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HATAYDA YER YERiNDEN OYNUY()R! .. 
omuzda ve kucakta Türk askerlerini 

deşlerimiz adım 
Ordumuzun kuva-11p~~.-~· 

ğötüren kar-
başında bir kurban kesiyorlar 

yı külliyesi bu ~~ 

sabah Hataya girdi 
Askerlerimiz Antak-;BB 
ya' ya ancak yarın sa-

Antakya muhabirimiz~ 
ordunun girişine aid -~.a: 
batan tezahDratını taf. 
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silatile bildiriyor Atatürk'ün dehisı, Atatürk 'ün ileriye bakan nurlu gözleri, onun irade ve azmi nihayet T ürk Hataya da vadettiği istiklal ve istikbali tahakkuk ettirmiş 
bulunuyor. Ona ömür, ona mili eti ile beraber ebedi saadet diler ve bu yeni ve büyük zaferini de lrutlulanz. 

A 8~Y• 5 (Hususi muhabi- l 
J'Jmiz bildiriyor)- Pazar 
sabahı erki.nıharblye an • 

laşmalannm saat sekizde im • 
zaJandıjuu blldirmiJ ve bu anlaş. 
maların imu edilmiş olması ha
sebne askerlerhntzia ae inzıbati 
vazifelerine başlamak üzere o 
•ün öğleden sonra Payasdan bu. 
dudu geçerek Hataya girecekle • 
l'İni ilave eylemiştim, 

Hatta bu haber halk arnsmda 
da şayi olmuş, halk kahramanla. 
J'ırnızı bir an önce görmek Uzere 
akın akın hududa doğru koşuşmı
ya başlam11tı. Fakat sonradan 
Ankarada Hariciye Vekili Rüştü 
Arasla Fransız sefiri arasında ce. 
reyan etmekte olan siyasi milza. 
kereler neticesinde husule ıelen 
anlaşmanın da imza edilmesinden 
sonra askerlerimizin Hataya gire. 
bilecekleri hakkında iki tarafın 
mutabık kaldığı öğrenilmiş ve 
halk ancak men3'1 teşkilatını ida
re edecek bir subay heyeti ile bir 
ihzar kıt'asını karşıbyabihniştİI'. 
Bu heyet şu zevaf tan ibaretti: 
Binbaşı SUleyaan Dinçsoy, 11 

inci bölük komutanı yUzbaşı Ce. 
lal Dora, yüzbaşı Emin Alpan, tis. 

~ataylaların öptükleri ve önünde 

ağladıkları Türk sancağı 

teğmen Muzaffer Bingör, teğmen 
~ıdvan Erbakan, asteğmen Saim 
Özgür, Zeki ve ilk mangadan Ze. 

keriya çavuş, Hasan -.nbaşı, Ah
med onbaşı, er Ferh8', er Muhar. 
rem. 

' ~ 
S~YASI ANLAŞMA ıJ'ABTt 
Nıhayet Fransa ile ~~e a. 

rasmdaki siyasi anlaş ın da 

dün Ankarada imzalandığı haberi 
buraya gelmiş ve bir şimşek sür. 
atile her tarafa yayılmıştır. 

Bu haberi duyan ve ordumuzun -
artık ve derhal Hataya girmesin
de hiçbir engel kalmadığmı il' • 
reneıı halkın heyecan, sevinç ve 
neş'esini ifade etmek mümkiln 
değildi. 

Baştan başa misli ıörillme~ 
bir itina ve fevkalldelikle sUslell. 
miş olan Hatay, ağuşunu açmlf, 
gece olmasına rağmen askerleri • 
mizi bekliyordu. Halk dün ıece 
hiç uyumamış denilse caizdİI'. 

İLK KIT'ALARIN GIRtşt 
Dün gece yarısını beş dakika 

geçe Hatayda Türk kuvvetlerine 
tahsis edilen yerlerde kararıth 

sahalarını tesblt etmek üzere lllı 
müfrezelerlmfz hududu ıeçerek 

Hatay arazisine dahil olmuılar • 
dar. Bu kuvvetlerimiz Hataya ıL 
rerken Hataya ıfrecek asıl cllter 
külli kuvvetlerimiz de hudud 'hG. 
yunda tahaşşüd etmeğe bqlallllf 
bulunmakta idi. 

ORDU MÜMESSiLİNİN 
HAZIRLI lif 

Diğer taraftan burada ordu mll 
messili olarak kalmış olan albay 
Fevzi Mengüş de buraya girecek 
kıtaatm karargah ve kumandan. 
lak me\'kllerini hazırlamakla mea 
gul bulunmakta idi. 

698 kişilik ilk ku\'\'etler, kadın 
erkek, çoluk çocuk on binleree 
kişinin ~ılgınca alkışlara arasında 

ubaha ka.rŞJ :lakenderuna rircll. 
1aılk kendini zaptedemJyere1r .... 
kerlerimizin önüne ahldı. Kaduı, ı 
erkek herkes kahraman erlerimfd 
kucaklıyarak öpüyor ve Yaşa A. 
tatürk, varol diye sevinç ıöıy8f. 
lan döküyordu. 

İskenderun rtıuhakkak ki bu
gün tarihinin en herikultıde saat. 
lerini yaşıyordu. 

KÜLLJ KITAATIMIZ DA 
GİRDİ 

Diğer taraftan al'll!lykurmay 
Şükrü Kanadlının idaresinde 1802 
kişiden mürekkeb külli k'tlV\'et _ 
lerimiz de bu sabah saat beşte 
Hossadan hududu geç':?rek Hatay 
topraklarına ayak bastı. 

Hatay bugün şu saatlerde en 
bil.yük bayramını yasıyor. Bütün 
Hataylılar şimalden gelen temiz 
ve ebedi hürriyet havası içinde, 
fa:kat hiçbir taşkınlığl ve karga -
şahğa meydan bırakmadan so _ 
kaklra dökülmüş bekleşlyorlr. 

Kurmay albay Ştlkrii Kanadb 

Bu karşılamanın bariz hususi -
yellerinden biri de Tilrkten gayri 
unsurlann da bu heyecanlı man
zaraya biglne kalmamaları ve sa. 
mim! surette Türk kardeşlerinin 
sevinç ve ne~'esine iştirak etme -
leridir. 

SANCAÖIMIZI ÖPÜYOıtLAR 
Hataya giren Türk kıtaatı ku

mandanı kurmay albay Şük.rüye 
mektebliler ve halk tarafından bU.. 
ketler verilmektedir. Nazik bir 
kumandan olan Şükrü halkın gös. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

hOkO me·~ciler ispanya. 
yı karış karış mDdafaa 

ederek çekiliyorlar 
it 

General Siyaha diyor ki : MağlOb olmak iste-
miyan bir millatle muharebe etmek zordur 

(Yuw altıncı sahifemizde) 

Japonyada: 

Evler yıkıllyor 
insanlar ölüyor 

Tokyo 5 (A.A.)- Kanazava e
yaletinde yeniden vukubulan 
tuğyan neticesinde 49 kişi ölmüş, 
295 ev yıklmış ve 26 köprüyü su. 
lar götürmüştür. Memleketin gar 
bında şiddetli yağmurlar yağdığı 

ve Kagava eyaletinde birkaç ki. 
finin öldüğü bildirilmektedir. 

Askeri 
Konuşmalar 
Balk•n •nt•ntın• d•hll 

devletler arasında 
Ank•rad• yapıllyor 
Balkan antantına dahil devlet.. 

ler kurmay heyetlerince tesbit o. 
lunan esaslar dahilinde görüşme
lerde bulunmak üzere memleke. 
ti.mize gelmiş olan Rumen, Yu • 
goslav ve Yunan askeri heyet -
leri dün Anlkaraya varmışlardır. 

Toplantılara bugün başlanmış.. 
tır. 

Horti Berline 
Gidiyor 

Vekiller hey' eti yakın-

ıda mühim bir toplantı 
yapacak 

Bu toplantı da son siyasi muvatfakıye.t~ 
üzerine husule gelen yeni vaziyet 

hakkında görütülecek 
Şehrimisde bulunan Bafvekil \ mildafaa ve Maliye V ekllleri bu-

Celal Bayar ile Dahiliye, Milli (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Çek lokı.I teplllıtı tokollar ~ .. 

&okullar bayramı münasebetlla 

Çekoslovakyada 
nümayiş ve tezahü

rat yapıldı 
Atletler, muazzam bir Fransa 

(Yuw altıncı aahifemlzde)} kelimesi teşkil ettiler Yazısı 
8 d• 
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Yaz çalışma Dünkü resmi gazetede Bekciyi ·sabun kaza-
s . Çıkan d · 

Büyük 
aatlerı karşısın-veni kanunlar nın a eriten katilin 

donanma ve da muhakemeJer ed~~:~lisi~a~~~:::.e~.:av~~; ~=~~ muhakemesi başladı 
elemanları Ve mu .. na kasalar ~~~~~~e ko:c::~:~~:~:-D~~r~~ 

mi gazete ile neşredilen kanun -
lar şunlardır: 

onun 
Bay Şükrü Kaya'nın temas ettiği Evvelce tesbit 'edilmiş 
mevzu bilhassa fstanbullunun sp0r olan bukabil saatlerde 
ve sağlık bakımından da hasretini 
çektiği bir tatlı hülyanın mevzuudur. 

•Yazar : ETEM iZZET BENiCE 

B üyük donanma ... Tü.rk milleti için idealdir. 

.. Bu~~n tahassüı:iinü yine bu sütunlarda geçmişteki Jnsa 
gunler ıçınde uzun uzun yazdık ve .. düşündüklerimizi söyledik 

Dahiliye .':~kiH Şı.ikrü. Kaya~ Serkl Doryanda Türk gazeteciler~in 
şeref.ne verdıgı zıyafettekı hasbıhalinde donanma mevzuuna ve deniz:.. 
ciliğe de temas etti ve: 

- Donanma kadar donanma elemanı da lazım. Mesela İstanbulda 
niçin herkes yüzme bilmemeli, deniz sporundan zevklenmemelidir?. 

füru! · 

İstanbul bugünkü halile hakikaten denizlerle sarılmış bir kara 
şehridir. Bu şehrin halkı için drniz Kırşehirindeki denizsiz vatandaş 
kadar derin bir tahassür ifadesi içinde kalır. 

Denizin kenarında oturan yalı çocuğu bile suya inemez, suda ge. 
zemez ve .. suda yüzmez! Çünkü Haliç pistir ve .. temiz de olsa tekde. 
niz hamamı yoktur. Boğaz içinin bütün imtidadınca plaj .. bulunamaz 
ve yalıların, evlerin mecraları denize bağlanmıştır. Kumkapı kıyıları 
da ta Fi!oryaya kadar aşağı yukarı öyledir. 

İstanbulun ~çinde oturan bir aile için denize gitmenin manası 
en yakın plaja gitmektir. 

Plaj da şehirden yerine binilecek tek vasıtasının sür'tine göre gi
dip gelme üç dört sattlik iştir. 

Bu da hem vakit işi::!:r, hem para. Vakti ve parası olmıyan vatan. 
daş için ise elbette ki, deniz ancak tahassür ve hülya if:ıde edene bir 
mevzudur. Bu hayali realize edecek olan unsurların başında üç şey ge. 
lir. 

1 - Haliçte, Hisarlardan aşağıya Boğazda, Saray burnunda 
!arın müntehasında olan kısımda deniz hamamları açtırmak. 

Sur-

2 - Denizi temiz tutmak. 
3 - Deniz sporları için kullanılacak her vasıta formaliteyi had

diasgariye indirmek, rüsum ve vergiyi kaldırmak. 
Bunun bir dördüncüsü de halkı bedava derecesinde plajlara 

günün muayyen saatlerinde götürüp getirecek vasıta temin etmek. 
Bunlar yapılabildiği takdirde muhakkak ki, İstanbullu da su has. 

retini dindirebilecek ve sn ile haşir ve neşir olacak, den iz sporları can
lanabilecektir. Yoksa .. Dfüız İstanbullunun el sokarnıyacağı b:.r nesne 
halinde kalıp gittikçe ikisi de biribirini yadırgamakta de\~Jm erup gi. 
dccek ve .. biz de daima b ir ibir!mize sorup duracağız: 

- İstanbullu niçin denize girmiyor? 
Ona önce g ireceği ve yüzeceği denizi, yeri göstermiye mecburuz. 

koca İstanbulda üç beş klübün futası deniz sporu adına hakikaten 
gülünç kaldığı kadar İstanbullunu!'l sağlık ve sporu için de elin in aL 
tındaki deizlerden istifade edememesi gerçekten hazin oluyor 

Etem İzzet BENİCE 

Deniz faciası 
Kiremit dolu olarak limanımıza ha

reket eden bir motör ansızı n 
t u t u ş a r a k ya n d ı ! .. 

Müthiş bir infilakla parçalanan ma törün 
tanı karanlık sularda kaybaldu 

k ap-

Geçenlerde limanımızdan ~ar~- 1 
ket eden demir ve barut yuklu 
bir motörün Bartın boğazı açı& -
larında tutuşarak ltızı.l. alevler L 

rasında ve feci bir şekilde yandı
ğını, içindeki kaptan ve mürette
batın :ııorlu1tla kurtarıldıklarını 

yazmıştık. 

İzmir muhabirimizdeı; aldığı -

mız malümata göre, buna benzer 
yeni bir facia da evvelki giin İz:.. 

mirde cereyan etmiştir. Ve buse. 
fer, limanımıza ,ııelen kiremit yük. 

lü bir motöf mahvolmuştur. 
Bu feci hadise şöyle cereyan et. 

miştir: 

İstanbul limanına mensub İne. 
bolulu Çolak Rasimin ·Ticareti 

ONUl3ENv 
~-· . . . ---
AŞK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N.35 

- Nasıl olur bu, Lütfi Bey? 
Yedi yıiz lirası çalınan bir adam 
ortada dururken, iailı de sizce 

malümken ... 
Komiser soğukk>nlıl.ığını mu

hdfaza ediyordu. 
- Evet, dedi, ikisi de meydan.. 

da idı. Fakat, p1rası çalınan adam 
bıraz sonra şıkayetini geri aldı .. 
(Bır yanlışlik olmuş!• dedi .. Ve 

gittL 
- Belli ki adamcağızı tehdid eL 

mişlcr .. 
- Bunu tahmin etsek bile, tes.. 

bit edemezdik. Fakat, şimdi elde 

iHTiRAS ROMANI 
Yazo n : l•k•nder F. 

SERTELLi 
şahid var.vesikalar ,·ar .• 

- Ne faydasız vesikalar. HerL 
fi kaçırdık ya. 

- Ben sızin yerini:de olsydım, 
onun, odasına gitmesine müsaade 
eder miydim? 

- Lafı bırakalım, Kamil Efen. 
di! Şimdi onu nerede yakalıya • 
biliriz? 

Kamil Efend gülümsedi: 
- Komiser °""' zatıalinize bir 

çay ısmarlasınlar. Bendeniz şim .. 
di onu yakalayıp getiririm .. 

- Bu kadar emin misin yaka -
lıyacağından ? .. 

me~buri değişi!dik 

yapıldı 
Yaz mevsim ine mahsus olmak 

üzere şehrimızdc ve diğer sıcak 

yerlerdeki dairelerde sJbah saat 
8 den başlayarpk bilafasıla saat 
14 kadar yeni mesai şeklinin ka. 
ıbul edilmesi münasobe\ilc Adli _ 
yede muhakeme saatlerinde ve 
resmi dairelerin münaka5' za _ 
manlarında da tadiller yapmak 
zarureti hasıl olmuştur. 

Ekser muhakemelerde evvelce 
öğleden sonraya talik erulm iş mu.. 
hakemeler 11 den sonraya Jlın • 
mıştır. 

İnhisarlar Vekaleti ve saır bazı 
dairelere aid münakasalarda da, 
umumiyetle evvelki ilanlarda ya. 
zılı saatler nazarıitibara alınmı _ 
yarak şu şekilde tadil3t yapılmış.. 

, tır: 
Evvelce saat 14 de yapılacağı 

ilan olunan münakasalar, badema 
saat 10 da, saat 15 dekiler saat 11 
de ve saat 16 dakiler de 13 de ic. 
ra olunacaklardır. 

Karadeniz sahil 
Gençleri ve 
Deniz 
Mektebimiz 
« Hamiriiye » mekteb 
gemimiz namzetleri 
mahallinden alacak 
Bu sene Deniz mektobine alına. 

cak taşralı gençler iç 1'ı bulunan 

yeni ve güzel bir usulüıı ,atbikine 1 
önümüzdeki ay geçilecektir 

Uamidiye mekteb gemımiz, A. 
ğustos ortalarına doğr .:. Karade
niz limanlarına uğrıyPcaktır. Bu 

gezinti esnasında Karadeniz ıahil 
çocuklarından 200 kadat· ilk ve 

ortamckte'b mezunları Kasımpa _ 
şadaki Deniz Gedikli Erb:~ mck. 

tebinin muhtelif sınıflarına kabul 
olunacaklardır. 

Bu talebelerin muayene ve im. 

tihanları Hamidiye me'<tet- gemi. 
snide ,y apılacaktır. 

bahriye. adlı motörü, İzmir !ima. 
nından kiremit yükled:kten son. 

ra demır almış ve 1stanbula ha -

reket etmiştir. Motör, rıhtımdan 

henüz uzaklaşıp, Mendirek açık. 

!arına yanaşırken gem'dek• ma. 

wtlar ateş almış ve iki müdhiş in. 

filak duyulmuştur. inr;JaJ:ı bir a. 
!ev sütunu takib etmiş ve biraz 
sonra gemı sular arasınd~ kaybol. 
muştur. 

Bu ani deniz facıas' İzmir li -

manında, t~lıiş ve hayret uyan -

dırmış ve kaza mahal'ıne yardım. 

- Yüzde doks3n dokuz eminım. 
Yüzde bir ihtimal ile bulmamak 
da mümkündür 

- Yakın mı gidecei';ın \' er? 
- Hemen şuracıkta. Del, Man. 

surun oturduğu apartımanı bilir. 
siniz ya! İşte orada 

Naci Demirel derhal s:garasını 
yere atarak hiddetle üzerine bas· 
tı: 

- Ferhunda hanımın daıresi.. 
ne gideceksin yoksa .. ? 

- Nasıl da bildiniz?! Ferhun. 
deyi tanır mısınız zatı aliniz?. 

- Uzaktan tanırım. Ömer be
yin karısı değil mi? 

- Evet İzmire giden Ömer be. 
yin karısı., Ve Gültekinin yeni 
metresi. 

Sivil memur bu sözleri söyler. 
ken ayağa kalkmıştı. Gecikme
mek için _ Naci Demirelin çayını 
söyliyerek _ çıkıp gidecekti. 

Naci Demirel elini masaya \'U

rarak: 

Yüksek mühendis ve teknik o
kulları mevzularının mecburi hiz
metlerine dair kanun, pul ve kıy. 
metli kiiğıdların bayiler ve me -
murlar vas ı tas i le sattırılmasına ve 
bunlara satış ıı idatı verilmesine 
dair olan kanun, vakıflP.r teşkilatı 

hakkındaki kanun, G~c~ mesaisi 
ücretleri tahsisatının lin:an m r; -

murlarına sureti tcvziinc dair ta. 
talimatname Vekillerce şıı suret
le bbul edıldi: 
Şube amirlerince, İstanbul ve 

İzmir liman reislerine ve vekille. 
rine her nöbetçi kaldığı gece için 
yüz, nzibatı temin ve kontrola me. 
mur olanlarla fen mPmuriarına 

ve mülhakat liman rei slerine ve 
vekillerine yetmiş beş, müstakil 
liman memurlarına ve vekillerine 
elli, liman memurlarına ve ma -
kinistlere ve vekillerine kırk, ta,y. 
fa ve odacılara otuz kuruş veril. 
mesi kararlaştırılmıştır. 

- -· ·~ - ---

Başveki1imizin 
teşekkürü 

İstanbul 4 (A.A.) ·- Kabotajın 
yıldönümü münasebetile çekilen 
telgraflara Başvekilimiz tarafın -
dan aşağıdaki cevııbla mııkabele 

edilmiştir: 

«Kabotajın yıldönünıü müna _ 
sebetile izhar olunan rlerin duy _ 
gulara muhaHbetle teşekkür e -
derim.• Başvekil 

Celal Bayar 

Yeni çal ı şma saati 
He ı üz her yerde 
Tatbik edi lem iyorı 

Güll" rüklerde mesai zamanı, 

gümrük kanununun maddei mah

susası mucibince tayın edilmiş 

olduğundan yaz mesai saatinin 
gümrüklerde tatbik edilip edil _ 
miyeceğinde tereddüd olunmuş 
ve keyfiyet Ankaradan sorulmuş. 
rur. 

Ticaret odası da bu hususta ba. 
gün bir karar verecektir. 

Diğer taraftan Şirl<etihayriye 

ve Akay idareleri de memurların 

saat 14 de daireden çıkmaları mü
nasebetile yeni tadilatlı tarifele. 
rini bugünden itibaren tatbik eL 
mektedirler. 

cı ve kurtarıcı deniz vasıtaları 

gönderilmiştir. Bütün araştırma 

!ara rağmen kaptan R3sim oulu .. 
namamış, motörle birlikte kay. 
bolmuştur. Kaptanın oğlu Mus _ 
lafa, makinist Nuri ağır yaralı o. 
!arak kurtarılmışlardır. Hamdi a. 
dında bir gemici de hafif _yaralı 
olarak kurtarılmıştır. 

Müdhiş infiliııkın ve kazanın se. 
bebi henüz belli değildir. İzmir 

Adliyesi tahkikata devam etmek.. 

tedr. Motörün makinesınin bo _ 
zulduğundan bahsedenler d? var. 
dır. 

- Ben yanlış keşfetmedim, di. 
ye bağırdı. Kültekın geçen ak -
şam düğünde Fcrhunda hanımla 
sıkı sıkı konuşuyordu. Fakat, 
bunlar doğru amma .. Siz de bir 
noktada yanılıyorsunuz. Kall"il 
efendi! Çünkü, Ferhundenin ko. 
cası Ömer bey İzmıre gitmemiş
tir. 

- Aman efendim, Ömer bey 
İzmire gitmese, Ferhunda hanım 
meydanı bu kadar boş bulur mtı? 

- Ben Ömer Bevin İ • an'·ulda 
bulunduğunu iddia edebil ı rim .. 

- Kabil drğil. Ferhunde ha • 
nım o zaman Gültekinle bu ka. 
dar serbest konuşamazdı. 

• - S ize Örrer beyin oturduğu 
yeri bile gösterei>ilirim. 

- Onun oturduğu yeri bil :yor
sanız, neden zabtaya bu işi bil -
dirmiyorsunuz?. 

- Çünkü Ömer bey suçlu de. 
ğil. Karısına İzmi :· e {! d ~·~ gibi 
görünerek, ş :~lide bır ey:e ka-

Mansur, herşeyi inkar ediyor 
tazgık karşısında suçluyum, 

dedim diyor 
Bundan bir müddet evvel Kan.. 

tarcılarda Ahmed Nuddm sabun 
fabrikasında bekçi şevki isminde 
64 yaşlarında bir ihtiyarı bynar 
sabun kazanına atmak sııretile 
rliri ruri ya'karak, eriten ve bu su
retle zavallı ihtiyarın ölümüne 
•dbe!b olan ayni fabrika amelele -
Yinden Mansurun muhakemesine 
dün Ağırcezada başlanmıştır. 
Davacı mevkünde, ihtiyar bek. 

çınin oğlu Mustafa bir avukat ile 
yer almıştı. 

Evvela yetim çocuk iddiasını 

söyledi ve babasının katline, ada.. 
!etin vereceği cezadan başka 10 bin 
lira tazminat da hükmolunmasını 
istedi. 

Sonra, fırıl fırıl dönen fakat içi 
korku ve ve vicdan aııı'bının akis.. 
!erile titreşen gözlerini ara sıra 

halkın ve heyeti hıikımenin üze. 
rinde yavaşça dolaştıran genç ka
tilin istiçvabına geçildı. 

Mansur 20 yaşında ve evli o:du. 
ğunu söyledi. 

Bilahare kararnamenin okun -
masına geçildi Kararname ve n. 
bıt varakalarile katilin karakol -
daki ifadeleri okunduktan sonra 
Mansur telaşla ayağa kalkarak· 

- Yalan, dedi, ben kımseyi öl
dürmedim. Şimdiye «adar f.ci,y le. 
diklerim hep yalandır. şaşırmış -
tım. Üç gün kara<kold:ı ':ıem tazyik 
ettiler. 
Bakın şimdi doğrusunu anlata

yım: 

cCumar:esi günü id' .. Saat 1 de 
fabrikada paralar.mızı aldık. Berı 
hasta olduğumdan Yemişte dok -
tor Fermanoğluna gidt·~ek mua -
yene oldum. Aldığım reçeteyi 
Yemi.şteki eczanede yaptırdım. 

şu suali sordu: 
- Faıbrikarun kapanmasından 

sonra bir amele içeri girmek iste
se bırakırlar mı? 

Şahid: 

- Mansurda zaten anahtar var. 
dı. İstediği zaman içeri girebilirdi. 

Vekil: 
-- Mansur gibi uhk tefek bır 

adam, 100 kilo ağırlığında bekçi 
Şevkiyi üst kata çıkarıp kazana 
atabilir mi? 

- Tahmin edemem. 
Davacı vekili de şahide, Man -

surun fabrikada ağır yük kaldı
ran bir şöhreti olup olmadığını 
ııord.u 

Şahid: 

- - Öyle derlerru, dr di. 
6 ıncı şahıd olarak sabunhane.. 

ye bitişik Kepenkçi meiresesirıde 
oturan Gülsüm çağırıldı. Gül _ 
sün>. 

-Medrese bahçesinde gezini 
yordum. Birden faıbrik3daıı am~
lelerin cMuzira diye çağırdık! ,rı 
Mansurun sesini işittım. 

- Bana bak, diyordu. Ahmed 
Bey de kim oluyorm , çekil ö -
nümden ,yoksa seni tuttuğum gi. 
bi kazana atıp öldürürüm. Ondan 
sonra sesler kesildi, dedi. 

Bunu müteak•b fabrika sahibi 
Ahmed Nural da şunları söyledi: 
•- Cumirtcsi günü saat 12 de 

fabrikadan çıktım . Bekçi Şevki 
içeride idi. Saat 17,20 de tekrar 
geldim. Şevki meydanda yoktu. 
Karakola hııber verdik. Ertesi gün 
kazanda bir çuval içinde yarı eri
miş bir halde bulundu.• 

Bazı şahıdlerin cel!:ı. için mu _ 
hakeme 25 temmuz >aa, 10 a bı. 
r aık ıl nıış t ır. 

Sonra, Kantarcılarda Bakinin kah. I============== 
vcsine giderek arkadaşım Erzın. of fa 
canlı Hüseyin ile 'bulu~:uk: gezmc-
ğe başladık. Fabrikanın yolundan Mekfeb 
geçtiğim sırada fabrika sahihi Ah. 

mede rasgeldim. Ahmed: / hf igaCl 
- Şevki meydanda rok, polise 

haber verelim mi, d~di. Ben de M uallim lta d rosunun 
karakola giderek, Şcvkilinin or. Darl ıq ı y U ! Un den bu 
tadan kaybolduğunu söyledim. Po· f' ene d e t ıımamlle 
!isler geldi. Fabrikad~ yaptı;,J;ırı fe,.ıfn e dllm lyacek 
araştırma sonunda 12 terıeke zey. Bu yıl ortamekteblerdc yirmi 
tinyağının eksik olduğunu gc.rdü. iltı yirmi beş bin talobenın baş 
!er. Akşam olmuş, Şev1<i r. \'a bıı- vuracağı tahmin olunmnktadır . 
lunamamıştı. Komisere yaklaş• - Hahbuki bu sene kül•ü: kad -
rak, bir defa da saıbuıı kazuunı ro:;una gelecek öğretmen adedi 
arayalım, dedim. Bildi~iniz gibi geçen yılki boşlukları ve bu yıl 
Şevki; erimiyen kısımlaril~ bir açılacak şubeleri doldurmaya bi. 
çuval içerisinde 'kaZlnın içinden le kifayet etmiyecektir. Bu mü. 
çiktı, benim 'ıiçbir ~lıik•m ,yok - nasebetle bu yıl yalnıı görülen 
tur.• yerlerden mevcud mekteblere şu-

Bu inkardan sonr~ şahidlerin be açmakla ve mevcudları tak -
dinlenmesine geçildi.İlk ş•hid olan vi..,·e etmekle iktifa edilecek ve 
mezkür fabrika amelesinden kat'i zaruret olmadıkça orta mek-
İmam: teb açılmıyacaktır. 

•- Saat 1 de paydos ettik. Kah. Bazı yerlerde şu.be açmak im-
vede idim. Mansur da kahvede bir kanı elrle edilmiş olsa bile talebe 
saat oturdu. Sonra gitti. Tekrar fazlalığı olan yerlerde çifte ted -
geldiğim zaman yoktu. BL risat tabbik edieceğinden şimdiden 
raz sonra fabrikadan çağırdılar. gözönünde bulundurıılması için, 
Gittim.• dedi. Vekalet alakadarlara tebligatta 

Mansurun vekili burada şahide bulunmııştur. 

panmıştır. Bu işe zabıtanın mü. 
dahalesi manasız olmaz mı? 

- Evet amma, Ömer beyin ka. 
pandığı yeri tarassut altına aldır· 
mak lazım. Bu kadar güzel ve 
çok sevdiği karısını bırakıp ta 
Şişlide bir eve ne d;ye kapanı -
yor?. 

- Bunun sebebi de bence ma. 
Iüm: Güya, timarhaneden kaçan 
ve henüz izL bulunmıyan !.fan
sur kendisıni öldürecekmiş. 

- Vallahi buna sırtüstü yatar 
da gülerim bendeniz. 

Naci Demirel hiddetlendi: 

- Neden güleceksin? Ömerln 
elbette Mansurdan bir korkusu 
var ki, saklanıyor böyle! 

- Kabil değil, beyim' Ömer, 
Mansurdan hiç bir zaman kork. 
maz. pnların içtiği su ayrı git. 
mezdi. Biribirlerini ço kiyi sever

lerd i. Bu işte başka bir dalavere 
olsa gerek. Müsaade edıniz de 
ben ( Jıp GültPldni _ kaçmadan -

getireyim. Bu mesele hakkında 

size, sonra, bildiklerimi söylerını. 

Kamil efendi merkezden çıkıp 
gitti. 

Komiser, Naci Demirele: 

- Bu memurumun gözü açık
tır, dedi, eğer Mansurun firarı 

hadisesile meşgul olursanız, ken. 
disinin yardımından istifade ede. 
bilirsiniz! 

* Naci Demirel Taksim polis 
merkezinde yarım saat kadar bi. 
le beklememişti. 

Komiserin kapsı açıldı. 
Taharri memuru Knmil efendt 

göründü: 
- Aldanmışım, beyim! Yahut 

geç kalmışım .. Gültckini kaçır -

dık .. 
- Ne dyorsun, bubmadın mı 

bu hilekarı? 
- Gelmiş.. Ferhundeyi alıp 

gitmiş apartımandan. 

(De\'am• var ) 

Harb v terör 
Yazan: Ahuıed Şükru F.S· ıfj 

İsııanya ve Çin muharebeler!. 
son haftalar içinde birer ıeriil 

hareketi mahiyetini almı ıu. Jr 
ponya Çinin büyük şehirle• iol 
bombardıman ediyor. lspanyadl 
da Fraokonun cumhuriyetçilel 
ile mücadelesi de <ehirlerin ~ 
bitaraf ,ııenıilerin bombarJuııaol 
şeklini almıştır. Gerek Japon)a • 
nm ve gerek Frankonun hedef ' 
leri aynıdır: Karşı lilrafıu nıoo" 
viyatını sarsarak seri netice clıll 
etmek. Gemiler üzerine yapıl.
taarruzun hedefi de hpanya ı; 
manlarına uğrı)·acak gemiı.ı' 
korkutarak fili bir abluka 1 

etmektir. 
İspanya meselesinin İogill.,ı 

ile İtal7a arasında bir itiliıfa ,_ 
min teşkil ettiği ve bu mesele il> 
zerinde Londra karı~maz!ık ko 
misyonunda bir anlaşma yapıl 
dıiı sırada harbin terör mahiY" 
tini alması ı:arib görünebilir. ?>" 
cak bunun manasını anhyabil 
mek için İtalyanın iki hcdefiJ 
hatırda tutmak lazımdır: 

1- İta lya, önce Frankonun ıtı1 

zaller olmasını istiyor. 
2- Fakat birinciden daha aı r 

hemmiyet!i olm ıyan bir arz~ 
da zaferin seri, pek ser i oıın.P' 

dır. 

Böyle seri bir zafer ilkbaharJI 
muhakkak gibi ,ııörünüyorıl'-
1\lusolini 16 nisanda Romada i ıtl' 

zalanan itilafname ile İngiltrre • 
n in de zımnen lnmu kabul eııJil 
kanaatindedir. 

Acaba bir Franlı:o zaferi, bet' 
de seri bir Franko zaferi ne dr 
receye kadar İngi l iz _ İtalyan iP. 
lafının şartları arasındadır? İ1" 
zalanan itiliifnamenin metnind1 

bu şartların yer bulmadığı aşi ' 
kardır. Faka t o günkü harb vaıİ• 
yetine göre, böyle bir zafer wı•• 
hakkak göründüğünden l\lusoJiol 
bu neticeyi, 16 nisan itililfının " 
saslı bir şartı olarak telakki el· 
mektedir. Bu, İspanya meselesi • 
nin halline doğru yürünecek ol•0 

yolun başlangıç noktası ola• 
kabul edildikten sonra bunun .ul• 

cak bir çıkarı olduğu anla~ı!ıt· 
Bunu çıkmaz içine sokan cumhı•· 

riyctçilerin mukavemetlerift 
Fakat İtalya b undan Frans 1 

mesul addetmektedir. Filhakik' 
İngiliz - İtalyan itilfı.Iından soor• 
Fransanıo cumhuriyetçilere yar • 
dımda bulunduğu anlaş•lmakta • 
dır. İtalya, İngiltere • İtalyan iti'. 
Iôfıom imzalanma ile artık keod• 
müdahalesi neticesinde meydııo' 
gelen fili vaziyetin meşrulaştığı• 
na kan idir. Binaenaleyh meşr1 

vaziyeti değiştirmek için yapıla' 
müdahale gerek Frankoya ve gt• 
rek İtalyaya karşı bir harekettit· 
İtalya ile İngiltere arasındak i jlİ' 
Iafname imzalandıktan sonr• 
Fransız • İtalyan müzakerelerio' 
başlanacağı suada İtalyada hi< • 
sedilen asabiyetin sebebi bud~t· 
Gerçi bundan sonra Londra k•' 
rı şmazlık komisyonunda hir t• ' 
kını müsbet kararlar verilmistit· 
Bu kararların verilmesinde ioıi1• 
tereain Fransa üzerine ta~yi~ 
yaptığı, Fransanın da Sovyetlel 
üzerine müessir olduğu anJ~ıl • 
maktadır. Fakat bu kararlar, ~o~ 
solininin beklediği neticeyi tA< 
etm~mi tir. Komisyonlar tayin f' 
dilecek. Bunlar her iki taraO•t.' 
•ı:önüllüleri • sayacakl• r. tspaıı 
yan ın karadan ve denizden ıııU• 
rakabesi takviye edilecek. GönU1' 
lüler bir nisbet üzere ı:eri çekil~ 
tekler . Frankdnun muharibi• 
hakları tanınarak Bundan ...,,.r' 
da harb nibayetl~miyeceğinılt' 
her iki tarafı uzlaştırmıya çallf1

' 

!arak. Kısa ve kat'i zafer bek.lift' 
Musolininin i• tedi~ bu değilcl~ 
Bunun içindir ki Franko, elind< 

cır• tayyare kuvvetlcrile karadan . 
n izden bombardımana ba~lnm1 ' ' 

tır. Bu bombardıman İngil l •'' 
kamoyunda derin b ir akis u)' o ıı' 
dırm~kla beraber, hükumetin 110' 

na milni olmak için hiçbir tcı;<IY 
b üste bulunmak n iyetinde olıı'" ,. 
dığın ı Çemberlayn A\·am JC•"'., 
rasında sarih olarak ~öyle ın.İ~ tı ' 
Çemberlaynın söylediği ıudur: , , 

- Frankonun bombardıfTI 

noktasındaki hakkın ı tnnımı,·0 ,; 
Fk b '' Jki' ' nız. a ııt o na manı o mn 11 

(Devam• r, nrı s.ı v famııd 
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yepyeni Çelf ik tarlalarında 
sanayi şehrimiz 

KARABÜK 
1 
1 

Dağbaşındaki küçük "Karabük',, köyü ; 
Balkanların en muazzam demir ve 

sanayi merkezi oluyor 

Dünkü ~eltik tarlası; bugünkü demir merkezi, yarınki en DUyllk 

'anayi şehrimb Karabilkte yeni in~aattan bir kısım ... 

Ckçen sene temel a!ma mera. 
simi icra edilen (Karabtik) demir 
ve çelik fabrüı:aları inşaatına bü. 
yük ıbr hızla devam olunmaktadır. 

Eski çeltik tarlaları üzerine ku
rulan falırik&lann bacaları ve bü. 
tün hnrıci kısımları bitniiştir. 
Şimdi yalnız dalı i t~sı..atın mon. 
tajları kalmıştır ki, bun:ı da baş
lanmıştır. 

. Ayrıca fabrikanın §imali garbL 
aın~ •Durna• ormanları et~ğin. 
deki genış arazinin istimlak eidl
mesi ve burada modern br •Ye • 
nlfehlr• tesis olunmasına da ge. 
çllmiştlr. 

~eli kimseler ve bazı a
iıkgözler d Kara.bük istasvonu 
civarında b!nleree lira sarfederek 
daha şimdiden dükkan, han, a • 
•Prtıman ve hamam gibi lüzumlu 
bınalar kurmağa bııfla~lardır. 

Bu plAnsız ill§aat, ~ür'atle bü • 

Tahin 
helvaların dan 
Vergi 
Alınmıyacak 

Muamele vergı,,: ha!tkında ya. 
pılan lı:anun!a şekerli maddelerin 
lıu vergiden i.stisnaaı kararlaştı. 
nlınıt, fakat tahin helvaları mu. 
afiyetten harlc tutulmuştu. 
Helvacılar tarafından yapılan 

rica üzerine Maliye Vekaleti bu 
karan değijtirınlştir. Yenı kabul 
edilen şekle göre içerisinde o~ 50 
den fazla şeker bulunan tahin 
helvalarının da, şekerden mamul 
madde addolunmasını kararlaştır. 
Inlflır. 

Bu suretle badema bu kabil ta. 
hin helvaları da muamele vergi. 

sinden muaf tutulacak, bunlardan 
hiç muamele vergi~ alınmıyacak. 
tır 

Bu karar, tahin helvacılarırnızı 
Ç<ık memnun etmiştir. 

yüdüğünden bir an evvel munta
zam bir şehir planı yapılması ar. 
zu olunmaktadır. 

İleride burası, memleketimizin 
en büyük bir iş ve sanayı şehri o. 
lacağından buraya sermaye dö -
kenler, Ankarada oduğu gibi ka. 
zanacakardır. 

Sıtmasının çokluğundan kinaye 
olarak eskıden ölen bir eşek için 
bile: cOnu si\Tisinekler yemiş • 
tir! .. • sözü bır mütearife olarak 
halkın dilinde dolaşan 1'arabükte 
bugün sıtma pek azalmıştır. 
Yenişehlrde 10 sataklı mükem

mel ve modern bir hastahane ile 
ayrıca amele mahallesinde de 12 
yataklı bir re\·ir \-Ücude getril • 
ınştr. 

Kara:bük ve havaıisindeki bil. 
tün bataıklıklar kurutu'muş ve e
saslı bir mücadele ile sıtmr.nın 
önü alınmıştır. 

Bu sene nekadar 
Kuru üzüm 
alacağız 

Rekalte tahmin heyeti 
şayanı memnuniyet bir 

rap0r verdi 
Muhtelif mahsul mıntakaların. 

da uzun tedkiklerde bulunarak 
938 senesi muhammen kuru üzüm 
rekoltesini hazırlıyan •Rekolte 
heyeti>, bir rapor hazırlıyar•k İk. 
tısad Vekaletine vermiştir. 

Heyet; İzmir, Menemen, Kasa. 
ba, Manisa, Salihli, Alaşehir, Ak. 
hsar, Kırkağaç, Kemalpaşa, Cu • 
maovası, Foça ve Torbalıda ted. 
kikier yapmışttr. 

Bu raporda üzüm mahsuliinün 
doğuş vaziyetine göre 938 mu • 
harnmen rekoltesi 73 bin 5CO ton 
olarak gösterilrnekted:r. 

Bu sene bütün mıntakalardaki 
bağlarda en ulak bir hastalık bile 
kaydolunmamıştır. 

Yeni doçent ve 
Asistanlar 
Yetiştirilecek 

Yüksek mekteblerimizin il er le. 
mesi için doçent yetiştrilmesi hak. 
kında Büyük Millet Meclisince 
bir kanun 18yihası kabul olun • 
muştur. 

Bu yeni kanun layibasına göre, 

ileride inhilıil edecek profesörlere 
namzed yetiştirmek, mekteblerde 

cnebi dili ile kitab okutturmak 
hususunda kendilerinden ıstifade 

olunmak üzere Siyas1l bilgiler 

mektebi kadrosuna üç doçent ile 
üç de asistan ilave edilecektir. 

Ayrıca bu kanuna göre ilmi 
yolda çalışmıya kabili etli, hazır. 

lıklı ve tedrisatta ve bEhassa pra_ 
tik kurslara iştirak ettiri?erek ho

calı.k için liızımgelen alışkanlığı 

elde etmiş olan doçent ve asistan.. 
lar yetiştirilecektir. 

AdHyede yaz 
Tatili başlıyor 

Her sene olduğu g>bı bu yıl da 
Adliyede yaz tatili yapılacaktır. 

İstanbul Adliyesinde yaz tat;li, 

bu ayın yirmisinde başlayacak • 
tır. 

Bu sene hangi muhakemelerin 
tatilde açık kalarak plı§acakları 
ve hangi mahkemelerir. de kapalı 

kalacakları, Adliye Vekil.eti ta • 

rafından teSbit edilerek Müddei. 
umumiliğe tebliğ olunacaktır. 

Tatil zamanında kapalı kalan 

mahkemelerin işlerine diğer nö. 
betci mahkemeler bakacak'ardu. 

Elde mevcud ağır cezalı suçla. 

rın hepsine de, nöbete. kalacak o. 
lan Sulh Ceza mahkemesi devam 
edecektir. 

Harb malulleri 

Hangi mesleğe 
girmeli? 

Maarif Vekaleti hayırlı bir 
iş yapıyor. Pedagoji ensitütüsü 
fennin ve terbiyenin tekamü
lüne uyarak zekaları ölçıniye, 
tayin etmiye başlıyacakmış. 

Bundan sonra her hangi bir 
gencin: 

- Hangi mesleğe girmeli
. ? 

yım .. 

Diye tereddüdüne mahal 
kalmıyacak, demektir. Gide
cek, zekasını ölçtürecek, isti
dadını tayin ve tesbit ettire
cek. Ondan sonra da o mesleğe 
intisap deceke. 

Bunun ikinci faydası da ken
di ınsleğini tayin etmiş, fakat, 
yarar neticesini almamış bu
lunanlara olacaktır. 

Her halde mesleklerinde 
muvaffak olamıyanlara zeka 
ve istidatlarını ölçtürüp yeni 
meslekler tayin etmek ne ka
dar iyi olacak ve .. böyle ne ka
darımız var değil mi?. 

BÜRHAN CEVAD 

MUessll irtihal 
İstanbul Kasabları Türk Ano -

nim Şirketi meclisi idare reis ve
kili Nuri Aka dün vefat etmiştir. 
Cenazesi buııün saat 11 de, Aksa. 
raydaki evinden kaldırılaca!c, na
mazı Aksaray Valide camiindc kı. 
lındıktan sonra, Topkapıdaki şe

hidliğe defnedilecektir. 

Nuri Aka, ticaret hayatında dü. 
rüstlüğü ve namusu i!e tanınmış 

herkesin hürmPt ve muhabbetini 
kazanmış çok halük, çok temiz 

bir zattı Kederli allesi efradile 
tıcaret v~ iş ailesi olan Kasablar 
Şirketi erkanına taziyetlerimizi 
beyan edPriz. 

süz/erinin tiitün 
ile şehid ök
ikram~·yeleri 

938 yıll ikramiye:erinin dağı ılma
sına bugünlerde oaş'anması 

kararlaşt1rı dı 
t-ler derecedeki malullerle şehid yetimlerine 

isabet eden pa:ra mıkdarını yazıy;;>ruz : 
Harb malülleri ile şehir öksüz

lerirn! aid 938 senesi ikramiyeleri· 
nin tevzi olunmasına bugünlerde 
b~lanması kararlaştmtlmı~tır. 

Bu kabil istihkak sahıblerine 
aid para havaleleri Ankarada Zi. 
raat Bankası umum müdürlüğü
ne teslim olunm~tur. 

Ziraat Bankası umum müdür -
lüğü, bu paraları şehrimizde ve 
diğer şehirlerimizdeki 1kr;ımi,ye 
tevzi komisyonları emrinp gön • 
dermeğe b~lamıştır. 

Aldığunız malumata göre bu yıl 
harb malüllerile şehid yetimle -
rine isabet eden ikramiyeler, şu 
şeklde tevzi olunaca.!<tır: 

!ar için 184 lira 105 kuruş, üçüncü 
derece sllbaylar için 113 lira 15 
kuruş, dördüncü der.,ce subaylar 
için 122 lira 70 kuı u•, beş nci de. 
rece subaylar için 102 lira 25 ku. 

ruş, altıncı derece su.baylar içiıı 

81 lira 80 kuruş \'erilecektir. 

Erler için: 

1 inci derece erler ;çın 102 lira 
25 kuruş, 2 inci derec~ erler için 
81 lira 80 kuruş, 3 üncü derece 

erler için 61 lira 35 kuruş, 4 üncü 
derece erler için 40 lira 9G kuruş, 

5 inci derece erler için ?.O Ira 45 

kuruş 6 ıncı derece erin '>'n 20 
!ıra 15 kuruş verılecektir. 

1 şehidın öksüzleri için de 19 li
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Şehir meseleleri 

ahsüllerimize 
mahreç bulundu 
Bu maksadla yedi hükumetle 

yapıldı ticaret mukavelesi 
Bu sene bereı<eUi bir mahsul 

senesi olacağından bahselmiştik. 

Hü.kfunetırniz, mahsullerimize 
mahrecler bulmak icin, tam yedi 
hükürnetle tıcaret anlaşması yap. 
maktadır. 

Bunlardan biri, Türkıye - Al -
manya ticare tanla~masıdır. Bu • 
günlerde Berlinde bulur.an heye
timiz, müzakereiere l.Jaş!amıştır. 

TürkiJ e - Almanya arasındaki 
ticaret anlaşmasının müddctı bir 
Temmuzda bitm~ti. Yenı anlaşma 
yapılıncıya adar mcvcud anlaş
manın uzatılacağına dair henüz 
malüma tyoktur. .Mü1.akcrelerin, 
ne kadar süreceğ.nı tahmin ede. 
miyoruz. Bundan .--velki Türkiye 
• Almanya müıakere:er i aylarca 
sürmüştü. Fakat bu sı fcrki an -
!aşma müzakereler·nı,, bu kadar 
sürmesine hır sebeb yoktur. 

İhracat mevs,minic, başladığı 

bir sırada, Türk;ye • Almanya ti
caret anlaşması müzakcrc~erinin 

çabucak bitmesı, ihraca: tacırleri 
tarafından tem•nnı eJilmektedir, 
Bu temenniye şu fikırlerı de la
ve edebiliriz: 

Alman anın ".!ış tic~rftı bula. 
kım ofrmalitelere bağlıdır. Bil -
hassa Almanyadaki fu,:ları kont. 
rol dairesı ihracat rr.1IZE mesı fi -
atlarını pahalı bulmaktadır. Bu 
yüzden, kontrol daıccsi. Alman 
idhalatcılarına bizden almak ıç'n 
müsaade vermemektedrr, 

İhracat tacirl"ri, ı'Jman dış ti. 
caret rejıminde yeni kolaylıklar 
gösterilmesini :ırzu etmektedir. 
Her halik Berlinde h•ıiunan Türk 
heyeti bu ciheti tem.n edecektir. 
TÜRKİYE - İTALYA TİCARETİ 

İtalya ile aranıızdaki tıcarct an
laşmasının müddeti bitmektcdır. 

lktısad Vekaleti yeni bırr.nla~ma 
yapmak için hazırlı'<lara başla -

' mış!ır. 

İtalya, Tiırkiyedcn zirai mahsul. 
!er almaktadır. Bılhassa arpa, yu. 
laf ihrac edilmektedir. Buna kar. 
şılık Türkiye de İtalyadan en zi
yade mensucat, elcktrk malzeme. 
si,ziraat aletleri, motöl'lü vasıta

lar satın almaktarlır. 
Bu sene Türki:ce - İtalya ticaret 

münas,,.betlerin n daha ziyad<: in
kişaf etmek imkanları mc:vcııd -
dur. Bilhassa İtalyaya geçen se
neye nisbetle daha ziyade buğday 
satacağız. Çünkü İta!yada kurak. 
!ık tehlikesi. zirai mahsullerın 

mikdarını azaltmıştıı. 

TÜRKİYE • PÔLONY A 
TİCARETİ 

den almak istediği mallar arasın.. 
da pamuk ta bulunmaktadır. P~
lonyada pamuklu doY.ııma endüs
trisi pek inkişaf etmiştir. Fak3t 
şimdiye kadar Polonyada Türkiye 
pamukları pek '" tecrübe edil -
mişti. Son zamanlarda Ziraat Ve. 
kfileıinın teşviki ile Adanada ye
tiştirilen uzun elyaflı pamuklar, 
her memlekette de olduğu gibi, 
Polonyada da beğenıi'l'cktcdir. 
TÜRKİYE _ YUNANİSTA'< 

TİCARETİ 
Berlinde, Alman hükumeti ile 

ticaret müzakereleri )apzn he)F
timız, dönüte At.:na_ a uğrıyacak, 
Yunanis'.anla da yeni bır anlaş

ma yapacaktır. Dost memleket 
Yunani~anla ar:ımızrla geniş e -
saslara dayanan bir ticaret an -
!aşması yapmak içın en müsaid 
bir zemin mevcuddur. Bu scfrrki 
anlaşmada her ikı meroll'!<ct ara
sındaki ticaret münaSt"betlerinın 

;"' • ıemes! ıç:n 

alınacaktır. 

<-sasıı ıt...ıbirler 

Tl.İRKİYE • MACARiSTAN 
TİCARETİ 

Macaristanla annr.ızda klering 
esaslarına dayanan bir tıcrct an
laşması mevcuddur. Her ıkı mem
leket arasında ticaret munasebeL 
!er az olmakla b<0raber. hiç blr 
ihracat tacirim'zin şikayetine ve. 
sile olacak bir hadıseye tesadüf e • 
dilrnemiştir. Macaristan k men zi_ 
raat memleketi de olduğu için 
bizde nzirai mahsuller almasına 

sebeb yoktur. Fakat buna mı.ka. 
bil Macaristan. merkezi Awupa. 
da kömürlerimizin yegane müş
terisidir Macarbtanda nehır hiz
meti gören, birçok rr·ücseseler, 
Zonguldak kömürünü sarfetmek_ 
tcdirler. 

Son yapılacak anla5mada Ma -
carların Türkiyeden d.ıha fazla 
mikdarda kömür alacakları ümid 
edilmektedir. 

TÜRKİYE_ iSPA"1YA 
TİCARETl 

Türkiye, İspanya ile ticaret 
anlasması yapmak m.:-cbııriyetinde 
kalmıştır. Bu ikı İspar.yadan, 
Cumhuriyetçi İspanya ile geçen 
seneye kadar aramızda oir ticaret 
anla:ıması rnevcuddu. Fakat İs • 
panyadaki dahili muharebeler yü
zünden her iki meml 'ket :'ırasın
da, normal ticaret mil'lasebetleri. 
nin devamına ımkan kaiınamıştı. 

Son •.amanlarda, Lpanya hü -
kumeti. hükümetrrnızc müracaat 
ederek mıisa;d şartlaı dahi!.nde 
bir ticaret anlaşması t"klif etmiş. 
tir. Bu anlaşmıya göre İspanya 
hükumeti bizden vumurta ala -
cak, yerine kumaş .vererektır. İs
panyanın Katalonya kısmı. kumaş 
endüstrısınin teşekkül ettiği bir 

Bir sürü istifham? 
'asıl iştir bu, ne tuhaf \c an-. 

laşılınaz mesdedir bıı! Kımdir 
bunlar? Ne yapmak i.tiyorlar? 
Niçin mesleklcrlndc senelerden •. 
beri rahat rahat ç"~ ve keneli 
yağlarile kavrulan tiyalrocııların 

arasına karışmak istiyerek onla •. 
rın huzur ve sükunlarını ihlale 
teşebbüs ediyorlar! 
Maksadları nedir? Eğer bizde 

pek biçare kaim~ bir sanal ubesi 
olan tiyatroyu himaye \'e tiyatro_ 
cunun refahını dü ünmek gibi 
gili.el makı.adlann ebeliğini \ap
mak istiyorlana n~d.ir bıı gizli 
hüviyet ardında ralışmalar·~ Ti • 
)·atrocular diyor ki 

- Biz sizi tanımı}'oruı 
Onlar diyor ki: 
- Hayır biz, isteseniz dr istr. 

me!o>eniz de sizi himayeye karar 
verdik. 

Bu \'3Ziyet karşı ında ııısanın 

tiyatrocular luıkkı<ıda ~ii ·le arib 
düşüncelere varmasına sebebiyet 
veriyorlar. Araba tiyatı-o.c.:ular 

failimuhtar değil mi? Rii~dünü 

isbat etmtdiler nü? ki bö~ le hır 
takım "üsilerin türemc~inc se .. 
beb oldular. 

• •edir bu kraldan zi)·ado kral 
taraftarı olmak. 
Beyoğlunda •bir tiyatrorular 

birliği• isminde bir ct>miı etin 
miitemadi~en mevhum bir he ·eti 
umumiyeyi toplıyarak miiıemadi
yen bir heyeti idare seçmek b • 
tt'yişlerindt"ki garu ne ohhılir? 

•Kime sorsam diyor ki yol h:ı. 

berim•. Hiçbir tiyalro<'Uva rada. 
madun ki bunda re i bulunsun ve 
1-u teseklı.ülü lervic etmiş olwn, 
O halde bu z"vatı liranı ne icin, 
kim için çalış,ı~·or? Ora ı hl•lli de
ğil. 

Onlara bir ılda daha hu siitun. 
fardan sesleniyoruııL Bu scııelrr. 
denberi •O.)uncu• diye ihınaJ gıJr. 
mü.s ve yine kendi alnının !erile 
bugün halkın gönlünde bir . ediri 
muhabbet kazanmış olan tiyatro 
san 'atkarlarını kendi müradelt• -
)erinde yalnız bıraksınlar. Onlar 
ki bu cidalin gönüllüleri \'e zafe. 
rini kazanını!ll kahramanlarırlır. 

Yazıktır onlarla uğrac::ınak ,.e 

srrtlarına basarak bilinmez 'c 
aııla'llınaz yükseklere atlamak. 

Tiyalr0<:ulann me•gul olılnk -
ları günü seç~rek ko<ıgrelcr top
lamak, nedir bu hal? 
Naşid ki, Raşid Riza ki onların 

üstadlarıdır. •İşte tiyatromuz a
çık. Buyurun toplanalı ~örii • 
şelim• diyorlar. e Na~iM, Q" 

Raşide niçin yııınac;;mı~~orsunuz9 

,.e •İlle• biz ~:apata(tı? 
Di~·e terler tepiniye1'SU ? 
İ le görüyo"u ır< ki ti} atroeıı. 

]ar sizi istemiyor 

Güzel maksadlarınıda nnln 
rahatsız etmcmf'niz ıaz.ım gclnı<." · 
n1i? Bırakınız \'C emin olarak ~e ... 
kilini.z ki onlar si:ı.in kendileri 
hakkında dü. ünmek ve )apmak 
istediğiniz şeyin dahn i13sını 

yapacaklardır. Aksini dii,iiıımek 

onlara hakaret olur. Ka{i hu ka

Polonya ile de ·eni bir ticaret 
anlaşması yapmak zaı::-.anı gdmiş
tır. Polonya, Türkiye tütünler'nin 
en iyi müsterisidir, Nitekim yakın 
da Polonya rejisi hesabın;ı bi~ he. 
yet gelerek, tütün faıbrfkalarımız- 1 
la temaslarda bulunacaktır. Bun. . 
dan başka Polonyaya sattığımız 

eşya arasında kuru meyvalar da 
mühim bir mikdra baliğ olmakta. 
dır 

kısımdır. Harb zarur~tı dolayısi. HALI{ FİLOZOFU 
le bu kuma !arı ıhrac etmek müm.: =============== 

dar, 

kün olarnamıştir. Bu yüzden İs -
panyada bol mikdard:ı kumaş sto. 
ku vardır. Fiatları ucuz olan bu 
kumaşlara karşılık, İspaııyaya ,yu. 

Açık İş ve 
Memurilıetler 

•. ~,..~-~ . .....,~~ ............. oe_~ ...... -..!!!!!!!!~-.............. ~.-""'!!e-~!!!!!!!!!!'!!!~!!'!!!!!'!!!~..!!!!!.!!!!.""-""'-""'-!!'!!!!!'!!!~~!!'!'!!!!!'!!!~-~..._ ..... _..._... __ ....,........,..,....'!!!.!"' ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!'!""--------_........, ............. !!'!!! ....... ~--.ı--~~~~~ 
Polonyanın son zaman'.arda bız- murta vereceğiz. 

Birinci derece subaylar ıçin 204 
lira 50 kuruş. ikinci derece subay- ra 81 kuruş verilecektr 

1 memur ve 1 kimyager 
aranıyGr D~Lü 

r YAZAN 

NUSRET SAFA COŞKUN 
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Cevabını vermiş. 

Annemden bu hal:erı alır almaz 
sevincimden deliye dondüm. 

Hem baloya gitmek müsaadesi, 
hem de Suadle beraber bulun -
ınak. Ooo, bu fevkalade bi- fırsat
tı. Balo, ikimızi b .i~irın • bağla
mak ıçin laf g~ rektı. DWjün ki 
uzun bır gece be abcr bul•ma • 
cak ık. A ılaşıııbi!.rdik. D1ha doğ
ru.:· onu baştan çı~arabılirdim. 

Ynimde zıp zıp sıç atan scv:n. 
cın arka illdan hır düşüPce aldı 
benı ... 

Ya bu kalabalıktan hazetmiyen 
adam, git!"lem der , , hek beııi 
götürrneğc yanaşmazsa,, 

Bunu da lütufkar bı .. tesadüf 

halletti. Babamın h stalığını duy
muş. Yoklamıya kahyasını gön • 
dermiştı. Mümkün mertebe yakın 
bir zaman içınde bıze uğramasını 
kendisinden bir ricarrrz olduğunu 
söyledik. Ertesı sJbalı geldi. Ba
bam benim baloy~ gilmey ç0k 
arzuladığımı, kendisinin gidemi. 
yeceğinı, Valiye k~rşı mahcub ol
mamak ıçin ben• göndereceğini, 
lakin ancak buna d~ onun refa • 
katinde müsaad 0 edebileceğini 
söyleyerek beni v !.~, tc gôtür -
mesini rica etti. 
Babamı dinlcdıkten sonra yü. 

zume baktı. Ben. yalvaran .:;özler
le ona bakıyordum. Başını eğd .. 
Dudaklarını ısırdı. Tereddüd edi. 

yordu. Çarpıntıd:ır, ölecektim. 
Nihayet: 

- Emredersiniz, dedi .. yalnız, 

korkarım İlhan Hanım b"ninı re
fakatimden memnun kalmıyacak. 
!ar. Çünkü ben cenı:~ct hayatın
dan o kadar uzaktayım ki, ne dans 
etmesini bilirim, ne usul bilirim. 
Artık beni çekip çevrmek zahme. 
tini ıhtiyar ederlerse ... 
Çıkark~n teşekkür ettim. Ve 

maalesef bir de pot kırdım 
Suad Bey .. dedim; böyle ba-

1-0lardan, toplantı•arda!', cemiyet 
hayatından uzak yaşadığınızı söy. 
lediğiııizc göre, b•lki bunlrın i -
cab ettirdiği şeı !eri de ihm&l et. 
t.niz, lüzum görmediniz demektir. 
Gece fırak giyilı•eeğin göre, bu
rada da pek kısa müddet içinde 
size yetiştirecek bir terzi mevcud 
olmadığını düşünürsek yerden te
min etmek mecburiyetinde 
kalacaksınız. 

Arzı.. edersen.z babamınkini 

prova edelim. Araııızd cüz i fark 
var. Babam biraz ş:~mandı~. Ma
amafih boyla bolluk kaybolabilir! 

Gözlerinde saklannııyacak ka _ 
dar keskin bir is'.•hn parıldar!ı. 
Sonra yüzündeki hatlarla daha 
barizleşen bu istihz~ şu ik; ke! .. 
mede tecelli et ti· 

Te~ekkür eder rn! 

Vilayet bıze iki sa:ıt mesaiede. 
<lir. Saat 22 de b~layacak baloya 
yetişmek için ak am üstü hareket 
etmek lazımdı. 

Vilı\ ele giden yol, (Köşklü 
çiitlik) in önünden geçer. 

Ben otomobille on1 uğrıyncak. 
tun. 

Çok şık, göz kamaştıracrk ka -
dar mükemmel bir tuvalet giy • 
miştim. Babam bile takdirlerini 
'öylemekten kendisn alamadı 

- Çok şık ve çok güzels•ıı bu 

akşam İlhan .. baloda ( ...... ) Kay. 
makamının kızı her halde sok be-

ğenilecek .. 
Ayni takdiri çiftlik önünde oto. 

mobile binerken o da izhar et • 
mekten çekinmedi: 

- Elbiseniz cidden •arıf İlhan 
Hanım' Bilmem ben yanınıza va
kı.şacak mıyım?. 

Asıl bunı.ı ben soylcmelı) diın. 
Çünkü çok usta bir •erzi elinden 
çıkmış fırakile o da bir kat daha 
sevimlileşmiş, üzerine başka bir 
asalet gelmişti. 

- Ne tuhaf, dedi.. kendimde, 

basram yerine gide l:iıçuk bir 
çocuğun hey~canını hisscd;yorum. 

- Neden acaba'. 

- s .. bt-hini anlatamam ki. yıl-

lar var baloya gitmiş değilim. 

Esasen kalabalıktan hoşlanmam. 

sıkılırım. 

- Sizi bu akşam sıkacağız o 
halde .. 

- Sıkılmamağ:ı çalışacağım. 

Bütün üziintürn size iyi hır arka. 

daş olamamak end..şesinden gcli
vor. 
· - Bir bırimızı eğlendrrneğe ça. 
lışırız .. 
Başını geriye yaslamıştı: 
- Temenni ederim! 
Diye mırıldandı. 

- Sizin!~ i) 1 bir arkadaş ola -
biliriz. Suad Be,y,. niç;n aramıza 
karışmamakta ısrar ediyorsunuz? 

- Israr değil İlhan Hanım bu .. 
benim tabiatim böyl,•.. birtürlü 

cemiyet adamı olamıyorum. Ken.. 
dim kalaıbalıktan sıkıldığım için, 
herkes' de rahatsız ed~c<'ğim sa. 

nıyoriım. Yoksa herhangi bir 
maksadla aranıza kanşmamakla 

ısrar ediyorum sanmayınız. 

- Kend,nızı zorlayınız.. insan_ 

!arı, kalabalığı, eğlencey, sevmeğe 
çalışınız'. 

- Buna lüzum görmüyorum .. 
ha,yatımdan memnunum! .. 

(Devamı var) 

Gümruk ve İnhisarlar VeKaie. 
tinde 20 lira asli maaşh l' • me • 
murluk açıktır. Bu maksadia eıı 

az ortamekteb mezunu olan ve 
memurin kanununun 4 üncü 
desinde yazılı şartları haiz bu • 
nanlardan yaşları 30 geçn ·yenıe 
erkekse askerliğini yapmış, yazı 
makinesi ile iyı suret• yazı v~ 

ma : u bılenler arasırda bu ay 
17 ncı ı;ünü saat 10 d1 An' aıa 
bir imtihan yapılacaktır. 

Tal'b olanların ayın 11 inci Jf'İ. 
nüne kadar istıda ve enakla ·ını 
Gümrük ,.e İrhisarl. V"kôlctın<ı 
vermeler. veya gondernıeleri Jiı.. 
zııngelmektedir. 

Ashri fabrıkalar Umul!'.' Mıi • 
durlügu teşkJat nda ı •J.d m o.. 

lunmak üzere k m,Hı.,0c nl Pması 
karar !aş tırı lm ıştır. 

Arzu edenlerm b er istida ile 
mezkür müdürlüğe mii•ucaatlerl 
icab etmektedir 
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INGIL TERENiN MÜDAFAASI 

• 
erı •• 

fspanya sularında 
ingiliz ~e~gin 

T? 

' an memlekette içiade yüzen 
kazanılan paralar •• 

Gene meb' usun 
' 

ortaya 
·----·---- · .... ---·-·-· ·- - --

nıeselesi .. attığı 
Koltuk Değnekleri 

esrar YazQn: Sedad 

Altının göz kama~tırıcı cazibesi; ölüm kG>rku
sunu ortadan kaldırıyer mu ? 

---------·--~--·-·~··~------------------~ 
Cudi şehrin kokulu havasından 

gürültülü yaşayışından kurtul _ 
mak için buraya gelmişti. Bestele 
rini .. bülbüllerin, rüzgarın, tabia
tin sesinden başka .es duyulmı
yan bu cennetten nümune köyde 
şehirde olduğundan daha kolaylık 
la yaratabilirdi ... Hayatta tabiat 
ve kemaından başka hiç bir şeyi 
sevmemişti. Aşkı .. Sanatkar ru. 
hunun doğurduğu haz veya elem 
nağmelerile kaynamıştı.. Aşkını 

kemanının nağmelerinden kur -
taraıak için ·bu nağmelerden da
ha tatlı bir varlığa ihtiyacı vardı. 
Fakal bu varlığın sanatkar ruhu 
kimseler tarafından elde edilmesi 
fevkalade müşküldü .. 

İspanya sularında İngiliz gemi
lerinin batırıldığına dair haberler 
s!kl.._.tıkça İngiliz Başvekilinin 
,velce söylediğı hatıra geliy<>r: 

- İngiltere hükümeli, İngiliz 
bandıralı vapurların İspanya su_ 
!arına gidip gelmeleri için temi -

ğer bir vapurum da 50 gün yolc11-
h.ıktan sonra 900 İngiliz lirası ge
tirmiş oldu. Bu iş karlı mı.dır zan. 
nediy<>rsunuz? .. 4 vapurum vardır. 
Bunların hepsinin mürettebatı 140 
ki~dir. BaŞka iş yok ki yapayım. 
Ya İspal\)'aya yollıyacağun. Ya _ 

öNGülL TERE 
Parlamentosunu altüst etti! 

izahat Harbiye Nazırı • 
verıyor .. 

~:· .. ':' 1 .. . ,.. ~ 

. ~ •· •. '-: I • 
, " ... . . . ~. . · .. 

-· . .. ... 
~ .~ . : . 

~ ":, 

·. .•• ·* . s-

' ... ·. 

.. 
' . 

•. 

nat veremez. Bunlar eğer İspanya
ya mal götüreceklerse kendi baŞ
larına geleceği düşünerek ve teh
likeyi göze alarak yola çıksınlar! 

İspanyada dahili harb başladı 
başlıyalı oraya gerek hükumet ta
rafına, gerek Granko tarafına mal 
götürmek suretilc zeng;n olan 
yabancılar çoktur. Fakat geçen -

!erde İngiliz gazetelerinden nak • 
!ederek cSon Telgraf. ın yazdığı 
gibi asıl bu işlerden bugün mil -

yoner olmuş bir İngiliz vardır ki 
İspanya sularında İngiliz vapuru 
batırıtdıkça bu yeni milyonerin de 

bahsi tazelenmemek kabil değil. 
dir. Şimdi bubahsd karışan diğer 
bir yeni zengin daha vardır: Elli 
sekiz yaşlarında bir İtalyan. Bu -
- · n adı Ernesto Geracı'dir. On beş 

e. İngilterede yaşıyan bir 

,, ... ııci daha geçinlerde İngiliz ta
biiyetine girmşEr. 4 vapuru var

dır. Geçenlerde bomba atılan Farn 
ham isimli vapur bu İtalyana a
ıd idi. Geraci bir İngilz kadınla 
cvlenmştir. 

Mevzuun tawl!ği dolayısile 

Londra gazeteciler! giderek Gera. 

ci ile görüşmek ve ondan İspanya 
sularında zengin olmanın esrarını 
öğrenmek istemişlerdir. Fakat 
ya'l h ı lyan ellerini kaldırarak: 

- Gdiniz, demiş, size defterle
rimi, hesablarunı göJ.ereyim. İki 
scfor yaptırdım: Birisi 64 gün sür. 
dil. 500 İngiliz lirası getirdi. Di -

-- Daha >onra ... 

. :, . . .. 
·' 

.. 

hud vapurları bağ!ıyarak içinde -
kilere yol verece~tm. Bizim İs _ 
panyaya mal yollamamızda gay_ 
meşru olmıyan hiçbir şey yoktur. 
Gerek ben ve gerek arkadaşlarım 
İngiliz menafii dahilinde hareket 
ediyoruz.• 

Artık İngiliz tebaas! olan yaşlı 
İtal;yan gemicis.i İspanyaya mal 
göndermenin müşkülatından, teh

(Devamı 7 inci •ahilemizde) 

İngilterede büyük bir dedi ko. 
du mevzuu olan, siyasi mehafili, 
gazetele' i şu günlerde çok ıneş • 
gul eden meseleden cSon Telgrab 
bahsc• nıcşti. Genç bir meb'us kal. 
kt " Iılı<hiye Na;sirına İngilte • 
renııı müdafaası için alınmış olan 
tedbirlerin kafi olmadığına dair 
edindiği .bazı malumatı bildiriyor. 
Bu genç meb'us muhafazakar fır
kasındandır, eski Harbl) e, nah • 
riyeve maliye Nazırı ol.m Çörçilin 
de damadıdır. Adı !Junkan Sandıç
tir. Arası çok geçmeden Sandis 
müddeiumumi tarafından çağırıl
mış ve kendisind~o. bu malumatı 
nereden aldığını ~öylemesı isten
miştir. Fakııl meb'uo bunu söyle -
memiştir . Devletin esnrını mu -
hafaza için yapılmı.; olan kanun 
mucibince böyle bir şeyi öğrenen 
h~rkes de bunu nereden aldığını 
salilhiyettar makamlar:ı si;yleme. 
ğe mecbur tutulmaktadır. Söyle -
mezse iki Sf'neye h.:.ıp ı s cezası 

görürür. Bu kanun rasusluğa kar. 
şı 920 de kabul edılmiş bir ka -
nundur. Müdde!umumi bir nok -
tayı genç meb'usa hatırlatmıştu-. 
Mesele de buradan çıkmış. dedi 
kodu ortalığa yayılmış ve bir 
me<b'usun böyle milli müdafaaya 

taallıi'k eden bir meselede hapse 
atılmakla itham edilmesi sözleri 
ortaya çıkmıştır. Müddeiumumi 

izahat vererek meb'usu tPhdid et. 
mediğini söylemi~tir. Lakin me _ 
sele bu izahat ile kapanmış değil -

Bir kaç gün içinde sahibine 480 
bin Türk lirası kazandıran at 

60,bin lngilizlirasına satıİdı 
Geçen haftakı at y<ırışlarında Paris büyük mükafatını kazanan 

•Nearko• nun sahibi M. Frederiko Tesiyo sevinciJıden çıldırma de
recelerine gelmişti. Elin;, atın boynuna koyarak: 

-- Tebrik ederim ıeni ! ... 
Diye söylenmiye başlamıştı , 

Mösyö Tesiyo, bu kadar sevdiği atı, Marten H. Benson isminde 
zengin bir İngilize 60 bin İngiliz lirasına satmıştır. 

Geçenlerde cEpsom• yarışında birinci gelen . Cali Boy• da buna 
yakın bir fiatıa satılmıştı. 

•Nearko., şimdiye kadar 16 yarışa girmiş ve bunların 14 ünde bi
rinciliği kazanmıştır. 

Mösyö Benson, kısrakl ar ~ı •Nearko• ile çiftleştirmek arzıısunda 
bulunan at meraklılarından, ' her çiftleşme için 80 bin frank, 3,200 
Türk lirası istemrktedır. 

•Nearkn• beş sene ıçinde sahibme 12 milyon frank (480 bin Türk 
lirası) kazandırmı5:ır 

- Sonrası fılünı yok. 4te o kadar! 
Nimet düşündü. Kısa bir düşünüş. 
- Kaç lirrı aylık abyorsun oradan? 
- Altmıs lira! ... 

Ayıb. Bunun için mi bu kadar kahri çeki
yorsun. Bl'n s,lna günde bunun yirmi mi:;lini temın 
~denm. 

Bir s>nıyc daha düşündü: 

- Yarın ;natbaaya gitme ... 

- Ben de öyle düşünü,yorum. Altmış liraları 

kc ndderinin olsun .. Görsünler balca!ım o mu daha 
k,,metlı, Refik mi? .. 

Rcfjkın işıne gelse de gelmese de bu şedıd al:i_ 
ka, candan rabıta hoşuna gitti. Elini•~krar rakı ka
dehine attı: 

- Aferın be Nımet ... Haydi bir tane dah3 ... 
Dedi. Sonra, gözleri odanın içındo şöyle bır do

la~tı. Konağın bütün azameti hulyasına doldu. At, 
araba. uşak, hizmetçi, eşya, para. heışey .. Hepsi bol 
ve hepsi en seçme. ve ... tekrar dü~ünmiye başladı: 
Nime' in söylediği en doğrusu muuur>.. Hakıkaten 

bu kadınla evlenilemez mi?. Çirkin ise çırkin! Ne 

o!ur~ Yuzi'..nc bak;~mıyor mu? Olurulmuyor mu?. 
Kor ..:~ ulrn~yor mu?. İjte pekiıliı oturuluyor, pekala 

ko"" uluyor, hatta .. Mtikemmel cg'c· ı ı liyor ,\mıııa 

l1~ k"'S k:d ~h rt.kıdan sor..--ı in:ı'j ı c çıkar:' 

Bu ~nada N'ımet de ipc·k, hışır hı ,ır, cnfo. bıc 
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crob dö şambr. i çıplak vücudüne aldı , yan kapıdan 
yatak odasına geçti. 

Refik, bu pürihtışam kadının arkasından hay. 
ran hayran bakarken susuz bir tek daha yuvarladı 
ve kendi kendine söylendi: 

- Hey Allahım, şu kadındaki paranın yarısını 

bana \'ersen ve beni de bir iş güç sahibi etse)'Uin ne 
oiurdu?. Sade arkasındaki crob dö pır.bir• bile be
nim bır maaşımla yapılamaz. Bu dünya hep pralıla
rın mı? 

Nimet yatak odasında çok kalmadı. Biraz son. 
ra demir iki kutu ile döndü. Bunlara kutu değıl 
c'e küçük birer çekmece yahud da sandık demeli. 
E'ki zaman i~i. Çemberli, demir halkalı, sık, iri, ko
cam"n başlı çi\'ile•le süslü bırer sandık. Güç taşını. 
yor Ağır. Nimd bunları Refikin yaıı.n'< kadar ge_ 
tırıl,, yere bır~ktı. R~fik dikk~tlc, gözleri d\)rt açıl
ıYU~ bak:t1: 

dir. Çünkü İngiliz mel::'uslarının 
memleketin müdafaasına ve em. 
niyetine taalluk edan mr•eleleri 
seı·bestçe meydana koyup koya _ 
mıyacakları mevzuubahsolmak -
tadır. Diğer taraftan da elde bös . 
le bir kanun olunca bunun bir ta. 
kım yanlış tefsirlere yol açmasın
dan korkulmaktadır 

Bundan sonra ml'selcnın diğer 

bir safhası geliyor. Bu da parla -
mente hayatındaki tes'rieı i, aç • 
tığı münakaşa1'ırdır. Çcmberlayn 
hükumetine mııhalii olan i şçi ve 
fırkaları bu seferkine cephe al -
mışlardı. Kanunun metnin~ göre 
söz söyliyen müdd~iomumi Har. 
biye Nazırı ile Baş\•ekılle görüşe
rek meb'usu çağırtmış ve ona bu
nu söylemiştir. Şimdi burad:ı hı.i
kumetin ve ımü:ldeiumurninin va -
ziyetini doğru görenlerin kabul e
demedikleri bir nokta vardır: 
_ - Neden, diyorlar, müddeiumu.

1 mi evvela kanunun bu maddesini 

Yazan: 

tatibik ettireceğim s~tlemiş iken 
sonra ikinci deh olarak Sands ile 
görüştüğü zamar. maksa dı onu 
tehdid etmek olmadığını .;ciyledi ?. 
Eğer kanun tatbik t'd'lmek liızım 
geliyorsa .bunu yapmı~ olmalı de
ğil miydi? Eğer kanunu tatbik et
miyecekse neden bir meb'usu böy. 
le tehdid edildi? .. 

Genç mab'us avam kamarası re. 
isine müracaat etmiştir. Parlamen
to bu işle meşgul olmuş ve daha 
da olacaktır. Dığer taraftan bir de 
tahkikat heyeti teşkıl edilmiştir. 

Haı1biye Nezaretinin teşkil ettiği 
bu heyet milll müdafaaya taalluk 
eden devlet esrarının böyle na
sıl olU;yor da dışarı çıkıyor diye 
1edki.kata girişıo.iştir. Maamafih 
bu esrarı muhafazc etmek mev • 
kiide bulunan beş kişiden bahse
dilmektedir. Me'b'us Sandi.s hiçbir 
şey söylememektedr. Fakat bu 
beş kişiden biri meb'usun bahset. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Ay menekşeleşen köye yaldızlı 
tülünü serince Cudi de küçük fa
kat şirin yuvasının sarmaşıklarla 
kucaklaşan balkonuna çıkar, ke. 
manı ile, tabiatin sazla tasvirine 
imkan olmıyan güzelliğini sanat_ 
kar parmaklarının vücude getir
diği nağmelerle ifadeye çalışır. 

dı. .. 
Gene balkona çıkmıştı. Bu ak

şam tabiat ona her zamankinden 
daha latif göründü. Derinden ge. 

len bostan dolaplarının, kurbağa. 
!arın feryatları tatfı birer sızı o
lup benliğine gömülüyordu. Yaz 
gecesinin kendine has ılık rüzgarı 
vefakar bir sevgili gibi yanık yü. 
zünü öpüyor, siyah kıvırcık saç
larını okşuyordu. Sema lacivert 
göğsüne Cudisinln hayalinde ya. 
şattığı varlıkları mavlleştlrlp 

serpiyordu. 

Parmakları teller üzerinde ha. 
rekete geldiği zaman kemanın iç· 
li sesi tabiatın koynuna damla 
damla bir su gibi a!mıağa başladı. 
Şimdi ne bost1r 1 ' , 1 rı ve ne 
de kurbağaların sesl« i duyulmu. 
yordu. Sanki tabiat kendinin ay. 
nası olarak bu nağmeleri dinle -
mek için susmuştu ... 

Parmakları birden durdu. Ke -
manı lcolile aşağı sarktı, kulakla
rını bir piyanonun sesi doldurdu .. 
O da kendı çaldığı parc;Jvı ~·.lı -
yordu .. Sanki kemanının piyano 
ile bır aksi sadası iJi. Öyle bır 
aksi sada ki kendi nağmelerile 

tın yığını! Ağır ağza dolu. Nimet altınhrın içine e
lini daldırdı, bir avuç çikardı. Yukarıdan aşağıya 

tekrar bıraktı. Şakır şakır sandığın iç;ne yuvarlan. 
dılar. ü 

Refık, bır pul gibi hareketsiz duruyor ne ola
cağını beklıyordu. Nimet mağı·ur, altınların cİsa• sı 
gibi pürazamet pürtavırla sordu: 

Gördün mı.i Refik?. 
- Gördüm .. 
- İçinden bir avuç al.. 

Etem izzet BENiCE Tereddüd. Alsın mı, almasın mı?. Bir altının se
kiz dokuz kağıda gittiği günlerde bır avuç dolusu da 
servettir. Fakat, dursun. Bunları ya hep almak var .. 
Ya hiç birini. 

- Bunlar da ne? .. 
- Şimdi göreceksin. Al şu sağ tarafındakini; 

masanın üzerine çı'kar .. 
- Peki ... 
Kola,y iş değil. Bir kolla hemen tutuverince 

kalk&mıyor, biraz zor. Ikıldamak lizım. Maamafih, 
kaldırdı: 

- Bravo Nimet sana. Nasıl geti~din bunları? .. 
- Tabii. Ben güçlü kuvvetli bir kadınım ... 
- Vallahi aferin .. 

- Öyle ise birer tane daha .. 
- Hay .. Hay .. 
- Şerefine .. 
- Şerefimize .. 
- Yaşa .. 
Nimet, kısa, fakat kalın bir anahtarı sandığın 

deliğine soktu. Sağa sola birkaç defa çevirdi. Ka
pak açıldı. Güneş sarısı bir renk. Altın rengi. Çil aL 

- Dursun şimdi.. 
Nimet göz ucile Refiki tepeden tırnağa süzdü: 

- Kapa o halde .. 
Dedi. Ağır kapak tekrar kapan.Jı, kilitlendi. Ve .. 

Dundan sonra ilk sözü: 

- Bunu yere indir, ötekini maoaya koy .. 
Oldu. Oda açıldı. Bu manzara kar~ısında gözle_ 

rin kamaşmamasına imkan ,·ok.tur. Bir mücevher 
hazinesi. Parıl parıl yanıyor. Taşlar, inciler, gerdJn. 
!ıklar, bilezikler, her şey her şey .. İçinden eline ge. 
len bir pırlanta yüzüğü çekti, Reiığe gösterdi : 

- Bu, şimdi sekiz dokuz yüz altın edebilir. SuL 
tsn Mahmud Avusturya İmparatorunun, Sultan 
Malunudun da bü,yük babama hed•yes .. 

(Devamı var) 

Nazmi Akpınar 

boğan bir aksi sa da ... Bu nağıne
meler adeta tabıatın kendi şarkı
sı idı .. Bir kaç kere başuıı salladı· 
Duyduğu ahenkle daldığı hlyal 
uykusundan uyandı, acaba bu pi· 
yanoyu kim çalıyordu. Me~ak etti, 
evden dışarı çıktı. Kendinı çeken. 
kendine emir eden bu sesin geı.. 
diği tarafa doğru yürüdü. 

Beyaz bir köşkün önünde dur • 
muştu. Işık olan pencereleri göz• 
!erile ge<di. ~te piyanoyu gerıÇ 
bir kadın veya kız çalıyordu. 
Çünkü şekli perdeye vurmuş ora· 
dan da bahçenin çiçek tarhları u· 
zerine düşmüştü ... Dinledi, per • 
dedeki gölgenin durduğu zama • 
na kadar. O gece yatağına uzan· 
dığı zaman işıtliği piyanonun se· 
si ile çalan kimsenin yüzüne şe· 
kil vermek için saatlerce uyuma· 
dı ... 

Sabahleyin güneş sıcak nete<i• 
ni buğday denizlerine üflerke
Cudi de akşamki köşke doğru git
ti. Piyano çalınan odanın pence
resinde başak renkli saçları o • 
muzlarına kadar inen gök reng 
gözlü genç bir kız vardı ... 
Hayatında ilk defa olarak ru· 

huna bir kadının girişini ve bıJ 
girişle meydana gelen tatlı il!' 
permeyi duydu. Bir müddet gö:t
leri gök rengi gözlere takıldı, son 
ra hzlı hızlı çarpan kalbine ayak· 
!arını uydurarak uzaklaştı .. 
Şimdi bütün gününü başak saÇ• 

lı, gök: rengi gözlü kız kaplıyor• 
du. Sabahları bülbüller öterken• 
akşamları ay doğarken evinın Ö

nüne gidiyor onu doya doya seY• 
rediyordu ... 

Günler Cudi ile Rezanı tanış

tırdı. Genç adam her gün, gün 
ışığına veda ederken beyaz köş· 

ke gidiyor. K'lf çiçeklerinin dü • 
ğilmlendiği bahçe çitine dJyan•• 
rak pencer~ kendini bekliyen 
Rezanla konuşuyordu. Sôzlerjnln 
mevzuunu ekseri günler gecele· 
rin güzelliği, kuşların sesleri, ni• 
hayet musiki teşkil ediyordu.-· 
Sonr,aları bu bahisler silindi genÇ 
adamın onu tanıdığındanberi içi• 
ni kemiren sevgisi yer etmeğt 

başlndı. Ona aşkmı açıkea siiyl<"' 
meğe cesaret edemiyor aşkını te• 
rennüm eden, fakat saklıyan 

cümlelerle veya hareketlerle aıı· 

labmağa çalışıyordu ... 
Genç kız sanatkarın arzuları

nı a!'llıyor, isteğini benimsiyor, 
lıikin sözlerini keserek onun ;ste· 
ğile hiç alakası olmıyan ş~yle 1 • 

den bahsediyordu. Genç adaı~ 
Rezanın bu hareketlerile müthil 
.ztıraplar çekiyor, kanayan yar•· 
sı gün geçtikçe tedaviye imkA'' 
olmıyan bir hal alıyordu .. Rcz. ~ 
Cudinin sözlerinin tesiri ile ru· 
hunda ve yüzünde hasıl olan iı· 
midsizliğin, talihsizliğin baiİı 
çizgilerini için için aylıvarak giz• 
lrmeğe uğraşıyordu. Cud!Rezı · 
nın bu hareketlerinden bir şe~ 
anlamıyordu. Nrden Rezanın riW 
!eri f!Ülüyor, fakat sonra bu giil· 
me ka)•bolarak yerini keder k•P' 
lıyordu. Her halde Rezan oııll se• 
viyordu. Bunu se\'gi•indrn bıre1 

kıvılrım cılan dudaklarının ür ' 
pcrıncsinden anlıvordu. Fakat C' 

nun bu sPvincl N'k :ız ~iird!i, ;::ott 
ra Cudye gö~tC'rme~e çalıştı!11 

1 bir krder bulutu her tarafını k•!' 

\ lıyordıı. 
Devamı 7 inci •alıifemııo• 
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Talihin cilvelerinden ·YAZ REPORTAJLARl:1 
lstanbulun sıcak gOnDnde bur1a- Yaron, sarayı 

11- SON T E L G R A F - IS Temmuz 1931 

Başı balta ile kesilen kadın 

MART HA MAREK w~niar soluğu boğaziçinde ahyor Kapıcısı 
IESl gaag y gaan K D E O ~ E ·:ar..::e~:::;·:d~:hı Kocalarını, çocuğunu zehirliyen 
lg) \\:JI \\:JI Bu adam, vaktile, Baron Vald-

~ -== ::.ı:i:;,,. kadın idamdan kurtulamadı 
D •• k ti• • • • • • ' çıkan kriz ve paranın sukutu do. · 

unyanın en ıyme ı ıncısı ımış ... _ ~:===b=~·~:!~e8::m: · 
• Kaptcı sarayı aldı ve dairesine 

Yeni Bügii.~dere ile eski Bügülcdere arasında ;!:i~n~~C:::1~~:~~ =: 
f ark 1 • • l . . k t . . b . Zavallı baron para ve:ır.eden bu 

arıganıaraı ıç erını çe ırmıgen ır ger.. locada oturuy~u. 
Yazanı MURAT KAYAHAN .1stram1>e~ı, sabık patronu le-

. _ hine bir vasıyetname bırakmışt1' 
Yazın ol'tasuıa geldJ.k. Artık Vefat edince, ihtiyar baron, yirmi 

yazı nasıl geçirecejiz veya bu se- sene sonra, yeniden s~rayına sa -
' ne yaz iatecliiimiz kadar güzel o. hib olmuştur. 

lacak mı? dwe dÜ§Ünmek mev - ======--==-----
Beynelmilel 
Nevyork 
S ergisi 

&imi geçti. 
Şiındi bu yıl latanbuı yazı nasıl 

I eeçiriyor diye düf(hıellm, 
Bu, bu i§i sizin namımza üze _ 

ri'Tle almaş bir adam sıfatlle Bu-
" mon gibi renkt~ renge gire. 

rek İstanbulun bütün mesire yer. 
lerini dolaşarak ve uzun hazır • 
lıklardan sonra 'büyük hevP.sle 
r· rdiğimiz bolluk mevsimini na-

geçirdliimizi anlatmıya çalı • 
şacağun. 

işte Sarıyer iskelesinden Yuşa tepesi. .• 

meden ve .. Beni çok fazla alaka
dar eden pisin hakkında izahat 
almak istedim ve sordum: 

---
lstanbul sanayicileri 
iştirak bazı. lıklarına 

başladılar 

leniyor. Sonra çok müsrif oldu
jımı, israfım yilzünden kendlllnl 
dolandırıcılıja sevkettllim iddia 
olunuyor. Bütün bunlar pıl•ndır. 
Yalan ... Biz, hepimiz namuslu a
damlarz ... 

Marta, büyük bir samimiyetle 
ve heyecanla söyliiyordu. Bu ilk.. 
leri söylerken iri 1eaU •öıleri te. 
essürle sulanmıştı. Karin Mihae-
111), hitekAr kadının bu sözlerin • 
den çok ~ir oldu ve Ma • 
rek'in masumiyetini isbat için ga
zetesinde müthış bir mücadele 
açtı. 

Bu dava, bütün Viyana halltını 
heyecana düşürdü. Herkes, bu 
·kırmızı saçlı güzel kadını gör. ' 
mek istiyordu. 

Bir sene sonra Marek, kanse. 
rinden öldü. 

Küçük Johanna'nn örümü iki 
sene sonra, Marek'in çok samimi 
dostlarndan F~lisitas da mide 
kanserinden öldü. 

Vasiyetnamesi açldı: 
5,000 şilinlik hayat sigortasını 

Marek'in dul karısına bıraktığı 
bıraktıjı görüldü. 

Bir sene geçti. Marta'nın yaşlı 
teyzesi mide kanserlnden öldil. 

'Rundan başka okuyucularımın 
bu sıcakta dolaşmak zahmetini 
fizerlerine alamıyacaklarını bil -
diğim sell\tlerde birçok mecburi. 
yetlerle Reçirilen yaz mevsimin; 
ve eğlencelerini elimden geldiği 
kadar yazmıya yelteneceğim. E
ğer bu işte muvaffakiyet kazana. 
bilirsem o zaman şapkamı uzatıp 
parsa toplamak hakkım olacak 

sermiye hazırlanuıken bir de Mü
nir Nureddini dinliyeceğimı öğ -
rennce sevinmek hakkım değil mi. 

Her şeysi büyük bir dikkat ve 
itina ile yapılan Beyaı Parkın 

zeminliği beni kendisine çekmek-

- Pisinin hususiyetlE'ri çoktur 
zannederim. 

Nevyork beynelm:•eı sergısıne. 
şehrimizden bazı sanayiciler işti. 
rak etmeği kararlaştırmışlar ve 
şimdiden hazırlıklar:;. başlamışlar

dır. Bunlar şehrimizdeki alaka -
dar makamlara müracaat ederek 
sergi ve nakliye ışlerı hakkında 
izahat istemişlerdir. Martha Marek 

Ve Jü'ı servetini kardeşinin kı
zına, yani Martaya bıraktı. 

Parsanın taksime ve eksiltmi
ye tahammülü kalmıyacağı için 
dıkkate ratmen farkında olına . 
dan devirecelimiz çaıriların, kı
racağınu:ı: kac:l.ıtlerin sahiplerin.. 
dt>.n şimdiden özür dilfyecejim. 

• • Y azılarunizın 'birincisi Büyük. 
4 e Jle ~~ ftbit bazı oku.. 
yul"ular. arta()qlatgn aıbt bana 
soracaklar· 

•- Neden Büyükdereden bq
ladm. Eğer alfabe sırasını takib 
ediyorsan Adalan yazsaydın. Bo
ğaziçini anlatmıya çalışacaksan 
Hwırdan başla .• 

Ben Büyükdereden başhyo _ 
ru.m. Eğer Büyükıdere ile hiçbir 
alakam olmadığını söylersem ya
lan olur. Büyükdereyi sevmek 
zannedersem hayırlıdır. Çünkü. 
bu sıcakta Büyükdere ve. civarı 
tabii insan frijideri gibidk. 

• • 
Düşünüyorum: Vapurla tnı 

g:tsern, otomobille mi? 
Vapura karar verdim. Hem Bo

ğazı görür, hem de hava almrr., 
dedim. Hele radyolu vapura ras
larsam seyyar çalgılı gazino hiç 
e fena olmıyacaktı 

Neyse taliim varm "· Çalgılı 
vapurla Büyükdereyi bu k. İS
kelenin emektar memuru bile in. 
sanın içini açıyor .. . 

Sıze evvela Büyükderenin bu 
sen ki halini anlatacağım. 

İskele caddesinde yeni açılu 
bir iki bahçeli lokanta eskilere 
meydan okur gibi süslenmiş in· 
sanı zorla çekmek istiyor. 

Eski ve meşhur gazinolar biraz 
daha gençleşmişler. 

Piyasa caddesinde yürüyorum. 
Gözlerim etrafı öyl~ tarıyor ki .. 
Bilhassa pantalon giyin·ş. kollan 
kısa göğsü aç•k buluzlu genç ~ 
lar yaşlarının, cislerin;n icabı he. 
men göze batı.yorlar. Şüphesiz ki 
cinai litifin bu yaşta yazın en 
güzel ve kıymetli meyvalardır. 
Eski Luna yeni Beyaz park bu 
lene muhteşem bir hal almış de
nize doğru büyümesi yetişmiyor. 
DlUf gibi bir yanına emsalsiz bir 
)'Üzme havuzu (pisin) yapılmı~. 

Eh.. Bu kadar gençleşen eskı 
dostu ziyaret edelim her halde 
pişman olmayız dedim. Tam ka. 
pıdan girerken gözüme bir ilan 
ilişti: c2 temmuz cumartesı ak -
tamı Münir Nureddınm ilk vaz 
konseri.• ' 

Kendi kendime: Gene şanslı 
çıktık• dedim. Öyl~ ya evvela 
Büyükdereye gelmek, Beyaz Par-
kın • e doy mayıp po 

• te haklı idi 
Kapıdan grer girmez eşi dos' · 

Deniz yerinde duraımyan genç 
kızlar gibi fıkır fıkır oynuyor 

benden evvel sipere girmiş buL 
dum. Mükemmel orkestra - caz, 
dans k~ırmıyan çiftleri mütema
diyen pistten ayırmamak muvaf
fakiyetini kazanaca!< kıymette 

idi. 
Gazino sahmbi Rasim Kayr:ı ba

na yüzme havuzunu gezdirmek 
· nezaketini gösterdi. Eski banyo -

nun yerinde inşa edilen muhtc -
şem pisini sevrederken kendi ken· 
dime Büyükderelilerin nasıl eğ -
lendiklerini düşündüm. 

Gündüz banyoda gece parkda .. 
Şehir sıcaktan kavrulurken Bo. 

ğazın temiz ve serin havası ile 
ciğerlerimi doldurup bu güzel 
banyoda banyo yapm* ne mü -
k:emmel l8Y değil mi! 

Gazetelere verdiği ilAnlarda 
Büyükdereyi cinci- diye isimlen
diren Rasim Kayraya sordum: 

- Büyükdere inci midir? 
- Her halde İnci demekte hak-

sız değilim. 

Benim gibi birçok Türkler hat. 
ta Avrupalılar bu ismi Büyükde
reye fazla görmezler. 
Dµşündüm Büyükderenin inci 

olmaması için hi~lr sebeb yok. 
Hele Beyaz Park ve praın inciyi 
tamamlıyan en caziıb şeyler .. 
Fırsattan istifade edip Bay Ra. 

simden bu sene Büyükderecede 
yazın nasıl geçmekte olduğunu 

<" .. mak faydalı olacaktı. 
t birdenbire bu saate geç. 

- Evet bizi çok yo'rdu. Fakat 
istediğimizi yaptık. 

Yüzme havuzu 25 metre uzun. 
luk ve 12,5 metre genişliktedir. 

Atlama kulesi 1 metreden başlı.. 
yarak 3 ve 10 metre irtifaındadır. 

Havuz, Berlin olimpiyadı için 
Almanların yaptıkları havuzun 
aynıdır. Atlama kulesinın havu
zu ayrıdır. 

Gece müaabaka yapmak kabil -
dir. Banyomuz y(lzme bawzun -
C1an ayrıdır. En büyük istejimls 

(Devamı 'I IDd tle) 

Ancak sergi hakkında henüz 
şehrimize resmi mufassal malü -
mat gelmemiş olduğnndan hu ka
bil müracaatlar lktısad Vekale -
tince is'af olunmaktadır. 

Diğer taraftan bu sergide hü -
kümetimizin kiraladığı muhteşem 
paviyonu hazırhyacak olan deko
ratörlerimiz yakında Amerikaya 
gideceklerdir. 
· Sergiye teşhir edilmek üzere 
hiikUmetiımbce gönderil~k eş -
~için de biltan ticaret odaların
dan muhtelif mahsulAtımıza aid 
nümuneler .istenmiftir. 

Garib bir dava 
Altmışmı geçmiş i htiyarlarrn 

dertleri ne imiş? 
Geçen maceranın emsali şimdiye 

kadar görülmemiş 

transada, yüksek bir nam tap.. 
yan bir zat, evinde bir metres bu
lundurmak cürmile mahkemeye 
verilmiştir. 

Bu zat, Ti yapıdalar. Metresi 
oldulU iddia edilen kadın da ten.. 
disinden biraz daha küçük. yanl 
Müşteki, fiklyet edilenin karısı
dır. O da f6yle b6yle 65 llk bir a
cuzedir. 
Kocasını ve metresini üva e.. 

diyor. ·Metres• deyince belkl bi
raz ileri gftmlf oluyoruz. Çim~ 
zevç beraber oturduju bu kadı· 
nm metr~ değil •ahbabı• oldu. 

ğunu iddia ediyor. 
Ve bu idd1-smı labat için de 

şunları söylüyor: 
- Ben, iti sene evvel ProaaL 

dan ameliYat oldum. Ertekllk ka
biliyetim kalmadı. Elimde dt'ktor 
raporu var. 

Ve Doktor Larendua tsrafın -
dan verilen bir rB1>0ru hikime u.. 
zatıyor. 

Mahkeme, raporu tetkik Ni -
yor. Fakat, maznunun ifadeı;fnt 
teyit edecek mahb'ette olmadıjı.. 
nı görüyor. 
Davacı madamın avukatı ye -

rinden fırlıyor, gözlüğünü takı • 
yor. Raporu alıyor, okuyor. . 

Raporda yalnız Mösyö X... ın 

kadınlarla münasebette ihtiyatlı 
bulunması tavsiye olunuyor. İş_ 
te o kadar. Erkeklik kablliyetiu 
kaybolduiuna dair bir sarahat 
yok. , 

·İhtiyatlı bulunmakla•, •gaip 
_Jmak• arasında ise dallar Irada" 
fark var. 

Mamun uaJ:Myetle· 
- Hayır! diyor. İkiai de hır ... 
HAkim cevap veriyor: 

- Mösyö, sizi tebrik ederim. 
Yqınıza göre pek sallam görü.. 
nüyonunuz. Eter Y8'ınızı bilme
miş olsaydım buna hiç ihtimal 
vermezdim. YOzilnfbde çizgi fL. 
1ln yok. Gözleriniz de kuvvetini 
muhafaza ediyor. Saçlannız da 
beyazlanmamıt. Sizi bu halde gL 
ren kabiliyetsizlitintze hiç thti -
mal vermez ... 

- Zahire bakmayınız. Bay re.. 
is... Bildiğiniz aibi delfl •.• 

Mahkeme vaziyeti dilfilnuyor. 
fsbat ta ,ot Bu &ibl davalarda. 

(Onama 1 IDCI ubifede) 

Marta Laveniştayn; ihtiyar 
Friç'in gönlünü çektiği zaman 
l·enüz 14 yaşlarında idi. 

Anası, kızından bahsederken; 

- Yavrum çok tatlı bir kızdır ... 
diyordu. Ve kızının bu güzelliği 
sayesinde sefaletten kurtulacağı 

ümidini beslı~·ordu. 
. .. Otuz sene sonra Müddeiumuml 
bana şu cevabı verdi: 

- Evet, ta•lı, fakat msanı öl
dürecek derecede acı ••• 

Madam Laveniıtayıı kımıı ih.. 
tiyar Friç'e verdi. Zavallı ihtiyar •. 
geniş karısından pek çok istifade 
edemedi. Bir sene sonra, bir mı
de kanserinden öldü. Genç kansı 
baş ucundan ayrılmamış, büyük 
bir dikkat ve şefkatle bakmıştı. 
İhtiyar koca, karısını takdıa ede. 
rek gözlerini kapadı ve biltiln 
servetini de ona bıraktL 

Marta, Mütarekeden sonra VL. 
yanada, Marek adlı genç bir mü. 
lıizimle tanıştı. O zaman otuz ya. 
şında idi. Mülizim de ancak yir. 
mi üçünde bulunuyordu, İki genç 
arasında çılgın bir sevgi başla
dı. 

Genç kadın: 

Zahitliğin modası geçti. Bunda 
senin için parak bir istikbal yok. 
Ticaret, iş. .. İşte bundan böyle 
takip edeceğin yol... 

Dedi. Marek istifasını verdi; si.. 
lah ticaretine atıldı. Para kazanı. 
yordu Fakat kazandığı para, Mar
tayı ve aiiesini geçindirmeye kA. 
fi gelmiyordu. 

Genç kadın yine bir gün: 

- Beta, dedi. Zamanın değişti. 
ğini söylemiştim. Silah ticareti 
de karlı bir şey değil, şimdi en 
çok mühendisler kazanıyor ... 

Marek, sevgilisinin bu sözüne 
itaatle elektrik milhe"ldieliğine 

başladı ve genç görinmemek için 
bir de sakal bıraktı. Sakalla, A • 
vusturya kiliselerinde Çok görülea 
İsanın boyalı resimlerine benzi~ 
yordu. 

- Sen çok budalasın! ... Bak, 
herkes nasıl para kazanıyor, ra. 
hat yqıyor. Sen iş adamı değil
sin. Bırakta ben çaresine baka -
yım ... 

Bir müddet sonra, mühendis 
Marek bahçesinde, bacağı balta 
ile dizinden aynlnılf ve yerde sü
rünür bulundu. Kanlı balta da 
yanıbaşmda duruyordu. Baygın 
bir hald• hastaneye naldolundu. 
Kendine gelince, bir ağaç kütü. 
tünü keserken yanlışlıkla balta
yı dizine wrduğunu söyledi. 

Halbuki kazadan bir kaç gün 
evvel Anglo _ Damüliyen sigorta 
şirketine 400,000 dolara kendini 
sigorta ettirmi§ti. Şirket, kasden 

bacağını kestiğini iddia ile mah. 
kemeye müracaat etti. 

Bu sırada, pek maruf bir gaze
teci, Karin Mihaelis bu garip 
kahramanın zevcesini ziyaret et.. 
mek fikrine dilflO.. 

Marta kendisini tatlı bir tebes
süınle karşıladı: 

- Kocamın beni çamurdan çı
kardığı, ve kendlıSini daima aL 
dattığmı kendiaine ihanet etti -
fim, onun beiıdm daıha ıeno ol
dutunu saklamak tstedilfm IJÖy-

Uç sene daha eeçti. Marta Ma.. 
muştu. Erkekler onu görünce: 

- Ne güzel kadın bu! ... 
Demiyorlar: 
Heyhat!. .. 

Son zamanlarda, Viyananın o
tuz kilometre ilerisind!, Moldinı 
de, on iki yaşında kızı Jotıanna 
ile beraber yaşıyordu. 

Bundan başka Alebandr ad

lı küçük bir de oğlu vardı. 
Bir gün Johanna, bir mide bas

talJlmdan 6ldü. Bütiln ıeee O. 
~ ........... , 

Zengin olmanın çaresi 

Erken yatıp er
ken kalkmakmış 
Fakat herşeyden evvel işinizden 

memnun olmanız ıazım. 

ftini.men memnun muwnuz? .. 
Londrldlıki bir pzete okuyucu -
larma bunu soruyor. İngilizlerin 
bir darbı meMli varmıı: Erken 
yatıp erkek kalkan adam sajlam, 
zengin ve akıllı olur; derlermif. 
Okuyuculanna iflcrinden mem -
nun olup olmacbkla·ını soran ga. 
zete zengin olmanm. 1Jte fevka _ 
ilde bir muvaffakiyeı•n sırrı ne 
olduğıınu sormuyor. Herkesin her
gün bağlı bulunduğu bı. 17 var _ 
dır. İşte bundan memnur. olup ol
mamak meselesi. 

Likin büyük muvaffakıye\.!e -

rin mn da fWlda oldutu IOyle • 

nebilir: ftini eeven ona iyice -.. 
rılan adam muvaffak olur. K .... 
vaffak olan adamlar da işlerint 
p iyi sarılmış olanlardır. 

Londra gazetesinin topladıll c.. 
vahlar arasında bir meb'usun, bır 
akıtristin, satıcı bir kızın sözler 
de vardır. Bunlar, işlerinden me... 
nundur. Mesell satıcı kız endJa.. 
nin daha iyi bir it ve kazanç .._ 

hibi olmağı düşilnmedilin l6y • 
lüyor. 

Likn kundura ooyacdarı da da. 
(Devamı ima .......... ) 



c-so T Jl! L G K A i' - 5 Tonmm 113a 

Türkiye - ngiltere1 HükOmetcileı Vekilleı 
Mar anJaşmas Adım adım müda- Hey) eti 

faa ediyorlar İctimaı Parlamentoda lnglllz 
Msllye nazrrl tarafın· 

d n mUdafaa a Udi 
Londra 5 (A.A.)- Anm kama -
rasında İngilız • Tiırk mali itil~
fını mndafaa edr.'l John Sımon, 
ezcümle son seneler zarfında Türk 
aiyaseroıde gilrülen temayiille -
rlıı. sfyıısf bak:ımd;ın bu !tilafna. 
menin ihtiva ettiği teklifleri ve 
bilhassa İngiltereden satın alınan 
Jıilah bedelfeı1nin peşinen tediye 
edilmemesi keyfiyetıni muhik gis 
terdiğml söylemiştir. 

John Siman fııgiltere huküme
tinı.ıı, bu itilafın İngnterenin ec • 
nebi meml.eketferle iktisadi mü. 
,ııasobctlerinl inkişaf ettirmeğe 

matuf bir sıyasctin başlangıcın -
dan başka birşey addcdilmem.,,.i
ni arzu ettiğıni kaydetmiştir. 

M3'!rid ~ (A.A.) - Şark cephe. 
sindeki harekllt hakkında General 
Miaja demiştir ki: 

- l\fücadelı! biiyük bir şiddetle 
devam etmelrtedır. Düşman bu 
mıntakaya mühim kuvvetler ve 
çok mi:ktarda harb ma lzemesı ge. 
tirmiştir. Düşman:m kuvvetli taz
yikine rağmen askerlerimiz top • 
rağı arış karış müd.daa etmek • 
tedlrfer. Düşman ağır ağır ilerle
melcte ve yabancı kuvvetler ağır 
zayiata uğrmaktadırlar. Valans 
havalısi Madridl takl!d etmeğe ha. 
zırlanmaktadır. Mağliib olmak is.. 
temiyen bir millelle mücadele et
mek güçtür Asılerın ışgalindeki 

havalide otorite .rabaııcılafın elın. 
dedir. Bunun için mücadeleye so. 
nuna kadar devam edeceğiz. Biz 

Bu beyanatı takib edPn müza - memleketimizin İspanyollar t:ıra. 

' (Birinci sahifeden devam) 
gfuı de kendilerini alilkadar eden 
muhtelif meseloler üzerinde ted. 
kiki erde bulunmuıJardır. 

Başve.kilimiz dün Savarona ya. 
tıuda Büyük Ş<!f tarafmGan ka • 
bul edilmiştir. 

Vekiller Heyeti pek yakında 
mühim bir toplantı apacak ve 
bu toplantıda on Hatay movaf
fakiyeti ve Fran a • Türkiye an. 
)aşmaları üzerine basıl olan yeni 
siyasi va:ıiyet bakkmda ırÖriişe • 
cektir. 

Bu toplantı An karada veya şeh
rimizde yapılacaktır. Bu hususta 
kat'i karar bugün veril~ek ve 
Ankarada yapılması tcnsib edil. 
diği takdirde Vekillerimiz bu ak. 
fam An.karaya &ideceklerdir. 

.. 

kereler esnasında S<iz alan hatib. fından idare edılmcsını istıyoruz. il ft 
ler, Türkiyeye lrredi a~ılmasını Son muharebeye kadar bJr harb U KÜÇÜK HABERLER l/ 
müsaid bir şekilde ka~ılamışlar ne kazanılımş ne de kaybedilmış """==='========•==::! 
•e İngiliı tıcarctinin B:ılkanlarda addedilebilir. Son muharebe ise * Küçükpazann Gazeteci so -

.._ ·•· · ti -'- eJd kağında oturdug"u evin sahibi &)'uettıgı vazıye t.,,.rar e cumbunyetçll rin lehine net'ce _ 
, \mc$i için hükOmetin enerjik bir lenecektir. Nazmiyi öldürmekten ınaz -

kilde faaliyete geçmesı lilzu _ BARSELO. BAMBARDThlAN nun Mehmed Şakirin muhakeme. 
mundıuı bahsetmşlerdir. EDiLDİ sine dün ba§lanm~tır. Muhakeme 

Kanun, ikinci okun•ışunda reye 

1

• Barselon 5 (A.A.) _ Gece ya • şahld ce~bi için talik olunmuŞ'tur. 
]<Qnulmadan kabul edilmiştir. rısına doğru Franko kuvvetle • * İlkmekteb tale'bclerine mab. 

Avam kamanua bundm sonra ' rlne mensub tayyareler Barselo sus olmak üzere Florya, Erenköy, 
İngiliz • Türk klerfng anlaşmasını nun şimalindekt mahalleleri ve Kızıltoprak, Sarıyer ve Yeşilköy-
tadil eden kararnameyi' kabul et. San Adrian'ı bombardıman etmiş-. de 5 kamp açılmıştır. 
miştir. !erdir. On ölü ve on yaralı var. * hkmekteb başmualllınleri 

Sokullar bayramı 
Münasebetile 

Pra 5 (A.A.)- Sokollar kong
resinin ikinci günü Çekoslovak, 
Rus, Yugoslav ve Bulgar sokolla. 
rile Slav elmıyan memleketler • 
deıı. gelen atletler, Praıt ıatosunu 
ziyaret etml§ler ve Benese tazim. 
lerinı arzetmişlerdfr. 

Çekoıılovakya sokolları cemı • , 
'Yeti reisi bir nutuk siiyllyerek sa
.kol hareketinin cumhuriyete ve 
onun demokratik teşekkülüne se. 
'dakatlnl teyld etmf.ştır 

Benes, etrafında nazırlar ve bir 
çok diplomatlar olduğu halde ~ 
cevııiıı vemrlşt:r: 

Çekoslovakya, bütün komşuları 
·ve bütün milletlerle sulh içinde 
yaşamak ve onlarla d081ane leş. 

ri1ti -i etmek ist!yar. Biz dev
letimizin muhtelit uımırlarile sc. 
dakat, sükfuıet ve mantık daire. 
sinde teşriki me5al etmt-k istiy -
ruz. 

Ben.es-, Çekost ya sakalla • 
nnın mümess!Ilerine bir bayr .. k 
tevdi etmiş ve sokollar da bu mü. 
nasebetle cumhuriyete sadık ka. 
lacaklanna dair yemm etmişler • 
dir. 
Öğleden sonra Mazarik stad111-

.ı.a 4enliklere devam edilmiştir. 

Yapılan jimnastik talimlerinde 
150.000 kişi hazır bulunmUŞ_tur. 

Talimlerın sonunda atletler mu. 
.nam bır ·fransa• limesi te~
kıl etmişlerdir. Stadda bir alkış 

·tufanı kopmu ve Fransız mar;ı 
• çalınmıştır 

Prag 5 (A.A.)- Sokallar bay. 
nmma iştirak etmek üzere 660 
Yugoslav ve Romen a keri bura- 1 
ya gelınlJ ve muazzam tezclıiirat. 
la karşılanmıştır. 

Yanoa 
Öldürüldü mü 
Öldürülmedi mi? 

Tahminen bir ay evvel b:r gece 
vakti Hacıosm;ın bayırında Ömer 
liıul;isminde bir şoförü öldürdük. 

t~ sonra onun otomobı!Je ve son 
suratle İpsalaya giden ve orada 
da ?.1 uh ddin ı= nde l r metro -

Io, ı memurunu oldüreı: ,ntticede 
kendis du ölen çüte katıl Alı Rı. 
za · ı- clnayetlcrınc aid tah. 

kika•a hala Jevam ede, zabıta ,.e 
adlıye, yem ve mu ım bır ıhti
mal üzerınde yürumckted rler 

Bu ıhtımal, Alı Rız.ılli, Muhıd. 

d n ile g.zlıce sev~en eskı karısı 
Bulgar g-..ızelı Yanolayı ve 5 ve 6 
l" lanncia 2 çocu,;ıınu da lalat. 

ya - Adana lGııl uzer nda öldür • 
müş olmasıdır. 

. Dün salbah Gava'nın bombar. dün maarif müdilrlüğiinde bir 
dımanı neticesinde 23 kış! ölmüş toplantı .yapmışlardır Bu toplan • 
ve bazıları ağır olmak üzere 40 tıda yeni ders yılında nıekteblere 
kişi kadar yaralanmıştır. alinacak talebe hakkında bazı 

Hem 
Hem 

şenlik 
matem 

Bir yll dö UmUnde 476 
kiti öldü 

Nevyork 5 (A.A.)- Dün Ame. 
rikada istiklal günü efine haf. 
ta sonıı yapılan şenlikleı: esnasın. 
da vulrubulan ka:ıalar netıcesinde 
475 kişl ölmüştür. Bunların bü
yük bır kısmmı yol ve deniz ka. 
zal~ teşkil etmektedır 

------o-----
Garib bir dava 

(5 inci ~ahifemizden devam) 
ne zabıt varakası bulunmak Hl.. 
zund•r. Polis konnseri, kadınla 

erkeğin bulunduğu evı basar, o
daya girer, yatağı tetkik, henüz 
sıcak olup olmadığını tesbit eder. 
Köşeyi bucağı araştırır. Şikfiyet 

edilen kadın veya erkeğe aıt ça. 
mıışır ve saire arlll'. Ona ııöre r.a.. 
por verır. 

Bu defa, komiser biraz geç<:e 
kalır.ı Maznuııun evfine ~ttiijı 

zaman lapıyı 66 yaşındaki kadın 
açmış. Araştırma yapılmış. Fakat 
usulü dairesinde deoi! ... 

Maznun bağırıyor. 
- Komiser bir ~Y bulamadı 

mı--

Reis sozünti k slyor: 
- Affedersinix •.. Madamla he 

raber ikamet ettiğiniz evde y aL 
ruz bir yatak oda,,,,, bir tuvalet 
kabinesi olduğunu görmüş Bu 
tuvalet kalıfneslnde ikı fırça var. 
mış. Biri erkek için, biri d kadın 
için ... 

lfaznun· - Komiseıe •ormak 
ısterim Fırçaların erkeğe ve ka. 
dına ait olduğunu, neden anlamış. 

Tüylerin..n uzunluğundan mı? .• 
(Kahkahalar). 

Reis: Som, Madamın kumbinP.. 
zonu, ktilotu sizin terliklerinizin 
bulunduğu dolapta imtş ... 

Maznun. Bundan rıe çıkar ki .. . 
Mahkeme heyett dosyayı tet • 

kik ediyor Basılan ev maznu _ 
nun, fakat 66 yaşındaki kadın ta
rafından k!ralanm~. 

Maznun kend.nl müdafaa edL. 
yor: 

- Ev, Madamın tahtı istica • 
rınd;ı bulunuyor. Tabi! lstedlğı 

gıbi kullanabilir. Ben, orada •sa. 
mıml bir dası. gibi otırruyorum. 
Tıpkı blr kiracı gib •... 

Jüri 76 !ık hovardanın ademi 
mes'uliyetıne karar vermiştir. 

* Evvelki gün pazar tatilin • 
den bilistifade Flory r;a gidenle. 
rin sayısı devlet demiryolların • 
da kesilen bilet adedine göra 70 
bin• bulmuştur. 

kararlar verilmiştir * Beledıye, ekmek ve fran -
cala narhını ipka etm~tir. * Belediye, eskı çöp ımha i~ • 
tasycınlarında ha.5aratı önlemek 
üzere temizlik yaptınnaktadır. 
* Fılistinde, dün de bQyük ve 

kanlı çarpışmalar olmu~tur Ez -
cümle Telaviv ve Hayfa şehir • 
!erinde Arablarfa Yabudiler bo. 
ğazlaşnıışlar, Kudü3dt> de, Arab 
çetesinın !aalıyetı artmıştır. * Deniz vasıtaları sıkı bir su. 
rette kontrol olunmaktadır Bu 
kontrollar netıcesinde 13 plakasız, 
9 fenni muayenesi icra olunma • 
mış vasıta yakalanmı,ı.tır * Meşhur Fransız tenis oyun. 
cusu Madam Suzan Langlen ve. 
fat eımıştir. * Adapazarı - Hendek yolunda 
dün 2 otomobil çarpışmıştır. Ne. 
ticede 4 yolcu ağır surette yara.. 
lannu.ş 1 yolcu da ölmüştür. * Amerika milli bayramı mü. 
nasebetile dün Ankarada Ame
rikan sefarethanesinde bir kok. 
!eyi Parti verılm~tir. * Türk • İran hudud komisyo. 
nu dün ilk içtimaını Trabzonda 
kız enstitüsü binasında akdetmiı
tir. * Bükreşte dün müdhiş bir in. 
filiik olmuştur. 10 gündenberi 
hüküm süren şıddetlı sıcakların 

tesirile hükumet merkezinin ci. 
varındakı kışlalardan birinde 3 
piyade cephanellğı infilak et • 
miştir. * İspanya sularında bombar
dıman edilen İngiliz gemileri me. 
selesi dün İngiLı mebusan mec. 
!isinde mevzuu bahsedilmiş ve 
şiddetli mi.ınakaşaları mucib ol • 
muştur. * Eski Avusturya başvekili 
Şuşnigin kardeşi ağabeyisinin ha
yatından endişe ettiğin! söylemiş. 

tir. * İran hükumeti bu sene 15 
kişilik 3 talebe grupunu Fransa 
ve Amerikaya gdndcrmektedir 

Bunlardan ilk kafile olan 15 kı. 
şilik grup dün şehrimize gelmiş. 
tir. 

* İngıltere ve Fransa hüku -
metleri Çekoslovakyadaki ekal _ 
Jlyet!er meselesinin bir an evvel 
hallofunmasını Çekoslovakya hü. 
kümetine tavsi e etmişlerdır. * Çinde nehirlerin son taşma.. 
sından kurtulan halk arasında ko
lera zuhur etmiştır . * Ç!nde bulunmakta olan Al. 
man askeri heyeti memleketine 
dönmek üzere bugün Çinden ha. 
reket edecektir. * Bugün Romanya vapurile 
liehrimıze İskerderiyeden 80 Mı. 
sırlı Üniversite talebesi gelmiş -
tir. 

Hatay Zengin olmanın çaresilHorti • 

(Birinci sahifeden de,·am) 
terdlği a!Akaya mütemadi surette (5 inci sahifeden devam) 1 
mukaıbelede bulunmaktadır. bil olduğu lıalde bırçok klmseier 

kısmını düşümneı< geçırıyorıar. Berline 
Parlamento azasından bir meb-

Askerle birlikte g~ten bando de var ki kendileri için daha iy\ us da kendi iıjinden çok memnun 
mızıka hıç durmadan çalmakta, iş bulmak ümidinde imi er. Nan.si görünüyor. Bunun da bir takım 
halk askeri, sancağı öpüp yiizle- isminde bir aktırıs de geçi rdiği miiŞkiilatı vardır: 
rine sürmekte bu yiizden kıtaatı. tecrüıbelerinden bahisle bir insa • - Fakat, diyor, ben vazifemi se. 
Dll2 gayet ağır surette ilerliyebil. nın" işinden memnun olup olma - verim. Çünkü benı alalı:adar eder. 
mektedir. · masuu şöyle anlat:yor: Çünkü işlerin arasınd:ı, ortasında 

FRANSIZLAR SELAM - Ben birçok işlerde bulundum. bulunarak her şeyden haberdar 
RESMİNİ İFA ETTİLER Bunların hepsinı de sevdim.. Sa ah olmak ka.bildir .• 

Fransız askerleri, kıt'alanmıza saat 8 de işimin başına giderdim. Bir mağazada on beı senedenbe. 
selam resmini ifa etti. Geç vakitlere kadar çalışırdım. ri satıcılık eden bir kız da kendi 

Albay Şükrü Kanadlının mer • Lak.in tamamile bır işe devam e • işinden bahisle · 
kezi Baylanda olacaktır. derek onunla kalmal< <la durgun. - On beş sened • hu işteyim. 

Hatay gfren kıt'ıım.ız, bır cebel hık demektir. İnsan dinlenmek Memnunum. Eğvr memnun olma-
.baatryası, üç piyade taburu, bir için işini değiştirmeli. Ben me•elA saydım şimdiye kadar başka iş a. 
süvari ıbölüğu, istihkam ve mu • kalem şlerinde ve komisyon top- rardım. Mağaza satıcılığının me • 
haibere kıt'alanndan mürekkeb • lantılarında çalıştım. Buna mec. raklı tarafı şudur: Müşteriler de-
dir. bur olduğum zaman yorgunluğu- ğişir, türlü türlü müşteri gelir, 

&ker!l!rimiz Antakyaya ancak mu gdermek üzer" kitab yazarım, bunların her biri başka ba. kadır. 
öbür gün sabah gire~eklerdir. şiir okurum, dinlerim. Böyle her Müşterilerin bir ~ -y b~ğenirken, 

RESMi TEBLİÔ günkü iıjini:ııden sonra böyle de- alma!k isterken sarfcttiklerı birkaç 
Fransadan Ankarada imzalanan ğişiklikler yaparsanız lv.ndinızin kelime onların hurusi ha yatların. 

itiliifname hakkında ajans dün maddi, manevi tazelendiğinizi his.. da en mer~klı noktaları aydınla. 
gece şu resmi tebliği vermiştir: sedersfoiz. tır. Çok defa da bunl:ırın bii'ün 

Ankr 4 R • bl' · hayatlarını öğrenmek kabil olur. a - • esmı te ıg•: Bu aktris meğ~r pek az uyku 
1 B ·· 18 Kadın ve eri<ek beraber gclen - ugun saat de Hariciye uyurmuş. Kendisile görüşen ga-

v k,' t ' d II · · v ı D müşterilerin konuşması ş:ıyanı e .... e ın e ancıye eki i r. zeteci hayretle ona sonnuş· 
Ar 1 dikkattir. Eıi<ekler kend;lerlne bir 

as a Fransız büyük elçisi M. _ Çok az uyku uyumak nasıl 
H · p t d - şey göstexildiği zaman çok defa 
enrı onso arasın 3 dun •3 olur? .. Nasıl dintenebilirslni?. 

temmuz 1938• üzerlerindeo muta- - BiLmez misiniz ki filler gu· n- şöyle derler-
bakat hasil olan ves;kalar imza. - Ben bundan anlamam. Fakat 
lanmıştır. İmzalanan bütün vesi. de ancatk 3 saat uyku uyurlar!. eğer benim fikrim: sorars:ınız ... 
kaların dostluk muahedrsi. müş- - Evet.. Fakat filler uyanık ol. İşte bunları dinlerk~ıı hayatın 

k b dultları zaman sizin gibi vakitle- birçok safhaları da muhtas~r su-tere eyanname ve merbut pro. 
tokolun derhal neşri kararlaştı _ rini hep düşünmekle geçirmezler rette hikaye edilmiş olur. Bunları 
rılmıştır ki.. dinliyerek meraklı şeyler öğre -

2 _ Antakyada 3 temmuz tari- - Hayır, öyle d~me,yiniz. Fıller nirim. 4imden memnun olmamak 

hind de düşünüyorlar, günlerinin bir için bir sebeb ''Oktur. 
e imza edilen Genel Kurmay.======================,======= 

!ar anlaşmaların• tevfikan San • 
cakta Fransız kuvvetlerile teşriki 
mesai edecek olan Türk kuvvet . 
!erinin kendilerine tahsıs edilen 
menatıkta konuş yerlerini ıntihab 
etmek üzere konuş müfrezeleri bu 
akş"m c4 temmuz 1938• de Hata. 
ya girece!lderdir Türk kuvvetleri 
yarın c5 temmuz 1938• de gün • 

•düz gireceklerdir. 
ALBAY ŞÜK.RÜNüN 

HAL TERCÜMESİ 

Başı balta ile kesilen kadın 
(5 inci sahifeden denm) nayetlerı yaptığı zaman Avustur. 

muştu. Madam Marek, az zaman yada idam cezası tatbik olunmu. 
evvel çocuğu sigortaya koymu. yordu. 
muştu. Fakat, Alman !şgalınden sonra 

Bir gün Marta'nın köşki.ı soyul. Alman kanunu tatbik ediliyor. Bu 
duğu işitildı. Köşk de sigortah sebeple Marta Marek'in balta ile 
idi. kafası kesilerek idamına karar ve. 

Şirket, gizli bir tahkikat yap- rildL 
tırdı. Ve bu sirkat hadisesinin Avukatlar itiraz etmek istediler. 
bizzat Marta tarafından ihzar Fakat Naziler: 
olunduğunu anladı . Mahkeml!ye - Hayır! Dediler. Bizim kanun 
müracaat etti. tatbik olunacak! ... 

Hakim, Marek davasını ve si. Marta'mn kafası geçen hafta 

Gidiyor 
Berlm 5 (AA\ N•tb 1-1 

resmi bır ziyaret!~ bu.unm•ı 1 
:zere ağlebi ihtimal Berllne 2~ 
ğwrtosta gelet:ektir. Mumailt' 
İmredynin refakat edeceği 
lenmektedir. Naib Hortin:n 
retini iade etmek üzere Hitl 
Macaristana gıdeceğine daır 
!aşan haberler mevsimsiz ?dd 
mektedir. 

Boğulanlar 
Çoğalıyor 

Dün Akı.Jrayda Davud 
kelesinde denız üstünd,, !ıo •. 
muş bir çocuk cesedi bulun~ 
tur. Tahkikat netıces. çoc 
yıkanm:rk üttre deT1ize gırdı • 
kat yüzme bılmediğınden 
duğu anlaşılmış ,.e '"pılan a 
mada hüviyeti cı meydanJ 
mıştır. Kendisi Ş"ehre!Tl.:.lıindt 

dabaşı caddesinde 47 num• 
evde oturan ara'bacr Abdüsse 
oğlu 14 yaında Bürlrandır 

Tayyare 
Postalarının 

• 
Saatleri değişti 

Halkın .uzu üze~ ne ?l 
Vekaleti HavayQlları gere d' 
törlüğü Ankara ile İstanbul 
mıda işleyen tayyare posta!a 
saatlerini d ğiştirmiştır 

Bundan böyle her sabah s:ı 
kiz buçukta Ankaradan İstaJ111 
la ve İstanbuldan Ankaray 
şılrklı birer tayyare kalkaca~ 

Eskiden bu tayyareler Y,30 
kalkı) orlardı. Yalnız cumar 
günleri Ankaradan da temm~ 
ağustos aylarında 16 da, eyh 
15 de, biiinciteşrinde 14 tc !si 
bula birer tayyare k.ılkacakt 

ALbaykurmay Şükrü 1328 de 
Harlbiyeden çıkm~ olup güzide 
kurmaylarımızdandır. Kendisi 
Balkan har1binde ve büyiik barb • 
de büyük yararlıklar göstermiş 

İstiklAl mücadelesine iştirak ey
lemiştir 

garla şirketlerinin dört defa Mar- balta ile uçuruldu. 
ta'ya tazminat verdıklerini ha. lıııı:::i::::mm=oıı-...o.:::====-=,,,....-- 1 

HARB l\IALÜLLEIU İLt: 'tJI 
YETİl\ILERt ÇA(;IRILI\'0-

Harp malüllerı ile ~ch ı l ye 
riniıı tütün paraları gelmı~t· · 

8 Temmuz !138 den ıtobareıı 

tevziatına Kadıköy bükümel 
sının salonunda bıışlıyacaktır 

Sıcaklar 
Arttı 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

hüküm sürmekte olan şicfcletli ve 
bunaltıt'l sıcaklardan sonra bu sa. 
bah hava hafiflemış ve kapanmış. 
tır Fakat için için yine sacık var
dır. Bilhassa dün İstanbul çok kız.. 
gın bir güneşin altında en sıcak 
bir yaz gününü geçirmiş. trmo • 
metre 34 dereceye kadar çıkmış. 
tır. 

Bu yüzden dondurmacı, şer -
betçi ve <ucu dü.kkiinlarile diğer 
soğuk meşrubat satan yerlere 
büyük bir tehacüm olmuştur 

Tatil günü olmamasına rağmen 
binlerce kişi; plajlara, Büyükada, 
Heybeli ve Boj(azıçine akın et . 
mislerdır. 

Dü.'lkü bunaltıcı sıcaklık gece 
de devam etmıştir Bu yüzden he. 
men herkes; pencere ve kapılarını 
açık bırakıp ~·atmak mecburiyi!. 
tinde kalmıştır. 

Bu hal gece varısmdan son
raya kadar dev~m etmiş. hemPn 
hiç kim e uyuyamamıştır. 

Fakat ·aat 2,5 " doğru ansızın 

müthış bir rüzgar çıkarak hava 
lodostan poyraza çevırm'ştir . 

fırtına bu şekilde sabah saat 8 e 

kadar devam etmıştir. 

Gecek, ani ve büyılk fırtına _ 
dan Büyükadada bazı evlerin kL 
remıdlerı uçmu , camlar kırıl • 
mıştır 

Bugün de saat on bire doğru 
sağnak halinde biraL yağmur 

yağmış ve derhal durmuştur 

Bir çarpışma 
Şehzideba§ında ot.uran şoför 

Nuri oğlu Hakkı, Topane garajı 
sahıbi İsmail Hak.kıya aid 3570 

numaralı kamyona. Ş~lıda çarpa. 
rak kamyonu duvara bindirtmiş 

ve bu suretle de parçaıanmasına 

ve hamulesının dağılr.ıasma se -
bebıyet ver~tir. Şoför ·akalan. 
mış, tahkikata başlanmıştır. 

tırladı . (Dış politikadan devam) 
Cesetler. mezardan çıkarıldL 

Otopsi yaptırıldı Ve taliyom e
serleri görüldü . 

Taliyom. sıçanları öldürmek 
için kullanılan gayet müessir bir 
zehirdir 

İhtiyar Friç'!n cesedi bile me. 
zardan çıkarıldL Mosmor bir hal
de bulunan bu cesette de taliyom 
la zehırlendiğine dair emareler 
görüldü 

Marta'nın. on dört yaşında ze. 
hirle öldürmiye başladığı anlaşıl· 
dı. 

Zehirleyici k.adın. kat'iyyen iti. 
rafta bulunmad,ı 

Souk kanlılıkla kendini müda
faa etti Fakat müdafaası hakim. 
ler üzerinde hiç bir tesir husule 
getirmedi. ., 

Son mahkemede ayakta dura
cek kuvveti kalmamıştı. Hakim, 
usul hilafına oturmasına müsaade 
verdi 
İihamnamenln okunması hemen 

üç saat .;ürmüştü. 

de birşey yapacak değiliz. Çünkü 
böyle bir teşebbüsün muvaffak 
olması için Frankoya karşı ıilah 
kullanmak lazımdır Bu da bir 
Avrupa harbine varabileceğinden 
İngiltere bu tehlikeyi göze almak 
niyetinde de&i)dir. 

Avam kamarasında başvekile 

karşı bu )·üzden çok şiddetli hil. 
cumlar yapılmış ise de Çember. 
!ayn noktai nazarını değiştiremi
yeceğini beyan etmi<tir. İnriltere 
hükümetin.in terör lıareketlerine 

karşı yapmı~·a muvafakat ettiği 

iki şey ~udur: Frankoya bir pro. 
testo notası gönderilmiştir. Bu 

hareketlerden vazıreçilmesini te. 
min için İtalyaya ınüracaallo bu. 
hınulmuştur. Her ikisi de ba tan 
savma cevablar verdikinden bom 

bardıman devam etmektedir. Bu
nunla beraber, bombardımanın 

beklenilen neticeyi tacil edeceği 

de çok şüphelidir Askeri harekat 
üzerinde en ufak tesiri görülme • 
diği gibi, İspanya halkının artık 

Cuma ve salı günler! ş;ohit 'J 
!erine, cumartesı ve ÇJJ'~anıb~ 
!eri de harp malüllerine dağı1 

caktır. 

Para dağıtma 1am.ını sab• 
saat 9 dan 12 ye hdar devam 
cektir. 

Temmuzun 6 • 7 günleri nıl' 

almak içfn Şubeye müracaat 
cektir. 

Resmi sened , maaş cı.izdanı, 
fus cüzdanı, , .• ü ·er ıdet f ı 

EGE 
Tiyatr0su 

Mahkeme döı;t gün devam ettı. 
Viyana cinayet mahkemesinin 

duvarlarındaki resimler siyah çu. 
ha ile kapatılmıştı. 

İçeriye kadınların girmelerine 
müsaade edilmedi. Jüri Heyetioı 

cEvet. dedi. Ve canavar kadın 
idama: mahkum oldu 

6 Temmuz çarşıı.-nba g(ınu r 
Hulasa; tayyarelerin biitün gü. muz yoktur 

rüHüleri, yaptıklan tahribat ve 7 Temmuz akşal!·ı Biıyu~ 

nasırlaşan asabı üzerine menfi bir 
tesir de yapmıyor. 

terör, İspanya meselesinin, mu _ 

Avusturya, Almanlar tarafndan 
işgal olunmadan, yani kadın bu ci. 

Aile bahçesinde: 
kadder olan akibetine doğru ya- BİR KUYRUK ACISI 
va seyrini deği tirmemiştlı·. 8 Temmuz cuma gül'a akşaf!11 

A. Ş. ES:\IER ! nişehlr Aile bahçesinde: 
--======================================-=== . . !K1{'1 lTIMAD • EMEL - R " 

Nafıa Vekaletinden : 
Nafıa Vekiiletı su eksıltm~ Komisyonunca saat on be te ihalesi 

yapılacağı ilan cd.Ien aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere 

aid ıhalderin İcra Vekil er• Heyetinin yaz çalışma saatleri h>kkında
ki 2/9067 sayılı kararı gereğ'.nce saat on ikide yapılacağı ve tekLf zarf. 
lannın da Komisyonca saac on bire kadar kabul edileceğı ilan olunur. 

(164) (4028) 
İşin ınezuu 
Marmara gölü 
sedde ınşaatı 

İhale günü İhale saati 
tağdiye kr.n;,Iı hafrıyatı ile 

Tokatta Kazovasının sulanması ıçin yapıla-

cak göm nek regülatörü ile şulama kanalı 

inşaatı ve sın:ıı ım:ılat 

Çürük sudan Saray koy ovasının sulanması 
içnı yapilacak kanal ve sınai imalat 

M, Kemalpaşa dersinden Karacabeyovası. 

nın sulaııması için yopıfacıık inşaat. 

1/7/938 12 

7/7/938 12 

13/7/938 12 

15/7/938 12 

••• 
AZAi< 

Sinema•', 
'fazıkbı:!I' 
NAŞl1 

Tiyatrosıl 
-büyuK halk sım'atkiirı Naşıd ' 
kadaşları R Temmuz cumd 

I akşamı (KUDRET HELVAS'l 
vil 3 perde. Yazan M .hmud '{ 
Ayrıca: vanet~, diieto, dS 

saire. Büyük prcıgram/ 

ZAYİ - 2721 sicil rıumar 
ehliyetnamem ile kazanı; ve 

1 bile a.d karnelcrinıı ıayt ett:fll 

1 
!~~ olursa hükmü ol't1Jdıjf.r. t 
rırım. 

/ Fazlı ErdO~ 



':>eniz tefrikası: 56 Yazan : Rahmi 

·oı4 
f' ' ı T ercümc, ve iktibas; ı 

HHkkı m<>hfuzdur: 

Vesika, resim, maUlmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erka
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor ba~kitibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armaförler. Ve bugüne kadar ıı;izli kalan ve•ikalar 

B 7 nin muvaffakiyeti alıp 
yürümüş, yıldızı parlamıştı 

Helbrock zaferden zafere koşan bir kumandan gibi 
Marmarada muvaffakiyetle dolaşıyordu 

İkinci, süvarinin bu kısa disko
ru karşısında alıklaşmıştı ... İri ve 
saf bakışlarını Helbrock'un göz _ 
!erinde dinlend;rirken istizah etti: 

- Affedersin kapiten... Bun. 
dan bir şey anlamadım! 

- Anlaşılmıyacak bir şey yok 
dostum! Treni anlamadın?. 

- Başarıcıdırlar diyorsunuz! 
Ala, güzel? Amma Şurada neyi 
başaracakken ne yaptılar? .. Sa -
han kapağı taarruzunu da bir 
başarı mı addetmek tasavvurı.m
dasınız! 

- Şüphesiz dostum! İş mey -
dan da. 

- Ne gibi? 

- Ne gibi olacak.. Önce jan. 
darmalar ne vaziyetteydiler? 

- Nasıl vaziyet? 
- Canım hepsi bir arada mıy. 

dılar? 

- Hayır, ikişer ikişer motörle. 
re dağılmışlardı ... 

- Onları bu harekete teşvik .,. 
den onbaşıları da ayrı bir motör. 
de, ta, en sondaki motörde muha
~ir!erle meşgul değil mi? 

- Evet! 

- Sonra biz motörleri yanya. 
na bağladığımız zaman, onların 
illeklerini almıştık, hepsini de 
lir araya getirmiştik değil mi? 

- Evet! 

- Bak mesele kendilığinden 
aydınlandı.. Onbaşıbrının ya _ 

nında silahsız kaldıkları vakit bi· 
le orun bir hareketi bu adamfarı 
en çılgın delilerin, ölüm tehdidi 
altmda, slliih namlıları karşısın. 
da bulunan hayatından bıkmış, 
canından vazgeç~ insanların 
bile yapamıyacağı bir ışe koştur. 
du. İşte azizim .. Bu hareket be
!m sözlerimin mükemmel bir de. 
lilidır. F.!!erlnde silah varken ve 
dağılmışlarken muka1>elt> göster. 
myt>n, iki İngiliz bahriyelisine 
kuzu gibi ~ilahlarını teslim eden 
adamların bir kaç dakika SO'lra 
o~haşılarının bir işaretile tupa, 
gıılleye, bombaya ve ııöiıüslerine 
çevrilmiş tüte]\ namluların:ı kar
şı sıçrayışları, bütün bu ölüm 
tehdidi yapan silahlara karşı 
1'.'.'"rııkla, şişe ile, maşrapa ile 
hu<'um edişleri, üstün iradenin ı>
linde başarıcı kudretlerini tama· 
men tatbik edişlerine ıı;üzel bir 
mi"8ldir. 

İkinci kaptan başını salladı· 
- Simdi anladım kaoiten mer· 

si! 

-Ben de bunu, uzun tecrübe. 
• •rden sonra anladım. Balkan 
l!arbinde Malt~da bulunurker 
Ü•manlı • Yunan ikinci deni1 
muharı>besine gönüllü sıfitile iş
Ur•k etmiş; Averofta vazife al _ 
mıştım. Topçu kaptanlığı vapı
yor, bizzat baş tarette meşgul o 
lu •ordum.. Osm•nlı donanması 
rpı Mondros felaketini tab:i hı. 
lirsin 

"v~t kapiten ! 

- İşt.e o felaket idaresizlij!in, 
baştoki amiralın irade zavıfllflı. 

• J 

nın bir neticesi oldu ... 
Anladım kapilen! Tecrübe 

nu:.'!akkak ki okuma kadar belki 
de ondan daha üstün değerciP bir 
şey! .. 

- Öyledir. Şimd; onu bırak•. 
lım.. Gece komodor Brooeyin is -
ta.;yonunda istirahat ederken da. 
ha bol konuşuruz, Sen şu presko. 
pa yaklaş! 

İkincı preskopa sokuldu: 
- Bak ... Ne göreceksin! 
Toymen Hiıl, ı;ö7.lerile küçüle-

cekm iş gibi alnına yaklaştırdı. 
B•kh, bir daha baktı. .. Dıkkatle 

baktı ..• Sonra haykırırmış gibi 
ağzını açtı kapadı, hafif hafıf il<i: 

- A ... A ... dedi; bir sandal sü. 
rüsü üstümüze doğru geliyor! 

- Ne dersin? .. Bunlara ne ya. 
pabiliriz. 

- Bilmem kapiten 'bir şey dü· 
şünmedim. Ne yapalım!. 

- Ben diyorum ki, §U jandar -
maların hareketine bir cevab ve· 
relim ... Bunları da topa yahut a· 
teşe tutalım. Nasıl? 

Bu fikir Hill'in hoşuna gitme. 
mişti. .. Yüzünü buruşturdu: 

- Bilmem, dedi, kap iten... 1. 
yi olur mu dersiniz?. 

Sonra saatini çıkarıp baktı, ila· 
ve etti: 

HiKAYE 

- Vakit çok ilerledi.. Bugün 
yaptığımız işler hadden aşırı ol. 
du ... Şimdi bunları topa tutmağa 
kalkışsak; etrafla olduklarına hiç 
şüphe etmediğim Türk distro. 
yerlerini buraya toplar, yanımıza 
çekeriz. Halbuki bu bllinmemiz:n 
lroşunuza gider mi? Sonra mürel· 
tebat hem yorgun hem yaralılar. 
la meşgul... Bırakın sandalları 

gitsinler! Ne olacak? Ne yapı • 
caklar? ... Motörlerden artık ha
yır kalmamıştır. Denize dökülen. 
!eri de toplasınlar ... Buda zaferi. 
mizin, yaptığımız işlerin bir hatı
ra halinde bu sahillerde yaşama. 
sına sebep olur. 

(Devamı var) 

Koltuk değnekleri 
(4 üncü sahifeden devam) - Buyurunuz, oturunuz Bay 

Artık ona bugün her şeyi söy- Cudi, dedi. 

liyecektL Cudi hayret etmiştı, kendisini 
- Rezan dedi. .. Seni deli gibi nereden tanıyorlardı. 

çılgın gibi seviyorum. Bunu be. - Fakat efendim, dedi, affe. 
nim kadar sen de bilirsin. Sen. dersiniz bendeniz sizi tanıyanıa • 
siz yaşamama imk§n kalmadı ar- dım .. 
tık. Sana bunları bana bakan ve İhtiyar onun sözünü keserek: 
beni scvdığini gizliyemiyen göz. - Hepsini biliyorum oğlum, 
!erinden cesaret alarak söylüyo. dedi.. Rezan bana her şeyi an -
rum. Söyle Rezan sen de beni se- !attı, hatta sizin onu istemeğe bi. 
viyorsun değil mi? le geleceğinizi. .. 

Rezan hiç bir şey söylemedi, - Affedersiniz beyefendi, ken. 
fakat çehresinin her hareketi kal. disini biraz göremez miyim? ... 
binin tercümanı oluyordu, evet o - Hayır yavrum, ne siz ve ne 
da Cudiyi seviywdu. de biz bir daha onu görcmiyece -

Cudi: ğiz. Sonra masanın gözünden bir 
- Rezan sevgilim, dedi... Se. mektup çıkararak Cudiye uzattı. 

ninle hayatlarımızı birleştirelim - Al oğlum, dedi.. Kızım ba. 
Artık ben kararımı verdim, yarın na her şeyı anlattığı gece bu 
gelip ailene her şeyi söyliyece - mektubu size vermem için rica 
ğim. Sen de o vakte kadar düşü. etmişti .. 
nürsün güzelim. Genç adam u _ Mektubu titriyen parmaklarile 
zaklaşırken döndü Rezana bir da· açtı. 

ha bakmak istedi, fakat onun yü. .Cudi diyordu... Beni sevdin, 
zünü her zamankinden farklı emin olki ben de seni deli gibi 
gördü. Bu akşam gözlerinden bo. sevdim. Ne yazık kı sana layık 
şanan bir yaş seli penbe yanak· değildim. Ben her zaman yüzüm. 
]arını dolaşarak çenesinden dö.. de gezen, fakat bir türlü anlıya-
külüyordu... madığın keder bulutunu şimdi 

Cudi o gece bir telgraf aldı. anlıyacaksın. Benim odama git, 
Mühim bir iş için kendini İstan· orada kır çiçeklerile dolu vazu. 
buldan çağırıyorlardı, gitmesi !arın çevrelediği bir koltuk var. 
muhakkak lazımdı. Bır kaç gün dır. Onun üzerine bak, ancak o 
sonra dönerdi. Hem bu müddet vakit her şeyi anlarsın_, 
:ı:arfında Rezan daha iyi düıjün. Deli gibi odaya koştu.İşte kır 
mek fırsatını elde elmiş bulunu- çiçekleri ile çevrelenmiş koltuk 
yordu... karşısında idi. Fakat orada baş. 
Beş gün sonra dönmüştü. Be- ka bir şey yoktu, yalnız Cudinin 

yaz köşke Rezanı ailesinden is· 1 gözlerinden bir yaş seli boşandı· 
temeğe gidiyordu. Kapıyı çaldı ran iki koltuk değneğinden baş • 
İhtiyar bir Bayan açtı, gözleri ne ) ka... Sedat Nazmi Akpınar 
tuhaftı bu kadının sanki gı.inler- [ - - -ı 
ce ağlamış gibi etrafı mor, içleri R A D y o 
kızarmıştı. Sordu: _ 

- Kimi istiyorsunuz efendim! ' BUGÜNKÜ PROGRAM 
- Bayan Rezanın pederile gö-

rüşmek istiyorum. 
İçeri girdiği köşkün nereden 

geldiği belli oimıyan bir matem 
sesszliği sarmıştı .. Yürüdüler, ih
tiyar kadın bir odanın önünde 
durarak kapıyı açtı; 

- Buyurunuz efendim, dedi.. 
Odada masaya oturmuş kır saç· 

lı başını elleri arasına alınış yaşlı 
bir Bay vardı. Kapının açılma • 
sından mütevellit gürültü ile 
doğruldu. Bu adamın da gözleri 

yaşlı idi, ihtiyar Bayan gibi. Cu· 
di bu yuvada bir felii'.c 0 tin hü.. 

küm sürdüğünü an lam akta ge -

cikmedi. Onların böyle m.,temli 
bir gününde kızlarını islemesi 

fevkalade acayip bir şey olmaz 
mı idi? Fakat o daha söze başla -
madan ihtiyar Bay: 

Akşam neşriyatı: Saat 18,3-0 Te. 
pebaşı Belediye bahçesinden na
kil: Hafıf müzik; 19,15 Konfe _ 
rans: Fatih Halkevi namına: Se. 
!im Nüzhet (Kitap mevzuu). 
19,55 Borsa haberleri; 20 Gren
viç rasatanesinden naklen saat a. 
yarı Vedia Riza ve arkadaşları: 
Nevahent, Hicazkar ve halk tür. 
küleri · 20,45 Hava raporu; 20,48 

' Ömer Rıza Doğrul tarafından a· 
rabca söylev; 21 S. A: Orkhestra: 
1 - Veber: Oberon uvertür. 2 -
Guno: Romeoe jüliyet. 3 - Vols. 
ied: Frer juvayyö vals. 21,30 Ce. 
mal Kamil ve arkadaşlar: Hüz
zam ve halk şarkları; 22,1-0 Teue. 
başı bahçesinden naklen varyete. 
müzik; 22,50 Son haberler ve er
tesi günün programı; 23 Saat a. 
yarı: Son. 

ispanya sularında 
lngiliz zanginleri .. 

( 4 iıncJ •alıiiemizden devam) 
likesinden ve o nısbetle de kazan. 
cın azlığından bahsederken diğer 
taraftan da İspanya dahili harb s&. 
yesinde zengin olmuş İngiliz miL 
yonerinin kazancı mühım bir ye. 
kiın tutmaktadır. Otuz sekiz ya -
şında olan Bilmeir ev1,elce bir va. 
pur kumpanyas1nd~1 nıcmurdu. 

Sonra bir vapur kurnp ııyası tc. 
sis etmiş, 1934 de bu küçük kum· 
panya işe başlamıştır. Bu kum. 
panyanın o zamanki sermayesi ki_ 
ğıd üzerinde 4,000 İngiliz J;rasın -
dan ibaretmiş. Fakat İspanya da. 
hili harbi başladıktan sonra iş bü. 
,yümüş, o zamana kadar yalnız iki 
vapuru olan Bilmeir Y36 da İspan· 
ya dahili harbi başlayınca vapur. 
lar da artın~ bu küçük kumpan. 
yanın kazancı 60.000 ile 80,000 İn
giliz lirası arasında kazanç temin 
etmiştir. Arlık bilmeir meşhur bir 
adam olmuş, diğer bir kumpanya 
daha tesis etmiştir, Bu kunıpan -
yanın sermayesi 5,0fıO İngiliz lira
sı idi. Fakat kimler vardı? .. Bu • 
rası hala meçhuldür. Yani gazete. 
!ere geçmemiştir. Sonra bır sene 
geçmemişti ki bu sermaye iki mis. 
li olmuştur. 4,993 hisse senedi 0-1 
lan ıbu kumpanyanın hisseleri kim. 
lerin elindedir, burası anlaşılaını· 
yor. Malum olan bir şey va.rsa 
o da bilmiyenlerin bu kumpan -
yanın hiçibir zaman değiştirilemi. 
yecek daimi bir dırcklörü olmuş· 
tur. 

Yaz repnrtajları 
(5 inci sahifeden devam) 

su sporları ajanlığının burada mü· 
sa:baka yapması ve alak\ göster -
mesidir. 

Pisini gezdikten ~orra Parka 
dôndük. Çok şık kamelyalar ve 
güzel çiçeklerle süslenen gazino 
insanın içini açıyor. 

İstan'bulda eşi bulunmıyan bu 
parkın Büyükdere için iftihar c. 
dilebilecek bir kazanç oldı;ğunu 

işaret etmek lazım. 
Deniz yerinde dur:ımıyar. genç 

kızlar gibi fıkır fıkır oynuyor. 
Sanki mükemmel bir caz denize 
Rumba oynatıyormuş gibi.. 
Dayanamadım: 

- Bu kadar güzel yerde kimbi
lir neler oluyor .. dedim. 

- Bilhassa pazar günleri bir 
tek iskemle bulmak kabil değil. 
Bazan müşterilerimize mahcup 
olu,yoruz. Bu yaz Boğaza gelenler 
pek çok. 
Havaların sıcak gitmesi halkın 

Boğaza karşı rağtıet göstermesin -
de en büyük amildir. 

* Pisinli, çok güzel pırklı Büyük. 
derede Münir Nureddin emsalsiz 
sesile denize ninni söylerken Bü
yükderede yazı geçirenlere ve 
Büyükderede oturanlara gıpta eL 
tim. 

Büyükderenin diğer eğlence 

yerlerini ve msirelerinı dolaşma. 
ya hazırlanırken hatırıma ilk ge
len şey fiatlar oldu. İnşallah di -
ğerlerinde de Beyaz Park gibi 
sudan ucuz tıı:birini kullanabile -
!im ve bir şişe biravı 60, kahveyi 
18 kuruşa içmek nasib olsun. 

MURAT KAYAH.U; 
••• 

Per&embe günü: 
Yi.,~ RUvlikdere ----

Beyoğlu Bırincı Sulh Hukuk Hii. 
kimliğinden: 

Hazine Muhakemat Müdirıyeti -
nin Ayaspaşada İstanbul palas a -
partımanı 26 No. lu dairesinde Çak. 
makçılarda 66 N o. da manifaturacı 
Hasan Tecimer aleyhine açtığı ala. 
cak davasının cari duruşması sıra_ 
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lngilterenin 
Müdafaası 

(4 üncü sahifeden devam) 

tiği malı'.ı.matı ona vermiş diye 
ıtham edilrnekt~d·r. Parlimentod" 
gerek genç me>b'us ve gerek ka • 
yınbabası olan Çörı;il ve gerukse 
daha başka meb'uslar tarafından 
ileri sürülen tenkidlcr0 cevab o
larak Harbiye !'fazın Hor Belişa 
İngilterenin hava müdafaası için 
lazım olan askerin miktarı 93,000 
kişiden 100,000 kijiye çıkarıldığı. 
ru söylemiştir. Buular 5 fırkaya 
ayrılarak başlarına hır korgcne • 
ral tayin edileceği gibi h~va ta- • 
arruzlarına karşı müdafaa teş -
kilatı için de yeni bir direktör ta. 

~an olunacağını söylemiştir. Bu 
tartibat Büyük Britanyanın hava 
müdafaası içirx:lk Bütün İngil -
tere imparatorluğunun müdafaası 
noktasından Biiyük Britanyanın 
hususi bir ehemmiyeti vardır. 

Çünkü Britanya adalarında bir 
90k müessesat, milli .müdafaa va.. 
sıtalarını temin .den fabrikalar 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. O· 
nun için Büyük Britanyanın mü. 
dafaası için elzem olan tertibat a
lınırken böyle yeni teşkılat yapıl. 
maktadır. 

1 KAŞE 

GRIPIN 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten 

kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ. 
rılarını, üşütmekten mütevellid 
bütün sancı ve sızıları keser. 
Nezleye, romatızmaya, kırıklığa 
karşı müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve bôb. 
rek!eri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alına. 
bilir, İsmine dikkat. Taklitle. 
!erinden sakınınız. Ve Gripin 
yerine başka bir marka verir. 
lerse şiddetle reddediniz. 

Türkiye Cumhuriyeti Na
fıa Vekaleti lstanbul Elek

trik İşleri Umum 
Müdürlüğünden : 

Hükumetçe satın alınan Elektrik şirketinin muamelatı 1 Temmuz 

1938 tarihinden itibaren •İstanbul Elektrik İşleri Umum l\lüdürlüğü• 
tarafından filen i~lelilmektcdir. Gerek Beyoğlunda Metro Hanındaki 

Umum Müdürlüğe ,.e gerek Beyazıt \'e Kadıköy şubelerinmize yazı 

ile vuku bulacak müracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yu. 

karıdan dcrcedilen adresin aynen yazılması muhterem müşterileri. 

mizden rica olunur. (4184) 

Umum Müdürlük 

Bilmiyenlerin elinde 50,200, 
karısının elin.de 6.400 hisse senedi 
vardır. Bu kumpany:ı veya kum
panyaların vaziyeti yolunda ol -
duğu şundan da anluşılır: Bilmeir 
bugün 22 vapura maliktir. Bunla
rın hepsi de İspanyay~ işlemek -
tedir. Bu vapurlar Yunaııistan -
dan, Belçikadan w Fransadan a • 
lınmıştır. Geçenlerde yeniden İs. 
panya sularında İngiliz gemile -
rinin havadan taarruza uğ 

raması üzerine zarara uğrıyan 

bilmeir.tle arkadaşları İngiliz hü. 
kıimeti nezdinde olsun teşebbüs.. 
!erde bulunmuştur. 

Bu satırlara nihayet verirken 
söylenecelk cihet Loııdra hükıi -
metinin bu teşebbüslerind,~n ne 
netice çıktığı değildir. Yukarıdan 
beri bahsedilen İnglfü vapurcu -
!arının tehlikeye karşı İspanyada 
hükıimcl tarafına ,dyecrk ve ya. 
kacak ile ilaç göndermekte devam 
etmeleridir. 

sında: müddei vekili vesaik vere - -:=======-================;::=====:;ı;-
rek müddeialeyhin ikametgahının fstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
mec;i!:ıuliyetine mebni on beş gün 
müddetle ilanen gıyab kararı tebli· Madde: l - Kırklareli V .Jayetinin Lüleburgaz Kazasına tabi lla. 
ğine karar verilmiş olduğundan mitabad köyündt mazbutan idare olunan Gazi Hasanpaşa vakfından tapu 

muhakeme günü olan 15/9/93J saat ile muayyen hudutlar içinde biri (2086) dönüm (1) evlek diğeri (965) 

10 da mahkemeye bizzat veya bil - dönüm (1) ~vlek ki cem'n (3051) dönüm (2) evlekten ibaret ik. parça 
vekille gelmeniz muanıeleli gıyab 
kararı makamına kaim olmak üzere tarlanın mülkiyetleri sayılmak üzere 22/Haziran/938 gününden 18/ 
ilan olunur. 938/86't Temmuz/938 gününe kadar şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile --.. - ... - - -~ ----

IDevlet Demiryolları ve Limanları J_ fsıe•me U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 9690 lira olan 5 kalem muhtelif cins ve eb'atta 

matbaa kağıdı 11/7/1938 pazartesi günü saat on beşle Haydarpaşada 

gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile 
salın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 726 lira 75 
kuruşluk muvakkat temınat ve Resmi Gazetenin 1/7/la3·ı 'r. 3645 No. h 
nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehlıyet vesika. 
]arını muhtevi teklü zarflarını eksiltme günü saat on dörde kadar ko. 
misyona vermeleri lazımdır. 

Bu i~e aid şartnameler Haydarpa~ada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasu olarak dağıtılmktdır. (3772) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

arttırmaya konulmuştur 

Madde 2 - Yukarıda ynılı gayri menkullerin birlikte muhammen 
bedeli (15000) liradır. 

Madde 3 - İhale b(deli peşin alınacaktır. 

Madde 4- İhalesi 1° /Temmuz/938 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 14 de Kırklareli vakıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar 

Umum Müdürlüğünün tasdıkine talikan yapılacaktır. 

Madde 5 - Taliplerin .2490, sayılı kanınıa göre hazırlıyacaklan 

teklif mektuplarını •4> cü maddedeki saatten bir saat evveline kadar 

Kırklareli vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonu reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Madde 6 - Teklü muknbilinde teminatını vaktinde vermemiş 

olanlar arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde 7 - Tahmin edilen bedele göre muvakkat teminat (1125) 

liradır. 
1 _ l\Iektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve 1ı M 

8 
S .d t Ank d v kıfl r Umum Müdür 

. .. . . . . . . adde -· atışa a: şar name ara a a a -
parasızdır. Gayes.ı tuccar gemı.le.rıne k~ptan ve .makınıst yetıştırmek. lüğü Emlak Müdürlüğünde İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlü.. 
tir. Mektebe girdıkten sonra yıyım, gıyım ve saıre mektep tarafından •.. . V kıfl M .. d .. 

1 
.. - - d rilir 

gunde Kırklarelinde a :ır u ur ugun e parasız ve . temin edilir. • • 

2 _ Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların Madde :> - Arttımaya iştirak edenler şartnamenin bütün muh-
teviyatını kabul etmiş sayılırlar. (3924) orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan bü- ı.;,,:.;,,,:......_....:._,;__....:.__.:..._.....:., __ ..:..., _____________ _ 

yük olmamaları şarttır. 

3 --- Yazılma ışi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 

müracaat edilmelldir. 

4 - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidana
melerine 

A - Hüviyet cüzdanlarını 

B - Aşı kağıtlarını 

C - Mekteb diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdik. 
namelerini 

D - Polisçe musaddak iyi hAl kağıtlarını 

E - Velilerinin i:ı:ahlı adres ve tatbik imzalarını 

F - 6 X 9 eb'adında altı Ldet kartonsuz fotoğraflarını raptetme. 
!eri lazımdır, 

5 -- Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstek

liler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulun· 
malıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gön. 
derilir. Muhaberatta posta pulu irsali liizımdır. (3987) 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Amasra limanından batık Rize ve Şahin vapurlarının çıkarılarak 

limanın temizlemesi hakkıdaki 7 Temmuz 938 perşembe günü saat 16 

da yapılacak ihalesinin ayni gün saat 11 e çevrildiği ilan olunur. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
AKAY İşletmesi yaz tarifesinin pazardan başka günler kısmında 

6/7/938 çarşamba gününden itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmı'j. 

tır. 

Kadıköy _ Haydarpaşa hattında: 

Haydarpaşadan 7,38 de kalkan vapur 7,20 de kaldırılacak ve köp
riiye 7,4.:ı ta varacaktır. 

Kadıköyden 7,30 da kalkan. vapur doğru köprüye gelecektir. 

Köprüden 14,30 da ve 15,20 de haydarpaşa ve Kadıköyüne kalkan 
vapurlar onar dakika evvele alınmıştır. 

Adalar ve Anadolu hattında: 

103 No. lu sefer Burga.zdan 6.40 Kınalıadadan 6,55 le kalkarak köp. 
rüye 7,40 ta \•aracaklır. 

105 No. lu sefer Heybelide::ı 5,40 • Büyükadadan 5,50 Mallebeden 

6,10 Bostancıdan 6,30 Suadiyeden 6,40 Caddebostandan 6,50 Kalamış· 
tan 7,10 Modadan 7,20 kôprü,·e varış 7,45. 

107 No. Ju sefer Pendıkten 5,45 Kartaldan 6,05 Büyükadadan 6,30 
Heybeliden 6.-10 Köprüye varış 7,40 

144 No. lu sefer köprüden 14,45 Kt::ıalıdan 15.~:i Burg zd .n 15,4c, 

Heybeliden 15,55 Büyük adadya varış 16,10 

136 ve 145 No. :u seferler yalnız cumanesı günleri 

142 ve 153 No. lu seferler pO';ardan maada her gün 

yapı1nc:ı k tır. 

yar:l•raklır. 

(4lb6) 
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ihtiyacınız olan mobilyalık ve perdelik 
kumaş ve tüllerle duvar kAğıtlarınızı 

almazdan evvel bir kerre de 

. 

Mağazasına uğrayıp malları görseniz, 
f iatları n ı öğrensen iz ne kaybedersin iz? 

Adres: 
( Singer 

Beyoğlu iatiklil Caddesi Numara 353 
mağazası yanında ) Tefefon 40345 

. . . . ' ... . .. ' - . . 

Ş RKETI HAYR YEDE 1 • .ı ro>-,~w~~~~.~~!.!rv'E~~ EG~:Ş~~L~:~ ~~=-
mesai saatlerinin son değişme kararından dolayı Temmuzun 6 ncı mütehassıs hekimledn hastalarını ı H o R M o B 1 N 

çarşamba sabalımdan itibaren ilave edilen yeni postalarla mevcut , kabul saatlerini muntazaman bulur-
post:ılarda yapılan tadiller aşağıda gösterilmiştir: 

1

. far.] 

ı - Sabahları Boğaz lçinden köprüye inen 31 - 33 - 39 numaralı İç hastalıkları 
seferler tarifede gösterilen hareket vaktinden (15) dakika ev 
vel kalkacaktır. Doktor Hafız Cemal:- (Pazardan 

2 - 17 _24 - 29 numaralı seferler tarifede yazılı hareket vaktlerin- başka günlerde öğleden sonra saat 
1 

den (onar) dakika sonra kalkacaktır. 2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan_ 
3 - Cumartesinden başka ~ünlerde: yolunda 104 numaralı hususi kabi -

A) Köpriiden 14,20 de bir vapur hareketle Yeniküy, Tarabya 
1 
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 

Kireçburunu, Büyükdere, Sarıyer, Yeni l\tahalle ve Rumeli Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 
Kavağına uğrıyarak Anadolu Kavağına gidecektir. ye kadar hakiki fıkaraya mah>•JS 
B) Köpriiden 14,20 de bir vapur hareketle Kuzguncuk, Bey- muayenelerini yapar. Muayenehane 
lerbeyi ve c;·engelköyüne uğrıyarak Vaniküye gidecektir. ve eve telefon: 22393 -- 21044. * * Doktor Ali Riza S:ığlar;- İç has-
Tarifede (130) numarada kayıtlı. ve .köprüden saat (15) de 

1

' talıkları mütehassısı). Her gün Be
kalkaeağı yazılı ııostayı Hoparlör tertibatile .müeehhez_ ~?1)1' 1 yoğl~nda Parmak kapıda tramvay 
numaralı ,·up11nımuz ~apacaktır. Bu vapur Beşıktaş, Yenikoy- duraııında 121 numaralı Tevfık Bey 
den Altmkuma ve Altıııkumdan Yeniköy ve Anadolu hisarına apartımanındak.i muayenehanesinde 
uğrıyarak Üsküdardan köpriiye dönecektir. saat 15 den sonra hastalarını kabul 

Yaz mev8İminin en sıcak günlerini Boğazın temiz Jıavasını 
alarak geçirmek istiyenlerin bu postayı tercihan evlerine dö
nebilecekleri ve istiynlerin hamil oldukları kartlar ve gidip 
gelme adi biletlerle azimet ve avdet suretile uzun müddet Bo. 
ğaz tenezzühünden i•tifade edebilecekleri ilan olunur. 

** T~mmıızun ıı den itibaren mcriyet mevkiine girecek olan 
fc\·kaliide tcnıilli a~·lıl: kart abonemnnlarımızın şimdiden sa. 
tılığa rıkarıldığı muhterem yolcularımıza bildirilir. 

İstanbul Adliye Levazım 
Me'!1urlu§unrlan : 

eder. 

Dokl<>I' Arabyan:- (İç hastalıkla-
' ' rı mütehassısı). Edirnckapıda Vaiz 

Kamereddin sokağındak: muayene
hanesinde her gün ha,talarını tedavi 
E'<ler. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lıkları mütehassısı). C>ğaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane. 

1 

sınde Cumartesı Ye Pcızardan maJda 
her gün saat 2 den sonra hastalarını 
kahul eder 

1 

R@cıtge~ 

Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen 
ve iç hastalıkları mütehassısı). Her 

gün öğleden sonra saat 15 den 19 a 
kadar Belediye Binbırdirek Nuri j 

Ta bletleri. Her eczanede arayınız. 
(Po9ta ~< utu~u 12;,5 riormobin)Galata, lstanbuı 

O!fL/l/11 
T 

ile ö'4 ilrünüz 
llotı11111I 4•tH• J 1,.ı,I•. lıl•,.,111. ~ı,ıa. """''' H•ı 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
j I - Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad üzerinden şartname ın~ 
, cibince 1 numaralı tipten 500 adet, 2 numaralı tipten 500 adet ki cenı'• 
an 1000 adet portatü içki sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır, 

1 II - Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat cllt de J{t-

l b&taşta Levazım ve Mubayat Şubzesindeki Alık Komisyonunda yaP" 
lacaktır. 

ı III - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen Şub" 
den alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 1,5 F 
venme paraladylc birlikte yukarda adı geçen Komisyona ı:elmeleri r 
lan olunur. "3781., 

••• 
6620 Paket muhtelif çap siyah av kovanı 

1000000 Adet 6 numaralı Dinamit kapsülü 
1000000 Adet 8 numaralı Dinamit kapsülü 
500000 Adet 8 numaralı Elektrik kapsülü 

50000 kutu 4,45 nı:maralı Kapsül 
5000 kutu 6,45 numaralı Kapsül 

715000 Adet muhtelif çap ve nevi: Revolver ve Ffober fişeği 

l -- Şartname ve nümunesi mucibince pazarlık!a satın alın~~ 
yukarıda cins ve mikdarı yazılı malzeme için teklif olunan fiatlar JaY 
hadde görülmediğinden eksiltilmesi temdit edilmiştir. 

1
, 

II - Pazarlık ll/7 /938 tarihine rastlıy:n Pa~artesi günu. saat ·~ 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesındekı Alım Komısyonu 
yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün parasızı olarak sôzü ge
çen şubeden alınabilir. 

ıv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte "o 1 

güvenme parala• ;Je birlikte yukarıda adı geçen Komısyona gelnıclt 
ilan olunur. (4007) 

• •• 
Yapılacağı i.lan edil~i~ oian .. eksil!~el~~~· ~~~i saatleri~ 

deği~ınesi h:ıs:ıbıyle, tııtıle tesaduI ettıgı goruldugunden hu -
atler aşıığıl<l ~ekil d11lıiliııcle taılil olıınmu~tur. 
· İstek1ilerin; e\"vlki ilanlarda yazılı saatleri nazarı 
alnııyarak bu tashihli saatler dahilinde eksi-itmelere 
etmeleri lüzumu ilan olunur. ..4093,. 

Saat 14 yerine saat 10 da 
• 15 " • 11 de 
• 16 • .. 13 • 

••• 

İstanbul ceza ve tevkif evleri hastanesi içın 31/5/93!1 akşamına 

kadar satın alınacak süt, yoğurt, ve etın münakesası 6/7/938 çarşamba 
günü etın eksiltmesi saat i4 de ve sütün saat 15 de ve yuğurdun saat 

16 da yapılacağı tahtı k&"arı alınmış ise de mesai saa\lerının sekızden 
on dörde kJdar tanzim edılmesi dolayısıle ayni tarihte etın saat 14 de 

sı.itun 1: de, yoğurdun 12 de eksiltmesi yapılacağı ve 8/7/938 cuma gunü 

saat 14 de yapılacak 175 ton m&den kbmürünun de ayn tarıhte >a .t 

13 de yapılac~ı ma!Üm olmak üzere il.'in olunur. (4159) 

Conker sokak 8-10 numarada Asr . .., ..... ,,....---·----,,...--==-=----=""""""="""'-"""'""' 
laner apartımanında hastalarını ka_ ~ B j '1 r· 1000 kilo Kreozot 
bul eder Ku. ak, Be gaz, urun pera ~ 5000 .. Katran "Blak boya.. . . jl 

Si'1İr hasta!ık'arı Doktor lltehmed Ali o~a- Kulak Dr. CAFER TAYYAR KANKAT I - İdaremizin Ç'amaltı Tuzlası için yukarda cıns ve mıkdarı Y~ 
ikı kalem malzem€ şartnamesi mucıbmce pazarlık1n •atın alınacaktı 

burun boğaz mütchassı_, doçent Operatör Umumı cerrahi, sınır, .. . ... 
Doktor Kemal o.,nıan: - ıŞ'nir ' . ~ ve dimağ cerrahisi mutehassısı ve J II _ Pazarlık 7 /7 /938 tarihıne rastııyan Peışembe gunu saat I~" ,,_ 

hastalıkları mütehössısı) - Cağa- Fatıh tramvay duragı ' 5 numaralı! (K d d - ··ı h ) iKabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesındekı Alım Koınisyonunda J 
8171938 cuma ııünü >aat H de satılacağı ilan olunan Heybeli ada h . d he •ün 5331 16 a ın ogum mu e assısı 

. s2at !oğlunda Kapalıfırıııda Mescıt k&r- muayene anesın e r g . Adres: Beyog"lu Parmakka"ı, Ru- pılacaktır. .ı• 
eskı ~ebe! yeni akeakoca sok3ğında 5 sayııı ev" satışı aynı gun d h talarını kabul eder " h ·· 50··zı'·ı ge•'t'n Şub .. den "' 

' şısında pazardan baş~• her gün an sonra as · meli han No. 1. Muayt'nehane Tele- III - Şartnameler parasız olarak er gun > ' 
11 de yaplacağı ıliın olunur. (4187> 2 d h ı k b ı 

saat en sonra asta arını a u Cildiye, z ilueviye_ fon: 44086 nabilir. (t 
eder. o· IV _isteklilerin parazlık için tayin edilen gün_ \C saa•te 5{ 1,~ U 
Göz hasta!ıkl~rı ı Doktor Feyzi Ahmed· - Deniz -21 . . venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen kom•syona gelme!crı 

Diş doktonı .. Übe .. yt Ölçer:- Edir-loJunur. "3779,, ~ Bir dokı.imcü ust sı alınacaktır. İsbatı ehliyet edene 200 kuruşa ko. - ı hastahanesi cild ve emrazı zı.ihrevi_ ~ 
Doktor Şükrıi Ertan: - (Goz h~s h h An nekapı Karagumruk tramvay du _ ı -

dar gundel k ,·erılir. 1 talıkları mutehassıs:) Cagöloğ _ ye müte a~ısı, ~ua:·enc ancsı - rağı No. 95 her gün hastalarını ka- Sahip ve neşriyatı idare eden Başmutıarriri 
ısteklıler.n 15/Temmuz/933 tarıhinde 5aat 14 de yapılacak den~- !unda Nuruosmrnn c cad~es nJe kara caddesı Cagaloglı. yokuşu. Pa_ bul eder. Cumartesı günleri saat ET1':M İZZET BENİCE 

m iyc iştirak ıçın mczkür tarıhte bır istida ıle Fabrıka Mı.iJurluğim~ mu./ 0-man Şerafett.n "P. :irtım"nındJ 5 zardan başka her gun 1,5, den sonra 14 ten 15 c kadar da Yalovadaki 
" d l 1 f 23899 BASILDIGI YER; SON TELGRAF l\1ATBAASI raca~tları. •4092• numarada. Telefon: 22553 . l hastal_arını kabul e er. e e . 1 muayenehanesinde bulunur. 

A _alar Mal Müdürlüğünden : 

P. T. T. Fabrikası Müdürfügünu ~ il. 


