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Çanakk,~1 e, Gelibolu ve Adalar çılgın bir 
sevinÇ·. içinde 48 saattir uykusuz! 

~-----------------.....:!~--~=---------------------------------------------=----------------------

Çanakkale ·delikanlıları - Yavuzu görünce hasretle yanan 
dudakları~ı teknesine değdirmek için denize atıldılar, eski 
Çanakkale ·gazileri, şelıit anaları, ilı.tigarlar sevinç yaşları 

dökerek süvari/erimizin üzengilerini öptüler 
------------------------------------------------------------·----------------------------------
Şehre giren Kumandan t -

· ~ 
" Omrümde bukadar 

heyecan duymadım diyor,, 
Çanakkalede dövüşmüı malul bir kahraman kendini ~· 

' 1 

General Hüs•gin Hilsnünün atının önüne attı, r 
general mahir bir suvari olmaaagdı çlğnenec•kti. 

Şehirde dün mitingler, fener alayları yapıldı, caddelere 
· 3 ton konfeti serpildi, tezahürat devam ediyor 

Çanakkaleden ıelen ilk resim: Nara civannda askerlerimis 

.,~ ....................................................... ,{ 

Atatürk ün 
teşekkürü 

~ 

Ankara, 21 ( A.A.) - Resmi teblii ı 
Çnakkale ve l.ıanbul Boğa%laT~ mıntalıa•ında ıimdiye lıaclm mev

cut olan gayri aılıeri mıntaka kaldırdmıı ve bu mıntaka Türk ordum 
1aralından 21 temmu% 1936 Salı günü öileye kadar li'len iıgal olun-

Meclis reisliğinin 
neşrettiği tebliğ 

Spor .Kürumu Baş~anlığın
dan ist'~ası haben asılsız 

İstanbul, 2 1 (A.A.) - Dünkü İstan· 
buı gazetelerinin bazılarında spor kurum~ Genel Kurmay Başka nı 
ha kanı Gazianfep Saylavı General Alı 
Hi~metin istifası~ dair bir fıkra intişar et· Çanakkaleye gidiyor 

-1 

Karadeniz Boğazını 
işgal eden kahraman 

askerlerimizle beraber .. 
Sabah oluyor, fakat bütün Boğaz halkı uyanık ... 
Askerlerimizi taşiyan vapurlar geçerken sahillerden 
( Yaşa Atatürk, Y aıa Ordu ) sesleri yükseliyor, 

meşaleli kayıklar ikide bir yolumuzu kesiyorlar 
Yazanı Suat Dervl9 

r 

lstanbul, 21 (A.A.) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rcnda nşağıdııki tebliğ ile m eclisi top
lantıya çağırmıştır : 

«Hükumetin gösterdiği lüzum Ü· 

t erine teııkilatı esasiye kanununun 
19 uncu maddesinin verdiği salahiyete 
istinaden Türkiye Büyük Millet Mecli
sini otuz temmuz 19 36 perşembe gü· 
nü saat 14 de içtimaa davet ediyorum.» 

,miştir. . . 
1 

kt G ~ 1 Genel Kurmay Başkam Mareşal Karadeniz Boğazını İffal eden kuvvetlerimiz teftiı ediliyor. 
Bu havadısın ası, esası yo ur. en a F . . Ç k k d"' b J Ü 

A li Hikmet bilakis. hey' eti vekile kararile evz~ a ma un sa ah . stanbula ' sküdar halkımn yaşa nidaları ara· Vapurun ortasındaki küçiik güve~ 
1. • ·atta bulunmak üzere Berline hare· gelmLŞ ve HaY.darpaşada Vah ve şeh- ~unda kalkan araba vapuru yola ko - teye dik bir m erdiv e nde n tırmandıli. 

o ıınpı.> o o o k .. kA f d k 
ket etmiş ve hareketind en evvel Atatür· rımızın as erı er anı tara ın a n ar- yuldu. Çok yıldızlı ve karanlık bir ge· Şimdi yukardan topları, beygirleri ve 
'kün çok samimi takdirat ve _.muhabbeti~- ~_ılanmıştar. . • • cenin içinde Boğazın sularına do~u too arabalarının üsti.ine, yerlere, küpef 
·ri asarına ~azhar olmuşt\lr. · · (Devamı 7 ancı uyfadaı açılıyoruz,. (Devamı 7 inci sayfada) • 

----------------------· 
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Büyük Milletin 
Büyük Heyecanı 

E. Talu -
ozandanheri vatani heyecanın ne 

L demek olduğunu unutmuş gibiy

dik.. Bugün on üç yaşını dolduran çocuk
larımız, yakın bir mazide geçirdiğimiz coş

kun sevinç günlerinin menakibini anlattı
ğımız zaman göz1erimizin içine hayretJe 

bakıyorlardı. 
Bedbin kafalar, on üç yıl süren bir 

Y.Orgunluk devusinin kalplerde heyecan 
i.etidadı bırakamıyacağına, bırakmadığına 

kanimler. 
Meğer gönüllerimiz. coşmağa ne kadar 

teşne imiş! İçimizdeki yurd sevgisi saflığı
nı: samimiyetini, pddetini nasıl da muha

faza ediyormuş! 
Montrö zaferinin haberi memleket u

fuklannaa dalgalanır dalgalanmaz, büyük 

millet, engin bir deniz gibi coştu. 
Boğazlar!.. Hele Çanakkale!. Onu 

müdafaasız bilmek yüreklerimizi burgu· 
lu.y.or, ruhlarımıza eza veriyor, için için 

benliğim.izi kemiriyordu. 
Vakıa biliyorduk ki O varken, Onun 

kurduğu Türk ordWJu vaJ"ken ve Onun ta

l.e can aşıladığı Türk milleti varken Çanak
kale her zaman müdafaa edilecek, oradan 
biç bu vakit, hiç kimse geçemiyecektir. 

Üç yüz bin §elıidin hatırası orada bek· 
çidir.. üç yüz hin yiğit . Türk. yaVTusunun 

akan temiz kanlan o yCTlerin üzerindeki 
ebedi hakimiyetimizin beratını imzalamış, 

kemiklerinden, orada asırlann sarsamıya

cağı bir inanç abidesi vücuda gelmiştir. 
Buna rağmen, Montrö zaferinin müj

desini alır almaz. sevindik. co~tuk .. 

ATA 1'0RK Çanak.kaleyi bir defa daha 

kurtarm~I 

* Dünyada, büyük bir milJetin büyük ve 
temiz heyecanı luwar güzel. ulvi bir ıey 
tasavvur edilemez. ATATÜRK'ün milleti 
ise. yücelerden yücecfü 1 

Bu iddiamı ~ bir iki tane hakiki vak'a 

ile teyit edeceğim: 
Trakya köylerinden birinde o -

turan. umumi harp kahramanla-
nndan bir malul, sözleri sevinçten yaşa

rıp, duda.kla11 da heyecandan titTCye tit

reye, yanındakilere: 
- Beni oraya eötürünl diyor. 
Bu kahraman Çanakkalede aldığı yara

nın hala zebunudur. 
- Gidemezsin) Halin yok 1 cevabını 

veriyorlar. 
O, sağlam kalmış tek ayağım direyor: 

- Gideceğim! Bizim askerin oraya 
tekrar girdiğini göreceğim r. Ben bu güne 
kadar onun için yaşadım. Eğer götürmez
ıeniz, uğrunuza akıttığım kan sizlere hela) 

olmasın! 
Bu aslan yürekli Türkü bir •edyenin 

üzerine yatırıyorlar; ve 42 kilometrelik u

zun ve meşakkatli bir yo)dan oraya, Ça

nakkaleye götürüyorlar .. 
Lakin bu yolculuk onun tabü tüvamnı 

tü!tetmiştir. Son gayretini sarfeclcrek, tam 
u mukaddes yere kavuşurken, farta heye
candan, düşüp, ölüyor •• 

* Çanakkaleyi işgale memur edilen TiiTk 
kumandanı, as1cerlerinin başında, canlı 

bir yiğitlik sembolü gibi at üzerinde ilerle

mektedir. 
En uzak yerlerden, dağ, taş aşarak ko

ıup gelmiş. sevinç içinde bir halk kitlesi 
yol kenarında iki saf olmuş, bu azametli 
alayı ıeyrediyor. 

Bunlar bin, ilci bin, on bin kişidir. Fa

kat on bininde de çarpan bir tek kalbtiT. 

Bir kalb ki, çarpmak. yaşamak, inanmak 

ve coşmak kudretini ayni kutsal hynak· 
tan, ATATÜRK'den alıyor. 

Kumandan yürüyor: Onun, en zorlu 
düşman ellerin<len kurtardığı ka)eyi ema· 
net almak için .. 

Bu esnada. heyecandan dalgalanan o 
kalabalığın içinden biı adam fırlıyor, ken-

dini generalin bindiği atın ayaklarının altı
na atıyor. 

Kumandan eski bir süvaridir. Atım he

men şahlandmp. o yurddaşı felaketten 
ltoruyor. 

Adama soruyorlar: 
- Neden yaptın, bunu? 

- Bana bu günü gös teren milletime 
kurban olmak istedim.. diyor. Ne çıkar? 

* <cYavuz» umumi sevince heybetiyle 
çeşni vermek için ve ordunun işgal hareke· 

tine donanmamızı da iştirak ettirmek için 
Çanak.kaleye gitmiştir. 

Sahil ahalisi, kahraman jtemimizin u· 

Resimli Makale 

Paranın, tehdidin, kuvvetin yapamadlğmı bir tebessüm 
halledebilir. Tatlı tebessüm önünde ailahlaırııu terketmiyecek 

kahraman ıüç bulunur. 

maz, nct'eli ve sıtıhatfı de olur. 

Nct'e hayabn tekeridir. Ne§'eli a<laın mes'ut olmanın 11ır· 
rmı keıfelmiş insandır. Neı'eli insan İle mütebessim olur. 

Tebessüm yalnı% bafkalanna kartı muvaffak olma.nm 
SP"t'l değil, sıhhatli ve iyi olmamızın da '8ahtarıdır. Müte
besaim adam yalnız baikalan üzerinde iyi tesir yapmakla ka1-

Onun için dudaklarınızdan tebessümü eksik etmeyin. Bu 
tebessüm hem gönüOeri fethe yarar, hem de sizi haıkalanna 
seYimli gösterir. 

('-S~O~~Z_A __ R_A ___ S~l~N __ D_A_) 
Suları üzerind• rahat •f -HERGu··.ıı BiR flKRA ııt Hattı istiva üstünde 
Rahat oturulan deniz it Yapıla.n meghane 

FiJistinde, Ölü / Şarki Afrika • 
deniz denilen bir Kolay olsun diye -...'" \ \ı I 1, / daki Kenya 
deniz vardır. Bu h ....... - ,,,. müstemlekesin -Doktor Şeınsl Molla merhum, er 
deniz Bahri Mu- fırsatta nükteli sözler söylemeğe me- de Manyuki adlı 
hit seviyesinden rakh idi. bir şehir vardır . 
;}92 metre aşağı - Bir gün yeni bir uşak tutmuştu. Hattıüstüva bu 
dadır. Suyu o ka- Bu adamcağız halim, selim, zeki, hece- şehirden geçer . 
dar tuzludur ki rikli ve terbiyeli görünüyordu. Fak.at, .,,, Şehrin yegane 
içinde yüzmeye bir .lcusuru vardı: Kekeme idi. ; / , • ,'.,.' meyhanesi olan 
imkan yoktur. Şemsi Molla, kendisine sordu: I / t J 1 \ '\ '\ meyhane de o-

Suda iken mü- - Adın ne. oğlum. senin? tarzda yapılmış -
vazenesini şaşıran adam derhal baş _ - Me .. me .• meh.. me .. med, efen- tır ki yarısı yarım şimal kürede, yarısı 
aşağı bir vaziyete gelir; ve bir dim. da yarım cenup kürecleclir. 
daha ayaklarını aşağı alıp başını yu • Molla, uşağın yüzüne haktı ve: İnsan bu meyhanede bir bardak iç-
karıya kaldıramaz .. Bu denize girmek - Ben bu kadar uzun adı becere- kinin yarısını hatbüstüvanm şimalin-
için bir tek çare vardır. O da ayaklan- mem .. dedi; kolay olsun diye kısaca de içtikten sonra ikinci yarısını da ce-

Mehmecl diye çagıw rsam. clarılmazsın b J • k • L~ b I b'l na ağu şey1er bağlamak... Böylelikle nu unca ıçme ınıKanını u a ı ir. 
ya? 

ayaklar suda bulunabilir ve bas, daha "' * * ~---------------------------~lt hafif kaldığından tersine dönmek teh~ Milletleri güz sene 
likesi kalmaz. Su kesafeti fazla oldu - Ç 

Şoförlere naalhatlar 
F ransada bir gazete şoförlere hita • ğundan hiç hareket etmeden su üze- arpıştırarı sakal 

rinde oturmak, rahat rahat gazete oku- Dünyada sakallıların miktarı gün 
ben şu satırlan neşrediyor: 

yup, yeyip içmek mümkündür. geçtikçe azalmaktadır. Buna rağmen 
,. * * sakal taraftarları da yok değildir. 

1 - Önünüzde size yol vermeyen 
otomobil sizi ancak on qaniye yolunuz
dan alıkor. 

Tayyareden tayyareye mua,ıka 
Amerikalı tayyare meraklısı genç bir 

kız tayyaresiyle havalanmış... Havada 
bir tayyarenin kendini takip ettiğini 
görmüş. Tayyaresine daha fazla hIZ" 
vermiş. Diğer tayyare de bunu ta
kip etmiş. Kız o kadar dalını~ ki epey 
zaman havada gittiğinin farkına vara
mamış. Tayyarede benzin azaldığı 
zaman şehirden çok uzakta olduğunu 
ve tayyare meydanına dönmesine im
kan bulunmadığını anlayarak yere in
miş. Arkadan gelen tayyare ele yere 
inmiş. Ve başından tayyare başlığını 
çıkaran genç kıza: 

- Sizinle evlenmek istediğimi söy
leyecektim. 

Demiş, ve orada anlaşmışlar. Şimdi 
düğün h~ır1ıklan yapılıyormuş. 
-.tıı •t· ırıı a ı llt.ıl'l-Ml:!Wl.aUl lrwll.rl""' •l:ıH"l tı<l,_11111'1 •11111 • ,....,.,.,..., u,:, ı ıı eıu.ıı.u..v 

fukta dumanını sezer sezmez çılgınlaşıyor. 
Kayık. sandal, mavna. salapurya, çır

nık.. ne bulurlarsa içename doluyorlar. 
Ve Yavuza yaklaşınca, ne yapıyorlar, bilir 
misiniz~ 

Eğilip, gemfoin bordasındaki saçları ö

püyorlar I 
Artık. bu menalcibi işittikten sonra, 

yapılacak tek bir §ey şiir Mithat Cemalin 

şu ebedi mısralarıru tekrar etmektir: 
Ölmez bu vatan, farzı muhil ölse de 

hatta,. 
Çekmez kürenin mb bu tihutu cesimi! 

Sakal meselesi tarihte de yer almış· 
tır. Hadise ve hkra şudur: 

Fransız Krallarından Yedinci Lui, 
kilise tarafından cezaya çarpılmıştı . 

Kral, karısına haber vermeden bu 

Halbuki onu geçerken eks~ 
riya işlediğiniz kazalar sizi hapishane· 
ye götürebilir. On saniye hayatta kısa 
bir zamandır. Halbliki bir günlük mah
kumiyet müddeti bile insana çok uzun 

cezayı çekmeğe katlanmış, ve cezanın gelir. 

neticesi olarak da saç ve sakalını tıraş 2 _ Arabanız hızlı gidiyor diye ne 
ettirmiştir. b b ] · ö ür enıyorsunuz.. Sizi sürükleyen 

Karısı Eleonore, Yedinci LUi fev- S 
motördür. izin bu işde hiç bir hisse -

kalade çirkin, ve korkunç bulmuş, niz yok. 
gitmiş, Duc d'Anjou'ya gönlünü kap~ 3-Otomobilde çocuklar varsa çok 
tırmış, ve onunla sevişmeğe haşlamış. dikkat edin, onların istikbali fi'len e

Yedinci Lô.i hu işe fena kızmış, Pa- Iinizdedir. Eğer sizin arabanızda çocuk 
paya müracaat ederek nikahını iptal yoksa karşı arabada belki vardır. Yeni 
ettirmiş, kraliçe de gitmiş, Duc d'An - yetişen insanları öldürmekten çekini -
jou ile evlenmiş. gel zaman git zaman niz? 
Duc d'Anjou İngiltere Kralı olunca, 4 _ Elinizdeki aeyrüsefer vesikala· 
kansının drahoması olan Guyenne vcı rı otomobilinizi kazasız sevketmek 
Poitu'u Fransadan istemiş ve içindir. 
Fransız Kralı da vermeyince, yüz sene Genç şoförler 1 Tecrühesizliğiniz ai-
harpleri başlamış. . ~ .. ~'-* * * zı ağır agu gitmege teşvtK etsin. Ya11lı 

H t 1 k 1 k 
soför1er ! Tecrübeniz sizi akıllı uslu 

• ıra o .,.. a Hıaca ••ı• · . . . 
Amerikalıların hatıra saklama me _ hareket ettırmelidır. 

rakları malfundur. Amerikahlann sık 5 - Arkasını görmediğiniz bir vi
sık uğradıkları Paristeki bir lokanta a- raj, yolunuzu bek.liyet?- vah~i hayvan-

k bol t lla kask] dan daha tehlikelidir. Üç saniye kazan-ra sı.ra ay an ça a rırun ı an - · 
k b ] 1 d .. .:ı •• ~ .: mak için, Üç sene yatabilirsiniz, ve u-

nın ay' o ma arın an gorcıugu zararı 
k _ı ak · · ·· 1 b" t b im unutmayınız ki hastanelerde bas ucu -arsuam ıçm soy e ır arz u us- • 
tur; ' ' nuza getirilecek çiçekler, hiç bir za -

Lokantanın görünecek bir 
~öyle bir levha asmıştır : 

man tarladaki gibi güzel kokmazlar. yerme 

«Hatıra olarak alınacak eşyanın be-
delini vermeyi unutmayınız.» 

• • * 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
- ' Evvel1'i alqam İstanbul radyosu ömründe ilk defa büyük bir 

q yaptı. Montröyü 1s~bula bağladı ve Montrödeki Türk za

ferinin hikayesini bize doğrudan doğ~uya kaynağından 

dinletti. . 
Fakat buna mukabil gayet kötü biT I~ yaplL 
Saat on bire kadar gayet fena plaklar çaldı. Sabırsızlıkla 

Montröyü dinJ~ek ~s.teyen hallu Hoparlörler bafmda blkhr· 
clı, usandD'dı. 

Halbuki radyo dün a)qama mahsus bir program tertip 
edebilirdi. 

Çanakkaleye ait hususi konferanslar verdirebilir, şiirler 

söyletebilir, h~iyeler anla;tırabilirdi. Bu auret]e halkın sevin· 

ci, heyecanı ve bilgisini a.rttıracak 'bir program tatbik ebnİf 
olurd1.1. 

Bu kadar basit bir ıeyi düfiinüp tertip edemeyen radyo 
ıirketin~ evvelki 8ktam va.zifeıini tam yapllll§ olduğuna, artık 

İSTER İNAN iSTER iNANMA ! 

Temmuz 22, 

----
Şimdi, barıştık I 

E. Talu 

M ontrö iti1Mnamesiniı'l imza me

.rasiınini yirmi dört saat gecik

tirmeğe sebep olduğu için, dünkü fık· 
lramda, dost· Pir devletin hariciye nazı· 
1rm~ acı sitemlerde bulundum. 
' ·'Ne yapayım? 1Iısan böyle sevinç ve 
heyecan anlarında pek fazla hassastır. 
v~ iste.r ki dost bellediği kimseler o • 
nun o sevincine. ve heyecanına her ne 
suretle olursa olsun, toz kondurma ~ 
sın. 

Böylece, sinirlerimiz gerile gerile, 
on üç yıldır tahakkukunu beklediğimiz 
bir emelin, mühimsenmiyerek yirmi 
dört saat tehir edildiğini görünce, bu-· 
na flebep olan zata karşı gönlümde ha
sıl olan infiali gizleyemedim. , 

Fakat somadan duydum ki, sitem ~ 
1 

lerime hedef yaptığım Mösyö Titüles
ko, konferansın son celsesinde, Türki-, 
ye ve Türkler hakkında fevkalade sa • 
mimi, takdirkar bir lisan kullanarali, · 
hakiki dostluğun en necib bir tezahü .. 
ıünü göstermiş. 

Biz, bu kabil tezahürata lakayit ka· 
lamayız. Demin bahsettiğim bizdeki 
hassasiyet, dostluk ve samimiyet ö .. 
nünde de coşar. 

Mösyö Titülesko'dan. biz - bunu 
dün de söyledim - ancak böyle dost· 
ca hareketler umar ve bekleriz. 

Onun içindir ki, dost ve müttefiJC 
Romanya hariciye nazırının dürüst ve 
samimi diplomatlara yakışır bir tarzda, 
bizim lehimizde bulunmuş olmasıni 
memnuniyetle kaydediyoruz. 

Kendisi bu hareketile, gönlümüzü 
tam olarak kazanmış bulunuyor. 

Ve bu kazanç da. Türkün dostluğu 
ne demek olduğunu bilen ve iakdir e~ 
denlerin nazar~da, az buz şey değil
dir. 

Montrö'de, Türkiyenİn h-;klarıni 
müdafaa edenlere karşı gönüllerimiz· 
de hasıl olan şükran duygularından 
Mösyö Titülesko'ya da büyücek bir 
pay ayırabildiğimizden dolavı bahtiya
rız. 

Biliyor Musunuz ? 
1 - Asya Fransadan kaç defa, Avru • 

padan kaç defa büyüktür";\ 
2 - Andrenikos kimdir? 
3 - Annam nerededir, merkezi ne ., 

residir, nüfusu ne kadardır) 

4 - Anubis nedir? 
(Cevaplan Yann) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan 
1 - Çanakkalenin kadiaı tarihi ismi 

Helespondur. 

2 - Çanakka]enin beynelmilel ismi 
Dardanel, yahut Gallipolidir. 

3 - Şimdiki Çanakkalede büyük harp• 
ten başka yapılan en büyük ve tarihi haıp 
Truva harbidir. Bu harp Yunanlılarla, 

Truvalılar arasında yapı)ml§hr. 

4 - Çanakkalede Atatürkün kuman• 

danlık ettiği ve zafer kazandığı yer Ana " 
fartalardır. 

•• .. d Hı ıU ı .t!tt'lül l 11 l lul , , • 1•fl -lft9._.Jfll ....... ıl"'llt1 :1>1• 1 I ' 1 "1o l .. 11i•ll• ......... 

KAOıt pardesUler 
Almanyada kağıt pardesüler rağ .. 

bet kazanmağa başlamıştır. Olimpiyat .. 
fer arifesinde bu moda bilhassa halka
rasında yapılmıştır. Pardesüler bizim 
paramızla dört liradır. Yağmuru kat'i
yen geçirmemektedir. 

* * * 
Dört ayakll tavuk 

Pariste münteşir Le Petit Journal 
gazetesi bir İngiliz gazetesinden naklen 
haber ver iyor : 

« T arksianda bir kuluçka 21 yavru 
ç1kartmış , içlerinden biri dört ayaklı 
imiş. Fazla olan iki ayağı göğsünde 
imiş. Civciv doğduktan birkaç giin son· 
ı a bütün kard€flerini kaybetmiş . F~ ., 
kat kendisinin aıhhati ye;·ind~ymiş. >> 

1 ' 



22 Temmuz SON POSTA 
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TELGRAF HABERLERi 
Dünya gazet~~e~i ne .. diy~rl Akdeniz misakı 
Yeni J3oğazlar mukavelesının ımzası munaseb~tı!e -----
lngiliz, Sovyet, Yugosla~, Fransız, :unan gazetelerının Misakı feshettiği-

şayanı dıkkat neşnyab • h b J • J 
fngiliz Gazetelerinin Nefl'İyab l jamı bildiriyor : mJZ a er erJ ya an 

Londra - Deyli Telegraf gazetesi yeni Journal gazetesi Boğazlar mu- • k T 
Soiazlar mukavelesi dolayısile yazdığı bir kavelenamesi hakkında diyor ki: ısa Ürkiye tarafından 
baımakalede diyor ki: "Yeni mukavelenamenin esaslı ngiltereye karşı tek taraflı 

«Boğazlar mukavelesi, sulh muahede· ) k 
Jeri içinde müzaltere ile tadil edilen ilk mu· vasfı mümeyyizi, tam hikimiye- o ara devam ediyor 
ahedeyi teıkil etmekte ve vakti gelince, tini yeniden alan Türkiyenin bu Pari.s, 21 (A.A.) (Oavas) İtalyan 
al&Jcadar devletler makul ve umumi bir kapılan ancak kendui ile yardım menabiinden bildirildiğine göre, Türki· 
hatıta harolcet takip eyledikleri takdirde muahedeleri ile bağlı bulunanlara ye 1935 kanunuevvelinde aktedilen Ak 
tnuahedelerin tadili mümkün olduğunu açacağıdır. Bu kombinezon, yal· deniz anlaıtmalarını feshetmiş ve bunu 
CÖstermektedir... Bazı büyük meseleler. ntz umumiyet itibariyle Cenevre ltalyanın Ankara elçisine bildirmİ§tİr. 
ltonferansı çıkmaza sapmakla tehdit etmiş Montrö, 21 (A.A.) - Türkiyenin 
lae de sonunda umumi düşünceler, nazari· mekanizmasının kuvvetini teyit 1935 kanunuevvel Akdeniz anlaşma-
relere galip gelmiştir. Kama! Atatürkün etmekle kalmıyor, fakat aynı za· larını feshettiğine ve bu kararın ltal-
:fürkiyesi, Abdülhamit ile haleflerinin Tür· manda bizi doğrudan doğruya yanın Ankaradaki büyük elçisine teb-
ltiyesi değildir. Konferansta keskin müna- eski tedafüi ittifaklar sistemine Jiğ edildiğine dair ltalyan membaların· 
~aşalara sebep olan muhtemel vaziyetler götürmektedir. Bu kalkınmanın dan çıkan haberler resmi mahafilde 

ltarşısında Türkiyenin bitaraf kalmuını şerefinin büyük bir kısmının Fransız tekzip olunmaktadır. 
tasavvur etmek son derece güçtür.» heyeti murahhasasına düşmüı ol• Anadolu ajan•ının notu: 

Deyli T.elegraf daha sonra <liki asır ev· Anad l • b'ld" d' .,. 
masından dolayı gayrimemnun ° u aıan•ının 1 ır ıgı-

vel ölüme mahkum sayılan Türk yirmi se- d T ne göre, 1935 lıanunuevvelinde 
l\e evvel biribirine rakip talipler arasında eğı ız." l . 
taksim olunan Anadolunun sapasağlam a· Yun•n gazetelerlnln mUbllelllarl veri mıı olan teminat Türkiye 
:.ı d' k B w tarafından lngiltereye karıı tek µarnı olduğunu ispat ettin ıyere ogaz• Atina, 21 ( A, A.) - Atina 
Jarın her taarruza karaı gelecek bir tarzda • b'ld" • taraflı olarak devam etmektedir. 

w aıansı ı ırıyor: 
tahkim edileceğini anlatıyor ve makale-

Montrö mukavelesinin imzasın· aine şu sözlerle nihayet veriyor: 
«Türkiyenin Boğazlar yolu ile ticareti dan bahseden Elefteron Vima 

kolaylaştırmak için kabul ettiği maddeler diyor ki : 

lse Şarki Akdenizin sulh dtiresinde müs- "Yunanlılar, müttefik Cumhuriyet 
tcınirren inki~afına yardım edici ileri bir rol b" h di k 1 

için mesut ır a se teş i eden 
•lacağına dair beslenen ümitleri takviye 
~trnektedir. » bu iş ten duyulan sevince iştirak 

Yugoslav Gazetelerinin neşriyata etmektedir. Zira Türkiyenin em· 
Belgrad, 21 (A.A.) - Yugoslavya a- niyeti, bizim kendi topraklarımızın 

iansı bildiriyor: emniyeti demektir. Memleketimizin 
Bütün sabah gazeteleri Montrö anla!'· vicdanında öyle derin ve değiş

rnası hakkında uzun uzadıya tafsilat ver• 
mez bir surette yer etmiş olan rnekte ve mütalealar yürütmektedir. 

Politika diyor ki: 
((Boğazlar meselesinin tasfiye edilmiş 

/talga ve geni 
Boğazlar mukavelesi 

Montrö, 2 1 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Siyasi mahafilde dün akşam imza

lanan Boğazlar mukavelesinin ehem
miyeti tebarüz ettirilmiştir. Filhakika 
bir sulh muahedesinin meşru usuller -
de tadili ilk defa olarak tahakkuk et -
miş ve gene ilk defadır ki Japonya 
Milletler Cemiyetinden çekildikten 
sonra bir beynelmilel mukaveleyi im
zalamıştır. 

Stalin ile Troçki 
Barışmışlar 

Barışmıya lzvestiya 
başmuharririnin raporu 

sebep olmuş 
Londra, 21 - Deyli Meyi gazetesi

nin muhabiri bil~iriyor: Sovyet Birli
gı Şefi J ozef Stalin ile seki Harbiye 
Komiseri Leon Troçki barıştılar. 

Troçki, 1928 de Stalin aleyhinde en 
trika çevirmek yüzünden Sovyet Rus
yayı bırakmağa mecbur olmuştu. 

Troçki, halihazırda Norveçtedir. 
Daha evvel Avrupanın muhtelif mem
leketlerinde dolaşarak dördüncü Enter
nasyonal vücuda getirmeğe çalışıyor 
ve böylece Avrupada Faşizmin daha 
fazla yayılmasına karşı gelmek istiyor
du. 

Bu senenin başlannda Paris, Prağ, 
Brüksel, Amsterdam ve Osloda seya -
hat eden lsvestia ba1muharriri Buha
rin, T roçki lehinde rapor verdiği için 
Stalin, T roçki ile barışmağa razı ol -
muştur. 

Dördüncü enternasyonalin merkezi 
Prağdadır. Reisi İvan Veicher namında 
Fransız tebaası bir Rustur. 

Tevfik Rüştü 
Arasın beyanatı 

"Yugoslavya tam bir müt
tefik gibi hareket etti ,, 
Belgrad, 21 (A.A.) - Bütün gazete

ler Tevfik Rüştü arasın Montröde Yugos
lav matbuatına yaptığı beyanatı ne~redi • 
yodar. Aras demiştir ki: 

Sayfa 

E 
Dançig meselesi etrafında 

yapılan tahrikler 
B ir. taraft~~ Almanyanın Lehistanla 

bıtmelc tukenmelc bilmiyen ihtilaf· 

ları, diğer taraftan ayni Almanyanın Avua
turya hakkmda be.lediği iddia olunan c • 

mellerinden ötürü orta Avrupada müte .. 
madi bir tehlike havası esip duruyordu. 

Hitler iktidar mevk.iini ele ~eçirdikten son• 
ra Lehiıtanla yaptığı anlaşma neticelindc.. 

bu tehlikeyi yarıdan ziyade azalttı. Fakat 
büsbütün ortadan kaldıramadı. Fakat son 

günlerde Avusturya ile yapılan itilaf ile, 
bu cihetten gelecek rüzgarın delikleri ka • 

patılmış oldu. Bir taraftan Habsburg ha .. 
nedanının Avusturya üzerindeki emellerinin 
önüne velev muvakkat zaman için olsun 
set çekilmek.le Küçük itilaf develtlerinin 
her an harekete geçmeleri ihtimalleri her• 
taraf edildi. Diğer taraftan, ayni sebepler• 
den dolayı, Fransanın zaruri bir müdaha· 
lesinin de önü alınmış oldu. Fakat Versay 
muahedesi ile Almanyanın ötesinde, beri J 
sinde açılmış olan bir takım yaralar var • " 
dır ki, bunların kat'i bir cerrahi müdaha .. 
leye ihtiyaçları vardır. Dançiğ, bu yara • 
lardan biridir. Aslen Alman olan bu şe • 
hirde, Lehistan lehine ve ona bir mahreç 
temini maksadile hususi bir ticaret rejimi 
tesis olunduğu .gibi, Dançiğ koridorunun 
ihdasile de şarki Prusya, Alman arazisin· 
den ayrılmış bulunuyor. Tabii bir idari re
jim İçinde yaşıyan bir Almanya için, böyle 
bir vaziyetin devamı imkansızdır. Bundan 
dolayıdır ki, son zamanda, Lehistanın da. 
muvafakatile bu Dançiğ meselesini Alman• 
ya halletmiye teşebbüs etmiştir. Fakat dün .. 
yanın ötesinde, berisinde çiban başı yaşat• 
maktan zevk alan arsıulusal gizli kuvvet
ler, bu teşebbüs karşısında derhal harekete 
geçmiş, Lehistanda yaptığı tahrikat ile 
Lehlileri harekete getirmiştir. Diğer ta .. 
raftan ve bu münasebetle Lehistanla 
Çekoslovakya arasında mevcut an'anevi 

geçimsizliğin de halli için paçalar sıvan • 
mıttır. 

)!ması Atatürk Türkiyesinin harpten son· 

'- beynelmilel sahadaki gayretlerinin te
~iicünü te§kil eder. Türkiye ecnebi kon· 
holünden tamamiyle kurtulmuş ve kendi 
t\'inde tam ve mutlak hakim olmuştur. 

• Bu, ilkönce memleketin istiklalini harp 
meydanlarında müdafaa ettikten sonra 
fUndi de ecnebi nüfuzunun son kırıntıların· 
dan anavatanı kurtaran bugünkü Türk nes· 
linin hiç şüphesiz en büyük muvaffakiye· 
tidir. >ı 

bu iman sebebiyle Yunan hüku

meti ilk dakikadan itibaren Türk 

tezini tutmuştur. Son inkişaflar
dan sonra Milletler Cemiyetinin 
kendi arzularını yapbrmaktan 

aciz kaldığının sübut bulmasını 

müteakip, Türkiye, evinin kapısı 
demek olan Çanakkaleyi kontrolü 

alhna almadan kendisini emniyette 

telakki edemezdi. Bu derece makul 

esbap karşısısında hiçbir muha

lefet yapılamazdı." 

Ayni mahafilde ehemmiyetle kayd
edildiğine göre ltalyanın Montrö kon
feransına iştirak etmemesine rağmen 
muahedeye iltihak etmek üzere Türki
yeye yakınlık gösternıe<Ji muhtemel • 
dir. 

«Bu konferansı bugün kapadıktan son· 
ra diyebiliriz ki beynelmilel mesai istika· 
metinde bir tarzı hal bulduk. Herkesin 
müzaheretinden istifade ettik ve hepimiz 
dünyaya isbat ettik ki en vahim meseleler 
bile uzlaşma ve umumi hüsnüniyet yoluyla 
halledilebilir. Balkan antantı Montröde 

tam anlaşmasının parlak bir delilini gös • 
termiıJtİr. Yugoslavyanın hattı hareketi 
kendisine çözülmez dostluk bağlariyle mer· 
but bulunduğumuz bir müttefikten bekle· 
diğimiz hattı hareket olmuştur. Büyük dos
tumuz Yugoslavyayı idare edenlere kar -
,deş selamlarını gönderir ve Yugoslav mil
Jetine bütün kalbimle teşekkür ederim.» 

O suretle ki, Almanya için tabii bir hali 
tanınması lazım gelen Dançiğin Almanya 

Yreme gazetesi de gene ayni heyecan· Eovyet gazetelerlnln ne,rlyatl 

Türkigeuin hareketi 
imtisal nümunesidir. 

Londra 22 (A. A.) - Royter bildiri· 
yor: Avam Kamarasında, Boğazlar mu· 

Londra Elçimizin 
Beyanatı 

lı lisanla bu muvaff akiyeti kaydettik-
ten sonra diyor ki : 

«Türkiyenin beynelmilel meşruiyet si· 

tasetinin kazandığı bu zafer ayni zamanda 
Balkan Antantı ve küçük antant devletle
rinin takip ettikleri siyasetin de bir zafe· 
~~İr. Tndilciliğin ve emrivaki siyasetinin 

Moskova, 21 (Hususi) - fzves

tia gazetesi Montrö konferansı 
hakkında yazdığı bir makalede 

yeni Boğazlar mukavelesinin im· 

zasile beynelmilel teşkilatın ve 

kolektif emniyetin büyük bir 

kuvvet kazandığını söylemeket 

ve lngilizlerin Montrö Konferan

sında takip ettikleri hattı hare· 

keti memnuniyetle kaydetmek· 

tedir. 

kavelesi hakkında beyanatta bulunulması· Montrö konferansındaki delegelerimiz 
nı istiyen bir meb'us B. Cranborne, bu hu· meyanında bulunan Londra büyük elçisi 

susta yakında beyanatta bulunulacağı ce- ,Fethi dün gece otomobille Montröden fs
vabını verdikten sonra liberal muhalifler· tanbula gelmiştir. Vaki olan beyanatında 
den B. Mander bir müdahalede bulunarak Montrö konferansı Türkiye ve dünya 
demiştir ki: .sulhu için büyük bir zafer olmuş. Türkiye 

okleşmek üzere bulunduğu bir anda 
Montrö konferansı tamamiyeti mülkiye İ· 
çlnde beynelmilel adaletin muslihane siya• 
.eetinin bir tezahürüdür. l> 

Fransız gazetelerlnln ne.riyali 
Paris, 2 l (A.A.) - Havas A· 

<C Türkiyenin hattı hareketi, sulhperver· 

liğe doğru bir değişiklik bahsinde, Alman· 

ya için çok mükemmel bir imtisal nümune· 
si teşkil etmez mi~ ıı 

B. Manderin bu müdahalesi alkışlanmış-
tır. 

kendi menfaatlerini tatmin eden §<lrtlım bü. 
tün güçlüklere Tağmen sulhperverana bir 
tarzda kabul ettirmiştir. ıı 

İngiherenin hakkımızı teslim etmesi ba
rışsever ve dürüst siyasetimizin tabii bir ne
ticesidir. fngiliz • Türk münasebatı hiç bir 
zaman bu kadar samimi olmamıştır. 

Son Dakika :. Çanakkale 
mevkiimüstahkem 

Kolordu merkezi 
ittihaz edilecek 

ve 

Bozcaadalılar Anadolu yakasından gelen askerlerimizi kendi vasıtalarile çıkardılar - Çanakkalede büyük 
~ bir telsiz istasyonu, Ezinede de büyük bir abide yapılacak - bir krovezörün leşi kendi kendine çöktü 
Çanakkale 22 (Sureti mahsusa da gön· ! ,Gece yapılan fener alayının eşi çok az gö-ı aslanla Arıburnunda durduran mavi gözlü durduran Musa çavuş namına Ezineye bir 

derd.iğimiz muhabirimizden) - Çanakkale ,rülmüştür. Posta müdürü Asım Çağlanın kaymakam bugün yurdumuzun kapısına heykel dikilecektir. 
ha.llcı sevinç ve heyecandan kurtulup ta söylediğine göre be>kleyenlere İşgali telgraf. Türk süngüsü le kilit astı. ıı işittiğime göre Rumeli sahiline yeni kıt'. 
henüz ayılmağa vakıt bulamadılar. Beledi· al bildiren Çanakkalelilerin ve Çanakkale- Çanakkale valisi de mitinge giderken alar getirilecek ve Çanakkale hem kolordu 
Yenin bütün ordu zabıtanına verdiği gece !ileri tebrik edenlerin sayısı iki bini aşkındır. bana şunları anlatıyordu: merkezi, hem mevkii müstahkem ittihaz 
lİyafetinde geç vakte kadar yenilmiş içil- Bu yüzden ilk defa bukadar yorulduklarını « Şimdi Conkbayırında Atatürkün ta· olunacaktır. 
trıi§tir. Jandarmalar, piyadeler, süvariler, söyleyen telgrafçılarımız bitkin haldedir· ri.he mal olan saatine isabet eden kurşunun Bir krovazörüıı ankazı 
topçular, tayyareciler, denizciler bu top· ler . Şu anda şehirde kaldırımlardan ba~ka hıkayesini hatırlıyorum. Harp sahalarını 
takta on iki senedenberi ilk defa bir araya hiç bir yerde bir tek konfeti bulmak imkanı gzediğimiz sıralarda kendilerinden uinle
tclrnişlerdir. Kumkaledeki piyade kıt'ala- yoktur. Çünkü ihti)·aten getimelerine rağ· diğim bu hikayenin lezzeti hafızamda bil
tından bir kıt'a limana sevkolundu. Askeri men merasimde sarfolunan konfeti mikda- m«:m kaç yüzüncü defa diriliyor. Harp ha
~ltakat berdevamdır. Çanakkale fırka ka· rı iki tonu aştığından burada konfeti kal· tıralarını da sonsuz bir kudretle anlatan 

çöktü 

targahı olarak Çanakkale Cümhuriyet mek- mamıştır. Atatürkün belagatindeki en büyük husu· 
·~ı_ . d .. 1 b' . k • . ·ı~ hl oı kullanılmaktadır. Bayramiçteki jan· yapılan tezahürat sırasın a soz a an ır sıyet as erı ıstı a ara mümkün mertbe az 
clarrna ağır makineli bölükleri Çanakkale- üniversiteli bilhassa dedi ki: yer verişiydi. Bundan maksadı dinleyicileri 
l'e tirdiler. Çanakkaledeki jandarma mek· ({ _ Bugün Akdeniz suları, Karadeniz: arasında bulunan başıbozukları da istifa
~l>lcrinin başka vilayetlere naklolunmaları kıyılarına şu parulayı götürüyor:ıı d~den mahrum bırakma_m_aktı. Eğer onu 

Uhteıneldir. « Bugün lacive.rt sularımıza yakışan en dınlemek bahtına ermedınızse ne söylesem 
Polıs müd '" ·· N t E ~ suretf güzel akış. kan renkli, ay yıldızlı bayrağın boş. Şu anda gözlerimi yaşartan heyecanın ,.. uru evı:a rmaganın 

Çanakkale 22 (Sureti mahsusada Ön· 
derdiğimiz muhabirimizden) _ Çana~ka
leye muazzam bir telsiz istasyonu kurula. 
caktır. Yıllardanberi su Üstünde duran 
batmış bir düşman krövazörünün enkazı 
dün gece ;garip bir tesadüf neticesinde çök
müştür. 

Bozcadada tezahürat 

ile birleşmesi meselesi, Almanya aleyhine 
tahrikat yapmak için yeni bir vesile addo-

l~nmuştur. Bu hal böyle devam ettiği tak
dırde, bu memleketi, nasıl kollektif emni· 

yete, ve bazı komşu devletlerin hüsnü ni· 
yetine inandırmak mümkün olur~ Silah 

yarışı, işte bu gibi gizli kötülük niyetlerin
den ileri geliyor. Yarınki harbi hazırlıyan 
da, gene ayni fena ve kasdi hareketler 0 • 

lacaktır. - Selim Ragıp 

Habeşler Adisababa 
Üz•rine yürüyorlarmış 

Londra, 21 ( Hususi ) - Ha· 

~~~erin . Adias~aba üzerine yü
ruduklerıne daır yeni haberler 
verilmektedir. Mısırın Habeşistan
daki ~onsolosundan Kahireye ge
len hır telgrafa göre Adisababa 

cenup tarafından Ras Seyyum 
ile Ras K assanın kumandaları al

tındaki kuvvetlerin hücumuna 
maruz bulunmaktadır. Ras Kas-
sanın kendisi İngilterede bulun

duğu halde ayni adı taşıyan iki 
oğlu Habeşistanda bulunmaktadır. 
Haberi kaydı ihtiyatla veriyoruz. 

Tükk - İngiliz 
borçlar anlaşması 

Londra 22 (A. A.) - Royter bildiri• 
yor: Avam Kamarasında, Türk • İngnliz 
borçlar anlaşması hakkındaki süallere ce· 
vap veren B. Runciman e~cümle demiştir 
ki : 

« 1 1 temmuzda İngiliz bankasına yalı· 
rılan ınebaliğin yekunu takriben 350 bin 
isterling idi. Bu tarihe kadar yapılan tedi· 
yat da tnktiben 345 bin isterlingtir. 30 ha· 
ziranda tahvili beklenen mikdar ise 915 
bin İngiliz lirası idi. Türk hükumeti, anlaş
manın tatbikini iyileştirecek tedbirleri mu• 
zakere etmek üzere yakında Londraya mü
meıı" lt·r göndermek hakkında Jngilıeıe
nin yaplığı daveti kabul etmiştir.>ı 

0Ylediı'.7ı'n .. · .. .. d k' akı.,ıd•r. ıı sırrını dünyada anlayamazsınız ., ok! ~ .. e gore meraıum gunun e va ı .,. • ~ • . 
l' lıgu söylenen bütün kazalar asılsızdır. Siyasi sahada kazandığımız bu itibarı Ezmede abıde 

Bozcaada 22 - Boğazların tahkimi 
münasebetile Anadolu kıyısından adamıza 
gelen askerleri adamız halkı kendi vesaiti
le nakletmiş ve büyük bir heyecan ve te· 
zahüratla karşılamıştlr. Halk ve aıker se- h••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··,····:-

. . . d l'kl alkın viddetli alkışlarını mucip 0 dugu 
vınç ıçın e şen ı er yapıyor. Yapılan hü- gibi bilhassa bclediy · · H C .:l~rafımda mevzuubahs olan sak.at mu· süngümüzün sivri ucuna borçluyuz. Vak- Çanakkale harbinde yirmi yedi düşman 

tıptcn başka burnu kanayan bile yoktur. ,tile ıaarruza geçen koca bir orduyu bir avuç gemi.sini bir manga atkerle yirmi dört saat 
yük toplantıda söz söyliyen halkımızdan ve d . 'l • . . e Lrıyıll azım unatçı 

ı enız.cı crımı:ıın şevıt y 1 . 
Sokrat ncesunun coıkun hitabesi a8ker ve takdirdir. e gayret C!l f&YADI 
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Mavnacılar cemiyeti reisi ~o~ukt . 

Y akubu dolandırdılar D~nç:;;;J, 

MEKTUPLARI 
futbol Olimpiyatlara gidecek Milli 

takımı ve bir okuyucumuz 
Sultanahmet hafriyat yerinde bulunan bir defineyi 

satmak bahanesile 1900 lirasını çaldılar 

latanbul Belediyesinin teşebbüsü ile 
lstanbul dahilindeki l:) mektebin 
bahçesinde açılması kararlaştırılan 

l 
Eski mavnacılar cemiyeti reİ!İ Yakup 

sarip bir ıeltilde d-0landırılmıştır. Yakup 
Ovakimyan banın<ia bir yazıhanede tica
ret yapmaktadıT. Dolendınlışı biraz aarip-

keli. lstanbullular ıeytan gLbi aclamlar. Size ç~uk oyun yerleri dünden itibaren fa. 
inan olmaz, elimizden küpleri alır, mete • alıyete ba~lamıştır. Bahçeler tedrisat 
Jik venneClen bizi •var1ınız. evvela para-

1 
başlayana kadar devam edecek ve her 

lan verin dcmişlerdiT. O zaman da Yakup gün 2 muallim mektepte kontrol ola-
itiraz etmiş: rak bulunacaktır. 

İstanbul futbolünü yakından ıören ve 
spora kaı,ı bii;Jik bir alaka duyan okuyucu
lArınıızdan •iri •be fallları yauyor: 

- Son günlerde bütün ga:zetelcrln olimpi
yat meselelerile allladar olmaları benim de 
bir noktaya işaret etmeme sebep oldu. 

Bundan evvel blr çok milli temsili maçlar
da yüksek yararlıklan görülen Bedlt VP. Muh
teşemin acaba bu defa neden isimleri üze -
rinde durulmuyor? Yoksa bu 1kl kıymetli o
yuncunun unutıılmuına sebep birinin Fe -
r.erden ayrılması, diierin1n küçük blr klüpte 
bulunması mıdır? 

İstanbul Muhtelltlnde göstermiş olduğu gU: 
zel oyunile Milli takımın rakipsiz kalecisi oı .. 
duğunu lsbat etmedi ml? 

Muhteşemse yine B'!dli gibl' olrçok temsl11 
maçlarda, ve kendi klübünde ::ıaza1, dlkkn~ 
celbetmiştl. Bir de bunlar kadar unutulap 
Fenerbahçenln ve İstanbul Muhtclltlnln g{JJ 

bebeği Esat da var. Esat, bir zamanlar lıü r 

tün gazetelerin ve spor mecmunlarmın sltac 
yişlerle bahsettiği oyw1cu idi. Ne yazık ld1 

bunlar Mllli takıma değil tecrübe kampına: 
bile alınmadılar. 

tir. 
Sultanahmet kabveıinde - Boru mu var) demiştir. Alın para • o·v f M 'f S hh. M .. 

d b. 1 d C . · "'. · it ı Tı alır- ıger tara tan aarı , ı ıye u~ Yaltubun ahbaplarından Ali ismin e ır arı a aavuıun. etınHmız a ın a • f . l . . .. 
ettı~ erı de talebclerm vaziyetJerını 

adam günlerden bir aün Sultanahmetteki eınız paraları. l 
kahvelerden birinde otururken yanındaki Y akubun kasası yakından tetkik edecekler ve yorul • 
muada oturan ilU adamın konuşmalarına Nihayet bir hal çaresi bulunmuş, Ya - mamaları için tedbirler alacaklardır. İstanbul futbolunu yakmdnn göreıı 

Adana Sporcularından: K. İşisai kWek misafiri olmut ve anlamıı ki bu a • kup: 
damlar Sulıanahmet hafriyat yerinde çalı • - Benim evde bir kasam var. iki bin 
pn amelelordeodir ve pek mühim bir lirayı sizin gözünüzün önünde bu kasaya 
plCMle üzerinde k.onufltlaktadırlar. koyanz. Kuanın anahtarına siz alınınız. 

Hafriyatta bulunan define Altınları getirince kasayı açar, paralan alır, 
Bu konupna Sultanahmet hafriyatında anahtan bana iade edeniniz dcrrıit. bu 

ele seçirilen defineye müteallik.tir. iki a· ıekil muvafık bulunmlqluT. 
m.Je çah11rlaıken ilci küp dolusu altın bul- Bundan sonra Betiktqta Y akubun evine 
mutlu ve bu defineyi kimseye haber ver- gidilmi§, yüz lirası billhare verilmek üze
memeie, herkeeten aaklamıya muvaffak re 1900 lira bir mendil içine sayılmış ve 
olmutlardır. Şimdi bunu ıessiz ıadasız el- iki amele kendi eHerile bu paralan Yaku
den çıkarmak iMemektedirler. Fakat lııtan· bun kuasına koymutlar, kilitlemişler, a • 
bulcla tanıdddan emniyetli adam yoktur, nahtan alıp küpü ırotinnek üzere gitmiş· 
it duyulacak. define elden çıkacaktır. .- }erdir. Yakupla Ali de bu iki ameleyi evin 

Ahbaplık çivarındaki kahvede bcklemeğe başlamı§-
Ali kulak miaafirliğinden elde ettiği bu lardır. 

mühim malGmat Uzer.ine hemen harekete 
aeçmiı, ilk önce bu iki amele ile ahbap ol
muştur. Bu ahbaplık sonunda da kendisi
nin tanıdığı gayet zengin bir dosta defi • 
nenin utılmua kararlaştınlmıştır. 

Kasadaki paralar 
Aradan bir iki saat geçmesine rağmen 

ameleler gelmeyince Ali ile Yakup daha 
fazla beldemeği lüzwnııuz görmüşlerdir. 

Fakat bu dakikada da Yakubun kalbine bir 
Bu i~en kendisir# : de büyük bir pay çı- ıüphe girmiştir. 

kanlacağını uman ~li bu iki ameleyi doğ· - Ne idükleri beliniz adamlar. Kasa-
naca Yakubun Ovakimyan hanındaki ya -
zıhanesine götürmii'f ve bu iki ameleyi Ya
kupla tanııbıwnııtır. 

Ltanbullular 9eytandır, inan olmaz 
ilci amele iki kUp Ceneviz altını bulduk

larını ıöylenütıer ve Yakuba bu Ceneviz 
altınlarının nümunelerini göstermişlerdir. 

Yakup nümuneleri tetkik etmiş, pazarlığa 
cllitmit. amol.ler iıki küp altın için 3 bin 
füa iatemitler, Y akup bunu çok bulmuı ve 
neticede iki bin liraya uyuşulmuştur. 

Yekup ta: 
- Eh, İl oldu demektir. Getirin küple

ri, alın paralan demiştir. 
Fakat iki amele: 

nın anahtarını teslim ettik. Olur ki gece • 
leyin eve girerler, kasayı açıp paraları aö
türürler. Kasada para bırakmak doğru ol· 
maz, gidip kasadaki paraları almalı demiş· 
tir ve yanında bulunan ka!anın ikinci a • 
nahtan ile de kasayı açmı;ı, mendil içinde 
bulunan paraları almış, fakat mendili açıp 
ta baktığı zaman içinc::le para değil, para 
büyüklüğünde kesilmi§ gazete kaiıtları ol· 
duğunu aörrnüş ve o zaman başına gelen
leri anlamııtır. 

Bittabi 90luğu poliste almıştır. İki ame· 
leyi de Ali de, Yakup ta tanımamaktadır. 

Hafriyat yerinde de böyle amele buluna· 
mamı~tır. Define bulunduiu haberi de bit· 

- Olmaz demiılerdir. Bu İş biraz tehli- tabi ;•alandır. 

Dünkü kazalar 
Bir Ermeni genci denizde 

boğuldu 

F enerbahçe yangını 
Hasta ve ihtiyar bir adam 

yanarak öldü 

Ağırcezada iki mahkOmiyet 
Dün Ağırcezada Mustafayı öldüren 

Koca Hüseyin isminde bir adamın 
muhakemesine bakılmıştır. Hüseyin 
Mustafayı fÖyle öldürmüştür. 

Mustafa Gebze civarında gezerken 
bir ağacın üstünde bal peteği görüyor 
ve bunu alamayınca ağacı balta ile 
kesmeğe karar veriyor ve keserken 
Koca Hüseyin namındaki adam: 

- Milletin ağacını ne diye kesi~
sun, diye çıkışıyor. 

Çıkan kavga neticesinde Hüseyin 
tabanca ile Mustafayı öldürüyor. 

Mahkeme Hüseyinin bu suçunu sa
bit gördüğünden dün kendisinin 1 O se
ne hapse konmasına kara rvermiştir. 

Bedli bundan enelki temsili Rus maçmda 

Okuyuculanmıza cevaplanmız 
Gaıfantepte ölretm.en C. <Aücyetmes'e: 

Suların bukmma ujrayan bir 
mahalle 

Sorrularınl%A cıe.aptır: 
Balatta Hacı İsa caddesinde Yeni cadde ~ 1 - Sorduğunwa yazılan muhtelif yazıcılar 

ya.zarlar. Bu stitunlann datml muharrirleri Jı;ağııda oturan bir otuyacum11r yaeyor: 

:yoktur. - Geçenlerde Balatın Toptancılar soka ~ 
2 - Bu fıkralar mevkuf olarak yazılıyor - tında bir takım ıskaralar yapıldı. Fnkat pa. 

du. Onun için her zaman intişar etmeleri, zar günü yağan şiddetli yatmurlardan IOll• 

esasen asıl değildi. Bu sebeble ademi intişar- ra bir sürü dereler hasıl oldu, ıskanıJar tı • 
lan da, bir sebebe müstenlt değildlr. Elimiz- kandı, mahalle bir göl hallne geldi. Oeleıı 

de, bu hususta kl11 kaynaklar vardır. sular şiddetle hücum etti ve evlerin mecra-
3 - Mevcut ve sıraya girmiş eserler. tlm- !arını da basarak bizi çok: müşkül vaziycttf 

dllik size müsbet cevap vemıcmize imkfın bı- bıraktı, ev içleri sularla doldu, bütün ma • 
rakmıyor. Bu hususta itızarnr.ızm, alAkanız- halle halkı hep.birden seferber olduk, ellerı .. 
dan dolayı da teşekkürlerimizin kabulünü mtzde tenekelerle suları boşnltmag:ı. ba§la. • , 

dık. ' rica ederiz. 

• • • Bu su baskınlarına bir nihayet verllmeııı 

Hekimhandan ı. 8. rümu11arile mektup için alakadarların nazan dikkatini celbe9e4 * Arkadaşı Abdullahı, aralarında ıöndtttn üta: rim. D 

geçen bir kadın mes*!lesinden dolayı - Pul yollamayı unutmuşsunuz. Cevap -
öldüren Cafer oğlu Mustafanın da larınız bekliyor. Acele gönderiniz. 

muhakemesine bakılmış, ve Mustafa- • • * 
nın bu suçu sabit görülerek on sene on Ankarada otuyuealarımızdan Hü.seylne: 

gün hapse mahkum edilmiştir. - Bir sinir za.tl:feti geçirly<'rsunuz. 

Harbiye Ankaraya gidiyor 
Harbiye Okulu eylulde Ankarada 

yeni yapılan binasına taşınacak ve bu 
suretle 936 - 937 ders yılına Ankara
da devam etmiş olacaktır. 

9::J5 - 936 mezunlarının ağustosta 
merasimle diplomalarını tevzi ettik -
ten sonra taşınma faaliyetine geçiJe -
cektir. Mektebin sıraları ve bazı de -
mirbaş eşyası olduğu gibi bırakılacak-

Sabahları sabunlu soğuk su ve hHhı ile 
sllininiz. İyi kahvaltı ve kuvveUl geyleı· yi

yiniz, açık havada gezintiler yapınız. 
üç şişe de Nevropatin kullanınız. M1im -

kün olursa bu müddet zarfında bir ay kııdar 

tebdllhava ve lst.lrahat de tavsiye ederim. 

• • * 
Tosyada Arpa ıruannda V. özaıtm'a: 
- Bağ ve Balcılık hak.kında basılınlş blr 

çok kitaplar ftl'dır. Ankara caddcstndeld 
kütüphanelerden blrlnden isteyiniz. 

• • • 

Gürültü ile mücadele ve kahve 
radyoları 

Süı·eyya isimli bir okuyucumu? ya2ı)"or1 

- Beyazıtta Küpçüler sokağı 2 numaralJ 
evde oturmaktayım. Beyazıt meydanında bu .. 
ıunan üç kahvenin her üçünde de ayn ayri 
radyolar var. Bunlar sabah sekizden gece • 
nin ıı ilii. 12 sine kadar durmadan çalıyorlar. 
Benim gibi bu kısımda oturan herkes bu hal
den müştekidir. Alakadarların nazarı dikka .. 

tını celbederlm. 

~-- ----=--·· -· ·------
var mı? 1 

' 
tır. Şehremininde o&uan otuyucuJarunudan 

Harbiye Okulu binasına Maltepe Halis Ardis yazıyor: 

1 Gören, bilen 

Ablamı anyorum 

Askeri Lisesi taşınacaktır. Maltepe - Bizim burada bir buzcumuz var. Fakat 
Askeri Lisesi binasına da ihtiyat Su- buzcuya ne zaman ırttsek bir türlfı buz bu
bay Okulu taşınacaktır. ıamıyoruz. Halbuki bu buzcuda her sabah 
-··=ım . . ....... .. ... --·.,. .... .. ..... . ,...._ .............. yığın l'ığın buz gm. çarpar. 

Olti'nin Örecek köyünden İbiş oğulların ~ 
dan Dursun kızı Zülfiye Şayeste lsınini ala .. 
rak istanbulda bulunmaktadır. Kendl.slnJ 
dört aydanberl arıyorum. Bllenleı-111 adresl• 
me blldirmelerlırl dllerlm. 

Cibali odun iskelesinde oduncu Ö
merin deposunda talaş toplamakta olan 
Rizeli Şakir kolunu destere motörüne 
kaptırmış, ağır surette yaralanmış, 
Cerrahpaşa haıtanesine kaldırılmıstır. 

Hastası olan müştertıer için bu buzsuz -
luk cidden müşkül vaziyeUer ihdas ediyor. Dün gece sabaha karşı saat dörtte r- yeni Neşriyat 

F enerbahçede bir yangın olmutJ, bu '-------------- Bcledlyenln bu hususta. alakadar olmasını ve 
Poliklinik - Bu aylık tıp mecmuasının 

Folana Kölemen sokak l de mn:ıllim Nlı 
mndan Örecek köylü küçük Süleyman. 

yangında Haralambos adında ihtiyar burnda bol buz temJn etmesini dilerim. 
temmuz sayısı tanınmış doktorl:ınmızın yn-

bir adam da yanmıştır. 

*Aksaray Abdüllatif paşa sokağın- Haralambos Yunan teb'asındandır 
da oturan seyyar balıkçı Ömer deniz - ve 70 yaşındadır. Fenerbahçe gazino

de bir katır bulmuş ve bu katırı başı sunun kulübesinde yatıp kalkmakta -
boş bırakmıştır. Katır da ürkmüş, so - dır. Dün akşam yine gazinosunun ku

kakta oynamakta olan 8 yaşındaki Ka- lübesinde yatarken kulübenin üst ka
mil adında çocuğu çiftelemiş ve çocuk tından ateş çıkmış, üst kat tamamen 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. yanmış ve ateş bundan sonra söndürül-

* Kumkapıda oturan Hırant ile müştür. 
akrabalarından Hamparsom ve Nobar, Yangın söndürüldükten tonra ku -
Yenikapı önlerinde sandal ile gezer • l".b · · · H ı h 1 k N ba b. l .. .. u enın ıçı aranmış ve ara am osun 

d
er :n ol r ıbr. arda thk yuzmek uzere yanmış cesedi bulunmuştur. 
enıze atamış, ır a a çıkmamıştır. 

Ceç vakte kadar etrafta Nobarın cese- Yapılan tetkikatta yangının uyu • 
di arandığı halde bulunamamıştır. makta olan Haralambosun baş ucun -

* Drogist Mazon otomobili ile köp- daki yanar lambanın devrilmesi ile 
rü üzerinde bir kaldırımdan diğerine çıktığı ve hasta olan Haralambosun 
geçmekte olan AJiye çarpmış, vücudu· kaçmıya muktedir olmıyarak yandığı 
nun muhtelif yerlerinden yaralamıştır. ve öldüğü anlaşılmıştır. 

* Üsküdarda oturan 11 yaşlarında 
Muzaffer dün Be~iktaşta bir çınar a- Yedikulede güreş müsabakası 

Yedikulede fspitalya bahçesinde Sa
matya Halk Partisi tarafından bir gü
reş müsabakası yapılacaktır. 

ğacına çıkmıf, düşmüş, vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya -

~.ı~t·~·~---· . ... .. . ... .... .. ... -~ 
Tnksim bnhçesinde 

Halk Ope .. etl 
Bu akşam 21 ,45 de 
Melek ve Muhlis 

Sftbahaddinin 
iştira kile 

AYSE 

Müsabakaya şehrin tanınmış büyük 
başpehlivanları iştirak edecekler ve 
kazananlara 80 liradan 1 O liraya kadar 
mükafat verilecektir. 

Amerikah Riket gitti 
Program h~r hafta Amerikalı Riket şehrimizden Yu • 

değişir nanistana hareket etmif tir. 

zılarlyle çıkmıştır. • • • 
:uaıatyatla Kara humma hakkında :razı 

Ağaç - 15 inci sayısı Necip Fazıl, Mustafa BUTON ULKE.Y-lı 
gönderen okuyucumusa: 

Şckip, Suüt Kemal, Cahlt Sıtkı, Mahmut - İmzasız ve sarih adressiz olan mektu- HERC.üfi Ragıp, Asal Halet, Salih Zeki, Ccv - b tme ......... mazuruz um1zu neşre ..... . 
det Kudret, Ahmet Hamdi. İsmail Safa . . ,. 
ve Şerif Hullısinin yazıhriyıe çıktı . Ayrıca 

:uanisa Turıut111 İstiklal mahallesinde 
• Derdi oğlu Mehmet Fevz.i oğlu T:ıhsine: 

kronikler, resim ve karikatürler vardır. 

r 
Nöbetçi 

--, 

Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Akaarayda: {Etem Pertev). Alemdar
da: (Ali Rıza). Bakırköyünde: {iste· 
pan). Beyazıtta: (Belkis). Eminönün
de (Beşir Kemal, Cevat). Fenerde: (E
milyadi). Karagümrükte: (Suat). Kü
çUkpazarda: (Hasan Hulüsi). Samat
yada: (Erofilos). Şehremininde: (Na
zım). Şehzadeba§ında: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: (Bar· 
but). Kasımpaşada: (Vasıf). Merkez 
nahiyede: (Galatasaray, Garih). Şi§li
de: (Maçka). Taksimde: (Kemal Re
bul, Kurtuluş). • 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryo]unda: (Rı
fat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar İm· 
rahorda: (İmrahor). 

- Ankara musiki mualllm mektebine gir
mek için llk mektep mezunu olmak, musiki
ye istidadı bulunmak, yaşı 12 den küçük, 
14 den büyük olmamak ve tahsile manl bir 
J:mstalığı bulunmamak llzımdır. 

Kayıtlar ağustos 20 den ı eylüle kadar de
vam e<ler • 

• • • 
Tekirdağ'da ltlestan Mebmede: 
- Orta Orman Mektehine kaydedllnıek 

için Orta Mektep mezunu olmak, yaşı 20 den 
aşağı olmamak, sıhh1 vaziyeti mükemmel 
olmak laıımdır. Kayıtlar 15 ağustm.;tan 15 ey
lüle kadar devam eder. 

fıf• 
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' DAKt ~iR Tl.&N 
P>UTÜN ÜLKEYİ HER ~N DOLA$1 

TAKSİM BAHÇESİ 
Parisin Foli Berjer, Gomon Palas, Param it, Skala Ber.lin, London Kolos~ um 

Tiyatroları yıldızlarından müteşekkil 3.> kişilik büyük He\ n, 
40 dekor, 400 kostllın 

TAMARA BECK 
Her akşam bllyük muv_rrakiyeUo devam ediyor. 

saat 24 te K A R A M B A D A N s 1 N G 
Tel: 4J703 
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HABERLERİ E ET 
ı ızı cahamamda 

ahsul çok bereketli 
Yeni yapbnlan halin inşaah bitirildi. Bir çok köyler 

yeni hal sayesinde bolluğa ve müşteriye kavuştu 

17 yaşında 
Bir delikanlının 
Cinayeti 
Bir namus meselesinden 
ayni yaştaki arkadaşını 
öldürdü ve toprağa gömdü 

Çanakkale (Hususi) - Şehrimize bağ· 
lı Ayvac.ık köyünde bir kaç gün evvd kor· 
kunç bir cinayet meydana çıkanlnıı,tır. Ya
pılan tahkikata göre hadise şudur: 

Köyden 17 ya~lannda Yusuf isminde 
bir genç ile, arkadaşı gene 1 7 ya§ında Kô& 
mil 1 O gün kadar evvel gezmek üzere bir 
bahçeye gitmişler, orada her ikisi arasın· 
da bir namus meselesinden kavga baş gös· 
termiştir. Vak'a tenhada cereyan ettiği için 
kızışan lı:.avgaya kimae müdahale edeme -
ıniı. Kftmil arkadaıuıı taşla, odunla baııına 

Antepte eski Ye köhne mezbaha arkasında yükselen yeni nıezhaha 

Gaziantepte belediyenin 
metodlu çalışmaları 

Önüm~zdeki sene başlanğıcında ( 200 ) bin lira 
sarfıle şehre halkın içebileceği iyi su getirilecek 

• vurarak öldürmüş, cinayetini örtmek için 
,,....İlllllİI~ de Yusufun cesedini toprağa gömmüştür. 

Caziant:p, (Hususi) - Belediye, /Halkın ve şehrin en mühim ihtiyaçlarr
çok ~ısa bı: zamanda hi~iri ardı sıra na cevap veren bu yeni müesseselerin 
yaptıgı yenı ve modern meyva ve seb- varidatı sayesinde 93 ı de · ·· · · 

Kmlc:ahamamm yeni bili 

Kızılcahamam (Hususi) - Bu yıl yazı kükürtlü, diğeri de çeliklidir. Kükürtlü ha· 
burada geçen senelere nisbetle tesirini biraz mamd: romatizma. felç ve kötürüm ıırbi 
geç gösterdi. Uzun müddettenberi devam hastalıklar tedavi ediliyor. diğerine de an· 
etmekte olan yağmurlar ancak bir iki gün cak doktorların müsaade ve verecekleri ra· 
evvel nihayete erdi. porlarla girilebilmektedir. 

Havalnnn böyle uzun müddet bozuk Kızılcahamamda imar faaliyeti 
gitmesine rağmen mahsul çok bereketli ol· 
tnuştur. Buğdny, arpn bu yıl şimdiye ka· 
dar emsnlinc tesadüf edilmemiş derecede 
çok mebzul ve b • •cketlidir. 

Geçen seneler otsuzluk yüzunden köy· 
füler hayvanlannı ellerinden çıkarmağa ve 
knsaplnra yok pahasına eatmağa mecbur 
ko.lmı~lardı. Halbuki bu yıl hayvan fiatla· 
nnda ot bolluğundan dolayı daimi bir yük
seliş göze çarpmaktadır. 

Hnvalann müsait ve sıcak oluşu halkı 
mesire yerlerine ve soğuk su banyolarına 
göndermektedir. 

Kızılcahamam banyoları 

Bu yıl Kızılcahamam banyoları müza • 
Ycdeye çıkarıldığı vakit yurdun her tara • 
fındnn bir çok talipler gelmio ve neticede 
geçen seneki icar ücretinden 500 lira faz -
fasile Ahmet isminde birine ihalesi yapıl· 
rnıgtır. 

Müzayedeye girip te muvaffak olamı -
Yan kımselerin, Ankarada ve diğer v.iliyet· 
lerde Kızılcahamam aleyhine propagan • 
do. yaparak hamamlarda yılan bulunduğu
nu halka ilan etmekte oldukları görülnıüı
tür. Halbuki hakikati halde bu hamamlar• 

da yılan yaşamasına imkan yoktur. Çünkü 
hamamın sulan 50 santigrat gibi yüksek 
bir derecci hararette akmaktadır. 

Kıulcnhamamda iki hamam vardır. Biri 

anisada heyecanlı 
miras davası 

bir 

Kızılcahamam belediyesi tarafından yap· 
tmlmakta olan halin bir kısmı ikmal edi· 
Ierek halkın istifadesine açılmıştır. Ha -
le civar köy, kasaba ve kazalardan bir çok 
kimseler gelmekte ve daha şimdiden ateşli 
alış veriş yapılmaktadır. 

Evvelce parasızlık yüzünden bir çok sı
kıntı ve mahrumiyetlere duçar olan halk 
ve memurlar bu vaz.iyetten çok memnun· 
durlar. 

Ve arzu ettikleri her hangi bir şeyi ko • 
laylıkla tedarik edebilmektedirler, Bele -

diye halin 100 metre ileriai.nde bulunan bir 

çe~eyi de bina dahiline almağı kararlaş
tırmı§ ve işe başlamıştır. 

Bundan bir müddet evvel bir kısmı ik· 
mal edilen Kızılcahamam hafta durak pa· 
zarının mütebaki kısmı da ikmal edilerek 
faaliyete bn~lamıştır. Banyolara gelen zi· 
yaretçiler de bütün ihtiyaçlarını bu pazar 
yerinden temin etmektedirler. 

Bu pazarda sade yağ 50 kuruşa, yumur
tanın tanesi 30, marul 40 paraya satıl • 
mı~r. Kabak, semizotu, soğanın kilosu 

100 paraya, koyun 30, kuzu 25 kuruştur. 
Yerli patlıcan, ve taze fasulya henüz çık· 
madığmdan Ankaradan gelmekte ve he· 
her kUosu 1 O kuruşa satılmaktadır. Bu se· 
ne yoğurt ta çok mebzuldüT. 

Alacada dereye yuvarlanan 
bir manda arabası 

Manisa, (Hususi) - Manisa mu- Alaca, (Hususi) - Burada sabaha 
hitinde büyük bir alaka uyandıran ve karşı bir kaza olmuş, tarlasına gitmek
I<ara Osman mirascıları lehine netice· tc o1an köyden Ali çavuşun karısı ve 
lenen miras davası, temyiz hukuk çocuğunun bindiği araba kasaba orta· 
:mahkemesi heyeti önünde rüyet edil- sındaki dereden aşağı yuvarlanmış, 
:tniştir. kadın muhtelif yerlerinden yaralan -

Birinci reis İhsanın başkanlığında mış, çocuğa ve mandaya bir :;ey olma· 
"e otuz hakimden müteşekkil mahke - mı~tır. 
:tne önünde eski Adliye Vekili Mahmut Samsun lisesi izcileri 
Esat Bozkurt müdafaasınt . yapmış; Samsun, (Hususi) - Lise izcilerin-
bundan sonra mirascılar lehme karar den 200 kişilik bir kafile Derbend ile 
Verilmiştir. Kirazlık arasındaki sahada kurdukları 

Yusufun birdenbire ortadan kayboldu· 
ğunu gören ailesi :zabıtaya müracaat edin· 
ce. hadise üzerinde tahkik.at yapılmıj. on 
gün evvel delikanlının ar.kada:iı Kamil ile 
beraber köy, dışındaki bahçelere gittiği an· 
laşılmı~ katil biraz aıkıFırılınca biitün cür
münü itiraf etmiştir. Y11sufun cesedi bah -
çede loprak altından çıkarılmış, Kamil ad
liyeye verilmiştir. 

Çanakkale (Hususi) - Şehrimizin E
ronköy nahiyesine bağlı Elmacık köyün • 
den 35 yaşlarında Mustafa isminde bir 
köylü bir hiç yüzünden üç kardeş tarnfın
dan ağır surette yaralanmıştır. 

Mustafa köye dönerken yolda bindiği 
kaura nasılsa kaçırmış, hayvan o civarda 
Kara Ahmetlerin nohut tarlasına daim~ • 
tır. Tarla sahipleri olan Halil, İsmail ve 
Mehmet .isminde üç kardeş suçu Mustafa. 
da görerek. zavallıyı 90pa, taf ve odunla 
ölüm derecesinde yaralanuşlardır. Suçlu· 
lar yakalanmıştır. 

Bir ıduvar çöküntüsünde üç çocuk 
öldü 

Çannkkale (Hususi) - Ecenbattn nkun 
d ircsinc ait kereste mağaznsmın duvarı 
bir kaç gün evvel birdenbire çökmüş. du· 
var dibinde oynıyan 6 şar ya~nd iki er· 
kek çocukla 8 yaşında bir kız çocuğu ta~· 
ların altında kalarak ölmüşlerdir. 

b 
. ~ ' - yuz yırmı 

ze satış pazarı, uz fabrıkası ha bar- bin lira olan bütçe hu y I ·· ı b kh Lı._ • ı yuzatmış eş 
sa. ane ~e .mez~dan yılda yet - bin liraya çıkmıştır. 
mış beş hın lıra vandat temin etmekte- Bel d" .. ·· ·· d ki 
dir. e ~y~ ~~un:uz . e sene başlan . 

.. gıcında ıkı yuz hın lıra snrfile on dört 
Bu muesseselerin inşası için earfe- kilometre meıia.fed h bo l 1 

d ·ı ·· b' 1. en şc re ru ar a 
ı en para yuz ın ırayı bulmamıştır. iyi su getirecek.tir. .... ...... ________ ~---

Küçük bir yavru dereye 
yuvarlanıp boğuldu 

Kızılcahamam, (Hususi) - Kaza. 
mızın «Akdoğan>> köyünden ~yşe is
minde bir kadın henüz bir yaşındaki 
çocuğunu yanına alıp ekin biçmek ü -
zere tarlaya gitmiş, çocuID,ı bir tarafa 
bırakıp kendisi ekin biçerken çocuk 
emekliyerek dere kenarına kadar git
miş ve oradan da dereye yuvarlanmış
tır. Biraz sonra çocugunu bulamıyan 
ana telaşa düşerek aramağa başlamış, 
köylüler ancak iki saat sonra çocuğun 
ölüsünü dereden ~arahilmişlerdir. 

lslahiye mektebi 
lslahiye (Hususi) - Üç sene evvel 

başlandığı halde tahsisatın bitmesi yü
zünden yanda kalan f slahiye Merkez 
mektebinin ikmali inşası için gereken 
tahsisat verilmi~ ve binanın inşasına 
başlanmıştır. 

Kütahyada et ve sebze 
saltş yerleri 

Kütahya (Hu5'Usi) - Et ve sebze 
satışının sıkı bir kontrolden geçirilmesi 
için bu gtbi esnafın toplu vaziyette bu
lunmaları düşünülmüş ve belediye 
meclisinin verdiği kararla kasaplar bü· 
yük ve sebzeciler de küçük hedestana 
kaldırılmıştır. Fakat semtlere olan u . 
zaklığı yüzünden halk buralardan müş· 
teki bulunmaktadır. 

Tirede bir kız kaçırma hadisesi 
İzmir, (Hususi) - Tire kazasının 

Çiniyeri köyünde çirkin bir hadise ol· 
muştur. Bu köyde Kuru oğlu Mehme 
elin çardağına baskın yapan Kemerde· 
reli üç delikanlı, on yedi yaşında Dudu 
~mindc güzel bir kızı kaçırmışlardır. 
Silahlı delikanlılar hadise esnnsında kı· 
zın annesini tabanca kabzasile yarala· 
rmşl dır. Zabıta suçluları yakalamış • 
tır. 

Tarsus da su derdinden kurtuldu 

Temel atma merasiminde bulunanlar 
Tarsus, (Husust) - Bir kaç gün işler hakkında kısa bir nutuk söylemiş 

evvel T arausun içme suyunun şehre ve müteakıben vali Rüimeddin de, kı

gelme tesisatının temel atma töreni ya- sa bir nutuk söyliyerek ilk harcı te. -
pılmıştır. mde koymuştur. Su fılitıe olduktan 

Onlar, yambaşnnda konu uyorlardı •• 

Ben kulak misafiri oldum: 
- Akbabayı nasal buluyoı nl 

- Blıaz. hafif .. 
- Öyle. ammn gene işe yarıyor. 
- Evet, fakat ben Karikatürü ter· 

cih ediyorum. 
- Çocuk mecroualıırına ne dersin? 
- Çocuk Sesi ile Afacan fena değil-

lerdi. Yeni çıkan Gelincik, filin nafile.. 
- H ıt:km r,' ben d baktım; al -

m dım. 

- Ayda Bir na }) 
- Çok fe , biç • 
-Yedi Gün? 
- Ayda Birden iyi, fakat ben Re ~ 

simli Perşembeyi hepsine tercih ediyo
rum. 

Alacada dolu V8 yıldırım kampı bitirmişler ve şehire dönmüşlcr-

Alaca, (Hususi) - Evvelki gün dir. --· , ·-· . ,,,.__ .... 
burada 20 dakika aüren yağmurla karı- kasabanın yakınında bulunan çayı~
~ılt bir dolu yağmış. hasadın iki gün lara yıldırım düşmüş, yığın halinde hır 
dUrrnasına aebep olmuştur. Bu arada çok otları yakmıştır, 

Törene bir çok davetliler ve halk iş
tirak etmiştir. ilk defa belediye reisi 

söz alarak T arsusta şimdiye kadar ya
pılmış olan ve bundan sonra yapılacak 

sonra şehir evlerine dağılacaktır. 

Bu teaisatın edecek temmuzd bi -
tirilmesi muhtemeldir. Bu retle bir 
yıl sonra, Tarsus su derdinden kur -
tulmuş olacakbr. 

- O tabii bir şey .. HB cihetten mü· 
kemmel! 

- Ben gtme ondan aldım. 

- Esasen kapışan kap nıı, hiç elde 
kalmıyor. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 
Mecmualar hakkında doğru ve yahut 

yanlı§ fikirler yürüten bu iki kişiyle ko· 
nuşmak, kendi fikirlerimi de söylemek 
istedim: 

- Hasan Beyciğim! 
ine göre... 

_ ltittiii-1 ... 
Dllf .. 

Seni kudm köpek ·- ıaır·ı . . . Bunun tedavisi 
· old~ &'Öre •• 

mümkün] .. · · · Otunnuı. pis pİ$ ne _!fütü-ı Hasan Bey - Tedavi ka-
nuyonuıı 1. retrnez de lwdururaam, kimleri 

uıracağunı düıünüyoruml 

- Affedersiniz baylar, dedim, ba 
mecmualan ııiz muntazaman takip cdi· 
yor musunuz? 

- Eveti 

- Okumak zevki demde sizde bu 
kad r f zln ••• 

Yüzüme bir tuhaf baktılar: 
- Okumnk ıru? Biz hiç bir me~mu -

yı okumayız .. 
- Y n öyledir dd ? ? ) ~ ? 

İzah ettiler .. 
- Kese nğıdı tüccarıyız.: mecmua. 

lan kilo ile satın nlır. kese kağıdı yap • 
t•\:tan sonra tekrar satarız. 

lMSET 
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Kanatlı Trans Atlan tik 
100 yolcu alarak saatte 350 kilometre 
sür'atle uçacak bir tayyare yapılıyor 
Yolcuların istirahati 

tayyarede dans 
için herşey 

salonu bile 
düşünülüyor, 

bulunacak 

Bir Fransız mnhendisinin yapmıya teşebbl\s ettiği tayyarenin rnaıctaı 
insanlar ~ayy~reye ~·~met ve eh~mmi- \ bu itde.n anlayan mühendisler zaruri gör-

yet verdiklerı tarıhten ıtıbaren bu ugurda mektedırler. . .• 
büyük fedakarlıklar yaptılar, ve mühim Ağır olmakla beraber ıur atle de wuça· 
muvaffalüyetler de elde ettiler. cak olan bu tayyarelerde yolcu, u~tugunu 
Jülvern"in zengin muhayyilesi Aerobuı"ler- hissetmemeHdir. Bunun için de yegane ça-

ll b h •W• h kes gu""lmü•tÜ Bu re, tpene tayyarenin büyük ve ağır olması-aen a 1ettı1rı zaman er ., · . "b"d" 
k h ·1 · l b" ibiri dır. Havalar da tıpkı denızler gı ı ır. sün dünya artı ava 1remı eny e ır • 1 1 

L l j""I ·· haklı ol- Büyük tekneler denizin da ga arına na-
ile çok ya&ın aımıı ve u vern ın sıl tahammül ederlerse, büyük hava tekne-
tluiu anlB!llmııtır. .. l k 

.. .. d leri de, hava aarsıntılarına oy e mu ave-
Bir gün gelip te dünyamızın yuzun en, ed I 

"d k h" met er er. 
lfjğer yıldızlan fethetmeğe gı erse ıç Ew ) ed hını İçebi-

. . cer yo cu, tayyar e ıara 
hayret etnuyelım. lir, yemeğini midem bulanmadan yiyebilir 

Lindberg, büyük bJr kahramanlık gÖı· ve gece de müsterih uyuyabilirse, bu yol
lererek Nevyorktan Pariıe uçtuju zam~n, culuiu tercih etmemeıi için eebep kalmaz. 
tayyarelerin ticari itlerde de kullanılabile- Kanath Cemil. 

eeii hatıra seldi. Sonra Almanların Hin- Amerikalılar timdi 135 tonluk bir ha-
denburı zeplini hava nakliyatının mükem· va gemisi inp etmektedirler. Bu itde A
mel eurette yapılabileceğini isplllt etti. merikalılardan geri kalmak ietemeyen ln-

Şirndi Amerika, lnsiltere, Fransa, ltal- gilizler iae tezgahlara 150 tonluk bir tay
,.. Almanya, öyle tayyareler inp ediyor· yare koymuılardır. 
)ar ki, zeplinin rekorunu yakında mutlaka Halbuki bizim bugün müthiş büyük 

kıracaklaıdır. tayyare diye tavsif ettiğimiz uçaklar 40 to-
Bu yapılan tayyareler, bildijimiz ıekil nu geçmemektedir. 

•• tiptedirler. Fakat uzun mesafeler ıç:ın Bir Framaz Projesi 
limdi kulluulan tayyarelerden istifade et• Fran11z tayyare mühendislerinden Ge-
mefe imkan yoktur. Paris ile Nevyork a- orgs Hamel yeni bir proje yapmaktadır. 
ruında eeyahat etmek, Paris ile Balin ve· Bu projeye nazaran inp edilecek hava ge

,. Londra araıında tenezzühe çıkmağa misi 330 ton olacaktır. Kıymetli bir deniz· 
benzemez. Mütteri ve yolcular için her tür· ci ve emaaleiz bir inşaat mühendisi olduğu 

16 .babı iıtirahati temin etmek llzımdır. kadar havacılıktan da çok iyi anlayan mü 

Tayyareye binen YQlcunun bir iki ter
cih eebebi vardır. Evveli zamandan ka· 
anmak ister, ıonra da aallanmadan kork
madan rahat rahat eeyahat etmek emeHn
Cledir. 

hendiı, bahriye nazırı Pietri' nin de teıvikini 
görmektedir. Ve bütün plinlannı hazırla• 
mıttır. 

Verdiii izahata nazaran yapacağı ma· 
kine yukarda da söylediğimiz. gibi 330 ton 
olacak ve natte 350 kilometre ıür"atle 

uçabilecek-tir. 
Günler ve saatlerce devam edecek yol

culuklar için, miitteriye tek bir koltuk ve· 
rerek buradan kımıldama demek. ona bu 
tayyare ile eeyahat etme demekle müsavi-

Gövde baıtanbap çelik olacak, ve bir 
torpidoyu andıracaktır. 

Mühim makine aksamı, kuvvetli çeJik

ten yapılacak. " Normandyaaa inıaat 
tekniiinden ilham alınacaktır. 

dir. Müıteriye her türlü niabet muhafaza 
edilmek prtiyle, tranaanlantikdaki rahat 
•• konforu temin etmek lizımdır. 

Denizde de tıpkı ıür' atli motörler gibi 
yüzebilecek, daha doirueu hem tayyare ve 
hem vapur olacaktır. 

Konforu olan bir tayyare aju olur. içi· 
... motf aiını, yatak kamaralannı, lokan• 

tuanı, bannı yerlettirmek ve mühim mik· 

ta.la yük tqımumı temin etmek lizım 

plince, onu aiır yapmaktan batka çare 
~ıyacaktır ve bunun için de çok bü· 
pOk deniz tayyarelerinin inta edilmeeini 

ip.de Neler Olacak 
Teknenin bir torpido teklinde olacaiı

nı eöylemiftik, boyu 70 metre uzunluğun
.da inta edilecektir. Eni 7 metre ve yükeek
liii de 12 metre olacaktır. 

-CÖNÜL~ iSLE·tıı 
Karılarını 
ihmal eden 
Kocalar okusun 
cKıakanç bir kadınım. Senelerce ui· 

..,tun, her türlü vasıtaya bat vurdum, 
kocamı rakıdan ve gece gezmelerinden 

'Yaz geçiremedim. Arkadaıları tarahn • 
tlan aldıiım atk mektuplarını reddettim, 
bndiaine ihaneti aklımdan bile ıec;ir • 

aaedim. Fakat nihayet bir sün kocamın 
bir kızla eevittiğini öirendim. O vakit 

k.dınlığım isyan etti. O beni naml al • 
dattıya, ben de onu aldatmağa karar 

:Yerdim. Önüme çıkan bir gençle dost 
oldum. Fakat ıimdi azap içindeyim. 
itin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyo • 
ıum.» 

o. o. o. o. 
Hala ecH,onun kızım. Koca. laanet 

....... .-~ fe7 - yola 

............ cehMie plapnalctır. On· 
dan intikam almala blmuık evinizi ,.. 
br, aizi eefalete lirilder. Ra.laelcUii • 
niz ıenç Iİze yefah bir arbd., olamaz. 
it meydana çakınca o da aizi bnlup ka
çar. Onun için ita~ yoldan dönü
nüz. S..detiaisi ...,..... uayaua Ye ko
canm evinize ıeri ıetia meje çeıbpnıs. 

* Calatada Semra: 
Evlenmeden evvel teldifıizlikte ileri 

1 
sitmemeniz daba dojra olar. Bu müna
aebetiniz nlenmeye müncer olmazu, 
ileride evlenmekte PÇlük çekebilini
niz. Ne kadar ciddi, Yakur, ihtiyatlı du
rursanız erkejia de o kadar leY8iaini ka
sanır11nız. 

* Ceyhanda Emine: 
Fula hayale kapıhmf ıöribıüyonu • 

buz. Şimdi aarhopanuz aydmcay• 
lraclar hiç bir fe7 7apmaynm. 
Aydclıinm zamm brar •erinİnİa. 

Abi takdirde . tok . pipnan oJa. 
ltilininia. . . TETZE 

Tam 100 yolcu istiap edecektır. 
Bu yolcular transatlantiklcrde bulduk· 

ları konforu burada da bulacaklardır. 
60 tane yatak kabinesi olacak, bunla

rın 20 tanesi birinci mevki yolculara mah
sus olacağından 20 yolcu istiap edecek, di
ğerlerinde ikiıer kişi yatacaktır. Kamara, 
lavabo, masa ve koltuk sığacak kadar ge
niı yapılacaktır. 

102 kiıinin birden yemek yiyebileceği 
bir salon mevcut olacağı gibi sigara odası 
briç salonu da olacaktır. Baıka bir salonda 
da çiftler dansedebileceklerdir. 

Tayyare üç kat olarak inşa edilecektir. 
Tek kanadlı olacak ve kanadın baıtanbaşa 
tulü 1 1 O metre olacağı gibi makinenin kuv
veti de 48 bin beygir kuvvetini bulacaktır. 

Tehlike Yok! 
Mühendis her türlü tehlike ihtimalleri

ni bertaraf etmeie c;alıımıttır. Evveli, ma· 
kine bozukluklarını tamir etmek imkanını 
bahtetmiı ve motörlerin arasında insanla· 
rın seçebilecekleri yerler bırakmıttır. 

Şimdiye kadar havada bozulan motör
ler tamir edilemiyor, veyahut da kanatla
rın üzerinde makinistlerin fevkallde kah
ramanlık ve cesaret göstererek canbazlık 

etmelerini icap ettiriyordu. 
Birinci emniyet tertibatı: Motörlerin 

haddinden fazla kuvvetli olmalarına intaç 
etmiıtir. 

Bundan baıka dört tane de ihtiyat mo· 
tör konmuttur. Hava gemisinde mürette· 
batın miktan çolc olacağı için makiniet ve 
plodar 11k ıık deii§tirileceğinden, asabı 

bozuk adamlar makinenin idareeinde bıra
kılmıyacaklardır. 

Buna raimen ıene bir kaza vukua ge• 
lecek olsa bu eefer tayyare denize inebile· 
cek, ve arkaıındaki uakurlar va11taeile, 
ıeyahatine bir vapur teklinde devam ede
cektir. 

Mösyö Hamel muvaffak olursa bu eee· 
riyle ilme ve Fransa hükUmetine büyük 
hizmette bulunmuı olacaktır. 

Fıstık rekoltesi duştu 
Antep (Huıuıi) - Fıstıklara iriz 

olan zenk haıtalığı rekolteyi % 60 dü
fÜrmüttür. Mahıulün en çok haaara 
uğradığı Aril ve Battal köylerine gi • 
dilerek haıtahğm izalesi için muh
telif iJAçlarla tecrübeler yapılmıt ve 
bunlardan bilhaaaa deli tütün suyun 
dan fayda görüldüğü müşahede edil -
mittir. 

r 
Tarihi Tablo 

, 
müsabakamız 

Reylerinizi göndermekte 
acele ediniz 

Tarihi tablo müsabakamızı kırk 
tablo ne§rederek 5 temmuz tarihinde 
bitirmiı bulunuyoruz. Müsabakaya 
baıladığımız zaman da yazdığımız aibi , 
ok~ucularımız bu kırk tabloyu kese-

cekler, en ziyade beiendiklerinden 
baılamak üzere, numara sırasına ko
~p bize ıeöndereceklerdir. Neticede 
en çok beienilen tabloya rey verenle· 
re botlarına gidecek hediyeler takdim 

edilecektir. Hediye alabilmek İç.İn ta1-
ra karilerimiz de dahil olduğu halde 
münbakaya 26 temmuz pazartesi ak· 
tamına kadar iotirak etmjf olmak Ji
zım~ır. Acele ediıüzl 

----------------------------... J 

Teminu. 22 

Litvinof kimdir ? 
Dost Rusyanın 60 ıncı yılını kutlulayan kıymetli 

Dış Bakanının hayab 
Sovyet Rusyanın en tanınmıt ricalin-

den olan Dış Bakanı Litvinof bir iki gün 
evvel altmışıncı yıldönümünü kutluladı. 

Litvinof, bugünkü diplomasi aleminin 
en yüksek simaları arasındadır. Kendisi, 
bu yolda kazandığı muvaffakiyetle gerek 
Stalin"in, gerek bütün memleketinin itima• 
dına bihakkın layık olduğunu göstermit· 
tir. Ehliyeti, vukufu, yalnız yurddaşlan ta
rafından değil, bütün dünya siyasileri ta· 
rafından teslim olunmaktadır. 

Litvinof altmıı sene evvel Bielostok"da 
doğdu. Tahsilini bitirince Ruı ordu· 
sunda askerlik vazifesini yaptı. Daha son
ra ihtilalcilere katılarak 1898 de Soıyal 
Demokratl~ra iltihak etti. il.ide birde Ruı 
zabıtası tarafından yakalanıyor ve pek ka· 
ha muamelelerle karşılaşıyordu. 1901 de 
gizli bir matbaayı itletmek suçundan hapse 
atılmıı ve iki sene sonra kaçmağa muvaf
fak olmuıtu. 

1903 de Rus Sosyal Demokratlar iki- M. 1.fvinof 
ye ayrıldıkları zaman Litvinof Boltevikler- ri memleketi namına muvaffakiyetler ka· 
le birleşti ve PetretJburgda Novaya Zhizn zanıyor. 
(Yeni hayat) adını tatıyan bir Bolşevik M. Litvinofun arsıuluaal şöhret ka· 
gazete tesis etti ve gazetenin idaresini der· zanması 192 7 de, silahları azaltma konfe· 
uhte etti. ransı müzakereleri esnasında başlar. Litvi-

Litvinof 190 7 de Rusyayı terketmek nof o zaman Sovyet Birliği namına blitün 
mecburiyetinde kalarak Jngiltereye,gitti, o- orduların, donanmaların silahların, harp 
rada on ıene kaldı. Bu müddet zarfında fabrikalarının, bütün harp üslerinin, kale 
katiplik, Rusça hocalığı gibi iılerle meıgul ve istihkamların, müdafaa dairelerinin, or· 
olarak maitetini kazandı. Litvinof ayni za· tadan kaldırılmasını istemiı ve o zaman 
manda Bolşeviklerle birlikte çalışmağa de· siyasi realistlerin hepsi de bu teklifi büyük 
vam etti. 190 7 de Stutgart' da toplanan bir şaka saymışlardı. 
beynelmilel Sosyalist kongresine girdi. Da- O zamandan beri bütün dünya de\i let· 
ba sonra da beynelmilel Sosyalist bürosun- leri harıl harıl silahlanıyor ve yeni bir harp 
da çalııtı. bekliyor. 

1918 de, Sovyet hükumetinin teıek- Fakat Sovyet Ruayanın Dış Bakanı 
külünden kısa bir zaman sonra Litvinof fikrini değiştirmemittir. Bir kaç hafta 
Rusyanın Londra eefirliğine tayin olundu. evvel Cenevrede Sovyet Birliğinin sulhu 
lngiltere hükumeti, kendisini resmen tanı- korumak için tam terki teelihata taraftar 
mıyor ve onunla ne it yapacağını bilmiyor- olduğunu bildirmit ve ccbu neticeye var• 
du. mak için insanların büyük bir muharebe 

Ayni senenin eyliil ayında Litvinof in- daha görmelerinden endiıe ediyorum ıı de· 
giltere hükumeti taıdından tevkif edildi. mitti. 
Sebebi, lngilterenin Petrograddaki sefare- Rusyanın Milletler Cemiyetine gi~µıesi 
tinde yüzbaşı Kromie namında bir İngilizin Lltvinofun eseri olduğu gibi, Rusyanın a
öldürülmesiydi. Litvinof, bir müddet mev- demi tecavüz paktlarını imza ederek te· 
kuf kaldıktan eonra lngiltereden sürüldü dafüi vaziyetini sağlamlaması, Fransa ile 
ve Moskovaya döndü. ittifak yapması, Amerika ile siyasi müna• 

Litvinof 1930 danberi Sovyet Birliğinin ıebetlerini yenilemesi de Litvinofun eseri· 
Dıı Bakanlığını yapıyor ve o zamandanbe- clir. 

İngiltere Mısırın müdafaası 
mühim tedbirler alıyor 

lskendeıiye ozenncıe lngillz tayyareleri 

• • 
ıçın 

lngiltere ile Mısır arasında yakında re, bir mahalli filotmaaı iJe müdafaaıi 
tamamlanması beklenen müzakerelerin bulunacaktır . 
en mühim mevzularından biri Mısırın Fakat lskenderiyenin bu •ekilde tah-
müdafaaııdır. kimi, Maltanın vaziyetini bozmıyacak, 

Mısırın istiklalini tanımak meselesi ve Malta gene lngilterenin Akdeniz •
1 

ortaya çrkınca onun müdafaa i•ini de deki en esaslı deniz ü11ü ~laca_ktır. 
yoluna koymak lazım geldi. Fakat ye- Bundan başka İs'kenderıyenın tay • 
niden bir ordu tesis etmek biitün mü- yarelerle müdafaasına büyük bir e-

' hemmiyet verilecek ve bu suretle Mı-dafaa kuvvetlerini tanzim etmek ve 
ıırın hava, kara, ve deniz tarafından bugünün seviyesine yetiştirmek an~k 
herhangi bir taarruza uğramasına imyıllarca çalışmanın eseri olabileceği 
kan bırakılmıyacaktır. 

için lngiltere, uzunca bir zaman Mısı-
rın müdafaasını üzerine alacak, yalnız lzmitte su saatleri dert oldu 
bunu Mısırı işgal eden bir devlet sıfa- İzmit (Hususi) - Belediye tarafın· 
tiyle değil, fakat Mısırın müttefiki bir dan ~l sene evvel şehre getirilmiş olan 
devlet sıfatiyle yapacaktır. Pa,a suyunun ihtiyaca kafi gelmemesi 

Londra gazetelerinin anlatıtına gö • üzerine belediye abonelerin su saati İ· 
re lngiltere hüıkumeti, lskenderiycde le beraber suyu izami iktisat yaparak 
bir deniz üsaü vücuda getirmek ıçın kullanmalarını tavsiye etmiş ve su aa
Mısır hükumeti ile anlaşacaktır. ati işini de bir •irkete havale ederek 

Deyli T elegrahn deniz muharriri ta- taksitle 14 liraya halka saat temin et -
rafından verilen malumata göre lngil- mitti. Son zamanlarda hem taksit iti 
tere • Mısır muahedesinin imza11ndan ortadan kaldırılmı• ve hem de saat fi
ıonra lıkenderiye, Akdeniz donan - atları 14 liradan 18 e çıkarılmıştır. 
maeanın en mühim üslerinden biri o- Halk bu yaziyetten ziyadeıile mütte
lacak ~e lakenderiyenin kendisine gö- kidir. · 



22 Temmuz 

• 
lstanbul Ordumuzun 
Boğazlara girişini 
candan kutluladı 

SON POST~ 

Karadeniz 
Boğazının 
işgali 

( Battarah 1 inci aayfada ). 

telere oturan askerleri görüyoruz. 
Askerler hep bir ağızdan okuyor • 

lar : 
«- Çıktık açık alınla.n 
Ve seslerinin ahengi gecenin içinde 
Ve sesleri, get.:enin içinde erkek bir 

ahenkle ötüyor: 

Şehitlikte Çanakkale şeh!tlerinin . ~ahraları anıldı, 
Beyazıttaki mitingde on bınlerce kışı bulundu, gece 

yapılan fener alayı emsalsiz oldu 
Sahilde bütün yalılar ışık içinde, her 

pencerede bir kafa ... Kadın, erkek, ço
luk, çocuk hep bir ağızdan bağrışı • 
yorlar: 

- Yaşa ordu! 
- Var ol asker! 

Ve el şakırtıları ... Vapurdaki askerler 
şimdi topçu marşım okumağa başla -
dılar .. 

Her yalıda ve sırtinrın üzerindeki 
her evde bir sürü genç kız başı. Genç 
kız kolları kocaman eşarplar sallıyor. 
Askerlerimiz bu muhabbet ve sevinç 
tezahüratı karşısında daha coşuyorlar. 
Onların pek müthiş olan yorgunluk -
larına rağmen pek zinde ve pek neş' e
li olduklarını görüyoruz. 

Dünkü teaalaiiratlaD bir mlıba: Beyazıttaki mitine 

B ~ J k nJ ordumuz tar•· ı başlamııı. sonra ilk olarak Şehir Meclisi a· 
._ ogaz ann te rar P ı . Ah k"" ·· l k 
Sllldan i li t ı..1-· • her yerde ve bü· zasından Refık met ursuye ge ere 
.. taa ve anAmıı b" ,_ .. l . . B b' 

t\in rnilleti L w_ • d b .. i& ve sonsuz bir heyecanlı ır nutuK- ıoy emıııtır. unu ır 
n .. aıı~ın e uy kl L· • b"· ·· h · J levj11 d H d parlak çok nutu ar taxıp etmış, utun atıp er ç uyan ırmıttır. er yer e . . . 

lcıah·· im k d bu büyük günün ehemmıyctını anlatmış-urat yapı a ta n. 
Dün de tefırimizıde pndüz ve gece ga· 

)et Parlak tezahürat yapılmıı, bütün bi • 
l'lalar, nakil vaaıtalan ııündüz bayraklarla, 
tece de elektriklerle sfuılenmiıtir. Tram • 
~Ylar ve otöbüsler aabahlara kadar işle
rtıi!!, halk sabahlara kadar eğlenmiş, her 
l'er sabahlara kadar açık kalmıştır. Dünkü 
~ıahüratın pJJOğramlı safbaaı ııe-b'itlikteki 
ıhtifalle başlamıştır. 

Şebitlikte ilatifal 
Saat daha on ikiden itibaren kalabalık 

\'e muazzam bir halk kütlesi Edirnekapı 
)olunu kaplamış bulunuyordu. 

Bir çok r~i ve huauıi teşekküllerin 

baırrladıklan büyük çelenkler otomobil

lctlc şehitliğe götürülüyordu. 1.f, 30 da 
~ll\r-,,~ telütlik değil, tchitliie giden yollar 
I a kesif bir halk kütlesi Üe dolmuştu. Tam 

1 
4 buçukta Meliha Avni tarafından söy • 
tnil • ki .. l> en çok heyecanlı hır nutu a torene 
aılanıldı. 

bir Meliha Avni<len sonra Sırrı Enver de 
lı nutuk söylemif, nutkunun sonunda 
aıır bulunanları aziz ,ehitleri saygı ve 
~Vgi ile anmak üzere bir dakika sükuta da· 
t:t etrniıtir. Bundan tonta Jstanbul müf • 
~ii Febrni bir dua okuyarak Atatürkün 
ttı urlc milletinin riyasetinden eksik olma • 
r "."1111 dilemiı ve aziz ıehitlerin ruhlarına 
"lıha ,_ • · b Oıtuyarak ruhlannı taziz etmıştır. 

tt:ı Utıdan sonra Abideye çelenkler kon • 
Ue Ve toplantıya IOD nrilmiştir. 

Oniverıitede konferans 

lardır. 
Miting nihayete erdikten sonra mitin~ 

hey' eti tarafından Atatürke ve bu zaferi 
kazananlara sevgi ve saygı tel yazıları çe-

kilmiştir. 
Cumhuriyet Abidesi Önünde Tezahürat 

Kafile bundan sonra Divanyolu, Babı
ali, Köprü yolile Taksime çıkmış, ve saat 
19 da Taksimde Cumhuriyet abideei önü· 
ne varmıştır. Burada da Meliha Avni ile 
Hasene Ilgaz tarafından nutuklar söylen· 
miş ve abideye çelenk konulmuştur. Ve bu 
suretle gündüzün programlı tezahüratı so· 
na ermiştir. 

Halkın Cofkunluğu 

Programla yapılan bu tezahürattan 
başka şehrin kenar yerlerinde, mülhakatta 
da büyük tezahürat yapılmıatır. Şehir hal· 
kının mühim bir kısmı vapurlarla Boğaziçi 
iskelelerine giderek bir gece evvelki işgal 
ameliyesini tamamlamakla meşgul olan 
şanlı askerlerimizi seyretmişler ve onları 
alkışlamışlardır. Halk «yaşasın kahraman· 
lam avazeleri ile askerlerimizi teşci etmit· 

lerdir. 
Geceki Tezahürat Ve Fener Alay lan 
Gece de sabaha kadar büyük tezahürat 

yapılmıştır. Saat 9 dan itibaren İstanbul,. 
Kadıköy, Bakırköy, Şehremini, Beyoilu 
ve Şişli Halkcvlerinde toplantılar yapıl· 
mış ve konferanslar verilmiıtir. 

Saat 9,5 de de Beyazıttan başlamak ve 
Taksimde nihayete ermek üzere muazzam 
bir fener alayı yapılmıştır. Fener alayına 
muhtelif esnaf teşekkülleri, leyli mektep• 
ler ve daha bazı resmi teşekküller i~tirak 

~ E:.dirnelc.apı ıehitlijinde toplanan mu • 
t\j arn halk kütlesi ihtilalden aonra doğ • 

ca B d o L f 1 etmişlerdir. 
tı eyazı a nivenite .. on erans sa o• ------------

Una .... t • · Pr .. - b d 
llıl '"' rrııttu. ograma sore ura a ya· 
•L· acak toplanll saatine daha haylice va • 
"lt ol.... .. lo b .. d l ··•asına ragmen sa n aftan aşagıya 
,. 

0 
lllu§tu. Saat tam dörtte vali ve beledi· .. c t .• 

'O"r\i eısı Muhiddin Ostündai üniversite rek· 
~a Cernil Bilıel, üniversite erkanı ve da
tıa haıı tanınmış zevat hep birlikte salo-

ltcldiler. 

lilt~aat tam 16 da bandonun çaldığı fs • 
il} .... • ı __ , .. . "t 

le~ •. ·••artıy e tören bA9'amış, unıversı e 
toru k·· ·· ı L B .. ı k f ~a urauye ge erell ogaz ar on e • 

'1ı~81 ı&f erinin hukulr:i kıymetini herkesin 
~acağı bir liaanla anlatmı,tır. 

da b'Undan ıonra Etem Menemencioğlu 
laıı ır nutuk ıöylemit, ve pek çok alkış· 

lllııtır. 

(j llunu müteakip sıra.il~ Doçent Enver 
Ya h 1_ y 

~~ ' uilulttan bir kız talebe, Doçent a-
ltlkı. Ve talebeden Hikmet özlü sözler söy· 

lflerdir. 

~tlt ~.niverııitede konferam bittikten sonra 
~CJ> lo~ Cemil ayağa kalkarak dinleyicileri 
'av bırliltte meydanda yapılacak mitinge 
t~ e~ etnüıı ve ban<lonun çaldığı l Oun· 
•()1:1 

11\ar§iyle mitinge baılanmak üzere 
c;ıkılnııotır. 

13 Beyazıttaki Miting 
~alılteya~t meydanında mahşeri bir kala· 
"aııd Vardı. Bütün esnaf teıekkülleri mey· 
~avu a Yer alnuı bulunuyorlardı. Beyazıt 
~Ullkı ~unun önüne yüksekçe bir kürsü ko
~İt h U~tu. Meydan kalabalıktan geçilmez 
~aıııa a deydi. Üniversite salonundan çı· 
l4.ıa ~ da bu hlabalığa Htihak ettiler. Mi-

andonun çaldığı t.tiklal marşiyle 

[Mareşal Fevzi 
(Battarafı t inci sayfada) 

Mareşal Ankaradan hususi b~r. va
gonla gelmiş, ve istasyonlarda ~~rıken 
halk tarafından büyük tezahurlerle 
karşılanmıştır. 

Eskişehirde biriken halk mareşale 
karşı sevgisini pek büyük samimi te -
zahürlerle bildirmiştir. 

Çanakkaleden aldığımız malumat~ 
göre Mareşal Fevzi Çakı:nak cum~rtesı 
günü oraya gidecek teftış ve tetkıkler
de bulunacaktır. 

Maresalı istikbal için hazırlanılmak· 
tadır. B~ münasebetle biiyük bir geçit 
resmi yapılacaktır. 
Mar~aJin ordu namına tefekkürü 
Ankara, 21 (A.A.) - Genel Kur· 

may Başkanlığından:. . 
Cümhuriyetin mühım hır başarıcı -

1 Bog-azlardaki hakimivetimizin 
sı o an . • 
: d si vesilesiyle memleketın her tara-
.a e d k' .. f ından ordumuz hakkın a ı guven ve 
~evgileri ifade ed~n tel yazıları alın -

mıştır. 

Bu güzel duygu!ard~n ~o~ayı teşek 
kürlerinin gecikmemesı ıçın .Genel 

K Y 
Baskanı Mareşal F evzı Çak-

urma . . b k 
k ayrı karıtılık verme u teşe · ma ayrı '" · . 

k .. .. ··ndermeg"' e Anadolu Aıansını uru go 
tavsit etmiştir·· 

Şarkı söylüyor, şakalaşıyorlar .• 
Subaylarda da coşkun bir sevinç 

var. Askerlerimiz bu gece askeri bir iş
gale giren bir ordunun efradına değil, 
bir düğün alayına giden tasasız deli • 
kanlılara benziyor. 

Her gazinoda her evde selam ver • 
mek için ışıkları yakıp söndürüyorlar. 

Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengel
köy yalılarının pencerelerini, cumba
larını ve gazino ve rıhtımlarmı doldu-

Karadeniz 8-iazını itaal eden loı"et· 
lt!l'in kumandanına halk tarafından 

verilen buket 
ran halle durmadan donanmış gemi • 
mizi alkışlıyorlar. 

- Yaşasın Atatürk r 
Şimdi Rumeli sahiline döndük. 
Arnavutköy, Bebek ve bilhassa Hisar 

yalılarından alkışlar ve çok yaşa sadalarİ· 
le kar~ıla~an askerlerimizin neş'esi halkın 
coşkunluğu ile artmakta ... Bilhaıısa Beykoz 
halkı saatin ilerlemiş olmasına rağmen u
yumamış, askerin geçmesini bekliyor. 

Şimdi sabahın ikisi.. serin bir rüzgar 
gitgide artıyor, genç subaylarımız halimize 
acıdılar, bize birer kaput verdiler. Kalın 
kaputlara bürünmüş oturuyor, gene misa· 
firi olduğumuz ıubayların l>ize de ikram 
ettikleri peynir ekmek ve karpuzları yiyo• 
ruz. Bu sırada bir yüzbaşı :ıunları söylüyor: 

- BugÜn saat dörtte ansızın hareket 
emri aldık. Toplarımızın çaplarının büyük
lüğüne ve nalcil ve sevklerinin müşkülatına 
rağmen umulmaz bir gayretle, ve bir şevk· 
le garnizon vaziyetinden seferi vaziyete 
geçtik ve saat on ikide toplarımızı gemile
re yüklebniş bulunuyorduk. Bunda hem 
büyüklerimizin, hem eratımızın şevki ve 
zevki de görülmüştür. Biz irkBp ve indirme 
hareketinin müşkül olacağını zannediyor
duk. Halbuki siz de bu ameliyenin ne ka
dar muntazam ve kolay yapıldığını gördü
nüz. 

Taburumuz büyük bir sevinç içinde. Bu 
ıerefli ve tarihi vazifenin bizim taburumu• 
za dü,mesini biz hepimiz en büyük bir ta· 
lih eseri olarak telakki ediyoruz ve göğsü
müz iftiharla doludur. 

Baş.ka bir yüzba~ı da: 
(Devamı 8 inci aayfada~ 

Sayfa 7 

Şehı:~ giren Kumandan 
"Omrümde bukadar 

heyecan duymadım,, diyor 
---

Çanakkale topraklarında nöbet bekle meğe baılayan 'f ürk askeri 

(s..,tarah 1 İnci sayfada) 

Ordu şehre girer airmez generalin atının ayakları dibinde bir dana kesil 
di. Şehrin muhtelif yerlerinde halk tarafından kurban edilen danaların sa
yısı 160 ı geçiyor. 

Ak sakatlı ihtiyarlar, belleri bükülmüş şehit anaları generalin atının ii -
zengilerini öpüyorlcır, ağlıyorlardı. Se- v'inçten coşan ('..-anakka1e1iler, süvari
leri serpantine, konfetiye, çiçeğe ve buseye boğmak için atlar ve top c:ıra· 
baları altında ezilmekten bile yılmıyor 1ardı. 

Ordu iJe beraber yürüyen halkın ve orduya selam duran eski Çanakkale 
mnhariplerinin gözleri yaş içindeydi. Yolda Musevi vatandn~lar namına Ra
şe] adında bir çocuk kumandana bir buket verdi. 

EUi ya,Jarında bir kolu kesik ve bir ayağı sakat bir Çanakkale gazısı 
kendisini generalin ayaklarının a1tına attı ve kumandanın süvarilikteki yülr 
sek mahareti sayesinde muhakkak bir ölümden kurtuldu. 

Ordunun toplandığı Cümhuriyet meydanında iğne düşecek yer yok • 
tu. Yer bulamıyanlar meydanın kenarındaki evlerin damlarına, hatta ha· 
calarına yerleşmişlerdi . İzmirden ve Eskişehirden gelen harp tayyareleri 
meydanın üstünde uçarken halk bando iJe birlikte marşlar okuyordu. Asker· 
lere buzlu gazoz ve sigaralar ikram olunuyordu. 

Merasime iştirak eden deniz harp filosu kumandanı Tviibav Fahri Mont• 
röden gelmişti. 

Gelibolu da çılgm bir sevinç içinde 
Çanakkale ile ayni zamanda Gelibolu da isRal edilmşıtır. ~eliboıu da ayni 

sevinç içindedir. · 

Bozcaada ve lmrozun işgali 
Bozcaada, sabaha karşı Geyiklerden geçırilen iuvvetıerıe tarahmızdan 

işgal edilmi~ir. lmroz adası da öğleye doğru İşgal olunmuştur. 
Hamidiye tarafından 1mroza götür,ilen işgal kuvveti orada Türle ..... Rnoı 

vatandaşlar tarafından büyük bir heyecan la karşılanmıştır. 
Çanakkaleye ilk giren bir subaym söyledikleri 
- Haktan ümit kesilir mi} Biz Montröden gelen bazı haberleri Çennk·"" 

kale işgalinin gecikeceğine yormak gafletini göstermittik 1 
Yukarıdaki sözleri bana Çanakkaleye ilk giren taburun tunç yüzlü subay· 

larından biri söyledi. Ve devam etti: 
- Beklediğimiz hareket emrinin gecikmesi bu gafilane tahminlerimizden 

doğan endişeleri nrttmyordu. Bu itibarladır ki gece saat 22 de ani surette ve· 
rilen hareket emri Kirazlının, Büyükadadakileri kısır bırakan eşsiz çamlaH a• 

rasında coşturan bir müjde rüzgarı gibi esti. Mehmetçiklerin oynayıp sıç 
ramamak için kendilerini güç tuttukları belliydi. Hatta içlerinden birisi 
sevinç sarho~luğu arasında çantasını, silahını, mintanının üzerine .. sırthımı.§· 
ti.)) 

Cumhuriyet meydanmdaki tezahürat 
Şehrin, ordunun girdiği saatlerdeki halini tasvvur ıçın düşman isti1asın • 

dan kurtulan bir memleketin V'\ziyetİni göz önüne getirebilmek kafidir. Şe· 
hir göze görünmiyen müthiş bir düşman istilasından kurtulmuş gibiydi. 

Cümhuriyet meydanında kumandan general Hüseyin Hüsnünün, vali 
Nizameddinin, amiral Şükrünün, deniz harp filosu kumandanı Fahrinin, 
bütün zabitlerin, askerlerin, ve yediden yetmişe kadar herkesin gözlerine 
yaş getiren nutukları en katı yürekleri bile coşturabilecek kadar ateşliydi . 

Çanakkale Valisinin "Son Posta,, ya beyanatl 
Nutuk ııöylenen kürsünün yanında dur ran Vali Nizamcddinin yanına sokuluyo· ... 

rum. Bana diyor ki: 
- Çanakkale it1ali Çanakkaleyi az zamanda tanınmaz bir hale getirecektir. Ça· 

nakkale köyleri Türkiyenin erkekleri en az köyleridir. Çünkü harplerin buralan mu. 
azzam bir harem dairesi gibi erkeksiz hı raktığı günler uzak değildir. Bu işgalin iç· 
timai, iktisadi sahalarda yaratacağı hayırlı deifüiklikler, aayılamav:ıcak kadaı <;ok

tur. 

General Hüseyinin sözleri 
Vali Nizameddinden sonra General Hüseyini dinlemek ıstedim. Dedi ki: 

- Uzun askerlik hayatımda ilk defa bir işgal ordusunun en önünde bulunmak şe· 
refini kazandım. Ben vaktiyle Erdeğe harben girenler içilfleydim. Fakat o zaman 
bile bugünkü heyecanı duyabilmi~ değildim .. 

işgalden beş saat sonra yapılan mitin~ 
Bu merasimden beş saat so~ıra ayni meydanda bir miting yapıldı. Ve bu mİ· 

tingde Türkün siyasi sahadaki zaferi heyecanla anıldı ve böylece Çanakkale yıllardır 
özlediği kahraman ordusunun gölgesinde bayramının cuşu huruşuna daldı. 

Gece Çanakkalede orduya mu .. nambir ziyafet verilmiş ve büyük bır fener ala· 
yı yapılmıştır. 

Dün geceki fener alayı 
Çanakkale, 21 (Sureti mahsusada gonderdiğimız arkadaşımızdan gece 

yarısından sonra) - Dün gece bir dakika uyumayan Çanakkale Lu gece de 
uykusuz ... Şehir h~la ayakta ve hala ilk dakikalardaki sevinç ve heyecnn 
içinde ... 

Şu anda şehrin kaldırımlarından başka hiç bir yerde bir tek konfeti bulmak 
imkanı yoktur. Mevcu~ üç ton konfeti tamamen sarfedilrni,tir. 
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SOR POSTA. 

Karadeniz 
Boğazının 
İşgali 

Son Postanın Ede J Tefrikası: 48 (Baş!araf• 7 inei sayfada) 

Biliyorsun ya seni düşündüm Usta mevkii anlatmak için - Bı:r itada?: kolayutda bu · ·n başıınlı.. 
epe.yc:e m ı...::-..:~k bir ım:ııva.ffakiyettir eliyor. Bu 

hemen.. Bu kadar yıl bir ına - güçlük çekeceğini anladı. u~ ... 

11 d dükk k l Y · d-.:ı= vesile bize bu zaferi kazandıran büyüğümüz: 
ha e e oturmuşuz, ·· an omşu u - - anı, c:W, burası ikinci, orası 1 
C'nı yapmışız .. deg~ il mi?. biri · Ben __ t.. _ _:_ "k" • ki Atalürkümüz~ ve p saygı ve sevgi j e 
o- ncı.. ~lll.ly ı ıncı mev e bağlı oldağwn.uz İ.n.öciimüze ve diğer bü-

~sta cevap vermedi. Ali Bey devam para vermiyorum. _B.irinci mevki Abaha- 1Yiiklerimizc cınlann emirler.ini nasıl cnnla, 
etti: lı.. oraya oturmak cçın çak: para lazım.· başla ve nasıl çabuk infaz ettiğimizi göa· 

- Buradan memnunsun ya~. Maa- anladın mı~. tcrdık ki bu bizim için büyük. bir aaadeuir. 
mafih bizim ortaklarla konuştum. Y ev- - Anladım baha ..• Ben. orada otm- Jf. 
miyeni arttıracağız.. mak istiyorum.. Böyf e şarkı söyllyerek, konuşaralC fGı. 

Durdu. Ustanın yüzüne baktı.. Bu - Bırakmazlar_ vağa geldir. Kavaklr f>aMtçıların içinde 
müjdenin nasıl bir tesir yaptığını anla- - Neden) meıı'aleler yanan sandalları denize açıhmık 
mak istiyordu. Usta put gibiydi. Ali - edeni Tar mı~ Sen nasıl araba- g~mimizi karşılamağa gellyorlar. Sa~itde 
Bey gene devam etti: na herkesi almak istemiyorsan on r ellerinde fenerler veya kocamanı. m~ ale-

- Annen nasıl?. Artık iyice ihti • 'da birinci mevlôc herkesi aırna:i iste . luk 1t04U K.a:vak!ılau giimiıroruz;.. alkı§ 
K _,.1.. <y;e ya seslerini du;,cyoı uz 

yarlamıştır. Sen hala asımpa,...... o - mezler.. 
·· Bir subay: 

turuyorsun değil mi? Fakat Omer birinci mevkie otur - - Üçe yirmi. var! diyGr. 
- Evet... mağı aklına koymuştu. Ve ertesi günü Üı;e yirmi kala Karaıdl!!liz Bopzmdaki 
- Bu taraflara taşın .. Ev kiraSint bahası gözliiklü amcayla ikinci mevki- gayri askeri mıntakayı işgale gelen Türk 

da veririz.. de konu~rken bir fırsatını buldu sı. - askerlerini taşıya gemiler Ka.vağın öniin-
- Yerimden memnunum .. Nasıl, o!- vıştı. Vapur kalahalıkfı. Birinci mevk:i efe duruyorlar. 

sa vapur parası vermiyorum.. orta salonunun kapısına aekli. içeriye 
- Pason mu var}.. baktı. Karşıda sarıldı bir adamla göz -
Usta güldü.. lüklü bir adamın arasında f.>oş bir yer 
- Pasom üstümde .. nefer elbisesi.. var. Gözlüklü adamın gözlüğü olması 
ı\li Bey takdirkar başını salladı= Ömere gözlüklü amcayı llatıdattı. Onu 
- Bu mükemmel hak .. demek ne - şirin gösterdi. Sarıklı adamın yarunda 

ferlerden bilet almmıyor.. A.şkolsun bir çocuk var. Laz Salih gibi büyük bir 
\yi düşünmüşler.. - çocuk. Ama üstü başı onun gibi değil. 

Sustular. Cici eH>isefer aiyinmi.~ .. bir şeyler yi .. 
Ali Bey birdenbire. yor. 

- Nuri usta, dedi, acnin bir eski Ömer birinci mevk.i salonundan i-
ahbap vardı. Gavur Cemal hoca der - çeri girdi. iki yanına bakınmadan git
din hani .. Hala onu gördüğün var mı) ti doğru gözlükfü adamla sarıklı ada

- Bir hafta evvel gördüm. Niye sor- mm arasına, cici elbiselİ çocuğun yanı-
dun uz~ na oturdu. Çocuk şoyfe bir baktı Ö -

- Şey, şimdi iaşede çalı&or, bili • mere. Gözlüklü adam alaırmadı. Sarık.-
yor musun'> lı adam uyukluyormuş meğer. 

- Evet.. Ömer hi~ bu kadar yumuşak bir ye-
- Ala!.. ... re otunnamıştı. Sonra, bardakiler hiç 
Bu ala sözü ustayı şaşırttı. Ali Be- te vapurun öte tarafındakilere kmıze -

yin yüzüne baktı. O birdenbire işgü • miyorlardı. Arabasına bindirmek is -
zar bir adamın alış veriş edasile: tcmediği ne kadar ins varsa hepsi 

- Bana bak Nuri us.ta, d~di. Benim hurda toplanmıt gibiydi. 
ic!şede bir işim var. Şöyle bir küçük va- Yanındaki cici elbiB"eli çocuğun ne 
gon işi senin anlıyacağım.. Ne yapa • yediğine baktı. Fındık yiyor. Ö -
lım, yalnız tramvay hattı döşemekle mer fındığı çok severdi. Ni -
geçinilmiyor. yazının bahası da fınd1k satar. 

Güldü: Laz Salıh bir gün Niyaziyi kandırmıştı 
- Eh bizim pasomuzda yok .. Va - da Niyazi babasının haberi olmaksızın 

tani vazifesini herkes başka türlü ya- kavanozdan fın.clık çalıp mahalle çp -
par. Bak sen atelyede çalışıyorsun. baş- culdruına ilcişe.I üçer dağıtmıştı. O gün
kaları cephelerde çarpışıyor, biz de iş- denbe.ri Ömeı:in en gizli istekle.tinden 
le rin nizamı, intizamile uğraşıyoruz.. biı:i de doya doy~ h:n.dık: yemelttiı:. 
Şu Cemale seninle beraber gitsek de. Mahalle adeti vechile Ömer çocuğa 
hoş beni de tanu ama; sen olsan baş.- elini uzatu~ 
ka, şu vagon işinde aksilik çıkaı'masa.. - Bana da veı:, dedi-

Saoan oTclu. Gemiden inclin1'en topfar 
ve inen askerfer ,imdr gözCfen kaybolcftr

lar. 
Ka.vak iskdesmm ya.mndaki ))ir knh.ve· 

ele otunıyoruz. 't · ayamnı alam kahveci 

bize çay n kahve pişjnncklc memı.rl• Bii>
tün ~ccyi uykwıu.z. ~Nliğimiz lele ~ 
bir.imiz yor.gwı değjliz. T rak.törün pcfinde 
ilerleyen top arabalarının ş.esini dinliyo-

ruz. 
Tarihi dakikalar ya~yan insaniatın he· 

yecanı içeri.sindeyiz. 
Boğazların gayri askeri mıntaRasına 

iTIC giren asR:erleriınizle birlikte girmiş ol
ımmm ve o dakikayı ili eratnmz1a birlikte 
yaş_amı~ olmanın ehemmiyetini biliyoruz. 
Ortalık a w nyox;. Yaşanılan gecenin ehem
~ takdir etmekte olan Kavaklılar 
hep uyanık. lbdl:vede oturan ve titreyecek 
kaıdaı: heyeean içfude olan: bir mütekait 
süllayı;ımz bizimle koınqeyor.. Boğazlara 

ait tll'ala.rm.ı, in:tib:ıl'annı: ve bugün his

settim zeııiil anlatıyor. 
Hava: ılık.. ufak bir rüzgar bile esmi· 

yor... Deniz kcnanna ~orum. Kol
lanmı alçak: parmaklığa chyıyomm. Deni· 
zin tunamiYle tehlikesiz olan v,e sularımızı 
yalnız do m:illdleria: safariyle birleıtircn 
mailı1clerine bilallken. askerlerimiz mev-
kilerini r etmeğe p{iyorlar. 

T, m bu ııırada llir llClJ işitiyorum. 26 
nnmanılr a:mba. vaparmmn kaptanı Bay 
Süreyyaı eimden tııttıığıı mini mini kızıyla 
birlikte yammrza geliy;or Ye bizi Türk ga· 
zctec::iİerllıi h:ncii eWıe sa.Er.ıh bhvaltımna 
çağırıyor .. Biraz aonia afak bir yokuş br• 

rnaır.ırak Kavak evlerinin mah:ık'lhı.It en se-
vimli:ıi ve gij;zcli olan minimini bir evin 

Usta meseleyi anlamıştı. T crs bir Bunu dilenir gih.i. de~ bir hak ola- kapısı önüru:Ie duruyoruz. 
sesle: rak. istemişti. Çünkü mahallede bütün Kapr.dan güzel llir bayan bizi karşılı-

- Gavur Cemale beraber gitmemi- çocukların yediklerinden pirbirle.r:ine yor ve bayan Süreyya ile kocası tnm Türk-

b f d l w de }ere bas olan bfr misaffrperverlikf e bfre ik-
zin ir ay ası o acagmı sanmam. - vermeleri, yediklerini birbi:rlerinden 

1 k 
ram eöıyorlar. El işlemeleriY{e !Jir.ılii hem-

di. Eğer vagon işi o aca sa, yani niza- i2temeleri adetti. beyaz, tertemiz örtülii Ye perdeli odasında 
mında bir i se yapar, yok değil e beni Cici elbsidi çoc~ Ömere: şi:iyle bir İst:anbulun ~nefis Te en hilesiz sütünü içe-
değil ya, babasını bile dinlemez her baktı~ rek sabah kahvaltısını ediyoruz ve ev sa.
halde.. ne de olsa namuslu adamdır .. ıye vereyim. cbü. Amz sen.· 

Ali bey bastı kahkahayı: de.. 
- Çocuksun be usta, dedi.. hala 

(Arkası var) 
toyluktan kurtulamadın •. Namusla bu--------------
işin ne alakası vm... Cemal herkese 

hiplerinin sonsuz nC23kcti veik:ramı ile yor
gunlukl<ınmm. g~riyoruz:; 

Fakat biraz. sonra gene yoll rdayız ... 
Bil: iki çaduın kurulduğu ve sübaylarnm
;ı.ın deniz. keııaru:ı.d.a oturduğu bi11 nokta
dayız. .• Sübaylarımız dün gecedenhcri cö

~emmm 22 

Ol ak 
er • ne • gon ' • O atletler ki içlerinde kendi şubelerinde futbolcü va 

bisikletçilerden çok daha fazla muvaffak olan spor 
cular var, mesela Veysi, mesela lrf an ..• 

Alman sırıkla yüksek atlama şampiyonu Alman kadin golle atına şampiyonu 

Lazım.gelen dereceleri elde edeme -ı ken hakikaten çok kıymetli olan b 
clilderi için bir arcıfrk Olimpiyatlara atletlerimizin, bundan mahrum edi 
gönderilmelerinden sarfınazar edilen me'lerini doğru bulmuyor ve onla 
futbolcu ve bisikletçilerimiz Oiimpi • da Olimpiyatlara gönderilmelerini i 
yatfara tekrar gönderiliyorlar. Bu yoruz. 

husustaki tikrimizi evvelce söylemif- Norveç takımı nasıl tak 1 mdır 
tik. Bu kararı artık münakaşa edecek 
değiliz. On birinci Berlin Olimpiyatların 

Yalnız bu karar müvacehesinde Türk milli takımı Norveç milli tak 
sormak istediğimiz bir sualimiz var: miyle maç yapacaktır. 

F utholc.ü ve hisiıkletçilcr Berline Norveçte futbol bütün sporların 
gönderilirler de hiç şüphesiz kendi şu- okluğu gibi tam amatörlük şartl 
belerinde onlardan daha fazla muvaf- içinde oynanmaktadır. 

bazı atletler niçin gönderil • Norveç futbol federasyonu 
mezler? senesinde tesis edilmi~. 1908 de be 

Atletizm, ferdi bir spordur. Mem- nelmilel futbol federasyonuna da 
feketimizde dünya atletleri arasında olmuştur. 
iyi dereceler alabilecek gençler vardır. Norveç futbol federasyonuna 6 
Onları, sırf geniş kadrolu bir kafile klüp ve 40.000 futbolcü kayıtlıdır. 
halinde götüremediğimiz için. şeref Norveçte 1919 senesindenberi mc 
meydanında yarışmaktan menetmek leket şampiyonası yapılmaktadır. 
doğru mudur) 1908 de beynelmilel temasa başl 

Mesela, Amerikada yapılan olimpi- yan Norveçliler 3:J maçta galip g 
yat teşvik müsabakalarına gene bizim mişler, 21 maçta berabere kalmış 
disk atma şampiyonumu2' Veysi gir - 52 maçta mağlup olmuşlardır. 
eeydi, muhakkak ki Amerikalılar ken- Geçen sene zarfında Norv 
disini Olimpiyatlara götürürlerdi. yaptıkları milli maçlarda Danimar 

Zira, o müsabakalarda muvaffakı • yı 1 • O yenmişler, Almanlarla 1 
yet kazanan üç atlet Berline gidecek • berabere kalmışlar, Macarları ise 2 
ferdir. Ve hunlardan birincisinin dere- mağlup etmişlerdir. 
cesi 49, ikincisinin .ı 7, uçuncusunun Norveç takımı biitün Şimal me 
de 4:i metredir. Halbuki Veysi burada leketleri sporcuları gibi futbolü a 
4ô.GO atmak suretiyle Amerikalıların fakat kuvvetli oynayan bir takımdı 
lıile kolay erişemiyecekleri bir derece ikinci kafile Cuma günü 
almıştır. Sirkeciden hareket ediyor 

Saniyen Londrada bulunan Galata
sarayh atletimiz İrfan. İngiltere gülle 
şampiyonu 13,50 metre utarken l·~.51 

nizami avantasını alıp kolaylık aöste
l'İyor. Bize de dostluk ~ kolaylık. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çarşamba m.er.t.çe gösteı:diklci neu;ketle bizi cene atmıştır. 
karşılıyorlar. Şmııd.i hep beraber oturuyor: Süphe yok ki o da İngiltere takımile 
ve lmnı.ışuyonıı. Güneş epey yiihehni~. muhakkak surette Olimpiyatlara işti -
aıcak bir gim ba,."1ıyor. ıak: edecek bir elemandır. Balkan şam-

On birinci Berlin Olimpiyatla 
iştirak edecek futbolcülerimiz, bisikl 
çilerle beraber ikinci bir kafile ola 
Berline gideceklerdir. ikinci kafile 
birinci kafile gibi Romanya yolü Ü 

rinden seyahat etemk için teşebbii 
ta bulunmuş ise de Romanya vap 
ıunun Pireden çok kalabalık gelJ11 
üzerine tren yoliyle hareket et 

göstersin. 
Usta kıpkırmızı oldu: 
- Gavur Cemal belki münasebet -

siz bir adamdır ama, dedi, ı-iişvet al -
maz.. Ne para rüşveti. ne cloetlu1' rüş
veti .. 

Usta yanıldığını bir hafta sonra an
ladı. Bir hafta sonra ..ıtelyeye gelen Ali 
bey, ustaya: 

(*) 

1 

Güneş banyosundan. 
~ Jı~ri gelen ganıklıklar 
Güneş bnnyosu tavsiye 
haSta müracaat etti. 

Ark ,.anın 

ettiğim bir 

- Sen bana yardım etmedin ama, 1 

ben işimi gördüm yine, dedi. Cemal ha 1 

Omıularında ağııfardan, 

Ba~nda yorgunluk.ıao, 

Gözkriaıde kanlanma.dan fikayel ed.en 
bu hastaya ııüne~ banyosuou g.iinde 

akşam Büyükadada bende ... 
O hafta sonu ustaxa yevmiye ver

mediler. Yalnız tayınını aldı. Ye Ali 
bey ikide bir ustayı terılemeğe haşla
dı .. • Bir giin Üsküdar 'vapuruna binerler-
ken Ömer babasına sordu: 

- Baba biz niçin vapurun hep bu
rasında oturuyoruz da ötesinde otur -
muyoruz? Burası tahta, orası kadife 

gibi .. 
- Burruıı ikinci mevki oğlu~. ora· 

ıı birinci mevki .. 
- Mevki ne demek haba'1 

yinnt dakika tavsiye etmiştim. 

o clört g~ blınış;. 
ve citdde yanma ausuie gelmit. Güne~ 
banyosunu bir halta için menettim. 
lhk su banyolanna devam etme3ini ve 
sonra da talk pudrası ile cildinin bu 
yanık yerleini pudralamasını tenbih et
ti~. İstirahat etti. Bir haftada b~ ya • 
nıklık ve ağnfar geçti. Tekrar tavsiye 
ettiğim tekikle güneş banyosuna baş
ladı. 

( *) Bu :no6an lsesİp safday 
but bir albüme yapı,tırıp kollclmJ:on. 
ywpmrz.. Sıkınb zmnwı ri• notlar 
iıir doldıor aibi -..l'aıdmıaa Y~· 

&ı sırada deniz. tabwu levazun siibayı piyonu olan Karakaş l.H metre cirit at
selim vuerek. Lopçu tabım kumandam maktadı:r. 

y~ıya ka.ı;av:a.w..run hazır olcUığunıı bit- H lhuk" . . (j() • -
..ı:_· ı:-ı, _ _ı _ b' . . . :..:..-...ı- a ı cmtte metreyı tecavuz 
~ıyor. IUIIKK: "' tepa. tepımım ~ • . . 1 
b . L_ ._1-_::.. _ ..ı_ .ı_ bi ba etmeyenler Olrmpıyatlarda finale Jra • 

u: çaruoı. ~ 'We yamnu& a.. r çor 
~ alan. aöbetçi oa.ba L ha:m ol vazi- maktadırlar. 
yetinde t.e.pliyi topçu. labwa kumandaııu:ı.& Cenabi Amerikanın bir çok devlet
uzatı:yor. 1'ı.uaawJ.•n ıukaawımı.1.a belli çok feri geçen Olimpiyatlara teker atletle 
miileha.ssis. ed&n çok inu bir: nezaket- iştirak etmişler ve o adetlerin de bazı
Le ~ van7tiini. alıp bana döo:i:iyor:: lm bayraklarını şeref direğinde dal -
Katua.n:ıan asıkuLrrimiziD Karuieai:z Bo- ga1andrrtmrşlardır. 
&azını nasıt işgal ettikluiıü efkin mnP. · b l · Bütün spor şubeierimız, eyne mı -
yeye bildirmek için bur.alara gden Son 

leI müsabakalarda çarpışmağa gider -
Posta g1t2et.esinin kadm ı:ıuıfuıniriııe: 

- &ynın"2 bayaA siz karavanayı mu- - Emrini ve.ri;;::-Vc seli;·;~·~·--;;;~ü": 
ayenc cdini:z diyot". bay karavana borusunu çaldırmak İçin ya-

Karadeni:z Boğazınd ki gııyri a keri nımızdan ayrılıyor. 
mıntnkaya ilk giren Tiirk ordusunun ilk * 
p" en ye=eğini tatmak için ka~ elime a- Vapurwnuz Kavaktan hareket etmek 
hyotwn. Leziz çcırbacb.n bir yudum tadıyor üzere... Hemen genç sübaylarrmrzdan mü
ve: 

- Çok güzd olm Afiyetle yc3inler 

diyorum. 
Yüzbaşı nöbetçi yıusübaya: 

- Y cmeii askeı~e clağı.nm;ıJ 

saade alarak ayrılıyoruz. 
Kendilerini büyük zaferimizden dolayı 

tebrik ve hize karşı gösterdikleri nezaket· 
ten dobyı tqck.km ediyoruz. 

·- . Saad Den-it 

mcchuriyetinde kalmıştır . 
F utholcü ve bisiklete ilerimiz 

temmuz cuma akşamı Si;kcciden h 
reket edeceklerdir. 

Erbaada futbol maçlan 
Erbaa (Hususi) -Taşova 8J>Of 

rumu hirinci futbol takımyile kur 
mütekait oyuncuları amsmda güzel 
maç yapılmı~. neticede tekaütler 
karşı iki ile mağlup olmuşlardır. 

Plastras Yunanistana döner 
uğraşmıyacak 

Atina, 21 (Hususi) - GeJJ~ 
Plastras eylulün soniarına doğru ) 
nanistana geleceği haber ahnırı• 
Plastras buraya geldikten sonra 1'9 

yen siyasetle iştigal etmiyeceğirıi 
arkadaşlanna bildirmiştir. 
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KORSANIN KIZI 
Kahramanhk, &fk, heyecan ve macera 

( Hikô.ye 1 İmdat çanı ] 
.Yazan: Suat Dervİf 1 

Yazan 1 Kadlrcan Katlı Onu hepiniz tanırsınız ... O öyle bir tip- bir dakika geldi ve onun yüzü sapsan kc., 

S tir ki hayatta hepimizin karsısına bir rok sildi gözlerı' b·· ··d·· · b. d "" ı on Posta'nın tarihi tefrikası Numa'a : 24 · " ' uyu u ve trenın ır one '" 
.kereler çıkmıştır. Ve ben §U hikayemi ya· meçte olduğu için görebiJdiii bir kır par ( 

l Genç kız yalvarıyor, fakat artık din- Sultan onlara da şu sözleri ıöyledi: Sekine kağıdı uzattı ve zenci yerlere zarkcn kahramanıma bir isim vermiyece - çasına dik, dik bakmağa başladı. 
ctenıiyordu. - Türk esiri İlyas, kızımın haya - kadar eğilerek onu selamladı. Çıkıp ğim ki siz ona kendi istediğiniz ismi takı- Mehtap parlak olduğu için pek iyi ı8· 

Sultan İbni Hamun, kızının Mün - tını kurtardığı için affedilmiftİr. Ser - gitti. nız ve bu hikayeyi kendi tanıdığınızın ha- rüyordu. Bir adam bir ağaca bir ip tak-) 
~erle evlenmek istemeyişine için için best bırakılacaktır. Ancak karakolları· Şimdi genç kızın yüzünde eski ü • ıından seçmiş olarak okuyunuz.. mıştı. Bu ipi zorla bir "başka adamın gırt) 
&evinınişti. Artık her neye mal olursa mız veya civardaki askerlerimiz ara - züntü yerine bir granit sertliği vardı. Çünkü onun ismi her birimiz için baş • lağına takmağa uğraşıyordu. 
~leun onu Tunus sultanının oğluna ge- smdan geçebilmesi ıçın Maskara.'ya Çok mühim ve ayni zamanda korkulu kadır. Gece yarısı az ışıklı bir üçüncü mev~ 
ın edecek, onu da kendisine müttefik kadar onu selametle götüreceksiniz. bir işe girdiği besbelliydi. * kompartımanının penceresinden mehtapla 

y Onun yaşını da söylemiyorum. Yüzü • müphem görünen bir tahiahn ortuınde .. aJ>tıktan sonra hep birden Cezayir Bu iş Münzere verildi. Siz de yanında Akşam olmuştu. 
\ı İ nün tarifini de yapmıyacağım. Yalnız o - böyle bir manzara görmek ne kadar Jto ... ~erine giderek Türkleri denize döke - bulunacaksınız. Fakat Münzerin l Ordugahın ugvultusu, gittikçe azalı-
-L nun hakkında hepimizin düşündüğü ilk kunç ve müthiştir değil mD 
C~ti. Zaten kızına en uygun koca da yasa düJ:manlıgv ı varmı". Yolda onu öl- yordu. 

T T sıfatı kulağınıza fıaıldıyacağım. o bir ha - Dostumuz titremeğe başlamıttı. Gözü • 
~ndan başkası değildi. Eğer ona hıra - dürmeğe kalkı"abilir. Eğer böyle bir Bu sırada Münzer kağıdı almıştı. ıiııtir. nün önünde bir cinayet ifleniyordu. İp dep. 

1_
1~88 gene bir rezalet çıkar'!-cağını an- şey yaparsa onu bağlayıp getirireiniz. Açtı ve okudu. Ve bütün husuŞiyetlerile bir hasis. ;renen cismin boğazına takılmııtı ve bir Y'1' 

~fh. Dün bir kilerci, bugün bir Gelmek istemez ve kar~ılık verirse siz Gözleri dört açıldı. Hayatta tek batına yaşar. Evli deiildir. lan gibi yumuşak bir kıvranııla dönemeÇ{ 
Uı)t esiri, yarın da belki bir deveci ve- de onu ... Anlıyorsunuz, değil mi~ il- Gözlerine inanamıyordu. Daha elik- Genç yaşında genç bir kıza aşık olmu~tu. geçen tren şimdi tam o cinayetin iılendii( 

)• Jepanyol neferi... yas, ıize benim emanetimdir. Yarın katle baktı. Fakat nişan, düğün masraflarını ve sonra .noktaya gelmiıti. 
Hayır. artık bu kadarına dayana • sabah gün a~arırken yola çıkacak.sı • Aldanmıyordu. Yüzünde büyük bir daima kendi paracığile bir ikinci insan bes· Ve o zaman pencereden bakan ahba • 
~. işi kestirip atmak ve bitirmek nızf... sevincin aydınlığı görüldü. Gözlerinde !emenin fecaatini düşündü ve evlenmedi. hımız bu gördüğü şeyin bir salatı rüye( 
lerekti. Jki asker de çıkıp gitti. en büyük arzusuna ermek üzere olan- O zaman ne kadar bedbaht olmuıtu. O- ~lmadığım ve hakikaten bir adamın biı 

Q_, • k J 1 nu tanıyanlar sevdiği ve kendisini seven bu ~iğerini amıak üzere olduiunu. bütün ve.1 
~ ~ıne yavaş yavaş. fa at pat ama- Mansur kapıya doğru çekilmişti. !arın ihtiras ı panltıları vardı. -
!& L Jd )uzdan ayrılışına bir türlü mana veremi - ı •:Zuhile gördü. 11azırlanan bir volkan gibi mırı a- Koşa koşa ve henüz gelmiıt gibi bir Kağıdı koynuna soktu ve dı!:arı fır-
~ak T y yorlar. Ve bunun jçinde bir baıka sebep Buna mani olmak lizmıdı. Ve içinden ' 

çadırına çekildi. çehre takındı. )adı. Akşamın serin havasile ciğerleri- var zannediyorlardL Fakat bunun sebebi bütün insanlık hisleri kabararak yerindCll 
l>üfünüyordu. Sultan İhni Hamun ona beklenen ni şişirirken Sekine·nin çadırına doğru yalnız onun bir marazi olan hasisliii idi. fırladı. 

~ O zamana kadar bir türlü bir yerde emri verdi. baktı. Derin derin içini çekti. Jyi para kazandığı halde 1stanbulun en Bu cinayete mani olmak her insanın va• 
~~ar kılmıyan gönlünün llyasa olan Biraz sonra Mansur, İlyasın yanına Kalbi heyecanla çarpıyordu. kuytu bir mahallesinde iki odalı bir evde ,zifesi idi. 
~ glılığı pek yamandı. Eğer ondan ayrı girmiş, bir solukta bunların hepsini Her halde Sekine onu gene seviyor- tek başına ya~ardı. İşine yaya gider gelirdi. Fakat buna nasıl mani olunabilinirdi 
alırsa, eğer kendisini bir defa olsun anlattıktan başka koynundan ve kuşa- du. Ayakkabıları eskimesin diye de altına çi - Tren büyük bir süratle gecenin iç.inde il~r· 

hllun kolları arasında bulamazsa bütün ğının arasından çıkardığı keskin bir (Arlruı •ar) viler vurdurur. Karanlık olunca sokakta liyorClu. • 
I ilYatında bir an bile yaşamamış sayı- hançerle bir tabancayı arkadaşına u - ,;·--·-· ·~· ~-··· ·- .. &-·-·--·--=, ayakkabı ve çoraplarını çıkararak çıplak Biraz sonra cinayet i~lenilen yerden fer-~ 
ataktı, zattı: B A D y O ayak dolaştığını bile rivayet edenler var· sah fersah uzaklarda bulunacaklardı. 1 

f 
... 1Babasının işlerinde yavaş olduğunu, - Bunları al. .. Bu fırsat her zaman dı. \ d Trenin durması icap ediyordu ve tre~ 
q b k• p Yemek yer miydi} . urdurmak için bir hareket yapmak kafiy-· 

.L at. İr kere karar verince bu karar- ele geçmez. Ond'!n önce davranmayı Bu Ak•am 1 rogram H h ld 1 d. v b"' .. 1 • • kil Jj 1 "(Sn h b T Bu da malum değil.. er a e ö mİ· ı. e utun insan ığının ın11ya e e n 
~. ıç ir kuvvetin onu çeviremedi- t 1 1STANBUL ~ı · d unu ma · · · yecck !tadar Lir yemek yerdi muhakkak ... imdat çanına doğru uzattı. Parmakları ça.' 
nı e biliyordu. Mansur bütün ı:luyduklarını aynı 18 s f "k ·ı·ki (plak) 19 · Ha k ld 8 : en onı mu., ' · • Fakat onu hiç bir d.ost bir lokantada gör· na ta 1 ı. 

U sırada Mansurun geldiğini haber zamanda Sekineye de anlatınca genç herler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk memi .. ti. J,,tc ög~ le yemeklerini yemezdi, Fakat ne olmuştu. Neden bu çanı apt 

1 "erdi) s d k .... " er. kız Önce çok kızdı: musiksi (plak), 20,30: tü yo or estra • akşamları evine döndüğü vakit ocak yak- ğıya doğru çekmiyordu. Neden parmak • 
Genç kız onu içeri aldı. - Bunları llyasa da anlat. Gözünü ları, 21, 30: Son haberler. tığı da görülmezdi. Hiç bir komşu küçük lan çana takılır takılmaz taşlaşmış kalmıı 

1 Mansur yavaş bir sesle: açsın ve tuzağa dü~mesin. Unutma 1 Saat 22 den sonra Anadolu ajansının evin bacasının tüttüğ;,inü görmemişti. tı. 
' - Sultan lbni Hamun dün stzı kur- Hemep söyle... gazetelere mahsus havadis servisi verjle • Elleri küçüktür ve parmaklannı hiç bir Bunu anlamıyacak ne var) .. Aklına pa•: 

taran Türk esirini tekrar zincire vur • - Başüstüne... cekitr. zaman açmaz, avuçlarını daima içinden bir ra gelmişti. imdat çanı trenin içindeki ka· 
ll'ıanl' emretti. - Onun Cezayire selametle vardı- PRAG şey düşürecek vehmi ile muztaripmi§ sibi zaların önüne geçmek istenildiği zaman ça· 

O d . 20 20· Mı"JJ•ı dans ha'\·aları 20 50· k k k 1 y h I b 11 • lınırsa bunun bir para ceza•ı yoktu. Fa , e ı. ğını öğrenmeliyim, anlıyor musun • · • • · sı ı , sı ı apa ı tutar. e e e u e erı se· '"' 
" d f l Skeç, 22.1 O: Oda musikisi (Beethoven), l" k · · b' l h" b. k" kat boş yere bu çan çekilir ve tren dm• • ~enç kız yerin en ır adı: Mansur?.. Hiç olmazsa bu iyiliği yap- am veıme ıçın 1 e ıç ır ımseye ver- ,... "' 
-.. N k" ı··k B b' ] 23,20: P lak, 24 : Konser nakli. mezdi. Beklerdi ki ona ellerini uzatsın • durulursa o zaman pek muayyen bir şe , 

"'~ao n or u O 00 u ır a çafOıktır. malıyım ona. •O 1 kilde bilmedigıV• bir parav. tedı'ye etmeJ v VARŞOVA lar, q zaman o kendine uzanan eli kabu ,,. 
Genç kız yalnız ba•ına kalınca de - b · · d :J· Çqd d ) b b · b' d'" .. d ldv 18, 30: Şark şarkıları, 18.50: Muhtelif, eder ve onu tutmak için elini uzatırdı. mec unyetın e xıı. 

' it an fır ayıp a asının yanına rın ır uşunceye a ı. 20: Popüler orkestra konseri, 21: SaJon Ağzı daima sımsıkı örtülü durur, sanki Acaba tren talimatnameıine göre bQ ' 
8ıtti. En sonra kendi kendine sordu: plakları, 21 ,45: Haberler, 22: Şopen'in nefesini harcetmekten bile çekinir gibi göğ- trenin dışında yapılan bir cinayete manJ 

Bir laat kadar sonra gözleri kızar • - Niçin ben de buradan gitmiyo - eserl,,rinden konser, 22,30: Piyano . şar- sünün inip kalktığı görülmez. Sesi ziyan olmak için bu çan çekilirse çanı çeken pa• 
ltııt ~e hırçın bir halde döndü. Mansu- rum. O gittikten sonra ben niçin ka • kı, 23. 15: Kuartet, 23,45: Dans. olacakmış gibi yüksekte konuşmaz. ra cezasına çarpılır mıydı} .. 
ta tunları söyledi: layım? BOKREŞ Şimdi onun kim olduğunu tanıdınız de- Mademki trene ait bir fey değildi, belkf 

- S fi B ktan açıva yapmanın ı'm gvil mi? Ve hemen ona bir isim veriniz. bu mümkündü . ..,. • eni babam çaoırıyot. yasın unu açı g - 18: Eğlenceli musiki, 19: Haberler, 
... ın e h h kt işte ben size bugün onun bir hikayesini Fakat bir adamın hayatı mevzuubab.. 
.... dtırc vurulmamasını ve bir kılavuzla kanı emen emen yo u. 19, l 5: Konserin devamı, 20: Konferan:o, p ı 1 vt k b d ) anlatmak istiyorum. tı. ara a mama an icap ediyordu. 
L Ugah dı~arısına ('ıkarılarak serbest Uzun zaman te aşına ve a gın 20.20: Plak (Tauber, Şmid, Marta Eg • v • • • Para alacaklar mr..ıı~ 
Qlf.:.L) Y • d . . Çalıştıgı şırket bazı mubayaat yapması ru. 
~ ınasını emredecek... dalgın otur u. geıt), 21,20: Pıyano konsen, 22,05: Şarkı- . . A 11 d ş· k . h Para almıyacaklar mıydı'? 

v be b )}' d'. 1 ıçın onu vrupaya yo uyor u. ır etın e· * Bir şeyler tasarladıgı .. s : ıykı. !ar, 22,45: Salon orkestrası, 23,45: Fran- sabına seyahat etmekte olduğu halde yol Ya para alırlarsaf .. 
- Yarın sabah ... Cun agarır en . ... sızca ve almanca haberler, 24: Konser ld k b k b Havır, bu cı·nayete maAnı' ol-mak - 14 - parasını a ı tan sonra irinci mev ie in- ,, 

ALDATAN MEKTUP... Diye mırıldandı. nakli. meğe dt:ğil, ikinci bilet almağa kı -
1 

• ı 
çın•, 

~ Ellerini birbirine vurdu ve: BUDAPEŞTE yamamış, üçüncü mevkiin tahta kanapeleri 
dıtırı:ns~~.~ultadn İbni ~amunu; ça.: _ Halime!.. 20, 30: Plak, 21,35: Haberler, 22: Or- tize•inde lstanbuldan Dresden' e kadar git-
teltıcd· g~ ıgı an a onu ~rş~sın ~· go- Diye seslendi. kestra konseri, 24.25: Fransızca konfe - meğe karar vermişti. 
ba b ı. er zaman otur ugu ıvan Bu on bir yaşlarinda bir zen~i ~ı - rans. Bir sonbahar günü yola çıkmıştı. iki gün 

; oş duruyordu. zıydı. Küçüktenberi babasiyle bırlikte vtY ANA bir gece tahta kanape üzerinde oturup ta· 
h... a1tat çadırın ortasına gerilmiş olan b l du 20,20: Piyano musikisi, 21: Operetler· "ada kızan mahlut bir yağ gibi d.urma sıç-M:tdc · . 1. sultanın sarayında u unuyor · 
}' nın arkasından onun sesı ge ı • den parçalar, 22,35: Haftanın haber ic • radtktan sonra ikinci gece sarsıntıdan ha-
Otdu B' . . .. l d' d Halime geldi. ı · 2.3 H b 1 23 10· Org v . 1 .. d d" 1 d. k h · ırısıne ~O"' e ıyor u · mA 1• : a er er, • · e pıyano rap o muş vucu unu ın en ırme i tiyacı 

Y J • Sekı'ne ona sordu: .ı -.. Bu · · · ve go"'nül b l musikisi, 23,40: Dans pliiklan, 24,.30: Eğ- içinde kınanmagwa ba,.lamı•tı. Tren bütün 
qen ışı aenın can ç·· k'~ _ Baban nerede İ9e hemen u ve lenceli musiki. ~ " Sel· Yapacağına emınım un u . gün bir yağmur ormanı içinden geçmişti. 
~) 'ltıenin seninle evlenmiye razı getır. · • k d k' BELGRAT Şimdi ya~mur dinmiş, serin bir hava pen-

l'tıa C K" '"k k itti Sekine enar a ı ccrelerin pervazından içeri süzülüyordu. ~·· :Yışı onun yüzündendir . Ö· uçu ız g · . k . 20,50: Karışık şarkılar, 21,20: Keman 
llnü ki d' t du Küçük hır çe meceyı konserı·, 21 •50 .. Pla"k, 22 .. Mı"zah, 23 .. Ha- Onun bütün kemikleri ağrıyor. Fakat ce-

t, cıç ve bir saat kadar uza aşınca ıvana 0 ur · . l . t 
1>1r k 1 K ·· ·· den hır ka emı tunç an berler, k I b inde birinci mevki ve yataklı seyahate 
~a Urşunla haklayıver. Yarın gün a-,açtı. uş tuyun k b' kAV d bir kaç l3,ZO: Karı~ık şar 1 ar. elverişli bileti olduğu halde bir türlü ve bir 

tırken y ] k k ı bir hokkaya banara ır agt a 23 T p be 
O a çı aca sın • .. k 1 d U l ı emmuz erşem türlü onlara kıyıp bu teneşir gibi katı olan 

....... B . . . d · satır yazdı, kuruttu, at a ı. ç arın I il . ana güvenmenızı rıca e erım. k d"ndü STANBUL tahta kanapeden kalkmağa gönlü razı ol • 
d~ıfi bana vermekle cok isabet buyur- yapHışt1ı.rdıkt~~ .~

0~:.~ apıya 
0 

• 18: Dans musikisi (plak), 19: Haber. muyordu. 
gunu · : · a ıme gorun u · ler, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi kon- Kompartimanıooa kendisinden başka ~u ısbat edecegım . B ha ld" 

~- ....... Haydi, yolun açık olsun. Hemen - ~ . m. ge. 1
' • ferans: Dr. İbrahim Zati Öget (içtimai has- hiç bir yolcu kalmamıştı. Ekserisi akşam 

·~ırJan b Abd h ] fb- - Gırsın ıçerı .. · talaklar serisi), 20,30: Stüdyo orkestralan, üstü ismini okuyamadığı bir Bulgar jsıas • 
l'lj Lı ve ana urra man a d d kl k .. 

rıarası .. d Kırk beş yaşlarında koca u a ı, o- 21.15: Piyano solo: Bela, 21,45: Son ha- yonunda iııivermi~lerdi. 
gon er. d . d' b 1 y 1 v b k ....... B .. •. . . ür gibi bir adam ça ıra gır ı. er er. a nız oturuyor ve uzanmaga ve u a-

~ aşustune efendımız. · · m k d ·· ·· dü · Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının tı tahtalar üzerinde uykuyu aramağa ha -
•• .. ansur sultanla konuş"'n adaının Sekine onun yanınak a ar yuru • 1 h h 1 d 
'VJ u M -. gazete ere ma suı avadis eervisi verile • :ur anıyor u. 
Un~cr ld v • t. F k t - Nasılsın, erzu r. L k f 1 1 · ı 1 ~Ci~ o ugunu sezmış ı. a a v ccktir. o omoti so uya, so uya ı er iyen bir 

•cıJı~erj]e görmüQ olmak için çadırın a- - Sayenizde pek rahatım ve saglı· acuze gibi gürültü ediyordu. 
[h d " Radyo hakkındaki dünkü müracaatlar y ı k ı ı ~ l)•ll an baktı ve aldanmadığını an· ğınıza duacıyım. e ray ar t(' er ek eri, tekerlekler treni 

içinde duyduğu bütün insani hislere rağ-~ 
men parmaklarında şu çanın mührünü ko .. 1 

pahcak bir şiddetle aşağıya çekecek kuv-' 
vet kalmamıştı. 

Alnında ter taneleri vardı: 
uYook, canım diye düşünüyordu. Bu 

cinayet... Buna mani olmak lazım .... Mu-' 
hakkak ceza vermezler.» ·' 

Amma enün mi? •. 
Tren cehennemi bir süratle cinayet ye .. 

rinden uzaklaşıyordu biraz sonra... Biraa 
sonra çok çabuk geçti .. 

Bir adam ölecekti .. 
«Canım, diye düşünüyordu. Hepimiz Ö• 

leceğiz.. Hepimizin ölümü bir yüzden ola• 
cak.» 

Fakat yüzü yemyeşildi. Alnındaki teı 
taneleri şakaklanndan aşağıya sızmağa baş• 
lamıştı. • 

Bir adamı öldürülürken görmek ve bu-
na mani olmamak bir parça... Bir parça 
değil, tamamile o cinayete iştirak etmek 
değil miydi? 

1 layır para da vermesi icap etse bu ko· 
lu aşağıya doğru çekmesi ve treni durdur• 
ması lazımdı. 

Fakat hayır, bu isteğine kolu cevap ver· 
miyordu. İmkanı yok kolunda bir hareket 
yapacak kudret yoktu. 

Hayır. I, _ Sana gördürmek istediğim kü - Dün bize müracaat eden bazı okuyu • hain bir üveyana gibi sarsaklıyordu. 
Su]t l . ..k b' . var culanmız, radyo hakkında §Unlan söyle • Yorgunluğuna rağmen uykusuz ve açık ((Ya para verirsem» endişesi onu adeta 

) ... _) an çadırın beri tarafına ge mı • çu ır ış · 1 f ı ~ 
">1.1 M d · · di er: kalan gözlerile camların arkasından tabia- e ce ugratmıştı. Treni durdurmak için 0 

di J:' ll, ansur onun yanına gidebilir - - Emre ersınız. I k I k Montröde boğazlar mukavelesinin im- tı seyrediyordu. bu çanı ça iamıyacaktı. 
~ akat o anda Abdurrahmanla arka- - Fakat bu çok gizi a aca "' za edildiği bir sccede, İstanbul radyosunu Tabiatı seyrediyordu yal .. Çünkü yağ- Ve bunu yapamamaktan duyduğu acı 
tttjltıa neler söyliyeceğini de merak - Emredersiniz. •v• biz. daha çok hassa• sörmek isterdik. mur dindikten sonra bulutlar sıyrılmış ve içinde ıztırap çeken dostumuzun pr.ırmak· 

\te ses· · k d - &~kasına güvenmedıgım ıçın Halbuki radyo, sanki ortalıkta hiç bir fev· ki d " k ·· ı 1 lan gev,,edi. O demir koldan ç~kıldı' v• A ını çı arma ı. • .. d" .. .. yapra arı o u en ağaç arın üstüne par _ ~ , .. 
f"\l' 1 l b '" ) l · hep sana aor ururum. k l"d lik k • gı'b' t t ·· 1-k J k b' k d" · · k · ·· ·· , _, b l'lırı IJ(lllrrahmanla bni Haras, su ta - oy e şey erı . . . b .. • .. k b' lutuf • a a e yo mu,.. ı mu a uzere P a a ır mehtap ışığı dökülüyordu. en ısını anapenın ustune attı. ve ir si-

•' l"tıuh f k l · d 'd"l lk' Bu benım ıçın uyu ır çaldı, orkestra dinletti ve formüler allo, Mehtap 1,~ıg~ında bir rüyaya henzı'y('n ta- nir buhranı içipde bütün ''Ücudil<" sarsıla •ı d a ız as er erın en ı ı er. ı- - • 
>i r.~ıb~enç ve çevik adamlardı. Diğerle· tur. allo ... !arından aonra ağzını kapadı. Tele- biat pek güzeldi. Ve 0 kim bilir bu tnbiatı sarsıla ağlarken bir eli ceketinin üstünden 
1 ~ ı 0 l d b • . . Seni çok tutmayım. Şu ka~ıdı rar 11 de Ankarayı vermek ve oradan seyrederken hala jçinde bir sızı gibi kalmış cüztlnnını okşuyordu. 

tı~tık nar a uzun oy!u ve ırı yarı M . b 1 k . ,_ · · h lb '~' d. 1 1 * la l H en gidip ünzerı u ve ım- transmısyon yapma&. ıçm, a u&.ı, ın e - o an ilk aşkını mı, yoksa mübayaat üze • 
tıcı · J rı için sultanın askerleri arası • a · em l' • ·1 · · b b .. ··k hAd• h kk d d h · d 1 Ve işte tren o cinayet gecc.sı', bunun .;: •rırnıslardı .. t rmeden onun .e ıne ver. ~ yıcı ennı u uyu a ııe a ın a a a rın en a acağı komisyonu mu düşünüyor -

f'cJt • · seye gos e . ,. evvel ikaz edebilirdi ve etmeli idi. du bilmiyorum. Fakat sizi temin ederim ki için muayyen istasyonlardan başka bir yer• 
çabuk geldiler. - Başüstiıne ... ' de tevekkuf etmedi. 
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- Gayet kolay ... Ben, her gün ko- - Talih .. kader ••• 
cana uğrıyacağım. Tütün alacağım. Demişti. Ve sonra, dalgın dalgın 
Ayni zamanda, Maryonganın işi daha zihninden şunlar geçmişti: 

Son Poıta"nın siyasi tefrikası : & Yazan: Zl,a ,_... '' 

karar vermiş, fakat onu vücudünil Murat Bey, !Ahmet Riza Beyi hırpalamağa 
gererek: - Arbk ben, cemiyet filin tanımıyorum, bitmedi mi diye soracağım ... Beni gör- - Bitlis'de doğacağım .. on iki yaşı-

mek istediğin zaman, derhal kocana na kadar, büyüyeceğim .. orada, horoz Hatta aktedilen umumi bir ictimada disleri vesaireyi teker teker tetkik e ·ızıhnıt olan ağır yazılan aynen 
gelecek.sin; aefarethanede artık ıtım dövüşüne heveı edeceğim... Sonra, Ahmet Rıza Beyin; derek, neşredilmesi muvafık olanları mekten içtinap ediyoruz: ft 

bitti. Hırvat Petriye haber ver; diye • günün birinde horoz dövüştürürken, [Bütün fenalıkları, ayırıyor; eğer gazetenin yazııı eksik bunlara inanmamak için viicdıuuıaw~ 

sözleriyle karşısında bulmuftU 

ceksin ... Kocan, bana bu haberi ve - dev gibi bir Ermeniden haksız yere bir [Hodbinlikleri, gelirse, bu heyet tarafından ikmal edi- bir ihtiyaç hisaeyliyerek hid&.lm 
rir \'ermez, ben derhal seni bulur, ko- tokat yiyeceğim. Fakat bu tokatı bir [inadı cahilaneai, liyordu ..• Halbuki; bütün bu zahmet- line geçiyoruz. 
nuşurum. türlü hazmedemiyerek o Ermeniyi bir (Ve .. cehli anudaneai, ler, boşuna gidiyordu. (Yine Metveret Ahmet Rıza bey, bu .az1-i e&,11 

- Olur. bıçakta yere sereceğim ..• Oradan ka- [iktidarsızlığı, gazetesi, heyetin tensip etmediği, ve mekle iktifa etmemitti. Söziine 
- Dur .. Daha bitmedi ... Şayet bu çıp latanbula geleceğim .. parmak ka - [Hissizliği, bazan hiç görmediği makalelerle do .. ederek: _ 

ltadınla erkeği; ya beraber, ve ayahut dar çocukken, Galata sokaklarına dü- [Nizamnamei mahsus ahk8mina a • luyor. Heyetin matbaaya aönderdiği - Ben .• (heyeti tahririye) Mm 

ayrt ayrı sefarethanede görürsen, ev - şeceğim .. ve o kaldırımlar üzerinde bin demi riayet ve itaati.] evrak bastırılmayıp, veya bir çok yer- verdiğiniz zevatı, kendime yan:lana,, 
vela kendilerine hissettirmeden kimler· bir mihnet ve meşekkat içinde çile çe - Ayrı ayrı ve an'anesile ortaya konu· leri tay ve ba, iptal olunarak bırakılı - fatile kabul ettim. Gazeteme 
le konuştuğunu tarassut edeceksin .. ve kerek helva gibi kavrula kavrula pişe- Iarak: yordu.)... (Halbuki bu heyetin azası, yazılardan; beğendiğimi kabul ebnei-

ıonra da, sefarethaneden çıkıp gider- ceğim ... Ve nihayet.... [Şube riyasetinden azlile, işlerin ilmen, fazlen, kemalen Rıza beyi yüz beğenmediğimi reddeylemek. baa 
lerken de usullacık peşlerine düşerek Birdenbire vücudu sarsılmıştı. Ku- (yedi vahit) ten kurtarılması]. kerre ceplerinden çıkaracak zevatı bir meseledir ... :-1~şve~e~ benim ma. 
ııerelere girip çıktıklarını öğrenecek - lağının dibinde öfkeli bir ses: ileri sürüldüğü halde, Murat Bey muktedireden olup g8.Zetecilik husus- lımdır. Gazetemı, ıstedıAım ,.kOde 
ıin. - Kör müsün, be herif• hükmünü vermekte acele etmemiş: sunda bir vukufu tim sahipleri) oldu- karmak, hakkımdır .•• Gazetmla fi•. 

- Bu da kolay. Diye bağırmıştı. _Bütün bunları bir türlü havsala- ğu aşikar bulunuyordu. tündeki, (Cemiyetin vaaıtal 
- Tabii kolay ... Sana sırtında taş Gavur Mehmet, ~,arçabuk kendini ma sığdıramıyorum: .. Geliniz; Ahmet (İki üç ay da, bu suretle geçmişti. dır) cünılesine gelince .• Ben ha c:laa 

taşıtacak değilim ya? .. Söyle bakalım, toparlamış; bağıran adamın yakasını Rıza Beyi kolundan tutup atmıyalım. Lakin bu müddet zarfında da cemiyet, leyi, mahza dokt?r N&zım ef....U.ln. 
bu işlerde muvaffak olduğun takdirde, kavramış .. suratına zorlu bir tokat aş- Onun (ıslahı hal ettirilmesi çaresi) nı ne tazmin olunmaz zarar ve ziyanla • ca ve israrı üzerıne koydum. 
benden ne istiyeceksin?.. ketmeye hazırlanmıştı. Fakat eli, ha- arıyalım. ra) girmişti. Dedi. 

- Aman, ben senden bir şey iste- vada kalmış! usullacık: Demişti. Bütün bu hadisat arasında Ahmet s;;;;,_.-·~· . . ~~~:,_s1 __ va_r_> __ .,..~ 
mem. Tek, şu öteki belah işi unut .. be· - A .. Hüsnü bey ... Sen misin, ho· Murat Bey, çok yüksek bir ulüvvü Rıza beyle mücadeleye girişmiş olan B U L /ıl A C A 
ni, işimden gücümden etme de... cam L cenap manası ihtiva eden bu sözlerin- (Doktor Şerafeddin Mağmumi b~y)' 

- Yok, yok ... Seni, bedava yor • Diye mırıldanmışti. de, acaba ne dereceye kada( samimi bundan sonra cereyan eden v~k~yıı fU 
inak istemem. Hele, hele bir şey İste Şimdi, iki zabıta memuru arasında, idi... Bunu, ancak zaman ve hadisat suretle tesbit ve nakletmekte ıdı: 
bakalım?.. alçak sesle bir konuşma başlamıştı: gösterecekti ... Fakat, o anda malum o- [Nice mesaili mühimme, Ahmet 

- Canım, gönlünden ne koparsa.. - Hocam, kıyafetini o kadar gü - lan bir şeY. varsa, o da; mağrur ve dim- Rıza beyin mesleki cahiline ve ke~fj 
Bir fistan yapıverirsin, vesselam... zel tebdil etmişsin ki .. seni, bu sırık ha· dik basının üzerine bu ağır darbeyi yi - müstebidanesi uğruna feda olup gıt-

- Sana .. tam on beş lira var ... ister, malı kıyafetinde, benden başka hiç kim yen Ahmet Rıza Bey, fena halde ser - ti. Bunlar, cemiyetin esrarı dahiliyesi
aırtına fistan yap .. istersen faize ver ... senin tanıyamıyacağma yemin ede - semlemiş.. Muhaliflerinin hücumları ne ait olmayıp ~a. izhar ~· i.zahı .. ka~.il 
Tek gözünü aç, bana işime yarar bir rim ... E, söyle bakalım, hocam .. ga - karşısında sendelediği bir zamanda, olmuş olsa, her ışıden, hungür hungur 
haber getir. liba, mühim bir iz üzerindesin.. Murat Beyin böyle vüksek bir poz ta- ağlar. 
. - Sen, hiç merak etme ... Eğer bi - - Hayır, canım ... Gece yarısından· kınarak kendisini kolundan tutması, [Evvela, heyeti tahririye, bu reza • 
rinden biri, şöylece ·gözüme ilişirse, a· beri seni arıyorum. Ayaklarıma kara nefsine çok ağır gelmişti. letk~rane muam~leye .. taha°!mü! e.de : 
limallah ıcığını, cıcığını çıkarır, sana su indi. Fakat, kendisi de anlamıştı ki; kar- meyıp, azabı vıcdanı ve mes ulıyetı 
haber getiririm ... Yalnız, kusura bak- ,sısına dikilen kuvvet karşısında, aciz manevi yeden kendilerini kurtarmak i-- Hayırola) .. h 
ma .. bir şey soracağım. ve kudretsizdi. Mukabil taarruza geç- çin istifa ettiler, Ve esbabını, A met bak 1 - Pek hayırlı bir şey değil ... Dün ld hald h 

- Sor a ım) ·· tiği takdirde, sırtüstü yuvarlanıp gi.- Rıza bey mevcut o uğu e, şer S k. · ) akşamdanberi, mühim bir vak'a karşı- h 1 d 1 H · 'd 1 
- en ımsın · · decekti. Buna binaen bu ağır vaziyeti ve iza ey e i er··· eyetı ı are aza a-
- Yoooo .. Bak, bu iş olmar:lı, Mar- sındayız. hazmedip, sükUta karar vermişti. n da, bu şikayete iştirak etmişler; tah-

yonga ... Eğer, bir daha bana bu suali - Ne gibi).. Murad beye gelince .. o, gösterdiği rir heyetine hak vermişlerdi. 
b e ak ederek ba11ka - Ne gibi olacak) .. Mühim bir ci- [Ah R b b iddi 11i sorar .. ve unu m r T bu alicenabane hareketle, Ahmet Rıza met ıza ey, u • ve T • 

suretle de anlamıya kalkarsan; mar - nayet... İçinden çıkmak mümkün de- beyi kendisine minnettar bıraktığını kayetler karşısında: 
mara çırası gibi yanarsın ... Ben, kim ğil. zannetmişti. Halbuki bu, pek acı bir - Ben, öyle ekseriyetin .. heyetin 
olursam, olayım ... Senin icin, yalnız - E, burada durup konuşmıyalım ... gafletti ... Ahmet Rıza bey, Murad be· kararile prensibimi değiştiremem. (U
bir şeyim ... O da, vaktile sana iyilik e· Simdi derhal ayrılalım. Yan sokaklara ye karşı kalbinde bir minettarlık his _ sulü meşveret); görüşüp, kon~şmak -
_ı b' d E~ n sana a s-apalım. Kest"ırme yollardan ı'nerek Kı- b · K ı l h p 
uen ıra am. . . ger o zama • • setmek şu tarafa dursun; bilakis gu - ta. n. i arettır. onuşu an ... ~~ erın .e • 
cımasaydım; hem hapisaneye atılacak- lıcali camisinin avlusunda buluşalım. rurunu rencide eden bu l\ıtüfkarlık, sını kabul etmek, şart degıldır. Verılen 
tın. Hem de işinden gücünden olarak, - Olur. onda derin bir kin ve kıskançlık hu _ kararlardan, dilediğimi kabul ve icra 
belki de bugün aç kalacaktın. - Yalnız .. ben şurada bir yere uğ- su le getirmişti. Nitekim; Ahmet Rıza ederim. Hoşuma gitmiyenleri da red 

- Doğru .. Allah razı olsun. rıyacak .. ve mahut mesele için kısa bir beyin, umumi içtimada verilen karar- eylerim. 
- Sen, beni .. iyi bir adam diye, ta- hk"k b I kt 1 1 · k d D · t• ] ta ı atta u unaca ım. ara sükut i e rıayeti, pe uzun evam emış ı. 

nı .. benden daima iyilik bekle ... Yaln~z. - Aman Gavur Mehmet!.. O iş, o etmemişti. Teşkil edilen idare heyeti- Ahmet Rıza beyin muhalifleri, tek-
tenbı'hlerı'mı· unutma. Bir de çeneni sıkı d l b' k' ·· · d · h k t 1 · le dı' Evvela Ah kadar müstacel eği .. ır i ı gun, o ı- nin bir kaç İçtimaından so:ıra, iş eğış- rar ere e e ge mış r · • -
tut. işte, o kadar. Hadi bakalım. Artık şin peşini bırakabilirsin. Hele evvela, mişti. met Rıza beye ricalar ve niyazlar et • 
ben gidiyorum. Vakitler, hayırolsun. şu cinayetin failini meydana çıkarma- Ahmet Rıza bey, (ekseriyeti ara) ile mişlerdi. Ve sonra da, yine tahkirlere, 

- Hayıra karşı. ya çalışalım. verilen kararlara kat'iyyen ehemmiyet tekdirlere, tehditlere girifmişlerdi ... 

ı 

Soldan aai•: 
1 - Tavukları boğan bir haYftll, 

caklarda suyu ıoiutur. 2 - H.,kel. 
saiti nakliyeden biri. 3 - Üzerinde 1• 
mek yeyip yazı yazdığımız ıey, ekmek 
pılan yer. 4 - Adaleli, kolay delll J 
Firenkçe hayır, balık tutmak için bDanı1" 
örme file. nota. 6 - E,eiin fnamıd''I 
kıymetli bir hayvan deriaL 7 - &-nak 
emri hazır, fevkalade fCY· 8 -
şahıs, zeka. 9 - Kapının ara~ moıl' 
1 O - Sakat, başımızı tararız. 

Yukarıdan aıağıya: 

* - Pekala, hocam.. sen git. Ben vermiyordu. Müzakerelerde zabıtna - Fakat Ahmet Rıza bey, bütün bkunlara 
Gavur Mehmet, T arlabaşından Ga- şimdi sana yetişirim. ınelerle tesbit edilen bu kararları tat- karşı, sarsılmaz bir inat ile mti ave • zır. Dünkü Bulmacanm Hail 

latasarayına doğru gelirken, şöylece y sokaklara bı"k etmiyordu. icrası lazım gelen iJlle- met göstermişti. Derhal ayrılmışlar. an T 

dü
11

ünüyordu: il d • 1 rı'. (leyte, la'ale) ile geçiştiriyordu. Bunun üzerine Ahmet Rıza bey, 

1 _ Hayvanlara arpa ile veıdea 1 
kışın içinde odun yakarız. 2 - Kllç 
Asya denilen yurdumuzun bUyUk ~ 
kırmızı. 3 - Kadın, sinirli •. 4 - SoYJ-' 
ler katibi umumisi. 5 - Bır fey d ' 
6 - Mutfaklarda o1ur, asillik. 7 - ~ 
uzağı gösteririz. 8 - Avukatlarua ~ 
buğdayın eşi. 9 - Çok yemek. llZ ~ 
na gelir. 1 O - Şüphe, aramaktan emri ı-. 

" sapmışlar. Kestirme yo ar an sür ate 
- Zannederim ki, bu meselede en h . d k'k d Yapmayı kafasına koyduO.u bir is,e tekrar divana çekilmişti. Riyaset inerek; hemen emen aynı a ı a a, n 

ictime varıyacak vasıta; bu kadın ola - I d b I 1·tı'raz ve muhalefet gösterilse bile, 0 , makamını, yine Murad bey ifgal eyle-Y J Kılıcali camisinin av usun a u uşmuş-
caktır. Zira; prens Nikoladan intikam l d yine yapmaktan çekinmiyordu. Bil • mekte idi. 

k k k ar ı. • 
almak için onun arısını açıran e - V k' k ki t ... . · hassa, şahıslara hiç bir kıymet vermı- Murad bey, artık bu sefer Ahmet 

F d l 1 f t a ıt, a şama ya aş ıgı ıçın; ca - A • , • • • 

mancı ernan ez; nası 0 
sa se are e . . dd ye açılan kapısının karşı- yordu. Mesela, Parıs e tahsıl ıçın ge - Rıza beyi bir parça hırpalamaya karar bact \'Uracak .. ya sefirle veyahut haQ - mının, ca e k d' · d • d O · k t' · 

Y T d k" .ıL 'h ·ı k... l k len ve en ısın en manevı yar ım ve vermi11ti. nun içın - neza e mı mu • 1 h b 11 kt sın a ı te110ı cı er came an arını a- . Y b d 
kalari e prense a er yo ıyaca ır... şl d ~ I l d A l d müzaheret bekleyen gençlere ıdareha- hafaza etmekle beraber - tok ve ari f k b . . IA ı·n pamı ar ve agı mış ar ı... v u a, k...... b"'k .. .. 'k' a at, unu yapması ıçın, evve a e ı - d . b' .. k.. t d nede gazete ve agıt u turuyor; ı ı bir lisanla: 

k b. . 1.. d p erın ır su une var ı. . .
1 

.... b k 
de i paranın ıtmesı azım ır. ren - f I ki franklık bir amelenın yapabı ecegı u _ Ahmet Rıza beyefendi! .. Artı • 

· k k d. · t ı · tt·~ i ki zabıta memuru, mezar ı ar ta- h .
1 

d k 
1 

k ı .. sesın aşırara en ısıne es ım e ıg . .. . . . işleri o gençlere ta mı e ere on arın bu şikayetlere bir nihayet verme a-
para ve mücevherat; bu adamın atı - rafındakı. ~oşeye çekılmışler, parmak-1kıymetli vakitlerini israf ediyordu ... zım. Takip buyurulan hattı hareket, 
\acağı sefahat hayatına, bilmem ki ne lıkların dıbıne oturmuşlar; konuşmaya Ayni zamanda, (Matbuata, sefirlere, cemiyetin programına ve nizamatına 
l:adar dayanacaktır ... Bana kalırsa; bu başlamışlardı. .. .. ve bazı zevatı siyasiyeye, cemiyetin külliyyen muhaliftir. 
para bittikten sonra kemancı Fcrnan • - E, söyle bakalım Husnu bey .. bu mühürü basılmaksızın hiç bir beyan • Demişti ... Fakat Ahmet Rıza bey, 
dez, artık prensi tehdit etmeye başlı - cinayet nerede oldu?.. name gönderilmemesi) umumi içtima- bu sefer sükut etmemişti. Gürbüz ve 
yacaktır. Ve bu tehditlerle de para çek- _ Şeyde .. canım, neresi idi, o .. ha- da kararlaştırılmış olduğu halde Ahmet çok mütenasip vücudunu Murad be -
meye başlıyacaktır. ni şu .. Firuzağada. Rıza bey bu karara ehemmiyet vermi- yin karşısında gererek: 

Gavur Mehmet, Galatasaray bina - H·· ·· be · h l. d bi durgun · b d be vesaireyi b · fı'la .. n tanı -usnu yın a ın e, r - yor; ıca e en yanname _ Artık en .. cemıyet, 
sının önünü çabuk geçmişci. Yan gözle luk ve çekingenlik vardı. Gavur Meh- sadece kendisi imza ederek gönderiyor- mıyorum ... isteyen, benimle çalışır. 
baktığı zaman ellerindeki fincster tü - met, dik dik Hüsnü beyin yüzüne bak- du. lstemiyenler ise, derhal benden ayrı -
feklerine dayanmış olan zaptiye nö - mış; kaşlarını çatarak: Daha sonra .. muayyen zamanlarda lır. Ben, meslek ve prensibimden hiç 
betçilerini görünce gülümsemişti. ilk _ Firuzağada mıL (idarehaneye gelen katip!ere iş veril- bir şey feda edemem. Hatta, bu yiiz -
zaptiyeye yazıldığı zaman, kendisinin Diye mırıldanmıştı. mi yor. Tomar tomar cevapsız .kalmış den, (mülk ve milletin mahvil perişan 
da bu kapıda on beş yirmi gün kadar 1_ 1 Ah t R b Ul çek b l (1) 

Hüsnü bey, başını eğmişti. Birkaç meKtup ar - me ı7a - ey • olacağını bilse) m i e ... nöbet beklediği hatırına -gelmişti. l · d b' i.k" k 1 d ) !ıL( 'h i 
b. d h ·ı ·ı saniye sükut ettikten sonra: mece erın e ır ıp - a ıyor u. Bu muhavereyi müte~ p; m~ ez • 

Bu hat.ır~, onu ıraz a a ı en ere - Gavur Mehmet!.. Artık işin doğ- Umumi içtimada verilen karar mu- . de Ahmet Riza bey hakkında ya-
sürüklemıştı. .. 1. . E F. ... h · h · · t · · mız ' 

d k . k '-~ rusunu soy ıyeyım... vet.. ıruzaga- cibince; ( eyetı ta rmye ve emyızı- -----.- Doktor Şen 
Ga!atasarayın yanın a ı so aıuan . d ye) '-aftada bir gün içtima ediyor; ga- l (1) (Hakıilr•ti. Hal) :: 11 • 

k d · d · · da Hem de, aenın ev e. n Maim Sayf _ llıbr aşağıya doğru sapar en, erın erın ı·j . (Arbaı var. zete namına gelen makaleleri, hava • ,fecldia uma. • • 
çini çekmit :. 

Soldan sağa: ~ 
1 - Makas, kara, 2 - Ayak. 

zar. 3 - Zirai, saka. 4 - İka. 
5 - Nasip. 6 - Sal, ita. 1 - AA -! 
8 - Takılmak. 9 - Er, fiat, ta. 10 
Saklan. 

Yukarıdan qağıya: 

1 - Mazi, selen. 2 - Ayık. ~· ?~ 
Karanlık. 4 - Alca, ifa. 5 - ......... 
6 - Ait, mal. 7 - Kasaba. ata. 1 / 
Azam, ak. 9 - Rakit. 1 O - Arat. ~ 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

1, Bankası asgari 25 lira m_evd~atı 
bulunan bütün kumbara sahıplerıne 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 Lirası. her sen~ 1 Nis~n 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekıle~ek verılme.ktedır. 

Bu iki keşidenin her birinde 500~ hra, şu şekılde 
tevzi edilmektedır: 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 " 
10 kişiye 700 yüzer Liradan 7000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 " 
175 ,, 10 onar n 1750 " 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler Hl ketldealD ber birinde yaıaız 

ı ldflre iki bin Ura verWyar. Ba ketldeler 
her seae Şaltat, Haziran. Taama~~!: 
ve Birinci saau ayıarıaıa ilk .,.n 
Japılmaktad••. il 

[ İnhisarlar U. M_!i~rlüğünden: 
I . mucibince 60,000 metre düz be • 

· daremiz ihtiyacı için !art~a~eıı 
1 

p zarteıi gijnü ıaat 15 
·)a~ ka . 3/Vlll/936 tarıhıne rast ıyan a . . .. .. 
d navıçe 1 kl'l . &a.rtnameıını gormek uze
c Pazarlıkla ıatın alınacaktır. ste ı erın ~. tt m 7 5 ... 

t h . . d · ı nan gun ve ıaa e 70 , gu 
c er gün ve pazarlık ıçın e tayın ° u ''b t 

\t K b t inhisarlar levazım ve mu ayaa 
erune paralarile birlikte a ata! a üracaatları. u4011» 

!\lbeai müdürlüğündeki alım komııyonuna m 

* * Ş • 12 I" Muhammen bedelli 287 adet 
h __ Cl.ttnamesinde yazılı evsafta beben ırap be .. ü saat 15 de açık 
0<\llle soba 30/Vll/936 tarihine rastlayan erfen gun 
tkı·ı 

1
1 
bne suretiyle satın alınacaktır. ek ·ı · · d iktiza e-

&t..J-• l ._ .. her gün ve sı tme ıçın e 
» qqiJerin şartnameyi a maK uzere I 516 lira ile Kabatafda 
erı L_ ot 7 5 ·· · e parası o an 

\:v ~uni vesikaları ve 70 ' guvenm Komisyonuna müraca-
ULalırrı ve mübayaat Şubesindeki alım talmı "3918» 
"'lltı. 

SON rosT~ --=--=== - - c 

l' .. N-A-S1-~-1t-A-C1 __ , ~TU-.-. R_K_İY_E_ZIR-. _A_A_T_B_Aım:ıN.aK~A=S;anml 
' l<ANZUK 

Nasır nacı bütün dtlnyaca tamn
m~tır. En eski na. ırllm bile kO
kllnden çıkarır. 

lNG1L1Z KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - İstanbul 

SELANfK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• ldare merkezi 
· ı.tanbul (Galata, 

Türkigedeki ıabel•ri: 

lstanbul, (Galata, Yenicami ); 
lzmir, .Mersin. 
Adana bOrosu 
Yunanistandakl ıubel•rlı 
seH\nik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 
İstanbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

DOYÇE LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Hnmhurg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterclıım 'dan limanımıza muvasa

Jatı beklenen vapurlnr 
Dcrinclie vapuru 2ti Temmuza 

doğru. 

Achaia vapuru 2 Ağustosa doğru 
Bochum vapuru 6 Ağustosa doğru 
lthııka vapuru 9 Ağustosa doğru 

Burgaz, Vama, Köstence, Kalas ve 
lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
Derindje vapuru 26-30 Temmuza 

doğru. 

Bocbum vapuru 6-8 Ağustosa 
doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 

hareket edecek vapurlar 

Kvthera vapuru limanımızda 
SÔfia vapuru 9 - 10 Temmuza 

doğru. 

Yal ova vapuru '1:1 • 30 Temmuza 
doğru. 

Chios vapuru 2 - 3 Ağustosa 
doğru. 

Fazla tafsilat için Galata'da Ova
kiınyan hanında Laster Silbermann 
ve şUrekAsı vapur acentalığına mü
racaat. 'l'elefon: 44647-6 

~·-------, OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON:M ŞIRKEll 

TESts TARtHl : 1861 

Sermayesi: 10,000,000lnıiliı lirası 

TUrkiyenin bqlıoa ~ehirlerile 

Pariı, Mareilya, Niı,Londra ve 
Manc~ster'dt. Mıaır, Kıbrıı, Iralr, 

lran, Filistin Yt' Yunaniıtan'da 

Şubeleri, Yugoelav7a, Romanya, 

Suriy" ve Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tuılU banka muamelelerj 
yapar 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye ınütehaqııı 

Pazardan maada herglln 3 - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel Kandilli 38 • Beylerbeyi 48 

Şef namzetliği 
müsabaka imtihanı 
TÜRKİYE ZiRAAT BANKASINDAN: · 

1 - Bankamıza müsabaka ile v <"D müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef 
namzedi alınacakbr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve iktısat Okulasından veyahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memlekelierdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek 

Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 
4 - Müfettiş namzetlerin.e "140,, ve şef namzetlerine "130" 

lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik im
tihanına girecek ve kazamrlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde çalış· 
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 

imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir . 
5 - İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar Ankara, 

lstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir: 
6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27/7/936 

Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü" ne göndermek veya vermek sureüle müracaat 
etmiş buhmmaııdırlar. "3967" 

~---------------------------~ Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncu Ke,ıde 11 AAustos 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 •O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bankamızın muhtelif ıerviı lerinde çalııtırılmak üzere müsaba
ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müsabakaya ıirmek için liseleri veya Ticaret liselerini ve 
yahut Galatasaray lisesi ticaret kıımmı bitirmiı olmak ve 18 den 
apğı, yirmi betten yukan yatta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne aibi belgeler arandığı, ve ne • 
lerden imtihan yapılacağı, Ankara, lıtanbul ve lzmir Zp-aat 

Bankalanmızdan elde edilebilecek §arlnamelerde yazılıdır. Mü • 
aabaka 6/8/936, 7 /8/936 Per!embe ve Cuma günleri sabahı saat 
9 da Ankara ve İstanbul Zira.at Bankalannda yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 
~/7 /936 Salı ıünü akıamına kadar Ankaracla Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmit bulunmalıdırlar. «4145» 

Balıkesir Şarbaylığından 
Belediyemiz için (200) lira aylık ücretle mühendis aranmaktadır. 

Taliplerin veıaikile Balıkesir belediyesine müracaat etmeleri ilin 
olunur. ( 4142) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi ilin i'lerl Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren i~ başlalJllfhr. Alaka
darların resmi ilanlan bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

(Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) ' , 
Jstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Operatör • Ürolog ~ Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

Dr. .,. ıehmed A 1,. verilen ev ~yası 25-7-936 tarihine tcsa • 
L Vl ~ düf edt-n Curnl\.rlC"sİ günü saat l O dan 12 

idrar yolları 1 ye kadar birinci artırma Mıretile ~cyuilo 
t Tıul.ıh"'' ( J 25) numaralı haıı~e paraya 

hastalıkları mlllehassısı. KOprQbnşı '°"'"';ı ... c:ı:&"fnden talip olanların ınahallin • 

EminOnn ban Tel: 21915 de! hazır bulunaı·.,Jt memuruna muracaat· 

Jarı ilin olunur. ( 683) 
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Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan hraş bıçakla~ 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan braş makinelerile birlikte Hasan braŞ 
bıçakları · tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile 
gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna 
ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. l adedi 6, 10 adedi .50 kuruştur. Hasan Tıraş 
sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası - Hasan Tıraş kolonyası ~a çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: İST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

1 . . • . • - . . • 

Şir eti 
Cumartesi akşamları son postalarda ve Pazar sabahları ilk postalarda 

gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen yüzde •ili tenzilll tarifeye 
karşı sayın lstanbul halkımızın gösterdiği fevkalade rağbeti nazara 
alan Şirket idaresi : 

Temmuzun 24 Uncü Cuma günU sabahından itibaren yaz tarifesinin 
devamı müddetince hergün sabahları Köprüden ·Anadolu ve 
Rumeli cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7,10 daki 2, 8 ve 14 
numaralı seferlerde aynı yüzde. elli tenzilatlı tarifeyi tatbika karar 
vermiştir. Bu postalara mahsus gidip gelme biletlerin dönüş parçalarının 
aynı günde istimal edilmesi meşruttur. 

Cumartesi akşamları ile Pazar sabahları tatbik edilegelen ve dö
nüş hakkı Pazartesi günleri saat 12 ye adar muteber olan yüzde 
elli tenzilatlı tarif enin tatbik ve icrasına kemakan devam olunacaktır. 

KUPONLU · VADELi · MEVDUAıı 

.ADAPAZARI 

TURK · TiCARE;T · BANKAsı· 

----~~----~----~------------------------------------~~~--~~-__..,. 

PROTEJilV 
Merhemini kullanan frengi ve belsoğukluiuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raııp, H. LutEü 

1 

. . . •. ı.. . : ,. . 
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Çocuklarınızın dişlerine çok dikkat ve itina ediniz : 

küçük iken bozulan dişler sonL:eıN 

NEDKALMiNA 

ODEON 
Yeni çıkan plaklardan 
Beyan Bedriye &Uheyll 

U~nk TOrkn - ANA:\1 OLASIN ÖMER 
U~ak Türkn - ÇAKıR EMİNEM 

Bu mUnasebetle Mahmure Şen Ses'ln okuduğu 

2 0084 Rumba - BAHÇELERDE GEZELİM 
7 Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 

ŞEKERl~I 
DARILAN SEVGiLiYE 

Tavsiye olunur. 

lstanbul ve Ankarada ._ 
Takip edilecek kazanç, ve
raset ve evkaf vergileri ve 
işleri, ferağ ve intikal mua
meleleri, ve her türlü alacak
larla bonoların tahsili için 
müracaat ediniz: 

Manak Vıramşabab 
lstunbul Babçekapıda eski Rch· 
vuncılur sokağında Şirin hu
nmda 3 üncn katta No. 10 

SPOUCUL4ıR' 
saha~a. 
çikmdz.dan 

Hergun· 12 den 14 e kadar , ................... , • 

1 
~ 
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