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Cenevr·eye bir nota daha verdik~ mahud 
komisyonla alikamız kalmadı 

~Aylardır. süren şaşırtmaca Atatürk - Kral Karol 
mülikatı mühim 

akisler uyandırdı 
oyununa artık paydos 

Resmi sözleşme, yazılı, veya yazısız 
ahid hepsinin neticesi: Hayal sukutu 

Belgrad mehafili mülakata büyiik bir ehemmiyet 
atfediyor. Siyasi mehafil bu mülakatın ve bu iş 
birliğinin Balkan paktı çerçe vesinin de fevkinde 

bir bağlılığa varacağı kanaatindedir 
.............................. ·--·-········-················ 

·Garo yerinden gitmekle Sabiha Gökçenin 
11e defterler battal oldu, muvaffakiyeti 

Belgrad 21 (Arkadaşımız Ercümend siyasi rnehafilin bu mülakata pek bü
Ekrem Talu bildiriyor) - Bu sabah- yük ehemmiyet verdiklerini yazıyor. 
ki gazeteler, Atatürkle kral Karolun Umumi kanaat bunun Türk - Rumen 
müllikatları hakkında uzun neşriyat iş birliğinin takviyesine matuf oldu -
yapıyorlar. Ezcümle Vreme Bükreı - ğudur. Bazı siyasi mehafilde bu mü-

ne hileler düzeltildi 
-liatay meselesi . •ü~'atle hallolunmak mukadderdir. Bu 
~hal ne ıecikebilir, ae d_• Türk hakkı aleyhine olabilir 

Hrıto11d4n. bir manz&N 

C 21 (AA) H 4 i l bil , ........ _ ..... _ ...... - ... ··- -···-- ............ , 
enevre . . - avu ı,,an • • . H d ah .k 

ili~yor: Türkiye hükftmeti Milletler Ce- ı atay 8 t rı at 1 

~1Yeti genel sekreterliğine bir nota tev- f d d• 
dı_ederek Hataya gönderilen Milletl?r Ce- 1 evam 8 ıyor 
ltıı~eti komisyonu ile her türlü münase- ! 
batı kestiğini bildirmiştir. İ Antakya 20 - Anadolu aj~ 

'!'ürk hükfuneti komisyonu sarih bir 1 husust muhabiri bildiriyor: 
tıiıarnname ile te~bit edilmiş olan sallhi- 1 Halebe bajlı ~aır:am nahiye mü .. , 
)'etlerini tecavüz etmek ve bu suretle va- ! (Devamı 5 ttıeı ıa.yfada.) 

(Devamı 9 ncu. sayfa.dıı) \,, ~ ....................................................... , 

Çok şayanı dikkat bir güreş müsabakası 

Kahraman tayyarecimiz 
· Balkan turunu bitirdi, 

alkıılarla karsılandı 
• l 

----------

ten ald~ı ma!l.ftmata atfen oradaki (Deva.mı 9 ncu sayfada) 

Avukatlara bir takım 
vecibeler veriliyor 

Yeni kanun cuma günU mecliste görüşülüyor 
irtica, milli vahdet ve şuura muhalif davalan kabulü 

itiyad edinen avukatlar meslekten çıkarılacak 
Mkara 21 (Huausi) - Büyük Millet Bu mhasebetle Adliye Vekili dftkate 

Mecllainin cuma günkü toplantısında a- değer beyanatta buh..ınacak ve avukatlığı 
vukatlık kanunu projesi görüşülecekUr. (Deva.mı 9 ncu. sayfada) 

ispanya ve Çin harbi 
Avam Kamarasında 
fırhnalar kopardı 

Çemberlayn şiddetli hucumlara maruz kaldı 
Loyd Corc bağırdı : " Ben Baıvekil olsaydım gemile
rimizi bombardıman eden ta1yareleri tahrib ettirirdim,. 

Londra zı (Hususi) - Avanı kamara
sının bugünkü toplantısında harici siya
set hakkında hararetli münakaplar ol -
muf ve muhalefet meb'usları hükll.meti I 
şiddetle tenkid etmişlerdir. 

İşçi partisi namına ilk söz alan Noel 
Bayker, son seneler zarfında dünya hu
zurunu ihlal eden Habeşistan, İspanya ve 
Çin harblerine temas ederek. İngiltere 

Ç 
ıiiiiiiiiıim_........ tarafından Habeşistan fütuhatının ta -

b Mehmed a "' t sta ~ka.n tunında.n dönen Atatürk kızı nınmasının bir c_inayet ve bir~ ola-0 an gus o 1ıava ~on.unda tayyaresinden inerken cağını söylemiş,Italyan hlk:imlyetinin bu 
.., (Yazısı 2 ind sayfada) memlekette asla teessüs edemiyecelini ill 

ı ekirdag"' lı ile karşılaşıyor ·e····a ... ş ... v··0· .. ·k··~1T·P·arilde .. m·Ü·h·1ın :es~~~:~1!:~~hare Çin harbine int~ .t-
. tıren Noel Bayker, Japon tecavüzüne 

beyanatta bulundu karşı millt istiklalini müdafaa etmekte o-

,.iitk. 
1Ye profesyonel başpeUivanı Tekir dağıı Hüseyin. ııe amat6r 

şampiyontıMnıtZ Çobrın Mehm.ed güreprlerkerı 

(Yazısı 10 uncu sayfada Spor sütlllllaıuıdad.ır.; 

lan Çine yardım yapılmasında ısrar et -
Ankara 21 (A.A.) - C~urlyet Halk miş ve binlerce sivil halkın ölümüne ae -

Partisi Meclis grupu bugun saat 16 da beb olan hava bombardımanlarının önii 
kamutay lçtlma salonunda Trabzon say- ne geçilmesini istemiştir . 

.................... !!?.~.~~~~.! .. '!~.!~!!!!';~)....... Noel Bayker müteakiben İspanya har
binden bahsederek, ademi müdahale ai- · 

yeni edebi tefrikamız yasetinin tamamen iflas ettiğini söylemif 

CumarföSlgunu 
başlayoruz 

-···--
Baba -Oğul 
Yazan: Suad Derviş ____ .. , __ 
Tanınmış romancımızın 

· enıüzel eseri 

ve Franko nezdinde tayin edilen İngiliz 
mümessilinin bir an evvel geri çıtını -
masmı istemiştir. Hatib, Franko tayya -
releri tarafından sivil halka ve İngiliz 
gemilerine karşı yapılan bombardımanla
rı anlatarak, ecnebi gönüllülerin İspan -1 
yada kaldıkları müddetçe harbin sona 1 
e rmiyeceğini tebarüz ettıi.rmlştir. 

Noel Baykeri müteakib kürsüye gelen 
ci iğer meb'uslar da hükUmetin siyasetini 
tenkid etmişler ve hava bombardımanla-
rına kar§l beynelmilel bir anlaşma ya - Ç\Jmbet"layn ba§vekdlet binaaındaft 

(Devamı 9 ncıı şcı'Jlfada) çıkarkenı 



Z Sayfa SON POSTA 

Her gün Resim il Makale: Güzergahı bilinmiyen seyahat .. Sözün Kısası 
Hayırlı netice, 
Muhakkak netice! 

Yazan: Muhittin Bir6•• 

E vvelki gün, mühim bi!' toplantı

dan çıktıktan sonra hep birden 
Ankara yolunu tutan devlet adamları -
mız, gazetecilere, birbirlerini teyid ede
rek tekrar tekrar ayni ,eyi söylediler: 

- Hatay işi yakın zamanda hayırlı ne
ticeye varacaktır. 

~--

Yazı Ço~ Olduğu. /çin 
( Bugün Konamaai 
~ ------------ ....... .. \ .................................................... . 

Sabiha Gökçenin 

r BaThan ~~~~~!~~~!~~e ik~ 
1 

eden kahraman tayyarecimiz Atatürk }tııl 
Sabiha Gökçen dün saat on yedi buçuk:• 
Yeşilköy tayyare istasyonuna inmiştit: 

Atatürke ve onun gözünün önünde ça
lışan inkılab hükumetine, bütün Türkle
rin hududsuz bir emniyet ve itimadlan 
vardır. Atatürkün riyaseti altında yapı
lan her toplantının yalmz hayırlı netice
ler verdiğini binbir misal ile bu memle
ket çok iyi bilir. Onun verdiği veya 
tasvlb ettiği har karar, ancak hayırlı ne
tice verir; bütün bunları çok iyi bildiğı
miz için, Hatay işinin şu dakikadaki tefer
rüatına vakıf olmadığımız halde ve 
verilen kararların mahiyetini bilmemek
liğimize rağmen gözümüzü kapar ve bu 
chayırlı netice> ~adine inanırız. Bugünkü 
Türkiyenin büyük kuvveti de buradadır: 

Avrupada seyahat acentaları bir sürpm katarı icad 
etti!er: Muayyen bfr para vererek acentanın hazırladığı 
trene biniyorsunuz, nereye gideceğiniz, nasıl vakit geçirip 
nasıl eğleneceğiniz aizce tamamen meçhuldür. Ne çıkarsa 
bahtıma, diyorsunuz. Ve akşam memnun, yahud sıkılmış 

olarak evmize dönüyorsunuz. 

• 1 Tayyare istasyonunda Gökçen, Riyaseti 
cumhur umumi katibi Hasan Rıza, Riya " 
ieticuınhur seryaveri Celal, saylavlardıııı 
Ali Kılıç, Salih Bozok, muhafız alayı : 
mutanı albay İsmail Hakkı, küçük Ül ' 

Hayatın esas hattı için program elzemdir, yapacagınız 

ıeyi bilmezseniz akıntıya kapılınıt bir sandala benzersinız. 
Fakat en kilçük eğlencelerinize vanncı:ra kadar her zev
kinizi programlaştırdığınız takdirde de makinele§IIll§ bir 
adamdan farkınız kalmaz, hayatta c beklenmediğe>, cumul
madığa> da biraz yer veriniz. 

İstanbul vali muavini Hüdai Karata~ 
İstanbul komutanı Korgeneral Halis, .. : 
niversite rektörü Cemil Dilsel, polis :rnu 
dürü Salih Kılıç, Türk Hava Kurumu baş• 
kanı İsmail Hakkı, Yeşilköyden bir be" 
yet, P~ti, vilayet, belediye erkanı ~• 

Atatürke inanmak. Çünkü o milletin 
kuvvet ve kudretinin nerelere kadar gi
debileceğini 'en iyi anlıyan insandır; 

halk tarafından k'.arşılanmıştır. 

milletin kudretini en güzel lSlçen zeka 
onun zekası ve milletin ruhunu en kuv
vetle duyan kalb onun kalbidir. 

R üçülı Şirlege 1 ( ................... ::··········:······ ................... 11 S~a ite 684 , 
Y:ent bir rakib çıktıı 1 Hergun hır fıkra · Kılometre sür at 

Gökçenin tayyaresi Yeşilköy hava ~ 
tasyonuna indi&i sırada meydanı doldll~ 
ran halk etraf mı almış, Balkan turund 
muvaffakiyetle dönen Atatürk kızını al ~ 
kışlamıştır. 

Atatürk kızı Bükreşten dün saat ofl. 
biri yirmi geçe tayyaresile ~yr~~mı~ 
Saat on üçe doğru tayyare Ye§ılkoye g 
mesi lazım gelirken puslası Arıza ysY 

* Hiç şüphe yok, bir saniye bile şüphe 
etmiyoruz; Hatay işi hayırlı bir neticeye 
varacaktır. Bu, muhakkak olan bir ne -
tice, mümkün olan yegane neticedir. Bu 
neticeye varmak için gideceğimiz ynl 
veya yollar deJi§ebilir; az veya çok müş
kül, az veya çok pahalı olabilir; fakat, 
hangi yol bizi bu hayırlı neticeye göfi
recekse Türk milleti o yolu bulacak ve 
oradan maksadını istihsal edecektir. 

Bizim için bu hayırlı netice, ne bir ha
yal, ne bir romantik duygu, ne de bir ede
biyat mevzuu değildir. Hayırlı netıce, 

Hatay istiklAllnln ve Türk hfıkimiyetinin 
tahakkuku demek olan gayet objektif, 
gayet muhakkak bir akibetti•. 

Biz bu neticeye hangi yoldan var3ca -
ğız? Bugünkü hukuki vaziyet, bugünkü 
enternasyonal şartlarda hiç bir zorlama, 
hiç bir nizamsızlık vermeden, hukukun 
ve politikanın tabii bir mecrı içinde, yan 
yana ve elele akıp gitmesini temin eden 
yoldan mı? 

Böyle olursa ne al6! O zaman Türkiye, 
kendi davasının halli için dünyayı hiç ra
hatsız etmemif, heyecana ve teliişa ver· 

Hollywoodda Şirleye yenl bir rakib 
çıkmıştır. Bu altı yaşlarında sarışın, ma
vi gözlü Canet Çepmendir. Canetin hiç 

bir pistonu yoktur. Kendi başına stüd
yolara baş vurmuı ve bir filmde figü -
ranlık yapmıştır. Hünerini daha ilk o -
yunila gösteren küçük san'atklr, kendi
sini etrafa tanıttığı zaman babası ~siz 

Uğursuzluk 
Bir hükümdar ava gidiyordu.. Yolu 

1 üzerinde biT tek gözlüye tesadüf etti. 
I.! Hükümdar tek gözlüyü görmesi yü. -
• ziinden avda. biT uğursuzluk çıkaca -
~: ğınıı. düşündü. Ve onun hapsedilnıesi· 

m emretti. 
Fakat o gün her vakıttekinden faz

la av vurdu ve sarayına ne( eli döndü. • 
Sa:mya. döner dönmez, tek gözlüniln 
ha.pisten çıkanlıp huzuruna getiril -
mesini ~tedi. Tek gözlüyü getirdiler; 
hükümdaT: 

- Ben seni gördüğüm içfo avda bir 
uğursuzluk çıkar sanmı§tım. Bu yüz· 
den hapsedilmiştin. Fakat uğursuz 

değilmi§sin. 

Tek gözlü hükümdara baktı: 
- Her halde sizi görmek; insana; 

bafkasının beni görmesinden dahıı 
fazla uğursuzluk getirir, dedi. 

- Ne diyorsun? 
- Tecrübeyle sabit hüktimdanm. 

Sizl gördüğüm için bütün bir günü 
hapiste geçirdim. 

'··· .... ·················-·····-----·-············' memiş, şu ~snada çok yorgun bulunan kalmıı bulunuyor, annesi d! hastanede 
devlet adamlannın mutad tatil haftaları- uzun ıiiren bir hastalık ile pençeleşiyor- Resim gapmak için 
na mAni olmamış bulunacaktır. Bu; bizi du. Yirmi Beneslnl 
elbet memnun eder ve elbet bu yoldan 
eıtmeği çot tercih ederız. Uzun yaşamak için Fa!lta geçiren reasam 

Fakat, bu yol, bizi istediğimiz. hayırlı l? Yirmi yıl Fas or • 
d d :-.;1 ne y apma ı .. neUceye götürmek kabiliyetin e eb.u maıilan içinde ya -

midir? Daha başka bir yoldan mı gitmek 101 yapndakl Amerikalı Raymond cBu ~ayarak, sırf yap • 
!hım.dır? Türkiye, onu da yapmıya muk- yaşa geldim. Çünkü ömrümde ağzıma iç- tığı resimlerle ka .. 
tedirdtr. Vaktile galib .milletlere karşı ki ve siiara koymuş değilim> demi§, 108 bile reislerinin ilti 
isyan etmekten korkmamış olan Türkiye, lik Oklahamalı bir kadın da cUZWl öm- fatını ve itimadını 
elbet varlığı bir heyuladan ibaret olan rümü on altı yaşımdanberi içtiğim bira kazanan Fransız rcs 
Milletler Cemiyetine karşı da isyan et- d ~ · samı MaJ·orelle By ~ ile dumanını keyifle savut u6 um sıgara-
mekten çekinmez. Böyle bir vaziyetin ·· - t•• delı"zlo, Parise dö • f ma borcluyum> iddiasını gutmuş ur. 
tahaddüs etmif olmasından dolayı ese oerek oralarda yap -
ed bilir. fakat b ld ~umuz r Hangisi doğru, dersiniz? .. e ız; mec ur o U5 .. - tığı resimlerden mil 
man da yapmaktan çekinecek değiliz. =b=u=lu=n=u=r=. =B=iz=d=e=g=ör=d=ü=ğij= .. =n=ü=z=.su= .. =k=u=n,=sa=b=ır rekkeb bir sergi aç· 
Çocuk değiliz; kendi kuvvetimizi de, kar- ve tahammül, zAfımızdan değil, kuvveti- mıştır. Ressama {Fa 
pmızdakilerln ve karşımızdakinin kuv- mizden geliyor!> .. ın Lavrensi} de 
veUeriru de pekalA biliyoruz! Bu sözleri söyliyen insan, inkılabın, nektedirler. * kablettarlh devrine· mem;ub kahraman - Fas içerlerindc 

Geçen hafta bir devlet adamımızla bu !ardan biri idi. Huzur içinde, yorgun, fa- sergüzeşt aramaya çıkan ressam, arab
meseleler hakkında uzun uzadıya görüş- kat 0 kadar serin bir iman ve kanaatle ca öğrenmiş, Fas kabilelerinin örf ve 
mek vesilesini bulmuştum. Mücad!le söylüyordu ki bu, ancak feleğin her cil- adetlerini bellemiştir. Şimdi her kabi
lçlnde yorıun, fakat içindeki serin ka - vesine karşı lAkayd gözlerle bakmasını le reisinin odasında kendi resmi ile, rc
naat sayesinde neticeden tam manasile bilen bir Türk ruhunu gösterebilirdi. Bu- isin bizzat yaptığı resimleri bulunmak-
emin olan bu devlet adamımız, davanın nun için ben ae m'üsterih oldum. tadır. 
bütün unsurlarını birer birer gözden ge- Ben müsterih olduğum gibi, okuyucu
çir:lyor, bütün saflıaları ve ihtJmalleri a- ıarım da müsterih ve neticeden emin ola
ruında dolaşıyor ve neticede hep ayni bilirler; bilhassa iki haftadanberi her g-~n 
kanaate vanyordu. birbirlerine cHatay meselesi ne zaman 

c- Bu mesele, diyordu; Türk milleU halledilecek?> diye soran vatandaşlanmı 
için artık mllıt bir mesele olmuştur. Türk bir kere daha temin edeyim! O, muk3d
hükfuneti bu meseleyi halletmeğe mec - der olan hayırlı akibete varacaktır. Çün
burdur. ZM gösterdiği takdirde Türk kü, Türk için, bu netice, muhakkak ve 
milleUne lAyık bir hükumet olduğunu mümkün olan yegane neticedir! 
iddia etmek hakkını kaybeder. MeselP, Muhittin Birgen 

Dünyada ne kadar 
radyolu otomobil var? 

Son istatistiklere göre 1938 yılı içinde 
Amerikada 3 milyon otomobil yapılmış
tır. Bu otomobillerden 2,250,000 tanesi 
radyoludur. Ayrıca elyevın işlemekte bu
lunan 25 milyon eski otomobilin on mil
yon tanesine radyo konmuştur .. 

tığı için Gökçen Bükreş civarındaki :en: 
zeo tayyare istasyonuna inmek mecbtl 
rlyetinde kalmıştır. Bu esnada Bükreşte~ 

f 
bir tayyare ile derhal Büzeoya giden bır 
makinist puslayı tamir etmiştir. Büıt0 

( rasad istasyonu, Yeşilköy rasad ista~Yo-
't nundan saat 14, ve 15 deki hava va.zır"' 

tini Sf>rmuştur. İstenen rnalfunat del"'ı (hal gönderilıniş ve gene telsizle TürltkU· 
• §U başmualliminin saat 16 da Büzcodıı 
( tayyaresile 1stanbula müteveccihm bil" 

'

reket ettiği haber verilmiştir. Kıyınetlt 
ve cesur tayyarecimlz Rumen hududutl1 

kadar bir Rumen hava !ilosu tarafın~ 

Tawared GeMral Udd 

Alınan tayyaredllJi bqdöndnrtıcfl bir 
sür'atle ilerlemektedir. Bu cümleden ola
rak Alman tayyarecileri içinde mnhim 
bir mevki fHal eden ve umum! harbde 
fevkalade cesareti ve muvaffakiyeti ile 
temeyyüz eden General Udet ıeçen haf
ta tek satıhlı blr Helnkel avcı tayyaresi-
le saatte 634 kilometre 370 metre lilr'at 
elde eylemele muvailak olınU§tur. 

General Udet, İtalyan tayyaredal Fu
rio Niclot'un sahih bulunduğu Mt kilo
metre 357 metrelik kara ıayyaresl reko
runu ve gene İtalyan tayyarecisi Casi
nelli'nin aahlb bulunduğu 629 kilometre 
370 metrelik deniz tayyaresi ırekorunu 
kırmış bulunmaktadır. İtalyan tayyare
cllerinden Agello §imdilik 709 kilometre 
209 metrelik ıür'at rekoruna malik bu
lunmakta be de Fransız tayyarecilerinin 
kanaatlerine göre pek yakın bir zaman-
da Alman tayyareclleri bu rekoru dahi 
kıracaklardır. 

İngilterenin en meşhur 
avcısı nasıl öldü ? 

İngilterenin en meşhur avcw sayılan 
binbaşı Robert Haslat müdhış bir av ka
zasına kurban gitmiştir. 

Robert Haslat Hindistamn Jaipur ha
valisinde avlanıyordu, karşısina birden-
bire çok büyük cüsseli bir kaplan çıktı, 
binbaşı üstüste iki defa ateş etti, fakat 
hayvan sadece hafif bir yara alınakla 

kurtuldu, kan kaplanı hırsından deli gibi 
etmişti. Binbaşının üzerine ıaldırdı ve 
etraf tan müdahale edilinciye kadar avcı
yı hemen hemen tamamen yedl 

uğurlanmıştır. 

Büzeodan itibaren anzasız bir uçuş yı· 
pan Gökçen böylece bir buçuk saat sorır• 
İstanbula varmağa muvaffak olmuştur· 
Yeşilköy hava istasyonundan ayrılır ,4 

ken kendisini gören bir muharririmiZe ~
tatürk kızı seyahat ihtisaslarını şu ~ 
cümlelerle üade etmiştir: 

c- Bu sabah Bükreşte.n fstanbula ıe1; 
mek üzere tayyaremle aynldıın. Fa)Jıl 
tayyarenin puslası arıza yapmıştı. s 
şekilde yoluma devam etmek imkanı kJl• 
mamış olduğundan Büzeo hava istasyo
nuna indim. Pusla tamir edildikten soll .. 

ra da yola çıktım ve geldim. Scyahatitll" 
den çok memnunum. Bilhassa Balkan ,,. 
birlerinde çok büyük hüsnü kabul göt ._ 
düm.> 

Mısır milll müdafaa 
tahsisatını artırdı 

Kahire 21 (A.A.) - Başvekil :Mıt.' 
haınmed Mahmud p~a, büdce proje;; 
ni parlamentoya tevdi etmişfu. }Al ıs 
müdafaa tahsisatı, büdcede 2,5 mı1Y0 

lira tutmaktadır. 

Bu münasebetle söylediği nutu~ 
Başvekil, ezcümle bir devlet banka~ı, 
le bir endüstri kredi bankası tesisi lil f 
zumunu işaret etmiş, vergilerde isl~ 
yapılmasının acil mahiyetini tebS. ' 
ettirmiş ve sözlerine memleketin rtı9 , 
li vaziyeti iyi telAkki edilebilir, di11 

rek nihayet vermiştir. ~ 

·······························•························ 
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ÇARŞl\MBA __, Hatay davasının, bizce matlub olan şe

kilde halledilmesinde değil, hal metodu
nun, muhtelif vaziyetlere göre §U veya 
bu §ek.ilde tadlllndedir. İcabında en ağır 
kararlan bile vermekten çekinmemeğe 
hazır olduğumuz içindir ki sabnmızın 

1 STER 1 N AN, iSTER iNAN M A! . ~ GONEŞ Rebiülahir ~~ 
S O· 

genif, tahammülümüzün· kuvvetli oldu -
tunu görüyorsunuz. Telaş, ancak neti -
ceden ümidaiz olanlarda ve kendilerini 
kAfi derecede kuvvetli his:ıetmiyenlerde 

Sanayi Birliğinin idare heyeti toplandı, Yerli Mallar ser- sergi fimdıy.e kadar açılmış olanlann onuncusudur ve bu 
sergilerin on tanesine takriben bir milyon lira gltJn4tir. 

gisinll' bu sene 22 temmuzda ve gene Galatasaray blnasın- Halbuki daimi bir &:ergi sarayı inşası için gideceli tahmin 

da 4tçılmasına karar verdi Bir ay sonra açılacak ol3n edilen para 750,000 liradır. 
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• 
ispanyadaki gönüllüler Türk - İngiliz 

anlaşması 
tasdik edildi 

lneselesinde uzlaşma oldu 
Gönüllüler geri alındıktan sonra Franhoya 

muharib hakhı verilecek 
Londa 21 (A.A.) - Avam kamara

sı, Türkiyeye silahlanması için İngil
terenin kredi açması hakkındaki 

Türk - İngiliz anlaşmasını bugün ilk 
kıraatinde kabul etmiştir. 

~ tondra 21 (Hususi) - Bu sabah, Lord 
1Ynıut'un riyaseti altında toplanmış olan 

~~erni müdahale tali komitesinde, İs -
t~Y~daki gönüllülerin geri çekilmesine 
h ır Ingiliz planı üzerinde mutabakat 
asıı olmuştur. Bu plan mucibince: 

h İspanyadaki gönüllülerin sayısını tes -
ıt etmek için iki komisyon gönderile -

~ektıt. Komisyonlar İspanyada faaliyete 
~~Çlıkten sonra kara ve denizden kon -
roı işi takviye edilecektir. Kafi miktarda 
~onuııu geri alındıktan sonra, Frankoya 

Uharib hakkı verilecektir. -

rŞiındiye kadar anlaşmayı geciktiren 
• Uçlüklere sebeb olan deniz kontrolü Ü· 
<e • 
ta tınde, Sovyet murahhası da dahil ola -

k prensip itibarile ittifak edilmiştir. 
l 'l'ali komite öğleden sonra tekrar top
ta.narak bazı teferrüat üzerinde müzake -

1 
elerde bulunmuşbur. Bugünkü toplar\ 
~a ~lde edilen anlaşma, birkaç güne ka
t r .ıçtima edecek olan umumi heyetin 
~as\rıbine arzedilecektir. Bundan sonra, 
~ltıisyonların İspanyaya gönderilmesi 
Çın gerek Franko, gerek Barselon hükft-

metlerinin muvafakati istenilecektir. 
Mareşal Graziani İspanyaya gitmiş 

Londra 21 ( A.A.) - Taymis gaze -
tesinin Roma muhabiri, Mareşal Gra -

ziani'nin askeri vaziyeti tedkik etmek ·Japonlar ç·nde yu·· zlerce 
üzere geçenlerde İspanyaya gö~deril - 1 
mi§ ve müşahedatı hakkında Italyan t b·ı k b 11·1 
hükumetine bir rapor vermiş olduğu, o omo 1 ay e 1 er 
nu bu babtaki istihbaratına atfen bil - Londra 21 (Hususi) - Japon makam-
dirmektedir. lan, 200 bin kişiye baliğ olan bir Çin 

Harb vaziyeti kuvvetinin Şansi eyaletinde hayli faaliyet 
Salamanka 21 (A.A.) - Neşredi - göstermekte olduğunu ve burada bulu

len resmi bir tebliğde ezcümle şöyle nan Japon kıt'alarını tehdid ve garni • 
deniliyor: zonlara hücum ettiğini itiraf eylemekte

Teruel mm.takasında ilk hatlar.mı • dirler. 
zı tashih ettik, Kastello de Villamabsa Diğer taraftan Sarmehrin tuğyanı da 
mıntakasında, ayni isimdeki kasabaya Japonlara büyük zarar vermiştir. Japon
hakim olan sırtları zaptettik. lar, suların istila ettiği sahalarda yüzler

Kastellon sahil mıntakasında hat - ce tank, zırhlı otomobil, kamyon, ma • 
larımızı Rio Seco .tepelerinin önüne ka kineli tüfek ve büyük miktarda mühim -
dar götürdük. mat bırakarak kaçmışlardır. 

Penarroya ve Granja de Torreher - Japonyanın bu seneki büdcesinde va-
masen mıntakalannda Cuchitlar de .la ridat faslı ehemmiyetli bir surette azal
Sierra ile Serra Pinos ve Penorosa'yı mış ve masraf faslı da bilakis çoğalmış
işgal ettik. Harekat devam etmekte - tır. Çin harbinin netcesnde husule gelen 
di.r. bu büdce açığının dahili bir istikrazla 

.. kapanacağı tahmin edilmektedir. 

Umum siyasi mahkümlar aftan Han:.:~ıJ(r.~ımah;:~~oda ka-
raya çıkIDış olan 2000 Japon askeri. 20 

l·sıı·fade edemı·yecekler saat süren bir muharebeden sonra, ta -
mamile mahvedilmiştir. Çinliler, 40 a-

layiha tab için matbaaya verildi, meclise hergün 
mahkumlardan birçok istidalar geliyor 

ğır makineli üfek ile 700 silah elde ey
lemişlerdir. ------------

Muvaffakiyetler 
c Ankara 21 (Hususi) - Adliye En· rarlan bulunanlar ve istiklal malı - k b• • ·ı • • 
~Utn:ni af kanunu layihası için hazır - kemeleri mahkfunları istifade edebile- azanan ınıcı erımıze 
t dıgı mazbatayı tamamlamış ve lftyiha ceklerdir. d f f A · ı· 
tıı~ tnazhatayı tab için matbaaya ver - Diğer taraftan Büyiik Millet Mecli- ma a yon ar verı ıyor 
ı._1illı-. Bu layiha meclisin yaz tatiline sine hapishanelerde bulunan mahkum· Ank 
'\il . , .. ara 21 (Hususi) - Cumhuriyet 
,, ,~ar vereceği son celsede görüşüle - lardan af talebıne daır hergun bir çok H lk p t· . ta f d A d 
'~lltir. . . . . . a ar ısı ra ın an vrupa a rnu-

ıstıdalar gelmektedır. Bu ıstıdalar ar- afi ki tl ka .. ·ı . . b' Ö .. . ·V a ye er zan an su varı enmıze ır 
.. ğrendiğime göre 13.yihanın adliye whal encumenıne havale olunmakta h t lm k .. d 1 1 .1 ~tıc.. .. ~ . . a ıra o a uzere ma a yon ar verı e-
ı.. Uıneninde aldığı şu şekilde af bilü- ve encumen hususı af talebı mahıye - c kt' S , tk~ b' tt h 1 .,11,..... • • • • e ır. an a arane ır sure e azır a-
t..:''ı siyasi mahkfunlara teşmil edil - tınde sayılan bu ıstıdaları tedkik ey - k 1 d 1 1 b' .. .. 
• 1110 k d' Ar .. . naca o an ma a yon arın ır yuzune 
ı._"i değildir. Afdan yalnız t 50 likler, leme te ır. zuhal encumenı bu mak (N' R v ) . iml . ahkAk 
•ıaıtı .. ıs - oma - arşova ıs erı m u 

arında hey'eti mahsusa ka - sadla hergun toplanmaktadır. bul k d'v ·· .. d d .. b 1 _._________ unaca , ıger yuzun e e su ay arı -

Gazete çıkarmak için. Ankarada da bir futbol mı= isimleri ya••" 01•caktır. 
5 bin lira teminat hakem komitesi Bağdadda bir talebe 
akçesi verilecek teşkil edildi Bağ~?~~~~ öl~~~~~akuı _ 

~Ankara 21 (Hususi) - Matbuat kanu - Ankara 21 (Hususi) - Futbol Fe - tesi profesörlerinden Mısırlı Hasan Naif, 
),ı~ııa. eklenecek bir hükme dair hü~~et derasyonu İstanbul ve İzmirde olduğu dün imtihanlarda muvaffak olamamış 
t' clıse bir layiha verecektir. Bil huk.me gibi Ankarada da bir hakem komitesi bir talebe tarafından vurulmuş idi. Pro -
"t flte gazete çıkarmağa teşebbüs eden her teşkil etmiştir. Komite başkanlığıpa fesör bugün, almıı olduğu yaraların te -
~ ~tdctaş gazetenin neşredileceği mahallin futbol ajanı Ferid Karslı getirilmiştir. sirile ölmüştür. 
~ U.fusuna göre en çok 5 bin lira olmak Komite hakem seçmek, hakerrJerin ----------

t ~re depozito akçesi yatırmağa mecbur umumi ve yeni bilgilerini arttırmak, ingiliz donanması kral 
ı~!l.l~a~aktır. Bu akçe gazetede çalışan - yeni kurslar açmak, ehliyetsizlikleri 
n ıçın bir teminat sayılacaktır. görülen hakemleri diskalifiye etmek ile birlikte denize açlldı 

~tı .~sıı1 Birliği kanunu projesi de adliye \ azifelerile muvazzaf olacaktır. 
a ctirneninden çıkmış, Meclis ruzname - Bundan başka İzmir fuarında geçen 
l.tıe alınmıştır. ı sene er olduğu gibi mıntakalar arası fut-

l •• b- J b bol müsabakaları yapılacaktır. Müsa -
U nan 1 İr çete bakalara İstanbul, Ankara, İzmir ve 

~·ı· Trakya mıntakaları iştirak edecektir. 
J JStİne taarruz etti Ayni zamanda birer Mısır ve Yunan 

~tundra 21 (Hususi) - D:.in gece, iki 
lu~ kişiden mürekkeb Lübnanlı bir çete, 
tl'ıı n~n Filistin hududundaki dikenli 
vu erı lahrib etmiş ve muhafızlara teca-
~de bulunmuştur. 

t .. n erhal harekete geçen muhafızlar mü
""a\r·. 

l'ft. 17.lere karşı ateş açmışlardır. Çete 
ctdı kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. 

\laı; Atinada 
'tedkikler yapıyor 

b ~tina 21 (Hususi) - İstanbul vali ve 
Qıı l'diye reisi Muhiddin Üstündağ bu -
Q~ de tedkiklerine devam elmi~, Atina 
l'rıu~llı Valisi ve idare . amirlerile uzun 
ır" b det .görüşmüştür. Üstündağ şerefi -
t 1._ eleaıyede bir kabul resmi yapılmış -

İsta b lbid ~ ul valisi bu sabah meçhul asker 
~erı esıne bir çelenk koymuş ve öğle ü -
~"itıdtıazır vali Kodzias taraf mdan kendi 
4\~t· e Şerefine verilen hususi öğle ye -

'ilde hazır bulunmuştur. 

takımının da İzrnirde bire dostluk maçı 
yapmaları muhtemeldir. Bunun için 
teşebbüse girişilmiştir. 

Yunan hükumeti Fransız 
amiraline nişan verdi 

Atina 21 (Hususi) - Atinayı ziyaret e
den Fransız filosu kumandanı amiraline 
Yunan hükumeti birinci Jorj nişanının 
büyük istavroz rütbesini vermiştir. Fran
sız hüktimeti tarafından da başvekil ve 
bahriye müsteşarı ile saireye nişanlar ve
rilmiştir. 

içki beyiye resmi -
Ankara 21 (Hususi) - İçki bey'iye res

mini tenzil eden Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti alakadarlarına bir tamim yapa
rak bu kararın tatbik şeklini bildirmiştir. 
Ayni tamimde bey'iye resminin ileride ta
mamen kaldırılacağı tasrih edilmekte -
dir. 

Veymut 21 (A.A.) - Saat 9,30 da ana 
vatan filosunun 80 cUzütamı, Nelson A
miral yatının kumandası altında denize 
çıkmak üzere buradan hareket etmiştir. 
Amiral gemisinde beraberinde Dük dö 
Kent ile Amiral Şarl Frob olduğu halde 
kral bulunmakta idi. 

Bir harb gemisind~ cinayet 
Honkong 21 (A.A.) - Avustralya sula

rında Dorsetshire kruvazöründe Dikiv -
son isminde bir arkadaşını öldürmekle 
maznun Duyer ismindeki bahriye nefe -
rinin muhakemesine bugün burada baş
lanmıştir. Bir asırdanberi bir İngiliz 
harb gemisinde böyle bir cinayet görül -
memişti. 

Almanyada ecnebi 
tabiiyetindeki Yahudiler 
Berlin 21 (A.A.) - Her nerede olursa 

olsunlar Alman tabiiyetindeki Yahudile
rin Almanya dahilinde bulunan mallarını 
bir beyanname ile hükumete bildirmeğe 
mecbur oldukları hakkındaki 26 nisan ta
rihli emirnameye zeylen bugün neşre -
dilen mütemmim bir emirnamede ecne
bi tabiiyetinde bulunan Yahudilerin an -
cak kanuni ikametgahları Almanya oldu
ğu takdirde bu mecburiyete tabi olduk -
ları tasrih edilmektedir. 

Afyon istihsaıaıı 
Türkiye, istihsalahn tahdidi 

için azami fedakarlık 
yapıyor 

Cenevre 21 - Anadolu ajansının husus1 
muhabiri bildiriyor: 

İstlşart afyon komisyonu, enternasyonal 
afyon 1stihsaltn1n tahdidine aid ihzar\ !to -
mltenin nporunu müzakere etmiştir. 

E 
e Fransızlar, ita/yanlarla 

konuşmalarını niçin 
uzatıyorlar? 

Yazan: Se1im Raınu Eme4; 

ngilizlerin yaptıkları itilafları sonra 

Fransızların İtalyanlada anlaşmak 

Raporun müzakeresi esnasında Tür~e a 
Büyük Murahhası Bay Necmeddln Sadık ra- n 
por müna.sebetııe Türklyenin afyon siyase
tini izah etmlş, muhtelif hey'etler arasında 
mlihlm esaslarda görüş farkları olmakla be
raber bir çok meselelerde anlaşma imkanı 

bulunduğunu söyledikten sonra demiştir kl: 

hususunda fazla arzu ve hararet gösler
memelerinin hikmeti anlaşılıyor. Bugün
kü şartlar içinde İspanya .işlerınden do
lhı zıd mevziler işgal eden bu ikı dev
letin kolay kolay bir anlaşmaya varma
ları mümkün olacağa benzemez. Bunu 
B. Mussolini de bilmünasebe geçenlerde 
bir nutkunda söyledi. Bunda::ı dolayırlır 

ki Fransızlar, fazla acele eımiye lüzum 

görmüyor ve meşhur siyasi İngiliz darbı 
meselinde olduğu gibi colacağ.ı intizaren 
beklemeyi. elverişli buluyorlar. Fransız
ların tatbik ettikleri bu intizar siyase!i
nin bir diğer sebebi de İtalyan iktısad ve 

cBu iru;anlyetperverane işin iyi neticeye 
varması için lazım gelen hüsnü nlyetl ve 
·amimi arzuyu azami derecede Türklyede 
'lulacaksınız. Çünkü dünyanın en mühim 
afyon müstahsillerinden olan memleketim, 
yapmak istediğiniz tahdid işini kendlliğln -
den çoktan yapmıştır. Bu hususta Türkiye· 
nln büyük fedakarlıkları hakkında bir f:klr 
vermek için kısaca söyllyeyim k1 birkaç yıl 
evvel Türk.iyenin 62 vilayetinde afyon ziraa
tı yapılırken şimdi ancak 17 viUyete indi -
rtlmiştir. Yılda vasati 500 Ha 600 ton afyon 
istihsal eden Türkiye bu suretle olmdi ya.J.nııı 

217 ton afyon istihsal ediyor. 
Türklyenln bu gayretleri bütün dünya 1 -

çln misal olacak muvaffak olmuş bir tec • 
rübe mahiyetindedir. Eğer adalet ve müsa • 
vat prensiplerine riayet edUir ve ihzarı ko -
mltede her vesile ile söylediğim gibi vazı re -
ıer ve fedakArlıklar bütün müstahsil ve mii<J 
tehlik memleketler tarafından müsavi se -
kilde ve müştereken tatbik olunursa Tili'klye 
icabında daha !azla fedak!l.rlıklara dahi kat-
lanlf.• 

Yunanistan da 
bir zelzeleodlu 

Korent, Epir, ve Sisam 
adasında evler yıkıldı 

Atina 21 (Hususi) - Dün gece w
ku bulan şiddetli bir zelzele, bilhassa 
cenubi Yunanistanda hayli hasarat 
yapmıştır. 

Sarsıntıların en fazla hissedildiği 
Korent, Epir mıntakalarile Sisam ada
sında bir çok evler yıkılmıştır. 

Şimdiye kadar, insan zayiatı hak -
kında herhangi bir haber alınmarrnştır. 
R.asadhane şiddetli bir zelzele kaydetti 

İstanbul 21 (AA.) - Bu gece saat 
1.57 .20 saniye geçe, şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkez üssünün İstan -
bul dan 3780 kilometre mesafede olduğu 
tahmin edilmektedir. 

maliye bünyesinde görülmekte olan bazı 
zaf eserleridir. Bu eserler şunlardır: 

l - 1936-1937 senesi mali senesi içinde 
İtalyan hazinesinin cibayeti 24 milyar li
rettir. Sarfiyat ise 42 milyarı bulmuştur. 
• 2 - İtalyan altın ihtiyatının (520) mil
yon liret gibi ehemmiyetsiz bir yekıha 
inmiş olması. 

3 - 1938 yılı ticari açığın karşılıksız 
(4) milyar lirete yükselmekte bulunması. 

4 - Umumi adi büdcenin 2,040,000,000 
Türk lirası olmasına rağmen teslihat ve 
Habeş işgali uğurunda yapılan sarfiya
tın 2,600,000,000 lirayı bulması. 

5 - Buğday buhranı yüzünden ekme
ğe yüzde altmış nisbetinde mısır unu ka
rıştırılmak mecburiyetine rağmen yirmi 
milyon kentalhk hariçten buğday almak 
zaruretinin hasıl olmaiı ve bum mukta
zi üç milyar liret jçin henüz bil karşılık 
bulunmamış olması. 

Bu ve buna benzer birço:c masraflar 
ve bilhassa Habeşistanda yapılan para 
kaçakçılığı !talyanm iktısadi ve mali 
vaziyetini bir hayli zayıflatmıştır. Fran
sızalr, şimdi, açıkça söylemekten çekin
medikleri veçhile, fırsattan ıstifade et
mek için beklemekte ve beklerken de a
rasıra İtalyanları korkutmak için (70-80) 
milyonluk Alman tehlikesini tekrar ed;p 
durmaktadırlar. - Selim Ragıp Emeç 

Bu sabah Yedi kulede bir 
adam karısını kesti 

Hallaçlık yapan Hamdi karısile dargın yaşıyormuş, 

dün barışmış ve gece sabaha karıı bu cinayeti işlemiş 

Bu sabah saat 4,30 da Yedikulede 
bir cinayet olmuş, Hamdi isminde bir 
adam dört senedenberi beraber yaşadı
ğı yirmi üç yaşındaki karısı Fatmanın 
uyurken yanağını ve dudaklarını ustu
ra ile kesmiş, ve boynundan ve sol me
mesi üzerinden tehlikeli surette yara
lam~tır. 

Hamdi Yedi.kulede ha.11.ac~ yap -

Dün gece beş kişi 
yaralandı 

Bir otomobil sekiz metre 
yükseklikten bir odun 

deposun un bahçesine düştü 
Dün gece saat onda Gümüşsuyunda 

bir otomobil kazası olrru.ş, beş kişi ya
ralanmıştır. 

Şoför Şükrünün idaresindeki 2674 
numaralı otomobil Gazhaneden Gü -
ınüşsuyuna çıkarken İzzet paşa soka
ğına sapmak istemiş, bu sırada ani ola

rak Eskişehir meb'usu Yusuf Ziyanın 
odun deposunun 8 metre aşağıdaki 
bahçesine yuvarlanmıştır. 

Otamobil düşünce parçalanmış, şoför 
Şükrünün kolu kırılın~, otomobil sa
hibi Nurinin kafa tası çatlamış, yolcu
lardan Arif muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Melek isminde bir kadınla 
Kadri isminde biri de hafüce yaralan-

mışlardır. Yaralılar Beyoğlu hastanesi
ne kaldırılarak tedavi altına alınmış
lardır. 

maktadır. DöITt sene ewel evlenmiş, 
fakat karısı ile kavga etmi§, karısı da 
babasının evine dönmüş ve o zaman
danberi babasının evinde yaşamıya 

başlamıştır. 

Hamdi dün kayinpederinin evine 
gitmiş, karısı ile barışmış: 

- Evimize dönelim, güzel güzel bir 
arada yaşıyalım, demiştir. 

Fatma kocas;ının bu tatJ.ı d<llerine 
kanmış, evine dönmek üzere babasının 

evinden çıkmlljtır. Hamdi karısını dük
kanına götürmüş ve gece orada kalma

yı teklif etmiştir. Gece arafarında ne 
geçtiği, kavganın neden çıktığı, cinaye

tin hakiki sebebi anlaşılamamıştır. 

Maamafih Hamdi yakalanmıştır. Kadm 
çok ağır yaralı olarak hastaneye kal
dırılmıştır. 

Bir kız penr.ereden sokağa 
duştu 

Aksarayda Safular mahallesinde 
Tayyareci Orhan sokağında oturan Sa
lih kızı 16 yaşında Nuri ye evin üçüncü 

katından sokağa düşmüş, hurdahaş va
ziyette hastaneye kaldırılmıştır. 

-------~~---

Ankarada yapılacak 
maçlar tehir edildi 

Ankara 21 (Hususi) - Yugos!av, 

Rumen ve Yunan milli takımlarile An
karada yapılacak futbol maçları birin
ci teşrinin ilk haftasına tehir edilmiş

tir. 



Gayrimübadil bonoları 
dün on buçuk kuruş düştü 

Kayığın sahibinin mesuli
Maamafih hükumetin Meclise sevk ettiği layiha bütün yeti görülüyor, . hakkında 
gayrimübadiller arasında mcmenuniyetle karşılandı, takibat yapılacak 

vaziyetten sarraflar da memnun üç gün evvel Beykoz önlerinde 8 

Gayrimübadiller istihkaklarının tasfi
yesine dair lay1hanın Meclise verildiği 

haberlc.rl gayriınübadiller ve sarraflar 
arasında büyük bir ataka uyandırmıştır. 
Evvelki akşama kadar yüzde 20,5 kuruşa 
alınıp satılan gayrimübadil bonoları dün 
birdenbire 11, akşam üzeri de 10 kuruşa 
kadar düşmüştür. Sarraflar, bu yüzden 
çok zarar gördükleini ve göreceklerini 
söylemektelerse de, bunların vaktile 3-4, 
hatta 2 kuruşa kadar bono aldıkları ve 
zarar görmelerinin mevzuu bahsolmadığı 
da iddia olunmaktadır. 

Gayrimübadil işlerinin tasfiyesi hak -
kındaki kanun layihası münasebetile dün 
kendisile görüştüğümüz gayrimübadil -
lerden diş tabibi Ali Azmi şunları söy -
lem iştir: 

- Ben bu tasfiye işinden, şahsan çok 
J 

memnunum. Benim 20,000 liralık bonom 
var. Yalnız, bazı kadınlar, yaşlı ve fakir 
olanlar var ki, istihkaklan da az. Onların 
eline çok küçük bir para geçecek. Bana 
kalırsa, küçük istihkak sahiblerine me -
seıa yüzde yirmi, fazla istihkak sahible -
rine de sarraflar gibi yüzde be§ vermek 
gibi küçük istihkak sahihlerini koruyan 
bir !ormül bulunsaydı daha iyi olurdu, 
derim. Faraza, bir milyon, bir buçuk mil-

Derben4 cinayeti 
Yanolanın Filibede olma

dığı anlaşılıyor 

Derbend cinayeti hakkındaki tah -
kikata bütün ehemmiyetile devam e -
dilmektedir. Diln İpsaladan gelen ev -

rak tedkik edilmiş, bu arada Ali R1za -
nın Büyükderede Beyazparkta geçir -
diği son geceye aid hesa'b puslaları da 
zuhur etmiştir. 

Yanola Filibede değil 

Yanolanın Ffübede bulunmadığı ta
hakkuk etmektedir. Bu cinayetin tab -
kikatına el koymuş olan salahiyettar 
bir zat: -

- Bize bu yolda ne bir ihbar var -
dır, ne de böyle bir malumat gelmiş -
tir. Yanola olsa olsa ya Cenubdadır. Ya 
hud da Türkiye hududları dahilinde -
dir. Aranması Jcab eden her yerde de 
aranmaktadır, dem~tir. 

Zabıta da Yanola hakkındaki tahar
riyata devam etmekte ve Yanolanm 
mutlaka Türkiye hududları dahilinde 
bulunduğuna kani bulunmaktadır. Bü-
tün pasaport kayıdları tedkik edilmiş, 
Yanolanın ne resmine, ne de ismine !e
sadüf edilemem~tir. Pasaportsuz çık -
masına da imkan verilmemektedir. 

Çünkü İpsala Bulgaristan hududunda 
değildir. Ve Bulgaıistan hududuna da 
çok uzaktır. Şimdiki halde cinayet tah
kikatı yeni bir safha arzetmemektedir. 

Milte/errik : 

Her eınaf dilediği cemiyete 
kaydoluyormuş 

Bazı esnaf cemiyetlerinin kendileri
le alakadar olrnıyan esnafı cemiyete 
kaydettikleri görülmektedir. Bu cüm -

~eden olarak, mesela, lokantacılar ce -
rniyetine kaydolunan otelciler, berber-
ler cemiyetine kayıdlı lokantacılar, ha
mamcılar cemiyetine kayıdlı berberler 
olduğu anlaşılmaktadır. , 

Bazı cemiyetler aid olduğu maka -
ma müracaatlar yaparak bu halin önü
ne geçilmesini, her esnafın kendi ce -
miyetine kaydolunmasının teminini is
temişlerdir. Fakat, buna mani olmak 
için elde hiç bir müeyyide bulunma -
dığından hiç bir şey yapılamamakta ve 
bu vaziyet devam etmektedir. Şikayet
lerin de müsmir olmadığını gören ce -
miyetler bu sefer önüne gelen esnafı 

kaydetmeğe başlamışlardır. 

kişinin ölümile neticelenen deniz ka -
yon liralık bonosu bulunan büyük istih- zası etrafında adliye, zabıta ve deniz 
kak sahibleri şimdi 50,000, 75,ooo lira a- ticaret müdürlüğü, tahkikata ehemmi
lacaklar. Bunlar, 25,000, 37,000 lira gibi 

yetle devam etmektedir. 
bir parada alsaydılar, bugün için mühim 
bir servet .sayılabilir. Böyle olduğu halde, Kazada ölenlerin dördü Beykozda 
bazı büyük istihkak sahibleri bile mem- defnedilmiş, diğer kayıp dört kişinin 
nun görünmüyorlar. 10,000 lira istihkakı cesedleri de henüz bulunamamıştır. 
olan bir küçük istihkak sahibi, yüzde el- Kazadan sonra Beykoz iskelesine çe 
lisi ödenmiş olduğu için ıimdi eline 500 kilen kayığın muayenesi de yapılmış 
lira alacak. Halbuki nisbet biraz daha ve omurgasında bir tahtanın sökülerek 
fazla olsaydı 1000 lira kadar bir para a- kazanın bu yüzden ileri geldiği anla -
lırdı ki nisbeten bir şey demekti. şılmıştır. 

Bir de, bu sarraflara yüzde beş veril- Deniz Ticaret nizamlarına göre ka-
rnesi çok isabetli, yerinde bir iş olacak. yıklann sahibleri tarafından başka bi
Zira, bu işlerde şimdiye kadar kazanan rine kiraya verildiği takdirde mutlaka 
zaten sarraflar. Yüzde beş olduğu halde sahihlerinin de içinde bulunmalan, ve 
gene kazanacaklardır. Çünkü vaktile kürekleri bizzat kullanmaları lazım -
yüzde 1,5 kuruşa kadar bono alan sar - dır. Ayrıca bir balıkçı kayığına 20 ki
raflar vardı. En fazlaya alanlar da 3-4 şinin binmesi ve bilhassa balıkçı ka -
kuruşa alıyorlardı. yıklannın tenezzühlerde kullanılma -

Gayrimübadillcrden Giridli Bayan Ha- sı da nizamname hükümlerine muga -
mide de şunları söylemiştir: yirdir. Bu cihetlerden kayıkçı Cahid 

- Benim 28000 liralık bonom var. Yüz- hakkında takibat yapılmaktadır. 
de ellisi ödenmiş olduğu için şimdi elime 
1400 lira kadar bir para geçecek. Halbuki, 
bir milyon liralık bonosu olan 50,000 lira 
alacak. Bizim gibilerin halini gözönünde 
tutarak küçük istihkak sahiblerine biraz 
daha fazla verseydiler çok iyi olurdu. 

Dolay ha • • 
cınayetı 

Katil Hayri numune hasta
nesinde öldü 

Kartalın Dolayba k~yünde Hayri is -
minde bir delikanlının iki buçuk senedir 
nişanlı bulunduğu 

Muammer ismin~ 

deki kızı iki ta -
banca kurşunu ile 
vurup öldürdük -
ten sonra kendisi 
de firar ederken 
yere düşüp başın

dan ağırca yara
landığını yazmış

tık. 

Hayri nakledil-
diği Nümune has - Katil Hayri 
tanesinde ifade veremeden ölmüştür. 
Jandarmanın yaptığı tahkikata göre 
llayn kayınvalide.si Gülizann izdivaç için 
çok ağır maddi şerait dermeyan etmiş 
olmasından müteessir olarak bu cinayeti 
yapmıştır. Bu cinayette evlenmek için 
para bulamamı§ olmasının tesirleri oldu
ğu tahmin edilmektedir. Çünkü Hayri 
köyün hocasından 60 lira borç istemiş, 
fakat alamamıştır. 

Deniz işleri: 

Liman dahilinde vapurlar yanm 
yolla gidecekler 

Son günlerde bazı vapurların liman 
dahilinde, Sarayburnu ve Galata yol -
cu salonuna kadar olan kısımda deniz 
seyrüsefer kanunu hükümlerine göre 
yarım yolla gitmeleri icab ettiği halde 
buna riayet etmiyerek sür'atle sefer et
tikleri görülmüştür. Deniz Ticaret Mü
dürlüğü, bu hususta vapur kaptanla -
rının dikkat nazarlarmı çekmiş ve 1i -
man dahilinde vapurların yarım yolla 
sefer yapmalarını ihtar etmiştir. 

Şirketi Hayriyenin yaz tarifesi 
Şirketi Hayri yenin yaz tarif esi ya -

rından itibaren tatbik olunacaktır. Ye
ni tarüede, ilkbahar tarif esindeki doğ
ru postalar olduğu gibi bırakılmakta -
dır. Sabah saat 8 de Büyükdereden .kal
kacak ilk posta Kireçburnu, Tarabya, 
Beykoz ve Paşabahçeden köprüye ine
cektir. Akşam saat 17,5 de kalkacak o
lan vapur da doğru postayı yapacaktır. 

SW1'un ilk seferi 
Temmuz başında limanımıza gele -

cek olan Sus vapuru ilk seferini husu
si olarak Bandırmaya yapacaktır. Su -
sun ilk seferi hatırası olmak üzere ro
zetler hazırlanmaktadır. 

Sıhhat propaganda 
afişleri yapıldı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka -
leti 150,000 tane renkli resimli ve bii -
yük yazılı propaganda afişi bashrm'ş

tır. Bu afişler 15 cinstir. 
Bunlarda, kara sinek, kara sineğ in 

mikrob ve pisliği gıda maddelerine na
sıl bulaştırdığı, tahtakurusu, pire ve 
sivrisineğin hangi 1'astalıklan taşıyıp 
bulaştırdıkları, tifo ve kara hümmanın 
nasıl bulaştığı, korunma çareleri, kuş -
palazı, lekeli hümma, şarbon. rnenen -
jit, çiçek hastalıkları ve korunma ça -
releri, barsak kurdları, bir yaşına ka -
dar çocuk ölümlerinin sebebleri, ana -
ların çocukları nas1l korumaları lazım 
geldiği, bir mekteblinin 24 saatlik sıh
hat programı, çürük dişin nele.ı e scbeb 
olacağı gibi şeyler yazı ve resimlerie 
tebarüz ettirilmektedir. 

Bu sağlık propaganda afişleri, mek
teblere, iskelelere, vapurlara, rıhtım -
lara, trenlere, halkevlerine ve umumi 
yerlere asılacaktır. 

Döviz fiatları 
Maliye Vekaleti borsaya kote olan dö

vizlerin 1 temmuzdan 31 temmuza kadar 
muteber olmak üzere vasati fiatlannı tes
bit etmiştir. Bir Türk JiTası mukabili 
28,1025 frank, 0,791195 dolar, 15,0388 li
ret, 3,4632 İsviçre frangı, 1,4291 filorin, 
1,97 rayşmark, 4,6988 belga, 87,0232 drah-
mi, 63,8730 leva, 22,7538 Çekoslovak ku
runu, 12,9486 pezeta, 4,1986 zloti, 3,9918 

pengü, 106,2616 ley, 34,6908 dinar, 2,7332 

yen, 3,0891 İsviçre kurunu olarak tesbit 
edilmiştir. Sterlin 628, ruble 23,8325 ku
ruştur. 

Gümrüklerde yeni tayinler 

Serviburnu petrol depolan gümrük 
başmemuru Abdülkadir Altınay İzmit 
gümrük başmemurluğuna, Çubuklu 
petrol depoları gümrük başmeınuru 
Muzaffer Kankılıç Serviburnu petrol 
depoları basmemurluğuna, Kartal pet-
ıol deposu gümrük memuru Mahmud 
Çubuklu petrol depolan gümrük baş -
memtM;.Juğuna, Ambar memurlarından 
Receb Ertok Kartal petrol deposu güm 
rük idare memurluğuna tayin edilmiş
lerdir. .............................................................. 
Cemal Sahir Opereti 
Perşembe günü akşamı Beylerbeyi 
Aile bahçesinde, Cuma gQnQ akşamı 

Suadlye Şenyol bahçesinde, Cumar
tesi günü akşamı ŞehremtnJ Jnşirnb 
bahçesinde mevsimie en yeni eser
leri RAMPA OPERETi. Sahir caz ve 
numaralar yeni dekorlar. 

Denizciler bayramı için parlak 
bir program hazırl8Jldı 

Deniz Ticaret Müdürü bir Temmuz- düdüğü çalacaklardır. Bayrak çekildil<• 
da yapılacak denizciler bayramı için ten sonra abide önünde, deniz ticaret (Y 

bir program hazırlamıştır. Bu progra - kulundan bir talebe, kaptan ve ınak.1 • 

ma göre bir Temmuz günü denizdeki nistler cemyetinden bir zat söylevı.cr 
bütün gemiler ve karadaki deniz ku - vereceklerdir. 
rumları sancak ve bayraklarla donana- Akşam saat 19,30 da İstanbul rad • 
cak, saat 11 de Taksim Cumhuriyet a- yosunda denizciler marşı çalınacak,_~~ 
bidesine denizciler tarafından çelenk nu müteakib Deniz Ticaret MüdıııU 
konulacaktır. Taksimdeki törene deniz nıllZ Müfid Necdet tarafından bir Tenı 
komutanlığından bir bölük asker, de - hakkında bir hitabe irad olunacaktlf· 
niz ticaret mektebi talebeleri, deniz ti- ge· 

- Gece bütün Deniz müessesatı ve 
careti zabitanı, tahlisiye işletmesi mu- miler elektrikle donanacak, dubalaı· • 
rettebatından bir bölük, denizyolları 
işletmesi, liman işletmesi, Akay, Şirke- dan şenlik fişekleri atılacaktır. Den 
ti Hayriye, Havuzlar, hususi armatör- bankın bir büyük vapurile, iki .AI<ıı> 
ler mürettebatı iştirak edeceklerdir. ve bir Şirketi Hayriye vapurunda de ; 

Taksim abidesinde bayrak çekilir - nizciler bayramı şerefine müsanıerel• 
ken limandaki bütün gemiler, üç selam verilecektir. 
==========================================~ 

Poliste: 

Bir otobüs kausı 
Şoför Eminin idaresindeki 3278 numara

lı otobüs Dlvanyolundan geçerken Sultan -
ahmedde Cebeci sokağında oturan S2 ya -
şında Haticeye çarparak ba4Jndan a~ırca 
yaralamış, yaralı Haseki hastanesine kaldı -
nlmıştır. 

Bir adam tramnyın )fhıe düşdü, kola bnJdı 

Şehremininde Lalezar sokağında oturan 
Mustafa oğlu Nedim Topkapı - Sirkeci hat
tında bir tramvayda seyahat ederken tram
vayın şiddetle sarsılması netlceslnde araba -
nın içine düşerek sol kolu kırılmıştır. 

Bi.r adamın üstüne dunr yıkıldı 

Modada Leylek caddesinde oturan İzmit
li Mığırdıç •1111 sokaktan geçerken 1 metre 
yüksekliğindeki eski bir duvar, üzerine yıkı
larak sağ bacağının kırılmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı Nilmune hastanesine ya -
tırılmıştır. 

Bir adam metresini yaraladı 

Şişli Südlil sokağında mukJm Mehmed 
Receb ile metresi Fatma arasında geçlm.slz
~k yüziinden çıkan bir kavgada Receb met
resini yüzünden n kalçasından bıçatla ya -
ralamış, suçlu yakalanmıştır. 

Yangın başlangıçları 

Şeşlkta.şda Dibek aokatında Niyazi Ue 
Mahmudpaşada Hamam sokağında OSman 
kw Güle.serin evinde 1k1 yangın başlangıcı 
olmuşsa da lldsl de ateş büyümeden söndü -
rülmüştür. 

Toplantılar: 

Pratik farmakologlar birliği 
toplantısı 

Türklye Pratik Fnmıakologlar Blrllğil1 ~ 
den: Birliğimizin senel!.k umuml topıaıı;tlil 
30/8/938 Perşembe akşamı 22 de Ernltı ıı1' 
Halkevtnde yapılacaktır. Meslekdaşlarıını 
gelmelerini dileriz. 

Görüşülecek olanlar: 
ı - İdare ve mürakabe bey'etlerlnln ~: 

porları. 2 - Eczacı kalfalarının sıhhi ıııut.!11 
yeneye tabi tutulmaları. 3 - Hafta tıı e
hakkındakl teklifler. 4 - Yeni sene için s • 
çim. İdare ve mürakabe. 5 - Serbest ıneS 
lekl mevzu ve münakaşaları. " 

·························•·································· 
Bir kurşun hırsızı 1akalandı 

Uzun zamandanberi bilhassa .AJ.IPll~ 
medresesi lle Merkezefendl camll türbesi ıır· 
zerindeki kurşunlara musallat olup bir t 
lü elde edllemlyen sabıkalılardan Kürd JJ!I ~ 
san, dün çaldığı kurııunları satarken ııdll ,,. 
ıube memurları tarafından suç üstünde Y , 
kalanmış müddelumumlllğe tesllm edlltıılş 
tır. 

Bir ıenç kız Jnıyuya dfiltü 

Beşlktaşda Selfimlık caddesinde otur~ 
maliye memurlanndan Rnslmln baldızı 

yaşında Ayşe evin içinde dolaşırken taP11; 
Aı açık bulunan kuyuya düşmüştür. yır 

r· dııklka sonra yetişen itfaiye tarafından itil 

tarılan genç kız baygın ve ifadeye gayrı.ınuı· 
tedir b!.r halde hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir amele üst kattan düşerek yaralandı Bir amelenin dört parmatı koptu 

Fenerde kereste deposunda çalışan "5 yaş- Eyübde kontrplA.k fabrikasında çalı~11 

larında İsmall kazaen deponun üst katın - ur-
dan aşağı dü~üş, YÜcudünün muhtellf yer- Bahaeddin elini de.stere makinesine kaP 
lerlnden ağır n tehlikeli bir surette yara - mış, sol ellnln dört parmağı doğranın~~: 
lanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine Yaralı cankurtaran otomoblll ile Balat "" 
kaldırılmıştır. sevi hastanesine kaldırılml§tır. ~ 

==============================================~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1668000 Adet 24 X 45 eb'adında şarap mantarı 
100000 > 26 x 48 > > > 

100000 > 23 X 35 _ > Likör • 

I - Yukarıda mikdar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şarap ve 100000 adet likôf 
mantarı prtnaıne ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 6/VTI/938 tarihine rastı ayan Çarşamba günü saat 11 de KabB • 
ta§ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme :P'. 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c3~ 

Daktilo aranıyor 
Belediye merkez muhasebesinae m:.ln hal bulunan daktiloluk için 24/6/93

6 

Cuma günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. İyi daktilo bilen talihlerin bir isticli 
ile imtihana girmek üzere müracaat etmeleri ilan olunur. c3787 ~ 

1 İstanbul Belediyesi Hanları J 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan Floryada Florya çarşısında 1 numar~11 

dükkan 939 senesi şubat sonumı kadar ki raya verilmek üzere açık arttırmay.:ı l>~ 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlnr 1 

liralık ilk teminat mektub veya makbuzu ile 23/6/938 Perşembe günü saat 14 dC 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3400) 

,.,.,.,., 
Keşif bedeli 6380 lira 66 kuru§ olan Şehir Tiyatrosu sahne etraf duvarının tı.ığ' 

la olarak yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile §artnnrrıc ~ 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı v~si.J;~ 
dan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesiknsile 478 Jır~. il 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek,tubile beraber 30/6/938 Perşembe gııfl 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı.dırlar. (B.) (3606) 

Beher metre murabbaına 2 lira kıy= biçilen Karagümrük yangın yeriııd~ 
Haticesultan mahallesinin Löküncüler sokağında 61 inci adada 6 metre 23 sıı !' 
tim yüzlü, 40 metre 5 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üıere açık 11

,, 

tırmaya konulmuştur-. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. iste1' 91 
ler 6 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/7/938 cuma günu s3 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdJrlar. (B.) (3784) 
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fzmirde yeni göçmen 
köyleri tesis ediliyor 

Bu yıl da 900 göçmen evi yapbrılacak. Yeni yapılan 
194 evin anahtarlan · göçmenlere teslim edildi 

BOM POIT& 

T aşköpru gençlerinin 
temennileri 

Belediyeden ve Kasta
monu valisinden bir 
yüzme havuzu yapbrıl-

masmı istiyorlar 
Taft6pıt (Buut> - Beled.l1'a. ta

abf.Ja OOk JUın olu Dpribql me
a.rblım bldırmll. ıer1M bir park 
pptırmala ht"amqUr. Beled!Jenln 
tmdurdalu bu D1nd part haltı çok 
memnun etmıt "fQtranla brfılan
llllftlr. Bu parkın orıuında bir de ha
vas J&ptınıacattır. 

Haltın, bil.bula pnçUttn belediye
den bir tcmennlll daba nrdır: Par
kın ortasına ppllacak ha TUSU blras 
daha genlt olan.il: btr yümı.e ha nıza 
ballnde pptmnuı... Bu suretle, k'.i· 
çük bir masraf farklle gençliğin büyük 
blr ihtiyacı da lı:ar§ılanmı:ı olacak; 
gençler, TaJköprtl ırmatının mezba
hanın kanlarlle kızıllaşmıı suyuna gl
rerelı: gayri sihW tüild• an .sporu et
zerslsl ppmaktall kurtulacaklardır. 
Eğer bu haTUm bu tekilde 1nta et

tırmet: mftm.k.D.n olmazsa, ıençllk, 
Kastamonu val.ls1n1n bu ihtiyacı tat
min etmelı: Qıııere bafka b1r hal ~re!l 
bulmasını temenni etmektedir. 

Sayfa S 

Erzurumun elektrik merkezi haline 
getirilmesi için tedkikat yapıllyor 

Tesis edilecek santralın kömürle işleölmesi mümkün 
olduğu gibi Tortum ıelilesinden istifade etmek de 

mümkün olacaktır 

Yakında doğuda e~ktrik make.zl haliM gelecek olan !rzunımda 
CumhuriJ1et cadden 

ötedenberi ta tudur: DoJu memleke- kuvvet bulalım ki, 'bir kere ona masraf 
tin hakikaten bedbaht ve talihsiz bir ettikten .onra artık elektrik bizim yeni 
bölgesidir. Bu zavallı yun! parçasını, yapacağımız işler için bize bedavaya 
kalkındırmak için de buralarda sanayii maloı.un. 
tesis etmek lhımdır. Bilhassa fimendi- Elektrik santralını kömür mil, yoksa. 
fer Erzururna geldikten 10nr•, bu mec- su mu çevirsin ... İşte mesele buradadır 
buriyet kat'! olacaktır. ve §imdi fU sıralarda dört kifilik blr he-

~gedc flenl Jcurul4n g6çmm köylerin.den.: YemJcay 1 İklim, halkı dondurmut. halkın tefeb- yet bunu tedkik1e JDefguldürler. 
İzmir, 2t (Husust) -Bu hafta yeni- Çepede 11, Foçada J7, Tqkesiği kö - İstanbul - Londra yo u büs kuvvetlerini sıfıra indinni§tir. Bu- Erzurumun civarında· linyit ve kömür 

len Ravuzbaşı ve Yeniköyde 194 evin yünde 62, Havuzbaşında 36, Şehidler- Edime (Husust) _İstanbul _ Lon- nu çok tabii karfılamak llzıındır. Sene- madenleri vardır. Mühendia Bay Hulusi 
~tarlan göçmenlere teslim edil - de H, Kayasda ı 71, Ahmedlide ı 00, dra asfalt yolunun Burgaz _ Kuleli köy nin sekiz ayında, odasına kapanıp otur- bu ocakların kabiliyetini tedkUt etmek
~ir. Menemende 91 ev g6çmenlere teslim arasındaki 38 kilometrelik kısmının in- mağa mecbur olan halktan fazla bir teY tedir. Diler taraftan, üç mühendis te 

Göçmenler köylerini cennete çevi - .... m-;.M<ı Şun' diye kadar 612 t k ve . . Nafia Vekil ti b" b k beklenemez. Yol yoktur ki, hububatı pa- Tortom şelAlesini tedkik edeceklerdir. 
t'ecek bir enerji sarfediyorlar. Ovalık '"~~·~r. . . . e şaatı ıçm e ır uçu ra etsin de satsın, İstanbuldan bir tücca- Tortom ıelalesi, Türldyenin en büyük 
~ımlara yerleştirilenler bir sene için- çıft katlı ev g~n~ere venlmlştır. 319 :~ı~:~=~lr ~~=ı~~: nn Erzuruma buğday almağa geldiği gö- şelalelerinden biridir. 48 metre yüksek

~ eski kudretlerini iktisab etmişler - ev de inşa ~dedir. edilmiştir. Müteahhid bugünlerde der- rülmemiştir. Şu halde elde bir hayvan- ten düşen sudan 40 bin beygir kuvvetin
Clır. Bulgaristandan gelen göçmenler, İskln müdurü Dr. Ziya Fuad Anka- hal inşaata baflıyacak ve 1ki yıl içinde cılık kalıyor. Bir tek ihracat maddesinin de elektrik istihsal edilebileceği eöylen
§elıirden en ufak mübayaatta bulun - raya hareket etmiştir. İskAn Umum mütemadi tamiratı kendisine aid ol - de bir bölgeyi kalkındırmağa kifayet e- mektedir. Tortom, Erzuruma 90 kllomet-

dcceği tabü akla uygun gelmez. re mesafede olan güzel bir kaza merke-
rrtadan, elbiselerinl, çoraplarını kendi - Müdürlüğü ile temas ederek, yeniden mak üzere işi bi.tirecekti.r. İşte 1940 yılında Erzurum ve doğu mu- zidir. Bu şelale bu kazadan on kilometre 
lerl dokumakta, tarladan elde ettikleri eksiltmeye çıkanlacak 9oo göçmen evi dda b kteb · · hasaradan kurtuluy~. Ayni senenin kadar uzaktadır. Bundan başka gene Er-
llıahsulleri satmaktadırlar. Göçmenler hakkında görüşecektir. Yozga ir me sargısı Cumhuriyet bayramında tren şehre saa- zuruma 15-20 kilometre mesafede Akdal 
l B l k x.. .... nl 1 . Yoqaddan yazılıyor: Yozgad lisesinın . d d 750 b . ku tind .ki ~... yeni kurulan köylerde bu sene u 5ene ge ece ı~ .... e er çın ya- det getirecek. cıvann a a şer eygır vve c ı 
•-&ı nakq ve dildf 6ğretmeni Bayan Talia f b ka dı 

h-. ı'lk okul tesis edilecek ve ~-'L.-ille _ pılan konuşmaların müsaid bir neti - Cumhuriyet h~kiımeti, iplik a ri sı- su var r. 
l.lQ ı.cu~ Aykal ile resim öfretmeni Cemal Bingöl, k T ı · 1 · d 1 kt 'k · t'h al tin . ·n.a .. t ·ı , ceye bağlandığı gelen haberlerden an_ . . . . nın Erzurumda kurulmasına arar ver- ortom şe a esın en e e rı ısı s 
tir.e azaml surette ıti gos en ecelt - 1 .. nıJmaktachr hına ... .:1&- tUı daha lisede bır nakı§. <llk1f ve resım sergm miş bulunuyor. Yakında gene doğuda bit edilmesi yalnız Erzurumun değil, bfjtün 

-. • • • 1"Aa8J~ • ~- Serst takdirle ziyaret edil- ıeJter fabrikası kurulacaktır. Bundan doğunun ileri istikbali için lüzum!u gö-
Çandarlıda 40, Keınalpaşada 1 O, 4000 göçmen yerleftirilecek.tır. mektedir. başka, gere.,.k hükumetin ve gerek şahsi rünmektedir. 

Doğu halkı şeker 
fiatlarından şikayetçi 
G.rek Erzurumda, gerek Karsta ve ıe

tek Karakösede tekerin kilO&U 38 kuruşa 
>'tnnıektedir. Bu fi.atın fazla olduğl. ve 
ihtikar hududl*uıı 8flJl1f bulunduğu 
baıcıcmda §iklyeUer varc:hr. Kars bele
diye meclisi, clddl teşebbüslere ginniı, 
fakat henüz milsbet bir cevab a]amamıı
ltr. Kars belediyesinin yaptığı tedkltlera 
tlazaran Rus pkerl Karsta 23 kurup mal 
tdildiği halde 38 kurup sanlmkatadır ki, 
lıÜkfunetin ihtiklr hududu olaraİl tayin 
ettiği yüzde bet fiat tahavvülü ve lir 
farkından çok yüksektir. 
Şeker i.p!e Erzurum belediyesi de meı

IUl olmağa başlamıştır. İhtikar sabit o
lursa müsebbiblerini tecziye edecektir. 

.Alakadarlar doğuda şekerin azamı 33 
lcuruşa yenilmesi icab eUiğini söylemek
tedirler. 

lzmir zirut mektebi talebeleri 
Borsada 

Bursa (Hususi) - İzmir ziraat melde
bi talebesi; Bursa çevresindeki zirai mü
eıseseıeri gezmek, mesleklerine ald bilgi 
\>e görgülerini arttırmak içtn grup halin
de hocalan ve mekteb mOdüri Avni Tu
llaboylu ile birlikte buraya gelmi~lerdir. 
llllhassa Karacabey harasında yırml g{ln 
ltaıdıktan sonra yerlerine döneceklerdir. 

Maracda muvaffak b• • • • sermayenin göreceği büyük işler vardır. İplik fabrikası münasebetile yapılacak 
'I' ır resım sergısı Buralarda meden! hayatı uyandırmak tesisattan şehir elektriği ve birçok mil· 

So.1ctllf"1Ja metiebin.deki sergiyt hazırtıyn ~ ve tllUIUm1cn 
Maraı (HUJUSt) - Sakarya ilk mekte- büyük reamini, en az, tebessüm etmeden 

bi bununla ikidir, vlllyet büyüklerine seyretmek mWnkihı delfl. Son aınıftaki 
yemek veriyor. Birincisini, tatilin ilk gil- hanııncıklarm 4lemeleri vı oyalan ise, 
nü, bir iilzel bahçede. ildncislni de, yav- ya,Şlanna göre, cidden birer güzide san'at 
rulannın elifi eşya sergilerini göstermek eseri. 
için bugün meırtebde Yerdiler. Şübhesiz ki diler mektebler de bu e~-

İki sofra da nefis olm\l§tu. Belki bu !erinden geri delfldlr. Fakat hepsini gör
yeınekler de cicilerin minimini ellerin- meğe vaktim olmadılı gıöl bhini gör
den çıkıyor ve gayelerini: mek hepsini görmilo olmak demek oldu

ğu için ziyarette buluııamadım. 
- Biz bu ifi de derslerimiz gibi tizel 

beceririz, iddiasına isbat göstermek tet * Maraı, cmektebı. den yana hlç te zen-
kil ediyor. - gin değildir. J'abt bunu, ayrıca yazma-

Sergi odası, gülünecek, beğenilecek lıyı.m. Şimdl tem1z 'bir neş•ı içindeyiz. 
eğlence ve san'at eserlerile dolu. 'Bir k-l- Buna melli katmak yakıpk almaz. 
çüğüıı yaptıb, biri kadın. öteki erkek. iki Paıinli 

ıa.zundır. Doğuyu kazalarına varıncıya esseseler istifade edebilecekleri gibi, ha
kadar elektrik nuruna garketmek icab kikaten bu su 40 bin beygir kuvvetinde 
eder. ise diğer vilAyetler de mebzulen istifade 
Şu halde buralarda öyle bir muharrik edecekler demektir. M. 1'. 

Halayda tahrikat devam ediyor 
(Bqtota1' ı mel •!ifada> ı Fransızca ·Tan• ın bir 1n111 

dürünün kendi nalıiyesinin Hatay hu - Paris 21 (A.A.) - Lö Tan gazetesi 
dudu içinde bulunan köylerinde Türk ya- başmakalesinde Hatay meselesinden 
~ılanları tazyik ve tevkif ettirdiğini bil - bahsederek diyor ki: 
dir:miştim. Hamam jandarmalan bunla- Fransa Türkiyenin Hataydaki hu • 
nn evlerini 'işgal, mallarını da yağma susi menfaatini esasen tanımıştır. Bu 
ettirmiştir. menfaatler, orada bulunan ve menşei 

Tahrikit ve niimayişler Türk olan kesif ve ayni zamanda müs -
. takar ve çalışkan bir halk tabakasın 

Antakya 20 (A.A.) - Anadolu aJansı- da d w lrt dır Fr Hata top , 
h • h biri bildiri' . n ogma a . ansa y ru:-

nın ususı mu a yor. la . - ta k b" 
Mevkuf bulunan Zeki Arsuzinin iki kar nnın Kemal~ muessesa aqı ıı 

deşi Necib Aıınız.i ve Edib Arsuzi fiddet- düşmanlık ocagı olmasını asla iste .. 
li tahrik.it yapıyorlar. Bu Abah Harbi - mez. . 
yede Alevi elebaşılar tarafından tahrik Bu gazete, 937 garanti muahedası -
ve komisyon lzası tarafından teşvik e _ ni tamamı~ üzere g~ hafta cl.e 
dilen Aleviler gene kadın ve çocuklan alınan ve hır erkAnı harbıye anlqması· 
• er ederek htıldhnet dairesine doğru le bir hudud mukavelesi ve bir dost ~ 
:rüyüş yapmışlar fakat askerin mü _ lu.k muahedesini ihtiva eden projele -
dahalesi üzerine dağılmışlardır. Hemen rin en kısa bir müddet zarfında netice
ayni saatte Antakyanm Alevflerle met - lenmeslni llerl sürerek şl5yle yazıyor. 
kün Affan mahallesinde nümaylf vuku Bu projelerin neticelenmesi Türk 
bulmu§, asker bir kaç el sillh sıkmıra hükıimetinin hüsnfl niyetine bağlıdır. 
mecbur k.almlfbr. Bir nefer hafif surette Fransanm hüsnüniyetine gelince, bu. 
yaralanmıştır. kat'idir. Bu hüsnüniyet Hatayda yaptl-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ~ 
Diğer' taraftan Harbiye yolunu ketıeıı makta olan intihabat hazırlıklan mü -

nümayişçiler ordu bürolanna vazifeleri nasebetile tezahür eylemiştir. Fransız 
başına gitmekte olan Türk mümesaille - makamatı, Türklere pek sempatik gö -
rinin otomobillerini :taşlamışlar ve yol - rünmfyen ve fakat buna mukabil man -
lar.ına devam etmelerine mini olmU§lar- dater devlete karşı bağlılıklarını isbat 
dır. Yolu tutanlar arasında bulunan Su- etmif olan unsurlardan ayrılmışlardır. 

ta - Hasan Bey, nibayeı fa-
rı.bul çöplertnl... · 

• .• lfarmaraya dökmeye 
.baf1adıJar, 

••• Buııdan Sl)Dfa İstanbul 
aobklanada bir tek çöp kal
mıpca)muf. 

riyeli neferler mümessillerin müracaat -
larını nazarı dikkate almamışlar ve mü
messillere chalkın bu heyecanı karşısın
da kendilerine geri dönmelerini> tavsi -
yeden başka bir. şey yapamıyacaklarını 
bildi.ı:mişlerdir. Esasen mabad da bu idi. 

• 
Iran hudud 
Heyeti 

Çünkü gayri Tnrklerin hemen hepsi ya- Erzurum 21 (Hususi) - İran • hudud 
zılmış ve yazılmak sıran artık Türklere heyeti murahhaslarile Türk murahhas -

Hasa Bey - Bak bunu eelmi§tl. Konılsyon gayri Tarlt cemaat - lan arasında ayın 24 ünde Trabzonda 
bllmlJwdum, İaWıbulım i- ]erin listeleri Tftrk listesini geçmişk'en mtizakerelere bqlanacaktır. İran heyeU 
__. pllnmda Marmaramn kayıtlan kapamak 'ft hatti bir 'ft!lile ih· Talanndan hareket etmiftir. He,.ı bu • 
'ı'' nhuı da *'Hmjı öy- as ecierek muameleyi tatil etmek lt"I - duıllla ll:mmull eamiJet clirektıldl '- • 
le mlf. taımia*r. refrtır .........._ 



1 Sayfa 

Hadiseler Karpmıda 1 

DELİLER 
cDünyada deliler günden filne ço - Diyor, kasab bir koyundan bir par-

jalmaktadırlar.> ça kesiyor: 
Gazetelerden birinde okuduğum bu - İşte halis kıvırcık 

baber bir türlti aklımdan çıkmıyor... - Sağ ol! 
Kendi kendime: Gülüyorum, yürüyorum: 

- Acaba doğru mu? - Doğru! 
Diyorum. Fakat sualime cevabı ben Diyorum. 

vermeden gözlerim karşıdan gelen bir Bende de bugün nedense şunu bunu 
kadına ilişiyor. dinlemek merakı var. İşte iki delikanlı 

Başına koyduğu şapka yeşil • snrı konuşuyorlar. Adımlarımı yavaşlatıyo
ve kırmızı karışık bir kumaştan yapıl- ruın: 
mış, fapkanın üstünde bir demet çiçek Biri - Evlenmeye karar verdim. 
var. Bluzunun yakası tuntncu, bir ko- Öteki - İyi edersin .. 
lu lAciverd, öbür kolu beyaz! Ve yü - Biri - Azizim biraz rahatlayayım. 
rürken nedense gökyüzündeki yıldız - Öteki - Hakkın var. 
lan koklamak ister gibi burnunu ha - Biri - Fakat iyi bir ev kadınile ev-
vaya kaldırıyor. lenmek istiyorum. 

- Dotru! Yanlarından ayrılıyorum: 
Diyorum. Biraz yürüyorum. Gene - Doğrul 

soruyorum: Diyorum. 
- Acaba hakikaten doğru mu? Dikkat ettim, yorulmuşum; bir oto-
Cevabıılı vermeden, yam başımda bilse binsem fena olmıyacak. Nerdeyse 

konuşanların seslerini duyuyorum: otobüs gelir .. işte geliyor .. MotörUnU.n 
Erkek 8esi - Bonjür.. sesi duyuldu; nihayet geldi.. Bakıyo -
Kadın ıesi - Bonjur.. rum: Yürürken iki tarafa yalpa vuru -
Erkek sesi - Ayakkaplarm1z çok yor, her vidası, her civatası ayn ayn 

ıık! oynuyor, bir camı kınk, kapısı tutmu-
Kadın sesi - Kırk liraya yaptır • yor. Ve fren yapınca on metre uıağa 

:dım! gittikten sonra durabiliyor: 
- Doğru! - TevekkeltealAlllhl 
Diyorum. Deyip biniyorum, ve bir kere daha 
Bir kasabın önünde gözlerim pıilş- tekrarlıyorum: 

terilere ilişiyor. - Doğru, dünyada delilerin Nyısı 
Biri: ~ W günden güne çoğalmaktadır. 

- Halis kıvırcık isterim! ismet HulOsl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Sarmısak seven memleketler 
Sebebi malUm 

değildir. Fakat sı
cak Avrupa mem
leketleri sarın.ısa -
la çok düşkündür
ler. Dünya üzerin
de en ziyade sar -
mısak yiyen mem
leket İspanyadır. 
Maamaflh İspan
ya istilhında kal
mı~ olan cenubt 
Amerika memle -
ketleri de sarmı • 
sak tiryakilerinin 
başında eelir. 

* Nihilistler kimlerdi r 

Meşhur bir meçhul: Ahmed paşa 
Bugünkıl istih

kam fenninin ilk 
mucidlnı A vru -
palılar meçhul 

gösterirler. Bu ıe
refi ·bazan Bohem· 
yalı J an Ziska 'ya 
ve yahur San Jı.fi

şeli isminde bir mühendise maletmet il· 
terler. Halbuki ilk topun icadne beraber 
eski usul istihkAmların para etmiyeceği
ni anlıyanlar Türkler olmu§tur. 1460 da 
Otrantayı tahkim eden Ahmed Paıa, 

munsif bütün Avrupalıların, ilk fatih -
kAm fenninin banisi olarak ltabul edil -
rniştir. Otranta istihklmlan, uzun zaman 
Avrupa kumandanlarının takdir ve hay
retini celbetmişlerdir. 

Rusyada Çarlık devrinde vücude gelen ================ 
bir teıekküldür. Esasında örf ve Adetle - ni gösterdi. 1870 de iıçi sınıfı arasında to
rin zulmün.e, ailevt tahakküme ve içti - humlarını saçtı. 1881 de hükumet, bu tc
mai telakkilere _muhal~fet ederdi. Mü .. ıekkülü bastırmıya çalışınca da, tedhiı
nıru zamanla hukfunetı ve mevcud olan çi hüviyetini takındı: ve bunun neticesi 
mil~~seleri devirmeğe, yık.mıya çalıpn olarak da ikinci Aleksandr katledildi. 
,Wı hır siyası teşkilat ~allni aldı. İlk Nihilistler umum! harb zamanına ka
~celeri üniversite muhitlerinde kendi - dar Rusyada müessir roller oynadılar. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Şiflide Bay Tatlfun Ce~: 
Bu aütunlarda çıkan yazınız bazı kız 

babalarını allkadar etmiJ olacak ld 
aaldan aoldan hakild adınızla adresi
miz soruldu. Bana ıelen ehemmiyetli 
ehemmiyetsiz her mektubu cevabını 
~erir vermez unutmak esulı kaidem .. 
tlir. Bunun için soranlara bilmediğımi 
töyledlm, milnasib görürseniz bildire· 
bilirsiniz. 

* Beıiktqta Bayan S. C. 11•: 
- Bir kız niçin çabuk evlenir? Öte~ 

ki neden yıllarca koca bulamaz? 
Bu öyle bir sualdir ki yüzde yüz isa· 

bet ile cevabı hiçbir zaman verileme .. -miştir. Çirkinliği, güzelliği, zenginltğI, 
yahud fakirliği, yüuek tahsili veya 
cehaleti, ayni IUI'etle zekl ve ıabavetl 
de kat'i birer imil diye sayamam. Bu 
meziyet veya noksanlardan her birl 
lehde yahud aleyhde birer rol oynıya
bilirler. Fakat kat'l bire~ Amil olma· 
dıkl:irını gözlerimizin önünde duran 
canlı misallerile görüyoruz. Buna mu
kabil itimad veya korku verme bahll 

ile röluion denilen fazla tanıdığa ma
lik olmak bahsi vardır ki talib çıkıp 
çıkmama ıahasında bütün diğerlerin
den daha ehemmlyetlidirler. 
Hayatınızı gözden geçiriniz, her &af· 

hası üzerinde durunuz, eksijiniıi ken
diniz bulacaksınız. 

* Sultanahmedde Ba11 (Talat) a: 
- İki üçten biri: Erkek ya fazla !ti· 

mad gösterir, bu takdirde abdal yeri .. 
ne geçer, yahud da fula müvesvistir, 
bu takdirde hayatı kendisine zehir e .. 
der. Her ıeydt olduğu gibi bu bahiste 
de vasat noktanın en lyi nokta oldu
ğunu düşünerek ona göre hareket ede
mez misiniz? 

* Niğdede Bay P. B. 11"· 
Küçük dü§iinmeyinlz, bilhassa tabl

atin hilabna muhakeme yürütrneyin!z, 
Kadın hayatta her feyi unutabilir, Jh., 
mal edebilir. Fakat annesinn mabru .. 
miyetine asla lAkayd kalamaz. 

Ben sizin yerinizde olsaydım, bu ha
reketinden dolayı kadını takdir eder
dim. 

TEYZE 

~ 
Yazlık elbiseler Bir işçi şefini öldürmek istedi, 

fak at muvaffak olamadı 
Bir dalgınlık tecavüze maruz kalanı olduğu kadar 

suçluyu da ıevindirdi 
Karamünıel mensuc~t fabrikasında kurşunlarla doldurmuştur. İnfilak VU • 

ça114an İbrahim isminde bir işci, ifin - 1ru bulunca, kurşunlar silahın çapın • 
den çıkmıf, bu yüzden de fabrikanın u- dan ufak olmalan dolayısile, kafi dere' 
mumt tefi Hayriye muğber olmuştur. cede sür'atle ileri fırlamaınışlar, b11 

Bir müddet bafl boş gezen İbahim, yüzden biri Hayrinin sırtında cekeliJI 
Fatihte Hayriye rastlamış, yanına yak- kumaşı içinde kalmış, diğeri de çarpı~ 
Iaıarak, yeniden işe alınması için rica- yere düşmüştür. Sadece, ette hafif bit 
larda bulwunuştur. Fakat, Hayri buna lz ve yanıklık hasıl olmuştur. 
ltal"f\= Müddeiwnwniliğe sevkedilen suç • 

- Ben karışmam, müdüre müracaat lu, Sultanahmed 2 ·nci sulh ceza hi • 
et. kimi Salfilıaddinin kararile tevkif o • 

Cevabını vermiftir.. lunmuştur. 
Hayri Fatihte tramvaya binmiş, tb- Fakat, bu işde İbrahim de menuı~ 

rahim de binerek peşi sıra Vemecllere ve müsterihtir. Çünkil, ayni tesadüf. 
_Solda: Gri keten tayyör. Açık renk kadar taldb etmiştir, onu da katil olmaktan, kurtarmıştır. 

ıo:~da.: Beyaz ceket,,ekose etek. Ceke- Veznedlekurde, tramvaydan in1nce,. Memnu mıntıkada dolaşın 
. . ne yanına IO lınUf ve ayni talebi tek- • . • . 

tin reverlerı aynı ekoseden. Etek pl\li. ıarlaınıştır. Fakat, gene ayni tekilde hır l~lm tevkif edildi 
Her ild model de tıktır, gençUr, güzel- red. cevabı .1 ...... .+ B' üdd t dah d1r s ;5daki -.u~~ır. ır m 8 a Çekoslovak tebaasından VHhelJO 
. aa tamamen yazlıktır. Eylfil- Hayriyi taldb ederek, tam Sfileyrnani - . • 

den aonra fiyilemez. Sağdakinin ömrü yedeki fabrikaya ,.. ... eceM ıırada ta _ Herbert Pinaynert Küçükçekınece cı 
daha uzundur. •" 6 4 varında memnu mıntaka dahilinde dO" 

bancasını çıkarm1.1 ve arkasından bir el l~ırken yakalanmış, müddeiuınwnlli", 

Plaj veya 7azlık spor 
mantonuzu elde 

örebilirsiniz 

D~ 

, j 

l 
1 

ateş etmiftir. ~· sevkedilmiştir. 
Fakat çok büyük bir hüsnil ta1ih • - Bu adam ikinci sorgu hlkimliği ta• 

ıeri olarak Hayri mutlak bir ölümden rafından ikametgAhı tesbit edildikteıl 
lrurtulm\lfhır. ıonra serbest bırakılmak şartile tevkii 

İbrahim, aAf bir adam oldui'u için edilin.iştir. Vilhelm memnu mıntakaY' 
tabancasını, diğer bir tabancaya aid bilmeden girdiğini söylemiştir. 

Çin Baş Kumandam Çan -Kay - Şek 
aslen Slovenmiş ! 

Belgrad (Haziran) - Hayatını, Slo
ven ailelerinin ta.ıihl asılları hakkında 
tedkikat yapmaya hasretmiş bir Slo -
ven llimln'in bulduğu vesikalara bakı
lacak olursa bugün .Tapon ordulanna 
karfı memleketini müdafaa etmekte o
lan Mareşal Çan - Kay - Şek ulen Slo· 
ven'dir. 

Sloven tarihcisinin bulduğu vesika
ların en mühimmi Naza ret şehri evrak 
mahzeninde ele geçirilmiş bir 11ne<ı -
d1r. Bu kllıda göre Kay - Şek Fran -
mva - Mari isminde biri 161 O tarlhin-
de İgnyak adı altında evveli Fraruis -
ken, 10nra da Cizvit mezhebine lfrmlş, 
1620 tarihinde misyoner olarak Çine 
gitmiş ve orada bir Mandaren'1n kızına 
Aşık olarak Konfücius dinine geçmi,, 
genç kızla evlenmiş, sonra Çin impara
torunun m~aviri olmuştur. 

İşte Sloven lliminin iddiasına göre 
bugünkü Çin kumandanı ·bu eski Slo -
ven muhacirinin çocuklarındandır. 

Gene Alime göre bu iddiayı teyid 
eden bir nokta vardır ki o da bir çok Mareıal ÇarırKay-Şek 
Çin Mandarenlerinin iki üç bin ıene - Diğer. taraftan Sloven Alimi bugild 

.Yazın ya plajda, yahud. alqam. üst - llk şecereleri olduğu halde Çan - Kay- dahi Slovenler arasında sonu Şek 'ff 
len hemen herkese ine~ bır manto lA - Şek ailesinin ancak üç yüz ıenellk ma- Çek ile neticelenen bir çok aile isinı • 
z1mdır. Bunu me.selA bır bluz, bir rob zisi malilındur. leri bulunduğunu kaydetmektedir. 
örer ıibi kendi elile örmek ne tatlı ' 
zevk. GerÇi bluza nazaran biraz daha Bab~smm mahna çalmış 1 Sivısta mekteb sergileri 
uzun süreceği muhakkak. Buna muka-
bil daha çok işe yarar, daha da yeni bir Boyabaddan yazılıyor: Kasabamız ta- Sıvas (Hususi) - Sıvas ve çevresi iıı 
fikirdir. cirlerinden Hüseyin Yaylanın ollu Hils- okullarında ders sonu milnasebetile tı" 

İster pllj, isıer ıpor mantosu, han - nü, arkadaşlarından Hasan Koyun ile lebenin büyük bir muvaffaklyetle yaptı' 
gisi olursa oıswi en yaraşacak yiln bu- Rahmi Demirerin WfVikile babasının tı eli§i ve resim aerellerl açılm11tır. ser 
tone yani 'boğumlu yündür. Ba§da be- malazasından muhtelif zamanlarda ka- lilerdeki zevkle sıralanan köıeler aytl 
yaı gelmek üzere bütün açık renkler - lay, tiftik, makara vesalr e9ya çalmıft ayrı birer güzellik eserleridir. 
den yapılabilir. PlAjda mayonun, öbü - arkadaşlarının yardımile bazı kimlelere ---==-=-=~-=:=--=---~ 
ründe alttan giyilecek elbiselerin rerl· satmljtır. Jandarma bunları teabtt et- ve yatakları yakalanarak adliyeye ter 
gini göz önünde tutmalıdır. mif, satılan mesruk eşyala beraber hırsız lim edilmişlerdir. 

Bacaksızın maskaralıkları Arı kovalarken 

\ \ 



Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

Odaya girditlm zaman Mahmud Said Paşa bana 
defterlerin bulunduğu köşeyi gösterdi: "Şuraya otu
runuz, evveli halef aelef arasındaki devir ve teslim 

muamelesini 7apalım r" dedi 

Kardeşlerinin ve 
kendi kendisinin 
babası olan adam 
3 numaralı Amerikan teni!! oyuncusu 

llkabını almıf olan Frank Parker yaman 
bir sporcudur. Son haftalar içinde bu 
sporcu hakkında Amerika salonlarını ve 
&por muhitlerini son derece alAkalandı -
ran bir havadis dolapnaktadır. 

J'ranciszek Andzei Pajkovıki namın -
daki genç ve çok yakıgıklı sporcu bun -
dan az evvel üvey validesile evlenmlftir. 

F. A. Pajkovıki yukarıda bahseylıdi
jimiz Frank Parkerln diğer ismidir ... 

Bugün tam !2 yapnda olan Frank Par
ker vaktile Amerikaya hicret eylemiı o
lan Lehistanlı muhacirlerdendir. Küçük 
iken yegine ifi gücü büyük rağbet gören 
(Millwaukee Tennil Club) &abasında oy
nanan teni! partilerinde düşen toplan 
toplamak idi. 

Günün birinde Jtlübün kltibi Mercer 
Beasley onu Jtlübe aylıklı olarak tayin 
etti ... Bu aırada baban ölen Parker klm-
1esiz kaldı. Çocuğun bu haline pek acı -
yan Mercer Beaaley kansına rica ederek 

Pa,. bcı.n makbuzları bana. uzattı. onu evlidlığa kabul etU. 
Amiral: nünde geçirtmek üzere sakladıtı bazı J'ranciszek Andzel Pajkovsld Leh u • 
«- Ben, demif IOD altesse valinin bu makbuzları zarflarından çıkardı. Ba- mini Amerikanla~tırdı. Frank Parter ol

(Penslı dellcate) cNazlrAne düşünce:.- na uzattı. ve: du ... Aradan on sene ıeçtl ve Frank A -
llnden son derece mütehusilim. Arzu- - Haydi bakalım ... dedi... Bunları merikanın en mühim tenis oyuı:ıculann-
IU beni kendisine derin bir teşekkür kaydediniz! dan biri oldu ... 
borclandırmıştır!• Ben, -odada bir masa bulunmadığı i- Bugün Amerikanın en büyük klüble-

Zeten bizim istediğimiz, tahmin etti- çin- defteri dizlerime yerleştirerek, 'rinden biri olan (Bermuda Golf and Ten
liıniz netice de buydu. Amiral da va- makbuzları ikaydetmiye başladım. Fa- nis Club) un meneceri bulunan Mercer 
liyeti derha! kavramıı, ve hazırlarlığı- kat henüz ilk rakamları yazmıştım ki, Beasley karısından bOı§anmı§tır... Fır ~ 
lrıız emri vakii, kemali feraset ve :ncza- paşa: &attan istifade eden kadın da ıöz koy -
~~k~~~~&~~~~~ -~~m!d~~en~~ ~na~~~y~uFr~h~~~~~~=-------------------------~~ 
bir Fransız zabitinin hayatına mal olan kalemi bıraktırdı. Sonra: mi§tir... Delilerin adedi Hırsızhk yapan 
bu menhll! aşkın, iki millet arasındaki _ Vakıa, dedi, odada, yazıhane, ma- Bu auretle Frank Parker üvey valide-

dostluğu sarsarak ikinci ve daha büyük sa yok. Bu itibarla, defteri dizleriniz sinin kocası, yani kendi babası olmU§ - yuzde otuz arttı polı•s mufetıı·şı· 
bir faciaya sebebiyet vermesini önlemiş tur ki ayni zamanda erkek ve kız kar -
elduk'. üzerine yerleştirmeye mecbursunuz. deılerlnin de babası demektir. 

• 
Fakat böyle bir mecburiyet vardır di- * Parlate toplanan PlycholoJl konlresind• NeTJ~ 16 lbd• 28 :yerl aoyan ve h\ç 

Amerlka71 teımatı eden Profee6r Derheard 
ye, tıbkı siyakat vavı gibi iki büklüm On altı yıl bir sır gibi kalbte Amerıtada mevcud ııasıane :yatat:l&rmda 1üalanıDJ1an bır ımm. mtttemadl ar~ -

Hatıralarımı nakle başlarken, Kon- olmanın manası ne? Sen bu işlerde a- Jilıde (81) 1n1 akıl hutaıannın ıua.ı ıUlt - tırmalar netıceslnde, ıene bir hırsızlık ya -
1a valisi merhwn ve m~il' Mahmud cemisin. Belli. Fakat bu şekilde çalış-

/ 
saklanan &Şk ıertnı aöylem.lf ve de111111n atttıtçe artmak • parken llkıttırılmıf, tabancaaına davranır -

Batd paşanın, beni maarif meclisi kA- mıya devam edersen, az zamanda beli- '- oldutwıu ııa;:,:~t1ltll 
16 

dtln- Jten, bir polilln attıtı ımrıunıa ölü olarak 
ttbliği ve vilAyet gazetesi muharrirliği ni doğrultamazsın. Sıhhatin berbad o- :rad~~:Ur:: n1Bbett :yUzde IO ·~nde ele ıeçmlft;lr. HırlllllXl polla miifettıoıerlnden 
ile Niğdeden Konyaya götürdüğünü Iur. Onun için ben sana, yokluk içinde, artmıotır. biri oıdutu meydana oıtm11tır. 
)azmıştım. cıSıhhh, cFennb çalışmanın yolunu 

O zamanki memuriyet hayatının en öğreteyim de, ileride bana dua et!.. 
Prib hususiyetlerine Konyadaki bu (Arkası var) 
Dıeırıuriyetlm esnasında ıahid ol-:ium. • ..................................................... ·-····· 

Evveli kısaca, Konyada aldığım va-
ıifenin mahiyetini izah edeyim: 

Katibliğine tayin olunduğum mec
lis, valinin riyaseti altında toplanıyor
du. Mecliste, vilayetin adliye ve idare 
trkinile, Konya merkez livası muta
llrrıfı MevlAna CeWeddinin post 
beşini' Saffet Çelebi, ve diğer çelebile
l'ln, eşrafın, ulemanın ileri gelenleri 
bulunuyordu. Hattl, Konyaya nefye
dilnıiş olan lyan meclisi Azasından İn
liliz Ali Bey (•) bile Aza sıfatile mec
lise dahildi Bu itibarla, meclisin otuza 
1akın Azası vardı. 

Üç defa 
Ayrılıp evlenen 
Karı koca 
Her ikisi de berberlikte ıampiyon olan 

bu karı koca, bundan 7 sene evvel bir ba
loda birbirlerine rastlamışlar, o anda se
vişmişler, bir yıl sonra da evlenmi§ler. 
Fakat aradan üç hafta geçer geçmez yıl
dızları barışmadığından ay.rılmışlardır. 
İki yıl evvel, mektublaşma neticesinde, ye 
niden evlenmeğe kararlapnış, koca Ame
rikadan dönmüf, doğru eski karısının e
vine gitmiş, bir saat kadar süren gülüp 

C Bilmediğimiz şeyler =:I 
Binalar, ıabiblerine ne getirirler ? 

New-York fkt1aad lllmlllinden blrinlll. 
yaptığı huablara bakılacak oluna Ame-o 
rikalıların Kök tırmalıyan admı ver • 
dikleri çok yüksek binalar pek klrb 1f 
dejildir. ı,ı. lize vuatt bir haab: 

8 kaUı bina yüsde 4 
15 • • • • 
30 • • • • 

50 

65 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
10 

İrad temin eder. Mat bt ad.at • 1 
ıeçince iııfa ve idame murafı arttıll 

için aellr .U.beU derhal .uwr. İtte ilta. 

Ben Konyaya, bu meclisin teşekkü
lünden bir ay sonra plmi§tim. Ben o
raya gWincey• kadar. meclisin katib
lik ve sandık eminliji vazifeler;ni de 
\'ali paşa bizzat ifa etmifli: Bu itibar
la, onunla halef, ıelef olacaktık! 

Bundan 18 yıl evvel, bir yüzbq1, çok 
1evdilf bir arbdlflllın nikAhında phid
lik etmif, geliniz ıörünUz ki, nikih gü
nü, ıeline wrulınu,. Fakat bu qkmı 
kalbinde aaklaınıı. Aradan yıllar ıeçmif, . tlatiğin devamı: 

Paşa muvakkaten yaptığı bu işleri 
biıyük 'bir ciddiyetle tutmuş, tıbkı bir 
lnaU müessese idare eder gibi, varidat, 
ltıasarif, yevmiye, karar defterleri tan
liın et.mit, her Jte ayn ve muntazam 
~lr defter ayırmıştı. 

arbdap karıaile bajdqamamlf ve ara· 
dan beı ıenı ıeçtikten sonra ayrıhnfı. 
Şimdi nlk&hta phidllk eden ve M yat

larında bulunan miltekaid yüzbap, uv
eiliai ilı evlenml§Ur ve ıayıt mıı'ud bir 
hayat ıürmektedir. 

lfaıbuki, ~aenm odasmida1d küçü- eğlenmeden sonra tekrar kavga ederek 
tük masa, bütün bu defterleri değil, 
)azı takımile ılgara tablasını güç !sti
•b edebilecek geni§llkteydi. Bu itibar" 
la, bütün bu defterler, pqanın oturdu-

* GUnlerdınberi devam eden 

lu keten örtü'lil uzun RClirin bir köşe
line tyed~ Benim Konyaya 
"larışımın ertesi sabahı, hükfunet ko
ll&A'uıa vali paşa ile birlikte gitmiştik. 
Odasına girdiiimlz 7.8man, paşa bana. 
defterlerin bulwıduju köşeyi gösterdi, 
~: 

- Şuraya oturunuz... dedi... Evve
li, halef, selef arasındaki devri teslim 
llıuamelesini yapalım! 

Bu emri alınca, gösterilen yere il!ş
tfın. Paşa defterleri birer birer açarak 
bana, kendi yazdığı masrafları ve vari
datı gösterdi. Defterlere gözünün ö-

C•> Aluaed ••'"• ....... 

karısından ayrılmış, mahkemeye müra -
caat ederek boşanma davası açmıştır. Bu 
yıl, bir koşu yerinde gene eski karısına 
tesadüf eden koca, onsuz yaşıyamıyaca
ğını anlıyarak, gene Aşık olmuş, ve ye
niden yuvasını kurmuştur. 

Londrada otomobil 
kurbanları 

bir aile ziyafeti 
Budapeıte (Hulran) - Uzunluk reko

runu kıracak ziyafeUer aruında prbl 
Macaristanın Sopronk kuabuında veri
len ziyafetin dı mühim bir yer ifıal ede
cefinden filphe edilmemek lhım. 

Bu kasabada haziranın 15 inci ıünfl an 
gin çiftlik &ahiblırinden Bay ve bayan 
Balog 76 ncı yıld'önümlııini tes'id ecl1 -
yorlardı. Ayni günde bu ailenin çocukları 
50 inci yıldönümlerinin bayramını ya • 

Londrada neşredilen bir istatistiğe SÖ- pıyorlardı ve torunlarından 4 tanesi ele 
re son on sene içinde Londrada vukubu- evleniyorlardı. 
lan otomobil kazalarında ölenlerin, ya- Haziranın 1~ inci günü öğleden t aut 
hud ağır surette yaralananlann sayısı sonra başlıyan ziyafet elln bltmemlftlr. 
500.000 i geçiyormuş.·· Davetliler bu müddet zarfında 3 öküz 8 

Geçen nisan ayında tam 18119 aded o- dana, 5 domuz, 40 kaz, 160 ıüvercfn, SOO 
tomobil kazası olmuş ... Bu kazalar neti- kiloluk balık, kentallarca ıebze ve ek -
cesinde 508 kişi ölmüş, geçen sene nisan mek yemifler, (oiOOO) litre prab içmlf -
ayında ölenlerin ayw ancak 483 imif. •• ]erdir. 

100 kaUı bina J6lde '1 
120 • • • a 
130 1 • • 1 .. tlrb. 

• 
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ffiİllll llllllllll 111111111 lllllIW Çevi~en : Faik Bercmen mrm 
Ulisse Laı:mauru tanır mısınız? Nasıl - Peki bu paralan n yapacaksınız? Mimile izahat verdi: 

tanımazsınız canını? Şirket idare meclisa - Pek iyi bilmiyorum. İhtimal bir - Efendim, çok masraflarımız oldu. 
lerinin azalıklannda ismi geçen fU met- futbol alırız; belki de bir gezmeğe gide- - Muhasebeyi iyi tuttun mu? 
hur maliyeci.. riı - Zannedersem evet .. göreceksiniz ya. 

Larmaur iyl bir maliyeci olduğu ka- - Peki benden ne istiyorsunuz? M.imile'nin defterinde malfun para 
tlar insaniyetperver bir adamdır. İane Mimile ezile büzüle: membalan gösterilmi§ti gene. Toplanan 
listelerinde adına rastlamazsuuz; onun - Size şunu soracaktım efendim, defli. para gene tavşan ve salyanıoz hasıla-
hiçbir hayır müessesesile alikası yoktur. Acaba bizim kooperatife ortak olur mu- tıydı. 
O nev'i şahsına münhasır bir insaniyet- ırunuz? Masraf hanesine gelince, tavşanın yem 
• perverdir. Maliyeci her zamanki gibi b&§tan nv- masrafına :UAveten bayramda bayan öl-
Çünkü kendisi vaktile fakiillk içinde ma bir cevab verdi: Tetmenlerine takdim ettikleri çiçek bede-

çırpındığı ve sefalet çektiği için hakiki - Bilmem; biraz dilfilnmek lizım. lile, Leontine Risel'e alma:ı ıokola ve 
fıkaralığın ne olduğunu bilir. Ancak ha- Bu cevabı {Jlten çocuğun yüzü allak bonbon parası görünüyordu. 
kikaten merhamete liyık olduklarına bullak oldu. Bunun üzerine maliyeci da- Mimlle gene izahata girişti: 
inandığı kimselere yardım eder: onlan yanamıyarak ilAve etti: - Efendim, Leonilne hastaneye yatan 
kaldırır. - Bir §artla girerim. Altı ay sonra ba- bir arkadaşımızdır. Onu ziyaret ettiktl. 

Aksi görünüşüne rağmen Ulisse Lar- na defterini getirirsin. Hesaba bakarız. Tabii eli boş gidilmezdi ya .. 
maur hassas ve çok iyi kalbll bir adam- Ne kadar mevcudunuz var.s.ı onun bir Defterin altında şunlar yazılıydı: 
dır. .misli ile kooperatifinize girerim. Bilfuıço yekfuıu: 37.50 franı'.. 

Bir gün öğle yemeğinden sonra evinde, - MUkemmel efendim. Temettü: Ba§kalarını memnun etmek-
keyi!li keyifli sigarasını tellendirirken - Ancak arasıra bana uğnyacaks.ın; ten duyulan zevk. 
birisinin kendisini görmek istediğini söy- ben sana muhasebe 6freteceğim. İşine - Hoşunuza gitti ml efendhn, iyi mi? 
lediler, keyfi yerinde idL Binaenaleyh gelir mi? Ulisse cebinden portfoyunu çıkararak: 
ziyaretçiyi kabul edebilirdi - Elbet gelir, efendim. - Şimdiye kadar meşgul olduğum tl-

Az sonra koltuğunun altında solmuş, Larmaur için, her ıeyi gayet iyi kavrı- cari işlerin güzeli budur! dedl 
derbı sıynlml§ kocaman bir evrak çan- yan ve anlıyan Mimlle'e temettü, billn- r 
tası tayışan bir yumurcak içeri girdL Ga- ~o, zimmet, matlub, kasa defteri öğret- YARINKİ NttSHAMIZDA: 

yet parlak gözlü, bumu havaya kalkık mek fevkalade eğlenceli oıu~ordu. . . . Hasad mevsimi 
olan çocuğun saçları, musluk suyile ka- Altı ay sonra tekrar sayfiyeye gıttiğı 
fasına yapıştınlmıştır. zaman Mimile'i çağırtarak işlerin nasıl Yazan: Mih. Zoşçenko 

Heyecanlı bir sesine rağmen ağır bir gittiğini sordu. Deftere baktı, kasa mev- çeviren: H. Alaz 
eda ile: cudu pek azdı. 

- Efendim, dedi, ben kooperatifin vez- ;;;~~;,,;;;;;;========~~==~==~~~======B!:!!!:T:=I=:=~ 
nedan Mimile'im. • • 

MaliyeQi ka-rşısmdakinin açıkgöz biri G IPI Bu akşam Beşlk-
olduğunu sezmekte gecikmedi Fakat rj- taş Aile bahçesin-
çüğün zeki tavırları onu kovmasına mi- de, Perşembe gU-
ni olduğu için: nQ akşamı Suadi-

- Ne .. ne? diye sordu. VncudUnUzde ağn, sancı, sızı, ye plnj gazinosunda 
ırgınlık, Oroerme hisseder et-

- Ne olacak efendim! dedi ve &o:1ra mez hemen bir kaşe FATMA 
ba~ını gururla kaldırdı; sanki karşısın- e e 
dakinin içinden geçenleri anlamıı gibi GRiP Üstat Muhlis Sa-
ilave etti: bahattinln şaheseri 

- Mekteb kooperatifinin vemedarı- Cuma gnnn Bebek Belediye babçesin-
yım. de, Cumartesi Anadoluhisarı 

- Vay efendim vay .. boyunu bosunu 
sevsinler. Otur bakalım da derdini anlat. 

- İşte efendim, biz harçlıklarımızı ve 
bazı ufaktefek kaı.ançlarımu:ı bir raya 
getirerek bir kooperatif yaptık. 

- Ufaktefek kazançlarınızı mı? Onlar 
da nedir. 

- Müsaade edin de size defterimi gös
tereyim. 

Ciddiyetine zerre kadar halel getirme
den Mimile evrak çantasını açtı. İçinden 
kasa kayıd defterini çıkardL Defterin ka
pa a c Yser> muharebesine aid resim
ler vardı. 

Küçük ayni cidd! eda ile defteri aça
rak: 

- Bakınız elendim, dedi. yazmıı oku
ya biliyor musunuz? Burada bana verilen 
para, şurada masraflar yazılı. 

Defterin hasılat hanesinde aylık vari
dat vardı. Talebe başına ayda yirmi beı 
santim düşmüştü. Bir de fevkalade kAr
lar kaydı bulunuyordu ki bunla1· da tav-, 
şan ve salyangoz satışından elde edil
mişti. 

- En karlı şey salyangoz satışı, dıye 

Mimile izahata girişti. Çünkü salyangoz
farı elimizle topluyoruz. Onları beslemek 
mecburiyetinde değiliz. Halbuki tavşan 
öyle mi ya .. bize pahalıya maloluyor. 

Masraf hanesinde yalnız tavşanın yem 
:masrafı vardı. 

Ulisse Aarmaur sordu: 

alınız : rahatsızlığınız hemen 
ıeçer 

GRİPİ 

G 
icabında gtınde 3 kaşe alına

bilir.. İsmine dikat. TakUtle
rinden sakınınız ve Gripin ye-
rine başka bir marka verirler
se şiddetle reddediniz. 

r 
OD 

Yevml. styaat. Havadla ve Halk ıazetesı 

Yerebatan. Çatalç~e aokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 150 
· YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

270 
300 

Gelen eıJrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi Uzımdır. 

,1'9 .............................................. .. 
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. Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 

Telgraf : Son Posta : 
l Telefon : 20203 J 
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KUVVET ŞURUBU 

v • N T • 
1 

Ka1151xlık , kemik haatalıklan , dimağ yorgunlukları ile 
ritamhuizlikten dopıa blit6ıı zayıflıldan pçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmed icab eden bir kuvvet urubudur. Çocuk· 
l nnıza Vitalin ku et urubu vermekle onlan uğlam, i6J"' 

bftz ve nq' eli yetifti.rirainiz. 

v iT L • 
1 N 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtlyarlarm 
bayati kudret ve kunetlerini artınr. 

INGIIJZ KANZUK ECZANESi 
BEYOliLU - lsT ANBUL 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Devlet Demiryolları İ§letmc Umum M üdilrlüğünden: 
1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek Qzere müa bata 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bltirmif olmak; 
B) Türk olmak: 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 80 dan (dahli) Yukarı olmamak; 
D) Asgart bir sene için askerlikten muaf olmak; 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal servit

te çalıpnağa mAni bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi Uaanlar

dan birine vAkı.f olanlar 67 lira ilcretle alınacaklardır. 
3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü saat 1~ dı Haydarpaşa. 

Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malaıya, Adana AfyoD-t İzmir v Erzurum • 
işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır. 
5 - Talihler :işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6 - Kabul §erait ve evsafı hakkında daha fazla malfunat almak istlyenler iolet-

me merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (8588) 

~ 

Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 kalem muhtelif ampuller 15/7/1938 Cu
ma günü saat 15,30 da kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binaıında satın alı
nacaktır. 

Bu i§e girmek Jstiyenlerin 989,48 liralık muvakkat teminat ile kaııWWD. t.aylıl 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni g(ln saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpqada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıt.ılmaktadır. (3568) -

~ 

LITı 
JARDIN 

oautııu ve lltbatat ıW
falcırıoi öldiireo toıdw • 

Pempalı bplu deruaand• 
"at.ılır. Va dal kullaaılınata 

kzırdır . Ayruaa &atJD alıaacalt alı• 

•au yolrtut. Hata1at i~ öldüriici, 
e&bn ve oebatw içi• uraraııdır . Zıltirlı 

defildir. Pratik .. , ıaiie9irdi•. 

U-f eçqn: "· .,....... ,........ taıeta Vtfftf• N .. 1 

~ •Son Posta• nm ed nı: 49 ~ \ zim zevkimizi o~ıyan eğlenceler de S'U. Bu da DeHormanlı. Vurucu bir a-ı Feridunun sestni uzaktan duydum: 
bana iğreti, uydurma geliyor. İstanbul- dam. Çoluk çocuk sahibi. Karısı mut- - Biziz canını. Yabancı değll 

Ç 1 N A R A L T 1 da bir zamanlar türeyen yeni zenginler fakta yardım ediyor. Ayni zamanda - Al içeriye Yusuf ÇSVUf. 
de kendilerine eğlence fırsatıı çıksın yoğurd mütehassısı.. onun kurduğu Nazlı, s a Jal ""erld B y-
d. şaki - ·· t d'" - . un , e, .ı: , un ve 
ıye u arının çocuguna sunne u- yogurdu kimse kuramıyor. 

• Bürhan Cahid ~ ğünü yapar, ahretliklerini kocaya verir, . rakdaroğlu hep beraber oda.ya p-dUer. 
Dımağının menevişleri ne kadar açı- Beni bir gölge gibi takip eden Hasan eşi dostu hayrette bırakmak ister gibi ·" Bu geceyi de atlatınca artık raha- Bayrakdaroğlu çıkJJır gibt: 

lıp ne kadar işliyor? Bilmiyorum. Her- dayı sordu: avuç dolusu para sarfederlerdi. Bizim ta kavuşacağımı umuyorum. . - Bu nasıl düğün B yefend.1 oltu-
halde için 'en geçenleri izah edemiye- - Bey keyfin yok gibi? salon hanımlarının Sıdıka ile Zehir A- . Şu çekirge bulutu ba~dan bir fl~ muz?. dedi'. D.ışarıd kıyamet kopuyor, 
cek bir ifade aczi var. Tıpkı bir taş be- - Yorgunum Hasan day.ı. Başım da !iyi gerdeğe koymak için yaptıkları bu sın. siz içeride çile çıkanyonunuz. 
bek gibi. Bütün renkleri tabit olduğu ağrıyor. Sen misafirlere bakıver. Her- düğün de onlardan farksız. Bundan ~nra eskt sakin havama av- Onlara yer gösterdim: 
halde gene tabiat gibi fıfadesiz. Onu kes eğlentisine devam etsin. Yusuf ça- Ben de böyle bir düğün düşünüyor- det edeceğım. Artık üzüntüye, dediko- _ Affınızı dilerim. Biraz h lu~ 
hareket ettirmek için adalesile kon~ - vuşa da söyle kapıda bulunsun. Belki duın. Niyetim harman sonunda köyün duya dayanamııyonım. Kış başlayınca- olduğunu sa lem.iştim. Şimdi oş 1ınşuıı 
mak lfizım. bir şey lhım olur. bütün nişanlılarını evlendirmek. Gene ya kadar çiftlikte kalacağım. Soğuklar d · Y . HattA 

Bu gürültüden, bu gezintiden bık - - Emret beyim. Şimdi yollanın.. köyde olmak şartile bir düğün yaptır- gelince fstanbulda da kalmıyarak bir a ağrıyor. ~ var. so-
mış gibi içime bir sıkıntı geldi. Dedim Kendi kendime yahud Jalenin tesiri- maktı. seyahate çıkmayı düşünüyorum. yunup yatmayı duşünüyorum. 
ki: le telkin yaptığım için mi neden bil- Bu öyle olmadı. Bir kaç köyün nişan- Bu tath baya! 0 kadar !çim de~· Feridun parmaklarını başımda geı-

- Ben biraz odama çekileceğim. Siz mem hakikaten kendimde bir halsizlik, lısını gerdeğe koyacak masraf yalnız ld d ,,.,.. • ., • ..,, e ış dircll: 
eğlenin rica ederim. isteksizlik hissediyordwn. Ceketimi S'ldılaı.ya y.apıldıı. Bumdan sonra ben a ..... ~. e - Sahi, başın sıcald 

Jaleden başkaları ısrar ettHer. Niha- çıkardmı. Soyunmadan, geniş meşin ne yapsam s6nük kalır. Nazlının canı sıkıhnıştu 
ye't onları temin ettim: . şezlo$ uzandım. Dışarının gürültüsü ujultu balina Kapımm vurulmuı 16zlerimi agtı. - Fena oldu. Herkes sizi bekltyot 

- Sizi çok bekletmem merak etme- Bilmem neden bu eğlenceler, düğün- odama kadar geliyor. - Gi.rin1d Önıer bey. Akşam oldu. GeUnle ,ave1 
yin! ler, lar balolan bana hiç zevk vermi- Kapı vuruldu. Yusuf ÇAVUf gelmif. O- ;Yıusuf Çavutmı batı göriindik elfnizt apecekler. Hediyelerint alacak-

Ve ağır, iste~ adımla.rl'a dolaşıp yor. Bazı yeni zenginlerin eğlecee dtye na ·kapıdan aynlmamasını söyledim. - -. • .tal lftnrW UU,Orlılr. lar. Sofral&r kurulda. 
~,.,,,.. Pirdim. yaptıldtn masraflı Alemler aibl bu bl· Yusuf Çavuş çifWtin fklncl lmru.ou- - KbP1eıJ llıııdtul w.r). 
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Atatürk - Kral Karol mülakatı 
mühim akisler uyandudı 

Yuaa: 1' .... Örfi 

Baş döndürücü bir gezinti 
(Bqtarafı 1 tnci sa11fada) 

lüatm ve bu iş birliiinln Balkan paktı 
çm-çevesinin de fevk.inde bir yakınlığa 
varacağı söyleniyor. 
Bükreşte çıkan Semnaltil gazetesi de 

diyor ki: 

mamen hususi mahiyette olmakla be • 
raber, şehrimizdeki siyasi mahfellerde 
büyük bir alfilca uyandırmıştır. 

Romanya lhükıimet ricalinden bazı 

zevatın da Majeste Karolü hRmil: •Lu
ceafarul> yatında bulunmaları, bu zi -
yarete daha şümullü bir ehemmiyet at
fedilmesine vesile olmuştur. 

Ruhsarla babasr telefon. etmişler. 

cKafe- Dölape>de doktorla beraber bi
zi bekliyorlarmış. Bugün Parisi şöyle 
bir dolaşacağız. 

Fransada tuvalet aynası karşısına 
oturan üç saatten önce yerinden kımıl
danmazmış ama ben <>n beş dakikada 
işimi bitirdim bile!.. suratı sekiz kat 
kremle sıvamadan tuvalet yapmak ne 
kolay iş! .. Fransız kadınlarının usulü
ne uysam, Ruhsarm çekeceği vardı. 
Akşama kadar gezinoda bekliye dur -
sunlar! .. 

Babamla hemen bir taksiye atladık. 
Ruhsar sabırsızlanmış bile. 

- Aşkolsun!.: diye haykırdı ... Gece 
yarısı gelseydiniz! .. 

Fazla söyletebfür miyim? ... Bir ö
pücük. Barışıverdik. Günlük programı
mız epey dolgun. Az yer gezmiyeceğiz. 
Luvr müzesi, Bastil kalesi, Eyfel kule
ai ve daha bilmem nereleri? ... İlk işi
miz, yeraltı şimendiferile bir tanışreak 
oldu. Opera meydanının tam ortasında, 
yeraltına inen geniş bir merdiven, bi
zi bambaşka bir aleme sürükledi. Bu
rası sanki her katı Parisin binbir buca
ğına kol salmış bir apartıman. Duvar
lann taşhğım. en usta ressamların elin
den çıkmış. boy boy reklam tabloları 

belli etmiyor bile. Bilmem kaç tane ge
çiciler, kaç türlü merdivenler!... Bun
ların istikametlerini iyice bellemek ge
rek. Anlaşılıyor: Parisin yeraltı şimen
diferlerinde yolculuk edebilmek için 
yeR}'eni bia' hariiay! aylarca uğraşa
rak ezber etmeli. Parisin yerlileri bile 
çok defa şaşırarak istikameti bulabil
mek için memurlardan ~ardım dilerler
miş. Burada öyle bir taksimat var, ki, 
en küçük bir yanlışlık, şark tarafına 

gitm2k isteyeni iki saat ötedeki garb 
mahallelerine savurabilir. Doktor dos
tumuz, yeraltı Parisinin hayli usta bir 
Aşinası gibi. Döndük, dolaştık, saplık, 
yürüdük, yilrüdük, gene saptık ve kim
ıeye sormadan sayısı bilmem kaçı bu
lan istasyon rıhtımlarından birisine u
laştık. Etrafımdaki reklamların ikisini 
ıkumağa vakit bulamadım, bir kasırga, 
bir kıyamettir koptu, bir gölge ortah
ğı kapladı, bir insan seli boşaldı, bir in
san ordusu da içeri tıkıldı. Tren hare
ket etti bile. Nasıl bindik, ne oldu, na
ııl ezilmedik, ben de farkına varama
dım. Bu yolculuk ayrı bir san'at. Alış
mıyanların kan değil. Hele sinir has
talığına uğramak için birebir. •Metro> 
yürümüyor, sanki uçuyor. Bir sürü 
tayyare elele vermiş, uzun mahzenlere 
tıkıhmş, yeraltında bir hava hattı kur
muş gibi. Bu vagonların öyle acele işi 
var ki insan, istasyonlarda mola verilip 
verilmediğini çok defa farkedemiyor 
da. Yarım dakika içinde yüz elli kişi i
niyor, iki yüzü biniyor. İnilecek istas
yonu kaçırmamak için her an tetik ol
malı. Yeraltı şimendiferinin kendi de 
sıkıntılı galiba~. Başdöndürücü mah
zenlerde uçarken birdenbire caddele
rin tepesine doğru açılıyor. Bu sefer 
dört yan, Faris. Aşağıda bulvarlar ince 
bir şerid, bütün hızile giden otomobil
ler metronun hızı önünde birer öküz a
rabası haline geliyor. 
Ansızın doktorun sesi aksediyor: 

ı -· 1 - necegız .... 
Kapı dibindeki istife biz de katıldık. 

Sıradayız. 

- Etuval! ... 

:l 
cBu mülllrat arsıulusal bugUnkü vazi

yette Türk - Rumen münaaebatı dosta -
nenin takviyesi ve tavazzuhu için mes'ud 
bir vesiledir. Bu takviye keyfiyeti ise iki 
memleketin birbirinden ayrılmaz olduk
larına ve ayni barış gayesini gütmekte 
hemfikir ve hatta yevvücud bulundukla
rına delildir. 

Kral Karol yüce müttefikini ziyaret et
mekte cihana karşı bunu teyid etmek is
temi~tir. 

Politika gazetesinin Bükreşten istih -
barına göre Titülesko kral tarafından mü
hlın bi rvazif e ile Londraya gönderil -
mlıtir. Bu vazüe Karadenizde İngiltere 
donanması için bir üssübahri tesisile a -
llkadardır. 

Ercümend Ekrem Talu. •. 

Bu münasebetle, YugosJ vyanın Şö. 
valye Kralı müteveffa .rA .!ksandr·ın 

yarı resmi surette Cumhurreisim.izi zi -
yaretini hatırlatan siyasi mahfeller, b\& 
ziyareti müieakib Balkan Antantının 
kurulduğunu beyan ederek, Atatürk ve 
Majeste Karol arasında cereyan eden 
fikir teatisinden de Balkanlardaki suı.. 
hün tarsin ve takviyesi için hayırlı ne
ticeler beklenmesinin tamamen doğru 
olacağı kanaatini izhar eylemektedir • 
ler. 

Bükreş 

bildiriyor: 

Kral Biikreşde 
2 l (AA.) - Rador aıans• 

* Kral Karol, Luceafarul yatı ile, Ka
Geçen Cumartesi günü mütenekki - radenizde ve Boğaziçinde yaptığı ge • 

. . ren şehrimizi zi.yaret ederek, Cumhur- zintiden sonra bu sabah Köst~ceye 
Metrodan boıalan sel ar asında bız de ındl rebi Atatürk tle fikir teatisinde bulun- dönmüş ve 21 top ahmı ile karşılan -

- Hiçt.. dedim... Çıktığımız tara- ğınız caddeyi yeniden bulmak dahi baş- muş olan dost ve müttefik Romanya mıştır. Kral, hususi treni ile öğle üzeri 
fı!... lı başına bir if. Kralı Majeste Karol'ün seyahati, ta - de Bükreşe muvasalat etmiştir. 
Tqhlh~ha~o~az~~~n~yen Z~rAhld~~~s~ü~nb~arlil-~==~=~====~===================~ 

bir kırkayağın ayaklan sayılabilir mi? .. dan birisini takiben aşağı doğru indik, 
Hani resimler, portreler vardır: Ressa- sağa saptık, yeryüzünün en çalımlı ku
mın ustalığı gözlerden belli olur. Tab- lesi •Eyfel> 1n gölgeleri süzülmeje baş
loyu salona asarsınız. Hangi yandan ladı. 
baksanız resim size bakıyor gibi gelir. Küçüklüğümde ne vakit bir dolab 
Paris böyle işte. Neresine baksanız ay- beygirinin ooünden geçsem, gözUniln 
ni cadde, ayni sokak size bakıyor. Hep- neden bağlı olduğunu sorardım. Babam 
si de birbirinin benzer. Sayabilene aş- da üşenmeden ayni nekaratı tekrar e
kolsun!... Şunu seyredeyim, bunu gö- derdi: 
reyim derken on dakika ileri düştüğü- - Başı dönmesin diye!. .. 
nün insan farkına varmıyor bile. Ç1ktı- (Arkaıı vtır) 

Başvekil Partide mühim 
beyanatta bulundu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lavı Hasan Sakanın riyasetinde toplandı. 

Celse açılır açılmaz kürsüye çıkan Baş
vekil Celil Bayar İstanbuldan bugün av
det ettiğini ve grup azalanna Şefimiz A
tatürkün selamlarını getirdiğini bildir -
mesi üzerine allcş tufanile karşılandı. 

Herkes Büyük öndere şükran ve saygı
larının arzedilmesini istiyordu. 

Başvekil İstanbulda bulunduğu sırada 
dost ve müttefik Romanya kralı majeste 
ikinci Karolun İstanbulu ziyaretinden ve 
kendisinin arkadaşı Arasla birlikte kar
şıya gittiklerinden, majeste kralın A -
.tatürkle mülakatından bahsetti. Grup, bu 
ziyaret ve müllkat haberini alkışlarla 

karşıladı. 

Hatay işi 

Ankara borsası 
-···-

Açıhı- kapanıı fiatlan 21 - 6- 938 

ÇEKLER 

AçıhJ Kap1•117 
Londra 6,:23 6,23 
Nev-Yort 126,U 126,M 
Par Is 3,49ll 3,496 
Mlllno 6,6076 6,6075 
cennre 28,81li 2t,81li 
Am&terdam 69,6469 '9,6469 
Berlln 80,64 D0,64 
Brilk:ael 21,336 21,336 
Atin& ı,ı4 1,14 
Botya L6376 1.6376 
Praı 4,!!676 4 .3676 
Madrld 6.!n26 6,9226 
Varf()'Y& 2).626 23.626 
Budapeıt• 24.92 :u 9:4 
Bültret 0,9~6 0,9,,..6 
Belgrad 2,8626 2,8626 
Yoltohama lf>.37 36.37 
Stoltholm 32,1226 

Cenevreye bir nota daha verdik 
(841 tarafı 1 inci ıa]lfada) İtiraf etmek 18.zımdır ki halkda 

zifesinde mündemiç olan bitaraflıktan in- müsbet vak'alardan gayri her se\ e it'
hlraf eylemif olmakla muahaze eylemek- mad kaybolmuştur. Hususi veya res • 

tedir. mi sözl~me, yazılı veyahud yazısız 
Enternasyonal mehafil, Türk hükii - ahıd hepsi aylardanberi tecrübe ve 

.~etinin bu te~bb~sünün daha ziyade imti~andan geçti. Hayal sukutlarından 
ı, ari ve sembolik bır kıymeti haiz oldu- b d'. d' w. b' d h t - 1 d dır Filhakik A k aşımız onme ıgıne ız e ayre e • tu muta easın a . a n ara d' 

- M'll tl Cemi t' k · ıyoruz.:a hukUmetJ ı e er ye ı omısyonu . . . .. 
il k f··ıı münasebatta bulunuyor _ 4:Dikkat edilecek bır nokta var: Dun 

e anca u G b .. k . f k t d H 
d M k·"'r komisyon hukukt olarak mün aro, ugun omısyon, a a ara a a 

u. ez u t b' 1 . d . k d 
hasıran mandater devlet olan Fransa ile ayın ır çok yer erm e seçım ay ! 
münasebatta bulunuyordu. Türkler aleyhine müdahalelerle devnm 

Uiusun başmakalesi e~iştir. Bu müdahal.eler ra~am şekli -
nı almıştır. Garo yerındcn gıtınekle ne 

Ankara 22 (Telefonla) - Ulus bu sa -
bahki nüshasmda Falih Rıfkı Atayın 

lTesbit edelim> başlıklı bir başyazısını 

defterler battal olmuş, ne hileler düzel· 
tilmiştir.> 

cBayann sözünde bizim tarafımız -
neşretmektedir. Atay bu makalesinde 
Hatay milli davamızın bir tahlilini ya • dan gayet açık bir hakikat vardır: Ha• 
parak ezcümle demektedir ki: tay meselesi sür'atle hallolunmak mu· 

cBu şaşırtmaca oyununun artık niha- kadderdir. Bu hal ne gecikebilir, ne de 
yet bulma zamanı geldij'ine fÜphe yol. - Türk hakkı aleyhine olabilir. Millet 
tur. Fakat yarından öbür &üne yeni zu - Atatürk'e karşı hududsuz bağlılığını ve 
hurat ltarf1SI11da kalmıyacağınuza na - onun hükfunetine tam itimadı ile bu 
sıl inanabiliriz? mukadder neticeyi beklemektedir.• 

İspanya ve 
Kamarasında 

Çin harbi 
fırtınalar 

Avam 
kopardı 

Bundan sonra Başvekil, Hepimizin (BCll tarafı 1 inci ıayfadtı) 
S2, 1226 

MoakOY& 23,M26 13 M26 dan ileri sürülen diger taleblere de 
temas ederek, bu taleblerin tatbiki neti
~inde umumi bir harb çıkmasının mu
hakkak olduğunu ehemmiyetle beyan 
etmiştir. 

fikirlerin~ her an meşgul olduğu me - S 8 H A M pılmasını, Frankoya aönderilen eıya ü -
seleye ,geçiyorum> diyerek, Hatay işi - .--------r--------1 zerine ambarao konmuını, Çine para ver 
nin geçen haftadanberi geçirdiği saf - Açıı.ı Kap.., mek suretile yardım edilmesini ve İspan-

Anadoıu fiil. " eo 
hayı anlattı. Esaslı hatları itibarile te- pef1n ya limanlannda İngiliz aemilerinin ba -
mas ettiği harici işler hakkında daha A. em. " eo n.o!IU tınlmasından dolayı mukabelei bilıni -
fazla tafsilat istenirse içtimada hazır Bomonu - Nektar silde bulunulınumı istemişlerdir. 
bulunan hariciye vekili Dr. Arastan Allan ~ımento Ba!Vekllin cevabı 

Merkez Bantuı 
sorulabileceğini söyledi. · 

1 
Bankuı Bu tenkidlere cevab veren Ba~vekil 

Kamutayın her sene Haziran sonu- ·reıeton Çemberlayn ıerek Çinde, gerek İspan-

Sf> 9~ 
ltl 60 10 6t 
a 60 

ııa doğru mutadı olan tatiline işaret e- ltınıaı n Deftı. yada sivil halka karşı yapılan bombar-
derek bu hafta içinde Hatay işi hakkın- Şark Dellrmenl dımanların teessüfe §ayan olduğunu fa-
da Büyük Meclise kat'I beyanatta bu - ._T_er_1t_04 

____ ---'-------o11 kat buları önlemek için beyne'lınilel bir 

~ '" 
110 
i 

lunabilecek vaziyette olmazsa, mesele- 1 S T 1 K R A Z L A B akit bulunmadığını ve hükftmetin hava 
nin inkişafına göre Fransa ile aramız - Apıı IC.apuıı bombardımanları hususunda beynel-
da mevcud veyahud feshi ihbar edil - Ttı.rlt borcu ı P9t&n ıt 026 ıt 026 milel bir anlaşmaya vanlması için te-
miş fakat henüz mer'i bulunan mua - • • D -· şebbüsler yaptığını söylemiştir. 
hedeleri kaldırmak veya temdid et - • • ın • ı9 06 1' m Başvekil muhalif mebuslar tararın-

Loyd Corc kürsüde 
Bu müzakereler esnasında eski Baş-

vekn Loyd Corc söz almış ve Çember
layın beyanatını çok acıklı ve teessüfe 
şayan bularak demişitirki: 

- Şimdiye kadar hiçbir İngiliz hü
kfuneti, İngiliz gemilerine yapılan bu 
gibi tecavüzlere karşı bu kadar aciz 
kalmamıştır. 

Eğer ben başvekil olsaydım, gemi • 
!erimizi bombardıman eden tayyare • 
leri takib ettirerek, bu tayyarelerin üs
lerini tahrib ettirmiştir.• 

mek ve yapılacak harekete göre vazi - \, J ' 
~~~i;s~~l~l:a~:ı:~;~db~:~i;~~~! Grup wnumt hey'etl uzun Ukışlar - Avukatlara bir takım vecibeler veriliyor 
itimad isteyeceğini haber verdi. la tasvib cevabı verdi. 

(Bqtarafı 1 inci ıayfada) 1 tica, milli vahdet ve şuura muhalif da-
~ptlar otomatik açtldı, kapandı. Bo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ Amme hizmeti haline koyan bu projenin vaları kabulü itiyad edinen avukatların 

dejettni anlatacaktır. haysiyet divanı kararile meslekten çıkafanan sel arasında biz de inmişiz. Bizi 
buraya atan canavar ortadan kayboldu 
bile. Geniş merdivenler, bizi yeniden 
dünyaya kavuşturdu. Geniş bir nefes 
aldım. Rühsar güldü: 

- Başın döndü galiba? ... 
- Yalnız başım olsa! ... İçim, tersi-

ne döndü!. .. 
Koca zafer Abidesi, cEtuvab meyda

lllnın göbeğinde bu halime gülüyor gi
bi. 
Duraklamışım. Yanımdakiler gülme

ğe başladı: 
- Ne arıyorsun? ... 

J 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamullbmııı prmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannm alma -
J1lllL 

BDtnıı mallarımız hem kalite itibarile A .... 
rupaıwıkinden daha ylkaek Ye hem de ftat
ça ytlzde OTUZ daha aaudar. 

Toptan sabş yeri: Tahtakale caddesi No. 61 

Adliye encümeninde müzakeresi ta~ 
mamlanarak matbaaya verilmiş bulunan 
projeye bazı yeni hüktlmler tl!ve olun
m\litur. Amme hizmeU mesabesinde te -
llkki edilen avukatlık mealelinin gayesi 
llylha maddelerinde teıbtt olunmuş ve 
buna aöre avukatlara bir tak.mı hukuk 
w vectlbeler vdll<lii dbi onlara bazı 
ktllfeUer de tahmil olunmuftur. 

Bu kanun mucibince tesis edilecek ve 
dablı1 olarak Ankarada kurulu buluna -
cak barolar hayaiyet divanı, bazı salihl-
yeUerle ıecbla 9J~. Bu arada ir -. . 

nlrnalan esas bir madde halinde llyiha
ya konulmuştur. 

Bundan başka milli ve mesleki menfa· 
bakımından bir mıntaka dahilinde avu · 
katlık etmeleri muvafık görülmiyen a -
vukatlar gene haysiyet divanının kara -
rile o mıntakada meslek icrasından men
olunabileceklerdir. Ancak bu karann ve
rilmesi muayyen formalitelere Ubi tutul
muıtur. 

LAyihaya bazı disiplin cezaları için de 
hükümler konmuştur. Baro reislartnln 
100 liraya kadar para cezası vermeJe •
Wıiyetleri bulunacaktır. 
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YRAZ Ali 
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Yazan: A. B. 

Antuvan, madmazel Civannayı, büyük bir itina ile sandala indirdi. Kendisi de 
yolculara, kaptana ve gemicilere veda ederek yanına atladı ve uzaklaştılar 

- Nereden geliyorsunuz?ı 
Antuvan küpeştenin üzerine çıkıp 

ellerini boru gibi ağzının kenarına da
yı) arak cevab verdi: 

- Fondiden! 
- Niçin, top atıyorsunuz? 
- Uzaktan sizi görür görmez, se -

lamlamı,ya başladık. 
Yolcu Fransızlar, seslendiler: 
- Canım, doğrusunu söylesene ... 
Dediler ... Antuvan, elile onları 1skiıt 

etti: 
- Siz, işi hana bırakın. Ben şimdi 

gidip, bizzat kumandan ile görüşece
ğim. O zaman her şeyi anlatırım. 

Diye cevab verdL 
Megafondan tekrar ses geldi: 
- Siz, ıkimskni~?. Nereye ~diyor

sunuz?. 
- Mühim ve hususi bir vazüe ile 

Fransaya gitli)'()ruın. Derlıal kuman
danla görüşmek istiyorum. Bir sandal 
gönderiniz. 

- Yelkenleri mayna ediniz. Sandal 
geliyor. 

Bu muhavereden az çok hayrete dü
şen kaptan derhal yelkenlerin mayna 
edilmesi için emir verdi. Ayni zo
manda, üç Fransız gemisinin yelkenleri 
de indirildi. 

Kumandan gemisinden dört çifte bir 
sandal geldi. 

Antuvan, derhal kamaraya koşarak 
kapıyı açtı: 

- Buyurunuz, madmazel. Artık, en 
emin olabileceğimiz bir yere gidiyo -
ruz. 

Dedi. 
Kaptan, Antuvan ile Madmazel Ci

vannanın gemiyi terketmekte olduğunu 
görür görmez; bin eküyü kaybetmenin 
fecaatini düşünerek inler gibi seslen
di: 

- Mösyö!.. Gidiyorsunuz 
- E\•et... 
- Bin ekü? ... 
Topcu da, koştu geldi: 
- Mösyö! .. Tam, yirmi sekiz top at-

tım. Üç kere yirmi sekiz, tam seksen 
ciört eder. Yani... Seksen dört ekil ... 

Antuvan; her ikisine de, büyük bir 
soğukkanlılık ile cevab verdi: 

- Aziz dostum, kaptan efendi, size 
bin ckü .. ve şu topcu efendiye de sek
sen ekii borcum var. Söz verdiğim gibi, 
bu para size Nis'de tediye edilecektir ... 
Telaş etmiye hiç hacet yok. Nis kalesi
nin önüne demirleyiniz.. ve bu parayı 
bekleyiniz. Para tediye edilinceye ka
dar, her geçen gün için de masraf ola
ı ak yevmiye on ekü tesviye edilecek
tir. .. Eğer bu sözüme itimad etme1.se
niz, siz de benimle beraber geliniz. Si
ze, kumandanın huzurunda bir sened 
verev im. 
K~ptan ile topcu, birbirlerine yanık 

yanık baktılar. Kumandan gemisi ile 
bu kadar pervasızca konuşan bir adam
dan sened istemiye cesaret bulamadı
lar; 

seydiniz, belki de çok müessif bir hadi- ı nına götürün, kendisine teslim edin. 
se zuhura gelecekti. .. Siz, (Poyraz Ali Dedi. 
Reis) in emanetini kurtardınız. Öyle Antuvanın bu sözleri, kumandanın 
zannediyorum ki; kendisi tarafından, i- büsbütün emniyetini celbetti. Orada 
yi bir hediye ile bol bir teşekküre nail ciuran muavinine: 
olacaksınız. - Haydi!.. Rotayı tanzim ediniz. 

Dedi. Doğruca, Tulon limanına ... 
(Poyraz Ali) nin ismini işiten Fran- Diye, emir verdi. 

sız kwnandanı, derhal Antuvan'a ve 
Madmazel Civannaya büyük bir alaka 
gösterdL 

- Şu halde, derhal o gemiyi tevkif 
edeyim. 

Dedi ... Fakat Antuvan; derhal cevab 
v~rdi: 

- Buna, hiç lüzum yok, kumandan 
efendi. .. O gemi, bir İtalyan gemisidir. 
Ortada ciddi bir sebeb olmadık.ca onu 
tevkif etmeniz ,belki hükfunetler ara
sında bir hadise zuhura getirebilir. Ben 
size bunu bir şikayet olarak değil; bizi 
bir tehlikeden kurtardığınızı anlatarak 
size teşekkür etmek için söyledim ... E
ğer Poyraz Ali Reisi memnun etmek 
istiyorsanız, bizi doğruca Tulon lima-

' 
2 ................. _ ........ 
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SOLDAN SAÖA: 

ı - Vilayetten küçük. 
2 - Atın sırtına konulan - Atsısada. 
3 - Sıraya girmek. 
4 - İzabe eden - Bal yapan böcek. 
5 - Çok olmıyan - Kırmızıya. benıer bir 

renk. 
e - Müşabehet. 
7 - Çalgılı, tçldll gazino - tıhe. 
8 - Kandırma - Beyaz. 
g - Bir nevi gemi - Kedlsl meıhur olan. 

10 - Zaman - Banyo yapan. 

YUIARDAN AIAÖI: 

1 - Marangoı leUerlnden blrl - Adl. 
2 - Hatif 01ı.nJ7an - Kadın iaimlertnln ev

nllne getlrtleıı. 

3 - Çabuk - Efrad. 

9 10 
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• 
(HİLAL VE ZAMBAK) 

LOKANTASINDA 

Lokantanın kapısı, kasırgaya tutul
muş bir yaprak gibi açıldı. Şen ve şak
rak bir ses bağırdı: 

- · Bonjur çocuklar! .. 
Her taraftan birer hayret nidası fır

ladı: 
Antuvan, hem bağıra bağıra etrafına 

iltifatlar saçıyor; hem de kendisini ta
kib eden kalın siyah peçeli bir kadına 
yol gösteriyordu. 

( A rkaaı var) 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

22 Haziran 1931 Çarşamba 
ötıe neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk mu.stldsl. 12.50: Han

dls. 13.05: PlAkla Türk muslkl.st. 13.30: Muh
tem plAk neşrlya tı. 
Akşam neşriyatı: 
18.30: Plflkla dans musikisi. 19.15: Konfe

rans: Fatih Halkevl namına: Dr. FahretUn 
Kerim (Yaz ve sinir). ı9 .55: Borsa haberleri. 
20: Saat !~arı: Grenviç ırasadhaneslnden 
naklen. 20.02: Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tara
fmdan arabca şöylev. 2ı: cemal Klmll ve 
arkadaşları tarafından Türk musiklBl ve 
halk şarkıları. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: Plflk.la M>lolar, opera ve ope
ret parçaları. 22.50: son haberler ve ertesi 
günün programı. 

* ANKARA 
22 Bu.lran 1931 Çarşamba 

Ötle neşriyatı: 
12.30: Karışık plii.k ne4rlyatı . 12.50: Plflk: 

Türk musiki.si n halk oarkıları, 13.15: Dahl
ll ve harici haberler. 

Ak.fam nqri)'atı: 
18.30: KarJ,Şık plak netrlyatı. 19.lo: Turlc 

muslklBi ve halle .şarlcılan (Mukadder ve ar
kad!Lfları). 20: Saat lyarı ve Arabca neşri -
yat, 20.15: Türk muaik1.si n halk 'ar • 
kıları (Semahat ve arkadaşları> . 2ı: Konut
ma: Bayan Esmanın baoına gelenler (Şaldr 
Karaçay). 21.15: Stüdyo salon orkeatrası. 22: 
Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program ve 
İstlklil marşı. 

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

- Hacet yok, Mösyö. Sözünüze iti- 2 
...... ~~--1-

Bir doktorun gunluk 
notlarından 

m ad ediyoruz. 
Diye, mırıldandılar. 
Antuvan, Madmazel Civannayı, bü

yük bir itina ile sandala indirdi. Ken- ~ 
disi de yolculara, kaptana ve gemicile- 6 
re ayrı ayrı veda ederek sandala indi. 
Sekiz kürekcinin kuvvetli pazıları, bir 1 

ok gibi sandalı .gemiden uzaklaştmr
ken Antuvan Madmazel Civannanın 
kulağına eğildi: 

- Geçmiş olsun Mad.mazel... Cid
den büyük tehlike geçirdiniz.. ve cid
ien büyük metanet gösterdiniz. 

Dedi. 

• Gemiye çıktıkları zaman, Antuvan 
zarif l1:r reverans ile kumandanı se
lamladı: • 

- Kumandan efendi!.. Ben, Türk 
filosu kumandanlarından, (Poyraz A
li) nin yaveriyim .. Bu Madmazeli Fon
diden aldım. Tulona götürüyorum. Şu 
gerimi1,de kalan gemi, bizi takib etti. 
Rampa etmek istedi. Eğer siz yetişme-

t 

·······················-············-···········-··-.. ·· 
Boyabadda bir kaçakçı 

yakalandı 
Boyabaddan yazılıyor: Kaaabaya on 

saat mesafede Hacımahmudlu töyftııden 
tütün kaçakçılannın ıeçecell haber a
lınmıı, jandarma ve inhisar memurlan 
bir pusu kurmuflar ve kaçakçılardan Ha
cımahmudlu t~yünden Hasanı ıekiz kilo 
tütün ve bir mavzer tilfelil• 7atalanllf
lardır. Huu. adliy•J• vertlmı,tır. 

Midedeki 
Hazımsızlılılar 
MalOmdur ki yemeklerimlzi humetmek 
için midemtıin cldarlanndakl guddeler
den bir su, daha dolrusu bir UAr• lfra "
olunur. Bunun adına (Mide usarean der
ler. Ekşidir, içinde plpaln ve asld klorld
rlk vardır. 
Bu usareler, bllhuaa bu ulcl. Janl eql 
fazla ifraz olunur.sa midede huun çot 
çabuk vaki olur. J'atat akabinde dt 
mlde eqWtı, mide 1anması libl Arla 
duyulur. Bu ılbller mide tarhaıına pet 
müatalddtrler. Btr tıam hazımaızlıklar 
da vardır k1 bu UA?e 90k u lfra• olunur. 
O zaman hazım uzar, gazlar huıl olur, 
şlfkinllt, aılcıntı ıörtııtır. Tab1l t.dan de 
bu usarenin az ifru olunmuı qyabud 
fazla Uru olunmlWlla ıört dtllflı'. 
Blrlnclde salatalar, kızartmalar. sırtı, 

limon memnudur. tklncısınde ile aala· 
talar, 81rtl - llmon 1emelc calldlr. 

Onalı .... ,.. ..,.....,.._ ..... 
... , ...................... &imi ..... ................ .,.. ........... . 

Çok şayanı dikkat bir güreş müsabakası 

Çoban Mehmed ağustosta 
Tekirdağlı ile karşılcişıyor 
Güreı federasyonu Çobanın istediği müsaadeyi verdi. 
Bazı mütehassıslar " Tekirdağlı Çobanın karşısında 

10 dakika dayanamıyacakbr " diyorlar 

Senelerdenberi devam eden bir dedi- - Çobanı da, Tekirdağlıyı da eber • 
kodu nihayet müsbet bir neticeye bağ- sizler ve antremanlar esnasında bir
lanmış bulurunaktadtr. çok defalar seyrettim. Hele Tekirdağlı 

Türkiye profesyonel başpehlivanı Te- ile Çoban karşılıklı Galatasaray klü ~ 
kirdağlı Hüseyin ile karşılaşmak arzu- bünde idman yaparlarken bende hisıl 
sunu gösteren amatör ağır siklet güreş ettikleri intıba dikkate ıayandır: 
şampiyonumuz Çoban Mehmed federas- Kuvvet itibanile Tekirdağlı Çob.ın .. 
yon nezdinde yaptığı teşebbüsten müs- dan üstündür. Fakat teknik bakmınıdan 
bet netice .. almıştır. İki. ağır siklet pm- Çoban Hüseyine çok faiktir. Çoban Meh· 
piyanu agus1ıos ~ı içınde serbest gür- med gerek serbest güreşin. gerekle gre
reş müsabakas\ için karşılaşacaklardıı'l k b" k · likl in -'-•tı" .. .. d orumunun ırço ınce er e vlULU •• 
Gureş federasyonu bu musabakaya ai 0 b"l" k d ki T ki .1.lllı g·bı 

·· -.ı · · ld ğundan .. yun ı ır, arşısın a e r...,. ı 
musai:llUeyı vermı.ş o u mu.sa • . .. . t• 
baka şartları bugünlerde tesbit edile • sadece kuvvetme guvenen e\lrefÇIJl • 
cektir. etmek için her oyunu tatbik edft, İki 

Bütün güreş merakhlannı şiddetle a- kıymetli güreşçimiz kartılapcak olurlar· 
lakadar eden bu karşılaşma hakkında ;: bence Tekirdağlı Çoban MehmediJı 
spor muharririmiz Ömer Besim diyor karşısında mağlfıb olur ve mığlQbiyeti 

ki: için 10 dakika kafi gelir. 

. Bugünkü boks maçında zenci Luiz mi, yoksa 
Alman Şmeling mi kazanacak? 

Bugün Nevyorkta yapılacak olan 
Louis - Şmeling boks maçı, bütün ipor 
efkarı umumiyesini ziyadesile alika -
dar etmekte dir. 

Her iki boksör de zaferden emin -
dirler. Şmeling, paradan ziyade şeref, 
ve hakikat için çarpışacağını söylemek
tedir. Filvaki, kazandığı takdirde mil-
li bir kahraman mertebesine yüksele -
cektir. Ayni zamanda, boks tarihinde 
kaybettiği ünvanını tekrar kazanan ilk 
boksör olacaktır. 

Fikri sorulan eski dünya şampiyonu 
Dempsey: 

- Bu maç pek hararetli, ve o nisbet
te kırıcı olacağa benziyor. Zira Şme -
ling ve Louis gibi düşünen boksörlerin 
yumrukları her yumruğa benzemez. 
Her ikisi de bir yumrukla f8lllpiyon • 
luğu alabilirler. Şmeling bildiğimiz es
ki boksördür. Fakat Louis, Şmelingle 
yaptığı m~tanberi çok terakki etmiı, 
tecrübesi artmıştır. Bana kalırsa, kat'ı 
olarak söyliyememekle beraber, Şme -
ling kazanacaktır!» demiştir. 

Bununla beraber, spor muharrirle -
rinin ekserisinin kanati Louis'in kaza
nacağı merkezindedir. Ve maçın iki 
ravunddan fazla sürmiyeceği de ayn -
ca talunin olunmaktadır. 

Şmeling de ihtisaslannı şöylece an
latmıştır: 

- Atlas Okyanusunu 8 defa geç -
tim. Ve Louis ile ikinci defa dövüşmek 
üzere 1 1 O bin kilometre yol alınış bu • 
lunuyorum. Louis'i temizlemek için, 
bir sağ aperkatımı kullanmayı sevdi -
ğimi, hasmım pek iyi bilir. İki sene -
dcnberi bu dövüşü bekliyordum. Şam-

Zenci J oe Louu 
piyonluğu iki defa kazanan ilk boDör 
ben olacağım!• 

Yunan muhteliti Beyoğlusporla 
karşılaşıyor 

Atinadan gelen Panatlna.ikos, l'Aıo

sis futbol takımları muhteliti Perşeın· 
be günü ikinci maçını Taksim stadında 
Beyoğluspor takı.mile yapacaktır. 

Bu müsabakaya saat bet buçukta 
başlanacaktır. 

Maçı Güneş klübünden Şazi Tez • 
can idare edecektir. 

Bu müsabaka Yunan muhtelit takı· 
mm hakiki kıymetini belli edeceği i

çin hususi bir ehemmiyet kesbetmek • 
tedir. 

lsta n bul Defterdarı ıtında n: 

Sıra 

No. Adı Mahallesi Sokağı No. İfi Senesi ----------- ----------1 Ahmed tskenderpaşa Ahmediye 46 ratlıcı 
2 Rıza Kirmastı Süpilrgecller 40 Kahveci 
3 Rukiye Altay Kocadede İspanakçı 29 €be 

4 • • 
& Ali 
8 Mustafa 

• 
Babahasaıı 

• 

> > 

Şehzadeba~ı 243 Berber 
Oruçgazl 18 Bakkal 

7 Tayyar Karabq Fevzlpap 213/1 Berber 
8 Abdurrah • IMuhteıip 

936 
937 
937 

> 

9:16 
937 
936 

Verginin İhbar-
mlkdan name 

Lira No. 

7,45 12/62 
26,21 22/14 
9,28 18/~ 

19,62 18/8'3 
3,16 7JJ/6 
9,18 19/61 

40,32 1/53 

man İskender Lüleciyekta 2 Meyhaneci 936 6,6S 'l/66 
9 Mustafa AsımKarablf Löküncüler 47 Ekmek bayii937 51,18 19/30 

10 • • • • • > • > 10,80 19/29 
11 Hüseyin Fatmasultan Topkapı 146 • > > 2,12 19nt 
13 Keıork Muradpap Horhor 11 Kunduracı 936 14,60 'l/':17 
13 > Gureba • 10 > 936 9,08 1/f 

Fatih maliye ıubesine ballı yukarıda adı ve işi yazılan mükellefler yapılan 
aramaya rağmen göıterdiklerl adrealerd e bulunamamış ve yeni adreslerini de 
bildirmemi§ olduklarından hlzalarındıt yazılı kazanç vergilerine aid ihbarname-

lerin kendilerine tebliji mümkün olamamıştır. Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun Hl ve H2 inci maddeleri muci hince tebliğ yerine geçmek üzer.t keyfi-
.ret illa olunu. (3755) 



( Harici Askeri Kıtaah llinlan 1 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için 840000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmUJtur. 
Beher kilosunun muhammen fiatı 3 kuru§ 50 santim olup ilk teminatı 2205 lira, 

ihalesi 11Temmuz1938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler prtnamesini 200 
kunıı mukabilinde sabnalma komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 
3 iincü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarfiannı belli gün ve 
eaatten en az bir saat evveline kadar Kır klarelinde Tümen ,.ıınalma komisyo-
nuna vermeleri. c3626> --Ankara garnizon müesseseieri ihtıyacı olan üç yüz bin kilo sığır veya keçi eti-
nin kapalı zarfla eksiltmesine verilen fiat pahalı eörüldüğünden pazarlıkla ek
miltmesi 23 haziran 938 saat 15 de Ankara Levazım Amirlili Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli yüz yirmi bin lira ilk teminatı 7250 
liradır. Şartnamesi 600 kuruş mukabHin de komisyondan alınabilir. Kanuni Ti
caret Odası ve bu makamlardan alınacak vesikalarla belli eksiltme vaktinde ko-
'Jnilyonda bulunmalan. 

_.., 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihtıyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 

ıksiıtrneye konulmuştur. Kilosunurl muhammen fiatı 11~ kuruı olup ilk temi
natı 4125 liradır. İhalesi 8/Temmuz/938 Cuma günü saat 17 dedir. İatekliler prt
namesini 300 kuruş rnukabiHnde Satınalrna Komisyonundan alabilirler. TalilJ- ' 
lerin kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tüm Satınal-
Jna Komisyonuna vermeleri. c3775> 

"""""" 
Niğde ve Bor gamizonundakı birliklerin ihtiyacı olan 18,300 kilo ıığır eti ka-

palı zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 27/6/1938 Pazartesi günü saat 9,30 da Tümen 
Arttırma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 15534 lira 
olup ilk teminatı 1165 liradır. İstekliler prtnameyi hergün komisyondan parasız 
alabilirler. c 18> c3493> 

" """""" 
Kor Birlikleri ihtiyacı için kırdırılacak olan 1000 ton buldayın pazarlık sure-

tile münakasası yapılacaktır. İhalesi 24/6/938 Cuma günü saat 16 da Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma Komis
yonlarında görülebilir. İlk pey parası aşağıda yazılıdır. Talibler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Sa-
tınalma Komisyonuna müracaatları. c36> c3664> 

Öğütülecek :Muhammen İlk teminatı 
buğday mikdarı bedeli 

Kilo Lira 

382661 
98765 

137037 
60500 

182716 
54321 
84000 

1000000 

8059 
2353 
3160 
1252 
2894 
1295 
1781 -20800 

Lira 

587 
177 
237 
94 

217 
97 

134 -1543 

Hangi garnizon için 
olduğu 

Kırklareli 

Vize 
Pınarhisar 

Al pullu 
Tekirdal 
Malkara 
Çorlu 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu llinlan 

1 - Tahmin edilen bedeli cl0200• lira olan c6000, kilo kösele, 23/Haziran/938 
tarihine rastlıyan Perşembe güniı saat l 4 de kapalı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmU§tur. 

2 - Muvakkat teminatı c765> lira olup prtnamesi komisyondan her ıün pa • 
ruız olarak alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek!erı ka

palı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

Kaampapda bulunan komisyon başkan! ığma Jnakbuz mukabilinde vermeleri. 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen be deli c230> kuruı olan c5000> kilo vake
ta 23/Haziran/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat lG de kapalı zarf usu-
1ile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı c862> lıra c50> kuruıtur. Şartnamesi komisyondan 
her gün bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tmrifatına uygun olmak flzere tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka-

dar Kasımpaşada bulunan komısyon başkanlığına Jnakbuz mukabilinde verme -
lerl c3352> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

6415 ton Lavamarin kömürü alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 83395 lıra olan 6415 ton Lavamarin kömürü Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satmalma Komisyonunca 9/7/938 cumartesi 
rünü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname 4 lira 17 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak
bt teminat olan 5419 lira 75 kuruşu havi teklif mektublannı mezkar günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve ken dllerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki ves:ıikle mE'z kur gün ve aaatte komilyon müracaat-
ları. c366C» 

"""""" 
1077 ton adi kok kömilrii alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 25752 lıra olan 1077 ton adi kok kömilril AUerl Fabri
blar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 11/7/938 Pazartesi 
günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale E.'dilecektir. 

Şartname 1 lira 29 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 1931 lira .fO kuruşu ha\'i teklif mektublarını mezkCir günde saat 
10 a kadar komisyona vermelerı ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
tan. c3859> 

HALiL SEZER KARYOLALARI 
En tık ve en sağlam karyolalardır. Somyelerl düayanm en rahat 

somyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlarmdaJd mflllıeri ziyaret 
ediniz. 

Sirkeci, SaJJmmöiiid, Demirkapı a .. 111 No. 7. '1'11: lltn 
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Liseler alım satım Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Fiatı 

Ekmek 31640 10 

Sadeyağ 2496 100 

Dağlıç eti 7971 47 
Kuza eti 1387 47 

Toz şeker 4046 28 
Kesme teker 1059 30 

Yumurta 7683 1,5 
Soğan 2255 5,25 
Patates 2813 '1~ 

Pirinç 3464 24 
Kuru Fas. 933 17 
Kırmızı Mer. 75 12 

Un 1010 15 
Makarna M5 2l) 

Şehriye '17 25 
lrmik 612 20 
Pirinç unu 25 20 

Beyaz Pey. 923 45 
Kaşar P. 235 70 

Zeytin 734 32 
Zeytinyağ 816 l50 
Sabun 410 • 33 

16 kalem yq sebze : 15148 kilo 

30025 aded 

1500 demet 

t.f$ıgal kömürü 2300 kilo 6 
Odun (Gürgen l~ çeki 250 
Kok kömürü 15 ton 1800 

237,30 

187,20 

659,74 

108,80 

33,35 

74,92 

18,0I 

43,50 

68,37 

Tutan 

1943,38 L. 
tık teminat 

145;'75 

Eksiltmenin yapılacaiı gün ve aal 

7/7/938 Perşembe günü saat 10 da 

7 /7 /938 Peroembe günü saat 10,15 de 

7/7/938 Per§elllbe günü saat 10,30 da 

7/7/938 Perşembe günü ıaat 10,48 ite 

7 /7 /938 saat u ~. 

7/7/938 Perşembe gilnü saat 11,lS de 

.,/7/938 Per§t!mbe gUnü aaat 11,30 lı 

7/7/938 Perıembe günü Nat 11,M a. 

7/7/938 Perşembe günü lf&t 13,30 dt 

'1/7/938 Perşembe günü saat 13,45 le 

7/7/938 Perıembe fÖ.İDÜ sasıt 14 ile 

Komisyonumuza bağlı eündüzlü llselerden İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş ve J>ertevniyal liselerinin kamp iht1ya~ 
lan olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacutklarm yanlarında gösterilen gün ve saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu hususa aid gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacak ve ilk teml
catlar liseler muhasebecililine yatırılacaktır. İsteklilerin 938 yılı ticaret vesika~sı ve ilk teminat makbuzları ile birlikte 
belli gün ve şaatte komisyona gelmelerL 
Şartnameler komisyon Jelueterlijinden görülüp öğrenilir. (3774) 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

......,. altıJr·-ı PuMdaD .uda 
fllrstln (1 • 1) DlftD.ıOlll Du:nan 1M. ft ... 
ldODU ... •lllM 

KAYIP: l805 MoJı fOfOr ebll1etn.-aı a-
11 ettim. Yenla1ııl alacaiDDdu .....,nın 

hlkmü 7otıur. 
191 .................... ,. 

.llleUbl llMU 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kola yllk 
it yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar '1!'

rulmamalan için tahsile verecekleri aenedlerden batka bütün tube ve ajanaJ.uı.. 
mız G.ı.erlDe ftreCeklert havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, Mml 

-çar,m ctiTUIDda Tahmil aobğındakl emtea depomuz btirosunda idi lblerm 
.. t dolma buçukta on blf buçula, cumartesi g(ln1erl dokuz kçuktan ç IU 
))uçul& kadar kabul eürek emlrlllinl dr'atJe yapacapıp anedem. cima 



•• • Alman çelik sanayıının muazzam mu va 
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-
Günlerce Ye hayret Y • takdirle itele enen, raktbleriae kork11, deqet ıaçu • acu Oldutuna rajmea ea pahalı traı bıçaklanndaa daha mGkemmel HAS TRAŞ 

bıçağını urarla arayınız. 10 adedi 15 kuru,. Ha .. n ~epoıu. Toptancılara tendltt. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ HASAN Traş Bıçakları piyHada ea ytikıek meRllDI 
muhafaza etmekte berdevamdır. 

• • YAZ MEVSiMiNDE 
ZEVKLE RADYO DİNLENİ 

FAKAT ... 

"ÖRTİNG 
6 LAMBAll ·tr. 
~UPRA- $ELECTOR ' 

RADYOLARİYLE 

TUR Klve ve KiLi: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALAT A 
;se 5Lİ HAN ZÜL FA RUZ SokaJl 

-

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
DiKKAT! 

}!'az mevsimini Boğaziçinde ceçirmek için mekteblerin umumi tatilino intizar eden saym halkımıza mahsus 
1 Temmuzdan EylUI gayesine kadar 3 aylık fevkalade teozilitlı kart aboncmanlannın ikinci serisi buıündcn 
itibaren satılığa çıkanlmıştır. 

Bu kart abonemanlan - Üsküdardan - Üsküdar dahil - Çubukluya, 1lu91elihisanndan - Rwnelihisan dahil - İs • 
tinyeye kadar % 40 Paşabahçe, lleykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilata tabidir. 

0 10 40 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş 

yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş yerine 

(1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur. 
0 10 50 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 

Yeniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara 
kadar birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, ikinci mevki (2700) 
kuruş yerine (1350) kuruştur. 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi İcab 
·eden (234), ikinci mevkide (195) kuruş işbu kartların yukarıda yazılı tenzi
latlı fiatlarında dahildir. 

Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mmtaka farkı aran-
maksızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. · 

Kontrolü tesh il için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının ibıaz buyurulması yolculanmızda.n su -
reti mahsusada rica olunur. 

Kan çıbanları ve parmaklarının 
arasındaki kaııntıhar için 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traş yaraları, ergenlikler, ve 
koltuk altı çıbanlan için 

Ea çabuk " ea emia 

Sabah· Sabah 
öğle öQle 
akşam akşam 

her her 
Yemekten Yemekten 

Sonra Sonra 
Dif sağlamlığında harikalar rıratmatla meıhur oıan· yeaane dtı maou.oudb.r. 

DiLJ macunlarıoın inciıi 1'• ~rçalayınız ne mikropların, 
şaheseri olan Radyolinle ne de rahatıızlıklann tah-
dişlerlnizi muntazaman ribatından korkmayınız. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

TaraS}a isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arıuıuacla 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlaıınızı itaate · Ahştırınız 
Bunun en iyi çareti 

l PERTEV kWl!JjYANTiNI 
Heyecan, düş'Anme; Çarpıntılar 

ve Bayılmalar •.•• 
Küçük bir şiıe 

.K RDO 
Bunu hal için yegane çaredir. 

ilan Tarifemiz 
Birinci 
ikinci 

ıalaile 400 lrrmıı 
ıahife 250 • 

Oçüncü ıahif• ıoo • 
Dördüncü ıahif • 100 • 
iç aahifeler 60 • 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen blr müddei ıarfıiıda fu
Iaca mikdarda tlAn yaptıracaklar a1· 
rıca ten~ilatlı tarifemizden tıtifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ~«"yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der. 
pi§ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl illnlaruı.ı ald 
işler için şu adrese Jl.lürıcut edil· 
melidir: 

:lıincalık Kolleldlt •httett 
Kahramamac'le Haa 

Ankara caddetl 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

································ 
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