadi tahribatı ile, kah ölürler ve kAh 
~. ın ıa esı a e ın e e - v v •• • A 

gıldir. Zira bu memleketi ancak kuvvet da dogrudan dogruya dunya sulhıle ala- ipliğe dönerler! 
ile gerı· alab"l V• • b"l" 0 . d""' kadardır. Japonya, Çinden sonra Rusya Medeni bir !:ehirde su, yalnız, zenginin 

ı eccgını ı ır. nun ıstf: ıgı .. . .. . :r 
Sadece Japon d h .1 . ·ı . µzerıne duşecektır; onu Okyanus sahil- temiz olarak kullanabileceği şey değil-
~. yanın a a ı erı gı mıyece- 1 . d "k"" .... 
gıni va· detme · t · t "d" erın en so up atmayı duşunecek ve As- dir·, onun her damlasında herkesin hakkı 

sı, emına vermesı ır. . 
Japonya doymak b"l · b" yanın şıınal ve şarkına sahip olmıya çaiı- müsavidir. Eğer bugünkü kazanç ölçu'" -

ı mıyen ır emper- kt 
~·alizminin kendisine Çinin dostluğunu şaca ır. .. . leri suyu herkese ayni şartlarla vermeği 
Uzun ınüddet için kaybettirdiğini niha _ Japonya, n7 zaman boyle _bır harekete temin edemiyorsa, suyu bu kazanç sevi
Yet anlamıştı. Belki bu (Pekin) civan _ ,geçer:e, har?ın Avrupaya sırayeti ve u- yelerine l!ydurmanın yolunu bulmak ta 
llın işgali gibi Çini sinirlendirici bir me- ~uı::ıleşme~ı d~ a~cak o zaman içtinabı j belediyenin en basit işi ve vazifesi olmak 
Seleyi dostça hall t . d"" .. .. d B" ımkansız bır vakıa olur. M. B icap eder Muhittin Birgen 
1._ e meyı uşunuyor u. ır • · · :ç hafta öne_~ i~tid~r _mev~in_de bulu - _ ............................. B~t~~;;;~-KÖ·p·;·ii""""i~·ş;·~t~-"'" ..................... -... . 
"F' an Japon hukumetmın nıyetı buydu. N f V ,.. , • 
di~at bu~ün _ _<Tok):o) da hü~meden kim- a Ja ekaJ etınden: 
1
. · Bugunku kabıne asken partinin e-
ındedir ve Japon diplomasisine telkinler 
\>erı>n de gene bu askeri partidir. 

* f Fransa siyasi hadiselerde Alman nü -
Uzu olup olmadığını araştırmıya ve bir 
~ok Yerlerde Alman tesirini görmiy~ çok 
tne:yyaldir. Haklı veya haksız eski Fr:m
Sız Valisini de bu meyilde görüyoruz. Di
Yor ki: 

- cJaponya - Almanya muahedesi Ja
~on diplomasisi tarafından değil, Berlin
d ~ Japon askeri partisi tarafından akte _ 
a ılıniştir ve bugünkü hadiselerin sebebi 
raştırılırken, İnsanın Çinde patlıyaıı to

~~ B_~r!_inden kumanda edilip edilmediği
" 

1 duşunmemesi mümkün değildir di -
.ror. ' 

~Japonya inkar etmesine rağmen askeri 
.. arr · d ısı tarafından Alman oyununa a -
,,aınakıllı sokulmuştur. İttifakta Japon-
.ranın hi . a·· l s . . ssesıne uşen ro Avrupa siya _ 
e etı ıhtilatiarının umumi bir harbe mün-
,,.:~ı ol~bileceği bu dakikalarda Rus kuv-

erınde:n bir kls~ını Uzak şarkta ala • 

1 - Ek~iHmcye konulan iş: Kastamonu Vi15yctindP Kastamonu - İnebolu yolu 
üzerindeki Seker Köprüsünün betonarme olarak inşaatıdır. 

K<:!şif bcr!eli .24 500:ı. liradır. 
2 ·- Eksiltme 30.7.937 tarihine müsadif cuma günii saat cl6, da Nafıa VekAle

tinde Şcse ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo"!'lu odasında kapalı zarf usu
fle yapıl<:caktır. 

3 - Ekf.iltme şartnamesi ve buna mü teferri diğn evrak cl23, kuruş bedel 
muv.abilina0 Şose ve Köprüler Reisliğinden alınatilır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talip lP.rin cl83Rt Jiralık muvakkat teminat , 
vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair Vekf.letirnizden alınmış müteah
hitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstek~;ıcr;n tek!if mektuplarını ikinci m::ıdd.:!de yazılı saatten bir saat evveli
ne kad-;ır Komisyon Resiliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos-
tada olacak gecıkrneler kabul edilmez. cl962> .4030, -----------------------

lstanbul Belediyesinden : 
Tifo hastalığına karşı yapılmakta olan mücadele icabı gıda maddeleri satan 

seyyar, sabit bilcümle esnafın 7 ağustos 1937 akşamına kadar belediye aşı is -
tasyonlarında tifo aşısı ile aşılanmaları lazım gelmektedir. Umumi sıhhata taal
lUk eden bu meseleye ehemmiyet vermi yerek tifo aşılarını yaptırmamış olan ve 
aşılandıktan sonra alacakları aşı vesikalarını ibraz etmiyen bu gibi esnafın 

san'atlarının icrasına müsaade edilmiyeceği ve bu vesaiki yanlarında veya men
sup bulundukları müesseselerde bulundurmağa mecbur oldukları nan olunur. 

c4379~ 

1 l~ _______ ı_s_ta_n_b_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ı~_r_ı ________ ~I 
Senelik muhammen kirası 12 lira olan Eyüpte Gümüşsuyu mahallesinde Gü

müşsuyu sokağında metruk 170 metre murabbaı mezarlık arsası 938 veya 939 ve 
940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 90 kuruş

luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2/8/937 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4295) 

** 
Sokakları sulamak için 300 litrelik tanklarla mücehhez 33 tane su arabası pa

zarlığa konulmuştur. Bu arabaların hepsine 2600 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 lnumaralı kanun

da yazılı vesika ve 195 lira1ık ilk teminatmakbuz veya mektublle beraber 22/7 /93. 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4411) 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. İs
tanbul Satınalma Komisyonundan : 

1. - Gümrük Muhafaza eratı için 832 takım süva:-i, ve 1131 takım piyade kış· 
lık elbisenin 26/7 /1937 pazartesi günü saat 16 da ı.apalı zarfla eksiltmesi yapl: 
llicaktır. 

2. - Tasınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3. - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4. - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektuplan ve kanuni 

vesikalarilc birlikte teklif mektuplarını o gün satıl 15 l kadar Galatada Eski 
Gümrük binasındaki Komutanlık satmalma Komisyonuna vermeleri (3790) 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai MuaveDet Direktörlüğü karşısında 

KIZILAY ESKi MERKEZi UMUMi BİNASI SATILIKTIR. 
Müracaat mahalli: Kızılay Hanında Sahş Doposu Direktörlüğü 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelü cins elektrik ampulleri 17/8/1937 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf tıc;uhi ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. " 
Bu işe girmek istiyenlerin (2100,90} liralık muvakkat teminat ile kanunun ta

yin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 G. 364! 

No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4284) 

** Muhammen bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren techizatı mal
zemesi 2/9/1937 perşembe günü saat 15,30 da knpalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek jstiyenlerin (8966,10) liralık muvakkat teminat ile knnunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/937 T. 
ve 3645 No.lı nüshasında intişar etmi? olan talimatname dairesinde alınmıs Vf'Si

ka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermel~ri la
zımdır. 

Şartnameler 772 kuruşa .~kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4268) 



tz Sayfa 

HA AN 
Gazoz özü 
Şekerli ve meyvah olup en leziz bir 

gazoz ve en nefis bir şampanya hula
sası gibi insana zevk ve hayat veren bil
ha~sa lngiltere ve ftaJyada şerbet ve jçki 
yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. 

Hasan Gazozu midevi \'e hazımdır. Ye-
meklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı 
içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve 
şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. 
Çok ucuzdur. Kavonoz içlerinde 25, bü· 
yük 40 dört misli 50, sekiz misli 90 
kuruştur. 

. . - . l 

, 

SON POSTA 

YE-illi MALLAD DAZAQLARI 

YAZLIK KUMASlAR 
4 Liradan itibaren 

5.so Liradan itibaren 

·. FRESKO 
6 Liradan itibaren 

~-------------------------------------------, 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -----l - Şartnamesi mucibince 500.000 adet 8 No. elektrik kapsülü pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık 6/8/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin t>d ilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4406> 

SUADİVE PLAJI 
Bu akşam saat 10 da 

MÜNİR NURETTİN 
VE ARKADAŞLARI KONSERİ 
( Net'eli bir gece ) 

Sinemada ROBERT A bir hafta devam eder. 

, 

K 
Sinir Damlası 
Asabi çarpınblara, nefes
daralmasına, heyecan ve 

bat dönmelerine karşı 
§ayanı hayret tesirli 

yeni ilaç. 

······································-·········-··········· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

1: S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLER A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Temmuz 21 

HASA 
Meyvaözü 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, 

iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve 

gazlı midelere yemekten sonra küçük

lere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı roidevi 

ve hazımdır. 

inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 

sabah aç karnına kiiçüklere 1-2 ve bü

yüklere 2 - 3 müleyyin ve müshildir. 

Meyvaların özünden yapılmıştır. Şeker

sizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört misli 
100 kuruştur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELfiEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

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

Galata İstanbul 

r .PROFILAKSIN 1 Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

#Asi pin Kenan. 
1 Sizi soğuk elgınhiınden, nezleden, gripten, bat 

ve dl' aArllar1ndan koruyacak en iyi lllç budur. 
.... l.mine dikkat buyurulması~ 
·-------------

BiR ATEŞ 
DAMLASI GiBI ... 

/' 

Yeni icat çok sabit ve hari· 
kulade cazip ve renkli Venüs 
rujlarını kullanan bir dudak
tan çıkan her kelime bir ateş 
parçası gibi yakıcı olur. Bü· 
tün şık ve kibar familyalar 
şimdi Venüs ruju kullanıyorlar 

Bir tecrübe bin nasihatten 
evladır. 

Senelerdenberi Jenenmiş en tesir
' li ilnçtır. Eczanelerde bulunur. 

ismine dikkat 

-• ALGOPAN 1 
·-------·-· 

KANZUK 
tiASl~ ilACl 

, 

DOKTOR JEMSIN 
AMERiKADA UZUN TETKİ· 
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMOLDOR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün· 
den çıkanr. Ciddi ve pyanı 

itimat bir ..nasır ilacıdır. I 
İNGlLtz KANZUK ECZANES 

BEYOGLU -ISTANBUL 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 
Ber yerde arayıaız. 

'--' 115 birinci mükafat. 


