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Yeniz . un yegenı 
Giridde isyan çıkardı, 
asiler dağa kaçtılar 

M t k hükômeti vaziyete hikimdir, 
e a sas d . r d d d•Jd" 

Han ya şehri asiler .e~ ı~ !""!.~ ....... ~ ........... ~ ....... ! .......... ~ .. 

ASiLER GİRID VALiSiNi R.d!~~' 8R~;~~ıen 
. DACA KALDIRDJ~A~ ~~;.~:~~~~~:~~~~~: 

1
. bastırıldı, orfı ze merasiminde hükUınetimizi tı-msl-

le memur heyete riyaset eden Harki-sya n d•Jde ye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüşdü Aras, . • ı A e 1 1 bu,Un cZafer• torpitosu ile şehrinıize 

d e 1 an dönmüştür. - 1 ar - d bir (Devamı 11 inci sayfada) 
. - JJıllerln elebaııların an 
Çarpışmalar oldıı, taJıv/gtJ kııvvetlerl ve ............................................................ .. 
haçı yahalandı, 61'"/,:;,,,erı glJnderildl Aksarayda dün gece 

(Ar e'irp~OviSotyadan 81dığımız malomat) bir genç babası ile 
. ı~a, e gr anasını yaraladı 

-

. unasında. asileri tedibe gön:ie 
el/o. t>ır f811an h4cUsut ıar 

Yunanfstanda bundan B~l 'kert kuvııotler daDa tırman~ykorl • ntunlarında) 

-=====~==~~~n~en~~~~!:;~~hl~rin~c~i~ve~ı~n~~;:'::=:::::;:ı (Yazısı 10 cu sayfaoıııın • Nevzad 

-Suriye Hataydaki tescıl ................... ~!.~~~ .. !.~ .. ~~ .. ~~~~.! ..... .. 

muamelesini prot~~~!!1.:!~ı 1~~3~!;~~;:.~~~~~i 
. (Yazısı 11 inci sayfamızın dördilndi ve • hatırası olarak, bir tarafında Büyük 

• • • Önderimiz Atatürk'ün knbartma bir 

== Tı·yatro mevsımı ıçın resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yılını tesbit e-

h 1 ki r den yazı bulunmak üzere Partimizce 

Yap~ıan azır l a bir madalya yaptırılacaktır. San'at-
kA.rlarımızın, açtığunız bu rnüııabaka
ya iştirakleri ve hazırlıyacakları nü-

• • muneleri Ağustosun onuna kadar C. 

Ertug\Jrul Muhsının H. P. Geneı Sekreterliğine gönderme-

verdiği i!ahat 
ıeri rica olunur. 

Bugun16 

İdare işleri telefonu: 20203 

Karısını ve ka yn.anasını 
bıçakla öldüren adam 

mahkemede neler anlattı? 
Görenler söylüyorlar: " Katil çıldırmıştı. Her iki 
zavallı da çoktan ölmüı oldukları halde, hala bıçağını 

gah birinin, gah diğerinin ~iicudüne saplayordu" 

1•8adJ7e ile İsa ba nikib ltifıdlle 1 981le enet nlendller. ilk seneler aiizel n mes' ... 
reçti fakat felaket rellp catmakta pclkmML ha ticaretı. sernUni kaJbeUI ,.. 

limanda amele olda. 

2•Fakru zaruret baş gö terince Sadiye anasının Beylerbeyhıde resnılnl •&rd' · flıt evi
ne iltica etti. İsa şehirde tuttutu beltArodasmda 7alruz kaldı. Bıı aynlq Jwık&nçt.ık 

uyandırdı. Koca karısuıı 7&Jlllla ça~or, kadın reJmfyordu. 

3.isa kansından (solda) fÜphelenlyordu. Bilhn sa onun Nimet isimli arkadaşı (safda) 
• ile görüşmesini hoş görmüyordu. Şüphe ve kıskançlık !ılhayet feci akibete 701 açta. 
J a knrlSlllJ ve kaynanasını öldürdü. Nimet katilin elinden güçlükle kurtuldu . ..... 

4. Katil yakalandı, def1hal muhakem~ıdoe 
başlandı. Mahkemede: «Kanının bir si· 

t"İI pofü memuruna metres old11iun11 anla -
dım. Hatta üvey babasilc de münasebette 
bulundutunu öğrendim. Bunun üzerine ()na 
u:ı., ka.Jınvaldemi de öldürdiimı> dedi. Dotra 

• mu söyluyordu? Yapılan tahkikat mahke -
mcco noksan ıörüldü. Bu şekilde .karar veri
lenıiyecektl. Tahkikatın derinleştirilmesi te
karrür etti. 

Resim, katilin re,midir • ...... 
{Facianın . tafsilAtlm 11 inci 

sayfada bulacaksımz ) 

Sahne tekniğimiz yapılan 
tesisat sayesinde tam ma· 

nasile medenileşmiş olacak 

(BugDn 7 nci sayfamızda okuyunuz r) 
Saçları, sakalları birbirine karışmıf ~R

ra esvablı iki papaz, bir de kavuklu, ctib
\ıe]i alelacaib kılıklı beyaz sakallı bır a

( Devamı 11 ~nci sayfada) 
•····························································· ,..._ __ ÜSTAD--~ 

Hüseyin Cahid Yalçın 
ID 

lnüsahabesini bugün 9 uncu sayiada 
bulacaksınız. 

Erluğnd Muhsin 

SON POSTANIN 
EDEr?T '201'\AN\ 

Mizah edebiyahmıza ( Meşhedi ile devri alem ) , ( Meşhedi aslan peşinde ) gibi 
ölme~ eserler veren üstad Ercümend Ekrem Talu'nun en son ve en güzel romanı 



Herıün 
-····-

Celladgölüniin 
Kurutulması münasebetile 
~- Yazan: Muhlttla Blrpm 

S on günlerde gazetelerde bir 
havadis cıkuduk: CellAdgölii 

artık kurumut! 
Bu göl hakikaten bir celllddı. Yağmur' 

mevsimlerinde dolar, dolar; küçük bir 
göl olur; yaz mevsiminde sularını kay
bede ede küçülür, fakat etrafında batak-
lıklar bırakırdı. Bazı mevsimlerde, Cel
lidgöliinün ortasından trenle geçmek 
bot olur: Suyun üstünü yeşil nllMer yap
raklan kaplar ve bunların arasından be· 
yaz niliıferler açılır. Şairler ve ressam
lar için güzel bir manzara; fakat, bu yap
raklar arasında saklanan hayat zehirleri 
de bütün civar halkı için kurumayan bir 
hastalık ve ölüm kaynağı olurdu. Gölü 
ikiye ayıran demiryolundan bazan küçük 
bir motokarJa geçerdim. Göle yakla§Jr
ken ve ortasından geçerken o kadar çe
pelli ve o kadar sayısız bir haşerat hücu-
muna uğrardım ki gözümü açmıya bile 
lmkin olmazdı! 

Cellidgölil bugün yok olmUf demektir. 
İçindeki nilMerler ebediyen söndüler; 
göliln me§hur balıklarından küçük Men· 
dereae geçebilenler kurtuldular, geride 
kalanlar toptan öldüler. Artık, Cellld
gölil bir ha§erat yuvası, bir ölüm Jtayna-
iı delildir; fimdi orada yüksek lnbat 
kuvveti olan bir ova vücude geldi. Bun· 
dan sonra bu ovada sağlık havası esecek 
ve topraklarından bereket fışkıracak! 

Bu Cellidgölünün cellidlığı yalnız son 
zamanlarda farkedilmiş bir vakıa değil
di. Bu gölün sularını küçük .Menderese 
akıtmak için muhtelif zamanlarda hayli 
emek sarfedilmif, fakat, eski zamanların 
eklik tekniği, sebatsız çalışması, ihmal 
ve teseyyübü, yarım if görmesi gibi se
bebler, gölü kurutmak için açılan kanal· 
1ann bataklığı genişletmekten başka bir 
işe yaramaml§tı. Yeni Türkiye, meseleyi 
radikl tekilde halletmek üzere hesab 
yaptı, muayyen bir program ve :para ile 
meydana çıktı, ifl kökünden halletti. Es
ki ile yeni arasındaki farkı bu meselede 
de gördük. 

* 

Reslmll Makale: = Bulunmıgan insan .. = 
Temmaz 30 

f ~ 
Sözün Kısası 

Türk istidadı ... 
Türk kabiliyeti ... 

~ Tal• 

M eş:rutiyetten evvel, teşehhüdı 

mikdan, Düyunu umuıniyede 
bulundum. Osmanlı devletinin en mü .. 
blm gelirlerini idare etmek ve borç • 
1arını ödemekle mükellef bulunan bu• 
lunan bu dairenin ileri gelenleri heP. 
ecnebi. idi 

Gene o tarihte, hatırlıyorum, mem• 
leketteki bankaların, imtiyazlı şirket • 
1erin ve ticaret müesseselerinin kapı • 
ları bizim Türklere hemen hemen ka
palı gibiydi. 

Sebeb olarak, bu müesseselerin ba
larıncla bulunanlar derlenli ki: 

- Türkler, bu gibi işlerin ehli değil• 
lerdir. Onlarda bankacılık, idarecilik, 

=====--====-=-==--========-==-=-====-====-==--==---===========-===-=-=======-= tüccarlık kabiliyeti yoktur. Türk iıy;i 

İyi dÜfÜDJDek, f7i aöylemek, iyi hareket etmek kabili
yetlerinden her üçünün de ayni adamda toplandığını 
görmek nadirdir, eberlya mümkün olmaz. 

Becerildi adam çalıfkan bir arıya benzer, ber çiçek· 
ten yalnız işine gelen kokuyu alır, üst tarafını sahibine 
bırakır. 

;;~:~~~:~~: 
Roo•evelt a,anca defa (·---.......... - ........ ~·----.. ··-·-·'\, Kadın blsllılet mutıaka frengistandan birini-hem de 

Relatcumhar İ HergUn bır fıkra ~ Şamplgonuna bo
1
.:::; =~;!~~~!leler gibt 

Olacalı mı? iBundan büyük •alan olmazi Cefa garıgor I bu yanlış kanaati de yıktı. Cumhurı .. 
,, yet, kurduğu müesseseleri, kendi va • 

Hükümda,.lardan biri t1ezif'lerini tandaşlanna idare ettirmek yolunu 
yanına çaiJı,.dı: tuttu. Ve bunda da aslA nadim olma • 

- içinizde, dedi, hangbıi.ı büufık dı. Bilikia, aldığı hayret V'el"id netice-
bi,. yalan ı6ylttıeni.ı; ona lıtedi~td ler karşısında, ne türlü isabet etmiş ol-o 
vereceğim. duğunu anladı. 

Vezirlerden biri bir yalan söyledi: İşte milli bankalarımız! Hiç birinde, 
- Benim bir kölem vardı. Bir gün tek bir yabsn ı bs>j yoktur. Ve hepsi 

ka.çtnıftı. Peşine düşüp aradım, ve ni- de milkemm :~ .!n uti~~or; yurdun mali, 
hayet saklandığı yerde buldum. Fir ticari, sınai itibarını yükseltiyor. 
kavunun içini oymU§, oraya ginııii, Fabrikalarımız öyle.. tezgahlarımız 
eskiler yamıyordu. öyle .. devlet eline ~n sabık imti • 

Hükümdar bu yalanı beğenmedi, i- yazlı şirketler, demiryollan da gene 
kinci vezir bir başka yalan söyledi: öyle. 

- Bi,. bif' tarihte bif' balıkçı ile ah- ! Ve bunlardan her biri, ekonomik .is-
bab olmuştum. Ballıkçı bana bif' bcı- tikbalimizUı yarınki işcileri için birer 
Zsk hediye etmifti. Bu balık ,,emek mekteb olmuştur. Bunlardan yetişen • 
pişirmeyi, ev süpürmeyi, çama§1" 11ı- lerle bihakkın iftihar edebiliyoruz. Ve 
kamayı biliy01"du. O stelik gayet g;ı. ne zaman yeni bir müessese JruracaJi 
zel şiirle,. yazardı. o?sak, elemanlarını bunlardan an • 

Hükümda,. bu 11alanı da beDenme· yor, tam bir güvenç ile kuHbruyoruz. 
~ eli. Üçüncü 1'ezi1'e döndü: ite bqladıjı ~beri -yani az 

- Sen söyle! vakit içerisinde- bir çok meşkiır e • 
- Ben bir ıey ıöyliyemem. serler vücude getiren cDenizbank> el"' 
- Neye? kim ile, dün cUyuşturucu maddeler 
- Geçende gene bÖJlle yalan ıöy- İnhisan• nda büyük bir muvaffakiye11 

Göl kurutmak, şehirlerin mecralannı letmiftiniz. Yalanı da bef1mdi#iniz gösterdikleri için bugün cToprak mah• 
tashih etmek, batakhklan kaldırmak gl- halde vcidettiğiniz ıevi 1'ennedini.ı. ~eri Ofisb ni idareye memur olan 
bi bir taraftan sıhhi, diğer taraftan iktı- Amerikan Cwnhurreiô Rooseve:t, Hükümda,. hiddetlendi: genç i~i Hamza Osman Erkan ve 
sadl if1er bug(ln Avrupanm hemen her Colovada Pueblo'da bulunurken, 4 bm - Bundan büyük yalan olmaz/ muavini Şakir Turalı, Osmanlı devri .. 
tarafında tatbik edilen nafıa iflerinden çelik amelesi, kendisine bir istida ile Diye bağırdı. Vezi,. boynunu büktü: nln inkAr eylediği Türk istidad ve ka• 
olmuftur. Bugünkü teknik bu gibi işleri müracaat ederek, 1940 daki Cumh~ • - Evet bu bfr yalandı, fakat bu• biliyetinin birer paı1ak misali değil • 
kolayhkla bqarabilınek hususunda bü- reisliği intihabında, ilçl1ncü defa ola • dan büyiiJc 11alan olamayacağın' ma- ter midir? 
yük bir kudret sahibi olmuştur. Millet- rak namzedliğini koymasını rica etmiş- dem ki Biz ıöylüyOf'sunuz. Şimdi ne Takriben 1700 kilometrelik mesafeyi ır ~ 
ler de teknilin bu kudretinden bol bol lerdir. iıtnsem ve,.ecekıini.ı demektif'. 3 giln, 20 sut ve M daldkada katedere~ ,4 !A. / 4 4 " 
istifade ediyorlar. Meseli, Holandalılar Resmimiz, Roosevelt'i, her zamanki \..-............................ ™ ----··' dünya kadınlar uzun mesafe biaildet rö-
Züiderze körfezini yavaş yavaş ortadan şen halile değil, gayet ciddi bir Anında Her B'1 Amerllıalıdan korunu kıran madam Dredge, bütün bu ............. !?. ........................................... ... 
kaldırıp Holandaya bir Holanda kadar g.i)steriyor. Bir tanesi müsabaka emub mda,kil kildahaodan diifeceğine Bartında bir lılJylil 
arazi kazandırmak gibi büyük bir plan aksine bir uçuk o artm.ıftır. iJ 
üzerinde muntazaman çalışıyorlar. Al- kavmılan sıhhat, elde edilen toprak sa-:, C i I i / 1_ ldBrBldil 
manlar, memleketin neresinde bataklık yesinde, i§e konulan sermaye az zamanda an m ş Amerikada bir K.edige Bartın'dan yazılıyor: Kazamıza bat-

k Al t itfa edi1mif olacaktır. Kazanan sade Cel- İngiliz gazeteleri yazıyorlar: ma Ja/ıyon oeri/di 1ı Terke Hatibler iköyünde bir cinayet görilrlerse orasını urutup manya op- .. .. f daki halk d Y'ld" . b"'t" aı 
h . . h kt 1 ·1· ladgolu etra ın egı ır, u un Anı ikad edilen "ümada . 1 . y K r d:mda b' ralma er sene yenı yenı e ar arı ave iktı d" tı "'""'-'-" in er· a neşr ı pyan Amerikada bir yangınd& altı yavrusu- ış enmış, aşar a yoncu a ll' 

. . memleket sa ıya , .a.ura.ıyen sene- b .. " °"' Am k'" ı·· k H u ta f d ediyorlar; hatta demz kenarlarını doldu- lik . d bu güzel i§den istifade edecek- ir istatistiğe gore, ..,.er o• erikalıdan nu da şaşırmadan, acele etmeden, sırf 8 • oy u om.şusu asan çar ra ın an 
rup Almanyayı bilyütmeğe çalışıyorlar. tir. ~:n:m için, gönül ister ki Celladgölü bir tanesi canidir. Aınerikada her 22 sa- nalık hissinin lnsiyakile k&ırtaran bir ke- tabanca ile öldürülmüştür. Tahkikat • 
Tuna etrafındaki memleketler, başta Ma- i i bitince bunun yerine buna benzer bir niyed~ bi~ cin~yet işlenmektedir. Cina- diye, Nevyork Amerikan insanlık cemi- tan anlaş~ğına göre H~ :~ 
cariatan olmak üzere, nerede bir batak- ş. . ' Türki e e . sıhhat yet msbeü İngıltereden 7 kere daha faz- yeti, resmi merasimle, cesaret madalyası arasında bır tarla meselesmden ıhtılU 
hk f d -ı b 1 1 

dığen kon~ vke lan b Y Y ~naf . ladır ve hali hazırda yaşamakta olan 200 vermiş beratını da daima auratmda boy- vardır. Cinayet gecesi, sigara almak i • 
veya ay asız go uh u~ arsa orasını ve servet getirece 0 • u ne~ ı~. Jf- bin Amerikalı da ölmeden evvel muhak· nunda 'taşıyacak bir §ekilde bir mahfaza çin evinden çıkan Yaşar, Hasanm evi • 

kurutup hAldm oldukları u udlann için- leri, ehemmiyetlertnin derecesme gore. kak surette birer cinayet işliyeceklerdir. içinde hayvanın boynuna asmııtır. Mera- nin önünden geçerken Hasan Uçar ta-
de, insanlar tarafından istifade edilebilir birbirini takib edip gitsin. __ sime, şehrin valili riyaset etmtştir. banca ile Yaşara ateş etmiş, kurşun 
topraklarm hek:tarlarmı artırıyorlar. Bu Mesele, esas itibarile bir zihniyet me- /talyada Yahudi Yqann koltuğu altından girerek ağ • 
mesainin birkaç hedefi var: Hastalıklar- selesldir. Eler bir bataklığı kurutmayı, Bir bando müzi/ca ıe/i zından çıkmıftır. 
la mücadele etmek, ziraate yeni yeni sa- bütnn lktuadl fÜIDul ile, AvrupalılaT gi- a/eghdarlıAı ı· /ı Yakalanan Hasan evvelA hadiseyi 
balar temin etmek, nehrin sulannı artı- bi anhyabiliyonak, bu ifleriıı elbet pe- va 1 O ugor inkir etmişse de sonra Yaşan hırsız 
np yataklarını ıslah etmek, memlPkete şine düpcejiz. CelUdgölil misal ıötter- İtalyan gazeteleri Yahudi aleyhtar- Amerikanın meşhur Hmibilly ban· arak k k tmek maksadile kurşun 
it vermek, sermayeye ve teşebbüse faa- di ki ıene bu lfl de Avrupalılar gibi te- lığını arttırmış bulunuyorlar. Yahudi do müzikası tefi Leed Daniel'in, Texas ~~y .. 

0~ u. tir Hasan tevkif edil• 
Jiyet l8hası ıöstermek. tı ıade bir süıbat lakki ediyoruz. Şu halde, bu mtsaJin em- telgraf ajansının Roma muhabiri Dr. eyaletinin valili olmak ihtimali vardır. a . rm soy emış • 

. . . .. .. .\ .. . salini birer birer görecellmizde biç fÜb- Jacob Kleinlehrer'e sekiz gün zarfın - Bu bando müzika şefi, aslında ga • mış ır. ----
~esel~sı deı;ı: Butün şumulu ile bir he yoktur. Türkiye bu bakımdan da de. ~ memleketi terketınesi bildir~ - yet zengin bir un tüccandır. Musikiye 
1 tısa mese · ğişmiş bir memlekettir. tir. Buna sebeb olarak da «umumi va· olan aşkının tesiri altında radyoda ban· 

Bu işle bütün bu ffimullü iktısad mc- Muhittin. Birgen ziyeb gösterilmektedir. dosile konserler vermektedir. 
selesi halinde en çok uğraşan Almanya-
dır; her sene Almanya, kendi topraklarına r 
binlerce hektar ilive etmekle meıgul 1 STER 1 NAN. 1 STER 1 NAN M A! 
bulunuyor. 

* Celladgölü davası Türldyenin hal ve 
fasledip bitirdiği davalardan biri oldu. 
Denıek oluyor ki Türkiye de, bu nevi na
fıa ve lktuad iflerini, az zamanda mu-
vaffaJdyetle halledebilen memleketler
den biri olduğunu isbat etti. Bu iş için 
kaç milyon sarfettikse emin olmahyız ki 
bu parayı sadece gayet iyi irad veren bir 

Cumhuriyet Halk Partisi ressamlarımıza yurdun güzel San'atkarımız: 
köşelerini tanıtmaya karar verdi. Bir kafile halinde res- - Anadolu bizim içiıı tamamlle bikir ve orijinal bir 

• sanılarımızı alacak, masrafını çekerek Anadolumuzun mevzudur, fakat ondan uzağız, şimdiye kadar bir ressa • 
muhtelif yerlerinde dolaştıracaktır. Şimdi epeyce uzun mın Anadoluya seyahate çıkması imkkısızdı, demiş. 
sürecek olan bu seyahatin programını yapmakla meşgul Otobüs bir yolcuyu Trakyanm ortasına kadar SO lru -
olunmaktadır. Bu, iyi düşünülmüş, çok yerinde bir de • ruş3. götürür, Bursaya gidip gelme masrafı ise 3 lirayı 
nemedir. Muvaffakiyet vermesini, semere getirmesini te- geçmez. Binaenaleyh resim sergilerimizde yunt köşeleri
menni edelim. Fakat bu münasebetle, ressamlarımızdan n1ıı görünıpeyişiain sebebinin bundan iıbaret olabileceji
birinin bir gazeteye söylediği cümleler bizi düşündürdü. ne biz inanmıyoruz, fakat ey oltuyucu sen: 

1 S T E R I N A N, 1 S T ER l N A N M A 1 
1§e ya~ vaziyetindeyiz. Bu suretle ~------------------------------ıııı-.._ ____ __, 

DUgUne ayakkablarile giden 
çocuklar yahnayak döndDler 
Biga, (Hususi) - Buraya yakın ça .. 

vuş köyünde garib bir hırsızlık olınUŞ"
tur. Köyden bir evde bir düğün yapı• 
lırken Bigadan gelen davetlilerden bil• 
tün kadınların ipekli eşaıpları, ~rab
lan, çocukların iskarpinleri mechul 
kimseler tarafından çalınmıştır. Yapı• 
lan bütün a~tırmalara rağmen ~· 
rablar, eşarplar bulunamalllJ4f.ıır. Mı-
safirler öteden beriden buldukları ~ 
rabları giyerek B.igaya d'oğru yDla çık• 
mışlar, çocuklar ise yalınayak, ağlıya 
sızlıya annelerinin arkasından yoll.ar8 
df>küJmüşlerdir. 



Çinliler bir şehir 
istirdad ettiler 

Halayda Aleviler Türk iki Japon topçekeri daha 

1 w b 1 d 1 batırıldı 
e lngilterenin Orta 

A vrupaga golladıgı 
hakem: lord Runciman listesine yazı maga aş a ı ar ı·n~:n:::::·~ran ;~k::.:: 

d• • d t kt d• AJ ") d 48 saat zarfında Sianlingi istirdad et-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

K d 
- lesi ha ısesız evam e me e ır. evı er e meğe muvafak olmuştur. Çinliler Fin· 

ayı muame d I B tt k . . d·ıd· şu'da nehir sahilinde hinden fazla düş-

ka 
. meg"' e başla 1 ar, eru an şap a sıparış e 1 . 1 man imha etmişler, şehri de muhasara-

A lmanlnrla Çckoslovaklar ara
sında cereyan etmekte olan 

müzakerelerde bir nevi hakem vazifesi 
görmek üzere İngiliz lordu Runciman bu
günlerde Praga gitmektedir. Esas vazife
si, bu müzakereleri mümkün mertebe ko
laylaştırmak, ihtil~flı noktaları gider
mektir. Lord Runciman'ın böyle bir va
zifeye memur edilmesi son günlerin bey· 
nelmilel en ehemmiyetli hAdlsesi teUkld 
edilmelidir. Çünkü: Bu suretle İngiltere 
kıt'avi Avrupa işlerine doğrudan doğru
ya ve şimdiye kadar pek yapmamış ol
duğu bir şekilde alaka gösteriyor. Öyle 
ki: Taraflara karşı bir nevi nasihatçi va
ziyeti alıyor, mes'uliyet kabul ediyor. 
Çek - Alman meselesinin muslihane bir 
surette halledilmesi yükünü kabul etmiş 
oluyor. İngiltcrc.nin böyle bir adımı at
madan evvel çok düşünmüş olduğu mu
hakkaktır. Bir kısım İngiliz gazeteleri, 
böyle bir adım atmakla fazla bir taah
hüd altına girmediklerini ifade ediyor
larsa da bu hareketten sonra· böyle bir 
iddianın yersiz olduğu gün gibi aşikfirdır. 

şap gıy ya almışlardır. Çin çeteleri Ute Hiu 
. hU.!Jl,ai muha· de büro açılmamış olmasına rağmen kendiliklerinden An· dağları arasından geçip vilAyet merke-

Antakya 29 (A.ıA..) - Anadolu aJansının takyaya giderek Türk kartı ald.ıklannı öğrendim. zi olan Tayuang'a hücwn etmişler, tren 
biri bildiriyor: ... dis vuku Alevi eşrafı nahiye müd'ürünün yanında yapbklan, hattını bir çok yerJerinden kesmiş ter-

. . 
0 

ctınektedir. Hi9 bir ha e beyanatta, evveJki menfi hattı hareketl'erinin büyük bir ,. 
Kayıd ışlerı evaın tazyik ve tedhiş eseri olduğunu, şimdi ise tamamen ser - oır. iki toPSeker batınldı 

bulmamJftır. . t ğım. bir seyahatte ev - best olduklarından hakild arzularının tecelli etmeıkte bu-
Evvellci gün Süveydiyede Y~ 1 emi bir şiddetle pro· lunduğunu teyid ve bir delil olmak üzere de Süveydiye Honkong 29 (A.A.) - cŞekiayi a • 

~elce Türk listesi aleyhin~e görill.m·- !..ı.a doğrusu yap- ç~rşısı~da ~a.p~a ... kalma?ığın~an Berattan 500 şapka sipa· jnnsııo: • 

P
aganda ve te..:ıı..;., bareketi yap~ v- wud_.1 abiyelerin- rış etJtıklerını ılave etmışlerdır. Altı Japon ropçekeri Kiukian'da 

~~~~~~~ı.u~..,..,~~· ~~"'~ 1~U~nn~·~ın::~b~u~u::.ıar::n~~~l~~=~~~~=:7=:i"~~;:~~::====== Çin kuvvetlerine taarruz etmiştir. Çin lınlmı.ş olan Süveydiye .tUev e 

P 
• A f f •• k •• tayyareleri rnukaıbil taarruza geçmiş -

ti • artıye Q UT Un ler, Lion dağının şimali şaI1kisinde iki 

Mı·ııAı cemı·ye erın 17a/ı•desı•nı•n topçeker batırmışlardll'. 
d 

Y 4 Öğleden sonra Ankiang civarında bir 

trafın a ~ b • !hava harbi olmuş, Çinliler üç Japon 

b v 1 nnıası e a Tl tayyaresi düşürrn~ler, ve Ankiang'da-ag a İzmir 29 (A.A) - Atatürk'ün an- ki düşman hava karargahını tahrib et-

i lıyor nelerinin medfun bulunduğu Karşıya- mişlerdir. Japon tayyareleri de Han .. 

t dk• k er yapı kada Soğukkuyuda Osman paşa me - kov'u bombardıman ebniştir. e 1 - zarlığındaki kabri etrafında kurula -

_ .. d .. k .. umumi toplanışında cak park ne yapılacak yeni bir mak - Fransız Hariciye 
P 

• A • d re hey etıoın un u •ıd• her ffiC\.ZUU hakkında ffiiffiUr müte • 
arh umumı ı a . l oi kararlar verı ı hassıs Bay Gotye hazırladığı planı be· Nazırının 

Çünkü Lord Runcimanla beraber Mnn
şı bütürt İngilterenin geçtiğini kabul et
mek lazımdır. Bu derece mühim bir me
selenin hakemliğile A vrupaya yollanan 
bu adam nasıl bir insandır? Bir de bu 
cebheden hal tercümesini gözden geçir
mek lazımdır. 

Halkevlerıne da r ye hususunun temini de ıcdiyeye vermiştir. 
. yapııınası · 

i = cumhuriyet leriJlill i edilıniştir. Ilbay Fazlı Güleç ve Şarbay Dr. A k h t• 
Ankara,. ~9 <~u;d~e iıeyei:i bugün r;yrıca .d~rpt!rtibile geçen setıP. ünivcrsi- Behcet tTz tarafından tedkık edilen bu ll ara Seya 3 1 

Halk PartiSl um 
8 

devam etnıi§, Hal- partım~r ve doçentlerıniıı Ankara ve plana göre makber somakiden yapıla· 
tekrar. toplaı~t.ıl~m. d görüsmeler yap- te profeso diği konferansıarın bu se- cak ve etrafındaki park da en zarif 
kevlerı rnesaısı uzerın e f lk:or · 608yal istanbulda t:Ur ve Konya vilayetlerine bir şekilde viicude ~tirilecektir. İnşa
mıştır. Bu ara?a sahn~ ~ütün' Halkev- A"le Ada~a, edilmesi kararlaşmı§tır. Bun- ata yakında başlanacaktır. 
yardım §Ubelen hakkın 8 bb lik e- de te§Dlil kö odalarında k6ylüye yarar 

u1 ·· rınde re er d.ın başka Y 
lerinc bu mevz ar uze ~ karar al- kilde kitaplarla mücehhez birer kü-
ö k b" kit b eşredılıne:ıı bir şe ece ırer a n ; inde ha· .. kiitüphane tesisi ve bu mevznlarda 
tına alınmıştır. Bu yaz

1
;e:St:evlerinin f;;~blar yazdırılarak bu kı.itüphanele~ 

~ırlanacak olan bu eser ı·k ode- ··nderilmcsi kararlar arasındadır. 
·ı . e renber ı g-0 d ·nı . tl mesaisinde kcndı erın Bu mevzular arasın a mı cemı~ e-

cektir. . ·al rin partiye bağlılık dileklerıni havi mü-
Diğer taraftan HalkevI~ının ~~~lf- rooaatları gözden geçirilmiş. bwılarm. dn 

d bcl
erinin genişletııerek P 

1 
partiye bağlanmaları hususu tedkike 

~ar ım şu e odası açı -
nik seklinde birer muayen k tedavi- ba§lnnmı§tır. 

'll ı halkın a.ya 
ır.ası ve bu suret e m • • ' 0 

Hük°finıetiınizin Çinlilere 
. sani bir yardımı 
ın .. ç· 

- . . 1 bi üzerine hükumetımız ıne 
C . etının ta e .. d . Milletler eınıy . d kolera aşısı gon erıyor 

mühiın aukdar a : hıfzıssıhha idares'.-,l.rı blebi iizeri-
Husu-ıil - MnieUer Cem~,Ytt~ edilmek üzere Anlı.ara Merkez 

Ankara, 29 ( sil kcleraya kallı .atbik •1-llb· k"lcra aşısı ·· kilm r!11 ttmetre IDlAll • J 

ne Çinde hu - esı ta~·af.ndan bir m il->•on san Yüz bin santimetre mikabı 
Hıfzıssıhha muesses h ırlıklar yapıimı§tır. 
. .. d ilmek için icab e:ien az . 
r.on er " . d gönderilecektir. . ill tıar Cemirett mehafllınde 
aşı bu hafta ıçm e . . . etperver ha rt:keti M e 

ff" kfuneti..m.izin bu ınsanıY 
filk:anla karşılanmı§ilr. . d ba§ka Belgrd, ZaArep, Prai va 

Haber aldığıma glSre Anka: a milesSH=d~eğe muvafakat etmiıle1='clir. 
Wal".§ova enstitüleri de ç.nc k 0lera a~ •, -

Berutta Filistin için bir protesto 
mitingi yapıldı, dükkanlar kapandı 

üzler devam ediyor, iki pplis 
Fillstinde tecav u daha yaralandı 

memur 
-----.-.---:00::-n Filistin yollarında birçok taarruz-

B t 29 (A.A.) - Ahiren Filıstinde l vukua gelmiştir. Tedhişçiler, Nab
k eru elmi olan vahim hadiselere kar- 1: • Tulkerim yolunda birçok 1';,öprüleri 

Ya ~a ~. ~ lınak üzere Berut bugün h etJniıı;lerdir. Raslen yakmında 
şı bır numayış o M ğ za- ber ava " 1 · 
b. t t grevi yapmaktadır. a a be elmilel demiryolunun ray arının çı-
ır pro es o . Imak üzere şe- yn _ .. ·· 

!arın kapalı olması hanç 0 t k vileri sokülınU§tur. 
hafaza c me - bbüs .. 

hir mutad manzarasını mu . a,.a Mısınn teşe u 
tedir Zabıta halkı nümayış yap?1 a (A.A.) - Mısır Başvekl.11 Mu -
teş "k ed dokuz tahrikatçıyı tevkif ~t- tond;~ :ahmud müstemleke nazırı tara-

. vı. en hamme ul edllınlştir. sanıldığına göre 

Mareşal Çakmak 
An karada 
Ankara, 29 (Hus11si) - Genel Kurmay 

Br.şkanı Mareşal Çakmak bu sabahki 
trenle şehrimize geldl. Genel Kurmay, 
MHii Müdafaa Vekaıe~i erkfını, genernl
ler ve mebuslar tarnfından karşılandı. 

Cumhuriyetçilerin 
ileri hareketi 

Barselon 29 (A.A.) - Candesa cebhe
sinde cumhuriyetçiler, Gancıcs".ly:ı doğru 

iJelfi hareketlerine dPvam etmişlerdır. 

Hükumetçiler, Gan~Psn - Tortosa yolur.a 
vasıl olduktan sonr~ Prat mmbkasına 
sokulmuşlar ve bazı nokt<ıl.lrcla on kılo

metre kadar ilerlemtğ~ muvaffak olmuş
!ardır. 

Valensiya 29 (A.A.) - Dü~n·anın ş=ırk 

rebhcsindeki tazyiki, cumhuriyetçilerin 
Ebr mıntakasınd~ t.-ıarruzları dolnvısı
le hafiflemiştir. Pek az tehd:rll• maruz o
lan cumhuriyetçiler Barral;o:-ı:ın. cenu
bunda mukabil taarrtıza geçmişler, Frar.
kistlerin Cerito ve Pcladodnki mevzile
rini ihata etmi§ler ve d~ş:nanı tedrici su
rette Teruel - Sagont yolu üzerine atmış
Jardır. 

Kütahya deresi taştı 
9 yaşında bir 
Çocuk boğuldu 
Ankara, 29 (Hususi) - B.ıray:ı gelen 

haberlere göre Kütahyada sen günlerde 
yağan şiddetli yağmurlardan Şl!hir ;çin
de geçmekte olan dere taşmış ve şehk 
içinde 15 evi su basmıştır. Kütahyaya bir 
~aat mesafedeki Akcu köy5ııün bir kıs
mını da su basmış ve hasıl olan seller 9 
y.nşında Fatma Cavdar adındak: bir kız
cağızı sürükliyerek boğmu§tur. Kütahya 
valiliği şimdiden tedbirler alrr.akta ve 
çayı temizlemektedir. 

Bazı iptidai maddelerin 
resimleri indirildi tnıştır. . . dhi iler- tından ıcab :Malkolm Makdonnld'a 

Kud·· 29 _Bir devrıye ılc te şç Mı.sır Başvekili, B. 1 d Arnb dün- Ankara, 29 (Hususi) - iptıdai rnadde-
us da Betleem 1 ti ıneseleslnin balll yo un a 

den mürekkeb bir çete arasın İki Fil 8 n b tekliflerini mevzuubahs eyle - ler tenzilAt • cedvelinin yerme kaiı.n ol-

~cliv~a~n~n~d~a~b~ir~nı~ü~s~~~e~m~e~t~o~lın~u~~~ur~~·~~~~~~:~r~~~a~~~~~~~~~~~~~ m~ ü~ h~~ın~~~~~i polis memuru yaralanmış ır. Vekilece tasdik edildi. Karcımsme: esas-
larına göre iptidai maddelerden bazıla-

5 D E K o R A s y o N rmın gümrük resimleri indirilmi,ıır. 
d Jandarma okulunda 

h iyasanın en ucuzu ur, . 1 t .. . . 
Mağazasının malları em P . k derecede en dıp oma evzıı merasımı 

k b 1 etmıyece Ankara, 30 (Hususi) - Bugün saat on 
hem de mukayese a u 1 tlklAI Caddesi. pltı otuzda jandarma okulwıda dıploma 
zevklisi ve en yenisidir. Beyoftlu 

5 
, tevzii.merasimi yap1l::ıcaktır. 

" 

Paris 29 (Hususi) - Haricıye nazırı 

Bone bugün Türkiye büyuk elÇilii Suad 
Davazı kabul ederek, eylül ayı sonunda 
Türkiyeye yapacağı resr.1i ziyaret iızerin
d~ görüşmüştür. 

Türk - Alman • 

ticaret anlaşması 
Menemencioğlu dün 
Başvekile izahat verdi 

Berlindcn avdet eden Hariciye Veka
leti Umumi Katibi Numan Menemecioğ
lu dün Başvekil tarafından kabul edil
miştir. Menemencioğlu Başvekilinıize 

Bcrlindc müzakere ve imza edilen tıca
ret anlaşması hakkında izahat vermiştir. 
Başvekilimiz, Mencmencioğlunu ökle ye
meğine alakoymuştur. Mütcakibcu Baş
vekilimiz, beraberlerinde Menemcncioğ
lu olduğu halde Dolmabahçe sarayına 

gitmişlerdir. 

Dünkü sıcak 

Güneşte suhunet derecesi 
63,4 Ü buldu 

Ticaret nezaretinde, Aıvam Kamarası 
azalığında bulunmuş olan ve elyevm 
Lordlar Kamarasında temsili vazife gö
ren Lord Runciman, bir İngiliz mizah 
muharririnin dediği gibi meclisi hası 
vükelanın dün olduğu kadar bugün vo 
yarın da tabii bir uzvudur. Kendisi el
yevm en mühim seyrisefain kumpanya
larından birinin sahibi olduğu gibi V t>sl
minister Bankın da sabık direktörüdür. 
Adedi sayılamıyacak kadar çok şırketle
rin. meclisi i?~re reisidir ve onu daha iyi 
tarı! etmek ıçın soğuk ve fikirlerine nil
fuz edilmez tam bir İngilız centilmeni 
olduğunu kaydetmek lazımdır. 

Lord Runcimanın serveti ve ailevi 
menşei nisbeten yenidir. Babası bir va
pur kamarotu idi. 1859 yılında ilk defa 
bir gemiye kamarot yazılmıştı. Birçok 
seneler bu işde çalıştı. Aylığından artır· 
dı~. para ile bir ski kömiir nakliye ge
mısı satın aldı. Bu gemi, bilfıhnrc bir hav
li büyüyen Walter Runciman scyrisefaln 
kumpanyasının ilk gemisi oldu. Bu su
retle vaziyetini dfizelten sabık kamarot 
oğluna iyi bir tahsil temin etmtye mu
vaffak t>ldu. Onu Trinity kolejde okuttu. 

Lord Runciman ilk zamanlar edebiya
ta heves etti. Çok muvaffak eserler yaz
dı ve 1900 senesinde parlamentoya gfr
dl. Lord Runcimanm siyast hayatı on-

Dün İstnnbul mevsimin t?n sıcak gün- dan sonra ba§lar. Kısa zaman sonra 
lerinden birini yaşamıştır. Yeşilk6y Me- milli terbiye nazırlığını Ck!ruhte etti. Son 
tcoroloji istasyonundan alınan maHlmata Makdonald kabinesinde de ticaret nRzın 
göre dün şehrimizde sühun~ en yüksek idi. 
olarak güneşte 63,4, gölgede 32,2 ve en Lord Runciman, yaptığını herkes gibi 
düşük olarak ta gölgede 21,1 santıgrad o- yapmamakla şöhret alını§ bir adamdır. 
larak kaydedilmiştir. Sıcaklaı·ı.-ı ağustos 1928 de karısını da parlamentoya girme-
içinde daha şiddetlenecegı samlmaktadır. (Devamı 14 ncü sayfada) 

······························································································································ 
Sabahtan Sabaha: 

.. Fikre gol vermeli 
Avrupa ile temasımız kuvvetleniyor. İdare teşkilMımızda çalışanlardan 

sanayi müesseselerimizde vazife alanlara kadar her meslek ve şubeden bir 
çok vatandaşlar sık sık A vrupada te dkik seyahatleri yapmaktadırlar. 

Seyahati bir işkE".nce haline getiren döviz, klering gibi para sıkıntılarına, 
en tnhammüllü insanın sabrını tii§ıran gilmrilk kontrollerine rağmen hemen 
her mevsim hududlarımızdan dışarıya çıkanların sayısı artıyor. Bunun bari& 
bir isbatı şudur ki İstanbuldan Marsilyaya gidecek Frınsız ve İtalyan va
purlarında yirmi eylO.le kadar b~tüh yerler tutulmuştur . 

Buna memnun olmak lazımdır. Avrupa ile temasımız ne kadar sıkı olursa 
o kadar iyidir. Her meslekteki vatandaşın bir kere olsun Avrupadaki rakib
lerini görmesi, fikren, ruhan teı·biye olmnsı çok istüadelidir. Yalnız bu te
masları idare ve sanayi mensubları için kdfi görmemeliyiz. 

Fikir hayatımızda rol almış olanların da Avrupanın fikir ve san'nt mer
kezlcrile temasını temin edecek mü sandeleri esirgememeliyiz. Bir tüccar, 
bir endüstriyel memleketin ihtiyacı olan malı, makineyi görmek, almak, ge
tirmek için nasıl kolayca seyahat ederse bir fikir adamı da büyük cemiyet 
davalarının fı§kırıp yayıldığı büyük :fikir kaynaklarından fikirler almak için 
ayni kolaylıklardan istifade ederek seyahat edebilmelidir. Medeniyet gerçi 
endüstridir.Fakat bu endüstrinin bir de ruh ve kafa mekanizması vardır ki 
onun yardımı olmazsa sadece teknik milli varlıkta ~urlu bir kıymet olmak-
tan kalır. Bürhan Cahid 
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İstanbulun çöp fırınları Mısırll misafirler N~vyork sergisine büyük 
için iki milyon lira lizım dün akşam mıkyasta iştirak edeceğiz 
Şehirde, bir günde 750 metre mik'abı çöp çıkhğı anlaşıl

mıştır. Firmalar fınnları yapmağa talib olmuşlardır 

Hükumet sergiye bir harb gemisi gönderecek ve ilk 8Vdef ettiler kadın tayyareci Sabiha Gökçen de aergiye gidecektir 

İstanbulda yapılması kararlaşan çöp 
fırınları etrafındaki ted'kikler ilerle -
nıektedir. Belediye temizlik işleri mü
dürlüğü, her gün toplanan çöp mikda
rını tesbit etmekte ve istatistik vücude 
getirmektedir. Şehrimizde çöp fırını 
inşa edileceğini haber alan ecnebi fir
malarından bir çoğu belediyeye müsa
id müracaatlar yapmışlardır. Beledi -
yeye yapılan bu müTacaatlar tedkik e
dilmektedir. Temizlik işlerinin İstan -
bulda tarzı cereyanına aid tedkikatı ih
tiva eden dört büyük dosya vücude ge
tiriTmiştir. 

Bundan bir müddet evvel, belediye 
bu maksadla A vrupadan bir mütehas -

Müteferrik: 
lstanbul Ticaret Odası 

memurlan sandığı 

Ticaret Odası memurları teavün san
dığı idare hey'etindeki münhaller için 
dün yapılan inbhab sonunda, Oda ted
kikat şubesi raportörü Seyfi Cenab ve 
Barsa muamelat müdürü Tevfik Can
oğ1u, aza seçilmişlerdir. 

Sandığın mevcud aza adedi yüzdür 
ve bankada 30 bin liraya yakın parası 
bulunmaktadır. 

Festi valin birinci günü Beyazıdda 
meydan temsilleri yapılacak 

Bu yıl festival programında temsil 
numaraları çok zengindir. Festivalin 
birinci günü 1 Ağustos - akşamı saat 
(9) da Eminönü Halkevi temsil şube -
si tarafından Beyazıd meydanında Mol 
yerin (Dekbazlık) piıyesi oynanacak -
tır. Elektrik ve hoparlör tertibatı şim
diden hazırlanmaktadır. 

Muakkib ve muamelecilere iş 
takib ettirilmiyecek 

Esha.bı mesalihin i.Şle·ri, dairelerde 
muakkib ve muameleciler tarafından 

takib edilmekte olduğu görülmekte -
<lir. Cumhuriyet devrinde hükfunet 
kapısı herkese açık olduğundan, halk 
kendi işini dairel'erd'e kendi takib ede
cek ve bundan sonra rnua'kkib ve mua
rnelecilerin müracaatlan nazarı itibara 
alınmıyacaktır. · 

Maarif Vekili Ankaraya döndü 
Şehrimizdeki tedkiklerini ikmal e

den Maarif Vekili Saffet Ankan ve 
yüksek tedrisat umum müdürü Cevad, 
dün akşamki ekspresle Anka.raya dön
müşlerdir. 

Yol vergisi tabsiJAh 
Hususi müesseselerde çalışanlarla, 

seyyar esnaf ve hamallardan yol ver -
gileri vaktinde tahsil edilememektedir. 
Bu gibilerin bundan sonra çalıştıkları 
yerlerle oturdukları semtler kaydedi
lecek ve böylece yol vergisi mükellef
lerinin izlerini kaybetmelerine imkan 
verilmiyecektir. 

Sığır derileri yUkseliyor 
Son bir hafta içiru:le sığır derileri 

üzerine haricden yapılan istekler hay
li artmıştır. Piyasada bu yüzden fiat -
larda mühim farıklar görülmüş, kiloda 
.f-5 kuruş fazlalık kaydedilmektedir. 
Kuru sığır derileri 73-75, Anadolu 
mallan da 63-65 kuruş üzerinden sa -
tılmaktadır. 

Salamura deriler üzerine talebler 
de, son günlerde artmıştır. Bu vaziye-

te sebeb, Amerika ve Yeni Zelanda
öan gelen malların stok mikdarının a
zalmış olmasıdıır. 

sıs getirtmiş, çöp fırınları hakında ted
kika t yaptırmıştı. Mütehassıs tedkika
tım müteakib hazırlamış olduğu rapo
runu belediyeye vermiştir. Bu rapora 
göre İstanbulda hergün yedi yüz elli 
metre mik'abı çöp çıkmaktadır. Her -
gün çıkan bu çöpleri imha edebilmek 
üzere yapılacak çöp fırınlarından İs -
tanbul veya Beyoğlunda yapılacak ola
nı bir milyon liraya ve Anadolu yaka-
sının çöplerini imha etmek için Ka -
dıköy veya Üsküdarda yapılacak fırın 
beş yüz bin liraya çıkacaktır. 

İki fırın, tesisatı vesair teferrüat 

ile, i'ki milyon liraya mal olacaktır. 

Şehir işleri: 

Halk hamamları açılmasından 
vazgeçildi 

Geçenlerde şe'hrin muhtelif semtle
rinde tifüs vak'alarına tesadüf edilmiş, 
ve bunun üzeriıne bitle mücadeleye gi
rişilmiş, halk hamamları açılması için 
tedkiklere başfanmıştı. Bitle yapılan 

mücadele müsbet netice vermiş oldu -
ğundan halk hamamları açılmasından, 
şimdilik sarfınazar edilmiştir. 

Temizlik işleri bir program 
dahilinde yapılacak 

Belediye müfettişleri şehrin çöp va
ziyetini gözden geçirmiş, sokakların te 
mizlenanesi için alınacak tedbirleri tes
bit etmişlerdi. Bundan sonra temizlik 
işleri müfettişlerin tesbit etmiş oldu -
ğu esaslar dahilinde ilerliyecektir. 

Şehirde tali derecedeki yollar da 
yapılacak 

İki sene zarfında inşa edilecek yol
lardan çıkarılan taşlarla tali derecede
ki yolların yapılacağını yazmıştık. 
Halk Partisi kongrelerinde, son üç se
ne içinde inşası temenni edilen yollar
dan mühim kısmının bu suretle yapıl
ması temin olunacaktır. 
Belediye yeni et fiatlannı teabit etti 

1 Ağustos tarihinden itiıbaren be -
lediye hududlan dahilinde et fiat1arı 
şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Kuzu 
Sığır 

Dana 
Keçi 

Toptan 
33 
35 
40 
35 
27 
28 
20 

Killtür işleri: 

Perakude 
38 
40 
45 
40 
32 
35 
25 

Almanyadaki mesleki tedrisat 
kongresine gidecek muallimlerimiz 

Almanyada toplanan beynelmilel 
mesleki tedrisat kongresine Türkiye -
den iştirak edecek olan yirmi muallim 
bugün hareket edecektir. Kongreye İz
mk san'at mektebi muallimlerindeıı. 
İbrahim, BurSa san'at mektebi mual -
limlerinden Mehmed, Elazığ Kız Ens
titüsü muallimlerinden Menkibet, Me
lahat, Yakup, Diyarbakır san'at mek -
tebinden Süheyl, Aıydm san'at mekte -
binden Naim, İstanbul san'at mekte -
bi muallimlerinden Celal, Halide, An
kara İsmet paşa Kız Enstitüsü mual • 
}imlerinden Said, Konya san'at mekte
bi muallimlerinden Ali Rıza, Nazmi, 
İsmet paşa Kız Enstitüsü muallimle -
rinden Rebia, Ankara Ticaret lisesi mu 
allimlerinden Nihad, Ankara san'at 
mektebi muallimlerinden Kısmet, Ek
rem gideceklerdir. 

Mısır Hükfuneti Bahriye Kumanda
m ve Kxa'l harb Yaveri Mahmud Ham
za Baş~, dün şehrimizde bazı camileri 
gezmiştir. Öğleyin saat on üç buçukta 
Bebekte Valide paşa yahsında Mısır 
sefaretinin verdiği ziyafette bulunan 
Mahmud Hamza Başa, saat on altı bu
çukta otomobille onuncu yerli mallar 
sergisine giderek sergiyi ziyaret etmiş
tir. Nazır otomobil ile bahçeye girdiği 
zaman, sergiyi gezen haık tarafından 

devamlı surette ve şid<letle alkışlan -
ınıştır. Bundan mütehassis olan Mah -
rnud Hamza Başa, halka, selam vere -
rek, mukabele etmiştir. 

Nazır, önce Nuri Demirağ tayyare 
pavyonunu gezımiş, tayyareler ve m.o -
deller üzerin.de ayrı ayrı, dikkatle meş 
gul olmuş, yerli yapı olan tayyareler -
den takdirle bahsetmiştir. Bundan son
ra, muhtelif pavyonları gezen B~ ser 
giden ayrılmıştır. 

Mahmud Hamza Başa, sergi komise
ri Halid Güleryü.zü serginin intizam ve 
mükemmeliyetinden dolayı iki üç defa 
tebrik, gördüğü hüsnü kabul ve misa -

Mahmud Hamza Paşa yerli mallar 
sergisinde 

firperverlikıten dolayı teşekkür etmiş, 

Türkçe olarak: 
- Serginizin her tarafını başdan ba

şa gezmeyi çok isterdim. Fakat, bu ak
şam İskenderiyeyıe hareket edeceğim. 
Vaktim pek dar. Maalesef, bu arzumu 
yerine getiremiyeceğim. demiş.tir. 

Mahmud Hamza B§.şa, dün akşam 

saat on sekizde, Elmahrusa yatile, İs
kenderiyeye gitmek üzere limanımız -
dan hareket etmiŞt:ir. Muhterem misa
firlerimiz resmi makamlar tarafından 
hararetle uğurlanmışlardır. 

Bir tramvay eve çarptı, 
evin damı yıkıldı 

Dün akşam saat 21 i beş geçe vat -
man Sadullahın idaresindeki 30 numa
ralı tramvay arabası Aksarayda·.• Mil
let caddesinden geçerken tramvay yo -
luna çocukların koydukları ağaç par -
çası yüzündıen tramvay hattan çıkmış, 
30 metre kal'dırım üzerinde yürüdük -
ten sonra 164 numaralı eve çarpmış ve 
evin damı yıkıl'mıştıT. İnsanca zayiat 
yoktur. ................................................................ 
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Orta tedrisat müdürü Buruda da " Bursa muallimleri Trakyadan 
d 

l. NEŞ lMSAı< 
tedkikler yapacak öndüler 

A 

C. Ahir 
İstanbulun orta mekteb ihtiyacını Bursa muallimlerinden mürekkeb "< ~ '; ı ~j 

tedkik eden Maarif Vekaleti orta ted- bir hey'et Trakyadaki tedkiklerini bi- 9 23 7 22 

risat umum müdürü Avni, Bursa ya git tirmiş, İstanbula gel'miştir. Hey' et, 1--+--o"""tı-.--.--,-ıki-.n-d-i -::----"=--yatlı 
Trakyaya gitmeden evvel İstanbulu Akşam 

miştir. Umum Müdür Burasada da bir s. o. s. 
----------------------------------~----~---------lı~ml.l.S.-Jü.WlWı!~.WllLl:ıfilli;LJJli~..,gg.u_u._::.L_Lı._J-"'"_L·~ 
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Türkofiste dün gazete miimessillerinift i§tiraklerile yapıcan toplantıdan bir intıbıı 

30 Nisan 1939 da açılacak ve altı ay lar, resimler ve Türkiye lehindeki e ~ 
sürecek olan Nevyork sergisine Tür - serler, teşhir edilecektir. 
kiyenin iştiraki hususunda yapılan ha- Serginin deniz kısmında, en büyült 
z1rlıklar etrafında görüşülmek üzere t.ran.satlantiklerin bile yanaşmaiına 
dün Türkofisde bir toplantı yaıpılmış - müsaid bir rıhtım yapılmaktad~r. 
tır. Matbua,t mümessilleri ile Türkofis Hükfunetimiz de sergiye bir harö 
İstanbul Şubesi Reisinin iştirak ettiği sefinesi göndermeği düşünmektedir. 
bu toplantııda, sergide Türk pavyonu Ayrıca ilk kadln tayyareci Sabiha Gök· 
nu kurmağa memur edilen Suad Şakir, çenin de sergi zamanında Arnerikaya 
sergi hakkında izahat verm~ ve hazır gönderilmesi mevzuubah:stir. 
bulunanların fikirlerini sormuştur. Sergi için propaganda pulları bas ... 

Nevyork sergisi Amerika istiklfili - tırılacaktır. 

nin 1 so inci yıldönümü şenliklerine te- Küçük sanayicilerden 650 
sadüf ettiğinden muazzam tezahürata 
sahne olacaktır. Bü·tün dünya mHlet - mÜ0SS8S6 motörlerİnİ Söktüler 
leri sergiye çok büyük ehemmiıyet ver- Muamele vergisinin, beş beygirden 
melde ve en iyi bir şekilde iştirak için aşağı kuvvette motörle iş gören küçük 
hazırlanmaktadırlar. Nevy.o.rk beledi - sanayi erbabına teşmili üzerine şehri
yesi, sergi için 150 milyon dolar tah - mizde bu gibi motörlerle çalışan ima~ 
sisat ayırmıştır. Bütün Amerika vila - Iathane sahihlerinin motörlerini sök .. 
yetleri sergide ayn ayrı pavyonlar yap meye başladıklarını dün yazmıştık. 
maktadırlar. Muamele vergisi kanununun defter 

Sergiyi asgari 60 miılyon tutmağa mecbur ettiği bu gibi küçük 
kişinin ziyaret edeceği tahmin edil - sanayi erbabına verdiği mühlet yarın 
mektedir. Sergide 160 bin kişiyi bir sa- akşam bitmektedir. Dün yazdığımız 
atte nakledecek vesaiti nakliye temin doğramacı, tornacı, mobilyeci ve san -
edilmiş, 35 bin otomobilin şaşırmadan dı.kcılardan başka kürekçi, d'üğmeci, 

duracağı bir otomobil parkı ve tayya - kılişeci, marangoz, pastane, kolonya -
re istasyonu yapılmıştır. cı vesai:re gibi beş beygirden az mo -

Sergi hazırlıkları için vekiller hey- törlerle iş gören sanayiciler de mua -
eti kararile kurulmuş olan vekaletler mele vergisinin muafiyet kısmına gir
arası komisyon, Ankarada Genel Kur- mek için motörlerini sökmeğe başla -
may mümessilinin de iştirakile toplan- mışlar ve eskisi gibi iptidai şekilde ça
tı ve çalışmalarına devam etmektedir. lışrnağı tercih etmişlerdir. 
Her vek.filet kendi sahası dahilinde ser Diğer taraftan marangozlar cemiye
gi için temin ettiği şeyleri komiteye tinde tornacı, doğramacı, mobilyeci es· 
göndermektedir. nafının iştirakile yapılan toplantı so -

Sergide Amerika hükfuneti tara - rıunda imzala.nan takrir Maliye Veka~ 
fından resmen verilmiş oJ.an pavyonu- letine gönderilmiştir. Düne kadar İs -
muza ilave olarak aynca biir {Site tanbulda ağaç işlerinde motörle ça .. 
Türk) tesisi tekarrür etmiş ve 2.f tem- lışan tornacılardan 200, marangoz vt 
muz 1939 Türk günü olarak kabul e - sandıkcılardan 250, kürekcilerden 20. 
dilmiştir. Türkiye sergiye 4'00 bin do - düğmecilerden 30, kolonyacı, pastac~ 
larla iştirak etmektedir. Sergide dev - kıli.şeci vesaire gibi esnaftan da 150 ki, 
let pavyonumuzun dahili dekorasyonu şinin motörlerini sökerek el ve ayakla 
için açıIDıış olan müsabakanın netice- çalışmağa başladın.l1arı anlaşılmıştır. 
si bugünlerde alınacaktır. Bu küçük esnaflar hem muamele ver· 

Devlet pavyonunda kültür tarihi _ gisi vermekten ve hem de defter tut .. 
miz, milli revk ve san'atimiz, memle- maktan şikayt etmektedirler. Biiıhassa· 
ketimizin gerek tarih gerek tabiat ba- doğramacı, testereci ve kürekçiler ge -
kınımdan cazibesi, Türk kadınına veri- len malın yüzde onu nisbetinde mua .. 
len haklar, Türkiyenin Balkanlarda ve mele vergisi alınmasının kazançlarını 
Yakınşarktaki mevkii, siyas'.l paktla _ sıfıra indireceğini ileri sürmektedirler. 
nn Efuemmiyeti ve milli mücadele sa- Kürekcilerden beş kişi de dün motör .. 
fahatı kompozisyonlarla tebarüz etti _ !erini başkalarına devretmek üzere te· 
rilecektir. şebbüse girişmişlerdir .. 

Sergi sahasının tam ortasında, Ce _ Sökülen motörlerin çoğu 1-2 beygir 
miyett Akvama tercihan bize verilen kuvvetindedir. Maliye Vekaletinin bu 
kısımda kurulacak olan (Site Türk)- işi yeniden esaslı surette tedkik ede -
de, mallarımız teşhir edilecek ve bu _ rek küçük sanayi erbabının motörleri-

ni tekrar kurmak imkanını verecek ka
rada satış da yapılacaktır. Bu s&hada 

il 1 b. 1 kanta ,_ h rarlar aılıacağı ümid edilmektedir. 
sı:ra e pavyon ar ır o , ~a ve 
bulunacaktır. (Site Türk) de milli ban Tiftik ve yapak ihracatçılarr 
kalar mamulatı, halıcılık, çinicilik ve hazırlanıyor 
diğer el işleri iyi bir şekHde te§'hir e - Almanya ile aramızda imzalanan 
dilecek ve burada satış yapılarak hem son ticaret mukavelesinden sonra, tif .. 
döviz temin edilecek, Iıem de Tü0rk sa- tik ve yapak üzerine mühim mikdarda 
nayii nefisesi bütün dünyaya tanıtıla- ihracat yapılacağı tahmin olunma-kıta .. 
caktır. dır. İhracatcılar bu hususta şimdiden 

Etibank pavyonunun dekorasyonu hazırlıklara başlamışlardır. 
kromla yapllacak ve bu krom sergi so- ............................................................. . 
nunda satılacaktır. Sergide kliçük Askerlik kampları bugün bitti 
san'atler maddelerinin satışından çok Lise askerlik kamplarına bugün 
istifade edilecektir. Sergide bir de kü- nihayet verilmiştir. Kamp gören tale-
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İzmir fuarı büyük hava 
şenliklerile açılaçak 

F 
.. 

1 
. d 1 miri ziyaret edecek Türk ve ecnebi 

uar 2un erın e z • .. k ·· 
tü. . ti ·ıı"' T.. k kıyaf etlerinı gosterme uz ere 

rıs ere, mı ı ur · • ı k 
H ık . l d bı·r milli kostüm sergısı açı aca 

a evı sa onun a 

.. omitesi toplantı halinde 
.Milli kostıım 1< • . 'lli kıvafetlerimizi gös -

. b'k edilıntŞ mı J .. 

Izmir, (Hususi) - 93.8 Izrnir Fuar:n· 1 k "zere Halkevi salonlarında gu-
daki resmi devlet müesseselerinin ın· terın~ ~ostüm sergisi hazırlanmakta
~aalı ilerlemiştir. İngiliz paviyonu ~e zel ~~Ağustosta açılacak olan bu ser
~vyetler Birliği ,paviyonu çok cazıb d~r. fuar günlerinin hususiyetlerinden 
bırer şekil almıştır. . g\ 1 caktır. 

Fuar münasebetile Romanyadan bır bu~~l~ kostüm sergisini hazırlamak ü
•Halk oyunları» grupu İzmire gelerek 

1 
Halkevi sergi komitesi, kız ensti

Fuar sahasında Türk ve Rumen havala- ze~~' "n bı'lgili .muallimlerile takviye 
·· tü,.unu 

:ı:ı.ru çalacaklar ve milli kıyafetlerle gu- d'l ·ş ve sergiyi hazırlamıya başla • 
zeı oyunlar oynıyacaklardır. Bu grupla e ı ~ Serctinin her bakımdan müte -
~orı:anyadaki, ~ürklerden bir kafile de :~~l · bir b manzara .~rz~tımesi. i~in, 
lzınıre gelecektır. mleketimizin her koşesınde şımd.iye 
.. Fuarda Trakya paviyonunun .a~ılrn~ ~a~ar kullanılan milli kostümler der • 

torenine Trakya Genel Müfettışı G:e 
1 

miye baş1anmıştır. Bu kostümler a
tıeral Kazım Dirik de iştir.ak edecektır· en d bugünün modern modasına 
'l'ı·a~ya paviyonunda, Alpullu . şeke: rasın a, !anları da vardır. Ve bu ünkü-
fabrıkasının şekerden yapılmış .mır rna uygun ° . .. g 
k~ti teşhir edil~ektir. ler, daha bır buçuk asır once Anadolu 

Fuarm açıldığı gece için büyük elek· köylüsünün milli kıyafetlerinden alın
trik ve ha va şenlikleri hazırlanmıştır: mıştır. 
20 ağustos cumartesi gecesi fuardaki Milli kostüm sergisine Diyarbakır, 
llaraş~t kulesinde ve sun'i göld_; ı:ıe~~ Elazığ, Yozgat, Çorum, Denizli ve Ba-

l
tab cglenceleri yapılacak, havaı fışe ı·k irle Nazilliden güzel elbiseler gön-
erı .. ı b' aldır 1 es e guze ır gece y~şanac · ak- , .1_..;c:tir. Bunlar arasında altın işle-

Belgrad rasyosunda famir Fuarı h aerıuu"' .. . .. 
kında konferanslar veriimeğe başlan· meli kostumler, ınce el v~ ya~ı ışli el-
tnı~tır. biseler bilhassa nazarı dıkkatı celbet-

e ınektedir. 
, İzımir (Hususi) _ Fuar günlerind~ Yukarıdaki resim milli kostüm ko-
I~tniri ziyaret edecek Türk ve ecnebı mite~inl Halkevinde topJ.antı haılinde 
turisllere, asırlardanberi An_adoluı;~: österiyor. 
ltı.uhtelif köselerinde yerleşrnış ve g 

=- Kırklarelinin Polos nahiyesinde 
aşım durağı yapıldı 

Krklareli, (Husu
Si) - Polos nahiye
sinde nahiye müdü
rü Kerim Tüzenin 
g~yretile 1 200 lira· 

Y-0 4 aygırlık bir a
Şı'tn durağı yapıl· 

.. 

bir 

SON POSTA 

Bahkesirde bir 
arzuhalcı boğulup 

öldürüldü 
Balıkesir (Hususi) - Balıkesirde es

rarlı bir cinayet olmuş, br adam boğu
larak öldürülmüştür. 

İzmirler mahallesinden arzuhalcı 
Mehmed adında biri evinde kokmuş, 
karnı şişmiş, patlamış ve kurdlanrnış 

bir halde bulunmuş, yapılan otopside 
boğulmak suretile öldürüldüğü görül
müştür. A.rzuhalcı Mehmedin ölü ola· 
rak bulunduğu yatakta, yerlerde, ta
v:mda ve evden itibaren bir köprüye 
kadar olan yüz elli metrelik yol bo
y unda da kan lekeleri görülmüş, bo
ğulmadan başka hiçbir arıza olmıyan 
cesedin bulunduğu odada bulunan kan 
lekelerinin mahiyeti henüz anlaşılama
mıştır. Odada meçhul kimselere aid 
bazı eşyalar da bulunmuştur. Arzuhal
cı Mchmedin bir cinayete kurban git
tiği ve 1 5 gün kadar önce öldürülerek 
evinin kapısının üzerinden kilidlendiği 
anlaşılmıştır. Cinayet, bir müddetten
beri Dağ ılıcasında bulunan arzuhalcı 
Mehmedin ailesinin evlerine dönmesi
le meydana çıkmıştır. Çok karışık saf
halar arzeden bu cinayet hakkında tah
kikata devam edilmektedir. 

lzmirde bir yolcu, 
Vapurdan denize 
Düşerek boğuldu 
İzmirden yazılıyor: Dün sabah Izmir 

Karşıyaka seferini yapan (Güzel İz
mir) vapurunda müessif bir kaza ol
muş ve bir genç denize düşerek boğul· 
muştur. Vak'a şöyle olmuştur: 

8.30 da Karşıyaka doğru seferini ya
pan Güzel İzmir vapuru, iskeleye ya
naşacağı sırada baş tarafta sigara iç
melde olan asker elbiseli bir delikanlı 
birdenbire müvazenesini kaybederek 
denize düşmüştür. Vapurun baş tarafı 
güneşli olduğundan o anda orada ihti
yar bir kadınla dokuz yaşındaki toru
ııundan başka kimse yokmuş. Küçük 
çocuk askerin denize düştüğünü görün
ce avazı çıktığı kadar: 

- Denize adam düştü diye bağırmı
ya başlamış. Gürültüyü. duyan vapur 
kaptanı hemen vapuru durdurmuş ve 
delikanlıyı kurtarmak için denize ka
yık indirilmiştir. Lakin uzun araştır
malara rağmen gencin kasketinden 
l>a.şka bir şey bulunamamıştır. 

Denizden çıkarılan şapkanın iç tara
fında mor kalemle Kenan ismi yazılı· 
dır. Dün akşam geç vakte kadar yapı· 
lan araştırmalarda kaybolan gencin hü
viyeti tesbit edilememiş ve cesed bulu
namamı.ştır. -------
Bir köylüye yıldırım çarparak 

öldü 
Biga (Hususi) - Pazarköy nahiye

sine bağlı Asmalı köyü halkından Şa
ban Bakla isminde birine, geceleyin 
mısır tarlasında bekcilik ettiği ıbir sıra
da yıldırım çarpmıştlr . 

Tarla bekcisi derhal ölmüştür. 

iki kişi afyon yutarak öldU lnt.ştır. il 
Ayrıca gene Polos 

l'l.ahiyesinde 200 Ii.ra 
:;;lrfile aşım durağı

llın yanıbaşında bir 
te.vıa istasyonu yap

Balıkesir (Hususi) - Balıkesire bağ
lı Gökköyde Süleyman oğlu 20 yaşla

" rında Ali ile Celı11 karısı 25 yaşlarında 
Gülsüm adında bir kadın bugün afyon 
~akızından yapılmış hapı yutarak ze- ' 

tn:~Iınıştı r. 
. Ottdenberi kövlü için çok mühim iki 
ıhr J • d' l? 1Yac olan bu iki durak, şun 1 

rini karşılıyacaktır . 
Yukardaki resimde 

cülmekte<lir. 

· ılirlenmişler ve ölmüşlerdir. Ölüler 
Memleket hastanesinrle otopsi yapıİa

aşını durağı gö- caklardır. Hapı yapan ve yutturanın 
kim olduğu tahkik edilmektedir. 

010s'un ve altı köyünün hayvan işle-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Sayfa 5 

C Yurddan güzel köşeler ~-
\ 

1 

Şilede küçük adalar 

Bergamada bu yıl tütün 
mahsulü çok bereketli 

938 r.ekolt.e~inin bir buçuk milyon kiloyu bulacağı 
tahmın edılıyor. Havaların kuraklığı tütünlere yaradı 

l Bergama tiltibı tarlalarında çalışmalar 

Bergama (Husus_t) - Bu yıl Be.rga -ı sene Egenin en birinci tütününü çıka _ 
manın en bereketli yıllarından bırı .. ol - ran ve bir çok mükafat alan Bergama 
~uştur ... Buğday, arpa ~e b~a muma- tütünleri bu yıl da ekstra tütün olarak 
sıl kuru mahsul çok verimlıdir. Ziraat kabul edilmiştir. 
Bankasının çiftçilere da~ttığı Akal!a Şimdiden birçok kumpanya eksperle 
pamuk tohumundan azamı derecede ıs- ri tarlaları dolaşar k · · ı··t .. ı · t 'f d dilmi. . a ıyı u un erı es . 
tı a e e ştır. bit ediyorlar B. Alm fir k k · . .. · ır an masınm e s 

A alya cınsi pamuklar her tlirlu has • peri· cBergarna ı·· t·· ı · · f • u un erının en enasc 
talıktan muaf ve fazla mahsul veren bir Bulgaristan tu··ı·· ı · · · · · . un erının en ıyısıne ntU· 
c~ns ?~muktur. Bu ~amuk Bergama çift- adildir. diyor. 
çılerının yardımcı bir mahsulü olarak ta- Bu seneki tu·· t'' h uı·· ·· h 

•v un ma s unun iç stolP 
nınır. Dıger taraftan pek yakında Ba - bırakmıyacagwı k ı· d di . . anaa ın e r. 
kırçayın temızlenmesıne başlanacaktır. Memleketı'n müh" b. 'd 
B 

. ım ır varı atı s.:ıyı 
u ış tamamlandıktan sonra bir buçuk lan tütün cidd a·v l ·ı . en ıger sene ere nazaran 

mı yon balye pamuk tenun edecek arazi çok üstündür. 
elde edilmiş olacaktır. Bu yıl Bergam ı·· tü' k ı · · B .. .. . a u n re o t.esı bırbu .. 

ergama tutunlerı, havalarm kurak çuk milyon kiloyu bulacağ t h · dl 
·t · d k · tif d 

1 
a mın c gı mesın en ço ıs a e etmiştir. Geçen liyor. 

Elmalıda hükümet konağı ve Halkevi 
binasının temelleri atıldı 

Elmalıdan güzel bir görünüş 
Elmalı (Kaş muh b · · · Elm 

1 
. • . a ırımız yazıyor): şası için 15.000 lira tahsisat 

.. a .. ı tarıhı bır kasabadır, fakat bu- tır. 
gunku halde imar işlerine yeni başla-

ayrılmış-

ltıı-; Hasan Bey haberin var ... 

nılmış bulunmaktadır. Evleri oldukca Kasabada şimdiye kadar yapılan işler 
-v·iran ve gayri muntazamdır. arasında belediye parkı bilhassa naza· 

Korkudelinin zümrüd ovalarından rı dikkati celbetmekted.ir. Halkevi teş
sonra ~elen Elmalıda son aylar içinde, kilAtı Elmalı Halke\•i binasının inşa• 

, ... Bu takımda muharrir- Hasan Bey - Zaten biz Halkevı, askeıi kıo:la, hükfunet konagıw sından sonra yapılacaktır . 
... Sl·zın matbuat takımı h . . . . d , 

ler muhabirler, ressamlar angı şeyı mevsımın e yapa- ve halk pazarının t 11 · t ı ş· d'd her hafta maç yapıyor... ' . . • .. eme erı a ı mıştır. .. ıır: ı en Halkevinin bandosu teşkil 
___________ .:;o...::,nu;;:y~o:...r_lar.....:..., _f_a~k~at....._m_ev_s_ım __ r_ız_,_b_ir_a_d_er_ı ______ _LTiiıa··un'la-hı...ıo°:;! ~=a~=~~nin b~~:_ç_y.._ıl.-_e!llm~, temsil k-0lu çalışmalara, tem-



~;~;;-~ESELESi ~ 
Beyaz elbiselerin Ciğercinin muh8.kemesi 

üç gün içinde bitti 
• atanbulml ııcalt gilnetl altında oa - yacaktır. Gelecek ya:za kalmıştır.• 
1 yır cayır yanarken, hal ve tavn - • . . 

-~ıe bir latida ver • Beledi.yenin kararı üzerıne müra • 
mı.z1a belediyeye VVJ caat edecek biır tek makam var. Ben o-
uıiştik: na müracaata karar verdim. Ve istida-

cSayın Belediye, de mın müsveddesini hazırladım: 
Şehir, bizce olduğu kadar; sence _ cHazreti Azraile• 

maHimdur. Yazlan çok sıcak olur, ıı . . 
kurtulmak rahat bir nefes al - cKudretlı efendim, :!° iıçin denize girmek iht~acını hil- cHalimiz si7ı:e ~lOm. Sıcaktan bu-

süsleri -
ilk defa meşhud suçlara göre muhakeme edilen 
suçlu, afır tahrik ıebebleri dolayısile alb aene 

hapse mahkiim oldu d riz Fakat bu ihtiyacı gidermek ko nalıyoruz. Denize gırmek, fe.rahl~ 
: ede~l, şehrin bir iki plljı. var ama, ihtiyacı içindeyiz. Plljlara gıd~mıyo - Draman cinayetinin muhakemesine A- Ağırceza müddeiumumisi Ahmed Remzi 
b:nlar hem çok pahalı, hem de bütün ruz. Açıkta denir.e gi~~ se?, ~ızi kra - ğırcezada dün de devam edilerek, karar Berkmen, bllhıaı pı noktllar üzerinde, 
bir phre Wi gelmiyor. Açıkta girmek hat bırakmıyor, aram11.uan goz_uııe es- tefhim olunmU§tu.r. durmUfÜU': 
· çok tehlikelL Açıkta denize girme- tirdiklerini çekip alıyorsun. Bız bele - Milddeiunmmt Bepd Sika, dlnktl cel- - Abdullah, haraç almall ÜlfllUf bir 
:~ sebebine her gün aramızdan biıbç diyeye müracaat ettik. Vld aldık. ?e - sede iddl1m1metlnt olrumUf, ..Wayı adam olduğundan, vak'a gecesi ayni şe-
kurban veriyoruz. Sen bu ife bir çare lecek yaza ıehrin bir çok .yerlerınde dünldl ve evvelki ,aııki1 saJJ]mmızda kilde ömerle, Bekirden de Pli'• Jatemif-
bul şehrin birkaç yerinde deniz ha • deniz hamamlan açacak. Ş~di sen • yazdılJm.ı:ı pbi, uılattıktan ~ suçu tir. Vaktile Kuruçayda öldilrillen ~ 
ma. açtır. Ti ki biz denize girebi· den de bir ricamıZ var. H~~z. sıcak - sabit görmüftir. Tahrik •beblerl göm- rln brdefi ffalflin katlinde, AbcluJJahmı 
lelim!• lar devam edi.yor, daha belki ~ ay ~- ~ nünde tutularak, suçlunun ceza kanunu- ıJAkaa oldulunu bilen ve bu saikler al-

• dar devam eder. Bu iki a~ içınde bız nun 448 inci maddesine göre tec:ztyesini tında ömer de, Bekirle birleferek, Ab-
Hal ve tavrımızla verdiğimiz bu is- gene denize girmek ihtiya.cıle ~vra~- fstemlftir. duJJahı öldürmilflerdir. 

tida belediyece nazarı dikkate alındı cağız.. ve gene açıkta de~ıze gır~gız. 1 Bundan IOm8 suçlu Receb .ısa aJmıt, Milddelumuml tahrik ve tahfif seb ,..,_ 
ve tarar verildi: Artık vicdanına kalmış bır şey .. ~ı ay müdafaa11nı IJı ıözlerle, hillAsa ebnif: 1eri gözönünde tutularak her ild llJ!lU-

cŞeıbrin muhtelit yerlerinde deniz için bizim bu kusurumuz~ bagışla, - Yah1a beni tobt1adı, a1tma aldı. nun da ceza kanunundaki "8 fncl mad-
bamamlan yapılmasına karar veril • canlarımıza kıyma! Sana aıgınıyonız;• Ustelik te, bıçalmt çettL Bu idamı ke- denin hiW1mlerlne sön, tecziyelerini il-
miştir. Fakat bu if bu selli! yapılamı - lmıet Bala.i I 1if içbı yuail'D&&l•m. Canımı brtll'lnak temi§tir. 

--, 1' { için, demlftir. Po-lla-te_: ___ _ c Bunlan biliyor mu idiniz? _J u :!':~:=--~~ Bir aparhman Lımzı yakalandı 
• • 11.• Beyaz, her mevsimde sevilf'n, her mev- Kararda, Recebin kız kardepntn 1 se- Zabıta, İatanbulun muhtelif yerlerinde ev 

Dünyada yapılan telefon Beyaz elbıseh cenulmen simde ayrı bir tekilde süslenerek yeni ne kadar evvel Yahya ile nipnlandığı, ve apartunanlara ~eceleri merdiven kurmak 

k U malarl k"ıme der'er~ yeni güzellikler yaratan bir renktir. Ga- sonra bozulduju bu sebeble Receb ile auretııe çıkar~ nıuteaddld bırsızlıklar ya -on ş • r . . ' pan Baltacı .1.urahJm lsmlndett sabıkalıyı 
Renkleri beyaz • rıbdır, her yaz modası ona çok yaraşır. Yahya arasında daimf bir miinaraa mev- yakalıyaralı: mtlddelumumlllle ıeaum etmJt-

OOnyada sene
de tahminen (25) 
milyon telefon 
mükllemesi yapıl· 
maktadır. En çok 
konupn yer Ame
rikadır. Burada se
nede 12 buçuk mil 
yon 
olur. 

mükileme 

~ olduğu için pmaı Geçen son yıllan gözünüzün önüne ge- cud olduğu kaydedilmiştir. tlr •. W'J ayılarına bu isim - tiriniz, hangisinin getirdiji yeııilik be- 448 inci maddeye tevfikan 18 &eDe ağır Ibrahlm, Bulgar vıs konaol01unun, Şilll· 
~ yaza yak şmamıı:tı? hapse mahkum edilen Recebin, bu r.ezası de ŞevkeUn, Zlngal kereste firtetı müdüril 
' LC verilir. Şimal ayı- ı --, • . . Tevftt Aııntn, evlerinl merdiven toymat su-

... , 1arının bqlan, dl- Bu sene çizgili, benekli kumaşların :!~, ı;:r: .aıe~b~erinden dolayı 8 sene ret.ne IOJDlU,tur. Bu azılı hıreız dtin Tepe - . 
ter ayılardan da- modası var. Beyazı bu sefer de bunlarla p inmiştir. . . bquıda en aon olarak brmcı ömertn evin• 
"'a ""~~~'lrtür. Bo- .. .. . . Kararı memnun bır tavırla dinliyen den ILfll'dıtı bir altın aaatı aatarken, 1k1ncl 
~ ·~<AA BUSluyoruz. Bu da ıımdiye kadar olanlar maznun, sonuna gelince: ıube memurları tarafından auç üstünde ya-
yunlan uzundur. gibi, belki onlardan da .fazla pk duru - - Yaşasın Türkiye Cumhuriyetinin a- taıanlllJ§tır. 
Tabanları kıllıdır. . yor. dalet kanunu diye baiırmıt leYinçle Yüzme bilmiyen bir çocuk 
Bu yüzden de buz üzermde kaymadan, t~ . ' ' d _:_..1_ ~.x...ıd .. . .. ~"e liclverd - beyaz çızgilı ketenle sağa sola selAmlar vererek, mahkemeden eW&UC _,. .... 11 
du§IDeden yürüyebilirler. Şimal ayısı so- süslü beyaz bir rob (solda). çıkmıştır. Arnavudköyünde ta.saplık eden KostıDiD 
"tuta ziyadesile tahammül eder. Yılan t . _ Bu suretle yeni cürmü meşhud kanu- çıralı 1'1 yaşında Hirlsto, Bebekte Çamlı • 
bah,.. balina balılı ve dijer balıkları şte garnıtürü renk renk benekli em- nuna göre rüyet olunan ilk kaül davası 3 bahçe öntınde denize g1rml.f ve )'tızme bll • 

a•, primeden bir başka beyaz elbise (sa"'da). gü 1 . d nih t medlli için bolulmuttur 
Eti, "kü' d tini" d t 6 n çın e aye e varmıc:tır · yer. o z ve omuz e an ırır. kisi de genç, şık ve yenı ... Bir elbise - . • • ~ · Bir çocuğa tramvay çarph * den ba§ka ne beklenir? Sıhvrıda ,JDzDadan Karasümriikte Fnzlpqa caddealnde o .. 

işlenen Cl08J8t turan kasap Bamldln kızı 9 18f1Dda Zühal, 
ayni caddede oynarken vatman Şerlftn lda-o 

Litvanya h~
meü 1937 yılında 
canilerin, zehirli 
gazla öldürülmesi
ni kabul eden bir 
kanun neptmiş- Geçen bütün bir 
tir. Bu idam tekli- sene zarfında dün-

Çocuk elbiseleri Silivride sarhoşluk yüzünden olan bir resindeki 88 numaralı tramvay arabaaınlll 
cinayetin muhakemesine Ağırcezada dün altında kalarak vücudünün muhtelif yerle • 
~aşlanılmıftır· rlnden yaralanm14tır. Çocuk cankurtaranla 

nin en insani tekil · yada mevcud tay-
oldup iddia olunmaktadır. yarelerin katettik-

Estonyada idama mahkfun canilere, bir leri mesafeyi bir 

bardak zehirli menku içmesi teklif edil- tek tayyare kate
nıekte ve mahkum üç dakika zarfında debilseydi, ancak 
menkuu içmediği takdirde, darağacına Merih yıldızına va 
çekilmek sureüle idam edilmektedir. rabilirdi .............................................................................................................................. 

Olıagucularıma 
Cevablarım 
Ankarada Bay cJI. B.• ye: 

- Kız çocuk bilhassa 14 Jaştl\dan 
sonra çabuk inkişaf eder, 17 yaşına 
vardığı zaman müstakbel bir anne 
namzedidir, icabında evini idare et -
met kudretini kazanmıştır. Erkek ço
cuğun inkişafı ise kıza nisbetle bu YBf
tan ıonra kendini geç gösterir, 17 ya
pnda bir genç kızın iyi bir anne ola -
bilmesi imklnına karp 19 y8flllda bir 
genç erkelin bir aile babalı olduğu 
pek ender görülmüftür. 

1'1 yapnda genç kız hayal Alemin -
den çıkmak iU.eredir, hayatını Y8f8DU• 
ya bqlamqtır, 19 yapnda erkek ise 
hayal Aleminin tam ortasındadır 

Sevebilirsin, fakat bu sevginin için-
de romanın tesiri hakikatin IZiuden 
çok fazladır. 

* Hayatımı kazanmıya daha bir se
ne var, diyorsun ve aldanıyorsun: Tah
silini bitiren her genç hayatını kazan
mıya başlamıı olmaz, kazanma vası • 
talarını elde etmi§tir, bu vasıtaları 
harekete getirmek, muhit yapmak, 
biraz refah kazanmak zamana muhtaç
tır. 

Şu halde tavsiyemin ne olabıleceği
ni anlamışsındır: 

- Yolunuz ayrıdır, günün buinde, 
beliti yıllarca sonra birleşebilir. O za
man göreceksin ki karşına çıkacak 

hayal bugün zihninde besleyip büyüt
tüğün delildir. 
Şu halde sana: 
- Masalını yaşa, fakat hakikati gör

mek için acele etme, diyecelim, bırak 
yolunda gitsin. 

* lnegölden S. S. rimu.dle mektub 
lfCIZ47a Obt/UCU"'4: 

- İki çocuk babaaıanız, • karınızla 
bug(ln bir arada olmıunız bile o ço
cuklann maddi ve manevi bütün va -
ziyetlerini dilfünmeniz icab eder, il • 
zin kanınızdan olan aizfn fmninızi ta • 
pyan çocuklannıza bakınız, 

Mektubunuzda sormadığınız bu el • 
bete cevab verdikten sonra, sordulu -
nuz suale geçeyim. 

- Doğru düşünmüyorsunuz.. He
nüz gençsiniz, yarın ne olacağı belli 
değildir. Hayattan nevmid olmayın, 
her hangi bir şeye gözü kapalı karar 
vermeyin. 

Mektubunuzda mevzuu bahsettiği -
niz okuyucumun adresini bilmıyorum. 
Esasen bilmiş olsaydım da yazmıya -
caktım. Çünkü her ne olursa olsun bir 
:>kuyucumun adresini mutlak müsaa • 
desi haricinde bir başka okuyucuma 
v.ermek prensiplerim haricindedır. 

TEYZE 

S l Süle • birka '--..:ı il Etfal hastanealne kaldınlmlfbr. 
UÇ U yman, Ç ar.-u8f1 e e• dil "de fy L....I du 

l>irlikte bir akfam rakı içtikleri ..ırada, ır encı a on uman 
si1Ahmı çekmiş ve havaya ateş etmiştir. Galata ~öprtıatıntın Botaziçt lsteleslnde 

dUenc1llt eden Alt Usanmum flpbe üRri· 
Bu sırada, orada bulunan bekçi Fahred- n~ ceblerinl arayan zabıta ıo gram afyon 
din ise, buna müdahale ederek, mini ol- bulundutunu görerek 1Uçluyu yakalaml.f, 
muştur. hakkında llzun ıeıen kanunl muameleye 

Bir müddet sakin dqran Süleyman ba.,ıamıştır. 
fazla sarhoı bir halde olduğundan, tek~ Bir afyon aabcm yakalandı 
rar tabancasına el atmış ve bu defa çı- All isıninde bir İranlı Vallde hanında af· 
kan kurşunlardan biri bekçi Fahreddine, yon sat~rken zabıta tara!ın~nn yakalanmı.t• 
ik' · kur d b" ilerde tur tır. Ali üstelik memurlara rüşYet tekli! et .. 

ıncı fW1 a, ıraz o an t111nden ber iki auçundan adl1191e veril • 
Nevriye ismindeki bir genç kıza Jsabet mtştlr. 
etmiştir. Neticede Fahreddiıı ölm.üf, Nev- •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• 
nye ae ağır surette yar•lanmıttır. Bursanm imar pllnı 

Vazife halinde bekçiyi öldürmek su- Bursa (Hususi) _ Yakında şehri .. 
çu~dan, ceza kanununun 449 uncu mad- mizin imar planını profesör ~st yap
de .. sıne tevfikan, 20 sene hapsi istenerek mıya başlıyacağından burada valin»S 
Agırcezaya verilen maznun, mahkemede Şefik Soyerin riyasetinde bir imar ko
yapılan sorgusunda: misyonu teşekkül etmiştir. Bu komis .. 

- Ben, o akfam çok sarhO§tum. Ne ol- yona belediye reisi, nafia müdürü, sıh• 
duğun~, ne bittilfni hatırhyamıyorum, biye mü.dürü, belediye baş mühendisi, 
de.miştır. belediye baş hekimi ile sııhhi ve içti • 

Muhakeme, bazı phidlerin eelb1 için, mai bilcümle teşekküllerin reisi veya 
Bu yazın çocuklar.ın:ııza ~~ırdili ye - başka bir güne bırakılmıftır. mümessillert memleketin tarihi vazi • 

nillkler: Ekose garnıtür, pi.kür .ve bro - Haraçcı Abdullahı DldUranlerin yetile hususi surette ali.kadar olara1' 
de. d de edild" en güzel eser yazmış iki zat buluna • 
Sağdaki rob ekose robaıil~ birinciye, • uruşmuına vam 1 calvtır. 

soldaki bluz - pantalon kuplarmı takib Kumbaram yokÜfunda bir fınnda, Ab- Komisyonun yapacağı eeasiı etüd .-
eden pikürle, ikinciye güzel bir örnektir. duJJah isminde bir adamı bolarak &dil- ter Nafia VekAJetine bildirilecek, Ve • 
Brode de en basit, en kolay, en pk mo- ren Ömerle, Bekirin muhakemelerine A- kilet bu esası tasvib ettikten sonra )f. 
deller ara11ndan seçilmek şarlile her ço- ğırcezada devam edilınJftlr. Prost imar planı üzerinde çalşnaja 
cuk elbisesine yaraşır. Dünkü celsede mütaleasını serdeden başlıyacaktır. 

1 iki ahbab çavuşlar: Canlı ilan 1 
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. 30 Teınnuıs ; 1 - §' 

Büyük /ıarbin gıldönümigaklaşırken 

Arşidük F ransuva F erdinand 
öldürüleceğini biliyor muydu? 

A t Ya ve Macaristan Veliohdınin seyahate 
vus ur .. d- .., .. . l k _, 

çıkmadan evvel son gor ugu ınsan o an ar auaşı 
· Madam Toni Ott ile BerlinJe konuşmuştum 

Yazan: Suad Devriı 
duğunuıu biliyorum. Hem zannederim 

Bundan altı sene evveldi. Onu Berlin- Saray Bosnaya son gidişinden evvel son 
0.e tanıdım. Berlinin garbında Skala var- ziyaret ettiği insan da sizmişsiniz? .. 
yetesinin altında bir bar restoran iJle- Toni Ott'un gözleri birdenbire ncş'e -
tiyordu. lerini kaybettiler .. Sesine ağır bir alıenk 

Bu barın müdavimlerini daha fazla geldi. 
§ehrin tanınmış artistleri, tanınmış edi~- - Evet, dedi, ben Franzın en samimi 
feri, tanınmış kibar ve zenginlerı teşkıl ve en çok sevdiği bir arkadaşıyım. Ço-
ediyor, o sıra Berlinde tahsillerini yap- cukluk arkadaşı ... Kendisile daha mini-
makta olan Habsburg ailesinin genç mini bir çocukken tanışmıştım. Bl·nirr. 
prenslerinin burada görüldüğü söylPni • doğduğum yer... Tuna sahilinde güzel 
yordu. Hatta prens Otto bile bir kaÇ ke· ve küçük bir şehirdir_. Babamın Tuna 
te bu restoranı ziyarete gelmiş, kendi - kıyısında bir oteli vardı ... Şehrimizin en 
sini burada görmüşler. büyük ziyneti Habsblırglara aid olan es-

Habsburg ailesi &zasınm bu bara gel- ki şato! ... Günün birinde bu şatu<i:ı bir 
mekten maksadları bir iki kokteyl içmek hazırlık görüldü... Bir müddet sonra 
ve buraya devam eden meşhur artistleri küçük arşidükler buraya getirildi. Çok 
Ye şık insanları görmek için değildi. küçüktüm... Hatırladığıma göre galiba 

Buraya gelen Habsburglar bir hatı - arşidük Franz hastalanmış, kalıcır.ış ne-
raya hürmet ederek buraya geliyor)~, kahatini burada geçiriyormuş._ Giınün 
Saray Bosnada 1914 de öldiirülmiı~ ve o- birinde şehrin meydanına bir ilar: koy _ 
lümü umumi harbin çıkmasına sE::bebi • dular 
Yet vermiş olan Arşidük Fransuv.ı Fer • A1Jidük FrtmmN Ferdinand Arşidüklerlc oynamak için şehirde tı::r-
llinandm çocukluk arkadaşı ve çok sev- nu anlamak için erkek gözlerine sahih biyeli ve uslu bir kaç çocuk aran!yor -
iliği bir insan olan bar sahibesi T"nl olmak lazımdı. muş. Ben terbiyeli ve uslu bir çocuktum. 
Ott'u görmek istiyorlardı. Toni ~t~ .0 ~ Benim için bu yüz maziye aıd estetik Ebeveynim beni şatoya götcirdüler ... 
ne Berlin şehrinin meşhur bir tipı ıdi. Bır sırrını faşetmedi. Başka çocuklar öteki prenslerle arkadaş 
tok gazeteciler onunla konuşmuşlardı· . Onu 0 akşam masamıza davet eıtlk. Ve oldular. Ben Arşidükün en iyi arkadaşı 

Ben de kendisini merak ettim ~e bil' - ÜJJCil şampanya şişesinden sonra keyfi oldum. İki ay kadar orada kalaıhr. İki 
akşam Alman meslekdaşlarım ben~ Y~n: :fraz daha artmışa benziyen Toni Ott'a: ay sabahtan akşama kadar berabf>r oy _ 
larma alarak oraya götürdüler. Bızı bır _ Ben bir Türk gazetecisiyim, diye sö- nadık, o bana sadece Toni diyordu. Ben 
birimize tanıştırdılar. Toni Ott uzun boy- e baŞiadım. Sizinle görüşmeği çok iste- de ona Franz diye hitab ediyordum. Sen
tu, şişman, beyaz, sarışın bir k~dı~dı .. _ ~İIJl. Sizin bedbaht arşidük Fransuva li benli olmuştuk. Hatta bazan h:.f.fçe 

Çok neş'eli, biraz kalınca seslı. Gençli Ferdinaııdm bir çocukluk arkadaşı ol - (Devamı 10 ncu sayfada) 
gindc güzel olmuş mu bilrniyorurrı. Bıı -
= 

-1 -
· an -~maaıtında, pıy 

b 
.. Bay yasef go ayıı .. 

Gümüşgöz itskuda -

ra ayak baS&l' . . e-
ıbasmaz, müşterisi Gurabi efendinUl 

Nini aramıya koyuldu. "yük' ikfa· 
Ona, iki yüz bin liral~~ .. bu 

ıniyenin müjdesini göturuyor~u.bütün 
Günlerden pazar, çarşıclakı 

dükkanlar kapalı idi. . 
1 

. de hare
Tenha olan vapur ıske esı~ '. inde

ket saatini bekliyen tramva) ın ~ç a·· t 
ki \'atman ve kondüktörden baş a to: 

.. un ·vanas ıgı 
,tnuşteri.. araba vapurun ., . • ko-
Yerde, olta ile izmarit avlıyan bır . 
.Pil.. sabahtanberi yolcu bekli!en bır 
taksı şoförü.. hamallar kahvesınde de 
aört itÔl altmışaltı oynıyan insanlardan 
ga".•ri kimseler yoktu. 

Bay Yasef, elindeki noksan adresle, 
!bu Üsküdar denilen geniş kasabada a
~am arıyacak, bula~k:. so~ra da ger~= 
Ye d" "p kendisinı dükkanda bekli 

onu ' an Mazaltoyu başka 
l·en karısı Bay .. .. d kurtara-
nıüşterilerin tehacumun en 
.Caktı 

Bu~a'-'a gelinceye kadar vap.urdab,. o-
k J ed. w • dresı ce ın-

uya okuya ezberl ıgı a ' . 
ii&n çıkanp bir defa daha hecele~al

« Ü sküdarda, Toygar Har:ıza bili 
lesinde Çatlakzuma sokagında ' ı· kuyor-humaralı - bunu Yahudi be a 0 

i:Iu - hanede kuyuda.tı vakf~~e m~abe
leciliğinden mütekaid Abduşşekür Gu-
rabi efendi • 

B .. w d mahalleleri 
. oya sandıgı sırıtın a, 
dolaşmaktan tam o sırada a,rdet eden 
Plr külhanbeyi filizinin yanına soku

lan Yasef, sordu: . 
- Çatıakzurna, biliyor musun anyı 

tarafta? 
Boyacı, Yahudinin yüzüne ters te:S 

baktı; ağıza alınmıyacak kadar ga~.z 
bir de cevab verdikten sonra, yürüdu, 
litti. 
t_ Bayi, kendi kendine söylenmeğe baŞ-
1&C1d1: 

SON posTANlN 
EDEI? 'QOl"\ A N \ 

. Yazan: Vufi Rıza Zobu 

Erzurum yolundaki 
ılıcada gece nasıl geçer? 
Otelci~e "Somya yok m~?" diye sordum. "Ne som yası? 
Dedı, somya da nedır? Yatağını şimdi yollarım,, 

cŞark. a seyahate karar verdiğim za-ı _ Aman Ilı d k l ı 
h t

- ı- ah , ca a a a ım ... 
man er uru r atsızlığı, her türlü . 
yorgunluk ve yoksuzluğu gözüme almış Dedım a, akşam olmuş. Gece başlamı~-
aklıma koymuştum,. Onun için hP.r müş~ t~.. Etrnfın zifiri karanlığına ancak bi -
külatı hoş geçirmeğe ve her sefal ti _ z~n: kamyonun projektörleri hakim oJa -
dırgamamıya çalıştım .. Hiç bir yer~t?, ~~ç bılıyord.u.. Bir bayırdan indik.. Soluk 
bir zaman bir ümide kapılmış değıldim .. ışıklı bır sokağa girdik .. Sıtmalı yüzlü, 
Eğer cErzurum. a yaklaşırken şoför fik- t~vandan asılı, san ışıklı ~trol Jarnba -
rimi çelip beni hayale kan+· .. m d h' sile aydınlanmış bir aşçının önünde dur-

:t'~· asay ı ıç duk Y ğm l k k b' h 
bocalamadan bu yerlerden geçip gide _ ··· a ~ ur u, apanı ır ava .. Kam 

cektim .. 
Vakit epeyce ilerlemiş, etrafa karanlık 

basmıştı .. Biz, harıl harıl Erzuruma doğ
ru yol alıyorduk.. Şoför kulağımın di -
binde fısıldamıya başladı: 

- Geceyi Erzurumda geçirmektense, 
Ilıcada kalmak daha hayırlı ... 

- Neye?. 

- Ilıca çok iyidir .. Eski kaplıcanın ol-
duğu yere şimdi yeni bir otel yapıldı. Tek 
yatnklı odalan, odaları içinde de husu
si banyoları var .. Bu gece yatmadan bir 
banyo yapsanız fena mı olur?_ 

- Ne söylüyorsun; yeniden canlanı -

yonun şo!or mahalli olan mevkiimden . 
tek yataklı, banyolu odanın verdiği 

neş'eyle bir sıçrayışta yere atladım: 
- Cırrrrk!! .. 

Sulu, yapışkan bir çamurun tabanım -
dan diz kapaklanma doğru, barometre -
nin civası gibi, süzüle süzüle çıktığını 
hissettim.. Kurtulmağa imkan yok.. Ol -
duğum yerde, fotoğraf çıkartan bir ace
mi gibi kımıldamadan, pozumu almış bir 
vaziyette kalakaldım ... Bir el uzandı. Be
ni taşlık bir yere çektiler .. Beyaz isknr • 
pin ve beyaz pantalonumun yarısı başka 
bir renk almış, serin serin çamurlar pa· 
çalarıma sarılmıı::.lardı_ 

rım.. s 

Gözümün önüne Bursadakic Çelikpa - - Hiddete, şiddete füzum yok Vasf'ı 
las• geldi.. Yeni yapılını§ bir kaplıca. O- Zobu!. Sen çamura battıysan suç kimde? 
dalar içinde hususi banyolar. Miikem _ Gece karanlığında adımını atarken önü· 
mel, enfes bir şey .. Üstüme çöken yor _ ne ardına bakaydın ... Buraları da Bcr· 
gunluk ve uykusuzluğu bana unuttu _ lin sokakları değil a .. Yağmurda çamur 

racak yegane çare_ Hemen karar: (Devamı 10 ncu §aı:fada) 

İlk zamanlar, bu israfa sinirlenip de 
boyuna dırdır eden kansı İfakat hanı
mı karşısınn oturtur, bileti de, sakladı
ğ1 Muhammediye kitabının arasından 
çıkarıp önüne koyar, hayal kurardL 

Bü,yük i.kıamiyeyi aklına getirnıi
yordu. F3kat şayed şöyle, bir iki bin 1i-

ra isabet edecek olursa, evvela eve ta
mir koyacak, tavuklara muhkem bir 

kümes yaptıracak, kendisine kışlık bir 

palto, karısına da bir manto aldıktan 

- Boyle beçinsiz sokak adi da olur 
tnu, be? Köpoğlusu, başka oturacak yer 
~Ularnamiş mi? Talih kuşu da nasin ol
~ onu buldu? Kuş değil mi?. Yider, ~=----==~__!.~~~~~~~~~~_.... ................ ___________ ................. _.. _______________ ._..~ 
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Köylü ile • • 
superısı 

Vaktile çok fakir bir oduncu vardı. 1 
Bu adam namuslu, çalışkandı. Evinde 
ona bakan ihtiyar bir annesinden baş
ka kimsesi yoktu. Oduncu her sabah 
güneşle beraber kalkar, baltasını alır, 
ormana gider, akşama kadar odun ke
ser, sonra onları köye taşır, ucuz ucuz 
satardı. 

Gene böyle bir gün, akşama kadar 
odun kestikten sonra, başında .bir ağrı 
duydu. Biraz ötedeki nehrin kıyısına 
varıp başını yıkamayı düşündü. Balta
sını belindeki kemerin arasına soktu, 
suya eğildi. Tam bu sırada: 

- Cup!. diye bir ses işitti. 
Zavallı fakir oduncunun baltası su

ya düşmüştü. Şimdi ne yapacaktı? Bir
çok para verip yeniden bir balta ala
mazdı. Yeni bir balta almak demek, ih
tiyar annesini birkaç gün aç bırakmak 
demekti. 

Fakir oduncu oraya, otlann üzerine 
oturdu, ağlam~ya başladı. Dalmış ağ
larken yanıbaşında bir ses duydu. Ba
şını kaldırıp bakınca şaşırdı, kaldı. 
Karşısında çok güzel bir peri kızı var
dı. Bembeyaz bir elbise giymiş, san i
pek saçlarına da beyaz çiçekler tak
mıştı. Elinde tuttuğu, pırıl pırıl parlı
yan altın bir baltayı oduncuya göstere
rek tatlı bir sesle sordu: 

- Senin baltan bu balta mı? 
Oduncu, başını iki yana salladı: 
- Hayır, bu balta benim değil! 
Bu ceva b üzerine peri kızı sulara 

Cialdı. Biraz sonra tekrar göründü. Bu 
sefer elinde gümüş bir balta vardı, 

sordu: 
- Senin baltan bu, değil mi? 
Oduncu gene başını iki yana salladı: 

- Hayır, bu da değil! 
Pedi kızı gülerek dalgaların arasında 

kayboldu. Tekrar göründüğü zaman e
linde oduncunun kendi baltası vardı. 

Bunu daha uzaktan farkeden oduncu 
haykırdı: 

- Hah! İşte benim baltam budur. 
Peri kızı sahile çıktı. Elbisesinin kıv

r:mlan arasından altın ve gümüş bal
talan da çıkararak üç baltayı da odun
cuya uzattı. 

- Sen ~k namuslu bir adamsın, se
r.in bu dürüstlüğüne mükafat bu üç 
baltayı da sana veriyorum. Haydi. güle 
güle git. 

Sevinçten ne diyeceğini şaşıran o
duncu iyi kalbli periye teşekkür etmek 
fırsatını bulamadan peri kızı dalgala
rın arasında kaybolmuştu bile. 

Oduncu koşa koşa köye dönünce bu 
hikayeyi annesine anlattı. O hikayesini 
anlatırken pencerenin altında bir adam 
içerisini dinliyordu. Bu adam da fakir 
bir oduncuydu. Öteki oduncunun te
la~la eve geldiğini göri.ince merak edip 
peşine düşmüş, annesile ne konuştuk
lannı dinlemişti. Dinlemişti ama yalnız 
sonunu işitebilmişti: « ........ .işte bu 
balta benimdir deyince altın baltayı 
bana verdi:> Öteki oduncunun gözleri 
parladı. 

Ertesi sabah erkenden orman yolu· 
nu tuttu. Nehrin kıyısına gelince bal
tasını fırlatıp suya attı. Sonra oturup 
ağlamıya başladı. Sular karıştı, peri kı
zı gözüktü. Oduncuya sordu: 

- Niçin ağlıyorsun? 
- Baltamı suya düşürdüm. Fakir bir 

adamım, nereden para verip yenisini 
alacağtm? 

Peri kızı: 
- Biraz .bekle, dedi. 
Nehre atıldı, sonra elinde oduncu

nun kendi baltası ile gözüktü, oduncu: 
- Bu benim baltam değil, dedi. 
Su perisi gene suya girdi, çıktığı za

man elinde altın bir balta vardı. Bunu 
gören oduncu sevinçle haykırdı: 

SON POSTA 

En hafif ağaç 
Beş metre uzun

luğunda ve bir in

san gövdesi kadaı ~-~ 
kalın bir ağacı o
muzda taşımak 

belki size inanıl

maz gibi gelir de
ğil mi? Fakat bu ağaç dünyanın en hafif 
ağacı olan balza isminde bir ağaçtır. 

* En küçük keman 
Resmini gördü

ğünüz bu keman 
dünyanın en kü
çük kemanıdır. Ta 
bil büyüklükteki 
bir kemandan tam 
yüz defa daha kü
çüktür. Çok sabırlı 
bir adam olan Vi
yanalı bir keman 
mütehassısı tam i
ki ıene uğraşarak bu kemanı yapnuştır. 

* Güneş alan evler 

Biz, cephesi şarka doğru olan evlerın 

en fazla güneş alan evler olduğunu bi -
liriz. Fakat bu dünyanın her tarafında 
böyle değildir. MeselA cenubda bulunan 
Zelandada en fazla güneş alan evler, yüz
leri şimale doğru olan evlerdir. 

- Benim baltam işte budur. 
Su perisi kaşlarını çattı: 
- Yalancı, senin baltan ilk getirdi

ğimdir. Öteki arkadaşına ben altın ve 
gümüş baltaları verdim, ama çok na
muslu, çok doğru sözlü bir adam. sa
na yalan söylediğin için hiçbir şey ver
miyeceğim. Bak gözünün önünde se
nin baltanı da altın olanı da suya atı
yorum. Sen artık istediğin kadar ağla. 

Su perisi iki baltayı suya attı, dalga
ların arasında kayboldu. 
Yalancı oduncu da ah1aksız1ığının 

cezasını çekti. Altın baltayı alamadık
tan başka kendi baltasından da olmuş

tu. 

** 
AYHAN KARDEŞiNİ EÖLENDiRiVOR 

- Ayhan kardeşini al da bahçeye 
götür; biraz oynat, vakit geçsin. 

- Bak kardeşim, Karaburunu ara -
baya bağladık, ne güzel eğleneceğiz. 

Bak bak, Karaburun Sarmanla 
karşılaştılar. Şimdi acaba ne yapacak
lar? 

- Sarınan korktu kaçtı. Oh ne güzel ko§uyoruz. - Ay, ay, ay .. Ne olu -
' yoruı:? I 

'" Eyvah başını kırıldı 

galiba .•• Kabahat hep Sar
manda. 

Tenunuz 30 

• 

Yıldız dıvara resim asıyor 

~ 

Yıldız - Biriktirdiğim 

parayla babamın gençlik 
resmini büyüttilrdüm. 

Yıldıız - Onu ~imdi 
götürür, salonun duva 
nna asanm. 

Yıldız - Acaba saio • 
nun hangi tarafına as • 
sam daha iyi olur? 

Yıldız - işte burası iyi cephe, çiviyi 
çakayım. 

- Ben şimdi bu çiviyi geri iterim. 

- Pat, pat, pat, pat/ 

Bitişik evdeki - Bu ne, duvardan bir 
çivi çıkıyor, 

- Koca bir balyoz aldım, hele bir , 
vurayım. 

Yıldız - Bir §eyler oldu amma, ban 
de §imdi ne olduğunu anlıyamadım. 

Yeni Bilmecemiz 
Küçük İncinin gü .. 

zel bir kanaryası 

vardı. İnci kanarya • 
sının kafesini her sa .. 
bah temizler suyu • , 
nu, yemini koyardı. 

Bir- sabah gene ka -
fesi temizlemek için 
kapısını açtığı za • 
rnan kanarya kafes • 
ten kaçtı. İnci buna 
çok üzüldü. Kanarya 
acaba nereye git -
mişti? Haydi okuyu .. 
cularım, İnciye yar., 
dını edin, kanarya .. 
yı bulun. Eğer bul .. 
dunuzsa resmi ke • 
sin, kanaryanın ol • 
duğu yere bir işaret 
koyup bize gönderin, 
bir ~şiye güzel bir 
kol saati, diğer yü~ 

kişiye de Son Pos .. 
tanın küçük okuyu .. 
cularına hediye et -
mek için yaptırdığı 

güzel ve kıymetli he .. 
diyelerden vereceğiz. 

Bilmeceye cevab verme müddeti on 
beş gündür. Bilmece cevabını bize gön -

derdiğiniz zarfın üzerine bilmece gali -
mesini ve bilmecenin gazetede çıktığı ta• 
rihi yazınız. 
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~ "'" ------Haberler ~ 
~ 
~ 

Gözunu mozayedeya 
çıkaran adam 

•"·····----··------·· .. ···-·-·······-· .. -, 
~~ Tarih musahabeleri ,~~ 
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Khozar Türk kumandamnm ağzmdan 
Khozar ülkesine dair malOmat 
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Venizelosun yeğeni Giridde isyan 
çıkardı, asiler dağa kaçtılar 

• 
Dün öğleden sonra şehrim.i..ze muhtelif 

membalardan gelen haberler Yunanis
tanın Girid adasında bır isyan hareketi 
baş gösterdiğini bildiriyordıı. 

Bunun üzerine sırasile Atina, Belgrad, 
Sofyaya telefonla müracaat ettik. Bura
lardan aldığımız ve isyanın nasıl çıktı
ğını, ne !JUrctle önüne geçildiğim bildi
ren haberleri neşrediyoruz: 

Atina, 29 (Hususi) - Giridde bulunan 
garnizon kuvvetlerinden bir kısmının ti
r.:ıali Yunanistana sevkı üzerine garni
zon kuvvetlerinin azalmasından istifade 
eden bir takım politikacılar isyan maht
yetinde bir harekete geçmişıerdir. Bura
y:ı. gelen haberlere göre asilerin başmda 
Venizelosun yeğeni bulunmaktadır. İs
yan hareketi şu suretle baş göstermiştir: 

Mitsotakis, Muntaki ve Hactangeli i
dan~sinde dört yüz kadar kişiden mü
ı·ekkeb silahlı bir grup, dün gec<> Giridde 
Hanya şehrine girmiş ve şehri işgale mu
vaffak olmuştur. Bu manasız delice ha
reketin sebebi ve hedefı daha henüz ma
lum değildir. 

Meseleden haberdar edilen başvekil 
Metaksas derhal kara, deniz ve hava or
dusunda~ kuvvetli bir müfıezı? gönderil
mesini emretmiştir. 

Giridin diğer aksamında sii.kı1n hüküm 
sürmektedir. 

Başvekil, Girid halkına hitaben aşağı
daki beyannameyi neşreylerniştu: 

Başvekilin beyanatı 

cMilli kalkınma eserine Iaalıyetle de
vam olunduğu bir zamanda, silahlı asi
ler, Hanyaya girmişler ve şehri işgal et
mişlerdir. Meşru nizamın galeb::: çalması 
ve Girid halkının huzur ve sükununun 
temin olunması için bütün vasıtaiarJa a
sileri yok etmeğe kat'i sur<:!t~e azmeyle
ıniş bulunu1orum. Girid hal.kın!ll vat<ın
pc:rver hissiyatına ve bana karş; göster
diği itimad nişanelerine giiv~ncrek, bü
tün Girid halkını, asileıı her türlü yar
cimdan mahrum bırakmıya ve Elen :mil
letine Giridin mütesanıd bir surette mil
letin heyeti umumiycsi yanında yer al
mış bulunduğunu göstermege davet ede
rim. Bütün Yunanistanda mutlak bir ni
zam ve sükfrn hüküm sürmekte ve bütün 
millet hükıimetin yanı başında yer alınış 
bulunmaktadır.:. 

Metaksasın sözleri 
General Metaksas ayrıca gazetecileri 

kabul ederek şu beyanatta bu~unmuştur: 
- Hükfunet1 devletin kalkır..rnası me

saisine muntazaman devam ettığı sırada 
400 müsellfilı şahıs rejimi dew-irmeğe te
şebbüs etmiştir. Hükılmet her yerde va
zıyete hakimdir. Asilerın yakalanıp tec
.ıiye edilmeleri için her türlli tedbirler a
lınmıştır., 

İlk tedbirler 
Sofya 29 (Telefonla) - Gidd adasının 

n.erkezi. olan Kandiyada siliı.blı bir .isyan 
hareketi olmuştur. Dört yiiz müsellôh 
adalı hükılmet dairesıni zorla 1şgal et
miştir. 

Vak'adan haberdar olan Aiina hüku
meti, adaya derhal tedıb ku ı.rvet!cri gön
dererek isyanı bastırmış ve asayişi tesis 
etmiştir. Adaya çıkarılmış olan Yil11an 
deniz ve hava kuvvetleri vazıyete tama
men hakiı."ll clir ler. 

'Y'eni laıvvetler 
Girid garnizonu, Makedonyadan geti

rilen yeni askerlerle değiştirilmiştir. Gi
ı:.idde olduğu gibi YW1anistanı~ı her t.~ra

fında tam bir sükUn. hüküm sürmektedir. 
Örfi idare 

İsyanı tertib edenlerin elebdşılan 0]3n 

eski Venizelist parti.sine me.usu.b Mizota
kis, Muntaşi ve Haci Angelis tevkif edil

mişlerdir. 

Giridden muvakkaten örfi idare ilan 
edilmiştir. , 

Asiler dağlara kaçhJar ve Valiyi de 
beraber götürmüşlerdir. 

Bclgrad 29 (Telefonla) - Kandiyadaki 
htikılmet dairesini basmış oldT• müsellah 
Asiler, derhal yetişen tedib kuvvetleıi 

karşısınd? dağlara kaçmışlar ve Girid 
vaJi.,;ni de beraber götürmüşlerdir. 

Asiler ile bunları sıkı surette takib e
ö en hükılmet ku.vvetleri arasır.da çarpış
malar olmuştur. Asilerden ıki kişi ölmüş 
ve üç kişi yarçı.lanm1ştır. 

Yunan harb gemileri Kandiyede 
Başvekil Metaksasın emrı üzerıne bu 

Metaksas, vaziyeti halen Korf uda 
tulunan krala telgrafla bildirmiştir. 

Girid vali muawininin telgrafı 
Atina 29 (AA.) - Gırid valisi muavi

n; Merkellosdan, Hanya hadısesinin da
ba ilk dakikalarında alınan haberler, a
da halkının bu delice hareketi takbfö et
tiğini, hükUm.et yanında yer almış bulun
duğunu ve resmi makamlara yardıma 
hazır olduğunu bildirmekte idi B. Me
tı:ıksasın Girid halkına hitaben neşretti
ği beyanname, her tarafta hükumet le
hine yapılan tezahürat arasında, kıraat 
edilmiştir. 

Gazetelerin mütalealan 
Atina 29 (A.A.) - Atina ajansı bildi

~·ıyor: Bütün gazeteler, ba.mrılınış oJan 
!fanya hareketini şiddetle takbi~1 etmek
te ve bütün Yunanistanın 11::-p b·rlıl~ ola
r::ık heyecanla 4 ağustos lf/~6 tarihi gü
rıünün ikinci yıldönümünü kut1.uJamağa 
hazırlanııken bütün memleket tam bir 

' kalkınma halinde ilerlerken ve: C ırid hal-
kı da dahil olduğu halde büt1n nel'bmil
letinin içten tezahürlerle .rrııı li hüküme
te bağlılığını gösterirken yapılan bu ha· 
... .:ketin yalnız delice değil. fa'k~t ayn] za
ıııanda caniyane olduğunu te-barüz ettir
mektedir. 

Gazetelerin, bilhassa ikayd~tt!klerine 
g<'re, çok kuvvetli olan ve b'Jtün mıllet 
tarafından tasvib edilmiş bulunan hükU
met, memlekette nizam ve s:.lkuncti te
r:ıin eyliyecek vaziyettedir. 

Banyada sükfuıet ve tezahürat 

Hanyadan gazetelere gel~n haberler, 
!rnınünist unsurların halen k..ı~môkla o
i.:m asilerle birle~miş oldu~ ldl":T'l bildir
mektedir. Şehrin kapıları :::.~fo:ri kuv
vetlerin muhafazası dtında f:r Sübhc:li 
~örülen her şahıs derhal tevkıf ol~nmı:ı.k
tadır. Asiler, ilk tayyareleı [!•5:-i.:kür gö
zükmez derhal dağılmışlar'~~r. 

Bütün haberler 1fanya h':i~lanın fıı;;i1e
r0 karşı ;ıleyhdar bir vazi~rct almış cldu
,:iı.1 ve bunları cani telakki e~~:ğı hu.su
~unda müttefiktir. 

Son haberler şu tarzdadır: 
Bu dakikada Han;1 ve l·:Jtün Gi.rid 

halkı, samimi ve b.eyecanh tezahürlerle 
r1ıilli hükumete baP,Wırm~ m.de et"ll<;)k
tedir. 

Atinada 10 komünist tevkil -edildi 
Atina 29 (A.A.) - Atin. aj~sı bHdi

rlyor: Temizleme ha.ek !th.: tlc"aın eden 
polis, Troçkist enternas)' ·~r.cı!.st b'r ko
münist teşkilatı keşfetmış rn kişı kad.ar 
Flebaşıy..ı tevkif eylemis V<! mühim mik
darda vesaik bulmuştur. 

Gazeteler, metodik bir ":trel~c yapılan 
ve sükUn ve nizanu temin eden tcrr.izle
me eserini memnuniyetle tebarüz ettir
:ı•ektedir. 
••••••m:m:.• _ _.._.. ... ••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• 

Aksarayda dün gece 
bir genç babası ile 
anasını yaraladı 

Dün gece saat 21 de Aksarayda fcd 
bir vak'a olmuştur, 19 yaşıncia Nevzad 
isminde bir genç bir para meseler! için 
anasını ve babasını tehlikeh su~ettl3 ya
ralamıştır. 

Vak'anın tafsilatı şudur: 

Aksa.rayda Horhor caadesınde 53 nu• 
maralı evde oturan gazozcu Mukbil, dün 
akşam evine gelmiş ve Bahçakapıda Bes
ler çikolata fabrikasında çalışan kızı Ne
zahetten borç para istemiştir. Babasının, 
hemşiresinden para istemesine sinirle
nen Nevzad birdenbire habasıııt· kLi:ret
meğe başlamış ve hemşiresine dönerek: 

- Sakın para vermiyesin, bu moruğa! 
Bizi çalıştıracak, kendisi yivP.cek . Para 
verirsen karışmam ha ... demiştir. 

Bunun üzerine babası Mukbil oğlt'nun 
sözlerine mukabele etmeğe başlayuı.ca 
bir köşede sessiz oturan Nevzadın ann:?si 
Zahide işe müdahale etmiş ve oğluna 

yaptığı hareketin doğru olmadığım, bir 
evladın babasına karşı böyle muame1ede 
bulunamıyacağını söyleyince Nevzad he
men bıçağını çekerek annesinin ü:aert.~e 

hücum etmiş, rastgele vücucfünP. sapla
mağa başlamıştır. 

Karısının kanlar içinde yere yuvarlan
dığını gören Mukbil onu kurtarmak için 
oğlunun üzerine atılmıştır. Bu sırada 

Nevzadm elinden bı~ak düşmüş ye baba 
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Mes'uliyetlara katlanmıyan 
bir tip 

Adanada.n K4· 
zmı karakterini 
soruyor: 

Derli toplu ve 
zekidir. İşini. he .. 
sabını bilen insan 
lar gibi hareket e
der. Başkaları he~ 
sabına zararlara, 
mes'uliyetlere kat 
lanmaz. Fikirle -
tinin kabul edilmesi için mü.nakaşadan 
çekinmez. Elbise ve eşyasını iyi kullanır 
ve mal kıymeti bilir. Haksızlıklara karşı 
çabuk harekete gelir, itiraz yapar, öna • 
yak olabilir. 

* Sakin bir tip 
Bu,.sadaıı Nezi .. 

he de karakterini 
sorııyor: 

Yuvasına ve ço-
cuklarına alaka 
gösterir. Akhnı, 

hileli ve dolam .. 
haçlı şeylerle yor
maz, ve bu gibi 
şeyleri becere , 
mez da. Arkadaş-

larından geri kalıaaktan ve tenki.d edil -
mekten çekinir. 

* Muvaffak olabilecek bir tip 
Çer kes köy

den Hasan soru .. 
yor: 

- Muvaffak o .. 
!acak mıytm? 

İşinde muvaf -
fak olabilecek va
sıflara sahibdir. 
Sevmesini bildik
çe de sevileceğin

den şüpheye yer 
yoktur. 

* Neş'eli bir koçak 
Kadıköy .. 

den J. Gülmez de 
karakterini sonı -
yor: 

Bu yavru. da ze
ki ve ııeş'elidir. 

Daha sonra şaka. .. 
cı ve alaycı ço .. 
cuklara benzi.ye .. 
cek ve yaramaz -
lıklarilt! kendisini 

! 
• 1 

daha çok sevdirecel Bu iki yavru hak
kında mu vaffakiyet aileriz. 

* Enerji sahibi bir genç 
Rıfkı isimli o -

kuyucu.muz so -
ruyor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

cEnerjisini müs..ı 

bet tedbırlerle 

takviye ettikten 
sonra muvaffaki .. 
yeti beklemekte 
haklı olur. 

birbirlerini dişleri ile adeta didiklemiş
ler, her ikisi de kıpkızıl kanlar içinde kal
mışlardır. İşte tam bu sırada Nevzad gö
züne ilişen kalın bir sürahiyi Ja.parak ba
basının üzerine atılmış ve sürahiyi adam
cağızın başında parçalamıştır. Başma ye
diği kuvvetli darbelerin tesırile zavallı 

baba da karısının yanma yuvarlanmıştır. 
Bu işler olurken korkudan n~ yapaca

ğını şaşıran Nezahet avazı çıktığı kadar 
bağll'maya başlamış, çok geçmeden eve 
zabıta memurları dolmuşlard 1 r. Bi: ta
raftan Nevzad yakalanıp ko1un1 kelepçe 
takılırken, diğer taraftan da yaralıların 
imdadına koşulmll§, çağırılan sıhhi im
dad otomobili ile her ikisi de Cerrahpa
şa hastanesine kaldırılmışlardır. 

Sıhhiye müsteşarı 
Ankara, 29 (Hususi) - Sıhhiye müs

teşarı Asım Arar vekfilcte aid bazı işleri 
tedkik etmek üzere bu akşam İstanbula 
hareket etmiştir. 

Ziraat Vekili şehrimizde 
Ankara, 29 (Hususi) - Ziraat Vekili 

Kaf Dağının arkası 
"(Bcı§ ttıraf1 7 inci sa.yftıda.) \Arkası aynah petrolla yanan bir duvar 

güne§te: Toprak olmazsa sonra onlardan lambası yakıldı .. cPır pır> ediyor .. Lam-· 
ne farkımız kalır?.. · banın fitili mi bozuk, gazı mı sulu: cPıı 

Seslendim: pır> ediyor ..• 
- Yahu kaplıcanın yolu neredendir?. - İşte yatağınız buraya yapılacak.. 
Şoförün sesini duydum: - Somya filan hak getir~ galiba .• 
- Bak bayım ne diyorlar!. - Ne getire .. 
- Ne diyorlar?. - ffiç; somyaya baktım da.. 
Yabancı bir ses: - Ne som.yası?. 
-Nafile zahmet edipte kaplıca oteline -Ha, öyle ya, ne somyası? .. Yatağ1 bw 

kadar gitme!. lalım da .. 
_Neye?. - Yatağı sen ne bulacaksın. Ben iUndl 

- IDçbirşey yok ta ondan.. getirtirim.. 
- Ne gibi?. - Rica ederim, her şeyden vazgeçtim. 
- Daha açılmadı. Ne yatak, ne yor - Çarşaf, yorgan, yastık bari temiz o1sun.1 

gan, ne çarşaf .. hiç bir şey yok.. - A .. Ne demek .•. Elbette temiz .. Ken .. 
Ti ensemden başka yabancı bir ses: di evinde gibi rahat edersin .. Sen o ter-
- Kim haltetmiş?. biyesizlere bakma.. O seninle !Af eden: 
- Ulan ağzım bozma!.. aşçıdır .. Burada bir otel daha var .. Amma 
- Daha ağzını bozma diyor.. Aklımı neredeyse, köpek bağlasan yatmaz.. O 

bozmadığrma şükür .. İnsan utanır yahu .. herif otelle ortak. Bana ne vakit müşteri 
- Ne dedik ki?. gelse, işte o kerata önüne çıkar çevirir .. 
- Daha ne diyeceksin. Otelime nıüşte- Allahtan oldu da bu sefer cürmü meşhud 

ri gelecek, sen yoldan çeviriyorsun.. halinde yakaladım .. 
- Yalan mı söylüyorum?. - Neyse, uzun ilim. kısası: Uykum 
- Yalan söylüyorsun.. var. Banyo ,Yapıp yatacağım .. 
- Sen yalan söylüyorsun!. -Ala .. Her şey hazır. Şimdi gider ııön· 
- .. . k yemişsin! deririm. .. 
- Sen yemişsin! - Banyoyu ne yapacağız? .. 
- Seni anasını avradını.. - Ona da girersin .. İşte burada! .• 
- Seni silsilesi tenekeli... Odanın arka tarafındaki kapıyı gös oj 

•• •. . .. .. .. .. • .. ....... •• .... . ..... .• ... . ••• • terdi.. cPır pır.. eden Iambayı asılı oldu· 
•• .. .......... .. . .. ... . .. .. .. .. . .. . ... .. . . .. • ğu duvardan elime aldım. Kapıya doğru 

ilerledim .. İttim: Eyvah!. Gürültü patırtı: Bizim yorgan 
elden gidecek.. cAman, anan yahşi, ba -
ban yahşi .. Vazgeçin yahu .. Uykum var, 
yatacağım .. Kavganızı sonra edin.. Allah 
rızası için bir yatak bulun da sonra ne 
haltederseniz edersiniz ... > gibi sözlerle işi 
tatlıya bağlayıp hırlaşmağı mayna ettir
dik: .. Otelci önde, ben onun arkasında ka
ranlıklara dalıp ilerlemiye başladık.. Az 
gittik, uz gittik; bilmem ne kadar yol git
tik .. Karanlık, çamurlu bahçelerden, yıkık 
duvar diplerinden sonra iki basamaklı bir 
merdiven önünde durduk ... cİşte odanız 
burası!> dedi.. Tarasımsı bir yere çıktım. 
Camlı bir kapı açtım .. Panjorlu bir ka -
pı daha ... Karanlık bir oda .. Gayri ihti -
yari, elim duvarlarda elektrik. düğmesi 
aradı.. Tam o esnada bir kibrit çakıldı .. 

- Pufff ... 

Suratıma bir tükürüş ki... Elimdeki 
Iamba şişesi bu ıslaklık arasında nasıl 

çatlayıp patlamadığına şaştım... Kim bi
lir kaç gündür kapısı açılmıyan b1.1 hanı 
yo odasının içinde mütemadiyen akan ıı:ı· 

cak suyun buharı, bir menfes bulunca, 
nezaketi bırakıp suratıma püskürmüştii .. 4 
Odanın içini anide bir sis bastı.. Gfiz go. 
ü görecek halde değildi. 

- Aman, benim odanın kapısını da elit, 
boğulduk .. 

- Dur dur, açarım ... 

Dümanı tahliye pek uzun sürmedi a.m 
nıa, bütün bu manzaralar karşısında baıı 
yodan da ümidi keser gibi oldum ... 

Vasfi R. Zobu 

Büyük harbin yıldönümü yaklaş1rken 
(Baş taTafı 7 inci sayfada.) 

dövüşürdük te. Sonra bir gün §ato bo -
şaldı. Küçük arkadaşım da ortadan kay
bolup gitti Onu çok aradım. Arrma se -
nelerle tabii unuttum. On yedi yaşında 
idim. Günün birinde beni sarayd-:n iste
diklerini bildirdiler. Evet beni Viyanadan 

saraydan istiyorlardı. Sonra öğrendım. 

Arşidük çok büyük bir manevi buhnm 
geçirmiş. Büyük kederi varmış ... Bu ke -
derini unutmak için candan bir arkadaşa 
ihtiyaç hissetmiş ve o zaman kendisini 
hiç bir menfaatsiz seven, hayıatının en 
mes'ud aylarını birlikte geçirdi~i küçük 
Töniyi hatırlamış. 

Beni saraya götürdüler. Çılgm gibi 
neş'eli bir kızdım. Saray teşrifatından 

anlamıyordum. Arşidükün bulunduğu o
daya büyük biı neş'e ile girdim. Ve tıpkı 
cocukluğwnuzda olduğu gibi ona ismile 
ve sen diye hitab ettim: 

- Hallu Franz, nasılsın?. 

O gün benim yanımda ArşidCLk mane
vi derdlerini unutmuş gıbi idi, ne-~'elen -
miş. çocukluğumuzda olduğu gıbi yü -
rekten kahkahalarla gülüyorduk İşte o 

günden sonra ben talihsiz prer.sin en 
yakın ve en mahrem dostu oldunı ... Beni 
ömrünün sonuna kadar ziyaret etti ara
dı. Sarayın, politikasının maddt ve ma -
nevi üzüntülerin derdini o benim yrınt11'\
da unttu. 

Benden arşidüşese o kadar çok bahset
miş ki bir gün arşidüşes ta VlJanacan 
kalkarak kocasile birlikte bizim küçük 
şehrimize geldi ve beni gördü. Bana: 

<Siz kocamın yanında tam manasile saa
det hissettiği yegane insansınız, ben de 
bunun için sizi tanımak istedim.:. dedi. 

Arşidük, ikide bir otelimize gdirdi. Ve 
geceleri nehrin yanındaki tarasaların~a 
geç vakte kadar şarab içer, benimle, ba
bamla konuşmağı pek çok severdi. 

Umumi harbi doğuran felaketten evvel 
de Viyanadan çıkınca doğru küçük şeh
rimize geldi .. Hayatta ben onu, o son de
fa gördüğüm kadar mağmum görmemiş
tim. Denilebilir ki bir hissi kab1€lvukuun 
tesirinde idi... O gece bir haziran gece -

larında bir pelerin vardı. Bir ara onunl" 
yalnız kaldık. O zaman bana: 

- Toni dedi, çok müteessirim .. İçim , 
de çok kötü bir his var .. Ahval çok karı
şık, bana öyle geliyor ki gittiğim yerd~.a· 
bir daha dönmiyeceğim ... 

Biraz susmuştu. Sonra adeta ağlıyan 
bir sesle: • 
. - Töni ölecek olursam bana çok acı.-

Ölümden çok ürküyorum, dedi. 
O zaman çocukluk arkadaşımın iki e< 

lini birden tuttum. Onları sıkarak bütüı 
teşrifatı bırakıp: 

- Sen sersem gibi konuşuyorsun 
Franz. 

Dedim. Çocukluk arkadaşım bu sözü
me güldü. Fakat gene pek çabuk o his ha .. 
leti içerisine düştü. Kendisini bu histen 
sıyırmak:lığıma imkan yoktu. Onu her 
zaman neş'elendiren ben o gece arzık bir 
daha dudaklarında bir tebessüm görme
ğe muvaffak olamadım. Gece geç vakte 
kadar bizim otelimizin tarasasında otur. 
du. Evvela her zamanki gibi VF>rlalaşU 
gitti... Sonra yarı yoldan döndü, benı ıru .. 
cakladı, alnımdan öptü: 

- Benim için dua et Toni. 
Dedi. İhityar şişman kadın ufak men • 

dilile göz yaşlarını sildi: 
- Onun için o zamandanberi dua ec!it 

yorum, dedi. Onun ruhu için ... 
1914 senesinde ilan edilen umumi harb 

hu sene 2 ağustosta yirminci senesine 
giriyoruz. Yaklaşan bu tarih Saray Bom• 
faciası Prençip'in kurşunile patlıyan dün· 
faciası ve Prençipin kurşunile patlıyan 
dünya felaketini bana düşündürürken bu 
lattıklannı hatırladım. Suad Dervif 

Bursada bir çocuh 
Boğuldu 
Bursa, 29 (Telefonla) - Nilılfer ça

yında Abdal köprüsü civarında Alaman 
kanalı denilen yerde şehrin muhteltt 
semtlerinden toplanan beş çocuk bugün 
saat on dörtte yıkanmakta iken içlerin· 
den birisi boğularak ölmüştür. 

Bunlar birbirlerini tanımadıklarından 
boğulanın hüviyeti henüz tesbit edile· 
memiştir. 12 yaşlarında tahmin edilen 
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a;;;101 ve ka.ynanasını bıçakla öldüren 
1 

adam mahkemede neler anlattı? 
Tiyatro mevsimi için 
yapılan hazırlıklar 

Evvelki akşam saat 20.35 de Bey -
letbeyinde Arabbağı denilen rn~balde 
feci bir dnayet olduğunu, Denı~b~ 
tahmil ve tahliye amelesinden Ism~ı~ 
oğlu İsanın karısını ve kayınvalidesı~ı 
bıçakla vurup öldürdüğünü, dün şehır 
tab'ımızda yazmıştık Dün bu mese:e 
etrafında bir muharririmizin yaptıgı 
tahkika~ göre hadisenin mahiyeti şu -
dur: 

· -el. w · ühlet hitam bulduğu çağı ile yakayı ele vermiştir. . 
Isa veı ıgı m Imediğini görünce Doğruca Beylerbeyi polis komıser-

hald~~ı1sın_,ın ::rar vermiş ve bıça - liğine getirilen katil, biraz sonra Üs -
onu urrnegel ılanıştır küdar Emniyet amirliğine g'ötürü!müş-
gw mı alarak y() a ç . . t -

. . aksamları yanında Nımc tur. 
. ~adıy:nın k d~şile Arabbağı denilen V~k'aya vaz'ıyed eden Üsküdar ~üd 
ısmındeki ar a "be çıktı'll-ını haber a - dehmıumiliği ıazım gelen tahkikatı 
mahalde tenezzu 0 

• "k · .. .. me hu'..l . w ya giderek bı.iyu yaptıktan sonra, yem curmu ş u 
1 Isa dodruca ora . . . d .. ek 
;:n agwa~m ;tkasında gizlenmiş ve on - kanununun çerçev:s~ ıç~·t :re~ 
ır . . beklemeğe başlamıştır. dün saat l 3 de katılı evra ı e ra. r 

ların geımesını Facia Ağırceza mahkemesine tevdi etrnış -

Facia kurbanları ve katil t sonra Sadiyenin Nimet- tir. 
Facı·a kurbanlarından her ikisi de Yarım saa kt kencnsine doğru Mahak«nıe 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde le beraber uza an örmüş gelenler İsa, yeni cürmümeşhud kanunu hü 
6 numaralı evde oturmaktadırlar. Bun- gelmekte olduğundu g ~ku~ıyarak u - kümlerine göre derhal bir iddianame He 

w yanına ka ar JV d · w· .. d ·1 . 
la:rdan Seniha 42 yaşındadır ve Bey - agacın . .. m" lerdir. Gizlen ıgı Ağırceza mahkemesine gon erı mış ve 
lerbeyi polis J:arakolu mürettebatın - zaktan gerı don k U:adınların peşine dün saat 16,30 da muhakemesine başla
dan Kamilin karısıdır. Diğeri de beş se- mahakle.n çı~~ hçe duvarı dibinde nılmıştır. 
ne evvel İsa ile evlenmiş olan Karni - takılan Isa, bır a İsa, Türk ceza kanununun 4~0 nci 
lin kızı 24 yaşında Sadiyedir. onlara yetişmiştir. k sesleri i.Şiten iki maddesine göre, idamı talebile Ağırceza-

933 senesinde ticaretle iştigal et - Ark~:.a~nd~~ ~~:şılarında İsayı-~~- ya verilmiştir. 
mekte O

lan ve şimdi 34 yaşlarıida bu- kadın onup Iar fakat bir ha ı- Katil anlatıyor 
- çok korkm-UŞ k ·çin İddianame okunduktan sonra, mazrm-

lunan İsa, Sadiyeyi görmüş, beğenmiş runce e cfan vermeme ı 
d se çıkmasına m Y k· nun sorgusuna geçilmiştir. İsa, mahke-

ve Kam• ile müracaat ederek kızının es k 1ara 
derhal ona so u "şıer ve ikisi bir- mede demiştir ki: 

ti izdivacını 1aleb etmiştir. Kamil d'e H geldin' demı B' k _ Evet öldürdüm. Hem karımı, hem 
1 b d ta - oş · .mrmi.şlerdir. ır aç 

hali vakti yerinde o an u a amın - den İsanın kolun~1 Eı!~dikten sonra İsa de kaynanamı. Fakat, bir scbeble. Karım 
lehini reddetmemiş ve 9~3 senesi~in adım bu sure~~ .. ı :ıauklarını görerek Sadiye ile 6 scnedenberi eVli bulmıuyo
mayıs ayında Sadiye ile Isa evlenmış- eve yaklaş~~- . ruz. İki de çocuk var, 5adiyc 1.5 ay ev-
lerdir. 

1 
durmuş ve Nımet~~ kadını b~tan çı _ vel, benden ayrıldı. Bülbülderesind0 si-

Bu izdivaçtan şimdi 5 yaşında o an _ uıan kaltak 'çin ilk defa senin vil polis Hakkının evine gitti. Bir hafta 
Sevim ile 3 yaşında Saim isimli iki ço- karan sensin, -~nun ~emiş ve bıçağını kadar metres hayatı yaşadılar. Bunu, a-
cuk dünyaya gehniş'tir. · . cezanı vcrecegtın havlile kendisini ge - nası ile babası da biliyorlar; fakat, ses 

Facianın mukaddemesı çekmişse de. can sel{uneti firarda bul - çıkarmıyorlardı. 
Sadiye ile İsa birkaç sene çok mes- riye atan Nunet büttin kuvvetile Vak'a günü, Üsküdar merkezine uğra-

ı::- b caklarının k d K l h' · d ud ve çok müreffeh bir hayat yaşamı-ı muş ve a t.J!'. Sadiye de ar a- un. arımın a ey ıne zına avas1 aç-
lardır. Fakat son senelerde İsanın roa- ka~~y~ ba~la~rtulımak istemt.şsı:_ .de mıştım, merkezden iki sivil memnr iste
U vaziyeti bozulmuş ve iki sene evvel daşı gıbı kaç P nuş İsa onun bılegın- dim. Cürmümeşhud yapmak için. 

'(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dam, bir takım fıçıların arasında dur
muşlar ... Kavuklu, cübbeli adam etı·afıw 
na bakınıyor: 

- Allah.. Allah diyor burası bir ma
nastır değil, bal gibi bir selfıtin meyha· 
nesi! 

Ve sonra papazlara dönüyor: 
- Haydi papaz efendi oğlum, çıkarın 

paralar nerededir? 
Diyor. 
Tam o, bunu söylerken geriden bir ses 

yükseliyor: 
- Olmadı kardeşim... Olmadı... Başı

nı papazlara geç çevirdin! 
Bunu söyliyen kazaya uğramış oldu

ğunu söylediği sol bacağını bir mas:uıın 
üstüne dayamış olan ve kocaman bir Iilm 
senaryosu defteri karşısında oturan Er
tuğrul Muhsin ..• 

Ertuğrul Muhsin (Ayanorz Kadısı) nın 
çevrilmekte olan filmine nezaret ediyor. 

Ben onun yanında projektörlerin ka
maranın, ses Aletlerinin arasında oturu
yorum. Sahne tekrarlanırken kulağına 
soruyorum: 

- Bu filmin tarafınızdan çe~ilmekte 
olduğunu duydum. Hakkında izahat alw 
mak üzere geldim. 
Ertuğrul Muhsin: 
- Filmi ben çevirmiyorum diyor . .Mü

sahibzade bizzat rejisörlüğünü yapıyor, 

ben bugün tesadüfen buradayım .• 
- Yerli filmler bazı muvaffakiy!'tsiz 

tecrübeler yaptı. Yeniden böyle hır ş0ye 
teşebbüs edilmesi hakkında siz ne düşü
nüyorsunuz? 

- Vallahi filmle ben meşgul değilim, 
diye tekrarlıyor. Çevirenlerle bu husus-de tamamen iflas ederek parasız kal - muvaffak oıaınakala~ıştır. Sonra gelmemi söylediler. Merkezden 

mıştır. Çalışkan bir adam olan İsa b~n- den sıkı sıkı ya }erinin kapısı önünde ayrılınca, arkadaşım KAzıma raııtladım. 
'd sıne t rafta ev • Birlikte Bagvlarbaşına doğru germeğe ta konuşmalı ... 

dan meyus olmamış ve Ilınan 1 are . Beri a 1 ile konuşan ve on - Sahne tekrarlanıyor. Sevimli san'atkar 
müracaat ederek tahmil ve tahliye ış - oturup komşu ,~~iş bir sıkıntı oldu - çıktık. Yolda giderken, uzakta, bir tepe 

t K rı ko- · · de m~u üstünde yalnız bir kadın gördüm. Karım Mahmud üzerindeki kat, kat cübbel<>rin, 
1erinde çalışmağa başlamı.ş ır. ~ · J.ara, ıçın derek sık sık başını çe - ırnlvarların altmda proJ'ektör ı'-klarıTiın 
ca bir ara Bürhaniye mahallesındekı_ g·undan bahse elöl'egıw• yola bakmakta zannederek, o tarafa doğru gittim. Yak- r- l!ı' 

ın g "" 1 k b' · ~ alt d ortasında bunalacak ... Yüzü kıpkırmızı 

- Bedianın rolünü kim yapıyor? 
- Şevkiye! 
Film bahsini kesiyorum ve kendisine 

Şehir tiyatrosu hak.kında bazı sualler so-
ruyorum: 

- Bu seneki repertüvarınızı tesbit et
tiniz mi? Hangi piyesleri oynıyacakc;ınız? 

- Repertüvnrımız ancak ağustos nilıa
yetinde tesbit edilecek, yalnız şunu pm
diden biliyoruz, mevsimi bir Şekspir ko
medisile açıp bir Şekspir trajedisile ka
patacağız. 

- Hangi komedi ve hangi trajPdidir. 
- Komidenin Vindsörün iki §Pn kadı-

nı olması pek muhtemel, trajedi de Otcl
lo olacak. 

- Şimdiye kadar size hiçbir yerli eser 
verilmedi mi? 

- Evet, elimizde Cevdet Kıırls\ııin 
(Köroğlu) isminde bir piyesi var. 

- Bir de Şehir tiyatrosu sabnPsinde 
yapılan tadilatı sormak isterdim. Şehir 
tiyatrosu sahnesi modernleştiriUyormua. 

- Şimdiye kadar yeni sezon için yap
tığımız hazırlıkların en mühimmi budur. 
Eski sahne tamamile yıkılmışt1r. Şimdi 
on iki metre yüksekliğinde tamamiJc- be
tondan bir sahne inşa ediyoruz. Bu sahne 
Avrupa sahneleri gibi olacak ve sahne 
tekniğimiz bu suretle tam manasilP me
denileşmiş bulunacak. Geçen sene pro
jeksiyonla dekor yapmak tecrübeJPrinde 
bulunmuştuk. Bu sene bunu çok tr>krar
lıyacağız. Yalnız Tepebaşı tiyatr'lsunda 
değil, Fransız tiyatrosu sahnesinde de ta
dilnt yapıldı. Sahne genişletildi, müdev
ver sema yapıldı. Şimdiki halde bunlarla 
meşgulüz. Repertüvan ancak bu ay niha· 
yetinde tcsbit edebileceğiz. O zaman g&t 
ne konuşabfliriz. 

Bu sırada operatör Cezmi, buram. bu· 
ram terlemekte olan Mahmuda: 

- Haydi biraz yana, biraz şöyle, evet 
kardeşim oldu. Oldu. Hazırız ... 

Diyor. 'Badiyenin anne annesi Fatınanın. e _ virip kız~ bı'r ... ralılc damadını ve o- aşınca, arımın ır cevız a5acı tT'I a, 
m S ha .. olmuş, alnında, burnunun üzerinde tane, E t v 1 M h . 1 . 

vinde oturmuşlarsa da tab'an geçı o1an enı ğ tehdid'leri hatırlıyarak: Hakkı ile birlikte oturduklarını. kayna- tane terler. r ugru u sın ses enıyor: 
siz bir adam olan İsa, burada oturaa~ nun fırlattı ;omşular, bu herif; Sadiye nam Semihanın da, onlara gözcülük et- - Osman Bey, hazır mısınız? 
mamış ve karısını orada bırakar - .. .\man ça parça edeceğim tiğini gördüm. Beni görür görmP.z Hakkı - Hangi artistler bu filmi Çe\•itiyor, Ses makinesi tarafından cevab geliyo~ 
İstanbula gelmiş ve bekar hayalı ya - gelmezse on~.zı~ nerede kaldılar ki tabancasını çekti ve: diye soruyorum. - Evet efendim çoktan! .. 

• v b ı t B 1 beraber t' bu ""' Maı· t'stl d' h d b 'şamaga aş amış ır. ununa demiş ı, . . araştırayun demiş ve kı- c- Yaklaşma, diye haykırdı!> - um ar 1 er ıyor, sa ne e u Ben yerimden kalkıyorum. Ertuğrul 
'1.sa karısını çok sevmekte ve Qndan at hele }>ir gıdiw~ ola doğru koşmağa baş- Bu sırada, Hakkı bir vak'a çıkmx;ın piyeso oynıyanların hepsi kendi rolünde. Muhsine teşekkür ediyor ve ayaklarımın 
>rılrnak kendisine pek acı gelmekte.dl%'. zının gelecegı "/'rın dibine doğru yakla - diye, kaçtl. Kanma: Aynnroz Kadısında Bedianın büyük ucuna bnsa, basa İpek!ilmi sUidyolarmın 
~ 1 d s d' . ,_ı..·sar ıda- şt r ouva muvaffakiyeti gözümde canlanıyor: boğ c h a d d k ~on zaman ar a a ıyenın ı.ıuıı - ıa:rnı ı . İsa tarafından yakalan - c- İki çocuğumuz var. Sen, ufsmmıyor u u av sın an ışarı çı ıyorum, so-
:resinin tütün depolarında çalışmaga ~anca kızının damadının elinde de musun? Maksadınız nedir? diye sordum. - Bedia bakalı mfilmde de sahnede ol- kağa .. yani bir fırından başka bir fırının 

. "te - .. d wunu ve d ğ k d ff k l ak ? d' . . d" • lbaşladığını işiten Isa buna çok mu mıŞ ol ug ·r bıçak bulunduğunu gö - Cevaben: u u a ar muva a o ac mı . ıyo- ıçıne uştlyorum ... 
essir olmuş ve karısını kıskarunağa baŞ kocaman bı rum. Hava, stüdyonun içinde de, dışmda da 

d la d am et- - Sen, ne yapsan ben Hakkı ilP oturıı- - Bedia oynamıyor. 1 tahanunül edilmez bir halde. 
lamıştır. Sadiye bu epo ra ev a- riince: ,a ma evladım, yavruma cagı~ m. İstersen aleyhimize zina davac;ı " ı....,c-t n çık A an ) P Diye ccvab veriyor. H. H. 
~e~~nd~~yllın~a ·eti - ~ afu~nkocl~&~uk~a~&di. ~~M~d~6eka"şh.~~~~=~~~==~~~==~~====~==========~ 
;1ıacağına zahip olan }sa m~ va~~~ın- kıyma dıy:ı: ;tımişti.r. işte tam bu Sl - te, o vakit kendimi kaybetmişim. Ne yap- Suriye Hataydaki tescil muamelesini protesto etti 
çok fena olmasına ragmen ı?an tu- ınağa de~' . k lın ve çatlak sesi işitil- tığımı bilmiyordum, demiştir. 
~a Meşrutiyet mahallesinde bır ev bu rada katılın l:esine d'ônerek: Suçluya suç aleti olan bıçak mahke- Şam 26 (Hususi muhabirimiz ya -ı vcl yaptığı işlerden biri de Ha tayda ye 
tarak karısını işinden çıkarmış ve ,.,..,ış· , kayınva eve gelmezse onu ed ··st ·1 · t d 

~... a m e go en mış, sa: zıyor) - MHli Blok içtimaın an son - niden başlıyan tescil muamelelerini 
eV'de oturmağa b~lamL~lardır. . el _Bak ~n s~~eıniş miydim? de - - Evet, onları bu bıçakla öldürdüm, ra, Şamdaki had devreye gelmiş olan purotesto t kt . B k dl F 

İsarun kazancı ihtiyaçlarına kAf\! - parçal:ıyacag;ını kaldırarak bütün hızi- demiş ve 4 sene evvel İzmirden aldığını siyasi vaziyet biraz süköt buldu. Za - e me eır. u ma sa a ran 
memekte olduğundan ~u h~y.ata w - miş ve bıç~gın ine saplamıştır. İlk söylemiştir. ten sıcaklar, siyasi muhitin gevşeme - s~!a. ve ~il~etler ~miyctine ~uriya 
hammül edemiyen Sadıye ıkı ço~u~e le Sadiycnın beyn delinip beyni par - İddianamede, suçlu ile kansının Ye sinde ve etrafa dağılmasında da amil hukumctı bırer muzckkere (yanı no -
nu alarak babasının evine geımı.ş k ç hamlede kaf.a tası bir feryadı müte- kaynanasının taş ocaklanna kadar bir- oldu. Bununla beraber Şam işsiz değil- ta) verdi. Şu halde Suriye hükumeti 
orada ofurmağa başla~ııştır. :ır ;i çalanan Sa~~ye .~s:e derhal ölmüştür. likte yürüdükleri ve cinayetin orada iş- dir. Üç gündenberi, Cemil Beyin Pari- tescil muamelesinin devamını da ka • 
gün sonra da gene inhisarlard 

1 
e akib yere duşmuş i inde yere düştü - lcndiği yazılıydı. Suçlu ise, bunu ifade- sc gitmeden evvel ikalbin~yi genişlete - bul etmiyor, demektir. 

4... • • t ' n }tanlar Ç S 
~ıne gırmış ır. npc- Kızını iba ikoşarak yanlarına sinde reddetmiş, vak'a mahallinin Hk ceği hakkında bir takını rivayetler db- uriye matbuatının söylediklerine 

Bunun üzerine İsa kalkıp ka~~şan- ğünil gören Se~ in üzerine kapan - karşılaştıkları yer olduğ!•,.,u söylcmiŞtir. laşıyordu. Dün dahiliye ve hariciye na- göre Hataydaki Arab1arln Ermeniler 
{}erinin evine gitmiş ve karısını ~una varmış ve Sadryen Suçlu sözlerine şunu da ıliive etmi~tir: zırı olan Sadullah Cabri'nin birdenbire mütebaki tesciI muamelelerine iştirak 
taşına getir:meğe çalışmışsa. dakoca - mıştı:,. . . kan bürüyen katil yalnız _ İşittiğime göre, kaynatam polis Ra- istifa ettiğini gördük. Söylenildiğine etmemeğe karar vermişlerdir. Bu da 
muvaffak olamamıştır Sadıye ~z~~ı~ı işlemekle iktifa etmemiş mi Sadiyenin öz babası değilmiş O d.ı, göre, CPmil Bey bu istifadan istifade guya halkın fiili protestosu mahiyeti -
sına: ve ça- bu cın }desinin üzerine atılarak 0 - kız ile münasebette bulunuyormuş. ile hükumetini genlşletecektir. Cabri ni alıyormuş. Şimdiki halde yalnız A -

- Orada bana bakamryo.rsun o - ve kayınva b' t•kt b 
yorsun Sorgu ıt 1 en sonra undan evv-el bir kere daha istifa et - rablnrla Ermeniler arasında böyle bir 

1ı.şmama da müsaade et.mı . · lıc: na: dd · • · f k .. ı::.·1-1 f . . . w. sen gıt ça -ı "Jdü fakat sen de yaşayamıya- Sorgu bittikten sonra, mıi eıumumı mış, a at, guç W\ e isti ası geri alfü - ittihaddan bahsediliyor. Diğer unsur • 
nu~ lÇ~ ?el~ı~~ce~ı;·gayret et. Ben - O ~eni' de öldüreceğim ve ondan şu mütaleada bulunmuştur: rılabilmişti. O zaman da, bu zaman lardan bahsedildiği yoktur. 
ve en mı geçınbır.mkl miyoruın! ceva - caksın,d sıra Nimete gelecektir, de - _ Suçlu cürmümeşhud kanuııuna gö- da istifanın neden ileri geldiği anlaşı - Surı·ye gazetelerı' mu"temadiyen Ha-
senden bir şey e e sonra a öl" .. ü · ilin' t ' ı d . . . . Ve ooyle kızının usu zerın- re mahkemeye ver ışır. runa ı. 
bını verm~ır. "t ssir ol - mıştır. · · de boğula boğula E\•raka ve iddianameye göre ise, lsaya Başvekilin seyahate çıkmazdan ev - tayda Türk olmıyanlara karşı yapılan 

· d rece mu ee h çkırıklar ıçın lerd b h d' d 
Isa bu~a son e . bula gelmiştir. d~ 1 Senihava bıçağını sokup çı - aid duruşmanın hemen bitirilme'ii imkan- fena muamele en a se ıp ur • 

muş ve aglıyarak fstan dan ayn yaşa- aglaya~ başla~ştır. İlk vuruşta, bı - sızdır. Tahkikatta, incelenecek bazı nok- 7 - Suç kasaba haricinde ve kırda i~- mnktadırlar. Bu kötü propagandaya 
Bi.r buçuk ay karısın beş gün evvel karnıa~anın .sol omuzuaıu delmiş ve sanların, mevcudiyeti görülmektedir: lenmiştir. Bu mahallin bcledıyP hududu mukabil bizim de boş durmamamız !A-

yan !sanın bundan on · için ka- çak Se f tf ği · · ka ı _ Maznun 450 nci madde ile idamı dahilinde olup olmadığı göstenlmemiş- zım gelir. Bu noktaya dikkati celbe • 
sabrı tükenmiş ve eve geımesı b' fay tB kalbine kadar nü uz : 

1 ıçın - ı"stenerek, mahkemeye verildigvi halde, t' c·· .. h d k · derı ...... . .. d ·ş bunun ır v d'w dar1belen duymamış, o ır. urmumeş u anununa gôrP, an- ... .. 
rısına haber gon e.rını · k disi kal - dmcagız ıger Tı 1 •. k .. ü dosya içinde mamuna aid hüvıyet cüz- cak belediye hududu dahilinde işlenen • w. . görünce en ]1 1 "lmilştür p.ıu oyun sur -

:~ ~=~~t;;:,.v~id;~~ Sen~~:;:;::,;:; ~:n~·~.~~ş bir oa~~:~ h"ci:~ı~: da;•~•:.:ı:::~i.sabıka kaydı. ~:::,';u c~:;i:c0~ok;'.':;'~::~dir. Bu ;ı;. 
lunu bekliyerek a a ' gönderme - İsa, bundan sonra ı bi 3 _ Nikah kayıdları yoktur. Kanunun emrettiği vcçlıile, bu ncksar.-
ltapanmış, ka~:!nı ::~~abu ricaların hangisine saplı):~c~~~ s~~~:~ş v::ud~ 4 _ İsa, dosyadaki arzuhaJi ite, daha ların losa bir müddet zarfında ikmrıli ve 
sini rica etml§ ır. b. faydası olmadığı- rinden çıkarı~ ? e t ğ başlamıştır. evvel kansı Sadiyenin, Hakkı ile zina kanun hükmünün yerine getirilmesine 
ve göz yaşlarının lT lerini didik dıdlk e me e vaptığını ve hastalık aldığını iddıa etti- maddeten imkan yoktur. lş umumi hil-

Katil yakalamyor J 
nı görünce: . · verworum, bu . 1 ın· gıw· halde, bu tahkikat tekemmul ettiril- kürnlere göre yapılmak caizdir. Bu yol-

b. hafta ızın •J • aıs· e i uzaktan goren er . 
- Size ır . · gön.dermez- Hay t~ 'n adam öldürüyorlar ferya- memiş ve Hakkı ile ölen Sadıyenın iddia da tahkikatın ikmali için, dosyanın müd-

milddet zarfında Sadıyi'ı akalıyaca - - e ışı ım· edildiği gibi zührevi hastalığa müptela deiumumiliğe geri çevrilmesine vo maz-
aenız onu sokak ~~sı~ ~ y r a parça chnı duyan katilin aklı başına ge · · ış, olup olmadıkları da tesbit eöılmemictir. nunun tevkifine karar verılnıesini isti-
~ kl cudunu pa Ç w n kanını Scnihanın entansıne w 
aım ve bıça a vu bıçagını ' w başlamıştır 5 _ Bıçaktaki lekelerin insan kl\nı o- yorum., 
edeceğim demiştir. sildikten sonra kaçmaga . k · lup olmadığı da tayin ettirilmemiştir. Bu talebi ve sebeblerini gözönur.d0 tu-
' Ci et 'Lftzırlığı ·rara muvaffak olan Nımet o-

ııay 11
"' is- F kat fı 6 _ Surlu, hadise mahallınde polis tan mahkeme, kararını bu yoldn vt>rır.iş, d ktan sonra a # ' • 'tmiş ve vak'adan za- :ı; 

Bu tehdidlcri savur u • 'ğ' i _ şa koşa evlerıne gı . . Hakkıya rastladığını söylemesınP, iddia- tahkikat evrakını da müddımmmmiliğe 
~anbula dönen İsa, tasavv~r ettı 1 

c haberdar etmıŞtır. · H kkının o saatte ba .. t·a göndermiştir. Bu suretle dava cürmümec:-
h l ga başlamış, bıray.ı etıin ı'şle"·.l1' gıv· saha zabıta ta - bamede ıse a ~.. yer- :w 

l"layeti: işlemek için azır 1 
. c .. u de bulunduğu yazılı olmasına n''lllen, hud şeklinden çıkmıştır. Suçlu, tevki{ e-

sivn uçlu büyük bir k~a ~larak baı : fı ~ay kordon altına alınmış ve bu bu cihet tesbit edilmemiştir. <!ilmiştir. 
qetmiş ve odasının bir koşesıne sakl ra n an · ı rım saat sonra elinde bı-

azgın katı ya 
ınıştır. 

R. Aras Bükreşten 
döndü, Atatürk 

tarafından kabul edildi 
(Ba§tarafı 1 incl sayfacia) 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekaleti 
Um~mi Katibi Numan Menemenrioğ
lu, Dr. Rüşdü Arası Boğazda karşıla

mışlar ve birlikte Dolmabahçe sara
yına gelmişlerdir. Hariciye Vekilimiz, 
Atatürk tarafından knbul cdılmis ve 

~ 

Büyük Şefimize seyahatleri hakkın-
da maruzatta bulunmuştur. 



"Son Posta,, nın Hikayesi 

"1 DOKTOR DUMOiSE --
i = = . .dllll .. llUİİF. ffllfffl IUUWIHl .. 111111111111 .. UI Çevir en: Hatice Hatib 
Bu hikayeyi cereyan ettiği gibi, bir şey 

değiştirmeden yazıyorum. Dumoise, l\Ie
ridkide bizim cerrahımızdı. Yuvarlak 
ve çok sakin bir adam olduğu için kcn -
disini Loir diye çağırırdık. İyi bir dok
tordu ve herkesle güzel geçinirdi. Hiç 
kimse ile münazaa ettiği duyulmamıştı. 

Günün birinde kendisi kadar yuvarlak 
ve sakin bir kızla evlendi. Hindistanda 
balayı pek nadir olarak bir haftadan faz
la devam edebilir. Fakat bu balayı müd
detini bir iki sene uzatmak istiyenler o
lursa tabii buna hiç bir mani yoktur. 
Doktor Dumoise'in yaşadığı memleket 
tamamile birbirinin olan çiftler için çok 

güzel ve çok uygun bir yerdir. Böyle çift
ler bu memlekette gayet sakin ve mün -
zevi bir hayat yaşıyabilirler. İşte Du -
rnoisler de sakin, her şeyden uzak ve 
mes'ud bir hayat geçirdiler. 

İzdivaçlarından sonra bu iki küçük 
mahllık hayattan çekildiler ve çok bah
tiyar oldular. Tabii arasıra küçük bir zi
yafet vermek mecburiyetinde kalıyorlar
dı ama ahbablarını ve dostlarını ziyade -
leştirmediler, onlarla pek sıkı bir m:ina
sebetleri hiç olmadı. Herkes te onları u
nutuyordu. Yaşadığımız bu memlekette 
aramızda pek az kişi olduğumuz için hep 
birbirimizi görüyorduk. İçimize sokulım
yanlar yalnız Dumois'lerdi. Şüphesiz bir 
seneyi herkesten uzak geçirmekle doktor 
Dumois bir hatada bulundu. Soğuk bir 
mevsimde bir tifo epidemisi baş göste -
rip kendi karısı da bu hastalığa yakalan
dığı zaman doktor hatasını anladı. Bu 
hastalığı anlaması için beş gün geçir -
rnişti. Ancak bundan üç gün sonra da 
mühendisin karısına gidip vaziyeti an -
latabildi. Hastaya bakılmak lazımdı. 

Misters Schute hemen hasta kadının ya
nına gelmişti. 

O kış aramızda tam yedi kişi tifoya ya
kalandı ve kadınlar kadınlara baktı, biz 
de aramızdaki bekar hastaların başın

dan ayrılmadık. Böylece hiç bir ölüm ol
madan hastalarımızı iyi etmeğe muvaffak 
olduk. Bu büyük bir bahtiyarlıktı ve bu 
muvaffakiyetin şerefine bir balo tertib et 
meğe karar verdik. Tam bu sırada küçük 
Madam Dumoisın hastalığı nüksetti ve 
bir hafta sonra da zavallı kadını kaybet
tik. Bu doktor için çok feci bir darbe ol
muştu. Mezarın başında bayıldı. Onu 
baygın olarak evine getirdik. Hiç bir te
selli kabul etmiyordu. Yaşayışı bir ya -
şayış değil bir sürünmekti. Onunla be -
raber çalışan arkadaşları kendisine bir 
izin almasını tavsiye ettiler. Dumois bu 
tavsiyeye çok müteşekkir olmuştu. Bu 
son zamanlarda onu her şey mütehassis 
ediyordu. Bir kaç zaman sonra biraz din
lenmek üzere Chiniye gitti. Chini dağ!'I.· 
rın tepesinde, sanki yalııız kederli in -
sanların gönlünü ferahlandırmak için 
halk olunmuş zannedilen, ve Simlaya 
çok uzak olmıyan bir yerdir. Oraya git
mek için sakin ormanları geçmek, sakin 
ve muhteşem kayalıklar arasında ilerle
mek, sakin ve muhteşem dağları a~mak 
lazımdır. Orada esen rüzgarlar, ve dü -
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şen yağmur taneleri sanki insana her 
an: cSus... Sus... Gürültü etme!> de -
mektedir. 

Dumoise bir hafta Chinide kaldı. Be -
raberine bir uşak almıştı. Bu herif hırsız, 
serserinin biri idi. Fakat karısı bu adamı 
diğer san'atkarlarından daha çok sev -
ıniş olduğu için doktorun ona nihayetsiz 
bir emniyeti vardı. Dumoise avdet e<ler
ken Bagiden geçmek istemişti. Orasını 

görmüş olanlar güzelliğine hayrandılar. 

Seyyahlar için yapılmış olan kulübeye 
gitmek için nemli, rutubetli ormanları 
geçmek lazımdır. Kulübe bu ormanlar -
dan sonra gelen siyah ve muazzam kaya
ların tepesinde olduğu için daima rüz
garlı ve dehşetli soğuktur. Oraya pek az 
kimseler gider. Şüphesiz Dumoise bunun 
için Bngiyi tercih etmişti. 
Akşamın yedisinde kulübeye erişmişti. 

Uşağı ertesi günkü seyahate hazırlan -
mak için öteberi almağa köye inmişti. 

Güneş batmıştı, ve gecenin rüzgarları 

şimdiden kayalara esrarengiz bir şevıer 
fısıldnmağa başlamıştı. Dumoise kulü -
benin tarasasında idi. Tarasanın parmak
lığına dayanmış uşağının avdetini bekli
yordu. Uşağın gitmesile gelmesi bir ol -
muştu. Adeta koşarak efendisine yak -
!aşıyordu. Doktor, onu görünce yolda 
bir ayıya tesadüf ederek korktuğuna za
hib olmuştu. Uşağın rengi sapsarı idi, t~
rasaya gelince efendisinin önünde adeta 
yere çöküvermişti. Boğuk bir sesle: 

- Gördüm ... Hanımımı gördüm! 
Dedi. Dumoise: 
- Nerede? 
Diye sordu. 
- Köye giden yolun üstünde mavi bir 

elbise giyiyordu. Beni görünce yüzünün 
örtüsünü açtı. ve bana: cRan Dass efen -
dine selam söyle, dedi. Ve kendisine, bir 
aya kadar Muddeada buluşacağımızı ha
ber ver> ben kaçtım. Çünkü korkuyor -
dum. 

Ben Dumoise'in, bu sözleri işittikten 
sonra ne yaptığını, ne söylediğini bılmı

yorum. Eğer Ran Dassın sözlerine inan
mak caiz ise hiç bir şey söylememiş ve 
bütün o soğuk buz gibi geceyi dışarıda, 
tarasanın altında geçirmiş. Karısının ge
leceğini ümid ederek, ve karanlığa kol -
larını uzatıp onu çağırarak ... Fakat genç 
kadın görünmeden sabah olmuş. Ert~si 
gün yola çıkan doktor mütemadiyen gör
düğü §ey hakkında uşağına sualler sor -
muş ... 

Simlaya geldikleri zaman Ram Dasc;ın 
dehşeti hala geçmemişti. Hanımını gör
düğünü, kendisine söylediği sözleri ıs -

ri ... Bu işlerin tesviyesi kendisini bütün 
gün meşgul etti. Akşam bir meslekdaş ile 
konuşurken ona uşağının gördüğü lıa -
yalden bahsediyordu. Tam bu sırada dok
tora bir telgraf getirdiler. 

Bu telgrafta Dumoiseden burada i~e 

başlamaması ve hemen Muddeadaki yPni 
işine başlamak üzere yola çıkması isteni
liyordu. Muddeada bir kolera epidPmisi 
vardı. Oradaki hekimler kafi gelmediği 
için buradan yardımcı istiyorlardı. Du
moise telgrafı masanın üstüne bırakarak: 

- 1şte! 
, Diye mırıldandı. Öteki cevab verme -
di. Fakat sonra hatırladı ki Bagiden ge
len Dumoise belki bu işi evvelden iste -
miş bulunuyordu. Bunu kendisine söyle-
yince doktor: · 

- Eğer bunu kendim istemiş olsay -
dım Chinidcn hiç avdet etmezdim, dedi. 
Orada vaktimi avla geçirirdim. Ben ya -
şamak istiyorum, çünkü daha hayatta 
yapacak şeylerim var ... Fakat bu tüı-JU de 
esef etmiycc~im ... 
Arkadaşı geç vakte kadnr çantalnrını 

yerleştirmesi, eşyalarını toplaması için 
Dumoisee yardım etti. Onlar böyle hazır
lanırken elinde bir lamba ile içeri giren 
Ram Dass sprdu: 

- Efendim nereye gidiyor? 
Dumoise yavaş bir sesle: 
- Muddeaya! 
Diye cevab verdi. Uiiağı onun ayakla -

rına kapanmıştı. Heyecan ve korku ıle 

titriyerek Dumoisee oraya gitmı>mesi 

için yalvardı. Nihayet ağlayıp sızlamağı 
o kadar ileri götürdü ki kendisini odadan 

kovmak icab etti. Biraz sonra kolunda 
çıkını ile avdet eden Ram Dass efendi • 
sinden bir bonservis istedi. EfendL,inin 
öldüğünü görmek belki de kendisi de öJ

mek için Muddeaya gidemezdi. Uşağının 
hakkını verip yolladıktan sonra Dumoise 
yalnızca Muddcaya gitti. Öteki doktor, 
adeta bir idam mahkumile vedalaşır gibi 
onunla vedalaşmıştı. 

On bir gün sonra Dumoi3e sevgili kı.:ırı
sına kavuşmuştu. Bengali vilayeti onun 
yerine başka bir doktor getirmek mec -

buriyetinde kaldı. Kolera salgınınınn ö -
nüne geçmek üzere Muddeaya yeni dok-

tor giderken, ilk gitmiş olan doktor Du
moise mezarında ebedi sükununa kavuş
muş bulunuyordu. 

YARINKİ H'ÖBRAMIZDA: 

Kayıkçmm intikamı 
rarla tekrar ediyordu. Muddeanın nerede Yazan: Maksim Gorki 
olduğunu bilmiyordu. Fakat dünyanın Çeviren: H. Alaz 
parasını kendisine verseler bile oraya git- " ... 
meğe razı olnmazdı. • .••..••••••••••..•••••••..••.•...••••••••••••.••••••••••••••• 

Nuddea çok uzak bir yerdi. Orada ş:ip- Peşteye arıcıhk kursuna 
hesiz ki Dumoise gibi bir doktoru ala - gidenler Edirneye döndüler 
kadar edecek hiç bir şey yoktu. Doktor, 
Simladan geçerek Meridkiye avdet et - Edirne (Hususi) - Peşteye ikinci 
ti. Orada yeniden jşinin başına geçti. arıcılı'k kursuna gittiklerıni bildirdiğim 

Yazıhanesine iş birikmişti. Verilecek 7 kültür ve ziraat muallimi kursu bi -
ilaç hesabları ... Sertabiblerin siparişle - tirerek Etlirneye döndüler. 

v 

ince parmaklarile okşuyordu. Dalgın 

dnlgın: 
- Ne gülünç şeymiş yaşamak diye 

onun sözünü tekrarlıyordu. BABA -OGUL ı 
Bir insanın insan olması kolay mı 

idi? .. 

YAZAN: SUAD DERVlŞ 

Balkona doğru yürüdü. Perdeyi açtı. 
Gece karanlıktı. Balkonun kenarına 

doğru gitti. 
Kollarını korkuluğun kenarına da

yarken ayağı bir şeye çarptı. 
Döndü .. hasır bir koltukta Güler o

turuyordu. Öne doğru eğilmişti ve ba
şı kolları arasında idi. 

Onu görünce ilk isteği geriye kaçmak 
oldu. Bu perişan halini göstermek iste
miyordu. Sonra birden bir kadın arka
daşa ne kadar miihtac olduğunu hisset
ti. İçi dolu idi. Bu içi boşaltacak bir kız 
kardeş lazımdı ona. Seslendi: 

- Güler ... Güler ... 
Genç kız başını kollarının arasından 

sıyırmadı ... Boğuk bir sesle: 
- Ne var? dedi. 
Öteki sordu: 
- Ne yapıyorsun orada .. sesinde ne 

' 'ar? 
- Senin geldiğini kız haber vermiş· 

ti. Seni görmeğe geliyordum. D emire , 
rastgeldim. Ablamla hususi konuşmak 
istediğini söyledi. Lafınız bitsin diye 

burada beklerken uyumuşum... Üşü
müş olacağım, boğazım yanıyor. 

Halid onun cevabını dinlememişti 

bile ... Yere, onun önüne çökmüştü. O
nun heline kollarını dolamıştı. Başını 

onun dizinde saklamak istiyordu .. 

- Güler ... Güler kardeşim.. . diye 
inledi. Bilemezsin, ne kadar muztari
bim. Dünyada bu kadar müdhiş bir a
zabın, ·bu kadar müdhiş bir acının oldu

ğunu bilmiyordum. Bunu bize meslek 
kitablarımızda öğretmiyorlar .. okutmu-

yorlar... Hayatı öğrendik zannediyor
duk Güler. Ne güç şeymiş yaşamak ... 

Güler ona: cNe oldun• diye sormu
yordu bile. Demindenberi her şeyi duy-

mamL~ mı idi... Onun kucağına kapa
nan kocaman başının dağınık saçlarını 

Kim hıçkırdı? ... 
Halid mi? .. . 
Güler mi? .. . 
Kimdi hıçkıran? ... 
Aşağıdan, yazı odasından radyo sesi 

geliyordu. Demir Londrayı açmış, mü.
kemmel bir caz orkestrası dinliyor ve 
içi sıkılmış olacak, aşağıdan sesleniyor
du: 

- Gelmiyecek misin aşağıya Halid?. 
Benediktin şişesini yarıya indirdim. 
Tahammülüm kalmadı artık ... 

İki genç ona cevab vermediler ... Ka
ranlık tarasada azabları içinde başbaşa 
kaldılar. Güler uzun parmaklarile onun 
saçını okşuyor ve bazan bu parmakla
rın birinin ucile kendi gözünün kenarı
m kuruluyordu.. 
Ağlıyordu. Şübhesiz ... 

İlk azablarmı, ilk sukutu hayalleri
nin ıztırabını çeken bu iki gencin için
de Güler daha metini id'i. 

Her kadın gibi, ilk ve son kadın gibi 
azabı erkekten çok daha büyük bir va-
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Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Baydarpaıa, Kadıkly. Adalar tarlleslade 

ıeaı tadlllt 
Dairelerde çalışma saatlerinin yeniden tayin edilmesi sebebile AKAY İşlet· 

mesi vapurları yaz tarifesinde evvelce yapılmış olan tadilat kaldırılarak mat
bu tarifenin, aşağıda yazılı seferler müstesna, aynen tatbiki kararlaştırılmıştır. 

Yani tadilat şunlardır: 

H. paşa - Kadıköy hattında: 

1 - 46 No. lı sefer Köprüden saat 16, 45 yerine saat 16,30 da hareket edecek

tir. Bu vapurun banliyö trenilc bağlantısı vardır. 

Adalar hattında: 

2 - 150 No. lı sefer Köprüden saat 16,30 yerine saat 16,25 te hareketle Kınalı, 
Burgaz, Heybeliadaya uğrıyarak B. Adaya gidecektir. 

3 - 167 No. lı sefer B. Adadan saat 17,50 de hareketle doğruca H. Paşaya 
uğrıyarak Köprüye gelecektir. 

4 - 109 No. lı sefer B. Adadan saat 7, 15 yerine saat 7,05 te B. Adadan, 7,15 
Heybeliden, 7,30 Burgazdan, 7,45 Kınalıdan, 8,15 H. Paşadan, 8,35 Köprüy~ 
gelecektir. 

5 - 115 No. 1ı sefer B. Adadan saat 8,00 yerine saat 7150 de hareketle 8,50 de 
Köprüye gelecektir. 

Anadolu hattında: 

6 - 156 No. 1ı sefer Köprüden 17,30 yerine 16,30 da hareket edecektir. 

iıe SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
her yemekten .sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. . . . . ' ' ! .:.. ' . . . . ·.,. 

·Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Ntifıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir Çifteler yolunun 3 -t-080-13+ 000 Km. arasında cl8775.94> lira ke
şif bedelli şose esas tamiratı 25/7 /938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 
15,15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme v{ıayet Dai· 
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat cl408.20> lır:ıdır. 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme Ş.'lrlna· 
mcleri her zaman N afia Müdürlüğünde görül e bilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ile senesi için :nuteber olmak üzere Ticaret odası Yesikasını 
teklif mektublarına eklemeleri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden lıiakal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak taahhür kabul edilmez. c4830t 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma komisyonundan : 

1 - 10 tane sandal Bot için satın alınacak 9 kalem penta marka yedek parça-
ların 13/8/938 cumartesi günü saat 12 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 692 lira ilk temin atı 67 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyonunoadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile gün ve saatin-

de Galata eski ithalat gümrüğü binasın daki komisyona gelmeleri. c4886ı. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
Bilumum sulh mahkemelerile levazım ve emanet dairesi ve asliye beşinci ce

za mahkemesi ihtiyacı için 75 ton yerli kok kömürü açık eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen bedeli 1500 lira olup mu vnkkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 

Münakasa 11/6/938 Perşembe günü saat 11 de Sirkecide Aşirefendi sokağında 
13 numarada Adliye levazım dairesinde 'müteşekkil eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Şartname ve kömurün tevzi mahalleri tatil günlerinden maa-
da her gün adliye levazım dairesinde görülebilir. c4826> 

karla, çok daha derin bir sabırla karşı- - Ben de fenayım... ~di... Fena-
lıyor. Hiç şikayet etmiyordu. yım diye hayat durmaz ya .. haydi der-

Ve bu, ikinci defa Demir aşağıdan se gidelim ... 
seslenip onları çağırınca arkadaşının o- Diye tekrarladı. 
muzuna ellerini koyan: - Sen de mi fenasın? diye arkada· 

- . Haydi kalk Halid, aşağıya inelim. , şın.~n yüzüne ba~tı. .. .. . 
Dıyen o oldu. Oteki biçare hır gulumseyışle: 

Halid birden yerinden kalktı.. ama.. - Sen Gülerin derdi yok mu uınne-
Demirin yanına gitmedi. Doğrudan diyorsun? diyordu. 
doğruya köşkten çıktı ve o geceyi saba- - Güler ... Yoksa sen de mi soviyor-
ha kadar sahilde ve kırlarda bir çılgın sun? 
gibi dolaşarak geçirdi. Genç kız güldü: 

e - Bırak canım... dedi... Devrimiz-

Ertesi gün Gülerle H alid birbirlerine 
bir ameliyathanenin kapısında rastgel
diler. 

İkisinin de yüzünün çizgileri on sene 
daha yaşamış kadar manalarunıştı. 

Gülerin yanakları biraz çökmüştü. 
Gözlerinin etrafı çürümüş, gözleri kı
zarmıştı. Buna rağmen arkadaşına gü
iümsemeğe gayret etti ve onu elinden 
tutarak ameliyethaneye doğru götür -
mek istedi: 

- Haydi derse ..... . 
- Bırak, bugün çalışamıyacağım ... 

Çok fenayım ... dedi. 

G üler kolunu arkadaşının koluna ge
çirerek: 

de aşktan ölünmez ... Gel işimize gide
lim ... Bize ayıb bu kadar 7.ayıf olmak ... 

Delikanlı gözlerini Gülerin yüzün .. 
den ayıramıyordu. 
Gençliğin düz ,.e karışıksız sathı ü -

zerine ıztırab işlemişti. Bir giln evve
line kadar alel5.de olan bu yfiz, ıztıra
bın ilave ettiği mana ile asil olmuştu. 

- Ne kadar değişmişsin sen de. 
Diye fısıldadı. 
- Bırak beni canım! dedi. Bugün 

nefis bir ameliyat varmış .. karaciğer
den taş çıkarılacakmış. Sonra da ... 

Hep böyle konuşarak kolundan tut
tuğu arkadaşını ameliyathaneye doğru 
adeta sürükled i ... 

-SON-
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Sayfa 13 

.,, .................................................................................. .. 
___ .,..f Niğde tahrirat kaleminde a>a~layıp lstanbulda ~ 

\ darağacı altında bite:ı memuriyet hayatı: 5 t ]'9mll-ıı. "'• ................................................................................... .. 
Devlet kapısında eır yll 
Yazan: Eski Dc.hiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubelcir Hazım • 

Paşa " Ben arş deyince hepimiz birden biberleri 
yiyeceğiz. Ara sıra biber kullanmalıdır, 

mideye, barsağa iyidir ,, dedi 

. . . . . a didismiş ilim uğrunda rın rütubetli duvarı arasına dalmış, Bir müddet sonra daire müdürü ve ı ıaştı, müşarünileyhin oturacağı yere 
Ansızın ses kesı1mıştı. Salonu bıze 1 tense ınsanc . .. _ ' .... t .. e- binlerce yıldan sonra sükunet içinde ym•er ile birlikte bütün ağalar yanıma tabağı yerleştirdi. 

seyrettiren gizli yer kapanıvermişti. bütün bir gen~lık iagın~ ~~~~c;~ş, ih- yatan ölüler alemine ilk insan sesini geldi. Şimdiye kadar hiç görmedikleri Paşa, yemek salonunda elini yıkar-
Genç kimyager mırıldandı: s~rler neşretmış. ~~ame~ için ... b Kim- götürmüş de titrememiş .. bu cesaret, bıldırcın avına gitmek arzu ettiklerini, ken sofraya yanaştım. Tabağın, paşa-

- Dörur.eliyiz, Bayan!... tı?'~cı yok. ~eşer~ru~u çalışmalarının bu soğukkanlılık, bu metanet kolay ko- benim de iştiraki.mi teklıf ettiler. ~zı nın önüne gelen tarafında iki biber 
- Oh ... Hayır ... Hayır!... . bılır k~ç f1 ınb;) erler beş yüz oku- lay çökebilir mi ki!... Ağladı .. bir ço- olmadım. Fakat onlar: sapının dışan çıkarıldığını gördüm. Ta-
- Soğukkanlılığınızı kaybetmeyın!.. mahsul~ı 0 an u es Madem ki be"er, cuk gıbi ağlarken ansızın bir ölü kadar - Siz olmazsanız biz gidemeyiz. Fa- bağın vaziyetini değiştirdim, çevirdim 

Şimdi prensin profesörle konuşmaları yucu bıle b~lamamış. k ·stiyene k;rşı hareketsiz kesildi. Gaibe dikilen göz- kat beraber gelirseniz paşa efendimiz, ve o iki biber sapını içeri ittim. Rastge-
. t' p ·ı b k pro çalıc::ana ve ırfan sevme ı · · · d 'l\1··d t b'. b" d d" k d 1 1 t·-· "k· b'b sona ermış ır. rens zı e asaca , . - "' •d . t rsun yerli yerin- lerin manzarası hala hayalım e: ı' u - a ıı ır şey emez, ıye o a ar ya - e seç ıgıın ı ı ı er sapını da geriye 

fesörü ya dairelerine, ya tayyaresıne bu kadar ka; 1 sız, 0 ul _ la nı hişti çok müdhişti 0 gözler .. hele için- \'ardılar ki muvafakat etmek mecburi- doğru çektim. 
- ·· · B k 1 k b" t h d Ç k · kavıdsız ıgın ceza n .. ' · · · d 1 ld B d · h P f t goturecektır. u yerde ama ır e - e... e_ s~n - · k htac bu- de çalıştığı o sultanlar mezarının ıhtı- yetın e rn un: u avctın, ma za be- aşa sa raya o urur oturmaz, önüne 

likedir. Nazım Abad da ona,! ço ~ m;i.iller ve- ş::ımını anlatırken .... Fir"vunlar saltana- ni tazib için paşa tarafından tertib o- tesadüf eden o iki biberi alarak birini, 
Uyku hastalığına uğramış bir insan- lunduğu rnuhakka~ 0 ank ort k k k- tı Fir'avunlar! ... İşte bu kelime titret- lunmuş bir muziblik olduğunu her ne- kcndisile benim aramda oturan Arif 

d . S d etrnıvece ar 1 •• or ' - d h · d H"km t b eli dan farksızdım. Cevab vereme ım. en- rerek yar ım • b"l diğim bir ti beni... Tarihte az çok okudugumuz ense ta mm e emedim. ı e eye ver ·. Şişman kaymakam 
deliyordum. Genç kimyager koluma mama sebe~? .. Yaln~zp 1 mesandığım- devirlerin hatırasile titremedim .. Fir'a- Muşambamı giydim. Akşam üstü Nahifi efendi ve ben de dahil olduğum 
girdi. Geldiğimiz yana doğru döndük. şeyi öğrenmış ol?u~İ· ren~duğumdan vun sözü,aşk maceramın bir safhasını gelmiş ve yemeğe alakonu1muş olan halde on kişiyi bulan sofra halkına da 
Beş dakika sonra odamda idim. Genç dan çok faz.la bır ~ ım. u ok çalışmış t:-ana hatırlattı .. sevgi tarihimde bu ke- belediye reisi de bize iltihak etti. Böy- birer biber aldırdı. Sonra: 
kimyagerin sesini işittim: . bambaşka bır fen 3 amı.. 

1
ç da ağlıvor- Hmc hiç de yabancım değil. Paris dva- lece hastane yolunu tuttuk. - Ben «Arş!• deyince hepimiz bir -

- Geceniz hayrolsun. Yann, aynı ve çok yıpranmıŞ daAnasıniçin? ... ·Ge- rındaki oduncu kulübesinde, bir erkek 1 Yağmur gittikçe hızlanıyordu. Ya - den biberleri yiyeceğiz, dedi. 
saatte geleceğim, asıl işimize başlıya- du .. nasıl da ah·:··::b. ma bir gözi.i sele nefesinin sıcaklığını ilk defa dudakla- nımdakiler: Kendisine: 
cağız!...... ne sapla~dım: hır 1f ~rar ruhlu bir kı- TJmda hissettiğim gün boğuk bir ses _ Kestirmeden gidelim, dediler. - Efendim, dünyada başka yenecek 

Çe.virebilır mı? .. Ço ınce . . . ·ışitmi<.:tim· II . . . k.. .. k ld 1 nesne kalmadı mı ki bu ateş gibi ya-
-29-

··besiz bir gencınkını " . astanenın, ıyı otu, gene a ırım ı kan b'b l . . ı· d" k 
zınkini evet .. tecru . Abad gibi bir - Jt"'ir'avunun kızı!... olan yoluuu bıraktılar, bir tarlaya sap- ı er erı yıye ım, ıyece oldum. 
pek tabii! .. Fakat Nazım·r · parasız- Bilmem nerenın mchtab ışığı altın- tılar. Birkaç adım ·sonra yeni sarı is- - Ara sıra biber kullanmalıdır. Mi· 

Ne düşündüğümün, ne yaptığımın insanı bir insan ki her a ımg~n bir ilim da, dudaklarıma dokunan yanar du- karpinlerimin, ipek çoraplarımın, to - dbeye, barsaklara iyidir, mukabelesinde 
kendim de farkında değilim. Heyecan, lık viizi.inden uğraşamıyaca 1 

1 ulundu. Gene itiraz ettim: . . . t" e güvenerek atı mış. daklar bir sayha salıvermişti: puklara kadar çıkan çamurlarla berbad K b b'b 
tahlil veya muhakeme kudretını~ ~e şubesine serve. ın ezarlar tara- - Fir'avunun kızı!... olduğunu görünce, paşanın mürettep h- erem uyurun, 1 erler bilfıkis 
kadar da amansız bir düşmanı ımış. Yıllarca öliilerı aramış. m 

1 
.. 

1
·n- K d f K d ta riş ederler. 

1 b )mu.:: mumya ar uzcr aç e a. aç yer e. ~ir muzibliğine uğradığımı anladım. 
Sanki bütün benligım·· den ayrı düştüm mış les er u ..,. .1 k k v b' d b kelı"ınenı'n 0 A I d - Hayır! Hem bir kere karar verdik, ' .,. • d . hafif ellerı e or ·- e ır ara, ne en u ma ne ay a ... 
ve bir kıs. günü, bilmediği rnıntakalar- de bir rüzgar ka aı . . ' - d sözden dönmek olanaz. Bu, kancıklıktır. 

d 
titremeden, tıksınmeden ug- udaklardan sıyrıldığını kendi kendi- Geri döndüm. Bu oyun, evi hastane- 0 da yolunu kaybeden bir serseri. bir ma nn. . . binbir sır araştırmış .. ıne sormuştum da .. sormu~ ve gülmi.iş- ye yakın olan belediye reisine evvelce r· kadar uzun boylu düşüruneğe de 

şaşkın kesildim. Küçüklüğümdenberi raşmış, ışlemış. k bir evin kapısı tüm. Geçen günler ö.vle zengin havnl- haber verı'lmi' olacak kı· mumaileyh, bi -~ZUJ? yok. Acı, tatlı her ne ise yiyece-
t bü b" · n cenaze çı an .; "" gızt Jst b k d h d sergüzeşt, sergüzeşt diye apar, en - ır ınsa ' rken tüylerinin ürperdi- ler, manzaralarla sarho~ edici idi ki bu zi davet etti. Memnuniyetle razı oldum. · .,. e u a ar, ay i arş!! 

yük heyecanların bana zevk verebilece- ~~~n~~n ~;;e Prens Nazım Abad. bin- heıtırayı coklan unutmuştum .. Fir'avun Arkadaşlar da suçlarını itiraf eden sü- Paşa, sözünü bitirir bitiıı.mez biberi 
ğine inanırdım. Büyük söylememeli !- gını ıs~~ık ~esedlerin bugüne kadar <leyince hatırladım. kfıtlarile arkama düştüler. 1sırdı. Ben Arif Hikmet beyin elini tu-
miş. Heyecan, bedii zevk veren bır lerce yı h ı · Ik ·1· .,..,. · tarak yemesine manı· oldum. Kendı"m hnvndnn mahrum ma zen erme ı ı ım - r ır avunun kızı!... Belediye reisinin evinde, mevsimin 
duy·gu değil, insana insanlığmı u~uı.tu- ısıg~ını s<>kmuş, binlerce yıllık mezarla- (Arl.nsı var) Ad• 1 1 b" b kl' de, biberin yarısını çiğnemeksizin iki 
ra~kkadugad~r b~auail ımı~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~en na ıcemeyvaarı ızi e ıyo~u• l~ada yuttum. Fak~mra ~humlu 
İ ·nk·· ben' .......................................... Onlardan yedik, dinlendik. Kesıilmek d 
şte bugünüm .. i<lte bugu u ···· ==···K··u·:·ç .. U •• k.. Mem'.eket Haberlerı ·== ibine gelince, sanki kezzab içmiş gibi 

Şafak atmak üzere ve .b. e_n_ haladO.?\·~u·· ~ Anl<ara borsası bilmeyen yağmurun altında gece yarı- bütün ag~ zım yandı! 
t 

~ · d k uzulen :....................................................... sına doğru a\'det ettik. 
agımın içın e ıvranan, ' bed· Bigadiçte yafrnur bekleniyor Sofradakilerin hali, cenaze çıkmış 

nen ve ağlıyan bir bedbahtım.. B -·· .. - Abdurrahman paşa ertesi sabah güle bır' e\•de bulunanları andırıyordu. An"f 
·? u aıgııdlç CHususiı - Kasaba ve havallslnde A ıJ k f ' tl 29 7 938 baht. . Niçin?... sefaletten mı···· . ç ış - apanış ıa a ~ı - - güle sarakaya başladı: H 

ı Bır yağmursuzluk devam etmektedir. ikmet beyle yaver Emin Ağa müstcs-
sözü ağıza almak bile gülünç o ur. . Sındırgının plim - Dün akşam, ben uyuduktan son- na olmak üzere, en başta paşa bulun-
milletin mabudesiyim ve hayatımın ıh- Ç E K L E R ra, kapı kapamaca bıldırcın avına git- duğu halde hepimizin gözlerinden bol 
tişaını tarihlerde yer bırak .. acak ka. _d.ar sındırgının meskfln ve gayri me•klın kı- tiğinizi söylediler, inanmadım. Acaba bol 

d sımlarının planının alınması kararlaştırıl- d • ., yaşlar akıyordu. Fakat yaver Emin 
büyük.. bedbahtım.. çünku sev ıgım mıştır. Yakında faallyete geçllecekttr. Kn /;

0
•• 1 ogru mu· Ağanın hali harabdı. Paşanın göz yaşla-

bir insanla hayatımı bir]eştirece~im ~Ü· Çanakkale muallimlerinin g"ezisi J26 o:ır; Avlanmayı arzu ettiğim halde, beni rını ve kendisine gazabla baktığını 
nün arifesinde şüphe ve tereddud bu. - kkale muallimlerinden mürekkeb bir 3,48 vazgeçirmek için bıldırcınlar hakkın- gördükce zavallının benzi kül gibi olu-
tün varlığımı titretmeğe başladı. Bır çan~ustos ayı içinde Edirne, Kırklareli 6,ôJ da pek insani sözler söyleyip de, sonra yordu. Fakat onun bu perişanlıÇını 
krnın beklediği mes'ud gün zifaf. oda- ~~t~e:ırdağ için bir gezi tertib etmişlerdir. 21' 8~/6 yalnızca gidişinize teesstif ettim. E, an- benden başka farkeden yoktu. 
sının kapılarının açılışı değil, bır sa- Konyada dükkanlar 7 de açılıp 19 da. : :::.ı11 lat bakalım .. iyi eğlendiniz mi? Halle- Hoppalığının, muzibliğinin cezasını 
mı.mı·yet yuvasının kuruluşudur. Pren .. s kapanacak ıı,3:.ı rine acıciığın bılqırcınlardan kaç yü:ı b .. 1 ··a tane tuttunuz? oy ece 0 eyen paşanın, Emin Ağayı 
benimle evlenecek, bu muhakkak .. du- Ankara, İstanbul ve izmlrdekl maiinzaldar- l, l.3ii nasıl haşladığını bilmiyorum. 
• kl g· ile de- ~ lbi yaz çalışmalarının saat 7 en 1.ö3 Ön lime bakarak susuyordum. Paşa, 
gün hazırlıkları bütün sıca 1 da olduı;~2g5 da bitirilmesi ve bir saatlik bir 4,305 devam etti: ~akat, müşarünileyh ile üç sene son-
vam ediyor. Şu halde zifaf odasını~ bnşlayıp · nra yeniden dükkAnların açı- 6,20 ra Izmirde gene beraber bulunurken, 

h mı·vetı 1 u ahatten so 1 - Sö.vlesenize, bana niçin haber ve.r-
kapılan eşiğindeyim. Ne e em .; . s r için vilayete ve beled yeye 2!! 6.2 bir av hikayesi münasebetile: 

· · et denı- lıp kapatıım_asaıcaat yapılmıştır. Bu müra - :ı:4 80 mediııiz? Sizin eğlencenize mani mi o- f 
var bunun .. mademki samımıy toplu bir rnur _ kı 0, 9320 facaktım? - neboluda, bizim azizin (benim) 
len şey bu muhite, sevgimin mu~iti_ne caatın müsbet bir karara baglanması ya n- :ı!, 676 meşhur bir bıldırcın avcılığı vardır, de-

. • bır m- Dayanamadım: di 
girmemiş. Mademki en samımı dır. Bursa muallimleri Çanakkalede S6 On - Arzetmeğe ne hacet, dedim. Bele- . 
san bildig·im yarınki hayat arkadaşı- 31•966 Artık, tam sırası idi. İlerisini, gerisi-

b
. ah . inden 38 kişiden mürek- ~3 6725 d!ye reisi de karıştırılmak suretile efen 

mm göründüğünden bambaşka ır ş - Bursa muııııımler rsa kültür direk- J-'"-------!...._-------1 b ni her nedense düşünmeğe lüzum gör-
siyet sakladığını artık anlamış b~lu: keb bir kafile başlar~n~:e Buça'nakkaleye git- dimizin terti buyurdukları bu ava iş- miyerek, buna: 

amımı törü Fakir olduğu a d misafir edll- tirak etmemeği clazimei ubudiyeb e - Gene İneboluda, efendı"mı'zı'n de 
nuyorum. Samimiyet yuvasını, s . mlşler, ortnmekteb binasın a l.ı.;ı.u.ı muvafık bulmadım. 
olmıyan insanlar kuramaz. Prens sar;ıı~ m:şıerdir. Anadolu ım. ~ 80 B ld h"k' meşhur bir biber ziyafeti \'ardır, ceva-

i d - 1 ··ı gıbı peıın 40 70 40 90 ı ırcm avı ı ayesi, senelerde, mü- b d" ( m egi. Her vakit güldü, gu er . "dürü Kızılcabamamda A. Şm. ~ 80 ?a:.i~U mı ver ım. Arkar.ı var) 
göründü, mes'udların maskesini takın- Ankara sıhhıye mu şarünilcyhin muahaze ve latife serma- .............................................................. . 

hhlye miidürü şuayib teftJş yap- Bomontl - Nektar yesi oldu. 
dı. Bu gece ise ben, 0 gülen gözlerde Ankara sı 

1 
hamama gitmiştir. .A.91an çimento 

d .. ztuab mak üzere Kızı ca Merkez Banlı:••ı Av macerasından bır· kaç gu" unyanın en bedbaht adamının ı · d yağınur bekte-rıiyor - · n sonra, 

n ~o l:.l 36 
J04 104 

sellerini uzaktan tanıdım. lliıa a ~ Bımkuı bir sabah, yaver jandarma mülazimi E-
..ı 1 k mahsul sayılan mısır, fasul- rele!on · .. b h d 

Deli ola<.:ağım. Ağlıyan sanki 0 lle~ Buradıı kış 1karpuz gibi mahsulat. kurak- İttihat ve Delir. mm aganın a çe e iri iri yeşil, kırmızı 

lu ıo 

8 l)J 

... 1 b ·m sankı yı> kavun ve ıı: ıı. 1 biberleri mangalda kebab yaparak gı , ben .. ıztırab çeken enı ı . e- · lı: müteessir olmuştur. Mısır, kar- Şar De& rmenJ 
Nazım Abad deg·iı. Titriyorum ve t~tr lıktan ç: vun tarlaları bugünlerde yağmura Terlı:oa kahvaltı ettiğini gördüm: 

11 60 11 50 
11.10 

l . kı az- pıız ve a dl k raklııı.a dayanık Bu ac• b'be l · 1 · dikce korkuyorum. Öyle ge ıyo~ . d' çok ınühtactır. Nohu ar, u ı; - 1 S T t K R A Z L A R - . ı r en nası yıyorsunuz, 
. bana dogru ı~ Jı olduğu için iyidir. Bağlarda ise nadir tesa- dedim. 

raıl yanı başım!a tlve eydim onun dıfı! edllen bir bereket vardır. Açılıı Kapa~., Yaver Emin ag-a: 
gıcırdatıyor. Göze emes ' Göz 
bedbahtlığını anlıyamıyacaktım. be· Birada uçak butdayJarı TO.rk bo~uı ~ pe)ln 19 ıs 19 76 - Acı değildir, cevabını 

. i · akıyor ve yıllardan Her yıl yüzde iki nlsbetlnde köylüJerden • • 19 26 
-· biberlel'den birini uzatarak: 

verdi ve 

Y.a~l~rı .ıç;:: a~ış da. Bunun gene far- toplanmakta olan uçak buğdaylarını, bu se- • • 1 vadeli 19 26 
rı ıçın ıç bu bedbahtlığı ne tayin edilecek memurlar toplıyacak. ken-
kı1'a varamıyacaktını, d b dllerine yüzde dört cibayet ücreti verilecek-
o kadar sessiz ki.. şu halde ne en du tir. l3u yeni toplama usulü daha faydalı o-
kadar ıztı.rab çekiyorum?. Karşı~ 

1
: lacaktır. 

"l b' ·· z gördükten sonra, o boy Term•de yapılan ıh alin inşaatı bitmek üzere gu er ır yu . lığı .. 
göründükten sonra sa~detim~ v~ da~ Termede Plrlnç pazarı mevkiinde belediye 
rıı niçin inkara yeltenıyonım · ·· ~ 1 tarafından yaptlmakta olan halin .. i~şaatı 
la!. .. Murdar budala!... Hayır .. Bu a a b!tmek üzeredir. Bu hal kasabanın buyuk bir 
da değilim insan iradesinde gizli ~uv· ihtiyacını görmektedir. 
VetJer saklı bulunduğunu söylemıyor- Sındırgı köy kiitibleri kur:;u 

lor ımı?... Mektebde hap okumuştuk: d köy kfıtibleri için vllayet merke-
Beni korkutan, belki irademin benliği- . Sın ~rgığustosta b~antak ve ıo ağustosta 
rne bir tebliği, bir hissikablelvuku ~;~!~k :zere bir kurs açılacaktır. 
belki!... Dursunbey panayırı açılıyor 
. Profesör, Nazım Abad.dan bir formül b panayırı her sene olduğu gibi 
ıstedi. Tababet alimi, henüz kimsenin Dursund e~o ağustosta açılacak ve beş gün 

······························································ 
Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşJan 
Bu gece 

Şehremini inşirah 
bahçesinde 

Son emir: Yere yat 
Sabriye Toktıesin 
Kıymetli konseri 

' r Şehzadebaşı .Ferah» Sinemada 
Bugünden itibaren üç bü~k fil~ birden 
I KRONŞTAD BAHR~LILERİ 
n PAT-PATAŞON MUCiD 
m 12 No.lı EKSPRES 

- Yeyiniz, §eker gibidir, dedi. Biber
den biraz kopararak dilimin ucu ile 
yokladım. Dilim, bir kıvılcım parçası
na değmiş gibi yandı. 

Paşa, pencereden bizi dinleyormuş. 
SeSle11di: 

- Aziz, sen Emin ağanın, biberler 
için, şeker gibidir, dediğine bakma. O 
Arnavuddur, ağzı sanki kalaylıdır, bi
berin acısını farketmez! .Maamatih, E
min ağa tatlı olanlardan seçsin de öğle 
yemeğinde birer tane yiyelim. 
Paşanın şu tesadüften istifade ederek 

hepimize birer acı biber yedirmek su
retile bir muziblik vesilesi daha buldu
ğunu anlamakta geçikmedim. Filhaki
ka, paşaya öğle yemeğinin hazır olduğu 
söylenirken, Emin ağa biiyük bir tabak 
içine korunuş biberlerle sofraya yak-

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Yazın görülen 
Göz nezlesi 
(Bahar nezlesi) 
Bazı kimselerde bllhıu;sa beş lle on be§, 
yirmi yaş arasındaki erkek veyahud kız
larda, sıcaklar ha.şiar başlamaz gözleri
nin kızardığı görülür. Ha.stalar göz ka
paklarının batmasından, kandan ve ka
fıntıdan Ç-Olı: muzt&rlbdlrler. Sıcaklar 
başlar bq]amaz bütün bu 11.rAz kaybol
mıya ba4lar. Kışın hasta rahat eder. 
Bahar nezlelerlnln esaslı bir tedavlsl ı 
yoktur. Çok lltihab ve kaşıntı fazla ol- ı 

dutu zaman buzlu su veya oe§llleden so- 1f 
ıiuk su vurmalı: l(lzundır. Güneşin şiddeuı

1 
1 

zamanlarında sokaAa oıkmamnlı. Güne§ 
gözl(ikleri kullanmalı; sokaAn ancak sa
bah ve alı:şnm serin saatlerde çıkzıınlıdır. 
Bahar nezlelert için deniz banyosu ve I 
d~lar da iyi gelir. 
Kanı defcbnek ve kll§ıntıyı azaltmak i
çin göz damlaları kullanılır. Hastanın 
bünyesini takviye e_tmej ~e 1.lzımdır. 

Cenb isteyen ell1Q'llaal.arunuiiı polb 
.... Jollaııılalaruu rtcıa edvb. ~· &ak· 
41~• lı&eklerl llllllk.abel•i• bb.6WJo. bulamadığı bir ilim ışığını diliyor. bu sene d:cektlr. Panayırın son günü de ka

l'rens vermiyor. Çünkü beşere muğ - ciev~~ ı~ay ve Çocuk &irgeme Kurumları 
berdir. Sebebi meydanda: Çalışmak, :enf~~tme büyük pehlivan güreşleri yapı-
zengince bacak uzatıp key~ sürımek - ~Ja~c~ak~t~ır~·-----------------------~~~~--~------------------.-............................................. __________ _. ... ı11 
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Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun UpklııD 

Ölü yerinde yok, uçmuş 
Lehimin dıştan görünmediğine dik- attı. Kısa adam titriyerek sesle söylü-,yunda bir adamın karanlıklardan beli

kat etti, fakat görünse de onu kağıd yordu.: riverdiğini görmüştü. Derken çenesi 
kapıyacaktı. Drummond ölünün ~·.a~ - Ne çıkar? Fakat buna mukabil üzerinde bir sürü yumruk hissetti, sırt 
ve makine işlerile uğraşmayı sevdigını eğer burada tutulacak olursak her şey üstü yere düştü. Başı masanın köşesine 
işitmiş olduğu cihetle bir sani~e için mahvolur. Gideceğimiz yer hapisane- geldi, yarıldı, belki ilahi adaletin eseri 
elinde tuttuğu kutunun Mayenn son dir. olarak çıkan kan az evvel öldürmüş 
ıicadlarından biri olabileceğini düşün- Öteki emretti: olduğu adamın kanına karıştı.: 
dü, fakat Jimminin sözleri kulağını - Sesini kes, bir çocuk kadar bile - İşte senin hak.kın, diyordu. 
tınnalayordu. Kranmere dönerek ona cesaretin yok, benim gaybubetim es - Ve bir sürü hırıltının gelmekte ol-
Kan hadiselerini anlattı ve kutuyu u- nasında buraya birisinin girmiş oldu- duğu tarafa döndü. Kısa boylu adam 
zatarak: ğunu anlamıyor musun? yerde upuzunı Kranmer onun üzerinde 

_ Ne dersiniz? diye sordu. Kapak - Savuşmak için daha ne bekliyor- diz çökmüştü Manzara o _fadar gülünç 
ya bir keski, yahud da bir törpü ile sun? . ti.i ki, başka zaman Drummondu kah -
açılmış, maamafih bir açıcı ile açıldık- . - Içeri giren polis değildir. Bu tak- kahalara boğabilirdi. Fakat kaybedile-
tan sonra eğe ile düzeltilmiş olması da dırde el'an burada olurdu. cek vakit yoktu: 
mümkün. - Fakat kim olurşa olsun polise ha- - Herifi kendi mendili ile bağlamıya 

Kranmer: her verecektir. Sonra herhangi bir zi- çalışınız, hayırı hayır, evvela mendili 
- Bazı kutular kenar1anndaki bir ıyaretcinin bir koıı.şerve kutusu kadar ağzına tıkayınız. Sonra başını arkaya 

ince şeridin çekilmesi suretile de aç.~- :f~yda:ız .bir şeyi .~e. seb:~ıe a~~ış ola- doğru sandalyeye bağlarsınız, bakınız 
lırlar diye cevab verdi, ve birden so- bıleceeını bana soylıyebılır mısın? köşede bir sürü ip var. 
zünü 'keserek : Şişman adam derhal cevab vermedi, Sessizce çalıştılar ve neticeden de 

- Allahım Ne oluyor. diye sordu. y~naklarından ter sel gibi akıyordu. memnun kaldılar. Kendilerini dehşetle 
İki inailiz dışarıya kulak kabartmış Nıhayet: seyreden centilmenden daha iyi bağ-

birer h;y'kele dönmüşlerdi. Bahçenin - 1\fontröde bizim tayfadan birisi lanmış, paket haline getirilmiş bir a-
demir parmaklığı gıcırdamıştı ve yol- var nu? dam tasavvur edilemezdi. 
'dan ayak sesleri geliyordu. - Benim bildiğime göre hayır. Drummond: 

Drummond: - O halde bir düşmandır. Ifavdi ~- - Dostum, ceblerini arayınız, dedi. 
- Çabukı başka bir odaya geçelim, delim. Bu müddet zarfında ben de öbürü ile 

'..ledı·. Drumnıond yoJu keserek: 
1 1 u meşgu o ayım. 

Kapıyı arkalarından çekerek dışarıya - Bir dakikaı diye haykırdı: Baygın adama yaklaşarak nabzını 
çıktılar. Henüz sahanlıkta idiler ki dı- • tuttu. Muntazaman atıyordu. Drum-
şardan gelenlerin eve girmiş oldukları- Odanın kapısı önünde görünüşü o mond içinden: 
m işittiler. kadar beklenmiyen bir manzara idi ki - İsabet ki ölmemiş, diye söylendi 

Dik sesli bir adam: uzun boylu bir saniye şaşırdı. Bu şaşı- işler karışık bir şekle girerdi. 
- Çekinilecek bir şey yoktur diyo- rı~ı da mahvına sebeb oldu. Kendi bo- (Arkası var) 

rum size, kadın sağırdır, diyordu. 
Merdivenler gıc.r.rdamıya başlamıştı 

ki Drummond ile Kranmer kendilerini 
dar bir odaya attılar. Bu sırada ikinci 
bfr sese: 

- Buraya dönmek budalalıktır, he
piniz de böylesiniz, diyordu. 

• 
I , 

I 

Drummond saklandık.lan odanın ka- 2 
i-..f.--+--+--!~ 

pısını sadece çekmelde iktifa etmişti. .3 
İki vabancının istedikleri yere girme-

4 
t--+--

aeri~i müteakip kapıyı aralıklıyarak 
dinledi, bu arada olup biteni görebil - ~ 
mek mazhariyetine de ~şti. Gelen ya- 6 
bancılardan biri uzun boylu, güçlü 7 .....,..,..._..,.._ 

kuvvetliydi, ikincisi daha kısa, şişman-
8 

~._+--+--

caydı ve bu sonuncu cesedi görmemek 
için eli He yüzünü kapatıyordu. Birin- 9 

cisi: 
- Haydi, cesaret, diye mırıldanarak 

bir adım ilerledi ve derhal ağzından 
bir sürü küfür döküldü, hiddeti biraz 
eksilince: 

- Yerinde yok, diye bağırdı. Uçmuş. 
Arkadaşı titriyerek: 
- Kendi kendine gitmez ya, aldan

mış olacaksın, diye söylendi 
- Sana yerinden gitmiş diyorum an

lamıyor musun? Yüzüklüsü gitmiş. 

Sonra az evvel çekmece kapalıydı. Biz
zat kendisi kapatmışb. 

Öbürü: 

- Öldükten sonra dirilip açmadı ya, 
diye mukabele etti. Haydi gidelim, 
:Allah aşkına haydi gidelim. Esaslı şey 
cebinde ya, kafidir. 

- Fakat bu çekmece nasıl açıldı? 
Uzun boylusu masaya bir göz daha 

attıktan sonra bütün vücudü ile titre
mekte olan arkadaşının önünde dura
rak: 

- Biliyorum ki az evvel kapalıydı, 
dedi. Tam buhranlı dakikada ayağa 
kalktı, önümden geçerek masasına git
t~ çekmesini kapadı, sonra\ yüzüme 
güldü. 

Kısa boylu adam yalvardı: 
- Haydi öyle olsunı gidelim. 
- Haydi öyle olsun ne demek? Ab-

dalı konserve kutularının ayakları yok
t~r, kendi kendilerine yürüyemezler. 
J;ğer kutuya dokunan «O• değilse kim
dir? 

İçeriki odada Drummond sevinç do
lu bir sesle arkadaşına mınldandı: 

- <O• kimdir? Dostum elinizdeki 
kutuyu bir yere bırakınız. Ellerimize 
muhtac olacağız. Uzun boylusu benim, 
öteki sizindir. 

Hugh Kranmer rakiplerine bir göz 

SOLDAN SAÖA: 

1 - Şaka - Valide. 
2 - Tedvir etme - AleUer. 
3 - Örnek - Sevkeden. 
4 - Yed - Büreklı. 

& - Hlç evlenmem!§. 
6 - Yükseltme. 
'l - Acıyan. 

8 - Ezmek masdarından emrlhazır - Din
lenme - Vil~yet.. 

9 - Bir kararda kalma. 
ıo - En büyük - İnanmak ma.sdarından 

emrlhazır. 

YUKARDAN AŞAliI: 
ı - Parça parça. 
2 - Adaletll - Lezzetıı. 

3 - Hamamda kullanıJan su kabı - Eğ
lence yerlerinden biri - Şart lahikası. 

4 - Azim - Bitirme. 
5 - İnsanların tallhleri üzerinde tesiri 

olduğu soylenllen mevhum mevcud - Beri. 
6 - Kocaya gitmek. 
7 - Eserler - Emir kelimesi mef'ulüblh 

şeklinde. 

8 - Elemler - Kasabın sattığı - Zamnn. 
9 - NaUln kadını - Yüz kuruş. 

10 - Boyuna atılan kumaş - Bir nevi top
rak:. 
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Bugünkü program 

ISTANBUL 
30 Temmuz 1938 Cumartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musllüsl. 12.50: Hava

dl3. 13.05: Plakla Türk muslkls1. 13.15: Kon-
ser: Novotn1'den naklen, orkestra M. Kemal 
idaresinde. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Hafit müzik: Tepebaşı Belediye bah

çesinden. 19.15: Konferans: Prof. Salih Mu
cnd <Fen müsahabeleri). 19.55: Borsa haber
!erl. 20: Grenvlç rasadhaneslnden naklen sa
at Ayarı. Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: Hava 
raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından 
nrabca söylev. 21: Saat Clyarı. Orkestra. 21. 
30: Necmeddin Rıza ve arkada.,ları tarafın
dan Türk musikisi (Sabah faslı). 22.10: Mü
zik, varyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden 
naklen. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat lyan. 

AN KARA 
38 Temmuz 1938 Cumartesi 

Öl'iLE NEŞRİYATI: 
13.30: Karışık plak neşriyatı, 13.50: Plfıkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 14.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plak neşriyatı. 19.15: Türk mudıkLsl 

ve halk şarkıları (Makbule>. 20: Saat ftyarı 
ve a.rnbca neşriyat 20.15: Türk muslklsl 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 21: Şan 
pH'ıkları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Ajans haberleri. 
······························································ 

Nöbetci eczaneler ---···--'Bu gece nöbeki olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Aksaray da: <Pertev). Beyazıdda: <Asa
dorı. Samatyada: (Erofilos). Emlnönün
de: (Mehmed Kô.zım). Eyübde: <Hikmet 
Atlamazı. Fenerde: (Hüsameddin). Şeh
remininde: (Hamdi). Şehzadebaşında: 

<İ. Halil). Karagümrükte: (Fuad). Kü
çükpazarda: (Hulüsl). Bakırköyünde: 

mua1>. 
Beyoğlu cibetindekiler: 
İstıkıru caddesinde: (DellAsuda). Tepe
başında: (KIQyolD. Knrııköyde: (Hü
seyin Hüsnü>. İstiklaI caddesinde: (Ll
monciyan>. Pangaltıda: (Narglleciyan). 
Beşiktaşta: (Ali Rıza). 
Bopziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İskele başı). Sarı yerde: (A
snf). Kadıköyünde: (Moda - Merkez>. 
Büyükadada: (Şinasi Rıza>. Heybelide: 
(Tana.,). 

Festival için hazulanan spor 
programı son şeklini aldı 

Yunanistandan Olimpiyakos takımı ile iki yüzücü, 
Peşteden de amatör güreş muhteliti geliyor 

İki gün sonra başlıyacak olan İstanbul ı Altılar muhteliti İzmire hareket edin· 
festivali için hazırlanan spor programı ciye kadar her hafta Beykoz sahasında 
en son şeklini almıştır. çalışacaktır. 

Festival komitesi bu sene yapılacak lzmirde şarpi mUsabakaları 
müsabakaların pek cazib bir şekil alabil- . • A. t 

. . . b .... k fedaka'rlık yapmak su- Izmir (Hususı) - gus osun son 
mesı ıçın uyu · · b'" ··k · ·· 
retile Çeklerin meşhur Slavya takımına haftasında lzmırde uyu şa~pı musa: 
dört b'in yüz dolar gibi mühim bir para bakaları yapılacak.' ayr~ca y~zme bl 
vermeği kabul etmiştir. Fakat Çek fede- rincilikleri de tertıb edılecektır. 
rasyonunun son dakikada müsaade ver- Bursa sporcuları geliyor 
memesi bu işin suya düşmesine sebeb ol-
muştur. 

Mısır milli takı.mı da yirmi dört tem
muzda kat'i cevab vereciğini bildirmiş, 
fakat muayyen tarihte çektiği bir tel
grafla futbol mevsiminin kapanmış ol
duğunu haber vermiştir. 

Ferensi Varuş Macar takımı da .nüs
bet veya menfi bir cevab vermemiş, İ
talyanların Ambrosyana takımı ise lig 
maçları dolayısile gelemiyeceğini bildir
miştir. 

Futbolda büyük şöhret yapmış takım
ların birer birer ortadan çekilmelerı ü
zerine çoktanberi müsbet cevab vermiş 
olan Yunanistanın Pire takımı olan Ü· 

lirnpiyakosu getirmeğe karar verılmiş
tir. 

Olimpiyakos Yunanistanda muhtelif 
defa şampiyon olmuş v.e derli toplu fut
bol oynıyan bir takımdır. 

Olimpiyakos İstanbulda ikisi resmi, bi
ri hususi olmak üç maç yapacaktır. 

Yunanistandan iki yüzücü geliyor 
Festival programı dolayısile tertib e

dilecek yüzme müsabakaları için Yuna
nistandan iki yüzücü davet edilmiştir. 

Yüzme müsabakalarından biri Boğazı 

Bursa, 29 (Telefonla) - Duraspor klü
bünden bir takım pazar günü Topkapı 
ile maç yapmak üzere yarın İst.anbula 
hareket ediyor. 

Amerika üniversitelileri, 
lngilizleri yendi 

Oksford ve Kembriç Universlteleri 
muhteliti ile Amerikanın Princeton ve 
Cornell Üniversiteleri muhteliti atletleri 
arasında White City stadında yapılan 

ınüsabnkayı Amerikalı atletler kazan
mışlardır. Müsabakaların en güzel dere
ces!ni İngiliz atleti Brovn 440 yardalık 
koşuda 48.9 ile yapmıştır. 

Amerikah atletlerin lsveçteki 
müsabakaları 

A \•rupada büyük bir turneye çıkmıJ 

olan Amerikalı atletler üçüncü ve son 
müsabakalarını Stokholmda yapmışlardır. 
Alınan neticeler: 
300 - Mallot 33.4 (Amerika). 
800 - Anderson 1.52.8 (İsveç). 

1000 - Fcuzke 2.24.9 (Amerika). 

karşıdan karşıya geçme olacak ve Ana· 
doluhisarı ile Bebekteki Galatasaray k1ü- rika). 
bü arasında 27 ağustosta olacaktır. Uzun atl~ma - Stenquist 7.01 (İsveç) • 

200 mania - Walcott 24.8 (Amerika). 
· Yüksek atlama - Lundquist 1.93 (İs

veç). 
Sırıkla atl"m'a - Varoff 4.10 (Ame-

İkinc"i müsabaka da 28 ağustosta yapı· Cirid atma - Varzegy 65.20 (Macar). 
lacaktır. Bebekte Galatasaray klübünden 4 X 100 _ Amerika takımı 42.1 
denize atlıyacak yarışcılar Salacığa ka· ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
dar yüzcceklerdir. 

Bu mukavemet yarışını kazanana biı 
şild, bir de Muhittin Üstündağ kupası 
verilecektir. Derece, alan yüzücülere ma
dalyalar verilecektir. Müsabakalar sa
bahları yapılacaktır. 

Serbest güreş müsabakalan 
İstanbul festivalinin en cazib program

larından biri de hiç şübhe yok ki serbest 
güreş müsabakaları olacaktır. İlk g:ireş 
müsabakaları profesyoneller arasında 7 
ağustosta yapılacaktır. 

Bir aydanberi şehrimizde bulunan A
merikalı Ce~ Şeri eski başpehlivan Kara 
Ali ile tutuşacaktır. 

Ayni gün, bu mühim maçtan evvel, ya
rın Tekirdağlı Hüseyin ile. karşılaşacak 
olan Babaeskili İbrahim ile Mülayim gü
reşece klerdir. 

Molla Mehmed ile Manisalı Halil de 
karşılaşacaktır. 

Serbest güreş müsabakaları Taksim 
stadında ve gündüz yapılacaktır. 

Belediye festival komitesi serbest gü
reş müsabakaları için beş yüz lira ikra
miye koymuştur. 

lngilterenin Orta Avrupaga 
yolladıgı hakem : 
lord Runciman 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

ye teşvik etti. Onun için propaganda 
yaptı ve seçilmesini de temin etti. 1927 
Cenevre beynelmilel iktısad konferansı
nın belli başlı taraftarlarından olan bu 
zat, 1933 de ayni konferansın Londrad9 
akim kalmasına sebeb oldu. Başlıca sev· 
mediği şeyler tütün, alkol ve küfürdür. 
Loyd Corctan da son derece nefret eder. 
Hatta yazdığı hatıralarında Loyd Corc, 
Lord Runcimanın babası için geniş bir 
tenkid faslı ayırmıştır. Bu kitabın mu
kaddemesinde Loyd Corc, kitabında g5-
rülecek yanlışlar için bervcçhipeşin oku· 
yucularından özür diler, işte bu mukad
demeye işaret eden Lord Runciman, Loyd 
Corc her defa mevzuu bahsolduğu za
man, onu, hatadan kurtulamıyan bir a
dam olarak telakki etmek ve mazur gör
mek liizım olduğunu söyler, işte Pragda 
Südet Alrnanlarile Çeklerin arasını bul
mak üzere M. Çemberlayn tarafından 
Çekoslovakyaya yollanan adam, böyle 
bir kimsedir. - Selim Ragıp Emeç 

Peşte amatör güreş muhteliti geliyor 
Festival komitesi tarafından davet e· 

dilen Peşte amatör serbest ve Greko Ru-
men güreş takımı İstanbula gelecektir. Edirnede buyuk arıcıhk 

22, 24, 26 ağustosta yapılacak olan m'1- kongresi toplamyor 
sabakalar üç gece devam edecektir. 

Macar milli takımının yarısından faz- Edirne (Hususi) - Ağustosun birin-
lasını teşkil eden Peşte muhteliti içinde ci günü Edirnede kuru1acak büyük 
üç serbest, üç Greko Rumen ve beş ser- arıcılık kongresi ile gene o gün açıla
best ve Greko Rumen güreşmek üzere cak ve beş gün sürecek olan ancılık 
on bir müsabık gelecektir. kursunun yataca~ yiyecek hazırlik-

B k k ıarı bitmiştir. Kurs ,görecek arıcılar 
ugUn U o atışları bu çevrede en az on işlek istasyon n-

okspor kurumu tarafından tertib edi- zerinde çalışacaklar ve tecrübelerini 
len ok atışlarının yedincisine bug:.in saat göreceklerdir. Bu kurs ve kongre haki-
15 de Okmeydariında devam edilecektir. ki arıcılığa istikamet verecektir. 

Altılar muhteliti hazırlığa Peşteden gelen 13 arıcı muallim bu 
kurs ve kongrelerde vazife alacaktır. 

başhyor Şarapçılık kursu 20 ağustosta ve Zt-
!zmir fuarında İstanbulu temsil ede- raat Vekfileti yüksek enstitüsünün 

cek olan Altılar muhteliti bu pazardan gönderdiği talimat uyarınca Tekirda
itibaren iki takını halinde eywilara »aş- ğında açılacak ve müddeti üzümler~ 
llşacaıu.. ...._. •··a' •t IÜD sürecektir. 
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30 Temmuz 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

ırALinMıııı LiKLEIU 
ı--<AP.SI 

CELllll · lilPER 

. m idaresı ıiaııları 
Devlet Demiryolları ve limanları işletmesı Umu 
Devlet demiryollan yedinci işletme müdürlüğü~den.: tarları, muhammen ~e -
Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağıda yerlcrı, ınık90 sayılı kanuna tevfıkan 

deUeri ve muvakkat teminat miktarlaı·ı yazılı balast 24 

kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. be günü saat 11 de Af
Eksiltme 11 ağustos 938 tarihine tesadüf eden Perşem . yonun da yapılacaktır. 

yonkarahisannda yedinci işletme oinasın da eksiltme k~~ıs edilmiş olan talimat~ 
İstekliler 1/7 /938 tarih ve 3645 sayılı Resmi Gazetede 1

.
30

d yazılı vesikalarla 
. rtnamesın e bl namede 2490 sayılı kanunda ve eksıltme şa · teklif mektu arını 

kb z}arını ve h · ı muvakkat teminat banka mektubları ve)'a ma u d ·ndeki tarifat veç ı e 
.. .. mad esı k . 

havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 unc~. at onda eksiltme omıs-
hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı gunde sa 

1 
JAzımdır. İstekliler 

· bulunma arı ı t I yonu reisine makbuz mukabilinde teslim et~Ş. Af ,onkarahisarda iş e me yo 
bu husustaki şartname ve mukavele projelerını .> c481h 
başmüfettişliğinden parasız alahilirler. 

Balast İhale 
octtğıııın. 

bulunduğu 

hat 

lzmir - Afyon 
Izmir - Afyon 
Afyon· Konya 

Kilometresi 

234-235 
400-401 
227-227+7 

edilecek 
ınikdar 

M 3 

Bir M3 nin 
muhammen 

bed ll 
kurUŞ 

102 
136 
132 

Muhammen 
bedol tutan 

L. K. 

918u. -
13600.
t320v.-

1 f usulile eksiltme ilanı 
Kapa ı zar 

Muvalı:lcat 

teminat 

L. K. 

688.50 
1020.-
990.-

MUdOrlOğftnden : 
Eskişehir Nah• 13 . 000-21+900 kilometreleri arasında cl5976.05> 

. 1 yolunun -:- 38 p rt · -Eskişehir Çifte er · t "5/7/938 tarihinden 15/8/9 aza esı gu-
lli ose esaslı tamıra ı ... · ı v· 

lira keşif bede § lı f sulile eksiltmeye konulmuştur. Eksı tme ı-
.. t 15 30 a kadar kapa zar u 

nu saaD . ' • Encümeninde yapılacaktır. 
Jiyet aıını 

akk t · atı cl19S 20> liradır. . 
Muv at emın . f. • rt ame mukavele projesi ve eksiltme şart-
B . aid keşif grafık, ennı ııa n , 

u ~ ' a!ia Müd:.irliiğünde görülebilir. _ 
ııamelerı her zam~~- ri ·a tıkların!l dair Nafia Vekaletinden alınmış mu -

İsteklilerin bu gıbı ışle . :, . ~ t • 1 ak üzere Ticaret Odası vesikasını 
'k ·1e senesı ıçın mu eoer o rn rak 1 

teahhitlik vesı ası ı . rtt Teklif mektublan ihale saatinden a a 
teklif mektublarına eklemelerı şda Dır.. • Encümen Riyasdine tevdi edilecek-

kb mukabilln e aımı 
bir saat evvel ma uz _ k b 1 edilmez. c4831> 
tir. Postada vaki olacak teahhur a u 

.... İstanbul orman başmühendisliğinden 
k lama tesisatı kapalı zarf usulu ile ek

Florya teşcir sahasında yaptırılaca su 
~iltmeye konmuştur. . d 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 10.000 lıra ır. 
2 - Teminatı muvakkat.esi 750 liradır. . .. t nda vilayette Or-

1 - d'f cuma gilnu saa o 
3 - hale 5 Ağustos 938 tarihine musa ı . t afından yapılacaktır. 

ınan Başmühendisliğinde orman alım satım komısyon_u ~ Ba ühendislikte gö-
4 - Tesisata aid projeler şartnameler ve _ev_rakı. saıresı_ .. ~ saat ondan ev

rebilirler. Talihlerin teminat rnektublarile bırlıktc ihale gunun e 
\'el komisyona müracaat etmeleri llzı.mdır. c4692> 

SELANIK BANKASI 
Tesis tariqi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA TA) 

Türlıiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandalri Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Son Posta 
Yevınl. Siyasi, Havadis ve Rallı: gazetesi 

Yerebatan, Çatalçe§Dle sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfu.z ve gazetemize aiddfr. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORK.!YE ı.wo 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1200 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 

eevab için mektublara 10 kuruflut 
Pul ilAvesi lAzınıdır. ... ; ................................ _! 

l' .. p~;;~ kutusu ı 741 lstanbw 

ı Tetgrcıf : ion Posta 
: Tettfcm : 20308 J 
\. ......... -.................... . .................. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
1 Ağustos 1938 tarihinden itibaren İstanbul belediye sınırı içinde toptan ve 

perakende satılacak etler için a§ağıda gösterilen fiatlar tesbit olunmuştur: 
Toptan Perakende 

kuruş kuruş 

Karaman 33 38 
Dağlıç 35 40 
Kıvırcık 40 45 

Kuzu S5 40 
&~ n ~ 
Dana 28 35 
Manda 20 25 
Keçi 20 25 

Keyfiyet alikadarlarm maldmu olmak üzere ilan olunur. (4946) 

~ 

Keşif bedeli 992 lira 70 kuruş olıın İstanbul 38 inci mektebin tamiri açık ei
siltmeyc konulmuştur. Keşif cvrakile § artnamesi levazım müdürlüğünde görü• 
lebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunca ya zıh vesikadan başka en az 500 liralıli 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden eksiltmeden bir hafta ev• 
vel alacakları fen ehliyet vesikasHe 74 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2/8/938 Sah günü saat 11 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. cİ.> c4582> 

llıNIW 

Balat atölyesine lüzumu olan ve hep sine 2693 lira bedel tahmin edilen l8 
kalem boya ve levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Listesilc şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadaıı 
başka Ticaret odasından büyük mikyasta boya ticaretile müşteğil olduğuna daf'lt 
getireceği vesika ve 201 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle 
beraber 12/8/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmahdırlar . 

. (B.) (4849) 

Nl/ı#W 

Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilen Cihangir yangın ye.rinde 
Sakabaşı mahallesinde Tekke çıkmazı sokağında 16 ncı adada 351 ve 377 lıari· 
ta No. lu arsalar arasında 2,20 metre yüzlü ve 23,10 metre murabbaı sahalı orsa 

alakadarlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnnmeii. 
levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 13 lira 86 kuruşluk ilk teminat mak .. 
buz veya mektubile beraber 12/8/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (4850) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+400-13+450 kilometreler arasında 

cl2350.77> lira. Keşif bedelli yem şose ve imalatı sınaiye inşasının 25/7 /938 
tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulilc eksiltme

ye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
'Muvakkat teminat c926.30> liradır. 

Bu işe aid keşif, proje, grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme 
§artnameleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınmış mü • 
teahhitlık vesikası ile senesi için muteber olmak üzere Ticaret odası vesikasını 
teklif mektublarma eklemeleri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden H\nkal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edile • 
cektir. Postada vaki olacak tanhhür kabul edilmez. c4829• 

lstan bul Askeri Levazım 
A 

Amirliği ilanları 
100 aded bezli lastik band, 150 aded lastik simit, 2000 aded lastik eldiven, ıoo 

aded lastik tüp eşmark, 300 aded lastik balon şırınga, 600 aded lastik parmak, 
500 aded llistik mantar, 1000 metre lastik boru, 1000 metre tefçir enbubesi 2 a
ğustos 938 Salı günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 3487 lira, ilk teminatı 261 
lira 52 kuruştur. Şartnamesi komutanlık ta görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarilc beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (3593) 

Emniyet Umum Müdürlttğttnden: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve §erait dahilinde zabıta memurları için maa 

kasket azı 3800, çoğu 4187 takım elbisenin yalnız kumaşı Umum Müdürlukten 
verilmek ve diğer bütün levazımı müteahhide aid olmak üzere dikim işi kapalı 

zarf usulile 16/8/938 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Beher takım elbise ve kasket için 500 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak istiycnlerin Emniyet Umum Mft• 

dülüğü Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1570 lira 13 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 1, 
3 maddelerinde yazıh belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komls· 
yona teslim etmeleri. c2744> c4891> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
\ Sahnalma Komisyonundan: 

1 - 419 tane battaniyenin fiatı pahalı görüldüğünden 4/8/938 Perşembe günü 
saat 11 de yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3557 lira 31 kuruş ve ilk teminatı 267 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikaJa.. 

rile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 
c4921t 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 
1/8/938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikine başlanaqağından 

evvelce hareket şaatleri değiştirilmiş olan ve Haydarpaşadan saat 14/40 da tah
rik edilen 1032 No. lu katarla Pendikten saat 6/15 de tahrik edilen 1017 No. lu 

katar 1/8/938 tarihinden itibaren lağvedi imiş ve bu katarların yerine eskisi stbi 
Haydarpaşadan 14/15 de hareket eden 3 2 No. lu ve Pendikten 6/35 de hareket 
eden 17 No. lu katarlar ikame edilmiştir. 

38 No. lu katar da Haydarpa~adan saat 17/10 yerine 16/55 de hareket ederek 
Pendiğe saat 17/50 de varacaktır. 

Yeni cep tarifeli bastınlamıyacağından sayın yolcuların ellerinde bulunan n_p 
aefterlerinl 'bu tadilit dahilinde tashih etmeleri rica olunur. c4919. 
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Daima Kanunlarına Sadıktır~ 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 

venniştir. Her türlü ~uiistimal ve tabiat kanunlarına aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her _zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini göz
den geçir ve gördüğün en ufak hir ama üzerine derhal faaliyete geç. 
Kendinde düşkünlük, halsizlik, i~tahsızhk, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı lıissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Ça • 
buk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla. FOSFARSOL tababetin esasının teşkil eden bütün doktorlar 
tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette teşri
kinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıı;a ve zekayı yükseltir. Sinir
leri, adeleleri sağlamla~tırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud -
retleri uzviyette tophyarak ömrü ta büyi bütün neş'elerle 1teçirtir. FOS
F ARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik ve gençlik saçar, 
her eczanede bulunur. 

İnhisarlar Sofra Tuzunu satanlara 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

Şimdiye kadar beher kilosu toptan ,9,5 0> ve perakende olaraıt d2• .Kuruşa sa
tılmakta olan sofra tuzları fiatından 15/ 8/938 tarihinden itibaren birer kuruş 
indirilmiştir. Ellerinde sofra tuzu bulunan satıcıların mevcudlarını 12/ Ağus -
tos/938 akşamına kadar bir beyanname ile en yakın Satış Deposuna bildirmeleri 
ilan olunur. c4951.t 

f /biselerlnizl 
GÜVELERE. . 

Harsı Koruyunuz~ 
.: .f 

ÖLDURUR , 
• FLiT daima 

U1111urıl depoau : l. krn,ı•. lııanııuı, Calall, Vır•eda KH 1 

~lllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 

I BUYUK PiYANGOSU 1 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstı~ap 

çekilir mi? 
aa,, diş aslrlları 
ve üşntmekten mntevellid 
botun ağrı, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

icabında günde 3 kate alınabilir. 
iSMİNE DIKKA T. 

Taklidlerinden Sakınmız. 
ve Nevrozin yeri.ne başka bir 

mttrka verenleri tlddetle 
reddediniz. 

Güneş banyosu 
alacaklara 

GUneşin yakıcı şualarından vika
ye etmekle beraber cildin daha ça
buk esmerle~mesine yardım eden 

Patı sorunuz. Ve güneş banyonuzu 
tereddUdsüz ve kemali sUkOnelle 

alınız. 

l!Jfl:l·IE 
Güneş banyosunda yanan ci1d;ni
zin yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi kemali muvaffakiyetle 
kullanılır. 

'!D;l·l!J 
Pahnı bir kere tecrübe ederseniz, 
her vakit kullanacak ve dostları

nıza tavsiye edaceksiniz. 

Bir güzeJJ.ik kremi değil, mütehas
sıslar tarafından istihzar edilmiş 
sıhhi ve faydalı bir cild melhemidir. 

- A == 52 4 üncü keşide 11/ ğustos/1938 dedir. 5 ~--------~ı-., 

l
a Büyük ikramiye: 50.000 Liradır· •• i Or. HAFIZ CEMAL 

- (Lokman Hekim) 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § DahW1• mütehanuı: Pazardan maada 
( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... 5 berırQ.n <2 - I> DtvanJoha nu.'nara ıot, e. te· 

İi - lefonu 22398 - 21<14' 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya 5 ..-----------.. .._ 
--. iftirak etmek ıuretile ıiz de taliinizi deneyiniz... 5 r- Yıkanablllr. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ırw. R A 1 N _ L E 1 G H 
Nafıa Vekiletinden: 

12/ Ağustos/938 Cuma günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binasında 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 

4500 lira muhammen bedelli Vekalet binasında perakende teslim şartiyle 25,000 
litre benzinin talibi çıkmaması yüzünden yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme Mü -

düdüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve §artnamesinde yazılı vesaikle birlikte ayni 

de kom.is onda hazır bulunmaları lazımdır. c2644ıı c4833· 

Marka Amerikan Panama şapka
larımızın UçUncU partisi gelmiştir. 
Ttıkenmeden evvel şapkanızı in
tiba pta acele ediniz. 

BAKER Mağazaları 
~ ................... ,. 
······························································ 

Son Posta Matbaası 
···········!···················· 
Neşriyat Müdürü: Selim Rag~p Emeç 

. İ S. Ragıp EMEÇ ' 
SAWPLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

BAŞ-DiŞ 
NEZLE - GRiP 
ve üşütmekten 

husule gelen 
ağrıları 

Romatizmayı 
derhal geçiren 
eşsiz ilaçhr. , ........................................................ _~ , 

• 

N SIR ILAC 
En eski nasırlan bile kökünden çıkarır, izbrabı keser, DAIU1 

yumu~atarak düflıriir. 
INGILtz • KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

( ÇUBUKL b çesinde 
Bu pazar da dahil olmak Uzere geceleri Taksim Bahçesinde okuyan 

memleketin tanıomıı ses ıan'atkAn 

Bayan HAMiYET 
Her pazar, gihıdüzleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 
Kemami. NOBAR ve mükemmel bir SAZ BIRLIÖI 

rer akatında seanslarına devam edecektir. 
,.. ............................... 1 .................... ., 

,mı:=m:a1.-----------·-----------~, 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT marka· 
lı yerli mamulatımızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlarınızı alma -
yınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile Av
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 J 
Sıçan ve Farelerin mazarratlarından kurtulunuz 

PASTÖR Müessesesinin PASTOKSİN 
isimli Fare Zehiri Bunları kokutmadan öldürür 

her yerde PASTOKSIN arayınız. Umumi deposu: 

Bay JÜL KREPEN Galata Voyvoda Han No. 1 lstanbul. 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkUnlüğtıne 

FeDDI 
Korıaıu 
iıtiyenlera ölçü 

tarifeıi göoderilir. 

EmlnönU 
lzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmınız. 

~·-----1~ 
Doktor 

lbrahim Zati Ôget 
Belediya karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergtııı 

Uğleden sonra hastalarım kabul 

._ ___ .., .aer. .. ---r 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santim! 

Birinci sahile 400 lııınıı 
ikinci sahile 250 ,, 
Oçiinc:ii ıahile 200 • 
Dördüncü sahile 100 B 

1$ ıahileler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfuıd.ı 
fazlaca mikdarda illn. yaptuacak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş ed.ilmijtir. 

Son Posta'nın ticarl ilAnlanna 
aid i§ler için iU adrese müracaaı 
edilmelidir; 

~ iıl.ncd.ık Kollektff 6lrbU 
Ka.h.ram&DZa4• Bu. 

Ankara ca44• 


