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ATA KÜN BÜYÜK ESERi 
Hatay 18 senedir çektiği 
-----------------------------

yeti inli ğ i dün unuttu 
·Heg' etimiz Hatagdan tigrıldı 

,,,,, ........................ -........................... _.") 

Hey'et Hataydan ı 
aynllrken büyük 

ı tezahürat yapıldı 
i 1 j Hatayın her köşesinde 
~ yaşasın Atatürk, yaşasın İ 
i hey'etimiz, bravo sesleri 1 
i yükseliyor 1 

Mareşal Çakmagın ! 
General Gündüze telgrafı 1 

l 

Türk kıt' aları muayyen 
mevkilere yerleşiyor 

Türk ordusu mümessilleri gol/arda 
çılgınca alkışlandılar 

Albay Fevzi ordu mümessili olarak Hatayda kaldı, 
faaliyet tarihi iki hükumet tarafından tesbit edilecek 

ı 

. 
Orgeneral Aıım Giind(lz mfi zakeTelerden ıonra bahçede 

Payas, 3 (A.A.) - Anadolu ajansı- i A ntalıya, 3 - Anadolu ajanwaın hua,.i muhabiri bildiriyor: 
nıHn hust~si.1?uhba.bi~i bi~~!1ri}d'or: 1 

! Yirmi ilci gilndiir Antakyuda cereyan eclen Tllrlı • Framı% er. 
eye ımızm . ugun og e en evve • k ... h b • alt l •· 

Antakyadan hare_ket edeceğini cğre- ~ · an.• ar .'~e mii~ ~r~ erl elan neticelenmiı O• anlaıma bu .abah ıaat 
nen halk, mekte?liler ve 'Spor teşek· • ıelıızde ım.ı:a edılmıftır. 
külleri daha gün doğarken Antakya Bu derece mühim veıikaların imzalandığını öğrenmelıle beraber Pa· 
sokaklarını doldurmuş idi. . riı'delıi müzakerelerin de memnuniyeti mucib bir ıelıilde neticelendi· 

!: Or?ener~l, .saat 9 a doğru Gener~l iin~ radyodan haber alan Antalıyanın ve bütün Hatay~ın ha/talardan-
- Hutzıngerı zıyaret ederek veda etti. berı devam eden heyecanlı duyguları en yüluek nolı.taıına varmııtır. 

Beş on dakika sonra da . Hutzinger E l H t , 1.. b"' .. l" .... .. l" •ı.. •• •• •• J 
• Antakyadan ayrıldı. •a• an aıma a ay ın topra11 atan ugunu ve po ıtı1ı ıtatıuunun e-

TEBLIG 

Türk - Fransız dostluk 
muahedesi hakkındaki 
müzakereler sona erdi 

--------··-------
. iyi komşuluk mukavelesi de uzatıhyor 
~nkara, 3 (A. 

A.) - cTebliğ> 

Sancağın da
hili ve harici 
emniyeti hak· 
kında 29 mayıs 
1937 tarihli San-
cağın garantisi 
muahe d e -
sinden rnütevel
lid erkanıharbi-

.ni zamanda 1926 
~ tarihli iyi kom

şuluk mukave-
1 en anı esi -
nin temdidi 
hakkındakı müş 

terek beyanna
me üzeıinde An
karada Türkiye 
Hariciye Vekili 
Ekselans Dok-

ye anlaşmaları, Lor A r a s ile 
bugün 3 tem- Rüşdü Ar~ Frans&z elçisi Ponso Fransamn An-
muz 1938 sabah saat 8 de Antakyada kara Büyük elçisi Ekselans B. Ponsot 
imzalanmıştır. arasında devam etmekte olan müza-
Diğer taraftan, Türkiye ile Fransa kereler, bugün 3 temmuz 1938 saat 1'1 

arasındaki dostluk muahedesi ve ay- de nihayete ermiştir. 

B. Bone fevkalide 
• • • 

sevıncını izhar etti 
. 

lUtK -.. rridi&ız 

karıılandı. 
anla1Ma1ııı lngilterede çok iyi 
B. Bone tebrik edildi 

. Orgeneral, saat 9 da Halkevi erka- vamını temin iyin iki memleket le§rilıi meıaiıini ih.ı:aTa matuftur. Bu 
:nını, biraz sonra da vali, kaymakam anlaımaya bir de Türkiye • Franıa kıtaatının Hatay'cla teırilıi meıaf 
ve belediye er)dinın,ın tebriklerini ka- tarzını tanzim eden bir protokol mevcuddur. · 1skenderun izcileri ~nuıkycı Halkevi öntlnile 
bul tt· S · ı · · .. ·ı ·· 
1 . eRı. onraEsırası.e ızcı ~u~ess~ - Heyetimizden Albay Fevzi Mengüç ordu mümeııili olaralı. burada Parls 3 -Anadolu ajansının husuaf I Bugün Dovilde harla! ticaret mii•a.. erı, um ve rmenı ruhanılerı reıs- -ı--

~ leri ve saat 10.25 de de Kolonel Burje kalmaktadır. Heyetin diğer a.ı:aıı bugün ıaat 10 .. 30 da Antaltyadan ay. muhabiri bildiriyor: '(Devamı 8 naü sayfada) 
: ve Kolonel Kole tebrike geldiler. İki rılmııtır. 
E Kolonel, kapıda asker tarafından kar- Alınan malumata göre, Türlı kitaatı pelı. yakında Hataya girecek ve 
j şılandı ve Türk halkı tarafından ha- Franıız ve Ttirlı kıt'aları muayyen yerlere tevzi edilecektir. liri tarafın Eli tabancalı işık 
• raretle alkışlandı. aıka meucuda miiıcwi olacalı ve yelıiinu kuvvete• muhtemel olaralt beı 
:. (Devamı 11 inci ıayfada) bine balii olacaktır. Dün KüçüklAnga halkı tabanca sesleri 

arasında heyecanll dakikalar geçirdi 
.;,, ........................................................ ./ (Devamı 11 inci sayfanuzın 1 inci ve 2 inci sutunlarındadır) 

Orgeneral Asım bin lerce Hataylı cırasınd4 

······························································ 
Başvekil ve 

Vekiller şehrimizde 
toplanıyorlar 

Eli tabancalı aşık kendisini teskine uğraşan maıum 
bir genci ölüm derecesinde 1araladı 

Dün akşam saat 19 da Küçükllngada 
lliristonun 107 numaralı bahçesi önünde 
reci bir cinayet olmuş ve kavgayı ayır
mıya çalışan 17 yaşında bir genç sırtının 
iki yerinden tabanca kurtunu ile ağır ve 

Başvekil Celal Bayar dün saat on i- te)ılikeli bir surette yaralanmıştır. VakJ 
kide, mu~telit katara.. bağlanan husur:ıi anın tafsilatı şudur: 
vagonla i.lstanbula gelmiştir. Başvekil Büyüklangada, Musalla caddesinde, 26 
ıstasyonda Riyaseticumbur umumi ka - numaralı evde oturan Hayik be§ altı ay
tibi Hasan Rıza, Başyaver Celfıl, Dahi- danberi tanışmakta olduğu Hüsniye is
liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri minde bir kızla gezmeğe çıkmış ve genç
Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Vekili Kfı- ler doğruca Küçüklangadaki Hiristonun 
zım Özalp, İş Bankası Umum Müdürü bahçesine gitmişlerdir. Bir saat kad 
ve Ankara Saylavı Muammer Eriş, .Ga- bahçede dolaşıp vakit geçirdikten sonra 
ziantep Saylavı Ali Kılıç, Vali Muhit - beraberce Yenikapıya gitmeğe karar ver
tin Üstündağ, İstanbul Komutanı Ge - mişlerdir. Tam bahçenin kapısından çı-

(l>evamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) Hayık kardeşi Maryayla bir arada 



Her gün 
lzmirde modern 
Belediyecilik 

- Yazan: Muhittin Blrg~ 

~ iç şüphe yok ki İzmir belediye 
lrlJ reisi, İzmirde bir belediye inkı
labı yapmıştır. Derin değil, belediyecili
ğin bütün şubelerıne hakim ve nafiz 
bir inkıUıb değil, bilakis sathi ve harict 
bir inkılib, fakat, doktor reisin adını ı 
İzmir şehrinin şeref levhasına kaydettir
meğe kifayet edecek bir inkılab; bir gö
rüş, anlayış, yapış inkılabı, zihniyet in -
kiliibı! 

Belediye reisinin yaptıklarını beğen -
miyenler yok değildir; bunlara göre, be
lediye reisi, şehnn yalnız göze görünen 
taraflarını lslah ve imar ve bu uğurda 
da bir hayli para israf ediyor. Şehrin es-

SON POSTA 

Resimli Makale: = Kalp akçe .. = 

ki kısımlan, kenarları gene eskisi gibi - K d. i · dü k il b' r ld Bı"r '- .. c:kasını taklı'd etmek blr Jnsanm kcndı' kendift'ne en ıs nı nyanm en ço sev en ır s nema yı ızına uc.:ı ;')J 

dir; o taraflar gene ümransız, g"ne pis, yapabilece"'i en büyu"k ~enalıklann ilk sırasında gelir: Hü-
bc baddır B ·· ·· lı lm benzeten yüzlerce kız çıktı, Gal prensinin giyinme b!'zını 6 

gene r · u goruş yan ş 0 ıya- viyetimızi söndürür, benliğimizi öldürür, bizi bir san'atka-
b·ı· f k t sk' h b k-y ceh taklid edenlerin sayısı binleri buluyordu. Ve Herio'nun pi-

1 ır; a n e 1 ara enın ve 0 
• :ır • rın elinde istediği şekli altın cansız bir maddeye döndürür, 

rin çöplügÜ içinden yeni bir şehrin ilk posunun benzerleri milyonlarca satıldı. Fakat kendılerini bir balmumu kıymetine indirir. Bizim mevcud olmadığımız 
çizgileri belirmekte olduğunda şüphe bir §(ibrete benzetenlerin hayatlarını tedkik ederseniz zamanda yapılmış bir eserden ilham almak, muvaffak ol-
yoktur. Bu da İzmir belediye reisinin çevrelerinde uyandırdıkları alakanın tek güne inhisar etti- muş bir teşebbüsü lslah ederek yenilemek hakkımızdır, fa-
cesaretıe aWdığı işlerden muvaffakiyet- ğini görürsünüz. kat taklide sapt1ğımız takdirde intihar etmiş oluruz. 
le çıkmıya başladığını gostermeğe kUfi - ==========:::i==================================== 
dir. İzmir belediyesinin, şehrin umumi 
hizmetlerine karşı göstardiği alaka, bu 
hususta yaptığı fiili teşebbüsler her hal
de Türkiyede ilk defa görülmüş hare -
ketlerdir. Türkiye belediyeciliğınhı ilk 
merkezi olan İstanbulun bu sahadaki ge
riliğine bakılırsa, İzmirin attığı ileri a -
dınıları memnuniyetle görmemek kabil 
değildir. 

* 

* Son zamanlarda İzmire iki defa yapt.J.. 
ğım kısa ziyaretlerin bir kaç intıhallll 

, ......................................................... , .. 
,f .. Bacaklarını bir 

Milyon dolara 
Sigorta ettiren kadın 

Hergün bir fıkra 
Bir buçuk milyon 
Liraya tercih 
Edilen erkek 

Hatırlamasının sebebi 

Resmini gördüğünüz neş'eli çiftten 
erkek bir kitabcıdır. Haftada 25 lira 
kazanır. 

Genç klz da son zamanlara kadar 
zengin bir babanın kızı, ve bir buçuk 
milyon Türk lirasının varisi bulun -
makta idi. Kitablannı aldığı kitabcıya 
gönül verince, dünya gözüne görünme-
di. Mirası da teperek, babasının kendi
sini ev1adhktan reddetmesini umur -
samıyarak onunla evlendi. 

Kız şimdi: «Saadet para ile elde e -
dilmez. Bunun için sevdiğim adamla 
evlendim,• demektedir. 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMA! 
Beş altı arkadaş toplanmışlar, içlerinde bir doktor, bir 

avukat, bir coğr fyacı, bir öğretmen, bir de gazeteci var. 
Tatlı tatlı konuşuyorlarmış. Derken elektrik cereyanın -

da bir bozukluk olmuş. Bir tahta sökmek, bozuklugu düzelt
mek, sonra sökülen tahtayı yerine mıhlamak lAzım gelmiş.. 
Beş arkadaş baş başa vermişler, düşünüp taşınmışlar, 

kollan ınvayıp i§e girişmişler, fakat karanlıkta kalmaktan 
bir türlü kurtulamamışlar .. 

Gazeteci §imdi düşünüyor: 

- Hepimiz mekteb, medrese gördük, tahsilin hem de tıli
slni yaptık, elimizde yaldızlı diplomalar var, fakat işte en 
basit bir şeyi bile beceremiyoruz. 
Arkadaşımızın son mültıhazası şudur: 

- Galiba §ımdiki maarif, bu noksanlarımızı düşünerek 
çocuklara bir taklm pratik bilgiler öğretiyor. Bunlar ara

sında erkek çocuklara emzirme usulleri öğretmek bahsi de 
var. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Temmuz 4 

Sözün Kısası 

Dinleyici ne bekliyor, 
Radyo ne söglüyor 

*** ~ ün saat iki buçuktu. Matbaada 
lb:::!I çalışıyordum. Çalıştığım odanın 
kapısı vuruldu: 

- Buyurun! 
Dedim. İyi giyinmiş, tanımadığım biri 

içeri girdi: 
- Ben gazetenizin karilerinden ...... 
Yer gösterdim: 
- Buyurunuz, oturunuz! 
Oturdu ... 
- Sizi rahatsız ediyorum. 
- Estağfurullah! • 
- Bir tek sual soracağım. 
- Buyurun, sorun! 
- Siz gazetecisiniz, değil mi? 
- Evet! 

.J 

- Karilerinizin hangi havadisleri beıt-
lediğini bilir misiniz? 

Güldüm: 
- Bilmesem, size gazeteciyim, diye 

kendimi tanıtamazdım. 
- Bilmem fazla ileri gitmiyorsam, da· 

1 

ha açık söyliyeyim: Size, sizi imtihan et-
tiğim zehabını verme7.5em bir sual daho .. 

- Sorunuz, ben böyle zehablara ka .. 
pılmam. 

- Sizin için karilerinizi bugün en faz,. 
la alakadar eden haber hangi haberdir? 

- Tabii Hatay meselesi. 
- Bugünkil gazeteleri okudum, Hntny 

hakkındaki yazıların en göz alıcı tarafı 

ordunun bugün Hataya gireceğiydi. 
- Evet öyledir. 
- Şimdi ben niçin buraya kadar gcl .. 

diğimi anlatayım: Öğle vakti ıdi. Radyo
da !stanbulu buldum. Evvela, o heı gün 
sakız gibi çiğnenen mahud plakları din· 
ledim. Sıra havadise geldi. Radyoyu bir 
kere daha ayar ettim. Ve can kulağile 
dinledim. 

- Neyi dinlediniz? 

- Ben de onu söylüyordum. Japon-
yada ne olduğunu, Rusyada neler bittiği
ni, Almnnyada sıcaktan bir kişi öld:iğünü, 
adını şimdiye kadar duymadığım birçok 
yerlerde de, komşumda olsa bile ehem· 
rniyct vermiyt?ceğim kadar basit hfidise• 
kr çtiğini söylediler v ben de dinle· 
dım. Halbuki. ..... 

- Halbuki siz ne bekliyordunuz? 

- Ne mi bekliyordum? Hatay mesc. 
lesine aid havadisleri bekliyordum. Bu
nunla yalnız ben alakadar değilim. Hem 
yalnız Türkiyede yaşıyanlar da alUkador 
değiller. Biltün dünyadaki Türkler, bü· 
tün dünya alakadar. 

- Evet! 
- Fakat alakadar olmıyan bir teli 

müessese var. 
- Hangi müessese? 
- Bütün Türklerin alakadar olduğu 

Hatay işile alakadar olmıyan müessese 
İstanbul radyosudur .. 

- Zannetmem .. 
- Zannetmem mi, dediniz, mal mey .. 

danda.. Türk askerinin Hataya gireceği 
bir gün, Hataya aid bir tek havadis ver. 
miyen İstanbul radyosu için Hatay rne
selelerile aH'ıkadar diyebilir miyim ki! .. 

*** 
Yeni bir çeşid sigara kağıdı 

Josef Knorki isminde bir macnr kim 
yageri tütünden sigara kağıdı yapma .. 
ğa muvaffak olmuştur. Bu suretle ka .. 
ğıd yerine sigaralar bu şefiaf, çok in
ce kuşakla sarılmaktadır. Kimya ,erin 
bu keşfini bir Amerikan tütün fa bri .. 
kası bir milyon dolara satın alını tır. 

İşin asıl tuhafı Macar kimyagerinin 
şimdiye kadar bir tek sigara içmemiş 
bir adam olmasıdır. 

······························································ 
TAKViM 

TEMMUZ 
Ruınl aenc 

4 Arab? ıcııc 
lSM 1Sli7 - -Haıiraıı Resmi sene Hızır 
21 1938 60 

PAZARTESl 
_,._ 

CiONEŞ Cemazievel İMSAK 

s. o. s. o. 
6 49 6 6 32 

' 32 2 ıa 

oaıo İkindi Aqam Yataı 

s. 1 o. 
S. , D. s. o. s. o. 

e, . , ,. 8 34 12 - 2 02 
ı.. ı2 ıs 16 19 H 4 21 46 



Türk 
• 
Iran hududu -

Trabzon da 
transit 

hudad meseleleri görüşülürken 
işleri de gözden geçirilecek 

. Erzurum 3 (Hususi) - Albay Mü- Müzeyen buradan geçerken şunları 
zeyenin başkanlığında t 4 kişiden mü- söylemiştir; 
rekkeb İran hudud hey'eti Trabzona - 17 sene zarfında İran büyük te -

kamül göstermiştir. İki büyük şefin . ~~~i:· Trabzon~ ~ud~d meseleleri yüksek idareleri sayesinde Türk - İran 
_goruşulurken transıt ışlerı de konu~u • dostluğu çok kuvvetlenmiştir. Bu dost-
lacaktır. İran hey'eti başkanı .. '\lbay luk hiç bir suretle sarsılmıyacaktır. 

Çekoslovakyada Südetler her nevi toprak 
tahdidi iddlasmdan vazgeçmişler 

Prag, 3 (A.A.) - Hodza, dün, Fransa 
ve İngiltere elçllerini kabul etmiştir. El
çiler mumaileyhe siyası vaziyet hakkın-
da hükumetlerinin noktai nazarlaıını bil

Üirmi~lerdir. 
Paris, 3 - Matbuat, Çekoslovakyadaki 

ekalliyetler meselesile meşgul olmakta
dır: 

asından da vazgeçmişlerdir. Bununla be
raber reislerinin yüksek milli müdafaa 
meclisine dahil bulunmasını ;ırzu etmek-
te ve kendi diyetlerinin hususi ahkama 
tAbi olmasını istemektedirler. Diplomatik 
mahfeller bu değişikliği İngilizlerin şim
di Almanlar üzerinde Londrada icra et-

tikleri tazyiklere atfetmektedirler. 

Övr gazetesinde Madam Tabouis, diyor İngilizler, Avusturya borçları mesele-
ki: sinde Almanlara yaptıkları kolaylıkların 

Südetler her türlü toprak tahuidi iddi- mukabilini beklemektedirler. 

Erzurumda 
Atatürk günü 
Erzurum, 3 (Husust) - Atatürkün Er

zuruma ilk ayak bastığı günün yıldö -
nümü parlak merasimle kutlulanmış, 
İstanbul kapısına gerilen siyah bir per
Cle süngülü askerler tarafından delinmiş
tir. 

Belediye reisi Şevket tarafından 
söylenen heyecanlı bir nutku müteakib 
bir geçid resmi yapıldı. Şehir baştan -
başa donanmıştır. Halk bu mutlu gü -
nün yıldönümünü sevinçle kutlula -

Avusturgada 
Temizlik 
Viyana, 3 (A.A.) - Stiria'nın siyasi 

şefleri önünde akşam bir nutuk söyliyen 
Buerkel, komiserler meselesine temas e
derek demiştir ki: 

Kat'i bir temizlik yapmak lazımdır. Bu 
komiserlerden bazıları kendilerine aid 
olmıyan mallarla başkalarının mallarını 
birbirine karıştırmışlardır. Bu sabahtan

beri ekserisi Viyanalı olan 12 kadar ko

miser tahaşşüt kampında bulunuyorlar. 

--- . HükOmetimiz Franko 
Teruel cebhesınde nezdine aı·an tayin etti 

mıştır. 

Yeni muharebeler A 

Ankara 3 (Hususı) - General Fran-
Madrld, 3 (A.A.) - Neşredilen bir tcb

}iğde ezcümle Frankistlerin şark mınta
kasında Aldelmelayı işgal ettikleri bildi
rilmektedir. 

Salamanka, 3 (A.A.) - Umumi karar
gıih tebliğ ediyor: Tı;tuel cebhesinde 
Frankistler mühim mevziler elde etmiş
ler ve düşmanı ağır zayiata uğratmışl:ır
dır. Frankistler, birçok harb malzemesi 
\'e silah da almışlardır. 

Kastellon cebhcsinde kıtaatınnz ilerle
meğe devam etmektedir. Franklstler bu 
debhede Tales'in cenubundaki Benita 
Dua dağını ve Los Minas'ın şimal sırtla
rını işgal etmişlerdir. 

B. Bone fevkalade . 
sevincini izhar etti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

\ virlerinin ziyafetine riyaset eden Bone, 
irat ettiği nutukta ezcümle, ruzun mü
zakerelerden sonra Türkiye ile Sancak 
işinde aniaşmaya ve bir dostluk nıua -
hedesi akdine varılmasından dolavı 
fevkalade sevinç ve memnuniyetini i. -
fade etmiştir. 

Paris 3 (A.A.) - Anadolu ajansının 
lıususi muhabiri bildiriyor: 

Akşam gazeteleri bu sabah Antakya 
da askeri anlaşmaların imzasını me~
nuniyetle haber veriyorlar. İtilaf, An
k:a~ad~. dost.luk muahedesinin parafe -
6lnı muteakıb mer'iyete girecektir. An
takya telgraflarında, Türk ahalide u -
yanan şevk ve heyecan, Ata türkün re
sim.eri ile süslü taklar kurulduğun -
dan, diğer unsurların haberi sükCmetle 
karşıladığından bahsedilmektedir. Ba
zı muhalif ailelerin işlerini tasfiye e -
aip mallarını alarak Hatayı terkeyle -
Oiklerinden bahsedilmektedir. 

İngiltercde 
Londra haberleri, Türk - Fransız an 

laşmasının İngilterede fevkalade iyi 
karşılandığı ve Bonenin hararetle teb
rik edildiği merkezindedir. 

Anlaşmanın Cenevre mehafilindP. 
de en iyi intıbalar tevlid ettiğini bı! -
diriyor. 

ko nezdine hükfunetimiz ajan olarak bü 
yük elçilik müsteşarı Salahaddini ta -
yin etmiştir. Salahaddin yakında yeni 
memuriyeti başına hareket edecektir. 

izmitte iki kişi öldüren 
katiller yakalandı 

İzmit 3 (Hususi) - On beş gün ev
vel, İzmitin Döşeme köyünde feci bir 
cinayet işlenmiş, Nuriye isminde bir 
kadınla Celal isminde bir erkek pek fe 
ci bir şekilde öldürülmüşler, failleri de 
kaçmıştı. Yapılan mütemadi araştır -
malar neticesinde, cinayetin failleri 
meydana çıkarılmış ve tevkif edilmiş
lerdir. Failler sekiz kişidir ve ayni köy 
halkındandırlar. 

Japonlar tarafından tevkif 
edilen Sovyet vapuru 

Moskova, 3 (A.A.) - 31 mayıs tarihin
de Laperuz boğazında hasara uğrıyarak 
Japonlar tarafından tevki! edilen Refri
gerator Sovyet gemisi kanunsuz bir tarz
da haliı mevkuf tutulduğundan Tokyoda
ki Sovyet büyük elçiliği mezkur vapurun 
tayfasile birlikte derhal serbest bırakıl
ması için Japon hariciye nezareti nez
dinde teşebbüslerde bulunmuştur. 

İtalyan - Çekoslovak 
ticaret anlaşması 

Roma, 3 (A.A.) - İtalya ile Çekoslo
vakya arasında mütemmim bir ticaret an
laşması imza edilmiştir. Bu anlaşma mu
cibince iki memleket arasındaki eşya 
kontenjanı 50 milyon kuron nisbetinde ar
tırılacaktır. 

Türkofis hariç teşkilahnda 
değişiklik 

Ankara 3 (Hususi) - Türkofis ha
rici teşkilatında bazı değişiklikler ya -
pılmıştır. Bu arada Roma fonsiyemiz 
İzmir ticaret odası başkatibliğine nak
ledilmiştir. 

Sermayesinin tamamı 
devlet tarafından 

verilen müesseseler 
Ankara 3 (Hususi) - Sümerbank, 

Denizbank, Etibank, Ziraat Bankası, 

ve devlet ziraat işletmeleri kurumu, 
sermayesinin tamamı devlet tarafın -
dan verilmek suretile kurulan ikbsadi 
teşekküllerin teşkilatı ile idare ve mü
rakabe3i hakkındaki kanun hükümle • 
rine uygun tarzda yeniden tanzim ve 
teŞkil olunacaklardır. 

Bu ameliye bir yıl içinde tamam -
lanmış olacaktır. Ayni kanun muci -
hince Başvekalete bağlı olarak kuru -
lacak umumi mürakabe hey'eti re!.~ -
liğine Etibank Umum Müdürü İlhami 
Nafizin tayini ihtimali kuvvetlidir. 

Nafia Vekilinin 
tedkik seyahati 

Ankara, 3 (Hususi) - Nafıa Vekili Ali 
Çetinkayanın bu ay içinde İstanbula gi
deceği ve oradan Anadoluya geçerek bir 
tedkik seyahati yapacağı söylenmektedir. 
Ali Çetinkzyanın bu arada İzmire, Ada
naya uğraması, Sıvas - Erzurum hattı in
şaatını tedkik etmesi muhtemPldir. 

lzmitte 
B ir tren kazası 
İzmit 3 (Hususi) - Bu sabah Hay

darpaşadan kalkan Sapanca tenezzüh 
treni bir adam çiğnemiştir. Hadise şöy 
le olmuştur: 

Yunus çimento fabrikasında ameie
lik eden Kamil Boluya gitmek üzere 
Pendikten tenezzüh trenine binmiş, 
tren Herekeye geldiği zaman ekmek 
ve peynir almak üzere inmiştir. İşini 
bitirdikten sonra tekrar trene dönen 
Kamili, kondüktörler trene almak is -
tememişler, Kamil binmekte ısrar et -
miş, bu sırada tren kalkmış, Kamilin 
ayağı tekerleğin altında kalarak kesil
miştir. Kamil, İzmit hastanesinde teda
vi altına alınmıştır. 

Borsada bir Ufürükcü 
kadın yakalandı 

Bursa 3 (Hususi) - Üfürükcülük et
tiği zabıtaca tesbit edilerek takib edil
mekte olan Hızırlık mahallesinden Ta
tar Hüsemman adında 5 O yaşlarındaki 
kadın bugün saat 9 da Emine adında 
bir kadını üflerken zabıta tarafından 
bütün cürüm delilleri ile birlikte suç 
üstünde yakalanmıştır. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

Rizede çay 
yetiştiriliyor 

Erzurum 13 (Hususi) - Rizede çay 
zer'iyatına büyük ehemmiyet veril -
ınektedir. Bu havalide yetiştirilecek 
çaylar sayesinde (500) b~n lira~ık dö. -
''izin memlekette kalacagı temın edıl-
mcktedir. Bu maksadla bir kooperatif 
kurulacaktır. 70 bin liralık nümune fi
danlığı istimlak edilmiştir. 

Seylanda şehirler sular 
altında kaldı 

Kolombo, 3 (A.A.) - Şiddetli bir mel
tem fırtınası, bütün Seylfında mühim bir 
hasara sebebiyet vermiş ve şehirlerin su
lar altında kalmasını ve birçok evlel'in 
yıkılmasını bais olmuştur. 

Erzurumda 
Doğumevi 

Erzurum 3 (Hususi) - Bugün U -
mwni müfettiş Tahsin Uzerin iştiraki
le 120 bin lira sarfile inşa edilecek o
lan mekteb binası ile doğum evi bi -
nasının temelleri merasimle atılnu~tır. 

Doğum evine 90 bin lira sarfedile
cektir. 

Maarif Vekilinin 
tedkikleri 

Vekil bugün Siirdden 
Vana hareket etti 

Siird 3 (Hususi) - Kültür bakanı 
Saffet Arıkan beraberinde umumi mü
fettiş Abidin Özmen, General Galib 
Deniz, yüksek tedrisat umum Müdürü 
Cevad, ilk tedrisat umum müdürü ts -
mail Hakkı, kalemi mahsus müdür-Ü 
Nihat Erman, Güzel san'atler akade -
misi profesörlerinden mimar Arif Hik
met vesaire olduğu halde bugün Di -
yarbakırdan şehrimize gelmişlerdir. 

Vekil Van üniversitesi hakkında ted 
kikatta bulunmak üzere yarın Bitlis yo
lile Vana hareket edecekler, halk vekili 
sonsuz sevinçlerle alkışlamıştır. 

ingilterenin Balkan 
devletlerile iktısadl 

münasebetleri 
Londra, 3 (Hususi) -.Sanday Taymis 

gazetesinin diplomatik muhabiri İngilte
renin Balkan devletlerine iktısadi ve ma
li ne gibi yardımlarda bulunacağını ted
kik için teşekkül edecek olan komisyon 
şu iki nokta üzerinde duracaktır: 

1 - Balkan milletlerine Türkiye için 
kabul edilen şartlar dahilinde kredi açıl
masında ne gibi menfaatler olduğu, 

2 - Balkan devletlerinden İngiltere
nin yaptığı mübayaatın fazlala~tmlması 
imkanları. 

Anlaşıldığına göre bu ikinci nokta daha 
kolay bir şekllde halledilebilecektir. 

Sovyet kadın 
tayyareciler 

Moskova, 3 (A.A.) - 2 temmuzda as
keri tayyareci üsteğmen Bayan Panlina 
Osipenko, üsteğmen Bayan Vera Lomako 
ve navizatör ve teğmen Bayan Marina 
Raskova, tek motörlü bir deniz tayyare
sile hiç yere inmeden Sivastopo1 · - Ar
kanjel seferini muvaffakiyetle ba~armış
lardır. 

Tayyareciler, 2416 kilometreyi, saatte 
vasati 228 kilometre sür'atle, 10 saat 33 
dakikada katetmişlerdir. 

Tayyareciler, Arkanjelden Staline bir 
telgraf çekerek kendisinin vereceği diğer 
bütün kararları ve emirleri yerine getir
meğe hazır olduklannı bildirmişlerdir. 

Stalin, Molotof, V ocoşilof, Kalenin, 
Kaganoviç, Yejov da tayyarecilere bir 
telgraf göndererek kendilerini tf>brik et
mişlerdir. 

Mudanya da def ine 
Arayanlar elleri 
Boş döndüler 

Bursa, (Hususi) - Mudanyanın 
Mes'udiye köyünde define arayan Mü
min ve Pangalos adında iki kişi elleri 
boş olarak dönmüşlerdir. Söylendiği -
ne nazaran bu define vardır, 30 sene 
evvel de aranmıştır. Yerini tayin ede -
cek işaretlerin tahavvülatı arziye ile 
kaybolması muhtemeldir. Başka bir 
grup veya şahıs tarafından tekrar a -
ıanmak üzere teşebbüslere girişilmek
tedir. 

Ağaçtan meyva toplarken 
duşen bir köylü kadın öldü 
Bursa (Hususi) - Gürsu nahiyesi -

mn Gölcük köyünden Mehmed kızı Ze
J iha meyvn toplamak için çıktığı bir a
ğaçtan düşerek ağırca yaralanmış ve 
bir araba ile şehrimiz hastanesine ge -
tirilirken yolda ölmüştür. 

lgdırda nakliye Ucretleri pahah 
Iğdır (Hususi) - Devletin benzin Ciat

larını düşürmekte olmasına rağmen 

Trabzon ve Iğdır hrasındnki yolcu ve eş
ya nakliye ücretleri eski durumunu mu
hafaza etmektedir. Hatta dcmiryol ve do
ğunun muhtelif yerlerindeki ınşaat sebe
bile bu arasıra yükselme istidadlarını da 
göstermektedir. Iğdır pamuklarının iki 
milyon kiloluk bir parti halinde l'rabzo -
na sevki üzerine nakliye gruplarında üc
retleri yükseltmek arzusu çoğalmıştır. 

Kooperatif birliğinin pamuk nı:ı.kh için 
on kamyon alması bu arzulan kırmış ve 
nakliye ücretlerini makul bir hadde dü
şürmüştür. 

e japonyanın sarı 
milletlere bir cemilesi 

• ispany ada vaziyete 
hakim olan kulis 
arkasıdır 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1940 yılının olimpiyad müsabskalat! 
Japonyada yapılacaktır. Bu müsabaka 
ları tertib eden memleket sıfatile Japon• 
ya bütün dünya milletlerine davetname 
ler göndermektedir. Fakat ÖtP.denbe~ 
mevcud bir taamüi neticesi olmak lİ7.eı·ı 
olimpiyadlara yalnız müstakil memleket
ler davet edilirler. 

Muhtar vaziyette bulunan müstemle · 
keler dahi davet edilmezler. Onların da • 
veti, mahmisi oldukları memleketin da .. 
vetinde mündemiçtir. Halbuki bir usu. 
vukufsuzluğu neticesi değil, sadece bir 
tecahül hareketi olması melhuz bir gaf
letle Fransız müstemlekesi olan Hmüiç! · 
ni ile Felemenk Hindistanma da bırer da· 
vetname yollanmıştır. Japon hüküme:i • 
nin san ırka mensub milletlerin belki de 
izzeti nefislerini okşamak için ihtiyar et
tiği bu cemilekar hareketin Avrupa mem· 
leketlerinde umumi bir hayret uyandırdı 
ğmı kaydetmiye lüzum yoktur. Bu hay -
ret ve biraz da hiddetin sevkile hır kısım 
Avrupa matbuatı soruyor. Acaba Japon
ya kendisi gibi sarı ırktan bir memleket 
olan Çinin de müstakil olduğunu ve müs
takil kalmak arzusunda bulunduğunu 
bilmiyor mu? Bu memleketle resmen 
harb halinde olmadığına göre Tokyo o
limpiyadlarına Çini davet etmeyi acab1 
neden ihmal etmiştir? 

* İspanyanın vaziyeti hakikaten şeytan! 
bir zekanın idare ettiği mahiyetine ııü{uz 

İspan7ada kulis 

arkası vaıiyete 

thikim 

edilmesi güç bir 
haileyi andırıyor. 

işlerin diizeıccc -
ğini gösterPr:. bir 
ümid devresi baş • 

lıyor. Derken her şey karışıyor. Sonra 
yeni yeni intizarlar.. Fakat endişeler, 
derken gene ümid ufukları genişliyor. B. 
Çemberlayn teskin edici bazı sözler söy
lüyor. Arkasından İspanyol sularında 
İngiliz gemileri bombardıman ediliyor ve 
Barselonun tehdidleri başlıyor. insana 
öyle geliyor ki bütün bu hadisatı idare 
eden mahir bir kuklacıdır. Bütün ipler 
onun elinde toplanmıştır. İşin garihi şu 
ki İspanyanın durumuna hakim olan şey 
gizli müşafehelerdir. Sahnenin manuı. • 
rası hakikate nüfuz etmek için kafi gel· 
miyor. Asıl dram kulis arkasında cere -
yan ediyor. Ortada görünenler bir takım 
kuklalardan ibarettir. · 

Selim Ragıp Emeç 

4 yaşında bir çocuk 
on kuruşluk yuttu 

Fenerde Çukurmescid sokağında o
turan Şaban ustanın 4 yaşındaki oğlu 
Mehmed Gündoğdu, evde bir on ku -
ı uşlukla oynarken parayı yutmuş, yut
tuğu on kuruşluk çıkarılmak üzere 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

İtalyanın yeni torpidosu 
Palermo, 3 (A.A.) - Bersaglier torpi· 

do muhribi, Mareşal de Bono'nun huzu
ıunda denize indirilmiştir. 

Balı kesirde bir kaçakçıhk vak'ası 
Balıkesir (Hususi) - Çağış nahiyesi

nin Aslıhantepecik köyünde tüt:in kn· 
çakçıları ile köy korucusu arasında şid
detli bir müsademe olmuştur. 

Aslıhantepecik köyünden İsma;l oğlıı 
Ömer ile Kebsüdün Eşeler köyünden 
Battal adında iki kişi gece bu köyden 
Halil oğlu Ahmedin koyun ağılının ya
nına sakladıkları tütünleri almak üzere 
geldikleri sırada köy korucusu Kamil 
kendilerini yakalamak istemiş, kaçakçı

lar; derhal sılaha davranmışlar, korucu 
da bunlara mukabele etmiş ve bu suretle 
başlıyan şiddetli bir müsademe de bir 
müddet devam ettikten sonra kaç;ıkçılar 
karanlıktan istifade ederek tütünleri bı· 
rak1p kaçmışlardır. 
Kaçakçılardan Ömer yaknlanmı~. Bat

tal henüz 4bulunamamıştır; jandarma 
kendisini takib etmektedir. 



Şirketi Hayriyenin iki 
yeni vapuru daha 

Hasköyde biri yolcu, diğeri araba vapuru olarak inşa 
edilen yeni gemiler 25 temmuzda tamamlanıyor 

Hasköy fabrikasında yapılan 75 numaralı "apu.rla çalışmalardan bir görünü§ 

Şirketi Hayriyenin Hasköydeki :fab- bin liraya mal olmaktadır. 
l'ikasında yapılmakta olan 76 numara- 76 numaralı vapur 1 O ayda ikmale
lı yolcu vapurile 7 7 numaralı araba dilmiş olacaktır. Fakat Hasköy fabri -
vapurunun inşaatı yakında bitirilecek kasında bir taraftan cBüyükdere• ve 
ve her iki vapur da temmuzun 25 ine bir araba vapuru yapılırken diğer ta -
doğru seferlere başlıyacaktır. raftan da hariçten iş alınmakta ve mev 

75 numaralı vapurun ~i olan ve cud vapurlar da tamir olunmaktadır. 
geçen Eylul ayında inşasına başlanan 77 numaralı araba vapurunun inşa-
76 numaralı vapurun bütün aksam1 ta- atına da kanunuevvelde başlanmıştır. 
mamen yerli olarak Hasköy fabrikasın- Makineleri 77 beygir kuvvetinde olan 
da yapılmıştır. Vapurun yolcu istiap bu vapur 5-6 otomobil almaktadır. Ma
haddi 380 kişidir. Diğer vapurlardan liyet fiatı tahminen 30 bin liradır. 
daha mükemmel olan makineleri 340 Şirketin Hasköydeki fabrikası yeni 
beygir kuvvetindedir. Sür'ati saatte tesisatla günden güne daha mükem -
12,5 mildir. Vapur iki katlıdır. Birinci mel bir hale getirilmektedir. .. 
katta salonlar, ikinci katta da güver - Fabrika müdür muavini Rıza Oz -
te vardır. Diğer vapurlardaki alt kama- çıbık bir ay evvel Almanyaya gide:ek 
raJar bu vapurda yoktur. Yeni vapu - yeni siparişler yapmış ve tedkiklerde 
run üst salonu düz, ferah, diğerlerin - bulunmuştur. 
den daha gösterişli, hava ginnesine mü Fabrika önündeki saha Halicin ı:is
said bir şekilde yapılmıştır. Vapurun bklerile çok çabuk dolmakta ve buyuz
boyu 35, genişliği 6,6, yüksekliği de den vapurların kızağa alınması ve in: 
2 3 metredir. (Büyükdere) ismi veri - şasında giiçlük çekilmektedir. Şirketi 
ı~ek olan bu vapur tahminen 60 bin Hayriye her jki senede bir fabrika ö -
liraya çıkmaktadır. nündeki sahayı tarak makinesil~ te -

Vapur yerli fabrikada yapıldığı i - mizlernekte ve derinleştirme~tedır. 
tin Avrupa fabrikalarına nisbetle ya- 9 ustabaşı ve 180 amele ıle çalışan 
mlan fazla bir tasarruf temin edilmiş- fabrika dökme, inşaiye, demir, tesviye, 
1.ir. Ayni tipde bir vapur Avrupa fab- mawngoz, döşeme ve model kısımla -
rika.larına ısmarlandığı 'takdirde 130 rmdan mürekkebtir. 

Poliste: 
Plajda bir kadın boğulmak 

tehlikesi atlattı 
Dün saat 17 de Kumkapıda üç kadın Ya

lova motörüne binerek gezmek için Küçük
çekmeceye gitmlşlcrdlr. Motörde bulunan 
kadınlardan 20 :Ynşındald Ayanuş Florya pl&.
jındnn 50 metre uzakta yüzmek üzere mo -
törden denize nUaml§tır. Ayanuş bu sırnda 
bayılmış ve ~n kurtaran motörtı ile bay -
gın bir halde denlzden çıkarılmıştır . .Baygın 
kadın bir saat sonra kendine gelebllmlş, te
davi lçln Haseki hastanesine kaldırılmış -
tır. 

Dikkatsizlik yüzünden bir çocuk 
yaralandı 

BeyoIDunda. Kalyoncudn oturan Rum tlk 
mektebi hademesi Rlyarofilapulosun 12 ya -
şındakl çocuğu Dlmltrl dün evde yemek so
basını yakarken .sobayn gaz yerine benzin 
dökmüş ve parlayan benzinden hademe Rlya 
ve çocu~un el ve ayakları yanmıştır. Riya ve 
çocuğu tedavi altına alınmışlardır. 

Vücudünü ispirto ile ovalayan 

baıta tutuştu 
Gnlatada Necatıbcy cnddes1nde oturan 

kunduracı Halid vucudündeki ağrıları ge -
çlrmek için ispirto lle ovaladığı sırada y.ı -
nan mumdan ateş alan lsplrtolu vücudünun 
muhtcllf yerleri yanmış, tedavi lçln Beyoğlu 
hastanes1ne kaldırılmıştır. 
Birbirinin başını yaran komşular 

Beykozda Ekmekçi bayırında oturan Mus 
t:ı.fa Girgin lle Adli Ruzgfir, karısı Emine 
Rfw.eiir ve Mehmed Oğuz dün blrblrlenle 
kavga ederek birbirinin başlarını yarala -
rnışlardır. Kavgacılar cürmu meşhud mah -
kemeslne verilmişlerdir. 

Motörü tamir ederken yaralandı 
Kadıköyde Telefon cadde.sinde tesviyeci 

Artın dun dükkanına getirilen bir motörü 
tamir ederken motorun kolu kurtularak ba
.ııına çarpmış ve yarnlanmıştır. Yaralı Nu -
mune hastanesine kaldırılmıştır. 
Bir kuşbaı: kale duvarından düştü 

Fenerde Avcıbey mahallesinde oturnn Or
h=ın dün kuş tutmak uzere kale duvnnna 
çıkmak istediği bir esnada tuttuf,'1.1 taşm kur 
tulmasile yere düşerek muhtelit yerlerinden 
yaralanmış, tedavi için Musevi hastanesine 
tnldırılmıştır. 

Mahkemelerde: 
Bekci katili Mansurun muhakemesine 

bugün başlanıyor 

Kantarcılarda sabun fabrikası bekcisi 
Şevkiyi öldüren Mansur Ağırce1.a mah
kemesine verilmişti. 

Maznunun muhakemesine bugün ~;aat 
10 da başlanacaktır. 

Açıkgöz bir hırsız 
Beyoğlu sulh ceza mahkemesi dün bir 

sabıkalının muhakemesini yapmıştır. 
1van ismindeki suçlu, Beyoğlunda Trır

lnbaşı civarında kapısı açık bulunan bir 
eve girerek, birçok. eşya çalmıştır. 

Mahkeme İvanı eski mahkumiyetlerini 
de naı.arı dikkate alarsk, 9 ay muddetle 
hapse mahkum etmiştir. 

Kültür işleri : 
Çocuk .bakıcı okuluna talebe 

kaydına başlandı 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara

daki Çocuk bakıcı okuluna temmuzun bi
rinden itibaren talebe kaydına başlan

nuştır. Kayıdlar bu ayın sonuna karlar 
devam edecektir. Yatılı ve parasız olan 
mektebde tahsil müddeti iki senedir. 

Mektebe girecek kızların yaşının on 
sekizden aşağı olmaması şarttır. İlkmek
tcbden diploma almak, sıhhati yerirıde ve 
ahlakı iyi olmnk da mevcud şartlar me
yanındadır. 

Mü tef errlk : 
icra mütehassısı memleketine 

döndü 
Memleketimize celbedilerek icra işle

rimiz etrafında tedkiklerde bulunan İs
vjçreli mütehassıs Prof. Hans Lcyman 
memleketine avdet etmiştir. 

Mütehassıs Cenevrede raporunu hazır
lamakla meşguldür. 

Raporun Vekfilete gönderilmesinı m:i
teakib, icab eden tedbirler ittihaz edile
cektir. 

Hakkımız Zahire borsasında bir 
Y~.~-mu?' haftalık vaziyetin hülisası 

Anadolu ve T rakyadan bol mikdarda yeni 
mahsulü geldi, piyasa bir inikdar düştü 

arp I~asımpaşadaki cadde, 
toz ve çamurdan 
kurtarılamaz mı ? 

Kasımpaşada Tersane arkasından ba§
lıyan ve .sahlll tak.lben Hasköye doğru 

uzayan bir yol bulunmaktadır. Hallcln 
Beyoğlu elhetınde Hasköye ve oradan da 
Südliice ve Kağıdhaneden Allbey ltôylı
ne kadar bu yoldan başka ana cadde 
mevcud olmadığından yayalar, araba ve 
otomobiller dalma burndnn geçip git -
mek zaruretindedir. 

Haftalardanberi Pa,rsada devam eden idrak edilmiş bir vaziyettedir. Geçen se
sükfuıet henüz hitam bulmaml§tır. Trak- ne gayet iyi fiatlarla satılan kozala1ın bu 
ya ve Anadoludan bol mikdarda gelen sene de iyi para getireceği tahmin edıl -
yeni arpa mahsulü piyasası bir mikdar mektcdir. 

Halici taradaıı blr başından bir b:ı

pna baıi!ıyan bu yol maalesef çok ihmal 
edilmektedir. Caddenin kaldırımları ba
kımsızlıktan tamamen .sökülmuş, yerin
de toz ve toprak kalmıştır. Temizlik a -
melelerı de bu tarafa hiç uğramadıkla -
nndan yol üzerinde aylardanberl birik -
ml.ş olan çöp ve hayvan gübreleri cad -
deyi geçilmez bir hale getirmiştir. Ruz
glrlı günlerde toz ve t.oprak yağmurun
dan kurtulup yola devam etmek imkan
sız olduğu gibi bir otomobil geçtiği es -
nada o civarda tesadüfen bulunanlar 
toz ve topraktan acınacak hale girmek
tedir. 

Bu ehemmiyetli caddenin temizliği 
lle Beyoğlu kaymakamlığının bir nn ev
vel meşgul olmnsını temenni ederiz. 

Halıhımız yok mu? 
.............................................................. 
Belediyelere 
Yeni varidat 

düşürmüştür. Bu seneki koza mnhsulü Trakya da d:ı-
Şimdiye kadar Avrupayn satılan buğ - hil olduğu halde iki milyon üç yüz r 

day vesair hububat gelişi güzel ve nümu- kilo kadar tahmin edilmektedir ki g~ 
ne üzerfae ihrac edilir ve bu arada iki seneden yüzde on, on beş daha fazlan 
taraf arasında ihtilaflar eksik olmazdı. Yerli fabrikaların ihtiyacından maada 
Bunun önüne geçmek için memleket ha- bir kJ51m kozaların ihraç edileceğı anla -
ricine sevkedilecek buğdayları temiz ''e şılmaktadır. 
muayyen tiplere ayırdıktan sonra ihraç Geçen hafta içinde Bursa piyasasında 
etmek gayesile ticaret odasında toplan- yaş kozanın kilosu 75-77.50. Traky., 65-70 
tılar yapılmaktadır. Bu sebeble önümüz- kuruş aralarında muamele görmüştür. 

deki mevsim satışlarının, geçen senelerin Yalnız bir hafta içinde Trakyada 35-40 
fevkinde ve daha kolaylıkla yapılabile - bin kilo kadar koza satıldığı öğr nilmiş-
ceği kat'iyetle tahmin olunmaktadır. tir. 

Ticaret borsasında bu ay içinde yeni İpek piyasası da sağlamdır. Yenı sene 
intihabat yapılacağından §İmdiden ha - malı ipekler, alivre olarak kilosu on bil: 
zırlıklara başlanmıştır. Tacirler arasında, liradan muamele görmcğe başlamıı-;tır. 
bu seneki borsa intihabatında bazı deği- TlFTlK : Bazı alıcılar piyasayı düşü • 
şiklikler yapılacağı ve borsaya bazı a - rerek tiftik mübayaa etmek istemi Itrse 
zalann yeniden intihab edileceği söylen- de her seneden daha noksan fiata satı .. 
mektedir. lan tiftiklerin bundan daha fazla duşmi· 

BUGDAY : Geçen hafta Haydarpaşa yeceği anlaşılmaktadır. Bu sebcble fiat 
ve muhtelli limanlardan şehrimize 3940 kırmak için yapılan bütün teşebbüsler se-
ton kadar buğday gelmiştir. Bu buğday- mcre vermemiş ve tiftikler fiatlarını mu-
ların hemen hepsi Ziraat Bankası namı - hafaza etmişlerdir. Geçen hafta üç yiız 
na gelmiş ve geçen haftaki fiatıardan baJye gibi az mikdarda mal satılmıştır. 
farksız olarak satılmıştır. Çorum malları 104, Bulvadin 108, der! 

Ekstra Polatlılar 6.20-ti.35, birinci be- malları 68 kuruştan muamele görrnü~ -

Tavla, dama gibi oyunlar- yazlar 5.35, mahIUtıar be~ buçuk, sert tür. 
dan alınan resimler buğdaylar 5.20 paradan muamele gör - YAPAGI: Fiatlann idaresizliğinden do 

mü~tür. layı ihracatı durmuş olan yapağılar bu. 
belediyelere devrediliyor ARPA : Trakya ve Mersinden gelen sene ilk defa olarak Mersinde vapur tes· 
Oyun aletlerinden alınan resim, şimdi- malların piyasada bollaşması fiatlarda te- limi kilosu 39 kuruştan 40 ton .sablmıştır, 

ye kadar maliye şubeleri tarafından alın- sirini göstermiştir. Bilhassa Trakyadan Yerli fabrikalar da kıvırcık \•e dağlıç 
makta idi. Ahiren Meclisten geçen bir ka- gelen arpaların kamyonlarla sev~ yü - gibi ince cins mallardan 360 balye kadar 
nunla oyun iıletleri resminin belediyeler- iünden alıcının ardiyesine kadar teslim mübayaa etmişlerdir. Trakya mallan 
cc alınması tekarrür etmiş, keyfiyet def- etmesi ve bunun gibi daha bir çok kolay- 58 - 62, Yozgad mallan 40 kuruştan sa• 
terdarlıklara tamim edilmiştir. Şimdiye !ıklar yüzünden Trakya arpalarını daha tılmıştır. 
kadar 938 yılı resmi olarak alınmış pa- ucuza maletmek imkanları hasıl olmakta- Yerli ve ihracat alıcılan keçi 1n1ının ki
ralar varsa onlar da belediyelere devre- dır. Ve bu sene gayet bcrckeUi yetişen losunu 50 kuruştan mübayan etmekte • 
dilecektir. Trakyn arpalarının kolaylıkla Anadolu dirler. Debağ malları da 25 kuruşa a ar 

Yeni kanuna göre, klüb, kahvehane, ga- arpalarına rekabet edebileceği zannolun- satılmıştır. 
zino, umuma mahsus kır kahveleri ve maktadır. DERİLER : Keçi derilerinin satışların .. 
panayır yerlerinde tavla, dama, şatranç, Geçen haftaya nazaran fiaUarda on, on da durgunluk göze çarpmaktadır. Mua • 
domino ve tombaJa gibi oyun aietlcrln- beş pnralık bir düşüklük vardır. Anadolu meleler diğer haftalara kiyasen kısalmış
den alınmakta olan senevi 300, bilardo- biralık ekstra arpalar 4.03, Trakya arpa- tır. Kış mallarının çifti cinslerıne göre 
dan alınan 500 kuruş resim, belediyeler ları çuvallı 4.05 paradan satılmıştır. 135-155 kuruş aralarındadır. 
tarafından istila olunacaktır. Bu nev~· Kuşyemi piyasasında bir tebeddül ol - Hava kurusu ve tuzlu kuru koyun de .. · 
den müesseseler sahibleri, hangi oyun a- mamıştır. Son zamanlarda İngiltereye ya- rilerine yerli fabrikalar tarafınd:ın de -
!etlerinden müesseselerinde Kaçar tane pılan tekliflerden de bir netice çıkma - vamlı istek vardır. Yalnız geçen hafta 
bulunduğunu belediye teşkilatı olan yer- .mıştır. Öğrendiğimize göre geçen sene - içinde bu cins İstanbul mezbahaı::ı malla
lerde ibclediyelere, köylerde köy muh- den İngiltere piyasasında 5-6 bin ~ ka- rından 40 ton kadar kilosu 51 kuruştan 
tarlarına bildireceklerdir. Yeni alınacak dar Fas malından stok bulundugundan F. O. B. İstanbul satışı olmuştur. 
aletler ise nihayet on r;Jn zarfında bildi- şimdilik memleketimizden vuku bu1an Oğlak satışları durgun gitmektedir. 
rilecektir. Yapılan kontrollerde damgasız tekliflere red cevabı vermektedirler. Ha- Fiatlar ismen çifti 110/120 kuruş, kuzu 
oyun iıletlcrine tesadüf edilirse, bunların li hazır fiatları F. O. B. Tekirdağı resmen derilerinin çüti de 95/120 kilohıkları 
resmi iki kat olarak alınacaktır. O>za zab- 6.10-6.20 kuruştur. 135-150 kuruş aralarında yerli ve ihra .. 
tı tutulduktan sonra on gün itiraz müd- KOZA : Yeni koza mahsulü tamamen catçı tacirler tarafından satın alınmış"hr. 
deti beklenecek, bundan sonraki on beş 
.gün zarfında resim bir kat cezasile tahsil 
edilecektir. İlk itiraz kabul edilmediği 
takdirde temyiz talebinde bulumılnbile
cekse de, bu taleb cezanın tahsiline mani 
olamıyacaktır. Bu para şehirlerde tahsili 
emval, köylerde de köy idareleri kanunu 
hüküml~rine göre tahsil edil<'cektir. O 
mali yıl zarfında tarhedilmiyen VE: tarh 
edildiği halde beş yıl zarfında tahsil o
lunmıyan resim ve cezalar müruru zama
na tabi addedilecektir. .............................................................. 

Bankaların yaz 
mesaisi 

İş Bnnkasından: Yaz saatlerinin tatbi
kı münasebetile 4/Temmuz/938 Pazartesi 
gününden itibaren İstanbul, Beyoğlu, 
Galata Şubelerimizle, Beyazıt, Kadıköy 

ve Üsküdar ajanslarımızın gişeleri adi 
günlerde 8.30-12.30 ve Cumartesi günleri 
8.30-11.30 a kadar sayın müşterilerimize 
açık bulunduğunu arzederiz. 

• Osmpnlı Bankasından: İstanbul Ban-
kaları, kasa ve gişelerinin atide gösterilen 
saatte açılıp kapanmasına mfütehiden 
karar verdiklerini, muhterem mü~terile
rine ilan ile şeref kesbeder: 

Adi günler: Saat. B,* den 12,* ye ka
dar. 

Cumartesi: Snat 8,* den ll,1h ye ka
dar .. 

Bu evkat 4 Temmuz 938 Pazartesi g:.i
nünden başhyarak diğer bir iş'nra kadar 
mer'i olacnktır. 

Hayvan hastahklarile 
mücadele başhyor 

Çatalca ve Çekmece mıntakalarmda 

rüam mücadelesine temmuzun on beşin
den itibaren başlanacaktır. İstanbul ve
teriner başmüdürlüğünde yapılan bir 
toplantıda mücadelenin esasları tcsbit e
dilmiş, bu iki mıntakada muayene ve mü
cadele yapmak üzere ikişer veterinerden 
mürekkeb iki grup ayrılmıştır. Mücadele 
esasları hakkındaki kararlnr vilayetce 
mücadele mıntakasındaki kazalara bildi
rilecektir. 

Bu mıntaknlardaki hayvan sahibleıi 

koçar hayvanları olduğunu bildirecekler 
ve muayene ettirmek üzere mücadele he
yetine getireceklerdir. Hastalık görülen 
hayvanlar derhal imha edilecek, kireçle
nerek gömülecek ve bunların hıçbir ta
rafından istifade edilmesine müsaade o
)unmıyacaktır. Hayvanlarını getirip mu
ayene ettirmiyen hayvan sahibleri cezn
landırılacaklardır. 

Hfıhimlerin t~rfi 

Listesi bir illi güne 
Kadar çıkıyor 
936 yılında terfi edememiş bulunan 

hakimlerimize aid bir terfi listesi hazır
landığını evvelce bildirmiştik. 
300 e yakın ismi ihtiva eden bu büyük 
liste, birkaç güne kadar alakadarlara teb
lig edilecektir. 

Kadın çorapları 
kontrol ediliyor 

Kadın çorablarının evsafını tayin eden 
nizamname h.:.ikümlerinin tatbik odilip e
dilmediğini kontrol etmek üzere piyasa
da tedkikat yapılmaktadır. İktısad Veka
leti sanayi umum müdürlüğü müfettiş
lerile İstanbul Ticaret ve Sanayı Odası 
şubesi memurlan tarafından yapılan bu 
tedkikatta, piyasada mevcud kadın çO-: 
rabları kısmen evvelce Ticaret Odası ta
rafından damgalandıktan sonra bovanan 
ve kısmen de yeni nizamname hükümle
rine uygun olarak fabrikaların cıkardık
ları çorablar olduğu anlaşılmıştı;. Yalnız 
bnzı müesseselerde kalitelerinin fevkin .. 
de gösteriJmek suretile nizamname hÜ"' 
kümlcrine aykırı çornblnr bulunmu'l ve 
yolsuzluk zabıt varokasilc tesbit edilmiş• 
tir. 

Bundan başka bir mikdar da dnmga• 
lanmamış çorab bulunmuş ve bunlar 
hakkında da ayni muamele tatbik edil• 
miştir. Bu müesseseler hakkında nizam .. 
namenin cezai hükümleri tatbik edileceı·.
tir . 

Bir amelenin kollan yandı 
Beşiktaş iskelesinde kum deposunda 1:a .. 

.lışan Mehmed Ali dun depo knmyonunuıJ. 
motörline benzin koyarken motörun sıcak .
lığından elindeki benzln kutusu nlev aınu:• 
kolları yanmıştır. Mehmed Ali imdadı sıhhi 
otomoblllle Beyoğlu hastnneslne kaldırıLı -
rak tednvı altına alınmıştır. 

: 
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4 Temmuz 

Tokatta imar faaliyeti 
hızla devam ediyor 

Şehir dahilinde istimlakler başladJ. Kanalizasyon 
ve :rol İnf8abda yapıhyor 

Bir muhtar korkunç C Yurdda Spor Hareketleri ~ 
bir ayı ile boğuştu 
------ *. * '-----... HôJi.e Mrıf'tla cerqon etti. 
Muhtarı lıoUan aranna alan 4171 
zauallının oiicaJiinden parpa 
JHll'Ça etler lıoparmaia 6afltıtlı, 

laltat lıöyliiler taralıntltat 
ölJiiriilJii. 

( Küçük memteket haberleri ) 
•..&&..:a.. - ~ -- .a.· 1 l\llllJ Ban ltlUlllDUo İdare lley'eti seçimi Dem- k9y - -uJ•C P . 

Denizlide köy büdcelerin1n darlığı yuaun- Muş Hava Kur.umu idare Hey'ctl Baş -
den koyler.e ayrıca sağlık koruyw:ulan ta- kanlığına Celal Güngör, ikinci baş~nlığa 
yin edilmlyerek bu vazife köy kfltıblerlne tüccardan Abdullah Karasu, fahri muraktb
verllmlş ve klitiblerln ücretlerine onar lira llğe meclisi ummnf azasından Bati !'lr.n, 
zam yapılmıştır. &zalıklara vilayet defterdarı M.ehmed Inan, 

Z&ngulAlak nafiuı fa& ll&paemllrll vilayet J. K. binbaşı mımt Erbnk, asterllk: 
'Vazilesiae clöadü şube31 başkanı HHml Süer, tucC'ILr Bartdede, 

- Hasan Bey, öyle müsrif 
bir adam ki sorma ... 

•.. Sabah cebinde avuç do
lusu para varken .. akşama ba
kıyorsun meteliği kalmam11-

••. Acaba kumar mı oynu
yor dersin? ... 

Hasan Bey - Zamıetmem Goriilcn lüzum üzerine bundan bir mud- belediyed~n Zeynettin, tüccar Mehmed Mut-
azL· im adamcağız ı· I . . det evvel VekMet emrine alınan Zonguldak lu seçllmlşlerdir. 

' • ş erını naflMı fen tiıaıfmemuııı .tiAedd!n:. ,edl ay ka 
ta ib etmek için günde bir- dar smm nmha ...... mddawlnııla beraet Jca;.. b.iMıe ......... 
kaç defa ftaiti nakliye.} e bi~ rarı .-.. w kendisini seven Zonguldaklılar :i!ıamtteo ••*'v ~ ıuıans de-

-.,._ klıfi. delil illi? ara.sına dönmiiftür. Bu emetdar memul'U - recesi gôlgede otuz beşi bulmuştur. 
muz p'lwıda eü1 v..ırutne bqlıyacaırtır. 



e Sayfa 

1 Hldiseler 

Anlatmışlardı: 

Karşımıda 1 
.. 

DUR 
durdurması mahkemeye intikal etmıı bir 
vak'a. 

SON POSTa 

Yaz ve güzellik 

Temmuz 4 

Mesire yerlerinden röportajlar 
Bir Pazar Florya! 

cAmerikada bir gangster btr lokantaya 
gitmiş. Bir masaya oturmuş. Garsonu 
çağıracakmış .. 

- Garson! 
Diye bağırsa; garson ya duyacak, ya -

hud da duymıyacak.. bir an düşünmüş, 
ve kararını vermiş: 

Elini cebine sokmuş, tabancasını çı -

* Doğrusunu söylemek Jcab ederse, ben 
bu eli tabancalılardan korkmıya başla • 
dım. Kim bilir yarın biri karşıma çıka • 
cak, tabancasını gösterecek: 

- Sigarandan, sigaramı yakmak iıiti
yorum! 

Denizle kumun üzerinde en az 10,000 
kişi var, bu rakama plaj dışında 

giren bedavacılar dahil değil ... 
karmış, ve patlatmış. 

Garsonlar koşuşmuşlar: 
- Ne var? 
Gangster, soğukkanlılıkla cevab ver-

miş: 

- Sizi çağırdım, bana bir çorba •oti-

Diyecek, bir başka gün gene eli taban
calı tabancasının soğuk namlusunu al
nıma dayıyacak: 

- Affedersiniz, Cihangire nereden gi
dilir? 

Sualini soracak. Daha bir başka gün 
gene bir eli tabancalı; başımdaki §ap • * kayı beğenecek, tabancayla göğsüme ni
şan alacak: 

riniz .. 

Havadisi gazetede okudum: - Başındaki şapkayı aldığın mağazayı 
cAdamın birj, bir otobüs şoförüne: 
- Otobüsü durdur! söyl~? v • 1 - Başınızı yaz boyunca her gün 
Demiş, şoför otobüsü durdurmamış, a- Dı~ecek, ~en gafil bulunacagım, bı: • sulu briyantinle tarayınız. Yoksa açık 

dam tabancasını çekmiş: denbıre magazanın adını toparlayıp soy- bava saçlarınızı kurutur ve rengini bo
liyemiyeceğim. O zaman o tabancanın te- zar 

- Durduracaksın! ' . tiğini çekmekten de çekinmiyecek!.... . Haftada bir kere de yumurta &arısı 
Şoför frenleri sıkmış, otobüs durmm:. u 11 b kıs ld bil -s .~ve zava ı en, ~n a yo an ° r ile çalkalamayı ihmal etmeyiniz. 
Amerikadaki gangsterin zile basar gibi dunyayı boylıyacagım. 2 _ Bacaklarınızı sünger taşile 0 • 

tabanca patlatıp garson çağırması doğru _ Bu kadarı da olur mu? \'UilUZ Bu suretle tüylerin çıkmasını 
:~~:~~!;ın~ı bilmem ama, bizdeki eli Di!.eceksiniz.. bence olur .. tabanca ile gecikt~miş olursunuz. 

- Lütfen durur musunuz? otobus durdu:makla, bunların arasında 3 - Güneş banyosunda gözlük tak-
• E · Jle fark var ki?.. mayınız. Gözlerinizi kapayarak duru -

dasile tabancasını gösterip otobüsü lnnet Hulmi 
-=~~=======~~~_;;;;;;;;;;;.:::========~:;:;~~~~ nuz ki göz kapaklarınız da yüzünüzün 

r- Bun lan bı'lı'yor mu 'ıdı'nı'z ' -, ren.rni ~;~~ıs::;İeklerinizin incelmesini L___. 1 ___J istiyorsanız her denize girdikçe dizle • 
rinizi aşmıyan sığ bir yerde bir kilo -

Dünyayı devredebilecek filmler Merih yı ldızımn iki ay'ı vardır metre kadar yürüyünüz. 
· Son seneler zar- 19 uncu asrın 5 - Bütün yaz erken yatıp erken 
tında Amerikada &onlarına kadar kalkmayı adet ediniz. Balıkla salatayı 
yapılan filmlerin (Merih) in ay ol_ ete tercih ediniz. Birincisi sinirlerinizi 
uzunluğu 100 ill matlığı sanılmak _ düzeltir, ikincisi fazla yağlardan kur -
200 milyon metre- ta idi. Halbuki tulrnanızı temin eder. 
yi geçmlftir. Yani ( 1877) de bu yıl-
bir buçuk ve il9 tlıza iki ayın re • 
defa dünyanın fakat ettiği keş -
devri uzunluğun- fedildi. Bu aylar 
da film yapılmış demektir. Diğer mem- çok küçüktürler. 
leketlerin imalatı bundan hariçtir. * Deimos adile anılan bir tanesi yirmi 

kilometre, Fobos da ( 40) kilometre 
Mikel Anjm kartviziti kutrundadırlar. 

Meşhur ressam Deimos Merihten (8000) kilometre 
Rafael, La galata mesafede, Fobos da (24) kilometre me-
fresklerini yapar- sa!cde devrederler. 
ken, Mikel Anj 
ı:1yaretine gider. 
lfuaz evvel d1şa
rıya çıkmış olan 
ıan'atkarı bula -
Jnaz. Bunun üze -
rine merdivene tırmanarak, Rafael'jn 
işlediği duvara kömürle bir baş resmi 
çizer. Uşağın ısrarlarına rağmen de is
mini söylemiyerek: 

- Sen bunu efendine göster! der ve 
çıkar. 

İşi başına dönen Rafaele uşağı hi -
k8yeyi anlatır ve resmi gösterir. Ra -
fael bunu görür görmez: 

c- Tanıdım. Mikel Anj gelmiş! .. > 

·der. 
O zamandanberi de kömürle yapıl

mış resimlere cMikel Anj kartviziti:. 
denir. 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Çankırıdan t. B. imzasile mektub 

vazan okuyucuma: 
- Sevdiğin kızın yaşını söylemiyor· 

:mn ama senin on yedi yaşında ol • 
1 

mandan, onunla da beraber büyümüf 

* Zehir püsküren yılan 
Cenubi Afrika

da bir nevi kobra 
yılanı vardır. Bu
nun boynu siyah 
helezonludur. Bu 
yılan, zehirini ı

sırmıkla verdiği 

gibi püskürmekle 
de atar. Püskürü
len zehir pek bir 
ıey yapmaz. Şa

yed göze ve bir ya
raya isabet etmez
se, eğer yaralı bir 
vücude veyn göze 
isabet ederse, yılan ısırmış gibi tesir ya
par ve insanı çok defa öldürür. 

ailen vasıtasile kızı istet ve evlen, fa
kat yaşın henüz müsa!d değildir, bu • 
nu da unutma. 

* 
Beyoğlundan M. Z. B. rümuzile 

rnektub yazan okuyucuma cevabım. 
Oğlum, 

Örgü çocuk elbisesi 
~ 

' 

>J")))J ((fll)~ ,, \>-. 
4U..'-'~ (, (~._ .. ,-, 
):ı ~ ~~ . " 
'ı' 

Bebeğin yazlık tulumu şişle elde örü
lebilir. Uzunluğuna örülmüş bir (ters -
yüz örgü) nün roba hizasına her hangi 
bir fantezi örgü (modeldeki şekilde) ge
çirilir. Ayni örgü kollarda da devanı e -
der. Sentür de bu örgüden, tulumla bir
likte örülür. 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Bir parça C!aha fler'"-fe bh' K44ı"dhane çfftetemaı ... V• Javırcı kıvıra oynıyan 
bir delikanlı U. çifte Jcau nıimuı bir çıngene kızı 

Dün pazardL Sıcakla, pazann bir ara- nerken, fstanbuldan gelen trenler hAlA 
ya gelmesi, bir gezme seferberlili ilAnı kalabalıktı. 
demektir. Bir gün evvelki ıiddetli zel- Şimdi, Florya gezisini size iyice anla
zelenin de tesiri var mı? Bilmiyorum. Bil- tabilmern için tekrardan Sirkeci garına 
eliğim bir feY varsa, o da dün bütün İs- dönmemiz lAzım! 
tanbulun sokaklara dökülmüş olmasıdır. Buraya bir plebisit atmosferi içinde 
Edirnekapı - Yedikule surlannın üzer- her çeşid halkı bir arada görmek müm

leri Fatih ordularile Kostantin lf"jiyon- k:ün .. nıayolan sırtlarına atılımı çorab
larının kapıştığı günlerde bile böyle ka- sız siyah gözlüklü genç kız ve genç er· 
}abalık görmemiştir. keİtıerden tutun da ellerinde sepetleri, 
Eğer dini bütünlerim.izin lhır zaman- zenbilleri, su destisi ve .. çocuğun JazımJ 

da çıkacağını söyledikleri Teccal dün çı- lığı, peron direklerinin altına çömeli ç();. 

kıverseydi he~ hal~e. Sir~eci garındaki meliVer~ş kenar mahalle sakinlerin~ 
halktan pek zıyadesını peşıne takamazdı. kadar bır insan dalgası bekleme mahal"" 
İsrafil Peygamber artık matlub günü bek- ıerile hareket hattı üzerinde gidip geli.' 
!emekten usanarak mezarından (Ruzu yor. 
mahşeri) meydana getirmek için fırlayıp Trene hücurn görülecek bir şey.. her 
surunu üflemiş olsaydı, sınırını, Boğaz halde Frankistler Madride bu kadar şid
iskelesindekl memurun düdüğünün öttü- detli çullanmarnışlardır. Oturacak değil 
ğü vakit tevlid ettiği hareketi meydana de, sadece trene binebilmiş olabilmek için 
getiremezdi. halkın birbir.iili ezercesine atılışını'l yü-

Dün aşağı yukarı bütün İstanbul kese- zümüze haykırdığı bir de hakikat varı 
sine, zevkine göre mesirelere taşındı, eğ- lstanbulun vesaiti nakliye kıtlığı .• 
lendi. Evlerde ihtiyar ninelerden başka o koca sepetlerle, ıenbillerle binmelf 
kalan olmamıştır, diyeceğim ama dilim de mesele hani.. ~a.Yholnıamak için bir· 
varmıyor, çünkü üzerine bir yatak çar- birlerinin eteltlerını tutarak zincirleme 
şafı atılmış eşya arabalarından, engizis- bir insan katarı haline gelmiş grupların 
yon mezaliminin yirminci yüzyıl nümu- birbirlerine seslenerek tren içindeki te
nesi haline gelen, tramvay, tren ve va- }aşları insanı yer aramak sevdasında~ 
purlarda onlara dahi bir haylice rastla- vazgeçirip seyrettirecek decerede enter"~ 
nıyordu. san. 
Şayed, bir gayrimübadil sabrı, Habeş - Kız Ayşe nerdesin? .. 

imparatorunun tevekkülü ve üç aylık - Ulan ?dehmed, babanın eteğini bı• 
maaş sahihlerinin ekzersizli mukavemet- km 1 ra a .. 
lerile gişenin önünde beklemeğe yana;- - Baba anne hu taraftan .. koş babi 
mazsanız beher bilet başına kırkar para anne .. 
fazla vermek şartile, kalabalığı yararak - (Ayşe hanını) kızım hu .. 8yol bana 
gişeye sokulmak suretile sermayesiz ye- yardım ediJl, merdiven yukarda kaldı, a..f 
ni bir ticaret ihdas eden göğüsleri, surat- yağımı koyamıyorum. 
ları kadar sağlam bilet simsarlarına bu i- - Ah bit ~eycikler demem, elin ayağui 
şinizi havale edebilirsiniz. kurusun e rnı .. ayoı o sepet öyle hıngadall 

Bizim, bazılarının iddialarına göre, yere bırakılır ?nı? Dolmaların altı üstü" 
mesleğe has bir alışkanlıkla pireyi deve ne geldi .. kim bilir yumurtalar ne halde-ı 
yaptığıma zahib olmayınız. Dün yalnız dir? 
trenlerle Floryaya gidenleırin rnikdarı Sanki çok uzun bir seyahate çıkılıyol" 
20.000 kişidir. Ve ben size hiçbir taraftan muş gibi başlar açılıyor, baş örtüler oya" 
tekzib tehlikes.1 olmadan söyliyebiliriın lı yemeni ile Y:r değişiyor. 
ki, dün Bakırköy kazası, Yeşilköy nahi- İki portbagaJ arasında çocuğa salıncaJİ 
yesi, Florya idare memurluğu mıntaka- kuruluyor. 
sının nüfusu 40.000 den aşağı değildi. iote bir ninni sesi: 

Pazar kayıkları, eşya arabaları, hususi d Hu hu ervioler, 
tutulmuş otobüsler, otomobiller, motosik- 1 ,.. 

Hak yo una ermioleT .• 
letler, bisikletler mütemadiyen bnraya k 7 

Yedi oyun, ke......._t•Ief' 
insan yığmakla meşguldüler. Size bir fi- d u ... ,.. , 

Daha 4 var mı dem'"ler. kir vermek için ilave edeyim: Yazımı ye- og 

tiştirmek için saat 17 de matbaaya dö- (Devamı 9 uncu sayfada) 

olmanı söylemenden kızın da seninle 
akran olduğunu tahmin edıyorum. 

Küçükken birbirinızle iyi arkadaş 
olmanız, ölünclye ıtadar ayni muhitte 
yaşamak mecburiyetini doğurmaz; bi .. 
J.Akis biraz büyüyünce kızm senden u .. 
zaklaşınası tabii bir hadisedir. Çocuk .. 
luk hisleri onu oyun arkadaşı olacak 
bir erkek çocuğa nasıl yaklaştırmışsa. 
genç kızlık hisleri de kendi akranı bir 
genç erkekten de onu uzaklaştırmış
tır. Ne öteki bir sevgi eseridir. Ne d~ 
bu bir nefret eseri. Her ikisi de şuur· 
suz bir insiyakın tezahürlerinden baş~ 
ka bir şey değildir. 

Mektubundan vaziyetin anlaşılı • 
yor, sen biraz da raşmın teslrile bir· 
denbire yanıp tutuşmuşsun. Bu hal 
çok devam etmez, geçer .. Ya sevgi nor. 
mal bir şekle girer, yahud da her şey 
unutulur. 

l __ i_k_i_a_h __ b_a_b __ ç_a_v_u __ ş_ıa_r __ : ________________________________ M_a_n_ik__.I 

Oğlum, eğer sen o kızla evlenmek is .. 
tiyorsan .. bu cihetlerle alakadar olına, 

Sevdiğin kızın ı;eninle konuşmala • 
rından da şu anlaşılıyor. O sana karşı 
bigAne değildir. İhtimal seni çok da 
seviyor. Fakat onun sevgisi normal bir 
sevgi olduğu için senin yaptığın taş • 
kınlıkları göstermiyor. 

Gelelim asıl meseleye: Baban bunu 
haber alırsa niçin fena olsun o sizi 

' birbirinize münaslb görür ve bugün 
sizi bir nişanla, az zaman sonra da bir 
izdivaçla birbirinize ebediyen bağlar. 

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

Birgün bana Hicaz valiliğini teklif ettiler. Mısırdan 
geçeceğim ve görmediğim, bilmedi~; .... " \ imi eri 

öğreneceğim için Hicazın yarım(!) valiliğini kabul ettim 

Gene bu eserimde, köylerimize, ve zık ki ben, Fransızcayı o derece bilmi· 
yurdumuzun fedakar muhafızları olan yorum. Ancak okuduklarımın bir kıs
köylülere dair bir hayli malfunat var- mını anlıyabiliyorum. Ve bildikleıimi 
dı. de, düzgünce, kolaylıkla söyliyemiyo-

Köylülerin, kendi meseleleri hakkın- rum. Hala da öyleyimdir. 
daki kendi düşüncelerini, kendi lehce- Binaenaleyh, «Küçük Paşa>yı, doğ· 
lerini bile o zaman bu esere sokm1ya rudan doğruya, Fransızca yazmak da, 
uğraştım. Fakat, daha fazla okunması- Türkceden Fransızcaya tercüme et
nı temin etmek ümidile, 6u eserimi, ır.ek de iktidarunın fevkindeydi. Fa!rnt: 

Mısır ve 1 ürk atletleri son 
müsabakalarını yaptılar 

Baylar, sporu böyle 
mi yükselteceğiz? 

Evvelki gün spor işlerimize bakan ar
kadaşlarımızdan biri dördüncü yüzme 
yarışlarını takibe gitti, fakat elt boş 
döndü. Bize anlattığı şudur: 

roman tarzında yazdım. Daha doğrusu, - Madem ki, dedim, bu dili az çok 
bu araya, bir de roman soktum. anlıyorum. Söyliyemiyorsam da, ciddi 

Fakat, bu roman da, bu romanın da bir azım gayret sayesinde, biraz yazma .. 
kahramanı tamamen muhayyel değil- sını da öğrenebilirim. 
di. Zaten ben, -Türkce veya Fransızca, Bu düşünceyle derhal karar verdim} 
mensur veya, manzum- tamamen mu- ve yazı ekzersizlerine başladım. Fakat, 
hayyel hiçbir şey yazmadım diyebili- o kararı verişimin üzerinden on beş 
rim. gün geçmeden, bana Hicaz valiliğini 

Mısırlılar kendilerinin de beklemedikleri p~rlak 
neticeler aldılar. Bizden 1500 metrede Receb yeni 

Türkiye rökorile bir birincilik aldı 
cı- Müsabakalarda her ,ey hazır

dı. Seyirciler, müsabıklar, idareciler 
ve bütün spor muharrirleri.. fakat bü
tün bu kalabalığa, bu al~kaya rağmen 
müsabakalar yapılamadı. Çünkü ev -
velce seçllm~ olan ve müsabakaları 
idareyl kabul eden hakemler gelme -
diler. Bütün müsabıklar, seyirciler, 
idareciler uzun boylu bekledikten son
ra dağılıp gitmek mecburiyetinde kal
dılar.> 

Bence, tamamile muhayyel bir \1aka- teklif ettiler. Mısırdan geçeceğim, ve 
yı, tabii gibi yazabilmek çok güçtür. görmediğim, bilmediğim iklimleri öğ .. 
Bu şekilde karalanmış yazılar, ya had- reneceğim için, Hicazın yarım (!) Yali .. 
den ziyade büyümüş ikindi gölğeleri !iğini -sırf bir tedkik seyahati yapmı~ 
gibi hakikatin, tabiatin ayaklan altın- olmak gayesile- kabul ettim. (2) Son .. 
'da sürünür, yahud ipliği kopmuş bir radan, bu vazifeyi kabul ettiğime piş
çocuk balonu gibi onlann üstünde ser· man da olmadım. Çünkü orada, din!, 
seriyane uçar. idari, ictimai bir çok garibelere rast• 

Cumartesi günü başlayan Türk • Mısır luğu geçti. Neriman, Übeyte bir hayli 
atletizm müsabakalarına dün de devam mağlUb oldu. Andreadis ve sonra da Es
edildi. Birinci günü Mısırlılar, iştirak et- kenazi .20? metreyi 2~ l/~O da koştular. 
tikleri bütün yarışlann birinciliğini al- Umumı rokor 4~ sanı~edır. . . 
dılar ve bu pek genç ve atletizmin yeni e- Balkan bayragında_ ıse Muskurıs G~l~
lemanlarınm kırdıklan rökorlar takdirle be mağlub oldu. Galib 100 metreden ıtı
karşılandL baren başa geçti. Mısırlı 700 metrede baş- Baylar. sporu böyle mi 

yükselteceğiz ? 

Ben, az evvel de söylediğim gibi, lad~m. Valilerinden ç~ğu, Mekke emir· 
cKüçük Paşa:aya bir rom.an slisü ver - lerıne oyuncak, hatta :!bazıları- uşalC 
mekle onu daha fazla okutmak gaye- olan bu bedbaht vilayetin milterakim 
sini gllbnüştüm. işleri, iki, üç ay içinde temizlendi. Ben Dünkü müsabakalarda puvan hesabı ta .. fakat Galib yanındaı: geçerken Mı

yoktu. Fakat biz Mısırlıların iştirak ettik- sırlı favul yaptı. Galı~ btına . rağ
leri yarışlan ve konkurları hesaLa kata- men bayrağı birinci getirdı ~~ 2 d~kıkada 
rak kendimize göre bir puvan cedveli 800 metreyi koştu. Receb dort yuz met
yapalım.. ve birinci beş, ikinci üç, üçüncü renin 200 metresinde çok mükemmel ko
de bir puvan alınış kabul edelim. Bu şe- şan Übeyte mağ!Ub oldu. 200 metreyi bu 
kilde birinci gün MısırWar 32, biz de 21 

Fakat bu ümidimin sönmesi, uzun de, rahatlayınca, verdiğim karan tat
sürmedi. Ve bu sukutu hayal, beni iki bike, Fransızcaya çalışrnıya başladım. 

.............................................................. bakımdan meyus etti: Fakat tam o sıralarda, bu hevesime, 
Disk: I - Arat (T) 37,55, Il - Yusuf (T) ı _ Memleketimizin idari, ictimai daha zorlu bir rakip çıktı: Yağlı boya 

37.17, III - Yavru (T). ve müzmin derdlerindenı bir çoğunu resim yapmak amatörlüğü ... 
Cirid: I - Said (M) 56.97, II - Rasim canlandırarak göz önüne koyan bir ki- Dtyebi1irim ki, Ta!i.f cilvanndakiler 

(T) 44.33, III - Şerif (T). tabın okunmaması, hayırlı bir alD.ka, bir k~da~ vahşi, mehib ve güzel kayalıkl~:a puvanla sıralanmış olduk. 

İkincl günde de biz 17, Mısırlılar ise 
34 puvan almış oldular. Bu suretle 66 
puvana mukabil 38 puvanla mağlUb ol
muş sayılıyoruz. Fakat bu §eltilde bir 
hesab yapmak pek doğru olamaz. Çünkü 
diğen müsabakalarda §il.bhesiz rakible
rimizden üstünüz. 

Dü.n yapılan müsabakalar içinde en 
güzeli ve en şereflisi Galatasaraylı Hilmi 
oğlu J erfi'nln yüksek atlamada Balkan 
şampiyonu Pantazio'u 1.83 atlıyarak mağ
lQb etmesidir. Ve gene ayni şekilde Receb 
de Mısırlılara karşı kazandığımız yegane 
birinciliği bir Türkiye rökoru kırmakla 
elde etti. 

Büyük ümidimiz olan Faik da 400 ma
nialıda muhakkak bir rökor kırarak Mı
sırlı atleti mağlüb etmek üzere iken son 
maniaya ayağı takıldı ve yere yuvarlan
dı. Faik maniayı geçmişti. Rakibi ise at
lıyordu. MalOmdur ki manialı yarışlarda 
atlanmaz, geçilir. Mısırlı atlet bu şekilde 
birinci oldu ve 67 ile kendi rökorunu kır· 
dı. 

Mısırlıların böyle rökorlar kırmaları, 
hem pistin çok iyi olması ve hem de bu 
genç atletlerin hergün adım adım ilerle
meleridir. Bizim beklediğimiz neticenin 
görünmemesine sebeb de Mısırlıların ken 
dilerinin de ümid etmedikleri dereceleri 
yapmalarıdır. 

200 metre kır koşusu Mısırlı atletler a
rasında cereyan etti. Büyük ümidlerle 
bağlanılan Übeyt arkadaşı Andreadise 
ancak 170 inci metrede mağlCıb oldu. 

1500 metre yarış zevkli olmamakla be
raber bir rökor kauındırdı. Mısırın en 
genç atleti 17 yaşındaki Ali Yusuf güzel 
koştu. Fakat mağliib oldu. Aradaki me
safe beş metre kadardı. Bu yarışta üçün
cü gelen Kemal de yeni ve istikbali olan 
bir atlet sayılabilir. 

400 metre manialıda ikinci maniayı be
raber geçtiler. Beşincide Faik evvela geç
tL Haluani gerilerde kaldı. Muskuris pesi 
sıra ... Nihayet son maniada yukarda a~
lattığımız hAdise oldu. Bundan evvelki 
Mısır rökoru 67 2/10 ile Koftise aiddi ve 
15 mayısta kırılmıştı. Fakat dört ay ev
vel Haluani 56 8/10 da bir rökor yapmış 
ise de sayılmamıştır. 

10 bin metre de güzel geçti. Bizden yar
dımcı olarak giren Artin ikinciliği aldı. 
Türkiye rökordmeni Hüseyin 4 tur kala 
yarışı terketü. Bu yarışı kazanan Abus
bah güzel bir finiş yaparak galib geldi. 
Fakat rakibi biraz düşük olduğu için de
rece iyi olmadı. 

Bayrak yarışlarında Mısırlıların büyük 
gayretini gördük. 4X100 de birinci adam 
olarak koşan Haluani 11 6/10 yaptı. Hn-

Gülle: I - Ateş (T) 13.40, II - Arat 11.44, hareket uyandıramaması. hıç hır yerde rastlamadım. Hele Ta1fın 
III - Şerif (T). 2 _ Hayli güvendiğim bir maişet hayrete layık derecede. şaşaalı ~e muh· 

Yüksek: I - Jerfi (T) 1.83 II - Pantazis . . iflA d"ı::ı·ı ( ı) teşem olan akşam sıması, dünyanın 
, serrnayesının as e ı~ı. b k h' b" k'" · d ·· ül d" 

(Yunan) 1.79, Bu inkisarlar içiıf.deyken; kendi kP.n- aş.~ . ıç ır oşesın e gor emez ı-
Üç adım: I - Yavru (T) 13.38, II - Üçtek d' e· yebılırmı. 

(T) 12.52, ın - Seyvan. 
1
:_ ·Eğer dedim ben bu kitabı Fran- Ben, bütün ana renklerin, mesela ye-

4X100: I Mısır takımı (Eskenazi • An- a ya~ ve;a 0 'lisana tercüme şil rengin nihayetsiz ve yaldızlı dere .. 
dreadis - Übeyt - Haluani) 44 saniye. II - s~i lsaydun Türk payitahtında, celerile boyanan bulu!ları, sade Taif 
Türkiye (Haluk - Neriman - Cihad - Se- ;ü;rı:ce~ini)'ı b~lduğundlın çok daha semasında gördüm. . 
mih), fazla ok cu a kavuşurdu. Fakat ya- Taifin garp ciheti, bır dağla kapalı 

Balkan bayrağı (lOOX200X400X800 - ) uyu Y olduğu için, güneş, guruptan bir saat 
I - Mısır takımı (Muskuris - Übeyt - An- (1) 0 sıralarda, memurların tekaüd maaşları kadar evvel batard.L 
dreadis - Eskenazi) 3.23 2/10, II Türltiye için kanunen mükte.seb baklan lnsafsıua 
(Galib Receb - Neriman - Halfık). lbtal edilmişti. Ben buna bakarak, atiyi k.&-

(Arkası var) 

C. R. Şahingiray ranlık: görırüye başlamıştım. Ve o 5lnllarda (2) Muhterem olnıyucaJarım, Hicaz vali· 
kendimi: - cıAdam aen de, rfinün blrlncle liğlne uYanın 'Valillk11 deyişlmln sebebini, 

Valinin ziyafeti tena vaziyete düşersem, lhayatımı kalemJnı· Hicazdan bahis hatıralarıma röz ıezdirlr • 
İstanbul valisi Muhittin Üstündağ ta- ıe kazanırım!,, diyerek teselli ediyordum. Jı:en anhyacaklardır. 

ra~ndan dün akşam Parkotclde ~ı~rlı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 

misafir atletler şerefine atletizm ajanla
rını da davet ederek mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Mısır Türk atletizm 
müsabakaları 

üzerinde düşünceler 
Yazan: Müsabakalann başhakemi: 

ÜNVAN 
İki gün devam eden bu müsabaka

larda hakem yoksuzluğu göze çarpı -
yordu. Bir çok müsabakalar nizami a
dette hakemin nezaretinden mahrum 
kalmıştır. Bunu, şunun veya bunun bir 
kusuru, kabahati diye ileri sürrnüyo -
ruz. Sporun her sahasında olduğu gibi 
eskilerin, ihtimamın az aldığına işa -
.ret etmek istiyoruz. 

Y k d 1500 b . . • . ,.ö Spor bakımından bizim çocukların, 
u arı a: metre ırıncısı ve - b .. 1. · d b 

1 
·· 

kordmen,i Receble Mısırlı Ali Yusuf. yahud ugun e ımd ız. ~b u_ unan muca-
A y da D"' k"' k 1 d 'k' · tıba dele anasırının a et ıtı arıle noksan ol 
şagı : un u oşu ar an 1 ı ın duğunu ve kalite itibarile yerine kaim 

arada Andreadis 22 5/10 da ve Eskenazi oldukları eski şampiyonların tecrübe -
de 10 9/10 da koştular. sini henüz ihraz edemediklerini gör • 

Yüksek atlamada Jerfi 1.79 u birinci dük. Bunun bariz bir misali sekiz yüz 
tecrübede geçti. Pantazis 1.83 :i düşürdü. metrede cereyan etti. 
Jer(i rökor denemeleri yaptı. Muvaffak Şahıs üzerinde durarak teknik bir 
olamadı. tenkid yapmak icab ederse 11 O metre 

Dünkü müsabakalarda alınan neticeler manialı koşuda yeni bir Türkiye röko-
sıra ile şunlardır: ru yapmasına rağmen Faiğin kabili ıs-

200 metre: 1 - Andreadis (M) 22 4/10, lah bazı noksanlarını gördüm. 
II - Ubeyt (M) 23, 111 Mehmed. Bunların tashihi her zaman için a -

1500 metre: I - Receb (T) 4.11 1/10 Iakadarlann elindedir. 
(Yeni Türkiye rökoru). II - Ali Yusuf Evvela bizim çocuklardan bahset -
(M) 4.13 1/10, Ill - Kemal (T). mek suretile misafirperverlik kaide -

400 manialı: I Muskuris (M) 57 saniye }erinden inhiraf ettiğimi itiraf ederim. 
(Yeni MlSır rökoru). II Haluani (M), lll Misafirlerimiz her bakımdan, disip-
Faik (T). lin, sportmenlik, müsabaka kabiliyeti 

1000 metre: I - Abusbah (M) 34.01 4/10, ve (tabir mazur görülsün) yarış dala-
n - Artin (T). (Devamı 11 inci sayfada) 

Dün Beykozda ihtiyar futbolcular 
arasında bir maç yapıldı 

İstanbulun eski ve emekdar klüblerin
den Beykoz ile İstanbulspor dün Beykoz
da canlı ve özlü bir spor hareketi ile gü
zel ve parlak bir gün yaşadılar. Tabiatin 
kendilerine bahşettiği çimen sahayı her 
hafta bir klübü davet etmekle zengin 
spor hareketlerine sahne yapan Beykoz -
lular, güzel ve iyi bir alaka uyandıran 
bu organizasyonlarile kendi yağile kavru
lan klüblerimizin en başında bulunduk
larını gösterdiler. 

İstanbulsporla dört muhtelif takım a
rasında yapılan dünkü müsabakalar sona 
ererken günün en eğlenceli müsabakası
nı Beykoz ve İstanbulspor mütekaidleri 
arasındaki futbol maçı teşkil etti . 
İstanbulspor takımında, İstanbul varı

dat müdürü Mümtaz, pul müfettişi Şakir, 
futbol ajanı avukat Abdullah dıı bulunu
yordu. Beykoz takımında ise Kuleli lise
si doktoru binbaşı Vefalı Sildi, futbol mo
nitörü Kelle İbrahim gibi tanınmt§ futbol
cular vardı. 

Nuri Bosutun hakemliğile başlıyan mü
sabaka zevkine ender tesadüf ~dilir bir 

den oyun birçok defalar inkıtaa uğramı§
tır. 

Oyunun ilk golünü Beykozlular yaptı. 
İstanbulspor pek az sonra beraberliği 
temin etti. 

İkinci devrede takımlardan birinin 12 
kişi olduğuna dair yan hakem tarafından 
yapılan işaret üzerine hakem oyuncuları 
saymış, iki tarafın da on birer kişi olduk
larını fakat civar bostanlardan gelen bil'I 

' atın sahanın içinde top bekler gibi durdu-
ğunu görerek oyunu durdurmuş ve bin 
milşkülfıtla sahadan çıkarılmağa çalışılan 
at ürkerek futbol çayırını bir müddet ma
nej yerine çevirdik.ten sonra sahayı ter· 
ketmiştir. 

Hakemin bermOtad yarattığı penaltıyı 
Beykozlular kaçırmış ve oyun 1-1 bera· 
bere bitmiştir. 

Ömer Besim 

Ok spor 
Müsabakaları 

,. 

oyun olarak geçti. Okspor klübünün tertib ettiği müsa-
İstanbul futbol maçlarının nizami bir bakaların dördüncü haftası dUn Ok -

şekilde idaresini üzerine alan futbol njanı meydanında yapıldı • . 
Abdullah sahanın en sert ve hırçın bir Eski okculardan Bahir Özok, ve lb· 
oyuncusu olarak önüne gelen tekme attı raliım Özok, Safi, Vasıf hakem olarak 
ve maç esnasında hakem tarafından muh- müsabakaları idare ettiler. 
telif ihtarlar aldı. Bu ayınş müsabakasına 12 kişi işti-

Futbol ajanının hatalı oyununa rağmen rak etti ve Mihrünnisa on sayı, Tnh -
verdiği güzel bir pas takımına bir gCJl ka- sin Özok, Rüştü Arda, Mehmed Niyal, 
zandırdı. İsmail Niyal uzun ve kısa hedef atışı 

İki takım arasında bulunan §işmanla- yaptılar. 
rın en ld.içük bir koşmada yerlere yuvaı- En son hafta mesafe ve hedef atış -
}anması bütün gayretlere rağmen oyun- Jarında puvantaj yapılacak ve derece. 
cuların sinirlerini bozmuş ve bu yüz • Ier ayırılacaktır. 
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alarak yok edebfllrsinf%. Gripin; 
Radyolin müesseselerinde fev
kalidıt itinalarla hazırlanır. 
Rahatsızlıklan, alnlan defet
mekte bir panzehir ktıdrett 
göstc>rir. Kalblıme, midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

icabında 3 kate alınabilir. 
fppjne dikkat, t•klidlerjndea.. 
sakıDllWI ve Gdpia yerine 

başka hm -- .eıldene 
tiddetle nddediniw. 

- Bir senedir babamı görmedikti, pıştı ... Biriciğimin saçı, sakalı boğuş, rum ne celbetmişti de aramızdan uzak
dıyordu. Yaralandığını duyar duymaz, malarcia ağardı. Kaç yarası vardı koca !aşmıştı. Annesi: 
annem Ankarada duramadı. Beni aldı göğsünde ... Hepsinde kurtuldu. Yaralı- - Zavallı çok sıkılıyor, dedi. Ken-
yaruı$1 ~a:.. gidiıYol'tl'Z... Babamı dır gene .. bir şeycikler olmaz ona... disile hiç meşgul olamıyorum ... 
Afyonda hastanede göreceğiz. Onu öy- Ümidile şimdi da Afyona gidiyordu.. Gül kurusu rengindeki göz kapakla
le sevdim kL. Tam bir senedir izini kaybetmişti biri• rr güzel gözlerini örttü .. başını iki ta-

Susuyor, yan gözle. annesine bakı - ciğjnin... rafa hafif, hafif salladr. 
yordu. Belli ki uslu bir çocuktu. Böyle 'K.afilemime erkekler vardı, askerler - ÇOk müşkiH dedi. Ah bu acı .. çok 

Küçük kadm siyak çarşafinm alttn-ı traktöre ,hasret çekiyor gibi bir bal- kOllD§DWllD& annesi kızar mr dfye göz vam:h, siviller vudı. Yol uzmı ve zah-- müşkül ... 
<ta büzfilmiiş otwuyordU. Peçesini Iert vardı. uou.. ile oınm:: yüzüne dikkat ediyordu. metliydi. l.Tzmı kirpilderindeırsiizülen iti dam-
açmıştı. Çarşabnın iki yanından san Bakımsız kadın, balWnsız toprak, ha Hiddetlendiğini görün& susacaktı. Fa... Yollarda bozulmuş yuvalarından ka- Ja yq güf yapraklarma benziyen göz 
&q telleri ~ kı.msız ev! Bunını, insanın. maneviyatı- kal Nimsi onaLbak.mıyoftla btleJ. göz- çışan, vep onlara tekrn"Ciö!U"0 jir 'Çil- kapaklarında çif-daneleri gibi idi: 

Rengi sapsarıydı. Balmumundao bir ıu ne kadar bozduğunu elbette sen de leri dalgmç. eli çenMjnjn altında otmuı.. balıyan karmoalua beuaiyeıı: iıwuriar - Mateminiz mt var! dedım. 
bebek gibi... İncecik bir yüzü vardı. ciiirsin. ywda. Bir su.: sesi vadi. Çefmenin ö- vuch. Yüklü,.ı denkli, ~y~ aU.. kam- Gözlerini açtı, çocuğu arandı. Çocu-
fnce kaşlar, ince bir buı:wır ince du - 'nJwak ana ... İiısaıılara kollarını, nünda idile gaın>a. .• ÇeflD8' mt, kuyu yonlu, kağnılı bir kalabalık... ğan babası mr ö_!rnüştii acaba? İçim fe-
aaklı küçük bir ağız... Biizülmiiştf&. kuc~arm~ ~ç~ış ol~--~ a~~ s~v~- mu? bilmiyorum d~nr .. 1:fubak· Ve havada bir yanık~~.... .. na ol~: O çoctı~ uzakta bulundulu-
Eli çenesinin altındaydı. 1ri sn g6zie- mesf~ı en ıyı bılen bır an~ ~o~er~~ı?.ı- kak bir su sesi vardı;. Kavak agaçlam- Yüzlerde bir sevinç ifadesı, küçük nn gorunce kul'agıma fı_sıldadı. 
ri, ta karşılara dalmıştı. .. Bliyüli yolda le .. =~ ~ev~~· ı:~ı sız~,. bütvun nın tepesi, birbirine çarpıyordu. Hafif çocuk anlatıyordu: b" "k ta h - ~sı~r k~ybe.~ım... Ba~as: 
giden asker kafilelerini, yararı oto _ ~ 

1 
d ~· skızı~~ .yen h opragın rüzgarla .. hışıldayordu. yaprakla!'. - Babam ordunun en uyu. yya- astan e gon_nege gı yyorı:az... Aı. 

bili · . ·· .. ord a e ı mesı aW:lr ınsan atasmuı, Uzakta, dumanları bili tüten yanık recisi çok meşhur bir tayyarecı. .. Bize ne oldu? Bılmıyorum. ara nınış, • 
mo ennı gormuy u. . . insan bilgisizliğinin hangi ifadesi var- köyler vardı. gelen arkadaşları onun için kahraman yondadır, diye i~.itt_im. v • 

Çocuk ~ sapsarıydı. ~nnesının sı- dır. Bir ihtiyar kadın. .. Bumburuşuk yüz- diyorlar, kahraman... SOnra başını onune egdı. Sesi bo • 
yah ıpeklı çarşafının etegm• yapışını~ Sarı gözlü, solgun ben.izli .kadm yol- Jü bir ihtiyar kadın. .. Titriyen bir ihti- - Babanız tayyareci mi? diye dal- ğuklaşmıştı. 
lib dtıruyordtL da. bütün naz.an dikkatimi celbettL yar kadın .. vardı içimizde ... Yaralanı.. gın, dalgın sordum, çocuğa... - Erkek kardeş acısı bir şeyciklere 

B r a~ bfilemizv durak!~ .. kenar- Kendi derdim dururken oııunla meş~ d ğmı: işittiği oğhmu hastane, hastane - Evet ya!.. Ve ilave etti, ben de benzeme~~ ~eğer! dedi. ~d~ e • 
da uç dort. kavak agacı ve bir kuyusu, gul oldum. Ona acıdım. Gençliğıne arı yan bir anne idi bu.... tayyareci olacağım. peyce buyuktüm ben... Beşiğini bir 
bir Ç smesı vardı. rağmen alnında inc8r ince kırışıklıklar _ Qiıa bir şeycikler olmamıştır. Bi- BU ara annesi dalğınlığmdan kur - anne gibi salladım. O, benim canlı ola-

Or ·a indik ... Yüzle~ ellerimi- vardı. Ve bl.l ince: çizgiler uykusuz ge- lırim; diyordu. Zabit gibi olmuştu artık tulmuştu, dost gözlerle yere baktı ve rak oynadığım ilk bebekti Kadın gön-
zı yıkadık. Galıba su da içtii. Ve ken- ç:irilmiş ıztırab ve azab günlerinin- birer başçavuştu. Balkan. harbinde Eclirnede sonra nazlı, nazik bir sesle: lüınde daha çocukken analık duygula-
üfm oraya kurak Dir toprak par~ı- işareti idi Çocukı bir ara yanıma._ 50 - kalidı.. Bfryü.lc: seferberlikte ilk davuil - Sizi sıkıyor galiba! dedi nnı ilk uyandıran sevgi onun sevgisi 
nın üstüne attım... kuWM.. Bilmiyoma mal_ bir: tesaıiiifle sesinde gitti. Çanatkalede, Arabistan-- -Beni mi? Yok, dedim bilakis onun- idi. Körpe bir dal gibi idi erkek. kar· 

Yığitlerin kan.ile. ıYJ.kanmıi bu tapı. lloP''tf0&9k hatlac:Wgr Talı <iilabir kü.- dıkbahmdlr; Har'iarafta kendini kolla• la oyalamyormn. deşim benim.. sakalının tüyleri daha 
rakların, kana değil suya. taDp. değil. qüktik. dı. Bilimmhu chrftl da ;aılaıdar gibi çar- Çocuğun nazarı dikkatini bihniyo - yumuşaktı. (Arican tHlf') 
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Yazan: Veda4 Ürfi 

Ekspreste ki yolculuk 
- Prenses... dedi... Beğendiğiniz ı tir! ... Karar verdim: Saatierce söylen-

tuvaletleri seçebilirsiniz!... se, dinliyeceğim. En sonunda bir öpü-
- Hayır .. hayır!... Sonra!. .. Gittiği- cük verdim mi, affedildim demek! ... 

miz yerde!... Canım babacığım, minimini nonoşunun 
- Siz .bilirsiniz!... öpücüğüne hiç dayanamaz!. .. 
Otomobile tekrar bindik. Birkaç da- Liyon'dan hareket eder etmez prens-

kika sohra bir kuyumcu mağazası ö- le beraber yemeğimizi yedik. 
nünde durduk. Katib atladı, içeri gir- Bir ara: 
di. İki saniye geçti geçmedi, güler yüz- - Bu vagon sizin mi? ... 
lü bir ihtiyar otomobile doğru koştu. Diye sorduğwna kendim de guıdüm. 
Yerlere kadar eğilmekle beraber: O da kendini tutamadı: 

- Prensimin telgrafla emrettikleri - Evet... Birkaç saat için!. .. 
gibidir!... - Peki ama .. ne zaman ısmarladı-

Dedi ve elindeki sedef kutuyu uzat- r.ız? ... 
tı. - Gazete muhabirlerinin bin bir 

Prens bunu bana doğru uzattı: sorgusundan kurtulmak için eksprese, 
- Ismarladığınız gerdanlık, Pren- Paris'de değil, Dijon'da binrneğe karar 

ses!... vermiştim. Sizi de Dijona kadar yor-
- Kim ... Benim mi ısmar1adığım? ... maklığıma sebeb bu oldu. Maiyetimin 
Kuyumcu söze atıldı: büyi.ik bir kısmı, benden bir tren ön
- Aynen telgrafta emir buyurdu- ce yola çıkmışlardı. Tren idaresinden, 

ğunuz gibidir, Prenses cenahları!. .. Ba- Dijonda eksprese takılmak üzere bir 
kmız .. işte?... Kenarları ya.kut... Or- vagon hazırlatmasını gizlice diledim. 
talan mavı taş ... Boncuklar şark iislu- İdare bunu hiç belli etmedi, bu suretle 
bu!... meraklılar kalabalığından kurtulabil-

Pırlantalar, gözlerimi tam manasile diın!... 
kamaştırdı. - Ya bu mücevher? ... 

- Prenses cenahları, memnundurlar - Basit. Siz evet dediğiniz dakika 
sanırım!.. Liyonun en meşhur kuyumcusu sipari-

- Şey...... Evet!... şi almıştı bile. Telgrafla. 
Kutuyu aldım. Ne yapayım. Telgraf- - Peki. .. Ya şimdi, nereye gidiyo-

la ben ısmarlamışım. ruz? ... 
Kuyumcu yerlere kadar cğı1di. - Dünyanın en güzel memleketle-

- Muhterem prensim ve prensesim rinden birisine. Nis'e. 
mağazalanmı şereflendirmezler mi?.. - Ne yapmak için? ... 

Prens: - Yatımıza binmek için! ... 
- Başka bir sefer!... - Bütün eşyam Paris'de kaldı ~a! ... 
- Yalnız, bir dilekte daha bulunaca- - Babanız getirecek değil mi? .. 

ğım. Prenses hazretleri, deftere değer- - Sahi ... Unutmuştum!... 
li imzalarile şeref vermek lutrunda Prens, sorgularıma ne türlü bir me-
buJunmazlar mı acaba?... rakla ce\·ab beklediğimi iyi farkediyor 

Kuyumcu koltuğunda hazır tuttuğu ve gülümsüyordu. 

mağa başladı . Bir aralık ne olduğunu 
kestite.niediğim bir tesir altında: 

- Prens!... dedim. Paris'de herkes 
size tapıyorou. 

- Ben kimseye tapmadım! .. 
- Sebeb? .. 
- Belki müşkülpesendim!.. 
- Hiç de sanmıyorum. 
- Neden?. 
- Öyle işte!.. 
Güldü. Farkındayım: Ben de gitgide 

fazla açılıyorum galiba. 
- İnsan hali bu!.. Ya hoşunuza gi

den birisine rastlasaydımz? .. Ne yapar
dınız? 

- Hemen söylerdim!.. 
- Yüzüne mi? .. 

- Herhalde hayaline değil!. 
Tren öyle hırçınlaştı ki tabaldarımız-

la kadehlerin uçmasından korkuyorum. 
- Parise neden gelmiştiniz?. 

- Avunmak için. 
- Şu halde unutmak istediğiniz bir 

derdiniz var! .. 

Prens, ansızın ciddileşti: 
- Hayır!.. 

Eminim... Bu cevab, samimi değil
di! .. 

- PrensL. dedim .. bakın ... Ben si
zinle ne kadar samimi konuşuyorum. 
Çok isterdim .. sizin sözlerinizde de ay
ni samimiyet yaşasın!.. 

- Siz b1r çocuksunuz, Nermin!.. de
di ... Sözlerimden ve duygularımdan 
kuşkulanmanıza müteessir olurumL. 

- Beni affediniz, prens! .. 
Yemeği neş'e içinde bitirdik. 
- Nisten hangi memlekete gidilecek, 

prens? .. 

- Binbir gece masallarının ebedi
leştiği ülkelere! .. 

(Arkası var) büyük bir defteri, altın bir kalemle be- Ekspres, yeniden büyük bir hızla uç-
rnb~ uwth. Pren~n yüzüne ba~ım. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gizli bir gülümseme ile: Mesı·re yerlerı·nden ra··portaı· ıar - Bu şerefi bahşedersin iz!. .. 
Dedi. Takdirler ibaresi ve bir im7.a. 

Bu da bitti. 
Kuyumcu, ya sevincinden, ya da1ka

vukluktaki ustalığından, müvazenesini 
kaybetmiş gibi görünüyor, mütemadi
yen ellerini oğuşturuyordu: 

- Ne lütuf!... Ne şeref!. .. 
Prens: 
- Faturanızı. .. 
- Ooo ... Rica ederim, Prens!. .. Fa-

turayı takdim etmekten utanırım. Mü
cevherin bedelini istediğiniz vakit, 
her hangi bir şehirdeki ajanlarımızdan 
birisine verebilirsiniz! ... 

Bir işaret. Otomobil hareket etti. 
Prensin yüzüne baktım: 
- Bir yanlışlık -olacak!. .. 
- Hayır ... dedi... Mücevheri ısmar-

l1yan bendim. Müsaadenizi almadan 
siparişi namınıza vermiştim!.. 

- Ne vakit? ... 
Güldü: 
- Bunu öğrenmiye ne lüzum? ... is

tedikten sonra bir insan, her lahza her 
türlü siparişi verebilir. Elverir ki say
gı görmüş olsun! ... Yalnız, sizden bir 
rica: Zevkinizi bilmeden bir mücevh~ 
ısmarladığım için beni mazur göı ü
nüz!... 

Kutuyu açtım. Sevincimden bir deli 
gibi güldüğiimün farkındayım: 

- Mersi, Erens! ... 
Bu hediye, en zevksiz bir insana bin 

bir zevki tanıtmak kudretinde idi. 
Prensin elini yakaladım. Yeniden 

gülümsedi. 
- Ooo ... dedi. .. Teşekkür manasız! .. 

Bundan sonra en güzel miicevherler , 
billur teninizin esirleri olacak!... 
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Avundum. Scrsemliğim geçti gibil. .. 
Her yenilik insana aykırı gelir. İş, a
lışana kadardır. Demin ağzımı kilid aç
mıyordu. Şimdi dört yana neş'e serpen 
bir bülbülden farksızım. 

Bütün endişem, babam!. .. O da yarın 
bize iltihak edecek olduktan sonra me
sele yok ya!... Zavallı adamcağız! ... 
Hareketime kim bilir nasıl içcrlemi~-

Plajdakiler treni istikbale mayolarile, 
çırçıplak gelmekte bir mahzur görmüyor
lar. Kırmızı derililer mıntakasına girmi
şiz hissini vereh manzara ile, gözlerimiz 
bu derileri bakırlaşmış ve haşlanmış pa
tatese dönmüş insanları yadırgamıyor 

değil. Önüm sıra heyamola ile ındirilen 
ihtiyar bir kadın bunları görünce: 

- A, destur ayol, diye hayretini gös
termekten kendini alamadı. Bunlar da 
kim?. Vallahi kıyamet alameti bunlar .. 
Bilmem hangi kitabda yazarmış, rahmet
li Kızıltaşın hafız söylerdi. Kıyamete ya
kın insanlar çıplak gezeceklermış. İşte 
vallahi doğru .. tüüü .. töbe estağfurullah .. 

Trenden inince halk iki kısma ayrılı
yor 

Bir kısım halle plaja, diğer bir kısım da 
bahçe tarafına doğru gidiyor. Bir kala
balık, bir kaynaşma ki ıormayın! 

Dönüş tam manasile bir melodrnm. 
Trenin hali görülecek §ey.. ayağını ko
yacak yer bulana ne mutlu.. çocuğunu 
kaybedenler, yarısı binip yansı aşağıda 
kalan gruplar .. ve mevki farkının kaybol
masından hasıl olan şamata .. 

Trenin içinde bile o dar yerde çütetel
liler, gazeller birbirini takib ediyor. 

Yazımı bitirirken acizane bir tavsiyem 
var: 

Zinhar kafanızı. dışarı uzatayım deme
yin, çünkü ispirtonun asi Meksikalı ge
neral gibi ihtilal çıkardığı midelerin ser
pintisi yüzünüze çarpabilir. 

Her istasyonda en az beş dakika fazla 
duruyoruz. Yalnız kalabalık ıçin değil .. 
zira her istasyon arası, aşağı yukarı po
lise teslim edilmesi icab eden birkaç ki
şi bulunuyor. 

Nttsret Safa Co§kun 

- - - - ~-~--
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18 haziran tarihli 
bilmecemirde kazananlar 

18 haziran tarihli bilmecemizde ka -
zananları aşağıya yazıyoruz: İstanbul -
da bulunan talihli küçük okuyucula -
rımıı:ın pazartesi, perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden a'lmaları liı.zımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
Şlşli ilk okul talebela-inden Feriha 8ağ -

lam. 
MUHTIRA DEFTERİ 

mid elektrik fabrikasında Zeytinlili Hu.san 
!§Ik, İzmir YenikaYnklarda 89 numaralı ter· 
tlhanede İlker Tartar, İstanbul Şehremini 
Zağarcıbaşı soknAı 3 numarada Kadri, İs .. 
tanbul Çarşamba orta okul 345 Fehmi Çön .. 
gev el. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Şehremini Ereğli mahallesi Bö~· 
rekçi sokak 35 numarada Nurcan, İstunbuI 
Eyiib vapur iskele caddesi 21 numar.ıdrı. 
Rahmiye, Erenköy Altınlarla Hoş sokak No. 
15 de Ülya, Çamlıca Alemdağı caddesi İma~ 
Etem sokak 8 de Füruzan Meriç. 

KİTAB (Son Posta hatualı) 
İstanbul şi§li Haliı.sk.argazi caddesi 365 nu- İstanbul Beşiktaş Abb:ı.sağn mahallesi Se-

rnarnda Saime, Kırıkkale jandarma karakol tamlık caddesi 49 _numarada Şaziye, İstan
komutanı Necatı kızı Giiler, Beyoğlu 29 un- bul Kızıltoprak H~eylnpaşa çıkmazı 26 nu .. 
cu Uk okul 4-A da Şule İstanbul Boğo.zlçi marada Bahtiyar, Izmlr Dolaplıkuyu cadde
Usesinden 199 Şeh1m Kn~seri inhlsarlarda sl 33 r.umarada M. Gıileş, Heybeliada postn. 
Mustafa Babiln oğlu' Talib, Küçükkuyu na- telgrar muvezzii Baykara oğlu Erol, Burs 
hlye müdürü kızı .Mehlika. Ziraat mektebi talebesinden 377 Receb Ka-

MÜREKKEBLİ KALEM na~, Çorlu ~alıkpazarın.da ~uru~ahvecl Hü .. 

(Son Posta hatıralı) 
Uşak Blrçik aşevi aşçı Üzeylr yanında 

Mustafa, İstanbul Kadıköy Yeldeğirmenl U-

seyın oğlu Omer, Mardm gumruk muhafnzn. 
mıntaka memuru Hulfuıl oğlu Coşkun, Çatal· 
ca Fcrhadpaşa mahallesi 15 numarada 'l'ur
gud, Adana Bebeklikillse karşısında 38 nu

~nhafız sokak 176 numarada Saime, Adana marada Kemal Edlrnede Muammer Balcı C 
~tikliil mahallesi 27 numarada Yaşar Türkiş, Iunun hemşir~ Necla. 

0 
-

I.stanbul erkek ~esi sınıf 1-C de Nejad, İs- RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 
tanbul Arnavudkoy Pala sokak No. 5 de Ay- .. _ .. 
dın, Cihangir Asmalımescid sokak No. 6 da Kutahya Kuçukçarşıda Balık kıraathane-
Leyli. sinde Muhsin, Tekirdağ Ertuğrul .mahnUesl 
BİRER BÜYÜK YAPl\'IA. TAKIMI Ş~fa sokağı 4 numarada Muall§., Izmir De• 

ğırmendağ Tirekt\l)ı caddesi 60 numarada. 
. Malatya_ pasta seyyar memuru Nazmı oğlu Mürvet, Samsun Irmak mahallesi Sahil 
Ibrahim, Izmir liman işleri idaresinde idha- cadde 158 sayılı evde Günsel E b • ... _1 ı"'t ·· .. ~ .. b . , r aa Lılıu. , -
u g1:1mrugu am ar memuru Avnl kızı Vıc- rnt katibi Tevfik kızı Gönül, İstanbul kız or· 
dan, Istanbul Fatih ı_ı lncl ilk okul sınıf 4-A ta okulu sınıf 2-C de 44 Bedia, İzmit Çu • 
da 20 numaralı Ali, lstanbul :Oavnd~aşa or- korbağ .mahallesi Bahariye caddesi d 52 
ta okulundan 69 numaralı Hüsnü, Is~nbul numarada Hesna, Çorlu bakkal Ahm~d e Ka
~ağaloğlu ~o~ okulu sınıf 2 de 603 ~lker, şif kızı Neza~at, Bilecik istasyon depo ~en 
Istanb~l 44 uncu ilk okul sınıf 4 de Türkan kızı Hasibe, Usküdar Kaptnnpaşa 73 numa
Aker, Istanbul Cağaloğlu erkek orta okulu tada Nihad, Kndınhan Bekir Yüksel of;lu 
sınıf 2 de 117 Doğan, Yenlnesll tık okul 2 den Haşmet Yüksel Adapazan semercll 
92 G .. k zı ' er ma -? ya. . . . hailesi Saraçlar sokağı 19 numarada Tekin, 

BffiER KÜÇUK. KUTU YAPMA Hayrebolu merkez okulundan 526 Ali Yüce. 
TAKIMI Eskişehir Hoşnudiyc Sökmen sokak ıo nu ... 

Turgudlu İstlklfil mahallesi Altıntaş sokn- marada Necdet, Havran memleket eczane
ğı 26 numarada Adil, İstanbul 14 üncü ilk sinde kalfa Hüsnü Gerel, Sındırgı belediye 
okuldan 256 Remzlye, İstanbul Karagümri.ik katlbi Hllmi oğlu Mehmed, Kütahya Küçük-
27 : nci ilk okul sınıf 5-A da 12 Asuman, iz- çarşı müskirat bayii Emin oğlu Nedim, Çor-• 
mir Denizbank şubesi tahliye memuru Zeki lu Cumhuriyet meydanı bakkal İhsan va .. 
Ay :ıtardeşi Safa, İstanbul Topkapı Fatma- sıtasile Muzaffer, İstanbul Tophahne örme· 
sultan mahallesi 26 numarada Rezan, Üskü- altı sokağı ı numarada Memduha, Beşik • 
dar Açıktürbe Gelinalayı sokak 23 numa _ taş Köyiçi Alaybey sokak Sıdkı Bey apar .. 
rnda Kfı.mron, İstanbul kız liseS! sınıf 7 de tımanı 9 numarada Halid. 
Türkan Doğano~lu, Samsun posta telgraf mu- KART 
habere memuru Necmi kardeşi Nizameddin. 

DİŞ FIRÇASI 

.__in_h_is_a_r_Ia __ r_U_._M_ü_d_ü_rl_ü~ğ-ün_d_e_n_:_I 
Yapılacağı ilan edilmi' olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin değİ§· 

mesi hasebile, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler a§ağıda· 
ki tekil dahilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı ;tihara almıya
rak hu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere İ§lİrak etmeleri lüzumu 
ilan olunur. l 4093) 

Saat 14 yerine saat 10 da 
)) 15 )) )) 11 )) 

)) 16 )) )) 13 )) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
İtfaiyeye lüzumu olan 3 projektör ile 1 Jeneratör açık eksiltmeye konulmu~

tur. Bunlara 700 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazıın müd:.irlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/7 /938 perşembe günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4009) (B.) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 
26 ncı tertib piyango biletleri için 140,000 türkçe, 10,000 fransızca el plimile 

10,000 resimli afiş bastırılacaktır. Temmuz 11 inci Pazaı1esi günii açık eksiltme 
ile münakasa yapılacnğınôan istekli olanların şartnamesini görmek üzere Pıy-.ngo 
Direktörlüğü Muhasebesine müracaatlar~ . 1090 .. 



ccSon Posta. nın zabıta romam: IS 
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Adasındaki Hayalet 

~-~~ 
:Yazan: Sapper Tiırkceye çeriren: Bunun Upkhfil 

Uzun boylu, muhteşem kadın 
Sesini hafifleterek ilave etti: 1 zım bir nazarla gözden geçiriyordu ki mt malıimatı edinmek istediğimdir. 
_Bu dakikaya kadar C. B. görünme· gururuna hayret etmemek mümkün de Bunun içindir ki yakın zamanlarda ce· 

di. ğildi. nubi Fransada bulunrnlli olması benim 
Drununond: Arkasında siyah bir kürk vardı ve gözümde pek mühimdir. Orada acaba 

· _ Daha erken, cevabını verdi, hoş yegane mücevherini boynundan sar - ne kadar kaldı? 
gelse de kendisinden hiç bir şey çıka- kan fevkalade büyük bir tek sıra inci - İngiltereden hareketinin tarihini 
ramam. Şimdiki halde muhitin havası teşkil ediyordu, fazla olarak bir par - biliyorum. Tamam 15 gün oldu. Zira 
benim için kafidir. mağında da yüzük vardı. tayyare ile hareketinden bir gün evve-

Alyi; Kadın görünmesinin uyandırdığı te- lisinin gecesi buraya gelm~ti. 
-Alis belki size yardım edebilir, de- siri farketmiş görünerek arkasmda (Arkagı var) 

<li. Müessesenin ilk açıldığı gündenbe- daire müdürü olduğu halde salonu bir ••••••••••••••••••••••••••• : ................................. . 
ri buradadır. Hop, işte benim kafile, baştan bir başa geçti. Bu müddet zar • 
şimdilik Allahaısmarladık, eğer bir fında Burton bazı masaların önünde 
şeye ihtiyacınız olursa yakınlarda bu- birer ikişer dakika durarak dostlarile 
llınduğumuzu unutmayınız. konuşuyordu. En son olarak Drum -

Drummondun dudaklarında bir te - mond'un masasının önünden geçerken 
bessüm dolaştı, şimdiye kadar kaç defa iki erkeğin nazarları karşılaştı. Bur!on 
arkadaşlarının yardımına müracaat et- durdu, hafızasını birden toplıyamamış 
rnişti kaç defa yardım görmüştü? gibi: 

Bi;den tebessümü dudaklarından si- - Bana öyle geliyor ki yekdiğerimi-
lindi, şimdi garip bir hissin tesiri .. al - zin yabancısı d:ğ~.liz,. dedi. 
tında bulunduğunu duyuyordu. Gozle- Drummond gulumsıyerek: 
ri bulutlandı. Hayalinde Kabare tama· - Mırtır Burton bir kokteyl partisi:lde 
men silindi· orkestra, kadınlar, mu- yekdiğerimize takdim edilmiştik, ceva
havere sesle;i sustular. Silinen hakiki bını verdi. Hatta yanılmıyorsam o gün 
dekorun altından hayali bir sahne yük- ayağınıza bile basmıştım, adım Drum· 
seldi. Bu bir harb meydanıydı, mey- mond'dur. 
danın ort~ yerinde hnki üniformalı ?i~ - Evet, evet, şim?i pek iyi hatırlı -
zabit yatıyordu. Yüzü bir çarşaf gıbı yorum. Bonsu~.a~. Mıs _Blakst~n .. 
bembeyazdı. Sessiz nazarları neden Genç kıza kuçuk, hımayekar bır se
ayağa kalkamadığım soruyor gibiydi, lamla ilti~.at etti. Sonra tekrar deli -
uzaktan mitralyöz sesi geliyordu. • kanlıya donerek: 

_ Ne düşünüyorsunuz Hugh? - Fakat buraya ilk defa gelmiyor 
Drummond silkindi. Suali soran A - musunu~? 

1
. d" - Evet, çünkü şimalde, seyahattey-
ıs ı. 

Sükunetle: dim. 
_ Geçmiş zamanları düşünüyorum, - Avlanmak için mi? 

dedi, bir harb sahnesi gözlerimin ö • - Evet: ?utherland'da. . . 
!'Ünde canlanmıştı. Ne garip, hafıza - Pekala, fakat madem ki şımdı 
hazan insana tuhaf oyunlar oynuyor. ~o:-Dore ~le ta_nışmış bulunuyo~su~~z. 

Genç kız boş sandalyeye otu:arak: . u.mıd ederım ki. artık s.ık s_ık gelırsınız, 
_ Halbuki ben maziyi degil, halı zıra burası benım eserımdır. 

d.. ·· mekte oldugw un uzu tahmin etmi~- Selam verdi ve ağır ağır yürüyerek 
uşun b' lilrt ld" w · k d 'tt' tim, dedi. Sonra şen bir sesle devam et- ır e ge ıgı a •mm yanına gı ı. 

ti: 
- Buraya ilk defa olarak mı geliyor-

sunuz? · 
- Evet esasen İskoçyadaydım, he-

0nüz dönm'üştüm. Doğrusu iyi bir ka
bare. Burasını paraca idare eden Çarls 
Burton isminde biriymiş öyle mi? 

- Tanır mısınız kendisini? 
Genç kız lakayd bir eda ile sormuş

tu. Fakat Drummond hemen gözlerini 

kaldırdı: 
- Ben mi? Pek :w1 fakat siz tabi! ta-

nırsınız? 
- Evet. Londrada bulunduğu zaman 

buraya sık sık gelir. 
- Hoşunuza gidiyor mu? 
Genç kız ona gene küçük adı ile hi-

tap etti: . . . 
- Azizim Hugh, bizim vazıyetımız • 

de olan genç kızlar bu büyük adam 
hakkında mütalea beyan etmek hakkı
na malik değildirler. Hayatımız onun 
arzusuna tabidir. 

Drummond misafirini inceledi. Son-

ra: 
- Bu cümle ile demek istediğiniz 

nedir? 
- Hiç. Söylediğim sadece, ölüm ve 

havat hakkı Sezarmdır, hükmü istinaf 
ve w temyiz edilemez. cÇıkınız• derse gi· 
derim ve mevkiimi kaybetmiş olurum. 

- Buradaki meşgaleniz nedir? 
- Bu, büyük adamın katiplerinden 

biriyim. 
Drummond bir daha sordu: 
- İşinizi seviyor musunuz? 
Genç kızın dudaklarından kısa bir te

bessüm geçti: 
- Nefret ediyorum, dedi, ama işim-

den değil, adamdan. 
Drummond elini genç kızın kolu ü-

zerine koydu: 
- Yavaş söyleyiniz. Bahsettiğiniz 

adam içeri giriyor. 

• 
Kabareye birden sükut çöktü. Gar-

sonlar ile metrodoteller kapının önün
de, hiç şüphesiz Burtonun refakatinde 
bulunan kadından dolayı hemen hemen 
rükua varmışlardı. Kadın uzun boyluy
du. Mükemmel bir vücude malikti ve 
kabareyi yüksekten inen öyle mutaaz-

Drummond dikkatle onlara bakıyor
du. 

Alis: 
- Kadın tabiatin muhteşem bir ese

ridir, değil mi? diye sordu. Adam onu 
acaba cNis• şehrinde mi bulmuştur, 

diye düşünüyordum. 
Drummond gözlerini genç kıza çe • 

virdi: 
- Nis şehrinde mi dediniz? 
- Evet, zira Burton cenubi Fransa-

dan henüz gelmiştir. 
- Öyle mi? Enteresan şey doğrusu! 
Bu defa gözlerini kaldırmak sırası 

genç kıza gelmişti: 
- Bu seyahatin sizde merak uyan

dırmasına memnun oldum. Zira şah -
sen ben gidip gelişlerine tamamen ıa
kayd kalırım. 

- Alis1 bana söyleyiniz, niçin bu 
adamdan nefret ediyorsunuz? 

Genç kız: 
- Nefret etmek, belki yerinde bir 

kelime değildir, fazla gelir, bununla 
beraber sanırım ki adamdan nefret edi
yorsam bu, kendisine bir zerre itima
dım olmadığı içindir. Ne pahasına olur
sa olsun kendisine hiç bir şeyi tevdi 
etmem. Tamamen vicdansız bir adam
dır. 

- Bu, sadece bir his midir, yoksa 
hakkında bilinen bazı malfımata mı is
tinad ediyor? 

- Vallahi, bir bankayı soyduğunu 
işittiğimi söylemek istemiyorum tabii, 
fakat emri altında çalışanlara nasıl 
muamele ettiğini bir defa görmek kıy
meti hakkında fikir edinmeye kafidir. 

Drummond'a garip bir şekilde baktı, 
ağır bir sesle: 

- Bu adam sizi çok alakadar ediyor 
galiba? diye sordu. Delikanlı açık 

kalblilikle: 
- Evet, dedi. Maamafih dünyada en 

istemediğim şey. kendisinin bu nlfı.ka
yı sezmesidir. 

- Ketumluğumdan emin olabilirsi -
niz. Fakat niçin sizi bu kadar aiakadar 
ediyor, burası bir sır mıdır? 

- Evet bir sırdır. Size şimdilik söy
liyebileceğim şeyi adam hakkında aza-
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SOLDAN SA<iA: 

l - Camilerde ezan okunan yer - Bir tane. 
2 - Adada oturan - Terzilerin yaka içine 

koydukları sert bez. 
3 - Kötek - Beyaz. 
4 - San'at - Ecnebi. 
5 - Cemi edatı - cı:Ev• kelimesi mefulü • 

lleyh şeklinde. 
6 - Birkaçı bir arada. 
7 - Atmak masdarından sıratı şartlye -

Hatırlamak. 

8 - Dair - Bir erkek ismi. 
9 - insan. ona baktığı zaman içinde ken

dini görür - Eklemek masdarından 
müzarll mütred üçüncü şahıs. 

10 - Borçlu - Ced. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

1 - Nişan - İsim. 
2 - Tedvir etme - Dadı. 
3 - Mevlevilerin çaldıkları ağır çalgı - Bü-

yük tepsi. 
4 - Eğlence - Fıiruht eden. 
5 - Arab yazısında bir nevi yazı şekil. 
6 - Birlikte. 
7 - Yardım. 

8 - İçinde hamur yuğıırulan kap - Bir sı
vacı aleti. 

9 - Yer - Ressamların üzerine boya koy
dukları dairemsi sini. 

10 - Çorba içmek için kullanılan şey - icar. 

' 
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Evvelki bulmacanm halleditmif ıekU ...............................•.............................. 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbetçi olan eczaneler şunlar • 
dır: 

İstanbııl cibetfndekiler: 
Aksarayda: <Eşref), Alemdarda: {Ab -
dülkadlr>, Beyazıdda: (Belkis), Samat
yada: CTeofllos>, Eminönimde: <Hüse -
yin Hüsnü>, Eyilbde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: CVJtali>, Şehremininde: (Ham
di), Şehzadebaşında: (İ. HalU>, Kara -
gümrükte: C Arif), Küçükpazarda: CHu
hisi), Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: (Mattoviç), Yüksekkal -
dırımda: CVingopulol, Galatada: <Mer -
kez), Taksimde: <Kemal - Re bul), Şlşll
de: (Pertev>, Beşlktaşta: (Süleyman Re· 
ceb). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: <imrahor), sarıyerde: <Os
man, Kadıköyünde: (Büyük, Üçler), B!l
.;rükadada: WfuasS. Rıza>. Heybelide: 
<Tan:ıo>. 

1 Harici Askeri Kıtaatı hanları 1 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 32000 kilo pamuk 

çorab ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/7/938 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3658 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 245 kuruş mu .. 
kabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan hergün öğleden 

sonra alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saa-
tinden en az bir saat evvel komsiyona müracaatları. (31) (3595) 

-,, .. 
""""""' 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli 1. Teminatı Ek. şekli Eksiltme tarihi Saati 
Ton Lira Lira Ku. 

Kuru ot 360 6300 4n 50 Kapalı zarf 5/Temrnuz/038 11 

• 360 7200 540 • • ' ·- ı:; 

• 180 3600 270 • • 17 

• 492 9840 738 • 6/Temmuz/938 il 

~· • 360 9000 675 • • 15 
• 240 4800 360 • • 17 

2. SV. Tümen Birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı altı kalem kuru ot 
ayrı ayrı ·ihale edilecektir. Şartnameyi okumak itisyenler hergün m\inakasaya 
gireceklerin 938 senesine aıd Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat 
evvel Lüleburgazda Tüm Satınalm;ı Komisyonuna müracaatları. c.22. c3128e 

Tümenin Adanadaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 81000 kilo s:ğır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 20250 lira ilk tem.inab 1518 
lira 75 kuruştur. İhalesi ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15 dedir' Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Adanada Askeri 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. c43• c3857• 

Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeyağı kapalı zarfia 
satın alınacaktır. Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 66400 lira biçilmiştir. 
İhalesi 15/Temmuz/938 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevld 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mu -
kabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, D. Bakır Levazım amirlikleri Bursa, Adana, 
Isparta, Urfa Tümen Satınalma ve Çlnakkale Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonlarından alabilirler. Mezkur şartnameyi görmek istiyenler de adı ge
çen Ko. !arda parasız görebilirler. Talihlerin ihaleden bir saatt evvel teminat 
akçeleri olan 4980 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddesindeki vesaik ila 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. c47• c3955> 

Pınarhisar civarında bulunan kıtaat iç in 470000 kilo kuru ot kapalı urfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda ya .. 
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat edebi· 
lirler. Eksiltmesi 20/7/938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. İlk teminatı 
1146 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme saatinden bir saat evvel 
teminat ve teklif mektublarile icab eden sair vesaikin komisyona tevdiL Mu-
hammen fiatı 15275 liradır. c400h 

Safranbolu piyade alayı üıtiyacı için beher kilosuna tahmin edilen 25 lturuı 
olan 63000 kilo et ile, beher kilosuna tahmin edllen fiatı 12 kuruş olan ı:;.t{)OO 

kilo un kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. Et şartnamesini parasız ve un şart
namesini 152 kuruşa almak ıstiyenlerin her gün alay satınalma komisyonuna 
müracaatları. Etin ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş ve unun ilk teminatı 2286 lira
dır. Unun ihalesi 16/7 /938 Cumartesi günü saat 11 de ve etin ihalesi ayni günün 
saat 12 dedir. Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile beraber tekli! mektublarmı üıale saatinden en az bir 
saat evvel Safranbolu alay satınalma komisyonuna vermeleri. c4002• 

~ 

Kırklareli Tümen birlikleri için 90000 kilo pilavlık pırınç kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 24 kuruş oJup 
tutarı 21600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır. İhalesi 21/Temmuz/938 Perşem
be günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini hcrgün Tümen Satınalma Komis· 
yonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektublarını havi ?.arflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline 
kadar Kırklarelinde Timen Satınalrna Komisyonuna vermeleri. 

Kırklareli Tümen birlikleri için 160000 kilo bulgur kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 14 kuruş olup ilk temi
natı 1680 liradır. İhalesi 20/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 17 dedir. İstekliler 
şartnamesini hergün Tümen Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihlerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi 7.arlla
rını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Sa-
tınalma Komisyonuna vermeleri. Tutan 22400 liradır. c4029• 

lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 1 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için 46 kalem akkümüldtör tamir malzeme
si 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda pazar lıKla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 500 lira olup ilk teminatı 37 buçuk liradır. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3997:t 

,.,.,.,,,. 
50 gramlıktan bin gramlığa kadar yüz bin aded ilaç şişesinin kapalı 7.al'fla ek

siltmesine talib çıkmadığından 6/Temm uz/938 Çarşamba günü saat 15,30 da Top. 
hanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5650 lira ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ıvesikalarilc beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. c403h 

,.,.,.,,,, 
Beher kilosuna 4 kurUJ tahmin edilen 180 ton meşe kömürü 15/Temmuz/938 

Cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklıle rin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c4033• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanlan 

14/7/938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi Ga .. 
zete, Ankarada Ulus ve İstanbulda Son Posta gazetelerile ilan edilen Vida ve 
·Perçin çivisi şarinamesinde değ.ifiklik olduğundan mezkur ilan hükümsüzdür. 

c3878t 



4 Temmuz 8 

d. kt• v • Mısır - Türk atletizm Hatay 18 sene ır çe ıgı müsabakaları 
yetimliği dün unuttu oz~~~~.~ 1~Ş~~;~ıe~ 

.. bakımından bizden ustündur -veresı .. 
ler. Bunun misalini gene SOO de gor -

d~. . -
Ayni müşahedeyi başka bır musa -

bakada bulamazdık. Çünkü bu yarış 
müstesna diğerleri başlamadan evvel 
değişmez' neticeler arzediyordu. 

Organizasyon hatası namı altında 
havaya veya suya müstenid te~kidler 
serdedemiyeceğim. Ancak, bilhassa 
yabancı atletlerin ve yeni elemanların 
ki -bizdeki atletler sporun bu saha
sı için, halk için olduğu kadar hak.~m
ler için de yeni ve yabancıdır- mus:: 
bıkı tefrik etmek imkAnını ve~egı 
kolaylaştırmak için sporcuları~ go~ -

.. d bır' er numara görmeği ısterdik.. 

1 Başvekil şehrimizde 1 

· sun e . d b' 
Bu eksik bazı ahval ve şeraıt a 1 

- BCl§Ve~l istasyondan çıkarken .. • • 
linde tel.Afisi jmkansız karışıklılqara (Ba.ı tarafı 1 inci sayfada} ı susi bir. vagonla Milli Mudafa~ Vektl~ 

Orgeneral Asım şerefine Baylan da verilen ziyafetten bir ıintı'ba 

(Baştarafı l inci sayfada) 

BUyllk AtatllrkUn eseri 

haksızlıklara yol açabi~ir. a neral Halis Bıyıktay, Merkez Ko~uta- Kazım Özalp İ.stanbula gelmiştır .. _A~~ 
Bundan sonraki musa~?kalan dah. nı General İhsan Ilgaz, Emniyet Dırek- ekspresle De.J?ızbank Umum Mudilril 

iyi bir şerait dahilinde mutalea edebı- törü İktısadi mehafil ve deniz mehafili Yusuf Ziya Oniş de Ankaradan dön • 
. leceğimizi ümid ederiz. Nok~yı koy : erkim, gazete mümessilleri ve büyük müştür. 

madan evvel bir eksiğe daha ışaret e bir halk kalabalığı istikbal etmiştir. Hafta tatilini geçirmek. üzere evveı.. 
deceğim: . • Başvekil, istikbale gelenlerin ayn ki sabah şehrimize gelen lktısad Vekm 

Orgeneral, yanında Cevad Açıkabn ol
duğu halde bana şu sözleri söyledi: 

- Bu büyük eser yalnız ve ancak Bil-
' yük Atatürkün eseridir. 

Antakyada neşredilen resmi tebliğ 
Antakya, 3 (A.A.) - cHavas ajansı bil

diriyor::t Türk - Fransız crkanıharbiye 1-
tilaflrırınm imzasından sonra aşağıdald 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Dost memleket sporculanle c~e~a~ ayrı ellerini sıkıp iltifat ettikten sonra Şakir Kesebir dün akşamki ekspres1E! 
eden bu müsabakada İstanbul bölge halkın önünden geçerken ~iddetle al - Ankaraya dönmüştür. 
sinin idarecilerini, ve ~unl~ın ~aş - kışlanmış, rıhtımda bulunan Acar mo- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya buaün.-
kanını görmek bizim içın bır ha ' vl.ef törüne binerek doğru Savarona yatına lerde Ankaraya gidecektir. 

k 1 · in de muhte 1 t Atat·· k sahaya gcl~e o~ ar. ı~ gitmiştir. Celfıl Ba~a~ ya ta ur ·e Maliye Vekili 
bakımdan bır vazüe ıdı. . tazimlerini arzctmıştır. . 

Bunu her suretle ihmal etmış ol- Başvekilimiz birkaç gün İstanbulda Ankara 3 (Hususi) - Malıye Vekt. 
duklarını esefle kaydediyorum!.. kaldıktan sonra tekrar Ank.a~aya gi - li Fu:ıd Ağralı bu akşamki. 19, 15 tre " 

Serbest gUreş mUsabakalırı aecek, kısa bir zaman sonra lstanbula ?ile Istanbula ~are~et .etmıştir .. Vekil 
.. . ~ e müsabakala- gelip bir müddet istirahat edecektir. ıstasyond_a vekalet ilerı gelenlerı 1ara .. Türkıye serbest gıı_: ~. T k . sta- Dün sabahki eksprese bağlanan hu- fından ugurlanmıştır. l'? 9 Temmuz pazar gunu a sun 

dmda yapılacaktır. 

BarutgUcU sahasmdaki maçlar 

29/5/937 tarihli muahede mucibince 
akdedilen itilaf Fransız - Türk erkanı
harbiye heyetleri tarafından bu sabah 
Antakyada imza edilmiştir. Bu itilafm ga
yesi, Sancağın mülki tamamiyetini ve si
yasi statüsüne riayet edilmesini temın et
~k üzere iki ordunun muhtemel bir teş
riki mesaisini hazırlamaktadır. lki erkA
nıharbiyc mümessili bunu müteakib Fran 
sız ve Türk kıt'alarının Sancak'dakl fn. 
aliyet şekillerini tanzim eden merbut pro 
tokolu imza etmişlerdir. 

. Dün Barutgücü sahasında yapılan 
Hey'et Hataydan aynllrken büyük 

tezahürat yapıldı 
Yakında başlıyacak olan bu faaliyetin 

tarihi Fransız ve Türk hükumctlcriııcc 
tesbit edilecektir. 

Havas ajansının haberi 
Antakya 3 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Türk ordusu erkanıharbiye 

ajansı 

ikinci 
reisi general Asım Gündüz'ün iştira ~ 
kiyle Şark kıt'aları yüksek kumandanı 
Orgeneral Hutzinger'in riyasetinde top 
lanan Fransız - Türk erkanıharbiye 
hey'etleri konferansı mesaisini bitir -
miştir. Hnzırlanan itilaf iki tarafca sa
at 8 de imza edilmiştir. 

Malum olduğu vecbile bu konferans, 

Hataylı Türk ytıvruları Orgeneral 
Asımın elim öpüyorlar 

maçların neticeleri: 
Barutgücü il - Genç 3 - Eges,por A. 3 
Barutgücü I - Genç 6 - Ateşspor 1. 

Barutgücü B. _ 4 _ Harbiyeyılnıaz 

B. O. l 
İskenderun Sanciiğmtn mülkt tama - Barutgücü A - 5 - Harbiyeyı maz 
miyetini temin ve Fransız - Türk dost- A. o. .. ...... 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

luk bağlarını kuvvetlendirmek maksa- ..................... . 

dile iki hükfunet tarafından tesbit edi- •••-----------ı, 
len plana göre, Fransa ile Türkiye ara
sında aktedilen itilafların hey'eti mec-
muasında derpiş edilmişti. Aske -
ri işbirliği, dostluk misakı An-
karada parafe edilir edilmez 
askeri kuvvetler de müsavat esasına 
müsteniden derhal başlıyacaktır. 

Orgeneral Asım Gündüz, General 
Hutzinger tarafından Antakyadaki i -
kametgahmda şerefine tcrtib edilen 
kabul resminden sonra İskenderun yo
lu ile Türkiycye hareket etmiştir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞİRKET! 

TESİS TABiBi : 1863 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

P . Marsilya, N'ıs, Londra ve arıs, 

M ester'de Mısır, Kıbrıs, Irak. anç • . , 
ı Filistin ve Yunanistan da ran, F. 
Şubeleri, Yugosla\'ya, .~manya: 

Eli tabancalı işık 
= . ve Yunanist.mda Fılyallerı Surıye 

vardır. 

(Baştarafı ı inci sayjada) narından konsoloshaneye kadar otoma. 
Yaşasın Atatürk bille dakikalarca devam eden yolun ild 

Saat 10.40 da Orgeneral kapıya çıka- kenarı pencereler, tarasalar ınsanla do
rak askeri müfrezeyi teftiş ettı ve mfüc- ludur, yaşa ve alkış sesleri gökieri tutu .. 
akiben on beş otomobilden mürekkeb a- yor. 
lay c yaşasın Atatürk, yaşasıt\ Orgene- Hey' et öğle yemeğini İskenderun 
ralimiz, yaşasın heyetimiz, bravo, varol .. konsolosluğunda yedi. Yemek çok sa • 
sesleri ve sürekli alkışlar arasınaa hnıe- mimi bir hava içinde geçti. Ve saat 1', 
ket etti. cıe istasyona hareket etti. Konsolosluk• 

Hey'et yolwıa devam ederken la istasyon arası kesif bir kalabaııkla 
Evin önündeki meydanı dolduran hal- örtülmüştü. 

kın, on sekiz senedir çektiği yetimliği, General, istasyonda bekliyen z~vaı. 
yirmi iki gündür unutturan Türk ordusu- ayn ayrı veda etti ve cemaat mümcs ' 
nun mümessilini teşyi ederken ciuyduğu sillerine iltifatta bulundu. 
teessürü bütün Hatayın hakiki bayramı- ! 1İskenderuna hareket 
ru teşkil eden anlaşmaların imzası ve Tam saat 15, 15 de hususi tren İs • 
pek yakında Türk ordusunun kahraman kenderuna hareket etti. Kolone] 
Mehmedciğini selamlamak ümidinin ve:- Kole ile Generalin mihmandarı ve baş 
diği neş'e gideriyordu. konsolos ve İskenderun konsolos~ ve 
Arabalarımız bütün Antakya sokakıa- gazeteciler Payasa kadar Orgeneralı teş 

rını hıncahınç dolduran binlerce halk, yi ettiler. 

~ıırafı 1 inci ıııyfada bu hareketinden vazgeçirmek istemiştır. 
kacakları sırada Fakat hırsından ne yaptığını bilmez bir 

mektebli, izci, sporcu arasından ve bay- Payasda birikmiş olan yüzlerce haUC. 
raklarla, ampullerle ve defne Vt! söğtld hey'eti ayni coşkunlukh alkışladı va 

1 1 • dallarile süslenmiş olan takların altından bir askeri kıt'a ihtiram merasimi yap· 
Her lUrlU banka muame e arı geçiyor, muayyen mesafelerde yer almış tı. Hususi tren Payasda yirmi dnkiKır 

Hayik birdenbire hale gelmiş olan Halil: 
sevgilisinin kol!.ln• - Sen ne karışıyorsun diyerek bu 

yapar. olan askerl müfrezeler ihtiram vaziyetin- kaldı. Ve saat 16.20 de Ankaraya ha• 

\-••••••••·~~!~ de duruyordu. reket etti. 
dan sıyrılarak 8-U sefer de tabancayı Mihala tevcih et -
metre ilerde giden miştir. 

~ .............................. Bu fevkalade izdihama rağmen bü)T'.ik Mareşalin telgrafı 
................................ bir intizam göze çarpıyordu. Halk, heye- Payas 3 (A.A.) - Anadolu ajansının 

bir delikanlı ilet İşin fenaya sardığını gören Milıal se- s o D p o s ta 
genç bir kızın ya- lameti kaçmakta aramış, fakat bir, iki 

nına koşmuş ve kı.. adım atar atmaz sırtından birbiri ar - k::::~~==:=:::=~~::==::~~~t ~ı~ 
mi S!yas1, Havadls ve Halk gaze es zı kolundan . tutn: . kasına aldığı iki yaranın tesirile bay - Yev ' -····-

rak beraberındekı Ağır yaralı Mıhal gın bir halde yolun kenarındaki hen _ Yerebatan, Çatalçe§me soksk, 25 
gençle gezmesine mani olmak istemiştir. değe yuvarlanmıştır. t S TAN BUL 

Bu kız Hayik'in hemşiresi Maryadır. Ya- Halil de boşalan tabancasını cebine L----:G::-a-ze-:t:-...e:m:-;iz::d;:e:--:ç:ık~a::n:--:;ya;::zı;:--:v;:el 
nındaki delikanlı da Büyüklangada Zin- yerleştirdikten sonra Yenikapı istika - resimlerin bütün hakları 
dandelen sokağında 6 numaralı evde o- metine doğru kaçmağa başlamıştır. Bu mahfuz ve gazetemize aiddir. 
turan saatci Halildir. Halil, Hayik'a ne S!rada geçtiği taşlı bir mahalde düş -
istediğini sormuş, o da yanındaki kızın müş ve başından hafif surette yaralan
öz hemşiresi olduğunu ve derhal onu bı- mıştır. 
rakıp g.tmesini ihtar eylemiştir. Halil Aksaray karakoluna mensup polisler 
bu sözleri dinlemek şöyle dursun, kızın derhal faaliyete geçmişler ve faal J:o
koluna sımsıkı sarılmış ve onu bırakma- miser Niyazinin aldığı tertibat saye -
mak istemiştir. Bunu gören Bayık karde- sinde kalabalık bir halk kütlesi içi!ıde 
şinin üzerine hücum edip onu Halilin e- izini kaybetmeğe çalışan katil ile bir -
linden almak istemişse de Halilin taban- likte hadisede aHikası olanların cüm -
casına el attığını görünce kacmıya bnş- lesini yakalamışlardır. 
lamıştır. Müdhiş bir tehevvüre kapılmış Yaralı sıhhi imdad otomobili ile Cer 
olan Halil, arkasından birkaç el ateş et- rahpaşa hastanesine kaldınlmış fakat 
miş ise de kurşunların hiçbirisini de isa- ifadesini almak mümkün olmamıştır. 
bet ettirememiştir. Tahkikata nöbetçi müddeiumumisi 

Bu arada bahçelerinin önünde bulu- Ziya el koymuştur. 
nan ve sililh seslerini işiten Hıristonun ··········•!:••••·· .. ······················••••··············· 
oğlu 17 yaşında Mihal, hemen aı~arı fır- Dr.. HAF iZ CEMAL 
laınış ve Halile hitaben: 

(Lokman He~) 
Dalıllf7• ml&ebusm: Paat:dan maada 

- Bu yaptığınız ayıp değil mi?Ya attı
fınız kuI"§Unlar lsa bet etseydi ne yapa
caktınız? diyerek hAlA Hayık'ın arkasın
dan alet etmekte devam eden HalUi llfonu 12191 - llOH 

lma'tln (1 - •> Dlft.D10l• nuaara 1°'9 n ı.-

ABONE FIATLARI 
=ı====:====:====:===~ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

TttRK1YJ!! 
VUNANİSTAN 
ECNEBİ 

Kr. Kr. Kr, Kr. 
1400 '160 ·ı-40-0-ı--150--11 

2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurqştur. 

Gelen evTalı geTi VeTilmez. 
llanlaTdan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

- ............................................ , 
~·· i Posta kutum: 741 İstanbul 

1 i Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 İ 
'·····-·······································-

tin gelişindekinden daha kalabalıktı ve hususi muhabiri bildiriyor: 
çünkü diğer unsurlar da merasime işti- Genel Kurmay Başkanı Ma~~şal 
rak etmişti. Fevzi Çakmak, Orgeneral Asım Gun .. 

Top boğazında düze aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 
Saat 11 de Bedire köylülerinin muhab- üç haftadanberi geceli gündüzlü da 

bet ve alkışlarını topladıktan sonra saat vam eden çetin mücadelenizle başarı .. 
11.10 da Top boğazına vardık. Burada lan bu muvaffakiyetten dolayı teşek .. 
Kırıkhan ve Reyhaniye mümessillcrı bek- kür eder, başta siz olduğunuz halde 
liyordu. Heyet otomobillerden in~ı ve i heyet~izi. teşkil .. ıcd.en arkadaşlannu .. 
Orgeneral Antakyalılara veda ettıkten zın gbzlerınden o~.ı.r:!: ...................... _ 
sonra bir süvari müfrezesini teftiş etti. .............................. . 

Baylan sırtlarında 
Şimdi Baylan sırtlarına tırmanıyoruz. 

Bu sırtların ve etekteki manzaranın gü
zelliğini karilerim şübhesiz öğrenmişler
dir. 

Sıra sıra mor dağlar, yaklaştıkca san, 
kırmızı, yeşil renklere münkalib olurken 
artık gittikce uzaklaşan Amik ovası, A -
mik gölü ile yeşil, gri ve kırmızının her 
türlü nuansından yapılmış renkli bi .. de
nizdir. Mütemadiyen viraj dönüyor, her 
dakika yükseliyoruz. İşte Bnylcın gidi
yor, biraz sonra da baştan başa dornm
mış olan Baylan. 

Halk bütün çılgınlıjile alkışbyor 
Halk bütün çılgınlığile alkışlıyor, bi

raz sonra tekrar iniyoruz. Bu sefer man
zara kadrosuna uzakta İskenderun lima
nının koyu, mavi, gri renal de eir1yor. 

Saat 12 de İskenderundayıı. Şeltrin ke-

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA~ 

TüTkiyedeki ŞubeleTİ ı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamf)' 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtandalıi Şubelm: 

SELAN!K - ATİN~ 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar aervial .................... 
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Rad olin Kul anmak 
Ve sabah, ögle ve akşam, her yemekten sonra niçin 

onunla dişleri temizlemek l&zımdır '! 

Çünkü 
Ağız mtitemadiyen faaliyette olan ya daima 
mikroblann yatadığı bir uzuydur. Her yemek
ten sonra dişlerin boılukluına kırıntılar dolar. 
Onlann tahammürii hem diıleri çtlrütür, hem 

diı etlerinde iltihab hutule getiren ifrazat ya
par, mikroblar çoğalır. Geceleri ham olan if· 
razat ise sade dişleri değil, btıtün hazım ciha
zını bozar. Ditlerinizin aağlamhğını, midenizin 

---------- bozulmamaıını, ağzınızın güzelliğini iatiyorsanız, ----------

Sabah -öğle ve akşam, her yemekten sonra 
RADYOLiN KULLA.NINIZ 

~ .................................................. .... 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulibmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannızı alma -
yınız. 

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

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

ODEON 
Değerli san'atkAr 

M ü N i R NUR E D D i N'in 
SON OKUDUGU 

Nr. 270907 - Bir n••'• yarat hast• gönUI 
Bu ••vda ne tath yalan 

Plağı piyasaya çıkarılmııhr. , 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarmm ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğ'..i 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudralan ve ne de çok ıtina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhall" 
sa yavruların cildleri ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak va -
pılmıştır. 

~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ····•··••··•···••·······•············•·••···•···•····••·•••••• 

BASUR MEMELERINi 

REKT A ra!J ~di~i~. 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tnrlll iltibablannda, 
cerahatlenmiş fistllllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima 

muvaffakiyetıe şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, 

İSME;T SANTONİN BİSKÜVİTİ 
Bağirsaklarda yaşayan solucanlan düşfirür, bu suretle çocukların 

bUyUınesine, iştlhasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 
Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. 

ŞEF: MES'UD CEMİL'in 
idaresinde okunan 

17462, 17463, 17464 numarah 

KO UMBiA 
Plikl•nnı •r•rınız. 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahiltt 400 karuf 
ikinci •alıile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

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

Son Posta'nın ticari Hanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara. caddesi 

............................................................... 
' Son Posta Matbaası ................................ 
l Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

1 
· · S. Ragıp EMEÇ 

SAIUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

BiR Di 
SiVRiSi 

• 
1 
EK 

Müsaid bir yerde 4 ayda 5 milyar sivrisinek 
meydana getirir. ( jozef Tiyers, Paıkal Zukkarelli ) 

V•tandaf, gıdaaı kan ol•n bu bell tufanından korun 
Hiç kıymet verllmlyen bu mel'un dUfm•n llneelle kana. 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de an\1arı gibi mütemadiyen çiftle

şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç üreme neticesi kamn en haya.ti kısmı olan kırmızı yuvıtrlı· 

cıkları mabv ve hıarap olur ve sıtma meydan alır. 

• -OGE ·NIN B 
Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür. tali c-!a· 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczaned~ bulunur. 

... 1 

Kumral ve ıiyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir. 
Sabittir, sıhhi ve zararsızdır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANE.si 
Beyoğlu - İstanbul 

ANADOLUNUN HER VILA YETiNDE 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkarımı olduğu ıon model 

Tekmil Emayeli, Nikelli ve siyah 
SOBALARIN ve CIHAZLARIN 

Monopol satışı için her vilayette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
bir an evvel Şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda lstiklM caddesinde 
69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
~-~ DirektörlUğüne müracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35142 ~-" 

. Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 17494.66 lıra olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve raptiye
ler 20/7/1938 Çarşamba günü sa<lt 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi-
basında satın alınacakt1r. • 

· Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
·ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 

ı 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydaroaşada Te

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

~ 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan 1 No. lu liste muhteviyatı ile 140,000 lira 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı üçüncü grup lokomotif yedekleri 11/8/1938 
Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu İŞ{: girmek istiyenlerin 1 No. lu liste muh
teviyatı için 5500 ve 2 No. lu liste muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizı.rndır. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

WKARÖOLl 
En mükemmel blr sinir damlası 

Heyecan, Korku, Çarpınh, baş 
dönmesi ve baygınlıklara 

nihayet verdi. 

(3808) 

Kadınlar için 


