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JaP-onlar Sovxetlerle · 
1 

uzlaşmak istiY.orlar 
Tokgo münazaalı tepegi tahliyeye 
/ıazır olduğunu Moskovaya bildirdi .............................................................. 

Hududda topcu ateşi Mısır ordusu 
fasıla ile devam ediyor Başmüfettişi 

Sovyet ordusuna tneft ıub tanklardan birkaçı 

Londra 4 (Husu
si) - Sovyet - Ja· 
pon hudud ihtilafı 
diplomatik .sahaya 
intikal etmiştir. Bu 
gün gerek Tokyo, 
gerek Mosko\·a~ 
Japon ve Sovyet mu 
messillerı arasında 
müzakereler yapıl • 

mışllr. 
Japon hükfıme • 

tj, ihtiliıfı.n halli i · 
Ç.in şu tekliflerde 
pulunmuştur: 
• 1 - Münazaün -

.•.. 

lih Çankufong tepe 
s-ini işgal eden Ja - • 
pon askerlerinin ge- Harekcit ııahuını göıteren harita 
r1 çekilmesi. t k leri 1 3 _ Bu suretle tamamen tecrid e • 
• 2 - Ayni tepenin Sovre as e.r (DevalDI 3 üncü sayfada) 

· al edilmemesı. 
taraf mdan tekrar ışg 

Çinde ve nusyada senelerce bulunan 
· bir Türk Generali "Son Posta,, ya 
son Rus • Japon ihtil&fım anlatıyor 

b" baftadanberi 
Ruslarla Japonlar ır 

11 
eralleri-

çarpışıyor lar Bizim emek gen 

şehrimizde 
Vaktile Türk Ordusunda 

vazife alan Aziz Paşa 
hahralannı anlatıyor -
Mısır Kralı ilkbaharda 

yurdumuzu ziyaret edecek 

Bir cin - peri 
hikayesi 

. 
Karagümrükte bir ev her 

gece meçlıul eller 
tarafından taşlanıyor 1 

~,. ......................................... ·-·········~ 
: 

Mahalleli .ıerber oldu, geceleri 
nöbet bekliyerek muammanın 
anahtanm bulmap uğraşıyorlar, 
fakat fİmdiye kadar bu muzibliği 
yapanları yakalamak mümkün 

olamadı : 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

Bravo Belediyeye! 
"Son ~osta,, nın neşriyatı Uz erine harekete 

geçilerek manavların ihtikarı teshil edildi 
Belediye meyva aabşlarında toptan ve perakende fiatl 
arasındaki farkı ortadan kaldıracak tedbirler alıyor 
Manavların ihtikarı yüzünden kabn

ınalların ellerine gelen malları kolaylık
la satamadıklarını bir kısmının denize 

' döküldüğünü yazmış, mana\'larla kabzı-
malların bu hususta neler düşündükleri
ni dünkü sayımızda kaydetmiştik. Neti
cede toptan fiatlarla perakende fiatlar 
arasında da yüzde yüzü aşan büyük 
farklar bulunduğu anlaşılıyor, bol mik
darda meyva elde edildiği halde pera
kendecilerin saptıkları ihtikar yüzünden 
halkın meyvayı pek pahalıya yediği mey-
dana çıkıyordu. • 

Son Postanın bu sahadaki neşriyatını e
hemmiyetle nazarı itibara alan Valimiz Mu
hiddin Üstündağ vaziyetin derhal tedkltlnl 
ı"Stemiştir. Belediye İktısad Müdürlüğü mü
rakiblerl haldeki !!atlarla, muhteıır yerlerde Vali ve Belediye Reisi Muhittin Ustün 
yapılan perakende satış f!atlarınr '!c!sblt et- tışını lntlzıı.mıı. sokacaktır. Böylece ne§riya.
mekte, ve yekdiğerlle karşılaştırmaktadır. lımız hem ihtik!irı önlemiş olacak Te ı.. 

Dün yapılan tedkiklerln vermlf oldutu de bundan sonra İstanbul ballanın ucuaca
netlceye göre Son Postanın neşriyatı haklı meyva yemesini temin etmiş }lulunacaktır. 
bulunmuştur. Tedkikat sona erdikten sonra Mana.farın bir mitaleası etrafında WkJlrW 
belediye toptan ve perakende fiatlar araam- . Dün İstanbul halkının pahalı yemlf 71 .. 
dakl büyüt fQrkı ortadan kaldıracak ted • ~~l;d~~e~~ı~~ılT~~:!;~:=İem;:~:11· 
birler alacak ve bu münasebetle me7va •- (Devamı 5 inci atı11ftidtı) 

Çürük kadın · çorabı 
yapanlar· cezalandırılıyo 

Vefclletf aanaJI amam •ldflr llhf•'flnmia 
çorap alacak bayanlara tavıiyeleri 

Piyasadaki ipekli 
kumaş ve kadın ÇO'o 
raplarını kontrol et· 
mek üzere :Ankara
dan şehrimize gelen 
İktısad Vekaleti sana
yi umum müdür mu
avini Bay Talha Sa· 
buncu ve sanayi mü
fetüp Etem burada .. 
ki tedkiklerini bitir .. 
mişlerdir. İpekli ka
dın çoraplarının stan 
dard nizamnamesine 
uygun olup olmadığı
nı tedkik etmek üze
re on beş gün evvel Y eTli çorablar dün ıanayi tnüfetti§liğinde tedkik ediliricn 
11 fabr~.ka ma~ulA.!ınd~. alman nümu- yasetind.e toplanan heyet tarafınciuı llÇIJ. 
neler, dun sanayı mufettişlığinde sanayi u mış ve birer birer kontrol edllmlftir 
mum rnü<für muavini Bay Talhanın ri- (Devamı 11 met ıaflfada,) 

\,, ........ :: .. ··::·· ..................................... ) 25 günlük müzakereler tam bir anlacma temin etti lran 
Karagumrukte Karabaş mahallesinde Y • 

· d r ki bu busus-
ıniz arasında bir zat var 1 k h kkı-
ta en fazla salahiyetle konuşma ~ . 
na h"bd" Çünkü bu müsademe erın sa ı ır. . b'lmek-
cereyan ettiği yerlerı karış karış ı"kt .. 
tedir Bu zat General Ziya Yergo u~. 
Kendisi, Kafkas cebhesinde Ruslara esır 
düştükten sonra Türkistana kaçmıştır. 
Oradan Sibirya yolile Çin~ ge~ş, sene
lerce süren maceralar geçırmiştır. J 

ıa 1904 Rus - a-
Sayın generale, evve , . . . 

pon muharebesinin uf ak bir tarıhçesını 
Yapmasını rica ettim: 

- Cephe, Charl>ln Ue Muk4en arasında-
ki cenış arnzl üzerinde ımrulnı\14tu, dedi. • 
Fakıı.t en kanlı muharebeler Vladlvo.stolc'da 
olmu~tur. VakıD. 1004 de Ruslnr hezlnMlıte ut 
radıhr. Fakat Vladlvo.stok milstatt1tem mev
kiinde Japonlar büyük mukavemetlerle kar
§ıla,omışlıı.r, çok şiddetli ve kanlı savaşlarla 
zaferi elde edebllmlşlerdlr. 

O z:ı.manki muharebe şartlarını tedkik e-
decek olurs:ık, hıı.rb talihinin Ruslara niçin 
{;Uhnedlğlnl pek güzel anlarız. Şöyle ki: 

Slblrya şimendtrerl tamamen yapılmll de General Ziya Yergök 191?0 d; ,Tqkendde 
~Udi, tek hatlı leli. Hattft Ruslar 0 zaman, bulunurken ~· 

(Devamı ıı ind sayfada) Q 

Kalfa sokağında 11 numaralı ev hır haf- mümessiller: .. Transit yolu gelecek sene hitama 
tadanbcri, sular karard~kt~n sonra mun- erince bütün lran emtiası buradan geçecektir cliyorlu 

(Devamı 5 ıncı sayfada) • . ............................................................ . 

15 _inci yll madalyası 
C. H. P. Gmel SekreteTliğinden.: 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönilmü 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yılını fesblt e
den yazl bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at-
karlarımızın, açtığımız bu müsabake
ya iştırakleri ve hazırlıyacakları nü
muneleri Ağustosun onuna kadar C. 
H. P. Genel Sekreterliğine gönderme
leri rica olunur. 

Trabzon limanın dan bir g6rüniiş 

Trabzon (Husust) - İran hudud ko- çalışmış ve her noktada tam bir anıa,. 
misyonu Trabzonda müzakerelerini biü- ma ile müzakerelere nihayet verilmiftir. 
rerek, Erzurum üzerinden Tahrana ha- Heyet başlıca iki mevzu üzerinde d\1119 
reket etmiştir. Komi.Syon 25 gün fullaaız (Devamı 11 inci aayfrıda> 



t Sayfa 

Hergün 
-·-

lngiliz siyaseti 
Ve dünya 

....__ •. Yazan: Mahlttbl Bir,_ 

B ir zamanlar Avusturya için 

söylenilmiş olan bir sözü, İn
giltereye tatbik ederek, tazelemek müm
kündür: cEğer İa.giltere mevcud olma
saydı onu icad etmek lizım gelirdb 

Avusttırya _ Macaristan devletinin ze
vali Avrupayı ne müşkül işlere soktu! 
Bunu, yirmi senelik sulh devrinde pek 
güzel gördük ve tecrübe ettik. Daha da 
görülecek pek çok şeyler bulunduğu.na 
eminiz. Fakat, İngiltere olmasaydı, Av-

rupada ve dünyada biz daha pek çok gey
ler görürdük. Bunda da şübhe yoktur! 

SON POSTA: 

Reslmll Makale: • Araları bozulmıgan çiftler = 

Evet, İngiltere, dünyanın en ağıt ba-

18D varlıtı, kendi oturduğu topraklar- DosUu.ıh· kuvveUencliren zaman ......... .zayıflabr:, H tmızın tatl .a..u .... ı.-. -'dde 
dan harice doğru en uzun uzanan kolu a.. ~ aya ı ıeçmesıni mi mwyorsunuz, ~ r ~ 
ve bu suretle dünyanın en egoist mem- sene birinde kazma, ötekinde çimento tesiri ya- :;~::_ıtırdıktan sonra dô!tluğa tahavvlll etmesini temenni 

Jeketidir; evet, her şey dönüp dolaşır, İn~ ====:p=ar=:ı.=:ı======================================-==---=-====s 

§§::~!~~,;~§ 
idare eden İngilteredir. BUhunla beraber, 
biç şübhe yoktur ki, İngiltere bu dün-

yaya çok 1lzım olan bir devlettir. Onsuz, 
bugünkü dünya mutlaka bir çorba olur-
du! 

* 

* Bu defa Praga cHerkesin dostu ola
rak ve kimseye düşman olmıyarak geli
yorum> diye ayak basan Lord Runci.man, 
işte dünyada bu rolü oyruyan İngiltere-
nin mümessilidir. Hiç filbhe etmiyoruz 
ki Lord herkesin dostudur ve hiç kimse-

Dilnganın en bilgilk 
Otellerine 
Sahib olan adam 

IS TER 

,, ............... ·---------·--········ıııı, 
Hergun bir bkra 
Çuş'un Romenceıi 1 

Ercümend Ekrem Talu arkadaftmt
ftn, yedi yCl§ında, cin gibi, ıipfirbı bir 
kın vardır: Esin! 

Geçenlerde, baba - kız Romanyada 
idiler. Bir gün, Braıov dağlanndcı a
raba ile geziyorlarken, Esin arabacı-

' nın, hayvanlannı durdurmak istedik-
çe: 

- Ô-tı, Ô-tı! 
Diye bağ1.rdığına clikkcd etti. 

O akfam, gezintiden dönerlerken, 
Eain babaıına ıordu: 

- ô-u ne demek biU11or musun, 
1Nıba1 

- Bayır, et1ladıml . 
- Hemi 11a bizdeki ÇUf 110k mu? O· 

Sepette 
Taıınan 
Pr-.naea 

,::~.===:~·-·····-···················) Vapurun ancak 
iki kamarasına 

1 NAN, 1 STER 

bitlerin sikleti yalnız 250 kilodur. Uzun -
luğu ise on metredir. Sür'ati saatte 480 
kilometredir. 

1 NA~ M A! 
Dün ağırbqlı, mütefekkir bir arkadaş sütununda şu sa

tırları yazıyordu: 
Bakıp ta göremediğimiz, anlıyamadığımıt yalnız tabiatin 

güzellikleri değildir, aralarında yaşadığımız insanları da 

göremeyiz, belki görmesini bilen bir kimse, bize g&termek 

ldtfünde bulununca bir şeyler an1ar gibi oluyoruz, o da her 
vakit değil> 

- clnsanların çoğunda göz musikiden anlamıyanın elin
deki keman gibidir, hoş görünüşü vardır, amma ıt,te o 
kadar: Sa.lıibi için görüyorum vehmini verme)rten başka 

bir ~ yaramaz. 

iSTER iNAN, IS TER 1NANM·A1 
nin düpnanı değildir. Şu kayıd ile ki '-------------------------------~---------" 

Ağmtos 8 

Sözün Kısası 
~····-

Bir kazancımız daha 

._ T•lu 

A merikan turizm birliği reisi 

Bay Malesli - Kord {Malles• 

ley - Cord) dünya turistik Alemindt? çol 
önemli bir şahsiyettir. 

Bay Kord son Paris gazetelerinin bI• 
rinde, bir istatistik neşrediyor ve bund«ı 
bu sene zarfında Amerika turistlerinfJl 
bütün dünya memleketlerine nasıl yayı• 
lacaklarını ne türlü taksim olunacakları• • 
nı gösternıekt.:dir. ı 

İstatistik ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı, 
kazanan, öbür kısmı da kaybeden mem .. 
leketleri, yüzde nisbetleri ile gösteriyor. 
Kazananlar şunlardır: 

Türkiye %..l.00 
Yunanistan % 100 
İskandinav memleketleri % 100 
Fransa % 30 

Kaybeden1er de ıunlar: 

İspanya 50 98 
l}.vusturya % 75 
Çekoslovakya % 45 
Macaristan % 3l 
Almanya % 20 
Portekiz % 20 
İtalya % 15 
İngiltere % 15 
Yugoslavya 7< 10 
Belçika % 6 

Bizim için bu, yeni bir kazanç, yeni 
bir zaferdir. Çok hassas olan Amerikan 
seyyahı celbetınek, kendisine itimad ve 
emniyet telkin etmek çok güç bir işdir. 

Amerikanlar eskiden bizim yurdumu .. 
zu çölden, bizleri yamyamlardan farksıa 
addederler, yollarını buraya kadar uzat.. 
maktan çekinirlerdi. 

Kendilerinde 'kökleşmiş olan bu tellK• 
ki yüzünden değil midir ki Lozan mua .. 
hedesini uzun müddet imzalamak bilı 
istemediler? 

Dahilde ve h~e en ciddi bir emnı .. 
yet ve huzur Amil ve unsuru olduğunu 
birçok münasebetlerle fiilen isbat eden 
Kemalist Tüı:kiye nihayet Amerikan ef· 
karı urnumiyesinin bu yanlış kanaatleri .. • 
ni kökünden sökmeğe muvaffak olınu§ .. 
tur. 

Hem de propagandasız .• 

ıll ·•.' 

" 1 

Bir ecn~bi firmanın İzmir ve Ankaı:~-;, , 
da birer ekmek fa'brikası tesis etmek .\4ze- . 
re müracaat etmi§ olduğunu yazmıştıK. 
İstanbul için böyle ecnebi bir firma ta· 
rafından ekmek fabrikası tesisine lütum 
görülmemektedir. Ekmek işi İstanbulda 
tevhid, bu suretle hem ucuz ve hem de 
temiz ekmek temin edilecektir. Bu işler
le de ancak bizzat Belediyenin meşgul 

olması iktiza etmektedir. fstanbuldaki 
ekmek fabrikası Belediye tarafından te
sis edileceğinden bir ecnebi firmasının 
fabrika işletmesine lüzum olmıyacaktır, 

Hamamcılar tıcretlerin tenzilini 
kabul etmiyorlar 

Kaymakamların riyasetinde kazalarda 
yapılan toplaıttılarda, eğlence yerlerinin 
tarifelerinde tenzilat yapıldığı malfun
dur. Bazı kaymakamlar hamam ücretle
rini de tenzil etmek isteroişlerdlr. Bunun 
üzerine hamamcılar cemiyeti Belediyeye 
müracaat etmiş, şehir suyunun pahaltlı· 
ğından ve fazla odun harcachklarından 

bahsederek, bu tenzilatı kabul etmek is
tememişlerdir. Belediye, hamam ücretla
rini tedkik etmektedir. 

Tedkikat bitirilinciye kadar hamam üc· 
retlerinin tenziline geçilmemesi, Beledi· 
ye tarafından kaymakamlardan ısten• 

mi§tir. 



SON POSTA 

• 
' 

Sayfa 

. . ... . . 

Çin tayyareleri 
bir Japon filosunu 
hasara uğrattllar 4 ağustos yıldönümü 

bütün Yunanistanda 
tezahüratla kutlulandı 

General Metakıaı bir beyanname neşretti, iki yılda 
başarılan muvaffakiyetli iıleri anlattı, şehrimizdeki 

Yunan klübünde de merasim yapıldı 

Muamele 
Vergisi 
Yeni vaziyet hakkında 

Vekalet tedkikler yapıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Y~ni muamele 

ver~isi kanununun tatbikutından doğan 
vazıyet etrafında MaliyP. Vekaleti ted
kikler yapmaktadır. Vckit•et muhtelif 
sınai müesseseleri makt:ı ver~ıye bağla
mak için kanunun verdi~i salahiyete da
yanarak hazırlıklarda bu!unacakltr. Bu 

Japonlar büyük bir taarruza 
hazırlanıyorlar 

Londra 4 (Hususi) - Çin rnembaları 
_ta.rafından resmen bildiri 1 -liğine göre, 
ıkı Jap~~- harb gemisile be§ küçük Japon Yazan: Selim Ragıp Emeç 
kruvazoru çarşamba sabahı Hankov c;. ç in meselesinin Japon sos 
varında bir Çin bombardmıan filosu ta- ve ekonomik bünyesinde 
rafından ciddi hasara uğr.dılmışlardır . . 

Japonlar, Ki Ukiang cebhesinr: takvi- ~ayli thahlknbak~' yl alpn:1akta oldduğhum~ k b 
ye kuvvetleri gönd ktr.ı d . apon a ut e erı arasın a ergur. 

erme _ evam di- d h · t · l'k 

Atina 4 (Hususi) - 4 ağustosun ıkinci ne hitaben bir beyanname neşr~tmiştir. esas tesbit ve müesseselerin senelik ve.·~ 
yıldönü~ü bugün bütün Yunani.standa Başvekil beyannamesinde iki senelik kı- gileri tayin olununca keı:dilerinin aı-tık 
muazzam bir şekilde kutlulanmıştır. Bu- sa bir müddet içinde başarılan ışle~ ~i- defter tutmasına ve maliye memarlarm:ı 
rada dün öğleden sonra başlıyan şenlik· ıer birer saydıktan sonra refah, sukun hesap vermesine mahal knlmıyö.caktır. 
for gece sabahlara kadar devam etmiştir. içinde bulunan Yunanistanın elde ettiği * 

yorlar. Halen dört harb gemı~;ıe asker pa~~a 
1 

~ da artan me~~n1yeJ sız! 
dolu 47 mavna nehirden k k za ur enn en anhyabılırız. apon h 

yu an çı mak- •-··- t' . h' b. 1 .. b tadırlar. Auıue ının ıç ır suret e munase ete 
Japonya en iyi fırkaları y t rişmiyeceğini defaatla ilan ettiği Şa 

, nı ııng se va- Kay ç k h .. k. t' . . 
disine göndermiştir. Tahm\n ed'ld'ğ' : e. u ume ıne yem yaptığı su 
göre, bu cebhede beherı· '>6 b' ık. '.dıne teklıfatıle de Japonyada iç ~şlerin iyi g .. ın ışı en ed ·v· 1 .. 

Baştanbaşa süslenmiş ve her tarafta b_an- muvafiakiyetleri. ~~~erek de_miştır ~: Küçük sanayicilerin vaziyetini tedkik 
dolar çalmıştır. Gece Akropol ile Lıfa- cBu arad~ ~~linik ıtilafın~ ~a ect?· için bir komisyon toplanacak 

mürekkeb 22 Japon fırkası falıŞic edil- m ıgı. an aşılabıhr. Bu arada Sovy 
miştir. Rus hududları üzerind,.ki az mev- R~ya ıle çıkan ihtilafın da Japonya 
cudlu garnizonlar müst'?c;na olmak .. Çıne karşı daha uysal hareket etme 
Çin cebhesine gönderilmek için eld::~ sevket~iğini kabul edebiliriz. Biı· tarafı vidos tepesi tenvir edilmişti . ~esi ~~i buyük ve memnunıyetı mucıb .. -V:?ni muamele vergisi kanununun 

Bu sabah saat 9,25 de gençlik teşekkiU- bır hadıse de olım~ştur. Balkan An~antı kuçuk sanayicilere de teşmili üzerine 
leri başvekilin huzurunda bir gec;id res· devletlerile Bulgarıstan arasında . ım7.a ~rtaya çıkan meseleyi tedkik etmek 
ttıi yapmı..:lardır. Gcçid resmi saat on bire edilen bu anlaşma Balkanlarda sulhu Wı- uzere teskil edilen k . • 'Jk . ı·-

az fırka kalmıştır. Hangşcv ile Şan h dan Çınle muharebe devam ecierken Jı 

,.. . . • omıs} on, ı ıc ı 

k&dar devam etmiştir. Saat beşte Yuna- kim ve tarsln etmi§~·~ ~aım pazartesi günü yapacaktır. Ma· 

arasında Çinlilerle Japon!ar b ~ :Y ponyanın Ruslarla ihtilif çıkaracak 
şiddetli muharebeler devam etme~~1~. e bebler aramalarına bir mann vermek gü 

J 
e eaır. ı·· tık 

nistanın her tarafından gelen heyetlPr ~~~ . lıye Vekaleti varidat umum müdürü 
stadyomda toplanmıştır. Heyetler kadın 4 •.~tos yıldonumunu kutlulamak ı- İsmail Hakkı da yann şehrimize gele
Vt! erkeklerden müteşekkild~. Her~ h~yet ç~n dun saba~ s~t ıo,~_o .?a Bey?ğlundR- ce.~ .. ve komisyona riyaset edecektir. 
mahalli k.ıyafetlerile merasıme ıştırak ki c Yunan Bırligı. klubunde bır merP- Kuçuk sanayicilerin bağlı bulunduk -
ttmiştir. Stadyomdaki merasiuı akşama sim yap~lmıştır. . . . lan cemiyetler ve meslek erbabı da 
kadar devam etmiştir. Merasımde elçı Rafael il~ kon:.''.~os ha- komisyona davet edilerek izahat aJı ... 

aponlann muyaffakiyebizJ 'w. ur. zamanlar idi hudud anlaşmazlı 
Kanton 4 (A A) Jap"n bah . •gı. . larına inhisar eden son hidiseler ırii 

. . - ' rıyesının t'k 'dd" . o-: 
Nantay 14dasına karşı yaptığı son taar. geç 1 çe ~ı . ~ hır renk almış ve iki tar 
ruz aki.rn kalmıştır. Janonlardım binden bayağı bırbırıne kasdeder şekil ve sure 
fazla bahriye silahenda'zı ölınüstür te hareket etmeye başlamıslardır. İş 

Yunanistanın her tarafı bayram yap- zı.r bulunmuşlardır. Merasıme Turk ve nacaktır. Alakadar esnaf cemiyetleri 
maktadır. Yunan marşları çalınarak başlanmış \'C Maliye, İktısad V k~l tl .1 t' 

32 tayyare düıürnlmİı, . bu ~ekl~. girdikt~n son~a vaz•yetın da 
Tokyo 4 - Bahriye ııe-zaretı namına vahımleşıp v~?ı~lcşmıyeceğini kesti 

söz söylemeğe salahiyettar olan kontr a- ~ae~ kolay d~~ıld~~· ~aza:i olarak şu 
• 'k · · 

4 
~ t ld.. .. .. .. e a e erı e, par ıye 

General Metaksasın beyannamesı birli reısı ae;us os yı onumu mum•· ve ticaret odasına da ·· ti d ·ı d d kl · · 1 b muracaa er e 
miral Noda Japon tayyarelerinin dün sa- ) detmek mumkundur kı pathyan sil 

Atina, 4 (Hususi) - Başvekil Meta~- sebetı e .. uy ~ .arı sevıncı an .ttan ır bulunmuşlardır. 
sas 4 ağustos münasebetile Elen mılletı- nutuk soylemıştır. Diğer taraftan küçük sanay)cilerlin 

bah Hankcu civarında efü Çin tayyaı·e- hı susturmak güçtür. Fakat yukarıda d 
!.ini takib ederek bunlardan 32 tanesini kaydet~iği~ gibi 'J aponyanm Sovye 
düşü~d~klerini v~ yerde duran 7 Çin tay. ~u~y~ ıl~ sılahlı bfr ihtila.~:ı süriiklenece 
yaresını de tahrıb ettilderıni bildirmek- ğını ıddıa etmek fazla cur'etkarane b 
tcdir. Japon tayyarelerinden 2 sı üsle ·• şey olur. Japonyanın Sovyet Rusyay Almanya, Çekoslovakyayı yeniden 

şiddet le protesto etti 
Çek hariciye nazın mes'ul iki tayyarecinin cezalandı
nlacağını bildird~. Beneş Lord Ransimen'i kabul etti 

motörlerini çıkarmalan sebebile elek
trik sarfiyatı da azalmış olacağından 
elektrik idaresi de tedkikata başlamış~ 
tır. 

Selanik itilafı 

ne dönmemişlerdir. rı karşı hususi bir sempatisi mcvcud d 
ğildir. 

Malıkemelerde Japon hayatının inkişaf seyrine ba 

Su
••r 'af tığımız zaman bu milleti fazla sulh seve 

ı ·ı· bir camia olarak kabul etmek te mü 
ngı ız elçisi Yun an k.. d ~ ·ıd· F un c~ ır. akat bizi tereddüde düşü 

Başvekilini tebrik etti :,erek hır Uzakşark harbinin olamıyac 
Atina, 4 (Hususi) - İrıgfüerenin Atina Karısını öldüren adam gı. kan~atine sevkeden jey, Jnpony:ın• 

Lo~dra 4 (H~s~si) :- İki Çekoslovak bugün başvekil Hodza, ha~icıyr. nazırı elçisi başvekil Metaksac:ı~ ziyaret ederek cürmün işlendig~ inden 16 Çındeki meşguliyetidir ve bu meşguliye 
askerı tayyaresının, dun, Alman hudu- Krofta ve bilahare Cumhurreisi Beneş Bulgaristan ile Balkan Arıtanh devletleri onu, tahmininden fazla yormaktadır. Maı 
dunu aşarak Glatz şehri üzerinde yaptık- tarafından kabul edilmiştir. arasında imza edilen anl~.aıauan dolayı saat •onra maJıkum oldu amafih hududlarm ve coğrafi durumra 
ları uçuş münasebetile Almanyanııı Prag Diğer taraftan Südet Almanlan mü- İngiltere hükUınetinin s<?virıç ve tebrik- İzmir, 4 (Hususi) - Dün gece Tepe- rın tamamen gayri muayyen olduğu bi 
elçisi bugün Çek hükumeti nezdinde şid- messilleri de, başta mebus Kund olduğu lerini bildirmiştir. cikte bir cinayet olmuş ve kasctb Mustaia mıntakanın üç buçuk kanş toprağı içi 
cietli bir protestoda bulunmuş ve bu hA- halde, lordu ikamet etti~i otelde ziyaret İtalya memnun &dmda biri bir müddettenterl ayrı yaşa- Japonya ile Sovyet Rusya arasında biı 
disenin mes'ullerinin cezalandmlmasmı etmişlerdir. . ~oma 4 (A.A.) - Stefanı ajansı bil- dığı karısını ~ıçaklıyarak öldürmüştür. Japon - Çin kavgasının tekerrür edebil .. 
istemiştir. dirı!or: İnformatione Di.rlomatıca aşağı- Derhal adlıyeye teslim edilt!n Musta- ceğini 7.alUletmek hata olur. Çünkü h~ 

Maahaza, bu hadise hakkındi:i şimdiye Çekoslovakya tffssürlerini bildirdi daki bendi neşretmektedfr: fanı~ m.~h~kemesine bugün başlanmış d~~ hadis.eleri şimdiye ~:adnr görülegel-
kadar başka hiçbir membadan haber a- Londra 4 (Hususi) - Geç vakit Prag- Roma mes'ul mahfell:rinıle Balkan ve curmun ışlendiği saatten lo saat sonra dığı veçhıle milletler arasında anca 
Jınmarnıştır. dan alınan bir habere göre, hariciye na- Antantı ile Bulgaristan ara;ında akaedi· karar veri~iştir. ~uçlu 14 Jene· sekiz ay harb vesilesi olmak üzere i!ıdas edilirlrr 

Alman gazeteleri ise, bu müııa~ebetle zırı Krofta Alman maslshat~ar1nı ka- len anlaşma, büyu·· k bir rnemnunı'vetle hapse mahkum edılmiştir. Ka ı ki rşı .~ 1 meydan okumalar ve bırkn 
Çekoslovakya aleyhinde şiddetli neşri· bul ederek, dünkü tayy:ıre h~diseııinden karşılanmıştır. · JapO 1 S fi J tt~p, tufek patlatmak için değil. İşte bü 
yatlarına devam etmektedirler. dolayı hükumetin teessürünü bildirmiı Uzlaşma yolu ile yapılan bu muahede n ar ~ ovye er 8 ~n b.u sebebler, Uzakşarkta, bizi, ciddi 

lnıiliz lordunun temaslan ve iki mes'ul tayyarecinin cezalandmla- tadili, vaziyeti hassaten n:ızık olmakta 
1 

. . b l""hl d uz a k t 1 . ır sı il ı ihtilafın vukubulabileceğint'! 
- Prag 4 (Hususi) - Lord Ransimen cağını söylemi§ti.r. . ev~ e.~en diğer. Avrupa mıntakaları şma IS ıyor ar ı~andırmıyor. Fakat en vahim hf.dı'sel"'-

ıçin bır ornek teşkıl eylemPkledJr. b .. ....-• k (Bqta.ra/ı 1 tncl ıcı11fad4) rın . a~~m en beklenmiyen zamanlarda 

Maden tedkl VB arama BDSIİIÜSU" bı·r Cumhuriyetcı·ıerı·n ~tı:ıiş ~!an müıiazaünfih mıntakanın ~:nı:t~~:~ ;:~~~~:r:i sd~cbekbalebru. 1 edyü=lr-
aı~ıyetıni tesbit etmek üzere bir ko _ 1 ..... .., 

ff k• ff • nusyonun teşkil edilmesi. o ursak, bütün bu yazdıklarımızın, tahmin ! 

Türk köylüsü ile mukavele yaptı u.!~ny~ (A~}Y0 Re~ teb - Ja!;~::n h~:c:~~l~~7i~:~:iy!;;~vi::: :~~~~~!7"k!~~; :ı;;:;;::. f;::~:r:. 
-----------.-. . . iiğ: Ebr nehri mıntakasında düşmanın detmıştır. Litvinof 1886 tarihinde Rus ye 

1 
rnutalea etmek lazımdır. En aali~ 

Ankara, 4 (Hususi) - Maden ted~lk r.~mıı ve musbet netıcder elat: etmif yaptığı bütün hücumlar tardedilmi • ya !le Çin arasında yapılan anlaşma tarzı hareket budur. 
ve~ arama enstitüsü Diy~rbakır, Mardın, hır yurddaştır: ~~ suretle maden tedkilt 1ir. Diışman bir santim arazi kazan! • netıcesinde çizilmiş olan hudud harita- _ Selim Ragtp Em~ 
~lazığ, Malatya, .Ante~ •. Urfa, Maraş ve ve_ arama enstıtusu ilk defa. olar~k ecnebi madan ağır zayiata uğramıştır. sını ibraı. ederek bu hududdan Ja n D v d 
cıvarı vilayetleri arazısı'lde maden tlt· mutehassıslardan başka bır Turk köy- Cumhuriyetciler Guadalav· askerleri geri çekilmedikçe b' b' po - ogu akı• askeri 
h 

·· M lat l ·· .. il d d tah · ı ' ıar mm- ıç ır mu arriyatında bulunmak uzere a ya· usu • e ma en arrıs yolunda bir takasıncfa ileri hareketlerine d zakere:ve baslamıyacag~ mı M k d 
h' . d Hh . kavele akd t ·ş b l kt . evam e - . . os ova a - m 1 b 1 d ~ın Hasançelebi na ~~el:ınilen k. use~~ m~ k 1 e mı ~un;· ~cır. derek Lato dö Las Hoces, Laeskuluda Kl Japon sefirine bildirmiştir. anevra ar aş a 1 

ıwural adındaki bir koyu e se ız ay . u ave e esasına gore usevın Vural VertiJ' Canada - Alto Dela C , Litvinof ayni zama d k b' 
b' H"' . V al tT'd her a b' ' ' nora, er - n a mu a ıl tek- D . h 1 ır mukavele yapmıştır. useyın ur_ ens ı u en .Y muay~en ır para ala- ronorte mevkilerini zaptetmi le d' liflerde bulunmuştur. <"rsım . a~a isinde yapılacak ma -
tnernleketimizin bilhassa orta V€ cenud rak, keşfedeceği madenın kıymet ve e- Madrid 4 (A.A.) _ Cumh~i~eı~i _ Tokyo ne diyor? n~vr~lara. ıştır~k eden kıt'atımız mev-
~nadolu mıntakalarında madenler Ü7.~· hemmiyetine göre de ayrıca bir ıkramiye !erin dün Albarr:ıcin'de başladıkları Tokyo 4 (A.A.) - Saat 22 30 da zılerıne gır~ege başlamışlardır. 
rinde yaptığı hususi arama usul!ı-rile t&· ile taltif edilecektir. . . harekat rnuvaffakiyetle inkişaf etmi - Şalsaoping- ve Çangkufeng'e . ka ı Asıl harekat bu hafta i~inde başhya-

tir ş yapılan taarruz gece b' . ~ ca k ve hava kuvvetlermızle motörlü 

ingilterede 900 tayyare 
manevra yapıyor 

• 

Suriye yüksek 
komiseri Pariste 

Londra 4 (A.A.) - Yarın saat 1 O da Paris 4 (Husust) - Fransanın Su • 
Şarki İngilterede ve Şimal denizinde riye yi.iksek komiseri Kont dö Martel, 
büyük hava manevralarına başlana - Lübnan Cumhurreisile bir mülakattan 
caktır. Bu manevralara 900 tayyare ~- sonra, bugün Berut yolile Parise hare
tirak edecektir. Manevra sahası, Hum- ket etmiştir. 
ber nehrile Taymis nehri arasındadır. ----- --

Tabii hadiselerden müte-
Sıcaklardan 
Sonra fırtına 

vellid tahribat Nafıa 
Vekaletine bildirilecek 

Londra, 4 (Hususi) - On gündenberi Ankara 4 (Hususi) - Yağmur, ka-
~imali A\•rupa ve Amerilrada hük:i.m SÜ· suıga veya herhang! tabii bir hadise ne
ren şiddetli sıcaklardan sonra bugün fır- ticesincie husule gelen tahrib ve zarar
tınalar başgöstermiştir. İngiltere ve A- Iarm derecesi hakkında bundan sonra 
nıerikanın muhtelü mınhkalarında sağa- Nafia Vekaletine de malumat \'erilme
rıak halinde yağmurlar yaı'tn:aktadır. Ba- slniu U3Ui ıttihazı vilayetlere tebliğ e
&ı yollar ve telefon hatları bozulmUjtur. dilmiştir. 

· B h.. yansı ıtınıştır. kıt'alar ve tankla · d b h k • · 
Frias ınmtakas.nda milisler Albar _ u ucum ile ayni zamanda Sovyet ,. k ed k . 

1 
a u are ata ış-

racin - Royuela yoluna kadar ilerle _ !opçusu Koje ve Fan adlı Kore .ır~an :ce elrdır. • 
mişlerdir. Taarruz karşısında Fran _ ~asabalarmı sabahın saat ı ine kadar k' de raları harekat sahasında ta -
kistler diğer mıntakalarda faaliyette ~ombardıman etmiştir. Bu kasabaların ~~r: ecek ol?n genel kurmay başkanı 
bulunan tayyarelerden bir çocuğunu ~ovyet .KUV\'etlerince Japon üssülha _ rrene şal Fevzı Ça.~m~.k ve asba~kan o.r 
>iir'atle bu cepheye sevketmişlerdir reke!t>ri telakki olunduğu anlaşılmak - .::- k ral Asım Gunduz ve maıyetlerı, 

Valans 4 (A.A.) - Dün Agu·ı ·, tndıı·. Ç.upışma hakkında henu" t f _ Y? ında manevra sahasına gidecekler--
ı as ın T z a dır 

bombardı:nam neticesinde 36 kişi öl _ sı. at ~oktur. Bir çok Sovyet tayyaresi • 
müştür. hıç ~:r b?mbardıman yapmaksızın hu- Manevraların hitamında Elazıgda 

dud uzerınde yüksek bir irtifadan uç _ büyük ve muazzam bir resmi geçid ya
ınu~!ardır. Japon tarassud mevkileri pılacak ve manevralara iştirak eden pi· 
sabahleyin bir Ç<>k tank ve ağır topla~ yade, süvari, topçu ve motörlü kıt'a. 
rın i!k ~ovyet ?atlarına doğru gitmek- !arla, tank ve tayyareler de bu resmi 

Bir karı koca, tren 
alhnda kaldılar 

İzmir, 4 (Hususi) - Çamıık istas~onu 
civarında bir tren kazası ·)lmu~. hattın 
bir tarafından öbür tar:ıfına geçmek isti
yen Hasan Ali ve eşi tren altında kala
rak ağır surette yaralanmışıardır. Ha~n 
Alinin yarası tehlikelidic. Ayağı kop
muştur. 

Yaralılar Nazilli posta<>ı ile Aydm hiı.<;
taneaine gönderilrnif lerdir. 

te oldu~tmu müşahede etmişlerdir. geçidde yer alacaklardır. 
Topçu ateşi 

. Tokyo 4 (A.A.) - Harbiye nezare
tı tanıfından saat r de neşredilen bir 
tebliğ, Sovyet topçusunun zaman za -
man Japon mevzilerini bombardıman 
etmiş olduğunu, fakat Kore hududun -
da. büyük bi~ değişiklik vukua gelme
mış bulundugunu bildirmektedir. 

Belediye seçimleri 
Talimatnamesi 

Ankara 4 (Hususi) - Halk Partisi 
Genel ~Sek.ret.erliği Belediye ve Vilayet 
umumı ı-~eclısltri seçimleri hakkında 
hazırladıgı talimatnameyi bugWı vill
yetl~ teblij elmiftir. 



.. Sayfa 

Veremle Mücadele Cemiyetinin 
güzel ve yerinde bir düşüncesi 

Cemiyet, dispanserinde ayakta tedavi gören fakir 
hastalanndan her birinin ayda on lira tutan beslenme 

masrafını bir zenginimizden isteyecek 

Veremle l\fiicadele Cemiyetinin idare heyeti 
1926 yılında istanbulda teşekkül eden yaretcl hemşire, bu hastalarla, daimi suret

cVeremle mücadele Cemlyetı. bu defa çok te, evlerinde de meşgul olmaktadırlar. Dis -
hayırlı ve güzel bir te.şebbüsde bulunmağa panser, bu hastaların rontgenlerini çıkart -
karar vermiştir. Bu teşebbüs ve cemiyetin makta, hemen, biitün ihtiyaçlarını tatmin 
faaliyeti hakkında bir muharririmlze cemi- etmektedir. Cemiyetin cYaşamak Yolu11 a -
yetin idare hey'etl namına şu izahat veril- dındaki mecmuası da, sekiz senedir, her iki 
miştlr: ayda blr muntazaman çıkmaktadır. 

- İstanbulun senevi vefiyat vasatisi olan Cemiyet idare bey'eti, Kızılay Cemiyeti 
12,000 ölüm vat'asından 3000 1 veremden. i - himayesine girmek suretıle idare masrafla -
leri gelmektedir. Bunu gözönüne alan Is - rını asgariye indirmiştir. Kızılaydan maddi 
tanbul doktorları toplanarak, 1926 .senesin- ve manevi her nevi müzahereti görmekte -
de, Avrup:ıdakl emsall gibi bir verem mü - yiz. Kızılay, bize, beş sene evvel 30,000, bu 
cadele cemiyeti kurmuşlardır. vıı da 20 500 Ura nakdi müzaherette bulun-

Cemiyet o tarlhtenberi mahviyetle. mü - ~uştu~. Bu 50.000 lira ile. 100 bin liralık bir 
tevazlane çalışmaktadır. Her ne kadar mat- müessese kurulmuş bulunuyor. 
buatın muaveneti de mesaimize inzimam Ser.evi varldatımız rozet, ~za aidatı, muave 
etmişse de cemiyet, arzu ettiği ve muhtaç net ve milzaheretıer, bankaların müzaheret
olduğu varidatı temin edememektedir. Maa-
maflh, flza ve faal idare hey'eti sayü gay _ Ieri, bazı şahsi teberrülerle 7 bin llrayı bul-
retııe dört sene evvel Erenköyündc 50 dö _ maktadır. Geçen sene varida ı da bu had -
nümlük blr arazi üzerinde 2 blnayı havı blr dedir. 
mahalll, 40 yataklı bir sanatoryom haline Tezyidi varidat lçln bir komite t~ekltiil 
getırmeğe muvaffak olmuştur. Bunun bir etmiş, bu komite, şu çareyi bulmuştur: 
kısmı kadınlara, bir kısmı erkeklere mah - Cemiyetin esas hizmeti veremlllere yar -
sustur. Bu sanat<>ryomda mütavassıt halk c.'mı ve veremle savaş olduğuna göre, Eyüb 
için yevmlye 275 turuş para ile veremliler dispanserine müracaat eden fakir veremli
tedavi edilmeğe başlanmıştır. Kazanç için lere esaslı bir yardım olmak üzere meccanen 
tesis olunan sanatoryomlarda 4. liradan aşa- verilmekte olan UO.ca ilaveten günde 200 
ğı yatmak 1.mkO.nı yoktur. gram et, 250 gram ekmek., 250 gram süt ve-

İhtlyaç ve müracaat fazlalığı nazarı dik- ya yoğurt, 50 gram tereyağı, 50 gram şeker, 
kate alınarak, lk.1 sene evvel 38 yataklı, kfil'- iki yumurta veya bunlara muadil kaloriyi 
gir, modern. ıofaj santral, banyo vesaireyi haiz gıda verllmesl düşünülmüştür. Bu ve -
havı yeni bir bina yaptırmağa başladık. remli hastalardan her birinin iaşesini ha -
Önünıüzdeld pazartesi gününden itibaren, yırsevenlerin hamlyetıerlne tevdle karar ve-
1Jlfaat ve tesisatı tamamlanan bu pavyonda rllmlştir. 

SON POSTA 

Nafıa ve Hariciye 
Vekilleri dün 

Ankaraya gittiler 
Bir müddettenberi şehrimizde bulu

nan Başvekilimiz Celal Bayarın bu ak
şam Ankaraya hareket etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Şehrimizde bulunan Vekillerden Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya, Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü Aras, dün akşamki 
eksprese bağlanan hususi bir vagonla 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya önümüzde

ki hafta içinde şarka bir seyahat yapa
cak, Sıvas - Erzurum demiryolunun Er
zincana ulaşması münasebetile tedkikler
de bulunacaktır. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı da bu ak
şam Ankaraya hareket edecektir. 

* Hariciye Vekili Dr. Rüşdü Aras Anka-
raya hareketinden evvel Pernpalas ote
linde İngiliz büyük elçisi Sir Persy L'J
reni ve müteakiben Romany;ı elçisi A. 
Telemakı kabul etmiştir. 

Dahiliye ve Milli Müdafaa Vekilleri 
Ankara, 4 (Hususi) - Dahiliye Veki;i 

Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Vekili Ge
neral Kazım Özalp bugün geldiler. veka
letler ileri gelenleri tarafından ~arşılan
dılar. 

Otel, lokanta, berberler 
sınıHara ayrılacak 

Ucuzluk için yapılan te<lkikle.r i1erk
mektedir. Halkın ucuz yemek yemesini, 
ucuz otelde kalmasını, ucuz berberde 
traş olmasını temin için, oteller, lok:ın
talar, berber dükkanları sımflara ayrı-

lacaktır. Otellerin beş sınıfa taksim edi
leceğini yazmıştık. Birinci, ikincı ve ~
çüncü sınıf otellerin, ~a~gi k~nf~.ru .~aız 
olacakları tesbit edilmıştir. Dorduncu ve 
beşinci sınıf otdlerin tabi olacağı şartlar 
tesbit olunmaktadır. 
Lokantaların kaç sınıfa ayrılacağı he

nüz tayin edilmemiştir. Şehl'imizdeki 
berberler de üç sınıfa tak~m edilecek, 
her sınıfta traş olma ücreti ayn olacak
tır. Yakıncl.a berber dükkanlarının tasni
fine geçilecektir. 

----- ------haat.a kabulüne başlanacaktır. Ay sonlarına Cemiyetimiz, hali vakti yerinde hayırse -
doğru, kiişad mera.simi yapılacaktır. Bun - ver yurdc!aşlarunıza hitab eden mektublar 
dan dolayı, memnun ve münşerih vaziyette hazırlamaktadır. Bu meırtublarla cemiyeti - Tu·· rk - ·ıng ı·ıı·z ıı·caret 
bulunuyoruz. Yeni pavyon ikmal olunduk - ml1Jn şimdiye kadar gördüğü işler ve gaye-
tan ıonra, sanatoryomun maddi kıymeti si hakkında hayırsever zenginlerimize ma - bt•..,, d•ıd· 
100 bin lirayı bulmaktadır. lumat verilmekte. Eyüb dispanserinde ayak anlaşması te ıg e 1 1 

Cemiyetin bundan ayrı blr teşebbüsü de, tedavi.si gören veremlilerden bir taneslnln 
Eyiibde, modern bir verem dispanseri binası tağdlye bedeli olan ayda on lirayı teah - Yeni Türk _ İngiliz ticaret anlaşması-
jnşası olmµştur. Bu dlspan.ser iki üç sene - hüdü, temenni olunmaktadır. nın metni dün alakadarlara tebliğ eöil-
dir faaliyettedir. Bugün ayakta hall teda- Bit' çok zenglnlerimlzln bu hayırlı iş için · 'b 
Tide olan 110 hasta vardır. Bunlann illlçları blrblrlerile yarış edercesine ileri atılacak _ miştir. Bir temmuz tarihinden ıti arcn 
dlspanserce verilmektedir. İki tabtb, bir zı- !arından şüphe etmıyoruz. mer'iyet mevkiine giren bu anlaşmaya 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g&~bir~mmuz~8brihind~nttiliar~ 

Gümrilklerde : Ticaret işleri: bedelleri klerıng yo1u ne ödenecek müt

Gümrük müfettişleri Avrupa 
gümrüklerinde tedkikat yapacaklar 

tehid krallık emtiası, üçer aylı~ klering 
Bulgariatandan fazla mikdarda plafonları dahilinde idhal olunacaktı:.-. 

odun kömürü geldi Bu plafonlar haricinde de mer'i anlaş-
Bulgaristandan memleketimize takas malar hükümleri dairesinde hususi takas 

suretile odun kömürü . getirilmesine baş- yolile idhalatb bulunulacaktır. Yenı. an
lanmıştır. Dün limanımıza on beş gemi laşmada eski anlaşmaya nazaran hususi 
ve motörle yedi yüz bin kilo dun kömürü takasa mevzu teşkil edebilece.ıt Türk 
getirilmiştir. mallarını gösteren dört sayılı l istede bazı 

Gümrük müfettişlerinden Hayri Şa

hingiray ve Süreyya Şirvan, önümüzde· 
ki hafta içinde Avrupaya gideccklerdır. 
Müfettişler Avrupanın muhte:lif yer1e
rinde altı ay kadar kalarak gümrük re
jimi ve tarifeler tatbikatı üzerinde ted· 
kikler yapacaklardır. 

Gümrük müfettişlerinden Enic; Kansu 
da bir ay sonra Fransaya gidecektir. 

-------- ----

Bir çocuk deni:ı:de boğulurken 
kurtarıldı 

Yeşllköyde, Orhangazi sokağında oturan 
Zebranın kızı 14 yaşında Gülizar, denizde 

Bir klüpte poker oynayanlar yıkanırken birdenbire suların cereyanına 
yakalandılar kapılmış ve boğulmak üzereyken etraftan 

Beyo~lunda Suterazlsl sokağında Clstlnya- yetişenler tarafından kurtarılmıştır. 
nl apartımanındakl manifaturacılar kiübiin- b b b 
de poker oynandığını haber alan zabıta, yap Tramvayla otomo il ir irine 
tığı fmi blr araştırmada radyocu Albert, tü- çarphlar 
tüncü Mes;uk, zeytinyağı tüccarı Aleksandr, Şoför İbrahlmln idaresindeki 3042 numa-
ve berber Isak nam şahıslarla üç kadını suç ralı otomobil ile vatman Emin tarafından 
üstünde yakalaml§lardır. Masa üzerindeki idare edilen 162 ·numaralı tramvay arabası 
90 Ura para ile blr mikdar fiş de müsadere arasında Sirkecide bir çarpışma olmuş her 
edilmiş, oyun oynayanlar cürmü meşhud ildsl de hasara u~ramıştır. ' 
mahkemesine teslim olunmuşlardır. 
Bir yük arabası bir çocuğu çiğnedi Kartalda demiryolunda otlar tutuştu 

Sürücü Arlfin idaresindeki 3326 numa - Evvelki gün, Kartalda gaz deposu cıva -
ralı yük arabası, Yeşildirckde Mollataşı cad- rında Cafer ağanın bahçesinin duvarındaki 
deslnden geçerken, nyni caddede 8 numara- kuru otlar, geçen posta treninin tekerlek -
lı evde oturan 6 yaşında Mehmede çarpa - ler! altından saçılan kıvılcımlardan tutuş -
rak vücudünün muhtelif yerlerinden aCır muş, Kadıköy ve Kartal itfaiyesinin gayre -
surette yaralamıştır. Mehmed Etfal hasta - tile, yanan otlar, 20 dakikada, ateşin etratn 
nesinde teda'<·i altına alınmış, arabacı yaka- sirayetine meydan verilmeden .söndürül -
lanmıştır. miiştür. 

değişiklikler yapılmıştır. Bu cümleden 
olarak B listesinin üç numarasındaki 
rneyva ve sebze konservefori listeden \!
karılmış, C listesinin 30 numarasındaki 
hububat kelimesi buğdayd'an maada hu
bubat şekline kalbedilmiştir. 

······························································ 

6 L t) M 
İzmit Orman Müdürü merhum Bay 

Hulusi refikası, Etibank İdare Meclisi 
Reisi Hamit Esenişin validesi Bayan 
Fethiye müptela olduğu rahatsızlıktan 
kurtularnıyarak irtihal eylemiştir. Cena
zesi bugün saat 11 de Taksimde Aya Tirya 
da kilisesi sokağında Çıracı apartıman!n
daki hanesinden kaldırılarak Beyazıd ca
miinde öğle namazını müteakip cenaze 
namazı kılınarak Edirnekapı mezarlığına 

defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. 

l 
Ağustos S 

i 

Is·tanbul berberleri 
bir kooperatif kurdular 

Bu kooperatif bir laboratuvar kurarak berberlere lazırr. 
olan müstahzarah temin edecek, permanant makineler; 

için de te~isat vücude getirecek 
Şehrioıizde bulunan berberlerin muhtaç !müstahzarat imal edilecektir. Lfı.boratuva .. 

oldukları levazımı ucuzca ve kolaylıkla te - rın imal edemediği levazım baricden gayet 
mln edebilmeleri için bir kooperatif teşkl - ucuza tedarik edilecek ve gene ucuz fiatla 
line karar verdiklerini yazmıştık. Berberler esnafa satılacaktır. 
kooperatlflnln nl2amnames1 hazırlanmış, ted Her sene iki defa berberler sergisi vücude 
kik edilmek üzere İktısad Veklletine gön - getlrllecektir. Sergide, laboratuvarın yapb· 
derilml§tlr. Kooperatifin hisse senedlerlnln ıtı bilumum eşya teşhir edilecektir. Bundan 
beheri beş liradır ve beş taksitte ödenmek. başka bir de terzihane vücude getirilecek • 
üzere bin aded hisse senedi basılacaktır. tir, Bu terzihanede, esnafa lazım olan hav· 
Taks!Uerin birincisi peşin ödenecek, diğer - !ular, peçete, saç peşkirleri ve milteaddid 
leri her ay verilecektir. Berberler Cemlye - ~o;ya imal olunacaktır. Çamaşır maldne:?rl 
tine kayıcllı bütün A.za kooperatife yüz hisse getirilecek. esnafın klrll havlu, peşklr ves.ı . 
senedini geçmemek suretlle iştirak. edebile - 1resl burada yıkanacaktır. 
ceklerdlr. , Kooperatif ayrıca permanant makineler~ 

Kooperatifin bir 10.boratuvarı bulunacak imal etmek için bir tesisat vücude getire • 
ve bu Uıboratuvarda berberliğe müteallik cektlr. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı 
I - İdaremizin Gaziantep fabriknsı için şartnamesi mucibince satın alınacak 

500 ton rekompoze maden kömürü 3/8/ 938 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur~ 

II - Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira hesabile 7600 lira ve muvakhat 
teminatı 570 liradır. 

III - Eksiltme 20/8/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ',o 7.5 güvenme pa· 

ralari1e birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il5n olunur. c5130., 

I - Şartnamesi mucibince 50 lik 50.000 aded tuz çuvalı pazarlık usuliyle s:ıtm 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabiyle 11500 lira ve muvakkat 
teminatı 862 liradır. 

III - Eksiltme, 12/VIII/938 tarihini.! r astlıyan Cuma günü saat 10.30 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5129.-.. 
( İstanbul Belediyesi ilanları 1 ________________________________________________________ ...,, 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Küçükpazarda Ayazmakapı mahallesi
nin Keresteciler sokağında Halin ikinci katında 67 No. lı oda üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 54 liralık ilk t~minat makbuz veya mektubile 
beraber 22/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıaırlar. 

(5138) 

Senelik muhammen kirası 45 lira olan Unkapanında Haraççı Kara Mehmerl ma
halle, Kasımpaşa kayık iskelesi sokağında 15 No. kahve yeri 939 senesi mayıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna -
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 38 kuruşluk ilk 
teminat mektub veya makbuzu ile 23/8/938 Salı günü saat 11 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (5132). 

""""""' 
Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 2750 lira bedel tahmin edilen 1100 

metre şayak açık eksiltmeye konulmuştur. Şayağm nü.munesile şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
206 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/8/938 Cuma 
günü saat .a.l de Daimi Enc;inıende bulunmalıdırlar. (4848) 

ZEYTINYAGI SATIŞI 
Aydın vakıflar idaresine aid Koçarlı nahiyesinin Dede köyünde Muharrem 

Şevki fabrikasında 7 kazan ve 11 bomba içinde depo edilmiş bulunan 36 ton kü
çük asitli zeytinyağı ile Aydında Ekrem Çiftçi fabrikasında bir kazan ve 
iki bomba içinde 4 ton zeytinyağı şatılığ a çıkarıldı. Dede köy fabrikasındaki 

yağlardan kazan içindekiler ayrı ayr~ 7 kayme ile ve bomba içindekiler 2 kay-. 
me ile Ekrem Çiftçi fabrikasındaki bir kazan ve iki bomba içindeki yağlar bir 
kaymede ve yüksek asitli yağ ifa dip yağı ayn ayrı kaymelerle ve yağların satı
şından sonra dip~rinde kalacak posalnr dahi afrı kayme ile satılacaktır. Dcde
köy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 er tonluk ve 2 tanesi de birer tonluktu:-. 
Açık arttırma 19/8/938 Cuma günü saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde ynpı
lacaktır. Nü.mune ve asılları her zaman görülebilir. Arttırmaya iştiral< edecek 
olanlar % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. Yağlar mahallinde teslim olup 
ihale bedeli peşindir. Taliblerle fazfa malümat almak istiyenlerin Aydın vakıf
lar idaresine miiracaatlan. c5099:ı 

Devlet Basımevl Direktörlüğünden, 
Tipo makinesile basılacak 57 X 82 1/16 kıt'asında iki okul kitabının biri 70.000 

diğeri 50.000 sayı üzerinden basım ve cild işi her kitap ayrı bir iş olarak pazar• 
lıkla açık eksiltmeye konulmuştur. Kitabın kağıd ve cild malzemesi basımevi
mizce temin olunacaktır. Eksiltme ve ihale 8.8.1938 Pazartesi günü saat 10 da 
Devlet Basımevi Direktörlüğünde birbirini müteakip yapılacaktır. Muhammen 

bedelleri birinin 1561.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira ve muvakkat teminat mik
dar1arı da bu bedellerin % 7.5 nisbetind e olup usulü dairesinde isteklilerin Pk· 
siltme zamanından bir saat evvel bu tetrıinatları Devlet Basımcvi veznesine ya
tırmış olmaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 in· 
ci maddesi gereğince lfızım gelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklarına dair 
mahalli Ticaret Odasından alınmış bir mektub getirmeleri ve eksiltmeye ko· 
nulan kitab nevinden bir okul kitabını muvaffakiyetle basmış olduklonnı 
isbnt eden belge ve işleri de göstcrmeleıi Iazımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünde parasız olarak veıilir. (3123) 
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Manisa ve havalisinde bir 
çok bataklıklar kurutuldu 
Y .. 1 k.. • . ·ıneklerden ve sıtmadan kurtuldu. uz erce oy sı vns ı 

Mücadele memurları köy köy geze~ek hasta an 
tedaviye, &ıtmayı kökünden kazımaga çalışıyorlar 

T gudlunun UTgcınlı bataklığ't kanalı açılırken 
. ~r . " etimiz sıt-ıcTatar İslam - Ördekli> bataklığı 1~50 

Manisa. (Hus~) - Y11.8~ 1 . inde metrelik büyük bir kanalla Gedıze, 
ma mücadele teşkılStı bır ıki !~ ıç gör- Taptan gölü de 2250 metre bir kanal 
memleket için çt7k ~ay~~lı k;ş erduru- ile Alaşehir çayına akıtılmıştır. Salihli 
m~tür. Geçen yıl sıvrısı?~ ben yıl bu bağ sahası ile Taptan ve Kırveli köyle
lamıyan Ma~isa ve havalı~ile utemiz _ ri tamamile sıtmadan kurtulmuştur. 
muzu· mahluklarda~ t~~r yıllık ça _ Menemende Nemrut gölü namile ma-
lenıniş bulunmakta ır. .ı f bataklık da büyük bir mesai sarfi-
bşmanın bilançosu şudur. ru . 

. ·ıe anılan ve -400 le Akdenıze akıtılmıştır. 
. Kara Ali: ~~~a~~an bataklık bir Manisa bölgesine bağlı Karşıyakada 

hektar genış.Iıgın kıt ~tır. Bu ameli- sürfe ve sinek yetiştiren 7100 lokal tes
kanall~ G:d~ze :ıü~vir olan köyler - bit edilmiş, buralara her on günde bir 
ye neticescli~ e Kara Ali Evrenus, Gür- motörin dökülmek suretile mücadele 
den Mura ye, ' tın d 

Evkaftekke tamamen sı a ~ yapılmaktadır. 
le, Imuştur: Bu arazi dahilinde zer'ı- Burada halen bir hekim, beş sıhhat 
lnıtrtu ılmakta ve köylüler tamüssıhha memuru ile on daimt amele vardır. ya yap . 
bulunmaktadır. Nahivenin :Sallık deres\, .Mıırkuyu 

!Romatizma, siyatik gibi hastalıkla- çayı, T~ran, ·Bayraklı derelerinin hem 
nn biricik tedavi yeri o1an Turgudlu- mecra ve hem de munsab olan yerlerin 
mm Urgaıilı nahiy.esi . ikaplıcalanna de temizlik yapılmıştır. ~~ dereler mü-

1 ler maalesef hiç bılmıyerek sıt- cadelenin daiınt kontrolu altında bu-
~a;: yakalanır, dönerlerdi. 80 yıl .. e~- Iunınaktadır. .. .. 

SON P01'TA 

Sus vapuru yolcu 
ücretleri 

pahalı mıdır ? 
Devlet Denlzyollannın Sus vnpuru 

bugün ilk seferini Bandırmnya yapı
yor. Fnkat tesblt edilen yolcu nakil 
ficretıerl üzerinde şimdiden şikayetler 
ıbaşlamıştır. Dün Bandırmadan aldı -
ğunız bir mektubda denlllyor ki: 

«- Sus vapurunda birlncl mevki 
480, ikinci mevki de 250 kuruştur. Es
ki tarifelerden hiç de farksız.. ayrıca 
eski vapurlnrda güverte olduğu halde 
Susda bu da yok. 

Dört s:ıaUlk bir gündüz yolculuğu 
için birinci mevkie 480, iklncl mevkle 
250 kuruş vermek doğrusu bir yolcuya 
çok a!nr gellr.11 

Bu mektubun haklı tarafı yok ol -
mamakla beraber esasdn haksızdır. 
Bir kere Bandırma ile İstanbul ara
sında yalnız bu Sus vapuru işleyecek 
değildir; hn!tnda iki defıı da eski vn
purl:ır seferlerini yapncaklardır. 

İklncl derecede Sus vapuru fnzln 
sür'atle giden, o nisbette masrafı çok 
olan ve yanın milyon kadar Türk li
rasına mal olmuş bir gemidir. Bu pa
ranın sade faizini ve amortismanını 
hcsnb etsek senede kıyamet kndar pa
ra tutar ve eğer devlet bu fnlzi hcsab 
et.se bu bilet ücretıerlle işin içinden 
çıkamaz. Esasen sür'at ve lüks postn
larlle Adi postaların arasında dünya
nın her tarafında navlun farkları 
varken Denlzyolları bizde bunu yap -
mamıştır. Vapurun, !nrnzn, trnnsat -
lantıklerde olduğu glbl 30 mil sür'ati 
olsaydı ve Bandırmaya iki buçuk sa
atte gitseydi dld buçuk saat için bu 
kadar para olur mu?. diye 1tlraz ede
blllr miydik? 

Yalnız okQyucumuzun haklı olduğu 
bir nokta var: Bu vapura güverte 
yolcusunun kabul edilmemesi. Küçük 
insanların sür'atli bir vapurla gece 
geçirmeksizin İzmlre gltmeğe hakları 
yok mudur ki bunlar vapura kabul 
edilmesinler? Bu. halk namına hüku
met eden bir rejimin hiç bir zaman 
kabul edemlyeceği bir ~dir. Vapurun 
tertibatı müsatd midir, değil midir, 
bilmiyoruz. Fakat, müsaid blle değil
se. hiç olmaua muayyen bir m lkdar
da güverte yolcu.su almasını da temin 
etmek rejim için blr şerer ve pren -
stp meselesidir. 

1 900 nüfuslu olan Hisartepe koyu- Bo~anlıda evvelce buyük çukurlar-

v~ -f sıtmanın tahribinden 
76 

e da müterakim sular boşaltılmakta ve Malkarada bir köylü kadının 

Bravo Belediyeye 1 
(BaştaTafı 1 inci sayjada) kfitı değildir. Çüntil ta"1111 tarpua bollaft 

- Kabahat ne kabzımalda ne de manav- sebze bollaştığı halde dıp.rda fiatlar el'a 
dadır. Kabahat satılan malın yaş meyva o- çok yüksek... 
!uşundadıı·. Yllf meyva çürür. onu çürütme- Eskiden bin tadar aenar esnaf var~ 
meğe bir çare bulunabilir mi? .. İşte mesele Bunlar ortndnn talkmca manavlar "':.:~ 
bundadır. o zaman meyva ucuzlar. ;ar. Şimdi ~skiden fazla drtlmlerl 

Dün meseleyi bir de bu nokta! naznrdan lazımdır. Çunkü 191Jar •bcılaruı m&tteri .. 
tcdkik ettik. Görüşmüş oldu~umuz knb _ l~_rlni onlar aldılar. Bltlden 1enar eanat btl• 
zımnllardan aldığımız ccvablnrın hüUisası tun mahalle aralarına .Y&711ır, mallarını a • 
şudur: :;aklarımızn kaCfar geUrlrler, gözlertm1zlıı 6-

Meyvaların dalı d te nüne sererlerdi. Ştmdl btlttln la&anbala ye • - a uzun aynnmasını - ............ ~-- ~ 
mln etmek mümkündür. Bu da ancak frigo- mlş satmak ~ .,.._a yaJnu manav d • 
rlflk tertibat lle olur. Halbuki hal yeni ve kAnlaıına inhisar ediyor. Bunan 10ID man&T• 
güzel bir bina olmasına ra~en böyle .bir te- lar belki de ihtiyaçtan daha u ÜIJQl'lar. 
sisattnn mahrumdur. Halln üstü camdır. Halka nadir olan meyv&Jl ytlbet ııaıa a
Cam tavanın üstüne vuran güne§ içerisin! tıyorlar. 
o kadar kızıştırır k1 bu sıcakta meyvalnr A vrupadaki bqta meJQ hallerinde bel
vaktinden evvel porsurıar, çürümete başlar- ki frigorifik teala\ n.rdlr. Pata\ Awapa • 
Jar. Halin büyük ıtı eltslğt vardır: Bunlar _ nın bir çok yerlerinde plyua teraltl dlll • 
dan biri bu frigorifik tesisat, ikincisi de kı- tlktır. B~e ~eyva meVllml balladı mı. mil 
şın bürolarımızı ısıtamnmak lmkfmsızlığıdır tahsn o gunku piyasa Ozerinden o ıtınttl 
Yazın meyvı:ı.Jarımız sıcaktan çürür, kı§ln bi~ malı elinde~ çıkarmak lster Te çıtanr_ Otla
.soğuktan donarız. Böyle modern bir bina kü ertesi gun gene ayni mltdarda mal yol
yapılırken bu tesisatın nasıl ihmal edilmiş lıyacnktır. Onları tutmak tendi menfaati de 
olduğunu nnlamak mümkün değlldir. ~lldlr .. Bir meyvayı mevsimi bltfnclye tadar 

.. _ her gün piyasada o giinttl istihaal tadar la• 
Bu mutalealar uzerlne bu Işlerle yakın - t~ yapmak emelindedir Frigoriftk teaisat 

dan nlıikadnr bir zaUa görüştük. Kendisi şu bize luzumsuzdur. Kl§lll. teshin meaeleslne 
mutnlcada bulunuyor • 

Hal fi tıı · ı;:ellnce malumatıma göre bu düşünfllmtlf -
- a . e dışardaki .satış flatları ara- tür. Umumi kalorifer yapılacaktır. Fakat he 

sında fark var. Bize manavlar biraz lh- r.üz bu kışa yetıpp :ret.lflnlJecetl .maıam de-. 
tıkar yapıyor gU:ıl gellyor. Maıımafth şunu ğlldlr. 
da füive etmek lcab eder kl bu .sene yemiş Sebze hall de bitmek flaeredlr. hı iti bu-
uzdır. Bu buhranda onun da dahli vardır. çuk ay içinde reııımt kQfadı 7apılacattır Fakat bu 1htlklirı, büsbutün tnkftr etmeğe JÜr. 

Bir cin -peri hiki yesi 
(Baş tarafl 1 inci sayfada) nu sıyırdı geçti. Allah muhafaza etsin 

tazam fasılalarla geç vakte kadar taşlan- hntunun gözü çıkacaktı konu komşuya 
mnktadır. Bu evde Osman isminde bir bile tasa oldu adeta .. g~e yarılarına ka
rençbcr, mesleği mevsime göre değışen, dar fenerlerle arıyorlar. 
elyevm dondurmacı Zühtü ve Züleyha a- - Bu taşlar ne taraftan geliyor? 
dında dör,t"""'Çocuklu dul bir kadıncağız o- Elile evin arkasındaki büyük bahçeyi 
turmaktadır. işaret etti: 

Bu taşlanma hadisesi bugün civar hal- - Nah .. işte §Uradan .• 
kını şiddetle alakalandırmıştır. - Orayı aramıyor musunuz? .. &bibi· * ne sormadınız mı? .. 

11 numaralı evin kapısın:ı geldik. Bu, - Aramaz, sormaz olur muyuz?. Za-
hir katlı bile denmiyecek bodurlukta, yı- vnllılar bizden fazla üzülüyorlar. Hatta 
kılmnsı icab etse, asan atikadan olduğu onlar taşlıyoruz zannetmtyelim diye ge
hissini vereceği için bir k'Jmısyon teşki- lip taşlama saatlerinde bizde oturuyorlar, 
lini mucib olacak kadar eski bir evdi. Herkes insan işi değil bu diyor. D<>iruso 

Teneke duvarın tel kapısından aralık inanacağımız geliyor buna. Şaka yap"l-

nun n~ ~r Tedbir &Iınınadan evvel mahalli belediye ile birlikte işbirliği aya "gı kesildi 
kadar ~?1 .. ~~n halk köyü terkebniş, yapılarak bu çukurların doldurUlnıa-
sbı~a yuzuçocn uk vefiyatınm önüne bir sına çalışılmaktadır. _ Malkara ( Hususi ) - Malkaranın 
! :ssa . . r Bu yıl ise alınan Manisa mıntakasında sıtma mucade- Sarıyar köyünde bir kaza olmuştur. 60 

azmanı bir bahçeye, oradan da evin an- yorlar desek, bir hafta s:iren böyle kabaı 
tresine girdik. Burası hem mutfak, hem şakaya bilmem ne p.kası derler. Evvelki 
sofa, hem de avl u hizmetini görilyordu. akşam adeta bombardıman edfldilt. Bfr 
Duvarda bir tel dolab yanında bir ha- koca taş bizim kızın ayaiuıa geldf. Bir 
mur tahtası, yerde1 yar:sı gömülü bir küp tanesi komşu büyük hanımın burnuna 
bulunuyordu. Karşımıza irili ufaklı dört sıyırdı geçti. Hepimiz çil yavrusu gibi 
çocuk çıktı. Bunları çarşafının eteklik kıs dağıldık. Sonra ta§ların atıh§ında bJr 
mını giymiş, pelerinini bizi görünce he- hikmet var. Taşlar bir yerden atılm1f ,ı. 
men başına atan kırk, kırk beşlik zayıf, bi daire çizerek inmiyor yere. Adetl elli 
çok esmer bir kndmcağız ta'kib etti. konmuş gibi hafif~ yere iniyor. Dün ıe-

turl~ geçıl_ememış ır.. de tek bir ölüm 1 inden bu sene elde edilen netice yaşlarında Havva isminde bir kadın 
ciddı tedbırler sayesın es . t vericidir 936 senesinde ornk biçme makinesi önündeki hay -

- Ne istediniz?.. ce bir görseydiniz.. arka diler evlere ele 
Dudaklarımı kıpırdatmadan bizimle isabet etmeğe hafladı. 

k dedilmemiştir. memnunıye · · . · - k" 
ay U lının etra- hur eden sıtmalıların aynı sene ıçın- vanları çekmek isterken ayagını ma ı-
E k.d kaza olan rgan zu d il . 1 K d h t 5 ı .en 1 k 2000 dekar kadar- de ve 937 senesinde te av en yapı - neye kaptırmıştır. a ın as aneyc 

beraber aralığa dolmakta hiçbir mahzur - Peki kim yapıyor, bunu dersiniz? 
görmiyen çocuklar atıldılar: - Bunu yapan insan değil ojlum. Ba 

f Çevıren batak 
1 

• ık ··ru •şt• k d ı - k il · t• ını d tına mücadeleS!ll- Inu~TC:~V~C~h;as;ta~l ==O=e=n=m=t==ı=l"=. ======a=ır=ll=m=l=Ş=VC=S=0=8=y=a=g=I=e=S=m=ış=ır=. = Qır 937 senesin e sı = ~ 
800 ınetre ana kanal ve 2227 metre 

- Züleyha hanım teyze, evin taşlan· insan işi değil, inan olsun.. 
<lığını duymuş ta .. gazeteye ilan verecek- On üç on dört yaşlarında bfr kız çocu .. 
miş.. ğu lafa karıştı: 

~Zıı kanalı açılmış ~~~~:ı~~ ~~ ~~~ 
retle tamamen ku ld - dan 
bazı yeni kaynaklar hasıl o u1a· 
bunların ıslahı için Turgudlu be e ıy~ 
. 3000 metrelik tali kanal açılara. 
sınce , bu sayede Hı-

• bataklık lnırutulınuş "e i ddin 
J{a""1'1 Musacalı. zze 

ssrtepe, • b ••• , d n kurtulınuş-
köy leri tamamen sıtma a 

tur. akın olan 4000 de-
lAkhisar kazas~a y h Kovalık ha. ı··· dekı rneş ur kar genış 1gın v k"l ı· fen .. d.. Sıhhat e a e ı 

taklığının etu u d "kmal edilmiş -
memurları ta~nfınb agü~ ı yarın başlana
tir. Islah işlerıne u n 

caktır. . . - . d lan Rah-
28 000 dekar genışlıgın e 0 •• 

. . 'ftl·gı·· içinde 5600 dönüm gol ha-
ıııye çı ı dd Bu gö-
l . d b" bataklık mevcu ur. 
ın e ır v kfileti 

fün kurutulması için d!~atma~alline 
su baş fen memuru ıg ba
nid k tedkiklere başlamıştır. Bu 
tr ere k.. ı r sıtma-
taklığın ıslahında civar ·oy e 
l:ian kurtulmuş olacaktır. . . - . . 

Salihlide 400 hektar genışlıgındekı 

Yunanlı misafirler Edirnede 

Edirne (Husust) - 40 kişilik Yunanlı bir kafilenin Edim.eye geldiklerini, 
büyük bir halle kütlesi tarafından teza hüratla karşılan<J:klarmı y~zınıştım. 
Yukarıdaki resim Yunanlı misafirleri mizdcn bir grupu gostermektedır. 

Pazar Ola Hasan Bey D iyor ki : 

· - Hnsan Bey, bizim Bay 
Mehmedi gördün mü?. 

... Son günlerde çok sefalet 
çektiği muhakkak... • 

. ••• i\yaklarında bir ayak
kabı var, bütün parmakları 

meydana çıkmış •• • 

Hasan Bey - Hangi sefa
letten bahsediyorsun yahu, 
adamcağız modaya uyuyor. 

Bayan Züleyha ilanın el> niçin verile- - Zühtü ağabeyim evvelki pee don
ceğinden mütehayyir, buyurun etse bo- la sokağa fırladı, bafuda, çatırdı, ktlfret
yumun sığmıyacağını hesabladığı odanın ti. Küfredince taşlar daha sıklqtı. o.. 
eşiğine çöktü. Sandalya bulamadıkları man efendi nmcam evin etrafım dört 
için de ben de knr§lsına çömeldim. döndii. Kimseyi bulamadL Bu ip insaa 

Bir taraftan çorablarını ayağına geçi- yapmıyor. Bu evin bir adağı var. Yahu4 
rirk'en, diğer taraftan da kendilerine bir da evliya babanın hazzetmediği bir ta. 
haftadır rahatı, huzuru haSt'et eden ha- san var bu evde .. 
diseyi anlatmağa başladı: - Evliya baba, bir haftadanberi mf c 

- Biz bu evde üç kiracı oturuyoruz. birisinden hazzetmiyor kızım? 
Elhamdülilluh hepimizin alnı açık, yüzu Bayan Züleyha itikadı bütün imanlara 
pfıktır. Bunu bütün konu -komşu bilir. has bir jestle: 
:Adet edinmişizdir, her akşam çıkar, hep - Ben bir yerde ekmek kırıntısı filb 
beraber bahçede oturur, serınleniriz. Fa- da bırakmam, dedi. Her tarafı ırilpürü.. 
kat bir haftadır bahçe safası bize haram rüm ama neden oluyor bilmem ki. Al•9-
oldu. Cesaretin, haddin varsa çık ta otur. ların altına şerbet dök dediler. Bablua 
Saat 9 demiyor mu bir taş yağmurudur bu akşnm onu da deniyeceğiz. 
başlıyor. On ikiye kadar gtlrnbür gümbilr Bütün Karabaı civan bu hAdilenJn dec 
iniyor her tarafa .. erkekler çıkıp arıyor- dikodusu ile meyuldür. Bu tafJama 
Jar, kimse bulunmuyor. vak'ası mahalleyi iki ktsma ayırJD.Jftır. 

- Nasıl başladı bu taşlnma faslı?.. Bir kısım halk hldiseyi meydana getırea 
- Bir gece hep beraber oturuyorduk. elin beşeri, bir kısmı da manevf oldup. 

Komşumuz Aziz efendi - bu ev zaten rah- nu ileri sürüyorlar. 
metli kayınvalidesine aiddir - Seher ha- Bakalım bu azizliğin ftifleri ne zaman 
nım teyzem bizde idiler. Tatlı tatlı çan- yakayı ele verecek? Nıuttt Safa Coıkut 
çan ediyorduk. Birdenbire tıp etti, orta
mıza bir şey düştü. Ne olduğunu anlama
.dan bir ikinci ve üçüncü geleli arkasın
dan... Çocuklar yapıyor zannctt\k. De
vam edince teli'işlandık. Erkekler sokağa 
fırladılar, dört tarafı arastırdılar. Yok, 
yok ... O geceden sonra bir haftadır hep 
ayni saatte taşlar inmeğe baı;ltyor. Atı
lan taşın haddi hesabı yo!" ld efendi oğ
lum! Bahçe taştan çimendifer yoluna 
döndü, evvela §aka yapıyorlar zannettik. 
Fakat tehlikeli surette ötemize ve beri
mize geJmeğe, kiremidlen kırıp, kapla
malan sakatlamağa başlayınca korktuk 
doğrusu. Bir taş çocuğun ayağı
na geldi. Biri de büyük hanımın burnu-

Bigada k agrakla 
Bir çocuk doldu 
Bigadan yazılıyor: Şehrimizin Tu

ran mahallesinden Razaman. isminde 
birinin kuyruklu bir çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Erkek 013!1 bu çocuğun ar -
kasında bir kuyruk olduğu görülünce 
henüz dört günlük iken belediye dok
toru Niyazi Doğançaya getirilmiş, mu• 
aycne ettirilmiştir. Kuyruk S santim 
uzunluğunda ve ucu torbaların altına 
bitişiktir. Makada adeta kabaklık va
zifesini yapmaktadır. 

Belediyemiz ameliyat 
Çanakkale hastan21'11ıa •• 



• Sayfa 

1 HtdiHler Karpmıda 1 

ASAR o AT İKA 
Umumi hapishan..! binası için: - Ben bir çare buldum, yıkamaz ... 

- Asin atikadandır. Kıymeti var- Asirı atikadandır. Tarih! kıymeü :varr 
Gır. Yıkılamaz! dır, deriz. 

Dediler. İtiraz edenler oldu: e 
- AsArı atikadan değildir. Bir kıy- İki kişi kavi& ediyorlardı. Biri ö-

meti yoktur, yıkılabilir. tekine bağırdı: 
Bu iş için bir komisyon toplandı. _ Antika! 
İki tarafın dediklerini dinledi. Ma- öteki çıkıştı: 

hallinde tedkikler yaptı. Ve vereceği - Sen benim antika olduğumu ne-
karan ifşa etti: reden biliyorsun da böyle söylüyor -

- Hapishanenin bir kısmı yıkılsın, sun 1 • 
b. kısmı ld - 'b. k ls 1 • ır o ugu gı 1 a ın. - Bilmem 1.azıın mı şu binaya bu 

Komisyonu teşkil edenler asan ati- b' t'ka eli 1 ' t'k ld k .. maya an ı yen er an ı a o u -
ka mutehassıslan mıdır; orasını pek 1 b'l' d · .. 1" 1 ., 
b·ım b 

1 
k . . arını ı ıp e mı soy uyor ar. 

ı em ama, ara u ma ışınde haki - • katen mütehassısınışlar. 

• anladıklarını Asan atikadan iddia 

İki çocuk evlerinin bahçesine ça -
edenler, imar kazması bir yere vuru -
lur vurulmaz bağırıyorlar: 

murdan bir ev yapmışlardı. Çocuklar
dan biri: 

- Stop! 
Fakat onlara bağırmak lazım: 

- Babam şimdi bunu görürse yı -
kar! 

- Madem ki bu işden anlamıyorsu-
nuz, stop! • 

Dedi. Öteki düşündü: İsmctHul -Osi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Bir erkeğe altı saat uyku yeter .. j Kı alarm bUyUklUk dereceleri 

Bu sözü İngil
tere Krallanndan 
üçüncü Corç söy -
lemiştir. Verdiği 
sözü tutmıyarak, 
Kralın huzuruna 
geç çıkan bir ta -
cire Kral ckaç sa

Dünyanın en 
büyük kıt'ası As
ya, ondan sonra 
Afrika, Cenubi 
Amerika, A vru -
pa, Avustralya 
gelmektedir. 

at uyursunuz?> diye sormuş. Tacir de: • * Yuruy uş yerine sekmeyi cSekiz saat Haşmetmeab!> diye cevab 

vermiş. Bunun üzerine Kml Corç ga
yet sakin bir eda ile şunu söylemiştir: 

ikame eden hayvan 
Kangurular ek-

6eriya sekerek yü 
rürler. Vücud -
ierinin teşekkülü 
de bu yürüyüşe 
elverişlidir. Pek 
nadir olarak dört 

- cBir erkeğe altı saat uyku yeter. 

Kadınlar için 7 saat kilidir. Fakat ab

dallar 8 saat uyusalar da doymazlar!> 

* Tilki ehlileştirilebilir mi? 
\ ,, \!/////~ 
' ,,.. ..... . 

' -

Tilkilerin ehllleştirildiği ve köpek 

tribi insana hizmet ettiği görülmüştür. 

Bunun için de tilki yavruları bulmak 
,veyahud da d1ri diri yakalanan tilki -

leri çiftleştirerek yavru almak icab e -
der. , 

ayak üzerine ba -
san kangurular 
bu ballerile e -
peyce güçlük çe -
kerler. Kanguru 
dört ayaklı hayvanların sekerek yürü -
yen tek mü.messilidir. 

* Boğmaca öksuruğunu tayyare 
ile tedavi 

Ştrazburglu doktorlardan biri ortaya 
şöyle bir iddia atmış bulunmaktadır: 

c- Boğmaca öksürüğüne tutulan ço -
cukları yeni bir usul ile tedavi ediyoıam. 
Usulüm gayet basittir. Boğmacalı çocuk
ları tayyare ile 3 bin metrelik bir irti -

Bununla beraber, hayvanın insana faa çıkartıyor, ve hızlı bir inişle yere )n
ne kadar alışırsa alışsın, dalına tetik - dirtiyorum. Böylelikle bir ay devam edm 
te durduğu, etrafına şüphe ile baktığı hastalık, bir hafta sonra tamamile geç -
müşahede edilmektedir. miş oluyor ... , 

--·----··-·-----·-------············································································· 

Olıugucularımızın 
Sorgularına 
Cevablarımız 
Samatyada Bay (S. F.) ye: 
- Kızla konuşmak istiyorsunuz, 

randevu veriyorsunuz, gelmiyor, ge
lemiyor, mektubla kon~ us~ 
lüne müracaat edivorsunuz. akraba
nızdan veya akrabasından bir çocu
ğun tavassutuna başvuruyorsunuz, 
c:evab veriyor, o da müşkülatla .. 

Fakat ben anlamadım: Maksadınız 
genç kızı kendinize metres yapmak, 
zavallı masum bir çocuğu da genç 
yaşında iğrenç bir yolda yürümeye 
alıştırmak olmıyacağına göre bu ha
reket şeklini intihab etmiş olmanızın 
sebebi nedir, ve benden ne bekli
yorsunuz? Mademki seviyorsunuz, 
Jnzın ailesine müracaat ederek be.. 
lediyenin yolunu tutmak gü9 olma
sa gerektir. 

• 

bir ailenin kızıyım. Orta tahsil gör· 
püm. Dikiş, biçki, yemek, ev işi öğ
rendim, çirkin de değilim, bununla 
beraber 21 yaşıma geldiğim halde 
hiçbir talibim çıkmadı, neden? di .. 
yorsun uz. 

Gönül işlerinin kara kablı kitab1 
genç kızların talih bulmıya başladık
ları zaman için bir başlangıç ve bir 
son tayin etmemiştir. Bazan 14-1 5 
yaşında bir genç kızın istenildiğini 

işitiriz, gülünç, iğrenç buluruz, ha· 
zan da otuz yaşına kadar gölgede 
kalmış bir kızın gıpta edilecek bir 
izdivac yaptığını goruruz, birinci 
şıkta da, ikincisinde de bir gayri ta .. 
lbiilik yoktur. 21 yaşındasınız, garbın 
izdivac çağına yeni basmış bir yaş
tasınız, telaş etmiye mahal yoktur. 

- İsteyene adresimi veriniz, di
yorsunuz. Müsaadenizle bunu yapa
mıyacağım, bir başkasının, fena bir 
latife yapmak istiyerek, bana sizim. 
ağzınızdan bir mektub yazmamış ol
duğundan nasıl emin olayım? 

SON POSTA 

Benekli kumaşlarla K d 
hangi biçimlerde arısını pencere en atan 

elbiseler yapmalı? adam ağırcezaya verildi 
-"'" . /;::::\ (C";! .~ 

4~~·-~ ··:·~ . :~ ~ .... .. _ .... . 
• ., ....... _ 1 

' !ı 

Koca11nı11 mahkum olacafını anlayan kadın middei
umumilikte "Çocuklanm için onu affedin,, dedi 

Bir ane facla.sı etrafında müddeiumumi- aaını aerdetmif, suçu sabit ıöreret, Haktı .... 
llkçe yapılmakta olan tahkikat, hayret u - nın tecziyesini lstemiftlr. 

l yandırıcı hakikatler ortaya çıtannıştır. Suçlunun mehil talebi üzerine, durugma 
HAdlsenln mahiyeti kısaca §Udur: 6 Ağustosa tallt edllmlftır. 

Her kumaşa ayni model gitmez. Çiz

gili, benekli, çiçekli ve desenli kumaş
farm ayn ayrı bi
r e r hususiyeti 
vardır. Modeli bu 
hususiyetleri göz 
önüne alarak seç· 
m e k Iazımdır. 

Mesela çizgili ku
maşlara çok ke
sikli, pli'li model
ler yaraşır. Bu 
kuplar kumaşın 

yolları zıd istika
metlerde gelmek 
üzere birbirine 
dikilir. Benekli~ 

Jerse daha ziyade 

d ü z biçimleri 

gösterir. Bunlara 
pli gibi büzgü de 

yaraşır. Hele düz 

~iye veya garni

türler pek güzel 
uyar. Çi:zgili ku

maşla da karıştı-

Bir müddet evvel Kuruçeşmede oturan Bir yolcunun yaralanmasına 
Nizmı Karabulut isminde bir kunduracı, 
kansı Zeynebi altı, yedi metre yükseklltınde Sebeb Olan şoför tevkif edildi 
pencereden sokağa fırlatmıştır. Kadıncatız 
bir tesadüf eseri olarak, daha alçak bir e -
vin damına düşmüş ve parça parça olmak
tan kurtulmuştur. 

Alır yaralanan Zeyneb, derhal hastane -
ye kaldırılarak, tedavi altına alınmış, suçlu 
koca da, adliyeye sevkedilmiştlr. 

Nazım Kara.bulut, müddelumumUikte a
lınan ifadesinde: 

- Karımı pencereden sokağa ben atma
dım. O, kendi kencllni attı. demiştir. 

Fakat, yapılan tahkikat bunun aksini ıs
pat etmiş, bA.dlse, tam bir aile faciası ma -
hiyet1 arzetmiştir. Meselenin lçyüzü şudur: 

Çorlu yolunda bir kamyonun kaptıkaç • 
tıya çarptığını ve kazada Feyzl ismlnde bl~ 
rinin yaralandığını yazmıştık. 

Feyzinin yaraları ağır ve tehlikelidir. 
Kazaya sebebiyet veren kamyonun şofö~ 

rü Haşlm dün adliyeye sevkedllml.ştir. 
Müddeiumumilik suçluyu 2 inci sorgu h~· 

kiminin huzuruna çıkartmış, şoför Haşim 
yapılan sorgusu neticesinde tevkif edilmiş .. 
tır. · 

·~------------------·----------
Poliste: 

NAzımın karısı Zeynebden iki çocuğu var- Bir kadın kavguı 6 aylık 
dır ve Emine isminde bir başka kadınla da, b 
münasebet tesis etmiştir. Hadiseye tckad - ir çocuğun düşmesile neticelendi 
düm eden günlerde bu kadını geceleri eve Dün Alemdarda Zeyneb.sultan sokağında 
de almağa başlamış, tansile bu yüzden ara· oturan Fatma ve Naciye adlı iki kadın ara
larında münakaşalar baş göstermiştir. sında çık:ı.n b1r ağız kavgası büyüye büyüye 

Vak'adan bir gece evvel ise, artık Zey - bir boğuşma halini alm14 ve bunlardan Fat .. 
nebin tahammül edemiyeceği bir Mdise ol· manın 6 aylık çocuğunun düşmeslle netice .. 
muş, Nbım, metresi Emineyi karısının ve lenmiştir. 
çocuklarının yattıkları odaya alın.ıştır. Vak'anın tafsilatı şudur: 

EvlA.dlarının hatırı için blr çok şeylere Fatma, Şengül hamamı karşısında kah • 
boyun eğmek zaruretinde kalan Zeyneb, on- vecllllt eden Süleymanın karısıdır ve 25 ya. 
ların önünde cereyan eden bu .sahne karşı- şındadır. 29 yaşında olan Naciye de Sirke • 
smda, artık tahammül kabiliyetini kaybet- elde kebabcılık eden Hasanla evlidir. Her ic 
miştlr. Sessizce sabahı bek.Hyen Zeyneb er - kisi de Zeyneb.sultan sokağında 21 numara ... 
tesl günü yavrularile birlikte, hemşiresinin lı evde oturmaktadırlar. 
evine gitmiştir. Fatma ve Naciye arasında. Naclyenin ü!1 

Fakat, NA.zıın karısını alarak eve getir - yaşındaki oğlu Özdemirin ortalığı kirletme • 
m}4 kavgaya tutuşmuşlar ve son Mdlse vu- si. Naciyenln de bunlan taaılzlememesl yil .. 
kua' gelmiştir. zünden dalnıt bir geçimslzlllc mevcuddur. 

Yapılan tahkikat neticesinde, kadının Vak'a günü ÖZdemir bermutad mercllven 
feryadlarını lşiden komşuların şahadetleri başını kirletmif, bunu gören Fatma da Na• 
ve diğer delillerle suç sabit olmuştur. NA.zı- clyeye bağırıp çağırmağa ve küfretmeğe bq 
mın suçu öldürmeğe tam teşebbüs mabl - !ayınca Naciye çocuğunu yakalıyarak on• 
yetinde gÖrfilınii4. hiç bir tahtlf sebebi de 'temiz bir dayak atmlf, sonra da Fatmanııı 
bulunamamqtır. Suçlu, ceza kanununun üzerine hücum etmiftir. 
449 uncu maddesi hilkilmler1ne göre tecziyesi " ~u . auretıe bqlıyan bNga, 7avq J&V&f 
talebile Ağırceza mahkemesine sevkedllmlş- buyumüş, iki kadın blrblrlerlnl dldlklemeRe 

rılabilir. t!r. İ.stenllen ceza mlkdarı 23 sene müddet- ve saçlarmı başlarını yolmağa baf}amışlar .. 
Şu dört model sırf benekli kumaş· le ağır hapistir. dır. Bir aralık fazlaca canı yanan Fatmamn. 

lar için seçilmiştir: 

1 - Sürah'dır. Plise ve puvanlann 

renginde biye ile süslü. 

2 - Beyaz - Siyah benekli kumaş

tan rob manto. Jile ile biyeleri beyaz. 

3 - Çizgili - benekli iki kumaş bir

birine karıştırılmış. 

.f - Siyaha bakar fesrengi, benekli 

kumaştan rob. Jilesi beyaz krepten ve 

plise. 

Yemek bahai: 

Piliç kağıd kebabı 

Bedbaht zevce, yahud fedakar ana, müd- bıığırıp tstlmdad etmesi üzerine komşular • 
deiumumilikte: dan birisi polis karakoluna kop.rak vak'an 

- Ben, davamdan vazgeçiyorum. Çocuk- haber vermiş, birkaç dakika sonra 1kl tav • 
larım için. kocamı affediyorum, demişııe de gRcı kadın .~kalanarak meşhud auçlar mati 
Amme davası böyle bir taleble düşemlyecetı kemealne gonderilmlşlerdlr. 
için, davaya bugünlerde Alırcezada baf}a - Yapılan duruşma neticesinde mahkeme 
nacaktır. her 1k1 kadını da suçlu bulmut ve bunları oıı 

ikişer lira para cezasına mahldllıı etmlfUr. 
Şişf:d8 bir ÇOCUQU Çiğneyen Fatma evine dönünce birdenbire sancı • 

t h k 
. . b lanmış ve çocuk dQftlnne alllml gösterme .. 

va mamn mu a emesme aşlandı ıe başlamıştır. 
Şişlide 14 yaşında Münevverin feci ölü - Karısının tehlikeli bir hal aldıtını gören 

mile neticelenen tramvay kazasının muha- Süleyman toıa koşa civarda bulunan bir e• 
temeslne, yeni cürmü meşhud kanununa ıö- beye müracaat etmiş, yapılan muayene ne
re Atırcezada başlanmıştır. tlceslnde çocuk düşürmek üzere oldutu tea

Beledlye mühendLslerinden Befirin yap- bit edllere~ hastaneye kaldırılmasına lÜZUDI 
tı~ı keşif ve tahkikatın neticesine göre, ıı:a - görülmüştur. Fatma, gece saat 23 de Jılasetl 
za, vatman Hattının 6 günlük bir vatman hastanesine kaldırılarak tedaYI altına aıın .. 
olmasından llerl gelml§tlr. Vatman kazanın mlftır. 
vutua geldilt Halbkar oazt caddesi meyil- Bir ·avaa on dart metre ,nUekten 
ll olduğu halde, aaatte 35 kilometre .sür'at dA.dA 

.. • üzerinden el freni yapmadan gltmifttr. Ka- ..,..... • 
Pilici temizledikten sonra ustüne bol za 19 metre mesafe dahilinde oımuı, tram- Ayaspaşada Kumrulu sokağında Kemal • 

tereyağ sürersiniz. Hiç parçalamadan bir vay çocuğa çarptıktan sonra 6 metre ilerde bey apartımanının üçüncü katında, sıva ta• 
v kA - d bağlarsını p k h _ önüne düşürmüş, on buçuk metre arabanın mlratı yapan sıvacı Ahmed, iskelenin sağ .. 

yag agı ına sarar, z. e a önündeki siper tahtasının önünde sürüklen- lam kurulmaması yüzünden on dört metre · 
fif ateşte her tarafını çevire çevire kı - miştlr. Tramvay çabuk durmayınca siper irtifadan aşağı dÜ§111ÜŞ, hurdahaş bir halde 

b 
tahtası fazla tazyik yapmış ve Münevverin Beyoğlu hastanesine kaldırılml§tır. 

zartırsınız. Kağıd yanmıya aşlayınca a- başı parçalanmıştır. B' • k 
B .. t.. b 1 .. t k ır eroın ve esrar açakçuı 

Çarsınız. Piliç 0 zamana kadar mükem _ u un un ara gore. va man Ha kı ace - k 
m!Uk, tedbirsizlik ve dikkaUilzlikle ölüme ya alandı 

mel pişmiş, hatta biraz da kızarmıştır. sebebiyet vermekten .Ağırcezada muhakeme Kadhgada, Liman caddesinde oturan ba-
nltına alınmıştır. hkçı Yuvakim'ln esrar ve eroin sattığını gö• 

Yanına haşlanmış havuç, patates, yahud Suçlu, mahkemede: ren emniyet ikinci şube memurları, suçluyu 
bezelye koyar, sofraya alırsınız. Hem - Ben, fazla sür'atle gitmiyordum. Ted - yakalıyacakları sırada Yuvaklm cebindeld 

blrsizllğim ve dikkatsizliğim de yok. Müda - altı paket eroinle bir mikdar esrarı kaldınp 
görünüşü, hem tadı güzel bir yemek o - taam için bir avukat tutacağım. Duruşma - bir arsaya atmıştır. Yuvakimin attığı yer • 
lur. Çabuk ve kolay piştiği için sık sık nın talJk!n! isterim, demiştir. den alınan zehirler müsadere edilmiş, ken • 

Şahidler ve ehlivukuf Beşir dinlendikten dl.si de beşinci ceza mahkemesine gönderll-
sonra, m~ıddeiumumt Orhan Köni mütale - mlştlr. yapabilirsiniz. 

Bacaksızın maskarallklan · Tersine çevrilen rakam 

• ) 
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EK~H'l TALU 

Ektiği tütünler dolu 
yüzündün mahvolunca 
göğe ateş eden hoca 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 16 

'Balkan Röportajlarıl 

Romanyanın meşhur çigan orkestraları 
bugün bir efsane olmuştur! · 

Muş, (Hususi) - Burada eşine ancak 
mizahi fıkralarda rastlanan bir hAdise 
olmuştur. 

Yazanı Vufi Rıza Zolta 

K . . . kerek anlath: Şimdi hakiki çigan 
emapcı ıçını çe . . N k' 
.. ... . . d. lemek ı·çın Parıı, yahud evyor un 

muzıgını ın b 11 

Muşta rencperlikle uğraşan cOsman J 

hoca. adında bir meczub vardır. Cahil 
bir adamdır. Bütün i~i ilkbahardan son
bahara kadar sebze ekmek ve bilhassa 
tütün yetiştirmektir. Bu sene de tarla
sına tütün ekmiş, mahsulünü yetiı1tirme
ğe, boylandırmağa başlamıştır. 

"lllca mı, istemem, çek!,, 
k f 1 itmeli imiş. Oralarda da u zava ı-

a eıantan arına g . . · ı· ı -
ı b. ·bıı·k dinler gıbı dın ıyor armış an ır acaı Fakat geçenlerde gene tarlasında ça

lışırken birdenbire hava kararmış ve 
şiddetli bir dolu yağmağa başlamşıtır. 
Bittabi bu dolu bir anda tütünleri ber
bad etmiştir. Dolu böyle ağır tahribatını 
yaparken meczub Osman da silahını kap
mış, tarlanın bir ucundan öteki ucuna 
doğru koşmağa, bağırıp haykırmağa baş
lamıştır. Osman bütün mahsulünün ber
bad bir hale geldiğini görünce başını 
gökyüzüne kaldırmı~, tabancasını birkaç 
el ateşlemiş, boğrl\- bir sesle: 

Erzurumda baııma gelenlerden ıonra gözüm açılmııb, 
şoför bütün gayretine rağmen beni kandıramadı 

Şoseanın üzerinde
ki me~ur Vi.i<>yunun 
bahçesindeyi;&. Kapı

dan girerken, bllfo
nin önünde sıra il• 
dizili balık, at, çerez. 
imambayıldı. biber 
dolması, zeytinyağlı 
bamya güveci, ve da• 
ha yirmi otın: çeşid 
yemeğin önünden 
geçtik. 

Bahqede boş masa 
bulmak hemen he.
men imkan haricin· 
de. Biraz serinliğe 
kavuşmak istiycsnleY 
erkenden oraya hü
cum etmişler. Her 
masanın yanı başın• 
rlaki buz kovasında 
bir şişe beyaz şaral>
la bir~ iki sifon soğu
yor. Romanyanın yaı 
lık içkisi budur: 

- Ne yapayım, çok uzaktasın, hele a
şağı in de seninle kozumuzu paylnşalım. 
Benim emeklerimi mahvettin! diye ba
ğırmıştır. 

Meczub Osman bu sözleri söyledikten 
sonra ağlamağa başlamış, bir kenara çe
kilerek düşünmüş, taşınmış ve nihayet 
kendisini affedilmez bir günahkar say
mıştır. 

Hndisenin bundan sonraki safhasını 
bizzat Osman anlatıyor: 

Hasankalcden bir manzara 
Erzurumda bir kaç saatlik misafirlikten 

sonra yola revan olduk .. Hala yağmur ya
ğıyor .. Kamburlaşmış, çukurlar açılmış, 

eski bir şoseden ilcrliyerek cHasankale> 
ye geldik .. 

isterseniz biraz geri kafalılıluna verını 
On heykel, onun bir kabrinin yerint tut
maz... Eğer cileri kafalılık• heykel dik· 
meltse: Kabrinin üstüne de yerleftlrile • 
bilirdi, hiç bir mini yoktu .• Fakat bence 
türbe yıkılmaz .. Türbe bir lbidedir .. Bar
barosun, Sinanın, Fatihin türbesi, türbe 
şeklinde bir abide olarak nasıl nesilden 
nesle intikal edecekse, İbrahim Hakkı • 
nın mezarı da öylece cHasankale. illerin 
şerefli bir hemşerisinin yatalı, Türk ilim 
Aleminin bir abidesi olarak kalacaktı .• 

Sprlçl Mideye iner .. 
ken vakıA buz gibi .. 
içinizin serinledlğin1 
ve :ferahladığını du· 
yarsınız. Lildn ara· 
dan birkaç saat geç-
meyi görsün: beyni· Romanyalı göçebe ~igan tipi 
ııizin içine kurşun a

c- Hele böyle bağırınca büsbütün gü
naha girdiğimi anladım. Artık Sıra~ köp
rüsünden geçmeğe mahkum olduğumu 
hissettim. Duymuştum ki Sırat köprüsü
nün bin sene yokuş, bin sene iniş, bin se
ne de düz yolu varmış. Bütün bu yolları 
bu ağır günahımla nasıl katedeceğim? U
zun uzun düşündükten sonra nihayet bu 
köprüye şimdiden kendimi alıştırmnğa 
karar verdim. Bir ağacın dallarını sivri 
ve keskin bir halde budadım. Altından 

cHasankale>... Eğer bu benim bildi -
ğim c Uzun Hasan> ın kalesise, mühım 
bir yere geldik demektir ... cl4G8> de mi, 
yoksa cl496> da mı ne; iki türlü diyen de 
var ya .. Bu adam cKarakoyunlu Türk -
menleri> nin hükümdarı olan cHasan Ali> 
yi, cTimur, önünden kaçarken ele geçi
rip kardeşlerile katlettirmiş ve cAk.ko -
yunlu Türkmenleri> naınile gelmekte o
lan imparatorluğun başına hükümdar o
larak geçip tarih sayfalarında yer almış
tır ... Avrupalıların cUzun Kasam> diye 
kaydettikleri c Uzun Hasan, kendinden 
evvel ve kendinden sonra gelen cAkko -
yunlu, hükümdarlarını gölgede bıraka -
cak kadar kudret gösterdikten sonra, 
kırk bin kişilik bir kuvvetle Osmanlılara 
da hücum etmiş, Erzincan civarında 

mağlUb olup yerine dönmüştü .. Daha son
raları Trabzon imparatorunun damadı 
olduğu zaman, Fatih Sultan Mchmedin 
Trabzon fethine de mani olmak istemiş, 
annesini ve §eyh Hüseyini bir çok bedi -
yelerlc Fatih Sultana gönderip önlet -
mişti .• İstanbul Fatihi, Trabzon için ora
lara kadar gelmişken artık kimseyi din
ler miydi? .• Yürümüş geçmiş, 'l'rabzonn 
girivermişti.. Kayınpederine bir iyiliği 
dokunamadan cl478> tarihlerinde rahme
ti rahmana kavuştu gitti ... Şimdi yerlndc 
yeller esiyor o saltanatın .. Belki kabrini 
bile bilen yoktur ... Çarşısındaki aşcı dük
kanında yemek yerken, dağların tepesine 
yaptırdığı kalesini seyrediyorum.. İşini 
amma da sağlama bağlamış hal .. Zama
nında bir hayli muhkemmiş .. Çift manialı 
surlarile dünyaya temel atmak istemiş 
amma, ah şu ecel olmasa ... Ömer Hay -
yamdan Hüseyin Danişin bir tercümesi 
vardı. Şöyle der: cEğer Mısıra ve Ruma 
ve Çine de malik olsan, hatta bütün eka
limi araziyi de ziri hükmüne geçirsen; 
emin ol ki bu dünyadan senin ve benim 
nasibimiz on arşın kefen ve iki arşın 
topraktan ibaret olacaktır!., 

Amma gene tekrar ediyorum: Çok yor. 
gun ve vakitsizdim. l"azla tahkik edeme
dim. Dinlediğimle iktifa ettim. İnp11ah 
asılsızdır .. 

kıtılmış gibi başınız bfrdenblre ağırlaşır, 
önünüze eğilir, gözleriniz kapanır, uyuk

larnağa başlarsınız. 
Arkadaşım, Vişoyunun kadim Aşinası.. 

ııe yaptı, yaptı, cazbandın _ya~~ ba~ında 
l>ize boş bir masa temin ettı. Guzellık ve 

'be itibarile zengin, lakin ses bakı-
cazı d '..+; k 

d -ğürt üç taze bayanın a ıi ... ra 
mınanzu ... d 
ettikleri bu caz, dinlediklerimın ıçm e 
en iyilerinden biri: Boyuna tango, foks 

Ye vals çalıyorlar. .. •V• • 

- Bana hakiki Rumen muzıgı dınlet-

aıiyecek misiniz? 
- Bu cazda çalanların hepsi Rumen 

1ntizisyenleridir. 
_ Anlamadınız. Ben çlgan dinlemek 

istiyorum. .. .. 
A k d<>cnm dudaklarını buktu: 

r a ""r' .. 'k 1 _ Ne yapacaksınız? Bu muzı on arın-

l:inden iyidir. 
- Fakat ben bunu memleketimd: de 

dinlerim. Halbuki sizin o meşh~ çı~~n 
havalarına, lavta, santur, flüt sesıne rnuş-

takım. _ , .. 
_Şimdi bunları bizde bulmak guç.ur. 

Halkın ra vbeti azaldıkça, çiganların da sa-
g 'ki ki · kalmıstı: En yısı azaldı. En son, 1 şı ~ . .. 

t ·1 . Bir tanesi Fanika Luka sergı mu
yı erı. . . . 1 kaldı. 

nasebetile Parise gıtmıştı, oraca. 
1 k Yormuş dıyor ar. 

Dünyanın parasını ırı ' . 
Ö . . Diniku akşamları Kontı
tekı Gngoraş • d orada 

nental'da çalıyor. Fakat onun a d 
1

• 
• çaldığı Rumen havaları değil. Bura a u 

gibi dans havalan çalıyorlar. 

- Yazık! d" ! a 
Muhatabım düşündü, düşün u. sınm -

ğa başladığı, kadehin etrafındaki buğunun 
lm dan anlaşılan 

:yavaş ynvaş sıyn asın 

spriçini bir hamlede içtikten ~onnı: 
- Sizi dedi, hallerdeki halk Iokantal::ı

rından birıne götüreyim. Belki aradığımı-

zı buluruz. . d k'k 
H b --..'l"k ve çıktık Yirmı a ı a csa ı goıuu , · 

eh . "bür ucunda hallere ynkın sol\ra ş rın o 
bir içkili lokantanın yağlı m~rmer masa-
sının başında ,spriçimizi tazelıyorduk. . . 

Dipte hakikaten benim aradığım gıbı 
bir mütik heyeti yanık halk havaları ça
lıyordu. Kara yağız çchrelerile ve lostra
lanmış gibi pırıl pırıl Y?.nan ka~k-ara .sa~ 
larile çıgan oldukları şubhe gotu~mıye 
çalgıcılar, biz içeriye girince benım ya
bancı olduğumu his mi ettiler, ne oldu? 
O canım Rumen havasını kesip, bir İs-, 
panyol tangosuna başladılar. . 

Kendilerine garsonla haber gönderdık; 
hatalarını tamir ettiler ve ben o akşam 
orada, o ağır kokulu havanın içinde, ye
diğim acaib yemeklerle zehirlenme teh
likesini göze alarak hayatımın en güzel 

müzik ziyafetlerinden birinde bulunmuş gürül gürül su geçen geniş bir derenin 
oldum. üzerine uzattım. cBunu geçersem Sırat 
Arkadaşım, benim hayran hayran din- köprüsünü de kolayca geçerim!:. dedim. 

lediğimi görünce, kalktı, lautarların [çi- İlk olarak sol ayağımı attım. Sonra sağ 
gan müzisyenlerine böyle diyorlarj y.:ı- ayağımı koydum. Fakat henilz birkaç a
nına gitti, kendilerile konuştu. dım atarak ağacın sivri uçları ayağıma 

Artık havalar birbirini takib ediyor, battı, ağaç devrildi, ben de dereye düş
çalgıcılar, hele kemancı coştukça coşu- tüm. Ayaklarım birkaç yerinden yara-

d landı. Anladım ki benim zünüp defteri-
yor u. · h · 

Soldan sağa doğru derece derece kısa- ~ı~. asılat hanesı ka~arıktır. Sırat köp-

1 f k karnıs parçalarının bir araya rusunden geçmek nasıb olmadı .• 
an u a ~ Z 11 b · a· lm sinden vücud bulan cnay> ın nağ- ava ı meczu şım ı ayaklarındaki 

ge 1 e. b' orman dolusu bülbülün şakı- yaraların kapanmasını beklemektedir. 
mc erı ır .••••••••.•••••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••• 
malarını andırıyordu. 
Arkadnşun bir aralık ağzından kaçırdı: 
_ Şimdi bu çaldıkla~ı _parça, ~a~rla_n

bir şey değildir. Sızın şerefınıze ır-
mış . 
ticalen kompoze edilmiştır. 

_ Acaib! Ya, aralnrındaki ahengi na-
sıl temin ediyorlar? 

_ Dikkat ederseniz, motifi önce ke-
mancı yalnız olarak çalıyor, sonra da ö
tekiler tekrarlıyorlar. 

Gerçekten de öyle idi. Sordum: 
_ Bunlar için, müziğin nazariyelerini 

kat'iyen bilmezler derler .. 
_ Hayır! Bilmezler. Ne solfejden ha

berleri vardır, ne fügden, ne de kontur
puvandan. Sade, ritmi gözetirler, o da 
kulak dolgunluğu ile ve alışıklıkla. 

Orkestra fasıla vermişti. Çalgıcılar ter
lerini silerek dinleniyorlardı. Kemancı, 
arzumuzu tnmamilc tatmin edip etmedi
ğini anlamak için yanımıza geldi, eğile
rek selam verdi. Kendisine yer gösterdik, 
bir kadeh te spriç ikram ettik. 

Kendisi arkadaşımla konuşurken ben 
de çehresini tedkike koyuldum. Koyu ye
şile bakar, esmer bir teni vardı. İri, kara 
gözleri süzgündü; adeta baygın gibi du
ruyordu. Kemanından fışkıran bayıltıcı 
nağmelerin hfılfı tesiri altında imi~ gibi .. 
Arkadaşımın tercümanlığı ile kcndi!ıi

ne birkaç sual sordum. İçini çekerek, za
mandan acı acı şikayette bulundu: İn
sanlar gittikçe hissizleşiyormuş .. zencile
rin sar'alı müziği hakiki mifaiği öldür
müş .. benim gibi, çigan ruhunu anlıyan 
ecnebi senyör (efendi) ler kalmamış. 
Vaktilc iyi bir çigan lautarı, yalnız ke
manının veynhud ki nayının nağmelerilc 
en ağır başlı prensesleri bile teshir eder, 
baştan çıkarırmış. Şimdi ise, hnkikt çi
gan müziğini dinlemek için uzaklara, Pn
risin, Nevyorkun kafeşantanlanna git
meli imiş. Oralarda da, bu zavallıları aşk
ın, huşula değil, bir acaiblik dinler gibi 
dinliyorlarmış. 

Zavallı adamcağız sözünü bitirince, 
derdli derdli içini çekti, kalktı: 

Deniz işleri: 

Fuar milnaıebetile lzmire ilAve 
ıef erleri konuldu 

Denizbank Denizyollarının İzmir fuarı 
münasebetile rnevcud postalara ilave et
tiği perşembe postalarından birlnclsi dün 
kalkmıştır. Fuar sonuna kadar İzmire 
Jıer perşembe saat 11 de birer ilave vapur 
hareket edecektir. 

Denizbank Denizyolları idaresi, ayrıca 
İzmir enternasyonal fuarını ziyare: ede
cek ecnebilere bir kolaylık olmak üze:-e 
fuardan sonra başka sahil vilayetleri .de 
ziyaret etmek istiyenlere yüzde elli ten
zilat yapmağa karar vermiştir. 

800 ltalyıpı seyyahı Buraaya 
gidecek 

Yarın Viktorya vapuru 800 İtalyan sey
yahı ile limanımıza gelecek, buradan 
Köstenceye ve Köstenceden de doğruca 
Bursaya gidecektir. Seyyahların Bursada 
gezmeleri için şimdiden tertibat alınmış
tır. Seyyahlar Bursada, İstıınbuldan gö
türülecek tercümanlar vasıtasile gezdiri
lecektir. 

* cHasankale:ı. nin meşhurluğu bununla kal 
maz .. Bu mübarek tehir c'l'ürk, ırkından 
iki büyük adam da yetiştirmiştir. Biri, 
edebiyat tarihinin cen büyük şairlerden> 
diye tanıttığı cNef'h dir ki: cGazabı şa
hane, ye uğramış bir mücadeleci, öteki 
de ilmin her sahasında kudret sahibi olan 

================ cMuvakkitname, müellifi cİbrahim Hak-
- Size bir doine çalayım! dedi.. kb dır ... cNef'l\ nin ne olduğu malfim. O 
Bu nefis parçayı da dinledikten sonra t l'h · n ı sızliğe, yahud dili belfisımı. uğramış 

saate baktık. Geç olmuştu. Sokağa çık- bir zavallıdır .. Fakat, eğer doğru ise cHa-
tık. Kapıdan, keskin, boğazı yakan bir snnk."ilC> yi idare edenler cİbrahim Hak.
kızartma kokusu bizi teşyi etti. Gökte kı> ya büyük bir haksızlıkta bulunmus -
sapsarı bir ay, donuk rengi ile, mehtab- lardır .. Bu büyük alim ora halkı aras:n
dan ziyade, .bir bakkal tezgahından ta da cevliya> gibi anılırmış .. Günün birin
gökyüzüne fırlamış bir kaşkaval kellesi- de cHasankalc> den cKaplıca> )'a doğru 
ni andırıyôrdu. açılan yolun üstüne tesadüf eden kabrini 
'Osmanlı devrinden kalma mnhalle bek- de oradan kaldırıvermişler .. Kabir, bir 

çileci, keskin düdük seslerile, yolumuza türbe §eklinde imiş .. Gelen geçen görür, 
korkusuz devam edebileceğimizi haber herkes itikadına göre kendisine hürmet 
veriyorlardı. gösterirmiş.. Mezarlığın önünde ben de 

Otele gidinciye kadar, arkada§ım bana adımlarımı kıstım.. Bakındım, bakın • 
çiganlar hakkında uzun malfı.rnat veroi. dım ... Türbeye benzer bir şey göreme _ 
Bunları, gelecek yazımda ben de size dim ... Eğer bu i§ittiğim, bir hakikatsa: 
tekrar ederim. Çok acı ve çok üzücüdür: (Namına hey-

~rcümend Ekrem Talu kel dikeceklermiı> ... Affedersiniz amma, 

* cHasankale> iller biraz derdUdir .. Tren 
olmadığı, devlet lliamyonlan da ancak 
haf tada bir uğradığı için her ıeyi pah ah 
yerler .• Maden Hmflll, Gdun. odan Jrıl • 
mürü bu şehre alramu.. Hemen hemen 
umumiyetle tuet yakarlar.. Şeke

ri bizden pahalıya ve adet! 8'19 
bell\ bulurlar. jbtanbul koyunu 
oralardan getirir; oralarda koyun 
mevsimin bazı aylan bizden çok pa.: 
halıdır .• Aras nebrinln geçti.il yerlerde 
sıtma pek fazılda. Milcldeleye rajmeıı 
azalmaz artar ... "Ba 'Ya bu plıl aebebler • 
den dolayı da ahalisi ya hicret eds, ya
hud muvafık it aramak için bafka ta
r a!Jara gider .. Bu yüzden nilfus azaldık
ça azalmaktadır •• GOniiD birinde clluan• 
kale> şehri, t epedeki bled pbf, tamtam 
kuru bakır kalıverirse hiç ppnamabcbr .. 
Maamafih bcrkeabı tlmlcU trende.. 131 
cumhuriyet bayrammda, Erzurum fstu
yonunda cdüüfült. diye bir dildilk 11111 
duyarlarsa sevinecekleri filphesizdir. Ve 
mn reıaıı ümidi yok!. 

* - Çek bakalım azizim bay f()för! .. 
- Bir banyo yapmak istersen, bura• 

nın da ılıcası var kalalım ... 
Derhal aklıma Erzurumun 'lıcuı ve a 

ılıcada çektiğim azap geldi: 
- Aman çek gidelim!. 
- Amma her derde dev81D1f. 
- İstçmem gidelim. .• 
- Asri ~kilAt, asri techfzat.. 
- İstemem be adam gidelim dly~ 

Ben senin sözüne bir defa kapıldım, btr 
daha mı?!. Çek!.. · Vaıfi R. Zobu 

lzmir belediye relai Ank•raya aitti 
Evvelki gün, İzmir fuarı hazırlıklarlle 

meşgul olmak ve aliladarlarla teıııaalsr. 
da bulunmak üzere İzmlrden ,ehrimizo 
gelen İzmir belediye reisi Dr. Behcet Ur, 
dün Türkofis erkAnı ve İstanbul Ticaret 
Odası sanayi şubesi mildilril Avni ile ~ 
maslnrda bulunmU§tur. Bir aralık vaU 
muavini ile de görilfeD İzmir belediye re?

isi, fuarda temsiller vermek ilzere DarOJ. 
bcdayi ve Halk opereti ile de temasla,. 
yapmıştır. Dr. Bebcet Uz, dlin akşamki 
ekspresle, gene sergiye aid işler üzerin• 
de görüşmek için Ankaraya hareket et
miştir. 

Mısır piıirirken 11 bla mete 
murabbaı fundalık J•nc:hr 

Küçükbakkal k6Jilnde oturan llustatanm 
oğlu ıs yaşında :ea..n. nlerJDlıı ctvanndll 
fundalık içlnde ımmr ı>Jllrmet bere Ult 
yakınış, rüzglirla b1Jtt1en •tet 11,000 mn .. 
re murabbaı bir abaJı tamlllllll Jabul .. 
tır. YanKUl Kadı* 
atlçIWe IÖlld 
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1 B .E D A VA O i S C i 
... _Dlll .. llllllllİlll.. Çeviren: ismet Hulusi 
Topkapılı Sarım amca, yeğeni Neclii

nın Tnksimdeki apartı.manına gece yatı
sına misafir gitmişti. Fazla değil, şöyle 
bir hafta on gün kalacak, gene Topkapı
sma dönecekti. 

Bu seyahat Sarinı amca için, bir devri 
tılem seyahati kadar mühimdi. Senenin 
üç yüz elli beş gününde mahaıJ.~ kahve -
sile evi arasındaki yirmi adımlık yoldan 
başka bir yola çıkmıyan bir adam düş!i
nün, sonra Topkapı gibi bir yerle Taksim 
gibi yerin arasını düşünün .. Sarım amca
nın Topkapı - Taksim seyahatini bir dev
ri alem seyahati kadar mühim telakki et• 
mesine siz de hak verirsiniz. 

Sarım amcayı yeğeni Necla. da, Necla 
nın kocası da güler yüzle karşılamışlar
dı. Onlar bu apartımana taşındıkların -
danberi hemen her sene muayyen za -
manda gelen Sarım amcanın bu· ziyaret -
lerine alışıktılar. 

Necla boyalı dudaklarile Sarım amca
nın iki buruşuk yanağını birer kupa bir
lisine çevirdikten sonra: 

- Ne iyi zamanda geldin amcacığım, 
'dedi, biz de burada iki kişi ~ıkıntıdan pat
lıyorduk. Bir kaç gün seninle birlikte gü
zel bir vakit geiiririz. 

Sarim amcaya bu iltifat pek te boşuna 
değildi. Amca hasisti, bu hasic;liği yüziiıı
den de epey para sahibi olmuştu. Bu pa
talar günün birinde topyeki'.ın yeğc1ıi 

~ eclanın eline geçecekti. 
Sarim amca, yeğeninin evinde kaldığı 

llk gece bir diş ağrısına tutuldu. Buna 
~·antilfıtör dedikleri pervane sebebti Ev
vela amcanın başını döndürmesi, sonra 
karnını ağntmış, daha sonra dişine mu
sallat olmuştu. Ne de fena ağrıydı, adam
cağızı sabaha kadar inim inim inlet -
!nişti. 

Gerçi Necla amcasının diş ağrısım ge
~irtmek için haplar yutturmuş, oksijenli 
su ile gargaralar hazırlamıştı amma, 
\,unların hiç biri fayda vermemışti. 
Sarım amca ertesi gün erkenden kalk

ınış, gıyinmişti. Ncclanın kalkmasını bek
ledi. Necla kalkar kalkmaz sordu; 

- Yakında bir. berber var mı? 
- Var amcacığım, fakat sen traş ola-

caksan oraya kadar zahmet etme, ister -

• 

A bf -ı- -1d·· - man, , o uyorum, o. um ... 

sen kocamın jiletile aş ol.. İstersen ber
beri buraya çağırtalım! 

- Hayır traş olacak değilim, diş Çl • 

kartacağım. 

- Diş mi çıkartacaksın, berbere mi? 
- Ya kime olacak.. Gerçi dişçiler için 

ağnsız çıkartır, derler; amma ben buna 
pek inanmıyorum. 

- Buradaki berberler diş çıkarmazlar 
ki! 
Sarım amca, fesübhanallah demek is -

ter gibi başını iki tarafa sallaru. 
- Neye çıkartmasınlar, ben polis.? ha

ber vermem ki! 
- Amca diş çıkarmasını bilmezler, 

kerpetenleri yoktur. 
Amcanın keyfi kaçmıştı. Topk.apıya 

gidip dişini çıkartmayı düşündü. Bund:m 
epey sene evvel bir dişi daha ağrımıştı. 
Onu Topkapıdaki berbere çıkartmıştl. 

Fakat o berber de ölmüştü. Dükkanında 
oğlu çalışıyordu. Çocuk diş çıkarmasını 

acaba biliyor muydu? Ya bilmiyorsa, ya 
onun da kerpeteni yoksa?. Topkapıya 

kadar boşuna gitmiş olacaktL 
Necla işi anlamıştı: 

- Dişçiye vereceğin parayı fazfa bu
luyorsun galiba amca? 

- Öyle ya, berberin elin.? on kt•ruş sı
kıştırınca iş olur. Dişçi kim bilir kaç pa
ra istiyecek. 

- Nihayet iki lira, üç lira, bu o kadar 
çok sayılmaz ki! 

- Günah değil mi kızım? Her ne ise .. 
Hele ben bir sokağı boylıyaymı.. 

Sarim amca Beyoğlu caddesinde biraz 
yürüdü. Ne fena diş ağrısıydı bu.. Bir 
türlü geçmek bilmiyordu. Amma bbu 
daha yürürser belki geçerdi. Düşüne dü -
şüne yürüdü. Vakit öğleye yaklaşmıştı. 
O zamana kadar okuduğu d~çı tabelala
rının sayısı belki yüzü geçmişti. Neye ya
rar ki dişçi tabelası okumak diş ağrısını 
gcçirtmiyordtJı. 

Öğle vakti apartımana döndü: 
- Amca dişin çekildi mi? 
- Henüz hayır! 
- Neye çektirmedin? 
- Bilmem .. Belki geçer diye beıtıedim. 

Amma geçmedi. 
Yemeğe oturdular, Sarim ı.ımca dışinin 

ağrısından ağzına lokma alamadı. 
- Olmaz amca, sen muhakkak bu dişi 

çıkartmalısın. 

- Haydi bakalım. 
Sarim amca tekrar yollandı. Di' çıkart

mak iş değildi. Fakat para çıkacağından 
korkuyordu. Dişci tabelalarını bir kere 
daha okumıya başladı. 

cAğrısız diş çıkarılır> 

Sarım amca, dar bir merdivenden çık
tı. Dişçinin bekleme odasın!l girdi. Sıra
da daha altı kişi vardı. Ahlıya oflıya on
ların d~cl ile işlerinin bitmesini bekle
di. Sıra kendine gelmişti 

- D~ çıkartacağım .. 
- Koltuğa buyurun! 
- Ağnsız çekeceksiniz, 
- Hay hay. 
- Hiç canım acımıyacak. 
- Acımaz. 

- Ya acırsa .. Bakın şimdiden söyliye-
yiın para vermem! 

- Acırsa para vermeyin. 
Sarım amca ağzını açtı. Dişçi şırınga 

yaptı. Kerpeteni Sarım amcanın ağzına 
soktu: 

- A .. A . .A .. A .. A .. A ... 
- Çıktı. 

- Aman, of, ölüyorum, öldüm. 
Dişci şaşırmıştı. 

- Acımaması lazım. 

- Acımamak ta ne kelime, canım yanı-
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır • 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alınacaktır. 
İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve 1z mir Silah Fabrikalarımıza müracaat-

ları. c5054> 

Nafıa Vekiletindenıı: 
12/Ağustos/938 Cuma günil saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binasında 

Malzeme ~dürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 
4500 lira muhammen bedelli Vekfilet binasında perakende teslim şartiyle 25,00l 
litre benzinin talibi çıkmaması yüzünden yeniden açık eksiltmesi yapılacakhr. 

• 
Muvakkat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme Mil -
düdüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaikle birlikte ayni 

gün saat 11 de komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. c2644> c4833> 

------------

Baş, di" nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- • • icabında günde 3 kaşe alınabilir. • • • 

yor, tahammül edemiyorum.ı Of bittim, 
ben gidiyorum. 

- Ücretini vermeyi unuttunuz. 
Sarım amca kızmıştı. 
- Ne ücreti, bir de sıkılmadan söylü -

yorsunuz. Hani hiç acımıyacaktı. Vallahi 
şimdi kapıyı açar, içeride bekliyenlere. 
cBu dişcl yalancının biridir. Ağrısız diş 
çekerim diye aldatıyor, halbuki diş çe -
kerken ~ısanın canını öyle acıtıyor ki ce
hennem azabı yanında hiç kalır!> diye 
avaz avaz bağırırım. 

Dişçi biraz düşündü: 
- Haydi gidin paradan vazgeçtim. 
- Ah, of! 
Sarını amca merdivenleri indi, sokakta 

rahat bir nefes aldı, kendi kendine: 
- Doğrusu mükemmel dişci imiş, hiç 

canımı acıtmadı, dedi. 
Güldü: 
- Hele benim keşfim harikulA.de bir 

keşif.. Berbere çektirseydim gene on ku -
ruş verecektim. Böylesi daKn ucuza geli
~or. 

Yeğeni Necla onu karşılarken sordu' 
- Nasıl amca geçti ya? 
- Evet geçti. 
- Acı hissettin mi? 
- Hayır! 

- Bağırmadın ya? 
- Avaz avaz bağırdım. 
- Acı hissetmediğin halde neye ba , 

ğırdın? 

Sarım amca tabakasını çıkarıp bir si· 
gara sarmayı bu suale cevab vermiy~ 

tercih etmişti. 

r ARlN'ltt NOBBAlılIZD.&: 

Zafer marşı 
Yazan: SaWı.addin Eniı 

Onun, kansının bitmez tükenmez SON nosTANIN - 7 - - Peki ama, sen kimsin? Necisin? . 
sarakalanna kar- _y - Bendeniz Takvor Kaşeryan'ım. 
şı iböyle celiıl - EDEl{İ QOf'\AN\ Soy adı kanonu çıkıncaz, yanlığı berta-
tanması ilk defa raf ederek Bay Kaşcr oldum: Kaş-er. 
vaki olan bir şey- Yaniya ki kaşı çok olan adem. İrahmet-
di. İfakat hanım ıik dedem Civan ağa parnak pamak 
da hayret etti, kaşlariylan menşurumuş. Hatte, höyük 

~(C:;~'1' ve sustu. O da, validem Nemzür dudu: cCivan! der i-
ilk defa karşısın- YAZAN: Ercümend Ekrem Talu miş, şu kaşlarını bana bağışla da, enk· 
da böyle müte - ----------------------------------------------- seme bir kürk edeyim.• İşte, adı aciza· 
cellid bir erkek Meşhediden ;Son - İşte, o gün bugün- nemin etimolojik mehanası budur. 
görünce diş ehli ra, ihtiyar anasını dür, üçü birden, bi- Yoksam, bildiğimiz kaşer peyniriylen 

olduğunu hatırlamış, sinmişti. Yer- da kaybetmişti. Ge- ribirlerini kırmadan katiyen akrabalığım yoktur. 
:ieki minderin kenarına ilişti. çimini namuskara - incitmeden, ffakat Herif bir Iahza, lakırdıya fasıla ver-

rane temin için çı~ hanımın tabirince di. Sonra, karşısında sersemlemiş gibi 
3- rak olarak çalıştığı c hallihamur > ol - duran Tcriğe sordu: 

kahvenin daimi muşlar, geÇiniyor - - Zatınız, Efendi Hazetlerinin uşa· 
Aradan üç gün geçmişti. tnüşterileri arasın - iardı. ğısınız? 
Gurabi efendi, ikramiyesini destele- da, Gurabi efendi, Dediğimiz gibi, -Hayır. 

miş, bir kaç kat muşambaya sarmış, Toriğin nazarı dik - talih kuşu Gurabt - Oğlu .. yoksama 'güveysi o1oorsu-
üzerinden gece gündüz kımıldamadığı katini cclbetti. Ufak efendiyi yoklıyalı - nuz? 
sedirin şiltesinin iç tarafına dikmişti. tefek !hizmetlerinde ffanberi üç gün geç- Torik yavaş yavaş içerliyordu. Doğ. 
Arada sırada su dökmiye, abdest taze- bulunarak tevec - mişti. Bir sabah er- rudan doğruya cevab vermedi. Derin 
lemiye helaya gidip geldikçe, elile ser- cühünü kazandı. Bir kenden kapı çalındı. bir soluk alarak: 
vetini yokluyor, kağıdlann tatlı hışır- nralık Gurabi efen- rraşlığın çöken bir - Sen şimdi ne istiyorsun, onu söy-
tısını duyup, müsterih oluyordu. di hasta yattıkta, kısmını tamirle le .. dedi. Sabah sabah palavraya kar· 

Artık, kan koca para lafı etmiyorlar- sabah akşam evine meşgul olduğu için nım tok. Tıraşı da, cumartesiden cu· 
aı. · Ak.şamdan akşama yatmıya gelen Jğrayıp yokladı, he- .> gün kahveye, iş martesiye olmak adetimdir. 
Torik Necmi de babalığının servetini kime, eczacıya koş- başına gitmemiş o • Herif, böyle itirazlardan yılar takım· 
ima edecek her türlü mükaleme zemi- tu· İfakat hanım so- lan Torik kapıyı aç- ·dan değildi. Porsuk yüzilnil büsbütün 
ninden ictinap etmekte idi ~ğa çıkmağa mec- c- Elimin 31tında kıyıık bir kelepir varı. tı; üstü başı eski fa- •buruşturan tebessümünü terketmiye-

Esasen, Torik Necmi, gözü tok deli- bur oldukca, hastanın y~ında oturdu, ı latdan, içinde kala kala bir endişe kal-ıkat temiz, porsüınuş yüzü taze traş ol- rek: 
kan1ı idi. Bu satırları yazan aciz mu - hekledi. Mangallarını yaktı, bu1~ıkla- mıştı: Ya, günün birinde aylığı kesile- muş, içtiği sigaraların zifirinin de ka- - Sizi ilen entim konuşoorsam, sıfa· 
barririn cı:Meşhedi ile devria.Iem:. ve rmı yıkadı, karşı çeşmeden su taşıdı; cek olursa?. O zaman bu iki zavallıya rışmasile, bazı soysuz dişi kediler gibi tınız bendenize sempatik gelmiştir de, 
«Meşhedi aslan peşinde• adındaki ro- hasılı ihtiyar mütekaidle karısının a- kim bakacak, ağızlarına birer lokma üç kirli renk arzeden bıyıkları itina ile onu içindir .. Hiyetinizde öyle bir nob
manlarını okumuş olanlar, T<>riğin fa- ğızlarından girip, burunlarından çıktı, ekmek, bir tas sıcak çorba kim vere - kozmetiklerun~, orta boylu, zayıf bir les, bir kibarilik sezmişimdir ki, böğün 
kirlikten ve cahillikten başka hiç bir her ikisine de kendini öylesine sevdirdi cekti? adamla kar~ı1aştL pek az kişide bulunur .. dedi. 
kusuru olmadığını ve bunlara mukabil kj, günün birinde, kan koca başbaşa Onun için böyle Necmi gibi helal süt - Kimi istiyorsunuz? diye sordu. - Anladık. Onun orasını haspi geç 
ae pek çok meziyetleri bulunduğunu oturup karalaştırdılar: Cenabıhak ken- emmiş, iyi huylu, çalışkan bir genci ev - Gurabi Efendimiz bundadır? de, moruğu görüp ne yapacaksın, onu 
iyi bilirler. dilerine döl, döş nasip etmemişti. İçin- Iad edinmek çok makul, çok yerinde, - Evet.. ne olacak? söyle. 

Senelerce, Meşhedi Cafere canla de oturdukları, babadan kalma viran maddi ve manevi faydası olacak bir - Kendisi ilen yüzbeyüz konuşaca- - Afer konuşacağım .. 
başla arkadaşlık etmiş olan bu temiz ev, bir kaç parça pırpü eşya,, her ikisi hareketti. ğım vardır. - O da nesi? 
özlü, içi dışı bir , civanmerd, fedak§r, de gözl erini yumdukları gün mahlfile Bu kararlarını Toriğe !bildirdikleri - Yüzbeyüz, öyle mi? ' - Elimin altında kıyak bir kelepir 
şen İstanbul çocuğu, Meşhedi öldükten gidecek, kapanın elinde kalacaktı. Üs- zaman o da fevkalade sevinmiş, karı - He! Deeceğim şey fefkelade em- mal vardır .. 
sonra dünyada kimsesiz kalmıştı. telik de, arkalarından rahmet okuya - kocanın ellerini minnetle öpmüş ve he- niyetlidir. Torik, manalı m8:nfilı gö: kı~tı: 

Halbuki o, sevmek ve sevdilderinin cak bir ferd yoktu. Ve gene bundan men o akşam, kahvenin sundurmasında - Bana söyleseniz olmaz mı? - Ha, şuuu?! ... Iyi ki soyledın._ p~t 
uğruna feda olmak için yaratılmış ter- başka, düşünülecek bir cihet daha var- duran döşeğini sırtladığı gibi, getirip, - Deemem.. diye kocakarının yanında açılıvenrdill 
temiz kalbi ile bir kimseye bağlanma- dı: Gurabi efendi yaşlı idi Bir ~kin- evin alt katında ta~lığa .bakan daracık - İlle moruğun kendisi 9lmalı.. de başımıza iş açardın . . 
dan yaşamayı yaşamak saymazdı. kılAplar aörmüt, ee~hnıijtl N.e bun- odaya aemıifti.. - Hef. (Arkaıı ""'' 



SON POST.& layla 

•Son Poda• nın att " maeera romaaa: &O 

AZRA • 
1 L 

BURUŞUKLUKLARIMDA 
NASIL KURTULDUM? 

ve 10 yaş daha genç 
cöründüm? 

Yasan: \'ella4 Urtl 

nasd 
Altın kaplamalı çekmece Pariı'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu t•ıanı llaıre 

tebeddllii nuıl temiDe mayaff ak olduğuna anlabyor : 
Prensin sesi idi. c _Anladın ya, onu sen prens, daima sütunlu kısımda bulun-
öldürdün! ... > Baş muhafıza hitab edi- duğuna göre... · 
yordu. Demek prens, gizli geçidlerde - Anahtarı sakladığı yer bu kısı.m-
idi. Saklandığım köşe Joş olduğu için dadır, evet ... 
varlığımı sezen olmamıştı. Ayak sesle- Genç kimyagerin koyu elektrik fene
ri uzaklasırken baktım. Muhafızlar bir ıi, şimdi her yanda gizli bir çekmece
cesed taş~yorlardı. Anladım: Arkada - nin izlerini araştırıyor. 
§un öldürülmüştü. Ansızın seslendim. Döndü. 

Kendimden yarı geçmiş gibiydim. - Dinleyiniz .. 
- Niçin kurtarmadınız? .. diye hay- Yanılmamıştım. Gelen vardL Kımya 

kırdım. ger hemen elektriğini söndürdü ... Bü-
İngiliz delikanlısı acı acı yüz buruş- yük bir çeviklikle geri fırladı. Sutun-

turdu: }ardan birisinin arkasına saklandı. Ben 
- İş i~dcn geçmişti. Karışsaydı~, de kenardaki bir köşenin sütunu ardı

bir an içinde beni de yok ederlerdı. na' saklanacak vakti ancak bulabildim. 
~arlığımı belli etmek bir çılgınlık olur- Demin cıktığı yandan başmuhafız gö
du. Yoluma da devam edemedim. Bu ründü. Ardından gelen iki Hindl~.ye 
gizli geçidlerin bu gece göz altında bu- anlıyamadığun dill~rile bi~ ş:yıe: wsoy
Jundurulacağına şüphe yoktu. Dön- ledi. Telefona geldı, hususı bır dugme
düın. Ertesiııı akşamı bekledim. Bir yan- ye bastı: 
dan da ilmi heyete gizli haber yolla- - Alo ... Alo! ... 
dun. Profesör Bombaya hareket etmiş- Bir lahza dinledi. Saray içinde bir 
ti. Telsizle şifre verdim. daire ile kontı§tuğu belliydi. 

- Ya şimdi ne olacak?. _ Alo~ ... Evet.. ben!... Talimatınız 
- Emniyet memurlarının sorgulan yerine getirilmiştir!... Cesed yerinde-

meseleyi aydınlatmıya imkan bula - dir. Yirnıi ölüme mahkum cariye, kra
maz. Sultan, bütün maiyetine yalan liçenin cesedini şafak atarken s~sı.e: 
söylemelerini emretmiştir. Saraylılar- ınek üzere gizJi dairelerde emrmızı 
dan tek kişi artık doğruyu söylemek bekliyor. 
cesaretini gösteremez. Bu vaziyet kar- Telefonu kapadı. Bir dakika kımıl-
şısında zabit... danmadı. Dört yana bakındı. Radyoya 

- Evet?. doğru ilerledi. Ansızın bir feryad ko-
- ... Hiç bir şey öğrenerniyecektir. parmama ipucu kaldı. Muhafızın tele-
- Ya katil?. fonda söylediği sözler bütün tüylerimi 
- Prensin kendisidir?.. ürpertmiş ve sendelediğimi hissetiğım 
- Bunu neden anlıyorsunuz?. için sütuna doğru dayanmak ihtiyacını 
- Muhafıza verdiği emirden.. duymuştum. Sırtımda bir şey kımılda-
- Peki amma ... Sebeb? ... 

dığını farketmiş, hemen dönmüştüm. 
Mermer sütunun bu yerinde küçük bir 
delik açılmış, bir kapak, aşağı doğru 
sessizce ıneyillerunişti. Karanlıkta far
kedememekle beraber bunun gizli bir 
çekme<X>ye aid olduğunu anlamıştım. 

Radyonun kısık sesi salona yayılrnıya 
başlamışh bile: 

- Alo!.. Alo!.. Burası Delhi!... Na
zım Abad ülkelerinin hakimi prens Na
zım Abad, sarayında işlenen cinaye
tin ... 
Muhafız biraz önceki gibi gülümsedi, 

radyoyu kapadı ve uzaklaştı. 
Hemen kimyagere seslendim. Koştu. 
- Bakınız!. .. 

E-tektrik fenerinin loş ışığı, mermer 
sütunda açılan deliğe vurur vurmaz 
haykırdı: 

- Bulduk!... 

Bir çekmece. Altın kaplama. Hayli 
derin de. Delikanlı hemen kapağı açtı. 
Bir pırıltı. Büyük değerde olduğu an
laşılan inci bir gerdanlığın daire şeklin
de açılmı~ taşlan ortasında bir küçük 
kitab vardı. Bunun üzerinde de iki a
nahtar duruyordu. 

İngiliz delikanlısı: 
- !şt'3 ... diye haykırdı. .. Esraren -

giz kimya dairelerinin anahtarı bura
da! ... 

Sevincimden haykırmamak için ken
dimi güç tutuyordum. 

İlave etti: 
- Bu gerdanlık, Mısır hükfunetinin 

yıllardanberi aradığı mahud cevher-
dir. (Arkası var) 

Bf r gQn kendime aynada ha
·karken kendi kendime söylen
dim: • Azizem, sen artık Jhtl
yarlamağa başladın ! .. • göz
lerim ve ağızım etrafında kQ· 
çok çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gördüm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
nid bir ila.n okudum ve çok 
dnşnnmeksizln sırf merak sai
kasile tecrnbeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gOn ka
dar sonra arkadaşlanm, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de hay
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrnbelerime devum 

- Genç kimyagerin gizli geçidleri 
öğrendiğini anlamıştır. 

- Bu geçidlerden ... Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
30 - Tenımuz -1938 Vaziyeti - Geçmek idam cezasını ~P ettirir. 

Görüyorswıuz ya, prenses.. ilme biz - AKTlr P.Ast• -

ettim. Alb harta nihayetinde 
bntnn çizgi ve buruşukluklarım 
tamamen kayboldu. 

MÜHiM : Her akşam yatmaz. 
dan evvel cild unsuru olan 
penbe rengindeki Tokalon kre
nııuı kullanınız. Terkibinde 
gençliğin tabit unsuru olan 
Biocel vardır, gOndQz için de 
beyaz renkteki (Yağsız) 'l'oka
lon kremini de kullanınız ve 
bu suretle cildi siyah benler
den ve gayrı saf maddelerden 
kurtarır ve açık mesameleri 
sıklaştınr. Muvaffakıyetli se
mereler garantidir. Aksi tak
dirde paranız iade edilir. 

KABIZLIK met için ne fedakarlıklara katlanıyo- Kasa: 

ruz. 
İşittiklerime inanmak istemiyordum. Altın: san tnoeram 1'1.155.904 

BANKNOT 
24.131.151,73 
16.271.164,-
1.40'1.929,17 

Lira 
Sennaye: 

Adi ve fevkalAde 
ihtiyat AkÇtlll : 

41.810.244,90 Hususi 

Lira 
15.000.000,-

On binlerce kiti 
memnuniyetle 

MAZON kullanıyor 
Öğrendiğim şeyler, başımdan aşağı ye
ni bir kaynar su kazanı dökmüştü. 

- Neden ... Ne diye vursun? 
Diye haykırmışırn. 
Genç kimyager soğukkanlılığile ila-

ve etti: . . .. 
- Prens çok medeni bir tip gıbı go: 

rünmekle beraber kendi dairelerindekı 
sırrı saklamak hususunda vahşi bir ta
assub taşır. Bu sırrı dışarı ve~~mek 
için ne mümkünse yapılmıştır. Duny~
nın hiçbir sarayı, buradaki kadar bu
yük bir iç muhafaza teşkilatile tanışa
mamıştır. Her hangi bir casus ç~~ za
'imcc bir muamele ile karşılaşabılır. 

İngiliz delikanlısı yeniden kap~an 
kontrol etti. Hiç kimse buJunmadıgına 
kanaat getirdikten sonra döndü: 

- f şe başlamak daha iyi olur. Uzun 
boylu konuşacak çok şey var, sır~sı de
ğil. Müsaade ederseniz araştırmaga de
vam edelim. 

- GizJi dairelerin anahtarının .b~ 
salonlarda bulunduğundan emin mısı
niz? ... 

- Evet!. . Bu daire, prensin yazı o
dasıdır. Alelade muhabere1er1e burada 
rneşguı olur. Arkadaşım ve ben~ hemen 
her akşam gizli geçidler say~ınde bu 
odayı gözetlcriz. Bu nokta, dıkkat ~a 
zarımızı çekti. Gizli kimya dairelenne 
gireceği zaman prens muhakkak ~bu sa-
1ona uğrar. Sütunların bulund~gu !.a
na doğru gider, ışıkları birden bıre son
d üriır bir dakika sonra tekrar açar. I
§ık sö~mczden önce boş olan elinde, :
lcktrıklcr vandıktan sonra, küçü~ bır 
anahtar görülüı. Çok defalar şahıd ol-

du~ umuz bu garib hadise, bize bir ka
naat VC!"dı: Anahtar bu salonda saklı
dır. Dü ürmek endişesile prens anah
tarı yanında taşımamaktadır. Gizli da

irelerin kapılarının otomatik tertibatile 
açılmasını da mahzurlu görmüş ve bu 
rnuhım anahtan kullanmağı tercih et
Jniştır. Elektrikleri bir lahza için sön
dunnesi ihtıyat tedbiridir, bu kısa va
kit içınde anahtarı gizli yerinden al
maktadır 

- Elektrikleri söndürdüğü zaman 

t. 712.234.I 1 

UFAKLIK 

Dahildeki MuhaWrler: eooo.ooo~ 1.712.234,11 
Ye tavmye ediyorlar. 

KABIZLIGI Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Alt.ın: san kilogram e.osuH 
Altına tahvili tabU aeıbest 
dövizler 
Dfter dönzler w Borçlu k11ı1DI 
batfyelert 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl, evrakı nakdi)• 
karşılığı 
Kanunun 8 - 8 tncl maddele
rine tevfttan hulne tarafından 
vaki tedtyat 

Senedat CüJıl•m : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARf SENEDAT 

&bam ve Tahvil.it Cüzdanı: 
<Deruhde edilen evrakı nat

A - (diJenln taı1Jbğl !!!!bam Te 
(Tahvillt itlb&rl tıymetıe) 

B - serbest esham Te tabv111' 

Avanslar: 
Haslneye ıusa vadeli a vana 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvUat uzerine 

Hissedarlar : 
Mahtelif: 

34.1.178,16 

12. '138.038,33 

27.176,BS 

10.276.218,13 

158.748.663,-

15.Cll'l.949,-

4.200.000,-
53.370.4146,63 

38.405.188,48 
8.905.055,88 

873.809,81 
74.545,l3 

9.131.122,23 

M3J 78'18 Tedavüldeki Banknotlar : 

23.03U33,11 

Derubde edilen evrakı natdbe 
Kanunun 8 ft 8 lncl maddeleri
ne ıevfikan hulne tarafından 
vltı ted.iyat 

Deruhde edilen enatı nakdiye 
bakiyesi 
Karııııtı tamamen altın olarak 
illYeten tedari.le naedllen 
Reeatont mutabW llAYeten ted, 
vazd, 

Türk Linsı Mevduab : 
143.690.614.- Döviz taahhüclab : 

Altma taııYW bbll d6Tlzler 
J)jğer dovizler Ye alacaklı tllr1ns 

5'1.5'10.446,63 batlyelerl 

48.310.244,34 

9.879.27'1,l 7 
4;.500.000,-

11.993.984 ,4 'l 

339.131.400,71 

l\.h.'ltelif : 

J58.'Hl.H3,-

J5.057.M9,-

H3.880.8H,-

19.000.000.-

13.000.000,-

4B8,88 

38.289.423.0l 

Yeld\n 

175.880.614,-
18.028.083,20 

38.289.881,89 
13.418.107,68 

338.137.400,78 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Albn &zerine aftllı % 3 

t.öbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastabklann mikroblannı 
kökünden temizlemek için ( H E L M O B L Ö ) kullanınız 

Böbreklerin çalıfDlak kudretini arttır:ır, kadın, erkek idrar zorlaklarmı, eaki Ye yeni BeJ..oiaklujuna, 
mesane iltihabını, Hl ağrumı, 11k nk ıdrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat VekAletimizin rami ruhaabnı haiz bulunan HELMOBLG her eczanede bulunur. 
Dikkat: ( HELMOBLÔ ) idrannın temizliyerek mavileftirir. 

defeder, HAZMI dG
aeltir. MİDE ve BAR· 
SAKLARı boplbr. 
Vncude ferahlık Ye
rir HAZIMSIZUK ve 
E KŞILlô I giderir. 
Ahnmaaı gayet IAtif 
tuiri tabii kolay, za-
raraız ve kat'idir. 

Şirketi Hayriyeden : 
Boğaziçinde; mevsimin en parlat 

MEHTAB ALEMi 
Ağustos'un 9 uncu Salı gOnO ak· 
şami yapılttcaktır. Tafsilatlı ilAııı 
yannld gazetelerde okuyunuz. ..................... ) 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\tim) 

Dablll7• mr.tehauası: Pazar.dan maada 
lıerl1ln <J - I> DlV&nJolıı nu:nara ıo., n ... 
lefonu 12198 - 21°'4 .............................................................. 

ÖkaUrenlere ve 
gölU• nezlelerlne KATRAN BABBI IKBBM 

Son Posta Matbaası ································ Ne§riyat Müdiıru: Selim Ragıp Emtt 

SAHtpLEat: S. Ragıp EMEÇ 
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Ad sındaki Hayalet 

Xaıan: Sapper 
A 

Tü.rkoe7e çeviren: Bunun UpklııD 

Ani bir evlenme teklifi 
Burtonun dudaklarında bir gülüm- mişti, vadını tutması laıundı. saade edeceği ni.sbette bir çeviklikle 

seme dola~tı: . Algi hole yalnız olarak döndü ve bi- ayağa kalktı: 
_ Sir Corç bu suali bana kaç kişi raz geç olarak gördü ki holün mühim - Bay Longvorth eğer benim çocu· 

iordu, tahmin edemezsiniz, bununla .. hir kısmını Bayan Kasteldon işgal et- ğum, b!raz da genç olsaydınız böyle 
beraber sizi temin ederim ki işlerim - miştir. konuşmanın ne demek olduğunu size 
den hiç biri gizli değildir. Ben büyük Kadın onu görür görmez: çabuk öğretirdim. 
bir endüstri grupunun mali mümes - - Molly nerede? diye sordu. Birdenbire sustu, Burton görünmüş-
siliyim. Bu grupun bütün dünyada a- - Bahçede, . dolaşıyor. tü, ona döndü: 
lakası vardır, işlerimin çeşidli oluşu Ve üzeri şişe ile dolu olan masaya - Galiba Molly ile bir bahçe gezin-
bundan ileri geliyor. yaklaşarak kendisi için bir bardak viski tisi yaptınız? 
Mevaddı iptidaiyeden mamul eşya- soda hazırladı: Molly de ayni saniyede belirmişti. 

ya, sila:h.tan, ziraat aletine varıncaya - Size. de ikram e~~b~lir miyim?. Fakat ne o, ne de Burton hadiseyi seze-
kadar satmadığımız hiç bir şey yoktur. - Delıkanlı ben gunun bu saatınde mediler. Burton: 
Bu muamele çok geniş olduğu için eli- ağzıma alkol koymam. - Evet, küçük bir gezinti, diye ce-
mizde hiç bir ticaret müessesesinde bu- - Pekfila, siz bilirsiniz. vah verdi. 
tunmıyacak kadar vasi malumat bu - Elinin tersi ile ağzını silerek devam Algi ocağın kenarında duruyordu, 

Ağustos 5 

Şehrimize gelecek Macar güreşciler 
arasmda birçok şampiyonlar var 

Mısırın Nasyonal takımı da İstanbula gelmek istiyor. 
Slavya .21 Ağustosta İzmir muhtcliti ile karşılaşacak 

Festival münasebetile Peşte amatör j cilerinin üçü serbest, üçü Grekoru .. 
güreş muhtelitinin şehrim.ize geleceği- men, beşi hem Grekorumen hem ser .. 
ni yazmıştık. On bir güreşci ve bir i - best güreşcidir. 
dareciden mürekkeb olan Macar gü - Mısırın Nasyonal takıma 
reş takımında, iki defa Macaristan şam relmek istiyor 
piyonu olmuş olan Horvarth, bir defa Belediye festival komitesi Mısır 

Macaristan .şampiyonluğunu kazanmış şampiyonu Nasyonal futbol ta.~m -
olan Szendi, halen kendi sikletinin dan bir teklif almıştır. Bu teklifde 
~ampiyonu bulunan Falı'an Pal, ik~ de- Mı~ır şampiyonu festival münasebeti -
fa şampiyonluğa yük.Selen Pinter Ist - le Istanbula gelmek istediğini bildir -
van, Budapeşte şampiyonu Hegedüs ve mektedir. Mısırlıların teklifi tedk.ik e
gene Budapeşte şampiyonu Vogl, Ma - dilmektedir. 
caristan şampiyonlarından Itovacs ve Slavyanın İzmirdeki map 
Kitka, Berlin olimpiyadlarında kendi 27, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde 
sikletinin şampiyonu olan Bubes, Ber- üç maç yapmak üzere fstanbula gele
lin olimpiyadlarında üçüncülük alan cek olan Slavya takımı İzmirdeki ma • 

lunmasına ihtiyac vardır. Teşkilatımı- ett: Molly de onun yanına gitti: 

zın~cişo~~ınınbirs~~i~~- -B~m~z~zfutlaın~uillw -Birazk~ara ~~~n~ Wt~~---••••••••••••••••••••••••-~ 
dur. Sir Corc, zira bilirsiniz ki paraka- nazik. Müsahabesi de tatlı. Bir aralık ocağı kap1amışsınız! 

Palatos bulunmaktadır. Macar güreş - çını 21 Ağustosda yapacaktır. 

zanmak için insanın delik kulaklı ol- evlenme işleri hakkında fikrini almıya. Bayan Kasteldon'u bu hitab şekli de 
ması laztmdır. teşebbüs etmiştim, fakat topuma yan- k:zdırdı: 

- Tamamen doğru, keşki benim iş lış istikamet verdiğimi görünce kısa - Bu nasıl konuşma? 
adamım da bana her vakit doğru ma- kestim. - Anne kabahat Algide, ocağı baş-
lômat verse! Koltuktan adeta bir haykırma sesi tanbaşa kendine mal etmiş. 

Burtonun dudaklarında bir defa da- geldi: Algi bana bir bardak limonata ver-
ha tebessüm dolaştı: - Ne dediniz, ne dediniz? yanlış an- senize .. 

- S ize icab eden doğru malumatı Iamıyayım: Kızıma evlenme işlerinden Annesi ekşi ekşi: 
ben vereyim. Ümid ederim ki bu hare- mi bahsettiniz? - Molly seninle bu delikanlı çekil-
ket benim için yakın bir istikbalde sa- - Evet, eğer hafızam beni aldatmı- diği zaman konuşurum, dedi ve salon-
dece bir nezaket eseri değil, ayni za- yorsa... dan çıktı. 
manda da vazife olacaktır. Lady Kasteldon ağır vücudünün mü- (Arkası var) 

- An~madım, ne demek ~t~ors~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nuz? 

sı.r Corc Kasteldon istlfhamkarane 
muhatabına bakıyordu. Burton izah et
ti: 

- Refıkanızla konuşmuştum, mem
nuniyetle gördüm ki tasavvurlanmı 
tasvip ve teşci etti. Bu tasavvurlar ıa
t if kızınız hakkındadır. Yeni teessüs e
aen adetlere göre her şeyden evvel 
alakadar genç kızın istimzac edildiğini 
biliyorum, fakat ben bu adetlerin a -
ieyhindeyim. Binaenaleyh Mollyden 
1>enim zevcem olmıya muvafakat edip 
etmiyeceğini sorabilmek için sizden 
müsaade rica edeceğim. 

Sir Corc Kasteldon: 
- Allahım, diye haykırdı, işte bek

lemediğim bir haber! Azizim Burton 
evvela refikama müracaat etmiş olma
nız ~üphe yok ki iyi bir harekettir. Fa· 
kat kızım Molly henüz pek genç bilir
siniz, harici aleme iştirake henüz baş
ladı. Bununla beraber kendisi razı o
lürsa, annesi de mu\•afakat ederse ben 
memnuniyetle iltihak ederim. 

- Teşekkür ederim Sir Corc bana 
verdiğiniz şerefin minnettarıyım. 

- O halde gidip karımla konuşayım. 

• Carls Burtoıı uzaklaşan adama ma-
nası sezilmez bir gözle baktı, okun 
yaydan çıktığı bu dakikada Molly'nin 
evlenme elini istemekle delice bir işe 
girişip girişmediğini düşünüyordu, sır
tına bir zevce yükleruniye ne lüzum 
vardı? Kadın kıtlığı yoktu ya? 

Molly'nin bu evlenme teklifini ken
öiliğinden reddetmesi ihtimalini hatı
rına bile geiirmiyordu. Genç kızın at 
başlı annesinin icabında bir müttefik 
lblr yardımcı olacağından şüphe ettiği 
de yoktu. 

• 
Yol kenarında bir arabanın gBrünü-

.şü k&şlarının çatılmasına sebeb oldu. 
Algl Longvorth ile Molly golf sahasına 
geliyorlardı. · 

Carl5o Burton yaklaşarak nezaketle 
sordu: 

- İyi bir gezinti yapmışsınızdır in
şallah'! 

Algi: 
- Mükemmel, diye cevab verdi. E

ğer 6 ncı topumu da deliğe koyabil -
seydim Molly'yi yenmiş olacaktım. İyi 
çarpışhk. 

Carl3 Burton btı defa sadece genç 
:lotza hitap etti: 
. - Benimle bahçede bir tur yapmak 
ister misiniz? Tabit yorgun olmamak 
şartile .. 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Boyunbağı - Birdenbire. 
2 - Bir ev halkı - Hatırlatmak. 

3 - Fena olmıyan - San'at - Derunt. 
4 - Çocuk lehcesinde 7emek - Nefer 

VllA.yet. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

5 Atustos 19!1 Cuma 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

14.30: Plakla Türk muslldal. 14.50: H:ıva

J.is. 15.05: Pllkla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plAk neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye 
bahçesinden naklen. 19.15: Viyolonist Ali Se
z:ln. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat A.yarı: 

Grenvlç rasadhanesinden naklen. Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk mualklsi ve 
hıı.lk şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.(3: Ö· 
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Saat ayarı. Orkestra. 21.SO: Tahsin Kara
kuş ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 22.10: Plltıa muhtelit par
çalar. 22.50: Son haberler n ertesl günün 

- programı. 23: Saat lyan. 

ANKARA 
5 - İlave - İle - İşaret. 
6 - Saçsız - Ayı yuvasL 
7 - San'at - Bro§ür. 
8 - Gelmek masdarından emrlham - 5. Atustos. ltSI CuDl.a 

Mecnun. ÖÖLZ NEŞRİYATI: 
9 - Birdenbire - Gayret. lUO: Karıtık plllc nefri1atı. U.50: PlAkla 

10 - Kadın lsm1 - İlA.vesL rilrk muslklsl n halk prkıları. 15.15: Ajans 
YUKARDAN AŞA.Öl: haberleri. 
ı - Doksan derecell.lc zal'iyt - Ictırab. AIŞAM NEŞRİYATI: 
2 - Yalancı - İstifham nidası. 18.30: Pllkla daruı mualklsl, 19.15: Türk 
s - BllgUl - Girmek maadarından emrl- musllclsl ve halk şarlı:ılan (Mukadder), 20: 

hazır. Saat O.yarı ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk 
f - İle - Baııboş. musikisi ve halk şarkıları CSalA.baddln), 21: 
5 - Ezilmek masdarından tsml fail, Plô.k ne§rlyatı, 21.15: Stüd10 salon orlı:estra-
6 - Dikiş dikmeye yarıyan feY· sı. 22: Ajans haberleri Te ban .raporu, 22.15: 
7 - Geri vermek. Yarınki program. 
8 - İleri zaman - Acıyı duyan hastanın 

sesi. 
9 - Aciz - Eleme lletl. 

10 - Cüsseli olmak - Çltt. 
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Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok A,ısı 

e.ı.opktup ft llatil&tlcnna kartı pek 
t.lrlı n taze 8f"lır. Oinayolu Sulta. 

Malaanıd türbeli No. 1 lS 

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

Nöbetci eczaneler -···--
Bıa cece nöbetci olan eczaneler tunlar
dar: 

İstanbul cihetlndekiler: 
Alı:sarayda: (Şeref). Alemdarda: CAbdill
kadlr). Beyazıdda: (Belkıs>. Samatya
da: (Eroflloo). Eminönünde: (Mehmed 
Kazım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: (HU.sameddJn). Şehremininde: 

(Hamdl). Şebzadeba.tında: (İ. Hakkı). 
Karagümrillı:te: <ArU>. Küçülcpazarda: 
(Necat\ Ahmed>. Bakırköyünde: cınıan. 

-Be101ta clhelindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaıında: CMatkonc;>. Gatatada: Cİ
kiyol). Fındıklıda: CMuatafa Nam. Cum
huriyet caddesinde: CKürkciyan>. Kal
foncuda: (Zafiropulos). Firuzabda: 
(Ertuğrul). Şişlide: (Asım). Beşilı:taşta: 

(Al! Rıza). 

Bofaslçl, Iadıköy n Adalardakiler: 
ttaküdarda: (İskeleba.tO. Sarıyerde: (A
saf). Kadıtöyünde: (Moda - Merkez>. 
Btlyükadada.: C.Ştnaal Rasa>. Heybelide: 
(T&Rlf). Genç kız bir saniye tereddüdden son

ra golf Çantasını AJ&iye uzattı, vldet - ~--••••••••••" 

!Uradğer, böbrek, taş ve kumlarm
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikl&i ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ot • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
d.ak su içerisindt:! alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Nafıa V ekiletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, kep.f bedeli 

47.250 liradır. 

2 - Eksiltme 20/8/938 tarihine rastla yan Cumartesi günü saat 12 de Nafia Ve
kaleti sular umum müdürlüğü ~u eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf U• 

sulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ıenel 

prtnamesi, fennt şartname ,.e projeleri 2 lira 36 kuruş mukabilinde Sular umum 
müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 354-1 liralık 
muvakkat teminat vermesi, 20 bin liralık nafia su işlerini veya bun:ı muadil 
nafia işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafta lflerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair nafia Vekaletinden alınmıı müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi. · 

4 - İsteklilerin teklif mektublarmı 1 nci maddede yazılı saatten bir aut ev~ 
veline kadar ıular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri il · 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kalıul edilmez. c2745> c4892> 

Mudanya karf)sında 

ARMUDLU KAPLICASI yeniden 1Ç1ldl 
Radyo - Aktivitesi en çok olan kaplıcadır. Romatizmalara, Nlkrl19, 
Asabi hastalıklara, Tenusnl soğuklu~una ilAb.. çok iyi gelir; daha etraftı 

bilgiler edinmek lstiyenler, Dr. Mustafa Hakkının 

( Kaplıcalar Bükında Genel lllgller we ar
madla llapbcaıı llak•ında ilmi TedllllEler J 

isimli kitabcığını (lkbal) kitabevinden tedarik edebilirler. 
44 sabtfe ı O kuruş. 

Kaphcıtda yatak ücretl yevmiye 2 liradu. Bir haftadan fazla kal•nJara 
% 15, aile ile olursa Y. 20 tenzilat. isteyenlere tabldot . yemek de Terillt. 
Bir banyo 50 kuruş. 10 banyoluJı karnede % 20 tenzıl9.t. Trak Tapana 
ile fstanbuldan 2 saatte gidilir. lsk~lede otobüs servisi vardır. 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 

' 

Sirkecide istasyon hududu dahilindeki 32 numaralı kirgir mağaza bir Jme 

müddetle ve pazarlıkla 20/8/938 Cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 8 ifletme 
binasında kiraya verilecektir. Bir senelik muhammen bedeli 1320 liradır. Ta~ 
liblerin % 15 nisbetinde pey a.kçelcrile komisyona müracaatları lhımdır. &-n
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c5llh 



5 Ağustos 

Mısır or usu Başmüfettişi şehrimizde 
Vaktile Türk Ordusunda vazife alan Aziz Paşa 

1 M Kralı ilkbaharda hatıralarını an atıyor. ısır 

SON POSTA 

Çürük kadın 
Çorabı yapanlar 
Cezalandırılıyor 

(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 

Sayfa ıı· 

yurdumuzu ziyaret edecek 
Kontrol sonunda çorapların bir kısmın -

Çinde ve Rusyada senelerce buluna~ 
bir Türk Generali "Son Posta,, ya 

son Rus - Japon ihtilafını anlatıyor 
M d b 

"fett;_tt ve Mısı.rf cek hareketlerde bulundu. İçim sızlıy~ da bazı ufak tefek hatalar görülmüş, fabrika 
ısır or US'U aşmu ~- . ·r b oldum Umumı sahlblerlne şiddctu ihtarlar yapılmıştır. Ay-
. . . Al' Aziz Pa~a bir sızlıya ısti aya mec ur · (Bn<>4arafı. ı inci sat.ıfada) nln bozuk olması, Çlnde uğra§an ordulan -kralıçesının amcCl!ı . ~ • ·- ba lan ıcında ben İspanyada bulu- rıca bir firmanın tcdkik edilen iki clna ço - ""')'• nın yorgun bulunması, Sovyet Rusya ordu-

kaç gu .. ndenberi ~ehrımızde bulunmak harb ş g p ı... kt b rabının da standard nizamnamesine aykırı mesafe ve vakitten kazanmak için, kış mev 
• nuyordum. Enver aşaya ,,,ır me u o~duğu görülmüş ve bu firma hakkında bir siminde donan Baykal gölü üzerinde kızak- su nnınma bir ı.ıbonşans. dırı 

tadır. n da A- azdım ve tekrar Türk ordusunda çalış- zabıt varakası tutularak müddelumumlllğe larıa nnkllyat yapmak suretile harb cephe- Esasen. Japonlar Çin meselesinde aldan-
Bu akşam Almanyaya, orada Y v de olduğumu ve emrine gıre- verllrnl.ştir. sine asker, yiyecek, cephane göndermişlerdi. dılar. O ınıntakadaki askeri hareketleri ç:ı .. 

·k ·d k z Aziz Pa~a Har- maga ama Rusların asıl iı: u rı A d b 1 buk bıtlılrlz sandılar. Fnkat, muktedir bir merı aya gı ece · 0 an ~ v• • b.ldır' dım' ve hat'~ İngilizlerin I- İpekli çorapların kontrolü hakkında Sa - uvve e vrupa a u u -
T .. k du cegımı ı "" nuyord m h b ıs Aks ı asker olan .Mareşal Çan - Kny - Şek gördü. .. biye mektebinde okumu§, ur or • k k 11 ğını bana teklif etmelerine rağ- nayı Umum Müdür Muavini Bay Talha dün u, u are e e, ay Şarkda olu - ft" 

da ·1 l d verli bir asker- ra ra ı b:r muhanlrlmlze ıu izahatı vermiştir : :r,or~u. Askerliğin basit bir müteari!esidir: ğü yardımla evdeki hes ...... ın çarşıyn uyma .. 
sun vazı e a mı§ eg Türklere karşı kalbimdeki kardeş Ussülbarekesinden çok uzakta harb eden dığmı Jsl.ı.ıt etti. 
dir. Kendisinin sınıf arkada§ı olan men .. bu teklifi reddetmeme sebeb ol- •- İpekl~ kadın çoraplarının kontrolünden bir ordu cüzütamlarınm harekeUerlnde mu- - Japonlar He Ruslar nrasmdn bir haf .. 
1ıarb malullerinden :emekli. binb~ sdevgıNsı çare ki merhumun kıskançlık da- matsab dtalımustchlikln kendi ~ta~ olmaksı k - vartaklyetı fevkal~de müşküldür. Bu yüz _ tndnnberi cereyan eden müsademelcrl, as • 
M Vık .. d.. "a ıle yaptı.- u. e zm a _çor_a_p almalannın onune geçme • den. ordu beslenemez, 1mdad kuvveti gön _ kert bakımdan nasıl görüyorsunuz? ahmud umen un paı; v • 0 zrunanda dahi P.~çmemiş olduğu 
"'- .. .. 1 h kkında Cl§agıdakı ya- marı .. .. :; .. b' tir. On beş gun evvel muhtelif fabrikalar - derlleroez, harb malzemesi vaktinde yolla - - Çangufeng ııe Şaossaoping civarların .. 
~· goruşme er a Aziz Pa a- için bu arzum da olduruldu. Har ı umu- dnn aldığımız nümuneler içinde bazı çorap- namaz. Halbuki Japonların anavatanları da vuku bıJlan müsademelcre, büyüt blt'l 
zıyı yazmt§tır. Bu yazıda . § • sonunda Enver Paşa Al.manyaya firar lnrın standard nizamnamesine aykırı bir ~e- ham sahasına yakın oldujtundan, onlar bu cephe 'fizerlnde cereyan eden ve esns kuvvet .. 
nı.n kim olduğunu öğrenmış buluna- mı . r B rlinde kendisile karşılaştık. k1lde yapıldığı görülmüş ve bunlar. blr za - &1bl müşküllerle karşılaşmıyorlardı. lcrln çarpışması mfınasını tazammun eden 
cak ve ihtisaslarını okuyacaksınız. < etrr;ış ı ... ~ d'l d. Ne çare ki iş işden bıUa müddeiumumUiğe verilmiştir. Kadın _ Bugün de ayni vaziyeti varid görüyor blr harb denemez. Herhalde Japonlara dil.Şe~ 

. "ks k bir aileye Benden ozur ı e ı. çoraplarmın boyu asgari 70 santim olarak musunuz? · alrıllıca iş; meseleyi taUıya ba~lamaktırl 
c3ı3 de .Harbıyeye, yu e leli Tesadlıf geçmişti.> .. . kabul edilmiştir. Kadın çoraplarını alırken - Siz, Asya içerilerinde yaptığınız seya-. 

mensub bır Mısırlı talebe ge . .. .. . Aziz eski gunlerın h::ıtıralarmı kapa- ;,u hususa ve ~ornplnrın yırtılmasına sebeb - Hayırı Çarlık Rusyası, 1904 harhlnden hntlnJz esnasında, halkın, 1904 'Rus - Japoll 
ikimizi bir sırada yanyana duşu:du. dıktan sonra bana dedi ki: olan baldır arkasındaki dikiş yerine ve to- aldığı derslerle bu mağlubiyetin acısını bir muharebe.:! hakkında ne gibi hatıralarınııı: 

'd' y 1 ız turk- kı1Ab daha tatmamak için Siblryada, her büyük Şahid oldunuz? Fransızcası çok kuvvetli ı ı. (.! n .. . c- Türkiyenin şayanı hayret in .w ı- puktakl 1lmiklere çok dikkat etmek ırızım - şehlrde garnizonlar vücude getırmeıı;e ba" _ 
'k k • sı husnu 1 ek · t d·r " " - RUS.:nr, bu mağlübiyetı fzzetl nefisle .. çesi azdı. Zaman geçtı çe ze u ' nı çok dinledim. Ne zaman gem ıs e- • . lnmıştı. HattA bu tesisat, umum! harb çık- rine yediremiyorlardı. Kara tuvvetlerlnlıl 

ahlak, ciddiyeti, bütün arkadaşlarının diysem bir rqani çıktı, Türkiyeyi zıynret Kontrol ettı~ız çoraplar içinde bir fir- mazdan evvel bltll1lmelı: Qzereydl. Bugün 1- vesaltsh:llkt~n. deniz kuvvetlerinin aylar • 
gözüne çarpmağa başladı. Yanyana bulu- edemedim. Halbuki inkılab, duydukla- maron nizamname. hllkümlerine mugayir o- se, 'komünist rejim, AtsaJl Şark cephesinin en süren bir dunya turu yapmasından ye • 

1 ma kriı- Kı b. larak damgaları çoraba değil _çorabın üze - muhafazasına daha !azla ehemmiyet vermiş nUdlklcrlnJ lddhı ediyorlardı Filhakika Rua nUŞUmuz, beraber derslerimize ça ış • rımdan çok daha büyü uş. . sa ır rlndekl etikete bastığı da görülmüştür. Pi· tir. Uza""ıı.rlt ordusunun mevcudu 500 "in · 
t h le akki bir ~ "' donanması, o zaman Baltık denizinden 10.. mız aramızda sıkı bir samimiye usu zamanda modern, müter mcm· yasadakl çorap damgalarını da esaslı blr kişidir. Uzun zaman devam edecek bir har-

la çıkmış, Atlas Okyanusunu geçmiş, Afrika .. 
getirai. lekete sahih olmuşsunuz. Bilirsin ki Bil- tedkikden gcçireceğl2. b! önlemek 1çln lAzım olan erzak, cephane, nın cenubunu dola§arak Hind denizini af " 

316 da ben zabit olarak çıktım, orduya yük Şefiniz Atatürk bizim mekteb arka- Borsada, sanayi tedklk hey'etl Azasından ihtiyat ~kert kuvvetler tamamen hazırlan- mıştı. Hedefleri Vladivostok ldl. Fakat .Ta • 
iltihak ettim. O da erkanıharbiye ~ın~f~- daşımızdır. Böyle kudretli yüksek bir Bay Mlieyyedle beraber imal olunan ipekli ml§tır. HattA, tamamen motorize edilen U - pon amirali Togo, can düşmanlarına Vladl .. 

d h b bırı d t· d.ğ. kumaş Jmlltelerinln standard nizamnamesi- zakşark ordusu mıntakalannda yalnız gar - vostok'a var.nnk fırsatını vermedi. 
na geçti. Bugüne kadar bir a a ~: • ı::ahsiyetin memlekette vücu e ge ır ı 1 n" uygun olup olmadı~ını da tedklk etUk nlron teşkllAtı değil, harb stlD.hları ve va -

t B gun sı lo' l'"d · kılAb .. kl " ı:s Tsuscllinıa'da bir saat bile sürmlyeceli mizi görmek nasib olmamış ı. u - terakkiyi, hariku u e ın a ı gorme c ve Bursa kumaşlarının nizamnameye tama- sıtaıan fabrikaları bUe kurulmuştur. Bu mü- kadar kıs'.\ olan bir deniz muharebesinde! 
nıf arkadaşlarımızdan berhaya.t. olanlar, sevincim, bahtiyarlığım birkaç kat daha mi.le uygun bir şekilde yapıldığını gördük. essescler, gece gfindüz l§lemektedlrler. Rus donanmasını mahvetti. o zamanki ra .. 
ve vaktile orduda kendisi ile sılah arka- fazladır. Geçen sene Bursada nizamnameye mugayir Onun ı~n bence vaziyet Japonların aley- ylcc nazaran, elll milyon liralık bir serveti 
daşlığı edenler Azizin Türk ordus~nda Amerikadan dönüşümde yolumu u1.n- hareketlerinden dolayı sekiz müessese mah- lılndcdlr. Vakı!l., Japonlar küçük görülecek ummanların dibine gömdü! 

b~~$~~~nciddiw~~~w~~h~n~ln~~u~ra&l5~~m~M®~~~~~u~~b=l=r=k=u=v=~=t~d~e~ğ~ll~d~1r~. =Th~ka~t~m~al~i=v=a=~=y=e=tl=~=i=-~===~=====~s;~;ı~h~A;ı;a~~~m~• 
ayni zamanda çok cesur bir zabıt o.ldu- daha kalacağım. Bu suretle içimdeki has- ma hakkında zabıt tutulmuştur.ı KAP ALI o 
ğunu ve 35 sene evvel Makedonyada ik:n reti kana kana tatmin etmiş olacağım.> Sanayi Umum Müdür Muavini Bay Tal- ZARFLA E KSIL TME iLANI 
0 zamanki Bulgar ve Yunan çetelerını * ha ve Sanayi müfettişi Etem yarın akşam Z J d k A J B 
mütemadiyen takib ve çoğunu imha ettı- Aziz Paşa dün kendisile görüşen bir Aokaraya hareket edeceklerdir. O~gU 8 . _ me e irliğinden : 

k A harb za ipek fabrikaları da kontrol edlllyor 1 Eksilt ,, k 1 · · ld k ğini bilirler. Gün geçtikçe er um. . b • arkadaşımıza da şunları söylemiştir: - mey~ onu an ış: ı..ongu a ta amelebirliği hastane binasının S1l' 
P asında gergınlık aş İktısad Vekı'Uetl, Sanayi müfcttlşlerJ va- ve elektrik tesisatını havi ü,.;incü katı ile çatı arası m· ı::aatıdır. biti ile Enver aşa ar . . . ._ - Vapurla limana girerken Saraybur- sıtasUe istanbuldakl 1pckll kumnşlan aıkı "'- lo' 

gösterdi. Bu gerginli~ 0 kad~r ıl~·ttil·r~h- nunu, Tophaneyi, köprüyü görünce hu blr kontrolden geçirmektedir. Yapılan bu 2 - Keşif bedeli 42922 lira o9 kuruş tur. 
mı·ı::ıı· kı·. Azı'z bı·r gun ordnuan 15 a~a t d blrl ı t 1 kl t ı 3 İlk teminatı· 3219 liradır ır , tarihi hatıralarım derhal canlandı, zira kon ro! sonun a ne sa pe e umao ş- - . . 
mecbur kaldı. Memleketin~ gid~ke~ ar~ 1909 da Hareket ordusile 1stanbula girJ- leyen ıabıikaların çok az olduğu görülmilş, 4 - Eksiltme müddeti: 1/8/938 tarihinden itibaren 15 gündür. 
kadaşları kendisini gözyaş arı e eşyı şimde Tophane ile köprüyü işgal etmt:k ve mevcud fabrikaların da sun'i ipek veya 5 - Eksiltme 16/8/938 Salı günü saat 16 da Zonguldakta amelebirliği salo. 
ettiler. 'f . b t d. d·ı . t' karışık ipek işlemekte oldukları anlaşılmış - nunda birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 

Dün kendisile konuşurken dedim ki: vazı esı ana ev ı c 1 mış ı. tır 
1stanbulda bulunduğum günlerde 1ıer Vekalet, saf ipeğin standardizasyonundan 6 - Talihler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve bu işe aid diğer bütün 

- Bu sefer memleketimizi 1-İ8aretindc 
kalbi ihtisasatını sorabilir mıyim? 

sınıf '1lalkla temas "ederelc, yeni rejim adnra sun1 !pek- at.kılıırmı düşürerek reka _ evrakı 15 lira bedel mukabilinde Zonguldakta amelcbirliğinden fstnnbuld:ı İktı .. 
hakkındaki fikirlerini sordum. Bılaıstis- bet yollle para kazanmak isteyen bazı mil- ıad V~kfileti maden irtibat memurluğun dnn ve Ankarada İktısad Veki'ı!eti ma .. 

Aziz bana şu cevabı verdi: 
_ Kardeşim Mahmud, öz vatanımdan 

TWkiyeyi hiçbir zaman ayırmadım ve 
ayırrunam. Çünkü ben mesleki feyzimi 
bu vatanın müşfik kucağından almıştım. 
Bilirsin ki Harbiyenin daha ilk sınıfla
rında iken saf bir kalb muhabbetile mem
leketin faydalı bir evladı, ıdaha doğr~u 
fedakar bir zabiti olmağa azmetmıştık. 
Ben bu a!mimi Türk ordusunda bulun
duğum sıralarda zannedersem isbat et-

na herkesin Cumhuriyet rejimine bnğlı esseseıcrln bu hareketlerine mani olmak il - denler umum müdürlüğü muamelat biırosundan tedarik edebilirler. c5102ı> 
ve memnun olduğunu sevinçle gördüm. zere sun'i 1pekde de muayyen bir standıı.rd 
Mesela şoförlere varıncıya kadar halkın yapılmasmn lüzum görmil§ ve bu hususta 

t . Fakat Enver Paşa hulusü niyetimi 
un. 'd d takdir yerine izzeti nefsimi rencı e e e-

her tabakasında Atatürkc karşı büyük 
bir hayranlık ve itimad mevcuddur. 

Aziz Paşa sözlerine nihayet verırken 
Mısır kralı Majeste Fanığun gelecek ill:
baharda memleketimizi ziyaret edeceğini 
zannettiğini söylemiştir. 

Muhterem misafirimiz, şehrimizde bu
lunan eski arkadaşlarından Londra elçi
si Fethi Okyan ve diğer bazı zevatı zıya
ret etmiştir. 

• • 
Türk - Iran transıt 
görüşmeleri bitt~ 

• ad ) \ - iran .Ue ticari muamelelerimizi in1 
(Bastarafı 1 incı say

1
f
1 

~dir llu, kişaf ettiremiyoruz. Zira, nakliyatı şimal 
t B' . hudud mese e crı . .>" ·ı 1 f d ınuş ur. ırı b. t krar görü- denizinden ran kör ezine ka ar uzat-

nıeseleler her altı .ayda ı~ ~k da mü- mak lazım geliyor, demişti. 
§illür. Gelenler, gıdenler ak. ın lık me- Gene öğrendik ki, Romanya ve Maca-
talea serdedilir, hırsı~ık, eş ıya ristan hükumetleri Türkiye Cumhuriyeti 
seleleri üzerinde tedbırler aranır. .tid. nezdinde teşebbüsatta bulunarak, Trab-

tedkiklere başlaml§tır. 
.............................................................. 

llan Tarif em iz 
Tek sütun santımı 

Birinci sahiltJ 400 kumı 
ikinci Mhile 250 » 
V çüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 >> 

iç ıahilelet 60 » 
Son ıahile 40 » 
Muayy~ blr müddeı zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizdeıı 

istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

$on Posta'nın ticari ilfuılarına 
eid . işler için ~u adrese milracau 
edilmelidir: 

tılnedık KollekUI ŞhkoU 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

İ ı Tür. k İran transı ır. h t ... kinci mese e - A b. zon • Köstence atımın esısını rica et-
Buna her iki memleket te hayat~r~: mişler. Gerek Şarki Türkiye ve gerek İ- =============== 
hernmiyet atfediyorlar. İran ve { ran • Efgan ile ancak bu yol sayesinde rebilir, Efgan ve İran için, Trabzon en 
ile ticaret halinde olan Avrupa meme- münasebnta geçebileceklerdir. yakın bir iskeledir. 
ketleri de bu mesele üzerinde hassastırl&r. İran heyeti de ayni hararetli arzuda- Denizbankın ehemmiyetle üzerinde 
Nitekim geçenlerde Trabzon ve Erzurum- dır: • durduğuna emin bulunduğumuz bu mev-
da tedkik seyahati yapan Lehli bir gaze- c- Liman inşa edilir, Trabzon Avru- zuu beniınsiyerek öne sürmekte bir rnah
teci de bu yola Lehistanın eh~mmiyet paya bağlanırsa ne büyük istifademiz o- zur görmüyoruz. 
ve d.ğ. ' · ·· kü' Lehistan ile Iran ve lacaka diyorlar. r ı ını, çun , b. b. 
Asyanın ancak bu yol üzerinden . ı~ ır- Biz ötedenberi bu fikrin en har bir ta-
lerinc yaklaşabileceklerini söylemıştir. raftarıyız. Bu mevzu etrafında da hayli * yazdık. Şimdi görüyoruz ki, ayni fikir et-

.. .. ·· ordum Trabzon rafında İran, Romanya, Macaristan ela 
Heyet azasile goruşuy · 

· · · · tranın teha- birleşmişlerdir. limanının inşa edılmesını, .. . A 

* Trabzonda hudud ve transit yolları 
hakkında müzakerede bulunan İran he
yeti azalarından biri Erzurumdan ayrıltr
ken bana şu beyanatta bulunmuştur: . 

c- Trabzonda, hudud meseleleri ve 
lu .. kle bekledı·ğinı· 0 •• ğr,.,ndim. cTürkiye b.u İlk zamanlar kar temin etmese dahi, 

~ K .. t h ttı h b kı d transit yolunun istismarı için konuştuk. 
Yola milyonlar ..:ı ökınekle hiç zarar etmı- Trabzon - os ence a er a · m an k 

ıu istifade vericidir. Hele bir vapur Sanı- Her noktada 'lür murahhas heyetile 
yecektir. Çünkü, bu yol Asyayı Avı:1pa- suna da uğrarsa bütün orta Anadolu ve tam bir anlaşmaya vardık. Transit yolu 
~a bağlıyan yegane yol olacaktır» dıyor- };atta Suriye, Irak şimqli Avrupadnn ya- gelecek sene hitama erince bütün İran 
lar. • ğı .dhalatı Anadolu üzerinden geci- emtiası bu yoldan geçecektir. Türk hü-

Nitekim Lehli gazeteci de: paca 
1 

• kumetinin Trabzon limanını inşa etmeğe 
' ı:::::: J l kalkmasını da İrana karşı yapılan bir 
FiZiK - CEBiR - HENDESE - K MY A - L SAN ce:mle olarak. telakki ediyo_r~: Tra~~o~ -

sl 1 her on her saat veriliyor. Kostence denız hattının tesısını de buyuk 
Olgunluk ve bOtün lKMAL der er g bir hahişle karşıladık. 

( Çemberlftaş karşısında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız • Erkek ökulu) O kadar dostuz ki, bizi birbirimizden 

d t n.,trQUerlDizl giderir, tediyat baftahtbr. hiçbir kuvvet ayıİ'amaz.• 'Bir kaç ers e m v-

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi 

Gü. kokulan için: , 
Elbise: 

Manto 
Gü. kokuları için: 

Fatin: 
İskarpin 

Mikdarı 

335 takım 

15 tane 

935 çlft 
15 , 

Tasınlanan İlk teminat Eksiltmen!n: 

tutarı Nevi Günü Saatt 
Lira K. Lira K. 

6480 75 487 00 Kapalı 6/8/938 10 da 
zr..rf 

1465 50 110 00 Açık ek- , 11 ae 
siltme 

1. - Yukarıda yazılı eşyanın günü, saati ve nevilerine göre cksntmcleri ya
pılacaktır. 

2. - Şartname ve evsafları komisyon dadır. Görülebilir. 

3. - İsteklilerden kapalı zarfa iştirak edecekler eksiltme saatinden bir sad 
çvveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükümlerine göre hazırlır~ 
yacakları teklif me.ktublarını Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona ver< 

ıneleri ve açık eksiltmeye iştirak edeceklerin de gün ve saatinde ilk teminat 

makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme-
leri. c4666ı1 

Adapauın Ticaret davalarını gör -

mekle mükellef Asliye Birinci Hukuk 
H&kimliğinden: 

Kocaeli Mahkemesi Başkatibliğin • 
elen: 

İzmitin Kozluk mahallesinde Hilse.. 
Adapazarında kereste ticaretile meş - yin Ruhi oğlu Adil Subaşı tarafın , ;ı 

gul iken hasbelticariye yaptığı ticaret karısı ikametgahı meçhul Mehmed , .. 
işinde ziyan edip eldeki mevcud mali te-
diyesi lazım gelen borcunu itfaya kifi zı Saliha aleyhine açılan boşanma oa• 
gelmediğinden alacaklılarına kongordato vasının müddeialeyhin gıyabında cerQi' 
akdi teklifınde bulunmak üzere icra ted- yan eden muhakemesi sonunda: 
kik merciine müracaatla mehil talebinde 
bulunan Tahsin Arara icab eden mehil 

Tarafeyn arasında mevcud şiddet ıc 

li geçimsizlik dolayısile karı ve koca c 
verilmiş ve tayin olunan komiserlikçe 
kongoroatoya müteallik muamelat ifa nın bir dııha bir araya gelip müşterelt 
ve talebin kabulü alacaklıların adedi iü- hayat yaşamalarına imkan olmadığı 
barilc ekseriyet teşkil bedel hesabilc ek- indelmuhnkeme sabit olmasına bit ı .. 

seriyet mevcud olmadığına mütedair dos- en kanunu medeninin 134 üncü rn ı ~ 
ya mahkememize tevdi edilmiş ve bu desine tevfikan yekdiğcrinden bo n· 
babtlaki 'kongordato talebinin tedkik ve malanna ve kabahatli kadın olmas 'ia 
karara _raptı i~i 6/9(938 salı günü saat sebile masarifi muhakemenin Salih ya 

10 da ıcra edıl~eğinden k?~gord'atoyn aidiyetine 7 /6/936 tarihinde hlik m 
itiraz edenler dinlenmek ıçın mezkO.r . . 
gün ve saatte Adapazarı ticaret davala - verılmış olmakla hükmü mezkiirun a-
rını görmekle mükellef asliye birinci hu- rihi ilanından itibaren bir ay zarf ta 
kuk mahkemesinde açılan celsede bulu - temyiz edilmediği takdirde kat' ot 
nabiJec~k}eri icra ve ifiAs kanununun kesbedeceği tebliğ makamına kaim 0~ 1 

296 acı maddeaiu t.vtiıku ilin eluw. mak üı.ere ilin ehin (112 I) w. . 



~ı Sayfa Aiud• • 

Türkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen ıay~ itimat markalardır: Merkezi: İstanbul Bahçekapı. Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Karaköy ile Beşiktaş, Eskişehir, Acentaları: Konya; Ali Ulvi 
Erandaç, Erzurum; Kulaçlar Şevket oğulları, Malatya İbrahim Işık, Bursada Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, İzmir; Kadri Tömek ve sair bilcümle eczaneler, 

bakkaliye ve ıtriyat ve hırdavat mağazalarında satılmaktadır. 

Beyazıt Satış Yeri açddı, lzmir Şubesi Yakanda Açılıyor. Adana, Mersin, Samsun, KadıköyUnde Acentahklar ve Şubeler Yapılacaktır. 
Hasan Kolonya ve Losyonları 

Kuruş 

Hasan Losyonları küçük ceb şişesi 1/24 litre 25 
• • ceb şişesi 1/16 litre 40 
• • • küçük 1/8 > ~ 

> • orta 1/4 • 110 
> > düz büyük şişelerrle . 150 
• • 8 köşe 150 
• • büyük 1/2 • 210 
• • • 1 • 450 
• > • top krisb.J. 1/16 > 40 
• • > > • 1/8 • 60 

• • • • 
Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 

> > > 

Hassn Buz - Ateş kolonyası 

Hasan Buz - Ateş kolonyası 

1/4 > 110 
60 

150 2, . 
60 

N srin kolonya ve losyonları 
Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/24 litre 15 

> • > 1/16 • 25 
• > • 1/8 • 40 
• • > düz şişe 1/4 • 50 
• > > karafa, fantazi 1/-1 • 60 
• • > 6 köşe 1/4 • 70 
• • > 1/3 • ~ 90 
• • > 1/2 • 110 
• > > 1 • 210 
• • • litre ile açık 200 
• > > 1/4 lüks kutu 100 
• > • 1/8 lüks kutu 60 
• • > 1/16 Top krisal 25 
ı • > 1/8 Top kristal 40 
• • > 1/4 Top kristal 70 

T raş kolonyaları 

Nesrin traş koloayası 
• traş kolonyası 

• tam bir litre 

Esanslar 
Hasan Esansları 3 gr. 

• • 5 • 
> • 10 ~ 
• • 15 • 

• • 25 • 

şişe 

• 
• ..- 1 

•lüks kutu 

• 
• • 50 • . • • • 

Hasan esansları gramla açık 

ı/4 litre 30 
1/3 60 

150 

25 
60 
'15 
100 
200 
300 
10 

Sabunlar, tuvalet sabunları , · 
Hasan Tuvalet sabunları küçük fUVarl.ak 10 

• t • yuvarlak orta US 
, » • yuvarlak büyük 25 
• • • lüks 12~~ 

• • • lüks 20 
• • • lüks 30 

na~an Tuvalet sabunlan 6 lık büyük ve befzi 30 
Hasan Tuvalet sabunu 6 lık paket küçük 27~ 

Hasan Tuvalet sabunu 6 lık paket büyük 40 

Gliserin sabunları 
Hasan Gliserin Sabunu g<ıl ve limon kokulu . ·30 
~asan Gliserin Sabunu gül ve limon kokulu 20 

Toz sabunl r.ı 
-Hasan Toz sabunu ıou gr. 20 

Tıbbi sabunlar 
Kurut 

Godron, Sufr Godron Panama, Süblime • Hasan 'I'ıbbi Sabunları 15 

Pudralar 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Orlgan). SO 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan). 45 
Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 15 
Hasan Traş Pudrası kutu (Origan)" 25 
Hasan Traş Pudrası büyük kutu 40 
Hasan çocuk pudrası (leylak,gül,fujer,ıa,·anta) ıo 

"> • > paket (leylak,gül,fujer,Hlvanta) 10 
Hasan Talk • 500gr. (leyltik1gül1fujer1lavanta) 40 

Kremler 
Hasan Kremi vazo ve şişe 
Hasan Kremi tüp küçük 
Hı..sau Kremi tüp orta 
Hasan Kremi tüp büyük 
Hasan Deniz kremi büyült 
Hasan Deniz kremi küçük 

Briyan inleı 

50 
7% 

12~~ 
20 
50 
35 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 35 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 50 
Hasan Briyantinleri en büyük 75 

Rui ar 
Hasan Ruj sabit r~nkli açık, koyu küçüle 30 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta l:oy!ı kırmızı 50 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta !rnyu lüks 1r.o 

Allıklar 
Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarin 
Hasan Allık brünet, blöndinet ve yağlı 

35 
so 

Tırnak cilası ve sürme er 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 

• , • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• sedef 
• orta · 

• • büyük 
Düsulvan Aseton 
Hnsan Sürmesi (Sürmedanlığile) 

• :t Lüks büyük 
• • Paket 

Saçlara aid Müstahzarat 

Kuruş 

10 
20 
25 
8Q 

40 
80 
1211' 
20 
30 
1.5 

Hasan Şampuvan Tozu 5 
• • özü likit 30 
• > • • büyük 50 

Hasan T.rihofil Saç suyu 75 
Hasan Saç sabunu 25 
Hasan Saç Sabunu büyük 40 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin) 60 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük 150 

Kokulu Sular 
Hasan Maimukattar 1 kg: %5 
Hasan Maimukattar 2 kg. siyah şişe 30 
Hasan Maimukattar büyük damacanalll!'da 10 
Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 30 

• • 1112 lt 50 
• • 1 • 75 

Traş Jevazımab 

Aded'Kr. AdedKr. AdedKı. 
Hasan Trq Bıçağı 1-4 10-35 100-300 

• > • paslanmaz 1-6 10-50 100-450 
Hasan Trq Bıçağı 10--15 
Hasan Traş Bıçağı 100 X 10-1250 

• • Sabunu 30 
» • Sabun kutus\13 25 
• • Sabunu Kremi 30 
• » Makinesi ~ 00 
• • Makinesi kutulu lüks . 150 
• • Fırçası 100 
• • Halis blero 250 
> • Halis blero 650 
> » Halis blero 800 
• • Halis blero 1100 

Yağlar ve esanslar 
Hasan Gülyağı ve neroıı naııs saf 1 gr. 50 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 5 gr. 225 

• > • 10 gr. 425 

Tıbbi müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 60 

• • > büyük 100 
• • • 1 kg. 150 
• » , 2 kg. 250 

Hasan Öksürük Pastilleri 30 

Diş müstahzaratı 

Ha.san Dantos Diş macunu tüp 
• • > macunu tüp orta 
• • » macunu tüp büyük 
• > • suyu 
• • • suyu orta 
• • • suyu büyük 

Glüten ma fılatı 

Kuruş 

7>n 
12'12 
20 
25 
50 
75 

Kuruı 
Hasan Gluten Ekmeği 40 

• • gevreği, makarnası, unu, şehriyesi 60 
• Diyabetik Çikolatası 25 
• • · • 6 lık kutu 125 
• • • 12 lik kutu 240 
• Breldast Bisküvitleri kilosu 250 
• » > .'f.ı kilosu 130 
• • » kutusu 35 

Tuzsuz Rejim ekmeği 60 

Özlü unlar 
Pirmç, Buğday, ~m:u~, 4'u.c~;ya, Türlü, Yulaf 
Çavdar, Patates, Arpa, Mercimek, İrmik Özü 

2!)() gramlık kutu 20 
500 gramlık kutu 30 
Hasan Badem Özü 250 gr. 60 
Hasan Badem Özü 500 gr. 90 

Hasan Gazoz ve Meyva özü 

Hasan Gazoz Özü 1/16 litre 
• • • 1/8 • 
• • > 1/4 • 
• • • 1/2 • 

Hasan Meyve Özü 1/16 
• • • 1/8 • 
• • • J,/4 • 
• • • 1/2 • 

!L ,_ +.. 

Kuruş 

25 

Yağlar müst hzaratı 

Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şişe 
• > • 1/2 litre şişe 
• • > 1 litre şişe 
• • • 2 litre şişe 
• • 1 kilo tenekesile kutu 
• • 3 kilo tenekesile kutu 
, • 6 kilo tenckesile kutu 
• • 7 kilo tenekesile kutu 
• Fıstık Özü yağı 
• Tatlı Bademyağı küçük şişe 
• > > büyük şişe 
• » • 250 gram. 
• Tatlı Bademyağı 1000 Gram. 
• Acı Bademyağı küçük şişe 
, • ı. büyük şişe 
• Balıkyağı 1/4 kg. 
• • 1/2 kg. 
• • 1 kg. 
• • 2 kg. 

Haşarab öldüren Fayda 

Fayda Hasan 1/8 litre 
> ,. 1/4 • 
• • 1/2 • 
• • 1 • 

• 5 
• > tenekesi 15 kilo safi 
• > fıçı ile kilo 
• • Pompa II 
• • Pompa -
• » Pompa ince 
• • Pompa tenekt 

Naftalin özü 

Fareleri öldüren Far 

KuruJ 
40 
50 
80 

160 
70 

190 
300 
400 
150 

30 
50 

100 
800 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

Kuruş 

20 
30 
45 
70 

300 
850 

50 
40 
45 
J5 

32'~ 

25 

Kuruj 
F'ar Hasan Fare Zehiri Buğday ve Macun küçü~ !O 
Far Hasan Fare Zehir! macunu ve macun ol misli !5 
Far Hasan Fare Zehiri ikisi bir arada 30 
Far Hasan Fare Zehiri kilo ile 220 

Muhtelif üstahzarlar 

Hasan Çocuk Donları 1 numara 
Hasan Çocuk Donları 2 numara 
Hasan Çocuk Donları 3 numara 
Hasan Lake Suyu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu büyilk 
Hasan Vazelin 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Granto Pi-ezervatifleri 6 lık kutu 

» t t tek k\ltU 
• • • ipekli s ıık kut11 
• • • ipekli tek 

Feva kutu 
Feva küçük paket 
Bikarbonat dö sut küçük paket 
Bikarbonat dö sut 100 gram 
Bikarbonat dö sut 250 gram 
Bikarbonat dö sut 500 gram 
Bikarbonat dö sut lkilog. 

.15.UrUJ 
70 
80 
90 
10 
10 
15 
12% 
50 

100 
su 
7 

!>O 
10 
so 
6 
1 

10 
2Q 

35 
to 

Yarınki Cumartesi gQ.ntı Hoparlörlü ve elektrikli 71 ve 7 4 
numaralı vapurlarımız mut6d 

LüKS TENEZZüH SEFERL ERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY' ET/, ,,-
14,45 de kalkan 71 de de mQkemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
vardır. Büfeler Lokantacı Marut Pandeli ve BeyotlÜ muhitinde tama-

DUŞ Olorya Putabaneii tarafından deruhte edilmlftlr. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve . arzu üzerine 
71 de dana yeri· sureti mahsuıada bi:ijütülmÜftih'. 

811et Dcretterl her iki vapur için 7 IS '!_uru9tur. 


