
· RUS 
mmuz 1N8 
CUMA 

• 
f 

.h lıı&poınaa ,.... t• Ali 1 ........ 

fd as fae "*"'•• ol:•ıesc t' ıı P 
TBLGRAl"m lılriıaei _, 9wı1'1(ın1&"'11 . 

...,_,.._C1Rlat6ot ..... 
eeııcı.rdtr. lt•pıııaler, 1Mr fi• fckrer...• 

--~· 
•• , •• 472 

Y•Zf ı,ıerl: Telefon 20827 
lu N-ni e No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Ver• Akpm Gazetesi lcıore. tıao Teı 20827 
Telp9f : ı.t. S... Ttılıııaf 

. ASKERLERiMiZ 

JlllQ• ip lıalduada 1ıq1a1en1e 
kat l lıbı ~ .. ermek meclıuri • 

etjade olu So"V)'et Hariciye 
Komiseri LitWıof 

HATAY'A 

cuzluk 

Yeni lr••••lar teblll 
-..ı.ce Rr•tl•" ,.n1-

lndlrll•c•lr 
Hllfllfl tıe:U.dotma/c: huwaunda 

CeW Bayar hükılmetmn rcıın
lcm Ntetııatik çalıpıcının bugiin

'°8'"- 1 mn ...., 1 ••> 

Mab'uslarımız 
Şehrimizdı 
Muammer Erit de 
Bu sabah buraya 

g eldl 
it Mıı- Umum lllldtlril ve 

Anbra meıı·- ·~ 
1ıa-.ıı ~tehi 
' 1 ••• ~. • -1A• .. 
• 'Ch ;~"'.,.. 

.-..ı.•·=· .............. 
ıı.a-' Miuular" .... ~ 

·'-'"'- ., ' ..... , '=· ,, 

-~ fEllldııdD GSl10luAa 

Burada bir hafta 
kalacak sonra iz. 

mite gidecek 
Allbra l (Bımıııl maJıalılrimlıı 

telefeala Mldirf7•) - ..... .... 
Celil BaJU JUlll •kpmlr! ... . 
pae lıqlaııaeak olu lılr 

...... lıaracl'8 t.t.. 

Maaş tJerildi 
Resmi daire w uıü eıı u terde. 

thıımuz IDHfl 1ıua6n veriJmlttlr. 

Çalışma 
Saati 
Yani u ,.ı ... gln IHr . .. 

t tatliılk edlHror 

1 " 

113 'ı' .... ... 
............. ',wıa ........ . 

• 'il ~ ... ..... 

trllı .... 111 ·!.!· -~!!!!2---~~~~ 

Ramf daire w miietN•ı.r- tAI~ 
ıle bu 1abcıhtan iıilım'en çaıı,. 

ka nan--· 
mühleti ma IGGd ..ııtiı IGat ıeki.ııdtıl 

fcııılam.lriT nretıe Olt dörde 
1cadllr dnatla edece~ " .at 
.1t le bıı gilıi ~ bpn-m" ·+.ııN . ... ---~ Bt ... bir tecı ....... .............. ..,.,~~ 

Jı1r.. Jel\.ll .. •ıı•• cru :t.ıv~Jlllilı,.... .. 
IPI&~ .. -

...... ~"!""""'--~--_,.--fPl--·-1~·· ~== 



~-SON TELGRAF- '1 T-emmuz 1 3! 

sonu 
Memlekette iş hacmini genişleten, 
vergileri indirerek halkın refahına 
hizmet eden bir Başvekil elbette 
ki bugün mazhar elduğu millet te
veccühüne hak kazanmış bulunuyer. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE -
B nşv~l<il -~elal Bayar Büyiik Millet Meclisinin yaz tatiline gir_ 

mesı munasebetıle beklenen nutkunu söyledi. Memleketin iç 
n dış meselelerini millet vekillerinin şahsında millete izah 

eden Başvekil o kadar Ç<>k muvaflakiyet mevıruuna temas etmiştir k1, 
bunların her biri ayrı ayn tahlil ve yazı ister. Nutkun en b lı vasfı 
olgun ve yüzde yüz realist bir hüviyetin her <iimlede sıhhatle tebarüz 
etme ·idir. 

Celal Bayar en kısa >amantla en riyazi ve yüksek muva!fakiyeller 
elde eden bir Ba~vekilrJir •·e tam manasile kamil, kılmil olduğu ka. 
ti.ar da enerjik ve dinamik bir hü,-iyet ilade.ıi içinde çerçevelenen bir 
devlet ricalidir. 

Ba vekilin nutlı.unıın en mühim noktal:ı.rmdan birini hiç şüphe. 
yok ki memleketteki rcfııha, kalkınmıya, iş hacmine ve gen~liğe olan 
qareti te~kll ediyor. 

On beş inkılfıb ~-ılı i~inde ve memleketin gösterdiği ihtiyaç nis. 
~tinde iistüste gelen vergiler Celil Bayar'm BaşvckiUiği zamanında 
mes'ud hi.r tesadüf ve idrak ile kaldırılmıya ba~lancyor. 

Kendi. ine has vakarlı tevazu içinde Celal Bayar bımu şöyle 

anlatıyor: 

•-Bu ene •·e hatta imdi kabul ettiğiniz kanunlarla hayvanlar, 
mıınzcıı<', kazanç, i. tihliik, damga, sinema ve tiyatrolar, iptidai mad
deler, ı;ümrük ınuafi ·eti gibi kanunlarla on milyon lira raddelerinde 
bir tahfif yapılmı lır.• 

Bir çırp.ıda ,.e bir 3·ıl bütçesi ıçinde on milyon lira birden de' lct 
hazine inden fcdakl'ırlığa katlanmak pek kolay ey değildir Fakat, 
halkın kalkınma mın, ekonomik , . ., endüstriyel faaliyetlerin inki_a_ 
fmm •·aridat temininde en büyük esas t~kil etliğini tam bir teenihe . 
ile kavramış bulunan rulist Başvekil hazinenin başka ba ka yollarb 
bu kayıbı kaıanaca; ına kandi.r. Halk ne kad3r zenginleşir H müesse
seler ne kadar kuvv<tlenir ve ticaret ne kadar genişlerse Mvl<I vari. 
dah da o kadar çoğalır ve tabı iliıt kolayla~ır. 

F.n basit bir lıakikattir ki devleti besliyen millettir. Za ·ıf rn 
cılız gelirli bir millet 5Uj u çekildikçe kuruyan bir çqlıyıın gibi niha
yet hus iyet \'e lıayatl~etini kaybeder. Vergi yükü altında ezilen ve 
ezildik~e de de•·let ına raflarını kar~ılamak için yeni verı:-iler ~·iikle
tilcn milleller de tıpkıtıpkısına o vaziyete düşerler, 

Sa) ın Ra~vek.il bııııun tamamile zıddı bir kanaat, tam vr realist 
bir yol tulmu olurak milletin bünyesini kun<tlendirmek. refahını, 
arttırmak, takatini yi\kseltmek tedbirlerine do~ru lıı,lanmıs V<' •. bıı

nnn ın ddı, nuıııe\ i fe) izlerini de almıya ha lamı~tır. 
Mernlrkette iş Jıacmini genişleten. ,·ergileri indirerek halkın re

fahına hizmet eden bir Başvekil elbette ki bugün mazhar olduiru mil
let te\ ecdıhüne tanıamile hak ve liyakat kaı.anm.ış bulunuyor 

. 
42 Erbaş --

Dün gemilere 
dağıtıldılar 

Etem İzzet BENİCE 

= 

KÜÇÜK HABERLER il 

İstanbul 
Muallimleri 
Edirnege 

ITürkkuşunda 
!veni mevsim 
Çalışmalarına başlandı 

Büyük inşa iş i ve erli mimarla 

Gidiyorlar fatanbuldan 95 genç 

Bir kaç yıl 
mimarlara 1 milyon 

içinde yabancı 
200 

T k d k ık h bugün İnönü kampına 
ra ya a a ınma a· h k . 1 

bin lira verilecek 
k ti . k d are et edıyer ar 

re e eri ya u:ı an MektE>blerin tatil olması mü -

görülecek nasebetile Türkkuşunda yeni 
Tralı:yanda General Kazım Di- mev ·m çalışmalarına hararetle 

rikin idaresi altı'ldaki geniş ve ba§lanml§tır. 

Türk mimarları yerli san'atkarlar ile yabancı
nın rolünün ve yerinin ayrılmasını 

temenni ediyerlar 
planlı kalkınma savaşını yakın _ Bu çalışmalar bilhassa İnönüıı.. 
dan görmek, eşslz w tarihi abi - de kurulan kampta tekasüf et - Şehrimiz mimarları büyük bir 
deleri tedkik etmek uzcre fstan- tirilınclctE>dir. Bu eene müteaddid faaliyetle denm etmkte olan imar 
bul muallimleri bır Trakya seya_ şehirlerimizde cTiixkkuşu• na ye- ı ve ~a i§lerimizd~ ecr.ebiden zi-
hati hazırlamışlardır. ni yazılan gençlerin hepsi pey _ yade Türk mimarının daha büyük 

İstanbul muallimleri, 4 ağustos derpey bu kampa gönderilm ğe bir rolü olduğunun nazarı dikkate 
perşembe günü ~hrımizden ha- başlanmıştır. alınarak kendı eleıranlarrmızın ya-
reket edecekler v~ doğruca Edir- Ezcömle, Adana, Konya ve Bur- pamı,yacağı zannolunan mimari ~-
neye gideceklerd•r. sa gençleri İnönüne varmışlardır. lrimizi eski bir itiyad olan yabancı 

İstanbulun yeni Türk.kuşu ta _ mimara vermekte devam edilme -
!ebeleri de Bursa ve Ankarada oL mesini arzu etmektdirler. Memle -
duğu gibı bugün trenle l:nönüne ket mimarisırun lcalkınması için bu 

Muallimler köycülük ve kül _ 
türcülük işınde Trakyada büyük 
başarilerini ve hamleluini her 

gün takib etlikler! General Kıi

zım Dirikin misafiri olacaklardır. 

hareket etmektedirler. Bugün tedbiri zaruri b..ılan mimarlar 
şehrimızden gidenlenn sayısı 95 şunları söylemektdirler: 
tir. Ayrlın. Ankaradakı motörlü - Önümüzdek• birkaç •ıl ıçin-

Edirnede 3 güıı kalınacaktır. tayyare mektebinde tatbikat gö- de yabancı mimarlara vcreceğı -
Dönüşte Alpullu ~ker fabrikası 
da ziyaret olunacaktır. 

ren 15 genç de ayın 9 unda İnö- miz mimarlık ucretin n ra ·amla 
nüne gideceklerd;r. ifadesi •h milyon •200• bin 1ıra

Garsonların yüzde on Şehri~ zde liselerin 
ihtilafı kendiliğinden Orta kısımları 
Hallediliyor Kaldırılıyor 

··-
i-liçbir müessesede müş- Bu kabil Hnıflara bu 
teriden gdrson bakkı ders yı"ınclada taiebe 

istenmiyecek ahnm:ıması 
Umumi bahçe, gaz:no, birahane kararlaştırıldı 

ve çalgılı ycrle~d~ ucuz fiatla 
halkımızın ıstira'ıat etme, din _ 
lenme \"c cğlenMeleriııi tcmın et
mek maksadile hazırlanan pro -
je mühim bir e sı daha ıhti,•a et
mektedir 

Yeni tarikler mucıbuıce tek -
mu müesse<>elerııı halktan, ayrı -
ca garson ücreti n~mile para 1 _ 
malarına kat'ivycn meydan \"e
rilmı) ecektir. 

Şehrlmızde bulunan liselerm 
orta sınıflannın tamamen kaldı -
rılması ıçın geç ::ı ne başlanmış 

olan faaliyete bu yıl da dc\•am 
edılmcsı kararlaştırılmıştır. 

Bu maksadla hem ortıı kısmı, 

hem de lıse sınıflıın bulunan İs _ 

tanbuldaki me,·curl lıselen orta 

dır. Bu yekun yalnız brrkaç yıl j 
zarfında inşa <.'ttireceğimi2 bü ük 1 
binaların mımarlık ücretıdır. 

Ezcümle 7 mılyonluk kamutay 
binası, 8 milyonluk Ankara tıb fa
kültesini, l,5 mılyonl k parti bi
nası, 5 milyonluk KaraLuk amele 

EcnebHsr için 
fa--da :ı bir roşür 

Gümrukler umum müdürlüğü 
yurdumuza gcjecek ccnebılcrin 

diğer birçok hususlarda olduğu gi
bi gümruk b"kımından da kolay
lık görmclcrinı temın ıçın yolcu
lara bilgi adlı broşur bastırmış _ 
tır Brosür türkçe, ingilizce, ıtal

yaııca, almahca ve fransızca ol _ 
mak üzere beş lisan üzennc h•
zırlanmış ve guze) fotoğraflarla 

suslcnmf$tır. 

şehri, 2,5 milyonluk Sıvas demir
yolu atelyesi, yarım milyonluk 
İstanbul adli,ye sarayı ve bazı kıi
çük ve büyük şehir plan işleri 
ve saire .. Bu binaiarııı proje hak
kı en kısa bir tahminle ve yüzde 
dört hesabile l. milyon 200 'bin !ı
ra tutmaktadır. 
Bu para harıce çıkacak bir J.ö -
vizdir. Bu suretle ortaya ktısadl 

bir mesele çıkıyo~ ve mukabilin
de satın aldığımız yabancı bir 
san'attır. 

Biz mımarlıkta henüz y hancı 
kıymetlere ihtiyacın•ız olmadığını 

iddıa edecek kadıır klS!I 'öıü lü 
değiliz. Ancak 30 m ·on liralık 

bir inşa ınde 'f'rll ııı:n'atkir ile 
yabancının rolünü ve yerini ayır
mak liırmdır. 

Bu üylik ~ faali)etımie ec
nebiden ~iyacle Türk mımarının 
rolü daha bü ·uk olduğunean asıl 
ona bu rol verilmelidir .• 

9POR 

Ok spor 
Oksporun at~ talıml rine yarın 

Okmcydanında devam edilecektir. 
Atı~lara >aat in ··rt buçukta baŞ
lanacaktır. 

DAVET 

Fatıh kaynı kaırlığındın: 

1 - 316-329 baka ·esıle 339-333 
dahil doğumlu gayri ıslum san'tkar 
erat celp ,.e evkolunacaktır 

2 - Bu doğumlulardan bedel \'f'r
me şartlarını haiz olanlar nakdi be
delleri 5/7 /938 akşamına kadar ka
bul olunacaktır. Bu suretle ek,erı yerlerde tat

bik edılen ve uırum:yctlc yiiz -
de 10 nisbetınd olan garson üc
reti yiızür;den muessesc s:ıhible - l 
rile gar orJar arasında ôtedcPberı 
devam eden ihtı "f da, kl'ndilı -
ğinden ortadan ~ lkmtı olacak 

smıflarından hiç birınl bu acrs 

senesinde d tal be a ınmm:ıası 

muvııftk g rulmilştür Bıı uretlf 

5 yıl ıçınde Iısel<,rde ora kısım-

Broşür yurdumuza gelen v~ 
yurdurr.uzdan giden yolc !arın 3 - Şııb de toplanma \'e sevk 
gümrüklerimizde gümrük muame- günü 6/7 /938 sabah •aat 8 dir. 
lelerini kola~ Iıklıı yap ırmalarıııı 4 Tayin olunan toplanma gü
temin içiı~ vojculara gümruk vr_ nünde müke!kflerın şubede bulun
ren, yasak olan, resimden muaf o. 1 maları, toplanml gününde ge\mi
lan eşyalarla Türk parası, dovız - 1 yenler 2850 yılı kanunla ceza gö
ler ,.e transı! yolcular lıakkınd~ receklerindrn IU·adarların buna 
mevzuatımızdaki hükumlerın e - meydan verme! rı tebhğ ve ilan 
saslı şekilde hu'.ıiı::ılarını muhtevi olunur. 

tır. 

Dığcr taraftan pa1.ar ve bay _ 
ram günlerinde mutad tarıkbre 
hiçbir zam yapılınanıasına da bil
hassa dikkat ol:.ın•caktır. 1 

Çapa markaya veri en 
yeni iht ~ ber~ah 

lar tedrıcı suret\e kald ılmq ola
caktır. 

5 ıncı sene nunda lıselcr aL 

nız 9,10 \'e 11 ınc; ını!lardln iba
ret kalacaktır. 

Dığer taraftnn şehrimizdt' <enı 

lise yapılmaması VC'ı 

da düşünülmektedır. 
ılmaması 

Yalnız artan li e talcbelcrıni o· 

kutırak zere bu k>bıı orta kı -

bulunmaktadır 

Yurdumu gPlen yıılcuıar, U-

Askerık şubesind' mevcut def
terlerde ka\ ı buluııam yan YD. 
Muhabre s ğm ni fchmet Ke
mal oğlu Ahmet R dın (43524) 
şube e muracaat etme i. 

Deniz gedikli erbaş hazırlama 
mektebını bitirerek gemilere t<ov
zı ol.man 42 erblljın veda mera -
stmı dun Kasımp:ı.şadakı mekteb 
bınasında icra olunmuştur. 

* Japonya yer· '"" müthı~ bir 
fel.Aket geçirmekt •dir Tokyovu 
sular basmış, 150 bın ev su altına 
kalmıştır. Ü'stehıc f'Vvelki akşam 
bir de zelzele o•muş, bu suretle 
halkın korkusu bir kat daha art -
mıştır. * Nafıa Vekilimiz Ali Çetinka
ya dün Ankarayll yarmı tır. 

Avnıpda emsılı olır. dığı gibi 

1

1 Türkı)·ede de Jk dC'f.ı tarafımdan 
1 

icad edılen PU'inc ur: torba! rının 
şek 1 ve renklerin namıma .oSci! E

den İktısad Vekiılett~ n (5515-5361-

sımları lağvecM r. li:; !erin bu sı

nınarının işgal e~1iklcrı sı.,ıflnr -
da yenı lise şube!crı açılacaktır. 

Afs S··r?"İsi 
Errınonu !Itlkevindcn. 

"letlerindc ve ba ajlarında buiu _ 
nan muaf <ati e•valarile beraber, 
gumrük resmıne ve3 a ınhısara tA
bi bütün eşyalarını gıimruk nıe _ 
muruna dö ru olarak be~an P<i• -
c klerd r 

Yolcuların beyanlıırı hıl&fına u. 
zerlerind ve a bagaııarında çı _ 
kan gümrük re ·minP veya ln.hlSll
ra tabi e v-a mfüıadere oluı acak • 
tır 

KASI PA!;iA. AD \>AZARl 
GÜREŞÇlLF.Rl 

.Adapazarı Gencay kulübü gü -
reşçılenle Ka ımpılia spor Bırliği 
güreşçileri arasın(!a yarın saat 14 
de müsabakalar yapılacaktır. Bu münast>hetle mekteb müdü

rü ve birincilikle mezun olarak 
Heybeli deniz lisesıne ayrılan 767 
Y1J18r birer nuttık söylemişler -
dır. 

Bundan sonra donanmıya ay -
rılan çocukların bırincileri 802 İb
rahım ve ikinci'eri &15 Osınana 

birer dolma kalem hediye olun -
muştur. 

Bilihare mekttb marşı söylen
mış, bır geçld resmi yapılarak 
alkışlıınml§tır , 

* Emniyet ikincı şube müdür
lüğü Sovyct tetıaasından Altksi, 
arabacı ve Balıkesırli Said ismin. 
de 3 muhtelif hırsızı akalamış -
tır. * Ayın 4 ünde şehrımıze 80 
Mısırlı talebe gelecektir * Avusturyada siyasi mevkuf
ların sayısı 3786 yı bıı!muştur. Es
ki Avusturya Başvekili Şuşnig de 
yakında muhakemeye verilecek -
tir. 

ONU BENw 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

fe(rika 
N. 3ı 

Bu bakışta: 
• AyağUlUZl denk atalım!• 
D •mek lstlyen bır man~ vardı· 
Ka ~ bır şive ile konuşan tüc.. 

car Sacid Bey, meğer oyun ma -
sasınd dd?Jcn fınldaklar' yaı.a

lıvacak kadar açıkgözlü ve zeki 
b·- adammış. 

O, aynı zamanda sahtekirları 
ınarcub etmiyecek kadaı· da asil 
ve nezaketi h r oyuncu idi. Sahte 
karl:ınn hı elerını vüzlerıne vur
rr u\ ordu ve bu \iUzden neş'e~ine, 
soğukk ın!ılığına da halel gelmi
yordu. 

va zan: l•k•n :fer f, 
SERTELLi 

Mümtaz da öyle değil mlydi? 

Aqamdanberı üç yüz liraya 
yakin para kaybetmışti.. Sesim 
çıkarmadan, h~a aynı neş'e ile 
oyuna devam ediyordu. 

Elektrik mühendisinın apartı_ 

mandan inme-sile dönmesi bir ol
muştu. 

Kapı çalındı. 

Mari kapıy ı açtı .. 

Ve biraz sonra Gültekin Bey! 

çağırdı. 

Gültekin kapıya koştu . 

Misafirler aldırmadılar .. Oyun-

5367-5207 ve 5209) No.lı kararların- Yüksek İktısad ve Tic;rH mclttebi 
dan sonra, hu kcrre alelumum mus- neşriyat ders ııln Afış s~rgisl '.! T m-
tahzarat ambalaJ.Jrının kapanrn•
sını tesbit ve temhır :ıı yarıy :ı.n bir 
(Di~li kapama bp., lunün) de 15 
sene müddeUe ıhtirr?. beratının, İk
tisad Vekii.letınfn 2511 No. ve 26/ 
5/938 tarihi, karınile namıma tes
cil edildiğini, aliıkadadarııı malu

mus 938 Cumarte.>t güniı sJa: 10 da 

Evimizin Cağalnğlıı nıerk zinde ve 
alt kat s3lonundı a ·ılacakur. Ser

gi J 5 Temmusa karla~ devam edef'ok 
ve hergün saat IO a•n U Y<' ve l4 
den 18 ze kadar gozilebı!e<'· klir. 

mu olmak üzere sayın gazetenizle Davetiye ve duhul Y<' yoktur. (;enç 
ilanını rica ederim. cumhuri el nesl.nlr değerlı mlh-ı 

Çapa Marka Pirinç l'nıı Fabrikası 1 sülleri ile vucud~ g 1 ~n bu sergiyi 
•ahibi N. Nud Çapa bü'ün yurdaşlaı .ı tavsi~·e ederiz. 

larına hararetle, neş'eyle de,·em 
ettiler. 

Gültekin kapı aralığından içe -
riye se•lenivordu: 

- Kıhbık arkadaşımız aspirin 
alıp gelmiş, tekrar oyun:ı devam 
edecekmiş. 

Ve yüksek sesle, misafirlere 
lşittirerek bağırdı: 

- Mademkı apartımanın anah
tarını a!mağı unutmuşsun! Bu ge_ 
ce burada yatarsın' 

Oyuncalar gülüştüler. 
Mühendis Gü'tckinin kulagın3 

fUnları fısıldadı: 

- Apartımanın kapısı önilnde 
şüpheli adamların dolaştığını 

gördüm. İçerideki adamdan da 
şüpheleniyorum. Hele sen şu pa
raları al üzerimden gizi bir 'ere 
sakla. Evi basarlarsa paralar bari 
gürültuye gitmesin. 

Ve gülerek lliıve etti: 
- Böyle korkak ve terbi~·cli 

kazları bir daha nereden ele ge
çireceiliz"! 

Kapı kapanmıştı. 

Mühendis içerı girdi. 
Res;am Gültekin: 
- Srna hayaletler g;irünnıü~ .. 

Budala! 
Dıyerek tekrar eskı yerine 

oturdu. 
Mümtaz. 

- Oyunu ihliı! 

ca ederım .. 
Dive mırıldandı. 
Gü!tekin: 

etmıy ·lım, 

- Oyuna devam cdivoruı .. 
Di e cevab verd ·. 
Scl.m kağıd çekti. 
Sükünet teessüs etmi~tı. 

ri 4 

Sacid Bey kaşlarını kaldıraıak 
arkada ına h:taben: 

- Oyun dernm edıyor değıl 

mı" 

Diy!'rek güliiffiSC'di. 
Selimle Gülttkin bırbirlerine 

bakıştılar. 

Diğcrlerı de bu sözün manasını 
anlamakt·ı g•cikmediler. 

Acaba şırr.d. re olacakt,ı• 

Kullanılmı veya kullanılmamış 
zati eşyalar, miktar ve keyfiyet 
yolcunun içtimai vaziye•ine uy -
gun olmak ~artlle gümrük üz e
çebileceklir. 

Bundan başka yojculuk ıruın

da kullanılmağa mahsus kapakla:ı 
açılmış şeker ve ıekerli nıaddelet, 
tuvalet suları ve kolonyalar, ağız_ 
!arı açılmış olarak birer kiloy• 

Bu sacid Bey de ne biçim a _ 
damdı böyle! 

Adeta polı !'ı f;y s:ne b<"nzi
yordu. 

Her şeyi gö-•iyoı . I!erşeyl h,s
sedıyordu 

Gültekin kendı kendıne· 

Gerçi bır ha) 1 par" kaybettı
ler. Bır haylı ~olundular ama .. 
Allah vere de burnumuzdan gel
mese. 

Diyordu. 
J\!ühendıs•ıı \·erd•ği hab r Gül

tekinin ,için1 kurt gılJl \.'l'mPğe 
başlamı tı 

Sokakta dolajan hay !etler 
kim olabilırdi? 

Hayır .. sokakta değil, t•m kapı
nın onünde dol•şıyoılardı. 

Bir ara.ık Sa~ıd beyi ök•ürük 
tuttu.. Bırdenbire ayağa k•lka
rak, pencereyi araladı.. Sokağa 

tükürdü. 

Ve pcncerenın öııünd· ardı sı

r:l hem boğ•_ılurı:a ı"":~. ÖKsnrdu • 

Kasımpaşa gureşçıleri yarın sa
bah Adapazarına gideceklerdir. 

kadar kujlanıltnış küçük tipte iki 
fotoğraf makinesi ve yolda kulla
nılnlilga mahsus film ve camlar, 
bir kullaııılmış portatif yazı ma
kın · i ve gramofon (radyo hariç) 
fen ve sanat erbabı ile lşçile..tn 
sanatlarını icra için y-anlarında 

getırdikleri kuljanılm .. aletlerden 
gümrük resmi alınmıyacaktır. 

-----
Sonra misafirlere dônerek özilr 

diledi: 
~ 4 Affedersiniz beyler' Bu hın

zır öksürük hazan böyle tutar .. 
Sizi rahatsız ettim ama, kusura 
bakmayın' 

Ressam Gültekin: 
- GeçmiJ ol. uı . 
Dedi .. ve götuııün uci!P Seli-

min yüzüne baktı 
Sacid tekrar ·e:l•ıe otıırdu. 
Sigara paketin i a,tı 
Bir sigara tellendirdı. 
S~lim. 

- Yıne ıiksür,•cek ınlz, Beı e
fendi! 

Dedi. Sacid güliım di: 

- Çivi, çivivi ~ô~r azizim. 
Şimdi bir sigara i;mezsem, iıksfi
rüğün nrdı kesilme1 

Mumtaz çok heyecanlı oynu
yordu. 

Bu arad a elini mas3y ,·ıır • 
rak. Gropyere sesl•ııdi· 

(Devamı var\ 

lngiltere - Türkiye 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Londrada imza edilen kliriog 
ve kredi anlaşmasının Kamutay. 
da müzakeresi, ingiliz _ Türk dost 
luğu namına samimi bi.r tcuhür 
mahiyetini al~ztu. Anlaşma, 

İngiliz Avam Kamarasında mü • 
zakere edilirken de öyle olmll!j!u. 
Malfundur ki Çemberlayn hükA. 
meti, bu aralık muhaliflerin i• _ 
detli lenkidlerine maruzdur. Par. 
iuıaentoda müzakere edilen hiç

bir hukümet teklifi yoktur ki bu 
veya şu sebeble, muhalefet ve 
hatta baun bükümet partisine 
nacnsub melı'uslar taraf daa ten
kid ve muahaze edilme in. \'alnı~ 
Türk - İngiliz ticaret ve mali.ye 
anlaşması bir istisna teşkil eder. 
Mukavele parlarnentun tasvi -
bine arzedildigi saMaa h kümet 
taraftarının da muhaliflerin de o
turdukları •ualardan ka)'X<bt& 
artsız tasvib manasına delıllet 

eden: 
- Hear. Hear. 

sesleri )Ük.•elmi tir. lngilh A -
vam Kamarasında nadiren görii. 
len bu ittifakın mana.<ı şudur: 
1- İngiltere Türkiyenin kre • 

di6iue itimad ediyor. 
2- İngiltere Türkıyenin d t. 

lağuna kıymet veri3·or. 
Filhakika biri mali, diğeri iya.. 

şl olall iki an"'1r birlııtmiıı olsay
dı, Lontlradaki m ·• ler miis
bet netice vermezdi. Anlaşmanın 
mali ve ticari safhaıımı halletmek 
içia City'e ötimad t lldn et ek li
zımdı. Bir İngiliz bankacısı Citiy 
için diyor ki: 

- Cily'nin hlkiıııiyeti on ikin.. 
ci asırdanberi devam etmiştir. Bu 
hakimiyet ise telakkisine i ·tinad 
eder. Siyasi, içtimai müliıhusala
ra lıu tel· kkide yer •-eril emiı -
tir ve verilemez. Emniyet aranır. 

Görülüyor ki Türkiye Cumba -
riyetinin kredi i, City'nin emni - t 
yet ve yalnız emniyet arıyan öl
çü.. ünden geçmiştir. Fakat mua
melenin bu cephesi ne derece sağ 
lam olur a olsun, eğer Tıirkive ile 
İngiltere arasında siya i münase. 
betler, samimi olmasaydı, anlaş -
manın ~apılma. ı i in lcizım olan 
artlar t11mamlanmış olmazdı ve 

bu nokta gözününde tutulduğu 

zamandır ki, Londrada imzalanan 
anlaşmaların şümul ve ehemmi • 
yeti tebarüz etmekterur. 

İngiliz - Türk dostluğu teliıfluz 
edilir edilmez, derhal uzun bir 
tarihin safhaları sinema eriru gi
bi gözönündeıt. ı:eçer: On sekizin. 
ci a<rın . onlarında Yaş muahedcsl 
imzalanacağı sıralarda bru,lıyan 

bu doslluk on dokuzuncu asrın 

üçüncü çeyreğine, Berlin muahe-
de inin imzasına kadar devam et
mişti. Osmanlı imparatorluğunun 

mülki taınamlı{:ına da~·anan bu 
alaka, Pitt tarafından kurulmu~ 
ve &onuncu olarak Di. raeli tara ... 
(ıudan tatbik edildikten sonra ni. 
hayetlenmi,tl. Berlinden sonra İn 
gilizler, imparatorluğa kır ı ba.~ka 

bir siyaset takilt etmcğe başla -
dılar Fakat mülki tamamlıi'ı ko. 
rumak tibi.rlnden de anl~ılacaı!"ı 
üzere, Osmanlı imparatorluiu ile 
lngilizler daima fedakıirlıkta bu· 
lunur vazi3ette idiler. llaıti as
rmut ortalarına d .. ru in1uatatorJ 
!uğun millki tamatnlı4ını k ru -
mak için harh bile yaptılar. 

Yeni ln«iliz • Türk d tluj\"u 
hö le bir temele ilaya!llnat. Ye· 
ni temel mü terek •ulh ve tnüsa. 
!emel politika ıdır. Fillıakl~e in. 
giltere inıparatorlugu har:c-i si. 
)'&Mtiııin ana hattı ulhvn tt n1li 
·alemctin korunmoıq ~ ı~l ·ri'f' 

hula'!a edilebilir lngilteu hü -
kümeli , ese!lien dı pn1iti' asına. 
e.a lı bir umde olntıık knbıı etti-
ği bu ~uJh Vt'" ın • o1enıet ciyase .. 
tinde Türl..i~·f' ile İ b;rl'ai Vllpa • 

hilere,iini anlA~ı"tır_ l•1~i1lıt ga~ 

zetelerinin memh·l·rtimlz hal· -
kında gösterdikleri """'"a' i..lı·"t 

Cumhuriyet Tilrkiyc~iniıı hedef 

ve ga;\ elerini anladıklarına kani 
dik. Ve İngiltert·~·r iti "~ edi ( 

yorduk. Faknt fll<>n1leketiıni7 iı--.k 

kında malı dtl"lll'rl<· oetnj"ll gci<
ter<"tt bir siya._et rn lthn~ut YerİC'İ 

bir i~ :t'rttir l..ondra ınuk vel~· 
lerinhı inızası hfi,·le htr ~i1·a<;j•ti 

hiifiın •·Örnhilc hrlirtm ,.;, 

(De\ıı1111 ~ tiııcu huhifcdc) 
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Mezarlık 
32 Davas 

sıcak ık .• Det ece 
Dün /sta·nbul 

sıcak gününü 

• 
senenın 

yaşadı 
en 

. undenbcri ~brllllızde şid-
Üç g . .. -'·t 

kHır hüküm SUrnll!l\ C
det:ri sıca 

·'·adar bu sabah erken
dir. Heı· n~ 

k P:ınmış ve saat 8 c ka
dcn bava a 

b l devıım etmişse de bı-
dar bu a 
lôiiare yine vçırnştır. 

Dün sabah saat 11 dl' golgedc 

t 30 dereceyi bulmuş, saat 
harare 

Bir kl.Slm halk ta akm akm va
purlar la kendılerinı plajlara, Bo
ğaza ve Adalara atm1§1ardır Ez
cümle Evkafın perakende su sa. 
tış kulübeleri önünde bir bardak 
su içmek için uzun zaman smı 
bekllyenler bile olmuştur. 

Alakadarlara gelen malCımata 

göre 3 - 4 gündenberı Ege mmta-

Diin j tunbuldn en çok i yapan me\ sim sutıcılnnndan: Şe.rbctci! .. 
Ve sıcnktan kac:ır.ık şehrin serin ku~ tn ahillcrinc koşnnlar ... 

13 5 e doğru sıcaklık derecesi 32 
yi' de geçmiştır. Bu su.re:l~ dün 
İstanbul yeni yaz mevsımmın ve 
senenin en sıcak bir gününü ya-

şamıştır. 

Dün giıneşin miıtemadi tesiı i 
altında kalan caddelerin bazı yer
lerinde asfaltların ziftleri bile e
rimiş, yumu~amı~tır. Ezcum1e 

dordiincü Vakıf hamııdan Bah -
çckapıya gıden kaldırımdan ve 
Köprtimin birçok ) erlerinden ge
lip geçenler, ayakları~.ın ~rıren 
bu z:ftlere battığını gormuşler -

dir. 
Dünkü müthiş sıcaklık, hemen 

butiin halkı, dondurmacı, gazoz-

buzcu şerbetçi dükkanları cu, ' 
ile diğer soğuk meşrubat satan 

yerlere biı:ıktirmiştir. 

kasının her yerinde de ~iddetli 
sıcaklar baş}amıştır. 

Diın • İzmirde sıcaklık 34, Bod. 1 
rumda da 35 dereceyı bulmuştur. 1 
A) ni gün Adana ve Diyarbakırda , 
31, Ankaroda gölgede 32, güneşte 
66 Kavseridc 32, Antalyada 30, ' . derece sıcaklık knydolunn•uştur. 

Bu suretle, dun memlcketımızdc 
en sıcak şehır .Bodrum,, olmuş. 
tur. İkinci derecede sıcak yerleri 
de sırasıle, İzmir. AI'kara, Kay. 
seri, İstanbul teşkil etmşitir. 

İstanbu}da ve bu şelmlerimiz_ 
dekı miidhış sıcaklıfp rağmen, 

memleketimizin muhtelif mınta. 
knlnrında hillfı yaz gclmemiştır. 

Ezcümle dün Karsta (7), Ço .. 
rumda (8), Kütahyada (7) dere
ce sıcaklık kaydC<lllmiştir. 

ieniden bir ço~ garson_@ra iş yer~~ıfacak 

f ci1eiii0arsonlarm birahanelerde ça
tışmamaları için teşebbüse giçiliyor 

14 temmuza 
inraklldı 

Asri mezarlık meseJesinden do
layı İstanbul valisi Muhiddin Üs
tündağ ile eski daimi encümen 
azalarından bazıları hakkında Şu

rayı Devlet tarafından verilen lü
zumu muhakeme kararı üzerine 
dün sabah bunların muhakeme -
}erine Ankarada Temy.iz 4 üncü 
ceza dairesinde başlanmıştır. 

Dünkü ilk celse) c yalnız maz
nunlardan biri iştirak etmiştır. 

Muhakeme, Atinnda bulundu _ 
ğundan dolayı tebligat yapılamı
yan İstanbul valigjnc! tebligat k
TaS'l için 14 temmuza tehir olun. 
muştur. 

Taksimde 
Halkevi 
Yapılıyor 

Bu binanın spor, k©n
ferans ve temsil sa. 
lonları bulunacak 
Be) oğlu Halkevinın şimdi 'Jtı- 1 

lunduğı.ı bimının gayri müsaid ol
duğunu miıteaddid vesilelerle an

laşılmıştır. Bilhası.a bu eski cY. 
M. C» binasınm mi.ınasıb hır spor 
salonu ve temsil yerı olmaması 

konferans ve topluntılnr için ~·er 
bulunmaması bü) ilk bir noksan 
telfıkki olunmaktadır. Bunun icin 
Taksimde yeni bir bina inşa olun
ması kararlaştırılmıştır. 

Yeni bina Taksim Cumhuriyet 
abidesi civarında ve şimdi elek
trık satış mağazala .. ınm birinde 
yapılacaktır. · 

Ayrıca bu binaya ilave olarak 
mükemmel bir spor salonu ile 
temsil ve konfe:-ans salonlan da 
inşa olunacaktır. 

---O:-

Şarkla 
Maarif 
İşleri 

Maarif Vekili 8aıtct. A~ıkan düı! 
sabah saat 10 d:ı Aııkaradan ha-
rek tle şark seyahatine çıkmışt1r. 

Saffet Arıkan, ilk evvela Dh al'.-

bakıra uğrıyacnktır. 
Oradan tedkiklerdc buluna bu-

luna \'e Erzurum tarikile Vana 
gideccktır. Maarjf Vekilimiz bil-

hassa, Doğu ünivet"sitcsı için Van
da tetkikler yapscaktır. . t Odası tedkikat şubesinin ve Garson-

Tıcare . 1 ~--------------)ar Cemiyetinin vardıkları netıce ··· müdürlüğü de alakadar olmuştur. 
• t göre 1:eh- , beri; tekmil 1st nbul garsonları- Ayrıca Ticaret odası tctkıkat şu 

ld - ız maluma a :t • d'l k b .. ı·· b · d b h t t tk ki A ıgım . •etiıo "·eni nın ihtıyaç:, ı e Vt: u un arzu- esı e u usus :ı e ·ı er yap-
. sonlar cemı) ıJ t 

rimız cgar . "slo hakkmda larile yakından :.ılfıkadar olan mış ır. 
, u'"him bır ml! ~ •· B k"kl . b" 'c m cl:>biıslere geçmegı mezkur cemiyet idnre heyeti u tet 1 er~ gore; « ırahane• 

icab eden teş ismi altındaki eğlence yerlerinin; 
ur· Dilman, arkadaşları; «Birahane» 

kararlaştırmış • . «gazino» dan başkn bir şey olma-
K .... k sanatlor kanunu mucı- reisi öa,:.· Zeki Taf!an ve Mehmet dığı; binaenaleyh; ecnebi tabıiye-

uçu bi tsbiiyetindc olan hakkında kanundE bir kayt olma- · d b ı ı · J 
bince; c~neb··yıik oteller, kulüp- yetm e u unan nmse erin; bira-
kimselerın u . 

1 
dığından; bu m~mnuiyetin «bira- hanelerde çalışmamnlannııı lazım 

·· 101-ntalar gibı yer. er- h 1 d t ·1· · l.k d l • · · er ve Juks .. r." elerdc ve mese- ane» ere e esmı mı a a a ar- ge ecegi neticesıne varılmıştır. 
den bask:ı nıuesses !ardan rica etmeğe karar ver N Alfıkadarlar; bu suretle biraha-

.- l da nl~ınalaı ı ) asak 
la gnz.ıno ar -s miştir. ne ve emsali yerlerde ,yeniden yüz 

d·ı .,. bulunmaktadır. D • f e ı mı~ . 'dare ıger tara tan ayni mevzu üze- }erce garsona iş açılmış olacağını 
1 ccrniyctı» nın ı 

.ıGarson .a~ d \ltP ettiği andan rinde Ticaret Odası esnaf şubesi söylemektedirler 
ve faaliyetını eru -

~+ - GONLOM 
YAZAN "' 
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d lôflarln ku - - Geldı mi? 
Znten Suadc :ıı o H h 1 d derec~ dolmuştu Ju, - ayıı enuz ge me i. 

laklaı ı 0 Babamla bız Halkevi Reismin 
bile merak ediyor ·· od asma girdık ( .... ) un ılerı· ge. 

Şu adamı iakından gore • 
!enleri burada toplanmışlardı. 

ı 1m, dinli) eliml S h 
1 nni a, Tomris Yt:> daha ba~ka kız 

~;1~:~~~e gıttı 1m.z zam n Sa- arkadaşlar bir tarafa çekildik. 
nıha bızı guler(k k. r ı'adı. He - Tomris: 

Jrnlaf'lımn e ldı - I ter misınız, diyordu, gel • 
m N 

1 
alon dolu .. mahcup mcsin! . Çunku :ıdamın sa ı solu 

( ) 'ok. 
Oımı' cagız A a ı yukarı ···· · 

h lk bura Böyle b r şev ~ pacağını zan_ 
nln bu tun mune\ ,·er ı -

netmı;} orduk. Bır aralık Halkevi 

-

da G · 1 Reisi saat.ne baktı: ·· b" nde aldım. on um 
Rahat ır · k B d k k h ·· k şt Dınlcy·cisiz b !' on· - eş a i a var.. enuz ·en-

rahatlamı 1 tacız etmek tuh f d. nı tanımak şcrefıle miibahi 
fcransla onu olamadığırnız konferanscı te~rü 
kaçı:ıcakll. etmedi.. dedi. 

ıreıncn sordum: 

Beni bır çarpıntıdır almıştı. Da 
kıkalar yaklaştıkça büsbiıtün ar
tan bu heyecanı fazla buluyor • 
dum. 

Lakin durdurmak elimde değıl
di ki ... 

Nihayet kapının önünde biı ha. 
reket oldu. Hademe gözükmüştü. 
Geriye: 

Buyurun! 
Diyordu. Bütün göz}er kapıya 

çevrildi. Ah anlatamam Semra .. 
tıkanacak gıbi olmuştum. Halke
vi Reisı knpıya doğru ilerledı. 

İlerleyinceye kadar da o gö -
zükmiıştu. İçeri girme e tered -
diıd ediyordu. Üzerinde kendısıne 
çok yakışan siyah bir elbise var
dı. 

Sanıha yerinden fırladı: 

- Buyurunuz beyefendi! .. 

Başıle odadakileri seltımladı: 

- Rıcn ederim rahatsıı: olmn • 
ymız! .. 

Bütün bu bakışlardnn mah"up 

Şehir mes' eleleri 
-

Geline mi, kayna· 
na a mı, kocaya mı 

acırsınız?. 

Elbise fa 
chrcıninindc bir kadın ~etmiş 

beş yn ındaki kaynanasını oklava 
ile başından ynralamı.. İhtiyar 
kadın hastanCl'C. gelin de tc\1kif. 
haneye göndcrilmi . 

Memleketimizde de hazır elbise yapan 
büyük bir fabrika kurulacak! 

Da' a ezeli gelin - kn~ nana ni. 
zamdan çıkıyor. Geçinemiyorlar. 
Gelin ayrı çıkmayı istiyor, fakat 
maişet \'e hayat tazl iki buna 
karşı koyuyor. Evde oturamıyor, 
kaynananın tazyikı ''e \'ırnrı raN 

hat vermiyor. 
Kabahat gelinde mi, kaynanada 

mıdır? Bu Adl'min yecyüziinc siı
riilclüi:rü gündenbcri hiçbir hnkim 
ve psikoloğun t~his edeml'di ·i 
biiyiik bir ictimni ~ara ve terl>b c 
bahsidir. 

Fakat şu z:wnllı kocanın baht
sn.lığı nedir? Birisi nnnsı vnzgc. , 
çernc;z.. Birisi knrı ı kıramaz. 

Kendisi koca hfıkim olamaz. Çün 
kü anasının adı Hakime. csininki 
Azime. Biri hiikmünde, öbürii 
azminde mm.,r. 

Ne bahtsızlık ki, en sonunda 
birini hn tane~ e, öbürünii te' kif
haneyc gönderiyor 'e. belki de 
gözyaşını kcndisiııc es 'e cşid 
edi~or. 

Giizii kör olnsı lıo) nt b(j;\ lt•dir 
j te!. 

BÜJtliAN CEVAD 

v~ni su tank~anıı.z 
Ağustcsta 
Limanımızda olacak 
2 tank ta dün A 'man• 
yadan y :da çıkarıldı 
Deniz islerimi?.i tanzım YC ıdare 1 

eden umum mudüıliık tarafından 
Almanyaya ısmarlandığını enel
ce yazdığımız iki su tunkmın son 
tecrübeled muvailaklyetlt> ic -
ra olunmuştur. 

Ucuz ve güzel 
mümkün 

Dun kôy}üyc ucuz eşya verıl. ı 
mesmdcn bahsetmiştik. M •vzuun 
ehemmıyetine göre, tekrar bu me
sele üzerind durmayı faydalı ad
dettık. 

Köylunün en ziyade ucuz al -
ması lazungelen eşya giyecek eŞ
yaSJdır. Şımdiye kadar hükumet, 
köyliıyc mahsus ucuz eşya temin 
ctmıstiı. Köylüye ucuz iuz, ucuz 
sigara gibı ... VaktJle Sümt:rbank 
fabriknları da ki>vl!'.ı) E n ahsus U

cuz elbis ) ::ıpmışt ·. Fak,ıt bu U

cuz clbıseleı in m kdnrı pek a:ıdı. 

İht vaca kıfa'liet edemıyoıdu Da
h.ı dogrusu ko) lu) C' 5 1ıra) 'l ka
dar elbıse satmak pe:h t<' ucu?. bır 
şe) de ,ld . Ko) lu ıçın daha ucuz 
clbıseler ) .-.pmak 1 zımdır Çun
ku koy ıktı adı). tında b ş lırnnın 
ehemmiyctı dnha uyuktu Bu 
ıtıbarla hır ko' hıı.u ı bı hassa 
gundcl kk ba k !arının tarlal .. -
rında 15 _ 20 kuru çalış, n bır 
ko~ luniın elbısc ·e bt.: lıra ,. rme
si ımk .. ını ) oktu . Bu· un ıç n koy
liı) c dah, uc ız clb .. tm k lc1-
7.mıdır 

Bu me\ zu etı afınd .. o r kumas 
fabrik::ıtörunün fık ·mı entcre;,an 
buldu umu. ç n a r. ) • ~. \O

ruz: 
Kuınnş fabrikatörii ne di or? 
- Turkı~ eoe hazır elbıs sana-

) u teessıis etmem 'şt ı Va & bu 
gibi ışı.erle meşgul bırkaç mu s
sesc vardır. Fakat bu mu e.c -
lerın aptıkları ışlc · pek azdır. 

Türkiye:de: her sınli h .. lk ıç n 
hazır elbise 'apacak buyuk fab
rikalara ıhtıyac varrl ı N.tekım 
Almanyada hazır elbı t sana) · 
pek ilerh e gıtmıştır. Almnnyada 
valnız amele \' koylu \' fakı 
halk degil. orta hallı ınsanl. r 1.H
IE, ha7.ır C'lbisc satın.ılırlnı :F, • 

300 er ton su nbbilccek bır bü
yuklükte olan bu ) eni tanklarm 
ayrıca çok kuvvet!j emme \'e bas
ma tulumbaları dn mcvcud bu -
luıımaktadır. Süratlc:>d saatte 10 • 
l 1 mil arasmds.rhı. 

Her iki tank dıı. dun Almnnya
dun yola çıkanl~u< hr Ağustosta 
limanımıza getırıkceklcrdir. 

Liman işletm" iaarC'si vesaıtine 
ilfı\•e edilecek olan btı ) enı tank
larla İstanbul lımaıu yl•ni Yt' m0-
dern ikı vesait dnha kaz .. nmı o
lacaktır. 

1 kat Almanynda hazır t'lbıse na
) ıı o kadar ılcrı gıtmi tı k hır 

adnmın üzerinde gordu• umıız el
bisenin mahir bır maka darın e
linden çıkmış olduğunu z ı rnede
rız. 

---o----
* Efganistanı yuriımek 'e hii

kumeti devrrm"!ç ımıksadıle bazı 
kabilelerı harek,,te gcçirmeğc uğ
raşan Şampıni. ~ohretını kaz:ı -
nan Mehmed Saclı namındaki 
Suriyeli dün Hindistanın hudud 
makamına tcshm olmuş ve tayya
re ile Delhiyc gcndcrilmiştir. O
radan Suriye~ l" iade olunnc, ktır. * Askeri sıdım ifşcı. eden Dun
kar Sandi is!llindn bir İrıgilız 
meb'usu mahkeme\"e verilmiştir. * Dün sabah Ankarada Dalıi _ 
liyc Vekaleti Önünde Ankar~ it
faiyesi tarafından ilk defa olarak 
bir hava hücumundan korunma 
tecrübesi icra olunmuştur. 

Bu tecrübe 1,:5 s .. at sürmiıştür. 

olmuştu. Yine terler alnında bi
rikmiştı, 

Saniha bıreı birer başta b:ıbam 
olmnk üzere onu odadakilere tak_ 
dlm ettı . 

Onu pek sıkan bu merasım bit
tikten sonra oturmadan saatınc 

baktı: 

- Vakit degıl m efendirr. Bn -
lıyabilıriz. 

Babam atıldı: 

- Aman beyefendi, uzaktan teşrif 
ediyorsunuz, bir yorgun}uk kaq
vesi almaz mısınız? .. 

Teşekkiir etti. Vaktın geldi!;ini, 
halkı bekletmenin dogru olmıya
cağını söyledi. Bız önden yukarı 
çıktık. Hakıkaten sa1on bu kadar 
kalabalığı nadir görüyordu. Se ·
mc bir halk kitlesi toplanmıştı. 

Hnlbuk bızd , fak ms.ıııhır 

bılc. hazır elbıse almazlar. HPpı
mız terzılcre koşuyoruz. Halbuk 
kö cbaşı terzısi b lr, hır kat ku -
tiımü 15 lıraya dıkmektcd r. 

Terzılerın de hakkı var Nıha

yet bu fıattan a~agı ter.~nın elbi
se dikmesınc ımkan yokt r . Çün
ku but ün isle elle ) apıldı ı iç 'n 
elb e pahalı)" ma. olmaktadır. 
Vakıa bunu pek ucuza mal eden
ler vardır Fakat nt' de olsd. elle 
dikılen bır elbısc Fabı ıkad, dıki. 

len elbiseden ucuz olr.maz. 

Türkiyede hazır elbıse fahri -
kasına para yatıran bir sermaye
darın çok para kazanacağına e _ 
mınım. Çiınki.i ucuz \"e hazır el
bıselerin çok muşterısi olacal.tır. 

Bu i i de' Jet ~ apmahdır 

Bıze kalırsa. köylü Ye f kır 

halk tabakalarına ucuz elbis sat
mak meselesı, De,·let cndü tn -

gozuktiı. Gozlcri sür'atle salonu 
kucakladı. Sonra önüne bakarak 
reısin pEşisıra ortadaki yoldan 
kürsüye doğru ılerledı. Kursuye 
çıktığı vakit zanf bır reveransla 
hnzırunu selamladı. 

Bütiın gozk onda) dı 
Salondakıler, avnı mcm.. ket 

dahilındc yaşadıkları haUe ılk 

defa gördukleri bu aclamı dıkknt
le siızüyorlardı. Reis onu eski bir 
muallim olarak halka takdıın e
derken duruşları 'e Reısın scizle
rini bitirmesıni müteakıb t ek
kur edisi, konferan a başlalT'nk 
içın bir an duruşu sempatık bir 
ha'\ ıı estirmışti. Çat.k kaçları htı. 
reketsiz yüzu, asıl tavrıle bır kon
!eransta ilk ş rt o}an halkı k _ 
z nm1 tı 

elbise giymek 
olacak! 
sine düşen bır \•azifedir. Devlet, 
hazır elbise sanayii için bu işe bir 
sermaye yatırmalıdır. O zaman 
köylü ve ucuz elbise giymek ih
tiyacında olan halk tabakaları, 
4 _ 5 liraya kadar elbıse tcdarık 
edebileceklerdir. 
Hazır clbıse fabrikal:ıtı kurul. 

duktan sonra kumas sarfı) atı da-

ha ZI) adc artacak, dığer taraftan 
halr;, ucuz db s de gJ) ebılecck

t r. 
Bunun netıcesı olardk, ko~ u:, c 

pahalı elbısc H'r n muhtek' ler 
de ortadan kalkaci.ikbr. F kat 
Dn let, hazır elbis sana vıını !mı -
duktan sonr,, ) ıne koylu) h -
zır elbı.s satmak ıçın auı bir teş.. 
kılC:,ta ihtiyac '\iardır. Dun yazdı. 
gımız gıbı, bu te kilat, ısbhlfık 
kooperatıflerı olabılır. Köyluler 
kendı aralarında bııleşerek t?lbi e 
ıhtiyaclarını t mın etmek ıcın 

ıstıhlak koopcrntıfı \ asıtasılc ha
zır clbıse fnbrıkal. rılc tema e
derl r. O zaman İstanbul sokak -
larında toplamın kirlı. yırtık cl
bis !er alıp, ~uzde beş yuz ıhtL 
karla koylu) e satan htıkar ~ehe. 

kesı de ortadan kalkacaktır. 
Ha7.ır clbıse sann\ ıı, yalnız ko.)-

1 U\ u degıl, \Uknrıda yazdı muz 
g b butun halk tabakalnrını da 
alıikadar eder. Hazır elbise fabri
kalnrJ. kurulduktan sonra herke
~ın daha ucuz elbise gh mclt im -
koınları da tc•mııı ed lmı olacak
tır 

O zama l bır knt kostum yap _ 
t rmak için tuizlere en aşagı 15 _ 
20 lıra 'ermcg luzum kalmıya
cakiır 

Hasılı ha) at pahalılıgı ile mü
cadele' e de\ anı cdıldı ı bir ,ır. -
dn, giyecc>k eş) asını ucuzla tır • 
mak içın, De\'lC'tin endüstrı plan
larında, hazır elbise sanayıinin 
bü'ı ük bir yer alma ı çok faydalı 
olacaktır. Şimdi) e kadnr muh!r
lıf sanayi şubeleı ini k1ırmnk su
rerlc büyük muvaffakıyetleri gö
rulrn Sümcrbankın bu ışi de, mu
vaffakıyetle başaracağına eminiz. 
Esasen kumaş fabrıkalan olan 
Sumerbankın bôyle bir fabrıka 
açması pek kolay bır iştir. 

23 
yaslanarak eğılışlerı ve arasıra 
ipekli mendille alnını \kurulayışı 
\'e bır kelıme ile biitün jP<ötlc rı 
hcsablı ve göz alıcı idı. 

Halk nefes almı) a çekırerek 

alilka ılc dinliyordu 
Evvclu cemi) etı klasik t. r"fin 

çok dışında bir sekılde tnrıf etti. 
İnsanın cemiyete o}an ihtiyacını 
anlattı. İkU;inın yekdığeri ~ızcrirl. 
de olan tes:ırlcrine girdiği vakit 
bugıinku cemi) eti dünkii cemi • 
yctten, bugünün aleyhine olarak 
a~ ıı dı ,.e ~iddctlc baltaladı. Ah _ 
lak teliıkkiler"ne hücum etti. İde
al ın an ne zeki, ne ·s b c rir 
ne dahi, n de insaniyete h ·zmet 
eden in andır. İdeal insan ahliiki 
salabeti ol n insandır. Cem.~ et 
en büyük f..ı.ı dayı ahlak tc:m n e
der. B'r cemiyet ne ilimle, n:? len 
le ilerleyebilir İlk muharrik ku _ 
w~t nhlfıktır .. dedi. Ve şöyl bir 

1 

Saat 14 de 
G rn gim hos ohbct bir arka. 

dnsımız aile geçim izliklcrinin 
'c k:ın koca ka\gnlarmın ml'. 
murlardnn z.iyade serbest me lek 
erbabı ara ından çıktıgını iddia 
edil ordu ve buna da memur ma
nşlnrının muntazam olma mı, er. 
bcst meslek erbabının ise dima 
azalma ı \-e çoğalma ı ihtımaf 

dahilinde olan kazançlarınm ga". 
rimua~l en bulunma mı cbeb o
larak gö teriyordu. Ve sonra da 
memurların sabahleyin is ba ına 
erkenden giderek nkşnnnistii ayni 
saatte çıkmalarının da aile dun1. 
nıunda mühim rol olduğunu ila. 

'e edil ordu. 
. imdi memurların saat 14 de 

işlerine nihayet \ crınelui me\ • 
zuu bahso u~or. Dün bu arkada. 
liımız birdl'n tela in iccri girdi 'c: 

- Aile ka\ gaları coğnln or de. 
di. 

Onun izahma bakalırsa işlerin. 
d n c\ it rine dönen memurlar can 
sıkınlısmdan c\ i terine mıida • 
hnlc edecekler 'c bu urctlc aile. 
lcr nra mda bazı çeki melerin 
zuhunma ebcbil et 'erecekler -
mi 

c d olsa bu bir nokta ı :ı , r. 
dır. Ynbnnn ablamı\ acnk olan ta. 
rafı sudur ki kn\ ga i si7.ligin lll'

ticci tabiiye idir. hakikaten i~in. 

den 7.C\ k alan, işile gtlcile mt> ~ıl 
olan insanların ka\ ga) a tnkat \ c 
iltifntl:ın olmadığını gorıiruz. 

HALK FİLOZOFU 

(Dış politikad Jl devam) 

Bu \esile ile telkin ettigi ~h~ı 
itimadla anla mı~ a 'arılma mı 

kola las1ıran sa~ ın Baş\ ekil Ce. 
lfıl Bayarla müzakere1cri mm af. 
fnki1 etle idare 'e 

0

İnta1 eden kı~. 
metli bankacımız 1\'luammer Eri ,. 
bu biunetlerinden dola~ ı. uk • 
rnn hislerini ifad etmek bir ka 
dirsina lak borcudur 

A .. EMER 

Buyükdere 
Beyaz Parkta 

Miinir 
Nureddin'in 
ilk 

2 Temmuz Cumartesi aksa
mı Büyükderc Beyaz. Parkta 
MÜNİR NUREDDİ T ilk :\3Z 

konserini verecektir. 
Konser,den C\ vel ve konser

aralannda mükemmel ORKES 
TRA \C CAZ. 

Gece saat 24 den sonra \ a
p,ur \'e otobü ler temin edil
miştir. 

fasalarınııı ev\ elden temin 
ediniz. 

Telefon: 32-43 

* Şehircilı';: mutch s;,ısı Prö t 
tJsküdann nazım pl'n hakkında
kı 1edkiklerini ıkı 1 edf'rek P _ 
ris gıtmiştir. 

* Papa Çind ki a ık Şl!h'rler n 
bombardımanını nihff.) et l: er l _ 
mesini temin ıçhı Japon huklı -
meti nezdinde t bbu 'l d bt -
lunmuştuı. * İngıltere, F . a \ e Am 
ka hukumetleri dUJl b protokol 
imza derck ~5 000 tonu g 
zırhlı y. pmam ı k r rln t 
lal'dır. 

Haziran 
3 18 

i,, Yal 1938,Ay 6. Gün 182,Hızır 57 
; ., Temmuzı Cuma -

11 

l ı 
Atatürkün lstanbula gelişi 

1 ._ 
ı: 

Vakitler Van ti Ezaıll : 

.: 

filo d. ıa.d. 
' 

il 

il Güneş ; 30 8 46 
Ôğle 12 18 .ti 33 
ikindi 16 18 8 33 ıı 

I: 

Akşam 19 45 12 ~) lı 

lı 

En önde bab, m ·çin ayrılan ye

re geçtik. Yakından iy'c l dkik 
etmek istıyordum . 

Biraz sonra önd Halkevi Rei. 
sı olduğu halde salon kapısında 

Mevzuu (Ccmıyet ve ms •• ) dı. 

Muhterem dinleyicılerim; diye 
sozc basladı Yine tok, foka+ tatlı 

konuşuyordu. Kürsuye dayanış ·

ları, zaman znman geriye çekıle
rek, cümle başlnrındn tekrar öne 

htiküm verdı: Bugunkü ctmiyet 1 
1 ler ahl:ık b kımından ülasa doğru _ _ g tmektedir. ı _____ __. _____ ..__ ..... .., 

Yatsı 21 47 2 us 
il 

lms~k 2 12 6 28 
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Korkunc adamı! 1Frra1FD~a ~ ütaUya Ishak'ın 
_ .... .._ . ., __ . _, __ 
babası ' 

Peştenin Yahudi mahallesinde doğan 
bu çocu k lng iliz par lamentosunda aza 
old u, para için dünyayı birbirin ekattll 

..................................................... 
Yazan: F iLE ---------

Şimdi ömrünün son günlerini ailesi 

Roma gazetelerinin Fransa aley
hindeki neşriyatı hararetlendi ! 

yanında geçirmek istiyor •• 
Bugünkü şiddetli neşriyatın se~ebi nedir? Ve .. 

bu anlaşamamazl ık ne vakit o ~çeuuır ? 
Geçenlerde, Lao - La adlı bir 

Buda rahibesi Budapeştcye gel
miş ve Macar hükumeti ileri ge
lenleri ile temasa girerek rahib 
Şao - Kung'nwı Macaristanda 
ikametine müsaade edilmesini is
temıştir. 

RAHİB LAO - KUNG? .. 
Bunu, Trebiş f. .. , , 'ivp t _;.:ı..;,-

yunuz. Evet, son yüz yılın en ma
ruf macera adamı, en meşhur do
landırıcı. .. 

Sonkiı.nunda, Japon ordusunda 
mühını bir vazife aldığı şayiası 

deveran ediyord.ı. Fakat, yaşlı, 

bıtkin bir halde bulunan bu ser -

Trebiş Lenkoln Buda r ahibi 
kıyafetinde 

serının orduda bir hizmet göre
bileceğine iihtiınal verilmiyordu. 

Trebiş, birçok memleketleri, bir 
çok kimseleri tanır. Dünyada git
mediği, görmediği memleket, a -
dam kalmamıştır. Son arzusu, öm
rünün son dem! 0 rini doğduğu 

memlekette, ailesinin arasında 

rahatça geçil"mekten ibarettir. 

HAYATI 
1880 senesi sonlarına doğru Ma

caristanda Paks şehrinde fakir 
bir eskici Yahudinir: çocuğu, dük
kanı terkediyor ve kendini ma -
ceralara atıyor. 

İlkevvel Peştedc lisan dersleri 
vererek tahsili ikmale çalışıyor. 

Bu sırada ingiliz~~ fransızca, al -
manca öğreniyor. Talebelerinden 
birinın anası kendisine gönül ve
rıyor. Kadın, bir lıogiliz tüccarın 
karısı. Trebiş kadmın peşniden 

Londraya gidiyor, ismini değişti 

riyor, Linkoln ob.ıyor 
On beş sene sc:ınra İngiliz par

lamentosunda muhafazakar meb
uslar sırosında görülüyor. 

Fakir Yahudirıin çocuğu için 
bu ilk hatvedir. Trcbiş borsa ovun
larıııa spekülasyona başladı. Bü
yük bir servet kazandı. Fakat az 
sonra, servetinı c!e, şerefini de 
kaybetti. 

NEFSİ EMMARE 
Trebiş, entellicens servısının 

ajanı oldu. Zekası sayesinde bü
yük hizmetler gördü. Fakat ci -
billiyeti iktızas ı rahat duramıyor, 
doğru çalı5amıyordu, İki cepheli 
oynuyordu. İngili71ere de ihanet 
etti. Onların da sırlarını başka 

devletlere sattı, Tehlikeli bir a
dam oldu. 

Umumi Harbdt:Jn ii(; St'P~ evvel 
Almanlara İngiltz planlarını sat
tı. Harb içinde Amerika lei1ine 
Almanlara, Mehika lehine, A
merikalılara, Almanya lehine 
Meksikalılara ih:ınet etti. 

Ilarbden sonra, Pari:ık l\facar 
bankasının saht~ barı '.-\notlarını 

çıkardı. Hind mil!i hanHtına, 
Çinde Sovyet tahrik.Hına karıştı; 
sonra Çin Mareşall Şan Kay Şeke 
çattı. Yeniden büyük bir servet 
ve nüfuz kazandı. 

İngiliz ordusunda ça\•uş bir oğ
lu vardı. Bir kabahat 'şlemiş, ida
ma mahküm olmııştu. Trebi~ ço
cuğunu kurtarmak istiyordu. Kü
çük çavuşun hayatını kurtarmak 
için İngiltere hükılır.etine vere
cek çok mühim sırlar biliyordu. 
Bunlar sayesinde oğlun:ı 3!fetti
receğine emindi. 

Fakat yolda fırtına çıktı. Vapur 
geç kaldı. Çocuğu idam olundu. 
Londraya vardığı zaman mezarı
nı buldu. 

Tekrar Çine dödü. Nankin'deki 
mühim vazifesini bıraktı. Bir ma
nastıra çekildi. 
Trebiş, Lenkoln olmuştu. Bu se

fer de Lenkoln, Şao - Kung oldu. 
O zamandanberi beş sene geç

ti. Şao - Kung, Lama'dan: Ana 
yurda dönmenin, ailesi arasında 
ıYaşamanın akıllılık olduğunu mu 
öğrendi? 

Şimdi, Peştedeki Yahudi ma -
hallesinin küçük evinde yaşamayı 
istiyormuş. 

Fakat huylu huyundan vaz ge
çer mi? Bu eski serseri rahat du
rur mu? ... Peşte ye gönderdiği ra
hibe, hüklımet rüesasından pek 
hüsnü kabul görmemiş ... Trebiş'in 
dönmesine müsaade alamamış ... 

Politika aleminir. dedikodusu 
hiç biter mi? İngiliz - İtalyan an
laşması oldu olalı iki buçuk aydır 
bunu Fransız İtalyan itilafı ta -
kib edecek demişlerdi. Halbuki 
girişilen müzakereler neticelen -
meden kaldı. Paris He Roma ara
sındaki konuşmalara bir türlü 
devam edilemedi. Yeni gelen Av
rupa gazetelerindeki akislerden 
öğreniliyor ki bir zamandanberi 
İtalyan matbuatı Fransa aleyhine 
yeniden ateş püskürmeğe başla

mış. Fakat eğer Roma ile P aris 
arasında hakikaten bir anlaşmaya 
varılacaksa şimdi İtalyan matbu
atının bu yazılarına bakarak ne
ticeyi ümidsiz görkek doğru ol -
madığını da söylüyorlar. Çünkü 
Habeşistan harbi devam ederken 
olsun, ondan sonra olsun, İtalyan 
gazetelerinin İngiltere aleyhine 
neler yazdıkları hala unutulma.. 
mıştır. Eğer o zamanki bu yazı -
!ara bakarak bir de b'!gün Roma 
ile Londra arasında nasıl olup ta 
anlaşma elde edildiği düşünüle

cek olursa politika aleminin cil -
velerine şaşmak kalır. Fakat şa -
şılacak şey değil: Hadisatın gidL 
şi, iki tarafın menfaati bugün bu_ 
nu icab ediyor deyip geçmeli. 

Talihsizlik mi?Yoksa •• 
Namusluluğu güzünden müka .. 

fakir bir adam /at kazanan 

Birdenbire sevinçten ··ıd .. ' o u ..• 
Londrada, gecelerl Kuvan Gar

den'in köşesinde tiyatroya gelen

lere gazete sata!l bir adam vardı: 

Bob Grifit. Bobun müşterileri ki
bar adamlardı. On beş gün evvel, 

Bob yerde bir şey parladığını gör
dü. Eğildi, aldı: Pırlanta bir ger
danlık ... 

Bob, doğru karakola gitti. Ger
danlığı polis komiserine teslim et
ti, ve çıkıp gitmek istedı. Bırak

madılar . Uzun uzun sorguya çek
tiler. Nerede, s3at kaçta bulduğu
nu, ismini ve adresi_n[ vazdılar. 

Sonra: 

- Haydi, git .. . 
Dediler. On beş gün geçtikten 

sonra Bob, yine ayni köşede ga
zete satarken bir polis memuru 
geldi: 

Haydi, dedt. Yürü karako-
la ... 

- Haydı efendim, yorulmuş .. 
efendiyi düşünüyorum.. Desene .. . 
bir ~ey~ de benzese .. . 

- Rica ederim Nimet ... 

Zavallı Bob korktu. Acaba ne 
kabahat yaptım diye düşünüyor
du. Polise yalvarıyor, sebebini 
soruyordu. Polis· 

- Bilmiyorum, komiser emir 
verdi. Hemen getir dedi. 
Cevabını ver\yordu. Karakola 

gidince komiser. ismini ve adre -
sini sordu. Sonra: 

- Bulup getirdiğni gerdanlık 
Kontes Münster tarafından düşü
rülmüştür ve gayet kıymetlidir . 

Kontes, namuskiirlığından çok 
memnun oldu. S3na verilmek ü
zere 20 bin frank bıraktı. Al... 

Dedi ve bir deste banknot u -
zattı. 

Bob paraları aldı. Sıkı sıkı göğ
süne bastırdı. Sonra etrafına ba
kırunıya başlad ı. Ve bi" süz sJy
lemeden düştü, öldü. Zavallı Bob 
sevincinden kalb sektesine uğra
mıştı. 

Ferhunde Hanım 

Bari miskin kız 

- Hem, senin öyle hasta bakıcılarla, şununla 
bununla düşüp kalkman ayıb değil mi?. 

- Ra kı mı? .. 
- Evet.. 

Şotan 

Bugün de İta].Yan gazetelerinin l 
Fransa aleyhine yazdıklarına ha.. 
karak Paris ile Romanın hiç bir 
zaman konuşup_ anlaşamıyacakla

rını iddia etmek doğru olmasa ge
rek ... 

İtalyan matbuatı, İtalyanın as.. 
keri kuvveti, i'ktısadi varlığı hak_ 
kında şüphe götürecek tarzda 
başka yerlerde yazılan yaz.ılar, 

yapılan neşriyata karşı ook asabt 
davranmaktadır. Mesela g~n -
!erde Mareşal Grazyani'nfn İs -
panyaya gittiği söyleniyordu. 
Fransa matbuatında görülen bu 
haberler, İtalyanların canını sık.. 
mıştır. Mareşal Grazyani, malum 
olduğu üzere Habeşistandaki İ -
talyan orduları kumandanı idi. 
Şimdi İtalyadQ bulunuyor. Marn
şalin İspanyaya gönderildiği, git
tiği haberi İtalyan gazetelerince 
şiddetle tekzib edildi. Sonra İtal
yanın malt ve iktısadi vaziyeti 
etrafında Fransız gazetelerinde 
verilen malumat, İtalyan matbu
atının hiç hoşuna gitmemektedir. 
İtalyan parasının vaziyeti iyi oL 
madığını yJzan Fransız gazetele
rine karşı İtalyan gazeteleri de 
frangın vaziyetinden bahsediyor

lar . Hulfisa bugünlerde Fransa ya 
karşı İtalyan matbuatında de -
vamlı neşriyat görülmektedir. 
Fakat bundan Paris - Roma mii -
zakerelerine hiç bir zaman baş

bir anlaşma olmıyacak manası çı
karılmıyor. Çünkü İtalyan mat _ 
buatının şu son on senedenberi 
vakit vakit devam eden öyle neş.
riyatı olmuştur ki buna bakılınca 
Romanın ne Berlin ile, ne Bel _ 

grad ile anlaşabileceğine ihtimal 
verilebilirdi. Mesela sırasile bun_ 
!arı hatırlamak lazımgelirse şöy

le denebilir: İtalyan matbuatı bir 
zamanlar Almanyanın aleyhinde 
idi. İtalyan matbuatı bir zaman_ 

- Tekrar rica ederim Nimet bu bahsi kapat .. 
Nasıl kapansın kadının içi bir volkan. Onu b u

raya resim gibi karşısına geçip seyretsin .. Diye ge_ 
tirmerli ya? .. Ne diye düşünüyor? .. Gülsün eğlensin , 

acılsın Jevend kadını kucaklasın!. Nimet ancak böy
ı; düşUnür, bu kadar düşünebilir. His nedir, mütle
hassis olmak neye derler?. . Bunları çirkin kadın, 
kendini beğenmiş kadın, cür'etkar ve haşari kadın, 
şehvetengiz kadın ne bilsin?. Kararsızlığın sonu. Kayıtsızlığa doğru gidiş.. 

Refiğin başını iki avucunun arasında görünce: 
- Beni sevmiyor, bir başka kadın düşünüyor .. 
Diyor, yeJkenleri havaya kaldırıyor! Düşünce-

lerinden bunalan, Nimetin bu müz'iç tavırlarından 

usanç getiren Refik bir aralık yerinden kalktı, göz
lerini süzüp düşündü düşündü ve gayet kat'i görü_ 
nerek: 

- Nimet sana bir şey söyliyeyim mi? .. 
Dedi. Nimet baştan aşağı kulak kesildi, cevab 

verdi: 
Refik ilerledi, Nimetin burnuna sokulacak gibi 

oldu ve düşündüğünü söyledi: 
- Rakı içmek istiyorum ... 

O, daha mühim bir şey bekliyordu. Hayret etti: 

Şiddetle tekrar: 
- Evet .. evet rakı istiyorum ... 
Başka çare yok. Düşünmekle vuzuha erişmek, 

kafatasının içini muharebe sahnesine döndüren fL 
kirlerden bir tekini tercih imkansız. İyisi mi, içmeli. 
Unutmalı ... 

- İş olacağına varır!.. 

Demeli... Bunun daha ötesi yoktur. Rakıyı bar
dakla midesine devirip kendinden geçtiği çok gece.. 
!er bundan daha beter muztaribdi! 

- Haydi, Nimet bana rakı? .. 

- A .. a .. deli olmuşsun sen! .. Ben rakıyı nere-
den bulacağım. Hem, ne münasebet efendim? .. 

- Rakı bulunmaz, alınır. Birini gönder, aldır .. 

lar Yugoslavyanın aleyhinde idi. 
Ve yine İtalyan matbuatı yakın 
zamana kadar ' ,t&rct tı aley
hinde idi. Halb.ı .d ~· ', a bugün 
Almanya ile dosttuı rloma ile 
Belgrad arasında bellibaşlı bir 
dost!Jk vardır. Roma ile Londra 
arasında akdedilmiş itilaflar mey_ 
dandadır. Fransanın eski Başve
kili sosyalist Blum geçen gün ga
zetesinde yazdığı bir makalede 
İspanya işlerine evvela İtalyanın 
karışarak Franko taraJlına silah 
ve cepane yolladığını söylüyordu. 
Buna karşı İtalyan gazeteleri ce
vnb vermekten ger i kalmak iste
mediler: Şimdiye kadar İtalyan 
matbuatında bu mevzular etrafın_ 
da devamlı yazılar yazan Sinyor 
Gayda, eline kalemi alarak orta
ya şunu atmaktadır: İspanyanın 
dahili işlerine karışmak keyfiyeti 
dahili harp başlamadan tam altı 

ay evvel vukubuluyordu. İspan
ya işlerine mürlahaleyl Moskova 

Esk i Fransız Başvekili Blum 

hazırlıyordu. Paris te buna işti -
rak ediyordu. 

İşte İtalyan muharririnin iddL 
ası budur. Görülüyor ki İspanya 
meselesi her iki tarafta da birçok 
neşriyata, iddialara, davalara yol 
açan bir meseledir. Bundan sonra 

ise İspanya dahili haı-b i ne netL 
ceye varırsa varsın, bunun içyü_ 
züne dair ortaya çok meraklı ma
ili.mat çıkacak, bilinmiyen şeyler 
öğrenilecektir. 

İtalyan ve Fransız gazeteleri 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

- VaJlah i içirmem ... 

Kitabı mukaddeste yazılıdır : 

<Hazreti İbrahimin iki karısı 
vardı. Biri Hacer, öteki Sara. Haz
reti İbrahim Cenabıhaktan çocuk 
istedi. Hacerden İsmail aleyhis -
selam doğdu. Gerçi kurban onun 
kellesini bıçaktan kurtardı am -
ma Sarenin kıskançlığı yüzünden 
aııasile ve kardeşferile beraber 
İsmail, babaları tarafından bir de
re kenarında bırakılarak Allaha 
emanet edildller. Sareye karşı 

zafı olan İbrahim Rabdan çocuk 
istemekte devam etti. Bir gün hiç 
bir ikram kabul et!Y'iyeıl melek
ler Lbrahimin evine misafir ol -
dular ve bir erkek çocukları ola
cağını karı kocaya müjdelediler. 
Buna Sare inanmadı. Çiinkü ken
disi doksan ıYaşında, kocası da yüz 
yirmi yaşında idi. Fakat çok geç
meden hakikaten İshak isminde 
bir erkek çocukları dünyaya gel
di.• 

Bu hikayeyi Yahudiler başka 
türlü , Müslümanlar başka türlü 
tevil ederler. Fakat biz bir kısası 
enbiya yazmak niyetinde olmadı
ğımız için efsanevi bir hikayenin 
s ıtku kizbini araştıracak değiliz. 

Bizim de tbrahim isminde bir kom
şumuz var. Kendisi peygamber 
değil şofördür. Bütün kazancını 
evine getiren ve evini süslemek -
ten, ailesinin istirahatini temin
den başka ga.yesi de yok. Bun -
dan başka Allahtaıı istediği, ne 
kazancının artması, nt> de bir a
partıman sahibi olmak. Yalnız bi
rim komşu çocuk meraklısıdır. 

Allahtan bir yavı-u istiyor o ka
dar. Fa)cat Allah da bunu ona 
vermiyor, hacıhr, hocalar üfle -
diler, muskalar yazıldı. okunmuş 

sular içildi. Doktor ilaçları, hap -

lar yutuldu. Ayazmalarda papaz 
suyile banyo yaptırıldı. Fakat 
Allah onlara çocuk vermemekte 
inad ediyordu. Karısile arasında 
en küçük bir serzenişin bir yer 
bulmadığı tatlı bir münasebetleri 
vardı. Nümuneli:c bir karı koca 
idiler amma ,yavrusnzluk İbrahi
mi bütün hayatından soğutacak 

kadar düşündürmeğe b1şlamıştı. 

İbrahim, günün birinde bir başka 
kadınla tanıştı. Bu kadın ona bir 
çocuk vadetti. Nikahsız beraber 
yaşamağa başladılar ve nikahsız 
bir de çocuk yaptılar. 

Çuvala sığmıyan mızrak niha • 
yet dillere dü,tü. İbrahimin ni -
kahlı karısı bu maceradan 'ıaber
dar oldu. Sevdiğı kocastrıı çaldı -
ğından ziyade analığını kıskandı
ğı bu kadını kocasından gizli gün· 
!erce aradı. Bulamadı. 

Yine bir gün Aksarayda bir ev· 
de olduğunu haber verenlerin sö
züne kapılarak Laleliden aşağı i
niyordu. Yukandan son süratle 
gelen bir otomobilin altında kala
rak can verdi. 

Polis işe vaziyed etti. Çarpıp ka
çan otomobilin numarası alındı. 

Fakat şoför yakalanamadı. Müc
rim otomobilin şoförü, arabasile 
beraber o saatte bir başka yerde 
bulunduğunu isbat ettiği için tah
liye edildi, şüpheler İbrahimin ü
zerinde toplandı i:e de tamirde o
lan arabasını ve cebinde bulunan 
b ir vapur blletile kazanın vuku 
bulduğu saatte Kadıköyünde ar
kadaşlarile tavla oynadığını ilan 
etti ve iddiasını şahidlerle doğ

ruladı. 

Velhasıl vak'anın müsebbibi bu
lunamadı vesselam. Kadın tıbbı 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

r - Yarınki Cumart;esl gUnUnden 
itibaren bUtUn yaz mevsimi 

SÜMER SiNEMASINDA 
Her Cumartesi ve Pazar günleri 

saat 13 ve 14,30 da Halk matineleri 
1 fiatlar 20 ve 25 Kr. 

1 Her ~alı gUnU saat 13 te Çocuk matinesi 
- Flat 10 Kuruş. 

Refiğin ısrarı : 
- Haydi Nimet, üzme beni.. 
Dil altında saklanan kararın ağızdan çık ışı . 

- Aldırıyorum. Fakat, çok içmiyeceksin!.. 
- İtimad et ... 
Nimet eJiııi çırptı : 
- Tahir ağıı. .. 
- Efendimiz. 
Kulağına fısıldanan sözler: 
- Git, iyi rakı al. Kimseye bir şey söyleme. Mi

safirimiz, alışıkmış! .. 
- Başüstüne efendimiz 

• •• 
- İçmezsem rahat edemiyeceğim_ Biraz sonra, içeride, bahçenin üzednde; konak.. 

taki bütün hareketlere, insanlara, her şeye sağır; 
küçük, sakin, mavi renkli odaya geçildi. Hava ma
visi. Refiğin gözlerindeki mavi. Sofra hazırdı. Enfes 
mezeler. Gülizar kalfa, merhum paşaya da akşam -
dan akşama bu odada bu sofrayı hazırlar, halvet carL 
yelerini bırakır, çekilirdi. Şimdi de paşa yerine Re
fik, halvetlik kızlar yerine bir tek kızı: Nimet. 

- Neyin var? .. 
- Hiç bir şeyim ... Sıkılıyorum!.. 
- Benden mi? .. 
- Hayır hayır .. bu, benim derdim. Her gece sı-

kılırım. Çok sıkı ldığım zamanlarda rakı içiyorum. 
Annem öldükten sonra, alıştım ... 

- Sen bundan vazgeç. Ben evimde sana rakı 
içirmem .. 

Sonra bir fikir, gözlerin hud'akar parlayışı, dü
şünüş: 

- Acaba içerse her şeyi söyler mi? Kimi sevi
yor, beni sevmiyor mu, benimle evlenmeğe niyeti 
var mı? .. 

Karar: 
- Pekt 

Muhakkak ki, kan kana çekiyor. •İrsiyet• e 
inanmalıyız. Babası da böyle imiş. Çok günler. ko
nağın içinde çıplak vücudüne yalnız bir entari ge . 
çirir, öyle gezermiş! Sürü sürü beyaz, siyah, Çerkes, 
Arab odalıklardan her hafta on on beşi değişir; ba. 
yatlıyanJar Bayatpazarına, gözden düşenler Es.rpa• 
zarına çıkarılırmış! Nimetin de babasından ne farkı 
var? Bir kocada dört aydan fazla oturamamış. De -

' \' 
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Teksir makinesi mu

cidine 150,000 lira 
kazandırdı 

Nihayet her şey anlaşılınca 
heyecanlı macera sona erdi -ç hazine, üç gemi 

Birdenbire patlıyan bir kazan bir çok 
koyabilirdi .. 

Fransa zabıtas1, İskontland 
Yardın muavenetlle, 27 bin İngi
liz lirası (150bin Türk lirası) do
landrran bir cenubi Amerikalı 

yı arıyor. 

Genç delikanlı yeni tanıştığı 
• • • 

ışı yazdığı mektublar 
güzel kıza 
bozmuş 

I 

• 

hayatını tehlikeye • 
ınsanın 

Bu kurnaz adam, csihirli bir 
kutu• keşfettiğini ve bu kutuya 
atılan r İngiliz bankonotunun 
az sonra uçleşerek çıktığını iddi· 

İngiliz gazetelerinden naklede. 
rek dünkü •Son Telgraf• yazı • 
yordu· Y irmı •ene evvel kocaya 
vardığını söyliyen kadın üç se • 
nedenberi de genç bır delikanlıyı 
çıld1rasıya sevmektedir. Bu müd
det zarfında her türlü çılgınlığı 
yapmışlar, fakat genç çocuğun 
anasile, babasile arası açılmış, ni
hayet bir gün kadın, posta ile bir 
paket almıştır. Bu pakette bır çi .• 
kolata kutusu avrdı Fakat çıko. 
!ataları yedinkten sunra kadın fe. 
nalaşmış, kendinın zehirlendiğini 

söyliyerek iş adliyeye ve mahke. 
meye dü~müştür. Ojeni Greg is
mindeki bu çıldırasıya ıi~ık ka • 
dının iddiasına göre çıkolataları 

kendisine yollıyan, sevdiği deli. 
kanlının anası Antı Berbe'dir. 
Halbuki Anti Barber, böyle şey. 
]erle meşgul olmak ıçin hem pa. 
rasına, hem de va}sti.ne acıdığını 

söylüyor. bu isnadı şiddetle red • 
dediyor. Mahkemede Anti Bar -
berin vekili ile kadın iışık arasın. 

da sualler ve cevablar biribirini 
takib etmiş, kadını, sevgilisi gen. (Dünkü sayıdan devam) 

Genç kadın, Sen kıyısını gö • 
rünce boğulacak gibi oluyor. 
Kapta .. ..n yanına gidiyor: 

- Kapt .. n, diyor .. bir şey yap, 
bizi kurtar ... 

- İmkanı yok: .. 
- O halde ııemiyi batır! .. 
Kaptan düşünüyor, ve: 
- Kafi dcı •cede barutumua 

yok, madam ... F:ıkat, son bir gay. 
rette bulunacağım .. 

O sırada, Telenıak, Sen'in en 
geniş bir yerinde bulunuyor. 

, Kaptan, gemicilern bazı emirler 
veriyor. 
Bi~kaç dakika sonra •Teleınak> 

sür'atini arttırıyor, etrafındaki 

gemilere doğru yürüyor. Bunlar, 
müsademeye meydan vermemek 

.< için biraz kenara çekiliyorlar. 
1 

Telemak, bunlardan birisine sÜ
rünerek g<!Çiyor. Artık yol ser • 
l:>est.. 

ÖLÖl\IE DOC.RU 
Telemak kaçıyor. Öteki gemiler 

de peşini takib ediyorlardı. 
Ahali; evlerinden fırlıyorlar, 

sahile koşuyorlar;;;: ;bu çılgın ya. 
rışı merakla seyrediyorlardı. Te. 
lemak limanın önünden geçiyor
du. Takib eden gen5lerden biri 
ateş açtı. Ambardan çıkan bir 
tayfa bağırdı: 

- Ambara su doluyor, batıyo. 
ruz! ..... 
Atılan güllelerden biri, Tele • 

makın su kesiminden aşağısına 

çarpmış, büyük bir delik açmıştı. 
Kaptan emir verdi: 
- Herkes güverteye çıksın! .. 
Firariler birer iki~er gelyiorlar. 

dı. Yaşlı bır asılzade oğlunun o. 
muwna dayanarak yürüyordu. 

- Vakit geçirmeyiniz, güver -
teden nehre atlayıııız Yüzerek 
sahile çıkabilirsiniz ... 
Kaptanın bu tavsiyesine cevab 

veren, nehre atlayan nlmadı. 
Genç kadın; kaptana yaklaştı, 

elini sıktı heyecanlı bir sesle: 
- Teşekkür ederim. kaptan, 

dedi. Biz ölmeyi tercih ediyoruz. 
Kaptanın gözleri ya~la doldu. 

F'ı·arilere döndü· 
O halde, hep birden dua e

delım ... 
Telemak, yavaş ya,•aş suya gö. 

mülürken firarilerin duaları gök. 
yüzüne yükseliyordu. 

Gemide 80 milyon altın vardı. 
Bu hazineyi çıkarmak için çok e
mek sarfolundu. Fakat hepsi inşa 

gitti. 
Geçenlerde Paris Belediyesi, 

Telemakın ankazını müwyedeye 
koydu. 12,500 franga sattı. 

Bele\!iye, yapılacak araştırma. 

da ankaz bulunur, içerisindeki 
hazıne çıkarılırsa '; 20 sinin k 0 n_ 
dis:;ıe ver;lmesini temin etmiş -
tir. Bu sene içmdn işe başlana • 
caktır. 

LA LÜTİN, UGURS"Z YELKENLİ 
1799. İngilteren.n şark sahi _ 

lindc küçük bir limanda Yarmut
,:Jayız. Soğuk bir rüzgar esiyor, 

t ınikrin yelkenlerini şışırıyor. 

·~aı'ors İnn• •de mutad lıilAfına 
bü' ~ik bir faaliyet var Barın ya. 

kmırc J, Rcd Jim'in yanında kır. 

mızı clı d nç b:r d kanlı, on 
kadar n-.ıcı büyü enmiş g bı 
dm! y r' r 

- Sa ıc!ıkları gördüm dıyrrum 

size... On tanesini bizzat ben ta
şıdım. Hepsi altın dolu idi. 

Gemiciler cevab vermiyorlar, 
cinlerini içiyorlardı. 

Red Jim kalktı: 
- Geliniz gemiyi görünüz. ffr 

saate kadar hareket edeceğiz. 
Dedi. Dışarı çıkan gemiciler, 

yalpa vura vura rıhtıma gidiyor. 
lar, bu seyyar kasayı görmek is
tiyorlardı. 

- Bakınız!.. 
Alaca karanlıkta güzel bir yel. 

yaldızlı harflerle yazılı ismi ok\L. 
nuyordu: La Lütin ... 

Yaşlı bir deniz kurdu: 
- Bir Fransız gemisi.. 
- Altınlar kimin? .. 
Dedi. Bir diğeri sordu 
- Bilmiyorum. Bu gibi şeyler 

daima mektum tutulur ... 
Sesini kısarak ilave etti: 
- Zannederim, Holandadaki 

orduya aid ... 
Az sinra Lütin yelkenlerıni aç. 

tı, limandan çıktı. fühtımda du. 
ran bir arabanın içinde siyah 
mantolu iki kişi vardı. Bir şey 
söylemiyorlar, geminin hareketi. 
ni tarassud ediyorlardı. 

1 Bunlardan biri arabacıya: 
- Haydi, dönelim artık ... 
Dedi. Ve araba sür'atle uzak. 

laştı. 

Lütin, limandan çıkınca yüksek 
dalgalar üzerinde adeta bir ceviz 
kabuğu gibi 5allanmıya başladı. 
Fırtına gittikçe şiddetini arttm
yordu. Bütün tayfalar güvertede 

idı. 

K aptan, yüksek sadasile gemicile. 
ri teşı:ie çalışıyordu: 

Haydi, evliıdlar gayret. gat. 

ret! .. 

- Asla!.. 
Red Jim, kaptana doğru yuru

dü. Gözlerini kan bürümüştü. 

Soluyarak nefes alıyordu. 
Kaptan bağırdı: 

Devamı 7 inci sahifemizd• 

a ediyormuş. • 
ismi gizli tutulan bır Fransız 

zengini nasılsa bu dolandırının 
sözüne kapılmış ve birlikte Lon
draya gitmiş. İngıliz bankalarının 
birinde bulunan paı·asından 27 bin 

İngili~ lirasını çekmiş, kendisine ı 
vermış. 

İki gün sonra b11luşmuşlar, bü • 
yük bir lokantan& beraber yemek 
yemişler. Yemeğin son!Jrına doğ
ru garson gelmiş, cenubi Ameri
kaya telefondan çağırdıklarını 

söylemiş. Herif kalkmış, gitmiş. 

Ve bir n•h• görünmPmiş .. 

>.ıı~ı !kalının saatlerce gelme -
diğini gören Fransız zengini te -
Hişa düşmüş ve polise müracaat 

ederek vak'ayı anlatmıştır. Acaba 
zabıta bu kurnaz dolandırıctyı tu

tabilecek mi? Yoksa atı alan Üs-

küdarı geçti mi dersiniz ... 

Marrö 
TARİH ve ONU ft'LERHAMETLI, EN ŞEFKATLİ 
ANA OLARAK KABUL EDEBiLiR MI? 

Sen! ölümden kurtaranlara karşı 

el kaldırmamalı sın! 

Norman 

ce yolladığı ateşli mektublar o • 
kunmuştur. Dünkü •Son Telgraf• 
da buraları hep anlatılmış, fakat 
aıt tarafının yazılması bugüne 
kalmışt ı. Muhakemenin diğer bir 
safhası da şöyle devam etmiş ve 
Anti Barbein vekili, Ojeni Gre. 
ge şunu sormuştur: 

- Sizin bu aşk maceranıza 

( D ünkü sa yıdm d vım ) Dılenci kadın, İmparatoriçenin başka birisinin karıştığını ııördü. 
Birdenbire ell~c.ni uLattı: gösterdiğı ulü·,, ~ cenab. ve şef • ğünüz zaman tıtizlık ediyordunuz 
- Çocug· u ver bJna'.. kat kı. şısında 5aşırdı. Yero> çö - d · ·ı !? egı m ... 
Diye bağırdı. Ar.ulık şefkati, a. meldi. O da hiingür hüngı.ir aglı- _ Böyle bır şeyden korkmak 

nalık muhabbeti muc1 zesinı gös- yordu. için sebeb görmüyordum. 
term işti. Art k bahçede bi r im - ekllarınıobrt ojcufıto. _ 1936 senesi yılı başında eğ-
paratoriçe, b'r dilencı kadır. y<,k. Tarihe geçen bu vak, İmparato· lence tertib ederek Anti Barber in 
tu. İki şefk~~li nn~ nrdı: riçe Mari Ter~z:.rı ulüvvü cenabı. oğlu Narman Barber ile beraber 

Biri, hastalık ve yok5uzluk yü- nı gösternıeğe kıifidır. Mari Te - olduğunuz zaman, çocuğun ana. 
zü nden sütü ke·;;!lrrıı~, diğeri r~ - rez, yalntz impa:atoriçe dPğil, iyi sına, babasına, kocanızın da ora .. 
fah ve rahat yüzunrten mem~leri bir kadın, xefbtlı bir ana idi. ya geleceğıni söylemış mi idiniz? 
şişkin iki ana. Arşidük henüz Şönbrün ş~t'lrn nşa olunurken _ Evet.. koca mda oraya gele. 
sütten kesilmen»jlt. her gün gelivor, mumaılarla, a • eekti. Fakat rahatsızdı. 

Mari Ter~z. terrddüd etınPdı. melelerle bınwjııyordu. - Kocanız hasta olduğu için 
Bir yavrunun hayatı mevzubahs. Bir gün, keres:~ yığıl. bir mey- gelememişti. Fakat siz eve dön. 
ti. Bunu kur':.-ma~< lazımdı d d k teki'·· · to an an geçer en e ıgını P- düğünüz zaman beraberinizde 
Sütnin~ bulmak zamana muh- 1 d B d b' kah k h · ·ı a L u sııa a ı~ a a a ışı· Norman var mı idi? 

tacdı. Bu müdılr·t iir,ııd ~ çocuqun ti. Başını kaldırınc• bir siirü kı.i . 
ölüvermesi 'Iluhtemeldi. - Beni eve götürdü. 

. k 11 b çük çocuğ•ı'.1 ır.kelenin üzerine çı- _ Anti Barber hiç sizin evini.. 
tmparatorü;~. kirli paçavrabra Yavrucuk, minımını o arı'.1ı, a. .. , . t'h .1 k ıp oturd>ıkllrını go··dü. lskele ze gelir miydi? oradan o"lunu a-

sarı lı yavrucı..ğıı iğr.,nmeden. tik· caklarını oınat1ra< ı~ ı a ı c c- · k ki - d " on. on beş metre yti se igin e ]arak götürür mü idi? 
sinmeden ktıcağ • n~ aldı, rnlun ke. miyordu. 

Yüzünden kirli terler ~kan bL 
narındaki sıra!a•da nbirine otur· Jozef; bu pis. çirkın çocuğuna- idi. Aşağı dü;r~eleri. kafaları paL - Benim evime gelirdi. Fakat 

risi kaptana: du. Dilenci kad' nhayret!e bakt nasının kucuğr·.ıd.1 meme emr.ıe. lamaları imkanı ~ardı. ben Nornıana hiç bir zaman ana. 
_ Bize altın ver, çalışalım. yordu. tmpa•:ı'.o"i\e göğsünü aç- ı sini kıskandı. Kralıçen: netekli- tmparatoriçP. sını, babasını dinlemesin diye bir 

ı ~Y~o:ks:;•~--~-~d~iy~e=b:a~ğ~ı~rrl~ı~.~~~~~~~tı~,~ç~oc~u:~=~~e=m~z='r=m=e~ğ~~=· ~b=a~ş=la=d=ı=. ~~ğ~i=n=i =ç~e=k=e=r=~k~a=ı=l=a=n=ı·=y=a~b=aş=l=a=d=ı~~~~~~~~(=D=e=v=a=n=ı=ı =7~in=c=i~d=e)~~=ş=e=y~so=··y=l=e=m=e=d=i=m=.~O=n=a~s=ô=y=le=d=i=ğ=lm 

K a<dJ on-----·----- M o eda 
Yorgun argın eve döndünÜ7., 

soyundunuz. Birdenbire telefon 

çaltyor, çok sevdiğiniz dostları • 

nızda nbiri akşam yemeğine d a -
vet ediyor. 

Gitmeseniz 
ihtimali var. 

O halde? .. 

olmaz Gücenmesi 

Yeniden giyinmek, 

saçlarınızı düzeltmek, yüzüntize 

makiyaj yapmak lazım. Tabii, zi . 

yafette daha başkaları da bulu • 
nacak. Onlara kuşı çirkin görün. 

mek istemezsiniz. Aynanın karşı. 

sına geçer, hazırlanmıya başlar -
sınız. 

Evvela şunu tavsiye edelim: 

Kat'iyen asabileşmeyiniz, acele 

etmeyiniz. Saçlarınızı biraz los. 

yonta ıslatınız, tarayınız. Tüylit 
bir ahvlu, yahut bır file ile ba ~

!ayınız. Sonra yüztinüzü haf 1 ~ 
pudratayınız. Yanaklarınıza, du. 
daklarınıza • pek az • kırmızılık 

GÜZEL OLMAK iÇiN NE 

.. . Siy alı Grogren den öp lenden 

sonra giymeğe ma/. sııs çok şık bir 

şapka. Üst J..:ısını~dn tabii yapraklı 

prnbe bır kamelya vardır. İnce ve 

penbe renkli 'ıır tul altı lıafifce 

gölgeler. .. ... • • . . ... . 

sürünüz. 

Gözleriniz yorgun ise, bir finca

nın içerisine ikı üç damla güL;u. 

yu, yahut portakal suyu koyunuı, 

banyo yapınız. Yorgu nluktan mü. 

tevellid kırmızılık derhal geçer. 

• • 
Son moda 
Gömlekler 

ı - Kazak emprime kumaştan. 

Ön ve arkasında ince kırmalar 

vardır. Kollar kısa ve omuzlara 

dogru genışcedir. 1 metre eninde 

kuı.ıaşlat1 l metre 350 santımlik 

bir parça kafidir. 
2 - Gömlek. Düz renkli ku • 

maştan. Ön tarafı plıselidir. Kol. 

lar kısa ve kol ağızları devrik ve 
düğmeli. 1 metre tonınd, kumaş. 

tan 1 metre 63 santim. 
3 - Kazak. Fan tezi veya düz 

YAPMALI 

... Bu şapka, rengi itilıari!e çok 
orijinatdir. 

Siyalı grogreıı C:rmdir Beııaz, 

kırmızı t•e yeşil ç:çeJ..:le•le siiden
miştir. Üst üste J..:oıı-ilı"tıŞ ikı iııce 
tiil çehreye lıafıf 1 •r golgc wrir. 
TiiliLn biri kırmızı, ı.ri de ye§<l-
dir. . , .•. .. . .. ... ~ 

renklı kumaştan. Ön tarafı fanto>
zi kumaştan yapılır. Kotlar kısJ 

ve omuz başları hafifce kabarık. 

tı r. l metre enınde kumaştan 1 

metre 20 santim. Fantezi kumaş 

15 santim. 

Uzun ve sıkı koli u çiçekli ro -

mantık buzlu elbıseleriıı modası 

gittıkçe ar tmaktadır. 

Kalın mavi krepten olan bu el. 

bısenin etek ve korsajının önü. 

ne siyah krep satenden aplık ya. 

pılmıştır. Son omuzdan yakanın 

ucuna kadar narin bir güt ve çi

çek demeti sıralanmaktadır 

Kollar ellerin üstüne doğru mü. 

selles şeklinde uzanmaktadır. B;. 

leg n ilğz.ndan ılı Jaren dtiJme 

bulı.. n K a ve koll.ır k11un ç •a. 

raf;.nd.ı ~ltı kuçük .y.ıhıa çcHı .• 

mckt d • 

sadece şı.'.lda ıbarettı: Sen artık 
kendı yapacağını bılecck kadar 
hüyüdün, diyordum. 

~pçen sene yılbaşı tortusun. 
da Norman, genç bır kıza tcsa • 
düf etmi!j, onu sevmiş. Yılbaşı ta. 
!ilini sizden ayrı geçırmiş. O kızı 
sevdiğini size söyledi mi• Siz bu 
nu öğrendğinız zaman kendınizi 

kaybetmişsinız değil mi? 
- O ·,. na böyle bir ey söyle

memışti. Lakın bunu öğrendiğım 
zaman ben peri<an bir hale dü'i
tüm. 

- Siz ondan sonra Norman ın 

anasına, babasına ımzaS.i.Z mek _ 
tublar yo!;adınız mı? 

- İmzasız mektub yollamadım 
- Siz, geçen yılbaşındanber, 

bu aıle için bir felaket oldunuz. 
Onların hususi hayatına karıı;tı. 

nız. Niçin onları bırakmadınız, 

neden bu aileyi kendı haline bı. 
rakmadınız? Siz artık kend inize 
hakim olamıyordunuz, hey,"Can ı

nıza mağlub oluverdiniz değil mi 
Başka ne yapmamı isliyor. 

dunuz? 
Bu genç çocuk, evli bir 'ka. 

dınla üç sene yaşıyor, oonta genç 
namuslu bir kızla •anışıyor. Siz 
onu bırakmıyorsunuz. Artık krn. 
dinize malik olamıyon;unuz. 

- Ben aldatılmış, bırakılmıı, 

Ojen Greg mahkemeden 
çıkarken 

oluyordum. 
- Şubatta bır gün akşam Nor. 

man, sızin eviniı.e gemedi mi? 
- Olabilir .. 
- Size ne dedi' Artık sizinle a-

11ıkasını kestiğini, ber şeyın biL 
tiğini söyledi degil mi? 

- Norman o zaman gayrı tabi i 

bir halde idi. 
- O zamau siz ne yaptınız• 

Soıo derece hiddet, şiddet göster. 
diniz değil mı? Fazla olarak ta 
bir revolver çıkardınız değll mı? 

- Evet .. öyle olda., 
-- Ateş ettiniz mi? 
- Hayır, ateş etmedim. 
- Onunla mücadele eU:niz tni! 
- Zannetmiyorum. 
- Sonra yere dü,tünüz yığıl. 

dınız, değil mi? 
- Evet, bayılmıştım. 
- Normanın cebinden birtakım 

kıigıtları aşırmak ıstediniz mı? 

- Kendisine yoıladıgım mek. 
tubları geri almak ,ztivordum 
Ben çılgır bir halde id ~. Ugra· 
ş yordu-n. Sonra Normana ,un • 
hlr, söyledL~ Norma ser :-n
d ye kadaı· kocamın mü• ad sını 

ı Oe,·aıuı _. uıcı sahiiedc , 
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Makineye 
Verirken 
Almanya, Avusturya
da askeri harekat 

? • mı yapıyor 

' Parıı; l (A.A.)- Alman yanın A-
vwıturya komiseri Burkel'in teb_ 

liği hakkında telsırlerde bulunan 
ldjtır-eko-dö..P~ri gazetesi diyor 
ki: 

·Tebliğin lisanı yalnız teca1rüz

kar dei{il, ayni z;;manda müna -
sebetsizdir.• 

Ordr gazetesi şöyle yazıyor: 

·Burkel, bizzat Führerden ziya

de Hitlercidir. Çünkü BerJ.n Al -

man nazilerile Avusturya nazileri 
arasında ihtiliıilar çıktığını tekzib 
etmediği halde Burkel Viyanada 
ve bütün Avusturyada ,·aziyetlıı 

mükemmel olduğunu iddia ediyor. 
Diğ'er cihetten büyük İngiliz ga. 

zetelerinin Viyana muhabideri 
bugün Avu~turyada garib ve pek 
endişe verici asl<eri hareketler ya
pıldıgını ve Alman kıt'alarını."l 

Macar hududuna doğru ilerledik
lerini bildirmektedirler.• 

Uzlaşma Mutlu 
Müzakeresi Birgün 
Ç in Hatveklll aUr'•tle 

bir netice almıra 
çah9ıyor 

Prag 1 (A.A.)- Hodza, Hayıı,. 
)ayn partisi erkıln!le yapılan mü. 
ukercler esnasında Alman sos • 
yal _ demokratlarının menfaatle
rinin ihmal edilmiyeceğine d::Jr 
Alman sosyal - d~mokratlarının 

~~fi Jaksh'ye teminat vermiştir. 

Hodza. Henlein taraftarlarından 
Kundt ve Roclıe'u kabul etmiş iı;e 
ele bu mülakat esnasında mesele. 
rı in teferruatı hakkında görüşüL 

memiştir. Hafta sonundan evvel 
Südetlerin resml delegasyonlle hü
kumet arasında bir toplııruna ya. 
pılması mevzuu bahis değildir. 
Görünüşe göre hükılmetin dlk· 

kati milliyetler statWıünü tetkll El

d en projelerin meclislere takd!mi 
için kullanılacak usuller üzerinde 
temerküz etmektedir. 

Para değiştirme 
Gişeleri 
Açıldı 

Muhtelif yerlerden memleketi
mize gelecek o1an yabancılara bir 
kolay !ık olmak üzeı·e muhtelif hu
dud mıntakalarındaki bazı güm • 
rüklerde para değiştirme gişeleri 
ihdas edilmesine karar verilmişti, 

Bu gişeler bıı sabahtan itibaren 
açılmış \'e i§e başlamıştır. 

Büyük gümrüklerde Merkez 
Bankasının birer memuru ve kü
çüklerinde gümrük baş memur • 
}arı tarafından idare edilecek olan 
lı u gi,elerde para ceğiştirildıkçe 

dövizler Merkez Bankasına yatı
rılacaktır. 

Şimdilik bu gişelerden Uzun
köprüde K abuklu, Ed!rnede, şeh

rimizde ve c~ııub hududumuzda 
açılmıştır. 

iş 
Kanunn 

(Birinci sahifeden devam) 
denizciliği kendisir.c meslek itti
haz etmiş bir ,;c•k amatörler ve 
deniz severl.,rden ibar~t bulu -
nan alay, hareht eder etmez li
manımızdaki bütlin vapurlar, dü
dük çalmağa başlamışlardır. Dü -
dük çalma merasimi, alay parktan 
~ıncıya kadar devam etmiştir. 

TAKSİMDE 
Bu suretle Galatasaray, İstik -

!il caddesi ,;-olilc alay on biri bi.. 
raz geçe Taks;m~ varmıştır. Ora
da direğe merasimle şanlı sanca
ğımız çekilm~, sonra abideye çe
lenkler konulmuş v~ bu müna 
sebetlc nutukl•r verilmiştir. 

Abideye Cumhuriyet Halk Par
tisi, İstanbul belediyesi, Deniz -
yolları, Hataylılar, Liman işleri, 

Türk şilepçilik ~irketi namlarına 
çelenkler konuldu. 

Bundan sonra İstiklhl marşı söy
lendı. Genç denizciler namına 

Mümtaz Beyler bir hitabede bu_ 
lunarak ezcümle dedı ki: 

•- l temmuz 921) tarihinden iti
baren on ikinci yıldönümüne te
sadüf eden bu me;'ud gün müna
sebetile, büyük inkılilbın muzaf
fer neticesi olan Tüı·k varlığına 

her şeyi emanet ederek denizle -
rimizde bir takım ecnebi bayrak
larının sallanmasını menettik. 

Biz deniz çocaklarına güvenci
niz çok olsun.• 
Demiş ve nut<:ıınu şô •• le bitir

·mi§tir: 
•-Damarlarımızda taşıdığımız 

asil kanı bu uğurdJ harcamıya her 
an hazırız.• 

Bundan sonra koptan Sureyya 
söz alarak 1 temmuzun en yüksek 
bir bayram oldu~Lınıı dört asır _ 
danberi devam edegelen birçok 
hatalarla beraber kabotaı mesele
sinin de bir temmu« Q~6 dan itL 
haren halledildiğini söylemiş ve 
herkesin ayrı ayrı bayramlarını 

kutlulamıştır. 

BÜYÜKLERE TELGRAF 
Bunu müteakıb kürsiye gelen 

Beyoğlu Ralke\'ı başkanı, büyük_ 

İş kanununa tabi olan müesse. !erimize ayrı ayrı birer telgraf 
ıelerde iş verenler tarafından da. çekilmesini istemişlır. 
b ili talimatnamelerin hazırlan • Atatürk'e çekilen telgrafııı met_ 
ması ve alakadar makamlarca ni ayn en ~öyledir: 
tedkik ve tasdik olunması için •Se,foçle kutluladığmuz bugü. 

kanunun Vedi -· cı·heti k'f" g 1 nü bize veren Ulu Atamıza son _ 
rgı• naıe-

mediği anlaşılmıştır suz saygılar.• 
Bu münasebetle; mezkur ka • Ayrıca Celiıl Bayar'a da: 

nunun bazı hükümlerini değişti- •Biz evladlarınız lnıtluladığımız 
ren ve Büyük Mlllet Meclisince bu şanlı günde size sonsuz şükran-

l arımız ı sunmakla müf!eh iriz.• evvelki gün kabul edilmiş olan 
projeye konulan bir madde ile bu Diğer Vekillere de telgraflar çe-
madde 1 defaya mahsus olmak knmiş ve merasime nihayet ve _ 

üzere 3 ay daha uzatılmıştır . Ya- rilmişlfr. 
ni 3 aylık mühlet 6 aya çıkarıl. Merasimde Kolordu kumandanı 
mıştır . Ayrıca dahili talimatna _ Orgeneral Halis Bıyıktay. Deniz 
mesinin reddolunması sebebleri kumandanı Mahmud. Beyoğlu 
kendisine bildirilen iş verenlerin Halke\'i ba~kanı ve birçok yüksek 

de talimatnamelerini istedikleri 
1 
__ z_ev_a_t_b_u_1_un_m_u_ş_l_ar_d_ı_r_. ----- ı 

şekilde tadil ve ıslah edilmelerı İstanbul 4 üncü icra memurJu_ 
için 15 günlük bir mühletin ka - ğundan: 
bul olunması da muvafık görüL 

Paraya çevrilmeı;ine karar ve-
mü~tür. rilen muhtelif cinste ve çuvallar 

Lltvanyadaki hidi· 
selerden sonra 
Kaunas l (A.A.)- Salı günkü 

hadiseler esnasında muhtar idare_ 
nin polisi tarafından yaralanan 
Litvanyalı dün akşam ölmüştür. 

derunu.nda bulunan sabunların 

açık arttırma ile satışı 12/7/938 
tarihine müsadif Salı günü saat 
12 den itibaren İstanbulda Talı _ 
mis caddesi Kalçın sokak Bebeli 
Attar hanında 3 numarada icra 
edileceği ilan olunur 

Elektrik idaresi 
işe başladı 

(Birinci sahifeden devam) 
donatılmıştır. 

Gece de elektrikle tenvir ohma.. 
caklard.ır 

Dünkü sayımızd·ı da haber ver· 
diğimiz gibi eski şirketin son he-' 
yeti umumiye ~!maı da dün ya
pılmış ve satış mukaveles tasdik 
edilmiştir. Ayni zamanda devir 
ve teslim keyfiyetini tedkik ve 
tasdik eden b;ı içtimadan sonra 
eski elektrik ~irketi müdürii De -
Jacroix, yeni umumi müdür Kad
rinin nezdine gelerek işlerini ta
mamen kendisin~ devir ve teslim 
etmiştir. 

İdarenin memurları bu sabah 
erkenden vazifeleri başına gel _ 
mişlerdir. Umumi müdürü Kadri 
ve muavini Süruri şube müdür -
!erinin tebriklerini kabul eyledik
ten sonra blitün şube ve büro -
!arı birer birer dolaşmışlar, mu _ 
amelatın intizam dairesinde cere
"an eylemesini !emin için teftiŞ
~-~ bulunmuşlardır. 

-). eıu ;~arenin k:ıdrosu alfıka -
darlara tebliğ edilmiştir. Yeni 
kadro ile tercüm bürosu gibi ba
zı daıreler Hiğvedilmiştir. 

Umumi müdür Nafıa Vekiline 
bir telgraf ;ek~re!:: vaziyeti bil -
dirmiştir. 

Hitler ·aleyhinde 
Şarkı söyliyenler 
Alman aeflrl protesto 

etti 
Prag 1 (A,A.)- Almanya sefiri 

mekteb çocuklarının söylediği id
dia edilen Ritler aleyhindeki tah
rik.imiz şarkıları protesto eden bir 
nota tevdi etmiştir. 

Maarif Nazırı bu hususta tah
kikat yapmağa memur edilmiştir. 

Tasallut etmek 
Isteyiı1ce .• 

---
Suçlu Va hid h7nUz 

ya lc: aianamedı 
Tophanede oturan seyyar si 

mitçi, 17 yaşında Kırşehirli Yu
suf, dün Karagümrükte Atatürk 
caddesinde ağır yaralı olarak bu
lunmuştur. Bunun üzerine v.1k'a
ya müddeiumumt muavinlerinden 
Hikmet el koymıı• ve tahkikata 
başlaml!jtır. 

Yaralının bulunduğu yerde bir 
kaç da rakı şişe:oinc rasgelinmiş 

ve zabıta bu yoldan yürümeğe 

başlıyarak şu n~ticeye \'armıştır: 

Yusuf arkadaşlarından Vahid 
ile beraber Karagümrüğe gidi,rnr. 
İçıniye başlıyorlar. J3iraz sonra 
Yusuf sarhoş oluyor. Vahid bu 
sarhoşluktan istifade ederek gene 
çocuğa tasallut etmek istiyor. 

Liıkin sarho~lıığuna rağmen ne
ticenin neye varacağını aıılıyan 

Yusuf Vahidlc kavgaya başlıyor. 

Bu arada bir de yumruk savu -
rarak Vahidi yere yıkıyor ve ora
dan uzaklaşıyor. 

Vahid Yusufun gittiğini gürün
ce arkadan koşarak eline geçirdiği 
bir sopa ile Yusufa hücum ediyor 
ve çocuğu başından ağır surette 
yaralıyarak hemen vak'a mahal
linden kaçıyor. 

Zabıta Vahidi şiddetle takib et
mektedir. Yusuh hastaneye kal -
dırılmışsa da hayatı tehlikededir. 

Meb 'us/arımız 
Geliyorlar 

(Birinci sahifeden devam) 

mesi üzerine sekiz aydanbcr i fa. 
s ılasız bir surette çalışan meb • 
us)arımız, bir mliddet istirahat 
etmek üzere şelu;mize gclmiye 
ba~l amışlardır. Bunu naıarı dik. 
kate alan Devlet dern i ryolları İ
daresi iki giiııdenbcri Ank aradan 
hususi bir ka tar hareket cttimıck. 

tedir. 20,15 de Ankara d aıı kalkan 
bu tren tıklım tıklım dolu olarak 
Haydarpaşaya gelmektedir. 
Ayrıca servis vagonları dn ayni 

şekilde kalabalıktır. 

!\leh 'uslarırnız burada bir müd. 
det kaldıktan sonra intibah dai • 
relerine giderek halklıı temas e
decekler ve halkın dileklerini tes
bit eyliyeeeklerdir 

Karısı tarafından 
Terk edilen 
Baba 

Evvelki akşam Sirkecide Akgün 
oteline 3 çocukla gelen ve mes _ 
!eğinin rnuallimllk olduğunu söy
liyen bir adam, sabahleyin erken
den otelden çıkmış ve çocukları
nı otelin civarmdaki berber Mus
tafanın dükkaııı önüne bırakıp 

kaçmıştır. 

Çocukların bedbaht babası, o -
telde kaldığı gece karısının hem 
kendini ve hem de yavrucaklarını 
yü:.Ustü bıra..1<ıp kaçtığını acı :ocı 

anla.tmış, hayatının fakir ve muz_ 
tar bir anında bB!jına gelen bu 
büyük felakett€n şaşkına döndü
ğünü, bu 3 günahsız yavruya ba
kamayıp onları bir sabah vakti 
sokaklara terkcdcceğıni iı.ive et
miştir. 

Filhakika aıctatılan \'€ terke -
. dilen adam, erte.si sabah da bu de
diğini yapmıştır. DiikkP.nın önün_ 
de bir taş üstür.d» birbirine so -
kulup ağlaşan yavrul:ır, berber 
Mustafa tarafı.~dan alınmıı ,.e po
lise teslim olunarak geç vakt 
Darülacezeye göndcrilmi~lerdir. 

Dün bütün ara~tırma!ara rağ _ 
men çocuklarını ve onlarını baba
sını yüzüstü bırakıp yuvadan ka
çan anne ile bedbaht aile reisi bu
lunamamıştır. 

Çalışma Saali' 

Üç senelik aşk 
(5 loci sahifeden de-vam} 

suiistimal ettin. Sen benden para 
aldın, benim paramla bugün bir 
de otomobilin var. 

- Siz ona bu sırada şöyle de
mişsiniz. Benden aldığın 800 İn
giliz lirasını ver. Senin müstahak 
olduğun ceza, kırbaçla dövülmek· 
tir. Bu sözler ne idi? Bütün bwı

lar, bir kadının hiddetlendiği za.. 
:nan ne söylediğini bilmediğini 

göstermez mi? 
- Hayır, ben böyle demedim. 

O benden para almıştı. Ben ondan 
istiyordum ki aldığı paı:ayı iade 
edeceğine dair bana söz versin. 

- Siz, Normanın tanıştığı kıza 
mektub yazrnışmıız değil mi? İş
te bunlardan birini okuyorum. 
Kıza şıınu yazıyorsunuz: 

•Norman Baı·ber üç seneden -
beri benim aşıkımdı. Ha.Jiı da ,i_ 

şıkımdır•. İkinci bir mektubunuz
da da şunu yazıyorsunuz: 
•Normanın sizinle beraber ge

zerken harcettiği paraları ona ve_ 

ren benim. Yılbası yortusundan 
az evvel de kendisine bir otoono
bil aldım. Giymekte oldugu bazı 
es\'abları da ona ben yaptırdım. 
Norman haftada ancak 2 İngiLz 
lirasile 15 şilin kazanabiliyor. 
Her hafta annesine bu paradan 
15 şilin verir•. Şimdi de üçncü bir 
mektubdan şu ı;alırları okuyo -
rum: 

•Hafta tatilini Normanla bera
ber Londrada geçirdik. Yani o -
nunla karı koca imişiz gibi gez -
dik•. Bu mektublan yazmaktan 
maksadınız ne idi? Normanı yaL 
nız. kendiniz için mi alı.koymak is 

IRADYOI 
B UGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam ne§riyatı: 

Saat 18,30 Konfe~aııs: Kabotaj 
bayramı: 12 ei Yıl dönümü, İs
tanbul Deniz ticaret Müdürü Mü
fit Nejdet tarafınrlon. ın,oo Plak
la dans musikisi. 19,15 Konfe
rans: Ekonomi v~ arttırma ku
rtlIIlU namına bay Re~ad (Ziraat 
Bankası Müdür muavini). 19,55 
Borsa haberleri. 20,00 Saat ayarı 
Grenviç rasatha.,Psinc!en naklen 
Müzeyyen ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Ömer Rıza Doğrul tarafından 

arabca söylev. 21,00 Saat ayarı: 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 
21,45 Orkestra: 

1 - Keler B.-la. lrvetü,· Espan 
yol . 

2 - Frederikser.: Feıılandiya. 

3 - Albeniz: Serer.ad. 
4 - Masene: Nmr erez. 
5 - Grieğ: Şan d~ Solvetğc. 

22..15 Ajans habeı l··r 22.30 Plak
la sololar. Open vı- operet par
çalaıı. 22.50 Son l1 ıber 1 pı• \'e er
tesi günün programı. ~3.0t.l Saat 
a arı: - Son. 

Hekim'er 
- -=::::::::::::: -- il [Okuyucularımız bu sütunlar 

nıiitelıabsıs hekimkl'in ha~tal:-111' 
kabul saatleri.Di muntazaın~ın Jıu ltıf 
!ar.] 

İç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal:- (Paıorıl' 

başka günlerde öğleden so r• ,_ 
2,5 dan 18 e kadar istJcbulda ry_d 
yolunda 104 numaralı hususi kJ~ 
nesinde hastalarını !:abu! eder. ~ 
Cwnartffi.i günlen sabah 9 .. ; d• 
ye kadar hakiki fıkaraya rıı;;;, 

muayenelerini yapar. Muaycııc~ .. 
ve eve telefon: 22393 -- 2 ll!H 

Doktor Ali ltiza Sağlar.- i, 
talıkları mütt>hassı.ı;11. Her g..n il 
yoğlunda Parmakkapıda trall" 
durağında 121 numaralı T~dı ıı 
a:partımanmdak.i muayeneııancsı.I' 
saat 15 den sonra hastalarını J<I 

eder. 
Doktor Arabyan:-· Uç hu>t ... ıı 

n mütehaı;sısı). Ed.mekapı \ 

1 

Kamereddin sokağındak. nı '"' 
hanesinde her gün h~~t~ıtı. ın t~ 

eder. 
Doktor Kamereddin:-- (iç n 

lıklan mütehassısı). C1·~c.l · 
Halkevi karşısındakı mtı<.y n ~ 
sinde Cumartesi Ye P ... z ,, Ca ırı 

her gün saat ~ den .,,rra h. tal 
- -u-· s_k_ü_d_a_r~İc_r_a_M_e_-ı_ı_u_rl_u_f,_•u-n~d-a_n_:_ 1 kabul eder. 

Celal Çetin Türke borı;_lu hüseyin Rentge!:_ 
ı oğlu Safinin ipoteklı Kartalda so- Uoktor irfan Ka~·ra:- (füi. ~ 
vanlık caddesinde 43 kapı numaralı ve ic hastalrkları mut~hassısı\ 
Yeminı Vartan Karde~lcrı Zahra- gt · ,ğleden sonra seat 15 ne1'- l 
tas \'C Hayganoş haneleri, Yesaı·i ko--:· Beledive Binbırd.rek ~ 
Maşacı Andon oglu Sadet hanesi Conker sokak S-10 numarııda !i 
arKası Basri hanesi cebhesi tarik 

Janeı.- apartımanmd hastalan 
(Birinci sahifeden devanı) tiyordunuz? 

kıvmet takdir edilc'n "aiıoab bahçeli 
ile mubdut Ye tamamına (671!) lira bul eder. 

Tine vaktind" gelebildıkleri '"' - Hayır. Ben Normana bu ta_ I · · 
b bir evin 2004 numaralı kanun hü-u şekilddcn dai •ı zi1_.11de i"ti- rihten daha evvel yol verdim. 

Sinir hastalık l arı 

fade eyledikleri gorfüıirsc hır Kanunusanide. bir de kızın baba-
1 

kümlerine tevfikan aç1k arttnmay- D&ktor Kemal o .. man: - tS• 
la satılarak para''' çenilmesine hastalıkları müteh;-<sısı) - Caı·· • şekil kanun,uı tayin ettiği rııiid- • sına da yazdım. Bu mektubları 

d karar verilmiştir. !oğlunda Kapalıfır nd•. ?>ltscit k -etin sontın« yuıd l;; Cb:ıilc• ka- ' geri almak için ise o kadar teliış 
Gayrimenkulün Evsafı: şısında pazardan ba~ka lıer giiı1c dardevam ed•?Cr!{:th·. göstermiyordunı. Cünkü kocam, 

Ak · 1 ld b. . 1 , d Ga,Yrı· menkul ikı· kattan ibaret 1 saat 2 den sonra h"stal«r.ru k• 1 
·sı ıo e ır rıgıı.ıo.tan iti- zaten bu macera,·ı biliyor u. 

olup: Zemin katı: Kara siman döşeli eder. baren tat),.ik editecel~ çulıstna Siz Normanın annesinden in-
i bir taşlık üzerinden dört basamaklı Go"z hasta l ıkları saati lıak :ın<İ.'t Vali rrmıfmdan !ikam almak için ufacık bcr plan 

merdivenle çıkılır soknk üzerinde şehrin ihtiy<u'1.ııu göre yt?·ı.l bır 

karar verilec-zkt ır. 
Esa.sen ileydi Vekile ı,a, urı 

bu hakkı valireri? ı.ıeınıcl;teriir. 
Resmi daire Vı' n1ıies;<;e,;elC'rde 

temnıtız sonunu ı,adaı· 8 - l• 
arası çarı,t:f'Cıtıjı dün uk.~arn 
Karaden.i~ nakiı rası:cılu,-ı ida
relerine bi1dir:ltni:;:!ir. Bu ku . 
bil mÜe3S'!selcr de nıe'!n trlJ.,·ı 

zamanında i.~l'!t·!ne yetiştir;! -
bilmek ve srıat 14 te gAüre • 
bilme~ üzc."e yeni ıertiba: al
mıya ve tarif~lı•ı·it:cle cleğ·!şiJ;

lik!er yapmoııa başlanıı~lao·dır. 
MALİ MÜESSESELER 

Bankalarla diğeı- mali müesse _ 
selerin de Ankarad;ı olduğu gibi, 
8 - 14 kadar çaıı-ı1ı:ı usulünü ka_ 
bul edecekleri aııla~ılnıaktadır. Bu I 
hususta bu akşaır. bir karar ve _ 
rilmesi beklenmckted-r. 

• 
ıspanya 

işleri 
t 6iri ~ ci sah ifeden de vam) 

rilmiş olduğunu• tas•·ih etm!'kte_ 
dir. 

YİNE BOMBAHDJMAN .. 
Barselon l (A.A.ı -· Barselonun 

dış mahallelerind~n biri olan Ba_ 
dalona'nın bombardımanı netice -
sinde 60 kişi öldüğü ve takı·Hıen 
100 kişinin yaralandığı bildiril _ 
mektedir. 

Londra 1 (A.A. 1 -· Hodgson ta
rafından verilen cevab hakkında 
avam kamlırasında dolaşan şayi
alara göre, Fran'rn hükı1meti dliş
mana erzak ve cepane vermek su
retile yardım ed~n lıer deniz mü
essesesinin askeri mahiyette ol _ 
duğunu söyliyerek hava kuvvet_ 
!erinin hücumlarını ınuhik göster
mek istemektedir. 

Burgos, tay~·arderin gemilerin 
hangi millete mensub olduklarını 
tefrik etmelerine imkan olmadığı 
için hava hücumlarının hiçbir k~s

da müstenid olmadığını iddia et_ 
mekte ve bu barb kaçakçılığına 
mani olacak bitaraf bir komisyo

nun nezareti altında ecnı>bı gemi
lerinin yüklerini tahliye edebile
cekleri sahillerin tesbit edilmesi 
teklifini yeniden iler: sürmek -
tedir. 

Amerika memnun oldu 
Vaşingtcn 1 (A.A.) - Hattıharb 

gemilerinin azami tonajını 45,000 e 
iblağ eden protokolun imzası A-

tertibini di.işünmed~niz mi? 
- '.ayır. Cenabı Hakkın huzu_ 

runda yemin ederim ki benim on
lardan intikam almak fikrim yok
tu. 

Bundan sonra artık Ojen: Greg 
mahkemede şahid sıiatilc dinlet_ 
tiği meYkii bırakarak çıkmış, ko
casının herkesle beraber yollan
dığı yere giderek onun yanına o_ 
turmuştur_ Muhakeme baska bir 
güne bırakılmıştır. 

Ucuzluk 
(8 jrinci :-ıahifcdcı~ dev an•) 

den itibaren ye·nı 1Jii" te:alıüriine 
şalıid olacağı:. 

bir oda ıle ittısalindo sokağa tek ka- Doktor ŞiHcrü Ertan: - (Göz h 
natlı kapısı buhnaı; "'""e!r~ oda talıkları mütehassıs-ı Cağalo' 
şimdi ahır ve ~emin~ kırmızı çini ı ]unda Nuruosman ·Y1 c:ıcıd~•n 
döşeli adi. ocaklı biı mutbah bir kö- Osman Şerafett'.r ".p&r_:ım n. d.ı 
mürlük ve baJıçp·:e açılan kapı: , num;rada. Telef~n: _'!153, 

, Bahçe. etrafı kısmP~ duvar ile tah-ıKu rak, B0gaz, Eurun. 
1 dit edibnış ve ıçınd~ bır er ık Ye bır Dok tor l\lehmed Ali O~ a- K . 

kaç. gul vard1r. burun, boğa~ nüLhassısı d en 
1 BIRINCI KAT: Ufak bir sah•n- Fatih tram,·ay dura; I' numara! 
ılıktan geçilir sof .. ile berabe· yük muayenehanesinde her ııü- '"·ı' lb 
dolaplı üç oda. dan sonra hastalarını kabul NiPr { 

m:n::~~~şa~:cu~::v:~~ı'.: olu~a~'.·'. Cildiyf', Züht eviy" 
rinci katın sokak üz2ı·ind~ ufak bir ı Doktor F eyzi A hnt;;-_: ~ n~ 
cumbası olduğu r,1h' ark.1 c~1 phesi- hastahanesi cild ve ernrazı ziıl1re" 

1 nin bir kısmı çinko kaplıdır. Gayri ye mütehassısı, muayeııehanı:sı 
menkul tamire muhta<; hıı· h"lde kara caddesi Ca.ii;aloglı. yokuşu, f1 

1 olup içeride elektrik tesisatı vardır. zardan başka her gı.ın 15 den " 
!v!ESAHASI. TJr.-.amı 118.30 met- hastalarını kabul eder. Trlc-f 2JS 

1 re 2 olup budan fül,00 nı•lr<' ~ bina _____________ _, 

mütebakisi bahçed.r. 

Bir taraftan Siinwr Banka lıağ_ 
!ı bütüıı ycrlı ır.al.lar pazarıııdcıki 

giyim ktıfanı ııı.uldclerinde yüz
de on nisbeıiııd. ucı.~lıı/.· yapıl -
ması hakkında ı·erileı• karar ve 1 - İşbu gay:·i menkulün arl
diğer tamftan sel11ü.ıi:.dcl.:i eğlen - tırma şarlnamesı !1/7/9 .. $ tarihinde 
tne, dinlen1ne 1:e yıkanın11. yerle - cumartE'Si giinün3l•n itib;:ıren !l38/ 
rinde yapılan ııcn::.!uk ıııtııik e _ l 141 dosva ile Ü~)<üd"r icra daire
dilmeğe ba~laıımı~ı·r. sinin ır:ua:n'en numarasında lıer-

bankanın temına. ı.ıtktubu t• ' 
edilecektir. 

4 - Gayrimen'<L" kendisım ~; 
le olunan kimst:re derhu! \"t~·a' 
rilen mühlet iı;ind,, parn)·ı 

mezse ihale kararı fesh olun~ 

kendisinden evvel (•n ,·üksek ti 
lifte bulunan kimsoye arzetmiŞ 
duğu bedelle alm;ğa razı ol~ 

(ona) razı olmazsa veya bulunrııl 
sa hemen 15 gün müddetle ı.rıl 
maya çıkarılıp en ç~k arttı.ı·an~ 1 
le edilir. İki ihale ansındakı ! 
ve geçen günler iç l, 1

, 5 den h~ 
olunacak faiz v. diğer masr~ 

ayrıca hükme h~ret kalmal<'1 

memuriy·etimjzce alıcıdarı 19 

Ancak bu kabil ııerle·rde yapı- kesin görebilmesi ıçiıı açıktır. İliın
!aıı ve bugünden itibnren t.a.tbik 

1 
da yazılı olanlardan fazla malumat 

edil.mekte olan ac1.lzbık, kay-ınrı _ almak istiyenler i~bn !?artnarneyi 
kamlarla miie.,sesc sa.lıiulcri arcı- 938/141 ile memuri,,·etiınize müra
sında. yapılan anlaşınıya göre iç- caat etmelidir. 
ki, meze flaılarile sinema ı·e ti - 1 2 - Gavri menkulün 10/8/938 
yatrolarııı girme paralarında ya.. 1 tarihinde ç:U·şarnb~ günü saat 14 de 
pılan ve yüzdf! yirmi beş nishe - Üsklidarda ihsaniyecle şerit bey çeş
tinde olan kım1ıdır. mesi sokağında 1G No. adliye bina-

Halbııki ~on f;Ü?'lerde _Büyü.k \ sında Üsküdar iera memurluğu 
Mılleı Meclıstnce krıoul edılen hır odasında üç defa bağırıldıktan son
kanunla belediye resimlcri!e dam. ra en çok arttırana ihale edilir. 
ga ve Darü!cic~ :e resıııi!eri yüzde Ancak arttırma bedeli mu -

olunur. f~ 
5 - İpotek sahibi a1Jcak!ıl9 ~ 

diğer alacaklılarl'l irtifak Jı8~ 
yirmi sekizdeıı yüzıle ona ve bu hammen kıymetin 75 şini bul-
kabi! yerlerden a!ıı>an kazanq ver
gileri de yarıyarı.ya indirilmiştir. 
Fakat buna ai'1 kanunlar henüz 

sahiplerinin hususile faiz ve Jl'I" ' 

buraya tebliğ edilmemiştir. Bu 
kanunlar gelir ue!mez bu gibi. 
yerlerde yeniden ve yüzde yirmi 
beş nisbetinde drılıa v.euz!uk ya -
p1lacak ve bıı su··etl1 bu kabil 
yerlerin girme iicretlerile konsu
ma.syon paraları haziran ayındaki

ne nazaran tam yüzde elli nisbe
tinde indiri!mi~ ıılacaktır. 

Yeni vaziyetP. f/iire, Darülclceze 
resmi maliyece tahsil edHecek ve 
bu resmin indirilme.~ile arada ha. 
sıl olan fark lıilkur••etçe Beledi -
yeye ödenecektfr. Bıı vaziyet kar
şısında Belediye Dariilaceze kon-. 
trol heyeti l<lğvediTrııektedir. -merikan diploma\fa mahfillerin -
de memnuniyetle karşılanmıştır . 

Hükı'.ımet, bu hadd:n müdafaa
sının ihtişaçlarına tekabül ettiği 
kanaatindedir. 

maz v~ya satış. ~"teyenin alacağına rif dahil olan iddia'arrno gayri ti' 
ruçhanı olan dıger alacaklılar bu- kul üzerindeki ha!:fonnın ileıı 
lunu:sa bed_el bu~la'.·ın o gayrimen-

1 
rihinden itibaren 20 güıı ıçinde 

kul ıle temın edılm!Ş alacaltlarının 1 rakı müsbitelerilc birlikte m 
mecmuundan fazJaya çtkmazsa en riyetimize bildirmeleri icabet' 
çok arttıranın taahhüdü baki kal- Aksi halde hakları tapu siciJlı;! 
mak üzere arttırml 15 gün daha bit olmadıkça sail!j bed<·linin 
temdit edilerek 2:i/S/93S tarihinde 1 laşmasından hariç kalırlar. 
perşembe günü saat 14 de Üsküdar 6 _ Alıeı arttırmq bedel, )ı 
da ihsaniyede Şerif bey çeşmesi so- cinde olarak iha'e karar p.ıll· 
kağlnda 16 No. lu adhye binasında tapu ferağ harcının ve 20 se~ 
icra memurluğu odasında yapıla- Vakıf taviz bedelinı ,·ermeğe ti 
cak arttırmada heceli satış isteye- burdur. Gayrime!ıkulün nefsi~~ 
nin alacağına rüçhani olan diğer doğan müterakim vergile ten~\ 
alacaklıların bu gayri menkul ile I ve tanzifat ve delalıye rıısmu 
temin edilmiş abcakları •necmu-ı icaresi borçluya aittir. , 
undan fazlaya çıkmak şartile en 7 - Gösterilen günde arttır •·'·1 

çok arttıranlara ihale edilir böyle iştirak edenler arttırma şart.ı ıl' 
bir bedel elde edilrr.ezse ihak va- sini okumuş lüzum'~ malüıııa- , 
pılmaz ve satış takbi dtişer. - nıış ve bunları t '1\arıen kabul 

3 - Arttırma bedeli p~şind'•. miş ad ve itibar o"unu .. Yuk· 
Arttırmaya iştirak ;çin yukarıda gösterilen gayr nıe· kul iibu 1· 
yazılı kıymetin "iı 7.5 yedi buçuk >'e gösterilen ar"ırma şart.-ı,ı<11 
nisbetinde pe;c ak~· s> veya milli bir dairesinde sat,lac.1!1 i'&""ı olunu~· 



7- S O N T E 1, G R A tı· - 1 Temmuz 1938 

eniz tefrikası:52 Yazan : Rahmı Yaçdız. Ölümle cenkleşenler ve .. ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: . 

U• • Ç F A c 1 A I -- İdatımıitin Sivas Başmüdu rlüğüne bağlı her gün tı.-.lasında 
şartname ve projesi mucibince yaptırılacak •5098• lira c47• kuruş keşıf 
bedelli idare binasile c6117• !ita c41 • kuruş keiİ{ bedelli iki memur e\·i-I~ 

pi 

liercüme, ve iktibas 
HHkkı mahfuzdur: 

Vesika, resim, malllınat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erk&. 
nmdan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkltibi thsan, batan gemi kaptanları, 
eski armatörler. Ve b~e kadar ci>;li kalan ••e.<ikalar 

Bon. bon .. diye manasız 
sözler söylüyordu... -

Arı hardaki 
kadının 

muhacırlardan bir 
etrafına halka 

kısmı da ihtiyar 
çevirmişlerdi .• 

Tahtell:tahrln 'lıeklenmiycn bir 
zamanda hatır ve ha.yalde yokken 
yanıbaşlarmda boy gösterişi he
men mot.örlere tırmanan İngiliz 
bahriyelilerinin tüfek toplayışı 
muhacirlerin aşırı derece hoşuna 
gitmiş onlara, kendl•erini sanki 
mukadder bir felaketten kurta -
racak bir halaskar eline kavuş -
tukları hissini vermişti-.. 

Fakat çok geçmeden muhacir -
!er bu fikirlerinde yanıldıklarını 
acı, çok acı bir şekilde anladılar. 

Güverteye, muhacirlerin gözü 
önünde maytab döken neferler -
den Venham orada kirli bir yatak 
üzerinde uzanan 70 Jik ihtiyar ve 
sakat bir kadına işaretle oradan 
kalkmasını, ambara inmesinı an
lattı. 

İhtiyar kadın bunu bir ihtar 

Jabalığının ortasına atıldı. .. İhti. 1 
yar kadını yatağile beraber sü -
rükledi; ambardaki oturanların 

çığlıkları arasında 2 metre yük -
seklikten ambara fırlattı. 

Her ~i yarenlik sanan koca ka. 
rı acı bir çığlıkla ambarın tahta. 
lan üzerine boylu boyunca uzan. 

dı. İniltiler, feryadlar, gürültüler 

arasında boşalan güverte kısmına 

Venham bolca matyab döktü, son

ra, onu sert bir bakışla süzen sü. 
variye seslendi: 

- Kapiten! Tamam ... 

Helbruck mürettebatı çağırdı: 

- Haydi... Herkes yerine! 

Neferler üç adımda tahtclbahi-

rin güvertesine sıçradılar ... Yine 

tüfekler nişan vaziyetine getiril

di. .• Ümidli tavırlarla tahtelbahi

rin yanıbaşlarına çıkışını, hoşluk

la, hoşnudsuzlukla karşı.Jıyan ga. 

fil motör halkı bundan birşey an. 

Jamamışlardı. .. Herkes amıbara 

doldu ... Motörlerin güvertelerin -

de kimsecikler kalmadı. 
(Devamı var) 

MARI TER EZ 
!adın mı küçük afacan ... 

değil de iltifat telakkı etri. Ne • 
~ ferle yarenlik etmek, işaretle şa
li"· alaşmak istedi ... Vtnham kadına 

kt'- vvela ters ters baktı. .. Tekrar 
gün aşağı inmesini söyledi .. K~dın bir 

ı •ürlü bu işaretlerin hakiki mana

(4 üncü sahifeden devaın) 
- İniniz apğı yavrularım .. 
Diye yalvar;nıy.ı baxladı. Ço -

cukların inmediklerin; gönrünce 
amele başı;,·ı çağoırdı, birer birer 
indirdi. Sonra heps•nı bir sıraya 
dizdi: 

Jozef, başını eğdi, yavaş ve tat. 
Jı bir sesle ~adcma uslu duracak. 
larını vadet ti, çeki~di. 

İmparatoriçe ertesi günü tek
rar iskelen!ıı yanına gidince ne 
görse beğenir3iniz? Bütün çocuk
lar, başlarınd3 Jozef olduğu haL 
de, maymun gibı, direkten direğe 
sıçrıyarak oyı1uyorla:. 

ını anlamıyor; bozuk bir şive ile: 
-Bon .. Bon ... 

h Diye, manasız sözler söylem..,ğe 
u"!iraşıyor; işaretlerle de bir şey
ler anlatmak, Venham'a k ndisine 
karşı duyduğu yakın ıgı bildir -
mek tlyordu. A>n!> rdaki mu _ 
h~cıtl .ı-ı kısmı· da ihtiyar 

:..ıııın e!ralında halka çevirmiş
ler, müt.eb · slrn çehrelerinde hoŞ
nudluğun tam ifadesini canlandı. 
ran bir tavırla bu (yarenl 'k) i sey
rediyorlardı. 

Kasare kapağından gorunen 
Helbrock'un başı etrafı tedkik e. 
diyor; u!ukta yeni bir tehlike işa
reti belirmeden bu facianın da 
oynanmasını, acele her iş'n bit -
mesini, motörlerin ateşe verilme
Sini, Barmarada görülmedik bir 
seyyar meşale meydana getirilme
l!in ı , sevinç naraları y!'rinc acı 
çığlıklarla hareket edecek bu de
niz fener alayının bir an evvel 
gözlerınin önünde geçid resmine 
başlamasinı bekliyordu ... 

Öteki motörlerde'ki mürettebat 
i~lerinı bitirmişler; mavtabları 
ça.buca.k güvertelere dökmüşlerdi. 
Yalnız, Venham'ın bulunduğu Ü• 

çüncü mot.örde henüz maytab 
serilmemiş; küçıicük bir kalaba -
lığın karşısında ters ve titiz hare
ketlerle el i§aretlerl yapan İngi
liz bahr:yelisi Mnl bitirememişti. 

Gözleri u!uktr Vt' saatinde do
laşan B 7 nin hain süvarisi, katil 
maksadının ha15 hazırlanmadığını 
görünce sinirlendi. Öteki motör
lerin ucunda duran ve (tekmil) 
işaretı verilen neferlere mukabil ü
çüncü motördeki kalabalığı, kala. 
balı~ın ortasında kalan (Venham)ı 
gördü ... Tok bir sesle haykırdı: 

- Tamam mı? 

- Yaram;zlar, orayl niçin çık. 
tınız?. Di11iip öleccğ · nizı hatıra 
getirmcdioil mi? Sızin ananız, 

babanız yoK mu? .. 
Çocuklardan biri cevab verdi: 
- Oynam:ık için ç.kt:k. Bize 

bunu, Jozef tavsiye ett.i. 
Diğer çocuklar da h~p birden 

tekrar ettiler. 
- Evet, evet.. Jozef tavsiye eL 

ti ... 
- Ya!. Jozef mi? Nerede o? 
Çocukların ara>ında nbirl a;- -

rıldı, ilerledi: 
- Benim, madam ... 
- Sen ha'. .. 
Dedi. Sonra amel~ başıya dö -

nerek sordu: 
- Bu çocuklar kimın? .. 
- Röter kilis~~·nin şarkıcıları. 

Geçen hafta söy:ed>kleri şarkı -
!ardan çok memnun kalmıştınız, 
haşmetmefıh ... 

- Ah, ~wt ... Fakat çok yara -
maz şeyler ... 

Jozefi yanın3 çekerek çenesini 
tuttu: 

- Bak, Joıef. dedi, sana bir şe. 
fe söyler gibi söylüyorum. Cün
kıi bu afacan güruhunun şefi 

sensin. Bu tehllı:eli oyunu bir 
daha tekrar etme. Önümüzdeki 
paazr günü kiliseye gelince sana 
yepyeni bir altın vereceğiır. An-

Mari Ter~z, öfkelendi: 
- Ya, dedi.. afaca:l ... Ben sana 

uslu dururs3ıı bir altın vereccgı
mi vadctmişliı:n, b'.lk .•. 

Dedi. Parıl parıl parlıyan al:ını 
gösterdi. Sonra bu altını amele -
!erden birin~ !JZ1ttı: 

- Al bunu, d~di.. şu afacana 
bir altınlık kötek çele. 

Amele, Jozcfi yakaladı ve ona 
bir temiz fahka çekti. 

• •• 
Aradan s.:nclergcçtı. Dönbrün 

güzel bir iato oldu. tmparatoriçe 
bir gece, Prcn; Esicrhazinin sa _ 
rayında veri!Pn hır konsere git
mişti. Avizeler( ipek roplar, sır

malı üniformalar ... Yeni bir sen
foni İmparaLwiçcyı gaşyetmişti. 

Bestekarını <;na takdim ettik -
!eri zaman hayret!' karxısınd:ı 

iskeleye çıbn yaramaz Jozefin 
gözlerile karşıla~tı. 

Jozef Hayden, ertesi günü içe
risi altın dolu murassa bir taba
ka hediye aldı. v~ bunu ömrü ol
dukça sakladı. 

Mari Terez, küçük bir afacanı, 
iskeleden diişüp öln•ekten kur -
tarmakla mem~eketine ve bütün 
muıiki Alemine büyük bir beste. 
kar kazandırmıştı. 

Teknik Okulu MUdürCü!}ünden: 
Cinsi 

Yumurta a.det 

Limon 

Tuz 
• 

Kilo 

30000 

10000 

1000 

Fi 

K. 

2 

3 

5 

İlk teminat 

Lira K. 
Eksiltme 

saatı 

Her motörden seslendiler: K. Barbunya 
- Tamam kapiten! 

K. Bamya 
Hey .. Venham! Sen ne ya-

1000 10 

100 100' 

pıyorsun orada? , B. Peynir 1000 45 

Kaplten bir ihtiyar kadın var! 1 K. Peynir 1000 75 172 50 

168 75 

15 

15 15 Deli galiba! Bana türlü işaretler ı Çamaşır yıkama 
yapıyor; manyayı sereceğim yere , Kok Kömürü 
U7anmış; oradan kalkmak istemi- 1 Meşe odunu 

JOOOO 
50001) 

50000 

4,5 

1,80 

1,20 
)'Or! 

Helbruck ters ter< bağırdı: 
- Budalalığın lüzumu yok! 

Haydi; kaldır at onu oradan ve 
işini yap! 

Ba~üstüno kapiten ! 
Venham süvarisinin haşlaması. 

na adamakıllı içerlemişti. Hala 
bütrın bunlara rağmen bir dakika 
Ji'>nra başlarına geleceği bilemi -
yen, kestiremiyen ve aptal bir 
sırılışla, hoşnudsuzluk dolu göz -
'erle kendisini seyreden adam ka. 

Mangal kömürü 9000 5 146 25 15 30 

Yıldızda bulunan okulun Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarda cins ve mıktarlariyle tahm.ı. bedelleri ve ilk teminatları ya. 

zıh .. ıaddPJer açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 12-7. 938 salı günü yanlarında yazılı saatlerde Gümüşsu

yunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan 

Komisyonda yapılacaktır. İ~teklilerin şartnameyi görmek ve ilk t~mL 

natlarını yatırmak üzere eksiltmeden b!r gün evveline kadar okulu

muza ve eksiltme günü cari sene ticaret odası belges;, ilk teminat 

makbuzile komisyonda bulunmaları. (39;11) 

(5 inci sahüemizden devam) 

- Benimle beraber siz de ... 
Saıdası, fırtınanın gürültüsü a. 

rasında kayboldu. Gemiciler baş.. 
!arını çevirdiler, kaptana baktı. 

lar, onda da ayni hırsı görduler: 
Altın ... 

- Asla, ayyaş herıfler ... Daha 
iyisi. .. 

ALTIN ... ALTIN! .. 

1814 ve 1821 arasında yapılan 

araştırmalarda da on ycdı külçe 
altın ve gümüş bulundu. 

LÜTİNİN ÇANl 

1858 de, 44,000 altın daha çıka
rıldı. Ayni sene içınde, geminin 
meşhur çanı ile zinciri de bulun

du. 
Bu çan o zamandanberi, dün. 

ya denizcilık tarihinde büyük bir 

nln inşaatı kapalı zarf usulı e eksilt meye konmuştur. 

II - Heyeti umum:,.esinln keşif bedeli «11215• lira c88• kuruş 
ve muvakkat teminatı c84l.19. lira dır. 

III - Eksiltme 5/7 /933 tarihin e rastlıyan salı günü saat 15 de Si
vas Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler c56 • kuruş bedel mukabilinde İnhisar. 
!ar Umum Müdürlüğü tuz fen şube sile Ankara ve Sivas Başmüdürlük.. 
!erinden alınacaktır. 

Kaptan, sözünü ikmal edemedi. • rol oynamaktadır. 

V - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için diplomalı mühen.. 
dis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı takdirde ayni 
evsafı haiz mütehassısı inşaatin son una kadar daimi olarak iş başınr 

bulunduraca.kları ve bu gibi cl0.00 O• liralık inşaat yapmış oldulda; 

na dair Nafıa Vekaletinden musad dak müteahhid vesikası ibraz etm< 
leri cab ettiği gibi şartnamenin 4 ü ncü maddesinde yazılı bilümum e\ 
safı haiz olmaları lanmdır. 

Müdhiş bir sarsıntı oldu. Gemi-
ciler havalandı, 

Lütin, dalgaların *iddetıne da
yanamıyarak iki parça olmuştu. 
Terşeling sahilindeki balıkçılar, 

bunu gördüler. Fakat Gemideki. 
!eri kurtarabilmenin imk.insızlı
ğı karşısında seyirci kalmaktan 
başka bir şey yapamadılar. 

Birdenbire genç bır balıkçı ar
kadaşlarına· 

- Baksanıza, dedi, bıriı;i ölme. 
miş, güçlükle yüzüyor. Yardım 
ediniz, şunu kurtaralım ... 

Sahile doğru gelmeğe çalışan 
bir gemicınin deli gibi soylendiği 
işitiliyordu. 

- Altın.. . Red Jim... Kaptan 
vermek istemiyor_ 

Balıkçıların yardımile sahile 
çıkan gemici kumlar üzerıne düş
tü, gözlerini kapadı: 

- İki milyon altın ... Liitin ..• 
Dedi. Ve son nefesini verdi. 
Ertesi gün balıkçılar, geminin 

ankazının bulunduğu yere gitıli
ler, denize dalarak araştırdılar. 
Fakat bir şey bulamadılar. 

Holanda hükumeti, geminın ve 
içerisindeki altınların kendisine 
aid olduğunu ilün etti. Hükumet 
tarafından 1801 de yaptırılan ilk 
araştırmada 56,000 altın çıkarıldı. 

HiKAYE 

Ishak'ın babası 
(4 üncil sahifeden devam) 

adliye gönderildi. Üç aylık hamile 
olduğu tesbit edildikten sonra 
defnıne ruhsat verildı. Kocasının 
gôzyaşları içinde gömuldıi. Ara
dan üç ay geçti. Üç ay s .nra şoför 
İbrahimi bir gün Aksaray karako
lunda cürmünü itiraf ederken gö
rüyoruz. 

Çocukları olmadığı için karı -
sının vücudiinil ortadan klldır -
mak istediğini ve beraber yaşa -
makta olduğu kadmla, ondan dün
ya,ya gelen çocuğ~ımn mcşruiye
tini temin edebilmek için bu ci
nayeti işlediğini kılı kıpırdama
dan olduğu gibi anlattı . Kanına 
girdıği karısının kamında bır yav
rucuğun bulunduğı.:nc!an haberdar 
olmamasının sebebiyet verdiği bu 
kanlı neticenin cezasını çekmek 
istediği için kendini adalete tes -
lim ettiğini söyl~di. 

Zabıta memurlarınm, hakim -
!erin hayretleri içinde hapisane -
ye sevkolunan İbrahim, gayri 
meşru çocuğunun •İshak• diye 
çağırılmasını istedı 

Bir hafta sonra muayeneye sev
kolunan İbrahim, nübüvvet iddi
asında bulunarak akıl hekimleri 
tarafından deliler hastanesine va
tırıldı. Doktorlar ve hastalar ta -
rafından •İbrahim aleyhisselam• 
diye çağırılmağa başlandı. 

Onu hır köşede kendi kendine 
konuşurken bulanlar: 

- İsmaili elimle Rabbe kurban 
ettim. Dediğini J:ulaklarile duy -
dular. 

Ona cDeli İbrahim• diyenler de 
oldu. O fakat padişahlığı kabul 
etmiyor, peygamber olarak kal -
mak istiyordu. 

-... ~- . 
EGE 

Tiyatrasu 
Nuri Genç 

1 temmuz cuma akşamı Yenişehir 
aile bahcastndc: 

(YERE YAT) 
2 temmuz cumartesi akşamı 

Şenyol aile bahçesinde: 
(DEHRİ EFENDİ AİLESİ) 

3 temmuz pazar günü akşamı 
Yenişehır aile bahçesi 

(KANLI GECE) 

Loid acentesinin Londradaki 
büyük bınasının holüne konul -
muştur 

Kayıplar listesine yazılan bir 
gemı salimen limana döner, Tü
tin'ın çanı çalınarak halka ilan 
olunur. Herkes susar, memurun, 
gelen geminin iomini söylemesini 

bek]eL 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve %7,5 temln2 

parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eks!ltm 

günü en geç saat 14 e kad~r HI üncü maddede adı geçen komısyorı 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş alınası lazımdır. •4006• 
••• 

1 - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucıbınce bir a 
el pedal makınesi pazarlık suretile sa.tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 22.50 liradır. 
3 - Pazarlık 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 

Kabat.ışta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap•. 
lacaktır. 

1923 de. Lülınden tekrar balı -
solunmıya başladı. Mühendis 
mektebi talebesinden iki genç, 
denizin dibinde yatan altınları 
çıkarmak için bir alet keşfettik. 
]erini söylediler, işe başladılar. 
Fakat altın yerine bırçok çivi çı-
kardılar. Bu çivilerin tepelerinde 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına-

bilir. 
bır horoz pençesi vardı. Lütin'in 

d k 5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekliflerini 
Çivilerı balıkçılar indin e ço 

münakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü _ 
makbuldür. Bunu uğurlu sayar- d .. ı·· -.. t··t·· f b .k i besi 1 . ı· d 

1' ,, k ları in 1 ur ugu u un a rı a ar şu ne verme erı azım ır. 
!ar Terşe ıng ın genç ız ' - 6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü -
ce bır zincirle boyunlarına takar. 

venme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
lar. ilan olunur. •4073· 

ALTINLAR ÇlKARILABl - ••• 
LECEK Mİ? 

Son zamanlarda Holanda huku
meti Lutin'in yüzdürülmesıne ka
rar vermişti. 10 Haziran 1938 de 
işe başlandı. Gemide 320 milyon 
altın daha bulunduğu zannolu -
yor. Acaba muvaffak olacaklar 
mı? Bunu birkaç hafta sonra öğ-
reneceğiz. 

Dedikodu büyüyor .. 
Fransa • Ita)ya 

( 4 üncü sahifemizden devam) 
arasındaki bu münakaşalar, İtaL 
yan matbuatının Fransa alcy -
hindeki yazıları en ziyade İspan. 
ya meselesi etrafında dönüp do
laşıyor. 

Sosyalıst Başvekıl Blum daha 
iktidar mevkiinde iken, geçen se
ne şöyle dememiş mi idi" Bir gün 
İspanya işlerine dair olan vesika
lar neşredildiği zaman görülecek
tir ki Avrupanın harp uçurumu. 
na yuvarlanması için hiç bir şey 
kalmamıştı! .. Eski Fransız Baş

vekili, şimdiki ne~riyatında İtal
yanın İspanya işlerine müdahale 
ettiği ve kendisinin de ademi mü_ 
dahale politikasını ileri sürdüğü
nü ilen sürmekle kalıyor. İspan. 
ya işlerinin ;çyüzünü gösterecek 
vesikaların neşri zamanı daha 
gelmemiş. Bir gün ortalık yatışır 
da herkes okuduğunu serin kanla 
tedkik edebilecek bir halde bulU-

. nacağı zaman gelirse ortaya çok 
şeyler çıkmış olacaktır. İtalyan 
gazeteleri, eski Frans.ız Başveki

line cevab verirken şöyle diyor. 
!ar: Madem ki o zaman İtalyanın 
müdahalesine karşı Blum hükıl.. 

metı de ademi müdahaleyi ileri 
siirmüş, nasıl oldu da yine Blum 
hükumeti 10 Ağustos 936 da Ro
ma hükumetinin teklifini kabul 
etmedi? Bu teklif şöyle idi: Fran. 
sa hükumeti, İspanyada hükumet 
tarafına hiç yabanc gönüllü ge • 
çirtmemeyi taahhüd etsin ve der. 
hal kontrol konmasını kabul et
sin! .. Ve İtalyan matbuatı arasın. 
da.ki münakaşaların nereye vara. 
cağına gelince; buna dair yürü -
tülen tahminler yukarıda kayde. 
dildi. Şimdiye kadar İtalyan ga
zeteleri Almanyanın, Yugoslav. 
yanın ve İogilterenln şiddetle a. 
leyhinde yazılar yazmışlan:U. Bu 
gün İtalya hükumeti Almanya i
le de, Yugoslavya ile de, İngiltere 

1 - Karaağaç barut deposunda mevcud 2000 - 2250 hilo kadar hurda 
çinko pazarlıkla satılacaktır. 

2- Pazarlık 15/7 /938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de Ka
ba.taşta levazım ve mübayaat şubesi stış komisyonunda yapılacaktır 

3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 
4 - istek!Jerin pzarlık için tayin edilen gün ve saatte 015 temi -

nal paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ı. 

oıunur. .4075 

!Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi i lanları 
!~----

Jlfohammen bedeli 85.000 lira olan 1 No. lı liste muhteviyatı ile 
140.000 lira olan 2 No. lı liste muhteviyatı 3 üncü grup Lokomotif ye. 
dekleri 11/8/1938 Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı Ka

palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu ışe girmek istiyenlerin 1 No. lı liste muhteviyatı için 5500 ve 

2 No. lı liste muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat teminat ile k;,_ 

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reı;liğine vermeleri 
1.lzımdır. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa. 
tılmaktadır. (3808) 

• •• 
Muhammen bt'deli 9690 lira olan 5 kalem muhte!i.f cins ve eb'atta 

matba kağıdı J 1.7.1938 Pazartesi günü saat on bıışte H~ydarpaşada gar 
binası ;çindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarfa usulile ~a
tın dınacaktır. 

Bu işe girmek isliycnlerin kanUillun tayin etliği vesa?k. 726 lira 75 
kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1. 7. 1937 T. 3645 No. lıı 
nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika. 
!arını muhtevi tek.lif zarflarını eksiltme günü ıaat on dörde kadar ko

ır.isyona vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa.da gar binasındaki komlsyoıı tara. 

fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3772) 
••• 

İdaremiz mesai saatlerinin değ ğişmesine binaen evvelce ilan edil
mi§ olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde ve fakat 
hizaalrında yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh tekli! zarflarının 
bu saatlerden bir saat evveline kadar verilmesi lazım geldiği alaka· 
darlara ılan olunur. ( 4072) 

Ek<iltme 

1 - Telgraf bandı 

2 - İl&çlar 
3 - Neft yağı 
4 - Meşe kereste 
5 - Amyant Klingrit, Cam, 

Linoleom V. S. 
6 - Üstüpü 
7 - Pi.in freze tezgahı 
8 - Hamızlar, sabun, ıırafit, 

üstübeç ves. 
9 - Ampuller 

10 - Krikolar 
11 - Otomobil llstlği 
12 - Kasa 
13 - Tav ocakları 

14 - Bilet makinaları 
15 - Dingil d~ğiştrime vereni 
16 - Muhtelif yay 

17 - Lokomotif yedeklerı 

Tarihi 

4/7/938 
5/7/938 

5/7/ 938 
5/7/938 

6/7/938 
7/7/938 
8/7/938 

13/7/938 
15/7/938 
19/7/938 

25/7/938 
26/7/938 
1/8/938 

1/8/938 
4/8/938 

10/8/938 

11/8/938 
12/8/938 

Günü 

Pazartesi 
Salı 

Salı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Çarşamba 

Cuma 
Salı 

Pazartesi 
Salı 

Pazartcsı 

Pazartesi 
Perşembe 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Saft t i 

11,-
11,-

11,15 
11,30 

11,-
11,-
11,-

11,-
11,-
11,-
11,-
11,-
11,-

11,15 
11,-
11,-

11,-

ile de artık dosttur. Buna bakarak ı--------------
netice hakkında bir fikir hasıl e. 

18 - Lavaj tesisatı 11,-

- ·--
dilebilse gerek. -·----··-

- SAHiR 
OPERETi 

Cwnartesi Şehremininde vasi 

lüks bahçede (Aşk resmi&ejidi) o _ 

peretinin temsilleri h&ilıyor. 

veni nesrıy~t 

ZEHİRLİ GALAR VE BUNLARDAN KORUNMA MECMUASI 

Cıhan harbinde yaptığı tesirlerle 

bütün uluslara korku ve heyecan 

salan hava tehlikesı ve zehirli gaz

cilikler basılmışsa doı devamlı neşri

yat yapılmaktadır. Memleketimizde 

de bu sahada birçok eser ve risale

cilikler basılmıssada devamlı neşri-

yat yapan bir gazetenin çıkışı ancak 
bu güne nasib olmuştur. Muallim 
kimyaker Abidin Özger gazlar ve 
bunlardan korunma, mecmuasını 

neşre b~lamıştır. İçinde zehirli 
gazlere, tesirlerine ve bunlardan ke
runmaya dair fay.U.lı yazılar vardır. 

Ta\-siye ederiz. 



Her Pazır OskUdardan Tatdelene nıuntaıama ı 

Otobüs servisleri açılmıştır. 
Direktörlüğü ilanları Vakıflar Istanbul 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler romatizma 
ve adele ağrılarını unuturlar 

Nezle kırıklık, 

ve emsali lıastalıklara karşı 

bilhassa müessirdir 

Romatizma 

gır ip 

Terkloı ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'in 

10 tanelik ambalajlarını tcr-·;.'.ı ediniz. Geceleri tutacak olan 

ağrıJara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka marka verirlerse şiddetle reddediniz. - -- - - -Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 
fstanbul Satınalma Kemisyenundan : 

Eıyanın cinai Miktarı Tuınlanan ilk Eksiltmenin 

Kaptan ve maki. 

nistler için totin 

Mürettebat için 

!o tın 
Erat için kilim 

Gümrük muhafaza 

örgüdündeki hay. 

vanat için tevhid 

112 çift 

207 çift 

339 tane 

semeri b, tane 

Erat için avcı yeleği 312 tane 

Erat için çamaşır 

dikimi 1265 takım 

tutarı 
L. K. 

teminatı 
L. K. 

tarihi günü saat 

481 60 33 00 5.7 .938 salı 11 

888 03 67 00 • • 11,5 

1179 72 89 00 • 15 

1584 00 119 00 6.7.938 Çarşamba 11 

499 20 38 00 • • 15 

126 50 10 00 • 16 

Semti Ye mahallesi 

Unkapanı, Üskübi 

Eyüp, Babahaydar 

Unkapanı, Yavuz Ersinan 

Fatih, Altay 

Kumkapı, Çadırcı Ahmed Çelebi 

Mercanda 

Çarşamba 

Dayahatun, Büyük Yeni han 

Dayahatun, Büyük Yeni han 
Koca Mustafa Paşa 

Eyüp Camii kebir 
Dayahatun, Valde hanı 

Çarşıda, Alipaşa han 

Cibali, Seferikoz 

Çarşıda Zencirli han 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 

Balıkpazarı, Ahiçelebi 

Balıkpazarı, Ahiçelebi 

Babıali Nallımescid 

Unkapanı 

Unkapanı Yavuz Ersinaı. 

Unkapanı Yavuz Ersinan 

Llnga Katib Kasım 

Mahmud paşa 

Beyazıd 

Eyüp Camii kebir 

Kumkapı Tavaşi Süleymanağa 

Şehremini Denizaptal 
Sultanhamamı 

Çarşamba Cebeciba~ı 

Yusuf paşa 

Çarşıda 

• 
• 

• Sahaflar 

• 
• Yorgancılar 

» Hazırcılar 

Şehzadebaşı 

Çelebıoğlu Alaeddin 

Kumkapı taşçılar 

Kocamustafapaşa 

Zeyrek 

Çelebioğlu Alaeddin 

Balat 

Eyüp 

Beyazıd 

Eyüp Camii kebir 

Cadde veya ıokaıtı 

Arpa Emini 

Araba meydanı 

Fevzipaşa 

Balipaşa yokuşu 

Pastırmacı hanı içinde 

Cebeci başı 

Orta katta 

orta katta 
Vidin 

Kalender hane 
Mescit altında 

Orta katta 

İskele 

Üst katta 
Birınci katında 

Soğancılar 

Soğancılar 

Aziziye 

Papas zade 

Aralık 

Ayazma 

Taşçılar 

Sultan odaları 

Simkeşhanı altında 

İskele 

Çeşme 

Topkapı 

Saka Çeşmesi 

Cami altında 

Haseki 

Perdahçı han 

Ağa 

Li'.ıtfullah 

Bedesten kapısında 

M uhafazacılar 

Camcı Ali 

Tahmis 

Mektep 

• 

Hoca aktar 

Kuşçular 

Sultan Çeşmesi 

Baba Haydar 

Yahnıkapan 

Bostan iskelesi 

No.ıu 

7_9 

1 

20, 21 
33, 34 

31 

20 
60 

60.62 
21 

5 
7_9 

22 
30 

11 
25.69 

55-16 

20.28 

10.7 

213 

48 

11 

89.93 
21.8 

41 

298.340 
36-4 

174 

25 

53 

51-53 

37..39 

22 
. 22 
12 

5 

92 

L78 

14 

5 

138 

32.33 

4 

15 

5 

Cinsi 

M.ıhammen 

aylığı 

Lira Kr. 
Üsküdar Araba Vapur iskele sinde 38 No. lu Benzıncı dükk11~ 
önünden saat yedı buçuktan itibaren ona kadar her s2atte b~ 
hareket edecek Otobüsler ak şam saat 18 den 20 ye kadar dörıt' 

ceklerdir. Gıdıp gelme yalnız 80 kuruştur Sair günlerde 20 ~~ 
şilik olmak üzere hususi aile servislerimiz de vardır. 

Ahmed Buhari 40 

Harem ve selamlık dairesi 
Mustafa Efendı Tekke oda

ları 8 
Papas zade cami mahallı 9 

Altay camıi ve bahçesı 

Çadırcı Ahmed Çelebi 
mii 

Dört oda 

Mescid içinde iki oda 

Oda 
Oda 
Öksüzce Hatib camii 

Camı mahallı 

Oda 

Oda 

Oda (2) 

Oda 
Oda 

Cami aıtında dükkan 

Camı altında dükkan 

Dükkan 

Dükkan ve üstünde oda 

İki dükkan 

Dükkan 

Cami altında dükkan 

• 
• 

ca. 

8 

7 

9 

5 

5 

4 
5 

3 
3 

3 

3 

2 
15 

16 

16 

10 

10 

il 

5 

5 

00 

Fiat 15 liradır. 

OO Beyoğlu Bırinci Sulh Hukuk Ha-ı 

00 
kimliğinden: 

Asaf Sirmanın !stanbulda Mar
OO puççularda Alaca Hamam karşısın

da 7 No. da Salomoıı Levi nıağaza
OO sında ve Mersind~ tuhafıyec: Yaşu

va Abut ale.yhıne açtığı alacak da
üO vasınrn cereyan eden duruşması 
00 sırasında: Müddeı zabtı davasını 

00 tekrarla müddeı aleyhın senetteki 
00 imzasını inkarı halinde ıstiktap 

oo istediğini ve ge 1 medıgi takdırde 

OJ istiktapdan kaçınarak imzasını ka
OO bul etmiş sayılacağına dair gıyap 

kararı tebliğinı istcmış vt• ınütlei· 
00 

aleyhin ikametgahının meçhulıye-
50 
00 

tine mebni gıyap kararının on beş 

1 gün müddetle ilanen tebliğıne ka
OO 1 rar verilmış olduğundan muhake-

00 me günü olan 18/7 i933 saat 14,30 da 
00 mahkemeye gelmeniz veya kanu-

00 ni mümessil vekil göndermeniz mu-
00 muamelelı gı,yap kararı makamına 

00 kaim olmak üzere ılan olunur 
(8693) 

001 
00 Beyoğlu Birinci Sulh hukuk 

00 mahkemesinden: 

4 OO Ayşe Huriye ile Evkaf idaresinın 

.00 ı müşt_ereken mutasarrıf oldukları 
00 

214 !ıra muhammen kıymetli top. 
Dükkan 

• 
Barakadükkan 

Dükkan 

Mekteb altında dükkan 

Dükkan 

• 
• 
• 

3 
2 

2 
2 
5 

3 

2 

Camekanlı küçük dükkan 2 

Dükkan 2 
Dükkan 

Arsa 

• 
• 
• 
• 

Mektep arsası 

Arsa 

Mekteb altında bodrum 

Mihrışah imaretı 

2 

15 

8 

4 

3 

2 

2 
2 

2 

3 

70 

00 hanede Ekmekçibaşı mahalesı Haz
OO nedar çıkmazında esk ı ve yeni 2 N 

ı lu arsanın tamamının izale! şuyu 
00 . . k 

ıçın açı arttırmaya konulduğun • 

OO dan 1/8/938 pazartesı günü saat 15 
00 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mah. 

00 kemesı Baş kiitipliğince müzayede 
50 ile satılacaktır 

50 ı 1 - Artırma bedeli tahmin edilen 
00 kıymetin \; 75 ini o gün ihale edi. 
00 ı lecek tır buJmadığı taktirde 15 inci 

00 
güne gelen 16/8/938 salı günü saat 

00 
15 den 16 ya kadar icra olunacak ve . ı en çok artırana ıhale edilecektir. 

o~ 2 - İhaleye kadar birikmiş Ma. 
OOI !iye, Beledıye vergilen ve Evkaf 

50 idaresile Yirmi senelik Evkaf Taviz 
00

1 

bedeli ve Telliiliye müşteriye aittir. 
00 miktarları dosyasında yazılıdır. 

oo 3 - Aatırmaya girmek istiyenler 

001 Muhammen bcdelinın % 7buçuğu 

00 
nisbetinde teminat akçesi ve ulusal 
bir Bankanın Teminat Mektubunu 

1- Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün 

!arı yapılacaktır. 

ve saatlerinde pazarlık. Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatıl • 

mıştır. İstekJiler 5 Temmuz 938 salı günü saat on beşe kadar Çemberli taş ta İstanbul Vakıf]ar Başmüdürlü _ 

getirmelerı şarttır. 

4 - Aartırma bedeli ihaleden iti. 

haren beş gün içinde mahkeme ka- 1 IQLANTsr n A ~ ııı 2 - Evsa!ları komisyondadır. Görülebilir. ğünde Vakıf akarlar kalemine gelm elerı (4063) 
sasına yatırılacaktır. Aksi taktirde H 1: lSl-\J~F . 

3 - İsteklilerin gün ve sa1tind de ilk teminat makbuzları ve kanu. 

ni vesıkalarile birlikte Galatada es ki İdhalat gümrüğündeki kom1syo. 

na gelmeleri. 

TÜRKiYE , 
Şişe ve cam fabrikası 

Anonim Sesyetesinden : 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızın ihtiyacı olan 800 ton çav. 

dar sapınm tedariki, 8 Temmuz 938 tarihli Cuma günü saat 11 de 
münakasaya konulmll§tur. 

Talihlerin şartnameyi görmek veya fazla izahat almak üzere 
Sosyetemizin Galata Parşembepazarı İş Hanında kain İstanbul Bü. 
rosuna müracaat eylemeleri. , 

. . . . . ' . ~ . . . . . ' 

İstanbul . Belediyesi. · İlanlar! 
, ' ~'",.,,, . . .. 'fil 
~J- A ~ • , ,,. ... & ...... ~-. 

Senelik 
Mulıam. 

men kira.ı 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Şair Nefi sokağın. 

ıı~ 
Temi. 
nalı 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassm 

Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu. 
ğundan: 

Şişli Osmanbey Rumeli caddesi 
49 No. Ju mahallin altındaki dük
kanda iken halen ikametgahı meç-
hul Hayrettine. 

Dairemizin 938/2665 sayılı dosya. 
sıyle Heranuş Kazazyan tarafından 
bir kifa 18/6/937 tarihlı kira ıriuka. 
velesiyle '.°üddetinin hitamı. dola.j 
yısıle Şişlı Osmanbey Rumelı cad. 
desi 49 No. lu mahallin altındaki 
diikkanın tahliyes: yolunda yapıl- 1 
mı~ olduğu takıl netıcesınde tan. 
zim edilen tahlıye emri mubaşirin f 

arkasına vermiş olduğu meşruhata 
da bag mahalli ve ahır 

Beşiktaşta Hasfırın mah•llesinde 7 No. dükkan 

Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesinde Darülhadis 

Bosnavi medresesi 

Şel: eminınde Ereğli '!1ah~llesinde büyük Saray meydanı 

48 

84 

3,60 

6,30 

? bınaen ikametkahınızın meçhuliye. 
ti sebebiyle bila tebliğ iade edilmiş. 
tir. İstanbul İcra hakimliğinin ka. 

rarına tevfikan H. U. M. K. nun ta. 
rifatı dairesinde işbu tahliye emri. 

Ş I RKETi HAYRI YED EN: 
Yaz mevsiminde Cumartesi günleri umumi 
tatil saatinden s0nra H3parlör tertibatı, 

Elektrik tenviratiyle hazu-lanan 

'' 71 '' ve 
,, 74 

Numaralı vapurl~ra lüks aile tenezzühleri 
ÖnUmUzdekl 2 Tem muz Cumartesiden batlı yor 
Köprüden 71 Ne. lu vapur 14,45 ve 74 

Na. lu 14,30 da kalkac a ktır. 

71 No. lu vapurda 7 4 No. lu vapurda 
11 san'atkardan mürekkep 

mükemmel 

salo:ı ve caz orkestrası 
mevcultwr. Dans için vapurda 

yer ayrılmıştır. 

Büfe Beyo2"iu aile muhitinde 
çoL nıtboı k ·lllh\l.j n v~ııu· 

Glorya P a ataha neal 

Meşhur kemani Bay Sldi ve m~ş
hur udi Bay Cevdet Kozan ile 

şöhretli okuyucu B•y ve 
Bayanlarımızdan 

MürekKE p 8 kişilik 

Jlh t urkt: saz he y'e tl 

ij vardır. Büfe, meşhur Lokantacı 
PandeH tarafından deru hde 

tarafından deruhde edilmiştir. edilmiştir. 

ihale bozularak farkı fiat ve zarar UN j N'V. 
ziyan ve faiz bila hüküm alınacak. 1_.,. ________ ._ . _ _ _ .. 

tır. İstanbul 4 üncü İcra memurlu 
5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu. luğundan: 

nunun 126 ıncı maddesine tevfikan Mahcuz olup paraya çevrilmesi k3 
gayri menkul üzerindeki ipotek sa. rarlaştırılan beş ton hacminde bı' 
hibi alacaklılarla diğer alakadarlar adet mavunanın bu gün satılaca 

gayrı menkul üzerindeki haklarını ilan olunmmuştu. Bazı merasimiO 
hususiyle Faiz ve Masarıfe dair olan ikmali için satış muamelesi 4/7 /3' 

gu .. nüne raslayan Pazartesi saat ıO 
iddialarını ispat için ilan gününden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müs. dan itibaren 12 ye kadar açık artır· 

ma ile yapılacaktır. Muhammer 
pitelerile birlikte satı, 'l'lemuruna kı . 1 300 ı· lOO d o • 
müracaat etmelidir Aksı taktirde 

ymetı o an ıranın e 
şini bulmadığı halde ikinci artır 

hakları tapu kütüğüyle sabit olma- 6/7/38 günü yine ayni saatlerdi 
yanlar satış parasının paylaşmasın. tekrar satışa devam edilecektir. 
dan harıç kalırlar. İsteklilerin yazılı gün ve saatıer• 

6 - Şartname mahkem 0 divanha. de Büyükdere caC.:desinde DalvanC1 

nesinin herkesın görebileceğı yere Mehmet Sabihın dalyan barak3S 
asılmıştır Fazla malumat istiyen. önünde hazır bulunacak icra rne· 
!erin 938/15 sayısile Başyazanlığına muruna müracaat eylemeleri ilıİ~ 
müracaatları ilan olunur. olunur (918) 

Nafıa Vekaletinden 
Bilet Ücretleri herkes için 100 kuruştur. Eksiltmeye konulan iş: 
Mevkı farkı yoktur. Paso ve kartlar muteber değ:ldir 1 _ Küçük Mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt. baş y3' 

Yalnız 0 71' No. lu vapura mahsus olarak ayrıca konsomasyon mu. · 3 

1 

tak başındaki şüt ve beş küçük köprü inşaatı. keşıi bedel! 232,450 lıı 
abilı 25 kuruş bilet ücretile birlikte alınır. 

Vapurlar boğazın muhtelif ve mahdut iskelelerıne uğruyacak, 61 kuruştur. 
nın bir ay müddetle ilanen tebliği. '1.ltınkumda tevakkuftan ve Bo ğazm karadeniz açıklarında ceve- 2 - Eksiltme 21/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 12 dt 

1
•
13 

ne karar verilmiştir. İşbu ilan tarL lan yaptıktan sonra avdet edecektir. Fazla tafsilat cep tarife- Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda -

hinden itibaren bir ay zarfında ki. ;.l.er•ian•d•e•m•enuttu•r'!'.~~~~~~ıı:ı"-••••••••••••• · sında kapalı zar{ usul.le yapı]acaktır. 

sr.k gmda 42 metre murabbaı arsa 

ze,•reKte Çınıliham. '11 yanınd• Hacı Kasıma;!a mektebi 

15 

~rsasında 2 N. barak> ra müddetinin bitmiş olması dola. - ... , k' 1 1 1 Beşiktaş 1. Sulh Hukuk Mahke-ı lif etmiş oldug"undan 30,'7/938 cu- 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesı, bayındırlı• 
Yukar.da semti, sene.i>< muhammen ıra arı yazı ı o an mahaller yısile mezkur mahalli tahliye ,.e 

ayrı ayrı klraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna.1 teslim etmeniz ve kiranın yenilen- mesinden: martesi günü saat ~O da mahkeme- işleri genel şartnamesi. fenni şartname ve projelerı, 11 lira 65 kur'1Ş 
· h b' ·t· Ortaköy Değirmen sokak 17 nu- ye gelmedig"iniz takdirde yemini mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler 

me -r levazım müdı.r u_ğünde görülebilir. lstekliler izalarında göste. dig0 ine \'e'.'a uzatıldıg·ına dair ır ı ı. ·' marada mukim ikcr halen ikamet-
rı.1 n ı'lk t"minat. makbu. ve.va mektubile beraber 11/7/938 pazartesi razınız varsa yine bu müddet için. R Oğl Ah d kabul ve edadan imtina etmiş sayı- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerın 12872 l•ra 55 kuruşluk ' gahı meçhul Ali ıza u me e 
gunlı saat 14 de Da mi Encümende bulunmalıdırlar. (B _ 3934) de istida ile veya şifahen İcra dal - İstanbul hazine muhakemat mü- lacağınız tebliğ makamına kaim ol- muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su işlerını veya bll• 

•u resine bildirmeniz liizımdır. Bu h mak üzere bir av müddetle ilan na mtıadı"l Nafıa ıslerıni teahhüd edip muvaffakivetle bitirdig"ine ve dürlüğünün aley inize ~kame ey- , , 
14/7/938 gününe kadar muhtelif gazetelerle ilan edilen alım ve müddet zarfında itirazda bulunmaz !ediği 304 kuruş alacak davasının olunur. 937-190 bu kabil Nafıa ışler;ni başarmakta kabiliyeti olduğuna daır Nafı~ Vek:İ· 

veya tahliye etmezseniz zorla tah-ı cari mahkemesinde ilanen vaki ---- Jetinden alınmış mütaahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek~il sat•mlara aid kapalı zarf, açık eksiltme \'e pazarlık ihaleleri bundan 

sonra saat on birde yapılcktır. Kpalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler 

iç•n saat ona kadar zarf kabul edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar 

kabul olunmaz. Keyfiyet .Jgili olanların d,kkat nazarına konulur. 
(4090) (Bl 

Sahip ve neşriyatı idare edP'. 
!iye edileceğiniz ve kiralayana tes. tebligata rağmen mahkemeye gel- mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular 
ı.m olunacağı tahliye emrini tebliğ mediğinizden gıyabınıza muhake. Baş muharriri umum müdürlüg"üne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 

1 d 1 ' D k·ı· ETEM İZZET BENlC: ... makamına kaim olmak üzere ilanen me~·e evam o uncu. avacı ve ı ı ·21l0• •4069• 
· ' ,. 

1 
(8398) j isbattan izharı aciz ile yemin tek- SON TELGRAF !\1ATBAASI olan gecikmder kabul edilemez. 

teo .. 6 o unur. 


