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Hatag müzakereleri bitti, anlaşmalar imzalanıgor 
,-------------········-------------• 

Antakya ve lskenderunda 
askerimiz _için kışlalar hazırlandı 
Askerlerimiz Hataya giriyorlar, anlaşma hakkında Fransız Hariciye Nazın ile 
Paris Büyük Elçimiz Suad Davaz bugün ma.tbuata beyanatta bulunacaklar 

Antakyada T!lrk askeriıı"n g nşıni görmek tizere §ehre otobüs ve kamyon ile gelen 1ıalk 
Antakya 30 (Hususi) - Bütün Hatay ba tanba a büyük bıt ! lası ".amamnc temızlenmiş ve a kederimiz !çın yerler ha-\ 

heyecan ıçinde Türk askerıni bcklemektedır. Yollaraa, c -~ lanm tır. 
delerdo, evlerde askeri karşılamak için yapı- Anlaşma unzalanıyor 

1 n hazırlıklar ilerlemiştir. Sehirlerde, kasa- Antakya 30 - Anadolu ajansının hu u t 
bal rda vo köylerde fakirinden zengmine kı- muh biri b'ldirı)O 
d r bütün halk kurbanlar, bav lJar ve c;, - Bu~ün imzası beklenen erkanıharbıye an-
çekler hazırlamaktadır. K6ylüler Tü 'k ask - General Hutzıngere henüz talimat 
ıınin gcçec ğı yoHarı şımdıden peyle e e m digı için imzalanamamıştır. Faka~ yarın 

A erlerimızi karşılamak iqin. yapılan başlamışı dır İskend rundan buraya gelen 'epya ?bu
3
"
0
rg(üAnA'im) za cAdılecdeglv ı öğrenilrr tir. 

• arıs . - na o u aJansmı usu-
1ta rlıklar: Antakyada halk sokakıan haberi r ore ayni hummalı lı zırlık orada si rnuhab'r· b'ld' . H ta d 1..:: ••-ftk 

A · ·· · ı ·ı · bul kt d 1 :ı. d ı ı ı ırıyor. n aıu m\Uoll ere-taturkun resım erıı. e süslerken <la ba§lam unma a ır. SAen erun kıs- (D 11 i 1 3-) 
evamı ncı ay,acw 

ngiliz tüccar gemilerinin "Pa~aya. ihtiy~cıı. var, 
, dışlerımdekı altlfl 

. ,bombard!manına . ( kronları sökünüz!: 
Dtlla.yet Verılecek mi? Birdişcimuayenehanesin<i 

" geçen acıkh bir vak'a l.ır~ 
Londra 30 - Salahly Pttar mehafile na- ı İtalya hükfuneti, İnglliz gemilerine karşı 

:aran Pört-Ciano mülakatı f1..ıl\ticesinde (Devamı 11 fnci sayfada) Amasya (Hususi) - Birkaç gun ev 
ıt:::=::z:z:==z========ı-=-==:t~====-s:::ım::::=-============== vel şehrımizde bir diş taBıbinın 01 

Denizciler bayramı ~:;::ae~~~;1~:: çok garib bir ha 
(Devamı 2 fncı sa 

denizcilerin, ka~otaj hakkından istif ad eye 
bqladıkları aünln 1ıldömümü törenle kutlulanıyor 

ıı.. 

' 

Türk -Alm 
ticaret müza 

-Hey' etimiz di; 
vasıl old 

Berlın 30 (Hususi) - AlmP 
· ni bir ticaret ve kliring a 
m- ~ ';?.l,,dni yapacak olan 
u~a eı ~ ı 1:.:y. lmuştur. 

yetı buraya visıl " 2 . 

( -- ::ı.'.8 

Filistin: Surıya 
geceleri kap• 

Londra 30 (Hus ") -
yan eden hadısele dola) 
S un e hududu sıkı bir kc 
tulmuştur. 

Fransanın Suriy yulr 
~rı uzerlne hudud al 

G-k~el-n encki mera.aimden bir fntıb• (Yuw 11 ad aa7fada~ J baren sabaha kadar 
:B. Burs ~-. 

Sayh J 

Fiatı: IS kuruş 

Başvekil itimad 
reyi alırken 

r 
ünyayı m h
meç 

arada 
Naf a Ve -
t bu ab h 
!enleri ta • 

...................• 

er ınemleke
al ve ahllld 

etmek sur tile 

Oğlun, kızın 

ra ında iti "' 
t hayatımızda 

atlık, miiba
m~ru rab -
ve fır tmı 

ıştır. Hatır ve 



~.ırada imza edilen kliring 

, ~ ve kredi anlaşmasının KaIJlU

tayda müzakeresi, İngiliz - ~ürk d~sth~
ğu namına samimi bir tezahur mahıyetı-

n i almıştır. Anlaşma İngiliz Avam ~a-
' d .. 1 

mıırasında müzakere edilirken e oy. e 
olmuştu. Malumdur ki Çemberla~n hu: 
kUıneti bu aralık muhaliflerin şıddetlı 
tcnkidl~rine maruzdur. Parlamento~~ 
müzakere edilen hiçbir hükumet teklifı 
yoktur ki bu veya şu scbcble,. muhalefet 
ve hatta bazan bükfımet partısıne mcn
sub mebuslar taraündnn tenkid ve mua
haze edilmesin. Yalnız Türk - İngıliz ti
caret ve maliye anlaşması bir istisna t<>ş
kil ıeder. Mukavele parlamentonun tas
vibine arzedildiği zaman hükumet i.araf
tannın da, muhnliflcrin de oturrlııkforı 
sıralardan kayıdsız şartsız tasvib mana
sına delalet eden: 

- Hear. Hear. 
sesleri yükselmiştir. İngiliz Avam Ka
mnrnsında nadiren görülen bu ıttif akın 
manası şudur: 

ı - 1ngiltere Türkiyenin kredi....,-tne m-
mad ediyor. 

2 - İngiltere Türkiyenin dostluğuna 
kıymet veriyor. 
Fılhakika biri mali, diğeri siyasi olan 

iki unsur birleşmemiş olsaydı, Londra
dnki müzakereler müSbet netice vPrmez
di. Anlaşmanın mali ve ticari safhasını 
bnlletmck için City'e itimad telkin etm<:>k 
lazımdı. Bir İngiliz bankacısı cay için 
diyor ki: 

- City'nin hakimiyeti on ikinci asır-
danberi devam etmiştir. Bu hakımiyet 
ise telakkisine istinad eder. Sıyasi, içti
mai mülahazalara bu telakkide yer ve
rilmemiştir ve verilmez. Emniyet ar~nır. 

Görülüyor ki Türkiye Cumhurıyetinin 
kredisi, City'nin emniyet ve yalnız em
niyet arıyan ölçüsünden geçmiştit". Fa
kat muamelenin bu cebhesi ne dPrece 
saglam olursa olsun, eğer Türkiye ile İn
gıltere arasında siyasi :1Ünasebetıer, sa
mimi olmasaydı, anlaşmanın yapılması 
için lfızım olan şartlar tamamlaıwu~ ol
mazdı. Ve bu nokta gözönünde tutuldu
ğu zamandır ki, Londrada imzalanan an
laşmaların şümul ve ebemmiyPti teba
rüz etmektedir. 

İngiliz - Türk dostluğu telfıffuz edilir 
edilmez derhal uzun bir tarihm safha
ları sin~ma şeridi gibi gözönünden gPçn: 
On sekizinci asrın sonlarında Yaş :nıua
hedesi imzalanacağı sıralarda başlıyan 
bu dostluk on dokuzuncu asrın üçüncü 
çeyreğine, Berlin muahedesinin imzasına 
lrad:ır devam etmişti. Osmanlı unparn-

'11ğunun mülki tamamlığına dayanan 
liı.ka, Pitt tarafından kurulmuş ve 
~- l. n;<Tar_li wnfından tat-

Makale: Eski devirden kalan tablo .. Sözün Kısası 
~------ ~.----~ 

Yazı Ço~ Olduğu için 

Bugün Konamadı .J 
·················································•···········• 
''Paraya ihtiyacım var. 

dişlerimdeki altın 
kronları sökünüz 1,, 

(Bet§ tarafı 1 inci sayfad.a) 

35 - 40 yaşlarında bir adam a~ciye 
müracaat ederek vaktile yapbrdığı 8 
altın dişten rahat edemediğ",,,_· -·0 hnln 
iarm çıkarılarak kendisine 
şini istemiştir. Dişci kronhın inceden 
inceye muayene etmiş: 

'rü:.-k yurdu yaratıldığı gün dünyanın en iyi nimetleri ile 

bezenmişti. Her köşesinde bir cennet, bir servet, bir def;ne 
saklıydı. Fakat bütün eski idareler zamanında cennet, servet 
ve define asıriarca müddet hep bulundukları yerde kaldı ve 
dünyanın bu en zengin kıt'asında hep huzursuzluk, korku ve 
cinayet ~üküm sürdü. 

Tiiı k yurdunda işlenme hareketi Cumhuriyet devnle brış
lar, aradan ııeçeıı zaman henüz 15 yıldır. Şimdiden to~rağı
mız :-ürülüyor, fabrikamız kuruluyor, madenlerimiz kazılı
yor, huzur içındeyiz. Fakat kendi kendimizi aldatmıyalım: 
İşin henüz başlangıcındayız, asırlardanberi yapılmıyarak bi
riken :işlerin yapılması için durmndan çalışmalıyız. Vazife
miz budur. 

- Bu dişlerde herhangi bir ha;;t~!ık 
yok. Mükemmel yapılmış. Dişleri sok· 
mek doğru olmaz. Eğer başka diş1eri • 
nizden rahatsız iseniz, onlara baka -
lım• demiştir. 
, Fakat hasta kronların çıkarılına • 
smda ısrar etmiş, dişci de istemiye, is
temiye kronları dişlerden kesip çıkar • 
mış, altınlannı müşterisine iade et • 
miştir. Sıra vizite parasını ödemeğe 
gelince hasta bir saat sonra kendi!.!ne 
bir lira getireceğini söyliyerek gitmek 
istemiştir. 

Üzerinde 2 milyon 
Lirallk mücevher 
Taşıyan kadın 

Fransız revü yıldızlarından Jeanne 
Aubert müdhiş mücevher meraklısıdır. 

'Üzerinde daima takriben 2 nlilyon lira
lık mücevher tnşır. 

lngiltereden Çine gol/anan 
kaldırım taşları 

Marsilyadan yazılıyor: Fransız polisi 
• • -· .. ıia duran, Üzerlerinde 

'akat içinden eski o
.. -1~ eş yüz 

,.:Jiz 

,-·········································· ···············~ 

Hergün bir fıkra 
Niçin kafi gelmesin? 
Bernard Shatv bir yabancı mcmlc -

kete gitmi§ ve avdettc orası hakkında • 
ihtisaslarını bir konferansta anlat -
mıştı. 

Konferansı müteakib dıinlcyicilcr -
den biri yqnına sokuldu: 

- Üstad, dedi, siz orada ancak do
~uz gün kalmt§sınız. Bu kadar az za
man bir memleket hakkında tahliller 
yapmanıza ve hükümler vermenize 
kafi midir? 

Bernard Shaıo cevab verdi: 
- Niçin kafi gelmesin, ben bütün 

b;ir insanlığı tahlil eden ve insanlık 
hakkında birçok hükümler veren bir 
piyesi dört günde yazmt§ adamım! 

' J '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

15 yaşındaki yıldız 

On beş yaşındaki meşhur sinema yıld
0

1-
/ 

- • "?t.-Jlla Durbin, Los Ancelosta, bir ver-
:f'1esinden dolayı mahkemeye çağı~ 

Jenç yıldız: cMesleğimin tic.ı

ııile uğraşmıyorum. Buna avukat
deıniştir. 

TZ isimli adam 
./Jıı yanın en uzun :sim
,tAflU iddia etmekte ve pos:

elgrafla verdiği za-
.ne sayarak para aldıklarını 

.Jr. 

Çocuk hırsızları 
lngilterede de 
Faaliyete mi geçtiler? 

İngilterede halk bir kaybolma hfıdise
sile çok yakından alakadar olmaktadır. 

Southend'de bulunan genç bir kan k()ca, 
geçen haftadanberi 35 yaşlarındaki da-

Doktor ise bu garib hastaya: 
- Kronlar bende !kalsın, git bir li • 

rayı getir, kuronlan al! demiştir. 
Bu defa adamcağız kızarıp bozar • 

mış, anlaşılmaz bir şeyler mırıldan -
rruş, ve nihayet her şeyi itiraf etmiş ve 
demiştir ki: 

- Ben görmüş geçirmiş bir adamını. 
Şimdi mali vaziyetim çok bozuldu. 
Düşmüş bir haldeyim. Bu halden kur • 
tulmak için memlekete gidip birkaç 
bağ ~ e tarlamı satmak, yeniden işe baş 
lamak istiyorum. Fakat ekmek ve yol 
param yok. Hırsızlık. dolandırıcılık e
demem. Kimseden ödünç para isteve -
mem. Düşündüm, taşındım; aklıma ağı
zımdaki altın dişler geldi. Bunları si -
ze söktürüp 'bir kuyumcuya ~.tacak ve 
derhal yola çıkacaktım. Mademki be -
ni bırakmak istemiyorsunuz, şu halde 
kronların bedelinden bir lira alınız, 
üsttarafını bana veriniz. Ben ölünceye 
kadar namuslu kalmak istiyorum.> 
Dişci hastasının bu haline çok acı. • 

mış, v izite parasını almak isteme:ııış, 
fakat adam, dışarı çıktıktan bir mud -
det sonra geri dönmüş, kron parala -
nndan bir lirayı ayırıp dişcinin masa
sına bırakarak ayrılmıştır. 

Türk - Alman 
ticaret müzakereleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dısile birlikte kaybolan bir yaşlarındaki 
çocuklarını aramaktadırlar. Dadı, araba· 
sile gezdinliği çocuk, üç sandık ve bir 
yemek sepeti beraberinde olduğu halde Türkiye Hariciye Vekaleti umum ~ati-

. bi büyük elçi Numan Menemencio~· unun 
pansıyondan sırra kadem basmıştır. Da- riyaseti altında bulunan heyet Ti rk se-
dı, efendi! rine bir kart göndeı-erek ço- firi Hamdi Arpag, sefaret erki Lnile Al
cukla birlikte geçen cuma sahabı içtrt 'man iktısad nezareti mümessi1.ıleri tara· 
Londraya varacağını bildirmiştir. O sa- fından karşılanmıştır. 

bah yavrularını istasyonda bekliyen karı · Müzakerelere derhal bş "Şlanacaktır. 
koca, trenden çıkmadığını görünce me

raklanmışlar, polise müracaat etmişler

dir. Daha hala bir ipucu bulunamanıış1ır. 
Çocuğun knçınldığı sanılmaktadır. 

Greta Garbo bir kaza 
geçirdi 

T rakyada tüflLın satışları 
Edirne f{Iıususi) - 1937 senesi içinde 

Trakya ;ölgesinde bir milyon yüz bin 
kilo mik darında tütün istihsal edilmiş o
lup bu tütünlerden 735 bin kilosu satıl • 
mıştır. Vasati satış fiatı 25 kuruştur. 

Ça·-nakkalenin istihsa18tı ise 2,771,141 
kilo yu bulmuş ve bu yekundan 2.251.360 

Stokholm civarında tenezzühe çı1rnıış kfüJsu satılmıştır. Vasati fiat 45 kuruş· 
•ıur. 

olan Greta Garbo ile orkestra şefi Stc...ı-

kovı.'ldnin bindikleri otomobil lüır döne-
meci kıvnlırken kapaklammış ve yoldan 

çıkarak. ·bir tarla~"a yuvarlanmıştır . 

Çapa markaya verilen yeni 
ihtira her ... :ı 

smi: Sör Vijayaragavaçarya- artistle, orkestra şefine hiçbir şey ol-

Avrupada emsali olı>ıadığı gibi
1 

tj_ür -
kiyede de ilk defa tarafJmdan icad edilen 
Pirinç unu torbalarının şekil ve renkle· 
rini naınıma tescil e< ısad Vekale. 
tinin (5515 - 5365 - 5367 - 5207 ve 5209) 
numaralı kararlarından sonra, bu kere 
muhtelif materyaldıın vücude getirilen 
ve alelumum müstaLzarat ambalajlarının 
kapanmasını tesbit ve temhire yarıyan 
bir (Dişli kapama kapsülünün) de 15 

sene müddetle ihtira beratının, İktisad 
Vekaletinin 2511 l'T ~ ve 26/5/938 tarihli 
kararile namıma tı: . ..cil edildiğini, alaka
darların malfunu olmak üzere sayın ga .. 
zetenizle ilunını rica ederim. 

1 maınıştır. 

/~ TER İNANMA! 
oir biliriz, sizinki zaiddir. Binaenaleyh liıtfen 9,5 da ahturka 

musiki He birlikte neşriyatınızı da kesiniz, ve bu suı etle 
k, mesainiz yarı yarıya ineceği için abone ücreti olan 10 l ira
§- yı da beşe indiriniz.> 
le Biz tahmin ediyoruz ki bu teklife taraftar olan dinleyi
~a eller az olmıyncaktır, fakat teklifin r adyo şirketi tar~-

. ıa- dıın kabul cd.Ueceğine: 

;STER INANMAI Çapa Marka Pirinç Unu Fabrikası 
$ahibi N. Nuri Çapa 
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t Temmuz 

• 
/ ngilterede günün meselesi 

Bir meb'us askeri divan 
çıkarılacak mı? •• onune •• 

Mesele Kamarada g6rüşüldü, Çemberlayn'in riyasetin
deki imtiyazlar komisyonunda da tedkikat yapılıyor 

Londra 30 (Hususi) - Avam Kamara
sı, İngiliz efkarı umumiyesini şiddetle a
lakadar eden ve parlamento teamülleri

l nP l'T'iitn<ıl\ık mühim bir mesele karşısın-
e Kars valLl 1ktadır. 

Avam Y.::amarası azasından Dünkan 
Sandy, mılli müdafaaya müteallik bir 
sırrı işaa ettiğinden, ihtiyat ordusu süba
Yı sıfatile ve üniformasını giymiş olduğu 
halde, askeri tahkikat divanı huzuruna 
çıkrnağa davet edilmiştir. 

Dünkan Sandy, kendisine yapılan bu 
davetten Avam Kamarasını haberdar et
ıniş ve imtiyazlar komitesinin derhal top
lanmasını istemiştir. 

Bunun üzerine Kamarada bir protesto 
ve hayret fırbnası kopm~tur. 

Başvekil, Dünkanın teklifini kabul et
ıniş ve müteakiben ordu meclisinden im
tiyazlar komitesi bir karar verinciye ka
dar tahkikat komisyonunun takibatı ta
til etmesinin rica edileceğini beyan et
ıniştir. 

Amele fırkası mensublarının yeniden 
yaptıkları protestolara cevab yeren B. 
Horbelişa, ordu meclisi divanının toplan
tısında hazır 'bulunmamış olmakla bera
ber rnezkt1r divanın bir tahkıkat divanı 
teşkili için ittihaz etmiş olduğu karardan 
ınütevellid mes'uliyeti kabul etmekte ol
duğunu beyan etmiştir. 

İfşaattan ordu .meclisinin ne suretle 
haberdar olmuş olduğu suretinde sorulan 
suallere cevab veren B. Horbeli§a, bu 

babdaki haberin B. Sandy tarafından 
kendisine gönderilmiş ve kendisi tarafın
dan harbiye nazırına irsal edilmiş olan 
mektub vasıtasile elde edilmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Ordu meclisi, tahkikat icrasına otoma
tik olarak karar vermiştir. 

Liberallerden B. Mander askeri tahki-
' kat komisyonunun teşkili anında B. 

Sandy'nin bu komisyon huzuruna çıkma
sı ihtimalini ordu mecl.isi azası ile harbi
ye nazırının düşünüp düşünmemiş olduk
larını sormuştur. 

Nazır, şu suretle cevab vermi§tir: 
cBu ihtimali ordu meclisi azasının dü

şünüp düşünmemiş oldukları hakkında 

bir şey söyliyemem. B. Sandy'nin ihtiyat 
ordusunun bir sübayı olmasından dolayı, 
meclise hesab vermek meeburiyetinde 
bulunduğunu düşünmüş olmaları müm
kündür ve şayed başka bir zabit, B. 
Sandy'yi işde zimedhal gösteren şehadet
lerde bulunmuş ise komisyon huzuruna 
çıkması kendi menfaati icabatmdandır.> 

B. Çemberlaynin bu meselenin derhal 
imtiyailar komitesine tevdi edilmesine 
dair olan takriri eller kaldırılmak sure
tile kabul edilmiştir. 
İmtiyazlar komitesi, bu sabah yeni bir 

celse akdetmiştir. Bu celseye B. Çember
layn riyaset ediyordu. 

Askert tahkikat mahkemesi, parla
mento tahkikat komisyonu raporunu ve
rinciye kadar faaliyetini tehir etmiştir. 

Japonyada yağmurlardan 
sonra zelzele başladı 

Tok yonun her tarafla 
kayması yüzünden 18 

altında kaldı, 150 

rabıtası kesildi, • • 
arazının 

ev yıkıldı, 
bin evide 

50 kişi enkaz 
sular basb 

Tokyo 30 (A.A.) - Üç gündenberi Ja
ponyanın merkezinde yağmakta olan şid
detli yağmurlar, kırk kadar insanın telef 
olmasına sebebiyet vermiş, 150.000 evi 
sular basmıştır. 

Sular, 10 köprüyü alıp götürmüş ve 24 
mühim noktada ı:imendifer hatlarını kes
miştir. Yollarda münakaUt yapılamıya
cak bir hale gelmiştir. Tokyonun, Japon-

" yanın sair aksamı ile alaka ve rabıtası 
bilkuvve kesilmiştir. Hasarat yüzlerce 
milyon yene baliğ bulunmaktadır. 

• 

Bu felaket, son 60 sene zarfında kay
dedilmiş olan felfiketlerin en b'.iyiiğiidiir. 

Dün gece Tokyoda kısa süren bir zel
zele hissedilmiştir. Zelzele, felaketzede
lerin korku ve dehşetlerini bir kat daha 
arttırmıştır. 

Tokyo 30 (AA.) - Yağmurlar yUzün
den arazinin kayması neticesinde dlin 
gece Tokyonun merkezinde 18 ev yıkıl
mıştır. 50 kişi enkaz altında kalmıştır. 
Bunlardan 30 u çıkarılmıştır, içlerinden 
dokuzu ölmüştür . 

Eski Avusturya Başvekili Şuşnlg 
aleyhine bir dava açıllyor 

A vusturyada 3786 siyasi mevkuf 
bulunduğu resmen haber veriliyor 

Viyana 30 (A.A.) - İlk defa ecnebi ı ile izdivacından hiçbir suretle malumatı 
matbuat mümessillerini kabul eden B. olmadığını beyan etmiştir. 
Burckel, Alman ve Avusturya Nazileri Habsburgların emlaki 
arasında g:?rginlik olduğu hakkındaki şa- . . 
Y·ıal kat'ı' tt dd t . ı· u Vıyana 30 (A.A.)-Havas aJansı mu-

arı su -e e r.e e mış ır . . muma- . . lm . 
ile h d . tir ki· habırmden: A anyanın Avusturyadakı 

Y emış . · komiseri B. Bürkel, Habsburglara aid 
~ .ınlar ara~nda bir rekabet hAsıl e- bütün emHikin yakında müsadere edi1e

!~~:~ı~• seb( b göremiyorum. Hepimiz ceğini, yalnız ecnebi tabiiyetinde bulu

nan Habsburglara aid olan emlakin mtıs
B. Burck..,rı1 " "lanya ile Avusturya a- tesna tutulacağını beyan etmiştır. 

tasındaki ittihadın beş, altı hafta ıçinde M 1~. ld ğ ... ı.·ı lt t -d a um o u u ve\"',ı e sa ana mu -
ikınal edilmiş olduğunu söylemiş ve Füh- deisi Arşidük Ottoyu Almanya Alman 
rerin mevhum bir buhranı teskin için vatandaşı addetmektedir. ' 
:ınütenekkiren Viy.maya geldiği rivaye
tini de tekzib eylerJştir. 

Mumaileyh halen Avusturyada me\·
cud siyasi mevkufların adedi 3786 oldu
ğunu söylediktcı. ~ınt.a sabık başvekil 
Şusnigin Viyanada ve berhayat olduğu
nu beyan ve kendisi aleyhine l.>ir dava 
açılması kuvvetle muhtemel oldu~nu 

ilave eylemiştir. 

Nazilli fabrikası 
Yunanistana 
Kumaş gönderiyor 
İzmir 30 (Hususi) - Nazilli fabrikası 

tarafından i.mal edilen kumaşlar Yu -
nanistanda çok beğenilmiştir. Fabrika
J a mühim mikdarda siparişler veril -

•"'\ .rnin miştır. Yakında ihracat yapılacaktır. 

• 
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Maarif Vekili 
Şarka gitti 

Ankara 30 (A.A.) - Maarif Vekili 
Saffet Arıkan bu sabah Toros eks -
presile refakatinde yüksek tedrisat u -
mum müdürü Cevad, ilk tedrisat u -
mum müdürü İsmail Hakkı, kalemi 
mahsus müdürleri Midhat olduğu hal -
de Diyarbak1ra hareket etmiştir. Vekil 
bir iki gün kadar Diyarbakırda kal -
dıktan sonra gideceği yerleri tesbit e
decektir. 

Vekil bu arada Vana da uğraya -
cak, kurulacak olan Van üniversite~i 
hakkında tedkiklerde bulunacaktır. Se 
yahatinin 25 gün kadar sürmesi muh -
temeldir. -----------
Esrarengiz 
B ir afy on 
Kaçakçılığı 

Marsilya 30 (AA.) - Belgraddan 
gelen ve deniz istasyonunun mü -
varedat mahallinde ambara konulmuş 
olan 3 kasada 198 kilo mikdarında af
yonu muhtevi paketler bulunmuştur. 
Bunların sevkine müteallik vesikalar, 
Kıırtua adında birisi namına Belgrad -
da tanzim edilmiştir. 

Marsilyada asıl ismi Marini olan bir 
Kurtua meydana çıkarılmıştır. Bu a -
dam, afyonun nereden geldiğini söy -
lemekten imtina etmiştir. 

Beynelmilel ofis marifetile Yugos -
lavyada araştırmalar yapılmaktadır. 

Çekoslovak yada 
ekalliyetler meselesi 
Prag 30 (A.A.) - Çeteka tebliğ c -

diyor: 

Başvekil, dün Milliyetler mesele -
lerile iştigal edecek olan parlamento 
hey'etinin ihzari mesaisine iştirak et -
miştir. 

Başvekil, birkaç gün evvel davet et
miş olduğu Polonya ve Macaristan si -
yasi mehafilinin mümessilleri ile gö -
rüşmüştür. Mumaileyh, Alman sos -
yal ~ demokrat fırkasının mümessilleri 
ile de görüşmüştür. Bu görüşme, bu -
gün de tekrar edilecektir. 

Bir ailenın bütün 
efradını öldüren cani 
Kudüs 30 (AA.) - Kudüs civarın

da kain bir kasabada bir ailenin bütün 
efradı bir Arab tarafından öldürül -
müştür. Katil, evvela babayı ve kızını 
öldürmüş, sonra mezarlığa giilenerek 
cenaze alayının üzerine ateş etmi~, a -
nayı ve oğlunu da öldürmüştür. 

Yunan donanması 
Maltaya gidiyor 

Atina, 30 (Hususi) - Resm<?n bil -
dirildiğine göre Yunan Ci9nanması 
Temmuz ve Ağustos aylarıfü•a manev
ralar yapacak ve Eylfılün -!kisınde Mal 
ta adasını ziyaret edecektir. 

Muammer E 
/stanbulda 

Ankara 30 (Hususi) - Muammer 
Eriş bu akşam İstanbüla hareket etti. 
İstasyonda İş Bankası erkanı tarafın -
dan uğurlandL 

------~-

l zmirde yaz 
Çalışma saatleri 
İzmir, 30 r~11. ;;'..!- İzmirde dai -

relerde yaz çalışma saatleri sabah se -
kizden on dörde !kadar teshil edilmiş -
tir. 

Egede bir çiftlikte yangın 
İzmir, 30 (Hususi) - Torbalının 

Triyanda çüiliğinde çıkan yangın ne -
ticesinde buğday ve yulaf mahsulleri 
yanmıştır. Maddi zarar büyüktür. Çift
lik sigortalı idi. Yangına sebeb ) et ve
ren Mehmed kaçmıştır, aranmaktadır. 

Efgan hanedanını 
devirmek istiyen 

bir tahrikatcı 
Suriyeli tahrikatcı Veziris

tanda teslim oldu 
Simla 30 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinden: 

Veziristan kabilelerinin yardımile 
Efgan hanedanını devirmek tasavvu -
nmda bulunduğu iddia edilen Suriyeli 
esrarengiz tahrikatcı Şamipir, teslim ol 
muştur. Kendisinin Suriyeye sevkedi -
leceği tahmin olunmaktadır. 

Ankarada hava 
taarruzuna karşı 

korunma tecrübeleri 
Ankara 30 (Hususi) - Bu 5nbah 

Dahiliye Vekfıleti önünde Ankara itfa
iyesi tarafından ilk defa olarak bir ha
va hücumundan korunma tecrübesi 
) apılmıştır. Tam bir buçuk saat devam 
eden maskeli korunma tecrü be3inde 
çok muvaffakiyetli neticeler alınmış 

ve Vekaletler mahallesinin bu suretle 
muhtemel bir hava taarruzundan ne 
suretle korunacağı tesbit edilmiştir. 

Tecrübede alakalı bir çok kimseler 
hazır bulunmuşlardır. Tecrübe şehrin 
muhtelü yerlerinde taarruz faraziye -
leri üzerine tekrar edilecektir. 

Valinin davası 
Talik edildi 
Ankara 30 (Hususi) - Bugün saat 

9 ,30 da temyiz dördüncü ceza dairesi is 
tanbul Valisi Üstündağın ve diğer suç
luların duruşmasına başladL İstanbul 
müddeiumumfüğinden gelen tezkereye 
göre birkaç gün evvel Üstündağ Atina
da olduğu için tebliğat yapılamadlğı 
anlaşılmıştır. Bunun üzerine duruşma 
14 temmuz saat dokuz buçuğa talik e
dilmiştir. 

Otobüs tnhkikah 

Ankara, 30 (Hususi) - Otobüs tah
kikatı fezlekesinin Devlet Şurası Mül
kiye dairesinde tedkikleri devam et -
mektedir. Fezleke çok uzun olduğu i
çin tedkikleri biraz daha zaman al -
ması mümkündür. 

Yunan - Yugoslav 
ticaret anlaşması 

Atina 30 (A.A.) - Yeni Yunan - Yu
goslav ticaret muahedesi dün hariciye 
nezaretinde merasimle imza edilmiş -
tir. 

Galatasaraylıların 
Toplantısı 

Galatasarny klübü Riyasetinden al
dığımız bir tezkerede k üp aza:,ının 
her ayın ilk Cumasında yapılması mu
tad toplantısının bugün Parkotelde ya
pılacağı, azanın yemekten evvel ve son
ra otele gitmeleri rica olunmaktadır. 

Sayfa S 

• Tehlike henüz daha 
tamamen atlatılamadı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r ekoslovakyanın 21 mayısta yapv tığı kısmi seferberliği müteakib 
Barselon hükfımetinin hava bombardı • 
manları hakkında mukabele bilm~sil ted· 
birleri alacağına dair Paris ve U.mdraya 
yaptığı tebligat ile Avrupa sulhünün ar
ka arkaya iki tehlike atlattığı malumdur. 
Eğer bu hakikati bilmiyenler ve ışitmi • 
yenler kalmışsa, onlar da bu vesile ile 
öğrenmiş oluyorlar demektir. M11.amafıh 
savuşturulan ikinci tehlikenin büsbütün 
zail olduğuna inanmak saflıktır. Nitekim 
İtalya hükumetinin kara, hava ve deniz 
kuvvetlerini mütemadi surette müteyak
kız bir halde bulundurması onun da bu 
kanaati benimsemekte old~ğunu göste
rir. Bu hususta vaziyeti daha ziyade ay
dınlatmış olmak için ahiren İtalya hüku
metinin almış olduğu bir tedbirden bah
setmek lfızımdır. B. Mussolini bir müd
det evvel Torlonya şehrine istirahat etmi
ye gitmiştir. Ayni şehirde Papa da bu
lunmakta ve yaz mevsimini ge~irmek -
tedir. Mussolininin gelmesi ile beraber 
§ehrin muhtelli yüksek noktalarına ko
nan on iki projektör Torlonyanın bir kıs-
mmı gündüz gibi aydınlatmaktadır. Bir 
nevi şehri nyin hissi veren bu tedbirin 
manası ilk evvel anlaşılmamış ve B. 
Mussolini .şerefine Torlonyanın aydınla· 
tıldığı kanaati hasıl olmuşsa da, kısa za
man sonra bu zehab tashih edilmiştir. 

Çünkü Papa Torlonya'nın aydınlatılan 
kısmında oturmaktadır. B. Mussolini ise 
karanlık tarafta ikamet ediyor. İspanyol
ların aklından Mussolininin bulunduğu 
şehri bombardıman etmek geçerse bir 
yanlışlık yapıp ta Papayı bombalama -
maları için lt.ılya hükfuneti bu tedbir! 
almıştır. Hareket biraz mübalağakar gö. 
rünüyorsa da İtalyanın vaziyetteki vaha· 
meti takdir etr.ıekte devam eylediğim ve 
teyakkuzu elden bırakmadığını isbat e • 
diyor. 

ispanyada iki taraftan birinin ckarı ta· 
marn> oluncıya kadar .endişenin zail ola
mıyacağı artık bir hakikattir. Frankonun 
galebesi nasıl Fransa için bir kabus ise 
İspanyol cumhuriyetcilerinin narbı kazan 
maları ihtimali de Almanya ile İtalya iÇ!n 
tahammülfersa. bir faraziyedir. Ateşle b:ı
rutun yan yana bulunmasından doğabı • 
lecek tehlikenin aynini, biz bugürı, 1s • 
panyad_a görüyoruz. Bütün Avrupa, dört 
gözle, Ispanyanın üstünde toplanan şea
met bulutlarını takib ediyor. Çünkü her 
an için beklenmedik bir infilılkın kulak 
tırmalayıcı gürültüsü ile zayıf sulh ça
tısının temelleri zirizeber olabilec ktır. 
Kulaklar kirişte ve yürekler hclecand:ı
dır. Çünkü böyle bir harb dünyayı mah
vedecektir. - Selim Ragıp Emeç 

Nafıa Vekili Ankarada ' 
Ankara 30 (Hususi) - Nafia Ve • 

kili ve refakatindeki zevat bu sabah 
geldiler ve Vekalet ileri gelenleri ta -
rafından ikarşılandılar. 
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Sabahtan Sabaha : 

Seviye düşüklüğü 
Cemiyet saflarında bariz bir seviye düşüklüğü var. Kenar mahalleden kib 

semtlere kadar yalnız maişet şekli ile birbirlerinden ayrılan insan ve aile 

yığınları arasında ahlfıki ve içtimai bir gevşeklik, laübalilik başlamıştır~ 
Umumi eğlence yerlerinde, sokak terbiyesinde bütün çıplaklığı ile go ~ 
batan bu IUübalilik yeni yetışen çocuklar için de çirkin bir örnek oluyor. 

Bu çözülüşün sebeblerini aramaktan fay<la yok .. Çünkü bu sebeblcr arnsm
da tarihin derinliğine kadar gömülmüş olanları vardır. Biz eğer m emleke
tin imar işlerind€ gösterdiğimiz silkinme ve kalkınmayı içtimat ve ahlfild 
cephemizde de yapmak istiyorsak göze çarpan yaralan 1eşhir etmek snretile 
tedavi etmiye bakalım. 

Bir kere aile cüzütamlan arasındn eski bağlılık kalmamıştır. Oğlun, kızın 
ana ve babaya karşı bağlılığı, snygısı zayıflnmıştır. Karı kocn arasında iti "" 
yadlarla kökleşmiş hürmet hisleri de buhran geçiriyor. Cemiyet hayatımızda 

bizi takdis edilmesi lazım hislere karşı Jaübali yapan bir hoyratlık, müba, 
lfıtsızlık vardır. Serbest münasebet şeklinde yaşıyan insanlar meşru rabı -
talarla kenetlenmiş aile yu· alarma J<adar sokulmak imkan ve fırsatını 

bulmuşlardır. 

Alış veri§ hayatımız karş!lıklı bir aldatma yarışı halini almıştır. Hatır vo 
gönülle iş görmek itiyadı eski ~eklini bırakmış değildir. 

Halbuki yeni rejimde. yeni cemiy~t hayatımızın daha ziyade fazilet ve dtı· 
riıstlUk esasına göre tekevvün etmesi liızımdır. Yeni fikirlerin istikrar bul. 
ması için yeni cemiyetin seviyeı,"ini y ükseltmiye mecburuz. Edebiyatçılardan, 

terbıyecilerden, doktorlardan, belediyecilere kadar cemiyetin bünyesinrleKi 
seyri takib edecek mevkide olanlar bu mühim dava üzerinde neden mim ı~ 
kaşa yapmıyorlar? Bıir1ıan Ca1ıid 

= 
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4 Sayfa 

Elektrik Şirketinin 
tesellüm işi tamamlandı 

Metro hanı ile elektrik idaresine aid ·bütün 
binalar bugün bayraklarla süslenecek 

.,....,...~ Eski §irket heyeti umum•vesi nin dün yaptığı toplantı 
Elektrik şirketi bugünden itibaren fiı- mış, şirket tesisat vesair~sinin. Nafıa!a 

len Nafıa idaresine geçmiş bulunmakta- satılmasına aid mukaveleyı tas~ık ~tmı.~
dır. tir. Bundan sonra da, elektrik şırket~ mu-
Nafıa Vekaleti elektrik umum müdür dürü De la Croix vazifesini elektrıır u

vekili Kadri dün sabah saat on hirde, mum müdür vekili Kadriye devretmiştir. 
şirket fabrika, depo ve tesisatını ieselHi- Umum müdürle diğer müdürler b11girn
me memur edilen nafıa erkanından mii- den itibaren yeni vazifelerine başlamak
rekkeb komisyonun hazırladığı tesrllüm tadırlar. 
evrak ve vesaikini komisyondan devir Metro hanı ile elektrik idaresine aıd 
almıştır. bütün binalar bugün gündüz bayraklarla 
Öğleden sonra Metro hanında eski e- süslenecek, gece de elektrikle tenvir olu

lektri~ şirketi heyeti umumiyesi toplan- nacaktır. 

Müteferrik : Şehir işlPri: 

Vakıf ıuların yeni ıatıı yerleri Belediye yetmiş otobüs alıyor 
Vakıflar idaresinin suları olan Def- Belediyeye otobüs satmak üzere 
r T d 1 ı vakıflar idare bir çok müracaatlar yapılmaktadır. Mü 

n.e ı ve aşı· e Bennksu arı, d k ' ebı'l- ıacaatı yapan firnnalar tediye husu -
sı namına, ş a ası yanın a ı s - .. d" 

1 d h ık b d k · ı ı sat lma' k sunda kolavlıklar gostermekte ır er. e a a ar a ve şışe er e ı - .. - ·· b .. d 
t d B d .ı... ~- d ' - b b'l Otobus satın alınmak uzere u ceyc a ır. un an vaş11..a, ıger azı se ı -
]erde de vakıflar idaresine aid sular eş konan beş yüz bin lira ile yetmiş oto -
has tarafından satılmaktadır. Vakıf su büs alınabilecektir. 

lar idaresi bu şadırvanlar yerine, muh- 80 Mısır talebesi geliyor 
telif semtlerde, Karahisar maden su -
yunun satıldığı büvetler gibi büvetler 
açmayı düşünmektedir. Bu büvetle -

lerin kiralanacak dükkanlarda ve mü
nasib yerlerdeki vakıf arsalarda yapı
lacak yeni binalarda açılması derpiş e
dilmektedir. 

Eminönü Halke•inde afiş sergisi 
Eminönü Hnlkevtnden: Yüksek İktısad 

ve Ticaret mektebi neşriyat dersinin afiş 

Temmuzun beşinde şehrimize sek -
sen Mısırlı ıtalebe gelecektir. Talebe -
ler İstanbulda kaldıkları müddetçe be-

lediye turizm şubesinin misafiri ola -
caklar, şehrimizin mutena yerlerini, a
bidelerini, müzelerini gezeceklerdir. Üç 
gün İstanbulda kaldıktan sonra tale -
beler Ankaraya götürülecek ve gezdi -
ı·ilecektir. 

Turist celbedilecek 
sergisi 2/Tcmmuz/ 938 Cumartesi günü saat 
(10) da Evtmlzln Cağalo~lu merkezinde ve Memleketimizdeki seyyah acenta -
alt kat salonunda açılacaktır. Sergi 15-Tenı- ları dahilden harice seyahatler tertib 
muza kadar devam edecek ve hergün saat etmektedirler. Belediye turizm şube -
UO) dan Cl2) ye ve 0 4) den 08) ze kadar smin teşebbüsile bu acentalar bundan 
gezllebllecektlr. Davetiye ve duhuliye yok - sonra haricden de dahile turist celbet
tur. Genç Cumhuriyet neslinin değerli mah-
sullerlle vücude gelen bu sergiyi bütün yurd meğe çalışacaklar ve bu şekilde seya-
daşlara tavsiye ederiz. hatler t.emib edeceklerdir. 

EQlence yerlerinde ucuzluk 
Kararlaşan tenzilat, bugiinden itibaren başlıyor, 

eğlence yerlerinin vergilerini 
indiren kanunun da tatbikına hazırlanılıyor 

Sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve em
sali eğlence yerlerinin tarifelerinde kay
makamlar tarafından yapılan tedklkler 
neticesinde kararlaşan tenzilatın tatbi
kine bu sabahtan itibaren başlanmakta
dır. Zabıta ve belediye murakıblan hu 
sabahtan itibaren eğlence yerlerim sıkı 
bir surette teftiş edecekler, tarifede giis
terilen fiattan yukarıya satış yapan mü
esseseleri cezalandıracaklardır. 

Damga, belediye ve darülaceze vergı
lcrini yüzde yirmi sekizden yüzde ona 
indiren ve kazanç vergisinde yiızcle elli 
nisbetinde tenzilat yapan kanunun h <?
nüz tatbikatına geçilmemiştir. Her jki 
kanunda yapılan tenzilfıtın tatbikatına 
geçildikten sonra tarifelerde yüzde 40-50 
nisbetinde mühim bir tenzilat daha ya
pıla~ktır. Ucuzluk rnaksadile sinema, 
tiyatro diğer bilet ve davetiyelerden alı
nan darülfıceze vergisi kaldırılmıştır. Da-

rülacezeye maliyeden yardım yapıJa
caktır. Bu suretle darülaceze vergisinin 
alınmasını temin eden teşkilat ta Iağve
dilmiştir. Açığa çıkarılan memurlar di
ğer vazifelerde kullanılacaktır. 

Yeni şekle göre eğlence yerlerindl:!n a
lınan damga, tayyare, belediye ve areze 
resimlerinden yüzde 18 buçuğa kadar 
tenzilat yapılmış olmaktadır. 

Tevhiden ve yüzde on olarak tahsil e
dilecek olan paranın yekununun yiizcle 
yirmisi damga, yüzde otuzu tayyare. yüz
de otuzu belediye ve yüzde yırmısi de 
düşkünler evine verilecektir. 
Düşkünler evi bulunmıyan yerlı>rde 

bu vergi belediyeye verilecek ve bu pnra 
o şehrin veya kasabanın yoksul ve muh
tacı muavenet halkına tevzi edilecf'ktir. 
Vekaletten gelen emirde temmu?.un on 
beşinden itibaren kanunun tntbikine b:ıs-
lanması bildirilmektedir. · 

SON POSTA 

İstanbul dairelerinde 
saat ikiye kadar 

çahşılacak 
Bu sabahtan itibaren Ankarada ol

duğu gibi İstanbulda da resmi daire
lerde mesai saati sekizde başlıyacak, 

memurlar, altı saat bilii. fasıla çalışa
caklar ve saat on dörtte daireler tatil 
olacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Üstündağ, Dahiliye Vekaletinden al
dığı emir üzerine EylUlün on beşine 
kadar devam edecek olan bilfı. fn.•ııla 

altı saatlik mesfii saatinin başlangı -
cını saat sekiz olarak tesbit etmiştir. 
Fakat bu başlo.ngıç ve münteha şim
dllik muvakkattır ve tecrübe mahi -
yetinde olmak üzere memurlar bir ay 
çalışacaklardır. Şehrimizin dağınık 

bulunuşu dolayıslle memurların va -
zlfelerlne erkenden gelip gelcmlyecek
leri bu bir aylık tecrübe müddeti zar
fında tedkik edilecek, Ağustosun bi -
rinden sonra lüzum görülürse baş -
langıç ve münteha saatleri değiştir! -
lecektır. 

Eminönü meydanı 
istimlakleri 

Enkazcılar Bektaş hanının 
enkazını almıyorlar 

Eminönü meydanının açılması etra
fındaki faaliyet devam etmekt .. dır. Hü
kumet ilk planda istimlak işlet ine har

canmak üzere Belediyeye bir milyon ye
di yüz bin liralık yardım yapacağım bil
dirmişti. Meydanın planda gösterildiği 

şekilde açılabilmesi için dört bııçuk rnıl

yon liraya lüzum vardır. Nafıa Vekaleti 
icab eden parayı istimlak muameleleri 
tamamlandıkça vereceğini bıl<lirmiştir. 

Şimdilik bir milyon yedi yüz bııı liralık 
mikdar sarfedilmektedir. 

Meydan, önümüzdeki Cumhuriyet bay
ramına kadar açılmış olacaktı. İstimlak 
kanununun muğlak oluşu yüziinden is
timlak muameleleri vaktinde ıkmal edi
lememektedir. Bu şekildeki mesaı ile bir 
milyon yedi yüz bin liralık istimlak işle

rinin tamamlanması için iki senelik bır 
vakii lfızım gelmektedir. 

Belediye ve Nafıa Vekaleti ışlnin u
zamaması için bir formül aramllktadır. 

Valide hanını yıkan müteahhı<.l Bt:Jedi
yeye hanın enkazına tekabül etmek ~izt-
re beş bin lira vermişti. İslimiiik mua
melesi tamamlanmış olan Bektaş hanı da 
yıkıcıya verilmek istenmekte, fakat ıı ;ç 

bir yıkıcı hanı almıya değil ya, bedava 
yıkmağa bile yanaşmamaktadır. Bektaş 
hanın enkazı, molozdan ibaret C'laca•
ğından yıkıcılar hanı yıkabilmek için 
Belediyeden para istemektedırler. Bu 
yüzden hanın yıkılması gecıkecektir. 

Şehircilik mütehassısı 
Parise gitti 

TeKrar dönünciye kadar 
belediye mufassal 

imar projelerini bitirecek 

Şehircilik Mütehassısı Prost 1-'al'İse ha
reket etmiştir. Üsküdar ve Kadıköyünün 
nazım planını vücude getirmek Ü7ere ya
pılan tedkikler .ikmal olunmuştur. Prost, 
Par.ise hareket etmeden evvel İstanbul 
ve Beyoğlunun hazırlanacak olan tafsi
lat planları hakkında Belediye imar şu
besine lazım gelen direktifleri vernıiştir. 

İstanbulun imar planının hazırlanması 
kendisine verilen Prosta, Paris belediye
si tarafından r İ şehrinin garb ve şark 
cihetinmeki tevıu ı~lc rı de verilmiştir. 

Prost, ayni zamanda Fransa üniversite

lerinden birinde profesör bulunduğun
dan imtihanlarını yapacak ve Parisin 
şark ve garb taraflarının imar planını 

hazırlıyacak ve müteakiben İstanbufa 

dönecektir. Bu zamana kadar Belediye 
imar şubesi, Beyoğlu ve İstanbulun ima
rına aid tafsilat projelerini ve Kadıköyle 
Üsküdnrın nazım planına aid hazırlıkla
rı tamamlanmış olacaktır. 

Temmuz 1 

' layr 

ueniz gedikli eTbaşları 

Kasımpaşa Deniz Gedikli Erbaş ha
zırlama orta okulundan mezun olan 42 
talebenin uğurlama merasimi dün mek 
teb bahçesinde yapılmıştır. Merasimde 
Merkez Komutanı General İhsan Ilgaz, 
Kuleli lisesi müdürü Kurmay albay 
Tevfik, topçu 16 ncı alay komutanı, 

Deniz Komutanı Yarbay Mahmud Bo
ran ve askeri ve sivil davetlilerle ga -
zeteciler bulunmuştur. 

Merasim, istiklal marşile başlamış, 
bundan sonra, Gedikli Erbaş okulu mü 
dürü Yarbay Hilmi Gökboray bir nu -
tuk söylemiştir. Mekteb müdürü bu 
nutkunda deniz vazifelerinin güçlü -
i:,tilnden, denizciliğin ehemmiyetinden 
bahsetmiş ve şu sözlerle nutkunu bi -
tirmiştir: 

~ Karşınızda hürmetle duran, ter
temiz yüzlerinden neş'c ve sıhhat ta -
şan bu gençler, her bakımdan iltifat ve 
sevgiye 13.yık evladlarınızd1r. Kendi -
}erinde aradığınız meziyetlerin hepsi 
iJe mücehhez bulunan bu evladları siz
lere takdim etmekle müftehirim ... 

Bundan sonra, birincilikle mezun 
olan İbrahim Tüfekcioğluna bir altın 
saat, ikincilikle mezun olan Osman Du 

m.ektebden ayrııırıarken 

mere de iki altın kalem hediye edil • 
miştir. 

Aralarında 12-1 3 yaşlarındaki bi • 
rinci sınıf talebesi de bulunan mezun
lar, omuzlarında tüfek ve süngülerle 
ve okul marşını söyliyerek bir geçid 
resmi yapmışlardır. 

Geçid resminden sonra beden ter -
biyesi muallimi birinci sınıf gedikli 
sübay Zekinin idaresinde ve müzika i· 
le çalınan marşla, talebe jimnastik ha
raketleri yapmıştır. 

Mekteb avlusunda -evvela davetli -
lere, sonra da talebeye bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Üçüncü ve ikinci sınıfa 'ier!i eden 
talebe, mektebi bitiren arkadaşlarım 

uğurlamışlar ve merasime nihayet ve
rilmiştir. 

Mezun talebe, donanmaya gitme -
den evvel, diğer arkadaşlarile beraber 
Pendikteki kampa iştirak edecekler -
dir. 

Mektebi birincilik ve ikincilikle bi· 
tiren İbrahim Tüfekcioğlu ile ikinci Os 
man Dumer Heybeli lisesine gidecek -
ler ve deniz sübayı olacaklardır. 
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Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Fatih Knymakamlı~ından: 

Çocuklar arasında ik; ~/ 
kanh vak'a oldu .. ~~ a~! 

1 - 316 - 329 bakayasile 330 - 333 dahil 
doğumlu gayri lsHim san'atk~r erat celb ve 
sevkolunacaktır. 

2 - Bu doğumlulardan bedel verme şart
larını haiz olanların nakdi bedelleri 5/ 7/ 938 
nkşnmına kadar kabul olunacaktır. 

3 - Şubede toplanma ve sevk günü 6/ 7/ 
938 sabah saat 8 dlr. 

4 - Tayin olunan toplanma gününde mü 
kelleflerin şubede bulunmaları, toplanma gü 
nünde gelmiyenler 2850 sayılı kanunla ceza 
eöreceklerinden alftkadarların buna meydan 
vermemeleri tebliğ ve ilan olunur. 

• Askerlik şubesinde mevcud defterlerde 
kaydı bulunamıyan YD. Muhabere Asteğ -
meni Mehmed Kemal otlu Ahmed Reşadın 
l4352() fubeye müracaat etmesi. 

• 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: 
Henüz sevkedllmemiş olan aşağıda do -

fumları yazılı erat 6/ 7/ 938 Çarşamba günü 
sevkedileceklerinden o gün saat 8,30 da şu
bede hazır bulunmaları ve bu erattan ba -
Jı'.lye ve cezalı vaziyette olmayıp ta bedel 
vermek isteyenlerin bedellerinin 5/'1/ 938 sa
iı günü akşamına kadar kabul olunacağı 1-
ian olunur. 

1 - 316 - 329 dahil bakaya gayri ısıtım 
san'atktir. 

2 - 330 - 333 dahil gayri islfun san'atknr. , 

Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde 
oturan Ferhadın oğlu 13 yaşında Lok
man• ile ayni mahalle sakinlerinden 16 
yaşında Süleyman arasında çıkan bir kav
gada Lokman, Süleymanı çakı ile göğ
sünden yaralamış, yaralı tedavi altına 

alınmış, suçlu yakalanmıştır. * Ayasofyada Soğukçeşme sokağmda 
oturan Sadullahın oğlu 12 yaşında Adnan 
.t.füırkapı sahillerinde banyo yaparke:ı. 

arkadaşı 13 yaşında Kadri ile aralnnnda 
bir kavga çıkmış ve Adnan Kadrinin ku
lağına büyücek bir taş vurarak onu ağır
ca yaralamıştır. Yaralı Şişli çocuk hasta
nesine kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. ·····························································• 

Evlenme 
San'atkar Şadi'nin oğlu Gazanferle m~ 

hum tüccar Haaanın kızı Fikretln evıenr 
törenleri dün gece ailenin büyüğü ou.mrı 
ve İnhl.sarlar Vekili Bay All Rana Tarhanın 
Beylerbe~dekl kÖfk.ünde Ya.ı>ılını.ttır. iJd 
tarafa da saadetler dileriz. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu l\lüdürlütünden: 
Tiyatromuza piyes göndermek isteyen mu

harrir ve mütercimlerin eserlerini (tercüme 
(ilanlar a:s.ııar!le bcralıer Şehir T1yatr~u 
dramaturgluğuna göndermeleri.) 

Kabul ve temsil edilen te'llf eserlere sııfi 
hasıllittan yüzde 10, tecrümelere yüzde 5 ve
rilmektedir. 

Yarınki Cumartesi gllnllnden itibaren bO tun yaz mevsimi 

SCM~R Sinemasında 
her CUMARTESi ve PAZAR günleri 

saat ta ve 14,30 dn HALK MAT1NELER1 

Fiatlar ZO ve 25 Br. 
Her SALI gnno saat 13 te ÇOCUK MATINBSl Flat 10 Kurv9. 
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lğdtrda pamuk bayramı yapıldı Umumi Müfettiş 
Erzurum da 

layramı vali bir nutukla açb, tezahürattan sonra ilk 
pamuk partileri Trabzona sevkedildi Tahsin Uzer Erzurumlulara 

Tortum şelalesinden istifa
de edileceğini müjdeledi 

ğdır (Husus'i) - 937 yılı pamuk mah
'1nün satılan kısmının sevkine baş -
tnası münasebetile burada b:jyük bir 
n yapılmıştır. Pamuk tarım satış koo
~tifleri birliğinin bir numaralı fab -

ı önündeki sahada yapılan bu töre-
lCars valisı Akif İyidoğan, 'l 'h·kofjs 
urü Naim Öktem, Kars Ziraat Ban
müdi.ıril Haydar Emiroğlu maarif 

Liurü Sadi Tokcan, Iğdır kaymakamı 
n Olgun, kooperatifler bi.rliğt genel 
ktörü Şükrü Kasaboğlu ve bıi~itk bir 
balık t:iccar ve halk kütlesi iştirak 
ıştir. Söylevile merasimi açan vali 
r pamuk kooperatifleri biı liğinin 
uk Sortaj ve s.ıa.ndart ve satışı me
lerinde gösterdığı hassasiyeti tak -
e yadcttikten son~a pamuklarımızın 

lnilyon kilosunun ltalyaya satıldığını 
bütün pamukları bir tek müşteriye 

k kabil olduğiı halde başka memle
re de tanıtznak maksadile bu yolutı 

Erzurum, 30 (Hususi) - Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer, Erzuruma gel
miş ve Gümüşhanede büyük merasimle 
1 arşılanmıştır. 

Umumi Müfettiş refakatinde Trab
zon valisi Ferid de olduğu halde Day
burddan geçerken ornda yeni Halkcvi
ni tedkik etmiştir. 

Yolda Aşkale kaymakam evile d iğer 
mebaninin temel atmaları yapılmıştır. 
Erzurumda bir hitabede bulunan Umu
mi Müfettiş, Atatürk rejiminin, Bayar 
hi!kumetinin Doğu için düşündükleri
ni anlatmış ve 50.000 beygirlik Tortum 
şelB.lesinin, başta Erzurum olmak üze
ı e bütün Doğuyu aydınlatacağını, Ko
varsan, Norgul bakırlarında da bu elek
triğin kullanılacağını izah etmiştir. 

lduğunu ıınlatm. ış, . binliğin Fransa, 
B l k 1 Ig~ dırda ilk pamuk partisi Trabzona 

r.>slovnkya, e çı a ı e de iyi anlaş -
götürüldü 

Ağrı ve Kars valilerinin de Erzuru
ma' gelmeleri bekleniyor. İran heyeti 
t'ncak ayın otuzunda gelebilecek, tran
sit iskeleleri görüşülecektir. 

r arifesinde olduğunu söylemiştir. 
ndan sonra vali Atatürkün inkılab
arasında çiftçinin kalkınmasının da 
almış olduğun~ ve Celal Bayar hii
linin eko11omı sahasındaki a1;mkar 

lelerine sa~~.g: il<:. i~ret etmiştır. 
itlik direktoru Şukru Kasaboğlu, ve 
i adına kaymakam İhsan Olgunun 
Söylevi~en sonra kooperatifler birli
rı. on kamyon~n~. yüklenmiş olan pa

balyeleri yuklu kamyon kafilesi 

msunda ilk okul mezunları 
Ataturk heykeline çelenk 

koydular 
Samsun (JfJsusi) - Samsun merkez 
tıasile mülhakatının ilk okulları imti
nları bitmiş, 900 talebe şehadetname 
ıştır. Bu münasebetle Samsunda mev

d tam devreli on bir ilk okulun mE'zun 
ıği 500 talebenin iştirakile şehrimizde 
diploma .~e~.zi töreni yapılmıştır. · 

'l'örende kult~r sahasında da çok kıy -
Ui hizmetlen sepkat eden vali Fuad 
ksal, General Lutfi Karapınar ve bir 

zevat ile birlikte bini mütecaviz ta
velisi bulunmuştur. 

,alkcvi bandosunun çaldığı ve tnle
lin de hep bir ağızdan söyledikleri ls

J'llSrşilc törene başlanmış, kı7. ve 
ıı. vruların söyledikleri nutnklar 
• kları şiirlerden sonra kültür di

toru Hnmdi Hızol şehrimiz kültür du-
ınunu belirten bir söylev vermiş, bun
:t sonra vali Fuad Toksal küçük me -
ılara haynt yolunda, başarılar temen

sinde bulunmuştur. 
Törenden sonra mızıka önde oldnğu 
lde Cumhuriyet okulundan hareket o -
nmuş güzel bir resmi geçit yapıldılctan 

ra parka gidilmiş ve ilk okullar me
ları adına Atatürk anıtına çelenk ko

lduktan sonra törene nihayet veril -
ştir. 

urathda bir adam aklmı oynattı 

Trabzona hareket etmiştir. Bu pamuk -
!arın satış kıymeti C. O. B. Trabzon kırk 
iki kuruştur. Rekolte üzerine yapılan tah
mini hesablara göre bu yıl Iğdır çiftçisi 
pamuğun tarımsal maliyeti hanç olmak 
üzere 480,000 lira temettü elde etmiştir. 

Bunun birliğe malolan kıymetmin dı
şındaki safi !karı 80,000 lirayı bulmakta
dır. Halbuki pamuklar ötedenben çiftçi
nin adet edindiği üzere Çiğitli pamuk 
satışına göre yapılmış olsaydı 13 kuruş
tan elden çıkacaktı. Dünya piya!>aların -
daki ehemmiyetli d'..işüklüğe rağMen Iğ
dır pamuklarının hal ve istikbalıni sağ -
lam esaslara bağlıyan kooperatifler bir
liğinin mesaisi ortakların memnuniyetini 
mucip olmuştur ve çiftçinin menfaatini 
korumuştur. 

Mardin Halkavi köylUlere bir 
çay ziyafeti verdi 

Mardin (Hususi) - Şehrimiz Halkevi 
köycüler kolu iki senelik bir faaliyet 
programı tanzim ederek tatbika başla -
mıştır. Geçen gün, civar köy halkı şehre 
davet ettirilerek Halkevi salonunda s~sli 
sinema temaşa ettirilmiştir. 

Sinema bittikten sonra da 250 köylüyo 
bir çay ziyafeti veren köycüler komitesi 
köylülerle çok yakından alakadar olmuş, 
zaruri ihtiyaçları, sağlık durumları, yef!İ 
yıl mahsulü vesair hayati işler hakkında 
kendilerile görüşmüştür. Komite, pek 
yakında köyleri dolaşacaktır. 

69 uncu alaya törenle sancak verildi 
Zafranbolu (Hu

susi) - Kazamızda 
bulunan 69 uncu pi
yade alayına Orge .. 
neral Fahreddin Al
tay elile sancak ve
rilmiştir. Törende 

General Abdurrah .. 
man Nafiz ve Tüm .. 
general Kemal Gök .. 
çe de hazır bulun
muşlardır. Halk ve 

bütün memurların 
huzurile yapılan 
saı"ıcak verme töreni 
çok heyecanlı ol
muş, Fahreddin Al
tay sancağı teslim 
ettiği 69 uncu alaya 
hitaben kısa ve ve· • 
ciz bir hitabede bu· Orgenuııl Fahreddi7' itltay 69 uncu alay komutanına 
lunmuştur. . sancak verirken. . . . 

Alay komutanı Ismail Hakkı Alpay raller tarafın~~ takdır edılmış, kahrr 
da sancağın kutsal şerefini her yerde man askerlerımız halle tarafından şl • 
,,e her türlü şart ve ahval içerisinde a- detle alkışlanmıştır. . 

1 l\1uratlı (Hususi) - Burgazın Buyük f 
· · k d"k" l" Orgeneral Fahreddın Altay v ya-

layının son ne ermın anı o u unceye t bi . ur h t 
kadar muhafaza edeceğini, Atatürke nında bulunanKzevta raz 1.~·t a a rıştıran nahiyesine bağlı Evren s~kiz 

.. en Hasan oğlu Mehmed, karısının 
üzerine kalan iki çocuğunu Şar -

ki kardeşlerinin yanına bırakıp av
nklını oynatıp Muratlıda öteye bc
aldırmağa başladığından jandarma-
rafından yakalandı, hastaneye gön-

. . .. . ettikten sonra as amonuya mu evec-
bağlılık mınnet ve şükranlarını hır cihen hareket etmişlerdir. Orada da 
kere daha bağırmaktan şeref ve sevinç yapılacak sancak verme töreninden 
duyduğunu söyliyerek Fahreddin Al- sonra Orgeneralin kaı.amız :yolile Zon· 
taya teşekkür etmiştir. guldağa gideceği haber alınmıştır. Ge-

Bundan sonra bir resmigeçid yapıl- neral Abdurrahman Nafiz de Karabük 
ınış, alayın intizam ve disiplini gene- yolu ile An.karaya dönmüştür. 

Pazar Ola Hasa n Bey Diyor ki : 

'Ha n Bey görsen zavııl. 
a\ımı:. o kadar nevmıd ki.. 

... adeta canından bıkmış.. . . . hayata zerre kadar me .. 
telik verdiği yok!. 

Hasan Bey - Bir yere mu
allim mi olmuş acaba? .. 

Tortum şelalesinden elektrik istihsali 
Doğuyu bir sanayi merkezi yapabilir 
40 bin beygirlik muazzam bir kudret ifade eden bu 
varlık Rus ve lran hududuna kadar bütün bölgenin 

enerji ihtiyacını karşılamıya· kafidir 
Erzurum (Husu • 

si) - Erzuru:mu bir 

sanayi merkezi ha • 
line koymağı alUka 4 

darlar rnuhtelıf ba • 
kunlardan lüzumlu 
görüyorlar. Evvela 
geniş yaylaların or • 
tasında kurulmuş o • 
lnn bu şehir, iyi blı 

ziraat mıntakasında 

bulunmuyor. Sene • 
nin 8 ayında karla 
mestur olan bu mm .. 
akada mutlaka ge -

Tortum gölünden. bir görünüş 
niş ziraat yapmak ve 
ekim ile biçimi kısa zamana sığdırmak, bi 
naenaleyh makineleşmek, lıizım. Öyle de 
olsa senenin dört ayında çalışan rençpe
re sekiz ay için devamlı bir i~ teda
rik etmek lazım. 

Bu düşünceyle hükümet iplik fabri -
kasını Erzurumda kurmağa karar verdi. 
Fabrikayı Erzuruında kurmak iyi, 

hatta başka yerlere nazaran birçok ci -
hetten faydalı. Mesela Erzurumda bol ve 
ucuz amele tedarik etmek milınkündür. 
Halk doğunun diğer bölgelerine nazaran 
daha münevverdir. Tren terminiısüdür. 
Sevkiyat çok daha kolay olur. Fakat bil
tün bunlara rağmen zihinleri tırmalıyan 
tek bir nokta kalıyordu. Kuvvei muhar
rike meselesi. 

Fabrikaya muharrik kuvvet nereden te
min edilecek? 

a - Zonguldaktan kömür mü Kefüile
cek? 

b - Erzurum ve civarının linyitleri mi 
işlenecek? 

c - Erzurum ve civarındaki, Karasu, 
Boğaz, Akdağ sularından mı istifade e
dilecek? 

d - Yoksa Tortum şelalesi müstahsil 
bir hale mi getirilecek?. 

Zonguldaktan kömür getirmek, bır fab
rika için en az rantabl olan bir iştir, Zon
guldak kömürünün fiatı malfundur. Ona 
bir de nakliye bindirirsek, muharrik kuv
veti için sarfedilecek para hayli yüksek 
olur. Bu arada teshin meselesi de mu -
harrik kuvvet meselesi kadar mühımdir. 
Senenin sekiz ayı bu fabrikayı gece gün
düz ısıtmak liizımdır. Bu kömür He ba
şa çıkılır bir iş olmıyacaktır. 

Erzurum ve civarında işlenmiş güzel 
kömürler vardır. Bir mühendis hillıassa 

Ağzıaçık madenini çok istifade verir.i bul
muştur. 

Fabrikanın kurulması şimdiye kadar 
acemi ellerde ve iptidai bir surettp işli -
yen bu ocakların da bir gün rasyonel b ir 
tarzda inkişaf edeceği hakkında iLK işaret 
verebilir. Ve bu ocaklardan mütemmim 
bir surette istifade edilir. 

Civar sular 1500 beygir kuvvetinde bir 
kuvvet verebiliyorlar. Ancak bu suların, 
en kurak zamanlardaki rejimlerilt:, kar
ların eridiği zamanlardaki rejimlt>rini u
zun müddet etüde etmek zaruretı vardır. 
Karasu Pasinler ovasındadır. Fırat neh
rinin onasıdır. 

Gelelim Tortum şeliilesine, 48 metre
den düşen bu heybetli şelale, üzer~ndc, 

mühendisler uzun tedkiklerde bulun -
muşlardır. 

Tortum Erzuruma 90 kilometre mesa
fede dağların arasına sıkışmış, Erzurum 
!kliminin aksine nadiren knr görPn şi -
rin, ufuksuz yağmurlu bir kaza merke
zidir. Şelale kaza merkezine on kilo
metre mesafededir. Şu halde eıektrıği, 

muharrik kuvveti, ve elektrikle teshin 
meselesini 100 kilometre uzaktan getir
mek lazımdır. 
Yapılan iptıdai tedkiklere gore şdalc

nin 40,000 beygir kuvvetinde muazzam 
bir kuvvet sahibi olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kadar enerji ynlnız bir fabrikayı 

değil, bütün mıntaka için bir nımet tc -
liıkki edilmektedir. Bu neticeye vasıl ol-

duktan sonra şimdi başka müllhazalar 
da ortaya çıkmıştır. 

Civar sularile, Linyit kömiırleM.den 

istifade etmek için yapacağımız ma~rafa 
nazaran Tortum şelalesi için yapacağı

mız masraf dı..ha kabarık olsa da~ı, bu 
yolu ihtiyar edelim. Zira 40,000 beygir 
kuvvetinde elektrik demek, yalmz Er -
ıurumu değil, İran ve Rus hududuna ka
dar bütün bölgey.S nura garketmek de -
mektir. Bu masraf bir kere yapı.dıktan 
sonra, bilfarz civarda yeniden kurulacak, 
bir şeker fabrikasının, et kombin&sının, 
muharrik kuvvet masrafları sı!ıra iıımiş 
demektir. Şu halde bu masraf bir kere 
yapıldıktan sonra, gerek şehırler tenvi -
rat ile, gerek fabrikalar, istihsalat ile bu 
masrafı sür'at.le ödiyebilirler, doğu da 
bu azim kuvvet sayesinde bir santıyi di -
yan olur. M. f'. 

Bu yıl mekteblerden 
iyi neticeler ahndı 

Çorluda Şücaaddin ilk nk• ;1 ıı un im -
tihanları bitmiş, talebeler kendilerinden 
beklenen muvaffakiyeti göstermi1, hep
si de iyi neticeler almışlardı:.-. Resimde
okul talebeleri hocaları ile bir arada gö
rillmektedirler. 

Samsun İnönü mektebinin sergisi 

Samsun (Hususi) - Diğer mcktebler
de olduğu gibi İnönü mektebinde de giı- • 

zel bir sergi açılmıştır. Bu sergi de ta
lebenin teşhir ettiği eseı·in güzelliği ba -
kınımdan muvaffak bir sergi olarak ala
ka uyandırmıştır. Ziyaretçilere talebe -
lerden küçük Asiye Tanrıöver izahat ver
mekte ve sergiyi gezenler iyi intıbalar'a 
ayrılmaktadırlar. 

Bursa müzik talebesi muvaffak oldu 

Bursa (Hususi) - Mü7.ikev ind~ ell ·· 
talebenin devam ettiği bir lcu!'s açılmış-

tı. Altı ay devam eden bu kurs bil c; 

talebenin belediye reisi ve kültur direk
törü ve musiki ile alakadar dıg<'r w vat 
huzurunda imtihanları yapılmışt!r. 37 ta
lebe muvaffak olmuştur. 

Ak.saray orta mckteb mezunları 

Aksaray (Hususi) - Orta okulda ıın

tihanlar bitmiş, bu yıl 30 taleb<' nıezun 

olmuştur. İkmal imtıhanlarını mütPakıb 

mezun talebe sayısının kırkı bulac<ığı u
mulmaktadır. 



1 Hadiseler Karşısında 1 ; 

Komşumun radyosu 
~ vimdeyim; komşum, raciyosu-1 zaten beni hiç düşünmezsin ki.. zıkk~~~ 
!J::= nu hafif hafif çalıyor. Onun ıç, köşeye otur, dünya umurund~ degı~. 

Radyonun sesi bir kat daha yukseldı: 
halini düşünüyorum. Soyunmuş, pijamr.
sını giymiş, koltuğa kurulmuş, ga;ı:etc:;i

ni okuyordur. 
sesini bir az da-

Acaba niçin? 
Bana kalırsa komşum kansına bağıra 

bağıra karşılık veriyordur: 
- Artık fazla gelıyorsun, ben pan kes-Komşum radyosunun 

ha kıstı. 
Acaba niçin? 

miyorum ya! 
- Herkes nasıl yapıyor? .. 
- Ben herkesi bilmem, benim kazan-Bana kalır.sa şimdi karısı yanına gel

miş konuşuyordur. Komşum karısın~n 

sözlerini iyi duymak için böyle yaptı. 
cım bu kadar. 

Radyonun sesi o kadar fazla yükseldi 
- Kocacığım bugün sana güzel bir cr:.

cık hazırladım, dolma da pişirdim. Rakı
nı da buzda soğutup hazırladım, şimdi 
getireceğim. 

ki, artık müzik yerine, parazit iş'tiliyor. 

Acaba niçin? 
Bana kalırsa tokadlaşmıya b:ışladılar. 

- Pat! 
Komşum, radyosunun sesini birdenbi

re yükseltti. 
Bana kalırsa bu kuvvetli :parazit bir 

tokad sesini örtmüştür. 
Acaba niçin? ·- Çat çat! 
Bana kalırsa komşumun karısı sözün 

arkasını şöyle getirmiştir: 

- Ama bu son .. bir daha yapmam, se
nin rakı parandan üstüme, başıma giye
cek alamıyorum. 

Bana kalırsa bu iki kuvvetli parazit 
birbiri arkasına atılan iki tokadm sesle
rine perde olmuşlardır. 
Komşum radyosunu bir parça kıstı. 
Acaba niçin? 
Bana kalırsa komşumun karısı şimdi Komşum bunları duymamak için böy

le yaptı. ağlıyor ve komşum homurdanıyorrhır. 
Komşum radyosunun sesini biraz daha 

yükseltti. 
Acaba niçin? 
Bana kalırsa karısı da sesini yükselt

miştir ve komşum kendi duymamak, baş
kalanna da du~rmamak içın böyle yap
mıştır. 

- Sırtımda yok, başımda yok, bu ha 1-

le insan içine çıkmıya utanıyorum.. S<'n, 

Komşum radyosunu biraz daha kıstı. 

Acaba niçin? 
Bana kalırsa sulh oldular, yahnd dn, 

hükümsüz, taahhüdsüz ve müddetsiz bir 
mütareke akdettiler. 

* Hülfisa bana kalırsa radyo her ev için 
çok lüzumlu bir eşyadır. 

ismet Hv.h1.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Bir kurşunun vucude sapladığı 

paralar 

l 
~ 

J oze Flores namında bir İspanyol bir 
gün bir tecavüze uğradı. Üzerine bir Ka
radağ tabancası ile ateş ettiler. Kurşun 

cebini deldi. Adamın cebinde beheri elli 
dolarlık üç varakai nakdiye vardı. Kur-

§Wl bu kağıdları adamın vücudüne göm

müştü. Doktorlar yaralıya ameliyat yap

tılar ve vücudünden bu paraları çıkar
dılar. Dolarlara hiçbir şey olmamıştı. 

Mecruh bu paralan doktorlara ameliyat 
ücreti olarak verdi. 

Tam beş yıl oluyor: Okuyucularım
dan bir genç erkeğe müstesna bir va
ziyette, prensibimin hilafına olaıak 
babastnm muvafakatini alma~an da 
evlenebileceğini söylemiştim. !Jeliknn
h hayatını kolnylıkla kazanabiliyor -
J:..:, :ı; ırlak bir istikbale namzedrli, sev
diği kızın ise bütün noksanı fakirli -
ğinden ibaretti ve bu aşk macerasında 
haysiyetinden başka hayatını da kay
betmek tehlikesi ile karşı karş1ya bu
lunuyordu. 

Okuyucum beş yıl fasıladan sonra 
bana bugün yoIJadığı ikinci bir mek
tubda maceranın sonunu anlatıyor, bu 
hikayeden zaid kısımlarını atarak, di· 
ğer okuyucularıma da bir hisse vere
cr.>vdm. Okuyucum diyor ki: 
: 1c.... Tavsiyelerinizi dinliyerek evlen

dim, bugün dünyanın en mes'ud adamı 
benim. Düşününüz bir defa, beş yıl
danberi ayni şiddetle sevdiğim bir ka
rım var, melek gibi bir oğlanın baba
sıyım, fazla olarak babamla da barış -
tım, ve işin garibi şimdi babam karımı 
ve çocuğumu benden fazla seviyor. 
Meslek hayatıma gelince ... • 

Bu noktada okuyucumun mektubun
dan bazı satırları atmak mecburiye 
tindeyim. Kendisini muvaffakiyetin -

Bahgm karnında işliyen 
saat 

Resmini gördü
yünüz bu balık Ja
ponyada avlan
mıştır. Onu ele ge
çiren balıkçılar 

balığın kanundan muntazam bir saat 
tıktakının gürültülerini işittikleri zaman 
hayrete d\pniişlerdi. Meğer balık ıienize 
düşen bir saati yutmuş, karnından gelen 

makine sesi işliyen saatten başka bir şey 
değildi. 

* Yirmi altı senede Uç kilometre 
Geçen sene Atlas Okyanusunda bir şi

şe buldular. Bir vapur kazası esnasında 

denize atılmıştı. Yirmi altı sene evvel de
nize atılan bu şişe, ilk denize atıldığı nok

tadan ancak üç kilometre uzakta bulu
nuyordu. 

den dolayı tebrik ettikten sonra mek· 
tubuna şu satırlarla devam edeceğim: 

«- Fakat babamla barışmak pek 
kolay olmadı. O, görüşünde ısrar edi
yordu. Aklıma küçük bir oyun geldi. 
Babamın her sabah ... bahçesine hava 
almıya gittiğini biliyordum. Hıç tanı
madığı çocuğumu dadısile o bahçeye 
göndermiye başladım ve akıllı bir kız
cağız olan dadısına da hikayeyi ·an -
}attıktan sonra, babamın yakınlarında 
dolaşmasını tenbih ettim. 

- Kan kanı çeker, derler, doğru o
lacak. Babam çocuğa ilk gördüğü gün 
zevkle bakmış, rnüteakib tesadüflerde 
alakadar olmuş, sonra her gün kuca -

ğına alıp sevmiye koyulmuş, gPciktiği 
günler merak etmiye başlam~. Yav
ru, yeni konuşmıya başlıyordu, dede 
kelimesini öğrettim, bir gün babama 
bu kelime ile hitab edince ıhtiyarcığın 
zevkine son gelmemiş. 

Artık bahçeye bir gün karımı da 
yollayıp babamın ellerini öptürmek iş
ten bile olmadı. Şimdi bana: 

- Sen haklı imişsin, diyor. Baba -

mm bilmediği nokta benim öğiid:.i siz
den aldığım.dır. Bu mcktubdan ga -
zetcde bahsederseniz fıkravı kt'ndisine 
göstereceğim ve hikayeyi bu şekilde 
anlatacağım .. :. 

Ben bu mektuba mütalea ilfıvesini 

fazla buluyorum. 
TEYZE 

SON P OSTA 

Uzunluğuna roblar insanı daima oldu
i;;rundan daha zayıf ve daha uzun göst€
rir. Şimşanlarla kısaların bu tarz elbi -
seleri giymeleri, pek zayıf veya nek ulun 
olanların da bılakis giymemeleri tavsiye 
edilir. Bizde fazla uzunlara sık sık rast
,lanmadığı için böyle ince, uzun göstert'n 
modeller ekseriyetin işine yarar. 

Solda: Keten rob, robayı teşkil eden 
parça enli bir band gibi eteğe kadar ini
yor. Vücude uzunluğu veren, bu parça
dır. Yaka, verev gene düğmeli. 

Temmuz 1 

Yaramaz bir taym marifeti 
Mahkeme, sokakta geçen bir 

yaramaz tayın sahibini 
kızı yaralayan 
arıyor 

Müddeiumumilik garib ve tuhaf bir 
hadise etrafında tahkikat yapmaktadır. 

Hadisenin asıl maznunu siyah ve güzel 
bir taydır. Fakat, hayvan hakkmda ta
kibat yapılmıyacağı cihetle sahibi nıaz
mın sıfatı ile aranmaktadır. 

Bu tuhaf macerayı, vak'adan ağır su
rette yaralanarak kurtulabilen ve davacı 
bulunan Ömer kızı Rukiyenin ağzından 
dinliyclim: 

- Annem ile bir gezmeden dönüyor
duk. Topkapıda Onuncu Yıldönümü cad
desi civarına gelmiştik ki, karşıdan bir 
atlı göründü. Atlının yanı sıra gelen si
yah ve büyük bir de tay vardı. 

Tay karşıdan beni görünce, koşa koşa 
yanıma geldi. Önümde durdu ve boynu
nu kırdı. Sonra da başıni göğsüme daya
dı. Daha sonra birdenbire beni ön nyak
larile sımsıkı kavradı, kişniyerek yerden 
kaldırdı. Şaha kalktı. Bir müddet öyle 
kaldıktan sonra yolun kenarına hızla 

' bıraktı. O vakit, ben kendimden geçmi-
şim. At sahibi kaçmış. 

Hızla yere düşen genç kız, başından ve 
vücudünün muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. Zavallı Rukiyenin 
hayatı, uzun bir tedaviden sonra, kurta
rılabilmiştir. 

Müddeiumumilik vak'aya şabid olan
ları da celbetmiş, dinlemiş, haniseyi hep
si ayni şekilde anlatmışlardır. 

Fakat, hakkında mecruhiyete sebehl
yetten takibat yapılan atlının hüviyeti 
tesbit edilememiştir. 

7 nci sorgu hakimliği hadise hakkında 
muvakkaten tatil karan vermiştiı'. 

Zabıta, müddeiumumiliğin emri ile, 
suçluyu aramaktadır. 

na yeniden haciz konması için, batan v 
pur sahiblt'ri 2 nci ticaret mahkemesin 
müracaat etmişlerdi. 
Duruşmaya dün de bakılmıştır. Ma! 

keme, bazı noktaların aydınlanması içi 
ehlihibre olan zevatın celbine karar ve 
miş ve duruşmayı talik etmiştir. 

Bursada bir mahkumiyet 
Bursa {Hususi) - Şehrimiz ağırcrL 

mahkemesi dün birkaç defa kaçan ve sc 
nelerce tagayyüb eden bir katil hakk•nri 
kararını tefhim etmiştir. 

ıı-i-931 de Yalovanın Yenimahall 
köyünden Mchmcd oğlu Hasan Çnvuı; 
çifte ile öldürerek savuşan İzzet oğlu Ha 
san Bulut senelerce ele geçmemiş ve bek 
çi olarak Gaziantep mebusu Bay K11ı 
Alinin validesinin çiftliğine y~rleşmişti 
Bir gün bir yere verilmek üzere elin 
teslim edilen doksan lirayı alı:ırak orta 
dsn kaybolmuştur. Eşkali poli.:ıc habe 
verilerek yakalanmış, Yalovadaki kat 
hadisesinin faili olduğu anlaş1larak 4-9 
935 de Yalovaya gönderilmiştir. Bursa a 
ğırceza mahkemesine teslim edilmek ü 
zere iken yolunu bularak gene kaçmıştır 
Tekrar yakalanan şerir hakkında 15 s~ 
ne hapis kararı verilmiştir. 

Poliste : 

Kartalda bir çocuk kuyuya 
düşerek boğuldu 

Sağda: Korsaj bele sivri bir parça ha
linde iniyor. Koltuk altlarından başlıy?.n 
parç:İl~r, korsajla birlikte bütün eteğı 
teşkil ediyor. Bel yerinin önü hafi! büz
gülü ... Bütün bu saydığımız noktalar be
li inceltir, kalçaların şişmanlığını gizler, 
ön ve arkadaki dikişler de boyu uzatır. 

Bir belediye doktoru hakkmda 
rüşvet suçundan takibat 

yapıhyor 
Müddeiumumilikçe bir belediye dok

toru hakkında rüşvet almak iddiasile, 
tahkikat yapılmaktadır. 

Fatih mıntakası doktorlarından olan 
Halidin, iddiaya göre, Şehzadebaşında 

bir sinema idaresinden rüşvet aidığı du
yulmuş ve polis memurları tarafından 

tahkikata başlanmıştır. 

Kartalda Çınardibl mahallesinde 23 sa .. 
yılı evde oturan Mustafanın on iki yaşla 
rındaki oğlu Niyazi Kumlar mevkllnde Sa 
imin bostanına çalışmağa gitmiştir. Vaki 
hayli geciktiği halde çocuğun evine dönme
diğini gören babası tell.\ş içinde çocuğu ara 
mağa ba§lamıştır. Zabıtanın da iştirak etti 
ğl aramalara rağmen çocuk sabaha kada 
bulunamamış ve nihayet bostan kuyusuna 
düştüğü anlaşılmıştır. Kuyuya düşen Niya .. 
zi çamura saplanmak surctlle ölmüştür. 
Müddeiumumtukçe yapılan tahkikatta vak
anın kaza neticesi olduğu tesblt edilmiş ve 
hükumet doktoru ölünün defnine müsaade 
etmiştir. 

T epeköyündc bir kız kaçırma 
vak' ası 

Çatalcanın Tepeköyilnde bir kız kaçırma 
h!i.dlsesl olmuş, Ayşe adlı genç ve güzel bir 
kız elleri tabancalı üç köy delikanlısı tara -· 
fındnn zorla evinden kaçırılmıştır. Hfldisa 
şu suretle cereyan etmiştir: 

Yem eh bahsi: 

Ballı çörek 
nasıl yapılır? 

Yemekte değişiklik isterseniz bir de ~u
nu deneyiniz: 
Yarım kilo un, 

75 gram tereyağı, 

Bir tane yumurta, 

Bir çay kaşığı maya tozu, 

Süt 

Ve tuz. 

Unu, tuzu, maya tozunu birbirine ka
tıp, karıştırınız. T-creyağfle yoğurunuz. 

Sarısı beyazı bir arada çalkalanmış yu :
murtayı bunlara ilave ediniz. Sorıra içi
ne - katıca bir hamur yapacak kadar -
süt dökünüz. Bu hamuru iyice yoğuru -
nuz. Yarım parmak kalınlığında açınız. 

Yuvarlak yuvarlak kesiniz. Yağlanmış 

bir tepsiye dizip kızgın fırında 5-10 da
kika pişirtiniz. Çıkarınca üstlerine biraz 
(kahvaltılık tereyağı), biraz bal sürünüz. 
Sıcak veya soğuk istenildiği ı,tıbi yenile
bilir. Bilhassa kahvaltılarda pek hoşa 
gider. 

Tahkikata ırıüddeiumumi muavinlerin
den Necati de el koymuştur. Halid dev
let memuru olması dolayısile, e\•rak vi
layetle gönderilerek, halüında takibat 
yapılabilmesi için mezuniyet istenil
miştir. 

Polis Basriyi öldürenlerin 
muhakemeleri 

Hırsızlık maksadile evine girdiği polis 
Basrinin katili Nazım ile, hırsızlıklarda 
maznunun şeriki cürmü olan bahriyeli 
Salim ve ketmi §ehadettcn suçlu nikfılı
sız karısı Mükerremin duru~'Jllalarına 
dün Ağırcezııda devam edilmiştir. 

Dünkü celsede Salim ile Miikerremin 
vekili Nail Taner müdafaasını yaparak, 
mevcud delillerin hüküm ve kanaat için, 
gayri kafi olduğunu beyan ile müvekkil
lerinin beraetini taleb etmiştir. 
İdamı istenen katil Nazımın müdafaa

namesini hazırlaması için, muhakeme t~
lik edilmiştir. 

Yekta vapuru davasmda ehlihibre 
dinlenilecek 

Köstence limanında Yekta vapurunu 
batıran Norveç bandıralı İranya vapuru-

Bacaks ızın maskarallklan · 

Tepecik köyünden Hnlilin oğlu 19 yaşır -
da Hasan çoktanberl koyden Salibin k r J 

Ayşeyi sevmektedir. Hasan birkaç defa kı 
zın ailesine müracaat ederek onunla evlcı, . 
mek istemişse de kızın ailesi bu izdivaca ?t<

zı olmamışlardır. 

Son günlerde Ayşenin köyden baş};n blr 
dcllkanlı ııe evleneceğini öğrenen Has: ,ı do 
ruca kendisinden 9 ya§ büyük olan ağabeysi 
Mustafaya müracaat etmiş ve bu kızı ken -
dislne kaçırmasını söylemiştir. Knrdeşınır 
haline acıyan Mustafa yanına kardeşi Ha -
.sanı ve bir de kendi çobanları Süleymanı 
almış, her üçü de bir muharebeye gider gibi 
::ıH!i.hl:ındıktan sonra ellerinde tabancalar -
Ja kızın evine gitmişler ve onu zorla alıp 
kendi evlerine götürmüşler ve Basanın bir 
odaya kapamışlardır. Ayşe burada feryada 
başlamış, istimdadı duyan köy muhtarı vak
c:.dan jandarmayı haberdnr ederek kapıyı 
kırmak suretilc içeri girilmiş ve Ayşe kur -
trmlmıştır. Üç mütecaviz ellerindeki sllüh -
larile yakalanarak adliyeye teslim edilmiş -
lerdlr. 

Bir çocuk araba altında kaldı 
Sür!icü İsmnllln idaresindeki beygir ara

bası Haliç Fenerinde Kiremid sokağında 
geçerken ayni sokakta oturan Todorjl>'\ 1 

9 yaşında Nlkoya çarparak barağın ·~\\ 
ralamış, yaralı tedavi altına alınmış\ o.e, 

Yürüyen gemi 

l 



Tanımadığımız İstanbul 
(Baıtarafı l ind sayfada) 

n oğlu mezarı kuyuyu, mumu, hı
llrın bir sembolü ~ddediyor. Uskiıdarda 
:ıunduğ~nu, ve hayli rağbet gördüğü
"'·-~uydugum Niyet kuyusuna gıderkcn l 
"'"llları düşünüyor ve kendi kendime: 
•İtte ben bile bir mevzu çıkarmak niyc
~le .Niyet kuyusunun başına gidiyornm> 

Yordum. 

* Çaznlıcada tramvaydan inince kf~ede-
ki manava sordum: 

- Burada bir Niyet kuyusu varmış.. 
nered n gıdtl" ? M ır ... 

k ana v gulerek y:izüme baktı. Bu ba
ışın nı·· 

l USlehti bir mana taşıdığım sak-
amıyaca un. 

Du'kkfıncının cevab vermesıne uıeydnn 
~lm dan, sergi uzcrindeki salar.<ıJ ıkl.-. rı 

11ıtiyar kadınla konuşmağa bU§iad1k 

rına yaklaştım, ihtiyara: 
- Burada her niyet oluyor mu? 
Diye sordum. 
İhtiyarcağız kendisi gibi beni de bi: 

türlü hasıl olmıyan bir muradın bura
lara sürüklediğini sanmış olacak ki, yn
kın bir aliıka gösterdi: ıtina ıle mua" ını· b" 

,J enedcn geçiren y:ır •r 
adam dogruI.arak kırk yıldır ta:ll':ırm:.- - Elbette oğlum! Kalbini sağlam ve 
şız gibı elile omuzuma vurdu: ~ temiz tut. Ne muradın varsa 1st~ .• bir a-

- S n genç adamsın )ahu b~l. dedl; ya kalmaz nail olursun! Bizim kap1 kom
sendc ıı:1 inanıp böyle seylere, td İ tan- şumuz bir Dürdane hanım vardı. Üzeri
~ ocnran Ka Kt.n da buralara kadar g<>ld:n! nize kat kat şifalar, dağa, taşa Şifasız bir 

e tuhaf adamlar var şu dünya<lrı!. hastalığa tutulmuştu. Teleme peynirleri 
Bozrnadım: gibi hatun altı ayda eridi, iğne iplığe 

8 
~Çok methettiler de .. ne muradı ·ıu- döndü. Ne hekim, ne hoca, hiçbir şey pa-

a ınsanın oluyormuş.. ra etmedi. 

- Srnin de muradın olmadı mı?- Kadının karnı Hut dağı g~bi şişti. 
- Olsaydı gelir mi idim bu Aılahın Sonra eksik olmasınlar, eş dost bu-

lıcağında.. rasını sağlık verdiler. Dereden tepeden 
llır saat rakkası gibi kafasını iki tarafa ~ifa umuyor zavallı .. Koştu geldi. Ku-

SON POSTA . 
İngiliz tüccar gemilerinin 

bombardımanına 
nihayet verilecek mi? 

(Baştarafı 1 inci sayjada) 
yapılan taarruzlara nihayet verdirmek 
için general Franko nezdinde tavassutta 
bulunmağı kabul etmiştir. 

(A. A.) 
Roma 30 (A.A.) - Ciyornalc Ditalya

nın İspanyadaki hususi muhabiri, İtalyan 
cLejiyoner> tayyarccilerin 20 kadar bom
ba atınış olduklarını ve bu bombaların 
mühimmat ve tayyareler için yedek alet
ler çıkarmakta olan ecnebi gemilere isa
bet etmiş bulunduğunu bildirmektedir. 

Bu tayyareler, Alikant limanında ds 
bir vapuru bombardıman etmiş1erdir. 

Vapurda infilak vukua gelmiştir. Gazete, 
gemilerin tabiiyctinden (b~setmemck
tedir. 

Bombardımanlar 
Barselon 30 (A.A.) - Saat 9,30 da 10 

tayyare Barselonun şimal mahallesini 
bombardıman etmişlerdir. 30 kadar 1:om
ba atılmıştır. Zarar ve ziyan mühimdir. 

40 kadar ölü 50 den fazla yaralı bu· 
1 

lunduğu tahmin edilmektedir. 
Valansiya 30 (A.A.) - Dün akşam Va

lansiya civarının bombardımanı esnasın
da 8 kişi ölmüştür. Valansiyanın 10 kilo
metre cenubunda kain Elprelo mevkiine 
de bombalar düşmüştür. Bu mt:vk.idc bir 
çok ecnebi konsolosları ikamet etmekte
dir. Telefat yoktur. Ballıyordu: yuya seslendi, lohusa kadın şıfamı 

te-: Laf bunlar oğlum lfıf.. böyle ş~ylc- ver, diye yalvardı. Allah sizi inandır - Gönüllüler meselesi 
l'i ınanmamalı .. Ömerulfaruk biıe H.11ce- sın üç aya varmadı pirüpak oldu; bir Londra 30 (A.A.) _ İspanyacaki gö-

1 ----- - - - - - llajfi.., 

Bu anadan doğma kör kıt 
büyük bir bestekar olacak 

İzmirde talebeleri yalnız sağır, aptal, 
dilsiz ve amalardan mürekkeb bir mek -

Resmini gördüğünüz küçük ve sevimli 
kız bu mektebin bedbaht talebelerinden 
biridir. Çehresinden belli olmamasına 

rağmen anadan doğma kördür. Musikiye 
büyük bir istidadı vardır. Yaşının kü • 
çüklüğüne rağmen birçok besteler yap .. 
mışbr. Mektebde bunları dinliyen müte
hassıslar felaketzede kızın kabiliyetin -
den takdirle bahsetmektedirler. 

0 es~:t için: c Ya taş, seni peygamberin şeyi kabnadı. Sonra Süleyman efen - nüllülerin geri alınması planının heyeti 
.. Ptugunü görmemiş olsaydım, dudakla- dinin kızı .. kısmetini mi bağladılar, ne d b - T d · 
'
1

~. uzatmazdım> dem·ışt"ır. '-·aptılar zavallı tazenin .. otuz beşlne umumiycsi üzerin e ugun ta 
1 

a emı (Bn.~tarafı 1 inci sayfada) için yapıbnası muhtemel mülakatta. 0 
J müdahale komitesi bir prensip anlaşması -s 

Hatay müzakereleri bitti, 
anlaşmalar imzalanıyor 

k ır takım k~ beyinliler gelirler bu geldi, kadın kadıncık, hanım hanımcık, tahakkuk ettirmiştir. lerin bir anlaşma ile neticclendiğı haber bunların matbuata Hatay meselesJıın 
lbllyunun başına, şerbet dökerler. Kıs- di ayağı düzgün olduğu halde kapısını alınmıştır. Anlaşmanın yarın ımzası halledilmi§ olduğunu tebliğ etme eri 
,..ueri aç.ısın diye kızlan gebnrıer; ı;c- çaıan olmadı. ":ihayet o da b~ra~a gel- D .. ·a kadınlarına aid muhtemeldir. • variddir. ıci 
ıa_ gu 

0lnııyan kadınlar rivayete gör!:! da- dı. Kuyu ona hır kısmet verdı kı, dost- UR/j Resmi beyanat Hasıl olan anlaşmanın Suriye hü -
'hı kuYunun başında hamile kalırlar. Se- lar başına.. Garib istatistikler Paris 30 (AA.) - Anadolu ajan - kfunetince de tasvibi için müzakere -
~l'l derdin ne delikanlı .. aşık mısın. ış mi Şuracıkta iki rekat namaz kıl, sonra (Baştarafı 8 inci sayfada) sının hususi muhabiri bildiriyor: lere derhal başlanacaktır . 
., Yorsun, imtihana mı gireceksin? .. Ha- üç taş atarak kuyuyu uyandır. Memleketimizde fae ıoo erkeğe ınuka- Büyük elçimiz Suad Davaz ile ha - Berlin radyosunun ~beri .. 

kı-betin!.. - Anlamadım, kimi uyandıraea - bil 108 kadın olduğu tahmin eılilınekte- riciye naZU'l Bone arasmda Hatay me- Beri!" 30 (Radyo). - Bır muddet-
- ite ıerbeti?.. ijım?.. dir. selesi hakkında yapılan müzakereler tenberı Antakyada Turk ve Fransız •w ~ Öyle ya buraya şerbet dökmek la- - Kuyuyu evladım. Burada lohu- E I 1 b 1 her noktada tam bir anlaşma ile kat'i keri hey'etleri arasında cereyan etmeıt1 

. sa kadın yatıyor. Lohusalık kolay mı; y enen er Y8 OŞanan ar surette neticelenmiştir. Yarın öğleyin te olan müzakereler tam bir anlaşma ..... ııı,- llunu 6ilmiyordum. İnşallah §erbeli yavrusile uyuya kalmıştır belki de.. 100 Fransız kadınından 57 tanesi evle- Suad Davaz ve Bone matbuata beya - ile neticelenmiştir. 'n 
f~tı ~haki sefere dökeriz. Şimdi siz liit- Her zaman uyanık olur mu? .. Bak taş nir, kocasından ayrılanların sayısı 30 da natta bulunacaklardır. Hatayda asayişin temini hususunda 

~· na Yolu gösterir misiniz?.. attığın zaman naS'll garib ses verecek! birdir. Fransız ajansının tebliği Fransız as'kcrlerile teşriki mesfıi ede -
kataı ilerledıkten sonra Çilchııne so- Merak ettim doğrusu.. bakalım ku- * Paris 30 (A.A.) _Havas ajansı bil- cek olan Türk kuvvetlerinin mikdarı 
...,•na saparsam, o yol beni Niyet kuyu- yu nasıl uyanıyor. Küçük bir taş parça- 100 İngiliz kadınından 52 si evlenir, ta- diriyor: tesbit edilmiştir. . . 

ı:ı' ~Ötilrürmüş. sını aralıktan ij;eri salıverdim. Pek ta· lik nisbeti 80 de birdir. Hatay hakkındaki Türk _ Fransız Yapılan anlaşma mucıbınee . Tüık 
ll arıb tesadüf!.. bii olarak taşın suya çarpışından ha.cıl * müzakereleri bilkuvve neticelenmiştir. askerinin derhal Hataya hareketı ka -d0ıt" ~iyete, her murada zaten bir çile- olan ses bu kapalı ve havasız yer ;çin- 100 Alman kadınından 55 i evlenir, ta- Hataydaki Türk ve Fransız kuvvetle - rarlaştır~mışsa da, bunun bir iki ~ün 

giiıı:~çıl.erek gidilmez mi? .. Bi?im de bu- de büyükce ve boğuk bir sada çıkardı. lak nisbeti 200 de birdir. rinin mevcudunun tesbiti hususunda gecikecegi anlaşılmaktadır. Zıra, Turk 
~atı u çılemiz cÇilehane> yolm~unu tır- Kadınlar: * Antakyada erkanıharbiyeler arru;ında kuvvetlerinin iskanına tahsis edilen 

\Ş l'ilak imiş.. - Nasıl!?.. 100 Amerikan ltadınından (61) i evle- yapılmakta olan konuşmalarda mev - kışlalardaki hazırlıklar henüz ikmal e-
lar:keti liayriye ile Üsküdar tramvay- Der gibi gözleri parlıyarak yüzüme nir, talak nisbeti 8 de birdir. cud son müşkülat ta bertaraf edilmiş ad- dilmemiştir. 
ıun ~~ karına kesad getirmemek için yo- bakıyorlardı. * dolunabilir. Yarın Fransa hariciye na- Hataydaki Türk gençleri, Türk as-
ye~ğ:r haylice uzak olduğunu s~ylerr.i- - Evet. dedim .. <loğru. Garib ses çı- Türkiycde ıoo kadından (92) si evlenir. zın ile Türkiye Büyük Elçisi arasında !kerini tezahüratla karşılamak üzere bü 

~ rn. karıyor. Uyandı galiba.. yalnız sayın Tal5.k nisbeti (madeni kanunun kabulün- anlaşmanın hasıl <>lduğunu müşahede yük hazırlıklar yapmaktadırlar. ka~ Uehanb sokağı cÇilchane' camisi lohusa hanım böyle her dakika iltimas den sonra) yüzde (2) dir. 

gözu ·~d.'.' düğümleniyor. Cami deyince ıstemck için rahatsız edilen bir meclis Vasati olarak en çok Alman Denizciler b_ ayramı ccss~ıun onünde bir mescid dahi te- azası gibi hiddetlenmiyor mu? .. Allah- I 
J3ura ~ttirirseniz mübalfıga edcr~iniz. la kul arasında vasıta olmaktan bık - V8 ngiliz kadmları yaşar Bir Temmuz Türk Denizcilerinin 
)<ıılaiı,ı kuçiik bir oda azmanı. Yirmi '."!! madı mı dersiniz?... _ • Bir Fransız kadını vasati 47, _İngiliz .kabotaj hakkından ilk istifade ettikleri 
ccmaq 

1

k geUr. Minaresi de yok. Yeganf:? Ihtıyar geyırerek tobe estağfurul - kadı~ı 49, Alman kadını 49, Amerıka ka- güne tesadüf etmektedir. Bunun jçın 
KU~ de galiba imamı.. lah çekti. Sonra ters ters yüzüme ba - dını ıse 48 sene yaşar. bugu'"n denizciler bayramıdır. Bu mü -. 

l:; ç0... hahrcsinde yalın ayak ikı köy- karak ilave etti: .. 
.. So:r~ u o~uyorlar. - Rahmetli (Usküdarlı efendi) vaz ............. A .... L .............. 0 .................... 

1 
.. ··T····ı·· ....... nasebetle bütün gemiler ve karadakı 

- 'fi lı.t:rı: ederken söy1erdi: Kıyamete yakm deniz müesseseleri bayraklarla donan-
J3i.ıl'ı.ılet kuyusu ne tarafta yavrum! herkesin itikadı bozula:ak, diye.. İşte nu akşıtm mıştır. Gece de elektrikle tenvirat ya-

).ell, dığ~ı bir elile burnunu kanştınr- o günleri yaşıyoruz. Tooe de, oğlum Bebek belediye pılacaktır. 
,,... ~:ıı~ ~lile tepenin üstünü jşaret etti: töbe de .. carpılırsın, iki yakan bir a - bahçesinde Bando, deniz ticaret mektebi tale -
ônu ""', ı§te!. raya gelıriez. Cumartesi gnnn beleri, deniz ticareti zabita.!11, tahlisire 

"'ıt~Utı~ dü tü. Tırmanmağa başladık. Kadına bütün dünyayı saran. çar - akşamı Anadolu- işletmesi mürettebatı, de~ızyolları, -1

~ " b k · d "'l kt ·1 ld hisan İdmanyur- kav, Liman, Şirketi Hayrıye. Havuz -yatfl ~ı... aşında çifte nöbetçi gibi yan- ~~ ~ığın itıma sıL., ı_ a~ mı ı ~~- ge . i - J 

eıittrtı~Yen selvi ağaçlarının yanına gmı soramadım. Çunku tazeyı onlerme dunda-Pazar gtlnü lar ve hususi armatörler mürettebatm-
...;l!\l~ ta

1 
ınan çocu~: . .. katarak uzaklaştılar. akşamı: Be~ lerbeyi dan teşekkül edecek alay Denizyolları 

at ~~· dedi .. ne nıyetın vnsa uç tai e iskele tl)'atrosunda bulvarından hareket etmiş bulunacak-
~k · t BUynk operet 3 pel'de hr. Bu alay Taksime gidecek ve sa -

· ~ sesle ıs e.. Kuyunun bir efsanesi var. Fakat =============== at 
1 1 

de Cumhuriyet abidesine çelenk 
1.... kuyu nerede? Ben böyle ser- her"kes bunu türlü türlü söylüyor. Ki-
~ k zl uğrağıdır. konacaktır. Taksirodı>..ki t.ör ~ -

1sıtıar vasıtasını aç1rma ar, m1• Johusa bı"r kızın vakti zamanile ke- • k 1 k 
Kuyunun bulundugu oru u zen -l'd etrafını düzeltmişlerdir, zan- silip buraya atıldığını, kimi de topra -

ka.~ 'Yerle ayni hizada üzerine • 

İngiliz - Fransız, 
Amerikan 

deniz anlaşması 
Londra 30 (AA.) - Bugün Avam 

Kamarasında hükumet, zırhlıların aza
mi 1onilatosunun 35 bin tonilatodctn 
45 bin tonilatoya çıkartan anlaşma. ın 
İngiltere, Fransa ve Amerika tarafın -
dan imza edilmiş olduğunu bildirm ~ -
tir. Topların azaınl çapı 16 pus olarak 
kalma'ktad1r. 

Almanya Meksikadan 
petrol alıvnr 

lan gid 
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ON SENE SONRA 1 -1 
Kadın - Sen şu pullarını yapıştır -

ınak için hiç olmazsa hazım zamanını 

geçir .. Kanın zehirleniyor, bir kere ay -
nada yüzüne baksana .. 

Erkek - Canım sıkılıyor, ne yapayım; 
uyuyayım mı, yoksa salonda, kafese ko
nulmuş ayı gibi bir aşağı bir yukarı mı 
dolaşayım? 

Kadın - İnsan zaten sana söz söyledi
ğine, söyliyeceğine bin defa pişman olur. 

Erkek - Pişman olacağını biliyorsan 
söylemeseydin. Şunu bir kere daha öğ -
ren ki.. Ben boş duramam. Sonra bende 
pul merakı var. Bu merak benim ruhuma 
işlemiş. 
Kadın - Bizi ımahvedecek bir merak. 
Erkek - Mahvedecek mi? 
Kadın - Ne ya, sen puldan anladığını 

iddia edersin ama, sana pul satanlar, se
ni kandırıp arkandan ğülüyorlar. 

Erkek - Artık kafi! 
Kadın - Canınız mı sıkıldı? 

Erkek - Ben senin esirin değilim! 
Kadın - Yok, ben senin esirin olaca -

ğım değil mi? O günler çoktan geçti. 
Erkek - Hangi günler, ben sana hangi 

gün esir muamelesi ettim. Nankör .. 
Kadın - Nankör sensin. 
Erkek - Nankör olmasaydın evliliği

mizin ilk zamanlarında sana yaptıkları
mı unutmazdın .. 
Kadın - Sen bana ne yaptın ki .. Asıl 

benim yaptıklarımı düşün .. Ah TJ.e kadar 
bedbahtım .. Daha evlendiğimizin on be
şinci günü, kavgaya başladık. 

Erkek - Her halde kavgayı çıkaran 
sen olmuşsundur. 

Kadın - Ben mi, Allahım insanL kuru 
iftiradan esirgesin .. Benim bluzumla a -
.. ,akkabını silen sen d€ğil mi idin? .. 

Erkek - Ne ne, şimdi hatırladım. Sen, 
Jüğiln günü için yaptırdığım silindir 
.ıpkanın üzerine koskoca vücudünle o
turmuş ezmiştin. 

Kadın - Sen onu affetmişsin .. Benim 
vücudüm kocaman değildi. İnceydim, 
narindim. Hatta nişanlı iken bana gön -
derdiğin mektublarda .. Hep benim narin 
vücudümün güzelliğind~n bahsederdin .. 
Şimdi daz kafana dank etti mi? 

Erkek - Daz kafama mı? .. Beninı ka

-
Çeviren: ismet Hulusi ,.dllll .. 1111~ 

~ 

Bahçede bir bülbül ötse: cAşkımızın §arJcısını söylüyor!:. diye yanıma sokıılurdım! 
Kadın - Hani kapının önünden ke

man çalarak geçen bir dilenci vardı. O 
gelir, keman çalardı. Ve o zaman .. 

Erkek - Sen dalardm, dalarrlın .. Ve 
sonra; ne olurdu, derdin, seninle yapa -
yalnız hali bir adada kalsaydık. Ve bu 
keman sesini orada duysaydık.Elini ye
leğimin cebine sokardın, orada bulunan 
bozukluk paraları ~lır, keman çalan di -
lenciye verirdin.. O da sana .. 
Kadın - Evet, o da bana, teşekkür e

derim güzel madam, derdi. 
Erkek - Hem bana öyle geliyor ki, sen 

o dilenciye parayı sana, güzel madam, 
diye hitab ettiğği için verirdin! 
Kadın - Yalan mı söylüyordu. Ben 

güzel değil mi idim? .. Herkes benim gü
zelliğimin farkında idiler. Hatta benı sa
na layık bile görmezlerdi. 

Erkek - Yok, daha neler.. Güleyim 
bari, seni bana layık görmiyenlcr gel
sinler de seni şimdi tanısınlar. 
Kadın - Hep senin yüzünden bu hale 
geldim. Saçlarımda o zaman bir tek 

beyaz, yüzümde bir tek buruşuk var mıy
dı? 

Erkek - Kafi kafi.. 
' Kadın - Hoşuna gitmedi galiba?! 

Erkek - Neye canım .. Hele şu radyo, 
da bir istasyon bulayım. 

Kadın - Of senin istasyonlarından 

bıktım. Nerede can sıkıcı bir mü7.ık var
sa onu arar, bulursun. 

Erkek - Gu.ya senin buldukların iy;. 
öyle mi? .. Madam dans müziğine bayı -
lırmış. Radyo dans müziğini çalarken, 
gözümün önüne dans edişin geliyor, ko
caman bir vücud. Deve gibi hantal han
tal ilerliyor. 

Kadın - Hantal sensin. 
Erkek - Hantal olmasan, yerdeki si -

gara paketimin üzerine basLp ezmezdin. 
Kadın - Sen de sarsak olmasaydın si

gara paketini yere düşürmezdin. Bırak 
şu radyoyu. 

Erkek - Sana ne! 
Kadın - Bana nesi var mı? .. Canımı 

sıkıyor. 

Erkek - Bak Londra radyosu bülbül 
sesi dinletiyor. 
Kadın - Ne bülbül isterim, ne de 

saksağan. Kes şunu canımı sıkıyorsun. 

r ' YARINKİ NÖ'SHAMIZDA: 

KAraho'nun evi 
Çeviren: Faik Bercmen 

lım on~neevv~böy~d~ildi.~ekg~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bi saçlarun vardı. Hatta sen bana, ipek 
saçlım derdin .. 
Kadın - Ya senin, ya senin bana söy

lediklerin .. Dünyada benden güzel, ben
clen iyi kadın görmediğine, tanımadığına 
)'emin ederdin. 

Erkek - Ya sen, ya sen .. Diinya111n 
bütün erkeklerini bir araya toplasalar; 
içlerinden birini seç, deseler seni seçe -
rim! Demez miydin? .. 
Kadın - O zamanlar bahçede bir bül

bül ötse, bizim akşımızın şarkısını söy
lüyor diye yanıma sokulurdun. 

Erkek - Sen de derhal başını dizleri
me koyar, gözlerini gözlerime diker bül
bülü dinlerdin. 

Son Poata'nm edebi tefrik .. • : 7 1 

Kimyager alınacaktır. 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere kimyager alınacaktır. 
İsteklilerin bizzat ve Ankara haricinde kiler istida ile müracaat ederek şartları 
öğrenebilirler. c4018, 

lstanhul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Üniversitede Roma Hukuku Ceza Hukuku, ve Devletler Umumi hukuku, U

mumi İktısad ve İktısad Doktirinleri Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histolo
ji, Hayati Kimya, Sinir hastalıklan, Umumi Kimya, Heyet, Tecrübi Fizik; Orta 
zaman Garb tarihi Doçenli.k.leri açıktır. Talimatname mucibince ilkteşrln 1938 
ayı başında imtihanları yapılacağından isteklilerin Rektörlüğe başvurmaları. 

v 

c3798, 

tına alışmış gibi idi. Şikayet etmiyor
du. Yalnız geceleri odama çıkacağım 
zamanlarda bana: 

BABA -OGUL 
- Ne olur biraz daha kalsanız: Fe

riha abla! 
Diyordu... İşte arkadaşlığımızın git

gide kuvvetlendiği bu sekiz gün içinde 
ben farkına varmadan sevmiştim, HaYAZAN: SUAD DERV:IŞ 

bü ·· k sev isini bu bir haf-

eoıma 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bayan Muazzez ve Şükranın 17414 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (9oo:.1 
lira borcundan dolayı rbirinci ve 600 lira borcundan dolayı ikinci derecede 
ipotek edip vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan ıakib 

üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine 
göre satılması icab eden Beyoğlunda Cihangir mahallesinin Cihangir caddesin
de eski 6, 1 yeni 8 kapı No. lu kagir apartımanın tamamı bir buçuk ay müıldctle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadtr. Art-
tırmaya girmek istiyen (420) lıra pey akçesi verecektir. Milli bankalanm.ızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olun ur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya a.iddir. 
Arttırma şartnamesi 27 /6/938 tarihinden itibaren tedki.k. etmek istiyenlere San
dık hukuk işl.e.ri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lü-

zumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş 
olanlar, bunları tedkik ederek c;atılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 23/8/938 tarihine müsadit 
Salı günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılae.aktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi ıçin teklif edilecek bedelin tercihan alın.mas• icab 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 

şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 9/9/938 tari
hine müsadif Cuma günü ayni saatte ve ayni mahalde son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan alaka darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak iSti .. 

yenlerin 937 /160 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 

etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * 
DIKKA T 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyen
lere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolay-
lık göstermektedir. (4067) 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Kiralık emlak 
Aylık kira 

Mahallesi Sokağı No.su Cinsi Lira K. 

Beyoğlu Kamerha - 19 No.lu Apartımanın 
tun. Kıızılcık 1 inci dairesi 8 
Beşiktaş Dikilitaş. Camialtı 4 Dükkan 2 

Pangaltı Frenk ki -
lisesi. Yeni SatLrei 21 Ev 14 
Kasımpaşa Gazi Ha-
san Pş. Vapur ıskelesi 289 Arsa 13 
Galata Yenicami av-
lusunda. 
Kasımpaşa Gazi Ha-

san Pş. 
Kasımpaşa Gazi Ha
san Pş. 

Kayık iskelesı 41 

Mekteb 8 

Oda 2 50 

Arsa 12 51} 

Dükkan 3 50 

Büyükdere Çayırbaşı 23,13 Han ve müşte -
milatL 50 

Yukanda yazılı vakıf mallar 
tılrnıştır. 

31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmeleri tııa .. 

İhalesi 5/7 /938 Salı günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin Beyoğlu lrakıf-
lar Müdürlüğü akarat şubesine gelmeleri. (4057) 

ben aşağıya indikçe yakabiliyordu. 
Benzim kim bilir ne kadar san idi? ••• 
~en ona -bir şey söylemeden evvel o 
bana: 

- Ne var .. ne kadar sararmışsımz ... 
Hasta mısınız? diye sordu. 

- Evet, dedim, müdhiş başım ağrı
yor ... Fakat çok mühim bir şey değil. 

Sonra gülümsemiye gayret ederek: 

iyi birer arkadaş olmuştuk defil mi? 
Yerinden doğrulmuştu. Sigarastu yere 
atmış, ayağile eımişti. Yanun~ yak -
!aştı. İki elini birden uzattı. IQ elimi 
bana uzanan iki kocaman eliı içine 
terkettirn ... 

Bodrum kapısının altından Uren fla· 
fif bir rüzgarla dalgalanan m~un ışı
ğında birbirimizin gözlerine laka~en 
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• nın aşk Ye macera romanı: 15 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

RA • 
ı L 

Yazan : Vedad Ürfl 

Marmara Üssübahri K. Satınalm:ı Komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahmim fiatı Tutarı İlk teminatı 

Kuruş S. Lira Lira Kr. 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 1443 75 
l - Komutanlık kara erlerinin senelik ihti)açlımndan yukarıda mikdarı ya

zılı sığır eti kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuştur. 

•1. "Nereye gidiyoruz?,, 
çıne nllayınızı u w 

2 - Eksiltmesi 2/Teınmuz/938 Cumartesi günü soat 12 de İzmit'te Tersane ka
pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnamesi Ankarada De
niz Müsteşarlığı Levazım Müdürlüğünden İstanbul'da Kasırnpaşada Deniz Leva
zım Satınalma Komsiyonundnn ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. ,a· ı ···· mmadıgınız bir eme d w 

ogru uçacaksınız ... > 

• 
- ıo _ 

Mektubu oku 
tine kapa d r okumaz yatağın üze-
lnsan ruh~ 1~· liıç'kırmağa başladım. 

bi hiç de b' tzılarınca iddia edildiği 
ôz yaşının ~ eylesof değil.. bir çocuk .. 
Ubakemc kuayna~ tnndem ki ruhdur, 

..... ' retıne sahib olan bu fey-
~s~ ' n_,eden ÇOK sebebini bilmek-
ızın aglıyor? .. 

Ağladım. Saadetten mi? .. Saadetime 
okunur ne var ortada? .. Sevinçten mi? 
e~eb yok!.. Teessürden mi?.. Bunu 
~~racak wne var ki? .. Bununla bera
tniş:ne agladım. Kendimden bile geç-
ce s k. Prensin son dakika elıme giz!i
dan ~ lŞtırdığı kağıdı, farkına varma -
uçu:Uçl~nmda parça parça etmişim!. 

J orsa ~ılgın!.. Şaşkınlık insanı ağlatı
da şa aglamakta haklıyım! .. Şu dakika-

p §kından başka bir şey değilim!.. 
re:ns :r·r ~ 

ımrna azım Abadın kağıdı bir mu-
c:ılanı · lier cümlesinde bir türlü anla
~akı .. 1):n ~?ir kaç mana var, muhak
yamıy tegıme rağmen bir şey kavn-

• <>ruın. Su mektdb, geçenlerde 
b CDl <>tına 1 "t'" . ~lam n ara go uren ve bir türli.ı 
.urdu!Yan bir fikrin ~caba ron baş 

\ gu ,.,, '? V~ W d A 

sabahle .... re mı... .nctgı da mesela 
rıile<:e~~n Seramik oteli önünde bek

;rens h~~ Yazılı olsaydı, hiç şaşmazdım. 
l-ieden &e~ıza randevu veriyor. Ama ... 
tüJllle? .. lJ et Ve ihtişam vadeden o baş 

]tletilebıı?m randevuda bir otomobil 
lı·ı beni /r· Neden bu seferki otomo
t~ys Oftrı~lanca lokantanın salonuna 
\ınf!'lııdığ1rq ı~ ~avyonuna atmıyor da 

Bif ~ hır aleme doğru uçurac.ak? 
, ,'lem de ka P.rangalı kalmak, yirmi 

it p~~n ıptidai bir ceza evinin 
n çok 1aııa 1~~1~n arasında yaşamak
prens, ~tr guç ... 
re r.ıı gotu 

1 Yanına alıp başka muhit
r insan ç ~ecck? .. Akla gelmez bile! .. 
ır kadını ~ fazla alakadar olmalı ki 

Mektubu okur okumaz yatağa kapanarak hıçkırmağa başladım. 

Şoför, makineyi çevirdi. Ansızın te- Sessizliğime belki sekreter de şaşı-
laşla haykırdım: yordu. Gözlerim hep dışarda idi. Cad-

- Durunuz!... deler caddelere giriyor, bulvarlar bul-
Sekreter yüzüme baktı. Tek söz söy- varlarla kucaklaşıyordu. Hepsi de b!r

lemcsine vakit bırakmadan haykırdım birine o kadar benziyor ki bir müddet, 
yeniden: ne yana gittiğimizi anlıyamadım. Yal-

- Çekiniz!... nız on beş, yirmi dakika sonra, tenha-
Şoför de gülümsediğini saklıyamadı. laşan yollar bana anlattı ki bugün de 

Vi~esi çevirdi. şehir dışına çı'kıyorduk. Yalnız istika-
Ikinci defa olarak: met. geçenlerde yardığımız Bolonya 
- Prens nerede? ... diye sordum. ormanlarından bambaşka idi!. .. 
Sekreter işitmemezliğe geldi, cevab - Yavaş! ... 

vermedi. Sustum. Bir daha ne o söz Diye haykırdım. Sekreter güldü: 
söyledi, ne ben bir şey sordum. - Korkmayınız! ... 
Ummadığım yerlere beni götürecek Otomobil uçuyordu. İki yanımız ar-

alan bir otomobile hangi cesaretle atla- t1k ne yol, ne cadde idi. Her yanımızı 
mıştım? Hiılfı şaşıyorum. O dakika an- bulutlar sarmış, o bulutlar ortasında u
la~ılmnz bir tesir altında sinirlerime çan sihirli bir nraba olmuştuk sanki! ... 
hakim olmadığım muhakkak idi. Yap- Bereket versin. yolJar düzgün. Yoksa 
tığımı bilmiyordum. Yoksa, durmasmı parça parça olmak işden bile değildi. 
emrettiğim şoföre, aradan iki saniye Bir ara gene dayanamadım: 
geçmeden: - Bu kadar çtlgın bir hızla nereye 

Ç k . · , ·d· ? - e ınız.... gı ıyoruz .... 
Diye hnykıramazdım. (Arkası var) 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
larla birlikte bulundukları mahallin Emniyet müdürlüklerinden alacakları iki
jer kıt'a fotograflı hüsnühal vesıkalan ve yukarıda gösterilen ilk temiııatlariyle 
teklif mektublarını muayyen gür. ve saatten bir saat evveline kadar Komisyo:ı 
Başkanlığına vermeleri. c3576~ 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için 100000 kilo sığır eti ka

palı uırfla satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28000 lira bi
çilmişt.(r. lhalesi 6/Ternmuz/1938 Çarşamba günü saat ~6 da Çanakknled·~ Mü -
tahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. lstekliler şartnamesini 
140 kuruş mukabilinde Çanakkalede Müstahkem M~evki Satınalma Komisyon
larından alırlar. İstanbul, Ankara, İzmır Levazım Amirliği Satmalma Komis
yonlarında da görebilirler. Taliblerin ihaleden bir saat evvel temina~ akçeleri 
olan 2100 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir snat 
evvel komisyona müracaat etmeleri. c29, c3726> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

14/7/938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi Ga
zete, Ankarada Ulus ve lstanbulda Son Posta gazetelerile ilan edilen Vida ve 
P<?rçin çivisi şarinamesinde değişiklik olduğundan mezkur ilan hükümsüzdür. 

c3878> 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı muessesat hayvanatı için beş bin liralık ka

dar yulaf l/Temmuz/938 Cuma gümi s:ıat 15 de Tophanede Satınalma Komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Yulafın ilk teminatı 375 liradır. Taliblerin n:.i· 
munelerile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c4030> 

ş·RKETi HA YRiYEDEN: 
Yaz mevsiminde Cumartesi günleri umumi tatil aaatinden sonra 

Hoparlör tertibatı, Elektrik tenviratiyle hazırlanan 

" 71 ,, ve " 74,, 
NUMARALI VAPURLARLA LÜKS AiLE TENEZZOHLERI 

Önümüzdeki 2 Temmuz Cumarteıinden başlıyor. 
KöprOden 71 No. ıu vapur 14,45 ve 74 No. ıu 14,80 da kalkacaktır. 

71 No. lu Vapurda 74 No. lu Vapurda 
1 ı san'nlkArdan ntnrekkep 

mnkemmel 

SALON ve CAZ ORKESTRASI 
mevcuttur. Dans için vapurda yer 

Meşhur kemani Bay SADİ ve meş
hur Udi bay CEVDET KOZAN ile 
şölmıtli okuyucu bay ve bayuola-

nınızdan mürekkep 8 kişili."· gi ırfi? ~nına angarya alsın! .. Bir 
nÇ olur!.. Setrnek dahi ayıb ve gü- ' Bugünkü program 

ISTANBUL 
ayrılmıştır. 

Bt\re Beyoğlu aile muhitinde çok Alaturka Saz Hey' eti 
I:IeYeC<U\.,, \ı 2 

eddild ... ~ erak. .. Düşünce ... Te-
3 

Owrsa oıir Verdim. Gideceğim. 
e .. llb . t l'rnle çoz~eL- u muammayı kendı ı 
~r·ıı ömtiin:1· Yoksa bu muamma s 0 

rcJlsin ~ b~_ni sıkacak! .. Bir da-
pp }(k ya ~ nu .görebilecek kim?.. 6 

k~·)eCegi sö a~ik otelinin önünde ·ı 
k :., t>eni uzinılen otomobil ger - 8 

tt?· b k• 1ara ··ı- .. ? K k \Qğu~ a ... go ururse... or -
9 p 15 ortasın . 

, 1 ar ıviki bir bı~ insan yok olmaz 
·~· ııızaketsilPrız yapıyor. Gitme
~ : . 'iliyor k olur. Sonra ... O da 
~ ~y~5ımlar<l~Şıboş bir serseri ve
~~s µşkünü ~~eğini arayan bir 

, tı.~~ e~ine say~~im ... Her şeyden 
ş ftostercn bir kızım~ .. 

SOLDA~ SAÔA : 
1 - Uıf etme. 
3 - Kesllme. 
4 - İz'ansız. 
5 - çok ohnıyan - İşaret sıfatı . 
6 - Mef'ulü fih edatı - Kasabın sattığı. 

rağbet knznnmış meşhur v1trdır. Bnfe, meşhur Lokantacı 
1 Temmuz 1938 Cuma GLORYA PASTAHANESi PANDELI tarafından deruhte 

tarafınılan deruhte edilmiştir. edilmiştir. 

Öğle ne!jriyatı: BiLET ÜCRETLERi HERKES iÇiN 100 KURUŞTUR 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava-

dıs. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- Mevki farkı yoktur. Paso ve Kartlar muteber değildir. 
telif plt\k neşrlyatı. Yalnıı e7b No. ıu vapura mahsus olarak ayrıca konsomasyon muka-

Ak am ncşriyntı: bili 25 kuruş bilet ücretiyle birlikte ~hmr. 
18.30: Konferans: Kabotnj bayramı: 12 nci Vapurlar BoğRZın muhtelif ve mahdud iskelelerine uğrayacak, Altm-

yıldonumü, İst. Deniz Ticaret Müdürü Müfid kumda tevakkurtan ve Boğazrn Karadeniz açıklarında cevelan yapfilctan 
Necdet. 19: Konferans <Ekonomi ve artırm:ı- sonra avdet edecektir. Fazla tarsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 
~ ftk.H.15: K~~UM: AllKfiml A~b '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıçocuk terbiyesi). l9.55: Borı;a haberleri. 20: ı 

Saat !yarı: Grenvlç rasadhaneslnden nak- 1 İstanbul E elediyesi llanları 
· ıen. Müzeyyen ve arkadaşları tarafından 

Tü~mu~kWff ~lkp~tlan~.~· Han L~~~~~~~~C·i•n·~~~~~~~B~i~r~k~il~o·ru•n•u•n~m·u~h·~~~m~~~d~cl~i~~• 
raporu. 20.48: Ö'ller Rıza Doğ_ruı tarafındıın Mikdarı 
&rabca söylev. 21: Muzaffer Ilkar ve arka-

180 
İrmik 16 

daşları tarafından Tfırk musikisi ve halk Şehriye 24 
-JL.....il!...:=-liMU ...... ~---------_......,a ... r=k=ılan. 21 45: Orkestra. 22.15: ·ans hn!!..:-:L ___ ~2~4~30~--~~.:::::-=---------------~----------

7 - ihtıyııt. 
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" Ad sındaki Hayalet 
Türk ve Mısır atletleri 
yann karşılaşıyorlar Yann: Sapper Türtce1e çerirea: Bumuı UtUiaıtl 

"Jimi niçin öldürüldü?,, ldmanlannın en iyi bir zamanında olan atletlerimizin 
Mısırlıları yenmesini muhakkak sayabiliriz 
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Dünkü kısnun hülisası 
Entellicens servis'in çok sevilen memur

larından Jiml Latimer dinlenmek üzere 
Fransaya git.ml.ştl. Bir gün şefine telefon 
ederek mühim bir meseleyle karşılaştığı
nı söyledi. Fakat İnglltereye dönerken 
vapurun kamarasında ölü olarak bulun
du. 

Entelllcens Servls'in şefi Albay Talbo, 
oesedde hiçbir iz bulunamamış olmasına 
rağmen memurunun zehirlenmiş olma
sından şiibhelenlyordu. İstihbaratta kul
landığı yüzbaşı Drummond ile Standlş'l 
çağırdı. Vaziyeti anlattı. Münakaşaya 
başladılar. Hakikaten blr cinayet bahis 
mevzuu 1se caninin yolcular arasında bu-
lunması lazımdı. Bu düşünceyle Albay 
kumpanyadan yolcu listesini almıştı. 

Drummond, Nev Haven postasına bi
nenlerin bu hattı esasen ucuzluğu için 
tercih ettiklerini, bu itıbarla birinci mev
kide fazla yolcu bulunamıyacağını, tedld-
kin kolay olacağını söylüyordu. 

[Roman devam ediyor] ---Albay o derece mühim bir tavırla: 
- Tamam, dedi ki iki arkadaş bütün 

dikkatlerini topladılar. İçlerinden Drum
mond: 

- Albay şüpheye sevkeden bir ıey 
mi var? diye sordu. 

- O kadar hayali, o derece akıl al -
maz bir şey ki size söylemekte t<!reddüd 
bile ediyorum. Fakat madem ki parma -
ğınızı üzerine bastınız bir kere anlatayım. 
Yalnız daha evvel şu birinci sınıf yolcu -
ların listesine bir göz atmız, topu topu 
sekiz kişidirler, bakalım içlerinden biri 
gözünüze çarpacak mı? 

Listeyi alan okumıya başladı: 
- Aleksandr, Purvis, Reid Burton. 

' Ve sordu: 
- Bu Burton, sık sık Park Lanede zi

yafetler vermekte olan Çarls Burdon 
mudur? Yoksa gözünüzü o mu çekti? 

Albay Talbo başını sallıyarak tasdik 
etti: 

- Evet odur. 
- Fakat albay, bu zat Jimmy'~·! r.eden 

öldürmüş olsun? 
Öbürü: 
- Be.-ı öyle bir şey söylemedim, diye 

cevab verdi. Zaten peşinden haber ver
miş~ Eiı: Fikir o kadar akıl almaz bir şey
dir ki yanlı§ ta olabilir. Çarls Burdon
dan bahsedildiğini hepimiz işitmişizdir. 

Pek zengin olduğunu biliyoruz, fakat ha
kıkatte bu Çarls Burdon kimin nesidir? 

Drummond: 
- Bilmem ama, ben ona kefil olabili -

rim, dedi. 
- Sizin gibi daha birçok.lan vardır. 

Yalnız Çarls Burdon parayı nereden bu
luyor biliyor musunuz? 

- Büyük bir firmanın başında oldu -
ğunu sanıyordum. 

- Bu zan birçok fenalıkları saklıyan 
bir perde olabilir. Hülisa yolcu listesin
de bu isim benim dikkatimi çekti. Onun 
vaziyetinde bir adam Diep-Nevhaven gi
bi rahatsız bir hatta nasıl seyahat ede -
bilir? 

Standiş: 

Mıaırb atletler Yımnnis tanda bir antrenmandan evvel 

cFakat albay bu zat Jimiyi neden öldürmüş olsun?> , 
\tinada Yunanlılarla bir müsabaka • En idmanlı bulunduğumuz devirlerd~ 

yapan Mısırlı atletler evvelki sabah teh- kendi kendimize rekor kırarken, raha 
mahiyette malumat alamadım, bana söy- ğildir. Mesela bir traş sabunu, 
lendiğine bakılırsa maliye miitehassısı patı ... 

bir dif rimize geldiler. koşabilecek vesaite malik olınadığımdf 
Bu hafta Romanyalılan fehrimizde dan bu kabil temasları dört senede blf 

beklerken MısırWann gelmif olması ha- olimpiyad müsabakalarında yapardık. gibi bir şeydir. Kim olduğunu ve nere- - Ben Normanı tanırım. O da bu hile
den geldiğini hiç kimse bilmez görün - !erden hiç birinin cahili değildir. Eğer 
mektedir. bir şey bulamadıysa bir şey yok demek-

reket bakımından kaybedilmiş dPğil, bi- O günkü ve bugünkü atletizm kudret 
lakis kazanılmış bir iş olmuştur. ~ dünya şampiyonlarının b'.iyük r 

Mı.sırda atletizm futbol kadar ileri git- meklerle eriştikleri derecelerle öl~ 
miş 'bir spor değildir. Bize verdiklerı re- yecek kadar düşük olşudur ki iki o~ 
kor listesi bunu pek qiklr bir tt>kilde yad da hüsranla neticelenmiş ve ~ 
göstermektedir. Berlin olimpiyadına da bu ince hesa~ 

cMuhitimizde birdenbire beliri\'erme- tir. 
si iki yıllık bir iştir. Benim gözüme en Bu defa da Drummond sordu: ,. 
çok çarpan şey bu gece klübümde işitti- - Unutmadan öğrenmek isterim. Jim-
ğim bir muhavere oldu. Bir zat~ mi nişanlı değil mi idi? 

Kendi kendime bu zatın İngili7. olup - Benim bildiğime göre hayır. 
olmadığını düşünürüm, diyordu. Bu mü- - En yakın akrabası kimdir? 

Atletizm mevsiminin ortalarını buldu- yüzünden atletler götürülmemı.şti. 
ğumuz bu sırada Mısırlı atletlerle yapı- Avrupanın cıvıl cıvıl kaynadığı Je
lacak müsabakaları bir nimet addettiği- tizrn mevsiminde, senede bir mUs~ 
miz içindir ki akmasın da, damlasııı de- yerine liakal üç veya dört mfüıaba~ 
dik ve bu karşılaşmayı pek yerınde bul- da bizim için artık tabii bir şekli ~ .. 
duk. nı gördüğümüz gün, bu özl:i sporun ıoem

taleayı kendi hesabıma alakoydunı. 
Drumınond: 

- Albay, isterseniz vaziyeti bir tesbit 
edelim: Söze başlarken fikrinizde garih 
bir düşünce doğduğunu söylemiştiniz, e
ğer yanılmıyorsam Çarls Burton Jimiyi 
öldürmüş olmasından şüpheleniyorsunuz 

değil mi? 
· - Evet, öyle. 
-. Ve bizden de bu iz üzerinde yür-:1 -

mekliğimizi istiyorsunuz? 
- Eğer yapacak daha iyi bir işiniz 

yoksa .. Ellinde hiç bir delil olmadığını bi
liyorum. Fakat Jimmi mühim bir sırrı 

taşıyordu ve ölmüştür. Mutad üzere bu 
nakil vasıtasını kullanmıyan, müphem 
şahsiyetli bir adamla seyahat ediyordu. 

O halde dostlarım, bugünlerde müm -
kün olduğu kadar fazla dolaşınız, cemi -
yet hayatına giriniz, sizden bütün ıste -
diğim.. 

Bu cümleyi Drummond ikmal etti: 
- Çarls Burtonun muhitine girmektir. 
- Tamam. Zira benim resmi vasıtalar-

la, resmi kanallardan yapabileceğim şeyi 
siz resmiyet haricinde daha iyi becerebi
lirsiniz. 

Gene Standiş söyledi: 

- Pekala, yalnız işi daha ileriye gö -
türmeden önce sizden öğrenmek ıstedi

ğim bir iki nokta vardır. Birincisi: Jim
minin on beş gün evvel size yazdığı mek
tubda bugün bizi tenvir edebilecek bir 
şey yok mu idi? 

- Babası, binbaşı Jam Laamer, klü -
bünde yatıp kalkıyor • 

- Bekar mıdır? 

- Evet, karısı üç sene evvel öldü. 
Drummond ayağa kalktı: 

Atletizm federasyonu himmet eder, do- lekette layık olduğu mevkie yavaş ~lf 
kuzuncu Balkan oyunlarından evvel bu- yükselmekte olduğunu hep beraber seY 

- İhtiyar arkadaşım, işe başlamak na benzer bir veya iki müsabakayı daha rederiz. 
i~in elimizde epeyce eleman var demek- programına koyar da, artık kendi kendi- İdmanlarının en iyi bir zamanında 1'{ı 
tir, haydi gidip şimdiden Çarls Burton:ı !erine yarış etmekten usanmış olan at- sırlıları mağlıib edeceklerine mmad 
bir bonsuvar diyelim. }etlerimize yabancılarla karşılaşmak im- olan atletlerimiz bu karşıl~yı zafer 

Standiş elile işaret etti: kanını verirse, mevsimi büyük gürültü- le kapıyacak olurlarsa atletizm işle - :. 
- Bir saniye, albay Jinuninin ne gibi lere sebebiyet vermeden rahat rahat ka- lehine güzel bir iş yapIDl§ olacaklaı 

bir işi takib etmekte olduğu hakkında pamış olur. Bu vesile ile birkaç rekorutnuzu rJ. ı..ıı 
hiç bir fikriniz yok mudur? Bizde atletimıin henüz kökleşmemiş zeliyebileceklerini sandığım atletleriml 

- Hiç. Belki bir casusluk meselesı olması, ona icab eden ehemmıyetin veril- ze candan muvaffakiyetler dilerim. 
rnevzt.:::.ı bahsoluyordu. Herhalde mühim 1nemiş olmasındandır. Ômer Besim 
bir şeydi. 

- Gazetelerden çekinilecek bir şeyi -
miz yok ya? 

Albay: 

- Allaha şükür hayır, diye haykırdı. 
Gazetelerin bildikleri şey Jimminin faal 
orduya mensub bir zabit olduğundan ve 
harbiye nezaretinde çalıştığından iba -
rettir. 

Beşiktaşll Hakkı fa ;uebbed ·· ~lışrnaltı devam 
boykot cezası verildi ediyor 

İstanbul mmtakaaı dlalplin bereti Be - OkSP<>r Kurnmundaıı: ~ruınumua:a ter. 
ıikt&§ - Güneı milli küme maçında Güneı tib edilen ok atışları 3/7/lb Pazar günü sa. 
takımı merkez mtlhaciml Mellhl sahada ko- at 15 de Okmeydanında l_pılacafından ay. 
valayan Be4lktaflı tiakkıya müebbed boy - nı gün saat 14 de Kasıtlll§ada Zlnclrmcu111 
kot vermlşllr. caddesinde Yeni Turan ~ne sabJbt Kwıa-

MUsabakalarm programı mun başkanı Vasıf .Erktna müracaat e -
dilmesi. * i. 8. K. Atletizm Federasyonundan: Tılrk =========:=~======-=-

F Merih, Fethi, Maryo. Vlbntr Albay iki adamı hole kadar geçirdi o- Mısır ve Yunan atıeUerlnln lştlrakile e -
rada·. ' ncrbahçe stadında yapılacak müsabakaların ~ M. 3 üncü katelC; Neriman, Bfllend. 

Sükker, Said, .Merih, Stıed. 
Ka ki 

. programı aşağıda yazılıdır: i 
- nda otel ile yapacağım muha- Cumartesi saat l&,30 dan itibaren: Gülle atm.a: veys ..rat, Şerif, Çubııt, 

vereyi size bildiririm, diye devam etti. ııo manıa, ıoo metre, 5000 metre, 400 met- Yalçın, Sav, Irtan. 
Benim gerek ev, gerek daire telefonu - re, 800 metre, 100 metre üçüncü kategori, Dlak: Veysi, Yusuf, e.t, Say, Yavru, Cor 
mun numaralarını biliyorsunuz değil mi! 400 metre üçüncü kategori, GUlle atma, u - cly~d: Şerif, Mellb'als.ls, Osııııuı. 
Zira çocuklarım bana bir hissi kablelvu- zun atlama, sınkla atlama, clrld atma, 4X400 Yüksek atlama: lit, Jerfi, sfıre1ya 
ku ile öyle geliyor ki bizi ne kadar az ~netre. t 

16 30 
d itlb Uzun atlama: Silya, SeyvaJ!., isteı 

.. ~ . . Pazar saa . an aren: _.p • 
gorurlcrse o kadar ıyı olur. Sonuncu bir 200 met.re üçüncü kategori, 200 metre, Lfıtftl, Cemal, Bauo,:nad. 

- Hiç bir şey. tavsiye daha: Her §eyden çekininiz. 1500 metre, 400 mania, 10,000 metre, 4X100 Üç adım ntıama>ulat, Sür(h. Fd, 

- Pek iyi, sonra yeni bir malumat ver- İki arkadaş sokağa çıkıp ta, bir taksi metre, Balkan Bayrak yanşı. Yüksek atıa - Üç~~ı::1~tınmn: ydar, MuıJttn, Hıt, 
medi mi? çağırdıkları zaman ince, soğuk bır yax. _ ma, üç adım, disk atma, ikinci defa olarak 1 .. lr 

5 lrid tm Sud . Vasfi, Mun . ~·· n·· k t l f tt·~· d k.k mur "iseliyordu. c a a. • ...................................... ~, •• 

- Bu düşünceden bir adamın bir cina
J vet irtikab edecej!i neticesini çıkarmak. 
diği-kızın ise bütün noksanı fak~::,~v onu hemen 
ğinden ibaretti ve bu aşk macerusmda 
haysiyetinden başka hayatını da kay
betmek tehlikesi ile karşı kar§lya bu

- un a şam e c on e ıgı a ı aya ~ Müsabakalara aşağıda isimleri geçen ar- ,.. 
] , .. ce rn~~~~r~.~a~~~ ................................... r.~:i.c.~~--~~:.!. ....... kadaşların hakem olarak "fazlfe görmeleri Gayet ınodebiçimd~ir "'· ~ 
ıacak . .oc.ucrın 'J:"'""'°"b"'" e ... ı~;;r~ ... ~ın cenub sahilini rica olD:nur. Gri ve beylaniltl ''fda 

lunuyordu. 

Okuyucum beş yıl fasıladan sor.r3 
bana bugün yolladığı ikinci bir mek
tubda maceranın sonunu anlatıyor, bu 
hikayeden zaid kısımlarını atarak di· 
~ , 
ger okuyucularıma da bir hisse vere-
Cll»'üm. Okuyucum diyor ki: 
~'~ Tavsiyelerinizi dinliyerek evlen-

dim, bugün dünyanın en mes'ud adamı 
benim. Düşününüz bir defa, beş yıl
dan beri ayni şiddetle sevdiğim bir ka
rını var, melek gibi bir oğlanın baba
sıyım, fazla olarak babamla da barış -
tırn, ve işin garibi şimdi babam karımı 
ve çocuğumu benden fazla seviyor. 
Meslek hayatıma gelince ... > 

Bu noktada okuyucumun mektubun
~an ~zı satırları atmak mecburiye • 
tindeyım. Kendisini muvaffakiyetin _ 

zevkle bakmış, müteakib ·tesad .. u""flerde . .,..,,ız de ( aı h . 
1 

All Unvan, Musa Kizım, Hagopyan, Kan- Fantazi fanı pantalO ,.. , 

alakadar olmuş, sonra her gün kuca _ _ ...... • 1,,.....~i. lVi.eıuı- vld, Ali Beslm, Jlı13an, D. L. A~.J 'fı"l\Y, Lu. - '"\ 

1
, - 1 - "di "tr. ı A~1ane er gelldes, Ahmed,. Ali Rıza, Cem~ ~r. Da - Palmbeacb ye) pan. 

~~a alıp sevmiye koyulmuş, gPciktiği Bacaksızın m~sk" araı·ı' k·l·a· r-.-· ... : ... ı..._ .... _u v ~!,::· J...nıu, ö. Keten ve put!_u. paaı~~" 
gunler merak etrniye başlamış. Yav- Yürüyen gemi l , 
ru, yeni konuşmıya başlıyordu dede -------------....:~:...:,~.:,:,::~_ıP. 
kelimesini öğrettim, bir gün b~bama 1 
bu kelime ile hitab edince ıhtiyarcı&ın 
zevkine son gelmemiş. 

Artık bahçeye bir gün karımı da 
yolla~ıp babamın ellerini öptürmek iş
ten bıle olmadı. Şimdi bana: 

- Sen haklı imişsin, diyor. Baba _ 

mın bilmediği nokta benim öğiid!i siz
den aldığımdır. Bu mektubdan ga -
z~_tede bahsederseniz fıkrayı kendisine 
gostereceğim ve hikayeyi bu şekilde 
anla ta cağım . .> 

Ben bu mektuba mütalea ilavesini 
fazla buluyorum. 

TEYZE 



• 

satım Komisvonundan: 
Mikdan Fiatı lft teminat Eksiltmenin yapılacağı glln ve saat 

Sadeyaf 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 

Toz fe)ter 
Kesme şeker 

31640 

2498 

'19'11 
1387 

40t6 
1059 

-10 

180 

47 
l 47 

28 

' 
30 

Yumurta 
Soğan 

Patates 

'1883 
2255 
2813 

1,5 1 5,25 
'l,50 

Un 
Makarna 
Şehriye 

=unu 
Beyaz Pey. 
xırr P. 

Zeytin • 
f,eytinyaj 
Sabun 

3464 
933 

'15 

1010 
145 

77 
512 

25 

923 
235 

734 
816 
410 

24 
l'l 
12 

15 
25 
25 
20 
20 

45 
70 

32 
50 
33 

lt bJem ya, sebze : 15146 JdJo 

30025 aded 

l5GO demet 

1Mt4ııgal kömürtl 2300 ki!o 5 
Odun (Gürgen 1G5 çeki 250 
Kok kömürü 15 ton 1800 

23'1,30 

18'1,20 

859,74 

108,80 

'14,92 

26,05 

43,50 

58,37 

Tatan 

1M3,38 L. 
tık teminat 

145,75 

48,55 

7/7/938 Perşe,mbe günü. saat 10 da 

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

7 /7/938. Perpmbe giinii saat 10,30 cJa 

7 /7 /938 Perşembe gilnü saat 10,415 4a 

7/7/938 1aat 11 de 

7 /7 /938 Peıpmbe günii saat 11,15 419 

7/7/938 Peqembe günii saat 11,30 da 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 11,45 de 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 13,30 da 

7/7/938 Per§eJDbe günü saat 13,45 de 

7/7/938 Perşembe g-inü sallt H de 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü liselerden İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş ve Pertevniyal liselerinin kamp ihtıyaç
lan olan yukanda yazılı yiyecek ve yakacakların yanlarında gösteriletı gün ve saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu hususa aid gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacak ve ilk temi
natlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. İsteklilerin 938 yılı ücareı vesikası ve ilk teminat makbuzlan ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (3774) 

Devlet Demiryollan ve limanları işletmesi Umum idares1 illnları 
İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilin edilmiş olup aşağı

da tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hizalarında yazılı saatlerde 
yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saatlerden bir saat evveline kadar 

-.erilmesi lazım geldiği alakadarlara ilan olunur. (4072) 
Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 4/7/938 Pazartesi 11,-
2 - İlaçlar 5/1/938 Sah ıı.-
3 - Neft yajı 5/'l/938 Sah 11,15 
4 - Mete kereste 5/7/938 Sah 11,30 
5 - Amyant Klingrit, cam, Liııo-

1eom v.s. 6/7/938 Çarşamba 11,-
6 - Üstüpü. 7/7/938 Perşembe 11,-
7 - Plan freze tezgihı. 8/7/938 Cuma ıı.-

8 - Haınızlar, Sabun1 Grafit, Us-
tübeç v.s. 13/7/'38 Çarşamba tı,-.ı. 

9 - Ampuller 15/7/938 Cuma 11,-
10 - Krikolar. 19/7/938 8alı ll,-
11 - Otomobil liaüği 25/7/938 Pazartesi ıı,-

12 - Kasa 26/7/938 Salı 11,-
13 - Tav ocakları 1/8/938 Pazartesi 11,-
14 - Bilet makineleri 1/8/938 Pazartesi 11.15 
15 - Dingil değiştirme vereni 4/8/938 Perşembe 11, 
16 - Muhtelif yay 10/8/938 Çarşamba 11.-
17 - Lokomotif yedekleri 11/8/938 Perşembe 11,-
18 - Lavaj tesisatı 12/8/938 Cuma 11,-

l//Nlllll 

Muhammen bedeli 23.oot lira olan vagon ve lokomotif yayları 10/8/1938 Çar

pmba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1725 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayjn 
ettiği vesikaları ve nafn müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gln saat 

14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizundır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpapda 

,-esellüm ve Sevk Şefliğinden dasıtılacaktır. (3891) 

~ 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazeteaı 

Yerebatan, Çataıçeşme sokü, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddJr. -·-

ABONE FIAnARI 
1 • a 

Sen Ay Ay 
ICr. ICr. ICr. 

TORKtn ı.aoo 760 tou 
YUNANİSTAN 28'0 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pepndir. Adres 
deği§tirmek 25 kuru§tu~. 

•••• 

t 
A7 
ICr. 

t&o 
270 
800 

Gelen eVT~ •eri oer:lmez. 
ilanlardan ,,...alq.t alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lhımdır. 

~················--.. ···············--· ..... ! Posta 1cutuau : 741 İstanbul } 
1 Telgraf : Son Posta : 
E Telefon : 20203 1 . . 
.. ••••••••••••••••••••---•--•••••••••••••r 

····························--········· .. ···-··········-·· 
llan Tarifemiz 

Birinci Mlaile 400ı.r., 
llıiıH:i Mltile JSO JJ 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan 1 No. lu n.te muhteviyatı lle 140,000 lira 
~n 2 No. lu liste muhteviyatı üçüncü grup lokomotif yedekleri 11/8/1938 

:/.· 'Jter~nıbe günü saat 15,~ dan itıbaren ayrı ayn kapalı zarf usuliyle Anbrada 

Op;neii ..ı.He 
DörJiineii .Aile 
lf ealailelo 

.. ,, 
100 )) . )) 

idare binasında satın alınacakbr. Bu ip girmek istiyenlerin 1 No. lu liste muh-
Y:':!:b için SllO ~ 2 No. lu liste muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat 

@
at ile kanunun ta,m ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
~ ayni giin saat lt,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

aıneler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde satilmakıadır. 
• (3808) 

r=::~~--------------------------. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı _ İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında prtpame w P'Gjtd mucibince 
~ blorifer tesisatı ili 26/1/938 tarihinde ihale edlJemedilinden yeni -
.. paarhk usulile eksiltmeye konmuştur. 
2- Kejif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı '50 !indir. 
3 Eksiltme 18/7 /938 tarihine rastlayan pazu1e8i ıthıtl saat 11 de Kabata§ta 

ve mü~aat §Ubesinde alım komisycmmıda yapılacakbr. 
Şartname ve projeler 30 kuııJ§ bedel mukabilinde iDhilarJar levuDJl ve 

~ pbesile Sivas bepnüdlrJQIDdea almabilir. 
~ille~ pazarlık için taJiıı eclilen lfln w tuUe " T.S &iftUlı8 ımala· 

:U.cı(' ·~!'lda adı,.. ... .,. paıehılıdilaol~ .... 

Son .ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin ,.Ptıracak
lar aynca tenzilitlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilblar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmiftir. 

Son Posta'nın ücaıi ilanlarına 
aid i§ler için au adr~ :müracaat 
ecmmelidir: 

................ llrketl ....__ilan 
.&üara .. d .. 

···-- •• 1 --·-

PARA BiRiKTiRENLERE Zl.808 Lira 
iKRAl1iYE VERECEK 

Ziraat BglgmNfa kumlm8b ve ihbarsız tasarruf hıesllblarmdl m ac 
SO lirası ~ aenede 4 c1efa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dajıttlacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 11 2,000 n 

4 11 250 • 1,000 n 
40 n 100 • 4,000 n 

100 n 50 " 5,000 1, 

120 ,, 40 .. 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan 
dijşmiyenlere ikramiye çıktığı takClirde % 20 fazlasiJe verilecektir.. 

Kur'alar aenede 4 defa, l Eylil, 1 Birind kim, 1 Mart w 1 R 1 •• 
tarihlerinde çekilecektir. 
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TOKALON 
KREMi 

i 1 e teerlbelerİIİi 
yapmak için bir 
cild mtlteh.•81111 ta
rafından 17 ilt 72 

yqlanncla 

107 kadm intihap 
edilmiftlr. 

· işte neticeleri : 
Teeriiı..I 
Yapdan 

SiyU...... 17 
Apk mcnameler 19 
Bwa; ....... 22 
Gevpk ciW 14 
Yaih dld 18 
Kura elld 17 -107 

1 

llnaf· 
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 -100 

Her sabah daha genç 
görUnmağe çaltşınız 1 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV· 
VEL yüzünüze pembe r~ 
Tokalan kremini sürünüz. Terki
binde, pııç hayvanlana dlcl llO.
eeyreledn.den isUhsal edilen 
BlGcel cevheri vardır. Siz uyu. 

- dlcJiıaial 1:ııea1er. ~ 

LD 
Şayanı hayra 
semerelerini 
gUrttntlz. 

o 
lan giderir w tue, nermln \'9 
genç kılar. YABIM SABAH, Be
yaz renkteki (yajşız) Tokaloıı 
kremini sürünüz. Gayet besleyi• 
ci, kuvvetlendirici ve beyaztatı .. 
cıdır. Siyah benleri eriUr, açık 
mesamelerf sıkıştmr. En 
ve sert bir cildi beyazlatarak 
zelle§tirir ve yumuşatır. 
sa pudra için ideal b 
yaşlarındaki kadınlar hu 
usul ayeidnde fimd1 IO Y~•=uı
da gorünebiliyorlar. Yukanld,. 
teSimler, cild unsuru olan To1ra 
lon kremini kııll•nmadan ve 
landıktan soııraJd bcbnlann ıa.o 
kild fotoarafJandır. Bafka hiçbir 
müstüıar lle kabUl kıyas oıma.. 
ym To1ra:1oD kreaı c1a1ma .a
~ neticeler verir. -



Venüs 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
dei hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. VenOs 

Kremi asri kadın gllzelliği

nin bir blsımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlaıı hay
rete dUşnrur. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıkları ye~ane rujdur. 

Baştaki kepekleri izale çder. 
Saçları parlak tuta!.". Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya· 

okuyucüını..meraklıları ve gençle~ 
rları atma~ arkadaşıdır. 
ndisini muvaı ı 

I 
• 

EVIİı LCE YETiS .. 
MEYENPARAN 
SiMDİ YETİŞİR. 

UCUZLUK 
Venüs 

Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalade ince ve hafit Ve
nüs pudrnsile tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara· 
vetli güzelliğini ifade eder. 

en üs 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Venüs 
Alllğı 

Her cildin rengine göre 
çeşidleri mevcuddur. Ynze 
sUrllldUğOnde cilde tevka
Jlde tabii bir renk verir; te· 
ni bozmaz; gUzelle~tirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Aslıt yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venos surme
sile tuvalet gören kirpikler 
bOyUr ve gllzelleşerek knJb. 

s 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo· 

Hususi bir tiptir. 90 derece- zuk olanların kalbine ferahlık 

dir. O kadar ki en büyük zevk verir. Ve gönlünü açar. Ada 
ehlini ve müşkülpesend olmak· çamlarının latif ve sıhhi koku· 
la tanınmış kimseleri bile hay. ları VENÜS çam kolonyasınd~ 
ran bırakmaktadır. me;:::-uddur. -ı l!:YZF il 1 •·------~-.. sıiıiiır-._ _ • 

. .. 
~···,-~~ ... -- ~ --J!!' ••'• ... . ..,._ _.._'!Oft 

r 
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Tercih edilmesindeki- sebeb 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zarat"sız 

en kuvvetli müsek
kindir. 

GRIPIN 
Nezle, soğuk algıulığı, grip rahatsızlıklannda baı, dit, 
mafsal, romatizma. Asap ve adale ağrılannda icabında 
günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden 
1akınınız ve Gripin yerine başka bir marka verirlerte 

tiddetlc reddediniz. 

INKIBAZI 
HAZIMfüZLIÖI 

MİDE, EKŞ1L1K ve 
YANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Mide ve bar
saklan alı~tırmaz. 
MAZON isim HOROS 
marka~ına dikkat. 
Mutlaka evinizde bir 
şişe bulundurunuz. 

Karariğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütcvellid sancılarınız, damar 
sertlikle'ri ,.c şişmanlık şikayetleri -
nizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
sahıt gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar • 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve .eve 
kullanılan, ve cildi tırqtan 80Dl'A 

pamuk gibi yumuıatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kullanımz. 

Bey oğlunda 
BAKER MAGAZAL~A 

Yeni bir 
KADIN ŞAPKALABI 

dairesi açılmıştır. 
PAR İSİN 

En güzel modelleri 

KAR DOL 
Evlerin demirbaş ilacı 

Hiddet, Korku, Merak, BaJllD· 
lık ve bUtQn Bsab bozuklukhrı 
için el altında bulundunılacak yeni 
ve tesirli damla. 

r · Daktilo aranıyor 
TUrkçe, almanca iyi bilen tercn
meye muktedir bir bayan aranı· 
yor. 'l'allplerin Yenipostaoe karşı· 
sında Mlmarvedad ~addesi No. 

Radyolin diş 
mQracaatleri. 

' 


