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Harf inkılabı yalnız 
Ve yalnız 
Atatürkün eseridir 

Yaı:a.n: Muhittin Blrr .. 

T ürk inkılabının bütün esaslan 

Resimli Makale: --= En / ena karakter .. 
Sözün Kısası 

Cehle ve z~°i'mete karşı 
Açılan cihadın 
10 uncu yıldönümünde 

\. E. T•lu 
fE5) ugün, harf inkılAbının onuncu 

l91 yıldönümüdür. 
On yıl evvel, karanlığın amansız düş • 

manı olan Atatürkün nur dolu varlığı. 
Sarayburnu parkında, cehle ve zulmete 
karşı yeni bir cibad açmıştı. 

Arab tesiri altında kaldığı müd .. 
detçe ileriye doğru tek bir ndım a "' 
tanınmış olan Türk kültürünü maztnin 
uyuşturucu kayıdlarından kurtarmak ve 
hem ileriye, hem de yükseğe hnmleleriıU 
kolaylaştırmak lazımdı. Bizi, Arab harf .. 
!erinin, Osmanlı imlasının binbir zorluıt .. 
larına i>ağlıyan kalın ve paslı zincirled 

benim ilk gençliğimin en canlı 

idealleri nrasında yaşıyan prensipler üze
rine kurulmuştur. Siyaset ve fikir haya
tınuzda uzaktan ve yakından, doğrudan 
doğruya veya bilvasıta yaptığım bütün 
faaliyet, kademe kademe, hep bu es~ara 
doğru yükselip gitmiştir. Cumhunye~ 
ve demokrasi fikirleri, bütün prensıplen 
ve bütün tcferrüatlarile benim zihnimde 
Türk için tasavvur edilebilen en ideal 
rejim olarak, cumhuriyetten çok evvel 
yaşnmıştır. Bundan başka, ben bu mem
lekette daima ileri fikirleri neşre çalış
tını ve daima bu ileri fikirlerin tahakku
ku için, fiilen, hayatımla, harekatımla 
nümune vermeğe gayret ettim. 

Bilinen insan karakterleri arasında en fenası .. Karakter
sizliktir .. 

İyi veya fena muayyen sıfatı olmıyan bir mezar taşına cŞef> imizin mucizevi kudreti - her yaP,< 
benzer, cansızdır. tığı inkılabda olduğu gibi - 'Qir anda kmP, 

attı. 

Fakat, itiraf etmeliyim ki, harf inkı
labı karşısında ben bocaladım, önce, 

Yarışlarda en çok 
Tehllkege 

\ , ......................................................... , 
s Hergun bir ~kra 

On yıl oluyor .. 
Dünyanın, en son olduğu için, şekil vo 

fonetik bakımlarından en basit ve mü .. 
memleketten uzakta, Kafkasyada ilimle 
uğraştığım sıralarda harf inkıliıbına ta -
raftardım. Esasen bugünkü harf inkıla
bına, yazı ve elifbe tekniği bakımından 
taraftar olmamıya da imktın yoktur. Bu
nu tahakku:k ettirebilmek için takıö edi
lecek usulleri, nazari olarak, o zamanlar 
ben de zitınimden geçirmiştim. Bununla 
beraber, Türkiyeye döndüğüm zaman, 
harf inkılibının ilk sözleri söylendiği sı
rada ben bu inkıliıba taraftar olınadım. 
Beni buna sevkeden iki sebeb vardı: Biri 
içtimai bir mülahaza, diğeri tatbiki bir 

Maruz bulunanlar 

tekamil alfabesi olan yeni Türk alfabesi 
sayesinde, eskiden irfan ışığına kapalı 
duran gözler açıldı. Ve harf inkılabının 
ne mes'ud semereler verdiğini herkesten 
fazla takdir edecek mevkide bulunan bl' 

Sus vapurunun kuauru gazeteciler, bugün bu inkılAbın aıametl 

lngilterede kör 
Güreşcilerln 
Muvalfalıigetlerl 

Sus vapuru Bandınnıya ilk seferi- karşısında hayran, müte§ekkir ve meb • 
ni yapıyordu. Y okular arasında bu- hutuz. 
lunan bir bayan; hiç dunnadan "a - On sene iç.inde, aziz yurdun her köşe• 

• pıınm güzelliğinden, ırilr'atinclen, ra- sinde, şayed hfilA okuyup yazmanın gu .. 
hatlığından bahsediyordu. !stanbul- rurla karışık zevkini tatmamış olanlar 
dan aynlalı saatler olduğu halde mü- varsa, bu zavallılar, yeni alfabenin ko• 

mahzur. 
temadiyen söylemiş, kimıeye sıra bt- }aylığından ve basitliğinden bile istifad'Eı 

İçtimai mülfilıazam şu idi: Geni§ bir 
inkıl.ab hareketi içine giriyoruz. Gelecek 
Türk nesilleri ile geçmiş Türk nesilleri 
arasında yegane bağ ve münasebet va -
sıtası olan elifbeyi değiştirirsek belki de 

rakmamı§tı. Bandırmaya yaklaşıldığı edemiyecek kadar kabiliyetten fıtratan 
.zaman bayanın bir ara nefes alma - :r:nnhrum bulunanlardır. · 
sından fırsat bulan bir gazeteci ar- Harf inkılabı, bizce, yaptığımız inkı ~ 
kada§: Jabların en meşkfiru, en hayırlısı olmuş, 

- Yalnız küçük bir kusuru var! zira kör gözlere rüyet nimetini iade ede~ 

ruban çıplak kalırdık. 
Dedi, bayan sordu: gibi, nasibi - Arab harflerinin güçlUğü 

Tatbikt mahzura gelince, bu inkılabı 
- Nedir? dolayısile - ebedi zulmet olan kocaman 

yaparken lazım gelen takıo kuvvetini Yarışlarda, yanşa iştirak edenler 
gösteremezsek ceski hayrattan da olmak> kendilerini güçe koymuş, tehlikeye at-

- Vapunm umi ıcılonlmın duvar- bir kütleye geniş ve aydınlık bir ufu~ 
lannda da vazılı olm4lıydı. açmıştır ~· 

\ ......................................................... ! İngilteredekiardır. körlGe:. mekiltebininhe. bzair On yıİ oluyoufkur.. akt k d .. rt 
tehlikesi vardı. mış sayılırlar. Fakat yanşa dahil olma 

Ayni zamanda, maarifin yayılm:tsı ba- dan her yarı.şda kendilerini tehlikeye J güreş ekibi v • ureşc er r - Atatürk, bu o v e a ar o en 
la /yada Yahudi man muntazaman antrenman yapar - kalın, siyah per.deyi kendi mübarek clle4 

kımından elifbenin mühim bir rolü ola- . 
bileceğine de inananlardan değildim. Bu- atanlar yarışcılardan zıyade, yanşa a- Muharrirlerin 1 v aralarında tertib ettikleri haki- ~ile sıyırırken, bizzat hocalığını etmek • 

ar. e .. .. .1 ten çekinmediği sevgili milletine · tıpKı 
nun için harf inkıJ.abı sözü ilk ortaya a- id muhtelif :safhalan tesbit eden kısım
tıldığı sırada, 920 ile 923 tarihleri arasın- :tarını almak için uğraşan fotografcı -

Kitablarl toıplatllrlld' ki maçlar çok sıkı olur, kor gureşcı er + . kı 1 d d"" d . d"''~ . . . . .. .. . .ı.zmır yı arın an uşmanı enıze o.t• 
teknık ıtıbarıle gozu açık güreşcıler - tüğü zaman ordularına söylemiş olduğu 

daki fikirlerimin pe§inden gidemedim 'Ve }ardır. İtalya propaganda nazırının emri
geri .kaldım. Te.reddüd ettim, hatta inkı- =:::z:======ıı======== le müellifleri İtalya haricinde bulunan 
labın buraya kadar gitmesine taraftar rüatlarile, hep iştirak hakkımız vardır; Yahudiler tarafından yazılmış kitab -

ohn ..:1.- Bunlarda bize de bir amelelik hissesi dü- lar ortadan kaldırılmıştır. Bu memnu-
auıJu. İ * şebilir. Fakat, ellfbe inkılibında, itiraf iyetten şimdilik talyada oturan Ya -

Halbuki bu inkılab yapıldı, muzaffer etmeliyiz, bütün hak onun, Atatürkün - hudilerin yazdıkları kitablar istisna c
oldu ve nesn yetiştirdi. Bu güze~kı - dür. O karar~ o yaptL Hatta, biz- dilmiştir. 
Jabın karşısında bugün samimiyetle itiraf lere rağmen, biz münevverlerin ve ilim Menedilen kitablar arasmda Nobel 
etmem lazımdır ki ben, bu mevzu karşı- adanllarının hemen ekseriyetle göster - mükafatını kazanan Thomas Man'ın e
sında bir aralık durdum, bocaladım, ile- dikleri muhalefete veyahud, hiç olmaz- serleri vardır. Thomas Man beş sene 
riye doğru gidemedim. Bu, benim fikri sa muhalefete rağmen! evvel İtalyadan hudud harici edilmişti. 
hayatim için bir kusurdur; fakat kusurun Zaten, Atatürkü bizim gibi hayatları B J 3 k 
itirab da samimi vicdanlara haz ve - ve eserlerile f:ant olan küçük insanlar - UZ Üstünae çeyre 
rir; bugün, hiç olmazsa, ben de bu hazn dan ayıran büyük fark ta buradadır: Bi- !Qaf yatan avukat 
duyuyorum. zim sendelediğimiz yerde o dimdik dur- . . . . . . 

d b . · d"".,+,;·- - d b. · t tt Işlerı ıyı gıtmıyen Nevyork avu -Harf inkilfıbı güzel bir inkılab oldu ve u, ızım u:i.~gumuz yer e o ızı u u k 
kaldırdı b

. . t ed d • . . katlarından Roben Cons ço para ka-
benim düşündüğüm mahzurlar da ya ve ; ızım ccsare eme ıgımız . . . . . d" k d k . 

·· 'et h bl b. 'L-1 d h 11 ttil zanabılmesı ıçın şun ıye a ar ımse-pek az tahnkkuk etti; yahud hiç tabak- cur esa arını ır Aöıem e a e . . . . 
D. b"lirim" ki , __ .ı • 'L.-ı~b • • d nın aklına gelmıyen bır çare bulmuş-lmk etmedi. Pek az tahakkuk edeni iç- ıye ı .ıı.uum m.lli...U.ö ı ıçın e . _ 

d k lıd d. bilirim" • ki mh · tur. Bir çok talımden sonra uç çeyrek timat mahzurdur: :Yeni nesil eski neslin e ço ça :1•1m; ıye cu urı- • .. d.. .. 
1 kitabını okuyamaz oldu ve dün ile bugün yet fikrini ben de ideal olarak tnnıdım saat buz~a ~atmaga vucu unu a ış~~r -

1 + ..... d d" b·ı· · ki ·· mıştır. Şnndı duvarları, tavan ve doşe-
arasındaki bağ tamtımen koptu. Ancak ve sene erce ~· ım; ıye ı ınm . mu- . . . . 

b. Tü k f til t mcsı buzdan ıbaret olan bır odaya gı-bunu harf inkılabı yapmasaydı, dilin za- nevver ır r sı a e ve va anını se - . .. 
ruri olan istihalesi yapacaktı. Türk Os- ven bir fikir adamı olarak, ilk Ankara rip banyo kıyafctıle tam uç çeyrek sa-
manlı dilile konuşup yazmakta devam e- hareketi esnasında en sekter mukavemet at orada ~~trnaktad._ı_r. __ _ 
demiycceğinden, on senede olmazsa bile fikrini ben de canla ve başla müdaia!l et-
20, 30, ktrk senede olsun bu bağ elbet kı- tim. Fakat, ben ve benim gibi olan bitün 
rılacaktı. On sene evvel, yirmi sene son- ekseriyet, münevverile, alimi ile, harf 
ra, hep ayni şeydir. Bir milletin haya - inkılabı karşısında bocaladık, iaşırdık, 
tında, yüz senenin bile kıymeti büyük de- geri gittik! 
ğildir. Fakat, bugünün eski harfleri tanımı -

İkinci, tatbikat mahzurunu ise hiç gör- yan nesilleri, bu harflere yann karga -
meclik. İnkılib yapıldı ve benim zannet- cıkla burgacığa bakar gibi bakacak olan 
tiğim derece.den daha kolay meydana el- nesiller, hep şunu bilmelidirler ki Ata -
di. Bundan dolayı bugün hatamı zevkle türk bunu bizlere rağmen yaptı ve yap
iüraf edebilirim. Türk milleti güzel bir tıktan sonra da herkese beğendirdı ve 
ellfbc tekniğine sabib olmuş bulunuyor. benim gibi bir çoklarına da hatalarını 
Gelen nesil, giden nesil için yaşamaz. Bel- böylece samimiyetle itiraf etmek lene
ki de gelecek neslin içinden çıkacağı bir tini tattırdı. 
muhit olmak vazifesile mükelleftir. Şu Ah, Atatürk, sen neler yapmadın! 
halde eski elifbeyi tanırn.ıyan yeni ne- Muhittin BiTgcn 

lngiltere en kıymetli 
tayyarecisini kaybetti 

İngiltcrenin tanınmış pilotlarmdan ve 
hava müdafansının esas elemanlarından, 
en seri bombardıman tayyarelerinin de
sinatörü yüzbaşı Barnwell, kendi yaptığı 
tayyare ile uçarken düşüp ölmüştür. 

Deniz fenerinden bozma 
köşk 

Londra baş hakimi ile karısı yaz tatil
lerini bir ahbablarının misafirı olarak, de
niz fenerinden bozma bir köşkte geçir -
mcktedirler. 

den hiç de aşağı değildirler. gibi - atiyi işartt ederek, zımnan: 

83 yaşındaki adamın 
26 ncı çocugu dogdu 

- Hedefiniz kültürdür ... İleri! deme'lf 
istemişti. Büyük Şefin büyük gönlünde 
sezdiği bu arzuyu millet on yıldır yerine 
~tirmeğe çalışıyor. Ve bugün Türkiye • 

Vaşingtonlu 83 lük bir adamın üçüncü nin ıınilli hududları dahilinde, okuyup 
karısındnn 26 ncı çocuğu dünyaya gelmiş- yazmak sayesinde manen ve maddeten 
tir. Dinç ihtiyar: yükselmiş yüz binlerce yurddaş şu mut4 

_ .. . . . lu yıldönumünde, büyük Mürşide kar§l 
- Yahu butun ısimlerı kullandım. Ak- duyduğu sonsuz minneti tekrarlamakt<\· 

lıma bir şey gelmiyor, demiş ve yavrusu- d r 
1 • -

na Ot ismini takmıştır. Çocukların hepsi E. Talu 
de sağdır ·······••••••••·····················•••••••••••·············• 

· Harf inkılabı 
60 liralık tayyare ile 

dünya seyahati 
(Ba~tarafı 1 1nct sayfada) 

Üniversite konferans salonunda ynpı • 
lacak olan töreni, Üniversite namlna, 

İki tayyare Aşığı genç elden düşürdfık- Profesör Fuad Köprülü açacaktır. Bun 
leri 60 liralık bir tayyare ile dünya seya- dan sonra, üç ayda okuyup yazına öğ • 
hatine çıkmışlardır. Vaktile bir kaza ne- re.nen altı yaşında bir çocuk Türk har 
ticcsinde düşerek parçalanan bu tayyare }erile yazılmış olan bir yazıyı, mütea .. 
enkazını satın alan iki kafa.dar, ganimet- kiben, evvelce hiç okuyup yazma bil • 
lerini bir garaja taşımışlar, aylarca sü- mezken az zamanda Türk harflerile o• 
ren bir çalışmadan sonra tayyareyi tamir kuyup yazmayı kolayca öğrenen bil' 
etmişlerdir. ihtiyar da, gene Türk harflerile yazıl• 

T · t ·· ·· ,.0 b · l'kt" rnış olan bir hitabeyi okuyacaktır. 
ayyarenın mo oru -s eygır 1 ır ve y··k k ,,. h ·ı ı · ·· d · u se .a sı ~nç ıgı namına e C" 

saatte 160 kilometre katetmektedir. biyat fakültesi talebesinden Karah2nın 
hitabesini müteakib de, saat yirmi bi .. 

Amiral Hortinin Almanya re çeyrek kala meş'alelerle Üniversite 
h • önünden hareket edecek olan mua7..zanı 

sega atı fener alayı, Sarayburnu parkına gide-ıı 
Macar kraliyet naibi Horti, 22 ağustos- c~tir. Parktaki Atatürk heykeline, Ü• 

ta Almanyaya yapacağı resmi ziyarette, niversiteliler şükran çelenklerini ko • 
Hitlerin hususi davetlisi sıfntile, amiral- yacaklar, bundan sonra da, alay, Hal .. 

kevinin Sarayburnu parkında tertib ef .. 
lık yatı olan Grille'de kalacaktır. 

tiği merasime iştirak edecektir. 
Bu ziyaretin hedefi, Almanya ile Ma

caristan arasmdaldi dostluğu tarsiıı et
mektir. 

sil de kendisine ve kendisinden doğacak ====-ı:::::::o--==:c::::==========-===========--==ı:m:::====================== 

Bu akşam, bütün Halkevlerinde de 
merasim yapılacak, harf inkılUbının f 
yizli neticelerini tebarüz ettiren kon .. 
f eranslar verilecektir. 

olan nesillere temiz bir elifbe, temiz bir 
yazı tekniği ve güzel bk dil yaratmak ba
kımından tamamen muzaff cr olmuş de-
mektir. 

* Bugünün fanı bizleri için d~, gelecek 
nesı1ler için de $Öylenilmesi ve bilinmesi 
elzem o!an bir hakikat vardır 'ki iÖyle 
ifade edebiliriz: Elifbe inkılabı, yalnız ve 
yalnız Atatürkün eseridir. Cumhuriyet 
fikrinde, demokrasi duygusunda, bur. -
Jarın bütün prensipleri ve bütün tefer-

1 NAN, 1 STER I NAN M A! 
Vaktile kim ve ne sebeble böyle düşünmüş bilmiyoruz, tanın her gün·i için fiat birliğinden gayri §()yle bir nındde 

fakat Adalarda nakil vasıta.lan için iki türlü tarife vardır. bulunacaktır: 

- Bir müşteri isterse bir arabayı günlük olaİ-ak tutllbilir, 
onunla sabahtan akşama kadar gezebilir, fakat meseıa bir 

Birincisi ucuzdur, hafta arası tatbik edilir ikincisi ise pa-
' halıdır, sadece pazar günleri meydana çıkar. 

İstanbul belediyesi bunu mantıksız bulmuş, iki tarifeyi 
birle~tirmiye karar vermiş, haklıdır. Fakat eğer kulağımıza gazinoya girip te veya çam altına uzanıp ta arabasını saat
gelen rmeyet doğru ise yeni yapılacak talimatnamede haf- lerce bekletemez. 

1 S T E R 1 N AN, 1 S T E R l N A N M A 1 

İstanbul festival komitesinin cTürlf 
harfleri• ismile hazırlattığı broşür de, 
Saray'burnu pat.kında merasime iştira 
edeceklere tevzi olunacaktır. Bumd!iı 
İbrahim Necmi Dilmen tarafından dtt 
bir konferans verilecektir. 

Gene bugün Kadıköy Halkevi tara" 
fından Süreyya sinemasında bir tören 
yapılacaktır. 

Törene Bay Nihad Cemal Tokerin 
konferansile ba~anacak, bunu müte • 
akib bir konser verilecektir. 



...._ 

aON' POSTA 

Beşiktaş klübUnden 
istifalar halA 

.J k • ) d devam ediyor Çinue f apon Q7ı USU e Mısırla lngiltere, 

k 
•ı • h l d aralarındaki son çe l mıye aş a l pür:!d:.ı:a::..:t: 

Çin ve Ja p0D Ördulan arasındd_a y_apçıl~n1.s1o~ muşharehbelerdde n ı.giltere ile Mwr •zuında 1938 yılındı 
2000 Japon askeri maktul uştu, ın ı erın ang aya a . ıe.:p:;':~·F:~:.;r m= 
hücumları bekleniyor, her tarafta heyecan ve korku var :ı;:

1

~ir~:ı=\:.:;~~== 
v • n tıyyareleri, Kanton'daki F~ansız zuk Çin kıtaatı, 13 ağustos tarihinde dem mucib~ce ~daki İngıliz kıtaatı 

Londra 8 (Hususf) - Japon ku ~ ük kilisesinin etrafında panık çı - Şanghaya girmeğe ve orada yeni Çin hu- Mısır arazisini tahliye edecek ve Mwrın 
vetıeri Yangtze nehri boyunca yapnıaıt uy şt Büyük kiliseye iltica etmiş kumetini devirmek ve Şanghayda mu - emniyetini muhafaza için bu kıtaat Ka· 
ta oldukJan ileri hareketi durdurmuş- karm~9ırk. · pa.ıtlıyan bombaların tesi- kim Japonlara taarruz etmek malr.sadıle nal mıntakasına yerleşeceklerdi:-. İhtiLU, 
lardır. _ o~:n telef ;~uş ve SO kadar insan da bir nümayiş tertip etmeğe hazırlanmak - bu kıtaatın masrafına iştirak için taraf-

Çin membalarından ahnan. haber _ ~ue üzden yaralanmıştır. ta idiler. Bu ıayialar üzerine Şanghayın ların ~arfedecekl~ ve askerin yerle~e-
lere göre bu cephede mukabıl taa~ y .

1
. · dahilinde cesedlerle yara- beynelmilel imtiyazlı mıntakası maka - ceklen kışlalann ınşaat masrafının mık-

' d.. rıc- Kı ısenın dar " betil km t İngilizl b 
ruza geçen Çin askerleri uşmanı kırılmış olan camların enkazı ara- matının emri üzerine müsellah oir kuv - ı munase e çı ış ır. er u 
ate mecbur etmişlerdir. :apılan çar : lıla~ rlerde yatmaktadır. vet teşkil etmek Uzere muhtelif memle- ~ ~asrafın dörtte b~ ödemeyi kabul e-
pışmalar esnasında iki bın Japon as sın ~le halkın kesif olduğu bir ma - ketlere mensub on beş bin kişi zırhlı oto- dıyorlar, Mısırlı!~ ıse, masrafın yan ya· 
kcri ölmÜftÜr. alled:~indir. Ve burada askeri hiç mobillerle mücehhez oldukları halde si- Dün iıtifa edmlerift listen nya yapılınaslll.\ istiy?rlardı .. Filvaki 1938 

~a kuvvetleri çekiliyorlar h. bina buııunmamaktadır. !Ah aJtına davet edilmişlerdir. (Şeref stadı) nm levhası meselesi muah~si, masraf nııbetlerini tayin ve - K' ki a g u. bır c· ra yirmi kadar bomba düşm!iş Bugünden itibaren beynelmilel imi! • elkiln umumiyeyi büyük bir teessür = etmlfll. Fakat bir larafton bof) .. 
~nkov 8 ~A.A.) - eıyu Je ~a n ~.va kadar sivilin ölmesine sebebi - yazlı mıntaka ile imtiyazlı Fransız mm- ve heyecana düşürdükten başka Be • mı o1::Uı:t1 tahmin edilen hacmi q-

:~tı ı:-;::::b :eı!:nrun :'r- ; r:'ennit ve iki yüzden fazla ~ tak:'ndıı .:::ı soka~a çıkmak ve ııık yak <iktaş klübünü de ikiye ayırdı. Garib, te ~ôsıl o::. ~=:!;"d~~:d"!iz.'"';; 
denb P'"'Y"'"'a gölünün garb sahilin- yaralamıştıT. Kurbanlar arasında bır maBü~~ k miştir. . yersiz bir kararla klübün (Şeref) Jev- emniyeti için Kanal mıntakasında bu ıre " ~ bil n1 çocuklar vardır ~un umar müesseselerı 11 ağustos- h · d' tad (Ş f) · b • 
den çekilmeye başlamış ~ld~larınb. heı ~k ka~_..9:!'..:eda • ___ •• 1.1.1rı.. • tan 13 eylOle kadar kapatılmıştır. raaskaınnı mınuhırteen ve .sd ı h ~et· sız t ;- l~durulac°: kıtaat mikdarının bir hayli 
diren haberler burada buyUk ır • ~--Y ~ • M " lar ... . rem ı are ey ı yap ıgı zıyadeleşmesıni mucip olmuttu. 

• Tokyo 
8 

(A.A.) _ Domeı ajansından. &gaza , mutad oldugu veçhıle ka - natayı tamir edeceği yerde başını ku. . . 
yecan uyanc:lınmŞtır. w M ane bir takım şayialar deveran panacaktır. Japonlar tarafından da icab ma gömen devekuşu gibi cklüpten ·s - Bu sebeple Mısırblar, İngilizlerle bu 

BcaımM pilDDl'U u~~~· Bu şayialara göre başı bo- eden ihtiyat tedbirleri ittihaz edilmiştir. tifa eden yoktur» diye bağırrnağa ~aş- m~afı Y'lr1 yarıya paylapnayı teklif 
Hookong 8 (A.A) _Saat IS de Ja- etme ır. 1 d · edıyorlardı. Bu yüzden oldukça nahot 

1 k 
A a 1• .. münakaşa ·ıe müzakereler oldu. Bir ara, 

ı 
•• t at Ş J b ~ f Klupten istifa eden vardı, adetleri İngiltere beş milyon İnglli li ~ 

Dgı• tere mus em e an J lr za er ~üzlere 1:"'1iğ olu:ı:ordu. Bu gençler a. rek h~ ödeqıek istedi.• F=;;: 
•• •• gabeylen kıymetlı sporcu Şerefın ha - bunu da kabul etmedi. Niha t tin bir 

N F•ı• t• •tt• gUDU tırasına karşı gösterilen nankörlükten müzakereden sonra bütün:: t.:..t 
azırı 1 ıs ın e gı 1 miıt~~ssir olarak (Şeı:ef) is~li bir klüp yapılacak kışlalar için on Ud milyon İn~ 

23 sene evvel bugün teşkılıne karar vermışlerdi. İdare hey- giliz liralık bir masraf esuı kabul edildi. 
Anafartalar zaferini etinin tekzibi bu karann tatbik mev - şimdi her iki devıet ayrı ayn bu paranm 

K diiste we diler pbirlerde sakin günlerden sonra 
u aı· ·ı tedhişciler 1eniden fa ıyete geçtı er 

kiine konmasını tesri etti. Gençler bi ~ yansını verecektir. Yeni itillfa aid esaa-
kazanmışbk rer birer resmen istilaya başladılar. Iarın Londrada imzalanması, İngiltere ile 

23 sene evvel bugün Çanakka - Bu meyanda dün 12 kıymetli eleman Mısır arasında şimdiye kadar muallakta 
Londra 8 (Hususi) - Dün tayyare 1 nihayetinden sonra tedhişciler, bu~ün Jc.de Türk ordusunun en parlak daha Beşiktaşdan çekilmiş1er, istifala - duran ticari meselelerin halli ıçin de bazı 

ile Kraydan meydanından Maltaya mü Filistindeki tahrikatlarına yeniden baş- zaferlerinden birini kazandığı nnı klübe resmen bildirmişlerd ir. adımların atılmasına vesile vermektedir. 
teveccihen hareket etmiş olan müs - lamışlardır. Tulkerim'de asilerin bir çe gündür. O gün, Çanakkale 'c İstifalar bu şekilde devam ettiğine Bu işi halletmek ve icab eden tedkikatı 
temleke nazırı Malkmn Makdooald. a- t..ı kadastro büro8uDa taarruz etmif memleket ild de.fa iatil&dan kur- göre yakında muhterem idare hey'eti nWıallen yapmak üzere İngiliz sanayici· 
ni olarak Kudüse gıtmiştir. ve büroda mevcud vesikalan ve doa • tulmuş, yiız bine yakın bir ingıliz Azasını taklid ederek biz de bir tekz b lerinden milrekkeb bir heyet Muııra 11· 

Nazır Kudüsde, İngiliz ~k k~ - yaları alıp götürmüştür. kuvvetıne karşı Atatürkün dehası neşir ve onların iddialannm tam derek vaziyet hakkında bir fıkir edine-
. . k ri kumandan 'e polıs mu • b ve derm görüşü, rahatca ilerle - tersini lsbat edeceğfz: cektir. fstiklAlini aldıktan sonra müsta-

mıserı, as e .. .. .. t" Bu sabah Teberyede Ara çarş!Sln- kJ den dürile vaziyet hakkında goruşmı· ;;~r. da bir bomba patlamış, bir Arab telef mekte olan düşmanı tepelemiştir. cBeş'ktaş übün istifa etmi:,-en kil bir memlekete lazım olan teski1allaft4 
Makdonaldın bu ani ziyare ı1.k ıs - olmuştur. 9 yaralı vardır. 9 ve 10 ağustos günleri, Türk yolcıtur.» ma işini bu gibi sebeblerden dolayı ta • 

1 
. de b-yük bir a a a u- milletinin tarihinde işte böyle (Şeref) levhasının yerine iadE"si için hakkuk ettiremiyen dost Mısırın, artJk, 

tin mahfe} enn u - :Maıtaya va- Yafa - Telaviv hududunda bir şanlı bir yıldönümüne işaret eder. eğer bu vaziyet bekleniyorsa pek geç varlığını takviye edecek esaslan kurmak 
yandınnışhr. Nazır bugun bomba küçük bir Yahudi kızını yara - kalınmış olmaz mı? imkanlannı elde '.!'ttiğini görmek bizim 

sıl olmuştur. A) Sakin bir hafta lamıştır. Beşinci piyade alayının Tahminimiz doğru da filhakika ida- için hususi bir zevktir. Zaman çokça -
Kudüs 8 (A. · - = • •' H 

1
• • • • re hey'~ti tekzib hastalığına tutulmuş· lışmayı emrettiği için bOf geçe~ her gün 

Frankocularln Y
eni 1 alay mec ısı ıçın sancak merasimi sa sessız sadasız levhayı tekrar yerine telafisi imkansız bir zarar oldulu mu -

d k 
t:ıksın ve stadın (Şeref) siz kaldığını hakkaktır. - Seli"' Ragıp Emeç 

k ti nereler en aç Çerkesköy (Hususi) - Dün birinci tekzib etsin taarruzu mu aveme 8 ordu mlifettışi orgeneral Fahreddin Beşiktaşİı gençlerin başlarında bu. Dr. Behçet Uz 

1 d meb'us çıkacak? Altay, beşinci piyade alayımıza mera- lunmaya IAyık bir idare hey'etine ya - Jzmire dlJndil 

karŞI an 1 simle sancak vermiştir. Merasimde, İs· kışacak ancak budur. 
(Btı§tarafı 1 tnd 14y/ada) tanbul komutam korgeneral Halis İzmir 8 (Hususi) - hmir belediye ref· 

Barselona & (AA) - Ebr~ ce~~~ • t eclisine Türkler na- Bıytktay, kolordu komutanı korgeneral /zmlr ha Da lslasgonana at. Behçet Uz bugün ~buldan tehrl -
sinde Frankistler Fayon'~ ~ ~ Bu suretl:.::r; 3 Antakyadan 14, Salih Omurtak, tümgeneral Zeki, tug- '18 000 liraya bir mıze gelmif, belediye ukinı ıle dOltlan 
Cumhuri etcilerin işgal ettiklen Jıat mma İsken ' bay Sami hazır bulunmuşlardır. ' tarafından karfılanmıttır. tın ne~ sağ sahiline en ~k yaklaş· J{ınkhandan 5, Aleviler namın• .~tak- Orgeneral güzel bir hitabeden sonra, Pist gapılacalı Doktor Behçet Uz gazetecilere ıu be-
tı.. · d tli bir taarruz yap • yadan 7, t.kenderundan 2• Ermeııı er na- sancağı alay komutanı albay Emin Arı- f yanatta bulunmuştur: gı noktaya şid e bava :tuvvetleri - mına Antakyadan 2, tskendenından 1, kana teslim etmiştir. zmir 8 (Husus!) - İzmir sivil hava - Büyük önderimiz Atatürke İzmir-
nuşlardır. Topçu ve ,, .. istasyonu müdürlüğüne tayin edılen Bu- uı ri t · 1 · 1 
nin . ptıkları b mbardıınanlara rae; • K khandan 2, Rum ortodokslar namına Alay halkın coşkun tezahur ve alkış- . b .. imi e n azım enn arzla fuarımıza ,eref 
nıe 'S~ h · e~cilerin müdafaa teş • ın k dan 1 fskenderundan 1 Arab - ları aracında bir resmi geçid yapmış, rı ugun ge ş ve vazifesine başlamış- vermeJerinl rica ettim. Bundan çok mQ. 

kiı:ııa.::U::.~ile sarsııınamıştır .. D~ş ta~t:a:na ~takyadan 2 meb'~s iştirak ge~e sabahakukat~r .. e~le~.cdeler. t~rtib tırSivil hava istasyonunda 78,000 lira sar- ~~~:sis ogildular. ::;rıne~."det dile-
rnan Alto d Los Autos'u zaptetmıŞ~. · . M lis ay içinde tetkfl edile • edılereJc, bu u gun ,,es ı edılmıştır. file tayyar 1 . 1 b' . 1 . , sev ve se annı 15 

... turmeml e-
e düşman mus· edecektir. ec e er ıç n ır pıst yapı acaktır. mır buyurdular. 

bet<;,~~== .~:=eden Villa de cekttr. .__,_,.. eılllen Tllrl< muharrir Bir banliyö treninde ....... ~.:~~::··;:~·-...... -............. , ... ___ ................. _ .... ----
Los Arcos'a taarruz etmış-tır. Ba)ebde wvau k 

Frankistlerin Tortosa - GO:,:.ı~·: Jloleb a 111usmi> - Buıün burada yangın ÇI h 
lu uzunluğunda .. Gandezanı~ püskür - Türkler lehinde propagand~ yaptığı id· Bu sabah Sirkeci garında bir yoku 
~ yaptıkları hucuınlar ge ..J: ... .,ile muharrir Eşref tevkif ve hapse - treninde bir yangın başlangıcı olmuc-
tulrniid.. ~ ., C.... _, .. ~. • • _...ueri yeniden dilmiştir. tur. 7,20 de Çekmeceden hareket edıp 

h11J1yetdleria emıdl. Sarf Bqvekill saat 8 de Sirkeci ganna ge1en 1 5 nu -
......,..,.,_ Bu sabah Ma- ye . . . maralı banliyo yolcu katarı, gara yak-

. Barselona 8 (A.A.) :- ta ,are, Bar- şam 8 (Hususi) ...... ~ur~~e baJV~kılı Ce- Ioştağı bir sırada vagonların birinden 
)Ork adasından gelen uç . y tre ka - . .Mardam yarın : ·ıgun) Pan~ ha - yangın çıkmıştır. 
selonanm cenubwıa 40 kılome mil L k ..:6t d" d" .. !!ar • . mevzileri bombar - reket edecektir· o oıno~a en sonra or uncu v11gon 
duna mesafede k~ Neticede bir çocuk .. )lartel Parfste olarak kata~da bulunan 537 numaralı 
ö .. n e~· anrtııŞ, beş ev ha - Kont do . jkinci mevkı ~.agon yolcuları, vcıgonun 
lnıuş, 10 kişi yaral areıer .m.üteaki· P is 8 (Hususi) - Fransamn Surıye tavanından dumanlar çıktığını göre
~ o~qtur. Bu taYY aeıU-.:'yU bom - arlid komiseri Kont dö Martel, Be- rek. evvela ~unu lokomotiften çıkan 
ben Villa • N"'~a • i d. ika ettikleri ha fevka . e b "n Parile vasıl olmuştur. duman zannıle ehemmiyet vermemiş· 
ardıman etmiŞ~ e rut yolıle ugu !erdir. Biraz sonra vagon çatı ın• alev-

;:rat mühim değildir· ler armış ve yolcular ara ında bir pa
n k başlamıştır. Hadi eden habe da. 

En güzel duvar kiğıdlarım s y o N ulan makin 'st katarı gara gırmed n 

R A 
durdurmuştur. Yolcular diğer \a on-

D E K O lara kaçmışlar bir kısmı da vagond n 

b•ı• . . ) er atlamışlardır. 
Mağazasından bula ı ırsınız. çatısı yaıunakta olan vagol) katar -

Be)'OtlU lstlklÜ caddesi. dan ayrılarak söndürülmesine baş an-__ ı~~-~L:a:d:•~:b:k~k;e~~~~;~;o~~~~~~---•••••••~~w~~~w~~~~~~ı~ 

Biz bize -------Geçen gün kaza kaymakamlarını toplayıp faydalı bir konfentns veren 
t tanbul valisinin temas etüli miıhlm mevzuları okuc!um. 

Kaldırımlarda, toz, toprak'. içinde oyıuyan çocuklar için her mıntabdl 
bir çocuk bahçesi açılmasını tavsiye eden vali pek hakhdır. İltanbul .kalda· 
rımlan İstanbul çocuğunun yabuı sıhhatini değil, ahltkını da bozan bir 
bataktır. lstanbul çocuğunu, içinde beden terbiyeatne yU'lyaeak dbu:Jar dl 
olan bir parka toplamak elbette lizımdı. Bu fikri a1k1f1amak awekür· 

Konferans mevzulan arasınds bir de otomobil k1lbonları meseleai var • 
dır. Arasıra gene kllkson çalan otomobillere karşı alakadar memurların dik· 
katlı olmaları tavsiye ediliyor. Bu tavsiyenin lstanbul için biç te )"erinde bil 
ısrar olmadığı kanaatindeyim. Henüz seyrüsefer kaidelerinin piyadelere tah· 
mil ettiği vazifenin anlaşılmadığı, yol istikametlerinin l&jı ve aolu kestiril 
~e:U~. bir şe~irde otomobilleri kliksondan mahrum etmek poliai tabancU: 
~tıbı kale~, esnafı terazislz bırakmak gibi bir şeydir. Sağını, ıolunt 
bılmez,A k~ndınden geçmif ınaanlan ant bir kaza tehlikesinden haberdar et 
meğe lastık havalı bisiklet koması nasıl klfi gelebilir ki bazıları en k kh 
kl A skson sesini bile duymuyorlar. Bu noktada sayın valinin ısrar t es ...ı 

h' linin 1:.- ü . d 1. 0 .. .. e memesıu 
ır se.MUUe namına rıca e e ım. urultü iddiası asla v ·d 1 

Ç . k' tah b-1-- h le .. arı o amu un u ta ara ~,n, e çop arabalarının çıkardıkları t la d klAks . . ırma yıcı sa 
yanın a onun madeni sesı Snfiyenin gönülden sesi gibi lltif kalır 

Nerede kaldı ki can kurtarmak için klakson çalmafta b l · 
riı hiç bir vicdan mahkOm edemez. mec uBrao an btr f0f6" 

rhan Cahid 



filSPJIK•llt•llJIPd 

rıhbma yanaşırken halat kopararak 
vapurile hafif ce çarpışh 

Ege vapuru 
Göztepe 

Ayın 15 inde Ankarada top-

Nevyork beynelmilel sergisindb 
yapılacak Türk pavyonlan için 
açılan müsabaka neticelendi 

lanacak kongreden sonra Pavyonların dekorasyon müsabakasını, Pariste 
bu mesele hakkında kat'i tahsil etmiş bir kadın ressamımız kazandı l 

.. 
karar verilerek işe 

başlanacak 

939 yılında Nevyorkta açılacak olan telif safhaları> inkılabdan evvelki ve 
beynelmilel sergide kurulacak devlet sonraki devirler canlandırılacak> ka -
pavyonıJarının yapılması için bir mü - dının ~ bölümü ve içtimai hayatta al • 

Tramvay şirketinin Nafia Vekale _ sabaka açılmıştı. Tarih Kurumu U - dığı bugünkü mevki tebarüz ettirile • 
mumi katibi Muzafferin riyasetindeki cektir. ' 
jüri hey'eti toplanarak, müsabakaya Nevyork sergisine, Denizbank da> 
iştirak edenlerin eserlerini tedkik et - büyük mikyasda iştirak etmek üzere 
miştir. Bu tedkikat neticesinde, Adil hazırlıklara başlamıştır. 

tince satın alınmasının arifesi olan §U 

günlerde bir ctramvay mı, otobüs 
mü?> meselesi çıkmıştır. Alakadarlar
dan bir kısmı, otobüsün daha ucuz ve 
iktisadi, daha seri ve daha rahat va-
sıta olduğunu ileri sürmektedirler. Bu 
fikirde olanlara göre, bazı Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi, otobüs 
umumi nakil vasıtası olmalıdır. Bu ha-

Tuzcu ve Vedad Ar'ın müştereken mey Küçük sanayicilerin itirazlarının 
dana getirdikleri A. A. projesi seçil -
miştir. Jüri hey>eti, müsabakada kaza- ledkikine başlandı 
nan bu iki artiste 1000 lira para mü - Maliye Vekaleti varidat umum mü. -
kafatı verilmesini kararlaştırmıştır. dürü İsmail Hakkı ile Vekalet tedkik 

Ege vapıı nı limanda 

Dün saat 15>20 de Köprünün Kadı- pur büyük bir sür'atle> Kadıköy iske -
köy iskelesinde bulunan halka heye - lesinin Galata tarafında yanaşık oian 
canlı dakikalar yaşatan bir hadise ol - Göztepe vapurunun üzerine doğru git

Diğer taraftan, Nevyork sergisı dev- bürosu azasından Zeki dün Ankara -
dise, son günlerin üzerinde ehemmi - let pavyonundaki dekorlar hakkında, dan İstanbula gelmişlerdir. Dün, Ga -
yetre durulan bir tedkik mevzuu ha - Parisde tahsH etmiş olan ressam Ba - lata varidat müdürlüğünde defterdar 
line girmiştir. Şehircilik mütehassısı yan Nerimanla ressam Nureddin Ar - Kazımın da iştirakile toplanan komis -
Prost da, planda otobüs yolları göste • güven'in fikirlerinden de istifade edil- yon, muamele vergisi teşmil edilen beş 
rerek otobüs nakliyatının genişletil - ~tir. beygirden aşağı kuvvei muharrikeyle 
mesi tavsiyesinde bulunmaktadır. Bu hizmetlerine mukabil, ressam çalı~an sanayi erbabının itirazlarını 

muş, Akay idaresinin Göztepe vapuru 
çok mühim bir tehlike atlatmıştır. 

Vak>a şudur: 
Saat 1 5 de limanımıza gelmiş olan 

Ege vapurunun Galata rıhtımına ya -
naşmak üzere, rıhtıma attığı halatlar -
dan birisi birdenbire kopmuş ve va -

meğe başlamıştır. Göztepenin iskele i
le Ege arasında ezileceğini anlayan 

Ege süvarisi çok mahirane bir manev
ra i:le hadisenin önüne geçmiş ve iki 
vapur birbirile hafifce çarpışmışlarsa 
da hiç bir hasar olmamıştır. 

Diğer taraftan, belediye de, İstan - Bayan Nerimana 250, Nureddin Argü- tedkike başlamıştır. Komisyon, bu iti
bulda otobüs işletmek üzere aldığı im- ven'e de 150 lira verilmesi kararlaştı- razları gözden geçirdikten sonra Ma • 
tiyazı tezelden kullanarak .yeni oto - nlmıştır. liye Vekaletine bildirecektir. Vekfılet> 
büsler getirmek üzere harekete geç - Nevyork sergisi için yapılan hazır - icab edenleri defter tutmak kaydından 
miştir. Yalnız, benzinle işleyen oto - lıklar günden güne ilerlemektedir. Ev- istisna edecek, muamele vergisinden 
büslerden diğer muharrik kuvvet ve velce de yazdığımız gibi, devlet pav - istisna edilecek olan müesseseler için 

~d~krle~k~no~bil~erin dilia ,y;o;n;u;n;d;a~,~T~ü~r~k~~~e~~~t~im~aı~·~h=a~6ın=ın=m=u=1=ı=d=e=h=e~y~'=e=ti=v=~=ı=·ı=~=e=n~k~a=r=a=r=a~l~m=a~c~a~k~t~~ 

Mü tef errilı : Poliste: 

Kültür işleri: 
iktısadi olacağı hakkında ileri sürülen 
mütalealar, belediyenin otobüs sipa -
rişini biraz geciktirmiştir. 

Bu ayın on beşinde Ankarada mem- Stenoğrafi kursun•' bitirenlere 
leket motörcülüğünün ihrak maddeci - diploma verildi 

Macarlar Edime fidanlığına 8fl Havaya silah atan bir adam liğini tayin edecek bir kongre topla - Eminönü Halkevinin açtığı stenoğ -
ve tohum gönderdiler yakalandı nacağından belediyenin otobüs siparişi rafi kursunu bitiren altı gence, dün 

Edirnede hususi muhasebe tarafın- Karagümrükte Sedefüçeşme caddesinde bu kongrenin neticesine göre tayin e - d . 1 eli 1 
d ık M · dı·ıecektı'r. akşam, Halkevin e, merasını e p o -

dan tesis edilen fi anl için> acarıs- oturan Mısırçarşısında kuru kahveci Cevad, 
tan hükUnıeti tarafından 15 kilo muh- trenle Floryadan dönerken Yeşllköyle Bakır- Bundan sonra, belediye, ilk partide maları verilmiştir. Bu gençlere> Hal -
telil cins meyva aşı kalemi ile, lO kilo köy arasında. birdenbire tabancasını çeke - 50 otobüs getirtecek ve yeni otobüs kevi tarafından bir çay ziyafeti veril -

k . . k toh h a· dil ret havaya ateş etmeğe başlamıştır. Cevad h tl d t . l kt Otobu"s ·şt· K b'tiren altı genç Hüsa -ıymetlı çıçe umu e ıye e - Sa!raköy jandarmaları tarafından yakalan- a arı . a esıs o unaca ır. mı ır. ursu ı , 
miştir. mıştır. şehrin umumi nakil vasıtası halini al- meddin> LUtfü, Behcet> Mesrure, Gü -

Toprak mahaulleri ofisi umum Komıulannın eıyalarını çalanlar dığı takdirde, döşenmesi mutasavver zin ve Fehimedir. 
müdürü geldi yakalandı yeni tramvay hatlarının tefrişine lü - D b" y 1 tal be 

zum ve mahal kalmıyacaktır. Bu hu - tin ır ugoı 8~ e 
Toprak mahsulleri Ofisi Direktör - Paşabahçede Karaca mtıarında 17 numa- susta, yakında tedkiklere bac:lanacak _ grupu geldi 

lüğüne tayin edilen uyuşturucu mad - ra.ıı evde oturan Şerafeddin, zabıtaya mü - -ı 
deler inhisarı müdürü Hamza Osman, racaatla tendi evde olmadığı bir sırada içeri tır. Dün> şehrimize, yüksek tahsil genç-
dün Aııkaradan şehrimfae dönmüştür. hırsız girerek sandığında bulunan 50 lira pa !erinden mürekkeb 32 kişilik bir Yu -

ra ile muhtelif eş}1Q.Sının çalındığını iddia Alt • t 
Hamza Osman> Ankarada, merkez teş- etmtştır. Şerafeddlnln aynı mahallede o.s _ ın zıyne eşyası goslav talebe grupu gelmiştir. Yugos-
kilatı için tedkik ve temaslar yapmış - man Şener ne karısı Fatma ve oğullan 'Meh- lav talebeleri dün Üniversiteyi ziya -
tır. Toprak mahsulleri Ofisi merkez medden şüphe.si olduğunu söylemesi üzerine damgalanacak ;ret etmişler> sonra, İstanbul Üniver -
teşkilatı için Ankarada bir bina hazır- yapılan tahkikatta eşyalardan bir kısmı suç-
lanmıştır. luların evinde bulunmuş, üçü de yakalana _ sitelileri, Yugoslav arkadaşlarına mü -

k tahkik t b 1 tır Halkın alım satımda aldatılmaması eli . 1 di A ,,.., .. t" de 
ra a a aş anmış . ziynet eşyasını ve evaniyi Darphane - zeleri gez muş er r .. "'~~ us. u ' 

Otobllıle Belçikalı ıeyyahlar geldi Tramvay manevra yaparken . f' 1 f Ü ers te ta ce, 14, 18 ve 24 ayar olmak üzere üç mısa ır genç er şere me, nıv ı -
Dfint şehrimize, Londra - İstanbul bir adama rArpb afınd s a· l". d b' . 

asfalt yolile büyük bir otobüsle 20 Bel r- sınıfa ayrılarak damgalanması karar - r an ua ıye p aJın a ır çay zı -
k dÜsküdarda oturan seyyar gazozcu 55 ya- laştırılmış Darphane idaresi bu hu _ yafeti verilmiştir. 

çikalı seyyah gelmiş, şehrin görülece şın a HaJU Suadiyede tramvay yolundan ge- ' . . 
yerlerini gezmişlerdir. Seyyahlar, bir çerken vatman Şerateddlnin 36 numaralı susta hazırlıklara başlamıştır. Bu gıbı --------
kaç gün İstanbu1da kaldıktan sonra tramvay arabasına çarpmış, Şerafeddin vü _ eşya, ayar derecesi tesbit edilip dam - Bir elektrikci merdivenden dliftü 
memleketıerl·ne do"neceklerdir. cudünün muhtelif yerlerinden ağır surette galanmadan satılamıyacaktır. .. 

it dairesi reisinin teEti~leri 

Ortıakoyde Portakal yokuşunda oturan Ah 
yaralanmıştır. Kaza, tramvay Suadiyede Bu kararın tatbikine yakında başla- .. 
manevra yapmaktayken vukua gelmiştir. BI . . med, dun yeril mallar sergisinde elektrikte-
letcı ve vatman yıaka.lanarak tahkikata baş- n.acak, kuyumcular, ell~~ndekı altın sisatını sökmek üzere çık.tığı merdivenden 
lanmıştır. zıynet eşyasını ve avanıyı Darphane - düşerek muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
11 yaşında bir çocuk 12 yafında yde götu

1
" r:t:erekk1aydarlarını tesbit ettirip ............................................................ .. 

b- v l dı amga a aca ar ır. • N ı· K A-. H 
ır çocugu yara a 

İki üç gündür şehrimizde bulunan 
İktısad Vekfileti ~ dairesi :reisi Enis Be 
hiç bugün Garbi Anadoluda tedkik ve 
teftişler yapmak üzere şehrimizden 
hareket edecektir. 

Askerlik işleri: 

Kısa hımıetlileri davet 
Fatih kaymakamlığından: 333 doğum ve 

bunlarla muameleye tabi kı.sa bizmetlller -
den tam ehllyetnamelller 1/9/ 938 günü ye
dek subay okulunda bulunmak üzere sevke
dlleceklerinden dunmılarını tesblt ve te,slk 
için fllbeye müracaaUarı Uln olunur. 

Yeşlldirekte Tarakcılar caddesinde otu -
ran Mebmedin oğlu 11 yaşında Mustafa ııe, 
Kumkapıd:ı. Karakol sokağında oturan 12 

Feci bir kaza· 
yaşında Artın arasında Mahmudpaaş cadde- Dün saat 1 1 de Süleymaniyede genç 
sinde bir kavga olmuş, Mustafa Artını bı - bir adamın ölümile neticelenen feci bir 
çakla sağ kolundan yaralamıştır. Yaralı sıh-
hi lmdad o\omobill ue Oerrahpaşa hasta kaza olmuştur. 
nesine kaldırılmış, suçlu çocuk yakalan - Süleymaniye camiinin şadırvanı ü-
mıştır. zerinde on iki metre yüksekliğindeki 

Bir çocuk ayağı kayarak kubbede kurşun tamiratı yapan 38 ya-

Merhum muharrir Ahmed Midhat Efen -
dl torunu, Doktor İrfan Necip Önay kızı, 
Erenköy kız lisesi kimya muam.•ai Perihan 
Önay ile A.skeri Veteriner tatbikat okulu 
ınuallim muavinlerinden Yüzbaşı Zeki Ök -
t.em Fatih Belediye dairesinde her iki ta -
rafın ailesi, akrabaları ve bir çok gUzldc 
davetlileri huzurunda nik8.hlanmışlardır. Bu 
Ud münevver gE111ce kUl'duklan yuvada saa
detler dileriz. 

düşüp yaralandı şında Murad, kucağında kurşun levha- ---------------
Beykozda Fevzipaşa caddesinde oturan lar olduğu halde kubbenin üzerinde 

Galatasaraylıların den"ız gez"ınt'ıs"ı Lütfünün kızı 12 yıaşında Neriman, Abra - yürürken ayağına bir şey takılarak sen 
hampaşa korusundan aşağı doğru inerken · · ka b d k 

TAKViM 
Galatasaraylılar cemiyetinin tertib et- ayağı kayarak düşmüş, bacağından ve ba _ delemiş ve müvazenesını Y e ere 

tlği deniz gezintisi önümüzdeki Cumartesi şından yaralanmıştır. Belediye doktoru ta _ taş zemin üzerine düşmüştür. 
günü yapılacaktır. rafından yapılan muayenesinde vaziyeti Rac.11.se mahalline yetişen polisler Ruaıi IOM 

UM 

ACUSTOS 

9 o gün saat on dörtte Köprüden hareket tehllkell görüldüğünden Haydarpaşa Nümu- tarafından çağınlan sıhhi imdad oto -
edecek olan husust vapur Galatasaraylıları ne. hastanesine gönderilmiştir. mobili ile Cerrahpaşa hastanesine kal- Temmuz R .. mr •n• 

Anbı ... 
1367 -Hızır 
96 ve ailelerin! Çam llmanına götürecek. Çam Bir kadına araba çarparak yaraladı dırılmak istenen Murad yolda ölmüş _ , 27 1933 

Umanında denize girilecektir. Adadan dö - ---------------..1 
Arabacı Mehmedln idaresindeki çift atlı tür. SALI ' 

nüşte Modaya yanaşılacak, yemek Modada beygir arabası, Erenköyünde Bağdad cadde- HAd• f d b t .. dd · 
yenecektir. sinden geçerken o civarda oturan 48 ya.şla- a " ıse etra ın a za ı a ve mu eı- \.aUı'I~ C A" h" 

Gece mehtapda Boğaza çıkılacak: ve saat rında Hikmet isminde bir mdına çarpmış umumılik tahkikat yapmaktadır. 1 • ır 
yirmi dörtte Köprüye avdet edilecektir. vücudünün muhtelit yerlerinden tehlikeli .,~ ~~ 

Cemiyet gezintinin mükemmel ve çok eğ- su.rette yaralamıştır. Yapılan tahkikat ne - incir ağact11dan düşen çocuk 9 44 12 
ıencell olması için büyük gayret sarfetınek- tice.sinde Mehmedln akıl hastalığına müp- Kumkapıda İbrahlmpaşa yokuşunda 0 _ 
tedlr. tel~ olduğu tesbit edilmiş, böyle bir adama Ogla 

Vapurda caz, sair eğlenceler, ve büfe var- araba teslim eden araba sahibi Kemal, ya - turan Tahlrln oğlu 7 yaşında Kemal İbra - .:>. O. 
llcindi Akpm 

dır. Davetiye mikdarı pek az kalmı.ştır. Ga - kalanarak tahkikata başlanmış, yaralı sıh _ himpaşa camli avlusundaki incir ağacından ~. 12 
Jatasaraylılar davetiyelerlnl Cemiyet bina - h1 lmdad otomobili ile Nümune hastanesine düşerek başından ağırca yaralan~. Cer - 1.. 0 
aından ve Galatasaray lisesinden aJabllirler. kaldırılmıştır. rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 
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Deniz işleri: 
Geliboluda karaya oturan 

vapur kurtarılamadı 
Birkaç gün evvel Yunan bandıralı 

Akdi vapurunun Gelibolu civarında 
Zincirbozan denilen mevkide karaya 
oturduğunu yazmıştık. Dört günden -
beri kurtarma için sarf edilen gayret. 
hiç bir netice vermemiş, vapuru kur -
tarmak kabil olmamıştır. Şimdi de son 
bir çare olmak üzere vapurun hamu • 
lesinin boşaltılmasına ve ondan sonra 
tahlis işine devam edilmesine karar 
verilmiş ve işe başlanmıştır. .............................................................. 

Nişan Töreni 
Birinci Vakıf Handa tüccar ve müteah • 

hid Meh.med Ali Tapdık kızı Merih Tapdık 
Ue Vakıl paralar Müdürü Kemal Gür'ün oğ
lu Hamid Gür'ün nişan törenleri kıymetli 
akraba ve güzide A.şinaları huzurlle Şirketi 
Eiayriyenln 58 numaralı vapurunda Boğazi
~lnde kutlula.nmıştır. Genç çırtlere madamül
hayat saadetler diler huzurla.rile töreni ~e .. 
renendiren davetlilere ve nezaket, sühule~ 
gösteren vapur süvarisi Münir, çarkçıbaşı.sı 

Mahmuda derin saygılar sunarız. (1122) 

TEŞEKKÜR 
935 senesi Galatasaray ınezunlanndan vt 

Tıbbiye Fakültesi 3 ün
cü Sömestr talebe " 
sinden Hayri Arse 
bük'ün cenazesine iş 

tırak eden arkadaşla -
rına mektub ve tel • 
grana teessürümüzü 
paylaşan do.~tl:ı rı na 
sonsuz teşekkii ' 
narız. 

Validesi ve llBrdeşleri 

Şaşılacak 



- Balıkesir valisi şehrin· 
imarı işlerini anlatıyor 

. ri sıhhi bir vaziyette 
Belediye yıllardanberı gay . . alarak ıslah etti. 
akan dereyi beton kanallar ıcıne 

1 İkinci bir hal daha yapı ıyor 

ı d' parkı Balıkesir vaıı f(ona ğı ve be e ıye . 
. Şehrı·n ikinci ve üçüncü derecedekı 

f · iınase - kt dir Sus vapurunun ilk se erı m 11 da parkeye tahvil edilme e · 
b b . h yetle beraber yo arı 120 b' r lık etile Balıkesirden ır e . li . Hususi idare varidatile ın ıra 
Bandırmaya g.elen Ba~ı~esır. va ::. do v.um, çocuk bakımı ve köy e~ m~
Etem Aykut Balikesir vıla_y~t ışl.~r~ en lc:i kısımlarını ihtiva edecek ~ır mu
rafında Bandırmada kendisıle go~ ş _ esscse yapılmaktadır. Gene vilayet va
bir muharrimize şu beyanatta bu un ridatile bir kütüphane yapılın-uıtır. Ev
muştur: .. kaf dairesi inşaatı da Cumhuriyet bay-

Nazilli dokuma 
fabrikası bir haf la 
sonra çallşmağa 

başlıyor 
Nazilli (Hususi) - Nazilli pamuk -

lu dokuma fabrikasının bütün inşaatı 
ve tesisatı ikmal edil~tlr. 

Fabrika başmühendisi B lfikola 
İvanof Adanada bir fabrlkan{n mü -
Clürlüğünü deruhde etmiştir. 

Nazilli fabrikası 15 Ağustostan iti
baren bütün teslsatile tam randım:ı. -
nlle çalışmağa başlıyacaktır. Fabrika
nın çıkarmakta olduğu çeşidll kumaş

lar büyük bir rağbet kazanmıştır. 

T rakyada temiz cins 
taylar yetiştiriliyor 

). 

C Yurddan güzel köşeler =:J 

Bursaaa ülucamıın jçı 
ıc::m:=========::=:=====================~:=:~~~~~,,_,.TJ::ı=.ıt~Dr=-

Yurdda spor hareketleri 

- Balıkesir, son seneler içinde .~u- raınına kadar bitirilecektir. B.url:lardan 
cude getirilen eserlerle. günde~ gun~ başka yakında 14 bin liralık bır Iş ban- Edırne (Hususi) - Çorlunun Şerefli 
güzelleşmektedir. Beledıye şehır ku ka.:.ı binası inşasına başlanacaktır. çiftliğinde Umumt Müfettişlikçe yetişti-
ruldu kurulalı memlekette hem ço~ B 1 kesı·r bu seneki· İzmir enternas- rilrnekte olan temiz cins taylarımızdan 

• hhi bir vazı- a ı d h çirkin hem de çok gayrı sı . nal fuarına geçen yıllardan a a ge- (55) tanesi bir haftaya kadar sahiblerine 
· "ki tarafını ) 0 

• · 1 kl uette akmakta olan derenın 1 . . bir c::ekilde iştirak ıçın hazırı ar mükemmel bir dolgunlukla verilecektir. 
J • 1 rak tamamıle oıj "' k . d b' beton kanallar içme a a d l'apmaktadır. Vilayet mer ezın e ır Çiftlikteki (110) damızlık boğa da i-

l b. hale koymakta ır. J • aıı· · · · d k .. 1 · d ğ t 1 k rnükem.me ır . . . A • • milyon lira kıymetinde bır mu ım kinciteşrın ıçın e oy erme a ı ı aca 
Bu sahada büyük bır ıstımlak ışıne mektebi vardır. Halkın liseye göster- ve her iki cinsten gelecek sene için en az 

de başlanmıştır. . diği fazla alaka karşısında önümüzde- (150) tay ve tosun toplanacaktır. 
Ayrıca Atatürk parkı da Istanh~l ki ders yılı başında lise talebe mecmu- Resim Şerefli çütliğinde yetiştirilen 

Gülhane pa~~ını g~ri.y; bıraka~a~ ~ı~ unun l 700 ü geçeceği anlaşılmaktadır. taylardan birisini gösteriyor. Lüleburgazdan yazılıyor: Bu hafta arada görülmektedir. 
şekilde hergun yenı ıla~elerle a hvıyl Bu yıl i,.inde Edremid ve Bandırmada 1 · 2 d b' k da ~ehrimiz Yec::ilova takımı İstanbu - e 

. k .. .. 1 ğe deger bir a e • . . zmıtte yaşın a ır çocu '$ "' 

edılere goru me . h' d yeni 26 şar bin lira sarfile ikı, muhtelıf • d b ... lun Rami - Eyüb muhteliti i'le iki maç Mardin (Hususi) - Geçen Pazar 
sokulmaktadır. Bel;:.1Y~ ı~r 1~a~ daha köylerde de 1 S kadar mekteb binası çamaşır kazam İÇln 8 Oguldu yapmıştır. İkinci takımlar arasındaki günü Mardine davet edilen Diyarba _ 
bir hal yapmıştı~. ıncı yapılacaktır. İzmit (Hususi) - İzmitin Düğmeci- maçı Yeşilova 2 - 1 kazanmıştır. kır Ayyıldız spor takımı ile Mardin 
yapılmak üzeredır. ler köyünden 2 yaşında Mehmed Tez- Birinci takımlar arasındaki maç ise Türkgücü takımı arasında bir maç ya-

• .. i Bigada sahte bir can isminde küçük bir yavru, evdeki çok h~yecanıı oımllil, fakat ıs dakika pılmış, neticede her iki takınl ı _ ı 
Manısa muzes . Orman memuru çamaşır kazanının içine düşmüş ve sonra Istanbullular 4 - 1 mağlup ola - berabere kalmışlardır. 
Gittik~e zengin/.eşıyor .cimse görmediğinden ooğuımuştur. rak sahayı terketmişler, oyun bu su - . ~aç çok heyecanlı olmuş, 4ooo se-

\' Biga (Hususi) - Ahmed Şimşek is- retle yarıda kalmıştır. yırcı hazır bulunmuştur. Yukarıda alt-
Manisa, (Husu· r - mini taşıyan otuz yaşlarında bir adam, Hendekte bir yararama vak' ası Yukarıda üstte'ki resimde her iki ta- taki resimde her iki takımı bir arada 

ld) _ Kula, Sa· 1 on beş gündenberi Biga köylerini do- İzmit, (Hususi) - Hendekte Rlzeli Ali rafın birincl takım oyuncuları hep bir görüyorsunuz. 
Uhli ve havalisile ]aşmakta ve kendine orman memuru isminde bir seyyar satıcı, bakkal Şakir Çorlu Dirikspor klübü çalışıyor 
vilayetimizde es· süsü vererek köylüleri kandırmakta ve Ayşe isminde iki şahsı 4-5 yerinden Çorlu (Husu _ 
k . d ı 'd ki d h 1 b ı a~ır surette yaralamıştır. G ı evir ere aı olduguv haber alınma a er a u un- 6 si) - ençlerbir -
b,. A uh f Vak'aya sebeb aradaki geçimsizlik ve 
·~rçok tarihı e- dugu· köye gidilerek orman m a aza liği spor klübü te -

V Alinin sarhoş olmasıdır. Vak'aya zabıta 
serler vardır. a- u Mebmed Zeren tarafından ya- ş e k külündenberi 
limiz Lfıtfi Kır- memur el koymuş, adliye tahkikata başlamıştır. spor alanında ek • 
aarın bu hususa kalanmtştır. Katil Ali kaçmıştır. zersizler yapmak -

'1erdiği ehemmi- Bu sahte memur, me.:k~ze g~.tirilip Erzı'ncanda iki kUkürtlO SU tadır. Reis Celal ve 
.. . ranınca bir huvıyet cuzdanı k t H ret büyüktür. Mu de uzerı a . .. . ap an azımın ne· 

tadiye camımın bulunmuş, bunda ismimn Huse:ın ~.e Erzincan (Hususi) - Son günlerde zaretinde yapılan 
aı·Iusunda bulu- t d v yerinin de Erzincan oldugu go- şehre 15 kilometre uzaklıktaki Ilıca ve bu ekzersizJerden 
ban medrese mü- .~gu~ r· İsticvab olunduğu zaman Horhor isimli kükürtlü kaynağa hal- gençler faydalan -
2 d rulmuş ur. d' kın tehacümü artmıştır. Bunun sebebi mışlar ve klübün 
e airesi olarak k" dar orman memuruyum ıye kt b h t ı ~-ı b"l ay 1rn her ne i1 • • bu iki kayna a azı as a rl\. arın, ı - muhtelif takımları 

rı ış ve bu bi- . · ddiada bulunmadıgını ve Bıgaya hassa romatizmanın tedavi edilmesi 
11~.Ya da toplanan bı~ ı k . . geldiğini söylemiş ise de keyfiyetidir. Ancak burada fayda ile 
tıdyalılara a id gezme ıçın b ı d k l k d · h !kından azı arı beraber zarar a vu ua ge me te ir. 
llıermcrcikler ve ug· radığı köylerın a . 
t. d rmanlara daır Çünkü kaynak1arda boğulma h~dise-
arihi' eserler tas- . rırı dı"nlenmis,, netice e o . . .. .. la din k ı le !eri görülmektedir. 

l'lif edilmiştir. Eski devre aıd para . direktifler verdiği ve ken . :. oy u - Geçenlerde de Haçu oğlu Hüseyin a-
da tasnifi yapılmaktadır. Çok z~ng~ re güzel yemeklerle beslettıgı anlaşıl- dında biri bu kükürtlü suda h<>ğulmuş-
ola .. . .. d güne zengınleş t n muzemız gun en mıştır. ur. 
lllektedir. Resim Lidyalılar zamanı~a A}ımed Şimşek, tutulan bir ~abıt va- Müddeiumumilik bu suyun kapatıl-
B.i.d bir kadın heykelini göstermektedır .

1 
müddeiumumiliğe teslim olun- ınasını istemiş, vilayet de belediye bu 

f a edil- rakası e hususta emir vermiştir. 
Ve elyevm müzemizde muha az muştur. 

Diyor ki : n1ektedir. Bey Hasan pazar oıa 

arasında yapılan an 
laşmalar iyi netice
ler vermiştir. Re -
simde Çorlu Gençlerbirliği oyuncuları bir arada görülmektedir. 

Ürgüp .. Avanos maçı yarıda kaldı 
Ürgüpten yazı -

hyor: Avanos spor • 
cuları buraya gele -
rek Ürgüp takımı 
ile bir maç yapmış
lardır. Birinci haf • 
taym beraberlikle 
neticelenmiş, fakat 
ikinci haftaym ha -
kem yüzünden bir 
ihtilaf çıkmış, Ava -
noslular sahayı ter-

-;;;: - kethıişlerdir. Re -
~ simde her iki takım -· ---......... 

' " .... 

~ ~ / / , oyuncuları bir ara -
~ # da görülmektedir. Diğer taraftan gösterit kolu da k~ 

lı 11 f ı Muradlıda spor ve 4ençlik sif bir seyirci kalabalığı önünde muh-

JL::::~~~~~JJb:::::~~~=:::.:~7".~::~:~=:;~~:~;~;;~;~; Muradlı (Hususi) - Muradlı Di - telif temsHler vermektedir. Şimdiye ~ ... müesseselerini cumarte- Hasan ~Y - Eyvah.. bun .. rikspor klübü bütün spor malzemesini kadar İsimsiz facia Bi .. 
ucuzluk tarifelerin~ ~a- si, pazar günleri kapatacak· d~ so~ra Istanbul halkı tatil tedarik ederek çalışmalarına başlamış· . . ' r cesaret roko -

. - Hasan Bey; Belediye g~
tino ve eğlence yerlerindekı .. 

ye~·etıneyip ihtikar yapa a• mış... gunlerınde nerelerde eğlene- tır. Her gün muntazaman ekzerslzler ru, 21 ıncı asırda, piyesleri oynanmış-
cek? yapılmaktadır. Ur • 

.-uı .. 
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AŞKLA TEDAVi 

K ::.:~::': =~':";: 
fefmil, pm.ı.,ı ; ı n)WWDID ve e'V'il:UI, UrJD. 

* 
Sa? piid)&, ~ wpaJm. _. mz Jl)abJw. 
~ pnqa etll1lldJD, ft teriflla -
bnıılılll '.WI bir ••Mftt ili( bir ee rık Ba yadıiJm, 8fkla llJiukalgmhfı te
bu' )& m lllf ... I Atık aba ,,,,_ datidllin küçük tarafllırı idL Fakat buna 
fnh'rblı bw• oı-•"•'t ~ sıra plmeden düfünülecek dafıa ço~ F1 
gınhtMan bat•Jn cm cfa Atık olw var: 
olma a.tahlt 91Çiwm-. Havalar aotaJc p&,ar. Siz tepdöfftl 

• mmhmyaak ıı:ep~ 111r • 1ç1n: ~' tolakateı•Jıimdan hasta oı -
Amalli! deyip, i1iaa mllamt teiJtnt auyoı1WLt1Z. ıtamm pPb.eleniyor: 
düflim6Jonmı • - Beli - teJi lııili,armn, ctiJw, .. 
U.Cmnı:z, otu dalmz clenee, kırk de- birine Aphm BiJ'le o1m .. .,.m_ 

rece 81ef içimde ~JWSUBm, doktor Hayretle .öı6ıuü bidJoıaurıuz: 
geHJor. - Vallaki, hilWıl brıeJiım! 

- ~! Etme& ,mmı baakmıyonmwz, ni -
Taftlijede bulunuyor: bayet; tek karınızı ikna edebilmek iç&ı 
- Kuvvetli bir Wk JUım! terli terli quk sa içmek, cereyan br-
E9de bnmza babyommuz .• Yirmi _.. psmda kalmak sureti1e iyice setıJk alıyw, 

ne e't'ftlki apı gene ayni p!detlie ıu.- yataıa clüfüyonwıuz, ve tam kammm, 
aetmet iJi oJmak için birebir amma mı- Aflk obnadıimıza kani oldulu an öbüT 
dinizl .114! kadar zorluamz oJmuyor. dünyayı boylayorımıuz. 

- Kanalım! Bumm abl de fena! ikide bir soluk -
- Ne var gene? algınhğından hastalanıyorsunuz. Karınız 
- Hiç şey, hastalığmı artıyor dır- Biz. size bakacaiı yerde mnıtını asıyor: 

metçi bir Hmoo,ata JAM> ,.mae. - Ben artık seni *'""'um. eliyor~ ikide 
Mesele limonata içmek değil. Hizmet- bir soğukalgmJıiıaı bahue edip yat -

çiyi 'Wı me daha JalımMhm ı&mek. IB• mama Rl>ebi ctia glbl ipkar. gene tızeı 
metçi limonatayı getiriyor. Yüzihıe, g<Jz- kachn111' görüp blrinflm I»~ lpk ola
leriniıı içine bakıyorsuııuz. caksm değil mi? Kalk yezid, kalk, hepsi 

- Kafile, bamm nauine ip ola - yalan! Defol, iline git! 
nur. 11..aa t.Mta ifiniR püyonwmz. Ça-

- Kanatan mnı kompııdan beni .... ıı.aıtmn )'ftde lıir daktilo ftl', cma &rd 
mıya telenler olana ymmıa al! JIDD)Oi'IUöaz: 

- Ha pmdi 8dcti! - Soluk aJduD, öliijm um. Daktilo ma-
Gelen belki, fiJinca komşmıun yinni na veri)w: 

yaşındUJ hôhndıt, diye ~ - Aca bana 1pk olmak ııiJetiude 
DUZ. ~ .illi? 

- Şimdi ana ~ olurum, hMtabğnn :Ertai aDn pfinb çalınyor: 
geçer. - Siz daktiloyu ~ lrmdl -
BekliJcınmmz, odaya gele ıele karp

ki UmfWAitaa Wiyü mmm geliyor. 
- _,.... lf!De iJi oJamıyacatımr 
Haydi diyelim ki. O gelmiyor da; bek

ledijbıiz, umdufunuz filanca komşunun 
yirmi yaşmdaki baldızı geliyor. 

Alıcı gözile bakıyorsunuz: 
- Ha fUDa Atık olayım. 

Fakat olamıyorsunuz.. Aşk, nthayet 
hindyağı değil ki zorla yutulabilsin. 

Haydi, biraz da aybrr cfii§üne'Phn:
Aşık oluyorsunuz, soğukalgınlığınız 

geçiyor. Füat bu sefer de aşk .sizi so -

sile n1eniniz, 

- Aman efendim nasıl, ben yedi • -
nelik evliyim. 

- Vay münasebetsiz vay, evli oldulmı 
halde daktiloya ilam aşk etmişsin? 

- Ben mi hAşl! 
- B1fA mı, dün 80jukalgınlıjmdan 

hasta olduğunuzu daktiloya söylemişsi -
niz, bugün de bir feyiniz yok. Bu aşk de
mektir. Sizi işinizden çıkarıyorum. 

Dedfm ya, bu illç hiç te fyf bir f1lç de
ğil! 

lnn.et Hulfl.n 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
En fazla köpek ~sliyen memre"8ı 
Jılevmd fltati~ 

tiklae göre en faz.. 
la köpeği olan 
memleket Fransa 
imiş. Fransada ya
pyan köpek)P.riD 
.. ,. 2.IM.000 o
larak tabit edil
me ... ki bin 

kifiJe JeUDil bet köpek dütiiJcır. 
1f. 

1. Rıneltil aldlj melllllMs 

Fransamı en 
yaşh ağacı 
J'raaunmm_. 

ki apcı, valı.tiJe,,_...,_.J 
Lübnan bizde iken 

.... ~·.-.:.-

oradan bir ppka 

~ qmJarak 
Flamaya pcürii

lm Wr ....ner 
.... ld Yllfl '!UN~~ 
- Jl]lıktır. 

Amerika cum- ------m===ıı=-===-======-==---

h un e mn in &füıde 11, bu mektublann Wfesine cevab ver-= :me= :mektedir. Bittabi vhih adresti olanlan
llSIO dür. na. il. Roolevelt radyo vasıtasile ilk nut-

11. RoCllleft1t'irı Jmmı IÖyJediii zaman bu mikdar (70000) i 
hUlllll bJem ada- bWmllflur .. 

Olıapeıılarıaıa 
Ce11ablarun 
cB. K. X.• rii...aı. ~ ,._. 

oıa.,.c...: 

- K•mn, bir kere Milin cımı Diçin 
~ tahlil edeHm: Bapa flir
lü olla)cb, ba genç sana gelmif lla -
ıeaa,m lııir talih tarzında müracmt 
etııleJdi, beDd hot)anacak, seveft'klilL 

Fakat bugün onunla evlenmen senin 
~ 1* imlmlık, bir vicdan bcrcu .b&
liDe plmif. Bu borcu ödemek için ev
leneeebirı; bu vaziyeü düşünüyor -
sun. Bu düpinceyle onu aevmedijin, 
aevemiyeceğin neticesine varıyorsun. 

Senin nişanlandıfın şartlar altında 
nişanlanmamış bir genç kız bana nl-

d 

pnlm hakkında 1enia söylediklerini 
söyleseydi, ona; aynha,, cnabmı ve
rirdim. Bu cevabi sana ~ 
çünkü sen ayrılmakla pyri ahlW bir 
hareket yapm!J olacabm.. Bunda be
nim ne kabahatim var? diyec:eJuiıı; 

net, belki senin bir kabahatin yok, 

•iki 8IDi ba yuf yeti kabule ıorh -
ym •nenin ele kabahati yok. O da 
fena nziyette kalmıştı. Fakat ne yap
mah ki ortada lııir v~a 'ftr. Ayrıla
mazsın; J>inaenal;yh onu 9"11H!tnek 
için sende hAsıl olan fiJai sabitten 
kendini brtanmyank, belmmedi· 
tin taraflarını değil, befendiğin ta -
raflarmı gör, ve uzakJaşma yatmJaş. 
Zamanla sevecek ve mes'ud da ola -
eabmdır 

Hem örgüye. hem 
kumaı• uyan bir 

model 

Karısını öldüren adam 
muhakeme ediliyor 

Suçlu " Karımı çok seviyordum gözümle gördüm. 
elimle yakaladım, sonrasını biliyorsunozn dedi 

Bundan bir müGıdet evvel ;awk ·ttılar. Bir.kaç ay soma da beni yakala • 
pazarında bir aile faciası o'fmuş, Reşad dı!ar. 
adındıı birisi, tendisinİ aldattığmdan Bunlar benim fotografımı kullana· 
şüphe ettiği kansı Melihati muhtelif rak yaideıı tapı senedi çıkarıp be1e -
yerlerinden bıçalcla yaralamak sureti - diyeyi dola11dırmış1ar. Benün bir şey -
le öldüi'miiftü. den haberim yok, suçsuzum. Bera ti-

Dün. bu aile faciasmm muhakeme - mi isterim > demiştir. 
sine .Ağırceza maJıbmesinde baf!an - Mahkeme, diğer suçlu Eftalya ile A· 
mış~ Suıguya çftilen katil Reşad ta- narkirosa tebligat yapılmak üzere baş
nsını kendisinin wrduğumı itiftd et - ka bir güne bırakılmıştır. 
miş ~ Süll pllatlıfllalll kalluınlar11 

_ c:Ben Jr.anm Melihati çok seviyo~- mllbk .. leri lilli 
dunL O da beni seviyordu. Fakat bir • 
gün karmnıı beni aldattığını işittim. Sahte şahadetname tanzim ve ta -
Evveli inanmak istemedim. Fakat kıs- rif etmekten suçlu Hüseyin ile enişte
kançµ& damariarmu yakmağa başla - si Bahaeddinin muhakemeleri bitiril -
dı. Artık 'mıftmde dejildim w rastge miş, dün suçlular müdafaalarmı yap -

Bil ta1Jir iri& • ~ \e ..... le ötetfe; beride dolaşm•p blıtJacfnn. mışJardır. 
' · - h b · kurd i Bahaeddin: cHüseyin tarafmdan iğ-

da ~JalMllr. ~an ,. ... iti. iı- Nereye gıtsem bu şup e enı g - f-, dildi' w. • k all' k 
• b' k · · d So d11n1 soı"'*"'dmn .... e gını ve arısının mu ım me 

~ ~ ft 1IÇ1an cep 111rlhd 1 =~o; u. r Ne~ hanında- tebinden aldığı şahadetnamesini tah • 
alan pmitirii ,_.., ... dftibnlf, nü : ~ ~ oturan marangoz :ıı't ederek kendisini yedek aübay oku
renk feriddir. Delin cepJeri de lnı flrill- Mehmedi RYdiığİ.Di 6ğrendim. Qntarı ima yerleştiİıfi~~' fakat if ~~ 
Yerdendir. • taki'b eWm ft gözümle gönlüm, elim- ç~ her şeyı ~raf ve . -~~ey.~ 
~ imbe ..... ,..me bndl Jm.. le yakaJ.admL Sonrasını da biliyorsu • di~r suçlannı. da ihbar ettıgmı> soy -

denrltt" ledikteı sonra. 
mapwlan JllPihmf 1lfak tfçetleır bnGl- •uz.• ~. - «Yedek sübay okuluna girerek 
muttu. Xati:l bca iddjMmı isbat ~kan- 'fatana hizmet edecektim,• demiştir. 

Bu senenin şapka 
modelleri 

mım sevgllid manmgm Mehmtd ile Bundan sema maznun Hüseyin mi! 
~ehir hamnda atmaıı Zehra adın - dafaasını yapmış ve: 
daJri kacJıwu cfinle~SİD.~ W her te - - cBahaeddin ile Zonguldakta be • 
Jin meyclaa ç*acagım ~- raber çalıştık. Sonra o lstanbula gitti. 

Mahkeme suçlumm dinlenmesini iJ- Ben de lstanbwa gelelim, onu yedek 
~i şalıidlerin din1enmesine karar sübay okulunda gördüm. O sıralarda~ 
ftmıiştir. Şahid marangoz Mehmed evlenmek üzere idi. Benden baldızımı 

• gelmediği cihetle diğ~ şahid Zehra ça- k--tedi, nişan yaptık. Sonra onun sahte 
ğınlmış ve kadın: şahadetname ile mektebe girdiğini öğ-

- cBir giin Nevşehir hanında otu • rendim ve ihbar ettim. 
ra anneme misafirliğe gitmiştim. Ben Ben de Kamil adında bir arkadaş•
or:Uyken bana biri yaşlı diğeri genç mın şatiadetnamesini tahril ederek as· 
iki kadın geldi Anneme marangoz Meh kerlik fUbesine verdim, fakat sonra 
ınedi &OldlMr. Odasını tarif~ Jm- koıtiwww, •n•+ed••• demipiL 
dınlar oraya gittiler, biraz sonra yaşlı Duruşma kararın tefhimi için başka 
tadın gitti, genç kadın içerde kaldı. bir güne bırakılmıştır. 

Başka bir zaman gene anneme git -
tipn zaman bu kadının isminin Me - Şehir işleri: 
Jaliat olduğuna öğrendim. Bir ay da -
bna marangoz Mehmedin yanma gi -
dip gelmiş, bn adamın da bnm lmİI' 
d~tir. İstanbul Belediyesi İktısad Müdür-

Muhakeme, müddeiumuminin mü- Iüğü ~gwz gaz.ino. ~ b~aneler~e 
Yukarıda: Bir kenan iki pli ile süslü taı.easını serdetmesi için başka bir gü- müskirat Cıatlarmı ınhısar tiatmm b~ 

· ka. T ı..,,_,..+..~ misli çalgılı yerlerde bir buçuk, aza -
.&enlf kenarlı hasır pp epesf basık ne bıra-~....... . '. . 1. 1 rak t b't ~; tir Bu . ladi mt ikı mısı oa es l ~uş . 
ve açıklı koyulu iki mdeli ile süslü. Bir llltya aıd arsayı • yayı fiatlarm tatbiki alikadarlara bildiril -

Aşağıda: Büyük bir nlen. Sel yaıım- lllaftllnn 11lllakelllsile miştir. Bu esasa riayet etmiyen gazi• 
., I .ı. no sahıl>leri şiddetle cezalandırılacak • 
ulŞ anuı }ardır. 

Belediye ha'l binasını yaptınrken TıamnJ dank ,_ı.inde 
'Orgüplü Mehmed adında biri 3.f9 lira ..-...ıar yapbnlacak 
mukabilinde bir arsayı belediyeye sat- Tramvay durak yerlerinin ihtivaca. 
mış, billban! ba arsanm ~ ~ :V uygun olmadığı, bazı yerlerde sık sık 
vel ~ Ahmed adında b~ aid durak yerleri olduğu halde, bazı yer .. 
oldlıgu nlaşdarak Mehmed teYkif e - lerde de uzun mesafelerde durak ol " 
~ü. . .. .. .. madığı görülmüş, aamvay duraklan • 

Dun Aılliye uçuncu ceza malık~: nm ihtiyaca göre değiştirilmesi ve l'ıazt 
sinde duruşmasına başlanan 'Orguplu yer'lerde çoğaltılması kararlaştın!m~ 
60 ya§lllda Mehmed: tır. Bu iş için, kaymakamlann da iş

- cıBenim bu iŞlerden haberim yok. tırak edecekleri bir komisyon teşkil 0ı 
Bana Haralimbosun kızı Eftalya ile, lunacak ve yakında çalışmalara başlı .. 
kocası Anarldros oymı ettiler. Benim yacaktır. Mecburi durak yerlerinde bi .. 
Beylerbeyinde bir dükkanda sekizde rer sundurma yapılmasmm ve tram ~ 
bir hissem vardı. Onu satmak üzere A- vay bekliyen halkın yazın güneşden, 

. . . narkirosa vekfiletname verdim. O sıra- kıfın yağmW"dan kurtulmasının da mlı 
da grogrenden, kat kat iki fiyonga vs. da benden bir de fotograf almıştı. No- vafık olacağı düşünülmüş ve tedkika ... 
Kenarına d8 ayni kordelldan gıeçirib!tJş. terde bana bir takını kiğıdlar unzalat- ta başlanmıştır. 

Bacaksızın maskaralıkları : Etme komşuna gelir başına 

\ \ 
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Daha fazla 
Xadın sordu: 

- Nereye gidiyor

SUn? 

Kocası cevab 

. - Ne vakit gel~ 

ceksin? 

- Ne vakit canım 

isterse .. 

Çok pratik 
Otelin odasında zil 

yoktu, otelciye sor

dum: 

- Garsonu çağır

mak için ne yapaca

ğım? 

_ Ayağınızla hız-

lıca yere vurursunuz, 

alt katta oturan ba

na şikayete gelir; ben 

de anlar size hemen 

Sayf• 7 
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Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

"iramn transit yolu, bundan sonra 
Trabzondur,, diyoruz .... Evet 

ama yağmur yağmaması şartile! 

- Peki, daha fazla 

ee~ kalmadan gel! 

etti Vi yole demek mor demekmiş, halbuki garsonu 
- Doktor ü.Uraviyole tavsiye tim! 

gönderi-

mor da bana hiç yak1§1114Z· 

-
Öteki 

. · di aktörü söy • Kendini beğenmış traJe 

lüyordu: ak iki ak-

Neden? 
Bozacı Bayrama sormuştum: 
- Bayramda ne yapacaksın? 
- Ev.de oturacağım? 
- Neden? - Bizde ancak işe yarar anc 

tör vardır. - İki cambaz bir ipte oynamaz da 

Dinliyenlerden biri sordu: 
- öteki hangisi? 

* 

ondan. 

* 
Lüzumu yok 

Kim y andmış? 
Tiyatro direktörü söyledi: ılın m - Oğlumun balıkyağını içmeyip, 
- Ben piyes seçmekte ~ç yan a . akvaryoma döktüğünü neden sonra 

Tiyatrodan anlıyan güldu: anladık. • ............. . 

Terzi, birbirine benziyen ıki karde~e 

elbise dikmişti. İki kardeş elbiseleri giy

diler. Aynaya bakmadılar. 
T,.abzondan 

- Neye gülüyorsun? . . ah- · ......................... M .... o ... d~ ........ .. 
- Ne e gu··lmiyeyim, senın seçıp s 

Y d w muvaf-neye koyduğun piyesler en çogu 
fak olmamıştır. Halk bunları ıslıkla kar-

Muallim çocuğa: . 
- Hesapta çok zayıfsın! dedı. 

Terzi sordu: bır manzara 

- Neye aynaya bakmıyorsunuz? 
- Lüzumu yok! 

- Neye? 

§llaınıştır. . lı lk ya-
- Bu bir şey üade etmez ki, a 

Çocuk cevab verdi: .. 
- Zarar yok Bay Muallim; ~e~\ soy-

- Birbirimize bakıyoruz. Kendimizi 

cTahir geçidi> denen dağları tırmanır
ken, yeni yapılan ctransih yolunda iki 
kamyon karşı karşıya gelince nasıl apı
şıp kaldığımızı anlatmıştım. Dik, uçu
rumlu bir yokuşu çıkarken, bizim kam
yonun karşısına, gene bizimki gibi tık-

yükte bir benzerimiz olan eşya kamyonu 
İran tarafından gelip karşımıza dikildi .. 
geçmemiz için maddi hiçbir çare yok .. 
ancak manevi bir kuvvet olmalı ki, bizi 
öbür tarafa, onu da bu tarafa atabilsin ... 

nılmış olabilir. 

-
Nerede? 

Çocuk sordu: "' ? 
- Baba ben nerede dogdum · 
- İstanbulda! 
- Ya sen? 
- Konyada! 
- Annem? 
- İzmirde! 
Çocuk düşündü: . d b. birimi-
- Baba biz üçümiız nere e ır 

• • 
li bulduk. 

* • Boks dersı 
ı,_ d · verene sor-. ~ks dersi alan, boks ersı 

f u: 

- Daha kaç ders atmam ıazım? kadar! 
- Ağzınızda kaç diş kaldıysa o .......__ 

Bır daha sefere 
!Iapishane müdürü 

tahliye edilen biri
ne: 

- Affedersiniz, de-

~' Yanlışlıkla sizi hir 
afta fazla hapiste 

llakoyrnuşuz. 
Tahliye edilen bir 

an dü Ündü, gülüm ~ 
6e.di: 

.. ' 

Iedi; zayıflık. bu sene de moda ııruş. 

* Benim değil 
_ Bu gece hiç uyuyamadım. 
- Uykun mu kaçmıştı? 

aynaya bakmış farzediyoruz. 

- Benim değil, pirelerin uykusu kaç-

mıştı dal 

* Üşü~em 
_ Hava soğuk, nasıl denize girecek

sin? 
_ Birkaç mayo tistüste giyerim, üşü-

rneın! 

* 
Son günlerde 

Muallim sordu: 
_ Romülüsü kim öldürmüştü? 

Talebe düşündü: 
_ Ne düşünüyorsun? . 
_ Vallahi bay muallim, son gunJerde . 

1 d O kadar çok cinayet haberleri 
- Alacağınızı istemiye geliyorsunuz .. 
orası öyle ama, konu komşu. bilmez
lt!r de; ikimiz için dedikodu çıkarır
lar. 

gazete er e . 
Öl ıeri öldürenlerı tefrık ede - . 

çıkıyor. en • 
mez oldum •. 

. . Yıkanırıa daralır diye 
·nin terzısı - . · 

On iki 
Galata kulesindeki 

vakit küresini d:işür

me memuru küreyi 

düşürür düşürmez 

arkadaşına sordu: 

- Yahu saatin kı:ıç, 

yemeğe geç kalmıya

lım. 

cevab 

Bir doktor, bir doktora dedi: 

_ Benim mesleğimde hiçbir kusurum 
yoktur, şimdiye kadar kimse şikayet et
memiştir. 

_ Olabilir, kusurlarınız hastalarınızla 
birlikte gömülmüştür. 

* 
Merak 

Dişçi erkek müşterisine, haber verdi: 
,_. Kaynananız gelip bir dişini çıkarttı, 

????? - ..... 
_ Ne düşilndünüz? 
_ Bana bilediği dişi mi diye 

ettim de .. 
merak 

lım tıklım dolu ikinci bir kamyon çıkmış, 
bu felaket karşısında ne haltedeceğimizi 
şaşırmış kalmıştık ... Ne o, bu tarafa ge
lebilecek, ne de biz, öteki tarafa geçebi
lecektik .. 

Kamyondan aşağı indim .. yolu ölçtüm, 
biçtim: Bravo!. Tam beş metre .. iila .. el
deki kanuna riayet edilerek yapılmış. 
bu cihetten hiçbir kusuru yok .. hatta faz~ 
lası da var .. mesela dağ tarafından yarım 

metre, uçurum tarafından da bir metre
ye yakın - terzilerin dikiş payı gibi - top-
rak cyol payı> bırakmışlar ... Haydi diye· 
liın ki: Yol, şose kıs.mı ile yanındaki ton
rak kısmı cem'an yekün yedi metre ol
sun .. eh, bir kamyonun eni de iki buçuk 

- Niçin? 

Diye şoföre sordum.. cAllah aşkına ba
yun, in de bir bak!> dedi ... 

Kamyondan aşağı atladım. Gördüğüm 
vaziyeti, işittiğim tafsilatı şöyle hülasa 
edebi1ir#n: metreden fazla değildir ya .. karşı karşıya 

gelen iki kamyon demek beş metre ede
cek .. yol da beş metre .. bunların birbir
lerine çarpmamaları için, biraz gelenin, 
biraz da gidenin toprak yola çıkması la
zım gelecek.. filA!. Bunu yapmak fevka
lade bir şey değil .. demek şikayet edile
cek tarafı kalmadan, nakliyat mükem
melen olup gidecek!.. Evet ama ckuru> 

Bizim memlekette bir cyol kanunu> 
vardır. Bu kanun mucibince en büyük 
yollarımız beş metre genişliğinde yapı
lır. Bu ölçünün haricine çıkmak kimse
nin haddi değildir .. ama ne olursa olsun, 
yapılacak olan bu yoldan ne geçerse geç
sin: Eşek, köpek, kağnı, tank, karoçe ya
hud kamyon .. yürür veya yürütülür va
sıtalardan hangisi geçecekse: Be~ metre
den geniş bir yol yapabilmemiz kanuna 
itaatsizlik sayılır, cezası büyüktür ... Bu 
kanun hangi devirde yapılmıştır bilmem, 
yalnız bildiğim bir şey varsa, o da: Her
halde kamyonun icadından evvel ola
cak... Beş metre genişliğindeki yoldan, 
yüklü iki muhacir arabası yanyana yü
rüyebilir ... Medeni vasıtalardan otomo
bil de, birbirlerine sürtünüp boyalarını 
bozmadan karşı be karşı selamlaşıp ge
çebi lir ... Ama iki kamyon, ki: Transit 
yolu sırf bu eşya kamyonları için yapıl
mıştır, karşılaştığı zaman; biri bir tara
fa, öbürü diğer tarafa geçemez. Bunun 
böyle olduğunu mühendis, müfettiş, me
bus, vali hülasa otomobille seyahat e
denlerin hiç biri anlıyamaz .. yalnız kam
yon şoförlerile, benim gibi kamyonla se
yahat eden kimseler bunun farkına va
rabilir .•. Nitekim, başıma gelen bu ka
ranbul vak'asını kime anlattımsa inan
madı.. cHiç böyle şey mi olur!> dediler. 
Böyle bir şeyin olup olmıyacağını a.11la
mak için, bu vazife ile meşgul kimselerin 
yağmurlu bir gün.de, eşya dolu bir kam
yonla cT~hir geçidi> ndeki yeni yapıl:::ı.n 
İran - Trabzon transit yolunda şöyle bir 
ceveiana çıkmalarını tavsiye ederim ... 
Çekecekleri sıkıntı belki mühim bir tica
ret yolunun düzelip kurtulmasına sebcb 
olur ... 

* cKamyonlarla karşılaşma,. sahnesin)n 

hava olmak şartile ... Aksiliğe bakın ki: 
İki gündür yağmur yağıyor .. şosenin iki 
tarafmda kalmış olan ctoprak yol paya, 
cılk çamurlu bir batak olmuş .. eğer yan 
tekerleklerden birini bu ç.amura kaptı
rırsak Allah vermesin, küçük bir kı.zak 
neticesinde gümbür gümbür uçuruma 
yuvarlanmamız işden bile değil... Karşı
mızdaki da tehlikeye maruz .. vakıa onun 

yan tarafı uçurum değil, dağ ama; dağla 
yolun arasındaki cyol payI> batak ol
makla beraber, bir de içinden yağmur su
ları akan dar bir hendeği var .. o da te· 
kerleğini kaptırırsa, bir daha kurtulması 
muhal... Bütün şoförler «içtima-. ettiler . 
Ben de aralarına müşavir sıfatile dahil 
oldum.. müzakerat epeyce uzun ve gü
rültülü geçti. Nihayet karar şöyle V"'rilip 
tatbik edildi: Karşımızda, yani dağ ta
rafında olan kam.yon yan tekerleklerini 
çamura alacak ve ta'biatile batacak. .Bi
zim tarafta olan dört kamyonun üçü, bu 

dekoru şöyle kurulmuştu: cTahir geçidi> 
denilen ve Anadolunun en yüksek dağı
na tırmanan sağı uçurum, solu dağ olan 
virajlı bir bayırın ortasındayız.. biz, 
yüklü bir kamyonuz ki, arkamızda daha 
bizim gibi üç tane calfunet.> var ... Maki
neler, ahlıya puflıya, can verir gibi, tepe
ye doğru ilerlemeye çalışıyorlar ... Tam 
o esnada, ayni bizim ağırlıkta ve bizim 

açılan yerden geçip yolun ilerisinde bek
liyecek.. geri kalan dördüncüsü, hatan 
kamyonun karşısına gelecek .. zincirlerle 
onu kendine bağlıyacak. Bütün kuvvr
tile geri geri basıp, bataktakini çıkara
cak.. bu sefer çamura batma sırası ona 
gelecektir. O da yan tekerleklerini şos~ 
den çıkarıp çamura batarak yukarıdnn 
gelene yol açacak.. o geçtikten sonra, 
ileride bekliyen üç kamyondan ilcisi gı•ri 
basacaklar .. çamura batmış olan dördiin
cüınüzü gene zincirlerle kendilerine baii'
layıp bataktan söküp çıkaracaklar... 

0 

İşt<' soförlcr içtimaınuı neticesinden a
lınan karar ... İttifakla kabul edilen pL1n 
h.emen ~evk~.i tatbike kondu .. üst baş pe
rışan, yuz goz çamur içinde, ınucadel -
den sağ ve salim çıktığımız zaman ara
dan. tam tiç saat ?eçmiştiL Pe>ki ama, çi
lemız dolmuş degildi. Biraz sonra böyle 

- Zarar yok ba· 
lrıın, bir daha sefer 

geldiğim zaman bir 

hafta eksik yatarım! - '""' ...... 
(Devamı 13 ncü sayfada) Zırhlı elbiseler deVrt 

biraz bolca y~ap!:h~m.~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~-



Balkan Röportajları" 
' ~ 

Allahı gören adam ! 
Her sene 100,000 Romanyalı tarafından keramet umu

larak ziyaret edilen saf ve cahil çobanla görüıtüm 
t 93S eened ma • 

yısının otuz birinci 
~uma günü, kendi • 
,ıne emanet edilen 
koyun sürüsünü ot• 
latmıya götüren ço
ban (~trake Lu • 
pu), yolda, büyük 
bir ceviz ağacının 
'dibinde, aksakallı 
bir ihtiyara rastgel
di. 

Çobanın yolunu 
kesen ihtiyar, sor • 
du: 

- Nereye gidi
yorsun? 

Sesinde tatlı bir 
mehabet vardı. Göz 
leri fevkalade par • 
lıyordu. Yüzüniln 
:ve ellerinin teni şef 
faf gibi idi. Çoban 

"cevab verdi: 
- Köyün dava • 

nnı otlağa götürü • 
yorum. 
· _ Adın Petrake h" b d" 
L d ~ :1 "dir? Çoban Lupu halka ıta. e ıyor upu egı mı . 

_ Evet. Fakat sen beni nereden ta- baktıkca hep ekilmiş tarlalar, kocaman 
nıyorsun? ekin yığınları, mey va ağaçlan, orman-

İhtiyar, bu ~ali cevabsız bıraktı; ve 1ar, ve bunların arasında humma ile 
hitabına devamla.: çalışan gürbüz, sıhhatli insanlar görü-

- Petrake! dedi; insan kardeşlerini yorum. 
bir araya topla .. ve onlara söyle, tövbe Akşam üzeri, halle dilinde c Para 
ve istiğfar etsinler! beldesi• (Çetatea Banilor) diye anılan 

Çoban kendini topıır~amağ~ vak!t Krayovaya geldik. Ertesi sabah erken
bulmadan, karşısındaki, bırdenbıre, hır den tekrar yola çıkmak üzere ufacık 
hayalet gibi kayboluvermişti. . fakat tertemiz bir otelde geceledik. 

Ertesi cuma günü, Petrake, ayni ıh- Şafakla beraber ayakta idik. Yol ar-
tiyara, ayni yerde ve ayni saatte ge~e kadaşımın akşamdan peylediği otomo -
tesadüf etti. Bu defa, sesinde başka bır bil bizi halB. Türkce adını ve Türk ka
ahenk, gizli bir infial seziliyordu. . rakteri~i muhafaza eden (Kalafat) li-

- Geçen haftaki sözlerimi niçin dm- manma götürdü. Oradan da güzel Tu
leme.din? Dileğimi neden yerine getir- nayı boylıyarak Maglavit'e vardık. 

medin? Bütün Rumenlerce mukaddes bir 
Dedi ve gene kayboldu. şahsiyet tanının çoban Lupu•nun k~~ü-
Üçüncü hafta, ihtiyar, çobana .man • besini bulmak bize güç olmadı. Önu -

dırada göründü. İnsanların yansından müze düşen bir kız çocuğu, şehirleri 
ziyadesinin cehennemlik . olduk.lan~ı, biribirlerine bağlıyan şoselerden daha 
tövbe ve istiğfar etmez, nefsen ıslah muntazam bir köy yolundan bizi oraya 
olmazlarsa yarın ahrette en fena iki- götürüverdi. 
betlere uğrıyacaklarını, sert bir lisan- Mukaddes adam, kendi.Sini ziyarete 
la tekrarladı. Bu esnada, mandırada gelmiş üç kişilik bir grupun ortasında 
başka bir çoban vardı ve bu sahneye oturmuş, ağzından pek seyrek çıkan 
o da şahid oldu. sözlerle onlara hitap ediyordu. 

Bunun üzerine Petrake Lupu, mace-
rasını köy papazına gidip anlattı. Ha- Önce bizi görmemezlikten geldi. Fır-

, B··ı·· sattan istifade ederek ben de kendisini vadis etrafa derhal yayılmıştı. u un f b" 
· tedkik ettim. Orta boyalu, zayı ır 

civar köylerin ahalisi papbasın e~me adamdı. Kemikli çehresini aydınlatan 
koytu ve çobanın ağzından u mucıze- k. 

1 
. 

nin tafsilatını dinledi.. gözlerinde saf bir ruhun temiz a ıs erı 
seziliyordu. Arkasında Rumen köylü-

Bir akşam üzeri~ Bükreşte, askeri !erinin umumiyetle giydikleri beyaz 
klübün ıokağa bakan tarasasmda, fis- gömlek v'e kısa, siyah bir salta vardı. 
kiyelerin serinlik verici manzarası Evvelce ağır işidir ve konuşurken ke
karşısmda bir bardak lapte batut kelermiş. Macerasını müteakip hem 
(ayran) içerken dinlediğim bu hikaye, kulağı açılmış, hem de dili ~zü~üş .. 
bende c.Allahla konuşan adam)ı gidip Kulübesinde bir şey nazarı dikkatı
görmek hevesini uyandırdı. Lütufkar ıni celbetti: Tavanda bir kaç tane kır-
muhatabıına sordum: langıç yuvası vardı; ve bu Yt;ıvalara ge-

- Bu çoban sağ mı?. lip giden kuşlar serbestce ve korkusuz, 
odanın içersinde, tepelerimizde uçuşu- Sağ, ya! 

- Nerededir? yorlardı. 
_ Buradan epey uzak bir yerde: Petrache bizden önce gelmiş olan 

Maglavitde. Yoksa, gidip görmek mı ziyaretcilerini savdı. Sonra bize döne-
isterdiniz? rek: 

_ Mutlaka görmeliyim. Son Posta - Hoş geldiniz! dedi. 
okuyucuları için pek cazip bir mevzu Arkadaşım cevab verdi: 
olabilir. - Hoş bulduk. 

- Fakat, çok uzak. - Bir dileğiniz mi var? 
_Olsun, gazeteci mesafeden yılmaz. _ Yanımdaki zat yabancı bir gaze-

Siz, sade bana söyleyin: Oraya nasıl tecidir. Maceranızı sizin kendi ağzı -
gidilir? . nızdan işitmek meramındadır. 

_En muvafığı tren iledir. Önce bu- Mukaddes çoban nazarlannı bana 
radan, Olteni eyaletinin merkezi olan çe\'tirdi.. bir dakika kadar tecessüsle 
Krayovaya gidilir. Oradan da, Tuna baktı, ve sonunda: 
boyunda küçük bir liman olan ~lafa- - Allahın işaret ettiği yoldan şaşı
ta, sonra da Maglavite var~lır. Eger c~- rıp de çıkmış iseniz, töbekar olunuz! 
martesiye kadar beklersenız, ben de sı- dedi. • 
ze refakat ederim. - Ben Allahla kendi aramda vasita 

- Çok teşekkür ederim! ~ kabul edenlerden değilim! 
e Bu sözlerim kendisine tercüme edi-

Cumartesi günü, ufacık bir lokomo- len çoban, yüzüme dik dik baktı. 
tifin arkasına bağlı upuzun bir katarda - Peki! Benden ne istiyorsunuz? 
yer alarak yola çıktık. Roman~~nı:ı ?u - Evveıa, mümkünse bana macera-
kısmı, diğer kısımlanndan munbıttır. nızı anlatın. 
KompartimamD penceresinden dıfAnya {Dmama ıo ncu •111"44) 

SON POSTA Ağustos 9 

Abdülhamid devrinde bir aşk 

Yazan: A. R. 

Yıldız sarayında bir kasırga 
Abdülhamid, tahttan indirildikten son- odası) gibi kullan.ian camekanlı salonda1 

ra Yıldız sarayında araştırmalar yapan ~ başkatib Süreyya Paşa ile başbaşa ver .. 
heyet. padişahın fabsma mahsus yazıha- ~ miş .. dün gece Babıaliden gelen mazbata• 
nelerden birinin gözünde 1k1 parça olmuş lan tedkik etmekte idi. 
bir madalya bulmuştur. Bu madal;anın Abdülhamid evvela arizaya ehemmi• 
macerası, herkese merak olmuştur. Fakat, . •. . .. 
bütün soruşturmalara rağmen, saray n- yet vermemıştı. Fakat, takdım eden mu• 
damlarından hiçbiri bu mesele etrafında sahibin: 
mal\imat verememiş; madalyayı bulanla- _ Osman Paşa kulunuz tarafındaıı 
rm merakı da tatmln edilem~miştl. takdim edilmiş .. gayet müstacelmiş; e .. Aradan seneler geçti. Tesaduf bize yar-
dun ettl. Bugün, Boğazın hücra bir k~c
slnde, artık saçları bembeyaz kesilmiş o
lan eski ve emekdar bir miralay, v:ıktllc 

içinde yaşadığı Yıldız sarayının esrarına 
aid bazı şeyler anlatırken, sözü bu mese
leye de intikal ettirdi. Anlattığı macera, 
bize hayret verdl. Bu (kırık madalya) nın 
hlklyeslnl öğretti. Yıldız sarayının ve bll
hassa Abdfilhamid devrinin en mühim 
entrikalarını ihtiva eden bu hakiki hika
yeyi yalnız dlnlemekle iktifa edemedik. 
Bunu, aziz karlleriınlze de nakletmeye 
karar verdik. 

İsimleri lnkıl~b tarihine karışan .. ve bir 
kısmı daha hfill aramızda yaşıyan bazı 

ıahslyetıere temasta bulunan bu büyük 
macerayı naklederken, hakikate tamaml
le sadık kalıyoruz. Yalnız, bazı isimler ü
zerinde, küçük tebdlller yapmak suretlle, 
o emekdar ve kahraman miralayın arzu
suna itaat ediyoruz. 

Yıldız saraymda bir kasırga 
Saray, altüst oluyordu. (Nöbet oda

sı) nı dolduran (hususi bendegan), 
(müsahib) ler, muhtelif dairelerin hade
me ve odacıları, birbirine giriyordu. 

Yıldız sarayı kuruldu kurulalı, böyle 
esrarengiz bir vak'a görülmemişti. Vak•a
yı öğrenenler, hayretler içinde idi. Mese
lenin, meşhur (Plevne kahramanı) ve 
mabeyin müşürü Gazi Osman Paşaya te
mas etmesi herkesin hayretini bir kat 
daha artırıyor .. Abdülhamidin evham ve 
telAşla sorduğu suallere hiç kimse bir ce
vab bulamıyordu. 

Yıldız sarayını altüst eden hadise, şöy
le başlamıştı ... O gün ortalık ağarmaya 
başlar başlamaz saray hademeleri yatak
larından kalkmışlar .. saray adeti mudbin 
ce sabah namazlarını kılmışlar .. mensub 
oldukları dairelerin temizliklerine koyul-
muşlardı. 

Mabeyin müşürü Osman Paşanın dai
resine memur iki hademe.. BoyabAdh 
Hasan ile Mehmed.. bu iki hemşeri, be
raberce paşanın odasını silmiş, oopür
müşler .. her tarafı inceden inceye temiz
lemişler .. ondan sonra, odanın yanındaki 
küçük sofaya geçmişler .. orayı süpürme
ye başlıyacakları %aman, üst kata çıkan 
merdivenin basamaklarında büyücek bfr 
zarf görmüşler. 

Zarfı almışlar. Üzerindeki yazıya bak
mışlar. Heceliye heceliye §U satırları o
kumuşlar: 

[Mabeyni hümayun cenabı mültikane 
müşürü, devletlu Gazi Osman Paşa haz
retlerine arz ve takdim.] 

İki hademe arasında şu muhavere baş-
lamış: 

- Mazruf, müşür paşa hazretlerine. 
- Evet. 
- Fakat buraya kim bırakmış? .. 
Bu sual, birkaç dakika cevabsız kalmış. 

İki hademeyi garib bir düşünce almış. 
Saray erkanına verilen evrak ve mek
tublar, usulü dairesinde sarayın başkita
bet dairesine gelir, evrak memurları ta
rafından tevzi edilir. Eğer mektublar hu
susi mahiyette ise, gene kapıdaki yazıcı 
tüfekçiler vasıtasile bizzat sahiblerine 
verilir. Mühim şahsiyetlere aid mektub
ların, şuralara buralara bırakılması adet 
değildir. Bunu iyi bildikleri içindir ki, 
sarayın bu iki eski hademesi, müşür pa
şaya aid bir mektubun böyle merdiven 
ayağında bulunmasını garib görmüşler; 
meseleye hiçbir mana verememişlerdir. 

İki hademe düşünmüşler, taşınmışlar .. 
nereden ve kimin tarafından geldiği belli 
olmıyan bu mektubu ne yapacaklarını 

şaşırmışlardı. Mehmed: 
- Mektubu, olduğu gibi bırakalım. Hiç 

görmemiş gibi davranalım. 
Demişti. 

Fakat Hasan: 
- Daire, bize teslim ... Ya, mektubun 

içinde bir şey varsa .. ya, mektub burada 
bulunduktan sonra bunu kimin getirdi
lbıi bizden aorarlaraa? .. 

Gazi Osman PQ.§<ı 
Diye itiraz etmişti. 
Uzun müşaverelerden sonra, Mehmed 

işi üzerine almış: 
- Paşa gelince, mektubu kendisine ve

ririm. Eğer kintin getirdiğini sorarsa, 
meseleyi olduğu gibi naklederim. Paşa, 
yiğit adamdır. Olur olmaz şeye kulak as .. 
maz. 

Diye, büyük bir cesaret göstermişti. 
Aradan, iki saat geçtikten sonra, Os

man paşa gelmişti. Mehmed, paşanın 

kahvesini takdim ederken, mektubu da 
büyük bir sükt1netle masanın üstüne 
koymuş; sessizce kapidan çıkıvermişti. 

Aradan birkaç dakika geçer geçmez, 
kahve ocağının zili şiddetle çalmıştı. 

Mehmed hemen önünü kavuşturarak. pa
şanın odasına koşmuş.. fakat daha içeri 
girmeden, kapının önünde paşa ile kaqı
laşmıştı. 

Rengi, bembeyaz kesilen Osman Paıa, 
elindeki kağıdı sallıyarak: 

- Bu mektub nereden geldi? .. 
Diye bağırmıştı. 
Mehmed, Osman Paşa gibi metin bir 

şahsı bu derece sarsılmış görünce fena 
halde şaşırmış: 

- Bilmiyorum, paşam. Merdiven aya
ğında bulduk. 

Diye mırıldanmıştı. 
Osman Paşa, heyecandan boğulacak 

gibi bir hal almıştı. Öfkeli bir sesle. za
vallı hademeyi isticvaba başlamıştı: 

- Hangi merdiven ayağında? .. 
- Bu merdiven ayağında paşam. 
- Kim bırakmış oraya? .. 
- Bilmiyorum, paşam. Sabahleyin 

Hasan ile beraber buraları temizlerken 
orada bulduk. 

- Sabahleyin sizden evvel daireye 
kim geldi? .• 

- Kimseyi görmedik paşam. 
- Yaverlerden, çavuşlardan gelen ol-

madı mı, hiç?.. · 
- Hiç kimseyi görmedik, paşam. 
- Eh ... Haydi bakalım .. şimdi, ayıkla-

yın pirincin taşını ... 
Osman Paşa, hızla kapıyı kapamıştı. 

Derhal masasının başına geçerek, acele 
acele Abdülhamide §U arizayı yazmıştı: 

[Bu sabah, dairei memlll.kA.neme geldi
ğim zaman, hademe Boyabad.lı Mehmed 
tarafından yedime bir mazruf verilmiş; 
zarfın k:üşadında, derununda bir heze
yanna.me zuhur etmiştir. Hainane bir 
maksadla tertib edildiğine §ilbhe olmı

yan bu mazrufun kimin tara!ından geti
rildiği hakkında hademe isticvab edilmiş 
ise de, alınan cevab, bu ihanetin kimin 
tarafından yapıldığını tenvire kafi gel
memiştir. Mallı.mat husulü zımnında iş
bu hezeyanname leffen huzuru şahanele
rine takdim edilmiştir, ferman ... ] 

Osman Paşa bu ariıaya, - hademe 
Mehmedin ver.diği zarftan çıkan - ve 
kendisini o kadar heyecanlı bir telaşa 
sokan kağıdı da (lef) etti. Bu iki Jdğıdı 
büyük bir zarfa yerleştirdi; bu zarfın 

arkasını da, beş yerinden mühürledi. 
Sonra kendi ağasını çağırarak: , 

- Al şunu. Nöbet odasına koş. Müsa
hiblerden birine ver. Derhal arzetsinler .. 
çabuk ... 

Dedi. 
Osman Paşanın bu arizası, Abdülha

mide takdim edildiğfzaman hünIW, ban
yo daireaile nöbet odaamın araaıııda (arz 

fendimiz. 
Demesi üzerine, derhal zarfı açara~ 

içinden çıkan kağıdlara göz gezdirmişti 

ve o dakikada, hünkarın rengi bembeyaz 
kesilmişti. Çünkü, Osman Paşanın ariza• 
sına (lef) ettiği ve (hezeyanname) diye 
tavsü eylediği kağıdın münderecatı, AO. 
dülhamide bir yıldırımdan daha korkung 
gelmişti. 

Hünkar, o tarihte artık (siyaset düzen• 
bazlıkları) nı iyice öğrenmiş, külfilı kap. 
mak istiyen birçok açıkgözlerin hilelcar· 
lıklarına vukuf hasıl etmiş olmakla be· 
raber, gözlerinin önünde sıralanan siyan 
satırlar, onu gene tedhiş etmişti. 

Büyücek bir (takrirlik kağıd) ın ikiye 
bükülmesinden hasıl olan sayfa üzerine. 
frenk kalemi ucu ile yazılmış olan bu sa .. 
tırlar, şu kelimeleri ihtiva etmekte idil 
Allahın kitabı mü.binine, ve §eriatın 
ahkamı celilesine hürmet ve itaati olan 

iman ehline davetname 
Ey Plevnenin şanlı kahraman~ ... 
Bu davetname ile sana şunu iblağ et• 

mek isteriz ki; artık senin yerin Y ıldı.ı 
sarayının levs ve rezalet kaynıyan mu. 
hiti değildir. Artık o muhit ile alakanı 
kes. Zulüm ve istibdada kar§ı cihad illhı 
eden ahrar zümresine iltihak et ... Bu et• 
had uğuruna bütün islam alemi ayaklan
mış.. her diyardan gönderilen gizli m1tıo 

rahhaslar Mısırda toplanmış .. ahrar zilm
rei naciyesinin muhterem reisi olan Mu
rad beyefendinin riyaseti altında. yapılan 
kongrede artık zalim hükümdarın salta
nattan haı'i, kat'i karar altına a1ınmı§tı1\ 
Bu karar, önümüzdeki cuma günü, Fatin 
camii §erifinde tatbik edilecektir. teali 
edenlere, lazım gelen tebligat yapılmışı 
muvaffakiyetin temini için, her türlil 
tedbirler alınml§tır. lşbu emri hayırda, 
ümmeti naciyei Muhammediye arasında 
bulunman, bir farizai diniye ve bir vazı.. 
fei vataniyedir. Muhterem namını dü ba. 
za edecek olan b• · davete icabet et. 1çtı.. 
ma edecek olan illemayı kirama, asakiri 
islama ve ehli imana, muhterem §ahsiye
tinle kuvvet ve kudret ver ... Davet, bi.ı
den .. icabet sizd.en .. m.Uvaf f a.kiyet, Cena
bıhaktandır. 

Bu satırların altında, büyücek kıt'ada 
bir mühür bulunuyordu. Fakat bu mü• 
hür basılırken iki tarafa oynatıldığı için, 
yazısını okumak mümkün olmuyordu. 

Abdülhamid, derhal çalışmasına hitam 
vermişti. Önündeki evrakı, elinin tersi 
ile Süreyya Paşanın önüne iterek: 

- Bunlar, kalsın. Sonra size habeJ 
gönderirim. 
. Demişti. 

Başkatib, hemen evrakı toplamış, ma• 
sanın kenarına koymuş; sessizce salonu 
ter ketmişti. 

* İşte o zaman, artık Yıldız sarayında, a 
korkunç kasırga başgöstermişti. 

Her şeyden evvel. iki hademe tevkif ~ 
dilerek ayrı ayrı odalarda isticvaba çe.o 
kilmişti. Sarayın bütün hafiyeleri de, bJJI 
gün evvelden itibaren Osman PaşanUI 
dairesine girip çıkanları ·tahkike girif• 
mişlerdi. 

Osman Paşa, hünkarın kendisini ccJ .. 
bederek bizzat tahkikata girişeceğini ü.oo 
mid etmişti. Fakat o gün akşama kadar, 
padişah tarafından böyle bir davet vuku• 
bulmadığı gibi, ortalık kararırken; os• 
man Paşa tarafından: 

- Efendimizin bir iradeleri var mı? ... 
Konağıma gidebilir miyim? .. 

Diye vukubulan istizanına da Ahdül• 
hamid hiçbir cevab vermemişti. Onuıı 
için Plevne kahramanı, o geceyi saraydı 
geçirmişti. 

* Tahkikat; saray dahilinde, ve saray hr 
ricinde obnak üzere iki kısma ayrılmıttı' 

.(Devama 13 neti sa;rfada) 
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9 Ağustos 

C ASKERLİK ~AHÜSLERÖ ::J 

Bir Rus - Japon harbinde 
hangi taraf galib gelir? 

Yazan: General H. Emir Erlıilet 
gıoi yeni şimal uzak 

~ doğu hattı ve sözü 
d geçen otomobil cad -

deleri henüz bitıne -
iniştir. Bundan bafl -
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Filistindeki vaziyetin 
resimle hiki yesi 

Motörlil Yahudl poll8 kuvvetıertı F1ll8ttn ıı. d 4 u u -mıntablannd& dem 'faparıarten 11 t"&zifesını 

Yahudi milli bdm aımetıerı, tallm esnasmda 

BQ'fa llaricındeı Tabudl nBbetçUerl 

Na.blu.ıı w Jenln ara.sınası. tahrtb eclll.mıt 

.oıan bir telgraf d~ett 

Bayre. aobklannda patııyan ll.lr bomba 
Ut 6leıılerln ceHdlerl bldınlo'or 

Fillstln h'!dudlannda devriye gezen 
· lnefilz anerlerı. 





Meseleler: Ağustos 
ortasında odun ihtikin! 

mahrukat tacirleri şu iddialan 
(B<ı§tarafı 1 inci sayfada) ~ısı~ürmektedirler; -

s~~~a ~ugünden .:erle~en ve acı a~; oneA _ Odun az kesiliyor. 
duşunduren bu yukselış muayye~ ~ B Nakliye ücretleri eskisine 
rakamda hızını almadığı için gunun - bir misli artmıştır. 
n:ıes~lesi olarak mütalea etmek mev - nazg_~ Odunun istanbu!da paha.~ıya 
sımsız olınıyacaktır. t ld ğını hisseden kesiciler fazla uc -

Geçen sene Ağustosunda .?dunun çe- ~atı. 1
t meg· e bac:lamışlardır. 

k 0 
• ·k ·· k ı ·k· z otuz ku- ıe ıs e " ısı ı i yuz on ur~ş a ı ·ı yu . . · Tacirler umumiyetle fi.at artımını 

nış arasında tehaluf etmekte ' ıdı. Bu b .. maddede hülasa ediyorlar. 
gün 350 kuruşa satılmaktadır. Mahru- u B~ç hrukat taciri şöyle diyor: 
kat tacirlerine sorarsanız; Kışlık efE:·~- ~r d:n fiatları pahalıdır. ·Bunu ka
dimizin gemileri bu rakamda da demır b I eeiyoruz. Lakin bunun bir ihtikar 
atacak değildir, insafsızlık cereyanl~a; o~uğu şeklindeki şayialar yers~. 0-
nna kapılnrak 400 açıklarına ka d un pahalı oluşunun sebeblen nor-
gitmesi ihtimali de mevcuddur. . u~d·r Mal gelmiyor. Eskisi gibi kestir 

Acaba, gazinocu vesair esnafa c;ıra- m~ 
0

1 
l.ar Mal yok alıcı çok.. Bilmem 

.. h t ı c, mahru - mıy r · ' Yet eden sari ihtikar as a ıoı . _ 00 bu sene İstanbullular çok va -
kat tüccarlnrının da mı. ~a~asma ~~ul ~its~; kışı düşündüler, kışlık ihtiyaç -
pıştı? Yoksa bunun kabılı ızah, m 1 1 

her zaman Eylfıl ayı içerisinde 
b . d ? arın d l se eblerı var mı ır. ·· . . .. _ t ine çalışırlarken şimdiden o un a 

.. ~~v~~la belediye iktısad ışlerı mu ;~a kalkıştılar. Bu vaki~iz tehacüm 
durlugune sorduk: .. k h -z depolarına kafi mıkdarda mal 

· · bu kadar vu - enu - Odun fiatları nıçın v • k imkfınını bulamıyan oduncu -
ld"? yıgma k b 

se ı. Iarı şaşırttı. Ama gene san.mayın ı u 
Cevab aldık; _ . a ın fiatlan yükseltmiştır. Hayır, 

- Evet, odun fi~tları yukselmış bu- ~!1 !z geliyor. Pahalıya mal oluyor. 
hnımaktadır. Tedkıkat yapmakta:.ız.d Havalar müsaid değildir. Kayıklar o -

Belediye tedkikat yapadurs.~~: ızsil: dundan sonra bir de havanın düzelme· 
kendisine faydası dokunur duşunc~, b- . . bekliyorlar. Biz şimdi kayıktan 
odun fiatlarının bu zam.a~sız ve se ew ~ı;~ dan alıyor 340 ve azami 360 üze
siz yükselişinin saiklerını araştırmaga rinden satıyor~z. Çeki başında 50 ilfi 

koyulduk. .. 60 kuruş fazla demektir. 
Bir rivayete gore: .. .w . ·· d d' ki· 
Ormanların muhafazsı ve maden ko Dıger hır tuccar a ı~or . · 

rn .. ·· r· t nı temin maksadi1e odun - Odun fiatl'arının fahış bır surette 
uru sar ıya ı k .. . . . , A bebi naklivat -

kat'iyatının durdurulacağı ve odun ya yukselışının ~ e.gane ~~ ld ••. in 
tnanın yasak edilecği şeklinde çıkan şa tır. Navlun fıatları yuksek 0 u~k .ç 
yialar zaman znman meydana çıktığı odun pahalıdır. Yoks~ odunda Y~~<;=n~ 
cihetle bu sene halk mutad vaktinden !iş yoktur. Gene yerınden her z 

1 çok evvel kışlık odun ihtiyacını karşı- ki fiatına almaktayız. Yalnız dnav ~n, 
Jamağa başlamış. Ağustosun ortasında bir, iki misli ~rtmıştır. Bunun ::ı~ı: 
pıa·lara olduğu kadnr mahrukat depo- bi, odun naklıyatında çalışan ~ • _ 
ı J d tehacümü intaç etmiştir. Bu rın nzlığıdır. Bu sen~ ~aradenızde ha 
arın~ a. d ·ma fazla talebi yüksek valar da müsaid değıldır. Odun kay1k-

nun uzerıne aı h r ·d· ı ·yorlar Yok 
fiatlı arzla karşılamağı itiyad a .. nkc ları serbest~e gı . ı~ ghe .embı. t ... yok 

. f mız derhal piyasayı yu - sa odun kesılmesının ıç ır esırı • 
getıren esna ı 
seltmişlerdir. . .. tur. 

Bu, bu seneki odun fıatları~ın ~uk- • seJişini izah eden birinci nazarıyedır. 
İkinci izah tarzı da şudur: 
Muamele vergisi, kuvveti beş bey -

'rden aşağı olan motör kullananlara 
~ teşmil edildiği cihetle odun ke~~e 
r:akinelerinden alınacak yeni vergı~ı~ 

·· teriden temmı 
daha başlamadan muş . d te -
yollarına tevessül edilmesı o una 
sir etmiş bulunmaktadır. 

Oduncular ne diyorlar? .. 

Günahları boyunlarına mahrukat 
tacirleri böyle söylüyorlar. 

Belediye tedkikatım bitirdikten son 
ra ne söyliyecek, bilmiyoruz. Yalnız 
bildiğimiz bir nokta var: Od~n fiatl~rı 
tenezzül göstermediği takdırde aıle 
reisleri Ağustosun ortasında büdcele -
rinde bir .kanunusani fırtınasının sar -
sıntılarını hissedeceklerdir. 

Nusret Safa Coşkun 
Düın kendilerile görüştüğümuı bir 

Hudud h8diseleri harb şekline girdi_ ~ 
. k t ı·cra etmemiş oldukları ılave 

llJaştarafı 1 in<'İ sa11tado.) d 
d v uuntaka a 

Harekatın vuku bul ugu · . · ayısı yır-
tahşı"d edilen Sovyet askennın 6 J 

· ·ktarda a -
nıi binden fazladır. Aynı rnı bududunv 
P<>n kuvvetlerinin de Mançuko 
da bulunduğu bildirilmektedir. kl la 

bır hare e 
edilmektedir. 

a 8 (Hususi) - Sovyet - J apnn 
. ~~ndr halletmek üzere Moskovada, 
ıhtilafını . . Litvinof ile Japon bü
hariciye komıserı an eden müza -

.. k elçisi arasında cerey . 
yu . b" ·· sbet netice vermemış
kere1er hıç ır mu . da ısrar et-
t. İki taraf ta noktaı nazarın 
ır. 

SON POSTA 

Sessiz sinemanın 
meşhur bir yıldızı 

daha öldü 

Pearl Vhite 

Bir vakitler bütün dünyanın Mis Pearl 
Vhito adı altında alkışlamış, sevmiş, be
nimsemiş olduğu sinema san'atkan Mis 
Pearl Wright Parisin Amerika hastane -
sinde öldü. Onun ölümü ile sinemanın ta
rihinde bütün bir devre kapanmı~ ol -
maktadır. 

Belki hatırınıza gelmemiştir. Söyliye-

lim: 
Mis Pearl White şöhretini bugün değil, 

sinemanın sessiz olduğu zaman yapmıştı. 
Onu ayağında çizmeler, saçları rüzgar alv 
tında dağınık ve dalgalı, gözlen senar -
yocuların filminden doğan bir tehlikeye 
dikilmiş olarak görürdük. Uçurum ke -
narlarında yükselen korkulukiarı aşar, 
hareket halinde bulunan trenleıe atlar, 
azgın beygirlerin üzerinde sarsılır, ta -
kibine koşan haydudlara karşı tabanca, 
tüfek kullanırdı. Yalnız cNevyork esra
r1> ismindeki film için 36,000 metre şerid 

çevirmişti. 
Bir gün Pearl White'in on ıki kısımlık 

bir filmin bilmem kaçıncı parçasını çe -
virirkcn merdivenden düşerek yaralnn -
dığı haber verildi. Hastaneye götürdüler, 
tedavi ettiler, iyileşti. Fakat arızaya uğ
ramış olan amudu fıkarisi yü:ıünden bü
tün hayatı için sakat kaldı ve cK.ırmızı 
daire> ismini taşıyan filminden sonra 
san'at hayatından çekildi. 

Bir gün san'atktırm Parise gittiği söy
lenmişti, doğruydu. Neuilly köyüne yer
leşti, bir köşk satın aldı, bahçe ile hay -
vnnla uğraştı. milyonlar harcaciı ve mil
yonlar dağıttı. Geçen yıl Amerikada bir 
borsa paniği çıktığı zaman az. kalsın 
mahvolacaktı, güç kurtuldu, ve aradan 
yıllar geçti. 

Bu hafta başında tıpkı sinema filmle
rinde olduğu gibi onu bir sedyeye yatı -
rarak köşkünden hastaneye kaldırdılar, 

filmlerin binbir tehlikesinden kurtul -
muş olan san'atkfır oradan çıkamadı, 60 
yaşındaydı. Her iki muhasım taraf top ve t:ınbu:ın 

Inücehhezdir. Sovyet tayyarelerı an ° et
tekrar iki defa Kore'yi bombardım. bolu 
lnişlerdir. Buradaki Japon clemır 

mektedir. . b d"plomatik mü· zamanında işgal etmek ve hatta Jnponyn· 
S t Tass aJansı, u 1 

A b" h b t h ovye w daki malumatı yı Sovyetler birliğine karşı ır ar e a · 

battı hasara uğramıştır. . . .1 yapı-
27 Sovyet tayyaresinin ıştır~ı e200 ki· 

lan ikinci bombardıman esnasın. a A rıca 
linin öldüğü haber verilmektedır. Y 
bir çok binalar da hasara uğra~ı~~r ~ar-
Diğer taraftan Sovyetler, bugun ·nı· 

f tepesı 
Pışmaıar esnasında Çangu eng. · J 

3 
• 

~tirdat ettiklerini bildirmektedırlerl. • 
k "b ediyor ar. Ponlar ise bu haberi te zı • 

Japon m~mbalarına göre vazıyet 
Tokyo 8 (Havas muhabiri bildiriyor) -

·· Sov -Buraya gelen son haberlere gore, t 
·ı · e saa Yet kuvvetleri Japon mevzı erın 

' k kullan-22 de hücum etmişler, fakat tan 
. d mamışlar -nıadıkları gibi top ateşı e aç . 

1 b mbası ıs-
dır. Sovyet kıt'aları, yalnız e . 0 . ir-
tlınaı etmişlerdir. Japon mevzılerıne y 

S vyet as -
ll'li metreye kadar yaklaşan o 
'-e 1 . -ıı..-; ··~·· g lı"nmeden terde· 4 r erı, go6 .. s goguse e 

dilmiştir. . e dahil 
J aponlarm Çankuf eng tepesın d ğu 

52 rakımlı noktayı terketmiş bulun u 
Japonlar tarafından yalanlanınaktadı.r.in 

Tokyo 8 (A.A.) - Harbiye nezaretın 
~ st sa ka

bir tebliğinde, Japonların 6 a6u 0 

·ıA sunun dar uğramış oldukları zayiat bı anç 
70 :maktul ile 180 yaralıdan ibaret olduğu 
b. d.. ve bu
ıldirilmektedir. Japonların un 

RÜn uğramış oldukları zayiat, 200 e ba
liğ olmaktadır. .. .. . bi 
Tebliğde Sovyetlerin bugun ınuhıın ç 

zakereler hakkında aşagı rik eylemek teşebbüsü idi. 
vermektedir: b~yük elçisi Şıge· Şigemitsu, Japon kıt'alarının yegane va 

Dün 7 /8/93~, J~~~~ği ~ariciye nalk ko- zifesinin Mançu arazisini müdafaa etmek 
ınitsu. Sovyet er 1 

• .,.. olduğunu ve bu scbebten yalnız teda · 
. . :L"t inofu ziyaret etmısı.ır. l . b l d ğ 

nuserı . ı v tten bilistifade. Litvinof. Ja- füi bir mevzi işgal ey cmış u un u u -
Bu zıyare . ..n evvel Ja· nu kaydetmiştir. 

pon büyük elçisine, bır mk~;:ıamatın ta - Litvinof cevaben demiştir ki: 
h~k~meti namına J · · h.. t pon u u t klifi hatırlata _ Hiç kimse, apon arazısıne ucum e -

tili hakkında !aptığı e memiş ve böyle .bir hücum niyeti besle -
rak demiştir kı: ak Japon ta!'afı memiştir. Japon kuvvetleri. müdafı:ırı kc

Bu teklife cevab ol~hr · t verir ver _ limesini her halde çok garib bir manada 
•c ateşe nı aye ! ·· ·· b k ı· lt ..J hücumlara 'I: kabil muha- alıyorlar. Çunku u e ıme a ınua an -

t t afının da mu d 
mez, Sovye ar mzwnunu hissetmiye· lndıkları, Sovyet budu karakollarına 
semntta bulunmak tl muha _ hücum etmek. bu karakollara ateş açmak 

. ·1 . tir Bu sure e. . . d h . 1 
ceği bildırı mış · . . k •fiyeti yal- ve Sovyet arazısın e at ışga eylPmck-

·hayet verılmesı e} • 
scmata nı bağlı bulunuyordu Fa tir. . .. 
nız Japon tarafına .. nü. Japon kıt'alarının Şigemitsu,. aşağıdakı teklıfı ~e~rar. ile 
kat daha ertesi gu _ 

1 
yPniden tavzif edilmış bulunduğunu bıldırmış -, . . e hucum arına 

Sovyet arazısın.. .. a ta toplar da da- tir: 
bac:lnnmış ve buyuk ç p tl . Man • tki taraf ltıt'aları arasında muhasamat 

,. " topçu kuvve erı, . . f k ' 1 
bil olmak uzere . 1 . d dpvam tatil edilmeli ve ıkı tara ıt a an anlaş· 

· · den faalıyet erın e d ıı... d ki ' il 
Çurya arazısın " . S yet tara- ma vuku bul u,,.. esna a mevz e • 

B un uzerıne, ov l lid" B . .. 
evlemiştir. un k 1 Japon _ cini muhafaza ey eme ır. unu mutea-
f; mukabeleye me~bur 8 mış. k , 

1 
_ kib, hududun tesbiti için, Japonlann da 

1 geri püskürtülmüş ve Japon ıt ~ ~ l<!iirakile Sovyet ve Mançu mümeı;sHle-
ar ksamı Sovyet ara?Jsın- ~· ' b k . 1 ·· d 

geri kalan a 1 d rinden mürekke omısyon ar vucu e 
rının . . ir Bu olan şey er en . . . 
den tardedilmışt · h .ki tarafın ver- getirılmelıdır. 
teessüf duymama~ ~e et~~iı Japon hüklı _ Litvinof da şu mukabil tekliflerde 
diği zayiatın mes u y . w•ld'r bulunmuştur: 

tinde bulmamak kabıl deg~ ı · _ İki tarafın muayyen bir hattı geç -
ın~assan gölü ınıntakasınd8.!;J:rpı~~ memck, bu hattın ötesine gitmemek ve 
lar hakikatte, 5avyet arazı 

Sayfa lt 

fstanbulda sizi en fazla 
sinirlendiren şey nedir ? 
İstanbul şehrini yalnız biz İstanbullu-

lar değil, herkes sever ... Çünkü İstanbul 
§ehri dünya yüzünün sayılı güzel nl')k -
talarından biri üzerinde kurulmuş, fıbi
deleri birbirinden güzel, havası, man -
zarası en!es bir §ehirdir. 

Fakat her güzelin bir kusuru vardır, 

derler. Bizim şehrimizin de birden daha 
tazla kusuru var.clı.r." Ve her birimiz ken
di tabımıza göre şu veha bu kusurundan 
zaman, zaman şikayet eder, dururuz. Ho
şumuza gitmiyen şeylerin teşebbüsü bel
ki onların bir gün tashihine medar olur 
düşüncesile dün İstanbul hemşerileri 
içinde bir anket yaptım. İsim, şöhret, 
meslek, san'at aramadan, laalettayin kar
şıma tesadüf eden İstanbullulardan bir 
kaçına ~suali sordum: 

cİstanbulda en fazla hoşunuza g?bnı -
yen şey nedir?> 
Aldığım cevablan aşağıda yazıyorum. 
Bana bu cevablar yalnız ferdi bir ın -

fialin, bir mizacın veya şu, bu şPyden 
hiddetlenmesinin aksülamelini if arie et
medi. Aldığım cevablardan gördüm ki a
şağı yukan bütün İstanbullular f stan -
~ulda ayni ıeylere sinirlenmektedirler. 

• • 
Balıkpazarında yağcı Hiiıeyin: 

- Kalyoncukulluğunda otururum. Her 
gün işime tramvayla gider gelirim. Ek
:;eri sabah bozuk param bulunmaz ve 
tramvaya beş kuruş veririm. Eminönünc 
kadar üç on paradır. Biletçi bana altmı§ 
para uzatır. Ve con paranız varsa yirmi 
para vereyim> der. Tabii bende on para 
bulunmaz: cEminönüne kadar olursa ve
ririm> der ve mintarafillah Emınönüne 
gelinciye kadar bir gün bile tramvay bi
lctçisinde on para bulunmaz. Ötesi on 
para... On para bir şey değil mma! Her 
sabah bilet ücretinden fazla olan bu on 
parayı bırakmak fena halde sinirime do
kunur .. İşte benim İstanbulda en fazla 
sinirime dokunan şey tramvay bilPtJeri
nin üzerindeki şu on paradır. Ya dört 
kuruş yapsınlar, ya üç kuruş .. Acaba ola· 
maz mı? .. O zaman ben de her sabah si -
nirlenmekten kurtulurum ... 

• Bay Abdürrahman: 
- Görüyorsunuz §işman bir adamım. 

İçki kullanamam. Ancak içtiğim ~"Y su
dur. Halbuki su bizim memleketimizde 
en mebzul şey olduğu halde hesab edile
cek olsa belki de benzinden, hele mu -
hakkak petroldan pahalıdır. Harbi umu
midenberi bir bardak suyun fiatı bir 
kuruştur. İnsnf! .. Bu sıcak havalarda a
caba benim kadar su istihiak eden başka 
bir vatandaş yok mu ki? .. Kimse şikayet 
etmiyor ... Ben evimden çıkıp evime gi -
rinciye kadar günde mübalağasız on beş 
bardak su içiyorum. Yani su için yalnız 
on beş kuruş veriyorum. İşte İstanbulda 
sinirime en fazla dokunan şey suyun bu 
kadar pahalı oluşudur. 

• Bayan Mualla: 
- istanbulda en ziyade sinirime .doku

nan şey plôjlardaki kabinlcrdir. Namuslu 

anlaşma esnasında bu hattın ötesinde 
mevcud ol'abilecek kıt'alarmı geri ça -
ğırmak taahhüdlerini almaları ile be -
ı·aber askeri harekata nihayet verile -
ecktir. Bu hat, Khunçung anlaşmasına 
merbut haritadaki hududdur. Bu su -
retle. 29 Temmuzdan, yani Japon kıt
nlarmın Sovyet arazisine ilk taarruz -
lnrından evvelki statüko yeniden te -
si.c; olunacaktır. Hududda sükunun ye -
niden iadesi üzerine, iki Sovyet dele -
g€:si ile bir Japon ve bir Mançurya de
legesinden mürekkeb iki taraflı bir ko 
misyon, hududa gidecek ve Khunçung 
anlaşması ve buna merbut protokol ve 
haritalar ile tayin edilmiş olan hududu 
yeniden mahallinde tahdid eyliyecek -
tir. 

bir aile kadınının gözleri önüne bu ka -
binlerin iç'inc çiftler giriyor. Envai re -
zalet oluyor. On iki yaşımdaki kızunla 
denize gitmiştim. Bitişik locada konu -
şu lan bazı sözler hak.kında bana öyle 
sualler sordu ki ne cevab vereceğimi §a· 

şırdım. Dünyanın hiç bir yerinde nikah
sız çiftlerin bir kaç saat beraber geçir -
mesini temin edecek bu nevi yerler, aile 
pllıjlarında bulunmaz, tahmin edcrir . 
Çok seyahat etilin. Böyle güpe gündl ' 
herkesin gözü önünde, çoluğun, çocuğu 
karşısında çiftlerin snnsıkı kapalı oda -
lorda saklanıp saatlerce içeride kaldık -
larını ve mülutefelerinin dışarıya taştı
ğını görmedim, duymadım. 

• Bay Fethi Gür•oy: 
- Zevki selim sahibi bir insan oldu • 

ğumu zannederim. Güzeli severim. İstan
bulda en ziyade sinirime dokunan §ey, 
Taksim meydanındaki :f ıskiyelerın altın
daki duvarlar.dır. O fıskiyelerin eğer bir 
güzelliği varsa bunu üstünde bir takım 
renkli sinema afişleri dolu olan ve bo~ 
kalan yerleri rutubetten küflenmiş, pa
muklanmış olan bu duvarların üzerinde 
olmalarında hiç bir güzellik bulunamaz. 
O duvarları boyamak, düzeltmek, sonra 
önlerine scd, sed bir havuz yapmak ve 
o havuzdan fıskiye çıkartmak daha doğ
ru olmaz mı? .. 
İstanbulun b<r:nce en sinire dokunacak 

şeyi Taksim meydanıdır. En güzel bir 5.· 
bidenin l:mlunduğu bu meydana birv 
da.ha itina etmek, etrafındaki binalan 
birbirine uygun bir şekilde tanzim et • 
mek ve bilhassa cephelerinin temiz ve 
boyalı tutulmasına itina etmek lazım de
ğil midir? •• 

Oniver6ite talebe•i Feyyaz: 
- İstanbulda en sinirime dokunan ıey 

Yenipostahanc karşısındaki sokakta bu • 
lunan Kızılay binasıdır. Bu binanın cep
hesi o çirkin kırmızı renkten başka bir 
renkle boyanamaz mıydı? 

• Ôğretmen Hamdi: 
- lstanbulda en hoşuma gitmiyen vey 

Sultanahmeddcki Fransız ekspozisyon l'o
Jonyalının bir köşesinin taklidi olan e .. 
lektrik lambalarıdır. Böyle lambalarla 
dünyanın hiç bir tarafında hiç bir şehir 
köşesi tenvir edilemez. Ciddi dcığildir. 
Hele Sultanahıned ve Ayasofya gihi iki 
muazzam ve eski abidenin etrafında gü
lünç derecede aykırı ve uygunsuz lcal
mnktadır. 

• Bayan Münire (daktilo): 
- 1stanbulda sinirime en ziyade do -

kumın §ey vesaiti nakliyenin pahalılığı -
dır. Bir cumartesi öğleden sonra, bir de 
pazar günleri .denize gitmek igin haftada 
iki lira yol masrafı veriyorum ve buna 
büdcem müsaid değil... Bütün yaz çalı .. 
şıyorum. İki gün deniz bize çok mu? .• 
Nakil vasıtaları hiç olmazsa şu banyo 
mevsimJerinde ucuzlasa... Buna imkan 
yok mudur? Suad Derviş 

de nöbet bekliyen bir Sovyet hudud 
muhafız müfrezesine hücum etmiş ve 
bu tepeyi işgal eylemiştir. Japon bö -
lüğü, hemen derhal gelen Sovye~ tak
viye kıt'alanna ateş açmış ve çarpışma 
sonunda 1 O Japon bombası ile 5 O tane 
kloşetli bomba bırakarak geri çeki~
tir. Bu çarpışma esnasında bir çok Kı .... 
zıl ordu eri ölmüş ve yaralanmıştır. 
Bittabi Japon tara!mdan da ölüler ve 
yaralılnr vardır. Buna mümasil vnk'a -
lar ve hadiseler üzerine yapıhln müte
nddid protestolardan sonra yeni r •t 
protestoda daha bulunmak manasızd· 

Bu sebebden dolayı bu ciheti bey, 
etmeği lüzuml~ görüyoruz ki Sovyct 
hükUıncti, bundan böyle, zamnn za -
man ve cezasız kalacak bir tarzda, ken 
di hudud muhafızlarının ölmesine "f) 

yaralanmasına ve muvakkaten dahi ' -
sa Sovyet arazisinin Jnpon kıl'alım ·
rafından işgal edilmesine müsaade rı • 

Japon büyük eTçisi, bugünkü göriiş
menin mevzuu üzerinde düşün~ceğini 
Vt? bu meseleye yeniden temas eyliye· 
ceğini vftdetmiştir. 

Görüşmenin sonunda, Litvinof, Ja
pon büyük elçisine aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

Japon hüktımetl hududun bir böl -
gesinde muhasamata nihayet verilme
sini teklif edetken, hududun diğer bir 
bölgesinde, bu sefer Grodekovo mmta
kasında, üç ağır makineli tüfek ile mü 
cehhez bir Japon bölüğü, Sovyet ara
zisi dahifinde kain 588,3 rakımlı tepe-

yetinde değildir. Sovyet hükumeti, i .. 
tikbalde, bu gibi vnk'alarda, topçu 'a 
hava kuvvetreri istimali de dahil o .. 
mak Uzere, en cidcil tedbirler alma 
tamamile az;metmiştir. Japon hükQmeo 
ti, Kvantung ve Kore ordularını, mev-o 
cud hududa hürmete icbar ctmelidirc 
Hududda bu bitmez tükenmez hAdise-
lere ve çarpışmalara nihayet verilmell 
1amanı gelmiştir. 
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BULUNAN MEKTUB 1 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, keşif bedeli 

47 .250 liradır. 

2 - Eksiltme 20/8/938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğu su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

Madam Horet eve döndüğü zaman 
Öoğru yatak odasına girdi. Soyunurken, 
çekmecelerinin karıştırılmış olduğunun 

farkına vardı. Muhakkak ki çekmerele
re birinin eli değmişti. Her vakit munta
zam duran çamaşırlar bozulmuştu, bir 
eldiven kutusunun kapağı yarı açıktı. 

Menekşe ve şipr lavanta şişeleri de her 
zamanki yerlerinde değildi.. 

Buralarını kim karıştırabilirdi? Ak
şam, sokağa çıktığı \'akit hizmetçi odası
na çekilmişti. Oğlu Jacques'i ise uyuklar 
bir halde bırakmıştı. Apartımanda uya
nık kalan sade kocası idi. İşlerinin çok
luğu dolayısile bu akşam onunla beraber 
çıkmamıştı. Acaba o mu karıştırmıştı? 

Fakat çekmeceyi açmasındaki scbeb ne 
idi? Birdenbire aklına gelen bir düşünce 
içini ürpertti. Marchal'ın mektubu! 

Evet, muhakkak .. kocası ondan şübhe
leniyordu. Bu şübhelerden kurtulmak 
için bir delil aramak üzere çekmeceleri 
altüst etmişti. 

Acaba bulabilmiş miydi? Yanılmıyor
sa, mektubu mendillerin arasına koy
muştu. Mendiller de karıştırılmışa ben
ziyordu. Acele acele arandı; mektub ye
rinde yoktu .. • 

Mektubu aramak üzere hem çekmece-
leri altüst ediyor, hem de çılgınlığına la
net okuyordu. Marcbal'ın gönderdiği 

bu mektubu neden saklamak budalalı

ğında bulunmuştu? O anda Jmnu ya 
Marchal'a iade etmeli veyahud yırtmalı 
değil mi idi? 
Kadınlık gururuna kapılarak güzelliği 

ve cazibesi hakkında adeta bir rnedhi ye 
mahiyetinde olan o vesikayı saklamaktan 
kendini alıkoyamamıştı. Vakıa Marchal'a 
aşık değildi ama ondan hoşlanıyordu. Ga
yet zarif ve nüktedan bir adamdı. Böyle 
olmasına rağmen ona karşı bir arkadaş
lık duygusundan başka bir şey duymu
yordu. Bazı zaman Marchal'in kendisini 
bir tehlikeye doğru sürükliyeceğini an
lıyor ve o vakit mukavemetini şiddetlen
diriyordu. Marchal kendilerinden hem 
daha zengindi ve hem de birçok ahbab
lara malikti. 
Kocası çok vakit Marchal'larla gezme

ğe gitmez; akşamları, kazancına medar 
olur diye dışarıdan aldığı bazı işleri bi-

Köpoğlu !renkler de bunların da -
marlarını okşamak için Parizin göbe-

ğinde eceleeayip 
bir cami inşa et -
mişlerdir. Ceza -
yerde, 'İ'unusta, 
Fasta anası bel -
!enen arap, fa -
rizde cami bulur. 
Frenk politikası 
böyle orostopoğlu 
bir iştir; akıl, sır 
ermez.. Herifin 

elinden memleketini zafteder, sorama 
bakarsın ona kendi payihtahtında ma
bet yaptırır. Üstelik te tutar, o mabe
ain imamına elçi payesi verir. Gel de 
ağna! Mamafih, şimdik zatına politik 
kolonyal üzerine konferans verecek 
değilim. Senin bileceğin şey, her gide
ceğin yerde değilse bilem, ekserisinde 
aradığını bulacağından temin olmaktır. 

Gelelim domuz eti bahsına: Bu, zcfk 
meselesidir. Yevropada lokantaa gider
sen, Yahya Kemal'in şiir kitabından 

herhalde daha kalın bir Usta bulursun. 
Bunda, domuz istersen domuz, kuzu 
istersen kuzu, yüz çeşit et yemeği ya
zar. Sorama, oralarda tereyağı, bunda
ki gibi lüküs değildir. Tuzlanmış mah
lut yağı frenk bilmez. Sabah kahval
tısmda hangi yağı yoorsa, yemeği de 
onunla pişer. Onu için, katiyen fesfese 
lenıne. Ben, Yevropayı, acizane yelek 
cebimin içi gibi eyicez bilirim. 
Simsarın bu sözlerine Torik, Avru

pad&ki kendi müşahedatını da ilave 
edince, artık İfakat hanıma. diyecek 
söz kalmadı. 

- Pekala! Ahır vaktimde ben de 
biraz memleket göreyim de, gönlüm 
açılsın! 

diyerek yol hazırlığına koyuldu. 
Program ~u suretle kararlaşmıştı: 
Gidecekler: Gurabi efendi, karısı, 

Torik :N'ecmi, bir de Takvor. 
Takip edilecek yol: (ucuzluğuna bina

en) Karadeniz, Köstence, oradan tren
le ve sırasile Peşte, Viyana. Buralarda 

Çeviren : Faik Bercmen .• dllll .. llllİffi 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık i§l~ri genel 

tirmeğe uğraşırdı. Madam Horet ise bu 
akşam gezintilerinden her dönüşte canı 

sıkkın dönüyordu. Bu yerlere olur olmaz 
tuvaletlerle gidemediği için büdcelerinin 
fevkinde masraf yapmağa mecbur kcılı

yordu. 

Kocası evde yapyalnız çalışır, hele ye
di yaşındaki oğlu Jacques'i mahzun mah
zun kendisine bakar bir jıalde bırakarak 
her akşam tuvaletini tamamlıyarak nasıl 
giderdi? 

Ya şimdi bu, bulamadığı mektub!. A
caba başka bir yere koymuştu da unut
muş muydu? Hayır, hayır, muhakkak ko
cası almış okumuştu. 

Marchal'ın, karısını baştan çıkarmağa 
uğraştığını anlamıştı. Bu mektubun ilk 
olduğunu nasıl is bat edecekti? Kocasını 
yatakta mışıl mışıl uyuyor bulunca şaş
tı. Herhalde yorgunluktan bitab düşmüş, 
kalmıştı. Şimdi gürültüden uyanacak 
kendisinden izahat istiyecekti. 

Ah, ne fena şeydi bu! Sözlerine imm
sa bile içinde, karısının hafifmeşrebliği 

hakkında bir ukde kalacaktı. Ya ~archal! 
O da güzelliği ve parasile bir arkadaş 
karısı kandırmağa çalışan bir dost mev
kiine düşrniyecek miydi? Bu ıztırablarla 
karşılaşmadan önce gidip oğlunu öomek 
istedi. 

Ayaklarının ucuna basa basa çocuğu
nun odasına girdi. Jacques muntazam ne
fes alarak, sarı bukleli başı yastığın üze
rinde, rahat rahat uyuyordu. Madam 
Horet karyolaya eğilince burnuna kuv
vetli bir şipr kokusu çarptı. Bu onun la
vantası idi. Ne münasebetle bu kokunun 
buraya gelmiş olduğunu kestiremiyerek 
aklına binbir fikir hücum etti. Acaba 
Jacques hastalanmıştı da, kompres suyu
na, kolonya yerine şipr mi koymuşlardı? 
Demek çocuğu burada hasta ıken kendisi 
eğlencesinde ve zevkinde idi. 

Fakat Jacques, annesinin orada bulun
duğunu hissetmiş gibi idi. Anlaşılmaz bir 
şeyler söyliyerek annesinin tarafına dön
dü; sonra küçücük kollarını, annesinin 
boynuna atarak: 

- Sen misin anneciğim? dedi. 
Madam Horet çocuğunu bağrına basa

rak öpmeğe başladı. Bu öpücüklerin tesi-

rile büsbütün uyanan ç0cuğuna annesi 
sordu: 

- Söyle yavrum bu kokuları nereden 
süründün? 

Çocuk kuş cıvıltısına benziyen sesile 
biraz sıkılarak izahat verdi: 

- E, ne yapayım, sen evde olmadığın 
için bana mahzunluk geldi. Babam, ye
mek odasında çalışırken ben de yatak o
dasına girdim; annem yok bari onun ko
kusunu duyayım, dedim. Dolabda aradım; 
ama anneciğim öyle yere saklamışsın ki.. 
her yeri aradım. En sonra buldum ve ge
tirdim, senin kokundan yastığıma :sür
düm. Yatağa yatınca, bana öyle geliyor
du ki sanki sen odada imişsin! 

Bu sözler üzerine, anne öyle büyiik bir 
şefkat ve muhabbetle, çocuğuna sarıldı, 

ki .. bir dakika sonra odadan çıkarken dü
şunüyordu. Dernek çekmeceleri altüst e-

den Jacquesti. Şu halde mektubun odada 
olması lazımdı. Belki çocuk farkına v~r
madan mektubu başka bir tarafa düşür
müştü. Kendisi de telaştan iyi aramırnıış 
olacaktı. 

Biraz sonra mektubu bulduğu vakit 
bu düşüncesinde aldanmadığını anladı. 

Zalim fakat tatlı olan bu ders seme-re5i
ni gösteriyordu. Düştüğü tehlike, yuvar-

lanmak üzere bulunduğu uçurumdan o
nu kurtarmıştı. Kurtulduğuna biraz 
memnun, biraz da hiddetli mektubu par
çalıyarak ortadan kaldırdı. Hiçbir za-

man sonu gelmiY.ecek olan bu aşk mace
rasını silerken duyduğu sevinçle beraber 
içinde biraz da üzüntü vardı .. 

1" ARINK:l Ntr8HAMIZDA: 

Denizdeki kutu 
İngilizceden çeviren: Neyyir 
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şartnamesi, fenni şartname ve projP.l~ri 2 lira 36 kuruş mukabilinde Sular urnwn 
müdürlüğünden ala bilirler. Eksiltmey<' girebilmek için isteklilerin 3544 liralık 
muvakkat teminat vermesi, 20 hin liralık nafia su işlerini veya bmıa muadil 
nafia işlerini taahhüd edip muvafiakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğı.ma dair nafia Vekaletinden alınmış mütcahbidlik 
vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarınt 2 nci maddede yazılı saatten bir saat ev
\'eline kadar sular umum müclürli.ığüne makbuz mukabilinde vermelerı li -
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul ediLın ez. c2745> c4892• 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınıL 

Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakülteye Amme Hukuku, Ceza Hulru ku, Maliye ve İktisad grupu için birer 

Doçent alınacaktır. Ücret cl75> liradır. 
İmtihB;nlar Teşrinisaninin on beşınde yapılacaktır. Talib olanların imtihan 

mevzularını anlamak için - zarfın kenarına Doçentlik imtihanı kaydının ilavesi· 
le - şimdiden Fakülte Dekanlığına müracaat eylemeleri rica olunur. 
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1 BUYUK PiYANGOSU 1 
~ 4 üncü keşide 11/Ağustos/1938 dedir. ~ - -lj Büyük ikramiye: 50.000 Liradır •• lj 
::: Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle a 
5 ( 10.000 Ye 20.000 ) liralık iki adet mükafat vardır... ~ 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 5 
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SON POSTANIN 
EDEr?l QOMAN\ 

_ 1
1 

_ dikodu düşkünlerinin çenelerini açtL 
- Mümeyyizinkini gördün mü? Ah· 

retlikler gibi başına katran takkesi giy
miş!, Zenginlik, karının aklına dokun-
du .. diyorlardı. · 

Fakat bu laflara kat'iyen kulak a.; • 

madı. Aynaya baktıkça içten hafif bir 
gurur bile duydu. Bazan, pazar günleri 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu kocasile birlikte Çamlıcaya çıkar, Kı -
------------------------------------------------ sıklı kahvesinde otururlardı. O zaman -
birer ikişer gün eğ- Velfıkin, ekonomi - iar, sureta nefretle fakat hakikatte 
lenilecek ve niha - ya ilen hareket et - gıpta ile arkalarından baktığı süslü, 
yet Almanyadan tikten sorama san - şatafatlı, lüküs kanlara dönmüştü. Gu-
dolaşarak Parise marn ki bundan zi - rabi efendi kendisini bu kıyafetle bo-
varılacaktı. yade mesarif gitsin. şamak şöyle dursun, bilakis beğenip de, 

Paris, bizim dört Hülasa, anha min- aşkının yeniden tazeleneceğine yavaş 
'ahbabı bir hafta ha bu rnikdar para- yavaş kanaat getiriyordu. 
barındıracak, eğ - da karar kılındıktan Bir akşam, yemekten sonra, sininin 
lence yerleri- gezi - sonra yol hazırlık - başında, yenilen kavundan arta kalan 
lecek, elbise, çama- larını tamamlamağa çekirdekleri hep birden gevelerken, f-
şır gibi şeyler ora - koyuldular. Gura - fakat hanım nasılsa cür'et edip şöyle 
da . yenilendikten bi efendi, pasapor - bir açmaz yaptı: 
sonra da Gurabi c- tunu yap(ırabilmek - O şapka mı, ne karın ağrısı? Onun 
fendi, doktorun tev- için evinin biri.k - altında saçlarım bir türlü doğru dur-
siye edeceği sulara .rr.iş vergilerini öde- muyor. Acaba kestirsem mi, ne dersin, 
gidecekti. di. Çörçöp paraları- efendi? 

Takvorla başbaşa nı, ~v'kaf ~c~res!~i Gurabi efendinin gözleri fal taşı gibi 
vererek, bütün bu v~rdı. K~ndısıne 1~- açıldı: 
seyahat için lazım cıverd bır kat elbı- _Sen mi? Saçını sen mi kestirecek-
gelecek parayı he - se, bir de kahve ren- sin? 
sapladılar. Kurnaz !fakat Hanı.m şapkayı giyip te ilk defa mahalleliye gorununce... gi fötr şapka al _ 

ermeni, Gurabi efendi ürker de belki ı ticarethanelerinin yanında kam piyon ı dı. İfakat hanım da, Bağlar başında, mo
vaz geçiverir diye, işi elinden geldiği çaı·şısı gibi kalır. distralık yapan bayan Siranuşa, deve tü 
keıdar hafif göstermeğe çabalıyordu. Böylece, Takvorun vermiş olduğu yü bir kostüm tayyör, yani kendi tabi-

- Ne olacak? diyordu; böğün kriz ölçüye göre, tekmil masrafı 500 lira rince bir ckustum tayyar• ısmarladı. 
sebebiylen bütün dünyada J:>adiheva olarak kestirdiler. İfakat hanım bu pa- - Nikahım buzulur. Herif zaten a
gezip, yeyip, içip, kefetmek kabildir. rayı bile çoğunsuyorken, Torik Necmi, yağımın bağını çözmek için bahane 
Milletler, ne olursan olsun, melmekete bilakis: arıyor. 
turist, yaniya ki yabancı seyah gelsin - Ulan, bu zamanda ben beş yüz pa- Diyerekten bir türlü şapka giymeğe 
için, tiren, papor tarifalarından, otel, pelle Mahmud paşaya alışverişe çık - yar.aşmıyordu. Onu bu işe imale etmek 
!okanta fiyatlarından deyşet iskonto marn; esnafa karşı kepaze olmaktan için Takvor bütün belağatını, · Torik 
edoorlar. Tüccar, esnaf dersen genem korkarım. Bu kadar milletin beş ytiz Necmi de bütün bildiği küfürleri har-
öyle: camakan enksesinden kepenekle- kağıt nesine yeter be yahu? C"adı. Nihayet, içi boşalmış bir kaplum-
dn uçtuğunu, sineklerin cambazlık Diye itiraz ediyordu. bağa biçiminde, frenklerin cniniş> de-
ettiğtni seryetmekten ise, arada bir Kurnaz Ermeni buna da karşılık dikleri bir şapkayı başına geçirmeğe 
lükana düşen müşteriyi memnun et - buluyordu.: razi oldu. 
meğe, kaçırmamağa bakoor. Yevropa - Be~ yüz dediysem, olur ki beş yüz Bunun tecrübesini yapmak üzere, gi-
o eski bildiğin lüküs yer değildir. Pa- elli harcarız. Belli olmaz. Paramız üze- yip de ilkdefa mahalleliye göründüğü 
rizin en höyük mağazası bizim Beyoğlu rimizde tabii biraz fazla bulunacaktır. gün, herkesin alayına maruz kaldı; de-

- Ben ya! Şapkayı başıma giydirdi· 
niz ki giydirdiniz. Hiç değilse edebile 
erkanı ilen olsun. Şuracıkta İskele ba
şında bayan berberi var; oncağıza gidip 
ben de bir makas vurduruvereyim. 

- Allah için yakışır ya? 
İfakat hanım, ertesi günü, zevcinin 

pasaportlarla meşgul olmak üzere İs· 
tanbula inmiş olmasından bilistifade 
berbere gitti. Yanına, örnek vazifesini 
görsün diye, turşucunun kızı daktilo 
Seheri de almıştı. Berberin iskemlesi
ne oturur oturmaz: 

- Şu saçlarımı buncağızın.kiler gibi 
kes! dedi. 

Berber yan ciddi, yarı alay, sordu: 
- Ondülasyon da yapacağız mı? 

(Arkası var) 
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Devlet kapıs·ıne1a···e1"1i' yıl 1 
Yazan: Ve4ad 1Jrll 

Ölüler arasındaki maskeli adam 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazıtn 

~~p~shanede yetmiş yaşlarında görünen bir mahbuı 
gozu~e ç:rph. Bu, mavi çuhadan potur ve çepkeni 

temız gomleği ile güzel yüzüne mehabet veren ' 
aksakallı, sevimli bir ihtiyardı 

Ötede insan kemiltler4 etler kay- farksız! ... Gitgide yaklaşıyor!... . -.~evilen bir insanın hayatını, seve- Fakat liva hapishane-s-:-in-d-:-e----- -----
natılıyordu, burada bir cesedin ü - Boğuk bir ses: nın. 0?,l'e~~e~. istemesi bir kabahatse yaşında görünen bir mahbus ye~njş s~.m da genç ve münevver olmasına 
zerine doğru kaynar sular geliyor ve - · Burada işin ne?.. b~nı oldu:ıı.nuz, prens!. .. Fakat bir lerimi derhal kendisine . goz - guvenerek Boyabad kaymakamına hu-
maskeli, gözlüklü bir insan, bu cesedle İki rumçer sanki kalbime giriyo~·· duşma? gıbı parçalamayınız beni!... mavi çuhadan potur çektı. Bu, .!>usi bir mektub yazdım: 
meşgul. Ansızın bir feryad koparıyo- Kaynıyan bir el, bileğimi yakalıyor, hır A. ynı dehşet verici yüz. Ayni boğuk keni temiz gömJeg·i ve gu··zvele çep - «Bekir ağa ve evrakı kanunen aid 

B k 
B ~es ' yuzune olduğu Bo Ab"d h ıum. u da işitilmedi ve uğultular ara- ateş parçası saçlarımı oparıy~r. a:jım " · .. mehabet veren ak sakalı ile, ilk bakış- lundu EV-:a ~ . ma ~emesine i.a~c o-

sında boğuldu. Gözlerim ilerideki teş- dönüyor bir uçurumdan aşagı yuvar- - Duşman olmıyan bu yerlere gir- ta muhatabı üzerinde iyi bir tesir bı- birbirfn eliti ihbar ıle sonrakı 1fade 
rih masalarına ilişiyor. Hepsinin üzerin landığ~ı hisseder gibi oluyorum. Son mez!... rakan sevimli bir ihtiyardı. ilt _ e .uymamakla beraber, Bekir 
de birer insan cesedi yatıyor. Evet, ya- bir hamle: Farkediyorum ki mermer -- Dost olmıyan da bin bir fedal<ar- Değil, böyle temizlikten, intizamdan ~u ~:g:nı arası~da husumet bulund1 .. 
nılmıyorum: Üzerlerine beya~ tüll.er a- döşemeler üzerindeyim ve a~an.an iki lıg::ı ka~l-anarak bu . yerlerde sizi ezen mahrum bir h:,.. 'shaneye dünyanın en ~t" 1 nl~şıldıgına nazaran, isnadın 
tılmış. yatan bu cisimler, bırer y~~an azrail gözü canımı koparmak ıstıyor. esrarı ogr.enme~ezhk edemez, prens!.. mükemmel bir hapishan~sine bile kon- ~ihır~uo ~u~u~a ~üp~e yoktur. Maama· 
leşinden başka bir şey değil. Olu]er Ayni boğuk ses: - Yem~n et kı. yalnızsın!... mıya müstahak görünmiyen bu çok se- . gı~~ lısam C:.ur'etlerin sabit ol • 
rnemleketindeyim ve bu ölüler yurdun- _ Burada ~in ne?. - Yemın ederım!... vimli ihtiyarın _ üstünün, başının te- ~a~~sı ~ubuta n:ıu~accah olduğundan 
da canlı tek insan var: Bu maskeli, es- -- Prens!.. Bir lahza sükut. Canavar yeniden mizliğine nazaran - kısa bir müddetten u ı.~ı takıp ve tacıl ıle masumiyetin bir 
tarcngiz doktor! ... Ona bir de ben ka- _Burada işin ne diyorum sana!... insan oldu gibi. beri burada olacağını düşünerek n~ au once me~dana çıkarılmasını,» mah· 
tıldım. Gözlerimin dehşetle dairelerin- Hayır... Hayır.. Nazım Abad değil - Kalk!.·· zaman getirildiğini sordum: ' re~ane tavsıye ve temenni ettim. 
den dışarı fırladığını hissediyorum. ~e- bu .. tanıdığım insan bu değil... Azrail İki keskin göz, azraillikten çıkıyor ve _ üç ay kadar evveldi ~annederim h~ymak?~' bir kaç gün sonra kaza 
ni artık sürükliyen, kendi kuvvetım yüz değiştirmiş ve onun kıyafetine bü- eiddi bir insan bakışı kesiliyor: cevabını verdi. On gün de kazamız ola~ ~a ett~~e~ı.nın, husumet sa~k~sile ifti-
değil. Vücudüm sanki muhak~n:emden !·ünmüş .. iki çelik kıskaç poğazımı ya· - Ne diye geldin?··· Boyabadda hapsedildim. Bana ettikle- h . gını ıkrar eden muhbırın allı ay 
ayrıldı, ilaM bir kuvvetin tesırıle ma- kalıyor: -Hakkımı korumak için!... ri iftirayı söylemeğe dilim varmıyor t"apı~ cezasın<t :~e Bekir ağanın berae-
kiııe kesilmiş bir cisim· oldu. Yoksa _ Bu dairelere giren buradan canlı - Hangi hak?. Parmağile, yanımda bulunan müd _ me arar verdıgini telgrafla bildirdi. 
tek adını atabilmekliğime imkan yok. çıkamaz .. bilmiyor muydun bunu?. - Karı, kocalığımın hakkını?... deiumumi muavini Ali Rıza efendiyi i- Neticeyi vali paşaya anı.ettim • 
Ölüler diyarında, koskoca bir sult~n Bütün bir ilim alemi bu ilim sulta - - Ya nereden geldin?. ş:ıret etti: • «Merkum Bekirin behemehal cezalan· 
kesilen makineler, biç durmaksızın ış- nının verdiği dehşet karşısında bir an - Azmimin rehberlik ettiği yollar - - Suçumu bu efendi bilir, o söyle- dı~ıl~ası. için iptidai hükmün istinaf 
liyor, buharlar dört yana doğru çıkı- içinde susuverdi.. şimdi yalnız onun dan. sin ... diyerek pek hüzünlü bir tavırla ettırılmesı» ~evabını aldım. 
Yor ve kim bilir hangi esrarengiz yol- boğuk nefeslerini işitiyorum. - Anahtar?··· bcışını önüne eğdi! ~üddeiumumi muavini ile keyfiyeti 
lardan gene kaybolup gidiyor. Mum.- - Cevab ... Cevab ver!.. - Aradım.·· Buldum!.·· Ali Rıza efendi: muzakıere ettim. Bekirin yeğeni hem 
lar, kazanlardaki sular ayni çılg~ıkla _ Prens! ... Prensim!... Yeni bir sükut. - Burada tafsili münasib olmıyan bu tefevvühatın mümzii olmak ve hem 
kaynaşıyor ve muhtelif istikametlere Konuşan ben değilim. Bütün varli - - Burada ne bulacağını umuyor - bir cür'eti Hsaniye meselesinden dolayı de bir masuma iftirada bulunmak gi-
doğru tufanlar salıyor. Yanından geç- ğım, heyecanlara prangalı. dun? maznunu aleyhtir, mukabelesinde bu- bi katmerli bir suç işlemişti. Merku • 
tiğim her masa bana ayn bir dehşet ve- -Sizin için, prens!... - Saadetimi tehdid eden muamma- lundu. mun cürmile, ceza arasında nisbet gö· 
riyor. Bir vakitler mezarlık mahalle - K;skaç boğazımı bırakıyor. Mezardan nm anahtarını!... «Fezahati lisaniye> tabiri Alltıha, rülmediği iddiasile, cezanın art tırıl • 
sinden geçmekten korkan b~n. şimdi hayata döndüğümü hissediyorum. (Arkası vıır) peygamberlere karşı sa vurulan küfür- ması için, karar istinaf ettirildi. 
ınezarlar içinde dolaşıyorum. Ilım yer- •d d • d b• k lere tahsis edildiği için, Hamlacı müte- Meseleyi istinafen tedkik eden Sinob 
vüzüne sığamıyarak sanki mezarlara Abdülhamı evrın e ır aş macerası kaidlerinden olduğu anlaşılan ve ömrü- bdc.yet mahkemesi, müfterinin bir bu-
dalmış. Muhakeme k:u~r~t~ .~e .. yav~ş nün uzun bir kısmını İstanbul sar3yla- çuk sene hapsine hükmetti. 

yavaş eriyor gibi. İ1erısını. duşu~e.~ı- (Ba9tarafı 8 inci sayfada) muşlardır ve Osman Paşanın dairt>sin- rmda geçirmiş bulunan bu muhte~em Hapishanede, bir çok genç mücrimler 
yorum. Bu ölüler memleketınde, olule- d S '] ihtiyarın, padişah aleyhinde bir söz içinde. büyük, küçük günahlar ar·asın" 
rin tek bakimi esrarengiz doktorun ya- Bütün hafiyeler, Fatih, Beyazı , iı ey- deki merdiven ayağına kimin vasıtasi1e , d • 1 , .. 
nı başında, daha nerelere ilerlemek is- maniye, Ayasofya, Sultanahmed gibi ho- koydurmuşlardır? sbylemekten zan altına alın ıgını an a- nasılsa karışmış bir ameli salih gibi gö-

caların merkezi olan muhitlere, medre- (Arkası var) dım. Onu, beyhude yere tazib etmen;ek rürıen şu zavallı güzel ihtiyar böyle 
frvorum, farkında değilim. Büsbütün ı"çı·ıı, kendı'sı'ne başka bı'r şey sorma- haksız bı·r cezadan kurtuldu 

J d rt k selere dağılmışlar; böyle bir içtima vu- ........................ _ .................................... . 

yaklaşıyorum. Esraren~z a am,. a ~. kubulup bulmıyacağına dair gizliden gfa- Kaf Dag"' ın ı a kas dun: 
birkaç metre ötemde. Kim? .. Ne ış go- liye tahkik.ata başlamışlardı. Bu vesilP.- n r 1 -- İşini çabuk neticelendirme,ğe ça-
rüyor? ... Burada işi ne? ... ~okİ~ Ar~- den istifade ederek külah kapmak hülya- (Baş tarafı 7 inci sayfada) hşacağım. Mademki iftira ettiklerini 
lıyorum!. .. O!. .. Ta kendisi.... ~1 - sına kapılanlar, saraya çeşid çeşid jur- bir kamyonla karşılaşmamız gene miim- söylüyorsun. Merak etme. Yalanın 
gını' Mumyalar sırrının sultanı .... nallar yağdırıyorlardı. Bunların içlerin- kündü... ömrü kısadır, dedim, uzaklaştım. 
P ····N,. A-ba"d! Yan kamburlaş-rens azını · · · . de: * Müddeiumumi, o gün akşamdan son-
ınış vücudünün yalnız maske1ef1; ~ey- [Böyle bir cemiyetin akdi ile hal'in ic- Heyetler gidiyor, heyetler geliyor. mü- ra bu meseleye dair olan evrakın dos-
danda. Elleri kalın eldivenler ı~ınd~, rası, sureti kat'iyede muhakkaktır. Bu zakereler oluyor, kararlar veriliyor: cİ- yasını oturduğum eve gönderdi. B:ış
Yarı daire teşkil etmiş pannaklanle b - cemiyeti fesadiyeyi idare edenler, on beş ranın transit yolu bundan sonra Trab- taııbaşa okudum ve daha ilk satırlarda 
rer kıskaç halini almış. Yanı başımda- gün zarfında (ülemayi kiram) dan ve zondur!. .. > Evet ama yağmur yağmamak hadisenin baş1angıcını hatırladım: 
ki masalardan birisine tutunuyor~~· (talebei ü!Um) dan yirmi bin kişinin im- şartile ... Siz ş~ aksiliğe bak1:1 .ki: Bura- Boyabad kazasında bir köyden, o se
"Yıkılacağım gibi.. yere bir cisim duş- zıısını almışlardır.] larda da scnenın on ayı kış, ıki ayı yaz- nelerde cBeşiktaş zabıta amirliği• un
tü .. bir külçecik!... Boğuk sayhalar Diye, Abdülhamidin evh~ını tahrik dır ... Kar kalkar; çamur olur. Çamur vanile maruf olan memuriyeti ifa eden 
salıvermemek için kendimi tutuyorum. ederek nazarı dikkati celbetmıye çalı~rın kuru~a~ağı za:n~n da: Artık yağmur Mü~ir Hasan Paşaya bir jurnal gönde
l'aş bir heykelden farksızım. Yalnız kurnazlar da vardı. mevsımı gelmıştır. . ril~1işti. Burada istitraden arzedeyim 
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Kömür inhisarı - kömür kuancımn 
mutasarnfla belediye reisi arasındaki 
paylaşma puslası - Rus sef"ır ve konso

I06unun harikzedele:ıe ianesi 

Sinobun ihtiyar mutasarrıfı, şahsi 
istifadesi için, ağaç kömürünün yapıl
ması ve satılmasını da belediyenin in
hisarı altına almıştı. Bu inhisarın baş· 
laması için mutasarrıfın belediye rei .. 
sine yazdığı iki satırlık bir tezkere kafi 
gelmişti. 

(Arkası var) 
görüyorum. Maskeli kafa yava.~ ~avaş Şurayi devlet azasından, ve en .. şerir ..................................... !.~!~ .. ~: .. ~~~!!... ki kt>skoca bir müşirin bir mevki, bit 
Yukarı doğru kalktı. Kalın gozluklÖ~ hafiyelerin en cür'e~~a:,ı~rından. b~rı, da- 1 y 

1 
semt karakolu zabıta memurluğuna ta- .................................................... ........ .. 

a:,dına saklı gözler e!t"~~ .!okladı. a ha büyük bir açıkgozlu~u~ etm.ışti. . eni nesriyat yini pek yakışıksız görüldüğü için, ilk 
numdeki kalın ecza tubunun ardınd. [Bu içtima, bir mevludu şerif kıraati l\laske - A. çebov'un en güzel hlUyeıe- defa zabıta amirliği sözü kullanılıyor- Bir doktorun g·· ı ·· k bulunduğum için varlığımı fa:ketmedeı· vesilesile vukubulacaktır.] .. .. rinl bir araya toplıyan bu eser cDünya Mu- du zannederim. Hasan paşa, bu jurnali un U 
~i tekrar işine dalıyor. So~ bır haml. . Diye bir jurnal verdi~~en so~a, butım harrirlerinden «Tercümeler SerisLı nln 26 ncı «Biltahkik icabının icrasile neticenin notlarından 
lle, taş kesı·ımı'ş vu··cudu-mu kımıldata ..... asarı·tın· 

1
. gı"zlice kendısı tesvıye ednek kitabı olarak çıkmıştır. i~'aru derkenarile vilayete göndermis. ,.. 'I'imur devrinde Kadis'ten Semerkand'a se- k · ld b' · -ı 

lliliyorum ve ileri doğru bir adım ~ta· birkaç safdil hoca bulmuş; bunl:rı 0 cu- yahat - Ömer Rıza Doğruyol'un tercüme evıa.' aynı mea e 
1
: yazı ıle orad~n 

tak masa üzerindeki cismi iyice. gore- ma gu:·nü Fatih camisinde mevlud okut- ettiği meşhur seyahatnamenin ikinci cildi da Sınob mutasarrıflıgına havale edıl-
b · · çıkmıştır. mişti. 
ilmeğe çalışıyorum. maya teş~k ~ylc~~tı~k kimseler tevkif Tatlı sert - Değerli şair Faruk Nafiz Çam- Hamlacı Bekirin kardeş çocuğu tara-
Maskeli adamın bir eli, o dakika Şübhe uzerı~e ç . . yanında lıbel'ln mizah şiirleri toplanarak ıcTatJı sert» I nda .. d .1 

elektrik fenerlerini andırır, fakat biraz edilmişti. Zaptıye nezaret~ın .. · adiyle bir mecmua halinde neşredilmiştir. ~~ id~ gon erı en jurnalin mahiyeti 
daha büyücek bir fileti cesedin üzerine bulunan tevkifhane doldugu ıç.ı~, mev- Modern Türkiye - Bu haftalık mecmua- .. .. .. . . 
d rner fl dan bir kısmı, nezaret omıısınm nın 26 ncı sayısı zengin mündericat ve arka cKoyumuz ahalısınden Hamlacıhk -
oğru gezdiriyor.. gözlerim, me.r . . ku ar f daki süvari ahırlarına yerlt>ş- kapağında Orhan Oral'ın renkli bir karlka- tan mütekaid Bekir, maaşlarının bir 

?nasa üzerine yatırılmış cesede ilişır ılış arka tar~ ın .• • . i tahkikat adeta türü ile çıkmışt1r. ka a ·ım · d kı 
v mı t• ·ımiştı. Hulasa harıc . , . .............................................................. Ç Y verı emesın en zarak (Bu 

?nez, müdhiş bir feryad kısık bogazı ırı let şekline intikal eylemıştı. pinti Hamid) memleketi Moskoflara 

Parçaltyarak, ortalığı çınlatıyor .. fer- bi~:::: tahkikatın en feci sa~die~i, Yıl- "lla"' n Tarı·femı·z satm,ıştır. Artık bundan bize hayır gel-
Yadı koparan .benim. Masa üzerinde d cereyan etmekte ı . rnez .. > 
Yatanı tanıdım .. kimya™'r Selim .. bed· dız sarayın a ,. . . ~ o- Abdülhamid: bütün islam diyarından Telı: sütun santımı Iptidaı tahkikattan Bekir ile jurnalcı 
haht ilim kurbanı .. çırçıplak vücudü - ahhaslar gönderilerek .. Mısırda, Mu- aahile 400 arasında bir manda münazaasından do-
llün alt kısmını şeffaf bir kimya m~d- m~r beyin riyaseti altında içtimal~r. ak- sahile 250 layı husumet ve bu sözlerin söylendiği 
desi kaplamış ve maskeli adamın elın... ra bahusus Fatih camısınde l> iddia olunan zaman ve mekanda da 
d k k k ynar dedilerck .. ve · · O ·· ·· h'I 200 ·ht.l"f e i aletten çıkan saruntıra a tatbikine girişilerek kendisı- çuncu •a ı • » ı ı a ve tenakus bulunduğu. ..: .. anla -
su, öbür yanlarına doğru da serpi!.iyor: b~n k~:~:~ıeceğine inanacak ~ada~ bu- Dördüncü •ah.ile 100 » şıldığından, meselenin pek açık bir il-
Gözleriıni korkunç bir kabusun tullen n • "ldi Fakat en ehemmıyetsız ve /f •ahi/eler 60 » tira olduğuna kanaat hasıl etmiştim. 
sarıyor gibi ve bu gözler, :hu tüllerden dala,. degı asıİsız bir söze bile ehemmiyet Son sahile 40 » Bek.irin, Boyabad bidayet mahkeme -
sıyrılmak için sanki dışarı fırladı .. an· hatta ~ '"bhe içinde yaşamaktan kurtul- Muayyen bir müddeı zarfında sinde muhakemesi rnzım gelirken, Si -
sızın uğultu durdu, güneş makinesi,nin ver~r: ti~n bu evhamlı hükümdar, ha- fazlaca mikdarda ilan yaptıracak- noba getirilmesi kanuna mugayir idi. 
ışığı altında bir şimşek çaktı, borm~r- ~a ısa tırdığı tahkikattan ziyade, sa- lar ayrıca tenzilatlı tarüemizden Bu meselenin takibe layik bir şey 
daki kaynar sular sanki donuverdı ... rıçte y P hkik ta ehemmiyet ver- istifade edeceklerdir. Tam, yarun olmadığını vilayete arzettim. Vali pa-
~aske,,.;.,..; ve go··z1ük· lerı·nı· fırlatan _?ir rayda y~pıl~n ta d~ağını başlıca kur- k yfa ilanlar ;..ı.. şa benim Bekiri kurtarmak istediğimi ~......... _ rnişti. Çunku on~ . ve çeyre sa ~ ayrı anlıyarak bu maksadla kendi kendimi 
Çehre, tehdidkar bir şekilde bana dogru 1 an nokta şu ıdı: ~ir tarüe derpiş edilmiştir. bir belaya uğratmaınaklıgv ım irin: 
bakıyor.. kımıldanmak istiyorum, .k~ - ca ~Ne Mısı~da böyle l>i_r kar~~. ve~!- Son Posta'nın ticari ilAnlarına t!Merkum Bek.irin kanun dairesi~de 
lb.ıldanamıyorum. Bu bakış, bir an ıçın- · · · e de Fatih camisınde boyle ır aid işler için §U adrese müracaat behemehal cezalandırılmasını• emret-
de bütün varlığımı taş edebilecek q.:- mı~tır, ~dedilebilir. Bunlar, (Jön Türk- edilmelidir: 
r.ecede korkunç. Bu yüz, tanıdığım bı.r içtıma f dan ortalığa fitil vermek için Dancdık Kollektlf Şirketi ti. 

b r ler). tarad.ıln manevralardan ibarettir. Kabramanzade Ban Mütekaid Bekir ağa ve tahkikat ev-
ltısunın henüz hiç tanınıadığım b ı. tertıb e ı1 en .. him cihet şurasıdır: Bu a- Ankara caddesi rakı Boyaıbada iade olundu. 
nıanza.iası. Tanıdığım bir insandı, a- Fakat ası mu 'ara a nasıl sok- Her ne kadar kendisini tanımayor • 

Güneş banyosunun 
Zararları 

Buraya kadar çok mühim faydaların • 
dan babsettığlm güneş banyosunun f~ı
nl yapılmadığı takdirde zararlarının da 
pek tehlikeli olduğunu söylemek isterim 
Çünkü tabiatın, memleketimizin her ta: 
rafına bol bol bahşettiği bu çok faydalı 
ve parasız şifa kaynağından nasıl ıstlfa
de edileceği bilinmediğinden• yanlış ya
pılan tedavi usulleri ile bir çok kimseler 
hastalanıyor "Ye hatU bazan da ölüyor. 

Fennt yapılmıyan güneş banyosunun 
aksi teslrlerl büyüklere nlsbetle çocuk
larda daha çabuk husule gelir. Bu sebeb
ten çocuklara güneş banyosu yaparken 
vücudün bazı k.ısımlannı hususi surette 
nezaret altına almak Ili.zımdır. Güneşln 

ilk tesirine maruz kalan cllddir. Onun 
için evvelA. cilde bakmalı. Clldln rengi kı
zarır. Daha sonra küçük küçük kabar
cıklar peyda olur, bu bal güneşin hara
retinden husule gelen blr erltemdlr. Ço
çuk o ıece clldin ıüneşe maruz kalan kı
sımlarının yanması acısından uyuyamaz. 
Bir lld gün sonra kızaran kısım üzerln
dekl deri zayif pul pul dökülmiye başlar 
ve kaşınır. Eğer Uk gün bir saatten faz
la güne,7te lı:almışsa cildin rengl laaı kır
mızısı olur. Bu da güneşin içindeki bir 
takım kimyevi maddelerin teslrlle hu _ 
sule gelen bir nevi eritemdir. 

<Devam fedeceğiı) 

Cenb ı.te:ren otaTUcoolm--·-ın r - ....... l.lülll potta 
pul1ı rollamatanm rica ederk. Akit taır~ 
4.lrd• llteldeıı môa.bel•b kalablllr. 
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2V .......... IJ 
Adasındaki Hayalet 

Bisikletle Fransa turu 
nihayete erdi Xaıan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun tJ,p.JdııD 

Karanhktan gelen adam ltal yan Bartali birinci, Vervek ikinci 
Kossan da üçüncü .geldiler 

ve Fransız 

- Ben de öyle olacağını tahmin et
miş li ın. E.. şimdi dönebiliriz. Burada 
yapılacak işimiz kalmadı. 

Alis itiraz etti: 
- Fakat bu biçareyi burada bıraka

mazsınız. 

Drummond cevab verdi: 
~ - Ne yapalım? Herhangi bir tedbir 
ona hayatı iade edemez. Buna mukabil 
eğer zabıta işe el koyacak olursa ken
disini naklettiğimiz takdirde bizim de 
jfadcmize müracaat eder. Halbuki be
nim en çok kaçındığım cihet budur. 

Algi sordu: 
- Adamın ceblerine baktınız m? 
- Evet. Hiçbir şey yoktu. Haydi ba-

kalım yola! Peter beni taş ocağının ya
nında bırakırsınız. 

Entellicens servis'in şoförü: 
- Yarın için talimat vermiyecek mi

siniz? dedi. 
- Etrafa bir göz attıktan sonra ikin

di üzeri Londraya dönersiniz. Burada 
arıyacağımız mühim bir şey yoktur. 

- Siz ne yapacaksınız? 
- Ben de Algi ile birlikte Londraya 

döneceğim, fakat çocuklar size bir şey 
söylıyeyim mi? Bizim haftalardanberi 
bu kadar zahmetle aradığımız hakikati 
şu biçare ölünün bildiğini düşündük
çe i'çim sızlıyor. 

Ve otomobil taş ocağına varıp ta 
durduğu zaman yere atlıyarak: 

- Allaha ısmarladık, dedi. Yarın ko
nuşuruz: 
Uzaklaşan otomobilin arka fenerle

rini gözlerile takib ettikten sonra Al
ginin otomobiline yaklaştı: 

- Haydi bakalım, Heppel sokağına, 
dedi, yarın sabaha kadar dadının evin
de dinlenelim. 

• Üç yolcu, otomobil Londraya yakla-
şıncıya kadar sükut ettiler, orada 
Drummond sordu: • 

- Alis, siz, Bayan Kartvraytın adre
sini biliyor musunuz? 

- Evet, Bayan Turnbuldan öğren-
'dim. 

- O halde yarın geceki işiniz biz e
vi ve bilhassa hangarı gözden geçirir
ken Bayan Kartvrayt'ı oyalamaktan 
ibarettir. İcab ederse ev sahibiniz Ba
yan Trunbul'u da birlikte götürürsü
nüz. Algi bana refakat edecektir. Fa
kat ona ihtiyacınız o!ursa hemen işa
ret edersiniz. 

- Saat kaçta gitmeliyim? 
- Dokuzda. Dikkat ediniz, kadını 

en aşağı bir saat oyalamak lazım. 
- Çok kolay, bu hanım söz söyleme

sini sevenlerdendir. 
- Esasen kendisini ziyaret etmeniz 

için hazır bahane de yok değildir. Ke
derde olduğunu işitmişsinizdir. Fakat 
herhangi bir bahane ile atelyeye gel -
mesine mani olunuz. 

Genç kız: 
- Pekala, emirlerinizin körü körü

ne yapılacağından emin olabilirsiniz, 
dedi. 

Bu sırada dadı ~eriye 6i-rrnişti, 
Drummond: 

- Dadı, bugün üç kişilik öğle yeme
ği hazırlarsın, dedi. Sonra arkadaşla
rıruı döndü: 

- Alis siz evinize sonra dönersiniz. 
Siz de Algi otomobili garaja bırakırsı
nız. 

- Başüstüne! 
- Bana gelince, gidip mevkii keşfe-

deceğim. • 
Drummond tasarladığı keşif seyı:ıha-

tinden akşam saat 6 ya doğru ümidle 
'dolu olarak döndü: 

- Araştırma işinin büyük güçlükle 
karşılaşacağını sanmıyordum, dedi. 

Saat 7 de Alis lokantada akşam ye -
meği yemek üzere apartımanından 
çıktı. saat 8 de Heppel sokağındaki 
evden iki gemicinin sokağa çıktıkları 

görüldü. 
İki arkadaş tam &aat dokuzda içini 

araştırmak istedikleri evin önüne var-

mışlardı. D.rummond zayif bir parmak- ! diğim zaman yakarsınız, şimdi kapının 
lık k~pıyı ıterek: önünden çekilerek duvara yapışınız. 

- I~~e .. ba~çeni~ medhali, dedi. Atel- Sinir içinde beklediler. Dışarıdan 
ye de onumuzdedır. belli belirsiz ayak sesleri geliyordu, 
B~çeye .~rdikleri zaman bir pen- soııra bir elin atelye kapısını yoklad1ğı 

c~renın gensınde aydınlık gördüler ve hissedildi ve o anda hafif bir hayret 
bır muhavere sesi işittiler. Alis ile Bu- nidası duyuldu. Yeni gelen şüphesiz 
yan Turnbul şüphesiz gelmişlerdi. ate1ye kapısının kilidinin zorlanmış ol-
Drumınond bir gölge gibi ateı.yeye duğunu anlamıştı. 

teveccüh etti. Bir saniye müddetle ka- Bir kaç saniye müddetle tereddüd 
pmın kilidi üzerinde sönük bir 1iya elti. Sonra nihayetsiz bir ihtiyatla ka
parladı, sonra bir gıoırtı işitildi, daha pıyı açtı, içeriye girdi. Algi ile Dnım
sonra kapı açıldı. mond adamın hemen orada çömeldiği· 

İki adam hareketsiz durdular. Bu ni hissettiler. 
küçük ses acaba civardan işidilmiş rni' Gelen adam karanlıkta gözetlenmek-
1di? Fakat hayır, etrafta hiç bir hare - te olduğunu anlamadı. El yordamı ile 
ket yoktu. İçeriye girdiler. Drummcnd döşemeyi yokluyordu. Bir aralık bir 
boynundan bir kaç parça kalın kumaş küfür savurdu. Sonra cebinden bir kib
ç-ıkararak pünezlerle atelyenin pence- rit çıkararak çaktı. 
relerine gerdi, bunu müteakip ceb fe- Sırtı Entellicens memurlarına dö -
nerini yakarak atelyeyi tedkike baı>la- nük olduğu için onları görmedi. Drum
dı. Duvarın boyunca büyük bir m;s:ı, mond'un ayağı altında gıcırdamış olan Fransa turunun S iıncil merhalesinde başta giden ilg müsabık (kenarda Fnınsa 
üzerinde de bir çok saatci aletleri var- tahtayı açıyordu, buldu, kendisine doğ- turu birinci.si Bartali) 
dı. ru çekti, küçük bir çukur açılmıştı. 900,000 franklık mükMatı ve 5 tem - kikalık bir fark oluyor ki bunu kapat .. 

Drummondun uğradığı hayal sukutu Elıni soktu. Bir sürü k~ğıd çıkardı. muz 938 de başlayıp 31 temmuza kadar mamn imkAm yok. 
o derece fazla idi ki, kuvvetli bir küfür Yanı başına koydu ve yerinden oynat- devam eden Fransa turu nihayet bitti. Nitekim tur pazar günü bittiği zaman 
savurmıya hazırlandığı bir dakikada a- tığı tahta kapağı kapatır kapatmaz a- Nihayet dediğime şaşmayın, çünkü tur Bartali birinci, Vervek ikinci ve Fransız 
yağının altından bir tahta gıcırtısı gel- yağa kalktı. devam ettiği müddetçe bu spora meraklı Koş.san üçüncü geliyorlar. 
eli. Adam becerdiği işden memnundu ve olanların hepsi 25 gün durup dinlenme - Belçikalılar ekip halinde birinciliği al-

Drum.mond hemen fenerini söndüre- bulduklarını almak üzere yere eğili- ! den bu heyecanlı müsabakayı takib et- dıkları için müteselli oluyorlar. 
r~k 1\l~i'ye sordu: yordu ki, demirden iki elin boğazına j tiler. Sabri Şükrü 

- Işittiniz mi? yapışb.ğmı hissetti ve yüzüne çevrilen Paristen kalkan ve bütün Fransayı do-
- Evet. bit' elektrik fenerinin göz kamaştırıcı l~arak tekrar parise dönen bisikletçileri Antrenör kursundan 
- Ceb fenerini siz tutunuz, söyle - ziyası altında sersemledi.(Arka.n var) on binlerce halk karşıladı, o gün Faris 

büyük bir bayram günü yaşadı. yeıı·şen 18 monı·ıo .. r 

~~!~ 
Fransada beş yaşından doksan yaşına 

kadar herkes akşam toplantılarında yal- •t ı • .11., nız bisikletçilerden konuşurlar. vazı e erıne gı 1 er 
Fransa turu yalnız Fransızlara mün -

hasır değildir. Bu sporda terakki etmiş 
bir çok milletler yarışa iştirak ederler • 

Bu sene İtalyanlar, Fransızlar, Belçi -
kalımr, Lüksemburglular, Holandalılar, 

,.. , 
' 
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SOLDAN SAÖA: 

ı - Sigara kutusu - karısı. 

2 - Adaletle idare eden - engel. 
3 - Bir tanecik - zaman. 
4 - Aceleci - bir nota. 
5 - :Eşeğin sesi • erkek • istifham nidası. 
6 - Müezzinin ezan okuduğu yer - oir 

nota. 
7 - Büyük taş - fazla olmıyan. 
8 - ıÇıkıpıın zıddı - alfabenin son har

finin okunuş şekil - şart I:\hlkası. 

9 - Resim yapan. 
ıo - Anıt - mlla. 

Bugünkü program 
iSTANBUL 

9 Ağustos 1938 Salı 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. H.50: Hava

dis. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: E
minönü Halkevi namına: Nüsret Safa (Bizde 
Tulüat). 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ~
yarı: Orenvlç rasadhaneslnden naklen. ve
dia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musik1s1 ve halk şarkıları. 20.40: Hava r:ıpo
tu . 20.48: Ömer Rıza Doğrul tarafından a
rnbca söylev. 21: Saat ayarı. Orkestro. 21.30: 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Senfonik e
serler: Plak. 22.50: Son haberler ve ertesi ~ü
nün programı. 23: Saat ayarı. 

ANKARA 

Almanlar yarışta yer almışlardır. 
İçlerinde en kuvvetli ekip Belçikalı -

lardı. Yarışı kazanmak ihtimali de İtal -
yan Bartali üzerinde idi. 

Birinci gün Faris, Kan (215) k.ilomet -
relik yolu Alman Olerbek bu mesafeyi 6 
saat 25 dakikada aldı. Ve adet olduğu 
üzere sarı fanilayı giyeli. 

İkinci merhale; 237 kilometre idi. Lük
semburglu Majerus bu yolda birincj oldu 
ve sarı fanilB.yı giydi. 

Üçüncü merhale; 238 kilometre idi. Bi
rincilik gene Majerusta idi. 

Dördüncü merhale 228 kilometre idi. 
Majerus gene birinci idi. 

Beşinci merhale Bordo idi. 198 kilo -
metre olan bu yolda Majerus hfilA birin- _lnkm'ada monitörlerden biri çalıltTkeft 
elliği muhafaza ediyordu. Futbol federasyonu antrenör kunun .. 

9 Ağustos 1938 Sah Altıncı merhale; 223 kilometre idi. dan çıkan yeni monitörlerin vazifelerl 
öliLB NEŞRİYATI: Dört merhalede birinciliği muhafaza e - başlarına gittiklerini yazmıştık. 
14.30: Karışık plak n~riyatı. H.50: Plakla den MaJ·erus bu parlak zaferı· kaybetti · Kursta on sekiz monitör muvaffaki • Türk muslklsl ve halk şarkıları. 15.15: Ajaruı Fransız Sedük sarı fanil!yı giydi. 

ha!;~~ NEŞRİYATI: Sedük otuz beş yaşında ve ıki defa yetle imtihan vermiş ve aldıklan dere • 

YUKARDı\N AŞAÖI: 
ı - Sigara külü dökmlye mahswı 

icar. 

Fr t k celere göre seksen, yüz ve yüz yirrnı lira 
18.30: Karı.şık plak neşriyatı. 19.ı5 : Türk ansa urunu azanmıştı. 

tabak- musikisi ve halk şarkıları <Makbule). 20: Sa- Ye.dinci merhale; 115 kilometre idi. Se- üzerinden maaş ve otuz beş ıle doksan 
at ayarı ve arabca ne~riyat. 20.15: Türk mu- dük gene birinci. • lira arasında harcirah almışlardır. 
slklsl ve halk şarkıları (Sa!Ahaddln). 21: Ke- Sekizinci merhale; 193 kilometre idi. Futbol kurswıdan üç atlet te monitör-
man solo: CProt. Necd~t Atak). Piyanoda: Bu merhaleye kadar düz yollarda giden 

2 - Bayağı - inanmak. 
3 - Bir nevi içki - fena olmıyan. 
4 - Yüksek ka.lbll. George Markovitz. 21.15: Stüdyo salon or-

k t 22 AJ h b 1 rı h bisikletçiler Pirene dağlarını tırmanacak-
5 - Balkanlarda çaldıkları bir çalğı es rası. : ans a er e ve ava raporu. 

bir nota. - 22.15: Yarınki program ve İstlkl§.1 marşı. lardı. Otomobillerin bile güç çıktığı irti-

6 - İmal eden - kapıyı tutan demir. 
7 - Beyaz - hasis. 

8 - Genişlik - bir nota. 
9 - Prensip - örnek. 

·;················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••···~· falara çıkın.ak hiç te güç değildi. 
Birinci Vervek geliyor ve san fanUAyı 

giyiyor. 
Dokuzuncu merhale; 260 kilometre. 

eczaneler Nöbetci 
Ba gece nöbetcl otan eczaneler şan • Vervek birinci. İtalyan Bartall ikinci. 

10 - Para ve e§ya ile yardım - bir şeyin Jardır: 
yerine bir dlğ'erini koyma. İstanbul cihetindekiler: 10, 11, 12 ve on üçüncü merhalelerde 

, 9 ,, 
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.iı.ıııelld bulma.ccm.ın Juılledilmi,t ıeJdf 

Ak.sarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab- vaziyet hiç değişmiyor. 
dülkadlr), Beyazıdda: <Belkıs), Bamat- On dördüncü merhale, Alp dağlarım 
yada: CTeofilos), Eminöoünde: CHüse- tırmanırken Bartall birinciliği alıyor ve 
yln Hüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), sarı fanilayı giyiyor . 
Fenerde: (Vltali), Şehremininde: <Ham-
di), Şehzadebaşında: <İ. Halil), Kara - Vervek ikinci vaziyette gidiyor. 
gümrükte: (Arif), Küçükpazarda: (Ne-- Birinci ile ikinci arasında yirmi bir da-
ca ti Ahmet), Bakır köyünde: <Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: coeııasuda), oaıa

tada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: (Li
monciyan), Panga.Itıda: CNarglleclyan), 
Beşlkt~ta: (Süleyman Receb). 

Bobz:içi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜskUdarda: ( İmrahor ), Sarıyerde: 

(Osman), Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: 
CTanaş). 

Nişantaş klUbUnUn senelik 
toplantısı 

Nişan taş K.lübü Hey' eti İdaresinden: Klü
büm üztln senellk toplantısı yapılmış ve ida
re hey'etl şöyle seçllmtştır: 

Başkan - Şadi Tunçer, 1k1ncl başkan -
Halll Soysal, kA.tibi umuml - Lıltıt Şankay, 
umum! kaptan - Ali Oral, veznedar - Ah -
med, yedek A.zalar • Hakkı Ülker, Mahmud .. ...._ _____________ _,.... Kefeli. 

1 

lük diploması almıştır. Kursta muvaffa .. 
kiyet gösterenlerin belli başlıları şun "' 
lardır. 

Galatasaraydan PilAv Hüseyin Edir "' 
neye, Altınordunun eski solaçıtı Haydat 
Trabzona, eski Darüşşafakalı Alteddiıı 

Ad.anaya, Altınordudan Baron Feyzi Ka1 
seriye, Beşiktaşlı atlet Muhsin Sam1UD1t 
.Gençler Birliğinden Seliın Kııstamonuya. 
Atlet Faik Ankaraya, Üeküdarh kü~ 
Orhan Diyarbakıra, Beşiktaşlı atlet Sa ~ 
lAhaddin Balıkesire, Galatasaraydan RI" 
sim Bursaya. 

Vefahlarm toplantısı 
Vefa İdmanyurdunda.n: 11/8/938 Pereenı' 

be günü saat 18 de yurdumuz merkezinde 1' 
pılaca.k toplantıda spor şubelerine :taptaıl 
seçileceğinden faal sporcu Uyelerlm1zln ı.ı
meler1 rica olunur. 

Fransa futbol kupası 
1936 - 1939.Fransa kupasına 721 

klüp iştirak etmektedir. İlk karşılal ' 
nıalar 11 Eylfilde başlıyacaktır. 



~;:::=========::::~~~7.:-:.:::ı Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
İstanbul - Bandırma - İzmir 13 saat 45 dakikada 

Sus vapuru ve ekspres trenlle 
Sür'at postalan 

Pazartesi, Çarşanba, Cwna ıib11eri 
815 1zmirden K. fstanbuldan K. 

Bandırmaya V. 
Bandırmadan K. 
İzmire V. 

f stanbuldan K. 
Bandırmaya V. 
Bandırmadan K. 
İzmire V. 
İzmir.den K. 
Bandırmaya V. 

12.30 Bandırmaya V. 
l3,10 Bandırmadan K. 
22.00 İstanbu1a V. 

Adi Yolcu seferleri. 
20.00 Cumartesi 

5.30 Pazar 
6.30 Pazar 

16.00 ,Pazar 

12.00 > 

21.30 > 

Salı 

Salı 

Çarşamba 
Perşembe 
Perşembe 

Perşe.m'be 
, 
, 
• 

7.30 
·16.30 
17.30 
22.15 

Cumartesi 
Cumartesi 

, 

» 
Bandırmadan K. 22.30 > > Cu a 
1stanbula V. 6.30 Pazartesı - m ra ilin olunur. 
Bu tarifenin 5/8/938 tarihinde tatbike başlandığı sayın yol~2931> c5206> 

~ lı kArgir mağaza bir ıene 
. Sirkedde istasyon hududu dahilindckı 3~ r:':u~ara 

11 
de Sirkecide 9 işletme 

nıüddctle ve pazarlıkla 20/8/938 Cumart~sı gunu saat b d li l320 liradır. Ta
binasında kiraya verilecektir. Bir senelık muhammen e e 

1
A undır şart-

. müracaatları az · ' 

Ankara borsası 
-···--

Açıllf • kapaDlf fiatlan 8 -8- 9'8 

ÇBKLBR 

Açılı, Kapını, 

Londr& 6, 1976 6,20 
Nn-Yortı= 126, 701)() 126,7676 

Parl.I ,,475 3,475 

Mlllno 6,665 6,6675 

Cennre 18,985 28,995 

Amsterdaın 69,175 69,20S 

BerJJn !I0,80 G0,82 
Brüueı 21,4326 21,·H 
Atln& 1,lJö 1,13S 
Sotyl. ı.63 1.53 
Prag 4,S62ö 4.S55 
Madrld 6.1975 6,20 
var§OT& 23.61 13.62 
Budapeıte 14.79 14.80 
Bükret 0,9m 0,9325 
Belgrad 1,855 2,8675 
Yokobamt !6·18 '6°195 
Stokholm 31,9525 .Sl,965 
MOSkOT& 13,6626 ~ 612S 

ESHAM 

Anadolu om. " 80 
peıın 40 70 40 90 

liblerin % 15 nisbetinde pey akçelerile komısyona 
111 ·1 kted'r c5 > nameler parasız olarak komisyondan verı me ı · --------

A. şm. ~ eo n'1eıı 
Domont.ı - Nektar 
Aslan çtmento 
MerJı:e:ıı Bank&a 

12 36 12 .sa 
102 60 102 60 ...... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
. . . . i mucibince satın alınacak 

I - Idareınizin Gaziantep fabnkası ıçın ıart~a:nes . al dil ediğinden ye-
800 ton rekompoze maden tömüril 3/8/938 tarıhınde ıh e e em 

niden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuş~ur. . 
7600 

lira ve muvakkat 
lI - Muhammen bedeli beher tonu ~.20 lira hesabıle 

teminatı 570 liradır. . .. .. aat 10 da Kaba-
nı - Eksiltme 20/8/938 tarihine rastlıyan Cumartesı gunu s I ktı 

. 1 k · unda yapı aca r. 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı 8 ım omısyon lı b.lir .. . ... geren şubeden a na ı . 

IV - Şartnameler parasız olarak hergun sozu , ·· nme a-
v - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ~aa!te 3

1
° 7·5 guve 5130 p 

ko · a gelmelen ilan o unur. c ., ralarile birlikte yukarıda adı geçen mısyon -
ı Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 

M. M. V. den: . d ü "ks k mimar ve bir in~aat 
1 - Milli Müdafaa Vekfıleti ınşa2t şu,besın e. ~ yu . e . . . 

f 1 kt r Talihlerin hizmete gırdıklennden ıtıbaren ıki sene
en memuru a ınaca ı · iki' A k d '"" 

ı c:arttır ralible rin aşağıda yazılı vesa n ara a m. 
den evvel ayrılmama arı -s • • • • • • 
..... . i t c:ubesine bizzat veya tahrırcn ve ıstıda ıle taleb edeceklerı 
m. Vekaletı nşaa ~ .. .. 
~ t "kdarının da gösterilmek t11:ere rnuracaatları. 
ucre mı . 1 t d'kli ı· A _ Kendisinin evli ise ailesinin nüfus tezkeresı, ası veya as ı sure ı. 

B - Askerlik vesikası. 
C - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikaSL 
D _ Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. y • 

E _ Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış oldugu vesaık. c217> -c5229> 

Ad ada Otel ve Konserhol Yaptır1hyor. 
an R. . d Adana Belediye ıyasetın en : 

. · t af dan Adanada ATATÜRK Parkında projesi mu-
1 - Adana Beledıyesı ar ın 
. k hol yaptırılacaktır. 

dbınce bir otel ve onser . . t bedeli 84629 40 liradır. 
· .. bu bınalarm ınşaa ' 2 - Şartnarnesıne gore . ·6347 20 liradır. 

3 - Bu inşaatın muvakkat temınatı ' . tevfikan Ağustosun yirmi 
f l'le ve şartnamesıne 

4 - Eksiltme kapalı zar usu ı d" Encümeninde yapılacaktır. 
beşinci Perşembe günü saat onda Bele. ıye b ~ 11 şartnamede yazılıdır. 

5 - Eksiltmeye girme şartları, .proJey~ a~ 'nden dört lira yirmi iıç kuruş 
6 - Proje ve diğer evrak Beledıye mu asc esı 

lnukabiJinde alınabilir. t klif mektublarını ihale gü-
7 - Taliblerin usulü dairesinde hazı~lıyac~klan k~uz mukabilinde vermeleri 

nü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine b.ır ~:ten evvel Belediyeye göndc
\'e müracaat hariçten vaki olacaksa keza aynı sa 
?ilmiş bulunması ilfuı olunur. c4932> 

M .. dürlüğtlnden :_ 
Emniyet Umum U .1. d bıtamemurlarıiçinmaa 

f Şerait dahı ın e za .. .. 
1 - Şartnamesinde yazılı evsa ve kumaşı umum Mudurlukten 

~-- lb. in valnız . . ı "41Sket azı 3800, çoğu 4187 takım e ıs:n ~. d aid olmak üzere dikim ışı kapa 1 

\?erilmek ve diğer bütün levazımı muteahhı .. e .. t 15 de eksiltmeye konul -
?arf usulile 16/8/938 tarihine müsadif Salı gunu saa 

llluştur. . . 
00 

kuruş fiat tahmin edilmiştir. . 
2 - Beher takım elbise ve kasket ıçın 5 k. u· enlerin Emniyet Umum MU-
3 . .. "'k ve alma ıs Y - Bu işe aid şartnarneyı gorm .. 

dülüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları: 
13 

kuruşluk teminat makbuz 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1570 Iıra ve 2490 sayılı kanunun 2, 

• teklif mektublarını k . 
'1eya banka mektubunu muhtevı .

1 
gu~nü saat 14 de kadar omıs--

3 ınaddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksı tme 
~ona teslim etmeleri. c2744t c4891> 

.....__ .. . E stitüsii Rektörlüğünden: 
Ankara Yuksek Zıraat n lik emleri olan aşağıda isim 

1 nın bir sene Y 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvan arı . a ık eksiltmeye konulmuştur. _ 

'le mikdarlan yazılı 9 kalem hayvan yeınlerı ç d Rektörlük binasında mute-
2 - İhale 27/8/938 Cumartesi günü saat 11 e 

§ekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. . t 341 25 liradır. 
uvakkat ternına · · · üd'" 

3 - Muhammen bedel 4550.25 ve m almak istiyenlerin enstitü daıre m ur-
4 - Fazla izahat ve parasız şartname 

lügu~-ne müracaatları. c2946> c5204> f' t Yekfuı tutarı 
Beher kilo ıa ı 

İsim Mikdan 

Aıpa 32500 Kile 
Kuru ot 30700 , 
Saman 12500 > 

Ruru yonca 9500 > 

'Yulaf 2000 • 
'Yataklık ot 1500 > 

> Sap 1000 > 

}{epek 600 , 
l{ijsbe .susana 3000 • 

6 
4 
2.25 
7.5 

7 
2,5 
3 
3,5 
1 

> 

» 

• 

1950.00 
1228.00 
281.25 
712.50 

140.00 
37.50 
S0.00 
21.00 

150.00 

ı Banlı:aaı 

·reıeton 

JO 10 
• ııo 

tttıba\ n Deliı
Şarıı: Del1rmen1 
TerJı:oe 

11 fi() 11 60 
ı 05 
1 

İSTİKRAZLAR 

Tt1rk borcu ı P8llD 
Açılıı 

19 126 
• • ili • -· • • 1 •&deli 19 076 19 075 

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

Ege Tiyatrom Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşJan 

Bu akşam 

OskOdar Beyleroğlıı 
bahçesinde 

KANLI GECE 
Sabriye Tokses konseri 

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

Son Posta 
Yevmi, SlyasJ, HavadJ.s ve Halle cazeLe.sJ 

Yerebatan, Çataıçeşme aotat. 23 
İSTANBUL 

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

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 fOO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurUjtur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eoralr 6eTİ verilmez. 
ilanlardan me.'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuıiıfluıı: 
Pul illvesl lhımdır. ..................................... ____ ! 

"' : Posta kutun: 741 İstanbu) 
i Te lgral : Son Posta 
1 Tele/ota : 10203 ı 
\............ J 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa.ITUf hesablannda en az 
5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralik 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 " 
4 • 250 9 1,000 n 

40 n 100 n 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 tt 

120 H 40 " 4,8()(} H 

160 " 20 " 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesaı,Jarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düş:miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Yapı İşleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankarada jandarma matbaasının ikmali inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 22/8/938 Pazartesi günü saat 10 da Nafıa Veltaletinde yapı işleri 

eksiltme komisyonu odasında knpalı zarfusuliylc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 100 kuruş bedel mukabi

linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası ibrazı lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten :bir saat ev
veline kadar yapı işJeri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c5145, 

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 fobrikasınd-a bir kazan ve 
iki bomba içinde 4 ton zeytinyağı satılığa 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 ile dip yağı ayn ayrı kaymelerle ve yağların satı
şından sonra diplerinde kalacak posalar dahi ayrı kayme ile satılacaktır. Dede
köy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 er tonluk ve 2 tanesi de birer tonluktur. 

Açık arttı~a 19/8/938 Cuma günü saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde yapı
lacaktır. Numune ve asılları her zaman görülebilir. Arttırmaya ijtirak edecek 
?lanlar % :•5 muv~kkat t~nat vereceklerdir. Yağlar mahallinde teslim olup 
ihale bedeli peşindır. Taliblerle fazla malumat almak istiyenlerin Aydın vakıf
lar idaresine miiracaatları. c5099, 

Nafıa Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere: 
3077 .sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mühendis veya 

mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksele mühendis ve
ya yüksek mimarlık ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 sa
yılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar . . 
dıploma ve ruhsatnamelerini yeni ünvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde 
bulunduklarından haiz olduklan diploma ve ruhsatnamelerle birlikte Vckaleti-
mize müracaatları ilan olunur. c5147> 

latan bul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Verem Sanatoryomuna lizım olan 85 kalem iliç ve tıbbi malzcrr., 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 Çarşamba günü saat 10 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İ!,. 
timat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1797 liradır. • 
3 - Muvakkat garanti 134 lira 83 k\fruştur. 
4 - İsteklller §artnameyi hergün komisyonda görebilirler. 
6 - İstekliler cari seneye aid Ticare~ Odası vesikasile 2490 sayılı kanund;ı 

yazıh belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka m ,_t b . 
b. l'kt bell' gün tt ko • . ~ ... u u ııc ır ı e ı ve saa e mısyona gelmeleri. c4808> 



IŞT AHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLiK 
EKŞiLiK - GAZ - DiL PASLIGI - BARSAK 

AT ALETi .. INKIBAZA ({ARŞI 

HASA MEYVA OZO KULLANINIZ 

G Z ·_z 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, sinalko 

§cftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerlidir. Bu mey
valarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve kullanışlı olduğun
dan evlerde, gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla kullanılmaktadır. 
Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemi§ olurlar, 

hem de mide, barsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak sıhhatlerini 
kMUrl~ • 

25 • 40 - 60 • 100 kuruttur. 

vacudnnnzde attı, sancı, sızı, 

kırgınlık, tlı'oerme hisseder et· 
mez hemen bir kaş& 

GRİP İN 
alınız : rabatııziıtınız hemen 

ıeçer 

RİPİ 
Baş ve diş uğrılanna, gripe, soğUk 
algınlığına, romatizmaya karşı 

en tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

GRİP İN 
lsınine dikkat. Taklidlerinden 

sakınınız ve Gripln yerine baş· 
ka bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

-.mı> Diş T ABIBI '-
RATIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 
No. 26, Kat ı de hergon öğleden 
sonra saat 1' den iı> ye kadat 
hastaları kabul eder. ................... ,, 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
BGtlln dünyada birinciliği tudik edilmit sıhbJ güzellik kremle
rldir. Gece için yağlı • gündüz içi~ yağsız ve halis acı badem 

çeşidleri vardır. Husuıi vazo ve tnblerde satılır. 

INGlıJZ KANZUK ECZANESi 
. Beyoğlu • İstanbul 

SOLUCAN dediğimiz barsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocuklann barsaklanna yapışurak kanlarını emmek suretile 

bUyüyen ve üreyen muzur hayvanlardır. Bunlar 

BAZIMSIZLIOA, BANSIZLIOA ve bir çok 
BASTALIKLABA 

sebeb olurlar. Kann şişmeleri, burun ve makad Kaşınmalan, ishal, 
oburluk, stılya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayrltabit hal

ler görUnl\r. Bunnn na.cı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

"'"'.•H\ı"ıılM'iı içi 
fiati 20 kuruştur. 

Mudanya karıısında 

ARMUDLU KAPLICASI yeniden açıldı 
Radyo · Aktivltesi en çok olan kaplıcadır. Romatizmalara, Nlkrlse, 
Asabt hastalıklara, Tenasül soğllkluğuna ilah.. çok iyl gelir; daha etraflı 

bilgiler edinmek istiyenler, Dr. Mustafa Hakkının 

( Bapııcaıar Hakkında Genel Bilgiler ve Ar
m11dla Bapbca11 lla••ında Uml Tıdkllrler ) 

isimli kitabcığım (İkbal) kitabevinden tedarik edebilirler. 
44 sabile l O kuruıs. 

Kaplıcada yatak ücreti yevmiye 2 liradır. Bir hartadan fazla kalanlara 
% 15. aile lle olursıı % 20 tenzilat. isteyenlere tabldot yemek de verilir. 
Bir banyo 50 kuruş. 10 banyoluli karnede % 20 tenzilat. Trat vapuru 
ile lstanbuldan 2 saatte gidilir. lskalede otobns servisi vardır. 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
Lüleburgaz kasabası içinde veya yakınlarında açtırılacak Arteziyen koyulan 

için mütehassıs olanların Lüleburgaz Belediyesine müracaatları ilin olunur. 
c521L 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV ·KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktttki mnşk11ltt gôı 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sablır. 

Güneş banyosu 
alacaklara 

n·. 
GUneşin yakıcı şualarından vika· 
ye etmekle beraber cildin daha ça· 
buk esmerleşmesine yardım eden 

. uzu 
tereddOdsUz ve kemali ıOkQneUe 

alınız. 

l!J1 ;l•l!i1 
Gii.neı banyosunda yanan cildin.l
zin. yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi Jsemali · mu.vaff akiyetlı 
kullanılır. 

ViROZ.A 
Patını bir kere tecrnbe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostlan

nıza tavsiye edeceksiniz. 

ViROZ.A 
Bir gozellik kremi değil, mntehas· 
sıslar tarafından istihzar edilmf~ 
sıhht ve faydalı bir cild melhemidir. 

•• 
DOKME BORU 
FABRİKASI 

- . 

fSTANBUL-Şf$Lİ-Hanımooru rr.ıı-ls 
Tflı40291 

1 i"i"i 
. ı 

FIAT: 15 ı kune 

Doktor 

lbrahim Zati Ôgel 
Belediye karşısında, Piyerlotf 
caddeslnd~ 21 numarada heqQD 

utleden sonra hastalarım kabul 

~---~eder. 

················••41••····························· ......... .-. 
' Son Posta Matbaası ................................ 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emef 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLEB : A. Ekrem UŞAKLIG1.fl 

i 
' 

. 


