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·~· acar Bapekilinin Roma Sınai kalkınma 
segalıati ortaga mesele çıkarıyor y k. d • .h • .._ ann ı emır ı tiyacı ızı 

Macarlar da Çeklerden kar ılamak için 

metalibde bulunacaklar~!.~!=~!~:!!~ ~0!r'!!!':. 
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Macar Başvekilinin Roma Almanyadan gelen 
seyahati alika uyandırdı Sus vapurunda 

bir cinayet oldu 
Vapur bofazdan geçerken 

mürettebattan 
biri arkadqmı raraladı 
~·kJr•le._ 1'1 (Hususi) _ Denlzyolla• Karcıbükte ıtlr'ade ilerWren iftfG'l#n bir görünflf.. 

n ldar9ll mafmdan AJmanyacla inp et- Karabük, (Hususl) - Karabilk demir olacaklardır. Bütün Karabük müeaJ~ 
tidlm ~ tkincili Sus vapuru ve çelik fabrikalan inpatı silr'atle U.. 1erl, Jflbek fınnlar, haddehane, çelik w 
da bqllıı Umanımıu &elmiftlr· Sus gece !emektedir. Kok fabrikasmm 82 metre boru fabrikalan ge1eeek temmuzda tmna-
7an11 utanhula müteveccihen limanı· yükseklilindeki bacası tamamJınmıı ve men faaliyete geçmif olacaktır. 
mızdan aynlmlftır. İktısad Vekilinin Karabükü ziyaretlerin- Fabrika i§lemeye bafladıttan IODl'8.,. 

Gemi boludan girerken makine mil· de buraya bayrak çekilmiftir. Fabrika ve nede 350 bin ton demir cevheri ifli,ecek, 
rettebatıııdan iki yalcı arasında bir atız yüksek fırınlardan biri mart sonunda 450 bin ton kömür yakacak, biltfln profil 
kavpaı bag&termiftir. Kavga gittikce bitml§ ve tecrübe faaliyetlerine bqlamış (Dmımı 11 inci •rdtıdtaJ 

şiclcletlenmlf, netlcecle Rizeli Hüseyin, e-

line geçirdili bir bıçakla mürettebattan L d d °;:n Dalgakıranı .yaralamıştır. on r a a 



Her gün 

Yazı Çolc Old,lıı /çln 
Ba6iJn Konamadı · 

.............................................................. 
Macar gazetelerinde 
çahşan Yahudilerin 

sayısı tahdid ediliyor 
Budapefte, 17 (A.A.) - Matbuatta ça

hşan Yahudi muharrirlerin ve mesai nr
kadaşlan mikdarınm yüzde 20 olarak 
tahdid edilmesini derpiş eden kanun ah
kamına tevfikan ve dün gece hükumet 
tarafından bu babda isdar edilmiş olan 
kararname mucibince bütün gazeteler, 
20 ağustos tarihine kadar mezkur arka
datlarmın bir listesini tanzlın ve hUkQ
mete tevdi edeceklerdir. 

Kızllcahamamları 
yeniden yapıhyor 

Kmlcahamam, (Hususi) - Kızılcaha· 
mamlarının uzun senelerdenberi harab 
ve mühmel bir halde kalması ticaret ve 
kazançları bu hamamlara bağlı olan kazıt 
ahalilini çok müteessir etmekte idi. Son 
zamanlarda buradan giden bir heyet ta
rafından yapılan teşebbüs üzerine vilayet 
tnpat mühendislerinden Sabit kazamıza 
ıelmiş, hamamları gezmiş, sularını ölç
müı, bir kroki de tanzim ederek vllAyete 
vermiştir. Hamamların tadil ve ıslah su
retile inşasının altı bin küsur lira ile vü
cude geleceği tesblt olunmuştur. 
Varidatı diğer kazalara nisbeten çok 

fazla olan kaza hususi muhasebesine bağlı 
bu hamamlann yakında in§asına başla· 
nacaktır. Bu meyanda kasaba dahllintler.ı 
geçmekte olan gayri muntazam su mecn
sının da tehir plAnı mucibince kuaba a
halisi tarafından temizlenecek ve cere
yanı tanzim edilecektir. 

Herkesin hayatında bir dönemeç noktası vardır. Çocuk
luğunu geç;irip de gençliğe adım attığı zaman o noktaya 
varmış olur. Artık önünde muhtelif istikameUere açınnlJ 
milteaddid yollar vardır. Bu yollardan yalnız bir tanesi sa
adette nihayet bulur, ötekilerin sonu çıkmazdır. Bir insan 
için mesele de o tek noktayı bulmaktadır. 

Aile, muhit, mekteb itibarile iyi hazırlandınızsa, kulağı
nızı işitmeye, gözünütil görmeye alıştırdmızsa korkmayı· 
ruz. Dönemeç noktasına geldiğiniz zaman önünüze çıkacak 
yollar arasında t'l\ iyisini kolaylıkla bulursunuz. Çfüıld 
yanınızda bilgi, görgü, mantık ve muhakeme sizi tamamen 
irşad edecek olan birer yardımcıdırlu. 

Tehlike zili calar 
Çalmaz gerlnden 
Fırlayan lıedi 

/' .......... " ............................ -.............. ,, Malıaaını haataaının 

i HergUn bir fıkra ~ Karnında 
j Y b h 

• 
1
• i Unutan operatlJr 

1 aş a sıne ge ınce l ---~~ 
1 Orta ya§lı bi-r erkek karısile birlik-
: te gezmiye çıkmı.ıtı. Yanlarından 

1 sür'atle geçen bir otomobilin çamur- . 
luOu kadının mantosuna takıldı. Man· 
to yırtıldı. Kadın üzüldü, kocan kız
dı, birlikte karakola gittiler .. komuer 
ıordu: 

- Otomobil!n numarasını gfö·dü-
nüz mü? 

Erkek cevab "erdi: 
- Gördüm. 
- Unutmadınız ya! 

Türk, lnıiliz, ftalyan harb i - Unutmadım, çünka otomn!nlin. 

i numarası kanmın dofium tarihıle ay- Kansaslı bir Amerikan kadını apan-
aemileri Yugoslav d. d' ım Hem eU t , 
a Resmini gördüğünüz kedi Şikago it· ni i ı. ısite tutu Uf. en am 1& o ... • 

sularında falye grupuna mensup bir neferin sev· J Kadı~,. koca8!nı kolundan .~akaladı: muş. İyileşmiş. Aradan ilç sene geç .. 
Belırad, 17 (A.A.) - 23 temmuzda Ak- gilisidir. Tehlike zili çalar çalmaz, he-l: - Kafı, dedı, fazla. lafa. luzum 11ok tıkten sonra gene ayni nahiyede ağ -

denizdeki İngiliz filosunun bir kısmı Tri- men yerinden fırlar, itfaiye merdive - gidelim, ben mantom ıtw-tıldığı için rılar sızılar hissetmeğe başlayınca ken 
hiç kimseden fikdyetçi değilim! ' . ' 

kenica limanına gelecektir. Bir İtalyan nine tırmanır. Neferlerle birlikte aşa- disine rontgen muayenesı yapılmı§, ve 
filosunun gelmesi de beklenilmektedir. ğıya kayar ve yangın yerine gider. ·--·-·· .... • .. --·--··---' ooktorun ameliyat emuında, Aletler • 
Pravda gazetesinin atihbaratına göre 600 kilometre sür'atle den birini karnında unuttuğu hayretle 

temmuz ayında bir Türk kruvazörü de Hindistanda evli kadınların Uçan IBIJIJBl'e görülınüttilr. 
bu limanı ziyaret edecektir. grevi Resim, kadını ve rontgen filmini 

İngiltere Kralı ve Kraliçesinin Pa -
Mekaikada ecnebilere aid Haydarabaddan bildirildiğine göre ris ziyaretlerinde yapılacak tayyare gösteri_Y_0 r_. _______ _ 
altın, h-ÜmÜf madenleri bir çok kadınlar •evlilik grev• ine te- nümayişlerine iştirak etmek üzere cBo 

6 şebbüs ederek kocalarile artık birlikte ra• tipinde on İngiliz askeri tayyaresi 
zabtedildi yaşayamıyacaklannı ilan etmişlerdir. Parise gitmiştir. 

Mekıiko, 17 (A.A.) - Jeliko hükOineti Bu garib grevciler daha önce cManevi Hem takib hem de bombardımana 

Dikkatsizlikten ölenler 
artıyor mu# 

dahilinde maden amelesi hükumet me- cemiyet> isminde bir klüp teşkil etmi§- elverişli bulunan bu tayyarelerin sür- Büyük bir İngiliz sigorta kumpan -
murlannın da müzahereti ile ecnebi mil- ler ve~ her e~li ~~ın~ evli!ik bağını atleri saatte 600 kilometredir. Tayya- yası geçen seneye aid bir istatistiğin -
esseselere aid yedi altın ve gtimu~ ma- çözmege ve ıstedigı dıgcr bır erkekle reler bir hava taarruzu vukuunda İn- de dikkatsizlik neticesinde ölen insan-

evlenmeye haklı olduğunu kabul et - giltere sahillerini müdafaa etmekle 
denlni zaptetmlılerdir. Bunları 1ı:.ıetecek- ]arın ı'htı"yarlıkla o··ıenı-..:ıen ve sey -

• mişlerdi. mükelleftirler. İçlerinde yalnız iki k:şi cru 
lerdir. Şimdiye kadar başka bir memleket- bulunmaktadır. 1058 beygir kuvvetin· rüsefer kazalarına uğrayanlardan daha 
Leton tayJarc1eTi Sovy~t te em-saUne tesadüf edilemiyen bu ka- de bir tek motörle mücehhezdirler. fazla olduğunu tesbit etmiştir. Ölümü 

dm kanaati Hindistan gazetelerini pek intaç eden dikkatsizliklerden bazıları 
toprakları üzerinde rn:ı:l=ı meşgul etmekte ve grevcilere kar Almangoda en küçük talebe unlardır: 

Moskova, 1'7 (A.A.) - Tas ajansı teb- ş1 şiddetlt: -lıllClml edilintktedir. Grev - ş 
liğ ediyor: ellerin klUpleri pce ~güz zabıta kuv bile askerlik ögrenecek Tükürük ile yapıştırılan zarflardan 

vetİeri tarafından muhafaza edilmek - dudakların zehirlenmesile 9 vefat ve Letonyadaki Sovyet elçisi 13 temmuz Bugünlerde Almanyanın yeni ted -
tatlhlnde bir Leton tayyaresinin. Sovyet tedir. riJ ve talim programı neşredildi. Bu 34 ağır hasta, ateşe benzin atmakla 
hUdudu Uzetiıiden iki defa uçmuş olmau- Amerilcada bir zenci progr11ında mevcud bir çok kayıdlo.r 189 vefat ve 836 ağır yaralı, otomobil 
nı Leton h6kfunetı nezdinde protesto et- arasında aşağıdaki iki madde bilhassa idare ederken aynaya bakmakla -en 
,... memur ldilmiıtır. linç edildi dikkate şayandır: ziyade kadın şoförler- 22 vefat 32 ağır 

loTJtt maumatına göre bu h&diu, Mislıippi eyaletinin Roling Fork 1 - Tahsilin ilk devresinde bile yaralı, elektrik ütülerinin cereyan üze-
illt dtfa olatu vaki oımuı dtlild•r. Ve ıehrinde oeçenlerde bir zenci lin" edil· bulunan her Alman talebe mulln'ka be 

• -v ı inde unutulmasile 417 yangın zuhur ı.tton tlnutlttl lön umanlardı Söv- rniftir. Zenci ihtiyar bir marangozu öl- den! ve askert terbiyeyi iktisab ede -
1tt luad\ıldu Cllttlftdtıı btrçe>k defalar ut- dürmüftll. Halk cinayeti müteakib cektlr. :Bu terbiye arasında havacılık, etmiştir. ________ _ 
•Uflarcbr. tenclyi kovalıyarak taf ve yumrukla seri atesli silAh kullanılması,. istihkAm 

öldiltmüf, cestd.iııl ııtirip cürüm ye - ve gizlenecek yer yapmasını öğrenmek 
Ruvelt BG1Gk Okyanuıta rtnde bırakmı1ıarc1ır. de dahildir. 

cey l&a Japıyo Fakat bu feci hAdisenin en garib ta- 2 - Orta tahsili bitirip yüksek tah-

Koyan aklı 

Rivierra tepelerinde, 700 koyunluk 
bir sürüye hücum eden köpekten kor
kan koyunlardan 120 si, uçuruma atlı
yarak, parçalanmışlardır. 

r rafı halle aruında bir çok zencinin bu- sile devam etmek isteyen her Alma -
S.n Dl1tl0 cKalifornlya, 17 (A.A.) - lunmaaı, bunların da ıencinin linç e • nın ilç yabancı lisanı güzelce bilmesi 

lelllcumhur D. Buıvelt, Büyült Ok7a- dilınesine lftlrak etmeleridir. şarttır. 
auta bir cevelAn yapmak üzere dl111 u
fl.ln Hutton Jttuvazörüne binmittir. 

Kraliçe Mari Romanyayı döndU 
Bükreş, 17 (A.A.) - :Romanya \Talld~ 

kraliçesi Mari, bugün Lehistandan geç
mek IUretUe Dresd'den c~rncçı'ye g~l
miştir. :Kraliçe, seyahat yorgunlufu sebe
bile blr müddet burada kalmııtır. 

Bu gece, kralın treni ile Sinaya'ya dö-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
!stanbulda çıkan bir muhterem gazetede: ğildi, son bir iki günde tesis edilmif, olabilir ihtlmall ile te-
- Sabaha karp- Malatyadan telefonla bildirilmiştir. kay- lefon idaresine bil§ vurduk, oradan da: 

eli ile bir haber aördük.. - Yoktur, dediler. 
Derhal dilfCndük ki lstanbl.ll ile Malatya arasında telefon Bu vaziyet karşısında biz muhterem arkadaıımızın bu kay-

hattı henüa tNis edilmemiştir. Hafızanuıın bizi aldatabilme- dı dalgınhkla koyır.uş olacağına inandık, fakat ey o~uyucu 
li eııdifuile ~efon defterine baktık, orada da kayıdlı de- sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

ozun 
Üzüntülü bir gece 

G ünlerden cumartesi, saat gece 
yarısını bulmuş.. içimde bir 

üzüntü var .. gözüme uyku girmi)'or, iki
de bir: 

- Yarın ne yapacağım? 
Diyorum. Evet yann ben ne ya~aca

ğım? ... Pazar .. işim yok, çalışmıyacagım .. 
evde de oturmak olmaz, ama ben ııereye 
gideyim? 

Gözlerlınln önüne tramvaylar geliyor .. 
kalabalık, kalabalık, içlerinde değil, ba· 
samaklarında bile yer bulamıyorum. 

GöZierlınln önüne trenler geliyor. Va• 
gonlanndan birine zorlukla girebiliyo
rum. Ayaktayım. Elimle bir kanave kö
ıesini zorlukla tutabiliyorum. Sağımdan 
itiyorlar, solumdan çarpıyorlar, ayağı
mın nasırına basıyorlar. 

Gözlerimin önüne vapurlar gt:liyor. 
Tıklım tıklım dolu. Sağ kulağımla acaiö 
bir lisan konuşanların konuşmalarını du• 
yuyorum, sol kulağımla daha acalb bir ıı. 
san konuşanların konuşmalarını işitiyo
rum. Biri ba~ıtıyor, öteki kahkaha atı• 
yor, daha bir baıkası ıarkı söylüyor, ~· 
ha başkaları vapuru stadyom zanııetmış
ler, ellerindeki futbol topunu birbirleri• 
ne atıyorlar, futbol topu bir aralık bur• 
numa çarpıyor. Ben kızıyorum, fakat on .. 
lar gülüyorlar. 

Gözlerimin önüne plajlar geliyor. Plaj
da hiçte rahat etmeden çıktığım zaman· 
ki halimi düşUnüyorum. Ceblerim bom• 
boş kalmış ve ben ne yapacağımı şaşır• 
mışım. 

Gözlerimin önüne bir çalgılı bilhçe ge-
liyor. Garson uğruyor, gidıyor ve ben 
kalkmak üzere iken hesab pusulasmı ge
tiriyor, pşırıyorum. Kontrol ediyorum. 
gene f&§ırıyorum. Cebimdeki parayı he
sablıyorum. Eyvah param yetişmiyE:cekt .. 

Gözlerimin önüne bunlara benzer ben• 
zemez birçok şeyler geliyor ve bu birçoli 
§eyler bana birçok üzüntü verdikten son• 
ra gözlerimin önünden kayboluyorlar. 
Kayboluyorlar ama, üzüntüleri bir t:irlü 
içimden gitmiyor .. ve ben i§te bu yüzdeıı 
bu gete bir türlü uyuyamıyorum. 

*** -·-························································ 
Samsunda Halkavi faaliyeti 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi 
1938 yılı büdcesl 948S lira olarak tan4 
zlm olunmt.lftur. HalkeVi faaliyetleri 
bu yıl çok inktpf etmiştir. Her şuba 
faaliyet halindedir. Halkevi neşriyatına 
da devam olunmaktadır. 

Geçen e.y içinde 4 temsil veren gös-. 
terit şubesi bu ay da dört temsil vere· 
cektir. Ar ıubesinde piyano dersleri VG 
bando kursları muntazaman devam ct>
mektedir. 

Halk dershaneleri şubesi kurslnn 
yaz sebebile tatil etmiş ve daktilo kıırs· 
!arına devam edenlere diplomaları 

tevzi olunmuştur. Daktilo derslerini v• 
steno kurslarını ticaret mektebi direk• 
törü Saffet lrtenk bizzat idare etmif. 
çok iyi neticeler alınmıştır. 

Köy gezileri devam etmekte ve sos
yal yardım şubesi bu gezilerde uhdesi• 
ne düşen yardımları da yapmaktadır · 

Kırklarelinde gardan parti 
Kırklareli (Hususi) - Geçen cumar~ 

tesi günü gecesi Kırklareli spor klüQiİ 
menfaatine Askeri mahfel bahçesin<3• 
bir garden parti verilmiştir. Gele:ı da• 
vetliler 400 ü mütecavizcli. Zeybek ve 
kazak oyunları oynanmış; monoloğlu 
ve manzumeler ~ylenerek gece g~ 
vakte kadar eğlenilıniştir. --··············-·--···-··-.. ...;,,;., ·-.. ---·-]) -· ... 
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18 Temmm 

Demokrat devletlerin silihlanmaları 
ltalyada büyük akisler uyandırdı 

"Silô.lı garışı önüne geçilemigecek 
bir lıarbin başlangıcını teşkil eder,, 

FilisUnde Arablarla 
Yahudiler birbirierini 
öldürmekle meşgul 

Yafa, l7 (A.A.) - Bu sabahtanbcri 
Yafa civarında beş kişi öldürülmüştür. 

Telaviv'de üç Arab ölmüştür. Diğer ta
~af~an gene iki Yahudi tabanca ile bir 
ihti~ar Arabı öldürmüşlerdir, Ramal'da 
da bır Yahudi öldürülmüştür. 

~aarruzlar devam ediyor 
Kudus 17 (AA) Du" h'·kA ' · · - n u umet me-

murları tarafından ittihaz edilın'ız l 
'dd ıı· 1

:.- o an 
~. e .. ı .. ted~irler sayesinde FiHstinde 
dunkü gun nısbeten sükun" · · d ıçın e geçmi1-
tir. ~adde ve sokaklarında müteAddid 
devnyeler gezmekte olan Kudüs ve Ha -
fada her hangi bir hadise vukuun d ~ 

S' A(E E 
• Bir bardak suda fırtına 
• Hava golile devrialem 

YHan: Sellin Ragıp Em~ 

D aily News gazetesi birkaç gün 

evvel Alman generali (Rei· 

henau) a atfen bazı if§aatta bulundu. Al· 
man milli sosyalist fırkasmın bazı erka· 
nile hasbıhal edilirken söylenmiş olduğu 

iddia olunan bir takım sözlerdir ki ıfşaat 
adı verilen bu neşriyatın mevzuunu tt-ş

kil ediyor. İngiltere ve Fransada fazls 
ehemmiyet verilmemekle beraber gene 
asabi bir havanın husule gelmesini int:ıç 
eden İngiliz gazetesinin bu yazısına göre 
Alman generali İspanyadan bahsetmiş. 
Buranın Alman ve İtalyan harb malze
mesi için mekteblik ve tecrübe sahalı&, 
vazifesini gördüğünü kaydetmiş. Ay~i 
zamanda Cebelüttarığa tevcih edilmiş o
lan toplarla İngiltere ile Fransanın Af rı· 

8ir ltalyu gazetesi: "Bu sillh yanşı çok vahim ekonomik buhranlar çıkaracak mahiyettedir,, diyor 
Roma, 17 (A.A.) - Silahlanma meselesini m~~ubahl e- bqla~gıc'!1ı tefkil .ed~r, bu yarışı açan Fransa, İngilt.,re ve 

Clen Giornale d'İtalia, silah yarışının bütün av~ınd~n miln· Amerika ıır:.r hangı bır harbin mes'uliyetini çekeceklt>rdir. 
hasıran kendilerıne demokrat diyen avletlerın mes ul tutu· Vlkıl .bu sıl~ yarışını demokrasi devletleri muhik ~ö~ier
labileceğini yazarak diyor ki: .. ~e~ i~ın totalitf:r devletlerin tehdid edici hattı hareketini ile-

h" b' h a aır ıç ır aber alınmamıştır. 
Ma fih .. ~ memleketin bazı yerlerinde 

munferıd taarruzlar vukuu bild' ·1 ıat· 

Gerek Amerika, gerek İngiltere uııayi refahını münh~ı- rı su~p duruyorlar. Fa~t şunu itiraf etmeği unutuyorlaı· ki tiın silih &lpariıJerine medyundur. llu ııillh Y~• çok vahım totalıler devleıler. kendiler;ne aid olması llzım gelen toprak'. 
ekonomik buhranlar çıkaracak mahiyettedir. Silihlanma~ !ardan bir ~l§ bıle yer alamamışlardır. 
beraber ekonomik esaretten kurtulmak ve kendi ekonomıle- Fransız ıhti~t. zabitleri federasyonunun beyannamP.si, ts-

Akk
"'d ın nı"9.ı.r 
a a bir bomba yüzünden üç Arab 

yar.~a~m~~tır. Tedhişciler, bir Yahudi 
polısı oldurmüşlerdir. 

. He~ron yakınında bir Arab bir bomba 
ısabetıle telef olmuş, Saron'da da b' y 

rlni kendileri kurmak için çalıpıı İtalya ile Almanya höyle panyaya ~~rleştırilen İtalyan ve Alman toplarının Fas Tunus 
bir buhrandan kurtulabilirler. : ve ~zayın Fransad~n ayırmağı istihdaf ettiğini ilan' Ptm~k 
Diğer taraftan silih yarışı önüne geçilemiyecek bir harbın suretıle doğrudan dogruya tehdid ve tahrikte bulunmaktadır. 

h d' t dh' ır a-
~ ı. e ışciler tarafından itlaf edil • 

ınıştır. 
ka ile ve Akdenizle olan münakaleleri
nin tehdid altında tutulduğunu bildirmış. 

"Almanya Avrupada kendisine düşen 
mevkii işgal etmek istiyor,. 

Bir Alman gazetesi son •enelerde ltalya ve Alman1anın 
barbsiz hayati zaruretlerinden bir çoklanm tahakkuk 

Maarif Vekili 
Gümüşhane ye 

Kolombiya Milletler 
cemiyetinden 
çekiliyor mu ? Gidiyor 

Erzincan, 17 (Hususi) - Maarif Vekili Bogota, 17 (A.A.) - Kolombiya Reisi-

.. General Reihenau kendisine atfedılen 
s?zle~i söylemiş mi, söylememi.ı mi? Bu 
cihetı tesbit etmiye çalışmak bizlere d!.ış
mez. Fakat İspanyanın Alman ve lt:ıl
yan silihlarile harb malzemesine tecnibe 
~talığı. va~fesini gördügünü kaydct
mışse eksık soylemiş. Çünkü İspanya yal. Saffet ~rıkan bugün yanlarında Orge- cumhuru Lopez, Kolombiyanm MilleUer 

neral Kazım Orbay ve Vali Fahri Özem Cemiyetinden çekilmesine tarafdar oldu
olduğu halde mektebler, Halk Partisi ve ğunu ve bu babdaki kararın ittihazını ye
Halkevini ziyaret etmişler ve Kan kV- ni seçilen ve 7 ağustosta işe başlıyacak 

Berlin 17 (A.A.) - Frankfurter Zel· Avrupa aıyhedase!inin k~rarsızlıklarını yündeki nümune fidanlığını görmek ü- olan Reisicumhur Santos'a bıraktığını 
tung yazdılh bir "'"'""'akaled• 1934 ve VersaY mua esındenben Almanyanın zere Kana gı'tmic:l d. B k söylemiştir. , a& ~·· • • • • • "Y er ır. u a şam şeref-
1938 ağustosları arasında bır mukayese metalıbatına verilen cevablarm menfılı· lerine Ordu Müfetti-ı;:i taraf d 5 .. b· Burada mevcud kanaate göre, Kolom-

ettirmif olduklannı yazıyor 

n~.z .. Al~n ve İtalyan silahların~ değil, 
but~n dunya silah fabrikalarının yeni 
yen~. yapıp ta tahrib ve tesır kabiliyeti 
~enuz tecrübe edilmemiş olan büt.. . 
lah üh. un 81• 
. vem ımmatına tecrübe sabalığı va-

zıf esini gö .. H 

b
l . tac - -s ın an n ay b' 

fllparak siyaal mücadele bir har "' tine atfeden ırıezkilr gazete fiındl, kud- Yurdunda bir riyale! verilmişfü. Sa ın ıyanın MiiieUer Cemiyetindeki eski 
etmeksizin Almanya ve ftalyanın ı~J: reıli Almanya ile İtalyanın tazyikleri nllsafirimiz yarın Gilmilşhaneye ha~e- mümessili olan yeni Reiskumhur Santos 

_ruyor. erkes, biçare İspanya· 
n.~n ensesınde boza pişiriyor. Hakikatin. 
soylenmesi niçin can sıicıyor? Anlamı· 
yorum. zaruretlerinden birçoklarının tal karıısında bu cevablarm memnuniyet ve- ket edecektir. Milletler Cemiyetinde kalmağa tarRf dar-

etm.1§ bulunduğunu yazmaktadır. . . . kil 1 . -------- dır. 
B 

914 
d Almanyaya ne de rıcı bır fe a d.ıfını kaydettikten sonra, YUk k S I -lJın';.!az;~e ~:nı oJmasını bile- ~yanın .Avrupada kendisine Jl"k ta- se ovyet mec isi Jngiliz - ı::'.TQRSlZ 

Buna bir bardak suda fırtına derler. 

miyen İkinci Vilhelme şiddetle hücum et- bil olarak dupn mevkii i§gal etmekten A d 1 r 4 
mektedir. başka bir §OY latemeditinl yazmaktadır. nayasa a yapı an J b • ı • '"' • Bund b' k 

• • Ş l T ıgı . ~ ır aç sene evvel meşhur tay-

tadll
At k b 1 tt yarecı Viley Postun 19 gün k .. 
Cl 1 a U e 1 Paris l 7 (A.A.) - İngiliz hüküm - usur s.ıtatte 

* 

Fransa, siyası müzakerelerde 
daha aou basmak istiyor 

d 1 F Hava yolile y~ptı~: tayyare ile 
Moskova l 7 (A.A) - Sovyet R s ar arının ransaya yapacakları ziya - devrialem dur.ya etrafında 

F. R. S. meclisi, Kremlin'de ikinci top: ~t geçen ı.9 nisanda Paris ve Londra :i::ıvrialcm seyaha-
lantısını yapmıştır. hukUnıeUerınce ittihaz olunan hattı ha ti~ kısa zaman sonra tel:ra't" edildi. Gen,. 
. Meclis, anayasada bazı tadilitı it • reketln bir müeyyidesi olacaktır. Av - hır tayyareci, birkaç arkadaşile bu müd: 

tıfakla kabul etmiştir. Bu tadiliA t bı·l- rupayı tehdid eden tehlikeler Fran _ deti üç gu.. d k 
t 

·u . n, on o uz saat, sekiz dakı'ka 

hassa R. S. F . S. R. in idarı· ve mu"Jki sız • ngı z anlaşmasına hususıA bı'r on san l'k b • ıye 1 gi i aklın almıyacagıv bi • 

teşkilatına aiddir. mana vermektedir. İki memleket hal- mana · dl d' T r za k d b m r ı. ayyare Parise geldiAi za. 
Sovyet rieall hakkındaki pyialar ı a unu tamamile müdriktir. k s 

Paris 17 (A.A.) - Hariciye Nazın relerde daha ajjır basar.• ı.blb ..ıııı,-or 1937 teşrinievvelinde Başvekil Şo- =~işt~~ .. ::;•siınl tertibatı henüz bit-
B. Bone, Radikal Sosyalistler komitesi Paris 17 (A.A.) - B. Marpndo, 11 tem- Moskova 17 (A.A.) _ Havas muha- tan bu daveti yaptığı vakit İngiltere i· saat sonrL ub ki herkes tayyareyı birkaç 

la 

__ ,_ uh 1 .. İtal . a e iyordu. Tayyarenı'n dak-

tarafından verilen bir ziyafete riyaset muzda açı ~ olan m tariyeU hol& biri bildiriyor: , yanın arası açıktı. O zamandan· tınden evvel g ı . ., etmiştir. !llilll Müdafaa Sandılı Bonolarının Uıra- Sovyet R. S. F. s. R. yüksek mecli _ beri ~-ima Pario ile Londra araomda d • mesı Parıo tayyare mey 

Franıız Harici1e Nazırı Bone harici ıiyuettea bahseden 
bir nutkunda Fransızları çahşmafa daYet ediyor 

Nazır, Daladiye hükiim•ti tarafın - oı mtıııuebelile Fransarun mall vaıôyetl sinin toplantısı bir çok Sovyet ricali fark gozetmek lstem~ir. Bu seyahat ..::;;;;:,-,ı:e derece hayret uyan~ 
dan iktısadl ve mail sahada yapılmış o- Jıakkında ~t ~k llzere lille valr.U hakkında son zamanlarda hariçte dola- ık! memleketin arasını açma huswnın- . e yapılmak istenen büyük nıe
lan işleri hatırlattıktan sonra harici si- bir nutuk soylemlf ve bu nutuk radyo ile şan şayıalann esassızlığını isbat etmiş- daki bütün gayretlerin akim kalmağa :s;ıı:,:e.~~rikalı tayyarecllerde o ka-
yaset meselelerine temas etmiş ve şöy- neşredilmiştir. tir. mahküm olduğunu gösterir. .. - yu ır hayret uyandırmıştır 
le demiştir: Hatib, elde edilecek olan .. rmayenin Elçilere ayrılan locada Bayan Litvl· Krala hariciye nazın Lord Halifaks ~~~Ad1:';:~ar vazifelerinin lıarlcln.; •Fransanın kuvvet ve satvetinln her tamamile mi111 müdafaaya huredlleceli- nof ile kızı görülüyordu. Bizzat Litvı- da refakat edecek ve Fransız hariciye 1 ır §OY yaptıklarına kani bu-şeyden evvel Fransız vatandaşların sal nl söylemiştir· nof da hükUmet locasında Stalinden nazırı Bone ile mülikatlarda buluna _ ;r;;•anıı. Bütün dünya ta"""'" birliğine bağlı olduğu çok bedihi bir Virill• 17 (~) - Komilnlst !"'"" biraz .?t~e Sovyet reioi vekili Pet - caktır. c d k u _büyük muvaflakifet!nl tes'id 
keyfiyettir. Fransız vatandaşlan bir - tisi genel sekreten Torı:z burada soy - rovskı nın arkasında ve Lejorun yanın A e er en hız, burada istikbalinden ok 
birlerine karşı ne kadar muhabbet bel- ıedlği bir ~utukta, ~aııist devleUere da otunn~. Lejo! ile Petrovskinin ntalya meb'usunun , .:f!ııır !91e<liğimıİ'z genç bir mühend~ 
liyecek olurlarsa muhteşem miraSın& şiddeti• hucum etmış, Fransada hall< yanyana gorulmelen heyecan uyandır- cenaze merasimi ' yyareci lhamtyi kaylı•"-" •• 
tevarüs etmiş olduklan vatanına karşı cephesinin müttehid bulunduğunu ıı/Sy- mıştır. Çünkil Lejofun bizzat Petrovs- Ankara 17 (A.A.) - Vefai eden An- manın ıztırabını ce1'b···~•L 
ôlan vazifelerini o kadar iyi anlarlar, lemiş ve icraatın ~er~ lmadah~ ~y~de kiyBi tevkif ettbi~ şayialan dolaşmıştır. taiya mebusu Celil Mengillbörü'n""' .. Fa•" ,eıse düşmeye lüzum yok: Bu. 
daha çal k d h sakin olurlar. fiili, tamam ve muessır o sı çın <>- una muka ıl Ukranya liderlerin - cenazesi .b. ugiln öğle üzeri nacı bay • gun genç Amerikalıya nasib olan parlak ı.ş an ve a a ı..: .. : .. hi b' g ti · d ç b K · · muvaff ki · ~ansız di 

1 

. . d bu sayede Av- münist partw~ Ç ır ~yre esır- en u ar ve ossıor içtımada bulun- ram camımden kaJduııarak önde asker . • yetın daha şaşaalısını bir Türk 
rupada ce!;:;:'.~~e:ıe olan müzake- gemiyeceğinl i!Ave eylemiştır. muyorlardı. v_e ~uı;ka oıauğu halde Cebeciye gö - g~ncm~ yarın teınln etınlyeceğlnl bize 

( 1 
Bolada turuln•D! ve ş~h-~tliğe. defnedilmiştir. ~ soyliyebiUr. Çalışmaktan yılmamak 

Ankara Caddelerl
• su altında 

9 

isiCena~~d~ .Buyuk Mıllet meclisi re- laz~~· Muvaffakiyet ondan sonra ve 
AlalBrlı gBnB Abdulhalık Renda, mebus ve asker tabıatile gelir. Asıl olan budur 

Bo
lu 1 7 (Husu.,i) - Bu" yük' Önder arkadaşları hazır bulunmakta idiler · ·-·-·-- • Selim Ra E A . k ba ·--······............................. gıp meç tatürkün ,Doluya aya stıkları gü • _ ....... ·--- ·-................. - - ................ .. 

Evvelki gün Ankara ve civarına ya ğan şiddetli ~ağmur~:~ . bazı tahribat 
)aptığını, Ankarada evlerin bodrum ka tlarını sular ıstil.l ettigını yazmı.şt1k. 
~ukarıdaki resim, Ankara caddelerinden birini sular altında g&rtermektedlr

0 

nün yıldönümü binlerce halkın iştira • Sabalatan Sahalaa : 
kile bugün parlak bir surette kutlu • 
landı, coşkun tezahürat yapılmıştır. 

Kmlcahanwncla 
Kızıfcahamam, 17 (A.A.) - Atatüt·kün 

Kızılcahamamı terefiendirdiklerl 16 tem
muz gününü kendilerine bayram o1arak 
kabul eden ve dört yıldanberl bu mutlu 
günü büyük bir bayram olarak lrutlulı
yan Kızılcahamamlılar dün de bu yıldö
nümünü sonsuz bir sevinç ve nef'e içeri
sinde tes'id eylemişler ve Ulu Atalarına 
karşı olan içten sevgilerini izhar etmi§-
lerdir. 

/nglllz Kralı 
Londraga dllndll 
Londra 17 (A.A.) - İngiliz Kralı ile 

Kraliçesi bugün öğleden sonra İsko9-
yadaıı Londraya dönmiiflerdir. 

Fren tehlikesi 
İsa ile Musanın Aleme rahmet vad~ d" . . . anlaşılmı§ değildir. Bugünün yeni . en u~t';ll'ları ıkı hın yıl geçtili haldı 

zımsa insantıı..ın dala k k . ınanışları ıçın de yirmi asır beklemek ıa. 
& 1 ço çe eceğı var t 'ki insan depoları danıla daml boşalı · spanya 1 yıldır ateş ıçlnde .. Çinin 

l" kt a yorsa bunun sebebini uzaklarda aramava 
uzum yo ur. Bunlardan başka eskı bir A M , . .. . 

de yüzüyor Filistin .. 
11 

• d rzı ev ud var ki bugun kan içın· 
o diyara m.ukadd ~olde:ın e pıhtılaşan Arab ve Yahudi kanları tarıhin 

er ı ısı ıztıtıtbın en taze ifadesıdir 
Öyl "rü .. . zama: :o . nuyor ki dünyanın üç köşesinde devam eden bu mücadele uzun 

. ynı mıntakalarda kalmıyac.ak. Bütün gayretlere rağmen saha 
g~nışlemesi, ictinabı gayri kabil bir hAdise olacak. Vak'aların se 'Tin' .nın 
yuzle takib etmek beyhudedir. Avunmak, aldanmak olur Ki'tl l ~ ı guler d t · u e crın mukad-

era ına el koyanlar tehlikeyi o kadar aydınlık ördükler· . . . . hazırlıkları haıyet verici bir sür'atle ilerliyor. g ı ıçındtr kı harb 

Bu mühlik akıp büyük devleUer ağır bir elik h . . çalıpyorlar. Fakat asıl tehlikenin gittikçe ağ~laız am~~kesı ı~e fren ~apmağa 
mıyacatmı k1m temf.n eder? .,an çe ı yıgmlarınaan kop

Bür1ıanı Cahicl 



Daimi encümen azasından Avni Yağız bir muharriri
mize Ankaradaki muhakemeyi mevzuu bahıederek: 

"Bu bir karar değil azametli bir derstir 1" dedi 

Muhittin. V!tündağ kendisini karşıltyan larla beraber Hayda.rpqada.n çıkarken 
Temyiz mahkemesi dördüncü ceza şen bir muharririmize şunları söyle -

dairesinde muhakeme edilip beraet ka- ıniştir: 
ran alan İstanbul Vali ve Belediye Re- c- Bir hey'et aleyhinde yapılmış o
isi Muhiddin Üstündağ ile daimi encü- lan tasniat, Cumhuriyet adliyesinin 
men azaları dün sabah Ankaradan İs- yüksek irfanile karşılaştı. Kararda din-
tanbula gelmişlerdir. Valiyi, Umumi 
meclis azası ile Belediye ve Vilayet lenildiği gibi ve insan haysiyetinin is-
erkanı Haydarpaşa da karşılamışlardır. tidlB.l yolile asla yıkılmıyacağı• haki
:Vali, karşılamağa gelenlerin ayrı ayrı kati, en yüksek kürsüden haykırıldı. 
ellerini sıkmış cgeçmiş olsun• lara te- Bundan daha beliğ bir söz olamaz ki, 
şekkürlerle mukabele etmiştir. benim buna birşey ilave etmekliğime 

Beraet edenlerden, daimi encümen lüzum olsun. Şuna kaniim ki, bu bir 
azasından Avni Yağız, kendisile görü - karar değil, azametli bir dersdir. 

Limanda bir sandal 
Devrildi 

Eski Salıpazarında oturan Ahmed dün 
983 numaralı balıkcı sandalı ile Güneysu 
vapurundan üç amele ve bir gümrük 
muhafaza kolcusu alarak Fındıklıya gi
derken, ameleden birinin ayağına d:imen 
ipi takılması yüzünden sandal devıile-

rek içindekiler denize düşmüşlerılir. Bu 
sırada hadise yerinden geçmekte c,lan 
Liman idaresinin 2 numaralı romorkörü 
denize düşenlerin hepsini kurtarmış ve 
Fındıklıya çıkarmıştır. Zabıta ve Deniz 
Ticareti Müdürlüğü kaza etrafında 1ah
kikata başlamıştır. 

-----~--

Poliste: 

\ Bir kız on metre 
Yüksekten düştü 
Samatyada oturan Terzi Koçonun kı

zı 2 7 yaşında Foko, dün küçük karde~i 

Anastasıyanin sözünü dinlemiyerek so
kağa çıkmasına sinirlenmiş ve bu sıra-

da asabi bir buhrana uğrayarak on 
metre yükseklikteki pen~ereden demir 

yoluna düşerek ağır surette yaralan -
mıştır. 

Foko konuşamıyacak bir halde imda
dı sıhhi otomobili ile Haseki hf!sta-

nesine kaldırılmıştır. 

Mllteferrik: 

., 

Borsaya yurdun her tarafından yeni mahsul gelmeğe 
başlamıştır. Arpa fiatları eski seviyesini buldu 

Yurdun her tarafından bursaya yaz
lık yeni mahsul gelıneğe başlamıştır. 
Trakya ve Mersinden gelen sert buğ
daylar piyasanın ihtiyacına kifayet e
decek dereceyi bile geçmeğe başlamış
tır. Yeni mahsulün idrak edildiği sıra
larda biraz yükselen arpa fiatları da 
varidatın fazlalığuıdan eski seviyesini 
bulmuştur. 

Trakyanın bazı mıntakalarında ku
raklık başgöstermiştir. Bu kuraklık bazı 
mahsuller üzerine menfi tesirler yap
mağa başlamıştır. Bu yüzden kuşyemi 
ve sisam fiatlarında bir mikdar tereffü 
görülmüştür. 

BUGDAY: Ziraat Bankası eski esas 
üzerine satışlarına devam etmekte ise 
ele peşin para ile mübayaatta buluna
mıyan bazı tacir ve değirmenciler mü
bayaatını serbest piyasadan yapmakta
dırlar. Trakya, Mersin gibi sert buğ
day yetiştiren mahallerden şehrimize 
bol mikdarda mahsul gelme -
ğe başlamıştır. Son günler -
de Samsun sert buğdayları da 
bir hayli gelmeğe başladığından fiatlar 
hissedilecek derecede düşmüş ve ban
kanın koymuş olduğu 5 .20 paradan 

329 1 t bb• daha noksanına sat~lar yapılımştır. 
JI 1 1 IJO Geçen hafta içinde şehrimize takti-

i t 1 t ben dört bin ton kadar buğday gelm.:ş-mez Un arının op an fSJ tir. Birinci beyazlar 6.25, yumuşak be
Mektebi Tıbbiyenin 329 yılı mezunları yazlar 5 .28, sertler 5.15 paradan satıl

kadar iş olmuştur. Trakya cinsleri j8-
6 l, Sıvas malları 40 kuruştan muamele 
görmüştür. 
DERİLER: Keçi derilerini yerli de

bağlar ve ihracat alıcıları aramakta .. 
dırlar. Çiftinin fi.atı 150-155 kuruş a
ralarındadır. Tuzlu kuru koyun der i
leri sanayide daha fazla kullanılm, ğa 
başlandığından bu mallara istek faz~ 
lala!fffiıştır. Fiatlar 38-40 kuruş ara~ 
larindadır. t 
Yarı işlenmiş meşin ve sahtiyan de-.' 

rileri de piyasada aranmaktadır. 
Ağır sıklette oğlak derilerinin Tı e k· 

ya mallarına yerli fabrikaların müba .. 
yaatı devam etmektedir. Son günlerde 
Sovyetlerin piyasada tedkikatta bulu
narak nümune almağa ba~laması piya· 
sayı bir kat daha sağlamlaştınnı~tır. 
Çifti 115-120 kuruş aralarındadır. 

Yerli ve ihracatcı alıcılar tarafından 
Trakya ve Marmara sahili mallarınc1:m 
kuzu derisi mübayaa edilmektedir. 90-
100 kilo gelen kuzu derileri 115-120 
kuruş arasında satılmaktadır. 

Toplantılar: 

Bakırköy Halkevinde elişleri 
ıergisi 

Bakırköy Halkevinden: Evlnıia Sosy.'1 
Yardım şubesi Elişler1 sergisi dünkü Pazar 
günü saat 14 de Halkevi binasında açılmı§
tır. Sergi 24/ 7/ 938 Pazar günü akşamına ka 
::tar hergün saat 15 den 18 ze kadar umuma. 
açıktır. dün Büyükadada Akasya otelinde topla- mıştır. 

narak mektebden mezun oluşlarının yir- ARPA: Trakya ve Mersinden şehrin ............................................................. . 

mi beşinci yılını kutlulamışlardır. 1329 ihtiyacından daha fazla mikdarda arpa ~~~~~~~~~~~~~~~·~~:~~~~~~] da tıbbiyeden mezun olan 117 hekimden gelmeğe başlamıştır. Fiatlarda geçen R A D V O 
63 tanesi bugün hayatta bulunmaktaıiır. haftaya nisbeten cüz'! bir düşükliık 
Dünkü toplantıda, bu 63 hekimden 26 ta- vardır. Anadolu malı birahk arpalar ~ - · - · -
nesi bulunmuştur. Bunlar arasında Bur- 4.05, Trakya yemlik 4.15 paradan mua- Bugu·· nku·· program 
sa saylavı Dr. Osman Şevki Uludağ, Ordu me~e görmektedir. 
saylavı Ziya Naki, Heybeli sanatoryumu Mısır satışlarında kayda değer bir 1 S TAN BUL 
sertabibi Tevfik İsmail, Haydarpaşa Nü- y:enilik olmamıştır. Yalnız geçen h afta 18 Temmuz 1938 Pazartesi 
mune hastanesi kulak mütehassısı Naci, fçinde glikoz fabrikalan tarafından ÖÖLE NEŞRİYATI: 
nisaiye mütehassısı Süleyman Fehmi, fazla mikdarda aranan beyaz mısırlara 14.30: PHUda Türk musikisi. 14.50: Hava
Cerrahpaşa bevliye mütehassısı İhsan A- karşı talebler azaldığından fiatlar bir dls. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh-
rif, cildiye mütehassısı Hayri Ömer ve Ad 1 telif plak neşriyatı. tnikdar gerilemiştir. apazarı ma 1 AKŞAM NEŞRİYATI: 
diğer maruf doktorlar da vardır. .. 05 Ad I beyaz mısular "'· , a ma ı sarı mı- ıa.30: Plılltla dans musikisi. 19.15: Rıfat 

Dünkü toplantı çok samimi olmuş, A- sır 4.1 o, Karabiga, Bandırma ve bu a- ve arkadaşları tarafından Türk musıklsl 
nadoluda bulunan bazı mezunlar <la bu yar mallar üzerine -4.15 paradan, az (Nehavent). 19.20: Çocuklara masal: Ba~an 
toplantı için gelmişler, birbirlerinı uzun mikdarda muameleler olmaktadır. Nine. 19.55; Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: 
zaman görmiyen eski mekteb arkada~Ja- Grenvlç rasadhanMinden naklen. Mustafa. 
rı kucaklaşıp öpüşmüşler, uzun zıunan KUŞ YEMİ: Trakyanın bazı mınta- Çağlar ve arkadaşları tarafından Türk mu-

kaları kuraklık tehlikesinden muztarib sikisi. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza. 
müsahabcde bulunmuşlardır. Eski mı:k- ır. uı t t d b ·· ı 21 s t bulunmaktadır. Son yağmurlardan Do6r ara ın an ara ca soy ev. : aa 
teb hatıraları tazelenmiş, bir arada ye- ayarı. Orkestra. 21.30: Fasıl saz 
mek yenmiş, öğleden sonra da, Büyfıka- Trakyanın istifade edemediği haber a- hey'eti: İbrahim ve arkadaşları ta-

Bir çocuk dut ağacından dlişerek Şirketi Hayriyenin mehtap alemleri dada bir gezinti yapılmıştır. lınmaktadır. Kuraklığın kuş yemi ve rafından Türk muslkisl ve halk 
yaralandı rağbet görüyor yazlık diğer mahsule oldukça zarar şarkıları (Karcığar faslı), 22.10: Müzik ve 

P• •d 5 o o erdiö-i söylenmektedir İlk tahminler varyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden nak-
Mecidiyeköyünde Kuyu sokağında 12 Şirketi Hayriyenin, Cumartesi gün- ıyasaya yenı en v A I:> • •• ... !en. 22.50: Son haberler ve ertesi günün pı·og-

numaralı evde oturan korucu İbrahimin leri öğleden sonra tertib ettiği alatur - hilafına bu sene mahsulun dıger sene- ramı. 23· saat ayarı. 
yedi yaşındaki o~lu Mehmed Yılclmm ka sazlı ve alafranga cazlı tenezzüh taksi otomobili çıkarıldı lerden daha noksan olacağı muhakkak- . NIWW 

dün, dut ağacından düşerek başıncfon postalan çok rağbet görmektedir. Şir - tır. Bunu nazarı itibara alan tacirler A N KARA 
yaıalıı.nrnıe. tedavi için Şişli Çocuk has- ket bu tenezzüh vapurlarından halkın Piyasaya son aylarda beş yüz yeni daha §imdiden piyasada mevcud kuş 18 Temmuz 1938 Pazartesi 
tanesine kaldırıınıı~tı:r ciaha fazla istifade etmesini temin mak taksi arabası çıkmıştır. Eski taksiler- yemlerini toplamağa başlamışlardır. ÖÖLE NEŞRİYATI: 

Bir boyacı düşüp yaralandı sadile 100-125 kuruş olan bilet ücret- den mühim bir kısmına kırılır, fakat Fiatlar geçen haftaya kıyasen hissedi- 14.30: Karışık plak n~riyatı. 14.50: Plaltla. 
Kadıköyünde ;guşdlllnde Bahariye cad - lenui 15 kuruşa indirmiştir. Şirket, dağılmaz cinsten cam takılmıştır. Tak- Iecek derecede yükselmiştir. Haf - Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 

dtslnde ~3 numaralı Doktor Necmeddin Rifa- Ağustosda yapılacak ikinci büyük meh si arabalarının sayısı bir taraftan ço- ta sonunda piyasa Tekirdağı teslimi ve haberleri. 
'·l ~ } k b' t f d AKŞAM NEŞRİYATI: tın evini boyamakta olan Rıdvan isminde... tap alemi için de şimdiden hazırlıkla- ga ır en ır ara tan da yeni otobüs % 2 analiz kilosu 6.32 para an ka - 18.30: Pllk neşriyatı, 19.15: Türk musı ... 

boyacı üç metre yükseklikteki iskeleden dü- ra başlamıştır. hatları ihdas edilmektedir. Şoförler panmıştır. kisi (Makbule>, 2o.oo: saat ayarı ve Arabca 
~erek muhtelif yerlerinden ağır surette ya - --------· Cem· ı· ·a h t· 1 ıye ı ı are eye ı top anmış, tak- SİSAM: Trakyada fazla mikdarda neşriyat, 20.15: Türk mus1kls1 ve halk '}ar .. 
rnlanmış, tedavi için Haydarpaşa Nümune Bir otomobil 8 yHtnda bir çocugu" silerin bir an ev 1 t hd'd ' . b 1 d ' d kıla <H d ) 2100 K f a.ns· eş k ~ hastanesine taldJrılmıttır. -.r . w ve a 1 ını e e ıye- istihsal ve istihlak edilen sisamdan a . rı an an • · : on er · ev e 

yaraladı d~n ıstemege karar vermiştir. Dokuz k kl kt .. .d d"ldiw. gı"b· b"r Süreyya Aydemir), 21.15 : Stüdyo salon ot -
Bir motör tutuştu t k · b ura ı an umı e ı gı ı 1 kestra.sı, 22.00 Ajans haberleri. 

Ç 
Şöför Ali Rıza idaresindeki 1804 yuz a sı ara asının şehirdeki ihtiyacı mahsul alınamıyacaktır. Bunu nazarı ............................................................. . 

Saray sineması sahibi Mihoya ai<l a- karsılıyabı'lecegw · t h · d ı numaralı otomobil dün Boğazkesen • ı, a mın e i mekte- itibara alan Trakya değirmencileri şeh-
taloğlu motörü evvelki gece Büyükada dir caddesinde oynamakta olan 6 yaşında · rimizden sisam mübayaası için teşeb-
iskelcsinde demirli bulunduğu sırada Doğan adlı bir çocuğa çarparak muh - büsatta bulunmaktadırlar. 
benzin deposunun tutuşmasile yanmıya telif yerlerinden yaralamıştır. Yaralı Ziraat Vekili geldi, Şehrimizde geçen seneden müdevver 
başlamış, ehemmiyetli bir hasar olmauan çocuk Şişli çocuk hastanesine kaldırıl- Anado/uda ledkik tahmin olunan stok mikdarı 3000 çu-
itfaiyc tarafından söndürülmüştür. mış, suçlu yakalanmıştır. Seyahatine çıkıyor val kadardır. Trakya yağhaneleri mev-
Bir otomobil ile bir kamyon çarplŞh * Göztepede Tanzimat sokagrında z cud stokların bir kısmını mübayaa ile iraat Vekili Faik Kurdoğlu dün sa-
Şoför Armür idaresindeki 1571 sayılı 22 numaralı evde oturan muallim Sa- bahki ekspresle Ankaradan İstanl.ıtıla eksiklerini bu suretle kapamağa çalı~-

otomobil ile şoför Münir Yılmaz idaresin- Hihaddin oğlu 15 yaşında Mustafa E - gelmiştir. Vekil bir iki gün şehrimizde maktadırlar. Bu sebeble bir, iki hafta 
deki 3716 numaralı yük kamyonu dün renköyde Bag~ dad caddesinden geçer - evvelisine kadar 16.50-17 kuruc::tan sa-kaldıktan sonra Garbi ve Orta Anadoluda -ı 
Osmanbeyde tramvay caddesinde çarpış- ken Baki idaresindeki hususi otomobil tılan sisamlar 18.50-19 kuruşa kadar uzunca bir tedkik seyahatine çıkacaktır. 
mışlardır. Çarpışmada nüfusca bir zayi- çarparak kendisini başından yarala - Bu seyahat esnasında, Vekil, büyük zi- yükselmiştir. 
at olmamış, yalnız otomobilin sağ çamur- mıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, raat kongresi hazırlıklarına aid temaslar- Mersin ve Antalyada mahsulün nor-
luğu hasara uğramıştır. suçlu yakalanmıştır. da da bulunacaktır. mal bir vaziyette olduğu haber alın-

55 yaŞında bir kadın motosiklet Bir ıözlükçü boğulurken kurtarıldı mıştır. 
altıııda kaldı Kurnkapıda Gedikpaşa caddesinde Bir aile ciğerden zehirlendi TİFTİK: Kayda değer bir değişiklik 

Kızıltoprakta oturan tesviyeci Ahdul- oturan gözlükçü Kiryako dün Yeni - Fatih Gureba Hasanağa mahallesinde o- olmamıştır. Hafta iç.inde an~ 300 
lah idaresindeki motosiklet dün Kadıkö- mahallede denize girmiş ve sahilden turan Vedat ve ailesi Hamdiye dün Ştker balya kadar satış yapılmıştır. 
yünde Mühürdar caddesinde 55 ya~ında epeyce açıldıktan sonra kolu kesilerek ci sokağındaki ciğerciden aldıkları ciğer- Yapak ta tiftik satışları gibi hare
Vahide adlı bir kadına çarparak rnııhte- boğulacağı sırada oradan geçen bir mo- den sancılanarak zehirlenme alAimi gös- ketsizdir. Yalnız Trakya mallarından 
lif yerlerinden yaralamış, yaralı hasta- tör tarafından kurtarılarak Tarabyaya termişler, tedavi için Cerrahpaşa has1ant>- 80 balya kadarını yerli fabrikalar al-

Nöbetci eczaneler 
--···--

Bu &'ece nöbetci olan eczaneter şunlar
dU": 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (Eşref 

Neşet), Beyazıdda: (Asador), Samaty:ı

da: (Erofllos), Eıninönünde : (Mehmed 
Kazım), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fe
nerde: (Hüsameddin), Şehremininde: 

(Hamdi), Şehzade başında: (Ünlverslteı , 
Karagümrükte: (Fuad), Küç\ikpazardn: 
<Necatı Ahmed), Bakırköyde: (HlU!). 
Beyotıu cibetindekller: 
Tünelbaşında· (Matkoviç), Yük.sekkaldı

iımda: (Vingopulo), Galatada: (Mer
kez), Taksimde: <Kemal, Rebul), Şişlide 
(Halk), Beşlkta,ta: (Ali Rıza). 
Botazlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İskelebaşı), Sarıyerde: (A
saf), Kadıköyünde : <Moda, Merkez), Bıi
yükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
(Tanaş). 

dırılmıs. suclıı vakalanınıstlr.~_._....uı.<~ı..u. ... LO:la-~"""-'u.-fôlilJ..&.U;~tlınm~ı ....... ..._-J,_s_in_e_k~a~ld-'ı-'rı""'lm=ı """lar=d;.;;;ır;.:. _______ ..uım!..!.!ıf.'l . .....:v~e~S:!.:ıv!.!:a!::s~m~a;!.;!ll~a~n~u~ .. z~e~r~in~e:__.:2~0~0...:b~a~l.1..y~a~~===:----~-----~ 



18 Tmunus 

Akhisar Egenin en nefis 
tütününü yetiştiriyor 

Bu ı 85 000 d
.. .. tütün dikildi. Akhisar halkının 

yı , onum • d _ .. 1w. 
hemen hepsi ıimdi tütün iflerm e ~ıyor 

Konya ağırcezası 
önünde bir suçlu diğer 

bir suçluyu öldordu 
Konya (Hususı1 - Şehrimiz Aiırcez& 

mahkemesi önünde bir cinayet işlenmişt 
bir suçlu diğer bir wçhı111 çakı ile yara
lıyarak öldiirmüJtiir. Bir IRıçuk mıe n -
vel aralarında geçen bir bUl suçile mu
hakemeleri yapılan Borzkırm Soygun kö
yünden Hasan, S6.leı.JJD8D, Jlebmed isim
li üç kardefle Cafer oiJu Jruseyinin son 
muhakemeleri göri\1miif ve iıç brdet do
kuzar seneye, Cafer alla Hüseyin de, üç 
kardejten Hüseyinl tabenc:a ile yarala
maktan suçlu olarak 5 seneye inahkiim 
olmuşlardır. Suçlular mahkemeden çıka
rıldıktan sonra Hüseyin bir anlık fırsat 
bularak Cafer oğlu Hüseyinin üzerine a
tılmış, göz açıp kapaymoya kadar kısa 
bir zamanda kendisini çakı ile kalbinden 
ağır surette yaralamıştır. Cafer oğla Hü
seyin hastaneye kaldmldıktan iki saat 
sonra ölmüştür. Hüseyin ba cinayeti in
tikam kasdile yaptığını söylemiştir. 

Orta Anadoluda bol 
meyva yetiştiren kasaba: 
DARENDE 

Her türlü meyvaDID bereketle yetiftiği 
Darendede halkın hemen hepsi 

Darende 4600 
yıllılı alıi bir 
lraso6aJır ve eİ· 
varı ~lı W. .... .,. ,.., ... 
lerle doludur. 

meyvacılıkla meıguldiir. Civar kaza ve vilayetlerin 
meyva ihtiyaCIDl Darendeliler temin eder. Kasabada 
meyvacrhfm inkiph için İcab eden tedbirler alınıyor 

Darendenin sahası 2305 kilometre mu· 
rabbaıdır. Nüfusu 25 bindir. Kazanın 46 
köyü, Koluncak ve Balaban isimli iki 
nahiyesi vardır. Halkın ekseriyetf mey· Bursa, (Hususi) - Basri adında bir 
vacılık yapar. Darendede her türliı meyva genç, sarhoş olarak Arabayatağı rna· 
yeti~ir. Ticaret te münhasıran, meyva, hallesıne gitmiş, bir eve taarruz etmiş-

~l!~·~~~~~~llb~~~~~~~~~~~~~~=~==~~~~:: ~$~~~~k~~~~tl~&sri~~~~b~~~ zerinedir. Civar kaza ve viliyetlqre bol disine ne istediğini soran bir kadını da 

•.. B
ir lngiliz doktoru b. u· •.. bir erkeğin alacağı ka· Hasan Bey - İyi ama, o meyva ihraç edilir. Meyvacılığın inkişafı karnasile yaralamak istemiştir. Gürül

dını inceden inceye tedkik et. zaman da izdivaclar parmak. için icab eden tedbirler alınmaktadır. Ka- tüye koc:an bekciler kendisini yakalıya· - Londrada bir mecllste 
konuşulurken söz evlenme 

...n,,kü· ıv-.. nmaıarın yegane ı ..A.f.....;ı ,. 
l!S...... ..,..,,... memesinden ileri geldiğini ,.a av-~~ecek hale girer!... abanın 37 k~de köy bn~u tatbik ralt cürmü me,hud mahkemesine ver 
,ebebi olarak.. 16ylemif.. edilmektedir. Bunlardan iyi neticeler a- mişlerdir. 

bahsine girmiş .•• 
---~~~--~~~--~~~~~~~~~~~---~~---~ 



tl Sayfa 

Hadiseler Karştımda 1 

Alb 110 AVlLUK 
Güzellik suları 

I
• stanbulda caltı aylık• diyorlar, Bey

oğlunda cPerrnanenb. 

Aralarında yalnız fiatça fark var: 
cAltı aylığh üç liraya yapıyorlar, 

cPermanenb i on beş liraya! 

* Öbür dünyada konuştular: 
- Senin cPermanenb in ne kaaar de

vam etti? 
- Altı bin sene! 

- Bir daha sefere, yeni gelen makine-

lerle yaptır .. on iki bin sene devam edi
yormuş. 

* Bu dünyada konuştular: 

- cPermanenb in ne kadar devam 
etti? 

- Bilmem! 

- Nasıl bilmezsin? 

- Anlatayım, ayda bir cPerrnanenb 

makineleri kaldırılacak, diye bir fayia 
çıkıyor. Ben de, bir daha yaptıramam, 

korkusile hemen berbere koşuyor, taze

letiyorum. 

* 
Kız annesine söyledi: 

- Anne senin üç aylığını ne yaptın? 

- Duruyor. 

- Gelecek üç aylığını da al da. 
- Ne yapacaksın? 

Bir berber dükkanının üzerinde bu ya
zıyı gördüm: 

cAltı aylık.> 

Bir başka berber dükkanının üzerinde 
de bu yazıyı gördüm: · 

cSekiz aylık.> 
Daha başka bir berber dükkinmın Ü· 

zerinde de bu yazıyı gördüm: 
cOn iki aylık.> 

Kendi kendime: 
- Hani ya yok mu artıran! 
Dedim. 

* Kasab dükkanına müşteri girdi: 
- Kıvırcık var mı? 

Dedi, kasab ccvab verdi: 
- Var efendim, hem de bizdeki başka 

yerlerde olana benzemez, halisidir! 
Müşteri sordu: 
- Başka yerlerdeki kıvırcıklar halis 

değil de, permanent'lisi mi? Güzelleşmek arzusu kadında pek eski
denberi kendini bir ihtiyaç halinde gös
termiştir. Muhtelif devirlerde bu yolda 

Konuşuyorlardı, duydum: türlü türlü şeyler kullanılmıştır. Bun
- Ne oldu, altı aylık makını:;u:·rmin lardan bazıları pek faydalıdır ve hila 

* 
yasak edileceğini haber alan mangal ma- kullanılmaktadır. 
şası gibi kurumundan yanına varılmıyor. Mesela şu güzellik maskesi eski, pek * eskidir. Bununla beraber faydası bü-

Sokak kalabalıktı. Acaba bir cinayet yüktür. 

Hayata ve paraya kıymet 
bir san' atkir • 

vermıyen 

Carg Grant gençliğinde odasının kirasını veremedAi için 
gecelerini sokaklarda geçirmiştir. Bugün ise H olivudun 

en parlak erkek yıldızlarından biridir 

mi olmuştu, yoksa yangın mı çıkmıştı? Yarım bardak taze süt. 
Kalabalığa sokuldum: 1 yumurtanın beyazı bembeyaz köpUk- Cary Chant plcitinı saçlı Jean Harlow Ue çevirdiği. bir, filmde 

- Ne var, ne oluyor? leninciye kadar dövülecek. Cary Grant, aenç Amerikan san'atkir-
Bir çocuk izahat verdi: Birkaç damla Teinture de benjoin ları içinde çok mühim bir mevki işgal et-
- Saçları altı aylık yapılmamış bir Bir çorba kaşığı alkol. mektedir. Yakıııklı, yanık tenli, çok tatlı 

kadın geçiyor da durmuşlar ona bakı- Hepsi birbirine katıştırılır. İyice çalka- sesli olan bu delikanlı Amerikada çılgm-
- Altı aylık! yorlar. İsmet Hulılsi lanır. Yüz bu su ile temizlenir. Friksiyon .ca sevilmektedir. Çevirmiş olduğu filın-
~===============================~~rr w k~ili hal~~~ruma~brr~~rehlTha~ak~ın~Wyükbirr~d 

C 8 1 b 
• ı • • d • • " ~ kılır. Bu, bir güzellik maskesidir Bütün göstermektedir. un arı 1 1 yor mu 1 1n1 z r gece o halde yatılır. Ertesi sabah bu mas- Sade, uysal, kibirsiz, alayişten hi9 ho~-

ke (yani yüzde kuruyan mahlUl) bilinen lanmıyan Cary Grant kendisini aöyle an-
gül suyu ile temizlenir. !atmaktadır: 

Ağaçlara tırmanan yengeç 
Sıcak memle-

ketlerde bir nevi 
yengeç vardır ki 
bilhassa Hindistan~!lıi' 
cevizine musallat
tır. Hoşuna giden 
meyvayı yemek i
çin ağaçlara dahi 
tırmanır. 

• Amerika Cumhurreisleri 
ve bir müşahede 

talyan şehirlerinin 

büyük meydanla

rında yüksek SÜ· 

tunlar vardı. Bu 

sütunlarda muay

yen birkaç halka 

mevcuddu ve şeb-

rin en zengin aile
lerinin ismi yazılı 

idi. Şehre gelen 

* Gene pek eski bir İtalyan prensesi el-
lerini beyazlatmak için şu basit fakcıt mü
essir formülü bulmuştu: 

Bir tane olgun domates sıkılıp suyu 
süzülür. 

Bir yemek kaşığı gliserin. 
Bir tutam ince tuz. 
Yıkanan ellere bu mahlUlden s;1rülür, 

friksiyon yapılır, kurutmak için havluya 
silinmez. Pudra gibi pirinç unu serpilir. 

* Bir başka İtalyan el ilacı daha: 
Bir çorba kaşığı mısır unu. 
Bir limonun suyu. 
İki çorba kaşığı taze süt. 

- Ben müşkülpesend değilim sanırım. 
Tam manasile tekemmül etmiş bir adam 
olmadığımdan başkalarında da tam ma
nasile tekemmül araınamaktayım. Yüzde 
seksen raddesindeki bir tekemmül bence 
kafidir. Çalışkanım. İşimi ifrata kapıl
maksızın ciddiye alırım. Beni haflfme§· 
reb sanırlarsa da yanılırlar ... Gazetecile
rin söylediklerine bakılacak olsa benim 
dünyada hiç düşüncem, kederim yoktur. 
Şununla bununla eğlenmek, vakit geçi
recek fırsatlar kollar dururınU§UDl. 

Kabahat gene bende doğrusu... Çok 
gevezeyim. Susacağım yerde çok konuşu
rum. Konuşacağım yerde fazla susarım. 
Hele gazetecilerle bulunduğum sıra!~ 
da ... Cary Chant 

Aınerikada Cumhurriyaseti intihabı 
her dört senede bir yapılır. Bunlardan 
1840 da başlamak üzere her yirmi sene 
ara ile seçilmiş olan Amerika Cumhur
reisi vazife esnasında ölmüşlerdir. Misal: 

Gazeteciler beni §ayanı dikkat bir .Uje 
saymaktadırlar. Onlara yem olmuyoruın ~uhit kafi değil midir? 

l MO da seçilen Vilyam Harrison 1860 da birine bağlar ve üzerindeki adreslerden 
seçilen Abraham Linkoln, 1880 d~ seçilen beğendiğini seçerek o <?vin kapısını çalar 
Ceyms Garfild, 1900 da seçilen Mak Kin- ve gece misafir edilirdi. Sütun3. bağlanan 

Birbirine karıştırılır. Ilık su ile oırlik
te sabun yerine kullanılır. Sonra eller 
havluya silinmez. Ateşte ılıtılmış mısır 

ununa bulanarak kurutulur. 

* Vaktile Venedikte cildinin zambak gi-

da ondan... Gazeteciler ·velev küçük ol- Bir milyarder bir dilenciden ne bzl~ 
sun- hep fırsat kollarlar. En ufak hldise- uyuyabilir, ne de fazla yiyebilir ... 

leri büyültürler. İyi düşünülecek olursa • 
aktörler uğraşmağa değer insanlar de- Kendi ağzından hayatını dinlediğini• ley ve 1920 de seçilen Harding. beygir de ayrıca bakılırdı. ............................................. ·-·············································································· 

~ 3 . 

Derd dökmek 
/httgacı 
cBursa> dan cDerr.l Ortağı, imzasile 

yazan okuyucuma: 
Düşüncelerinizde esas hatları itiba

rile ıizinle müşterek.im, fakat ayrıldı
ğım birkaç nokta da yok değil. 

- Hakiki bir sevgiyi ilin etmek ml 
doğru olur, yoksa kalbde gömmek mi? 
diyorsunuz ve anlatıyorsunuz ki ikin
ci şıkka taraftarsmu. 

Bence cevabın müsbet veya menfi 
olması bahis mevzun aşkı ilan eder
ken seçeceğiniz muhataba bakar. Kız 
mısınız, ve aşkınızı sevdiğiniz crkele 
mi söylüyorsunuz? Hataların en büyü
ğünü yapmış olursunuz. Erkek misiniz 
ve sevdiğiniz genç kıza mı anlatıyor
sunuz? Dolaşık ve bilvasıta yolların 

daha heyecan verici olmalarına rağ
men insanların ekseriyeti Adem baba
danberi hep bu geçidden geçmişlerdir. 

Üçüncü şık: Derdin bir yabancıya 
anlatılması, onun vereceği nasıhatten 
meded umulmasıdır ve derhal söyliye~ 
yiın ki, anlatanın ve di•ıliyenin hüvi
yetleri karşılıklı olarak malfun oldu
ğu takdirde yüzde yüz tehlikelidir, şü
yu bulur, aksi tesir yapar. 

Fakat buna mukabil her insanın se
vincini de, kederini de anlatmak iste-

nıe:Jirıin tabii bir ihtiyaç olduğunu tak
dir ediniz. 
· cHıristiyanlarda günah çıkarmak> 
usulünün vaz'ında başlıca anın buydu. 
Derd dinlemekti, yol göstermekti, 
şeklini değiştirmesi sonradan oldu. 

İtalyada cmünferid hücrede hapis> 
usulü tesis edilirken de mahkUmun 
tek söz teati edememek mecburiyetin
de bırakılmasının vereceği azab dü
§Ünfildil. 

Söyliyeceksiniz, istıfadi! edecekler, 
tehlikelidir. Söylemiyeceksinv:, ıztırab 
içinde yanmak muhakkak. O halde 
sırrınızı tevdi için sizi tanımıyan 

birisini seçiyorsunuz. İlk istifadenjz 
derdinizi dökmek imkanını bulmuş ol
maktır. Tesadüfen bir de şifa verecek 
nasihat elde edebilirs~niz kar tama
men sizindir. 

İşte aziz çocuğum, benim bu siltun· 
da yaptığım rolün bir kısmı.. 

- Kadınlara karşı daha müşfik, da
ha yumuşaksınız, diyorsunuz. 

Tabii değil mi? Evvela Türküm, son
ra da onlardanım. Fransızlar: 

- Kadına karşı en nazik millet biziz 
derler. Ben Osmanlılık devrinin so~ 
zamanlarının İstanbul hayatında biraz 
değişmiş olmasına .rağmen bu sahada 
kendimizi onlara faik görüyorum. 

TEYZE 

bi güzelliğile dillere destan olan bir ka
dın da şu kremi kullanıyordu: 

ğildirler. Cary Grant aktörlüğü sevdiğinden dolat 
yı bu mesleği seçmiştir. 

Süzme bal 200 gram 
Gliserin 200 gram 
Patates unu 10 gram 
Toz sabun 200 gram 
Teinture de benjoin 30 gram 
Ancak, her zaman söylediğimiz gihi, 

bir güzellik ilacının - terkibi ne kadar 
iyi seçilmiş olursa olsun - bütün cildlere, 
hatta ayni yüzün her kısmına yaraması
na imkan yoktur. Yağlı, yağsız oluşuna 
göre derinin ihtiyacı değişir. Birıne pek 
iyi gelen bir kremin, bir suyun, bir mas
kenin mutlak size de iyi gelmesi şart de
ğildir. Faydası olup olmıyacağı~ı anla
mak için bir iki denersiniz. Memnun ka
lırsanız benimser, devam edersimz. Yok
sa vazgeçersiniz. Kendi güzellik malze
mesini kendisi şeçmek istiyen kacıınlar 

için bundan daha pratik yol yoktur. 

Beni feylesof sanırlar. Bakınız anlata
yım: Dünyaya bir kere gelinir. Bundan 
dolayı elimden geldiği kadar hayattan 
istifade etmek arzusundayım. Kendisini 

ciddiye alan, bazı şeylere büyük bir e
hemmiyet atfeden adam bence budala
dan başka bir şey değildir. Bence hayat
ta mühim bir şey yoktur. Vaktile odamın 
kirasını vermediğimden dolayı nice gece
lerimi sokaklarda geçirdim. Açlık nedir, 
yurdsuzluk nedir bilenlerdenim. Bugün 
meğer büyük bir san'atkir olmUjWil. Ay
nanın karşıma geçtiğim zaman kendi 
kendime şunu mınldanıyorum: 

- PekAU, fakat bundan sonra ne ola
caksın? ... 

Bence her şeyden ıahıs değil, fakat iş 
ehemmiyetlidir. Bir insan için bir yatak, 
temiz ve mugaddi bir yemek, temiz bir 

Bacaksızın maskaralıklar. : 

• 
Paraya hiç kıymet vermez. Çok ker~ 

roller hoşuna gidince parasız oynamıY.& 
bile razı olur. 

1934 senesinde Virginia Cherill ile e~ 
lenmiştir. Bu genç kadm Şarlonun (Şe-. 

hliT IşıkjlaQ) ~minde ft.ma kız rolün~· 
yapmıştı. Aradan beş altı ay geçer geçıt 
mez ayrıldılar. Yeniden evlenmiyen Ca,., 
ry Grant hiç de bekarlık tarafdarı oeği. 
dir. Evlenmek için fırsat kollamaktadır. 

Virginia'dan ayrıldıktan sonra evveİJ 
Mary Brian sonra Betty Furness ile kut 
yapmıştır. Fakat bu iki aıkta da ııeticJ 
çıkmadı. Şimdi Foks kumpanyasının ye• 
ni yıldızlarından Phyllis Brook ile dal~ 
ma bir arada görülmektedir. 

Amerikan kadınları Cary Grant ile çolt 
yakından alAkadardırlar. ~ereye gitlG 
peşini bırakmıyorlar. 

Yaratma hevesi 
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Bisikiet m~kave;;;eı 
yarışı heyecanlı oldu 

756 kilometrelik yarışı bir 
• 

tekerlek f arkile lzmitten 
Orhan kazandı. Eyüb ikinci, 

~ Halil iiçün_cü oldular 
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SOVEYS KANALI 
NAS IL ACiLDi? 

Kanalı açmak teşebbüsü ile ç rpınan Ferdinand de 
Lesseps'in düşmanı İngiliz Başvekili idi. Kanal planını 
"Dolandıncıhk " diye gözden düşürmiye çahşı1ordu 

- 2 -

lngiliz Kralı 7 nci Edward'ın 1869 da Sii.veyı Joanalını zi'llareti 

Mehıned Ali paşa büyük bir sarayda 1 şıyorlardı. Birdenbire bu tün y:ınındakr.. 
yaşıyordu. Birkaç karısı, birçok da oda- leri şaşkın şaşkın arkada bıraktı. Atil~ 
lıkları vardı. Çocuklarının sayısı el.lidcn sarayın yolunu tuttu. Do~ru huzura ı;ıli• 
az değildi. Ziyarete gelen genç Fransız tı. Planım dostuna açmanın tam sıra&J 
diplomatına hep Napoleon Bonaparttan gelmişti. Çünkü çölde gezerken gökyür 
bahsederdi. Onunla ayni senede doğduk- zünde allimi semayı görmüştü. Eskı dıp. 
ları için ayni yıldızın tesiri altında yük- lomat batıl itikadları olan bir adamdı. 
seldiklerine kanidi. Yazık ki pek b~ğen- Fikrince alaimi sema bir hayır iş:uctiy. 
diği bu kahramanla harbetmek mecbu- di. O gün tutulacak işin iyilikle biteceği• 
riyetinde kalmıştı. O, buna esef ediyor- ne delalet ederdi. 
du. Prens Said, arkadaşını'l zihninı yıllal"o 

Ferdinand de Lesseps paşayı her ziya- danberi yoran projeyi dikkatle dinledi, 
retinde uzun uzun konuşmak fırsatını dinledi, sonra tereddüdı;tlz: chtcdiğini 
bulabiliyordu. Fakat bir türlü cesaret e- yapacağım De Lesseps.> cevabaı: verdi. 
dip de sözü asıl maksadına, Süvey§'de bir Yazık ki Ferdinand'm kanaı uğrur.da 
kanal açtırmıya getiremiyordu. çekeceği meşakkat bu kadarla bitmiyor. 
Paşaya açılamayınca oğlu Prens Said- du. İmtiyaz nisbeten kolaylıku. alındı a• 

le arkadaş olmayı kurdu. Prens Said o ma içinde şart koşulan cOsmanlı padişn 
zaman yeni yeti§en bir delikanlı idi. Ba- hından izin almak> mcse esi işi hcrr.c::ı 
bası ona kaba muamele eder, fazla fit- hemen lmkAnsızlqtınyor•lıı. 
manlığı hO§Wla gitmediği için aıkı perhiz Diplomat bundan sonn birçok yılları
yaptınrdL Prens de her canı sıkıldıkca nı entrika pe§inde koşma'c!a geçirdi. Va• 
gizlice Ferdinand de Lesseps'ln yanına kit vakit, Viyanaya, P3ı;:.e Londraya 

Maka--' itin•• Or .... 

Milll takımdan Talat makinesi bozulduğu 
Otuzuncu kilometredeyiz. Birinci koşar, derd yanardı. Diplomat onu tatlı gitti, bir payitahttan öbür payıtahta baş 

sözlerle avutur, sevdiği yiyeceklerden vurdu, yalvardı, yakardı, de;endi. Hepsi 
ikram ederdi Bu tekilde baılıyan Prens nafile ..• 

grupla, ikinci grup arasında bir kilo -
metrelik yol var. 

için yolda kaldı ve ağladı 
f dan ter- mi Muğladan: Osman, Mersinden: Ki-

. . 'C'-.:a .... cnronu tara ın ' 
Bısiklet • e:ue .. -,, . . "liği> muka- mil. 

tib edilen cTür_kiY
18
e :cı Topkapı ile Hareket amiri Cavid başlangıç işa-

vemet Yarıfl d~ büyük" bir muvaf- retini verirken on dakika var, beş da -
Çorlu yolu üzennde tte bu spora kika, üç dakika var, bir dakika var di
fakiyetle yapıldı. MemJekde gwmuş oldu- ye koşuculan son saniyeye kadar ha -
karşı büyük bir alikanın ° t eden bu rekete müheyya bir halde tutmuş ve 
junu pek açık bir sure~-~~a lzmir, başla işaretini verdiği zaman 31 bisik
müsabakaya 1stanbul'. n.uıuolık '·r Mer- let birbiri arkasına 156 kilometreden 

Eski h . •-!t Bursa Ba esı ' ibaret olan yarış yolu üzerine kendile-
şe ır, ıZlll1 ' ' Ed:..ne Konya b k . 1 ııakkale ~ .... ' rini ve bisikletlerini ıra ıvermış er -

sin, Denizli, Ça ~ birer takı- di. Grup halindeki yarış altıncı kilo -
ve Muğla mınta Bisiklet i'e • metrede birbirinden aynlınağa başladı. 
mın iştirak etmiş o)JDaSl, ı· t ve mu -
d 

_,,_,_ __ ,,. faa ıye On birinci kilometredeyiz. Talat, Or 
erasyonunun y~ bi misaldir. Erd w Ba b" k .. 

vaffakiyeti için en canlı r 1 n bu han, Eyüb, ogan, yram ır u -
_,,_,alrte o a me teşkil ederek gruptan ayrıldılar. 

Günden güne :.ü,.-da beynel - ikinci grup Ankaradan Yakup, İs -

· Erdoğan, Talat, Orhan, Eyüb toplu 
olarak başda gidiyorlar. 

Otuz altıncı kilometredeyiz. İkinci 
grup başdakilere yetişti. 

(Devamı ı ı ind uyfada) 

Matbuat takımı dun 
3 -1 galib geldi 

Eğlenceli bir maçtan ıonra 
relmiyen ıporcu muharrir
lere boykot cezaıı verildi 

İstanbulspor, Anadoluhisar İdmanyur
du klübleri arasında dün Hisarda muh
telif spor hareketleri yapılmıştır. 

Maçlardan evvel Hisar İdmanyurdu 
klübü gazeteciler takımı ıerefine mükel
lef bir ziyafet vermiştir. Bundan sonra allkanm en kısa ır _ ~ ·· ·· güldü- tanbuldan Limbo ve Agop tarafından 

milel müsabakalarda yüzütnUZU 
teşkil edildi. Birinci grup hep beraber maçlara ba§lanmı§tır. 

receğine hiç fÜphe yoktUl'pek··· ~üyük bir Küçükçekmeceye girdiler. Yimıi iki htanbulspor: 4 - Hisar idman yurdu:l 
Baştan sona kadar bütün dakikada on beş kilometrelik yol git - İki klüb genç takımları arasında yapı-

heyecan doğuran müsa::1'ı:~cuların miştik. lan bu oyun çok zevklj olmuş, hAkim 
safahatını, yarış esnasın . etleri Küçükçekmeceye en son İzmitli Sa- oynıyan İstanbulspor genç takımı bu ma-
birbirlerine karşı aıdıklan . va::feuın. lih geldi. çı 4-1 tazanDll§tır. 
adım adım hep beraber takıb an fstanbuldan Umbo yirminci kilo - lstanbuJspor: 3 • Anadolu hisar: ı 

Sabahleyin yediyi on geçe ~:!~~ .. metrede bileği ağrıdığı için müsabakayı İstanbulspor, Anıdoluhisarı birinci ta-
müsabakanm yarış hattında mu terketti. (D~mı 11 inci ıa'l/fada) 
lar şöyle dizilmişlerdi: E .. b 

Milli takımdan: ()rhaD, Talat, yu · 
İstanbuldan: AbdulJah, Torkunı, 

Limbo, Agop. ak Nuri, 
Ankaradan: Erdoğan, y up, 

:Alieddin. · Ali 
Eskişehirden: Hali:1, Zekenya, ' 

Faruk. . ... :.:aı.at Kadri, 
İzmitten: İbrahim, .&BJU.U ' 

Salih. ddin fs-
Bursadan: Faruk, HQsame ' 

mail. Salüıaddin f s .. 
İzmirden: Bayram. ' 

mail, Cihad. K adan. Afı-
Balıkesirden: Sabri, ~n~anakka -

med, Denizliden: ~ehme .'Cahid, Naz
leden: Mustafa, Edirneden: 

Matbuat takımı 

Said - Ferdinand dostluğu yıllaTla sonra İngiltere Ba§Vekili Lor.i Palmerston bu 
kanal plAnının temeli oldu. i§de Ferdlııand de Lessı>ps'in baı düşma• 

De laseps Mısırda bet aene kaldı. O- nı kesilmifti. Kanal pl&nmı cDolandırıcı• 
radan Avrupada bir vazifeye alındL Ve hk> diye ıözden dü§Ürmiye çalışıyor, 
mesleğinin icabına ıöre vakit vakit muh- İngiliz milletine parasını bu cFransız Tu· 
telif Avrupa memleketlerınde bulundu. zatı> na kaptırmamayı tavsıye ediyor• 
En son Romaya tayin edilmifti. Nedense du. 
birdenbire gözden düftii. Geri ça~ınldı. Viyanada da Prens Mettemich samau 
Fransada kayın validesinin maltkinesin• altından IU yürütüyordu. Zaten bu kul'll 
çekildi. Orada bir yandan maliklttenin i- naz diplomatın ilmi sinsi icad ettiji gü~ 
daresile meıgul olmıya, bir yandan da lükler olmasa bile plAnın tatbikına imkin 
kanal projeıi üstünde geceli ıündüzla yoktu. Omıanlı padi1&hı herkesi memnun 
çalışmıya başladı. Aradan yıllar geçti. edeyim diye tasdika ne cEveb, ne cHa· 
Mısırda Mehıned Ali pqa çekilmif, yır> diyordu. 

yerine oğullarından liiri geçmtştL Fer- Yalnız imparatoriçe Eugenie gerek ırk· 
dinand de Lesseps derhal oradaki dostu daılık gayreti, gerek (De Lesseps) e kar
Felemenk konsolosuna bir mektub yolla- §ı duyduğu romantik alAkanın tesirile, e
dı. Kanalı yaptırmak için müsald vak- linden gelen yardımı esirgemiyordu. Mü· 
tin gelip gelmediğini sordu. Menfi cevab temadiyen imparatoru - Prens Saidin 
aldı. Fakat ümidini kaybetmedi. Nasıl (Ferdinand) a verdlli imtiyazı tasdik et• 
olsa bir gün gelecek bunca azmile aanl- tirmek için - Osmanlı padişahile anlaşmı· • 
dığı tasavvuru yerine getirecek ve bu fe- ya te§vik ediyordu. 
refli müjdeyi gölsü kabararak bütün Bir ara - (Lord Paimerston) un bütün 
dünyaya ilin edecekti. fiddetlne ratnıen - Ferdinand'ın İngilte. 

Dediği oldu. Bir gün Kahiredf'n bekle- ,eye geçtıii, hattA epey de para topladılı 
diji mektub geldi. Konsolos bu mek- duyuldu. İt adanılan nihayet De Lessepı 
tubla Prens Saidin -tardefinln yerine- pllnınm yabana atılır bir teY olmadığı· 
tahta geçtiğini, Mısıra ıeimenin faydasız nı anlamıı bulunuyorlardı. 
olmıyacağını müjdeliyordu. ll'erdinand, B8.§Vekil hiddetlenedursun Kraliçe 
bunun üstüne vakit kaybetmedi. Vaktile :Viktoria, kocasının te§Vikile Fransız dip. 
genç bir diplomat iken görüp sevdili bu lomatını (Windsor) a davet etti, büyük 
memlekete yeni bir emelin ne,'eai içinde bir iltifat gösterdt Karı koca plAnla ya· 
yollandı. kından alAkadar oldular. 
Mısırda bu sefer ne büyük bir samı- Parlste de impımıtoriçe Eugenie im· 

mlyet ve saygile karşılandığını diplomat, paratoru (De Lesseps) e yardıma teşvik 
yazıp bıraktığı hatıralarında uzun uzun tçin icab edenleri yapıyordu. Bütün bun. 
anlatır. Prens Said, babasının gününde Iara rajmen İngiltere itirazından dönl
çektlklerini, ve en kederli anlarında müyor, Osmailı devleti İngiltereye karşı 
Fransız cliplomatmdan gördüğü §efkati gelmemek için imtiyazı tasdikten kaçı
asla unutmamıştı. Onun hizmetine bizzat ,ıyor, Prens Said de İngilterenin korku-
kendi maiyetini tahsis ettL sundan tarafgirlik edemiyordu. 

De Lesseps projesini açmak için daha De Lesseps'in Fransa imparatoriçesin-
flk günden itibaren fırsat kollamıya baş- den başka tarafdarı kalmamış gibi idi. 
ladı. Birçok defa uygun ?.amanın geldiği- .İmparator karısının ısrarile Mıs.;rdaki 
ni ~dı. Sonra mutlak bır engel çıktı, konsolosa (De Lesseps) e yardım için e-
onu fıkrinden caydırdı. mirler vermişti. Bir yandan da Avustur-

• ya ile sulh yapılmıştı. İmparator onları, 
Birgiln prensin maiyetı ıle çölde dola- 'Devamı 10 ncu ıayfada) 
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bilmecemizde kazananlar len kaptan da, hoşa gitmek için, 
tıklu •. tıklım doldurdu. 

Gemi denize açıldı. 

gemiyi tını sizin elinizdedir! 
İranlılar yere kapandılar; imparator-

Makedonya dağlarımn üstüne koca
man ve kara bir örtü atılmış gibiydi. Bu
lutlar o kadar alçak ve sıktı. Sert bir 
yağmur durmadan yağıyor; yalçm ya
maçlardan, yamaçlar arasındaki oyuk
lardan çağıl çağıl sular akıyordu. Atlar, 
arabalar, askerler adım başınd:ı çamurla
ra gömülüyor, yahud uçurumlardan yu
:varlanıyorlardı. Hepsinin de yüzleri sol
gundu, elmacık kemikleri fırlamış, göz
leri çukurlarına gömülmüş, avurdlau 
çökmüştü. Açlıktan düşenler ve çamur
lara batnnlar henüz sağ kalanlara elleri
ni uzatarak yalvarıyorlar: 

Kaptan büyük bir sevinç içinde idi. İm
paratoru Asya kıyısına rahat ve sela
metle götürdüğü zaman büyük bir mü
kafat alacağına şübhesi yoktu. Belki pek 
çok para ve belki de İran donanmasında 
bir amirallık ... 

larını son defa selamladılar. Sonra bi:er, 2 ·w· b"lm · d k haddln İstanbul 20 •ncl Uk okul 2/B de 188 
. . k · · kil t · temmuz tarı ı ı ecemız e ·a- ı • ıkişer doğrulara gemının peş esme v İ Mediha, !l:llııı~ eski ma.Uya meınurlanndan 
doğru yürüdüler, kendilerini köpükler zananları aşagıya yazıyoruz. stanhul- Necib kızı Mu~filta, tstanbul Fatih ıo ıncı o-
. · d ki azgın ve derin denize attılar. da bulunan talihli küçük okuyucuları· kuldan 535 Meziyet, İstanbul birlncl Uk o-ıçın e . b ünl' • •• .. 

Gemi hafifledi yoluna devam etti ve mızın pazartesı, perşem e g erı og- kııldan 259 Sa.niye Sezen. 
Dardanos'a ulaşt~. leden sonra hediyelerini: bizzat idare- AYNA 

Serhas karaya çıktığı zaman kaptanı hanemizden almaları lazundır. Taşra cson Posta hatıralı) 
Deniz durgundu, fırtına çıkacağını hiç 

sanmıyordu. 

çağırdı. Adamcağız mükafat zamanının okuyuc~lar~zın ~~diyeleri posta He İstanbul erkek tısesı sınıf 21D de 732 euad 
geldiğini anlamı~tı. Büyük bir sevinç i- adreslerıne gonderılır. Olirelll, 1stanbul 56 mcı okul sınıf 3/A da 61 

Çok geçmeden rüzgarın yağmadığı 
yerlere ulaştı. O zaman geminin dört kö
şeli kocaman yelken.ini d~ açtL Kırk se
kiz çüt kürek ve alabildiğine şişen yel
ken koca tekneyi sanki uçuruyor, etrafa 

,,inde diz çöktü. tmparuor ona: Bir futbol topu Cafer. İstanbul 44 üncü nıc okul sınıf 6 de 
~ Aysel, İstanbul Vefa. erkek lisesi sınıf 3/A da. 

- Hayatımı kurtardın, bunu hiçbir za- Çankırı ortamekteb 2/B den 137 Ali Hay- 278 Mustafa. 
man unutmıyacağun. Sana §U altın tacı dar şi~ek. 

KİTAB 
- Kurtarın! Beni kurtarın! 
Diye inliyorlardı. 

hediye ediyorum. Buyuk bir llstik top 
Dedi Yanı başındaki hazine nazırına İstanbul H Üncü ilk okuldan 13 Yaşar, 

zongUidak 'l'lcaret Odasında All Erkan, ÇCJ
l'llm huküınet karşısında tütiln bayii Sıddık 
oğlu Mustafa, Diyarbakır postıı telgraf mu
hasebesinde Şekib kardeşi servet, Kastamo
nu Cumhuriyet okulu sınıf ' de İbrahim De
ııılrci, Arapkir avukat CeltAJ. oAlu Adnan, İs
tanbul Slrlı:et:l küçük İsmallpaşa han No. 1 
de Kurtul~, LMik ilk okul sınıf 5 de Süruri 
Önen, İstanbul Çemberlitaş Peykhane cad
desi No. 33 de Muazzez, İzmlr İnönü caddesi 
17'1 ıno.ı. sokak No. 25 de Vakur. 

Fakat kimse onlara bir şey yapamıyor
öu. Koca İran imparatoru Serhas bile bn 
yolculuktan, bu yağmurlardan ve yok
luktan usanmış, bir an evvel Asya topra
ğına ayak basabilmek için acele ediyor
du. 

köpük saçıyordu. - ' işaret edince taç kaptana verildi. Fatih 11 incl mekteb 5/A dan 20 All Ka
~an. 

* Kaptan doğruldu ve gitmek için geri-

Fakat Atos açıkları, ıınsızın kopan fır
tınalarile meşhurdur. Denizd~ birdenbi
re yükselen yalçın kayalıkların ve siyaha 
yakın neft rengindeki dağların bile kor
ku veren bir görünüşleri vardır. Sanki 
bunlar fırtma ve kasırgaların, arkala
rında gizlenip te ansızın çıkmaları için 
yapılmış birer siperdir. 

ledi. Lakin Serhasın birdenbire sertle-
MUHTIRA DEFTERİ 

(Son Posta hatırnlı) 
şen sesini duyunca sanki taş kesildi. İm
parator şöyle diyordu: 

Teklrda~ Ertuğrul mahallesi Şifa ~akağı 
No. 4 de Munll!I. Özgün, Diyarbakır İsmetpa
şa okulu karşısında 31 numaralı evde Tahir 
Altuğ, Kara.köy istasyon şefi _Lf.ıtfi oğlu Mu
ammer, İstanbul Tophane örtmealtı sokak 
No. 5 de İlhan, İstanbul Fatih Sofular Ye
şlltekk& aoıtaıtı No. 60 da Cahid, İstanbul 
Eyüb orta okulundan 639 Raşid Dinç. 

Serhas buralardan, o zamana kadar 
bir eşi daha görülmiyen birkaç milyonluk 
bir ordu ile geçmişti. Yolunun üsfindeki 
her yeri yakıp yıkmış, yahud koca ordu
sunu besliyebilmek için son damlasına 
kadar bütün varını sömµrmüştü.. 

- Fakat her şeyi önceden düşünüp 

hesablamadın. Bu yüzden birçok a~.ıtmla
rımın ölümlerine sebeb oldun. Bu da ce-
zasız kalmamalıdır. 

Cellada emretti: RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 
- Bu adamın başını kesin! 

Atinayı zaptetmiş, fakat karada ka:zan
ö.ığı parlak zaferlere rağmen denizde ve 
Sal0.min önünde birkaç misli az olan Yu
nan donanmasına yeniln.UştL 

Yelken ipleri arasındaki ıslıklar kes
kinleşti; gıcırtılar çoğaldı ve gittikçe ka
baran dalgalar geminin bordalarını to
katlamaya başladı. 

Bir kılıç havaya kalkıp indi, taç ve baş 
yanyana yuvarlandı. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Diyarbakır Çiftehan caddesinde Kanaat 
yıızı evi Hakkı kızı Şükufe, Bandırma 11.htre 
şirketinde Şevket Tarhan otlu Servet Tar
han, İstanbul Alemdar caddesi No. 36 da 
Nezahet, İstanbul Cağalo~lu hamamı sokak 
No. 8 de Safiye, İstanbul ikinci ilk okul sı
nıf 4/ A da 418 Şahin, İstanbul Kumkapı orta 
okulu sınıf 2/B de 370 Memduh. 

Giresun emniyet komiser muavini Hikmet 
oğlu Erol Yıldırım, Ankara Sıhhat Vekille
tinde mümey)'iz NecaU otlu Halis, Kayseri 
beı fabrikası Ettik okU.lundan 6027 Yusuf 
Aykaç, Teklrdll~ emniyet polis memuru Ab
dullah o~ıu Haydar, Erbu. ta.htlrat katibi 
Tevfik kızı Gönül, İstanbul erkek lisesinden 
1815 Sezai, İstanbul Gedikpaşa Tatlıkuyu 
Hamam ısokıılı: No. ıs de Mustafa, İstanbul 
altıncı ilk okuldan 84 Günhan, İstanbul 

Şin1di kaçıyordu. 

Serhas ikide bir adamlarına soruyordıı: 
- Bu uğursuz. yağmur ve bu batak yol 

Kaptanın canı sıkıldı. 
Biraz sonra fırtına yelkene çarptıkça 

gemi yan yatıyordu. 
Yelken indirildi. 

YARINKİ Nf)'SHAMIZDA: 

San'atkar gururu 
Çeviren: Faik Berem.en 

BİRER BÜYÜK YAPI TAKIMI 
ıııe zaman bitecek? 

Tayfalar yerlerinde doğrularak kürek
lere asılıyorlar, fakat o sırada gemi aksi 
tarafa yatınca kürekler suya değmiyor 
ve havada kalıyordu. O zaman tayfalar 
hızlarını alamıyorlar, tırpana uğrıyan e
kinler gibi, sırtüstü düşüyorlardı. 

.............................................................. Beyoğlu 31 inci Ut okul sınıf 2/ A dt. Musta
fa Şengiller, B.Lsnıil jandarma komutanı M. 
Eren kızı Vedide, Trabzon Gazipaşa caddesi 
Tyatro sokak No. 1 de Sa.ime, Bursa Cum .. -
hurıyet caddesi 296 sayılı evde All Saib, o
demiş Meyhane bo~azmda fırıncı hzet oğlu 
Nazım, Adapazarı mahkeme azası Te'f'fik o~
ıu Mes'ud, Çubuk hususi muhasebe tahsilda
rı Asım oğlu Mustafa Liitfl, Bitlis yüzbaşı A-

Her defasında onun kızgınlığım yatış
tırmak için uzun sözler söylenmişti. Fa
kat sabrının tükenmesi uzak değildi. 

İstrimoni nehı•inin döküldüğü yere 
geldikleri zaman orayı bulanık ve yay
yan buldUlar. Biraz ileridt? bJyük bir ge
mi duruyordu. Gemiciler varillerini neh
rin tatlı suyile dolduruyr.ırlarclı. 

Bu. Serhasın emrinde olan Finike gc
nıilerinden biriydi. 

Vezirlerden biri imparat0run önünde 
eğildi: 

- Efendimiz, hem bu zahmetli yollar
dan kurtulmak, hem de ruyaya daha ça
buk varabilmek için bir çare buldum. 

Scrhasın yüzünde bir sevinç dalgası 
görüldü: 

- Nedir? 
- Şu gemiye bakınız. Bizdendir ve 

.büyüktür. Deniz durgun ve rüzgar uy
gundur. Ona giriniz, en çok bir günde 
Dardanos'a varırsınız! 

Scrhas gemiye baktı ve hemen emrini 
Yerdi: 

- Çabuk adam gönder, daha yakına 
gelsin! 

Adam gönderildi, gemi yaklaştı ve Ser
l1as oraya girdi. 
İmparatorun yanında birçok nazırlar, 

katibler, hadım ağalan, kız ve kadınlar 
Ye asket·ler vardı. Bunların mümkün ol
duğu kadar çoğunu ber:ıberinde bulun
iurmak istiyordu. Onun bu arzusunu bi-

l Son Poııta'nın edebf tefrikaıı : 24 1 

Fırtına o kadar arttı ki hazan dalgalar 
güverteyi yalıyor: oradakilerden bir ka
çını da beraber götürüyordu. 

Kaptan· telaşa düştü. Bu gidişle br
tulmalarına imkan yoktu. Gemiyi tıklım 
tıklım doldurduğuna çoktan pişman ol
muştu. İmparatora yaranmak isterken 
onun kötülüğünü hazırlamıştı. 

Kurtulmak için bir tek çare kalmıştı. 
Serhas ta gemiye bindiğine pişmandı. 

Büyük bir korku içinde bir kenara sin
miş, bekliyordu. Bu sırada kaptan ezile 
büziile yaklaştı: 

- Efendimiz, fırtına çok serttir. Buna 
rağmen Dardanos'a selimetle varacağı7.. 
Fakat geminin yükünü hafifletmek la-
zım ... 

- Ne duruyorsun, ne la'lımsa yap! 
- Kabil olduğu kadar yaptık. Fakat 

geminin asıl yükü askerlerdir. 

- Onlardan bir kısmını denize atmak 
lazım geliyor, öyle mi? 

- Evet, efendimiz! 
Serhas ayağa kalktL Güçlükle güver

teye doğru yürüdü ve adamlarını toplı
yarak kaptanın sözlerini onlara söyledi. 
Sonra şöyle dedi: 

- İşte, imparatorunuzu ne kadar sev
diğinizi göstermek zamanı geldi. Haya-

v 

BABA-OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERVİŞ 

Geriye döndü ... 
nıak istiyordu. 

Biraz balkona çık- - Öyle mi zannediyorsun? dedi. 

Birdenbire karşısında Ferihayı gör
Ciü. Elinde bir fincan kahve tutuyordu. 

- Abla ... 
- Benim yavrum ... Çok yorulduğu

nu gördüm. İndim aşağı sana bir kah
ve yaptım. 

- Çok teşekkür ederim abla ... Zah
met yaptın . 

- Ne zahmeti.. haydi, gel... Şu kah
veyi balkonda iç ... Biraz dinlenirsin ... 

Güler: 

Ben de dünyaya şimdi gelmediğime e
sef eder gibiyim. 

- Neden o zaman çalışmak yokmuş, 
öğrenmek yokmuş. Bir saksıda yetişen 
kıymetli bir çiçek gibi yetişiyormuşsu
nuz ... TatJı, ılık bir hayat ... Evlendiri
yorlarmış sizi. Kocanız size bakıyor. 

Siz yan gelip keyfinize bakıyormuşsu
nuz. 

- Sen bizim neslimizden değil anne
lerimizin neslinden bahsediyorsun ... 
Kimbilir onların da nruııl derdlel'i ol-

- Bir an dinlenirsem uyuyacağım muştur ya! .. Fakat bizim nesil zannet-
diye korkuyorum dedi. tiğin gibi yan gelip keyfine bakan ne-

- Dinlenmezsen artık çalışamıya - ı;il değildir. Biz de tahsil ettik. Fakat 
cak m çocuğum, üç gecedir. Aşağı yu- pek müşkülatla. Evvela ailelerimiz da
karı v,özünü yum.madın... rülfünuna girmemize mani o1dular ... 

Beraber balkona çıktılar, havada tat- Sonra muharebeler, inkılablar hayat -
iı bir serinlik vardı. Iarımızın tabii seyrini ve bizim tabii 

Güler hasır koltu1dardan birinin içi- ı:ekilde inkişaf etmemizi aksattı. Biz 
ne düştü: saksıda nadide çiçekler gibi yetişme -

- Öldüm vallahi dedi. Kcşki dünya- dik ... Bırak bizim neslimizi... 
ya sizin zamanınızda gelseydik... Ne Size iyi bir hayat verebilinek için 

1 KAŞE 

GRIP1N 
sizi günlerce ıztırab çekmekten kur
tarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağrıları
nı, üşütmekten mütevellid bütün 
sancı ve sızıları keser. Nezleye, ro
matizmaya, kırıklığa karşı çok mü.
essirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakı· 
runız. Ve Grlpin yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İstanbul Sultanahmed Nakl1bend caddesi 
No. 48 de Huriye, Tavşanlı ilk okul sınır 5 de 
Güzin, İstanbul birinci ilk okul sınıf 2/ A da 
2(0 numaralı Nevzad, Manisa hükftmet önü 
No 75 de Orhan Aktan, İstanbul ikinci ilk 
okttl sınıf 5 talebesinden M. Kemal Durak, 
Adıyaman hususi muhasebe kontrol memu
ru AlAeddin kızı Sevim, İstanbul Cağaloğlu 
orta okulu sınıf 2 de Doğan Hakkı, Çarşam
ba orta okulu 1/D den 345 Fehmi. 
BİRER RÜÇÜK KUTU YAPI TAKIMI 

Adana tümen s:ıtınalma komisyon reisi 
yarbay Ömer oğlu GaUb, Gebzede Semerci 
Mustafa oğlu İsmall Tan, Akşehir adliye kar
.şısında müskiratçı Ali oğlu Refet Erten, İs
tanbul Ciball Nalıncı Kasım sokak No. 18 de 
Hanife Ertemiz, İstanbul birinci ilkmekteb 
1/B dan Muammer ôycan, İstanbul Yeni 
Nesil ilk mektebi 92 Oök Ziya, İstanbul Ba
kırköy Ka.rtaltepe Filiz sokak No. 8 da İh
san, İstanbul Üsküdar 20 'ncl okuldan 160 
Nedret. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Nişanca sokak No. 27 de saıa.
h addin, Tekirdağ polis Mehmed oğlu Kemal 
Aslan, Yeşllköy llk okuldan H Ali Kemal, 
İstanbul Gelenbevl orta okulundan 352 Kad
ri, Ku§adası kunduracı Emin oğlu M. Ali. 

KOKULU SABUN 
İstanbul 44 üncü ilk okuldan 266 Necdet, 

İstanbul Kurtuluş No. 132 de İffet, İstanbul 
kız li.sesl sınıf 8 den Muzaffer Doğan oğlu. 

zıı kızı Nevin, Heybello.da posta mUvazzll 
Baykara oğlu Erol, Kadıköy Nemllzade sokak 
No 68 de Leyli, Geyikli llk okul taıebesin

de~ 24 Nalb, İzm.lr Eşrefpa§a Yusufdede 
caddesi No. 303 de Necdet. 

KART 
Sıvas Meydan hamamı arkası No. 45 d~ 

N11reddln, Kayseri Kor. levazım ambar mü-
dürü yüzbaşı Hulüsl kızı Meliha, Up.k tüc
car Münip Erkara oğlu Kemal, Diyarbakır 

san'a.t okulu muhasibi otıu İbra.hlm Ha.abay, 
Kwltoprak HliseyinpQ.fa çıkmazı No. 21 da 
Bahtiyar, İstanbul 20 :nci ilk okuldan 48 
GW.Seren, İstanbul Kadıköy Yeldeğtrmenl 
Dilz sokak No. 73 da Filruzan, Zonguldak 
seyyar tahakkuk memuru Niyazi oğlu Cev
det, Eskişehir Hoşnudiye Sökmen sokak No. 
10 da Necdet, Arnavudköy birinci cadde No. 
90 da Şake, İstanbul 44 üncü llk okuldan 129 
Necla, İstanbul l'ılahmudp8.§a Bezciler sokak 
No. 27 de Esad, İstanbul Kasımpaşa Zincirll
kuyu caddesi Na. 27 de Ahmed, Kütahya kti
çük çar~ı bayi Abdullah oğlu Hayreddln, b
tanbul Clball Fener caddesi No 255 de Hay-

İstanbul Tepebaşı Atlama sokak No. 8 de dar, Çorlu Balıkpazarında kuru kahvecl Hil
Cemal Atahan, İstanbul 28 ınci ilk okul sı- seyin oğlu Ömer, Ödemiş posta telgraf hat 
nıf 3/A da. 48 Muammer. bakıcısı oğlu İsmail, Kilis varidat memuru 

ALBÜM oğlu Edib Yazgan, Erenköy istasyon 27 nu-
(Son Posta hatıralı) marah kö~kte Alp Aslan, Çanakkale 3.llker! 

s:ımsun İnönü ilk okul sınıf 3 de 261 Sal~- inzibat sübayı yilzbaşı Mustafa o~lu Orhan. 

man en büyük feragati gösterdik... Siz bu kadar muhabbet göstermemişti. Ona Kendi kendine yendiğini zanneder. 
hazır buldunuz ... Ama istifade edemi - hiç yaklaşamamıştı. Fakat biraz ev - İşte Gülerde en bariz olan şey genç-
yor musunuz? .. Bilmiyorum... Yalnız vel... Demin ona bakarken birdenbire !iğin bu vasfıdır ... 
bana öyle geliyor ki neden istifade et- eski bir hatıra kalbinde canlanıver - . cHer şey benim. .. Siz kimsiniz?.• de 
liğinizi ve bunları kimlerin fedakarlığı m~ti. Daha babasının yanında idi. () mek isteyen vahşi bir gururu var ... 
ve ne fedakarlıklar pahasına kazandı- z&manlar bir gece gene ilk mekteb se- Biraz sevm.eği, daha doğrusu sever 
ğınızı bilmiyorsunuz... nelerinde küçük Güler imtihana bir görünmeği, itaat etmeği, daha doğıusu 

Güler Ferihanın güzel kadın olma- lamba altında böyle hazırlanmıştı ... muti görünmeği bir zaaf telfilrki edi -
sını haydi kabul ediyor. Fakat düşü - Gidip, gidip küçük san buklelerini su yor. 
nen kadın, münevver kadın olarak, o- i1e ıslatıp masasının başına geçip ça ~ Mütemadiyen kendi kendini sakla -
nu karşısında görmek asabını daha ra- lışarak.. Biraz evvel gözünün önünde mak, kuvvetli görünmek istiyor. 
hatsız ediyor. Buna tahammülü yok. Gülerin, eski Gülerin hayali belirmiş Kuvvetli görünmek. .. 
Okuyan, düşünen nesil yalnız kendi gibi olmuştu. Eskiden Güler ne kadar Halbuki demin, demin başım öylı!t 
nesilleridir zannındadır. yumuşak başlı, ne sokulgan bir ço - yorgun yorgun büktü ve içini öyle ha 

Ferihaya karşı hiç olmazsa bu fa - cuktu. Ne kadar değişmişti. Nasıl bir zin hazin çekti ki... 
ikiyeti olsa... ukala, biraz haşin ve hiç bir genç kız Her genç kendisini bir parça da 

e tatlılığı, küçük kardeş sokulganlığı, .nitze übermeche zanneder. 
Susuyorlar. Denizde en ufak bir kı- evlad yumuşaklığı olmıyan bir kız o- İnsanların fevkinde bir insan ol -

rışıklık yok... luvermişti. mak. .. Ütopilerin başı bu değil mi? .• 
- Yarın imtihanda yüzde yüz mu - Bu, içinde yaşadığı muhitin bir İnsan tek olduğu zaman zayıf, toplu ol-

vaffak olacaksın. heyulası değil miydi? Demin kaygulu, duğu zaman kuvvetli olan bir mah -
- Hiç ümidim yok ... Son günlerde kaygulu başını uğuştururken eski Gü- luktur. Ve herkesin, hatta insanların 

fazla yordum kendimi... leri, minimini Gülcr1ni bulmuş .. ve fevkinde olduklarını vehmedenlerin bl 
- Ben senin yerinde olsam, bu gece ona acıyarak, aşağıya inmişti. Ona le teselliyi, himayeyi, devayı ötekiler -

kitablarımı kapar, yatarım. Sabah er- kahve pişirmişti. Ve Bergamadan dön- den, diğer insanlardan aradığı görül -
ken kalkarun .. dinlenmiş kafa ile ye - düğündenberi birinci defa olarak ona meıniş midir? 
niden okurum. karşı içinde bu hissi bulmuştu. İşte bu akşam Güleri her günkün -

Gülerin ellerini tutmuş okşuyordu. Çocuk himayeye ve müdafaaya muh den daha cana yakın yapan şey bu yor 
Alnından saçlarını yavaş, yavaş kal - taç olan nazlı bir mahluktur ... Çocu - gunluğu, içinin bu üzüntüsü ... 
dırıyordu: ğun tatlı tarafı pek çoktur. Fakat genç Bu içini üzen, burgwayan bu kıs .. 

- Haydi yavrum dinle bu gece ab - lik liodpesend, küstah ve saygısızdır. kançlıık yavaş, yavaş Gfileri, Güler ya-
lanın sözünü... Gençlikde bir sonradan görmemezli - pacak ... 



11 T_..,. 

c8oll Posta. Dlll ilk ft •'*9 rom&Dll • • ('"Nit~· ~,.., r.tanWda 1 
..-~\ darağacı albnda biten memuriyet hayab: e j••-• '• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••-•••••••••••••••• ... ••••• .,r 

Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye NIZln neski meb'us Ebubekir HAzlm 

"Siz bir Türk müsünüz?,, 
Yıldınmlar birbiri ardı sıra düıüyordu. Araba yağmur 
altında sallanıyor, beygirlerin kulakları parlıyordu. BJı 
aralık üzaldardan bir köpek ıesi duyulmağa başladı 

bel diye 1 ailelerinin çoğu Türk ailelerinin haf id- kendi insanlan arasında yaşamak ne 
Oper.a .me~~. >:ıkayan . e tül- !eridir. Ben de bugün M~da yer .. •ş- kadar da rahatmış. Hayat çe~vesi ge-

amelesının golgel~~ pencerenın ıııiş eski bir gazeteci ve Türk kanı ta- nişledikçe günler, hatta saatler bin bir 

Fakat bir gün, bir gece çektiğim bu 
u.ab bana den oldu. Badema aç kal
mak gibi bir zaruret hasıl olmadıkca 
gerek küÇük, gerek büyük olsun, hesab 
işile dahli bulunan hiç bir memuriyeti 
kabul etmemeğe karar verdim. Çok 
şükür, uzun memuriyet hayatımda da 
böyle bir teklife maruz kalmadım! San
ki kararımı ilin etmişim gibi! 

leri. ~rasmdan seçe~ılıyonım. şıyan bir insanım. . .. . . s~e .karşılaşıyor. İşte yeni bir me-
Fır avunun ülkesı ~yu!or. 

1 
da Prensin katiplen Türkce bilmedik- rak, manasız da o1sa yepyeni bir endi-

Yalnız Fir'avunun ~~ulak arımes leri için bu sözlerimizden bir şey ~ı- şe: Bir antikacı dükkfınında rastladı -
canlandı. Tuhaf! .. Bu ısını !:11a~ s ~ yamamışlardı. Bellti de bu zatı, maga- ğmı gazetecinin esrareı:ıgiz gibi görü
tenim için hiç de yabancı degılkı ayaa zanın şalları hakkında reklam yapmak nen sözleri!.. 
tımın dönüm noktasında, dudad :~~a istiyen bir ajan sanmışlardı. Kraliçe Totamesin tabutunda da tıpkı 
ilk defa yakıaşan yabancı d~ 8 

ar gi _ Peki ama ... Benim Türk olduğu- böyle bir şal bulmuşlardı. Bu sözde de
ber~ber bu sesi t~ımı~~· ~a- mu nereden bilı!~unuz?. . rin bir mana bulunduğu muhakkak!... 
saatı, sevenlere bır ~~ınıı~ .. 1 b _ _ Bir gazetecı, bır taham memuru Neden söylendi, ama... Ya sonraki 

-t•-
k b ·1· K" . d"gını bulbu e en - . "di ., p . 1 k a ı ır. ımı, sev ı . . "b" ~ demek degıl mı r.. rensın ev enme cümle?... Kraliçe Totames yüzünden 
zetir, kimi mehtaba hır na~ 1~. 1 ~ üzere bulunduğu Türk bayanile tanış- prens hakkındaki dedikodulann henüz 

KONYADAN KASTAMONUYA 

rür. Bunun nasıl. bir .fevkala:~r::~~n mak için bir fırsat bekli~on:l':1k. Siz~?n devam ettiğini hatırlatan 0 cümle... 1885 şubatının on yedisi. 
sa kollarına aldıgı bır ~ıza_ d bir hususi bir mülakat saati dıleyecegıı. Kim ne derse desin hen her rivayetin Şiddetli bir poyraz, yerdeki karlan 
kızı diye hitap eden bır agızda 8 

Otelde etrafınızı saran kordon, bu fır- iyi, kötü bir hakik~te dayandığına iti- savuruyor. 
gayri tabifiik aranılamaz elbet. "kide satı bize vermedi. kad edenlerdenim Bunun gibi, hiçbir Artık Konyadan aynlıyorum. 

Bunu bildiğim halde ~u. söz, 
1 

beb _ Kon:lon mu?. ~öz de durup dur~ken kendini bilir bir Bindiğim araba üstü kaba hasırlı ve 
birde müfek.kireme hakinl· Se u _ Bunu siz farkedemezsiniz, pren - insan tarafından orta 

8 
atılmaz, mut- Amerikan bezile örtülü, yaysız bir yük 

Fir'avunun kızı anıldığı dakika on._ ses!... İsteyenin sizinle görüşmemesi . . . Y . arabası • 
anan gözlen:leki garip ışık. ~ •:gı için prensin servisleri tertibatını çok- ~hır ~tı var:b.Bu ~~e Konyadan Niğdeye giden en tanın -
nin, hattA ihtirasın ışığından m- tan aımıştır. Bır ~~~~Y 

1 
1
' ne. d ırüh. . b" z be.b.. mış yol Karapınar ve Ereğli hattı idi. 

b k ı · dim. t1 a e ett· · u sozu 8'JY emesm e m ım ır s~ B m ntakada seyahat edenler mahfe aş a... u)ıakkak.. Titre .u&V ı: dı. V di.. de daha b u ı ' 
Vehimli bir hastayım ... M .. ak _ Bu akşam ... Saat altıda!.. Otelde! var er gı r~ •. vu.~ ~ ~ veya hayvan sırtında olmak şartile an-

Ehramlan:la sabahleyin geçen kuçMr - Bekliyeceğim!. sızlıkla .beklemektigım ıçm fazla izahat cak altı, yedi günde menzillerine vara-
hadise gene zihnimde büyü~· Blc; _ Gazeteci, mükilememizin mevzuunu vermedi. bilirlerdi Fakat, bindiğim araba ile 
cMelodram• müellifi bir bidi8e kal11 nstn kitiplerine belli etmemek için Saat altıda gelecek.. daha altı saat yola çıkanlar-ki bun1ara o tarihte 
s1nda birbirine zıd muhakeme}~ sıra- b~ andan da şalları gösterir bir vazi- var .. oh ... Endişe ve merak karşısında Tatar arabası adı verilmişti- dört gün-
lamak veya ileri sürdüğü fikirlerden ırt y hyordu. saatler, yıllardan da uzun görünüyor. de Nig· deye vardıkları için Tatar ara-

d ı...-~.... kadar ye a M h l t · · rini b"l b" · ric'at etmek hususun a uc~ - Bir kuyumcu sıfatile geleceğim. eç u gaze ecının ye ı sem, ır balarına chasret kavuşturan• da denı-
muvaffakiyet g&tteremenfiştir. Pre~! - Bekliyeceğim! .. Yalnız bir sual... lahza durmıyacağım. Eminim, her şeyi, lirdi. ' 
Ehramlardaki da}gııılıjınm tebeb!eriJll Demin bir kraliçe ismini andınız!.. prensin hiddet etmesi ihtimalini bıle Konyada Bursada arabacılık şeker _ 
pekala açık anıatmıttı. Makul~: _ Evet!... göze alarak, oteld;n gizlice çıkacağım, cilik gibi ~ san'atlan 1878 muhare-
tum da. Böyledir de ne diye ~at?. - Buna sebeb?.. yan~na ko~acağım .... Ne çare, bu y ... r besinde Rus istilisma uğrıyan y~ier-
heyecana düfüyorum?. Gene mi - Görüştüğümüzde izah ederim. bellı değil.... den hicret eden Tatarlar ve Türkler 

vehim daha mı 1 · · • Hem, ve- K şt "li ld Ot l h. · ~eni bir . , Ehramların azamet~, Vldediyonım, prenses!. Yalnız, kraliçe 
1 

. odenumb,. zı. çö~ .. ımd·.. Mıe ızmeıçı: yaparlardL .. .. h 
hım ... Nesıne.... . •. bir abidenin fü- cTotames• yüzünden prens hakkında ~:1~. . ırısı g run u. . sı~ esk~ Fakat, Konya çolunde sey.~at. a~
bir tarihin zengınlıgı~. . h dan ortaya atılan dedikoduların henüz de- buyuklerınden bahseder hır ansıklopedı li sefalet ve meşakkat ile mumkündu. 

· · a bedıı hır eyecan b l b 1 d • d Ü k sunu, bır ınsan . "nki d bun- vam ettiğini unutmayınız!.. u ~nup u unma ıgını sor um. ç Bu mıntakada yola çıkmak, tıp ı 
başka ne vere~~~·· ~1d .... -~ kü _ İhtiyanmda olmaksızın tıtrediğ:mi dakika ~nra .~etrdotel ~rşı~~a idi: Tibet yaylalarını geçmek ?ibi idi. Ni
lardandı elbet... y k y · h e- hissettim. Fazla konuşmamıza vakit - Muteessıfım!... dedı ... Boy le bır tekim, Kastamonu yolculugundan altı, 
çük budala! .. nen~~ere trens;~a:ı~ kalmadL. Gareteci olduğunu söyliyen ansiklopediyi takdim edemiyeceğiz. E- yedi ay evvel mezunen Niğdeye gıder-
cam · · · Mısır ta.r ~: .... ~:n ~d· ~: Türk ortadan kaybolmU§t~ bile. limizde yoktur. Pr~ bazretlui, ken bajımdan ı~en maceralar bende 
Bu bqka if, senınkı ~·.. 1 

eter bizı izahat almak f.sterlene.... unutulmaz mtıbam bıraJmuttı. YoJa 
linle meşgul olsana!... - 22 - Kendi.mi tutamadun, haykırdım: çıkarken gene bunları hatırladım. 

-21 -

.. cMuski• de güzel bir gezinti 
Sugun . maarif vezirile rande-

yaptık. Prensın __ ,ı; v~tipleri refa-
- • ıı:ı gelem~· Aca vusu varını,., . Kahirenin tica-

kat etti cMuski>, koca 1 muazzam 
ret kazanı. Asfalt cadde ere,rtunanlara 
meydanlara, muhteşem aı:tazaklr bir 
mukabil bu taraflarda mu y . Kahire 
yerliliğin manzarası. ~r. b.:ı:nulduğu 
A vrupanın merkezın e Eski Ka
hissini verece~. k~dar mod~n. ımıyacak 
bire de Arab uslubund~ sJıf bi!.. Dük· 
kadar mahalli bir ren rınd hattı en 
khlannda, mağaza!• 8A pahltlt 
basit satış yerlerinde bile vru 
benimsememiş bir eda var. 

da gene savaş 
Kuyumcular çarşısın A p 

rasının ra 
göze çarpıyor. Avrupa pa .

1 
Avrupalı 

elmasına akını Kafile kafı e 1 · ıı rinden ge • ve Amerikalı seyyahlar, e e B 
başa soyacaklar. u 

se çarşıyı baştan . 1 at'!:ıtn-
yerlerde turizm siyasetı, ma 5 ·~ 

1 da da öyle usta kil .. Ben bile, Avrupa ı 
olmadı Mft'I halde bir İngiliz ledlsi ka -

eu.• trafumzı sa-
dar pusulayı şaşırdım ve e ·ıerek 
ran propaganda şebekesine yem 
aklıma gelmedik feYleri aldım. . . 

Bir ara, bfiyiik bir mağaza~& ~ı~di~ 
Bir Arab sultanının harem daıresını ~ir 
nük bırakacak kadar muhteşem -
mahzen. Alınak istediğim Arab şalları 
nın bin bir nevi bir an içinde rafl~rd~ 
ayaklandı ve dizlerimiz dibine serildi. 
Mağaza sahiblerl, bir lahza susmıy~ 
birer meddah gibi şallarının ~rihlerını 
anlatmıya başladılar.. Çek~eseıer, 
şalcılığın künyesini bile belkı çıkara-

caklar. bi • 
Ansızın kulağımın dıbinde r ~esia 

Pr 1 Kraliçe cTotames•ın -
- enses... 1 b Imuş 

butunda da tıpkı böyle bir f8 u -

lardı... özlüldil ve 
Döndüm. Bunu söyliyen, g .

11 orta yaşlı bir zattı. Mağazaya gi;t~ı · 
mız vakit, bir kenarda iki arka a'l. e 
koiıUştUğunu farketmişt~. O kadar 
güzel Türkce söylüyordu kı. 

- Siz bir Türk mOsünüz?. 
- Mısırlı ile Türk anamda '°k mu 

fark görüyorsunuz? .• Mll1llD yijksek 

- Kraliçe Totames hakkında bildik- Temmuzun yakıcı güneşi altmda, ek-
Otele geldiğimiz zaman anlaşamaz lerinizi söyleyiniz!... lımız ma kestirmeden gitmek istemiş 

bir sıkıntının esiriydim. Kendi evinde, (Arkası var) idik. Fakat bu yilzden başımıza neler 

-------------------------- gelmemifti. Konyadan çıktığımızın er

Nafıa Vekiletinden 
Eksiltmeye konulan if: 
1 - Bergamada Balarçay ovaaı ve nehir ıalahah amelj.yatı tqlf bedeli 

1,564,883 lira 86 kuruftur. 
2 - Eksiltme 22/7/938 &aıihine rastlayan Cuma günü aaat 12 de Nafia Ve -

Weti sular umum müdürlillil IU eksiltme komisyonu odumda kapalı zarf uu
lile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme prtnamesi, mu bvele projeli, bayındırlık ifleri genel 
prınamesi, feıuıl prtııame ve projeyi 50 lira mukabilinde sular umum mtı -
dürlüjünden alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye &irebilmek için istekli lerln 60,898 liralık muvakka• temfnıt 
vermesi ve 500 bin liralık Nafia su ıperini nya buna muadil nafla iflertnl 
taahhüt edip muvaffakiyeüe bitirdiğine, ve bu kabil nafta lflerlni bqarmakta 
fenni kabiliyeti oldujurıa dair Nafia VekAletinden ahnmış mfitffhhitlik vesi -
kası. ibraz etmeli, isteklilerin teklif mektublannı IJdnel maddede yazılı 1cU1tten 
bir saat evveline kadar aular umum mü dilrlülUne makbuz mukabilinde verme
leri lizımdır. Postada olan aeclkmeler kabul edilmez. c211h c4070> 

Muhammen bedeli 150.000 Ura olan qajıda yazılı 4 kalem elbiselik kumaş 

2/S/1938 Salı gtlnfl 1&at 11 de kapalı zarf usulü ile ADJrarada İdare biııuuıda •
tın alınacaktır. 

Bu ite girmek fstiyenlerln 10250 liralak muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve nafıa müteahhldlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. . 
şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satılmaktadır. 

(4495) 
10.000 metre memur elbileli için kumaş 

15.000 , • paltosu için kumaş 
t0.000 • müstahdem elbisesi için kumaş 
15.000 , , paltosu için kumaı 

teli günü idi. Vakit öğle. Vardığımız 
k(Jyde hiç kimleyt bulamamıttık Ara
ba içinde hem dinleniyor, hem de ye
mek yiyordum. Beygirlerin de koşum
larını çözmlyen arabacı, başlanna sa
man torbalarını takmıştı. Birden, hiç 
aebebsiz arabadan indim. Bir duvar 
gölgesine sığındım. 

Bu sırada beygirler Jrulaklannı oy
natmıya, torbalarını sallıyarak birblr
lerile şakalqmıya başladılar. Fakat 
işi şakada bırakmayıp azıttılar! Hay -
vanlar, belki bir koşu müsabakası yap
mak hevesine düşmüşlerdi ... Araba ko
şumlarının bağlı olduğunu unutmuşlar 
gibi, köyün önündleki arzullihıvisia 
da tur yapmağa kalktılar. İlk devirde 
araba devrildi, fakat beygirler araba
yı sürüklemiye devam ediyorlardı. 

Bir tur, bir tur daha ••• Artık teker
lekler fırlıyor, arabanın üstü uçuyor, 
eşyamın her biri bir yana yuvarlanı
yordu. LAkin, atlar, bu enkazın arta ka 
!anını gene peşleriıf de sürüklemekten 
vazgeçmiyorlardı. 

Nihayet gemi azıya alan hayvanları, 
bin müşkülatla arabacı durdurabildi. 

Bu hidiseden sonra, klAvuzluk et -
mek üzere bize yoldaş edilen zabtiye 
rıüvarisinin yolu bilmediğini anlamıya
lım mı? Herif, meğerse, sırf Ereğlide 
bulunan ailesile görüşmek fırsatını el-
de etmek için peşimize katılmamıı mı? 
Adamı, ters yüzüne Konyadan dön-

cllrdükten .sonra, arabanın tamirine 

------N--a-f:-ı-a--=V~e-:k=-i~l=-e-n-•• -:-n- d=e- n_: ______ :'!; !U::ı~:::~ := :::ı~;; 
terllye tam ild aat uirqtık. Elimizde 
kalan enkaz yıjuu, ip, ka)'JI, n zincir 
tamir kabul etmlyecek kadar barabdı ... 
Nllıayet gflç hal ile JOla revan olabil
dik. 

l/8/938 pazartesi pi uat 11 de Anbrada Nalla Veklleti Malzeme EbiJ.t
.me Komia)'onunca cem'an 'I038.- Ura muhammen bedelli 50 tcın te1araf tel1 
lle 200 kilo bal telinin kapalı zarf uullJe eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 5rl.70 liradır. 
Ebiltme prtnames1 ft tefenilatı Anbrada Nafıa VekAleU llalzeme M:ildür· 

ı·· ğünden param olarak alınabilir. 
u :lstekWeriD teklif mettuhlanm talimatnamesine göre VekAletten alınm11 mal· 

seme milteahhidUll ft8ikall ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar komiayon reia-

Jiline nrmelsi Jbmıcbr. .arıo. .... 

Bu ıaız JdSyden ayrıldıktan biraz 
.soma ldL .a&yQdnde kapkara buiut 
sürillerl blrbirtnl kovalamıya bqladı. 
Arahamı:z, kajnı tekerleklerinin asır -
lardaııberl 21c1e aele vücude getirdik-

leri otuz santimetre derinliğindeki na 
müvazi çukurda ilerliyordu. Parça 
parça olmuş, bir enkaz yığım halıııe 

gelmiş bulunan arabayı bu çukurlardan. 
çıkarmanın, sağa veya sola sapbrmm
nın imkinı yoktu. 

Kaderin çizdiği görünmez hayat yo
lunda ilerler gibi, nereye varacağımızı: 
bilmiyorduk. YegAne rehberimiz, bial 
mechule götürürcesine toprak yolda 
uzayıp giden bu iki çukur çizgi idL 
Onları takip etmeğe mecburduk. 

Gökyüzü simsiyah olmuştu. Ufukta... 
ki korkunç bulutlann müjdelediği yağ-o 
mur yağmakta gecikmedi. Hem de 
bütün şiddetile ... O zamana kadar ıem• 
muz ayında bu kadar şiddetli yağmul" 
görmemiştim. Şark ve cenup ufukları
nın nihayetlerindeki bir kaç mor, mavi 
dağ şahikasından başka bir §eY görün• 
miyen Konya çöm, yanm saat fçinde bia 
deniz halini almıştı. 

Çukur yol dolmuştu. Fabt, suların, 
yavaş yavaş beygirlerin diz kapaklan• 
na kadar çıktığını görüyorum. Bu sel 
denizi içinde yol almıya çalışan araba· 
mız altı düz bir sandala, yahud yandaıs 
çarklı bir vapur yavrusuna benzemiyt 
başlamıştı. 

Nihayet gece de bastırdı. Zifiri ka ... 
ranlık, hududsuz bir su içinde kaldılr. 
Bir tufan başlangıcında bulunuyor gi
bi idik. Likin beli bu kadarla kalsaydı .. 
gene şükredecektik. Kulak zarını pat
latacak kadar müdhiş tarrakelerle §im• 
şekler, yıldırımlar birbirini takip edi• 
yordu. Civarıınıza, ikisi pek yakın ol~ 
mak üzere, tam on dört yıldırım düştiL 

(Arkan var) ...... -.................... ··-·--· ... ···------
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA .....,... ........... 
bıu,aı aqat Liret Hl,7•, ...... 

Meraa idare: ldı.AHo 
tt&JJanm ..... teblrlertnde 

şmm.ıatt 
bııntere. lntore. A'fUlturJa, lıl&ea
rJataıı, Yuıoala'Y)'a. RomaQa, Bul• 
i&""8D,, lıDm, Amerta O•nablll 
Müttebldelll. 11n111Ja. f1U. Uiu1mA 
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~ 
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Gazetemizde çına 1Ul w 
:resimlerin bnttıa hakları 
mahfuz ft ıazetembe atddJı, ---ABONI! l'IATLARI 

t a a 
S.e Ar Ar 
"'· K&ı. "'. 

TU1UttYll 1400 'l60 -
YUNANlSTAR ııl8fO ı• no 
SCNKBl l700 1400 800 80f' 

Abone bedeli peflndir. Adrea 
deliftirmek 25 kurU§lur. --

C:.,_ ......ı ..,ı Hrilme:ı. 
, ,,,.,_,,,,,. ma'all)'ef alınma. 

Cevab için mektublan 10 turu,ıuk 
Pul fllvesl llzımdır. 
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•Son Postaıı nın zabıtıo rnm.ıun: 19 v-----,, 
Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun UşakhgD 

Bara giren kadın 
- Drum.mond bakınız, bara girmek- 1 enini boyunu ölçtüler. İki arkadaş Gas-

te olan şu kadın madam Pilovskidir. ton'u gittikçe daha sempatik buluyor-
Drummond yüzünü imkan nisbetin- !ardı. Bütün Avrupayı gezdiği için bir 

de saklıyarak başını kaldırdı: çok hadiseleri biliyor, bir çok şahısları 
- Pilovski mi? Fakat bu, madam tanıyordu. 

·Tomeskodur. Yemek bittiği zaman madam Polene 
Bu son cümleyi arkadaşı için söyle- hitap etti: 

mişti. Kadın bir ucundan öbür ucuna - Azizem, sizin başınıza gelen ha
doğru barı geçerken Gaston kendi ken- <liseden sonra bu meselede kızılların 
disine: da changi sebeble? katilin elini kim 

- Pilovski? Tomesko? diye isimleri harekete getirdi?.> bu suallerin cevab-
tekrar ediyordu. larını sonra bulacağız. Fakat bana öy-

- Tanır mısınız? le geliyor ki bu Burton denilen adam 
- Görmüş olarak, evet. meselenin yabancısı değildir. Fakat ne 
- Kimdir? olursa olsun ben hadisenin ne şekil a-
- Avrupanın en tehlikeli adamla - lacağmı yakından görmek için bir kaç 

rmdan biri olan «Menalen•in mütte - gün müddetle İngiltereye dönmiye ka-
f iki. rar veriyorum. 

Standiş hayretini saklamadı: Standiş sordu: 
- Allahım, şu .. Rus zengininin mi? - Demek ki sizin fikrinize göre ltarp 
- Acaba hakikaten Rus mudur? planı sarihtir. 

Kiınbilir. Daha doğrusu kozmopolit o- _ Evet, öyle. Fakat yüzbaşı Drum-
lacaktır. Vatanı yoktur, olmasını da mond ne fikirde? 
istemez. Onun için mühim olan şey 
kendi şahsıdtr. Ve .. delidir. 

Standiş: 
- Deli!. diye tekrarladı. 
- Evet, büyüklük hastalığına tutul-

muş bir delidir. Arzusuna varmak için 
hiç bir .şeyden çekinmez. İngrltereye 
ve İngilizlere karşı sönmez bir kin bes
ler. 

Drummond ile Standiş hafif ~sle bir 
'kaç kelime teati ettiler. Sonra Standiş 
masa komşusu Gastona hitab ederek: 

- Mösyö Gaston, dedi. Ben ve dos
tum size içimizi açmıya karar verdik. 
·Madam Polenin az evvel size anlattık
ları tabii sadece otel hadisesine inhisar 
·ediyordu. ~ğer vaktinizin yarım saa
tini verebilirseniz, bize yardım edebil
menizin mümkün olacağı ümidile da
ha bir çok şeyleri anlatırız. Yalnız da
ha e\'vel söyliyeceklerimizin sadece 
sizde kalacağına dair bize söz vermeli-
siniz. 

Gaslon sür'atle: 
- Veriyorum, dedi. Sonra gözleri 

yarı kapalı olarak hikayeyi dinledi, hi
kaye bitince de: 

- Gerçekten enteresan, dedi, madam 
Polene dönerek de ilave etti: 

- Pakey lokantasında gördüğüne 
giire Madam Pilov~kinin sizi tanıyaca
ğı aşikardır. Fakat Londradaki kabare
ye Madam Tomesko adı altında gittiği 
zaman yüzbaşı Drunnnondu görmüş 

mü idi? Orasını bilemeyiz. 
Yüzbaşı Drummond da şüpheliydi. 

- Bana dikkat etmesi için bir sebeb 
yoktu, fazla olarak ona sırtımı dön -
müştüm, bununla beraber kat'iyetle 
hüküm veremem. 

- Çarls Burton'a gelince, bu zat es -
mer yüzlü müdür? 

- Bilakis. 
- O halde benim Menalen adını ver-

diğim adam değildir, fakat madem ki 
Menalenin mmtefiki ofan kadının 
yanında bulunuyordu, o halde iki er -
l\eğin tanıştıklarında şüphe yoktur. 

Madam Polen'e döndü: 
- Binbaşı Jimm.i Latiıner'in dikka

te değer, sansasionel vesikalar buldu -
ğu fikrindesiniz öyle mi? 

- Evet, evet, bizzat kendisi «muaz
zam•. cinamlmaz>, hatta .:akla dur -
gunluk verecek> kelimelerini kullan -
mıştı. 

Gaston omuz silkti: 
- Dünya fanatik, müteassıp insan -

larla doldu. Herifler maniak insanlar 
kadar tehlikelidirler. Kendi kendime 
megaloman, büyüklük, şöhret peşinde 
adamlardan mürekkep bir çetenin mev
zuubahs olup olmadığını düşünüyo -
rum. 

Maamafih bana öyle geliyor ki ma
kul olmıyacak kadar konuştuk, yeme
ği getirtelim, tok karınla daha açık göz 
olabiliriz. Hepiniz de benim rnisafirle
rimsiniz ve size bu lokantanın yaban 
kazını tavsiye ederim. 

-5-
ZARLAR ATILDI 

- Mutabıkız. Bence de en iyi hare
ket mümkün olduğu kadar sür'atle 
Londraya dönmektir. Pariste yapılacak 
bir incelemeden netice çıkacağını san
mıyorum. Meselenin mühim noktası 

Burtonun Jimmiye ne şekilde taarruz 
ettiği;ti öğrenmek değil, bu taarruzu 
yaptığına kanaat getirmektir. 

Muhakemeyi Standiş de kabul etti: 
- Doğrudur, fakat madam şimdi si

zi düşünmek mecburiyetindeyiz. Söy-

SOLDAN SAÖA: 
1 - Keder-içine para konulan demir dolap. 
2 - zevç yahud zevce - genişlik - bagında 

saçı dökülmüş. 

3 - Arka-hükümdar. 
4 - Dok.san dereceme zaviye-işaret • 
5 - Enine boyuna büyüklük, 
6 - Kenarlan zilli ortası deri çal~-yemek 

arasında yenilen. 
7 - Beyaz-anne. 
8 - Beyaz-vermek mastarından emri ha-

zır. 

9 - liik~ye-nefer 

10 - Büyük salonların tavanlarına. bir a-
rada asılan rn.mbalar-vilayet. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Katet - mahcubiyet. 
2 - Seven-llıive, vahşi hayvanları vur -

mak. 
3 - Bir isim-isyan eden. 

4 - Getirmek mastarından emri hazır • 
hatırlatmak. 

5 - Öğüdfilmii.ş hububat - güzel koku -
mef'ulüfih edatı. 

6 - Söz. 
7 - Kışın yağan-ek. 

8 - Çok iyi-kısmet. 
9 - Haftanın blr günü - sıcakta cild ü

zerinde görünen mayi. 
10 - Çoğun zıddı - av köpeği - kırmızıya 

benzer bir renk. 

Bütün yemek müddetince meselenin hııe11d bv.ltn4CCUlımı MUedUW, ıekll 

leyiniz bize siz ne yapmak istiyorsu -
nuz? 

- Siz benimle meşgul olmayınız, ben 
başımın çaresine bakarım. 

Gaston söze karıştı: 
- Hayır, sizi emniyet altında gör

meden kendi halinize bırakamayız. 
- Pekala, ne tavsiye ediyorsunuz? 
- Fransanın bu cenup sahilinde 

dostlarınız var mıdır? 
- Evet, Menton şehrinde. 
- Mükemmel, sizi oraya kada1.· ta-

kip edeceklerine jhtimal vermem. Eş
yanızı Metropol otelinde bırakınız, bu 
şekilde heriflerde tekrar geleceğiniz 
zannını uyandırmış olursunuz. İşte be
nim teklifim: Sizi otomobil ile Menton 
şehrine kadar götüreyim. Oradan Mös
yö Lidet'e telefon edersiniz, eşyanızı 
mümkün olduğu kadar gizli bir şekilde 
s!ze yollasın, daha iyisi, orada sakia
sın. Zabıta işine gelince, icabında Li
det zabıtaya da telefon ederek blı·az ra
hatsız olduğunuz için dolaşmıya çık
tığınızı, ne vakit geleceğinizi bilmedi· 
ğini, maamafih gecikmiyeceğinizi söy
liyebilir. 

Madam Polen bir kaç saniye düşün-
celi kaldı. Sonra: 

- Bu şekil iyi mi? diye sordu. 
Drummond: 

- Muhakkak, diye cevab verdi. 
(Arkası var) 

Süveyş kanah nasll 
açıldı? 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
İngilizleri tazib için Mısırı alınıya teşvik 
ediyordu. Avusturya hükumeti hücum 
teklifini kabul etmedi. Fakat kanal te
şebbüsüne yardını etmiye razı oldu. 

• Böylece binbir zorluktan sonra nihayet 
şirket teşekkül etmiş sayılabilirdi. De 
Lesseps, hissedarların birleşme gününü 
bir müddet daha geciktirdi. Çünkü Fran
sa kendi imparatorunun müzaheretini 
kat't surette elde etmiş saymıyordu. Bu 
yardımda şübhesi kalmayınca işe açıktan 
açığa girişti. Esasen inşaat -De Lesseps'in 
çalışmıya hiçbir hakkı olmadığı bir sıra
da- gizliden gizliye ba§lamış bulunuyor
du. Yılmaz bir insanın azmi er geç pa
dişaha da, İngiltereye de meydan oku
muştu. 

İlk hamlede otuz bin işci, daha doğru
su köle toplandı. Otuz bin köle sözü bu
gün bize korkunç bir şey gibi geliyor. 
Halbuki Yakın Şarkta kölelik ta Kraliçe 
Viktoria devrinin ilk yıllarına kadAr he· 
men hemen tabii bir hal sayılmakta idi. 
Başlangıçta ortaya gene bazı itirazlar a
tanlar oldu ama De Lesseps bir kere ha
rekete geçmiye muvaffak otmuş, kaç yıl
dır beklediği güne erişmişti. Artık genç 
de sayılamazdı. Beklemiye vakti yoktu. 
Eserini bir an evvel bitirmeliydi. Yoksa 
çok geç kalmış olabilirdi. 

(Sonu yarın) 
K. Neyyir . .................................•........................... 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TABiBi: 1863 

ltrm&Jeal: 10,000.111 :tıııms urau 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır. Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Eomanya, 
Suriye ve Yunanistanda FilyallerJ 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

mum 
• • 

Birinci Sınıf Tesviyeci ve Torııacı alınacaktır. 
Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için Beş birinci sınıf tesviyeci ile bet Tor

nacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarada Silah, İstanbulda Zeytinbnmu ve 
İzmirde Silah Fabrikalarımıza müracaatları. c4192> 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Silivri boğa deposuna lüzumu olan 11100 kilo kuru ot müteahhid nam ve he

sabına açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo kuru ota 2 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lt 
kanunda yazılı vesika ve 16 lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 20/7 /938 Çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende buluntruilidl.t'-
lar. (İ.) (4171) 

MIW 

Kullanılmış halıların fenni tathil'atının ne suretle yapılacağına dair 3 macl· 
deden ibaret olan sıhhi şerait aşağıya yazılmıştır. İlan olunur: 

1 - Her türlü kullanılmış halılar, tebhirhanelerde dezenfekte edilerek mii
hürlenmiş olarak alınıp, satılacaktır. 

Dezenfekte edilmemiş veyahut üzerinde buna dair mührü bulunmıyan kulla· 
nılmış halıların alım ve satımı yasaktır. 

2 - Evvelden mübayaa edilmiş olarak aükkdn veyahut depolarında dezen. 
fekte edilmemiş olan kullanılmış halı bulunan halıcılar, bu emrin kendilerine 
tebliğ ve gazetelerle ilanından itibaren nihayet 6 ay zarfında mevcud bütiln 
kullanılm~ş halılartıı dezenfekte ettirerek üzerlerine tephirhanenin turşun 
mührünü vurdurmağa mecburdurlar. 

3 - Dükkan veyahut depolarında bu müddet nihayetinde dezenfekte edilme
miş veya mühürsüz olarak kullanılmış halı bulunduran veya satanlar hakkın· 
da hıfzıssıhha kanununun 85 inci madde sine aykırı hareket cürmünden dolayı 
kanuni takibatta bulunulacaktır. (B.) (4583) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ....__ ____ .....____ 
1 - Şartnamesi mucibince 27 aded dürbün açık eksiltme usulile satın alına

caktır. 
2 - Muha.mm.en bedeli maateferrüat 2 adedi beheri 115 lira 25 adedi 65 ver 

lira hesabile tamamı 1855 lira ve muvakkat teminatı 139,12 liradır. 

3 - Eksiltme 27/7/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 - İsteklilerin kanunen kendiler.lllden aranılan vesaik ve % 7.5 güvenme pa• 

ralarile birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. c4380> 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon içme su tesisatı. Keşif bedeli 517 999 lira 

83 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1/8/ 938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 12 de Nafıa VekA

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u
sulile yapılacaktır . 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 25 lira 90 kuruş mukabilinde Sular U
mum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24470 
liralık muvakkat teminat vermesi 200 bin liralık içme su işlerini taahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti ol· 
duğuna dair Nafıa Vekaletinden alınacak fenni ehliyet ve müteahhidlik vesikası 
ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri JAzım-
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2287> c4352t 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Antalya Lise pavyonu üçüncü kısmı sıhhi tesi~t 

ve döşeme kaplamaları vesair teferrüat hışaatı. Keşif bedeli 15662 lira 5 kuruş
tan mevcud tahsisat dahlinde 11500 liralık kısmı - vahidi fiatla -

2. - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D. - Hususi v~ fenni şartnameler ve lahika. 
E. - Keşif cetvelleri. 
G.- Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı Antalya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler, 
3. - Eksiltme 29/7/938 tarihinden - Cuma - günü saat on birde Antalya Na,11 

dairesinde eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için istP.klilerin 863 lira elli kuruş muvakkat ~ 

minat vermeleri bundan başka aşağıdaki ıvesikaları haiz olup getirmeleri IA'.· 
zımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış yapı işlerine aid müteahhidlik veaikası, Ticaret Q. 

dası vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. c4405t 

Nafıa Vekiletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan sol sahil sulama ana kanahnın 

temdidi, keşif bedeli 598165 liradır. 
2 - Eksiltme 28/7 /938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de Nafia Ve· 

kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. · 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gene] 
şartnamesi, fenni: şartname ve projeleri c29~ lira c90, kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c27677> 
liralık muvakkat teminat vermesi, c200> bin liralık Nafia Su İşlerini veya buna 
muadil nafia işlerini taahhüd edip rouvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil nafia işle
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhit· 
llk vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklü mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lmmdLr, 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2288. c4254• 



18 Tamım 

BJsiklet mukavemet yanşı heyecan ı ol u 
ile mücadele ede ede pek tabiidir ki ha 
rab oldu. Dört saat beş dakikada yarışı 
hiç beklenmedik bir yerde bıraktı. 

(Ba§ tarafı 7 inci sayfada) 

En kuvvetli yarışcılardan Talat ve 
Erdoğandan kurtulan Orhan ve Eyüb 

hamlede açtılar. . . . iki ahbab çavuşlar halinde Şdeta omuz 
· Büyükçekmeceye giri~oruz. Bırıncı omuza gidiyorlardı. 

Bir müddet dinlenmiş olan birinci 
grup büyük bir kuvvet sarfederek k~
dilerine yetişen ikinci grupu gene bır 

grup Çekmeceye girdi. Bıraz sonr~ ~~ Küçükçekmeceyi beraber geçtiler. 
lat makinesinin orta mili bozu!d~g:ı ı. Florya yolundaki düzlüğü konuşa ko-
~in çocuk gibi ağlıyor. Bu vak a ık1~1cı a katettiler. 
defa başına gelmiş. Makines~i yer~en nuşMuvasalat hattının kokulan gelmiş 
yere vuruyor. Hak vermek lazım. 'Ya - 1 k birincilik için birbirlerini kol -

. . T k' tfk ve o aca ' pılacak hıç bır şey yok. es ın e 1 
1 n iki müsabıkta yavaş yavaş can -

otomobile aldık. 1:ı~ başladı. 
Talat bir saat elli altı dakika ancak İki yüz metre sonra koca yol S01l9: e-

koşabilmişti. 
1 
ecek. Eyüb önden fırladı, Orhan bil -

Orhan, Erdoğan, ~yüb ü~ü y~lnız tün yolu büyük bir dikkatle koşt~ğu -
kaldılar. Vasati 32 kı~ometre ıle gıdı - nun ınükifatını elden bırakmak ıste -

yoruz. mi~rdu. . . . 
Silivrinin bozuk yolları bunda çok Derhal atak yaptı. Bırbırlerinı yer -

amil oldu. cesine yaptıkları yarışın son metre -
Parpatar çeşmesini iki saat on iki sinde tzmitli Orhan bir tekerlek fark

dakikada Erdoğan, Eyüb, Orhan dön. - le Türkiye birincisi, Eyüb de ikinci ol-

düler. Yarışın gidişı bitmişti. Üç dakı- muştu. . 
ka sonra Çanakkaleden Mustafa, Es - İzmitli Orhan ~~ mesafeyı beş saa~ 
kişehirden Halil, izmirden Bayram gel yedi dakikada~ Eyub de beş saat yedı 
di ve çeşmeyi döndüler. . dakika bir sanıyede almışlardı. . . 

Birbiri arkasına ufak bir farkla Is- Eskişehirden Halil beş saat yırını 
tanbuldan Torkum, Denizliden Meh • dakika ile üçüncü, Denizliden Mehmed 
med geldi. Sür'atle dönüyoruz. dördüncü, Çanakkaleden Mustafa be -

Silivriye doğru sür'atle gidiyoruz. şinci, fstanbuld~ Tor~ altıncı, An
Erdoğan birinci gruptan yavaş yavaş karadan Alaedd~ y~ın~ı oldular. .. 
ayrıbyor. En meş~at~ ~ır ~usabakayı bu • 

Büyükçekmece yolundayız. Çekme· yük bir intızam ı~ınde ıdare eden !c -
ceye üç saat, kırk bir dakikada Orhan- derasyondan Cavı~ ve İs~nbul gureş 
la Eyüb, dört dakika sonra da Erdoğan ajanı Hikmet, e~ki şam~ıyon Taced -
girdi. din ve Salfıbaddınden şukranla bah • 

Denizliden Ali Eskişehirden Halil, setrnek lazımdır. 
Çanakkaleden M~stafa üç saat elli beş Müsab~k~da gerek derece alın~~ ~e 
dakik d B" ·· k kmeceden geçtiler. gerekse butun yanş yolunu en buyuk 

a a uyu çe • b't' · 1 
Ya rt Ye

ri olan Deve ba - zorluklara ragmen ı ırmış o an spor-
rısın en se b 'k k b' d" b' ğırtan yamacını tırmanıyoruz. . culan da te n etme ıze uşen ır 

Yolun en çok enerji sarfedilen yerı borçtur... . 
bizi otomobilde terletiyor. çocukların Ömer Besım 
emdikleri süt burun1anndan ge!iY0~: Takım itibarile alman derece,er 

B' . . kaçıran Erdogan on-

d 
. ıdnnc~k~upk?b'ne yetişmek için çok Eskisebir: Halil, Zekeriya, Faruk ta-

e gı en ı ı ra ı ı 17/34 tt b' · · 
f t f na 

bac:Iadı. kunı saa e ınncı, 
azla kuvve sar ı ~ t . İ h' K ar· M'dh t t • 

B 
'd 

1 
bic:kin ve tecrübe - zmıt: bra un, a ı, ı a nJ.O-

aşta gı en er ~ 18/28 tt ikin. · 
1
. k ı yem· ve genç rakibi birbi- mı saa e cı. ı oşucu ar. İ il H" dd' · ·· · ı ·nde sürükleye sürük- Bursa: Faruk, sına , usame ın 

rı uzerıne peş erı 19/ 16 t .. .. .. lın 1 
leye yonnuşlar. Sür'at yan~ı .Tüıkiye takımı saa te uçuncu o uş ar -

ikincisi Erdoğan tek başına ıkı yarışcı dı:_. ___ .. _ .. _ .. _ 

SON POI 

Londrada ispanya 
lehine büyük 

bir nomayiş yapıldı 

Macar Başvekilinin Roma seyahati 
ortaya mesele çıkanyor 

(Bqtarafı J hld ıa11fa.daJ 
sefiri Sir Nevil Benderson'un Hariciye '(Btu tana"- J inci , 0 .. #,..-2-) be -ır ,. 11,- ri, Macaristanda Nasyonal .. So ya -
Müsteşan Fon Vayşzaker ile yapmıı ol- Nazırı, İtalya ile Macaristan arasındaki ı·st d ..... ı propagan asının inki~ ettiği gö -
duğu mülikat hakkında Nasyonal Çay- 18Dlimi dostluğu anşluz'un merkezi ve rülmüştür. 
tung'da mühim bir makale intişar etmiş- Şarkı cenubi Avrupada ihdas etmiş oldu-
tir. Bu gazetenin Mareşal Göring ile mü- tu vaziyete intıbak ettirmek maksad"le ~arici .. siyaset sahasında ba1ihazır -
nasebetleri olduğu malfı.mdur. Romaya gitmektedirl da ılk planda mevzuubahs olan mesc-

Yarı resmi gazete bu mülakatın mev- İktısadt sahaya m~~~allik olarak mü- l~, Çekoslovak meselesidir. Ve Maca -
zuunu bilhassa İspanya ve Çekoslovakya phidler, İtalya ve Avusturya p' 1 _ rıstan Çekoslovakyaya karşı muahede .. 

1 1 ka h 
ıyasa an 

1 
. 'd .. d . . . 

mese e erinin teşkil etmiJ olduğunu y- nın, eyetl mecmuaları itibarile Ma . _ erın yenı en goz en geçırılmeslne mil 
eme te ir. iç~ hiç olmazsa Alman piyasası ka- ea ı o an metaı mi lmanyanın mü 

d t k d tan 
' carıs t ll'k 1 ı·b· A 

Harb vaziyeti dar muhim olduğunu ileri sürmektedir- zaheretile ileri sürmeğe gayret etmek-
Valansiya, 17 (A.A.) - Teruel cebhe- ler. İtalya ile Avusturya, bu suretle Al- tedir. Alman - Macar dostluğuna kar

sinde bilhassa tazyikını Rubieloı müs- manyanın iktısadi ve siyasi nüfuzuna şı bir müvazene husule getirmek için 
tahkem hattına tevcih eden asiler, San karp bir müvazene vücude getiriyorlardı. İtalyan - Macar dostluğuna yeni bir e
Augustin köyüne kadar ilerlemeje mu- An§luz, vaziyeti tebdil etmiştir. Hali ha- sas tedarik edilmelidir. Ve Budapcşte 
vaffak olmuşlardır. zırda Maca~~tan, hasılat fazlasının yüz- hükümeti, bir İtalyan - Macar - Yu • 

Hükfunetciler düşmanı yıpratmakta de- de kırk ?eşın~ ~anyaya ve yalnız yüz- goslav kombinezonunun İtalya - A .. 
vam eylemektedir. Espadon dağının ete- d~ on nısbetını İtalyayı ihrac etmekte- \'Usturya - Macaristan muahedesi ye .. 
ğine gelen hükflmetciler Tales mmtaka- dir. rine kaim olabileceği mütaleasındadtr. 
sında Picallo tepesini işgal etmişlerdir. Dahili siyaset sahasında, anşluzdan (A.A.) 
Bu mıntakada asilerin dört tayyaresi ====~~===-==-===-=ıı=:::::~-==~=-~~--===:::::::s=========-==~=~=-
cumhuriyet hava kuvveUeri tarafından Derbend orma 1 d düşürülmüştür. Bu düşürülen tayyarclc- n arın a 
~;. ikisi en modern Alman tayyareleri- buyuk bir yangın 

Teruel, 17 (A.A.) - Frankocular Te- (Bqtanıfı 1 tnd ıayfadtı) 
ruel - Sagonte yolu üzerinde taat"ruzla
rını devam ettirerek bu sabah Viver is
tikametinde ilerlemeje başlaml§lardır. 
1400 rakımlı J1ina tepesinin zaptı için 
muharebe edilmektedir. 

man ate§in geniş bir sahayı kapladığını 
görmil' ve hemen faaliyete geçnıi§tir. 

Yangın 10 saat kadar devam ettikten ve 
150 dönümlük bir saha yandıktan sonra 
gece yarısına doğru söndürülmüştür. 

Kartal ile Pendik arasında 

Dün öğleden sonra Kartal ile Pendik a-

Sınat kalkınma 

demirler, ray, her kalınlıkta, her tekild• 
kötell, yuvarlak, ince, kalın çubuklar, 
demirler, potreller, saç levhalar, en ince. 
sinden en kalınına kadar gemi inşasında 
kullanılan çelik saçlar, dökme, demit v• 
çelik borular ilh ... olarak 180 bin ton rna< 
m!il demir ve çelik çıkaracak, ayrıca ko1' 
fabrikası da birçok kimyevi maddeleı is 
tihsal edecektir. 

rasındaki sahada otlar tutuşmuş, ve yan- Gittikce artmakta olan yannki dPmiı 
gm, büyümesine meydan 'Verilmeden ihtiyacımıza bu fabrikalar da kafı gel
Usküdar itfaiye grupu tarafından söndü- miyecek, icabında ya Karabük fabriknla. 

(Ba~tarafı J inci ıavfada) rülmüştür. rına ilave olarak, yahud da ayn bir ikin· 
Sovyetlerin meydan okumalarını Ja • ci demir ve çelik fabrikası yapılacaktır 

Sovyet - laP.on 
monasebatı tehlikeli 

bir safhaya girdi 

k bul tın · · k f b' Florya yolunda da otlar tutuştu ponyanın a e esının pe ena ır Fabrikalar rantabldır. Demir cevheri vt 
zamana tesadüf etmiş olduğu umumi - Dün saat 14 de Florya ile Yeşilköy ara- kömür tenzilatlı tarife ile Demiryolların· 
yetle beyan edilmektedir. rasmda tren hattındaki otlar, Floryaya da nakledilecektir. Bu fabrikalarda zira 

Osani gazetesi, hadise yakininde iki giden yolculardan birinin attığı ıigara ne at Aletleri yapılmıyacaktır. 
fırkadan fazla Sovyet askerinin tahşid t t k ............................. _ ......................... _ 

u uşara yanmıya başlamış, Fatih itfa- iş lB edilmiş olduğunu haber vermektedir. ,. D TAB 1 ._ __ .._ 
Hadisenin kuvvetleri iskandil derece - iye grupu tarafından büyümesine mey- R 'I tJ ~ 
sinden ileri gitmesine ihtimal veril - dan verilmeden söndürülmüştür. AT. P T RKOuLD 
memektedir. (A.A.) .................. -.......................................... Sirkeci: Viyana otell sırası. 

ki Sibiryada guya harb hali ilan edildiği- c.rnı..,... ıonra aaat 14 den 2i> ye kadar 
Moskova, 17 (A.A.) - Tass ajansı, Şar- ( Or. BESiM RUŞEN ) No. 26, Kat 1 de hergUn otıeden 

ne ve Marepl Blüher'ln de ora kuman· 
0 

• ..,..-!;-•---' clalull,e ·~ hastalan kabul eder. 

danlığına tayin edildijine dair Cenubi 'l'&AllVAT D11UGJ ~--•••••••••••' 

(~~7~~) ~~~~~- --~~-~~~-------------------~---~--~~=~ 
.,. d ki oyun oldukca heye- Gazeteciler hücum hattının güzel bir sassız ve uydurma olduğunu beyan et-

kımları arasın a hücumu unasmda Sedad üçüncü 58yıyı mektedir. 

Matbuat iakımi~diiô'f.: fôalib geldi 

T. C. ZiRAAT BANKASI canlı geçmiştir. İstanbulspor yaptı. Moskovaya göre vaziyet 
Neticede daha a(pr basan ı.tanbulapOr ıereflrıe cSai ol!~ cllye Moskova 17 (A.A.) - Sovyet lntaa-

3-1 galib gelmiştir· batıran gazeteciler takımı a-1 pllb ola- tının 13 temmuzda Mançuko arazisine 

•---• ~tuhb';"ı!, ~ ~ıanbğil• rak sahadan ayrıldiliır. dört kilometre derinliğinde girdiğine .ıueıı. .111& İ tanbulspor ta- Gazeteciler: Namık (CumhuriyeL), tz- dair Japon kaynaklarından çıkan ha -
ba,hyan gazeteciler ve s d"f edilir zet Muhittin (Haber, Ercü.mend (Cumhu- berler, hariciye komiserliğince tekzlb 

. l' ender tesa u kımlan maçı mıs ıne .. riyet), Murad (Son Telgraf), Ahmed A- edilmektedir. 
bir komedi olarak devam e dem (Son Posta), Salahaddin (Cwnhuri- Hariciye komiser muavini, Sovyet tti ve C'ylece 
bitti. ga- yet), Fuad (Haber), Şazi Tezcan, Sed&d kıtaatının geri çekilmesi hakkında Ja-

Her maçta ortalığı velveleye vere~ un (Cumhuriyet), Osman Münir ,(Haber), ponyanın yaptığı talebi reddetmiş ve 
zetecilerde disiplinden eser yoktu. ybol Osman Cemal KaygılL işgal edilen yerin Sovyet arazisinden 
içinde birbalerine girdiler. J{ıyatıY.a tstanbulspor: LQtfi • Nuri, Adnan A- bulunduğunu beyan etmiştir. Bu hl -
bol tekme· attılar ... Biçi:rnıne getifıp on tın - Hamdi, Sami, İsmail - Pehlivan dise ile ortaya çıkan mesele Sov -
iki kişi oynadılar. Futbol çayırını &z~ Kemal, thsan, Şakir, SaWıaddin, Ali. yet - Mançuko hududlarının tahdidi 
masasına çevirdiler. TakıJJı kaptanı.. . ~ Ô. B. meselesinden ibarettir. 

Muhittin oyunda sözünÜ dinlet?'1eaığıal: Haklannda boykot karan verilenler 
çin sahayı terkedip seyircilere adeta y Eli Matbuat takımı maçı için davet edil
varırcasına cBunlar mahalle çocuğttH. 'd d'kleri halde gelmiyen Ulvi, Naci Sadul-

d
. d d yandı. ı - ı . maşalı adamlar!> ıye er .. dile din- lah ve ömer Besime bırer hafta boykot 

detinden hop hop oynıyan vucu. 'd rilmiştir. 
lenmek için oturduğu sandalyeyı ~~: ~o- ve .ADadolu t - Harbiye 11lmaz t 

Sol açık Osman Cemal Kaygılı u 
1 

in- Anadolu klübü sahasında yapılan 1 in
ğaz boğaza geldiler. Bir hercümerci k- ci takımlar arasındaki bu müsabaka 1-1 
de devam eden oyunda maçın hakem b bere bltJDiitir. 
med İhsanın berbad i.daresi sabayı~ era lerUZf ltrupl klplsı 
rebe meydamlla çnırdl. . 

Hakeme •taranıana .._.. bef8bl ~ Merkeıf Avrupa ımı-smın birhıcı tu-
tu. cHakem ofsayd!. Hakeıne gözlük!• a- ru nihayetıennı_lftir. ~~tur programı 
*eleri sayahı çınlatırken devre sıfır sı- fU pkilde tanz,lınRa iedilmi§d (Bükr · t ) 
fıra blttL eenova - P eı e • 

ikinci devrede Osman eeınal Kay~- sıavya - .AınbroliaD& ~alda). 
IUn gilzel bir pasını Sedad gole çevirdı. Juventus - Kladn~ (Tourm~e). 

Hakemin falsolan devaın ediyor. ts- Ripensia - Ferensıvaruş (Bukreşte). 
tanbulspor beraberlik sayısını yaptı. · sıavya, FerensW&ruf, Amborastana ta-

Hakem Ahmed 1hsan sahadaD çıtanl- kınıları favori vaziyettedirler. 

cb. Eski futbol ajanı oyunu idareye da- Arsenal hazırhklara başladı 
•et edildiği için Abıned thsanın yayga- Arsenal futbol klilbü senelik umum! 
talarına rağmen oyuna devam edildL ed toplantısı ve bu nıüııasebetle idare heye
. Sahanın en kuvvetli oyuncusu Ahın. ti intihabatını yapmıştır. Arsenal klübü
Adem (Son Posta) gömleği fora. etmış: nün aeçen meftinlde parlak bir derece 
tek başına yaptılı bir ıriicurnl8 tkiJıcl sa aımasmı temfnda büylt hıımeti &örülen 
Jıyı yaptı. ,.._c Alison tekrar nıenecer olarak se • 

M bi sür'atle devam """A 
aç şayanı hayret r çil.ınlştir. 

ediyor. Oyunun sonıanndayız. cu bel'Ayl Anen•l kJilb(l yeni futbol mevatml ~ 
Bet adım topu sflren bir oyun Ad _ üç genç oyuncu satın alml§tır. Bunlar bı-

lattrahat kenara çekiliyor. Ah~ed kil;e rlnci Ug klüblerinden PorllmOUthtln sal 
lrıln hücumları pek korJm!l~ ~11' :vvetli miidafl, ikinci lil k16blerlnden Sheffi .. 
d~am ediyor. Sol~ ~külı eld un)ted'den ınerkez muhacim, Barton 

hır §\itle kaleciyi devırdi. tesad~ edil- ldübünden bir 10liçtir. 

Foto sergisinin 
ikincisi açıllyor 

Matbuat U"""" Müdüı'lü.ğündm: 
İdaremiz tarafından 1935 da açılmıt 

olan cTürkiye tarih, güzellik ve if mem
leketb adlı foto sergisinin ikinclsl 20 
tepintsanl 1938 tarihinde Ankara Sergi 
evinde açılacak ve yirmi gUn devam e -

decelctlr. 
Bu .sergide birincisinde olduğu gibi, 

yurdunıuzdaki profesyonel ve amatör 
fotoarafcılarm da l§tiraki arzu edildilin
den, aan'atkarlanmWD yurdumuzu ta • 
rihl tabii güzel ve her huaustalri inkı -
llblanmız bakımmdan tanıtacak olan ar
tistik resimleri hazırlayab41meal için, 11 
temmuz 1937 tarihinde Anadolu ajansı 
vasıtasile gazetelerde yaptırdılımız ih • 
barı tekrar eder ve gönderilecek resim • 
\erin asgari 18-24 ve azami 40-50 eb'a -
dında olmasını, her zatın on taneden 
fazla fotograf ıönderınemesini ve bun -
lar arasında portre yollanmam~ ve 
eserlerin en geç 15 ilkteşrin 1938 tarihfn· 
de Matbuat Umum Müdürliğünde bu • 
lunmak üzere ıönderilmeaini hatırlatı • 
rız. 

Seri* jlrl tarafından seçilen birin-
ci, ikinci ve ilçtlncü fotosrafilere idin -
mtz tarafından gene birer ,eref diplo -
ması verilecektir. 

PARA BiRiKTiRENLERE !8.811 Lira 
iKRAliYE VERECEK 

Zlnat Bankumda kumbaralı ve iltbamz tuarruı hesablarmda 
S?, lirası bulıınanlan senede 4 defa çekilecek kur'a ne aptıdald ;.: 
gore ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 " 

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

12{) " 40 " 4,800 tt 

160 tt 20 " 3,200 tt 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir SeMe içinde 50 liradan .. 
ctiipnqenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile veriletd<U~ 
Kur'• ı•elle 4 ... 1 EJMI, 1 Blllnd JrAnm, 1 MM w t 8 iz tardal.tnıle çekilecektir. m 
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• ERLERiNDE 
MEYDANLARDA 
KULUPLERDE 

ı I 5TADYOMDA 
• FABRiKADA 
• DEVAIRDE 

/ EKTEPLERDE 

Senede yedi yUz mllyon lnaanı hasta eden ve bunlardan sekiz mllyonunu 
BldUren en mUdhlt Afet aıtmad1r. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu alda hayret verici cinayetle· 
rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir. 
Kinin ııtmanın emsalsiz ilAcıdır. 

Beynelmilel llb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bugiiniln tababeti kininin bu harikullde kuvvetini arttırmak, habizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hüllaalarile birleıtirerek BİOGENINE müıtalızannı hazırlamıştır. 

Bi GENi 
Sıtmadan korunmalı ve lıurtulmalı için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğalbr. Kırmm kDreciJderi arttırır, adale Ye sinirleri kuvvetlendirir, ittibayı 

dermanıızlığı fiderir. Sıtma parazitlerini öldürür, 11tmanm b!itlln şekillerinde şifa temin 

..... eden bu yükıek tesirli illç her eczanede bulunur ~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L İ (i i N E K A R Ş 1 

HORMOB • 
1 

Tabletleri her ~czanede arayınız. (Posta kutuıu 1255 Hormobin) 

Bu sayıda: 
Vitaminler - Kankoca ge. 
çim sırları - Yavrumuzun 
sağhlı. çocuğun odası .. 
Bir kadın: Bet çehre - Na
sıl yapmalı? - Yatını bula
blllr misiniz? - Bunları bl -
llyor musun?-Hayır, en bi
rinci güzelllk müstahzarı 

zamanında istifade edlnlz.
Kopeğlmlzin annelik za - ..WDit....:!i.Jmızı::!~ 

işler: 
Düzgün blr yaka nasıl ya
pılır? - Spor erkek ceketl
Yaz için kroşe bir bluz -
Pllj çantası .... RAFYA say
fiye yastı~ı - Vuaı perde -
Floralia ile zarif örtüler -
Keten üzerine işll bir ta -
kım - Renkli ketenden bir 
yemek örtüsü - Yemişci ka
dın renkli yastık - 8 çocuk 

manı? mayosu. 

TEMMUZ SAYISI ÇIKTI. 
Gene 40 sayfa, 4 renk 

Aynca 8 sayfa ek - Bir büyük örnekler paftası • 15 kuruş. 

Güzelliğinin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

~ RADYOLİN 
Dişleri mikroplardan, çürükler
den, iltihablardan koruyarak 
sağlamlaşhran, hem de min~ 
!erinin bozulmasını ve sarar
masını menederek daimi bir 
gllzellikle muhafaza eden 81· 

nn en kuvvetli dit macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• fdare Merkezi : İSTANBUL (GAt.A'!'A) 

Tiirlıiyetlelıi Şubeleri ı 

tsTANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA BilrOIU 

Yananiatantlalıi Şubelirl ı 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun sanUml 

Birinci ıalıile 400 laırrq 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 • 
Dördüncü •ahile 100 • 
iç •ahileler 60 • 
Son ıahile 46 • 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarüemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

.Son )'osta'nın ticari ilinlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıincdık Kollektll flrb&I 
Kabramanude llaa 

Ankara eadded 

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

································ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGİL 

BASUR MEMELERiNi 

CERAHATLENMiŞ FISTÜLLER 
ve 

HER TÜRLÜ iL TIHABLAR 

E 

Kumral ve ıiyah olarak saçlara tabii surette iatenilen rengi Yerİr. 
Sabittir, 11hhi ve zararsızdır. 

INGILİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lataııbal 

As in Benan 
&izi •oluk gınllAınden, nezleden, gripten, bat 
ve dit •lrll•r1ndan korurecak en ırı Hiç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

Baytarlar ve Çiftlik Sahlblerlnin 
Nazarı Dikkatine 

Beygirler, Bakar! HayTanlar, Koyun ve keçiler için 

P A S T 6 R Müessesesinin (Dalak) .. 

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


