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Türkiye için bir İngiliz 
Alman rekabeti var mı? 

Yazan : ETEM ızzET sENlcE -
T aymis'in_ T_ürkiye. için neşrettiği hususi sayı, İngilterenin 

bu en buyuk eskı ve niınresmi gazetesınin Atatürk ülke
.. sine verdiği büyük değer )tadar Türk - İngiliz dostluk 

munasebetindeki inkişafın da yeni ve kıymetli bir delilidir. 
.. Taymis, bu sayıya çok özenmiştir. İçinde Türkiyeyi bütün 

dunyaya anlatacak, tanıtacak, sevdirecek şekilde olgun ve itinalı 
yazılar vardır. Bilhassa bu n~shayı görmek ve içindeki yazılan 
o~u~~ yirmi beş yıl önceki Ingiliz görüşile bugünkü İngiliz gö
r~şu.nun Türkiye ve Türk milleti için nasıl çok farklı ve değişik 
bır ıfade aldığını insana vüzuh ile anlatmaktadır. Yeni görüşü 
tebarüz ettirmek .iktiza ederse onu birkaç cümle ile şu şekilde 
hulasa edebiliriz: Ingiltere resmi ve hususi salfilıiyetlerile Atatürk 
Türkiyesine itimad ediyor. Onun dünya sulhı.ına olan büyük yar
dımını takdirle karşılıyor. 

'fürkiyedeki asn bile indiren garbWaşmayı ve medeni ham
leyi görüyor, Atatürk ordularının yüksek kudretine inanıyor, ik
t1sadi ve mall bünyenin sağlamlığına, inkişaf ve kudretine yakın
dan ~ahid oluyor, Türkiyenin Yakın Şarkın kilidi ve en büyük 
kuvveti ve her sahada hrı: kaynağı olduğunu fiilen kabul ediyor. 
Atatürkün yüksek dehası b~tün bir husumet dünyasını yenmiş, 
aleyhden lehe, lehden en kudretli dostluk ve hatta ittifak çerçe
veleri içine almıştı;. Onun yüksek siyaseti ve idaresidir ki Tuna 
kıyısından Basra müntehasına kadar Balkan ve Sadılbad paktla
rile bir yekparelik temin etmiş ve ayrıca büyük küçük bütün dev
letlerle _samimiyet ve sulh bağlılığı tesis ve hepsinin başında da 
Türk devletine ve. milletine karşı derin ve yüksek bir saygı top
lanmasını temin etmiştir. 

İşte bu göriij ve bu sahnelerdir ki İngilizleri de millet ha
linde '.fürkiyeye karşı dost, samimi ve takdirkar olmıya sevket
miştir. Son Londra kredisinin açılmasında da bu görüş ve görü
nüş bilhassa birinci derecede amil olmuştur. 

Yalnız bir aralık Türkiye - İngiltere arasındaki siyasi ve iktı
sadi samimiyet ve dostluğun kuvvetlenmesi bazı Alman gazete
lerinde garib tefsirlere sebeb olmuş ve adeta Türkiye için bir 
İngiliz ve Alman rekabeti veya menfaati mülfilınzası varmış gibi 
bir his uyandırılmak istenmiştir. 

Bu hatalı görüş ve tefsir, hadiselerin son inkişafı içinde hiç 
şüphe yok ki yersiz ve manasız kalmıştır. Bilhassa Almanya ile 
aramızda son günlerde imzalanan ticaret mukavelesi ve ona ha
kim olan dostluk havası bunun en kat'i ve reel bürhanı sayılmak 
iktiza eder. Türkiye hiçbir devletin ne siyasi, ne de iktısadi ve 
mali tesiri altında olmıyan, daima kendi milli menfaat ve hedef
lerine bağlı tam müstakil bir devlet. olduğıJna nazaran esas itiba
rile kendisine göre bir Alman ve Ingiliz rekabeti yaratmasına 
sebcb ve vesile olmadığı gibi böyle bir arzuya da alet olacak toy 
memleketlerden değildir. 

İngiltere il~ çok dqstuz. İngilterenin de bize çok sempatisi 
var. Ve, bu sempati günden güne hızlanmakta ve artmaktadır. 
Buna mukabil Almanya ile de samimi dostuz ve Almanyanın bize 
ayni dostluğu ve samimiyeti göstermemesi için ortaya konabile
cek en basit bir delil yoktur. O takdirde herhangi bir siyasi ,.e 
iktısadi vehmin de yeri ve manası yoktur. Bu hakikati Londra 
son kredi münasebetile teyid ettiği gibi Alman devleti de son ti
caret muahedesi ve anlaşma şekli ile kabul etmi~tir. Ortaya sü
rülm~k ıstenen vehim sadece bir iki Alman gazetesinin hususi 
gör~nden ve menfaatinden ileriye geçemez ki, bu mütalea ve 
giirüşlerde ancak o hudud ve o çerçeve içinde kalmıya mahkum 
olmaktan öteye geçemezler. 

Türkiye için siyasi şiar Büyük Atası'nın vecizesi ile i~ret 
edildiği gibi sadece: Cihanda sulh, Yurdda sulh dur. Iknsadı sa
hada da sadece mallarımızı satıyor ve kendimize lazım olan ~:ı
mulatı da alıyoruz. Ve .. almakta da vermekte de kolayı, en kolayı 
ve en iyiyi arıyoruz. 

Tavmis'in hususi Türkiye nüshası bu şianmızı da bir temas 
ile dünyaya y_ayınakla ayrıca bir hususiyet kazanmış olmaktadır. 

Etem İuet BE?l.1CE 

Y eniipekmahsulümüz 
Bursarun en mühim ve kıymetli · 

mahsulü ıp~.c ~lduğu ma!Unıdur: 
Bunun faaliyet d~vri ilkb,.'ı.•rla 
başlar, ha2ı~rJtda hızlanır ve tem
muzda bile:. Bu seneki bi;rs:ı ku.. 
yudatına göre 1,197,165 kgr. koz~ 

satılmıştır. Bunun 24,103.400 kgnnı 

tohuınluktu:. İyi kozanın kilosu 

77 kuzuştur. İpe<: 11 hra 3~ ıl~ 

11 lira 3 . ·u.-uş ar:ısında satılmak.

tadır. 

O'IU BEN 
- ' • ' • •• - ' • >; ·-·; •• \ ' \ ı' .•. , ,,,__. 

AŞK, HEYECAN ve IHTİkAS ROMANI --
T e t r lka 
N . 71 

S.-lım. Giıltekinin lşlerıne daha 
dogrusu saadet.ne engel olmağa 
baı;lam!i'ı 

Bey m, bu gömil ışı ık. mizi 
de kote.ı~ kadar götuzc-cek ! 

Diyord.t 
Sdunın h:ıkkı vard ı. O, niha -

yet en bli)'ll k, en meşhur zeka -

!arın bıl~ günün b ırınde durdu -

ğunu bil•yrrdu Gültekin de Çam. 

lıca eteklermde güze bır kadının 

esirı olmu~. zekası, hafızası, gö -

rüıleri.. Her şcyı, güneş kaışısın· 

vezen: laken iler F. 
&EATELLl 

da eriyen hır avuç kar gibi eriyip 
sönmüştü. 

Sellin; 
- Artı:, siz hiçbir şey düşüne. 

mi)rorsunuı 

Diyordu. 
Gültekın gerçek yarını düşü _ 

neıniyecek kadar sersem lem iş ti. 

Gözü Her'' ıU göremiyor, dımağı 

felce uğr:ınuş gibı hemen hemen 
hiç de ış ıenıiyordu. 

Gültekin bir akşam i~tkbalini 

düşünürken, bırd~nb ırE' ·ıücudün 

de bir ürperme duydu: 

2 ecnebi 
Arteziyen 
Kuyusu 
Mütahassısı 
Bugün 2 kuyu açmak 
Üzere şehrimizden Lü-

leburgaza gittiler 
Lüleburıa.ı: kasab3sı dablmdc 

arteziyen kuyuları ~çılarak halkın 
susuz1uktan kurtarılması düşü -
nülıı:nektedir. Bu hasusta tedkık • 
lr başlama't üze c bu;.tün şehri -
mizden ec:ı-.bı uteziyen kuyusu 
mütehass»ı Lıilebu:gaza hareket 
etmiştir. 

Bu mü!~'ı.assıslardan bıri; şım
diye kad u- muhtelif memleket -
lerde 30 bin metreyi mütecaviz 
artıeziyen kuyusu açmıştır. 

Diğeri de ec son sistem Ame • 
llikarı bur,rı ve o.lıcı aletlerle mü. 
cehhez oulur.maktadır. 

---<>----

77 numara 
Bugün ilk 
Seferini 
Yapıyor 

Yeni gemi evvelki gün
kü muvaffakıyetli tec

rübeden sonra faal 
kadr6lya alındı 

Şirketihayr~vcr.iıı cHasktıy• de
ki tezgaharında eski Haliç v0lpur
Jıaruıdan -:,ireY ndcn tadilen yap. 
tırınış olduğıı 77 numaralı araba 
vapuru, evvel'ci gün yapılan tik 
tecrübelerınin muvaffakiyctle ne. 
ticelenmesi üzerın<' faal kadroya 
alınmıştır. 

Şirketin bu ilk motörlü gemis.i 
mazuUa ı~lemek.le ve içine 5 oto
mobil: alm~\:tadtr. 

77 numara b:ıgünden itiba.nn 
seferere ba.5larıakt3dır. 

lstanbul 
Radyosunun 
Gündüz 
Nt?~riga ~ı 

-
Neşriyat Dau t leri dün

den itibaren yine 
değiştiril,H 

Resmi d:ıirPle -de ç:.lışma ... aue. 
rinin sabah saat ö de O.ş.lıyarak 
bilafa.sıla saat 14 c kad:ır devam 
etmesi h~kkııdı!<i karar m'.İnJ _ 
sebel.ıle tst311bul radyosunun öğle 
neşriyatı prrıgrnrnl:ırında da ta -
dilat yapılru:~ ve bu n~şriyat saat 
14,30 • 16,3•) a çevrilm:ştı. 

Ay b.ıjından itıbarcn devlet 
idareter~nd~:tr bu m~sai sa:ıt~nın 

tekrar d~ğ·ıtıri.mes. dolayısile 

:radyo müd!ir!iiğ'..i de vdki ş;kayH
kr üzerine gündüz neşriyı;tı 

saatlerini tekrar dt'ğiştirmiş • 
tir. Yeni karar cıucib;ncc ~3:ıt 
14,30-16.30 servisi lağvoluıımıış _ 
tur. Bunun yerine yine saııt 12,öO 
da başlıyun v~ 14 te biten eski öğ· 
re neşriyıı~ı aynen yapılacaktır. 

Bu y<?ııi kararın tatbikın&, dü;ı. 
den iti!ı~~n başlanmıştır. 

- Bentm sonum nereye vara • 
cak? .. 

Gültek\lwı bir miktar parası 

vardı. Bu para - yalnız olsaydı • 
belki on~ bir müddet daha idare 
edebilirdi. Fakat, ba~ında bir de 

Selim varttı. Onun tütünü, yıyip 
içmesi, ~eb harçhğı.. Bütün bu 
masraflar Gültekinin üstüne yük. 
lenmişth 

Gültekın, Selimi yanından u -
zaklaştırırsa, d•hl çok rahat €de. 
ceğini düş:i.ncl'i. 

- Nasıl yapn alı da bu baş be. 
lasını dzfetmeli?! .. 

Düşündü. .. Düşôindü. bir kolayını 
bulamaJı. 

Selim çarçabuk uzakla ş t ırılacak 

ve he rşeye kanacak h '• 1 :n clP. 
ğildi. 

Gültek;n, [.: ,,ı .,., kırnıak da is. 

temiyordu. Birrok kan!ı, pürü:iü 
ve karıc::ık .sicr" o .ıuıı 1 a b ı:rabcr 

girmişt .. Seti 1n kıl 1 p eıdc·~ck olur-

Hayat ve okakl 
NAIIlD SffiRI 

Bir zamanlar Akagündüz ken. 
disini sinirlend' ren şeylere dair 
esbabı mucibeli bir liste hazırlı. 
yarak her gün b!r maddesini ga. 
zetelere sunardı. Listesini bitire
rek mi, yahud bitirmeden mi bu 
işi bıraktı l:ıilmiyorum. Fakat 
şimdi ben de böyle bir liste ter. 
tibi.ne başla<am, ilk madde O~Jrak 
en yaşlısı on ikisin i süren bir ta. 
kım yumurcakların sokaklarda a. 
vaz avaz bağırarak murabba şe. 
kilde ve yayvan bir takım teneke 
kutulara koyup sattıkları nesneyi 
cHayat, yeni hayat. ve •İşte ha. 
klik! yeni hay•t!• avazelerile ·sat. 
malarından şikayet, bundan fer. 
yad ederdim. İnadıma ne aldım, 
hatta ne sordum, hatta ne baktım: 
Bu nesne şeker midir, çikolata 
veya karemela mıdır, malumatım 
yok. Fakat neden, niçin ve nasıl 
yeni hayat oluyor! Evet, isimlerle 
müsemmalar arasında tezadlar 
bulunması minelkadim vaki bir 
keyfiyettir. Umumhane aliftesi. 

nin afife, müteaddid katilden ya. 
tan herifin mazlum veya halim, 
sak.il ve geçkin hizmetçinin dil. 
her adlarını taşımalarına kadar, 
adının manasile hüviyeti arasın
da zerre kadar münasebet ve mu. 
tabakat bulunmıyan kimselere 
her gün tesadüf olunur. Likin ka. 
remela, şeker veya çikolata ol • 
duğunu bilmediğ"m bu naçiz ma. 
ta• ile haıat 11'3sındaki farkı bir 
türlü kavramı~ değilim . 

Murabba ve yayvan kutular i. 
çinde oturup en yaşlısı on birine 
on ikisine basmış satıcılar tara _ 
fındıı.n dolaştırılan hu nesne ~eh. 
rin bütün cadde ve sokaklarında 
aradabir bu çocukların dilencilik 
öğrenmesine de vesile veriyor k\1 

- Efendi amca, kırk paraya bir 
hayat alır mısın?. 

Diyen çocuk karşısında bu ha. 
yat levhalarının tezadma insan 
hakikaten mütehayyir oluyor. 

İşte, ben de onlardan birisiyim! 

.Aiti 
Sent!-ye 
MahkQm 
O ldu 

--------- -

Pazarı k yasak ! ... 
Pazarlıksız satış mecburiyeti 
kanunu vilayete tebliğ edildi 

Şehriminde Eylülün 1 inci gününden 
itibaren tatbik edilecek olan bu mü

him kanunda neler var? 
Eylt1lün birinci günü tatbik 

mevkiine girecek olan •pazarlık. 
sız satış• hakkıwlaki kanun Vi -
!ayete tE>bl ' ğ edilmiştir. 

Şehrimizde ilk defa gıda mad
deleri ıiz;ırınde tatbik eclilecek, 
sonra di~er bütün maddelere leş· 
ro1l edilecelı: olan bu müh:m ka.. 
nu.n bü ,ün tüccar, dükkiıncı ve 
satıcıları alakadar etliği için ay
nen yazıyoruz: 

Madde 1 - Bu kanunun hüküm, 
lerinin tıı.t':ılk edildiği yericrde 
veya bu kanuna tabi tutulan macL 
deler hakkınd .~ perakende ticaret. 
le pazarlıksız satış mechiridir. 

Madde 2 :- Perakende surette 
satış y apıaıı dükkanlar ve mağa
zalarla ~aır sntış yerlerinde satıl~n 
maddel~r üıerine bunların fiat -
lannı ve ~yrıca v•sıflannı göste. 
ren bir etil<e~ veya başka birer 
:işaret konulur. 
Malın mah:yeti etik.et v.:ya işa. 

ret koym1ğ• müsaıd olmıyan hal
l!erde, halkın görebileceği bir ye
re liste asma{ suretile de o malın 
mahiyetı ve !i&tı halkın ıttilaına 

anolunması caizdir. 
Madde 3 - Pazarlıksız fiat ve 

ayrıca v ıs•f'ad .• •n biri veya iki~: . 
nı gös~eren etiket yahud işaret 

korunası mt'Cburiyetinin en evvel 
hangi -yerler1e, hanı;! ticaret ~u
belerinde ve hangi maddeler hak
kında ve ne suretlerde tatbki ed.i. 
leceği !kt•s:ı i Vekaletinin teklifi 
üzerine icra vekiller; heyeti ka • 
rarile tayin olunur. 

Madde 4 - Bir malın !kinci 
maddede yaıılı olduğu surette tes
bit edi1m'ş olan fiatından aşağı 

veya yukarı f;aııa satılması ya -
saktır. 

Madde 5 - Pazarlıksız satış 

mecburiyetiı•ı> tabi olan hakiki 
veya hükmi şahıslar kcndiiı.kle _ 
rinin vev ~ teşeküllerin memur, 
müstahd~m ve hissedarlarına. nis.. 
nisbetini evvelden belediyeye bil· 
d.irm<;>k şartilc, maddeler üzerine 
koydukları fiattan tenzilat yap -
makta s1'r'1Psltirler. 

Madde 5 - Mahiyeti itibarile 
veya kanune'l paz~rlıksız bir 
fi.ata tabi tutulması mümkün ol. 
mıyan satısl.• • hakkında bu ka • 

de bunlarda yazılı miktardan aşa.. 
ğı veya yuka:ı fiatla mal satanlar. 
dan b~ lirada'.l yirmi liıaya ka -
dar hafif pııra cezası ı.lınır. 
Y~•rıld fınralarda yazılı fı:t

lerin teke:r<irci halinde para ce. 
zasile beraou dükkiln, mağaza ve. 
ya ticarethanenin bir hafta kadar 
kapatılrn~.sına da karar verılir. Bu 
mddede ya.,!ı cezaya çarptırılan
ların isimieri dükkan mağa?a ve
ya ticanthanelefrı halk tarafın. 
dan kolaylık!a görülebilecek bir 
yerine asıl•cak yafta ile ve varsa 
mahal'li bir gazete ile de ililn olu. 
nur. 

Madde ~ - Sekizinci maddede 
göst.erile'.1 cezal,ra o yerm bele -
diye encürnenleri tarafından ve 
usulü dairesinde tutulmuş zabıt 

varakası PS1'i tutul•rak karar ve 
rllir. 

Para cezala.-ına dair olan cezalar 
kat'ldir. Hi~bi: müracaatta ıtiraz 
kabul olun1rı:ız. 

Dükkan m~ ~~'' ve ticaretha • 
nenin kaparunasına dair ola<!ak 
kararlara karş• kararın tebliğ:ndun 
itibaren üç g:i~ iç:nde en büyük 
mü1kiye ~mirın~ itiraz olunal>i • 
lir. İtirqz yı~ı ile olur İtiraz üze
rine veriJ.~ce ·. : karar kat'l oiup 
bunun ıb.; 'ı" .1 I ehiçbir merciye 
müraca~t <'dilemez. 

Madde l? - Bu kıınun hüküm
lerine gör~ ııhnarı.k para cer.alan 
mahhalll bP.ledıycl"re a:ddir. 

Madde 11 -- Bu kanun bir Ey. 
!ı1l 1938 tarı'.ı · ndcn muteberdir. 

Madde 12 ·- Bu kınunun hil _ 
kümlerine icra Vckileri heyeti 
memurdur. 

• 
ır 

Rica 
31 temmu' pnar günü büyük 

adada Niunı caddesinde içinde 
bir miktar par& il~ mekteb vesi _ 
kası. askeri vesaiki, hüvi~et va. 
rakası ve dıger bazı fotograf ve 
kartlar bulun:ır. bir cüzdanın za
yi olduğunu annış. b.ılanın pa -
radan gayri diğer vesaiki gönder. 
melerini rıca ettni~tik. 

İhtilas v~ zimmetine """' ge _ 
çirmekten rnçıu Bakırköy " ' ver
gileri xıbık memuru }'cyzinin 
Ağırceza mahkemesinde devam 

etmekte oln duruşması dün bit • 
miş ve .car•r tclhım <:dilm<~tir. 

Karara gôre Feyzinin av vergısi 

olarak tahsıl ettiğ : paral~rdan ~05 

liravı hile ve tahrifat yapı!!ok :;;ı. 

reti!e ihtilis ettıği ve 713 lirayı da 
adiyen zimmetıne gecirrliği ya _ 

pılan durusma11 netıc.:.s•nde s:ıb 't 

olmuştur. 

ı nun hükilmlerı tatbik olunmaz. Filhakik-ı yeçnlerde zay! bazı 
evrak ve ve ;ıi't gönderilmişse de 
bunlar !:>aıbsm,1 aı lıl"r. Asıl a _ 
ranmakta '>iup -~~ehmed Yalıid""1.. 
din. adına olan bu €Vrak ve vesa
kaları bul-ınla. ın gazetemiz yözı 
işleri müdürü Va'ı.fd Ramiz ~;lına 
posta ;le g}ndcrmelerini bir kere 
daha insı.ı;yct namını rica cdP-

Madde 7 . - Belediyeler, bu ka
nun hüırum;e · '~in t1tbik ve ta • 
kibine mı.itealii'< işleri görmekle 
mükelleftirler. ı 

İktıs•rl. Vekalet. bu tatbik ve ta· 
kib hususlarını t •ft~ ve Mtır:ı.k~
be edeoilecc~, gibi lüzum gördüğü 
yerlerde veya lüzum görülen bazı 
işlerde doğrudan dc&ruya tatbik 
ve takib i'J"' r :n! yapmak üzere me
mur tavzif edilebilir. 

Neticede F~yzi ihtilas ve ziın· 

met suçlarınch:ı dolr.yı a)rı ayrı 

ol'mak S'~retHe cemar. 6 sene 2 •Y 
20 gün ağır hapse ve o kadar nıüd. 

det kanuni ınahcurıyd altında 

bulunmıya, müebbedcn amme h;z. 
metlerinden mahrumiyetin<.-, ıh _ 
tilas ettiği 3o0 lirıcyı cdem~ğe ve 

bir o kad.t~ da nakdi cez:ı vermeğe 
ve bun'lardaıı baş.ca 2imn1etine ge- 1 
çirdiği 713 !iı·ayı dd yine od~m~ğell 
mahkum cdi!ıniştir. 

Madde 8 -- İkinci madde hlik.. 
müne ~Ör<? satılan maddeler üze • 
rine fi.atlaf!aı ve ayrıca vasıfla -
rım gösteren etiket veya başka bir 
işaret kovmak yabud liste asmak 
mecburiyetine rıayet etmiyenler 
20 füava kadar hafif para cez:ıs:ıe 
cezaandırılıdar. 

Etiket oi<icı,ltı ve liste astığı h:ıl-

sa, ilk işi Gültı>kir.i polise vermek ı ruklarını sıktı: 
olacaktı. - Ya o öıecck, ya ben .•. 

Buna ş • ıı,ıh? nı; vardı? 

Selim elbetı? bunu yapacaktı. 

Ve Gült,'<in kendısini t~rslediği 
zaman: 

- Hayatın benim elımdedir! 
Dediğini de unutmamıştı. 
Selim '".:!im ma.a..sıle Gültekine 

erkasını dayonustı. Şaka farzında. 

- Sen çauşıp bam bakacyks,n! 
Dıye Gül •ekine nasıl bel bağ • 

tadığını da soy.emekten çekin • 
mezdi. 

Gültekın de b-ir gün ŞJka olarak 
ona: 

- Sen benun nikahlı karırısın, 
Selim!B~n senden ayrılamam. Bı. 
zi birb ı ·tm;zde,-, ancuk (ılı.im &yı· 
rır. 

Dem :ştı. Gültekin bu sözü ha. 
tırladı. 

- EYet, d~d , bizi ö 1 ümd~n b~ş· 

ka b;r kuv•let ayıram ~ z. 

Ve ayn:ı'lı-ı önüne geçerek 'um-

* Ayten o gün kulağındaki ıncı 
küpesinin b 'r tckıni kaybetmişti .. 
Köşke ı:eJd;ğ! zaman canı sıkıl -
ınıştı, fabt Gültekine belli etme. 
meğe çal~ıyordu. 

Gültek;n bu neş'esizEğin SC'be. 

bini sordu: 

- R•natsız mısın, Ayten? 
Genç k•dt'."l calı bir gülıi~le: 
- Hayır, ded., küpemin hır te

kini dün kaybetmişim. Nerede 
kaybolduğunu bilmiyorum. 

Gültekin için için güldü .. 
Sonra hirdeıı müteessir göıü 

nerek: 
- Vah vah, dedi, belki bur<.da 

düşürmüşsıinüzdü~. Şeyle bir a _ 
rayalım >stuseniz!. 

Geniş odonın her köşesini aradı
lar 

Bulamadı la~. 

(Devamı tıar) 

riz. 

On lkt 
Sene 
Hapse 
Mah~Qm oldu 

-

Çatalcanın Istır:ınca köyiinoo 
beraber yaşadığı Ayşe ismiııdt:ki 
kadını elinden alnıa:mıa muğber 
alarak Sab~i ism•nde birini taban
ca ile öldıirc'."l kömürcü Fettahın 
bir müddettenbcri Ağll"cez:ıda de. 
vam eden muhakeıne;si bitmiş ve 
dün karar tefnim edilmıştir. 

Karara göre hadise esnasında 

Sabrinin sopa ile vurmuş ve kü
für etmek sureti!~ tahr ik ettiği 
ı)'Olundaki müdafaa vaıid gfrul. 
memiş ve Ayşenin Fettahın nikah
lı karısı old>ığıt sabit olmamış ve 
Fettahın Sahr;yi kasder. öldii.rdiL 
ğü anlaşılmı~lır. Netkede 1<atil 
ceza kanununun 448 inci m•ddesi 
mucibince 13 sene atır hapse fa. 
Irat hildised' hııfıf tahrik mcvcud 
olduğundan bu müddetin üçte biri 
tenzil edıler~k 12 sen4 ağır h~ı,ıse 
mahkum edUmiştir. ·-- . ···-· 

K ALB E 
G i R EN 
HIRS I Z 

lt alya ve Pa~a:~ 
Yazan: Ahmed şilk ril ~. 

İtalyanın faşizminin nazi ıt" 
·· J etJll 

çılı.k nazariyesine temayu at• • 
üzerine, italya ıle Papalık uıJli' 
sındaki münasebetleri gerg b;ıl 
tiren periyodik ihti18Jl•rııı J;}-

]t:al• daha çıkmış oluyor Papa, ~ 
llğe aykırı bulduğu bu nazar b~ 

· ve 
ağır sözlerle tenkld etınıŞ d~~ 
nun, Almanyayı taklid ~! # 
nu söylemiştir. Her yaptığı ıl"' 
orijinal olduğunu iddia edeli ~~ 
solini de bu taklidcilik ith•ın' ~ 
şısında pek ziyad~ hiddetJen~ıl~ 
Papa tarafından söylenen;,. 
rin •saçma• olduğunu bild' dıl 
tir. İtalya ile Papalık ar.ası;,(ibl 
ihtilafların çok nzun bır dal~ 
vardır. Fakat bu ıhtiliifl•r 

· ıerC siy ast sahaya ve prensıP I' · 
hisar ettirilmiştir. Alakadar~ tı
hıslar hakkında hürmetsizlı ıı:ıt 
de eden bir mahiyet alın•~ •"' 
Papalık He İtalya devle1tı f,,.ı 

sındaki münJsebeUer,. ı . ti. tJ 
1929 itiliıfile tanzim edılın~ ır6' 
ıtilaftan evvel, tam 59 se~~ !)I' 

nasebetler nkıt~ ha}!ndeY \~ 61' 
ha doğrusu bugünkü P•P3 Jll t 
leti mevcud değ:Jdi. tıalv9" --" 

" m• ıltne geçmezden evvel, ,,.o !t•~ 
ri Papanın payıtahtı fd ı. nart"'° 
1870 Fransız _ Prıısya rrıu f1 f 
sinde Papayı himaye e~e~t•dl ~ 
sanın mağlubiyetinden ıst ı pıl" 
derek Romayı işgı..1 etti v: il'" 
tahtını da Torino şehrirıd~ fi 
maya nakletti. Bunun ijzt ıd~f . o ..ı 
pa, İtalyanın elinde esır r•f" 
nu iddia ederek Vahlk•11 .., d• 
kapandı ve öliınciye kad •~ııt',ıı' 
saraydan dışarı çıkmadı: dt '<I 
sonra secilen Papalar içı~ t ~ıl" 
dilerlnl Vabikan sarayt IC~e ~ 
setmek bir teamül oldU- dt.,ı.1 
birliğine havuşan İtalY~ deo t 
egirliklerln 1 kendi!iklerill Jıl ~· 
bul eden Papal:ır arasınd• ııı•l 
nasebet Musolinln!n ı:t~· 
kadar bu şekilde deva".' reirı' 

Musolin! İtalyada faı;iSI ;ıe ff 
nl kurduğu zaman, ltalY9 rırıl ~ 
pahk arasındaki ibtilAf ~· rı ~ 
sır eskimiş bulundu~tl. 8 

fJ>' 

lı~d şeklini kavlıetınistı .. ıf;I 
d"f11 "' faşist devletile valnıı 1 

1 
~ r· 

lelerle meşgul ol•n P&P3 1 
0ı b 

sında yen! ~htililf cıktı B~ı İl' 
anlaşma meYcut olmaın•~ ı', 
ber. liberal devlet kadr 1,ıı ti 
de katolik papaslaruıa "10 ~ 
ve vazifelerin faşist d~"d~· i'j 
mile telif edllememes•Y Icl' 
llf prensiplere day&Jlrn'~ 
Papa. geneli ğin tal im "~ il~ ti" 
sinde vazife almak ;ste<I• <JI. af 
tada kıskanc d:ıvranarı f~ t ~ 
let. hl\ vazifenir. kendi<'~;! ti" 
t .. b tti·· k · d. tııtı ·-_.ı u e l(ıne ar.:v ' · ,,,.. 
dı ve derinle<!'. Nih•'-et l''~ 
11 su bat 1926 tarihinde~ f'~ 
bir itilaf imzalıvaralt:. 1 ;;l{I ~· 
sindenberi süren bir •":ci.1;:... 
Jetti. Bu iWaf. •·alnız ~ f 
jimiyle Paoalık arasın ,~ı· J 
anlaşmazlıkları t>all~"'tik ~ 
mıyor. Paoanın b'r c•f. !ı~~ 
arazi icinde mii<takil :;.~ ~ 
dar oldultunu kahtı! ·~·~t 
ınış yıllık ihtilafı da "'1ı~~ ;tf 

dirivordu. iste P•n•lıkıı•" t.ıJ ~ 
dokuz yıl evvel imz•I• f' ı1 
lafname ile k:ını 1ınu<tı1

1' ... ,.-1·. ·tı ,. ! 
Papanın bir kücük cı "'b" 

• .... bat 1 .ı topra~ı ve be- vuı '". ~·t~ -~' 
makla ber•ber. bütiın. 11 • .,et · 
üzerinde nüfuz vr ssl• ~.-e ıl,, 

··ıııt . ~ 
ası da vardır. Eu u ,1ı ~ 
hiyetin hududlart Fr•:;. •4 -1 
bındanberi .O•rlasııı• ?< ıi ~t 
Pana. hala. Fas1"t ve ,:~ ;ıll 
telakkisinde vari o! ııı~t• ,ıf 
!ar ileri sürmektedır. ·;ı11'~ 
Alman yadaki aazi re'tııl''~.,. 
panın arası açılnııstır. j'I ıl/ 
fasistliği kato!ikli1' il• ~:r. ~( 
kolay olmamak!• bera l ~ır 'r' 
llni, dokuz seneclerıb~r 1,ti~ ~1 
rei maslahat• "'vn•etı oJin';_,tl" 
mekte idi. Fakat. -,,1ıı_:11,~er ,ı' 
manva ile sivasi rrı~ rt;iıı', ,' . . . . "ki ~ 

takviye etmek ı_ç•" · . ıeh'~\~ 
sındaki bPnzerl klen rı>İ ı Al 

tirdikçe. İtalvan fa~~,, ~,, J 
milli sosval'zmirıe do rk,.ıl 

' 1"' 1 
başlamı tır Bıı ""·" del~ t 
bi ana prensiolerde • 1~e~ "rıl T•' 

yi\rüvü•lerıle bjle ~" ,.;) '• ) 

Almanla~ın .. ' ~.n' .. :;~,ıı 01-i~ f./ 
bir a~kPrı vuruvtt tl ıterft! ~,' 

1. • n ıı 
lumdur Musn ın · ~ · ı•"' 

sııı • 1 
(Devamı 6 ııı<1 



1 akında Balikesirde Esnaf 
~eni bir şeker fabri· cemlyetıerlnin 
kası kurulacak . 

lktısad Vı k .1. . / . Yenı hastahaneye e ı tnın gaze emıze 
~ be gana tı Yardımı 
llhtel'f 
Şak· 1 tnes'eleler hakkında izahat veren Bay 

ır Kesebir bu akşam Ankaraya gidiyer 
. t.,,,"1lti .. 
l't d V l!Un şehrimize gelen 
b~ ~kıh bay Şalı:ir Kesebir 
~tı .. ve diın ilı:i muhtelif ~&e-

uıe.· 
-.nde meşgul olmu§tur: 

... .... 

bir lı:aç 3Wı evvel Gıı-esonda re
isliğinde toplanan cFındık kon
gresi. nde ahnan kararlar hak
kında Vek·ı, izahat vermiştır. 

Bu ;ç:imı saat 4,30 dan 6,SO a 
kadar 2 saat sJ.rmilştür. 

İktlssd Vekılimız bi!Ahara oda
dan ayrılmış ve bn sıra da ken
disile ıtörıişe;ı bir n:uharririmizin 
muhtelif suallerine karşı şu beya
natta bulunmuştur: 

- •onguldai< kömür sahar,ında 
lY apı!.an tetkikler sonunda veı ilen 
kararlar peyderpey tatbik olun. 
maktadır. 

Bunlardan bir kısmı hilkfune
tin vereceği yen; kararlara bağJı_ 
dır. 

2 inci hilyüa: şeker fabrikasının 
mşaat et;idlerı il•rlemi;tır. 

Yakında Balıkcsirde yeni bir 
şeker fabrikası inşa olunacaktır. 

Almanyadan getirilen 
yeni bir cihaz dün 
hastahaneye kondu 
l ağustosvı Türbedeki yeni biıı'.l

sında açıl'lraıı: olun yeni ıeınaf 
hastanesi) için her cemiyetın yıır
dım ettiğini yazmıştık. İstanbul 
kasablar cemiyeti de bu maksadla 
hastaneye yardım etmeği karar .. 
laştırmış vt. Alnıanyaya son sıs -
tem bi:r •Di yemctrh cihazı ısmar
lamıştır. 

Bu cihaz evvelki gün İstanbul 
gümrugune gelınfştır. Dun de 
gümrilkten çıkarılarak yeni has
tane bina$ınd~iti yerine konul .. 
muştur. 

Sovyet Rusyada 
Yapılacak 
Tedkikler 

l ram vay vatman· 
ların ın parası 

Tramvay şirketi vatmanlnrııı 

ve hat ür.~: ıade çalışan diğer müs
tahdemlerin yıllardanberi ş:rket 

taavün sandığın~ yatırdıkları pa
raları geri vermiyormuş. 

Vatmanlar hem Nafıa Vexalc
tine, hem de mahkemeye baş vur. 
muşlar. 

İnsan bu havadisi gazet~de o
kuyunca gayri ihtiyari: 

- Ve minelı;ar<ıip!. 
Demeken kendisni alamı) or. 

Ayaklar:na kan su ıninceye ka. 
dar arabasının başında kalan, gece 
gündüz ne n'2d:~ bilmeyen zaval
lı vatmanın şirket kasasına sade
ce bir eroane~ halinde bırktığı 

para üzerioue şirketin ona kata
cağı ve sahibine vereceği paradan 
başka ne alaknsı olmalıdır ki şir
ket bunu vermemezlik etsin? .. 
Meğer bu şirketler nev'i şahsına 
uygun şi•·1<etlermışı. 

BÜRHAN CEVAD 

Efes 
Vapuru da 
Geliyor 

lı ~,~d V İktisad Veki!ım;z bazı yerlerde Ô 
~ ekili Şakir Kese bir çimento buhranı olduğu ha kında nÜmÜzaeki haf ta Dİr 

dt •y ~· çıkarılan şayialar hakkında da Maarif heyetimiz Mos-
l'ıir1t ır ~esebir dün saat n şunları söylemiştir: k h k d" 
~ill' Ofıııne gelmiıth. ovaya aıre et e ıyer 
~ \t~libir müddet kdian ikti cBugüo için bir çımento buh- Sovyet Rusy~da köyciilük hak-
tfıg ııı~- ~1.ı: bill!ıırs yanında ranı yoktur. Memlekete hariçten kında tetkiki~: de bulunulması MR-

Almanyada yaptırılan 
bu körfez gemisi bir 
hafta sonra limanı· 

mızda elacnk 
~Cıı h IUJiı bay Cemal ziya o!. çimento idhaline müsaade olun. arif Vekdletınce kararlaştırılmış-
~·- ad muştur. Ve İlk parti çimento da ""' in ... , ~ aşağıya Ticaret oda- tır. Bu m3ksad:a ilk tedrisat u .. 

'l\eoı: ·u~Ur. gelmi~t.ir. mum mlidür'i B3 v İsmail Hakkı, 
~tibi 1~t odasında; oda umum1 Bu su.-etle buhran gderilmiş- önümüzdeki haft• içir,de bir he .. 
~ ticlltt-t'\at Nızamı Düzenli ve tir. yetle benber şehrimizden Sr.v -
'*ı l>e~ınunı müdürll bay müm.. Yarın akşam (bu akşartı) An_ yet Rusyaya hareket ede~ktır. 
~~lind de lştlrakile Vekilin karaya hareket edeceğim ve bir Heyetimiz, aynı zamanda Mos-
~. e bir toplantı yapılmış- hafta sonra İzmir fuarının açılma kovada açılacak olan cbüyük köy. 
l'ohl töreninde bulunmak üzere İzmrie cülü.k serg:sio ni de ziyaret ed<! .. 

~ antıd 

Vat~~;w ;~ -.ı""·' ;;,ika 

t biletcilerin derdi ~~f1f;;:; 
l'q'nv /ı · • k t l 6000 aileye Almanya-h · ag ame esı $lr e a eg- dan g~tirilen trahctm 

111e istihkak tf a vasz açtı / göz ilacı dağıtıldı 
~ll'ltleler· istihkakları elan 209 bin liranın 
''desi · ·' k"I d " t d. 1 4 ıç1n ve a ete e muracaa e ıyer ar 

~'-nbu1 1 ~ vaı tramvay §irketinde ça-

>'~ ~~~ ve biletçiler:n m~h.. 
~'§!ılı l"..ıuıacalt eJeceklerini 
~lJh . 
~ ~taki kaıar tatbik olun
~t ~ı '<atn•anlıırfa biletçiler 

dıı. fYhıne bir dav;. açmış. 

ı"':~rıca ı, 
.;_•tı k arıa VeUletine de mü-

h~·"ııı._.:rarl~ttırrnışlardır. 
ı...."'iiıa/ ~ustahdimlerinm bu 
-ııı.ıltııı.ı:tiarı şu esas üzeı·inde 
'll,tıı ladır. 
~ "ay . 
ltı ~e h~ırketınde çalışan vat
lıı >clıaı, letçılerden • Teı.vün 

ı '", l>·in· 1 d 
~ \ ı '°~Jil~ ~ maaş arın an 

lıı._ 'dı.1 - 1 ''· delerden şimdı .. 
"! ~ı ' •ısc. bin lirıı toplan-
-'ı}ı1c:nınaktadır. 

aıneleden ceza olarak 

kesilen paranın yekunu da; 29 
bin liraya balii olmaktadır. 

Amel~ler; İstanbul tramvay 
şirketini de Nafıa Vekfılcti tara.. 
fından s1tın alınması mevzuubalıs 

olduğu şu günlerd~ İstanbul tram
v~y şi:r!teti müdürlüğüne müra.. 

caat ederek bu paranın - ıstilı .. 
kakları n;s»~tinô~ - kendilerine 

taksim ve tevzi olunmasını talep 
etmişlerdi~. 

Fakat İstanbul tramvay şirketi 
müdürlüğü; bu müracaatı; rt d
detmiştir 

Bunun üzerıne; tramvay ame. 
lesi mahkeme müracaat ederek 

cıistihkak davası• açmışlar ve yu
karıda söy!~Jc~ımiz gıbı; Nafıa 

Vekaletind~n de istirhamda bu-
lunmağı kPrarlaştırmışlardır. 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARA YEL 
~ltb. 'I'ıırilıı tefrikası No. 60 

ı:-"l•:tan ve Karadağı n ayaklanması 
~~.... alakadar b ilfl etmiyordu ı 
~ ~ eı, at 
, lJ~lJk ını ınaıyeUndc ge-
"'a ltıh·ı 

·•~ a' '<oş~0 1 e te\•di ettikten 
~n tıı~ıı!,rdı. Etrafa gôz ku

\apı"av 1 ~ •~c Hafız Mehmet 
~u:a ınııı, ~!ışın giırd.iğiı için 
h ~~•zatıı._ ·•tı. l\ıısaliri karşıladı. 
~ •\tı. s!,0'~ek ıstrdiğ, mu-

lılıır; )aver ~e;am ••bah-
d ' lnab .n ' 

tıı.~ taz.,,
1 

"Y :ıciye: 
"d 'il;! 
1 • tı:ıı hazrctlcr:r.ı gör_ 

şahın soi tarafı gerisındc dalgın, 

dalgın ot:ırn 1 ve yaverin gdişın
den yüregi oynıyan Ali p3şanın 
kufağına eğilerek fısıldadı: 

- Zatı devlcterinizi, ser rnvar 
paşa hazretleri görmek dilerler 

Ali paşa; huzuru şahaneden seL 
lemehüssclaın miisaadesız k.ılka

mazdı. Padişan ıradesi lazımdı. 

Halbu<i padişah, büyük bir me-
' "'h." d d U 1 •tlr 1 rak1a. ~<~nelini gi.u('~e kaptırnıı5 

ıı" drrhal · · -, ıçerı seg.rt_ bulunuyordu. 
b::ı.~ona g.rd .. Patlı- Şiındi; durup, dururken nası1 

Trahom m ;icadele dispanseri 
tarafından Gaz;aııteb ve civarın .. 

da hastaların fazla tehacümü do .. 
layısile izd!ha~a mlni olmak ve 

ağlr hastaları daha iyi ve ihti .. 
marnla tedavi etmek imkanını 

bulmak için göz hastalıkları ha.. 
fif olan ailelere hususi şijelerde 

ilaç tevziine başlanmıştır. Bu şi. 

şeler çok pratik ve sağlamdır. 

Sıhhat Vekaletince Almanyadan 

hususi olarak getirtilmi§tir. 

Her aile bu şişeleri bir sene 
müddetle muhafaza etmekle mü .. 

kelleftir. Şişelerde ilaç bitince 
dispanserde yeniden doldurul .. 
maktadır. 

Gazianteb dispanserinde bu se
ne 3000 aileye şişelerle ilaç tevzi 

edilmiştir. Ayrıca şehrimiz çev .. 
resindeki 6 köy tedavi evlerince 

civar köylere tevzi edilen ~e .. 

!erde ilaç 3000 i bulmuştur. 

olur da bu ceJallı padişahtan mü
saade istivebili.-Jı. ya, kalkıpta: 

- Ne rahatımı bozuyorsun; ya
ver gelmi.ş ise, gelmiş biraz sonra; 
bu işe bakamaz mıydın, diye ... 

Tekdir ederse ... Mecburen, boy
nunu bükr1üş duruyordu. Esasen; 
gilreş fi!.h seyrettiği ·yoktu. ra
dişahın zorıle seyre gelm.şl V<! 
oturduğu müddetçe kafasının için 
den Sırbi~tan ihtild!ını, serdara 
verdikleri emrin tamamile geti
rilip gctirôlcnıedği Sırbıstan ih-

til3.lind~n sonra; Girid isyanını, 
ne hale ,.~ ne şekil alabıkccğcni 
mülahaza edıyor üstede; kısa bir 
zamanda üçyü~ milyon altın !ıra
ya varan devlet borçlarırır· ver· 
dı~i nğırlık karşısında Acı] olan 
masrafl~r. ne suretle k;;r,ılık bu
labilec~ği üzüntüsile çırpınıp du
ruyordu. Paşayı, arasıra bu derin 1 

\'e yıprarıdırıcı üzüntülerinden 
kurtaran ve hır an icin bulunduğu 
meclise bağlı .:ıldu~unu gösteren 
tek bir s~s oluvnrrlıı: 

.Alnıanyaclı inşa ettirilen •E!es• 

vapuru, 1>ir hafta sonra limanımıza 

gelkniş .>1 ıcaktrr. 

Bu vapurun 20 ağustosta ızm:rc 

gönderile~ek o far hde nçıfocak 

olan fuar m'i ıasebetile kö~fcz da

hilinde seferlere b•~laınasına gay

ret edilecektir. 

10 yıllık 
Gazeteler 
Sergisi 

Harf inkıabının onuncu yıldö -
nümü :iolay~~ile Fatih Halktvin
de son 10 yıl içinje yurdun her 
tarafında Türk harflcrile çıkan 

gazetelerden mürckkeb bır sergi 
açılacaktır. Grafil, ve istati:;tlk 
esasına dJyaııan teknik bir şekil 

ve dekora~yoııda hazırl:ınan (Türi< 
harflerile 10 yıllık gaz~tclcr ter_ 
gisi) Evin ~·atihdeki kuı ağ:ndaki 

büyük safo ı.-ıcında hazırlanmak

tadır. Son on yıl zarfında Tilrl,.i -
yenin !ıer ıurafınd~ velev bir n\;s· 

ha bile olsa çıkan ga2ctelerın hep
sinin teşhis edilebileceği bu s~rgi 

had inkılabında en mühim v~zi
feyi almış v~ başarmış oı.ın Tilrk 
gazeteciligio•n ın yıl'ık h,rih o -
Jacaktır. 

10 yıl •çi'\de çıkan ''c sergimizde 

yer alacak gazetecilerin ve 1i) bin 
nüsha bası:~" .c dai,'ltıhcak (10 
~llık gaz?tcler sergisi broşürü) de 

hazırlanmaktadır. Hazırlıklar bit
tikten sonra matbuQt erkim. için 

hazırlanacak hususi bir topl~ntı 

He sergi evv?ı.1 gazekcilne gös
terilecek tir. 

- Haydı be! Bekir; 

Mak3rnacı; Bekırın bir oyunun
dan kurtulup sevin hissile h~smı
na attığı nara id;, 

Paşa; bu naı:..::ar11, makaslanan 
fikirlerini tekrar halkalamağa ça 
!ışıyor ve Pad'şalıın haline, etraL 
taki dalkavukların liıkaydisine 

hayran kılıyordu. 
Güreş bütiı:ı hızile devam edi

yor, Sultan Aziz, Makarnacı ile 
beraber gilreşiyormuş gibi; elle
rile, başil~ bi• takım hareketler 
yapıyordu. 

Yaverin geldiği, y3rım saati 
geçmişti. Ali paşanın sabırsızlan_ 
dığ, yaver pı)anın da ha, şımdi 
sadrazam gele(!( 1: diye aşağıda, 

bir yukarı bir aşağı dolaştığı gö
rülüyordu. 
Şaka değ•\; serd3r Ekremden 

mühim ve fevkalade müstacel bir 

telgraf vardı. Makine başında da

kikası dak•i<:1>.n.1 ceyap ve emir 
beklivord•J-
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lktısadi _~es~ el~ l IAI~ 
Bu da bir mes ele Dün festival i 

g ördüm 

Kadın çorapları Evet clüo fesııvalı gördiım. tıer 
giln gazete i~?·t.le ili1ı1larını ok udu
ğum ~est\va..1_1 nlha~t:t diin bayP-
21t mejldaııırda gôrm<'i:e n'uval
fak ol ;ıbUdim. Oraya Üniv<rsıtf 
kapısın!n tam kar~isır.a yt•rlı•sı ı

rilmiş .fÜkseüçe b;r yPrc lıkaı ıL 
mış bir !,,:ı \do, mırı.i~ia ç.ılı. ordu 
Ve etrafnu.la yava~ ya\a .. lıi:>lka

sını genışletl'n ve ckserısını ""· 
cuk, gen; l<ıı ve kadınlardan .nü
rekkep bir dınkyic ı kal"lıalı~ı 

meydana nk!n ediyordu. 

. 
1 

t 
Sık sık yırtılan ve hepimizi avut 
dolusu masrafa sokan kadın çorab. 
Zarı ilk alındığı zaman ayakla im 

kadar şık ''C giizel d<ınır 

Geçenlerde, B•şvekilimiz Celal 
Bayar, yerli mallar sergisinde 
trikotaj paviyonunu ziyaret ettL 
ği zaman: 
•-Neden kadın çorablarını fena 

yapıyorsunuz. Bayanlar s;zden 
ıikayet ediyor. demişti. 
Başvekilimiz, çorabcılara bu 

suali sormak suretile, her aileyi 
alakadar eden mühim bir mese
lenin üzerinde durmuştur. Çün
kü kadın çorabı meselesi de, aile 
bütçesinde, elektrik, havagazi, O

dun, kömür ma,rafı gibi bir yük 
teşkil etmiştir. Bu mesele, yalnız 
orta halli aileleri değil, fakir ai
leleri bile alakad•r eder. 

Çünkü en fakir aile bile. h~tt~ 
bir amele kadın bile, pazar günü 
olsun, ince bir çrırab giymekte -
dir. Bu itibarla kadın çorabı me. 
selesi ,umumi bır mesele haline 
girmiştir. 

BİR FABRİKATÖRE GÖRE. KA-ı 
BADAT K ADINLARDA Ml? 
Bir fabrikatör diyor ki: 
- Bayanların ~oğu çorab giy

mesini bilemiyor. Çorab giymek, 
yemek pişirmek kadar mühim bir 
meseledir. Cidder. böyle ... Bu sö-
zümü, şaka zannetmeyin ... Ç".lrab 
giymek de bir marifettir. Bir ka. 
dın nasıl çorab giyilebileceğini 

bilmelidir. Çorab giymesin bil -
miyen bir kadın, dünyanın en 
dayanıklı bir çorabını giydiği za_ 
man yine yırtar. 

Fabrikatöre §U suali sorma\;: la-

Yaver paşa; sadrazamın gelme. 
diğini gönin~~; tekrar, ma'Jeyin
ci Hafız Mehmed Beye: 

- Efondim; işimiz mühım ve 
gayet müstaceldir, Serdarı Ekrem 
telgraf ba~mda emir beklerler ... 
Sadrazam paşa hazretleri neden 
teşrif buyurmazb· acaba; 

Diyebildi. M~hnı ··l bey bilmu
kabele: 

- Kendilerine, arzularınızı arz 
ettim. zannedersen', Padişahımız 
efendimiz hazrcterinden müsa
ade talebinde bulunmak intiza
rındadırlar. Nezdi şahanedrdirler. 

Yavar, mabeyincinin bu lafları 
üzerine bllmecburiye. sustu, 

Fakat; sinirlenmişti. Bu ne re
zalet idi? Koca bir serdar devle .. 
tin en tehlikeli ve mühlik devrinde 
telgraf başında beklediği halde; 
başta p~d•5a'l, biltün erkanı dev
let koç, horos, pehlivan döğüşile 
meşguldü. Rumeli ateşler içinde 
yanıyordu. Ruslar Osmanlı impa
ratorlui(unu ate5e vermişlerdi. Ri-

2ım geldi: 
- Nasıl çorab giymeli? 
- Bir bayan, çorabı giyerken, 

eline eldiven takmalıdır. Eldiven
siz çorab giymeic pek tehlikelldir. 
Bilhassa manikürlü tırnakhrla 

giyilen çorabdan hayır kalmaz. 
Fakat manikürlü ellerle, bir ba
yan çorabını giydiği zaman, ço
rabı zedelediğine kani değildir. 

Hiç farkına varmaz. Halbuki kıp
kırmızı maniklirlü tırnakların U

cu, çorabı zayıf bir surette zede
ler. Bayan sokağa çıktığı zaman 
çorab derhal yırtılır, vapurlarda, 
tramvaylarda, çorabları yırtı1< ka 
dınlara çok teszdüf ederiz. Hal
buki, bunlar çorablarının yırtık 
olduğunu bilemezler . Akşam üze_ 
ri e\·e geldiklerı zaman, kocal~ -
rile kavga ederler •Neden filan 
markalı çorabı eldın• diye . Hal
buki kabahat markada değil, ba
yanın manıkürlii tırnaklarındı - 1 
dır . 

Bana kalırsa, çorabın en büyük 
düşmanı, manikürlü zarif kadın 
tırnaklarıdır, d2min de söyledi -
ğim gibi, çorabı giyerken. eldi
ven kullanmak liizımdır. 
BİR BAŞKA ÇARE DAHA ... 
Fabrikatör. biraz düşündükten 

sonra. hatırına şu fikır geld': 
- Mademki çorablar çabuk yır

tılıyor. Amerika da olduğu giLi, 
iki çorab yerine üç çorab almak 
usulünü tatbik edelim .. 

Bir bayan, baloya, bir çaya g:ı_ 
tiği zaman. yanında ihtıyat ola_ 
rak bir tek çorab daha taşımalı_ 
dır.• 

Fakat bu ta\'~~yc edilen usu~, 

fabrikatörün işin~ gelen kurnaz
ca bir usuldür. Çünkü çorab sar -
fiyatı artacakhr. B~ndan yine ço
rab fabrikatörleri ist:fade e<je -
cek ... 

Fabrikatör necen fena çorab 
yapılıyor? Sualine bir türlü c'ddi 
çorab vermek ıstemiyordu. N• -
hayet son söz olarak. yine eYvclcc 
sorduğum suali tekrar ettim Ce
vabı şu: 

- İstediğimiz zaman, istediği
miz yerden iyi iplik getiremiyo _ 
ruz. Elmizde ;y; iplikler bittiği 

zaman, korkuyoruz. Çünkü yen:
sini almak için, günlerce kon!en_ 
jan müsaadesi brl!lemek liızım. 

Biraz sonr• bir mcting ın:rnza_ 
rasını ar:?.ed.ec•:·~ hale J?Plt.n bu 
halk kütlesi havuzun şırıltısından 
sUl)"-un, tramvayların , ot,)büsiC'rın 

gilrültiile•ındc•ı k•ırt?ıab ldıkleri 

kadar mu,'k'dcn istifade <>tmt'İ:P 
<,'8lışıyorlar ı.. 

Fakat bandonun ı ırafınıiakı 

halkadan bira2 uzakıaşttnı2 mı' 
Muzıkadan C5(!" y:-ıktu Köşt'dt:'K 

sucunun zili zatcr. ne havuzun 
yanındaki bandoya, ne d~ kah•·e
deki radyJyD pek izir vcrın:yrır_ 
du Ona yak' aştın-.. 

- Şu zili sn.;·,ır dJ ,·at&ndo. ~ar 
biraz m•Jt.. r-.... ı dinl{',sinlcr d<· rl.i.' 

Sucu ~ül~. c·< bana ~u crv;..bı 

\-erdi: 
- l3en c:kı fest ıvö1 yap1. t.,rum 

bayım. 

HALK FİLOZOFU 

Kırşe1ir zelzelesi 
Felaketzedelerine 
Yard ım 
Beyeğlu halke vi topla
dığı 2412 lirayı Kırşe
hir h :lkevlnc gÖT!derdi 

Kırşehirdcki zelzcl fc1iıkctı K.ır

şısında men>leketimız:n hH tam_ 
fında açıla.ı yarılım ddtcr:eri ınu
him mik~3;·da yckiml~r toplaya _ 
rak bun! ılı kliıket sah:.sıııa ı,~I 
etmekte m,ıttbariz bir f;ı~Jiyct 

göstermeict~ idıleı 

Bu me-;tı."11 ti::ı kendJ mıntakr ... ı 
ve üyeleri arasmda bir yaul•m 
defteri aça.1 Bey.>ğlu Halke\'ı sim· 
diye Jrad~• topladığı yeh('m, 
2412,5 lir.ıya kadar yukı.elırıi~ H 

birkaç gün evvt'. b.ı µ.ıran fe -
laketzedei~re dağıtılın>k '.ı; ue 
Kırşehir Halkevı ba~kanlığır.a 

göndermı:;tir. 

Beyoğlu Hnlkcvi bask<"nı 1o·kr•m 
Turun '>u ıeşebbi.'ü Partı gen''' 
sekreterlığinc·~ bir takd'ın~ll'e ilr 

Bu da bir selıeb olabilirdi. Fa_ 
kat iyi iplik ~el:liğ i zaman, neden 
fena çorab yapıyoruz? 

Meselenin en mühim noktası 

buydu. Asıl buna cevab vermek 
lazım ... Fabrikatör, nihayet ftiraf 
ediyor: 

1 kıymetlenditı"r.Y.ş, gôııderı•r;1 µa
ra Kırşehır Halkevi elile fcli'ıktt
zedelere tev.:ı~ baş;:ınmıştır. 

- Avrupa vi" Amerika fabr= ~ 

kalan gibi, iyi çorab yapamıyo
ruz. Çünkli iyi ;p!ik kullanmak, 
mütehassıs işçi yetiştirmek icab 
eder. Birçok fabrikalar bunu !e

min edemiyorlar. Ortada rekabet 
var. Herkes ucuz çorab yapmak 

istiyor. Fakat bu ucuzluk re'<r. _ 
betiııde muvaffak olmak ıçiıı, rena 

bam madde kullanan fabrikalar 
var. Hükumet çorab sanayımı 

kontrol etmelıd'r. Vakıa çorab 
standardizasyonıı için bir n'.zam .. 

cali devlet, hiçbir tedabir ittihaz 
etmez, üste de Avrupadan bol, bol 
istikrazlar aktederek yeı !erdi. 

Yaver paşa; beş on dak'ka da
ha, dim~ğıın kemiren biı' sürü 
derdlerln ıztırab acıları altı'ı

da bir aşa~ b'• yukarı dola~tı. 
Sadrazaın:n geleceği yokhı. Hid
deti o dcrec'l artm;ştı ki; hemen 
yukarı çıkıp huzuru padişahide 
bulunan s1d:·•zama bir pata çe_ 
kerek msel~yı arzetmekti .. 
Mabeyineı hafız Mehıncd bey. 

ortada yoktJ. Harem daıresindcn 
hazinedar usta çağırm:ştı. Nöbet 
yerinde kızlar ağar,ı duruyordu. 

Arab, ~ı pen~~ di%n durmıış, 

kapkara surı:ı üzerinde ışıldayan 
beyaz göıJ~!ıoı bir noktaya di
kerek düşünceyi' dalmıştı. 

Düşümiyordu. 

- Ya; bu Çeşmidil, cf~ııdısi

nin har!mine dahil olduğu zanıan, 
gençliğine ve kıskançlığına uyup
da bir hal ihlas ederse . Veya
hut; haıin~dar adamları 'asıla-

Halkevl~rınm e!ıle hallan b;r
birine yar lıın :çin yarışa giristı _ 
ğine büyWı: bır misal olan ı .. ı h"
reket ayrıca Kırşthır halkı 1;amına 
oranın Halkt!vi başkanlıj:ı br2 _ 
fından go•ult•:i 1->n bir t<>~ekkür 

mektubu ilo Beyoglu lfalkcv ,ı(' 
bu yük~k yardım dolayı•ıle fe -
13.ketzedeıe~ın l<>~·~kkürlerini ıb _ 
lağ eylemektcıı ;r. 

name tatbik cdılmektedir. Fairnt 
bu nizamname J;,'ıfi değildir. Fena 
çorab yapan fabrikaların imala _ 
tını menetmek lfmmdır, 

H. A. 

sile işi pka.-ak, padı5ah1 ı;•ıı 

mazlık erlerse .. Halleri m c,iur_ 
du? 

Diye, olduğu ~erde dalga g.'.'\i
yordu. İşi güciı saray cntiraka
ları idi. Memleket batıyormuş, 

Sırbistan ve Karadag ayaklanmış, 
Bulgarlar d~ğlnra çıkıp Türkleri 
kesiyormu~, serdar EkrC'm telgraf 
başında aciı emir bcklıyorıntı' 

, ser yaver p3~a; acf'le gclmış Sad 
razamı be,' 1ormuj gibi, n1 '-ıam 

umuru devlet tav.:.şının tık bır 

hüceresini bile işletmıyr müsaıd 
Yekayiden de~ıl d 

Tam bı: sırada yaver paş:J, etra
fına hidd~tl,, hiddetli bakımlı 

Hafız Meıı•d be-·;in yer;rde ka
pıda nöbd tutan arabı gürdu 

Arab İst~ııbulın giy,nmı~, sır

malı ,.e mürassa n:şanlarla dolu 
kuru göğ,ürıii kabarltt'IŞ, ac· p 
bir şekild~ gözkrını yere c:ikıni~ 
put gibi duru) ordu. 

(De\·amı vu) 
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YAZ GONLERi 
Kırda, bayırda, 
rında 

nasıl 

kena
kurulan gazinolar 

çalışıyorlar ? 

tarla 
Süveyş kanalı tehdid edilemez! 

Kanalın müdafaası için yapılan tesisat ile İngiliz kuv· Kim 
vetlerinin yerleştirilmesi için milyonlar harcanıyor ! 

IK~ 
bu kadın? 

Yazan: FİLE 
Gözünüzü tarifeye iliştirirseniz içtiğiniz kah· 
veni·, sıcak terk©s suyunun ağzından bur .. 

nunuzdan geri geldiğini hisseder z. 

Yazan: MURAT KAYAHAN 
kır gazinoları öyle cazib ki .. 

Yürüdük ... İskeleden sonra ala 
bildiğine uzanan; eskilerin •ar. 
zullahi vwa• dedikleri kırlara 
doğru açıldık. 

Etrafta yorgunları: 

lngiltere - Mısır anlaşması 
birliğini temin 

İngiltere ile ,,. __ ., arasında bir 
mesele çıktı. Fakat halledildi. 

mıntakasına getirilip yerleştiril_ 
miş olacaktır. Mısır devleti ken. 
dini müdafaa için lazımgelen ted. 
birleri alacak, ordusunu vücude 

her türlü 
etmiştir. 

Burası bir bodrum meyıhanesiy. 
di. Garsonu çağı:arak karşıdakc 

masaı:la oturan kadını sordum. 
Tanımadığını ve dükkanlarına :lk 
defa olarak gelmiş olduğunu söy. 
ledi. Bu gibi yerlerde tek ':>aşına 
oturan kadınlar ekseriya masa 
komşularından davet beklerler. 
Garsona: 

- Çağır şunu bizim masaya .. 
dedim. 
davet;mi haber "erdi. 

Geçen pazar günü iki arkadaş, 

havanın bunaltıcı s•cağından kur. 
tulmıya çalışarak kendimizi Bo. 
ğaz iskelesine attık. Gezmeğe gi. 
deceğiz. Buğaz, Belediyenin fes. 
tivali münasebetHe yaptığı renga. 

renk. çeşıt çeşit ilanlardan daha be 
!iğ bir ifade ile hl'rkesi sinesine 
da ·et edyvr. Son yapılan eğlen. 
ce yerlerinin ucuzlamasından is. 
tifade ile biz de bir Boğaz gezisi 
yapmayı kararlaştırdık. 

- Gel.. sana göğsümde en serin 
bir gün geçirteceğim! .. 

İtalya, Habeşistan harbi olru. 
ken Mısır büyük endişeler geçir. 
d~ İtalyanlar Afrikaya kuvvet 
gönderirken Mısırlılar da kendi 
memleketlerine l:arşı ne gibi b;r 
emel beslendiğinı düşünerek me. 
raka düşüyorlardı. İtalya ihükı1 • 
mti o zaman Mısır hükumetine 
teminat vererek İtalyanın Mısır 
üzerinde hiç bir emeli olmadığı. 
nı söylemedi değil. Fakat vaziyet 
daima gergindi. İngiltere ile İta!. 
yanın arası açık durdukça Mısır 
için de geniş bir nefes almak zor
du. Çünkü Trablugarb - Mısır hu. 
dudunda binlerce İtalyan kuvveti 
vardı. Hem de bunların Mısır Ü

zerine yürüyebilmesi için şu ka. 
dar zaman Jazımgelcek diye orta. 
ya velev ki farazıye ve tahminler. 
den ibaret de olsa, birtakım he -
sablar çıkmıyor değildi. Habe -
şistan muharebesi başladığı za -
man Mısırın vaziyeti nazikleşti. 

İngilterenin Mısırdaki vaziyet! 
de bir kat daha ehemmiyet al _ 
mıştı. O sıralardadır ki Mısır ile 
İngiltere arasında bir ittifak ya. 
pılmıştır. Mısır, 922 senesinden. 
beri müstakil bir devlet olarak 
bulunuyor. Fakat bazı nazik me. 
seieler vadı ki İngiltere ile bun • 
!arın halli lfızımgeliyordu. Mese. 
ıa Süveyş kanalının vaziyeti böy. 
Jedir. Memleketin müdafaa kuv. 
vetlerinin temir.i de bu meyan _ 
dadır. 

söylüyorlar, k~ndilerinin şarki Al 
rika imparatorluğu ile olan yolları 
üzerinde kanam ehemmiyetinden 
bahisle orada faal bir rol oyna • 
mak arzusunu gösteriyorlardı. 

Süveyş kanalının idaresine İta!. 
yanların iştirak etmek istemeleri 
Mısırlıların endişelerini arttırı • 
yordu. Bu cihetler yukarıda işa. 
ret edilmişti. 

Kadın, bana dönmeğe bile lü. 
zum görmiyerek kaşlarını çattı 

ve şiddetle reddetti. Ben ise o ka. 
dar emin ve azametli bir tavır _ 
la davet etmiştim ki .. bu ani he.. 
zimetten fena halde irkildim. 
Başka masalardan farkına varan. Bu sıcak yaz cünlerinde !stan. 

Vadile yüze gülen kır gazinoları 
çeşit çeşit halkla dolu masalarım 
teşhir ederek davetk:ar sırıtıyor. 

!ar. 
Arkadaşımın mümanaatine rağ. 

Bebek sırtlarından bo~aziçl 

bul sokakları birer fırı nk0. 'do. 
runu andıran sıcaklığile cayı:· ca. 
yır kavrulurken şehrin birınci 

sığınılacak yeri Boğazdan başka 
neresi olabilir? diye düşündükten 
sonra verilen bu karar, akşam üs. 
tü, yorgun argın eve dönülünce 
terden sırsıklam k€Silen fanilala. 
rın tekzibine rağmen birtürlü in. 
sanı iskeleye gitmekten alıkoya. 
mıyor. 

İkı arkadaş evvela saatlerimi. 
ze baktık Sonra, .skelelerde yan 
gelip yaslanan birer lfıgaritma 

ccdvelinden farksız tarifelerin pa. 
zar kısımları önünde dakikalar. 
ca uğraşarak bizi, biraz olsun SP. 

rinliğe kavuşturncak seferin· mev. 
kibi vapuru tayin edebildik. 
Boğaz, yemyeşil görünüşüne, 

sade sudan ibaret orta kısmına 
rağmen b:r damla rüzgara has • 
ret geçiriyor günıınü ... Arada bir, 
bir ~arhoş solu.~u gibi ılık bir e • 
sişle yüzümüze çarpan eyyaım 

b:>hur meltemı insanla alay edL 
yor gibi... 

Vapur, her ;skelede biraz mola 
ver'p dinlene dinlene bizi •Men. 
zili maksudumu'a• ulaştırdı. 

•. . . • n ısmine tamam!!n zıd is... 
kelesinde karaya ayak basarken 
iki arkadaş yinP gC\zgöze ge!Jik. 

- Nereye gideceğiz? .. 

Pliıj var çok ~ükür .. Amma, 
plajdan daha ü;tün bir kabadayı. 
!ıkla yeşilliğine güvenen kırlar, 

men bunlardan ilk rastgeldiği:nL 
ze daldık... Dört ayağından biri 
topal, üstü, örtü namına bir be • 
yaz kağıtla kaplı köhne, dertli 
masalardan birinin başına geçtik. 
Oturduk. 

Daha soluk almamıza meydan 
vermeden bir garson başucumuza 
dikildi; soruyor: 

- Emriniz baylar!.. 
- Birer kahve .. 
Yarım saat dereden tepeden 

konuştuktan sonra, ılık bir kahve 
macununu sert hareketlerle önü. 
müze koyan garsona sesimizi çı.. 

karacak dermanı kendimizde bı;. 
lamadık. Onun: 

- Bir kahve •çin bir maS> iş • 
galiniz ne kadar abes'. 

Der gibi bakan gözlerin,n ö • 
nünde başımızı eğd'1<. Scss;z, s~
dasız kahvelerimizi içtik. lstan • 
buldan hayli uzak, Belediye hu. 
dutlarının değil, adeta kara hu -
dutlarının haricinde sayılan b • 
şehir parçasında ikindiye kadar 
- sözde - dınlendik. Sırket va • 
purlarını zevkimiz;? ocğil, ken ... 
dimizi vapur tarifelerine uydur. 
mak mecburyeti!e a •a"1 üstü ye. 
rimizden kalkmak mecburiyetile 
garsonu çağırdık. Arkadaşım sor. 
du: 

- Hesab? .. 
Tıpkı bir mütebahhirin ara~tır. 

masını andıran hareketlerle elin. 
(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Mısır, müstakil bir devlet ola.ı 
Mısır, kendi topraklarında her • 
hangi bir isim altında olursa ol. 
sun yabancı kuvvetler bulundur. 
mayı doğru bulmuyordu. Fakat, 
bu cihetler hal!edilmiştir. Asıl 

mühim bir m~sele olan Süveyş 

kanalı meselesı de bir neticeye 
bağlanmıştır. Mısırın muhtelif 

yerlerindeki İng•liz kuvvetleri o. 
ralardan çekilecek, yalnız Süveyş 

getirecektir. Ancak bunun için 
bir zaman lazım olduğundan bu 
zaman azrfında müttefik İngilte. 
re, kendisine müdafaa hususların. 
da yardım edecek\"r. Mısırın mü. 
dafaa kuvvetlen ihtiyacına tama. 
mile kafi gelecek dereceyi bul -
duktan sonra Süveyşteki İngiliz 
kuvvetleri de orad&n alınacaktır. 

İşte iki devlet arasındaki ittifa -
kın esaslarında~ olan noktalar 
bunlardır. 

Süven' pek büyük tesisat ya. 
pılmakta, hav.; kuvvetleri yer • 
Jeştirilmektedir. Kanalın müdafa. 
ası için hiç bir ~eyin eksik kalma. 
masına açlışılmaktndır. 

Bunun için tabiidir )<i pek çok 
masraflar edllmektedır. Daha da 
edilecektir. Geçen seneler İngil. 
tere ile İtalya arasında gerginlik 

var iken, Süveyş kanalının vazi. 
yeti çok şayanı cikkat hır hal al. 
mıştı. İtalyanlar, kanalın idaresi. 
ne iştirak etmek istediklerini de 

Halbuki Su,•eyş kanalı İngiliz 
imparatorluğunun en mühim yol. 
]arından birini teşkil ediyor. Bu 
itibarla bilhassa Habeşstan me -
selesi çıktı çıkalı Süveyşin ne ka. 
dar ehemmiyetle mevzubahs ol. 
duğu unutulmamıştır. Son İngL 
!iz _ İtalyan anlaşmasında iki ta. 
raf bu mesele yüzünden herhangi 
bir ihtilafın önüne geçecek su • 
rette uyuşmll'; bulunuyorlar. 
Gerçi İngiliz _ İtalyan anlaşması 
tatbikat sahasına çıkmış değildir. 
Dört aydanberi öylece durmak • 
tadır. Fakat SüvPy§ kanalının va. 
ziyeti en yeni tesisat ile, hava 
kuvvetlerile zaten · tahkim edil -
mektedir. Onun ıçin İngiliz impa. 
ratorluğunun yolu üzerndeki bu 
geçit için her türlü tehdid Lht! -
malleri uzaklaştırılmaktadır. 

Bu cihet böyle gözönüne getiril. 
gelmek lazım. Yeni gelen Avru. 
!'• ııazetelerinde buna da:r veri. 
len t~fsilntı şöylece anlatmak ka. 
6il olacak: 

Mısır hükumeti ile İngiltere a. 
rasında çıkan mesele nedir? Yu. 
karıda esaslarından bahsedilen 
İngiliz • Mısır muahedesi 936 da 
akdedilmişti. Bunun bir noktası 
hakkında iki taraf arasında bir 
ihtilaf çıkmış oldu. İki taraf ara. 
sında müzakereler oldu. Nihayet 
Mısır Başvekili Mahmud Paşa 

Londraya giderek İngiliz Başve. 
kili Çemberlayn ve Hariciye Na. 
zırı Lord Halifaks ile görüştü. Ye. 
ni bir anlaşma imzalandı. 1936 

(Devamı 7 lnci sahifemizde) 

Eşine az rastlanır bir cinayet 
On dokuz yaşında bir kız baba

sını tabanca ile öldürdü .... 
Halk dişi canavarı linç etmek istiyor. 

ıı; l lı ..... 
lr . -ıı 

! 'ı ... "' • 
~h. • 

i• r\ ~. \ 1 

/, 
!ar da istihzalı gülüşmelerle dö. 
nüp bana baktılar 

- Şu halde bir:slni bekliyordu. 
diye müteselli olmak iırte1im. 

Kadın rakı içiyordu. İçeri giren 
bir fıstıkçıdan leblebi ve badem 
aldı. Bir soda ısmarladı ve bir1>irl 
ardında, dinlenmPden rakı içi • 

yordu. 
Şişesi bitti. İkinci 9işey: getirt. 

ti. Biraz ötede ııesabı görüp çıkar 
!arken iki sarhoş sulanarak ya. 
nından geçtiler. O, kaşları çatıl. 

mış, dönüp bakmadı btle onlara. 
Böyle rakısını bir bodrum mey. 

hanesinde içmeğe gelen bir kad, ı 
hiç te böyle göründüğü kadar 
ciddi olamazdı. Buna imkan da 
yoktu İkinci şişeyi ben de ısmar. 

Viyerzon mülhakatından Mery • Sur • Cher'e 1 
bağlı Picord nahiyesinde 4 gün evvel eşine az rast. ı 

!adım. İçtikçe öfkam artıyordu. 
veremiyecek bir halde Viyerzon hastahanesine kaL _ Ne halt eder ağanın bey1'irf. 
dırılaıı yaralı baba da ilk tedavisi yapılırken hayata diyordum .. hem kollarını, bacak. 
gözlerim yummuştur. !arını açsın, gelsin böyle aşağılık 

1 
!anır bi• cinayet işlenmiş, 19 yaşlarında Andre Se. 
rasle .srniııdc genç bir kız öz babası Armand Serasl'i 
rovelvcrle üç yerinden vurmuş, ağ.<r surette yara • 
lamıştır. 

Hiid:seden sonra Viyerzon'a firar eden dişi ca. 
navar yakalanmış, çok ağır yaralı bulunan ve ifade 

Hadise, köyde we civar nah:yelerde halkı heye. bir meyhanede rakı içsin, hem de 
cana sevketmiş, herkes katil kızı J;nç etmeğe karar namuslu kadınların vakarile dün. 

vermiştir. yaya meydan okusun. Bu ne re. 
Polis, Andre Serasle'i tevkif etmiş, mahkemeye zalet? diye köpürmeğe başlamış. 

vermiştir. tım. 
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- Niçin susuyorsun .. söyle? Türke susmak ya. 
raşmaz. Bak, bütün bir milletin kıyamına bak! Mus. 
tafa Kemale bak. Türk milletine bak!.. 

- Söyle .. söyle susma .. bir Türk gibi söyle. O. 
nun gibi merd, onun gibi asil qlarak söyle?. 

- Efendi, ben memurum .. 
- Biliyorum .. sus! Şimdi damad Feridin para. 

sını alıyorsun. Bununla ekmek yiyorsun. Korkma. 
bu, kesilmez. Kesilse de aç kalmazsın. Yarın, daha 
çoğunu bulacaksın. Vatan kurtulsun! O kadar. 
Söyle• .. 

Refik, vatan hislerinin coşkun bir sel gibi da • 
marlar.ına yayılıp her şeyi unutturduğu bu teheyyüç 
anında bekliyordu ki, muhatabı da: 

Edebi Roman 
No. 72 

bilecekmiş gibi silkti, silkti, ağzına gelen küfrü etti: 
- Alçaklar .. 
,, edan sızlar ... 
Rezil ~damlar ... 
Hainler. 

Yunanlılardan daha zalim namerdıer ... 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

de kudret yok, dizlerde derman yok, nefeste kuvvet 
yok, maneviyat yok, itimadı nefıs yok; felaket, hus. 
ran, ıztırab, dehşet, zaaf! Bundan korkulmaz mı? 

- Allahım, benden daha bedbaht kulların da 
var mı? .• 

Diye söylendi; kolunu dizine dvyadı ve elile ba. 
şını tuttu. Başı ateşler içinde. Avucu yanıyor! Hum. 
ma. Felaket sağanağı! Mihnetın kasırga olup bir 
tali üzerinde fırtına koparışı. Ilımların humması, 
bunların ateşi, bunların alevi. Sonra, hatırladı: 

Mektublar. 
Mektublar vardı. Ne yaptım? .. 
Evden çıkarken cebine koyduğunu biliyor. Fa. 

kat, duruyor mu? Ehle cekeltnin cebini yokladı: 
- Duruyor ... 
Bunları açıp okumak için cesaret lazım! Okusa 

mı, okumasa mı? düşündü: 
- İstemez. Bildiğim kadarı kafi!. 

Garsona: be' 
- O kadına bir s şe de 
rakı götür .. derl•m. RakıY' ~ f 
götürdüğü zama"l çok şuk 
lümsedi ve : ~ 

·er '' - İhtiyacım yok ... eg ac• 
yollıyan centilı.ıenin ıhl•Y,ijtf 
sa hemen bende;ı ona bır ;' bı' 
tür .. dedi. Bu ı.özlEriılı b~, 
bilerek garsona yüksek ,.ır ~ 

- Centilmenin ihtiyac~ dı<:' 
kabul eder Derhal getır·ııadıl" 
Garson, benim kadına Y0 de il' 
şişe bir elinde, öteki elindt e ~, 
dının bana ikram ettiği ı·~ · 
duğu halde masama getdı~~ 
ları bıraktı. Garsona, tar 
teşekkür etmesini söyled~# 

Eh .. artık ahbablık b 

\ 

.. ~ .. şı'-
sayılabilirdi. DördünCU 'ıı· 

kı. 

bitirdikten sonra adaın• 
muş sayabllirdım. 10/ 
Kadın kalktı. Benim bO ,~ 

ğum masaya başını bile r t .. 
den kalktı. Hesabı görd ~1~ 
Arkasından alık alık lı 

dım. ol' 
Artık ben tamamdıJll· c;ı 

çağırdım. Hesabı isted~1~f 
- Hesabını tesviye 

dedı 

- Kimin tarafından? d• ı 
- Demin karşıki rııas• ,,ı• 

ran kadın sizin bü t~n ;~i . .1 
birden ödeyerek gittı .. ııııl~ 
Artık ben o bodr~'." id ;il 1 

sinde her akşam bır urrı ad" ı 
!edim. Gelen gıuen olf11 1 l~ ye . 
hafta böyle geçti. Nilı•-.. 1 .,.•' 
çen akşam köşeme biiıu , 

·• r yordum. Gelme~ mı· rdO I 
Yine ayni mas~ya otu 

0 
ı~· 

tım, yanına gittim. GeÇ:ekr:, 
ki ikramından do!ayı tedı ı1 
tim. Gayet tabii karşı!• / 
tatlı gülümsedi. 1dt 

··93 
- Bu akşam da mu 

seniz .. dedim • il: 
du•· !' Beraber tam ;~iyor ;rdi 

zun boylu bir ;;dam gıerl~ 
adımlarla bize doğrU 1 bır 
kaşları çatık, miidhıtakııı'r' 
benziyordu. Bana rio'P; 
kadına yaklaştı ve gek bir 

1 nın suratına al'i olar• k,tı 
indirdi. Saçlarınd~" ya rıı.ı" 

··r .. r ••"" sunturlu bir kıı v · . ,, 
D .. .. .. " dedı ,. - uş onum-.. 1 ,rrı ' 

Ben donmuş l:alJlıIŞ f.CiD' 

pacağımı şaşırrnıştıJ11· ~ık d'{ 
adam nesiydi? Kadı"·18r•~ f 

nı a ~ 
den kalktı. Çantası kar'' ~, 
selam bile vermede" tJ1''~ 
ru yürümeğe h.slv~~nerek~ 
mahuf adam boııa ;011 

""" d" - Sana gelin re .. · ··ı. 

- Efendi ben de senin kadar Türküm. Türklü?< 
ve hamiyet bölüşülemez. Ben de senin gibi, bütün 
Bursa, bütün vatanperver Türkiye gibi memleketi. 
min kurtuluşunu bekliyorum. 

Desin, kendine biraz ümid, iliraz teselli versin! 

Fakat, nafıle gayret! Ne demir levhalar sökülü. 
yor, ne kll[ld: dışarıya çıkabiliyor' Hatta ayakta du
racak takati hile kalmadı_ Hırsından taş zemine çö • 
meldi, baş.mı iki avucunun içine aldı, hüngür hün. 
gür ağlamıya başladı. Bu esnada, bir ayna olsa da 
alıp yüzüne baksa! Muhakkak, avazı çıktığı kadar: 

Belki. ~·arım saat. Belki, bir saat. Göz faşları 
dinmedi, hıçkırık devam etti Sonra, biraz açılır gibi 
oldu, z;hın tekrar çalışmıya başladı, gözler duruldu. 
Fakat, kafasının içi bir cehennem kazanı gibi. Bin 
bir mihnet levhası burada kaynıyor; bin hır arzu, 
hayal, iımid burada can çekişiyor' Sade, şu son bir, 
bir buçuk sene içinde çektiği bütün meşakkat sah. 
neleri birer birer gözünün önünden geldi, geçti: an. 
nesinin ölümü, ıztırabla arkadaş olup sabahladığı 

geceler. Nimet. Ferhunde.. Fe.rhundenin hiyaneti. 
Meral Tevkifi. Bu taş zindan. Yarın! 

Yalnız bir nokta: karı kocalık davası. Bildiğini 
az göremk. Kıskançlığın kudurgan lığı. Her şeyi bil. 
mek hissi. Beyne düşen tecessüs kurdu! Bu, haleti 
ruhiye, nsanı boş bırakmıyor. Hisler, iradenin mu. 
kavemetine, mantığın cebrine tahakküm ~diyor! Bu. 
nun için okuyacaktır; okumıya mahkumdur, yine bu
nun içindir ki, eli istemiye istemiye tekrar cebine u. 
zandı, mektublar bir deste halinde meydana çıktı. 

Bunları; böyle destesile dizlerinin üzerine koydu, i. 
çinden bir zarfı çekti, aldı. 

.. .. ı::Urll · 
başka zamaf! ıı~ru- 6 
kadını takib ettı ~·"'' 11 l 

Halbuki, o, Refiği dinlemedi bile ... 

- Lahavle .. 

Diyerrk kafasını sağa sola bir iki defa çevirdi; 
korka korka ardına önüne bakı01d• ve .. çekilip giotti. 
Refik te: 

-- Namussuz herifler Yarın bu millet hepinızi 
teker teker boğacak ... 

Diye arkasından bağırdı, demcr parmaklığa y3. 
pıştı, sanki onu söküp atabilecek ve dışarıya fırlıya. 

-- Aman yarabbi, ben ne oldum? .. 
Diye bağırır, korkudan ayna elinden düşer, par. 

çalanır! Renk: sapsarı İri, sarışın, tüysüz, fakat se. 
vimli baş: ince dalı üzerinde hasadı bekliyen kuru. 
muş kocaman bir haşhaş _gibi! Kücümenc"k, derın 

bakışlı, mavi gözler: bir deli gözünden farksız. Kalb. 

Hele ~·erhunde ve Meral !., 
Bu iki levha göznünün önüne ı;elir gelmez, bü. 

tün tüylerinin birer işkence şişi gibi kıskanç bir ür. 
permq ile derilerine battığını hissetti: 

Müdhiş! İçınden. bir fotoğraf, üç dört satırlık 
kısa bir ll)ektub var. Karanlıkta, gözlerinin bütün 
ışığını fotoğrafın üzerine topladı, dikkatle baktı: hıç 
tanımadığı, genç bir adam resmi. Genç, ve güzel bir 

. kOO ' ~ 
Tek kelime bıle ..,di~iffl,10 

ismini bile öl(rPneın b~' 
dm kimdi? öteki ı.ız~~i' /. 
delikanlı onun ne5

' 

~· madım. eıel•r ;ı' . 
D .. k k goı ·r r .. un a şam • . b' µ , 

lak yolunda işlenın:O~·W ~,/ 
haberinde o uzun ,,_ııııe 

CDcvaJlll 1 ,ııci 



ğ ı terbiyesi Kilisedeki 
Ve d "'h .dd 1 Cinayet! tem me en~ ayatın şı et en- Gençbirameİekilisede 

d i r d i ğ i b 1 r h a s t a 1 1 k t 1 r ! dua ede~~dÜrdaetresini 
flJor terbiyesi, medeni bir hak olan eğlenme 
b~,.bigesi, bir insanlık hakkı olan mekteb ter
<!Jes; kadar; sağlık lt1rbigesine, sana tor yom 
terbiyesine de ihtigacımız 

Yazan : Mahmud Yesari 
llır k 

;,, ış sabahı B'' tü' "• Ya· ... u n gece ya-
~. Mınur ""I· . F un biraz hızı geç 
... alcat ·· • ""kav · ruzgar, orallığı ka. 

• Ul'uyor 
oanaı .. 

~ ory 
köşkte omun arka tarafında. 

!ıtıı ' muhasebeci, idare me
u~ 'nıut 
:..~ datı r ernet, ve ben; kU..'"U 
"ti.ti a.ı, kozalaklar, bağ kü-
~ke~~·Hn şöminenin karşısı • . 

~Yor ıeleri çekip oturmuş, ko. 
Jta Uz. 

Pı vu. .... c· . t ~ldu, idare m~muruı 
1 ır:n;,· d . 
lı'r;y, • edı. 

~I ~ııe'~· kalıpta dumyormuş 
~ "'rr/1 bombe fotr şapkalı, in· 
t, ın 1 , >1 sakallı biri girdi. Şap· 
~: ,ı~aı 1P bizi st!IArnladıktan 

r;:- Dokto 
"'il de r beyle goruşece. 

ıı,.d ... 
S!>.; 

~ · · 1d~ ve tavırlarında 
ır b' ., k, ,,.
0
. ır korkaklık vardı. 

"'1? - C) ra .. 
la!ıp, • gore alışmıştık; çare. 

~an, . .a nt'l.ıyet doktoılara baş 
trıı has~ın.ıtoryoma girmek isti-
~ L • 3"ı •acta • 11 Yakınları da basta· 

llu Yşl: korkuyorlar. 

var/ 

Birçok veremlilerin şifa bu!duklan Heybeliada 

- Buyurunuz, ot1~runuz. 
Yaşlı adam, oturdu; yorgun bir 

nefes aldı: 

Biz, biribirimizın yüzüne bakı. 

yorduk. Biraz sonra, ser tabib 

geldi; kısa b'.r başiangıca lüzum 

görmede:ı, ince seyrı-k sakallıya: 

- Hastanızm en az iki ay yal. 

ması lazım! dedi. 

Doktorun bu sözü, adamcağızın 

Lehistanda, yukarı Silizyanın. 
nın Novy-Sacz kilesesındc bir kaç 
gün evvel bir cinayet olmiıştur. 

Altı 3<f evv ;J kocasını ö!dürdü
ğü ddiasile mahkeme altına alı. 

nan ve gayrı mevkuf bulunan 
Wzoblowa ismmde genç bir kadın 
şimdi berab<>r yaşadığı 34 yaşla. 
rında Tokoc·ıyk ismindeki aşıkı 

tarafından kilisede tabanca 'ile 
katledilmiştir. 

İki ;lşık k0! kola kilis~ye gel
mışler. bir r,aat kadar düa ederek 
Tanrıya yalvarmışlar, bu sırada 
Tokaczyk 1-iJ:dc ·- bire cebind~n 

tabancasını çıkarın~, yanında dız 

çökerek Tanrıya yalvarmakta 
olan genç metrEsinın bevn;ne bo
şaltmıştır. 

Kilisedeki hali< heyecan ile 
kaçışmışlar, ayini idare eden pa. 
pas dehşet içinde kalmıştır. 

karışıklınktan isitfade ederek 
savuşmağa kalkışan katil kapıdan 
çıkacağı sırada yere düşm!iş, 

elindeki Lbanca ateş almış, ~ıkan 
kurşun da metres katilinin kata. 
sına isabet etmiş. onu da öldür
müştür. 

hiç de hoşuna gitmed: 
- İki ay m., doktor bey• 
- En azı ıki ay... İki aydan 

sonra, haJtanı 1 vaz'yetine b~kar, 
ona göre bir k.rar verıriz. 
Adamcağız, yalvarıyordu : 

- İki aydan az olmaz mı? Şöy
<Devanıı 6 ıncı sahift-n1iıde' 

~t bir ha:ları, hasta değildi, fa. 
~t~ < •~ta•ı olduğu• muhak. 
•da 

"ıı re l?ıo 

- Üç gündür, otellerde sürü
nüyoruz. Bız~ burayı sağlık ver. 
miştilar ya, işte, ötekinin beriki. 
nin sözüne kandık. Yolda rastla
dığımız biri, bizi aldı, bir hasta. 
haneye götürdi., oradan bir dok. 
tora gönderdiler. Üç haftada iyi 
olur, dediler. 

İdare memuru, sordu: 
Ölümle biten bir macara •. 

1n1 işa ·ll'luru, Sanatoryom ta-
s rot ett'. 

~n. <>r tabib '"b" d . d . 
li .:~ederse • o .~r aır~ edır. 
·ıııııd•lr.. ll'l, bugun de rontgen 

~aha s. 
'o~ , ;ıı;ecekti fakat ince 

'l ~ ·a allı adam' hafif bı'r gu" 
Otıt.ı •• . ' .. 

~ llnı n sozunü kesti: 
" L YCltun B • ıı,ı~·ıası~~ 1· en aşagıda idım. 

d l.ır Le • Var da, onu getirdim. 
,~~n. 1• ~. ~eni bur:ıya gönder. 

~"IUL ~C,\g: · -
:ıq~ ' "· 

'' •e.ıeci h "ltt411. emen Jakırdıya 
l; . 

(, esaıı . 
~~ -•t('~ .. ıç~n rni? 
."aın -eyr" 1t lı., ı 1,,_ · sakallı adam, şap. 

~?t t'.Jıi:i'ü 
u~, 1 b" r başıııa giymişti; 

~ \'
0

, Uktü: 
"!)~._ ~. h 
~"' lıe 

1
. esap içın de değil ... !' 'tı~ın.'~ konuşacağız da ... 

di: ıru, orıa ~ bir iskemle 

- Hasta, sizin neniz? 

- Kaynımdır. kulakları düştü, 
çok götüledi. Bizim, paradan kaç
tığımız yok. Tek, o, iyi olsun da ... 
Eh, üç hart~, insan, dişini sıkar. 

- Hastalığı, nedir? 

İnce seyrel: sakallı adam, iki 
elini dizleti:lin üstüne koymuştu: 

- Bir şeyciği yoktu ya ... Ev. 
lendikten sonra bağa çekildi. Bağ 
gündüzleri bile SPrin qlur. Hele, 
bir çınar altı vardır, agu gibi eser. 
llağdaki kaynağın suyuna, elini 
sokamazsın, donar. İç souk suyu. 
rüzgara ver sırtını yat. Adam, r.e 
olur? Götü götü ök~ürür Bir deri 
bir kemik kaldı. C::ehirdeki doktor. 
lar; burada bakılamn. İstaııbu!a 
götür, '.iedilAr. İstanbulda, bunu'! 
ilacı varmış! İki iğne ile diriliyor
muş. 

i '' 0 r HA YIR,, cevabı 
~llç 1 b .k .... 

J a rı atorun mahvolma· 
sına, nihayet •. 

,~ .. ~lrnesine sebeb oldu ! 
~ l\ı'•torı:e İng:ıterenin zengırı 
~<ı /kaııa :,~nden birinin Cenu. 
~~ ~1naın ° dü~ü haberi gelmi~ 
t " 1 esi a l ... ' '~ı ' •re b çı dıgı zaman bir 

llı•n1aNın °1 boı paralar bırak. 
t ~ ":!~n •ştı, Fakat yine çok 
'<t;; anı 

'Un ,,. aşılmıştı ki bu fab. 
ı ~." ası Yet . ' '- ' kact namesıni yerine 
tı ~ıı aı" 

~,t fabriJt. ı:.arası yoktur. Li. 
Lıtr r . atorlerinden olan 

" on.. '-'<lndı d b "'''kı " aıll'\ 1 a a ir kız sev. 
~'il ~ .•tı g" k ıçır. birçok feda. 
lııı~a uyuk 

0bl~ •lrnış, hatta kız 
ı.. ~a ır d 
"<in, 'ar " e şato sa tın al • 
c...,,~c tekı ermıştir. Fakat kıza 

o, ıfetr--
,:undan . 'gı zaman aldığı 

llııy ,.. Yır .. baret olmuştur. 
~l'\ı 'Silin· it, ıtı... le evlenmek iste. 

lor ~ y· 
ıı ·tıni .. 

~.b ~dva11 uç Yaşlarında Mar. 
-'. ~ita ısın· ı,,~ liir inde bir kızdı. 
it ay ll'leyUs ı 

~'ita a kact o muş, Cenubi 
llıtı, l\ t•k 1nar. Uzun bir seyaha. 
ll,,n Pta .. 1g.ıJtereden uzaklaş. 
L qn .. 0 usu b 
''~a Uzer· ulunmuştnr 
ıı. • ~i · tıı.e L ·~"ı ~ın bu , 0 ndradaki genç 
it,., ~ı• ·•br'k t" ,ı, &t S<ı • a ore varmak 

1 k: ruıdugu zaman de • 
~ar L 

t lJıiıaı 'lr '>lıı, . 
•t~ y ~l · Yedı yaşında idi. 

•aq,- ll'ldctı- · . 
~ıın 1 . gı •çın kendisne 

<annederek meyus 

oldu. Fakat bu yanlıştı Ben onu 
sevememşlim. Mesele bundan iba. 
rettir• 

İşte, sevdiği, fakat alamadığı 
kız için fabrikatörün almış nldu. 
ğu şato bugünlercie satılığa çıka. 
rılmış, geçen sene Temmuzunda 
vukua gelen bu a~k faciasının bu 
sene yıldönümü olan günlerde 
şato satılarak elde edilen para, 
fabrikatörün bo,·çlularına verıl. 

miştir. 

Eğer bu kız, o zaman teklifi ka. 
bul etseydi belki fabrikatör me • 

yus olmiyarak her şeyini m1h • 

vetmiyecek, ikisı de mes'ud ola. 
caklardı. 

Genç delikanlı öldükten sonra: 
Aşk neler yaptırdı ? 

Facianın kahramanı 
hadisenin tafsilatını 

genç 
anlatıyor .. 

Facianın kahnımnnı Mis Viyolet 1 
.. L.ond_r~ .. g~zete!:rınde t1fsilıitı 

goruldugu uzere Jng.Iteredt Kri. 
ton kasabasında vukubulan ask 
faciasını dünkii •Son Telgraf• hu. 
!asa ediyordu. Yirmi dört yaşla. 
rındaki Artör Simi i'mindek de. / 
likanlı kasabanın en 'yi dans b;len 
delikanlılı imiş. Bundan üc ,. e''
vel yine kasabanın ileri gel~'lle. 
rinden bir adamın kızı olan Mis 
Viyolet Kon ile tan•şmış, beraber 
dans etmişler, faka• delikanlı kı. 
zı sevmeğe başl.amış. nihayet çıl. 
dırasıya bir aşk i'.ı: sevm.ştir Fa. 
kat genç kız onu :evmcm:~ bun. 
dan meyus olan delikanlı nihayet 
kızı tehdid etmis ,.e dün yazıldı • 
ğı üzere eline gecirdiği bir tüfe'.c. 
le kızı öldürmeğe gitmiş, nihayet 
gelen polislerle müsademe ederek 
bir polis yaralamış, sonra kendi. 
sinin de ölüsü bıılunınuştur. İn. 

giliz gazeteleri bu faci 0.nın etra. 
fında daha neler yrzılmak bb!l. 
se yazmaktan gel'i durınuyorler. 
Gazeteciler giderek kızı bulmuş. 

!ar, onunla görü~müşler, km ge. 
çen vak'anın dehşetinden hasta. 
dır. Gazetecilere şöyle diyor: 

- Ben şimd.ye kadar h:ç kim. 
seyı sevmedim. Artiir i[o tanış • 

tıktan sonra konnşuyorduk. Fa • 

kat beraberimde daima erkek kar. 

deşimde bulunurııu. Artör beni 

sevmiş. Benim ise sevışmek mak. 
sadım yoktu. Onunla yalnız arka. 
daş olarak konuşmak istiyordum. 
Fakat benimle evlenmek istedi. 
ğini söyleyince ona böyle bir ni. 
yetim olmadığıill anlatmak lazım. 

dı. 
Artörle beraber, kardeşim de 

olduğu halde geçen gece sinema. 
ya gittik. Artık Artör~ kat'i su. 
rette red cevabı vcrmcğe karar 
vermiştim. 

Artör bana rica eımi~tı ki eğer 
kendisine istemediği bir seyi bil. 
direcek olursam, bunu yüzüne 
karş1 söylemyeyim diy~. Ben de 
kendisine bir kağıt yazdım. Kar. 
deşimle gönderdim. Pazar günü 
geldi. Ben evde yalnızdım. Evin 
kapısı kapalı idi Onu içeri alma. 
dım. Bana seslendi: 

- Benimle beraber gelecek mi. 
. ? 

sın ... 
- Hayır. dedim, gelmi)•eceğim. 

- O halde b~n d~ seııı öldifre. 

ceğim .. 
Lakin ben bu söze ehemmiyet 

vermedim. Ciddi zannetm·yur • 
dum. Fakat devri 0 i gün sabahleyin 
Artör geldi. Ben yine evde •Jal • 
nızdını. Penceren in camından si. 
]ahının ucunu gösterdi. Sonra 
pencereyi açata'< içeri girdi. E • 
!inde tüfek varrlı. Attığı kuro.un 
bana gelmedi. Ren bçmıştım. 

Ondan sonra beni kovalamı:ta 
basladı. Ben bııııun üzerine hay. 
kırıyordum. Bu sırada birisi ka. 
pıyı açtı. girdi. Yıne bu sırada i. 
kinci defa olarak tüfek patlamıştı 

Polisin tahkikatına göre vak'a 

esnasında bir sJah sesi işit.ilmi~. 

, ondan sonra Artörün öldüğü an. 
!aşılmıştır. Artörün annesine bı. 

raktığı mcktub da bulunmuştt.ir. 

Bunlar şöyledir: •Anneciğim. Çuk 

bedbahttım. Fakat sen meyus ol. 
ma. Her şey iyıdir. Viyoleti çok 
seviyorum. Onu .1la beraber gezer
ken, bana, hayatının bir cehennem 

olduğunu söylemişti. O beni istı. 

yordu Fakat bab.•sı buna razı ol. 

muyordu. Artık büsbütün All~ha 
ısmarladık anııec.ğım.• 
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DÜNKÜ, BUGÜN_KO ve •• YARINKi 

Deniz Muharebeleri! 
Yarının en korkunç deniz harbi tayyare ve 
tahtelbahirlerin tesirlerile meydana çıkacak! 

Osmanlı donanmasının inkişaf seyri 
ne zamana kadar devam etti ? 

Yazan: RAHMi Y A~IZ 
Dünya muazzam bir silah yarı-

şına girışti. gırişeli den.z kuvvet
lerine verılen ehemmiyet her ta. 
rafta kendini göstermeğe başladı. 

Bir taraftan silahları azalt:na 
konfransları harp sefınelerinin 

inşaatındaki tonaj mıktarını tah
dide, top sayı ve çaplarını tesbite 
uğraşırken diğer taraftan m:ıdo>m 
tesisatlı büyü c denız inşaat tez. 
gahları h•rıl harıl çalışmakta, 

herkesin yeni harp kavaidinin 
modernleşen icaplarına göre " •r 
türlü ha.-p vasıtaları inşaatı iler
lemektedir. 

Deniz, iik te~ekkül e::ıği gün. 
den bu giina kadar hi\ değişm'!
yen evsafı, bünyesi ve genişliği
ni muhafna ededursn .. B:r rte ilk 
deniz muharebesi:e bugtinkü de. 
niz harplerinın ve yarının bohrı 
savaşları arasında yap,.c'lk hır 1 

mukay.!5~ denizcilik bakımından 
çok faydalı net'celer venr 
Osmanlı Türk' erı ılk donanma

larını -~3.ti:ı ismi V'?ril(n İkinci 
Mehmedin e]ııe " zırlanmışlardır. 

Bizans impanı ıı"ı;ğunun Osman 
lı işgatl~rilP yalnız İstanbula 
münhasır kalan son saltanat dev
resinde varını yoğunu donanma_ 
sına ıarf ettijii. gözünü Bizansın 
hareketlerinden ayırmıyan İkinci 
.Mehmedin dıkkatinden kaçma
mış; İstanbulu almak. bir harn!P. 

de etnfııu çevıreıı Osm<.ılı top
raklarına ilhak etmek gayesüe 
hareket eden Padışah da ilk defa 
•Çektir!• ismı verilen kuçük 
harp ~e1.cnet.:-rı:ıdeıı mürkkcp -~ir 

donanma meydana getırmeği dü. 
şünmüş, bunu tatbika geçmişti.. 

İlk Osmanlı donanması bir kudret 
halinde kend'ni gösterişi, İstan

bul muhasa:asında ortaya atmış, 
fakat acemı kaptan paşa ile de. 
nize henüz alışmamış olan Osmanlı 
muhariplı>"i ılk karşılaşmada ufa
cık Bizans d~nanması önünde he. 
zimete uğramış. hatta Pontostan 
gelen muhar•p do!u üç gemi, Os-

• 

manlı donanmasını.1 einden kur. 
tulmuş, Halıce girmiş, bunun 

·üzerine gazab•' gelen Padişah, 
kaptanpı~a:rı şimdiki •Balta il• 
ırianı• clenılen yerde yere yatır. 
m~ sopa ile bir temız döğmüştü .. 

O zamanki muhariblerdeki 
materyal busbütün başka, bugün
külerin yanında gü>fınç düşecek 
kadar basit vasıtalardan ibaretti. 

C.,miler · muhtelif sını.J:Jara ay. 
rılırdı. 

Bugünkü hattıharb zırhlıları 

yerine kullanı'a:o büyük tonajlı 
c:Kayon• isimli ağır gemilerde 

toplar, mayıncıkla,· bulunur, 
bunlar vasıta9 le karşılaşan düş
man gemılerin~ ağır taş veya kur. 
şun cgüll~· !er sivrulur, içi zift 
dolu yanar fıçılar atılır, gemiler 
ateşe verilmege, tahrip edi!meğe 
çalışılırdı. 

O devirle::ie gemi süvarileri 
çok bilgiç olmuş ayni zamanda da 
muhariplik vasıfarile birlikte fev
kalade cesare~ sahibi bul\mmak 
mecburiyetind~ idiler. 

Havadıı:ı anlamak, «arma• ismi 
verilen ve ç:ık güç'ükle kullanılan 
yelkenlilerle l'l"anevra yapmak, 
rüzgarsız havaıarda esirlere çek. 
tirilen kürek1°r•e bir muharebe
l\'İ idare ~t!Tlek, top ateşlerini tan. 
zim etmek, topçuluktan anlamak 
sonra hücumlarda düşman gemi-

Beyaz perdeden gazete 
sütunlarına geçen. 

Moris Şövalye 
-· 

Gazino dö Paride •• 
Sahnede nElcrana geçen ve be. 

yaz perdedeki şiıhretıni bır anda 
bir ış1k huzmesı gıbı dunyanın her 
tarafına vardıran Moris Şövalye, 
son zanıanlardrt perdeyi bırakmış, 
kaleme sarılmış, Pari Suvardı ya. 
zılar neşretmeğe koyulmuş, mu. 
harrir olmuştur. 

Onu sevenler, dünyanın diırtbır 
tarafından ya~dırdıkları mektub. 
!arla yaZllarını beğendıklerini 

bıldiriyorlar, fdk•t hiç olmazsa, 
arada bir beyaz perdede perest·ş. 
karlarına yüziinü göstermekten, 
sesini duyurmaktan vazgeçme • 
mesini rica Pdiyorlardı. 

Muhtelif wsilelerle •SahnF aş. 
kı, en sönmez. (n tükenmez bir 
ateş gibi bir defa or:ıya ayak ba. 
sanın her tarafını 'arnr. gözü ar. 
kada. sa.hnede kalmadan kalıb 
değiştirmiş art,st yoktur.• diyen 
san'atkar. per<>sıişkarlarının bu 
isteklercni yeı ne getirmeğe ka. 
rar vermişe ben?;iyor 

Son gelen Avnıpa gazetelerin. 
de l;ıuna dair maliımat \'ar. Gaz • 
no dö Parinin organizatörü Henri 
Verna, gazeteciler» wrdiğ'. bir 1 
beyanatta bu .;ene G<tzıno do Pa. 

Moris Şövalye 

ride yapılacak yenıliklerdcn hah. 
setmış, bu meyanda sözü 'V!orıs 

Şövalyeye getirmi~ ve şunları .;öy 
lemis !r: 

- •Epeydir saııncden uzaklaş. 

mış olan Şövalye, bu kış Gaz;no 

dö Parıde üç skeç yapacaktır. 

Beynelmilel şöhretini gözönün. 

!erili! borda bordaya ge!indiğı sı
ralarda •Dılkıl·ç· olarak vuruş· 
mağa girişmese hü;asa bir çok 
münferid hızmeti başlı başına ha. 
şaracak kudrette bulunmak kap
tanlar için cesas• sayılırdı. 
Osmanlı donanması en kuvvet. 

li, en parlak devrini Kanuni Sü
leymanın saltanat senelerinde 
yaşamıştır ... Cezairli deniz k.ırd. 
!arının iştirakde Akdenizi har3ca 
kesen Osmanıı donanması bu de. 
virde Osmanlılar.n kara fütuhat
larile yarışa çıkmış, bir taraftan 
Süleyman Kanuni Viyana kapı. 

!arına dayanırken d.i;er taraftan 
Barbaros Nis sahillerine ordugalı 
kurmuş, Akdenizde ne Ceneviz 
korsanlarının ne de İstanbul hay
dutlarının gizlenmelerine barın. 

malarına meydan vernıiştir ... 
Bombayı şimdi kara muhare

belerinin hücum aletlerinde Pn 
mühim bir portatif silah diye mü. 
talea ~diyoruz. Fakat. bund~" 

asırlarca evvel, barutun icadındar 
önce ilk bon·balar deniz harple. 
rinde kuU.ımlmış, ve bugünkü. 
lerden daha ziyade bu sahada ran 
dıman vermiş, zaferler temin'ne 
sai.k ve ~mil olmuştur Denız mu
harebelerinde kuUa·!l]an ilk bom. 
balar nasıl şeylerdi?. 

Bunlar, şüphesiz çok merak e. 
dilecek, •Kolombun yumurtası• 
gibi basit fakat akıl edilmesi gür 
muharebe vasıtalarıydı. Ve en 
önce de Romalılar tarafından 

kullanılmıştı. 

Bu bombahr, iri yuvarlak r•"1 
kavanozların içiııJe düşman ~e

(Dnamı 6 ınrı .... tılf PdP 

de bulunduran Sövalye, gerek 
skeç mevzularını ve gerekse ken • 
di repertuvarını Q;ına göre hazır. 
la makta ve yepyeni l ;r tarzd~ biı 
ser;de Şanson provalarını yap • 
maktadır.• 

Henri Vernanın bu beyan'tı 

Şövalyeyi tekrar beyaz perded 0 

görmek iştiy...'k•nı gösteren_ pe • 
re•tişkarlarma yani bir üm·d ve. 
riyor demektir. 

Zira, tekrar sahned? hoy gö' • 
terecek olan sevimlı yıldız 'l!:kran 
da dönecektir ınuh1kkak .. 

Şövalye. son olnrak İng :ltcr~ 
Kralı Majeste .Jnrj VI'in F•·Hns
seyahatindr Kral ~erefine birko~ 
şarkı söylemı~ti. 

• SiNEMA HABERLERi 
Eski dünya "ğır siklet ~ampıyn 

nu Max Bear •ızun bir islir:ıhı.1-

ten sonra tekrar Ekrana dön!l'eğt 
karar vermiştir. 
Hima Loy ile son çevird.ği ·Bir 

kalb iki yumruk• fol:nnden :;onr 
beyaz perdeden ;ilinen şamp;yıı. 
ııun şimdi (Self d•fens) ism nd• 
yeni bir film çev:rmeğe hazırlan. 
dığı haber verll'l"ekted r. * Maruf sinema yıldızı Gabi Mo' 
!ay, Amerikada bir seyahat yap
mıya karar verm~ştir. Bu senPki 
Noelı Kanadada kutlulıyacaktır. * Maks Re,vnhart, Holivudds 
(Favust) fılminı çevir~cektır 

Film İngilizce siizlü olucaktıı, 
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Sovyetler ile Ja
pon anlaşıyorlar 

Sağlık terbiyesi 
• Bugün kazana~ 

talihliler 
(Birinci sahifeden dennı) 

4.- lluflud komis~:onu, Rusyanın ve Çinin sala~~yctli mü· 
messil!erin;n imwlarım muhtevi muahedeleri ve hıırıtalan esas 
alarak calı;ı:-. · · t 

Jdpon hüvük !']çisi ~igemitsu, teklifin ilk iki maddc.sını . a: 
m:ımile kahııl. etmi~. yaınız üçüncü maddede hakem mc~elesını 
reddevleın.s"r . . 

($ inci sahifeden devam) 
le iki üç haftadı .. İki ay, ne ya.. 
parız? Kaynım. sen de bursda 
kal! diyor. Ben ı ın, ı::ıemleke~:e ' Ş

lerim • wr, burada kalamam. 
Elini cebin·~ götürmüş , ciızdan 

çıkaracakmı:; gib ı bir hareket!e 
bııl\uımuştu: 

- Parad•c• ka~tığımız yok. O, 
yi olsun d " biz, yıne, ayni paraY' 
veririz. 

H~riciye Halk Komiseri Litı inof komisyond<ı bıtaraf bır ha
kemin lıulurıma;;: keyfhctinin tahdid işinde anla-ımı~a varılma.~ı 
için en mÜl'%İr garantiy: teşkil edeceğini kaydey;emtş, _fakat bu
yüJr elçinin :htiraz. kayıdlan üzerine bu hakem mesel~ınde ısrar 
etrnemi~tir. Bu suretle ü~·iincü madde de hallqlunmu~tur. _ 

Her zanı~n yüzü gül'l!n ser ta. 
. bib, sert sert bakıyordu: 

Tahdid koınisyon·•nurı faaliyetinin esasl<ırı hakkın~a "": an
laşma hasıl olmamıştır. ~i?emi~u, kom!syo~un, .tahdid ı~ınd~, 
bu ana kadıır Sov~·et hi v.umetıne tevdı cdılm<>nıış -~lan \!:. b . ı 
sebebden Sovyet hükiıme;tinin meçhulü bulu~ıı ~ıger vesık:
lan da aYni zaman<la ps;ı s olarak almasını teklıf ctıınştır. ~unu .
la beraıı;;r Sigemitsu, bt• noktayı hükumetine h_i!dırmeyı ve en 
abuk bir '.wmanda cevab getirmeyi vadey.leı' t!ilır : . . 

ç Tokyo ıı (A.A.)- Resmen b!ldirildig.·ne gore, Lı'vınof, Şıgemıts~-
nun ihtiraz kayıtlarını kabul etmiştir. Haricıye Halk Komıserı. ıle Japo.'ı 
büyük elçisi, bugün Moskovada yenid~n bulu.acakla r \'e mutarekenın 
kafi metn nl te:;.bit eyliyeceklerdir. . . 

Tokvo 11 (A.A.)- Harbiye Uezp-et;, muhalillmdt• nıhayet ,-e~ı . -
mesi e~ronl derhal vermek üzere Moskovadan re~rıı ı _ttlgraflar.• be~ : ': 
mektedir. Gazetek'r, muhasamahn bugün öğ'e ıı2Pn tat :! edılecegı ııı 
kuvvetle talımin etı ... ektedırler. 

• • 
SVYETLEl'. BİRLİG MECL!Sİ 

Moskova n (A.A.) - Sovyet -
ler Birliği yüksek medisi, dün 
Cremlin sarayında ikinc. içtir:ıa 

devresine baJamı~tır. 

• 
Birlik Sov)·etının top\antısır.ı 

müteakıb, milliyetler sovyeti :le, 
işe başlamış \'C bırlik Sovyeti la· 

rafınd-m klbul edilen ruznarneyi 
i\lifakla tas,·ıb ey:emıştır 

Akşam iızen. Sov~ · ~tler Biı !iği 
,yüksek mecPsıni teşkil cdrn · h~r 
iki Sovye:, mü~lcre7. b:r hıplanlı 

yapmıştır. Hiikumet Jr>, asınr!.ı, 

Stalin, :Moıotoı, Voro~ilov, Kali -
nin, Kag:movıç, M ıkoyar Andrecv, 

Yejov, Jd.r.o• \'C Uruştev bulun

muş ve Stahı ·1 locay~ girişi, on 
dakika d~ ram eden fiddelli alhı~-

Bu İle ::çı>l celsesinde, birçok 
faıbrikalar ve Kc!hozlar ınıimes -
eilleri ile k<lltüre: teşekküller mu
rahhas:ırı, kordiplomatik ve Sc!v. 
yet ve ;·a':ıa•1cı basın mü•ncssillcri 
de hazır bulunmuştur. M<>lotov, 
Kalinin, KagJ1'0v.ç, Voro.~']o, •Mi
koyan, Jdano·ı, '\-"rjov, K'..lŞÇ'C'V ve 
yüksek nıe"l:s riyaset d:ı·ap ı ara
sının hüktı'l1et !ocasın:: ge:işleri, 
flddetli alkışlarlA karşıl~n'l>ışnr. ' ara karşıannl1şt1r. 

20 liraya 
Satılan çocuk • > 

(Birinci sahifeden devıım) 
dun ve beni burada h •st'1:2lerden 
birine ) ~tm;,lı.r. Hasıalı!ıını uzu:ı j 
•ürdü. Çocuklarımızın bakımsızlık 
yüzünden perlşım bir h31de bu -
lunduklarım ha '!>er aldım. Kocama 
bir mektub y~rak o •ırada İstan.. 
bula gelecek ola!l kardeşim Os:nan 
ile o vakit hediz i'ç yaşında bu -
unan 1<ızım Zelı iyeyi göndtr".le -
•mi istedim. Ar~dan birkaç hafta 
geçti. Bir gü.ıı kardeşlrn Osman 
çıkageldi. Ço :uğ;ı sordum. O '.'a
Jıit çok genç ve son derece saf bi; 
adam olan kard~im: cZd:lyeyi 
getirdim. Vapurdan çıkacağ1m va
kı"t onu kaybettım. Aradım bır 

türlü bulamad:ın• dedJ. Ne yap~
cağımı j~şırc'tm. Sıkı:ıtı ~üzünden 
hastalığı-n art:ı J;.i olduktan son
ra ya\'rumu aramağa bı.ş:adım. 

Fakat bir türi:i bufo~ .. adırn. Uo -
kuz senedenlx>ıi yavrumu arıyor
dum. Nihaye'. ~'uldum. Yı.vrum 

Feriköyde fırıncılık yapon !.1ak
sudun ka.·ısı Ziyn~t taraf.ndan ça-
l1nmış1 -ıinıdi ço'"·,_lk on.arın C\'in-
dedi'r.> • 1 
Kadın b~rad·ı hıçkırıklarını mu_ 

hafaza edenı•:;crc.< , yavr:ımu ba- • 
na iade e-dinız diye yai\raımı,· a \'C 

inlemeğe baş•amıştır 

Bunun üz~ · .'!!"' fırıncı :\Iak~u -
dın karısı Zıyn<'~ kiiç!ik bi: .;o
cuğile berıber Emniyet \fodi;r -
lüğüne :~lbd : 'r.ı i ~tri B :ıyan Zıy_ 

net hiç t~li< <'Seı i gôstcınıeden 

ve heyecandan boğu!acak bır hll
d!'bulunan Maryamı göstcrere. 

•- Ru kadın \ alaı: ,,(,ylüyrır. 

karıp gösı~rere< • maşallah ço
cuğum ı;oı- zekid:r. b;ı >t>ne diir -
düncü sımfa geçt:> diye ılave et
miştir. K•nc:~· n~ 9 yaşında bu -
Junan bir çocuğun 4 LİTJCii sınıfa 

geçmesine imktm o:ınadığı söyle -
nince Bayaoı Ziynet hakikati EÖ)'

lemeğe mecbur kalmış ve flrafa 
bakındıkı.an sor.~a •evet bu ço•uk 
benim 'iz çocuğum d<'ğildir. Hen 
onu senelerce evvel birgün G:; -
lata rıhtımıııa yana:j'ln bir vapct
da bir ad9ırı()an 20 lir~ya satın ,ı_ 
rurn• diye itiraf•a bulunını.;ştur. 

Bu :nünakaşala" cereyan ec'•r
ken küçük Zek:ye yeni ı smile Bah
riye sımsıY.ı Bayar Ziynele sarıl
mış karıısınGı ~nelerce süren 
ha<:·etten sonra 'avru~una ka -
VU§manın hnıec ı; nile tıril tırıl tıt

remekte ol.ın öı anne~· MaryaJ"',ı 
göstererek: •Ben onu istemem. O 
gösterere:< ben ooonr,0000000 
benim annem değ~! se11s1n bcııhn 
annem diye m:!sum:ln~ µiiz yaş· 
]arı dökmiıştu:. 

9 sen,...denberi evla1 hasretmi çe
ken ve 0'1U buln.~k için dedektif 
gibi gece gunc!Üz uı:ımrdOJ', din
lenmeden ya\'rusunu arıyr.n bec!. 
baht anne halecanıııı ·ıe tces$Uriı
nti yavr•ısuna h t%ettırmemek 

içl'n, için i.;i~ ağlıyar<k boğuk bir 

sesJe: "'Pe .(i ya\'rum u,tem!·zsen 
seni almanı• d•~e onu teselli et
m>Şlir. Fakat Maryamın bü_viik , 
kızı (kardc:,• n dıye) fery~d eili-
yor ve O'ln kucaklamak için iler
lerken küç;ık Zekiye yahud B&h
riye annesi olarak tanıdığı !liy -

netin arkası>ıb saklanıyordu. 9 
senedenberi durmadao d'nlenn:e-
den yavrusıı'l·ı arıyar. Bayan Mar_ 

Çocuk benimdir. İ"ın ı de Babrı:e
dir. Bu hg _·~o çocuguııu 9 sene ~,._ 
Hl ka.>o"lt g:n. s;iy l:ıy.ır. Halbu
ki çocuk ş i nıd; 9 yaşındadır .. 
!km!~ \'e B<Tktaş nüfus me -

rnurluğııııd :ı Bahriye NJmına 

çıkarı mı~ biı' nüfus kağıdını çı -

' yam Emni~et Müdürlügünden ı;ı

karken sevinç ;:özynşlarını dbkü
yordu. Zabıta ehemmiyetle b'ı

kikata başl ımı~tır. 

i~\~,h~~t: '"~~Je"~iy~si · İl~~.}c~r~ 
- . . - -

Be\ • ~ vang, yem1JE yeni Tavşantaş mahaılesın in Büyüklıay. 

d r ·•ı: n.ıa 2 ncı adada 6i9 kadastro ve 2/40 har;ta No. Jı 14,70 metre 
y.,z ıı ; J,,,3 metre murabba ı sahalı arsa ile bu arsad-, bulunan kargir 
nıutt .. ~ c Kazı satılma!< uzue açık arttırmaya koru!muştur Arsan;n 
bchc _ı re murabbaına 10 lira ve mutfağın ankazın<>. da 250 lira bedel 
tahm.n ea lmıştir. Şartnaır es · le\·azım müdürlüğünde görülebilir. İstek
l i! r 1-0 ı ra 28 kı.r;ışl uk i!K teminat makbuz veya mektubile beraber 
iı ;s/ 38 cu"'" günü saat 11 de Da imi Encümende bulunmalıdırlar. 

<B. 5089) 

- Bit, .ua .. ·J.d2n evvel , hastanln 
iyihğini düşünüriiz. 

O, bir pot kırır.ış olduğunu an
lamıştı: zekr bakışl ı gözler;ni 
kapayıp a~tı: 

- On:ı demek istemedim. İk: 
ayda. ne alacaksanız, bız. : ne o 
parayı ver ı rı~. Bl2, nasıl o!: a. ikı

~z elli, üç ~'Üz lirayı gözden çı
kardık . 

Sertabib, ç••ıacak sinirlerine 
hiikim olmuşt.ı . 

- J{a.i!atı110.1 buradQ, en az, 
iki ay yatması lfizım ... İki aydan 
sonra, tekr:ır konuşurnz. 

Adamcağız, yalvardı, yakardı; 

fakat JeJifr'li yaptıramadı . 
Hasta da ağiıyor, Sanatöryom

da kalmai< istemiyordu; Onun da 
sızlanmalırı fayda etmedi 

Hiç giymedıği pijaman, - in
sanlar. 'le mhaflır 1 Alışmadıkları 

her srye kar51 korkak oluynrlar!
Korka 1<~c1<a giyıdı; diş hrçası 

kullanmağı, sofrada yemek yeme-

yi öğrend!. Duşu. masajı, s3atlerce 
kür şezlongund~ uzanıp yatmağı 
bir makin~ düzenile yaş&mağı 

(5 in~i ıabifemizden devam) 

milerine :ıtıhıı engerek yılan

larından ibaretti. 
İki donaoma karşılaştığı zaman 

hücuma ~al1.c.111 gemilere her ~ki 
taraftan gerek m:mcınıklar \'e 
gerl'ks' ~aualiaria ve elle atılan 
içi yılan ve akreb dolu kavanoL.ar 
düşman Je 1;Jerin!r. güvertele
rinde parçalanır. Günlerce, aylarc.:ı 
hendeklerde kap3\: duran azgın 

:ııehirli yılantar bu güriiltü ara
sın Gem!nin hf':- tarafına yayıılır> 

rastgel1iği tayfaları sokar zehir
ler öldürür, üstelik müretteb::.lın 
ve askerlerın bir kısmını d3 o::ı 

IY'lanları tutmak, öldürmek işi 

meşgul e1e~, bu sırad• böyle bir 
gemiye abord:: eden hasım harp 
eefinesin .n muharipleri dolarlar. 
güverleler1e, gemHerin her ya_ 
nında çetin bir boğazlaşm3 baş 
gösterir, v·~ galebe munakkak 
bombahrı kullanan tarafı~ teccl-
li eder.d i . 

Kancalarla birbirlerine sarılan 
iki muhasım gemid~n b'ı tanesi 
batacağını veya mağlup olacağını 
anlarsa ken;;; nı yanaştığ; gemi
ye sıkı sıkıyı b1ğlor sonr::. anbar_ 
Jıarını al.?şe verır, kendısile b!r-- - ~-

Bi,,-az daha 
D i lr.kaf !: ola/gm 

Beynelmilel Hava Kurumu Re
isi Prens Bibesko'nun dün sabah 
tayyare ile Romanyadan YeşıL 

köye ııelmesi ve Nafıa Vekaletile 
bazı işler hakkında temasta bu -
lunmak üzere ayni gün Ankaraya 
hareket etmesi fvvelce kararla~
tırılmıştı . Fakat Jünkü sayımı.da 
6 ıncı sahifede bildird-iğiıniz vcç. 
hile Romanyada havanın müsaid 
olmaması yüzü:ıdeıı Prens B'bes
ko dün şehrimize gelmemi~t:r. 

Buna rağmen bu sabah çıkan 
Cumhuriyet ve Kurun refikleri
miz Prens Bibeskonun dün sabah 
Yeşilköye geld·ğini , kendisine O

rada bir ka:J:ıv3l\ı ziyafeti verildi
ğini ve sonra Ankaraya hareket 
<ettiğ:ni haber veriyorlar. 

Babıali carld0sinde bulıınar. 

Türk Hava Kurnmundan bu hu
susta sahih bir malumat almıya 
imkan bulamıyan refiklerimiL da
dına günün en son haberlerini 
vermekte olan •Son Telgraf• ı 

tedkik etmek zahmetinde bulun
muş olsalardı, böyle gülünç ve 
yanlı5 bir haberi sütunlarına ge_ 
çirmemis olurl.:ordı. 

1 

1 
1 
1 

yadırganıamağa başladı. 

İki ay sonra, memeketen onu, 
alıp götürmeğe geleıı eniştes: , hay 
retler :çinde kaldı; kaynını tanı
yamadı· 

Emme tavlanmışsın be! 
Doktora, nasıl teşekkür edece

ğini bilem·)'o:cu. Hastayı <lıp 

götüreceğ i :ıi söyledği zaman, dok
torun canı sıkıdı: 

- Daha iki ay yatması lazım ... 
Bahar, ~k ciğPr hastaları ıçin teh
like!' mevsimdir Hiç olınazs•, Ni 
sanı, M ~yısı burada geçirsın . 

İnce seyrek sakallı adam, yine ı 

yalvan:ordu: 
KöyUn havası, ona yarar. Bıra

kın biz gideı"rn. 
- Siz, bilirsin •. 
Enişte. biroe iyileşmış olan kay

nını aldı, memlekete götürdü. 
Üç ay kad~r sonra, ayni ki•yden 

gelen ':>ir hastaya, onu sorduk: 
- Nasıl,.iyilcşli mi• 

- Ne gezer : Geldığinden ik i ay 
sonra. sızl'r baki. ölüverd'. . gel
diği va1<it, i~'i di. Öyle gelmşti ki 
h<'P şaşmıştı'< . 

- Doktor, ona, biraz d~a dişini 
sılop burada kalmasını 'öyl~miş
ti, dinlemed:, dedim. 

Yeni gel'?I hastanın gözlerinde: 
Ben dinlerim! diyen açık bir iti
raf okunuyordu. 

Bu nas:a, söz d inledi, onu a1- , 
mağa Jel~n akrabalarına c~va!ıı 

dayattı, gitmedi ve iyı olm~dan 

Sanaloryomdan çıkmadı. 
Onu kurı.ıran, yarı ölüm kor

kusu, yarı Sanaloryom terbiyesi 

Jikle düşman gemicinin de yan
masını, imhasını teın :ne uğraşırdı. 

Tahtelbahirıer büyük harbdrn 
evvel inşa edilmiş, Balkan harbi 
sıralarınd1 Yunan donanmasında 
bulunan ve Osmanlı Amiralı Ra-
mizi kor~u~moktan başka hır ış 

göremiyen tek tahtelbahır dxl-

fin• i harekıb neticesinde de u
mulduğu kadar dehşetli bir s'lah 

olmadığı kanaatine varılmış mah
dud ka-biliyem denizaltı sefine -
!eriydi. Faka<, harb:n ikinci dev

resinde Al'.nan tahıelbahırlerinin 
faat.iyeti karşıs·nda d~rha' bu sı

liıhın kudre!inı nnlıyan itılaf dev 
!etleri .ionanm1sı denizal:ıcı'ığa 
büyük bir ehemm•y~t \·ermişler, 

İspanyada 
(Birinci sahifeMn devam) 

Londra 11 (A.A.) - Çember -
Jayn ile Lur:l Halifal:s ~ra•ında 

yapılan gör'ışmede, İngiltPrenin 
Roma maslJhstg"ızarı t~rafından 
Kont Ciano nezdinde yapılan son 
teşebbüs~ me\'zuu ba'ıs< d;lmiştir. 

İngiliz maslahatgüzarı, Kont 
Ciano ııeı<liııde yaptığı bu ttşeb
büste tspanyaya yakınlarda gon -
derilen as'<er ve İtalyan hnrb mal
zemesi h~kkındalri haberleri mev
zuu bahsetmi~tlr Fransa, Pirene 
hududunu gô ıüllü.erin geri çe • 
kilmesi pHinının kabulünden e·;
vel kapamıjl•r. Bunun sebebı, pH
nın bütün devletler tnrafındaıı 

kabulünü ki>laylaştırmak, tatbika 
konulması içın mtisaiıl hava ya -
ralmak ve InJi.;z - İtalyan an -
]aşmasının tasdikini çabuklaştır -
maktı. =-- _. __ 

(Dış politikadan devam) __ .... _ ... .. __ . 
yı ziyareti münasebetile bu yü -
rüyüşü taklid dm~ ve İtalyan as 
kerleri Alma>ı nazi şefinin önün_ 

de bu yürüyüşle geçmişlerd'r Fa 
kal Musolini taklidçi olmaktan 
korktuğu için Romalıların da böy 
le yürüdüklerini beyan ederek 

Almanların kaz yürüyüşü lılını 

verdikleri yürüyüşe, Musolini 
cPaso Romano• ~·ani Romalı yü_ 
rüyüşü ismini vermiştir. 

Hulasa gerek niimayiş \'e me. 
rasim ve gerek ideolojiler üze -
rinde nazi Almanya ile faşist İta]_ 

ya arasında bir yakınlaşma ha -

reketi başlamıştır. Her iki devle

tin de !' apa !le araları acılması bL 

idi. 
Fakat Sanatöry&mlara, ağlıya

rak giren, tıtizlenen, türlü hırçın
lıklar eden birçok hastalar, bugün 
sıhhatan kadar, neşeler!ni de Sa
natöryomlar.1 borçludurlar. 

Gazıe~elerclc, yurdumuzun bir 
Jı:aç yerinde Sanatoryom açılaca
ğını okuduğum zaman, mem
·ıeketin kazanacağı neşeli, sinirleri 
sağam insanlan düşünerek sevi
niyqrum. 

Rer vetemli ölmez, etrafına 
mİkrop saçara < yıllarca yaşar. 
Onun l,u uzun yaşa)'lŞl, kendi he
sabına, bel;d kazançtır. Fakat aşı.. 
ladığı mık ·opla•h memlekete 
kaybettirdiği vatanda~lar sayıya 

glmez. 
Ölm~yip ya~ıya:ı veremlilerin 

çoğu , nşe5iz. meiinkoiiktirler Ben, 
onların etrafıarına aşıladıklan 

neıoesizliği, melankoliyi , mikrop 
kadar tehlike;; Lulurum. 

Santoryomla-, daima, hastalığı 
kökünden kesip silip atmazlar; 
mikrobu ke~e-· ve bedbin hasta
ları. n"'i.?;ı insanlar olarak hayata 
iade ederle, .. # 

Olimpiyat1ard<,n vazgeçelim, 
restivallerde.1 vazgeçelim; yeni 
yapacağımız on mektebin birin
den vazgeç~lim; Sanatoryorn aç~
lım. 

Verem, medeni hayalın şıddet
lendirdiği blr hastalıktır. Spor 
terbiyesi, medeni bir hak olan eğ
lence terbivesi, bir insanlık hakkı 
ol<ın mekt~p teı·biyesi kadar; sağ
lık terbiycsıne, Sanatoryom ter. 
biyesine de ihtıyacımız var. 

t.kincı ,.e son safhada bu yenı sL 
Jahlan muazz ·ım hır randıman al 
mışlardır. 

Bugün her biri bırer seyaar 
ati§ kudrmi halinde tekernrrül 
eden harp gemilerinin yanında 

tahtelbahircilığe wrilen ehemmi· 
yet fevlıalidcdır. 

Yeni ve nıod»r;ı deniz aletleri 
ilhakile kudret ve kabiliyeti fevk
alade artan mutaarrız donaruna. 

lar yine b~ silahlarla yapılrtcak 

müdafaalar karşısında ne vaz. -
yet alacaktır? 

İşte, ·ııu s•ıaH'1 cevabını vermEok 
bütün uhminleri bertar:ıf eden 
bir dene!Th'.! karşısında tamaınEn 
anlaşılabilir. 

Japonlara 
Bir nota 
Verdik 

(Birine! ıahifeden devıım) 

belli bir intihab teşkil etmiye
ceğini w! gerek Sovyetler, ge_ 

rek herhangi diğer dost bir 
memleket aleyhine Türk top_ 

raklarının faaliyet merkezi L 
tihaz edilmecini Cumhuriyet 

Hükümetinin ne doğrudan doğ_ 
ruya, ne de zunnen tervjc ede

miyeceğini, !ktısadi bir kon -
ferans için ise Türkiye Hükıi-

metinin böyle bir konferans 
hakkında ne düşündüğünün 

nezaketen sorulması tabii bu-

lunduğuna göre. ictimam bu 

okinci tefsirini de varid görme
diği \'e ancak Japon büyük el

çiliği tarafından ne resmi bir 
malümata, ne de çıkan ~yia

larm tashih edıld-iğine dair bir 
habere destires olmadığı için 

düşüncelerini büyi'ık elçiliğe 

bildirmek lüzumunu hissettiği
ni ilave etmiştir. 

le, bu yakınlaşmanın bir safhası 

sayılabilir. Faka~ 51.1 senelik bir 

fasıladan sonra imzalanan 11 şu

bat 1929 itilafını, ne Papa, ne de 

Musolini feshetmek istemedikle

l'inden Papa ile İtalya arasmdaki 

münasebetlerin 

beklenemez. 

inkılaa uğraması 

A. Ş. ESMER 

50,000 
Lir kazanan 

4353 
Sonu 23 olanla: 25 er 11ra amorti 1 

12,000 
L ira kazanan 

21043 
. .. soe LİRA KA7~4NANLAR 

9010 11617 23045 363632 

38033 21500 

206 LİRA KAZANANLAR 

2531 14081 10315 3089 2531 

14081 10385 <0039 

32273 

... 100 LİRA KAZANANLAR 

14085 19308 7906 29812 16"..87 

2757 26307 

36568 19351 292SI 23037 

50 LiRA KAZANANLAR 

39177 27615 14517 9614 3S294 

28294 28786 14347 5561 8024 

37628 10984 19131 23824 329?.~ 

9411 28107 14353 10865 

10086 2661 7257 22340 35549 

BÜYÜK ŞEFİN MAARİF VE.. 
KİLiNE h.TİFATLARI 

Ankara 10- Büyük Şefim'z 
Atatürk, yen: Türk harfleri. 

nin onuncu yıldönürnü dolayı

sile Kültür Bakanı Saffet Arı-
Jıarun çektiği tazim telgrahna 
şu cevabı lüt!elmlşferd ir: 

SAFFET ABIKAN • KÜLTÜR 
BAK ANI 

ANKARA 

Türk kültür sahasındaki lr&-
biliyetinin ink!ş::fına temel O

lan harf inlnl5bının onuncu 
yıldönümü miinasebetile gön.. 
derdiğiniz telgrafı memnuni _ 
yetle aldım, teşekkür eder ve 
milletimize kültür sahasında 

sonsuz başarılar dilerim. 

K ATATÜRK 

ile SABAH, 
her 

' 11/J..'' 341 LİRA KA/.A~A· 

6780 14496 17514 3~ 
34650 9685 35R26 3 11!! J 

30304 2560 30609 351 

14075 11721 ıo 354~ 
3058 19441 99"- 265 53 

13834 8212 25€5 zı.,, 
27530 3208 1074 ;ı2S969~ ııl 

16975 16011 7514 26 ı•l 
7246 35369 2328J ~ ' 

14664 28204 384 l : ,92 
27019 53070 37041 ~~ 

2674 3361'.I 99~~ 3I 13 • 

21489 19924 9216 :~gS · 
9818 12865 13745 3• 



Oeııı 
~ tefrlkasç9Z Y_a_z_a_n_ı _R_a_h_m_ı_v_a_.CJ .... ı~ Süveyş kanalı . 

Vealka. ttdm, maıeınat ve not vennlor: Eski Osmuılı 4onaıı.man mı. 
ıundan miralay Remııi, İskele ve llmanlıır umum kumandanı albq 

T ehdid edilemez! 

-- -.- - ---- - -- - --
~'TiYATROLAR :~ . ... ,, ~-' . ------ --

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece (Heybelide). Yarın 

gece (Bebek) bahçesinde 
SÜT KARDEŞLER 

7- SON TEL G RAP'- 11 Aiustos 1!138 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Şartnamesi muC:b;nce 50 li.k 50,000 adet tuz çuvalı pazarlık 

usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabilc 11500 lira ve mu _ 

vakkat teminatı 862 lıradır. 

ırr - Eksiltme, 12/Vllİ/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
10,30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindek' alım komi.syo _ 
nunda yapilacaktır. 

IV - Şartnameler paras;,z olarak her gün söziı geçen şubeden alı
nablir. 

T trc;;;··::----....--· 
~ııkknı~, ve ıkti a~ 

1 nıahfuzdur: Şlikril Pala, komodo~ başliti'bi İhsan, 'batan ıemt kaptanlıın, u leld annatader. Ve huciln• bel.ar ıWl kalan "eslkahır 

C' Unttl ıahifeden devam) 
muahedesi mucibince o zamana 
kadar Mısırın muhtelif yerlerin. 
de bulunmakta olı.n İngiliz kıta. 
atı oralardan çekilerek kanal mm. 
takasına getirilip yerleştirilecek •. 
tir O zamandanberl bunların yer. 
leştirilmesi için girişilen inşaat, 

~lalar ve sare pek çok masraL 
!ara yol açmaktadır. Öyle ki bu 
masraflar evvele~ tahmin edilmiş 
olandan, bu inşaat evvelce yapıl. 
mış olan keşiflerden pek çok faz.. 
!asına mal olmaktadır. Evvelce 
İngiltere bu masraflar için 5 miL 
yon İngiliz lirası teklif Elolıiş, bu 
parayı vererek götürü olmak ü -
zere nşaat yaptırmayı söylemişti. 
Fakat Mısır hüidlmeti o zaman 
bunu kabul etmemişti. Sarfedi -
len paralara bakılırsa masrafın 

yekunu bu gidişle öylebeş milyon 
değil, 12,000,000 İngiliz lirasına 
kadar çıkacak diye tahmin olunu.. 

Emsali arasındr. en güzel ve şık 

Mobilyalar sat::n 

V -· İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçne komisyona gelmeleri 

rnuımıyan bir hadise taar· 
il.1n olunur. ·5129• 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları fstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Con· 
ruzu geri bıraktı, Ziyaret edmiz. SALON, YEME 

ve YATAK ODASI takımlarır.ın 

zengin çeıı:leri her ~·erden :y1 

şartlar ve ucuz. fiyatlarla bu.ur-

Kaptan, makinist, kılavuz ve motörcülerin terfiı sınıf imtihanlan 
5/9/938 tarihinden 12/9/!!38 arih'lle kadar Yüksek Deniz Ticareti mek
tebinde yapılacağından namzedlerin 1/9//938 tarihine kadar Müdürlü_ 

. ıb çavuş ile arkadaşları Etem kal/ a ve polis sun uz. 1 

ğümüze istida ile müracaat eylemeleri ve mez.kıir tarihe kadar deniz 
hayatlarını gösterir vesikalarını imtihan komsyonuııe tevdi etmeleri 
alı\kadarlara bildirilir. ·5208· 

~ Osman Helbrock~e nasıl çattılar ? .• DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI lzmir Ilı Daiml Encümeninden: e~r'le~ 

:ca~a benıe-Fr~nsız kaptanının 
ııı~abeı. - ~tlerlne ı:ulmek.. 
~en • ettı. İki saat sonra 
'ııiııııı d;er.:ıcn bir i§aret üç sil-
~ dikltatine çarptL 
liıttııı~eden Brodey öteki 
q tanaırtere yaklaştı.. Şimdi 
~da gelen 4 deniz allı, ta 
~1' "Ur kız4 adalar arasında, 
, ~ do ·t \ \'Ura devriye yapan 
·•\ baL·• royerler!ne gülümseye-
~ "Yort '!r nıııOclö • at, konuşuyorlardı. 
dı: r, son direktiflerini 

\''rııı 
~•toru, §af alda beraber harekete 
~'ğl?~ Saat 11 da limanda bu
,.'lıııı, d;. lierkes işini billyor. 
"• ~ılalı '1 ~ndinı. ın arkadaşlar .. Her 
Ah 'il.. lh;k barınacak bir yer "•l '~ la r -. .-ıaısııı · ımana gıreeeg·z. 

. "'lldey lrladık~ 
~ u~nd~ dogru gitti. Adanın 
elfır~· ldı. 

·~ llt; •da~ evvelce durduğu ;te
. ~ldı. Q·'tl. arasına döndü. Ora. 
Ilı~ Ci~arda~endi. Tretonla E 12 
la •lar. Oec lrer kuytuluğa yuvar 
'ıı lııeydan e, ertesi sabah liman.. 
ıı,.~tıl\.\ a gelecek hercümercin 

&ıııa;lıı gebe olarak şafağın 
1 be1tıed "t! ı ... 
C..'Ul{cu RJSJM -

~ 'lrıır 

~~t:dal(i pazar 
tth .. •~a Uymuyor l ·u~;o\J}; 

ı\ ~Z'() l'..\PTJGI BİB HA. 
&tttn l>iOtN DABEKET 

~~ Ilı ~i\ ÇIKIYOR. 

'cıtı'ta uğrayan 
\ta taarruz •• 
\r_'.8ın,n- 1-
~ıııııu guz~ı sabahlarından 
"' b;110. Sahıllerinde şafak!a 

d ~ kır &Üze!liği kucak ku.. 
~ il\ araya, gökiere yük -
' ı.:rl>t •;:arc ve parlak kub. 

;ıı.. ~~ ~ en uyanan şehirde 
~ Ctdi)'o alıersiz halk İi:ne gü. 
~l!ı-lqıl~~· Caddeler scferberli
i,,•it <ı delikanlılara hls.rot 
"Ilı~ °''' \1'' ' ~-~; laı'Ynr~n baston sel'lerile 
. ..j.~I. b U, 
ııı ~~ ~raııe 
~ ~ ,•dala r.' suyun altında 

>\ dliıtııa r cıvarmda gizle • 
~t~h.:ııı l ıı tahtelbahri faall
"l ~ta dı~e~r.flar açılnuş, mü • 
~· bıı rıılııd, lıfler verilmiş, bun. 
bı'.' ~ bve eınırler takib et-

ı!u. llrıı IQ; heyecanla vazife. 
~l l~ıı ;ıını başarmağ~ a

ı..~r~b ~n zaıtı filosu ge.. 
~ ... ~"': Uc{ h 
~'Ilı., 'mette azırlanımş, muh. 

t;.~ ll 7 S'.\v re göre yola çılı: • 
~ ~ \~nıı; h· arısi kapiten He!. 
~ il).. ısse · 
~' ~ 1 ~ lııınta sıne düşen Da-
~ •tıı 2 Q"l•ıcl kasına hare ket et. 
t~d~~. 'E: 1~1 lıman istikame. 
~"<tıı5.,a.,,,d.ı ~ 'reodor Brodey'_in 
~~ ...'.. lfa:yd Oda, Mühürdar. 
ı..~o,'11'~ h arpaşe hattı üze-

"I! ·'zır] 
>ı i tr hıır anmış, b<"Crrik. 
~ •lltııı ııt.., d Fransız tahtel -

4lıqt~~ '•tı. 3 
\' eş;lköye doi;ru 

~ har~.., 
''it•~ ""~k: F .••. 

, r• Ya 1 ransız talı • 
'• Pı •t'- . ~ 1 tıııı ı ·,ar ıle olsun 
'lo \ \'C'trı 

, iti~" > \• '1 noktıt<ınrlan 
• a • Alın a<ı, ~sin.. an g~mıl<"rL 

! Qh, "~ •dı 
' ~ ·ı~ b r, l n lııtı' Unları ~vk ve 

' t retteb > ı •cri_;b at ile sıiva _ 
, ~""1~t d ~ ve mahi••ıatça 

~ lıı:·~lın ~·~altı subay ve 
~ı: ı aha noksan ve 

h' ' ')> •I 
u,,t tıı ı ·ay . 

, ? ı fılotı ~ g rıne~e me. 
~ 'l'··'1hı.•~ .aya verilen 

llt~ to hırınden Safır 
P<:uları tarafındar. 

batırılmış [1}, Turkuvaz 8 D Türk ı 
bataryası tarafından [2] esir edil
miş, Tret<>'l nasılsa sürüye karı _ 
şıp geçidi ::nuvaffakiyetle başar ,. 
mı,,, Marnıarayn girebilmişti. 

Marma:adakı bir aylık faaliyet 
sıralarında da tek Fransız tahtel. 
bahri sayıda sırada anılacak bir i~ 
görmüş değildi. Son hareket sa -
bahı şafakla beraber Tretonun siL 
varisi kama,asında gözlerini açan 
kapiten Ojen Klavye, ıyastığının 

. alında sakladığı kom.,dorun zar -
fını yırtmış lçlnde çıkan emre göre 
Yeşilköye doğru yola çıkmıştı. 
Yeşilköy sahillerine varıldığı 

sıralarda pereskop başında kıyı 
boyunu g3zden geçiren süvarinin 
yanına çarkçıbaşı geldi. Yeni bir 
felaket haberi verdi: 

- Kapi!en'. 
- Ne var? 
- Size bir arıza, bir felaJcet ha-

beri ve•-mekl~ üzillüyorum. 
Ojen Klavye duyduklarına inan.. 

mak istemedL Gözlerini o1'.1ektlf
ten ayırdı, Jrlleşen bakışlarını 

[lJ cÖlüm saçan pereskop• tef
rikamızda. 

çarkçıb~ının gamlı nazarlarına 
mıhlıyar~k sordu: 

- Ne dedin' Bir arıza, bir fe. 
18.ket haberı mi vereceksin?~ 

Sonra, tafsilat istemeğe bile lü
;mm görmeden haykırdıı 

- Detoı karşımdan meş'um he. 
rif .. Ba.vkll§ gibı ötme tepemde 
§Om ağzuıdau bir gün osun iyi bir 
haber, müjde mahiyetinde bir se
vinç sözü duymadım ki.. İstemi _ 
yorum. Dlnlemiyeceğlm.. Çekili 

Çarkçıbaşı bu diskurdan fena 
hal\l.e bozulb. Fakat hiç renk 
vermek ist('med,, Oradan çıkını.. 

ya hazırlanırken söylendi. 

- Benını suçum ne bunda .. Kı. 
rnlan deml•i, patlıyan depoyu, 
bozul.an mak1 n~vı size söyleme
yip de Yu~ı.:s balıklarına mı ra
por edeceğim~ İsterseniz dinle. 
yin. Fakat gemi 10 dakika sonra 
stop edecek. 

Ojen Klaviye deli gibi yerinden 
fırladı: 

- Sus ... Allah belanı versin he. 

rif! Defol diyorum karşımdan. 

İkinciyi bana gönder. Haydi.. Da. 
ha duruyor musım? .. 

yor. 
İşte ihtilaf buradan çıkmış ve 

niıhayet halledilmiştir. İngiltere, 
bu masrafların yarısını kabul e. 
diyor. Bu esas üzerine yeni ihti. 
Lil imzalanmış oluyor. 

İtilafın diğer noktaları da var. 
dır. Buna göre lngiltere ile Mısır 
arasındaki ticari inknasebetler de 
düzelmiştir. Bununla beraber İn. 
giltereden gelecek pamuklu em. 
tiadan alınacak gümrük tarifesi 
meselesi daha halledilmemiştir. 

Bunun için gelecek ay İngiliz fab. 
rikatörlerinden bir heyet Mısıra 
gelerek temas edeceklerdir. Mısır 
Başvekili Mahmud Paşa memle
ketine dönmek üzere İngiltere -
den ayrılırken İngiliz gazetecile. 
rine beyanatta bulunmuş ve. ge. 
rek Başvekil, gPrek Hariciye Na. 
zırından görmüş olduğu liüsnüka. 
bulden bahsile bu dostluğun her 
türlü müşküllerı halletmeğe kafi 
geldiği tarzında sözler söylemiş 
ve İngiltere ile Mısır arasmdaki 
aostluğun pek samimi olduğunu 
tekrar etmiştir. 

•Kalın Hidro!rnrbon yağlarını Mo.. 
törlerde kuılanmak üzere hafif 
Hidroka ·lı0na tahvili usulü hak. 
kındaki ihtira için alınmış olan 8 
Ağustos U'J: tarih ve 1700 numa. 
ralı ihtira bcra\ırıın ihtiva ett!ğl 
hukuk hu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fıile konmak için 
kara wci'.eceğı teklif edilnıekta 

olmakla ha hususta fazla malümat 
edinmek ôs\tyenlerin Galatada, As.. 
lan Han :ı in •i kat 1.3 numaralara 
müracaat ey emeleri ilan olunur. 

Df\ ~.h.L>''...E·. H, iHTtnA 
BE'.,AU 

Eksiltmeye konulan i : İzmir • Kemalpaşa yolunun 3+250-14'.;-6~ 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı 011.arılrnası.. 

Bu iş:n açık tutarı: (28781) lira (33) kuruş. 
Bu işe aid evraklar aşağıda yazılıdır: 
A - Kapalı eksiltme şartna:nesı. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi.. 
D - Keşif grafik, f:at silsilesi cedveli hususi fenni şan. • ...- ek -

siltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 18 Ağustos 938 perşembe 
günü saat 11 de İzmir İlı Daimi Encümeninde kapalı z~rf usulile yapı. 

lacaktır. 
İstekliler; yukarıda yazilı evrakı İzmir, An.kara, İstanbul Bayınd .. · • 

!ık Direktörlüklerinde görüp ınceliyebilirler. 
Tekif mektubları: 2490 sayılı yasanın 31 incı maddesrne göre tan. 

zim olunacak teklif me.ktubları 4 üncü maddede yazılı saatten 1 saat 
«Arazi vesait n.akliyelel'i evvel makbuz mukabil;nde izm!r İli Dai:mi Encümeni Başkanlığına te<-

rimorklan için çapraz mafsallı linı edilecektir. · · .......... .. 
k:uplaj• hakkındakı ihtira için a. Muvakkat teınnat: (2159) lira. 
!ınınış olan 22 Temmuz 1936 tarih Postada vaki gecikm«ler kabul edılmez (5016) {2791) 

ve 2202 No. İhtira beratının ihtival--------------------------
ettiği hukll:t bu kerre başkasına Cümrük Muhafaza Genel Komutanhğl 
devir veyahut :nevk;i fille konmak I b 1 Satınalma Komisyonundarı: 
üzere icara verilebileceği teklıf sta n u 
edilmekte olmakla bu hususda fazla 1- 51n çift erat kundurasının kapalı zarfla e!tsiltmesinde teklit 

malı1mat edinrneit ist\yeulerin Ga. edilen fiat pahalı görüldüğünden 16/8/938 salı günıi saat 11 de pazar
latada Asla::ıHan 5 :nci kat 1.3 nu. 
maralara nıüracaa; eylemeleri 'lan 
olunur. 

lığı yapılacaktır. 

2 _ Tasınlanan tutarı 22020 lira 57 kuruş ve il'< tcrn:.natı 1652 lıra.. 

dır. Yeni gelen Avrupa gazeelerin. 
de Mısır ile İngilere arasındaki 3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir 
bu mesele dolayı~lle yazılar görül. BERATI 4 _İsteklilerin gün ve saatinde ilk teınınat makbuaları ve kaııuni 

[2] cE!3 kapiten Tcodor Brodey• 
tefril<asında geçil R. Y (Uevamı ..ar) DEVREDİLECEK İHTİRA 

HIKAYe 1Y AZ GÜNLERi mektedir. MeseJPnin esası burada •Haşaratla müc3dele eşyasını mak. ves:kalarile birlikte Galata eski ıHulat giiınıiiğündek! k•)m'~yona gel. 
hulB.sa edilmiştir. Süveyş kana -~ sada daha mtlva(ık bir şekilde ih.. ('"21) 

(4 iln li h'f d d ) melerL .. , 
c sa 'e en evam Iının müdafaası meselesi İngilte. zarı usulü• l.akkındaki ihtira içın -::~:::::--:;:::--::;;:--::;::-~::·-:;;;:;;;;;;;;;:;;~ 

deki zımbalı deftere iki kahve ile re için ne kadar mühim bir iş oL alınmış olan 29 Ağustos 1932 tarih Beşiktaş birincı sulh hukuk ha-
J(• b ... ,Jrn u 
Kadın? iki bardak su için tam 4 kalem dug·unu ise tekrara lüzum olmasa k.imligın" · den·. ve 1476 numaralı ihtira beratının 

(4 linci! •ahifembden devam) yazı yürüten garson hesabın ne. gerektir. Bugün kanal mıntaka. k 17 ihtiva ettiği hukuk bu kerre başka. Ortaköy Değirmen soka nu. 
resmini basılmış olarak gördüm. tlcesini yüzümüze söyledi: sında büyük tlyyare kuvvetleri 1 'k t 

t sına devir veyahut mevkii fille kon .. marada mu\<c:n iktn ha en ı a.me -
Altında •maktul Receb• yazılı - 40 kuruş!.. yerleştirilmiş bulunuyor. lkba. Rı •• Ah d' mak için icara dahi verilebileceği giihı meçhul Ali za ogıu me e. 
idl. Yanıldım .. •Bu ne parası?• dl. harda kanal tayyareler kuvvetle. İstanbul hazine muhakemat mü. 

Gazetelerin büvu. "k puntu ile ;g_ yecek oldum. Garson 5.deta çıkı. rinin manevraları yapıldığı zaman teklH edilmt:kte olmakla bu husus. 'k 
d f 1 l , a· k · dürlüğünün aleyhınize ı ame ey. 

mini ifşa ettlk!erı katil Gülizar şır gibi bir tav!r aldı· İngilizlerin oraya ne kadar mü _ a aza ma ,ımat e ınme istıyen.. . !ediği (304\ kuruş alacak davası iı-
lsminde bir kadınm••. TevkiCha. - 15 kuruş 2 kahve·, 10 kurn• him kuvvetler yolladıkları görüL !erin Galatada, Aslan Han 5 nci kat 1 ı · · .., ..,, zerine; 30/7 /[•33 tarih i ce se ıçın 
nede Gülizarı buldum. O, ta ken. su, yekıinu ne tllhr? 40 tamam, müştür. 1.3 numaralara milracaııt eylf'mele. :ıanln teblig" olur.an yemin daveti. 
dlsi idi. Bodrum meyhanesinde sizden fazla ne isteri.im?.. ~ ., 
bana rakı ikram eden 0 tanımadı. Diye bomurd"ttıdı Dördüncü icn memurluğundan. -- yesine rağmen mahkemeye gelme-

N · "ıs•n.· DEVREDtTECEK İHTİ'D • mi• oldugun" uzdan müvetteh ye -

ri ilan olun•.ır. 

Faruki KOLONYAs• 

ilk ve en eyi Türk Kolonyasıdh 
ğım, ismini b!le öğrenemediğim H ecıme ve ~ , .. · ,,_..,, ., esablmızı ödedik. Ve .. melU!, BERATI mini kabulden imtina etmiş addıne 
kadının ta kendisi. mahzun iskele yolunu tuttuk.. Unkaparun:la Hızır bey mahalle- Beşiktaş Birinci sulh hukuk mah-

Beni görünce ağlamıya başladı sinde kuru çeşme sokağında 30 No. cHıd~Jkarbonların tahvil ve tas. karar ve~ılmi~ ve muhakemesi de kemesi haldınlig"iııden: 
Bu, bizim bir pazar, şeh;rden t 10 t !ik ve gardiyanlara: ulevde o'.urmaktalar iken halen :ka- fiyesine a:d usul ve ameliye • hak- 24/9/938 cumartes. saa a a Ereğliie çamli kömür madtni 

uzaklaşma ı.ıg" runda sarfetti"'imiz "h h l ı ·-·-d k' iht' · · ı 1 8 A kılı u • d 'ş bu karara _ Bu adamı çıkarınız yanım - " metga lan meç u . ""'' a ı :ra ıçın a ınmış 0 an - nmış 0···ıgun an ı b••katibi ve halen ikametgfilıı meç. 
masrafın bir nümunesiydi • t 1932 • 'h 1436 1 .. dd k · ..., dan .. diye haykırdı. Hesnaya ilama müsteniden borcu gus os . .arı ve numara ı karşı mu e\ı anunıyesi zarfında hu! Edip Se:.ime: 

Ben bir şey anlıyamadım Ben Şimdi sorarım size .. Boğaz ne nuz olan (60) liranın maafaiz ve me ihtira beratınm ihtiva ettiği hukuk itiraz ed'!?r~ıt y Jwiıı edebilmek hak. Enver Cuma o~lu vekili avuk;ı.t 
an!ıyamachktan sonra sizin bir kadar büyük bir ınrarla davet e - sarıfı muhak~me ve icra ma~rafları bu kerre ba,ıkasına devir veyahut kınızın mahfuz bulunduğu ve iti- Rafi Oralknn tarafından alcyhınize 
şey anlıyabileceğinlzi ummuyo - derse etsin; gün, ne kadar büyük birlikte •ahs:lL'li taz~mmun edt'n ve mevkii fille konmak için icara ve. raz etmediğ:n•.z takdırde karamı ikame oluna'l eşyayı tüccariye be. 
rum. bir sıcakla yüklü olursa olsun, dairemizin 938/12M No. lu dcısya. ri!ebieceğ •e!tlif edilmekte olmakla kesbi kat'iyet edeceğı tebliğ ma • delinden 39 füa 56 kuruş alacak 

Yalnız, dün aldığım meWlubu Boğazdaki bir kır kahvesinde f.n. sile yapılan icrai takib üzerine yu. bu hususta fazla malumat edinmek kamına kaı'11 olmak üzere ilan o- davasında: Dr.vaeı vekili; idd~ayı 
.övünüyor• dPmemekliğiniz içi!ı canı 15 kuruşa ;ç!'.ecek bir kahve kanda adresi yazılı ikametgahınıza istiyenlerin Galat&da, Aslan Han lunnr. 937 /190 isbat sadedinde; 1/11/935 tarihli bir 
buraya da alar:ııyorum. Maamaflb bilmem sizi de Bog"az gezintisine gönderilen icra emirlerinin arka. 5 inci kat 1..3 numaralara müraca. ----'----------\ kıt,a fatura ibraz etm;ş ve borcun 

t tın le · ·ı · 1 İstanbul ikinci ıcra merııurlug· un-
herhangi bir müracaat karşısında çıkı.rabilir m?.. !arına verile., meşruhatta mczk.lr a e e rı ı an ° unur. mevcudiyeti hakkında yemin tek. 

dan: 
ibraz etmek üzere mektubu dos. ikametgahı ter'< ettiğiniz ve yeni ESkişehir asliye hukuk hil:im.. lif eyle~ v~ talep veçhlle iş bu 
yamda saklad:m. FİI..E Beşiktaş B:rinci sulh hukuk ha. ikametgiihını·ı<n da meçhul bulun.. liğinden: (Fikri Çöze) ye. d k lı.h y<emi.n avctiyesinl!'::l i amctg 

kimliğinden: d - n1 il t Yenipo.ıtahan~ karşısında 5215 
Be ikt 1 lh h k k · i\k'mli ugu a aş mış ır. Eskişehir Çifteler nahiyesi Belpınar 

ş· ~ · su u u n. ' · Üsküdar Solaksinan mahallesi numaralı dükk~nd:ı iken elyevm 
"ind Hukuk usulü muhakemeleri ka- köyu"nden Ebubekir kızı ve Cemal 
g en: Toplıanelio~lll sokak 71 nurr.:ıı·ada jkaınetg§hı meçhul "- s· h il · nununun i!ar.~n tebligat hususun. karısı Fatın:ı vekil: avukat Fazlı ta-

BeşU..ta~ ınanpaşa ma a esı mukim iken halen ikametgahı meç- İstanbul vakıflar idaresinin İstan-
k k • d ,_,_ dalri maddesıııe tevfikan icra emri- rafm.dan İnegölün Mezid deresinin 

Mahkeme so a 0 numara a mu""" hu! Mehme~ Cemil'e: bul birinci Noterliğinden 21/8/!l37 
iken hale:ı ik:ı.rnetgii.hı meçhul Şa.. nin \lanı için icra lıilkiınli. kanlı konak köyünden Keslan oğlu 

İstanbul haz' ı~ muhakeınat mll" _ •· d d k · tih l d'l tarih 5111 umumi 416 hususi nu. hendeye. gın en e arar ıs sa e ı - Cotmar aleyh;<Ie açılan ihtar daya,-
lstanbul hazine muhakemat ınü- dürlüğü tara(• ·ıdan aleyhinize açı- miş olmasına mebni icra emrinin sının yapılan tahkikat ve muhoke. mara ile tastik edilen kontrata isti. 

lan alacak davasının cari muhake. t bl'" · k k · ı k naden ve kol'trat müddetinin hita-
dürlügu" - tdraf:ndar. aleyhinize ika. e ıgı ma amın3 aım O ma mesi bi~m.inde: 

mesi neticcsındc: .. b' .. dd ti '] k mı do1ayısile tahliye talebile daire-
me olunan (3~) lira alarak dava:;ının uzere ır 3Y mu e ~ 1 anına arar Müdde,a:eyh Cemalin karısı Fat. 

İk tg'h h ı· t· h il · t' ı· b ·ı· ta ·h· d ..- mize müra~aatı üzerine tebli"i muk.. cari muhakemesi neti·esiııde: İka- ame .. a mızın meç u ıye ı a. ver mış ır. ş u ı an r ; ın en ı.ı-ı mayı munik .eb~p ol!!'.aksızın terk- e 
sebil il•· t b\'" ı b t · · · d k. b • te-zi tah!Lye emri ikametgahırıı.ın 

metgahınııın meçhulı,etı sebebile e_ '"''l~n e ıg 0 un_an mua • aren ° uz gu'l ıçın e m,)z ur o~cu le bakmadığı:u ve kocalık .vazıfesi-
ila,;en tebiığ olunan muameleli gı. melelı gıyao kararına ragmen mah. ödemeniz lazımdır. Borcu ödemeniz ni ifa etmed'ği sabit olduğundan meçhul:iyeti hasabile tebliğ edılm!!. 
yab kararın., rağmen itiraz etme _ kemeye gelmemış ve ıtınz dı et. veya tetkô.k mercii veya temyiz kanunu T_ahıH..ın 132 inci maddt>si miş ve mercice (20) gün mühletle 

1 
· b ı ı - hk · d veva ıa· d · uh i1iınen teblig" ;ne karar verilmış· tir. mi• n mahkem "ye gelmem 'ş oldu. memış u ur.c ugunuzdan ihticaç m.a emesın ı>n e• m a- gereğince bir ay zarfında kocalık 

ğunuzdan ilıticaç oluna'1 re. mi \'e-[olunan vesaikin resr:ıi mahiyette bu ~eme yo~L1> ~t olduğu m:.ıhk.'•meden vazifesini ifa etmek üzere hanei Kira müddeti bitmiş olan 2~/~ 
sika mah•vctin~ nazaran vaki;•yı lull1Il3sın.a mebni vakıayı ıkrar et. ıcranın .~h:rı hakkında hir karar zevciyete avdeti i9in ihtar yapilm1- numaralı dükkB.nı işbu 1 • 
ikrar etmiş addi ne ve ınüddeabih 0 _ mi§ addile müddcabihten yırmi bir , getirmezseniz cebri icraya devam sına ve 6'!0 kuruş mahkeme mas. !An tarihinden itibaren (20) 

tuz üç lirnm '7r iO ücreti vekalet ı lira yirmi dokuz kuruşu.ı sizden olunacağı ve Y'!l~ bu müddet iç·nde rafının dava olunmadan alınmasına güniçinde tahliye ve teslim etmeniz 
ve (1144) kuruşun harç ve masarifi tahsiline ve (1560) kuruş harç ve mallarınız hakkında icra ve :flas ka. temyizi kabil olmak üzere 18.17 /!138 ve kiranL'1 yenilediğine veya uz:ı. 
muhakeme ile birlikte sizden tah- masarifi m•ı.,akcmenin 1/4/ nis- nununun 74 üncü maddesine tevf:- tarihinde karar verilmiş olduğun- tıldığına dair bir itirazınız varsa yi. 
siline kabili temyiz olmak Ü7.ere betinde <:liğ ·~ müddea1leylıler bey. kan beyand~ bulunmazsanız 76 ıncı dan mlidein\eyn Cem.Uin bir ay ne bu miiddeı zarfında istida He ve 
30/7/938 t•:;.hinde karar verlmiş ninde taksım in~ bbili temyiz ol - madde hükmüne tevfikan hap;sıe içinde evlilôk vazifelerini yapmak ya şifahen dairemize bildirmeniz ıa
olduğund:ın müddet: kuıuniyesi mak fuıere k••ar veril,,,iş olmlkla tazyık olunacağınızı yanlış beyandı üzere evlne dönmesi veyahut da 15 zundır. Miidde~i içıncle kiralanan 
zarfında ~c:nyiz, dava etmediğiniz müddeti b . ' zarfında tem. bulunursanız 337 ine: maddeye göre gün içinde temyiz yollarına müra- gayri meaı<ul bu müddetin hitaının
takdirde !ıükmiiıı keshi kat'yet ec!e-I yizi dav:ı ct'llcd;ğ n:z takd:rde bük. hapisle cez~landırılacağını>. husus., caat etmesi aksi takdirde karörı da zorla tahliye ve kiralayana tes 
ceği tebliğ makamıne kaım olmak mün kesbi ka:'.yeı edeceği tebliğ !arı -icra ~mri:ı!:ı tehliğ, mekamına, mezk:U.run kesbi kat:yet etmiş adde. !im edileceği 38/2891 No. lı tabii 
üzere yirmi gü'1 miı.ddetle ilan o- ,, makamına kam olmak üzere yirmi kaim olm~k üzere bir ay müddetle, dileceği iliı.ı tebliği mal<amınea ka.:.. ye emrinin tebliği m:ıkamma bim 
lunur. 937/661> gün müdd-'tl" fön olunur. 933131 ilan olunur. 1 im olmak ü~ere ilan olunur. olmak üzere ilim olunur. 

-
-

ı. 

nızın meçlıullyet.i yt;zünden 20 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar ve.. 
rlimi.ş olmakla 31/8/938 çarşamN 
günü saat 10 da mahkemeye gelme.. 
dlğiniz takdirde yemini kabul VI! 

edadan imtina etmiş sayılaca~ınız 

tebtiğ mah'Tlın:\ kaim olmak üzere 
i!An olunur. -· 
ı ı 1357 Hicri 

\ 
13H .{J nl 

1 

CemaziyeIMıır Tem'1'1UZ 1 

14 29 
1 Yıl 1'38.Ay8, Ga.223, Hızır 911 ı 

. 

11 AQustos ı Per,embe -
Fırtına 

-
1 

Vakili•• v •• ,~ı Ezuı 

11 

sa. d. S4. d. 

Güne~ 5 06 9 5.! 

Ôğle 12 19 5 05 

li<indl 16 ı ı s 56 
ı 'ı Akşam 19 H u Jj 
1 

Yatn 20 59 IH 
' lm5'k 3 11 7 56 1 
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T.C. ZiRAAT BANKASI 

. " 

JŞT AHSIZLIK. HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLiK 
EKŞiLiK. GAZ - DİL P ASLIGI • BARSAK 

AT ALETi - INKIBAZA KARŞI 

HASAN MEYVA OZO KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, frenk üzii

ınü, sinalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden oıup toz halinde 
ve şekerlidir. Bu meyvaların. özlerinden yapılan Ha~an Gazoz özü gayet 
lezzetli ve kullanışlı olduğundan evlerde, gazinolarda ve mesire yer
lerinde kolaylıkla kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcakl:ırmda Hasan gazoz özünü içen hem serinle
miş olurlar, hem de mide, barsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tıı

tarak sıhhatlerini korurlar. 

~5 • 40 • 60 • 100 kuruştur. 
....... ı .................. ıı:m .............. , 

SOLUCAN dediğimiz barsak KURDLARI 
Ekserıyetle çocukların barsaklarına yapışarak kaniarını emmek su

ret:le büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

HAZIMSIZLIGA, KANSIZLIGA ve bir ç0k 
HAST ALIKLA.RA 

sebeb olurlar. Ekseriyetle karın şişmeleri, burun ve makad kaşın -
malan, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesı ve daha b.rçok gay
ritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay oian 

ismet Santonin Bisküiti 

Nezle 
Bütün gö~üs hastalık· 
!arına yol açabilln 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

kBf[ 
Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve eJI !' 

şekilde dindırir. Nezleye, soğuk algınlığına, grıpe ve eın58 ı 
hastalıklara karşı blhassa müessirdir 

İCABINDA GÜNDE 3 KAE ALINABİLİR. 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

HR$RRRT 
51hhalinizi 

• r •• 
tılld!tl-. edigoı 

fı .ı ~~ 
J": l 

~y~I 

l~ 

Otllflfl/ 

.
1 

dir. Kutuların içinde sureti is~imal yazılıdır. Okuyunuz. Her eczane-ı 
de f'atı 20 kuruştur. Yalnız (ISMET) ismine DİKKAT. 

~ ~ -:=:::::;:==============;:=::;::;-::; 
( İstanbul Vakıflar Direktörlüğü t an~ 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.ahlarında en az 50 lirası bulıınanlara senede 

•I defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dai(ııılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » SGu » 2,000 )) 

4 )) '250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 " DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene için de S(J liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye 

,, . ... ,. . • :f. .... , " "''ti' r"" '). .... , . ·~ ıi'!f , • ·~- . 
• · ~ .~ • ~ • ~ fv, .. -c;.• ., .......... , • •• \, , ., •· •, • ı+ • .•. '!'il ~ "...- • 

ıstanbul>"~·'_Belediyesi ~-:~· nariları 
' •• :.~., : •• ~ ... .·- .. ~ •• · . .' .• ,.,, ..... l _·' • 

... : ".. ., I' ....... !''411< .... "')",:!; ... ~,-:_ -~. ı:.:..- ... ~-.r- ~ ... 
400 Top 57X82 18 kiloluk birinci hamur battal kağıt 

50 • 68,< 100 24 _ 25 kiloluk çift İstanbul ikinci hamur 
kağıdı 

100 • 57X82 12 kiloluk ikinci haır.ur battal kiiğıt 

100 • 57X82 12 kiloluk battal pembe kiiğıt 

100 Kilo Yerli Milori ,siyah matbaa mürekkehi. 
500 metre Muhtelfi renk mücellid bezi. 

Belediye matbaası için alınacak olan ve hepsine 4700 lira bedel tah
min edilen yukarıda çeşitlerile mikdarları yazılı kağıt ve saire açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 No u kanunda yazılı vesöka ve 352 lira 50 kuruşlu'< 

: ilk teminat makbuz vEya mektubile beraber 22/8/938 pazartesi günü 
saat 11 de Daimi Encümrnde ouunmalıdırlar. •B. 5087' 

lstan bul Şubesi Müdürlüğünden:. 
Deniz} olları Karaköy Acentalığı taşındı 
raıatadakl Deniz Baıık Denizyolları acentalıöı 
tamirat dolayıs · ıe Deniz Bank latanbul şubesi· 
na muvakkaten taşınmı,tır. Yolcu va eşya bl· 
ıetl almak Uzere O a ·ata rıhtımı Uzerlnde Danla 
Bank lstanbul tubası gişelerine mUracaot edil· 
mea il An olu ·1 ur. 

takdirde o/ı 20 faılasile verilecektir. 
Kur'al~r senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birincikanıın, 

Nafıa Vekaletinden : 

Payas Gümrük Müdürlüğünden : • I 17,5 lra muhasebe memuriuğuna müsabaka ile m~mur alınacaktır. 
~'Askerliğini yapmış VP ortamekteb mezunu bulunanl&ı varsa imtihan 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEDEL! günü olan 20/8/938 de l'ayas gümrüğüne vesikalar:ıe birlikte müraca-

1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kıymeti Pey parası 
Lira KPruş Lira Kuruş ---

1916 00 143 00 

144 00 10 80 

. stt 
Cağaoğlunda eski Jioc_a~~r C 
yeni Alemdar mahaJl_e"' f'IO i~ 
çeşme sokağınd;; yenı 2 1,Jıf 
carüstem camii ve rneşrıJ ,·t 
Beyazıd eski SoğanafA ,·~;~ıl' 
raç İshak mahall~ ·inin ~ 

İ ·I <0 ' 
§ı Saraç shak Çe~me> · rf'e' 
eski 1 ve yeni 22 !'o. 10 

hane arsasının ta(Y1an11
• :ıf' 

Yukarıda yazılı emliik 15 ·gün müddetle açık artt;nnıy:ı. ç~~n 
tır. İhalesi 2~/8/938 pazartesi günü saat 14 de icra cuilcccl\10

. e · 
!erin Çemberl'.taşta Vakflar Başmüdürlüğü Mahlfıl:it kale011~ 5~ 
caatları. _.,,,-""' 

, ,,,,ı .ı~ 
s ., ' 

Nuri f~5 ' 
~sarJ.Y N0. ı', 

., Jde•.'. f 
nı uÇ · 

ı ' t ' uraC ,:, --------- ·~' lr·1' 
DEVREDİLE'-EK 

1 

BERA Ti (' 
rınd·' · 

cMad~-ı araştırın•1 " ı lf · 
. . us cı 

cazı beyi t wın~ mahs ı·~ • • !11 f1 

zisin;. •id '>la'ıat• h•id" .. : ıiJl 
A~·· 

ra için q~ ·1:rr.?: oı 111 •
1 .ı. rl 
1 JP• 

tarih ve 2231 numara ı h~ 
]<ıJl; 

tının iht·v~ ~ttıl! hll f(le\ 
hUl 

başkasına devir ,.ey8 ,.et 
. ' •f.l _.ıı 1le k<ınmak ı~ıo 1 · 

0101
.,. 

ceği teklif edilmekte ı;nl cMadenleri ve mümasilı madde- atları. .5314. 
leri toz haline getırmek usulünde d -.-.b------
islahat. hakkındaki ihtira için alın- Bu akşam an ıtı aren Yüksek mühendislere 

• ınat l"" hususda fazla melli •1:1n . 
d (> ··t 

tiyenlc....,n '1:A}at1 n, . rı1i1 

30~7 sayılı kanunun rqrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre ır.ü _ 

her.dıs veya mimar unvanile verilmiş olan dıplomalarJJ ruh•satn&me

ler yüksek mühendis v<'ya yüksek mimarlık unvanile verilı>ce!, r:ıh -

satnarr.der hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden ıtibaren en 

çok altı ay ıçinde bu mühendis ve mimarlar dıploma ve rııh,atnamele

r.nı yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde bulımdukla -

r :ndao haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte Vekaleti • 

aı .ze müracaatları ilan olunur. 

mış olan 29 ey1Ui :g34 tarih ve 1884 Fransız stu""dyoların~n Şark Filim Ylldızı 
No. İhtira beratındaki hukuk bu 

kerre başkasına devir ve ferağ ve 
yahut mevkii fiile konmak içın 

icara verileb'leceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususda fazla mallı-

mat edinmek istiyenlerın Galata<la, 
Aslan Han 5 inci kat ;_3 numara_ 

. !ara müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

Tunualu 

FILFLA SAMiYE 
ve Trupu 

T AKSiM · BELEDiYE BAHÇESiNDE 

,•'1 ••• : J 
5 inci kat 1 :ı 'luın~· · 

ı eylemeleri ilan oııırıur. ,I' 
• -~ do'' . a.tı .. 

Sahip ve neŞ?·•Y 
ri 

Bil§ muJıar11 (,/ 
JJıı'' 

ETEM tzZE'l' • 4 
#11Jftl'" 

SON TELGRAF 
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