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PAZARTESi 
-

'•rı: 461 
Yazı işler 1: Telefon 20827 

İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No: 54 
En SGn Telgrafları Ve Haberi eri Veren Akşam Gazetesi 

T RK ASKER ATAYA 
ATATURK Ankaradan bu sabah gelen 
Mareşal Çakmağı, Milli Müdafaa 

Vekilini kabul buyurdular 
Hatay davamız son safhasında.. 

~abine mareşalin da iştirakile Re"sicumhurUn 
baş~~nlığı altında bugün çok mü im 

bir toplantı yapıyor 

Askerlerimizin Hataya gir ~p girmedikleri hakkında 

1 

SAÔLIK KUPONU 
Bu kuponun 11ırmi tane.nnı toplay ıp 

idaremize getiren okuırıı.cularımız SON 
TELGRArın birinci nnıf mütehassıs. 
ıarı tarafından meccanen tedavi edile _ 
ceklerdir. Kuponl.a.T, her gün id4Telıc.ııe. 
mizde değiştirilmektedir. -

loar · l iôn · Tel. 20827 
Telgraf : lst. Sou Telgrnl 

Ml? 
-------- -------------

• • . r. ~ntişa 
~alepliler 
ı iirkiyeye 
iltihak mı 
~tmek 
~tiyorlar? 
~ -
ı,'tayda hayat Türk· 

• • 
8 

fıııı Vekili General K.lzım Özalp, 
Hariciye Veklleti UmumJ Katibi 
Numan Meııemencioğlu bu .abah 
Ankaradaıı tehriınize eelmişler • 
dir. 

kadar yaphğımız ta "k t _
1 

________ _ 

1

- - , ~ lngiltere, Fransa Çemherlayn yine 

~~~in artık taham
·•ıuı edilmez bir 
~aıı almış bulun-

maktadır 

~ ekillerin içtimadan 
~tıra bu akşam An
~a.raya dönmeleri 

muhtemel -
ııtay vaziyeti en nulk af. 
hıııına ıtnnış bulwımakt.. 

' dır. Fraııaıııuıı b li tUn temin.. 
'-· e ~ orada karplııştJiı
ıt.: ild yüzlillilk, mUZAker*erlıı 
'ıldişi, Akvam l\ledW heye. 
' l'ıirkler aleyhindeki mut •• 
~~ ı:ayret ve laıyild blsl kat't 

lı .'r almafa sevketmektedir. 
t Uyuı. Erldnılıarbiye ReUl Mıı.. 
~.,vzı Çakmak. l\t!IU Müda.. 

Hususi surette öğrendiiJmize 

ıröre bugün Reisicumhur Atatürk. 
ün nezdinde Mareşal Fevzi Çok -
mak'ın da iştlraklle bir kabine top
lantısı yapılacaktır. Bu toplantıda 
Reisicuınbur Hatay nziyeti hak. 
kında kabineden en son vekayi U. 
serinde izahat alacak ve direktif. 
lerini teabit ve işaret buyuracak. 

Bnııiin f"lırlmhe eelen Millt 
Müdafaa Vekili Kazım Özalp 

lardır. 

Kabine toplantısını müteak:ıb 

~tnerliler 2 - O Yunan muhteliti. 
ni mağliib ettiler 

•• 
---~ -

.. .. 
•• 
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Uııki1 Feneı • Yunan muh~ti maç bu enstantane 

' ' ~ ".~ (~uıaı altıııCJ ıahifemhcl•.>. 

' . 

Bu sabah şehrimize eelen Büyük Erkbharbiye Relııl 

l\Iareşal Fevzi Çakmalı 

Başvekilin ve şehrimizde bulunan 
Vekillerin d~ bu akşam Ankaraya 
hareket etmeleri muhtemeldir. 

Mareşal Feni Çakmak ve Milli 
Müdafaa Vekili dün akşamki An. 
kara ekspresine bağlanan hususi 
vagonJa şehrimize müteveccihen 
hareket etmişler ve bu sabah Ha7 
darpaşada merosimle karşılanmıt
lardu. Milll Miidafaa Vekili do~. 
ruca motörle Uaydarpaşadan sa. 
raya eeçınlş ve Fevzi Çakmak Ka. 
dıköyündeki ikametgahında kal. 
mıştu. 

Başvekil, Vekiller ve Mareşal 
öğleden sonra Savarona yatında 
Yüksek Şef tarahndan kabul edl. 
leceklerdlr. 

Bueün Halay mevzuu llzeri,nde 
eünün en mühim şayiası Ankara. 
da ve İstanbulda askerlerimizin 
Hataya girmesi mevzuu olmuştur. 

Ankarada bu sabah, İstaııbulda 
da dün akşam ordumun meıısub 
kıi'ıolıına lns:ıbab teıniıl etmek il. 
&ere Hataya elrdltl kuvvetle fllyf 
olmuştur. Bu ııayiayı ilkönce kuv. 
vetlendlren Anadolu Ajansının 

verdlfi bir haber olmuştur. Ajanı 
18 tarihli •Eko dö Paris• pzetesl. 
nl.n bir haberini nııkledlyonlu. Bu 
haberde Türk ve Frans.s erk&nı. 
harbiyeleri arasında Antakyada 
cereyan eden müzakerat neticesin 

- -

de mutabakat hasıl olduğu ve 
Türk kıtaatının 111 haziran sabahı 
Hataya ııirecoii kaydediliyordu. 

Şehrimize çalnlıınlardan Emniyet 

İ§lerl U. Mel Ştikrü Sökmen.siler 

Reamt kıı;rnaklarmı.ız bu haberi 
tekzib ve teJld etmemiştir. Bu 
ubah Ankara muhablrimis bize 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İtalyada ekmek 
buhranı başladı 

Hükumet, ya hariçten buğday alacak, 
yahut, lezzetl iyi, gıdası az ekmek 
yaptırarak halktar. fedakirhk isteyecek 

{YU111 altıncı sahifomizdıl 

ile ltalyanın sorguya çekiliyor 
Arasını bulacak • . -.--

Paris 20 (A.A.) - Lö Jur - jl gıltere-ıtalyan anlaş-
na~e:.ı:~:~~tih:~r -~~~~;~ 11 masının sür'atle mer'i· 
hedefının İspanya •şlerıne ade. 

mi ~;~aa~'.e6 :e:.e~::~::~::~ yet mevkii ne konu 1-
-- masına çalışılıyor Meclisin 

Bugünkü 
Toplantısı 

Ankara 19 (Hususi muhabiri -
miz telefonla bildıriyor) - Ka • 
mutay bugün öğleden sonra top. 
!anacaktır. Ruznamedc 19 ma _ 
yısın milli bayram günlerinden 
sayılması ve o gün her yerin ta.. 
tll edilmesi hakkındakı kanun it.. 
yıhasile İzmir turısti.k yollarının 
yapılmasına dair olan !Aylha mev
cuddur. 

Kasım paşa 
Cinayeti 
Alleddin ltlra1larda bu· 
lundu, tabanca abd••· 

hanede meydana 
çıkarıldı 

Cumartesi günü saat 17 de lf
lerinden ç*1p Tabhan~ meyda • 
nındakı Halllin kahvesinde top • 
!anan AlAeddin, Enver. Ahmed, 
Flnet, Murat, Nihad isimlerinde 
e arkadaşın bir müddet içtiklertııl, 
ııonradan Al~ddlnln ortaya bir 
tabanca çıkardığını, Enverle ara. 
Jarında tabancaya bakmak için 
bir çekişme olduğunu, ve bu sırL 
da tabancanın patlMyıp Enverin 
boğazından yaralanarak kanlar 
içinde yere yuvarlandığını biru 
sonra da öldüğünü bütün taf • 
silatile dünkü sayımızda bildir • 
miştik. 

Aldığ11nı2 mütemmim malOma. 
ta göre. Halilin kahvesinin arka • 
sındald bahçede rakı içmekte o. 
lan 6 arkadaştan Alaeddin saat 
20 sıralarında celbinden bir taban.. 

.(Devamı 1 mcı ııahifemlzdı} 

Londra 20 {A.A.) - Çember -
!ayn, bugün öğleden sonra avam 
kamarasında harici s 'y · sc• hak • 
kında bir takım s•nll r. ve bil • 
hassa İngiliz gazetelerinde inti • 

ıar eden ve İtalyanın İngiliz ~ İtaL 
yan ltilMının derhal tatbik edil. 
meslne imkan bahşetmek üzere 
İspanyol cephelerindeki kıtaatım 

(Devamı 8 ınc• sahifemlıde) 

Bayan Gökçen yarın 
şehrimize geliyor 

Ba7uı Gllk(e'ahı 8ef7ada ı.ttk'ball 
(Busu.d fototrafçımu tıınfmdan bu 

sabah Bulprlııtandan 111nder1Im4tir) 

Birkaç gllndenberl Balkan tar- 1 bllen bükr~te bU:unmakta olup 
nesine ç~ olan Sabih• GOlı:çen yarın ıehrlmlze donecektlr. 

Sarışın kad~n mes'elesl 

Esrar perdesi 
artık ç9.ıüldü .:a5:·~e 

r 
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N.,9 . Muallimlerin ı Seyyar 
'=2cil\llDEN Mesken bedelleri Esnaf 

Yeni bir karar 
Pul ve kıymetli 

nerelerde 

-kağıtlar nasıl 
satılacak Valileri ve idare amir- Taksitle mi 

lerini kontrol ederken Verilecek? .. 
Mes'uliyetlerin murakabesi kadar 
şahısların kabiliyetlerini ve imar 
faaliyetlerini de murakabe etmek 
ve beklenen randmanı verememiş 
elanlardan hesab sermak, icab 
ediy0rsa cezalandırmak da lazımdır. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 
~ ...;;;.;.;;;;;,,.;,...;;;;;;;;;;;;;.;......;;;.;;;.;..;.:.;:;;;;; 

E n çok imara muhtaç olan memleketimizde çok çah1nnya, 
çok para sarfetmiye mecburuz. Para vasıtadır, muvaffa. 
ki yet onu en iyi lmllanmasını bilenindir. Hele imar işin· 

de bu kullanış daha üstün vasıf ve liyakat ister. Yerine harcan
mamL~, iyiye, en iyiye bağlanmamış para israf edilmiş paradır. 

Bir gazete acı acı yanyordu. Bu şikayet, Anadolumuzun 
umrana <'n çok ihtiyacı olan, ayni zamanda en çok merkezi va 
ziyette bulunan bir kasabası içindi. Oraya ~inıendifer girmiştir. 
Birçok vililyetlerin yolları oradan geçer. Kamyon ve otomobil 
nakliyatının uğrağıdır. Büyük bir madeni de işletilrniye açıl
mak üzeredir. Bilhassa, bu maden oraya çok para çok işçi ve 
çok münevver getirecektir. Fakat, bütün buna rağmen oranın 
sokağında hiıla geceleyin bir fener yakılması adet haline gelme
miştir. Hala kaldırıını yoktur, hala hayat ilk devlılerin kabuslu 
yaşayışı içindedir. Amma belediyesi, bütçesi, tahsisatı, parası 
vardır. Bu acı şiknyeti ve tasviri yapan gazete, 

- Buranın belediyesi ve hususi idaresi ne zaman harekete 
geçebilecek?. 

Diye ~oruyor. 
Böyle yer Aıiadoluda tek değildir. Ba0,!;a misallerini ver

mek de mümkündür. Ancak, bu gibi yerlerin bütün inkılab ve 
imar malılelerimize rağmen böyle kalışı ne parasızlıktan, ne de 
vasıtasızlıktan değildir. 

Büyük bir basiret ve i~abetle şehirlerimizin büyük imar 
ve kalkınma işleri merkezin tasvibinde ve tedkikinde toplan
mıştır. 

Fakat, küçük imar hareketleri de mahalli idare ve belediye 
amirlerinin sahsi insiyativ ve bilgilerinden beklenen şeydir. Bu 
bakımdan id~ri mes'uliyetlerin mürakabesi kq.dnr ş::ılıısların ka
biliyetlerini ve imar faaliyetlerini de mürakabe etmek ve bek
lenen randımanı verem<>miş olanlardan hesab sormak, İcab edi
yorsa onları cezalandırmak da lazımdır. Yani, bir belediye reisi, 
bir idare amiri kendi salahiyet hududu içinde bulunan mıntaka
da kendi büt~esi ile yapabileceği işleri yapabilirken yapmamış 
ise bu da vaziiede ihmal teliıkki edilmelidir. 

:\lemur ve amir için mevzuatımız «İmar tasavvuratında• 
bultınmamayı bir noksan veya hata •. diye kabul etmez. Fakat, 
ettiai gün muhakkak ki, bugün yapılmadığından şikayet ettiği
miz\irçok işler, hatta hiç paraya taalluk etmiyen imar, bakım 
ve temizlik işleri kendiliği.nden görülmüş olacaktır. 

Herh:ıngi bir şehir veya kasaba belediyesinin o kasabaya 
bir tek yol yaptıramıyacağmı, yahud da tek lamba asamıyaca
ğını tasavvur etmek bugünkü şartlarımız içinde imkansızdır. 
En hücra bir kiiiy bile kendi vasıtalarile bunu yapabilmek ikti
darındadJi". Eğer yapılmıyorsa, düşünülmediği, ihmal edildiği 
iç.in yapılınıyor .• Ve kabahat bütçe darlığına, gelir azlı~'tna yük
letiliyor .• demektir. 

Bu yolu da kapamıya mecburuz. 
Etem İzzet BE..~İCE 

Sinema 
yerleri 

ve eğlence 
ucuzlatılacak 

bu hususda icabeden Dün 
kararlar 

Şehrimizdeki sieruna ve gamo 
ııahiolıleri dün Dahiliye ve Maliye 
Vekillerimiz tarafından davet e. 
dilerek kendile uzun müddet gö.. 
rüşmüşlerdir. 

Bu mülakatta sinema ve eğlenti 
yerlerlnin duhuliyeleri, yenilen, 
içilen şeylerin ucuzlatılması sa -

verildi 
releri aranmıştır. 

Neticede, bazı yeni tedbirler ve 

vergilerden yapılan tenzilat saye. 

sinde sinemaların % 40 nisbetind. 

e ucuzlıyabileceği ve içkili ga_ 

zino, lokanta gibi eğlence yerleri 

tarifelerinin de mühim miktarda 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI -
Te<ril<a 
N. 2 :> 

-- Burada mı, Kamran Bey? 
Gaz.noda, böyle umumi bir yerde 
şantoz'ar gibi şarkı söylemek ... 
Oh, rica ederim bana bu haka • 
reti yapmayınız! 

- Niçin canım? Burası, görü -

yorsunuz ki çok münzevı, sessiz 

bir köşedir. Ben size bütün yük • 

sek sesinizle bağırınız demiyo -

rum ki.. Şöyle kulağımın d ıbinde 

• adeta fısıldar gibi • okuyacak • 

sınız .. Ve sizi burada benden baş
ka kimse duymıyacak. 

Melahat ikinci vıski kadehini 

Yazan: isken der F. 
SERTELLi 

de bitirdi. Gözleri bırdenbire mah. 
murlaştı. 

- Hayır hayır .. Israr etmeyin 
Kamran Bey! Borcum olsun; si. 

ze daha hususi bir yerde okumayı 

vadediyorum. Fakat, burada ya

pamam bunu. Beni mazur ııörü -
nüz .. 

- Teşekkür ederim, Melahat! 
Okumuş kadar oldun. Mademki 

hususi bır yerde bana şarkı söy • 

lem eyi vadediyorsun !.. Beni kır. 

madın demektir! Şimdi nekadar 
sevindim bu vadine bilsen ... 

Bu usul kabul edlllr•• 
FylOlde tedlyata 

batlanacak 
İlk.mekteb muallimlerinin şiın.. 

diye kadar verilmiyen mesken be. 
dellerinin kat'i surette verilmesi 
için Maarif Müdürlüğü yeni ve 
esaslı tedkikler icra etmekted'.r. 

Oldukça mühim bir yekıin tıı
tan bu paraların heps;ni nbirden 
istihkak sahiblerine verilmesi 
mümkün olmadığı takdirde iki 
taksitte ödenecektir. lik taksit, 
Eyliılde verilecektir. 

KLiÇUK HABERLER il 
* Amerikan ticaret heyeti ile 

Ankarada yapılmakta olan tica _ 
ret muahedesi, Amerikan mur:ıh.. 
haslarının talimat almaları için 
tehir olunmuştu. Bu kere bu ta. 
limat geldiğnden müzakerelere ye. 
Diden başlanmıştır. 

* Mısır hükfunetinin bir do • 
nanma yapmak üzere bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu maksadla İngiltereye 2 tor
pido muhribi, 1 denizaltı gemisi, 
2 mayin gemisi ve 2 de destroyer 
sipariş olunmuştur. 

* Eminönü meydanında istim
lak işinin süratle ikmali ve bazı 
formaltenin çabukça halli için 
Belediyede bir komisyon kurul _ 
muştur. 

* Mançuko - Sovyet Rusya hu
dudunda dün 1bir çarpışma olmuş. 
tur. Neticede 1 Mançukolu asker 
ölmüş, 1 asker de yaralanmıştır. 
Diğer tara!tan Jdponya, dün 

yeniden Çine takviye kıtaatı gön
dermiştir. * Beyoğlu, B~iktaş, Eminönü, 
Fatih, Üsküdar, Kadıköyünün çöp
lerinin denize dökülmesine bugün_ 
den itibaren b~lanmaktadır. * Silahdarağa elektrik fa.brika
sında tedkikler yap1n Nafıa Ve
kili ,Ali Çetinkayanın tensibile bu 
fabrikanın da genişletilmesi mu • 
vafık görülmüştür. * Devlet Derniryollan umum 
müdürü Ali Rıza, bazı tedkikler
de bulunmak üzere şehrimize geL 
miştir. 

- Birkaç gündenberi rthrımiz_ 
de bulunmakta olan Maliye Vekili 
Fuad Ağralı dün akşamki eks _ 
presle Ankaraya hareket etmiştir. * Şehircilik mütehassısı Prost 
Kadıköy semtinin planın: hazır
lamağa başlamıştır. 

- Filistinde tedhişçilerin faa • 
!iyeti şimdı Arab köylerine te _ 
veccüh etmiştir. Bu sebeble Nab. 
lus halkı merkeze hicret etmeğe 
başlamışlardır. 

indirilebileceği anlaşılmıştır. 

Belediye reisliği gazino ve bah
çe tarifelerine bu ucuzluk esasına 
göre yeniden tedkik ve tesbit e. 
decektir. 

Bütün bu ucuzluklar önümüz.. 
deki aydan itibaren tatbik oluna. 
caktır. 

Melahat gözünün uci!P Naci 
Demirelin yüzüne baktı. 

Naci Demirel bu bakıştaki ma.. 
nayı sezmekte gecikmedi. Melfı. 
hat: cBen de böyle senli benli 
kondömak istiyordum'• dec gi_ 
biydi. 

Ve hem de elini arkadaşının 

omzuna atarak: 
- Kiirrıran. dedi, vallahi sen 

içi dışı bir insana benzıyorsun! 
Doğru söyle bana .. Dünya evine 
girdin mi hiç? Yani evli mrsin? 
bekar mısın? 

- Size yalan söylemlstim, Me_ 
la.hat! Evliyim .. Çocuklarım var, 
demiştim. Halbuki ben bekar bir 
adamım. Henüz bu saadeti tat _ 
madım. Kimsem yok .. Babamdan 
büyük bir servet kaldı. Benımle 
birçok kadınlar evlenmek istıyor. 
Fakat, doiirusunu söylemek la -
zunsa ve buna inan, Melahat. ben 
onların arasında senin kadar gü_ 
zeline, senin kadar temiz kalb!L 
sine rastlamadım! Sen. melekler 

ve Tek tip araba mec
buriyetinden 
kurtarlldı 

Şehrimi2ıde yük taşıyan el ara
baları için kabul olunan cMuay_ 
yen tip• arabaları herkesin kolay. 
ca tedarik edemediği görülmüş _ 
tür. 

Bunlan satanlara verilecek komisyen 
miktarı tesbit edildi 

Bu münasebetle, ayni suretle 
seyyar esnaf için de kabul ve tes. 
bit olunması kararlaştırılan cTek 
tip• el arabalarından sarf:nazar 
olunmuştur. 

Bu kararda, seyyar esnafın va. 
ziyeti ve bilhassa sermayelerinin 
azlığı nazarı itibara alınmıştır. 

~ 

Sus ve 
Güneysu 

2 vapurda önümüzdeki 
ay seferlerine başhyer 

Haliçten çıl<tığını haber verdi.. 
ğimiz •Güneysu• vapuru, son ta
mi.rlerinin ikmali için cİstinye• ye 
gitmiştir. 

Makine daireleri yenilenen ve 
güvertıe yolcuları için de, kama
ramsı yerler ilave olunar.. cGü • 
neysu• önümüzdeki ayın 15 inde 
seferlerine başlayacaktır. 

Diğer taraftan Almanyada in. 
şası bitirilen cSus• vapurunun 
bacasına, duman çıkmaması için 
yeni tertibat ilave ettirilmiştir. 

cSus• vapuru da, Temmuzun 
haftasında buraya gelecektir. 

Pul, evlenme ilmühaberleri ve 
saire gibi kıymetli kagıtların ba. 
yiler ve memurlar vasıtasile nası,1. 
sattırılacağı· ve bunlara yüzde kaç 
satış aidatı verileceğine dair mil.. 
hinı bir layiha vücude getirilmiş. 
tir .Bu husustakii son şekle göre, 
Maliye vekaletince bastırılan bil,
umum pullarla kıymetli kağıt • 
lar bayiler vasıtasile sattırılacak 
fakat bayi bulunmıyan veya 1ü _ 
zum görülen yerlerde mezun me.. 
murlar vasıtasile sattırılmaları 
da caiz olacaktır. Harç ve hukuk 
mektebi iane pullarile noter ka_ 
tırılacaktır 

Fakat pasaport, nufus hüviyet 
ğıtları yanlız noter vasıtasi'e saL 
cüzdan, ecnebilere aid ikamet 
reskeresi ve inzıbat işlerine aid 
evrak gibi kıymetli kağıtlar ba _ 
yiler veye mezun memurlar va _ 
sıtasile sattırılmayacaktır. 

Harç pulları hariç olmak üzre 
pul ve kıymetli kağıt satışından, 
dolayı bayilere ve noterlere yüz.. 
de beşi geçmemek üzere mahaL 

!in icabına göre Maliye vekaletin. 
ce tayin olunacak miktarda. ve 
mezun memurlara yüzde iki sa. 
tış aidatı verilecektir. 

Ruhsat teskeresi almaksızın 

pul ve kıymetli kağıt satanlardan 

on ve tekerrürü halinde yirmi li.. 
radan az olmamak üzere almaya 

Tü_q/er ürpertici bir vak'a 

Bir köylümüz 3,5 metre boyundaki 
bir yılanla boğaz bouaza boğuştu 

On beş gün evvel başka bir genci öldüren yı

lan; tam bir saat devam eden ba korkunç 
mücadelede nasıl n1ağlub oldu 

On beş gün evvel Balıkesirin 

Savaştepe nahiyesinin Dikmen 
köyünden on sekiz yaşında Hüs
nü isminde bir delikanlı, köy dı
şında dolaşırken mislı görülme_ 
miş bıiyüklükte bir yıian ile kar. 
şılaşmış; zavallı üzerine atilan 
bu müthiş hayvanın altında kaL 
mış, dişlenmıştfr. Hüsnü soktuk.. 
tan sonra kaçan yılanın zehirin
den ölmüş, hadise köyde derhal 
·köyde yayılmış, köylüler korku
larından tarlalarında çalışınağa. 

gidemez olmuşlar. 
Ayni yılan, iki gün evvel, ka.. 

sap MU'5tafa adında birine daha 

saldırmış; Mustafa bir $Bat de
vam eden mücadeleden sonra bu 
müthiş canavarı öldürmüştür. 

yılanın boyu 3,5 metre, kalın. 
lığı da kırk santimetredir. 

Mustafa, köy pazanna gider • 
ken, dar bir patikada vılanla kar
şılaşmıştır. Bu azgın mahluk, 
Mustafayı görüncP Ş3ha kalkmış, 
ıslık çalarak üzerine atılmıştır. 

kadar güzel ve temiz bir kadın 
sın! Bu gece seni gördüğüm da
kikada sevmiştim· Zaten biıtün 
aşklar da böyle başlamaz mı, Me
lahat? İnsan birini ilk gördüğü 
zaman sever .. Bu sevgi günler, 
haftalar geçtikçe alevlenir, sa • 
çakları sarmağa, kalblerde derin. 
leşmeğe başlar. İşte ben de höy -
leyim... Bugüne kadar kalbimi 
beynimi saran böyle bir ateşle 
karşılaşmam ıştım! Oh, sen ne ka. 
dar güzel, nekador cana yakın bir 
kadınsın, Mel8hat! 

Naci Demirel, omuzund~ du -
ran Melahatin elini tuttu .. Öptü .. 
Öptü .. Ve bir1z daha birbirlerine· 
yaklaştıler 

- Ağabftyin bu gece Ferda Ila
nımın yakasına yapıştı .. Mütcma_ 
diyen onunla dansediynr. Görü -
yorsun ki, insanlar ancak sevdik. 
]erile yalnız ve başbaşa blmak 
isterlPr 

Melahat birdenbire basını kaL 
dırdı: 

Kasap Mustafa, tehlikeyi der • 
sel'JITliş, çizmesini yılanın ağzına 

doğru uzatmıştır. Yılan dişlerinin 

arasında çizmeyi ezmeğe çalışır
ken kuyrıığu ilede has'T!ının vü.. 
cudunu kamçılamağa başlamış ve 
onu yere sermiştir. Mücedele 

gittikçe şiddetlenmiş, Mustafa 
bir aralık yuvarlandığı yerden 

kal:kmağa ve ceketini çıkarıp yı
lanın üzerine fırlatmağa muaffak 
olmuştur. 

Yılan bu defa cekete saldırmış 
Mustafa da belindeki bıçağım sı... 

yırmış, büyük bir taşıda üzerine 

fırlatmıştır. Exderhayı andıran 
hayvanı taşla başından yarala • 

yınca Mustfanın cesareti artıyor. 
Bıçağını yılanın ötesine berisine 

saplıyor ve hayvanı öldürerek, 
kendisini muhakkak bir o1üınden 
kÜrtarıyor!.. ... 

Yılanın ölüsünü köye getiren 

Mustafa, bütün köy halkı tara • 
fından misafir ediliyor! ... 

-Aman, bırakın onları Allah 
aşkına! Bana onları örnek olarak 
ııöstermeyin! 

- Niçin .. Gözümle gördüğüm 

hakikati siz de inkara mı kalkışa
caksınız? Muhakkak ki birbirle. 
rini seviyorlar ... 

- Hayır, Kamran! Ağabeyim 

o kadını sevmez. Esasen o, benim 
ağabevim değildir ... 

- Ne dediniz? Gültekin Bey 
sizin kardeşiniz değil mi? 

Melahat kaşlarını kaldırarak 

mırıldandı: 

- Hayır . Harice k.rşı bu siya
seti kullanmağa mecburuz. Her
kesi böyle aldattık.. Fakat. ben 
bu adamdan nefret ediyorum ar. 
tık. 

Melahat b irdenbire ağlıyarak 

başını Naci Demirelin omuzuna 
dayadı: 

- Ah yarabbi! Şu adamın pen_ 
çesinden bir kere kurtulabilsem .. 
Siz bana (tem;z yürekli bir insan) 
dem~tiniz .. Vallahi içi dışı bir, 

mecbur olduğu ruhsat teskeresi. 
resminin beş misli ceza alınacak.. 
tır. Pul ve kıymetli kiğıtları kıy
metinden fazla bedelle sırtanlar. 
dan birinci defasında fazla be -
delle sattığı pul ve kıymetli ka • 
ğıt bedellerinin beş misli ceza a
lınacaktır. Bu ceza ilk defasında 
25 liradan ve tekerrürü halinde 
50 liradan aşağ: olmayacaktır. 

bu hali tekerrür eden bayilerin 
ruhsat teskeresı iptal ve bir daha 
kendilerine teskere verilmiyecek.. 
tir. 

Muhteşem bir 
Deniz bayramı 
Y~pılıyor 

15 ten1muz şenliklerine 
donanmamız da iştirak 

edecek 
İzmit körfezinde 15 'l'emmuz 

pazar günü büyük bir •Deniz 
bayramı. yapılması kararlaştırıL 

mıştır. Bu bayram, memleketimiz.. 
de şimdiye kadar icra olunan de
niz şenliklerinin en mükemmel 
ve muhteşemi olacaktır. 

Deniz eğlencelerine İstanbul, 
Bandırma, Samsun ve sair yer • 
!erden de sporcular ;ştirak ede -
cek ve birçok müsabakalar tertib 
olun~caktır. 

I3u deniz eğlencelerine Donan
mamız da iştirak edecektir. 
Başta Başvekilimiz Celal Bayar 

olmak üzere birçok Vekillerimiz, 
Meb'uslarımız ve bütün İstanbul 
gazetelerinden mümessiller bu 
lbüyük bayrama davet olunacak.. 
lardır. 

* Ekalliyetler me!!elesi yüzün_ 
den Almanya ile Polonyanın a • 
rası açılmağa başlamıştır. * Ulu Önder Atatürkün İzmite 
ilk ayak bastıkları günün yıldö. 
nümü dün İzmitte büyük mera • 
simle kutlulanmıştır. * Habeşistand.ın Roınaya ge. 
tirilen Habeş rüesJ~ından biri, 
Habeşistandan italyaya naklediL 
miş olan cYahuda aslanı• heyke
lini görür görmez müthiş bir he
yecana tutulmuş ve hemen kı -
lırıru çekerek 1 zabiti ağırca, 2 
faşist milis ile 1 askeri df' hafifçe 
yaralamıştır. Neticede kendisi de 
aı?ır yaralı olarak tutulmuştur. 
* İspanyada Fror:ko kuvvet -

!eri her cepheden büyük taarruz. 
!ara geçmişlerdir. Diğer taraftan 
cumhuriyetçi İspanyanın reisi 
Nergin, dün akşam radyoda bir 
nutuk söylemiş ve ezcümle de • 
miştir ki: 

•- Kazanacağımı7. şey, her tür. 
1ü fedakarlığa değer! .. • 
* Lehistan gazeteleri, Alman 

devlet reisi Hitlerin, intizamı te. 
min etmek bahanesile Lehlstanın 
Pomerania şehrini işgal edece • 
ği.ni söyleme'kte ve bundan endi
şe etmektedir. 

düşüncesini saklamaz bir insa • 
nım ben. Siz bir kitab gibi benim 
içimi okudunuz. Ressam Gülte • 
kin, omulmıyan bir haydud çe • 
tesinin reisidir, Kamran! Beni şıı 
canavarın elinden kurtarabilse • 
niz .. 

- Kulaklarıma inanamıvorum . ' 
Melahat! Neler söylüyorsun? 

- Hak ikati söylüyorum. Bil • 
dikleri mi söylüyorum. 

- Bir haydud çetesinden bah _ 
settin! 

- Evet. Beyojilunda birçok 
zavallıları tuzağa düşüren sekiz 
kişilik bir kumarbaz çetesi var, 
işte Gültekin bunların reisidir. 
Her akşam bir yerde toplanırlar 
ve aralarına düşürdükleri zaval • 
lıları soyup kaçarlar. 

- Ya senin rolün? 

- Namuslu bir aile gibi bizde 
o sosyeteye gelir, muhite daha 
ha doğrusu o tuzağa düşürülen 
yabancılara varlığımızla itimad 
telkin ederiz. (Devamı var) 
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l'._e_n_i_k_a_z_a_n_f_ Şehrimizdeki · 
~rgisi tadilatı Otomobil ve 
lomisyoncular, odun Ve kömürcü- Of obüsler için 
l~r, piyazcııar, kitabcılar ve saire- ~~:ı;~::: y~~~:~~::: 
nl·n vergı"lerı· ne kadar ı"ndı"rı"ldı" "· velde tatbik edilect.k Şehrimizde işliyen otomobil ve 

otobüslere tatbik edilmekte olan 

Bir kısım mükellefler yeni tenzilattan 938 
lfaıiranındıın itibaren, diğer bir kısmı da 939 

mali yılı başında istifade edebilecekler 
~ vergisinde yapılacak 

oı.ıı yeni tadilAt hakkındaki pro. 
~Büyük MilletMeclisinın bugiln. 

lçtinıaında müza.kere oluna • 
~. 
_Bu layilia, halkımız lehine çok 

biim i.stüade ve tenzilatı ihtiva 
~ektedir. Bu yeni hükümlerden 
aıtlarını bugün yazıyoruz: 
l' enı layıiha ile bilümum komis.. 
~ kazançlarının çalıştık. 
'-rı Yerlerin gayrisafi iradı kari.. 
~e göre illçülemiyeceğl <'SU 

Ulnıu§ ve bunların da beyan • 
~e usulilne tabi olmaları fay. 
""'1 görülmüştür. 

l' alnız, nüfusu 25 binden aşağı 
01aıı yerlerdeki ıkomisyonculann 
)<J>acakları iş hacminin darlığı 
·~ lı:At-Jannın ni.Sbetten azlığı da 
~ıiinüne alınara!lı: beyanne usu. 

1 
Yalnız nüfusu 25 binden fazla 

0 •ıı yerlerde çalışan komisyon -
tu!ara mahsus bırakılmıştır. 
ı\Ynca fim, alım satım. icar ve 

latıcar işlerinin arzeWği hususi.. 
~tt Ve ehemmiyet itibarile bu işi 
•ııan!ann gayrisafi !rad karine. 
~e göre vergiye tabEyetlerinin 

llıiikellefyiet milsavatını yemin 
~eı_nıyeceği anlaşılarak bu gibi 
~büs erbabı, beyannameli mil. 
tllefler arasına alınmışlardır. 
llu kanunla yeniden beyanname 
~Üne tfııbi tutulmu~ olanların, 
l;ı !Er tutmak mükellefiyetleri, 

9 takvim yılında başlayacaktır. 
> I>iğer taraftan mücellidler, pi. 
~ılar, ziraa Ulet.ı yapanlar ve 
~ıılar kanuna merbut cedvelin 

nk okul 
lknıal 
imtihanları 
~l'brimizde mevcud bütün ilk. 
~l!arın son sınıf ikmal jmtihan. 
ı... · Önilmüzdeki pazartesj günü 
~Yacak, bir hafta devam ede. 

r. 

lliçki ve dikit 
mektebi eri 

Soıı zamanda 'bazı kjmselerin 

~iÇlr.j ve diki§ mektebi• açmak 

~ alakadarlara müracaat e:tik. 
görillmüştür. Bu kabil mües. 

'!erin şehrimizde gitgide ço. 
~ıkJan da nazandikkatl ce!b. 

ltınııtir. . 
h'Su ınünasebetle mevcud biitiln . .,. 
~ıçki ve diltiş mekteblerb nin 

lıııJ Ilı! ve sıkı 'bir kontrol altında 
lı\ı liııdurulmalan kararlaştırıl • 

§tır. 

% 25 delik grupundan % 20 lik 
grupa alınmışlardır. 

Perakende odun ve kömür sa • 
tanların da odun ve kömür depo. 
.su işletenlerden fazla vergiye t&.. 
bi tutulmaları muvafığ görülme. 
dilğnden bunların kazanç vergi • 
Jeri de % 25 nisb~tinden % 20 nis. 
·betine indirilmiştir. 

Sandal, kayık ve mavuna kil • 
re'kçıilerinin de, % 20 nisbetinde 
Jtazanç vergisi vermeleri kabul 
olunmuştur. 

Kahve değirmeni imal eden ve 
satanlar ile kaşıkçılar, kitabcılar 
ve kitab nllşirlf'rinin vergôler! 
nisbetleri de, % 30 dan 'Yo 2i e 
tenzil olunmuştur. 

Yalnız şeker ve şekerlcmecile. 
rin kazanç vergileri nisbeti, i(,30 
dan %35 e çıkarılmıştır. 

İç!kili veya çalgılı gazinoların 
indirilen vergileriıııin içkili ve 
çalgılı bahçelere de teş milolun. 
ması kararlaştırılm~tır. 

Bu değişikliklerle vergi nisbet. 
leri indirilmiş olan mükelleflerin 
1938 mali senesi vergileri, bu ka. 
nunun mer'iyetinden evvel tarhe. 
dilmiş olsun veya olmasın bu 
yeni kanunun hükilmlerine göre 
ve yeniden tarh ve tahakkuk et
tiııilecoktir. 

Bu kanuna bağlı cedvelde sınıf 
dereceler! ve maktu vergilerinin 

mikdarları değiştirilmiş olan mil. 
kellefler h..ıtkında ise, işbu ced. 
ve! 939 mali yılından itibaren tat.. 
bik olunacaktır. 

Canlı 
Kurbağa 
Yağmuru 

Bursa civarına gökten 
yavru k1,1rbağalar yağdı 

Bursadan bildirildiğine göre, 

evvelki gün şehrimizde birdenbi. 

re çıkan mildhiş bora ve ansızın 
başlayan yağmurlar, Bursada da 

saatlerce devam etmiştir. İşin ga. 
rfüi, bu şiddetli fırtına esnasında 

Bursa • Eskişehir yolu üzerindeki 
Seymen köyü ile Marmaracık kö. 
yü arasındaki yollara ve bir kı • 

sımaraziye, bir cKurbağa y~ğmu. 

ru• yağdığı hayretle görülmüş • 
tür. 

Bu esrarengiz ve nadir yağmu. 

ru, birçok köylüler ve yolcular 

da hayretle seyretınış; şahid ol • 
muşlardır. 

Yağan kurbağalar, ufak yavru 
halinde ve canlıdırlar. 

b~lLü ~ONlbOM 
YAZAN 

NUS RE T SA F A C O ŞKUN l 
- E D E B f R O M A N : 158 _ ___ _. 

ili ~iden şu Tomr:si hiç sevmez. 
)a~' bilirsin!.. Halbuki burada 
\ıı llızJıktan ona yaklaşmıya mec. 
(f;ı' olunca hiç te zannettiğim ka. 
•·' Boğuk kız c;hr.adığını anladım. 
'iltr:ı , 
~ .di çok hoşuma gidiyor. VazL 
~tı·ı· d" S Yı idare etti ogrusu .. 

aniha da ilave etti: 

'd..._ leaymak3m bey, sadece bu 
tıı aıııııı tuhaflığile meşgul oldu. 

lııuıa inanabilirler. 

~U'S:abarn kalender adamdır. Gül-

)..._ Canı11> bu kadar teliışlanma. 
tıı• 8. 

Ilı~ ıze hesab somadık. Mıık.<a. 
ıı latife _ ! 

~ir taraftan !Ma karışırken, dL 

ğer taraftan gözümü ondon ayır. 
mıyordum. 

ihtiyar bir şeyler söylcyor. o, 
başile hayır, manasına gelen işa -
retler yapıyordu. 

Biraz sonra ihtiyar ar3badan 
indi. onuda inmeğe teşvik ediyor; 
elini uzatarak çekmek !steyordu. 
Aralarında kısa silren çekişme de 
glibiyet ihtiyarda kaldı. 
Arabadan inmeğe ikna etmiştı. 

- Ah diyordum, içimden.. Ne 
olur bir gazinoya gelseler .. 
Aİ!ahdan başka şey isteye imi. 

§İm olacakmış .. 
Gazinonun iç kapısındıı gö • 

züktüler. Etrafa ürkek ürkek ha. 
kıyordu. 

«Talimatname• nin bazı eksikle. 
ri olduğu ve bilhass1 otomobil ve 
otobüslerin muayenesi, seyrüsefer 
ahkamı hakkında istenilen hü • 
kümleııi ifade etmediği görülmüş. 
tür. 

Belediye Reisliği, bunun üzeri.. 
ne yeni bir talimatname vücude 
getirmeyi kararlaştırmıştır. 

Bu yeni talimatname yakında 
hazırlanacak ve mevcud eski oto. 
mobll yeni •Şehir Meclisi• ne ve. 
rilerek milzakere olunacaktır. Bu 
işler de Kanunu.evvele kadar bit.. 
miş olacaktır. 

Piyasada mevcud otomobil ve o. 
tobüslerden eSkileri de, yeni tali. 
matname tatbik mevkiine konu. 
luncıya kadar çalışabileceklerdir. 

Münhal müezzin 
Kayyumluklar 
Var 

Bunun için bir müsaba
ka imtihan açıldı 

İstanbul Vakıflar Başn.üdürlil. 
ğü, Beykozda Serbostani l\Iusata. 
fa ağa camii imam ve hatibliği .j. 

çin, bir müsabaka mthanı açmış. 
tır. 

Aynca Kadıköy mıntakasınd:ı 

münhal bulunan müezzn ve kay. 
yumluklar için de bir lrutihan a. 
çılmıştır. 

Bu imtihan önümüzdeki ayın 
4 üncil pazartesi günü Kadıköy 

Vakıflar Müdürlüğünde icra olu. 
nacaktır. 

Galatasaray yerli 
Mallar sergisi 
Hazırlıkları 
Sergi tlmdlye kadar 
tahsis edil m i y en 3 bah· 

çe bu sene daha 
genı,11yor 

Önilmilzdeki ay a~ılacak olan 
•Galatasaray yerli mallar sergisi• 
ne iştirak etmek üzere şimdiye ka
dar 120 ye yakın müessese müra. 
caat etmiştir. 

Ayrıca İş, Sümer, Eti Bankaları 
ve İnhisarlar idar~si de hususi 
paviyonlar hazırlamışlardır. 

İnhisarlar paviyonu bu sene de 
bahçede tesis olwıac&ktır. 

Bu sene sergi daha geniş ve bü. 
yük olacaktır. Çtinkü şimdiye ka. 
dar sergiye tahsis edilmemiş olan 
Galatasaray lisesinir. yan ve orta 
bahçeleri de sergiye tahsis olu • 
nacaktır. 

Üzerinde ilk deia kalabalık 
yere giren bir insanın sık:lganlıgı 
vardı. 

Açık renk, esmer yüzüne çok 
iyi giden bir kostüm giymişti. 

Aynı renkten kasketini elınde 

tutuyordu. 
Tam bu sırada yanımızdaki ma. 

sadakiler kalkmasınlar mı! .. 
Gözlerile boş masa anyan 

'bu becerikli ihtiyar, bir masanın 
boşaldıgını görünce hemen o tara. 
rafa doğru koşdu. Elile işaret 

etti. 
O, Adeta biribirine l;enetlenmış 

masaların arasından özür dileye. 
rek ve kat'iyen etrafına bakmı • 

yar2k, asık suratile ke.'1.dine yol 

açarak ilerledi; hemen bir sandal. 
yeye oturarak adeta bilziildü. 

Bizim kadar gazinodakiler de 

onunla me§gul olmuşlardı. Bura
da bir yabancı evvela, tecessüs 
bilcumuna uğrar: herkes onunla 

·Fikir· ve~ 
· . ·" ---San·' at:· 

Resim 
Yaparken 

YAZA._, ı Elif Ncc ı -
Evinde bir masa iizerindeki 

üç domates ile iki patlicanı 
kompoze etmeğe uğraşmaktan 
bıkmış, biraz açık hava tenef· 
füs etmek, iki çmaı· ağaci!e, 
bir harab duvarı, mavi bir gök 
parçasile süsliyerek bir peyi
zaj yapmak istiyen ressam, ne 
kadar tenha bir köşe ıırarsa a
rasın yine üç beş yolcunun, 
b irkaç m ahalle ~ocuğunun ba
şuıa toplanmasına mfuıi ola 
m az. Ressamın boya kutusu 
bile seyrek görülen bfr nesne 
olduğu için resimle alfıkası ol
mıyanlann dalü tecessüsünü 
üzerine toplar ve resim yapan 
b ir r essam, ip üstünde: peren
de atan cambaz kadar garib 
b ir mahlôk gibi seyredilir. 
Bunun içindir ki resim yapar· 
ken bir meraklı kafilesinin et
rafımızda b irdenbire lıalkala
nıverdiğine şaşmamamız la • 
zımgelir. 

İnsanlann yaradılışında 
mevcud olan m erak ve t eces
süsün tabü bir tezahürü olan 
şu alakayı da yadırgamamak 
iktiza eder. Za ten her ressa • 
mm bundan şikiiyeti de olma
sa gerektir. Lakin ressam, en
sesinde nefeslerinin sı•·aklığını 
duyduğu bu seyirci kütlesi
nin yavaş yavıış dile gelmesini 
ve eseri üzerinde teksif etmek 
istediği dikkatini dağıtacak 
kadar salahiyetlerinin hudu
d unu aşan tenkidlerini uhoş 
görür» dersem ıniisamııhada 
çok ileri gitnüş sayılının. Zira 
ardında mütemadiyen kendi e
serini diline dolamı~ ve ressa
mın gayesinden bambaşka nok 
talar üzerinde konllijıın bu se
yirci kalabalı~ından rahatsız 
olmamasına imkan yoktur. 

Bence bu; san'at te~biyesin
den ziyade muıı~eret eksikliği
ne dayanan iptidai bir nezaket 
meselesidir. Gerçi bu, mektub 
yazan bir adamın (<'pesinden 
yazdıklarını okumak saygısız

lığına pek benzemezse de ıımu
zunun üstünden tcrki b hatala
nnı düzeltnıeğe kalkışması gi
b i garib ve yersiz b ir müdaha
leden pek farklı da sayılmaz. 

EI.İF NACİ 

İspanya ile 
Ticaret 
Anlaşması 
Müzakerelere evvelki 

gün başlandı 
ispanya hükfuneti ile aramızda 

yeni bir ticaret muahedesinin 3k. 
dolunacağını yazmıştık. MezkUr 
hükümetin bize müracaati üzeri.. 

ne bir proje hazırlanarak İspan. 
yaya gönderilmiştir. 
İspanya hüklimetı, bu kere, 

projemize karşı mukabil lıir pro

je yollamıştır. Bunun üzerine mü. 

zakerelere evvelki gün başlan 
mıştır 

meşgul olur. Bu kendisini hedef 
ittihaz eden bakışları görünce 
(Köşklü çiftlik) in sahibi biraz da. 
ha sıkıldı. Ve ba~ını denizden ta. 
rafa çevirdi. 

Bize o kadar yakındılar ki ne -
ler konuştukbrmı zahmet çek • 
meden işitiyorduk. 

İhtiyar : 
- Biraz in:ıan içine karış be • 

yim; diyordu. T~k ba~ına insanı 
hafakanlar basar. B:ık ne güzel 
burası .. biraz deniz havası al.. !lir 
iki insan yüzü gör. Bütiin mem!e. 
ket burada ... 

İhtiyar, bunları söyledikten 
sonra masaları gözden geçirdi. 
Babamı görünce eğildi. Yavaş 

sesle bir şeyler siiyledi. Duyma. 
dık. Her halde, kazamızın kayma. 
kamı; demiştir. 

fakat ehemmiyet vermiyen bir 
tavırla bizim masaya baktı. Göz. 
leri sür'atle hepimizin iizerinden 
tek<'r teker g~ti. 
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Şehir Meseleleri 
Biran evvel 

yapılacak iş 

Gürültü ile mücadele 

Umumun rahatını bozan lüzumsuz 
gürültülerin derhal önüne geçiJmelidir 

Diin çalışma saatlerinin tahdid 
edilmesinden bahsetmiştik. Sı • 
caklar bastıktan sonr:ı herkesin 
arzusu, öğleden sonra yemek ye. 
yip, uyku k~tirıp istirahat et • 
mektir. Halbuki, vazüe buna mani 
olmaktadır. Öğleden soııra .;alış. 
ma.k lazımdır. 

Fakat çalışma saatinin tahdi -
dinden evvel de, yapılacak işler 

~ktur. Bunlann başında, gürüL 
tü ile mücadele gelır. Bir zaman. 
lar, Belediye, gürültü ile müca • 
dele işini, kendisine büyük bir iş 
edinmiştı. Fakat son zamanlarda 
bu mücadeleye pek ehemmiyet 
verilmiyor. • 
Umumun istirahatini bozan ve şe 

birde gürültüye sebebiyet veren 
birkaç sahneyi aşağıya yazıyoruz: 

GRAMOFON NEŞRİYATI 
Radyo, mahalle aralarındaki 

kahvelere bile girmiştir. Radyo 
gibi medeni bir vasıtanın bukadar 
teammilm etmesine memnun oL 
malıyız. Fakat, bu mahalle arala. 
rındaki radyoların, radyo prog -
raml:ırını halka dinlPttiklerı pek 
nadirdir. Radyoların en büyük va. 
zifesi, sabahtan aksam" kadar 
pliık çalmaktır. Bilhassa bu vazi. 

Dün de 
14 di1e11ci 
Yakalandı 
Tutulanla r birer birer 
memleketlerine sevk 

alunuyor 
Şehrimizin bazı tenha semtle. 

rinde yine dilencilerin gizli gizli 
faaliyette bulunduklarını goren 
Belediye Reisliği tarafından şu. 

belere verijen eınir üzerine her 
sem\t dilencilerin toplanmasına 

başlanılmıştır. 

Bu cümleden olmak il zere -.v. 
velki gün 28 ve dün de44 kişinin 
dilencilik ettiğj görülerek bunlar 
memleketlerine iade olunmuşlar. 
dır. 

Talebe iken dok
torluk yapmıya 

kalkmış 
Gureba Hüseyin mahallesinde 
Hamam sokağında oturan Bak: • 
nin 2 yaşındaki çocuğu Erdoğan 
hastalanmış ve kendi;;ne verilen 
bir öksürük ilacı neticesinde Jaha 
fenalaşarak kaldınldığ: hastane. 
de 2 saat sonra ölmüştür 
Yapılan tahkikatta bu il5cın O. 

niversite talebelerinden Mehmed 
tarafından verildiği ve bizzat 
kendisi tarafından bir eczahanede 
yaptırıldığı anlaşılmış, Mehmed 
yakalanmıştır. 

Benim üzerimd" oiraz daha 
fazla durduğunu •Öylersem, o se
nin hüsnil kuruntun drme! .. 
Bır aralık Tomrisin babası: 
- Kuzum dedi.. Siz öyle dik • 

katli dikkatli neriye bakıyorsu -
nuz: kima bakıp ta gülüşüyorsu • 
nuz?. 

Bunu hızlıca söylemişti; ve ne
rPye baktığımızı görmek için de 
sandalyesinden k.ımıldıyar:ık onun 
masasmdan tarafa başını çevir -
mişti. 

Bn sözleri duyuncn o da çatık 

kasla bize dnğnı döndü: 
Tomrisin babasile yüzyüze gel. 

mislerdi. 

feyi, Beyazıd kahveleri pek iyi !. 
fa etmektedir. 
Bazı kahvelerde plak müsaba. 

kası vardır. Her kahve, başka bir 
havadan çaldığı plağı halka din • 
letroektedir. Yanyana bulunan bu 
kahvelerden beş altı gramofon se. 
si birden çıkmaktaılır. Dinliyen 
'kimseyi rahatstz etmekten başka 
bir işe yaramıy?r. Bu plak neşri. 
yatı sabahtan ~kşama kadar de • 
vam ediyor. Evleri, bu tarzda kah. 
velerin yannıda bulunan kimse • 
ler, ne kadar köçek h3valar varsa 
ezberlemişlerdir. 

Radyo, ayni zamanda kültür va. 
sıta•ıdır. Halka bilmedığı haber. 
leri, malumatı öğretir, halbuki 
kahvecilerin eline düşen radyo, 
halkı rahatsız eden b;r vnsıta ha. 
!ine girmiştir. Kahveler, radyoyu 
ne zaman ve ne suretle kullanma. 
lıdır. Hangi saatlerde, radyo çalı. 
nır? bunu kahvecilere öğretmek 
lazımdır. 

Belediye dairesi bunu yapamaz 
mı? .. 

SEYYAR SATICILARIN 
SESLERİ 

Ekser mahallelerde seyyar sa. 
tıcılar, yine erken erken sokak • 
!ardan geçmektedir. Ya? uykusu 
en tatlı bir uykudur. Ililhassa iş. 
!erine pek erken giden kimseler, 
bu tatlı uykudan pazar sabahlan 
istifade edebilirler. Halbuk;, sey. 
yar satıcılar, iş adamlarının ye • 
gane istirahat günü olan pazar 
sabahını da zehir ediyorlar. 

YÜK ARABALARININ 
GüRÜLTÜSÜ 

Gürültü ile mücadele işinin ba. 
§Jnda yük arabaları bulunmakta. 
dır. Yük arabalarının da gcçmedı. 
ği hiçbir sokak yoktur. Şimdi göç 
mevsimi olduğu için yük arabala. 
rı, mahalle aralarına daha ziyde 
girmişlerdir. Bu suretle mahalle 
aralarının sükiıneti daha ziyade 
bozulmuştur 

Bu arabaların gürültü çıkarma. 
masına imkan yak mudur? Yahut 
şehirde yük taşımak için gürilltü 
çıkarmıyan bir arab~ tipı bula • 
maz mıyız? .. 

VAPUR DÜDÜKLERTh'DEN 
ŞlKAYETVAR 

Boğaziçinde oturanlar da vapur 
dildüklerinden şik5yet ediyor. 
Bilhassa gürilltüden kaçarak. sa. 
kin ve tenha bir köşeye çekilen 
bir kimsenin bu gürültüden şikA. 
yet etıneğe pek hakkı vardır. Bir 
de bu vapurlarda radyo da olursa 
gece ve gündüz uyumıya imkan 
yoktur. 

Hasılı, mesai saatini tahdid 
edip, yaz günlerind2 ~alışan in • 
sanların sakin bir hayat geçirme. 
!erini teınin etmeden evvel, giL 
rilltü ile mücadele etmek lazım. 
dır. 

- Hayır Beyim, burada değil .. 
İ.5tanhulda gördüm. Durun baka. 

yım. .. Nerdeydi ... Hay aksi şe.y. 
tan hay ... Ben en çok nereye gi • 
derdim ..• Bulacağım şimdi . ., Ha ... 

Yahu ... Ne tuhaf rakı hafııasmı 
kaybettiriyor insana... Elli sene 

bunalmıyor da, iki kadeh beynini 
sulandırıyor insanın! .. 

(De\·amı var) 

• • AÇIK MUHABERE: 

Paşalimanı, Bayan Mefharet ve 
Bayan Nebahate: 

-· LUtufklir mektubunuza te • 

§ekkür ederim. Romanın başının 

ayni zamanda sonu olu§U bir tek

Pazar günleri 
Haftanın muayyen latil gün

lerinde şüphe~iz ki her vatan
daşın gezmesi, yemesi, içmesi, 
eğlenmesi serbe t olduktan 
başka temenni edilebilecek ka
dar lüzumlu bir şeydir. Eğle
nen insanların çalışmıya kar ı 
olan şevk ve gayretlerinin ar
cağmda da şüphe yoktur. 

Pazar günleri eiilence yer -
lerinin kalabalık olnııısı adeta 
bu cihetten sevinilelıilecek ka· 
dar hayuh bir netice savılahi-
Iir. · 

Gülen, oynıyan, eğlenen va
tandaşlar refahın ve huzur·'ll 
ifadesi olan bn n~·,. ve şc 
retlerinde yerden röğe kad •• 
haklı olmaları elbette iktiza 
eder . 

Fakat pazar günleri vapur
larda, trenlerde, bilhassa bir 
gezinti dönüşünde bazı yaban
cı dillerle şarkılar söyliyerek 
h ora tepenlerc, etrafındakile
rin huzurunu ihlal edecek taş
kınlıklarda bulmıaıılannı ise 
hiç te hoş görmek J..abil olmu
yor. Zira zevkimiz, başkalan· 
na işkence olmamak şartile 
hakkımızdu. Bunu hiç bir za
m an hatırdan c;ıkarmamalıyız. 

HALK FiLOZOFU -
Okmeydanı için 
Bir komisyon 
Kuruldu 

Burada bir de müze 
tesis G>lunaca 

cCtmıeydanı• nın tarihi k .yme. 
ti ile müt.enasib bir cSpcr sahası• 
haline getıirilmesinin 1<ararl " ' _ 
rıldığını evvelce haber wrnı isH 

Bu maksadla bir de kom s\ 

tl!§kil olunm~tur. Bu komisyon, 
Dahiliye ve Maarif Vekaletleri a
zaları ile Evkaf Umum Müdürlü. 
ğü ve Genel Kurmay Başkanlığı 
mümessillerinden milrekkebd,r. 

Koınisyon Azalan, pek yakında 
şehrimlııe de geleceklerdir. Ayrı. 

ca, meydanda bir de •Ok~ııluk 
mil%esi• teşkil edilecektir. 

Talebe 
Barındırma 
Evleri açılacak 
Şehr imizde u'fS,, t a ne 
talebe barındırma e vi 

" teai; ed llyor 
Maarif Vekaleti, muhtelıf şe • 

hirlerimizıden İstanbula gelen 

gençlerin buradd müııasib yerler_ 
de barınmalarını temin maksadile 
güzel bir karar vermi~ti:. 

Bu karara göre şehrimizin muh. 
te!.if yerlerinde 15 tane •Talebe 
barındırma evi• açılacaktır 

Bu evlerin açılm3sına Trşrini
evvelde başlanacaktır. Fatihte de 
bu maksadla yeni bir b!nı yapıl. 
mıştır. İstiyen talebeler, bu c\' _ 

lerde muntazam \lir hayat altın. 
da yatıp kalkabilecekler ''e ders. 
!erine devall! edelJileceklerdir 

(Dış politikadaıı devam} - -
Fakat bu derece büyük ve Jrnnet· 
li bir devletin yardım!le milli e. 
melletine kavu.jmıya te. ehbü, et. 
mek, Macaristan için lıir tehlike 
teşkil eder. Bu sebeblcdir ki !\fa. 
carlar, Almanyoııın Çckosfo,•ak _ 
yaya karşı takib ettiğ'i şiddet •i\'a. 
setini memnuniyet ve t:ndic;.e ile 
karışık hislerle telilki etm~l~r _ 
dir. Memnundurlar; ~ünkü bu faz. 
yik birçok Macarları da kurtara _ 
bilir. Endişe içindedirler: çünkü 
tazyikin bir harbe k:ıdar \'arma. 
sını, Macar ovalarının harb 'ahııe. 
si olmasını ve •BHyiik Almanya• 
nm daha çok büyiiıncsinı islenıez. 
ler. - A.. dedi .. Ben bu adamı ta

nıyacağım yahıı . 
Badam: 
- - Amma yaptın ha... Hulfuı! 

Ahmed Şükrü ESMER 

ZAYi 
nik denemesidi7~ Bazı kısımların ı--

da yarım kalışı, diğer bir bölüm. 
Liman cüzdanımı zayett.m. y c. 

nisini alacağımdan eskisinin hük_ 
mü yoktur. 

Bey! diye gilldü .. . Ben bile ilk de. 
fa görüyorum. Yeni gelmiş bura
ya ... 

Hulil.sl Bey ısrar ediyordu: 

le tamamlanacağı içindir. Nitekım 
§imdiye kadar roman hep ayni şe. 
kilde devam etmiştir 

Nu - Sa • Co. 
Der.izyoliarı Dumlupınar 

vapuru ateşçisi L\ı!fi Akyıl 
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Tam elli yıl geçti .. GENE O KORKU! HIKAY~ - ~ -
Bir imparatQrun 
ölümündeki esrar. 

Uönen fırıldaklar ve.. bir krali .. 
kızı neler yaptı ? • 

çenın 

Tıb iieminde iştihar eden 
bir emri yerine getirdiği 

doktor' un 
söyleniyordu 

1
- mparatorların, Kralların par _ 

laik görünen hayatları kadar 
nnlann uğradıkları felaketler 

de merak uyandırır. Tahta çık -
mı:ı, fakat bahtı yar olaiııamış kim
selerin hayatlarına dair yazılan 
yazılar, oynanan piyesler daima 
meraklı okuyucu, meraklı seyirci 
bulmuştur. 

İngiliz gazetelerinde okundu -
ğuuna göre filim aleminde yeni 
hadise teşkil edecek kadar ehem. 
ınıyetli görülen bir hazırlık var. 
dır: Fakat eski Alınan İm para _ 
torunun babası İmparator Frede. 
rıi;i n haya.. göste·,nek için bir 
fılim yapılmıştır. İngiliz matbU
atı için bu yeni bir mevzu teşkil 
ediyor. Çünkü tam yarım asır ev. 
ve! vefat eden bu hükümdarın ö. 
lümünün yıldönümü bu senenin 
haziranının 15 inci çarşamba gü.. 
nüne tesadüf etti. İmparator bo. 
ğazındaki kanserden ölmüştür: 

15 haziran sene 1888. 

Hastadan sonra çok yaşıyan hekim 

torya artık faaliyete geçti ve: 
- Benim Alman hekimlr

itimadım yoktur, dedi, k 
başka hekimlere muayene 
ceğim. 

(Devamı 7 inci • •mizde) 

Harb 
neler 

olu;·sa Lehistan 
yapabilecek? 

Baltık devletleri birleşerek Rusya ile Almanya ara
sında bitaraf bir mıntaka tesis etmek mi istiyorlar? 

Üç Baltık devleti_ Estonya, Le
tonya, Litvanya - arasındaki kon. 
ferans yeni gelen Avrupa gazete
lerinde ehemmiyetle mevzuu bah 
salmaktadır. Bu devletler Umumt 
harbden sonra eski Çarlık Rusya.. 
sının malCım olan akıbeti ile mey. 
dana gelmişlerdir. Baltık :qenizin 
de bu devletlerin coğrafi vaziyet
leri mühimdir, naziktir. Bunun i. 
cabı olarak siyasi mevkileri de da.. 
ha az nazik değildir. Almanya, 
Rusya ve Lehistan ile komşu olan 
Baltık devletleri kendilerini bu 
kadar kuvvetliler arasında korU
mak için en iyi çare olarok bitaraf 
kalmayı bulmuşlardır. Fakat bu 
de\1\etleri bu kuvvetli komşular
dan her biri kendi tara fına çek _ 
mek istediği için bunların bitaraf 
kalmak arzuları da kafi gelme. 
mektedir. Bitaraf kalabilmek için 
de kuvvetli olmak lazım. 

İşte Baltık devletleri müşterek 
bir müdafaa çaresi temin etmek 

Polonya böyle bir ittifak ku
rarak idareyi ele almak istiyor 

Varşuvanın arkc.~ ıında 
Berlin varmış 

•• .... .. 

Estonyada: Bir şato ve milli kıyafetten bir grup 

ve müşterek bir b;.taraflık siyaseti ı di aralarında konfera n>lar akte -

takib etmek üzere vakit vakit ken Devamı 7 inci sahifemizd" 

. 

Deve çanları, 
1 Palavra· 

Yazan: FiLE ,.c~ 

Bilmem hangi kitabda gördü lüm bir türlü razı oımuY0" 
de dudak büktü. cHayatta yorum sana. . b~ 
muvaUak olmak için pişkin, Celfil ile Refik bu şiirle~ırıJll 

atılgan olmak, utangaç, mer - kitab halinde bastırmak ~a ~ ,ıı-
dümgiriz ve pısırık olmamak şart. verdiler. Kitabcılardan birÇ~sc~ 
tır.• diye yazılıydı. Fakat o da. babları olan Refik bunları 8 ıı>'1'' 
ima cadam sende kıymet her yer. iyi bir fiatla satacak, basılfllııı ııl 
de kıymettir ve takdiri kıymetin vasıta olacaktı. O satın:ıS' 
topukları hizasında yaltaklanan bilirdi ~ 

ifel o 
bir dalkavuktan farksızdır. der - Celiil bunun da bir ınar fJ-

dl ve kabuğunun içine çekıl1111J duğun~ biliyor, takdir edi~~.ııı-
bir sümüklü böcek gibi kitabla. kat için için •hen yazın 'l:rılll 
rının, yazılarının arasına ~öınüliı bunları, Refik ne h!llt edebluııı•, 
bir münzevi hayatı yfışardı. Hiç!• diye yine sessiz ve ıı d-"' 

Celalin içtikleri su ayrı gitm!.. fııi ıs 
yişsiz gururunun lezze ı , 01d~ yen bir de arkadaşı vardı ki o, rak çalışmasına devam ed·Y d• • 

bambaşka, sanki ba:ıka b'r arzın -•t 
Ve kendi kendine ckıyu- ' 

çocuğu imiş gibiydi. Yanı tam 
Celfilin zıddına. O ne kadar çe • ima kıymettir• diyordu. ııc" 

R fik ·· 1 · T" dil }Clta •. ı· kingen, nekadar mütevazı ve si.. e şıır erı go ur · •t""' 
lik ise Refik de o kadar hamleci, dan aldığı parayı Celale 

8
f ~ı b~ 

o kadar hulo.ı etmesini bilir, acık Şık bir kapak içinde eıns etıl-
göz bir adamdı. Kaç kere ona mU- şekilde basılmasını te~ıP J-
vaffak olmanın sırlarını anlat _ Tashihleri blle yaptı. J(lt• •. kJ-

<>"ce• 
mak istedi. Celal dudaklarında dını beraber koydular. ,,o bı 

Al oııı nadından mıııralar• Cel ö<Jeıııe· müstehzi ve istihfafkfır bir te _ 
bessümle dinledi onu. 

- Bir gün gelecek, göreceksin. 
dostluğunun mükafatını ,L)lı 

yari' 
di değil. Hatta paranın 

----~----- - --

Prusya Kralı ve Almanya İm -
paratorunun hayatı sarayın yük. 
sek duvarları arasında kimsenin 
göremediği ve birbirini takib e • 
den entrikalar içinde daimi bir ız
tırab ile geçmiştir. 

lngilız kadınları asker oluyor!. 
Frederik İmparator birinci Vil. 

helmin büyük oğlu idi. Babası çok 
ihtiyardı. Herkes ölecek diye bek.. 
lıyordu. Yerine oğlu Fred~rik ge. 
çecek diye beklenirken bir gün 
Veliahdin boğazında bir hastalık 
baş gösterdi: Kanser!. 

O zamanki hekim mutlaka a _ 
meliyat yapılmasını ileri sür -
müştü. Frederik'in karısı sözü ge. 
çer, sarayda çok hakım olan bir 
kadındı. İngiltere Kraliçesi meş -
hur Viktoryanın büyük kızı olan 
bu prenses kocasını gayet iyi ida. 
re ederek nüfuzu altında tutu -
yordu. Eğer kocasının hastalığı iyi 
olmıyacak diye bir kere teşhis 

konursa kendisi için d~ bir gün 
İmparatoriçe olmak üm;di kalını. 
yacalrtı. Herşey mahvolm• gör. 
mektense var kuvvetile ,.;raş _ 
!Wlğa k ... , .ır verdi. Prenses Vik _ 
torya sarayda başka başka nü • 
fuzlarla çarpışmak mecburıye -
tinde kalaca-ktı. 

Frederik Rusya aleyhinde idi. 
Oğlu Vilhelm _ ki sonra ikinci 
Vilhelm diye Alman İmparatoru 
olmwı ve Harlıi Umuminin sonu. 
na kadar Alman tahtında kal _ 
mıştır - o zaman geçti. Fakat ha. 
basının fikrinde değildi. İngiltere 
Kraliçesi olan Viktorya da Rusya 
aley1linde idi. Onun icin kızına 

şu nasihati veriyordu: 

- Uğraş kızım. Kocan Frederik 
tahta geçsin! .. 

lngilterenin buna niçin karar ver
diği etraf ta merak uyandırdı. 

Leydi Reding; kadın gönüllülerden alaylar ~1~ 
teşkiline memur edildi ı ı 

1 ngiliz Harbiye Nazırı, kadınbrdan mürekkeb 1 
bir ordu teşkiline karar vermiştir. 

Bu kararı, Avam Kamarasına bildirdiği za. 
man Leyton meb'usu Mister Sorensen ayağa kalka. 

1 
rak: 

- Bu alaylara iştirak edecek kadınlar, çocuklar 
ve kadınlar üzerine bomba atmağa alışmak için talim 
görecekler mi?. 

Diye sorınwı ve Harbiye Nazırı şu cevabı ver
mişti: 

- Hayır! Mösyö ... Bu ordu mensubları, kadınla.. 
rın ve çocukların üzerine bomba atılmasına mani ola.. 
caklardır. 

İşçiler partisi lideri Mösyü Morrison, İngilterede 
bazı belediyelerin harb zuhurunda tayyare hücümla. 
rına karşı istihdam olunmak üzere kadınlardan mü. 
rekke'b gruplar teşkil ettiklerini söylemiştir. 

Gönüllü kadınlar, harb zuhurunda istihbarat, ia.. 
şe ve sıhhiye işlerinde vazife göreceklerdir. 

Harbiye Nazırının hazırladığı p11na göre kadın
lar ordusu, Hindistan kral naibi Lord Reding'in dul 
zevcesi tarafından idare olunacaktır. 

Şimdiye kadar İngiliz ordusunda tek bir kadın 
Leydi Rcding 

LEYDİ REDİNG'İN HAYATI 
Leydı Redıng, Londranın meşhur avukatlarında n 

Montagne'nin yanında daktilo idi. 
1925 de, Hindistan Kral Naibi Lord Red!ng bir 

katibe arıyordu. Gene kız, bu hizmete talib oldu ve 
derhal angaje edildi. Çünkü mükemmel üç lisan bill
yordıı. 

Yeni patronu, 1926 da İngiltereye geldiği zaman 
kendisini kalemi mahsus şefi tayin etti. 

Bu sırada, 4.merikalı zengin bir fabrikacı gene 
ktzı yanına almak istedi ve senede 500,000 frank aylık 
vereceğini söyledi. Gene kadın bunu reddetti. 

1930 da Lord Reding'in zevcesi öldü. Yetmişlik Lord 
Bundan çok ınüteessir oldu. Fakat altı ay sonra, ken. 
dinden 33 yaş daha küçük olan kıitibesile evlendi. 

1931 de, ihtiyar Lord, Mısıra gitmişti. Lükzorda 
zatürrieye tutuldu. Gene zevcesi bir hastabakıcı gibi 
yanından ayrılmıyor, bir ana, bir hemşire şefkati!e 
kendisine bakıyordu. 

Lord, bu müthiş hastalıktan kurtuldıı. Fakat ta
ınamile lyileşemedl Nihayet 1935 eylülünde öldü. 

Zaman gösterecek diyorlardı. HL 
kakikaten halll(isinin haklı oldU
ğunu zaman gösterecekti. 

Celfıl mektebdenberi edebıyat 

meraklısı idi. Refik, geniş pozlar. 
la konwıur, iyi giyinir, düzgün ve 
alaka uyandırıcı bir ifade ile an. 
!attığını zevkle dinlettiren h<>1 
sohbet bir adam olmu§tu. Cel.Ue 
budala derneğe başlıyanlar Re • 
fiki ararlar ve mutlaka meclis _ 
!erinde bulunmasını isterler. Ade. 
ta Refik, dostları arasında pay _ 
laşılamıyan, nadir bir meta ha • 
!ine gelmişti. 

934 senesi eylülünde Celal yaz. 
makta olduğu kitabı bitirdi. Bu 
küçük bir şiir mecmuası idi. Ce
lal bu şiirlerinden bazılarım Re. 
fike okurdu. Refik pek beğendiği 
bu şiirleri dinledikten sonra: 

Bunun üzerine Prenses V ik - şef vardı: İskoçya alaylarından birinin fahri miralayıolan Kraliçe Elizabet ... 

Leydi Reding, kocasının vefatından sonra bütün 
mesaisini hayır işlerine ve feminizme hasretti. Bun. 
dan böyle de gönüllü kadınlar alayını idare edecek. 

- Yazık derdi. Sende hu ka • 
bilil varken senin bu kadar kö. 
şende büzülüp heba olmana gön. 

- Buyurun Refik Bey ... 

Lüks, fakat, cicisiz bicisiz bir zarf. Adres ka. 
dın yazısı. Tanımadığı bir yazı. Kimden olabilir? Ni
metten mi yoksa?. Açtı. Okudu. tlstüste yüz kere o. 
kudu, ezberler gibi okudu; doya doya, kana kana 
okudu. Her kelimesine binbir mana vererek okudıı. 
Sevinerek okudu. Sevinerek değil, sevincinden çıL 
dırarak okudu. Sebeb: Basit. Aranmak ... Hatırlan.. 

mak. Bu, en büyük ümid. Demek, hatırlanıyor. Unu
tulmadı. Unutulabilirdi. Öyle ya, yalnız kendı değil.. 
Daha birçok gazeteci Ferhundeyi gördü, derdini din. 
ledi, macerasını yazdı. Arada ne fark var?. Hiç. Bir: 
Refikin ötekilere takaddüm etmesi. iki: Daha müş. 
fik, daha samimi ve sevimli oluşu. Ferhunde Refiki 
bunun için mi unutmadı, bunun için mi dostluğunu 
verdi, bunun için mi ilk mektubunu yazdı ve ona 
kendini ziyaret Par 
ettirmek VE'6ilesini buldu?. Mektub.. Mektub ... 
Aynen: 

•Muhterem Refik bey, 

•Validenizin hazin ölümünü gazetede okudum. Pelk 
müteessirim. Eğer, hem sizi rahatsız etmiş olmaktan 
korkmasam, hem de gazetede meşgul bulunmadığı... 
nız saatleri bilseydim kendim gelece><, sizin birçok 
zamanlarını teselliye çalıştığınız gibi ben de sizi te. 

selliyc dilim döııdüğü kadar yardım edecektim. Bu, 
vazifemi becriksiz satırlarıma tevdi ediyorum. Acıyı 
daim.ı unutmak ve yen; yeni hareket ve hadiselerle 
avunmak lazım. Ben. kendimi bunı alıştırdım. Bek. 
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lerim, ki siz de alışabilesiniz. Hatta, alışmış olasınız. 
Beyanı taziyet ederken hürmetlerim! teyid ve pek 
minnettarı olduğum kıymetli teveccühüniizün deva. 
mını rica eylerim efendim.• 

Sevdiği ve açılamadığı kızın mektubu, pek de 
adet yerini bulsun ... Diye baştan savma yazılmış bir 
taziyet mektubuna benzemiyor değil mi?. Hususile. 
şen, hususile§tiği için derinleşen bir Kıymeti var. 
Refik, bunun için ümide düştü; bunun için ilk defa 
coşkun 1bambaşka, kalbi rüzgarlandıran yepyeni his. 
lerle onu görmiye gitti. Mümkün ols:ı sık sık gidecek, 
her gün g idecek, her vakit beraber bulunmayı ken. 
dine iş edinecek. Korkuyor! Belki, gene kız ziyaret
lerin çokluğundan çekinecek, doktorların kalbinde 
bir şüphe uyanmasından sakınacaktır. Hem, ah ... 
Hergünkü zihni şaşırtan şüphe: Seviliyor muyum?. 
Bunu bir bilse ne olur?. O zaman, gene kızın: 

- Bu adam, niçin sık sık geliyor?. Evvelce bir 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

hadise vardı, geldi, gördü, gazetecilik vazifesini yap. 
tı, gitti. Ben de yazılarından gördüğüm ıyiliği unut. 
namış olmak için annesinin ölümünde kendisine 
beyanı taziyet ettim. Artık, ne gazetecilik yapıla
cak, ne gazeteye yazılacak, ne de ikidebır ziyaret 
edilecek hususi bir vaziyetim var ... 

Diyebileceğini düşünmiyecek, bütiın bu menfi 
hisleri yok edecek! Ancak, bir nokta: Ferhunde 
Refiki düşünse de düşünmese de, sevse de sevme. 
se de Refik ona aşkını telkin edemez mi?. Bu, bir 
erkeğin hakkı değil midir? ... Daima böyle olmaz 
mı? ... Kadınlar tahrik ederler, açılan erkeklerdir. 
Nimet müstesna. Ona bakmayın. O, bir başkalık ... 
Sinirlerin ifadesi. .• Şehvetin müheykel bir abide. 
sidir!. 

- Annesi öldü ... 
Bunu biliyor. 

yor. 

- Kederlidir. 
Hak veriyor. 
- Ölüm actsı bir insanı şaşırtabilir. Takdir edL 

- Iztırab vaidleri unutturabilir. 
Doğrudur, diyor. 
Fakat, kaç saat, kaç gün, kaç hafta?. Bir .. İki.. 

Üç hafta .. Bu kadanna razı. Ötesine tahammül yok! 
Halbuki, Refik Nimeti görmiyeli kaç hafta oldu 
değil mi?. Yüzü, boynu, kolları mosmor olup Nl _ 
metden zor kurtulduğu gün hemencecik gidecek, 
düşünecek, ertesi sabah gelip söyleyecekti: 

- Evleneceğiz. 

Yahud da: 
- Evlenmiyeceğiz ... 

Nimet, Refiğin ne düşündüğünü, ne yapmak 
istediğini, niçin gelmedeğini ne bilsin? .. 

- Şimdiye kadar gelmesi lazımdı .. 
Diyor. 
Çıldıracak! glmeli, muhakkak gelmeli. İsteyor. 

Refik isteyor .. 
Onunla görüşmek, ondan uzun günlerin huı,. 

cını çıkarma'k isteyor! 

Biliyoruz: İlk zamanlar, hizmetcisini k.oşdu. 
rurdu, aratırırdı .. 

SabaMan akşama kadar tramvay yolunu karli 
bekledi! 

Fakat, anne öldü. 
(l>evamı var) 

. ~·~ııl 
vermeğe kalkıştı da RefiJc 

etmedi. JJ!I ~" 
Aradan bir ay geçtL Ce blrdcı> 

men her gün gelen Refllt ıcıııbı' 
bire ortalıktan kayboldU· cefll 
dan hiçbir haber ala~ıy•dı~ı " 
bir gün İstanbul& indi· R ~ 61' 
rıyordu. Yalovada oldU~11 ~ 
rendi. . göP , 

Bir hafta daha geçtı. O,.ıııtı 
gazetelerin birlnln ilk dil· ~
sinde Refikin resminl glir gııırı'I 
ve!A. bir kazaya ırurball tL J\1" 
zannederek yüreği hop et dl: 
min altında şu satırlar ~9! ııefıJ 

•Genç ve değerli şait aJl9dıt" 
Çören'in şUrleri ·Böcek " . 11ııf 
dan mısralar> adı aıtıııd~~ ~fY 
etmişt.ir. Fiatı 45 kuruş. dJ)'e ~I' 
fübhanede bulunur. şııı\Jiııe ~ 
dar Tilrk edebiyatında rnt ıı,r!Y"' 
sadilf edllmemi~ orij\ııal, f';ıfl' 
iade bir eser.• Ve blra~~~et· 
da şairl tebrik eden cü 

0 
Celal donakaldı. rd~· ı 
- Bu mümkünsüz diY.

0 ııel'~ 
gün tekrar İstanbula iııd~·611rıı1' 
aradı. Refik Yalovadan 

miş. . J<ııl' 
Babııl.liye doğrıı yürüdllbaf J" 

cı camekanlarında baştan ~~ 
zilmiş olan kitabını uz~!< ııtl 
seyretti. Ve ceblnden ~~ı. rıJ1 
kurwı vererek bir tane 8 J<ı . .J 

Baş tarafında cCel~ aıerv·; 
ithaf» yazılı. Yeşil zeınırt efil b!Y 
sarı bir band ile cidde~ ~ffe~ıd 
kapak. Kalın ve tok bl! 
zerine basılmış. . • 

111 
~ı$; 

Celalin ne hale geJdıği J11'~ 
tirmek güç değil. AğiaJI18 , 

dişlerini sıktı. sıl 11" 
- Refik acaba buııu 118 

edebilecekti? d~.,_<""' 
Ertesi gün İstanbul ra~d~· 

da gene şairin şiirleri ok ·~sır"; 
On gün sonra Fransız tı. ·rı b 

Ç .. cıı ıÇ' '~ 
sunda şair Refik ar ~· 
müsamere hazırlandı. B~eııdi ~ 
merede genç şair bizıat ıcıı~s~1~ 
iri erinden bazılarını 0

1 1
de 1 p 

büyük puntularla gazet:Ire ş!sd;~ 
edildi. Yine kaç güııd Jlll)'ol" 

halde Celal, Refiki bul~4tl 
(Devamı yedlııcl ,..bif 
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~ıskançlık 
~üzünoen 

! Halk San' at irları 1 l~tanbuıda re~ı 
============-== Tıyalro hey etı 

Arhk himayeye hak kazandılar .. Kuruldu 
' • Peci 

ei~ 
': Ginayet 
ıJll traıısaıun cenub şehirlerinden 

hur Marsilyanın köylerinden 

1 
nd• fe<:i bir cinayet olmuştur. ... 

·l ay, hulasaten z.lıyoruz: 

'lldarma Morel, evinde oturn. 
, "du 
" · Arkadaşları, şehirde bir 
" 'lıvet olduğunu, derhal karako • 
ıJll gelrnes · "l' ı d B ! lt · ını so ıyor ar ı. u sıra. 

'idtapı şiddetla çalındı. Hemen 
U, açdı : 

,, Öldür beni, Morel öldür, 

~·.. . 
Pının y .nındakı aledctırik ,, 

ıı yakdı. Ve ha · tle ba -

Sen; ha ! ... 

Halk san'atkarlarının yapılması 
icabeden dilekleri nelerdir? 

1 - Cemiyet işinin halli. 2 -
Vergiler üzerinde tadilat. 

3 - Esaslı himaye. 
Yazan : Nu. Sa. Co 

Ankara şehir tıyatrosu rejisörü 
san 'atkar Raşid Riza İstanbula gel. 
di. Aşağı yukarı resmi addedebile
ceğimız bir sıfat ve salahiyetle 
halk san'atkarlarını bir araya top. 
lamak ve bir birlik teşkil etmek, 
san 'atın bu üvey Evladlarının hi.. 
mayesi yolunda çalışma !. 1 baş. 

Yeni hey' et temsillerine 
yarın akşam baş!ıyer 

Şehrimizde yeni bir tiyatro da. 
ha teşekkül etm~tir. •Ankara ti. 
yatrosu san'atkarları. ismini alan 
bu heyete bazı tanınmış tiyatro 
san'atkarlarımızla amatörler da. 
hil bulunmaktadır. Şimdiki halde 
Büyükada, Yeşilköy vesai"e gibi 
sayfiye yerlerinde temsillerine 
devam edecek olan grup, tik tem. 
sili!l;j salı akşamı Mecidiye köyün. 
de (Balayı) vodvilile verecektir. 

Gayrimübadiller 
lşiniH kat'i surette 
Tasfiyesine doğru 
Hazırlanan yeni bir ka· .. t:vet, öldü,· beni, çünkü karı -

Ojdürd" ı • um .... 
'Jı..ı .. 
~ SOzü söyleyen, 30 yaşlarıda 

lamış bulunuyor. 
·Son Telgraf• o ~· 

defa luluatcıların ( 
ilk nun layihası bugünlerde y ııkarıdaki resme bakınız. Tıpkı taşbebeğe benziyor dceil mi? 

;ar. Meclı"se verı"lecek Virjinya Grey Bebek kadar güzel, Şarl Vilingcr de sanatı. 
· nın tamamile eWi bir fotoğrafçılardandır. 

~· adlı bir amele idi. 
·~Ü v .. k 1 . d 'd' e l U an ar !· in e 1 l. 

ıı;, ile boynunu kes'Ilişdi. Ken. 

de Öldürmek istemişdi. 
, Utonu .. 1 k "! liı n uç sene evve arısı o -

b · 24 yaşlarında Ürl-en Perel 

ır dul kadınla evlendi. Kadı. 
J~ k 
~ OCasından 6 y;ışında bir 
Va.rdı . 

ilto, Çok kıskanç Lir adamdı. 
~·''nı bir yere çıkarmıyor, işe 

'Ci zaınan evin kapılarını ki -
0
'du. Nihayet bir gün, bu 

\ııq Çiık yüzünden derin bir 

'ıı a bulunan zavallı kadının 
~ Ustur.ı ile kesdi, öldürdü. 

Büyük halk ~an'atkarı Naşid Özcanm jübilesinden bir hatıra: 
Temsilden sonrn arkadaşımız Nusret Safa Coşkun Eıninonü Halkevl 

namına Naşide palm veriyor. Komik İsmail Dümbiillü "e 
Şevki Şakrak 

Şehir /cinden 
' --------=-............... _ ------

Ozlerinize tabii sürme çek-
ek isterseniz Beykozda.B 
kbaba, Karakulak • 

mesıre yer-
)erinde seyahat ediniz. 

Kadın avcıları 50 erkeğe karşı 
150 adet kadın 

.. .. 
gorurse .. 

"cu Yazan: BEDi GONCOZ 
~ 4ü nü nereey ~ ' deyim ·" ., 

;·ıı. Yorum; Adaı. 1 mı? ~ .. -
' e Bostancıya mi? Yoksa 
b. h, Çamlı<"aya mı gitsem?. 
~ \" ~ U.tlü karar verlmyorduın. 

lıaşurna gitmiyor. Bir a. 

\\İlıet 
~-~ "· Sonra; dar geliyor ba. 
'ıt r · 'hnkL Sürgüne git -
i · .etiyorum kendimi? 

ı ,1 ı su, ne deniz al tından 
~l 

tar Var, ne de bir taraftan 

Ilı ara geçilecek köprüler ... 
iç;!\ b. . .. 

. 1, ır nefeslik ver ... Şoy. 
•tı . 

nı, paçalarını sıvayıp 

tura çıktın mı, çıkma.ıı,la gelmen 
ru oluyor? .. 

Üste de: Ada etiketi var . ., Ne 
kadar sade giyinmiş olsan mu _ 
hakkak kendine çeki düzen ver. 
mek lazım. Ne bağdaşlıyabilıirsin .. 

Ne de çömelebilirsin bir yerde? .. 
Hele; şöyle bir ağaç kütüğünün 

altında bir .... " kömürle oturup 
bir kebe' ,ak da mümkün 
değBl! .. 

Şöyle, ·ka, babacan bir 

yer olmalı .. , ıstedigiıı gibi ennne, 
boyuna uzanıp yatablesin .. . ve 

yine ölçüsüz endazesiz dolaşasın .. 
Bütün İstanbul ve cıvarını ka. 

famın iç.inden bir sinema şeridi 

gibi geçryorum... Yakacı!t güzel 
fakat; daha şmdi zamanı değil, Ü- 1 

züm çıkmalı ... Çavuş üzümü bağ-
ın salkımlarla bezenmeli.. 
Oh! .. Gel keyfim gel!.. Yakacık, 

üzüm zamanı çekilir doğrusu .. . 
Çamlıca, Bulgurlu da 'löyled•r .. . 
Dağlık veya kıvırcık ~tinin iyi ta. 
rafından kebablık yaptıracaksı • 
nız. Bir yandan kızartacak bir 
yandan da sıcak, sıcak yiyeccksi. 
niz, üstüne soğuk suda yatmış ça. 
vuş üzümünden bir iki okka göv. 
deye indireceksiniz. Eğer, bir de 
sarmısaklı cacık olursa ömürdür 
vesselam .. Her şeyi gövdeye istif 
ettikten sonra da, serin l>ır ağaç 

altına serilmiş bir hasırın üzerine 
boylu boyuna uzanıp bir 1ki saat 
kestireceksiniz ... 

İste buna gezme derle r . \'ok. 1 

sa, bir gazinoya girip sand~lya ve 
masa üzerinde et:ıketle yemek ve 
içmek hiç de işime gelmez .. 

Hep, yukarı şekildeki ı::ezmeği 

düşündiığüm için canım uzaklara 
kaçmak istiyor .. Nihayet. aklıma 
geldi. Akbabaya, Karaku\ağa !'it
mek ... 

Velhasıl, Köprüden dokuz va _ 

puruna bindik, üstüm başım ye - 1 
(Devamı G ıncı sahifede) 

!arı) adile tarafım ı. . ız e.. 
dildiğini, bu ferağatk.~ . . Jnların 

himayesinin ilk defa yine tarafı. 
mızdan ileri sürüldüğünü hatır -
lıyacaklardır. 

Ben ilk defa tuliıalçılar arasında 
yaptığım bir repörtaj silsilooine 
(halk san'atkarları arasında) is. 
minı verdiğim zaman bazı yevmi 
gazetelerle mecmuaların, hücum. 
!arına maruz kalmıştım . 

(Halk san'atkarı) ne demek 
miş ... San'atkarın halka aid ola. 
nı, olmıyanı olur muymuş .. . Bir 
sürü mış, ki hepsini toplasanız 

yarım fikir etmez. Halk edebiyatı, 
halk. musikisi olur da niçin halk 
tiyatrosu ve halk san'atkarı olmaz. 

Bilhassa san'atın üvey çocuk -

t 

San'atkar Ertuğrul Sadi Tek 

!arı addetmekte hiç de mübalağa 
etmediğimiz her türlü himaye ve 
alakadan uzak yalnız meslek he. 
yecan ve aşkile çalışan bu tip san.. 
atkarları artık pek müptezelleşen 
ve tehzil maksadile kullandığımız 
(tuluatçı) sıfatından kurtarmak 
lilzımdı. Ben onların mesailerini, 
sırf tiy~troya karşı sempatisi olan 
ve bu janra aid bir Pser hazırla -
mağa çalışan bir yazıcı oiarak ya. 
kından takib ettiğim cihetle hiç 
terendüd etmeden onlara (halk 
san'atkan) ism'nl belkide salahi. 
yetim olmadan verivermiştim. 

Ne müşkül şartlar içinde çalış. 
tıklarını ve o nisbctte bir kısım 
halkın tiyatro ihtiyacını na. 
sıl karşıladıklarını yakın -
dan gördüğüm cihetle bu adam
ların himayesi bizim :çin olduğu 
kadar hükumet :çin de lıir vazıfe. 
dir; bir san 'at kalkınmasının eşi. 
ğini aşan hükô.metımiz bu tiyatro
lara da elini •Jzatmakla yerinde bir 
hRrPkC't yapmış olacaktır, rlem i ş. 

tim. 

Bugün memnuniyetle görüyo -
ruz ki, de~erli san'atkarımız Raşid 
Riza bu işle tavzif edilerek İslan. 
bula gönderilmi~tir. V<> bugün, 
yarın umumi bir toplantı ile halk 
.-~n'atkarlarının himayesi yolunda 
ilk ~saslı adım atılmış buluna • 
caktır . Biz neşriyatımızın ve bu 
sahadaki çalışmamızın nıüsbet se. 
meresini görmekle sevinç duydu. 
ğumuzu, tevazuu bir tarafa bıra
karak söylerken, nası' bir yol 
tutulması lfızım geldiği hakkın _ 
daki düşüncelerım!•l de ilave et. 

(Devamı 1 inci sahifemizde) 

Maliye Vekaleti, gayrimübad;L 
!er işini kat'i surette tasfiye eden 
yenı bir kanun 19.yihası hazırla _ 
mak üzerindeki faalıyetini çok 
arttırmış ve yeni layihanın bu • 
günlerde Büyük Millet Meclisine 

Bir kaç aydanberi Holivudda bulunmakta olan Viyananm en meş.. 

hur fotogrnlcısı güzel yıldızın resmini çekmiş ve büyük tnkdirler ka.. 
zanouşhr. 

Güzel Virji.nya Grey'i bugüne kadar objektife bu kuvvet ve cul.be 

ile alan hiçbir fotoğrafçı yoktu. 

verilmesini ayni kat'iyetle karar. Yıldızın en son fotoğrafı olan bu resim de keudisini taşbebele 

laştırmıştır. benzetmekte haklı değil miyiz? 

Ek.seryetini ihtiyar, dul ve ye. I==~========================== 
timler teşkil eden gayrimübadil. 
!er, bu yeni kanun layihasının bir 
an evvel Büyük Mill~t Meclisin. 
den çıkması ile mıibadiller gibi 
tatmin edilmiş olacaklardır. 

Yeni layiha, 2 - 3 güne kadar 
Heyeti Vekilede müzakere edile. 
cektir. Ondan sonra da Büyük 
Millet Meclisine takdim olunacak
tır. 

Enteresan bir yazr 
........................... , .. iiıııı .... l 

16ncı asırdan bugüne kadar 
kadın kıyafeti 

• • • • • 
Ve .. tarihte moda nasıl ortaya çı
kar, Kraliçeler nasıl giyinirlerdi? 

üZAB~L 

Rengi • • 
nıçın moda oldu? 

16 ıncı yüz yılda, iç çamaşırları 
adeta bir lüks addobnurdu. De • 
rebeylerinin bile bir, iki ve nadi. 
ren daha fazla gömleğı bulunur • 
du. 

Fransa Kralı (Hanri dö Na • 
var) ın esvabcı başısı ile olan mü. 
nakaşası tarihe geçecek kadar 
meşhurdur. 

Esvabcıbaşı, Kralın beşten faz. 
la mendili olmadığını söylüyor, 
Kral ise aksini iddia edıyor: 

- Hayır! diyor, sekiz tane men.. 
dilim olacak. Kaybetmişsin ... 

O devirde İspanya Kralı (İkinci 
Filip); kızı (İzebel Dotriç) i (Dör. 
düncü Hanri) ye vermek isti _ 
yordu.Düğün teferruatına aid b. 
nuşma uzayınca kızdı, Felemenk 
Kralı (Alber) le evlendirdi. Genç 
ve güzel bir kız olan (İzabe!), bü. 
yük bır memleketin hi.\kümda _ 
rına zevce oldu. 

Evaletler, İspany:ı ha.kimiye • 

askerlerinin biril.mtli maaşlarını 

verdi: Ve 1601 de (Ostand) ı mu. 
hasara eden askerleri teşci için 
bizzat harb meydanına gitti. 

(Ostand) muannidane mııka • 
vemet gösteriyordu. Kraliçe, bu 
mukavemeti takdir ediyor ve ay. 
ni zamanda kızıyordu. Şehir zap. 
tolunmadıkça gömleğini değiştir. 

memeye ahdetti. 

Kış geçti. Yaz ge\dö .. Sonra yi. 
ne kış oldu. İkinci yazı üçüncü 
kış takib etti. 

Şehir hala mukavemet ediyor, 
teslim olmuyordu. Kraliçe, ahdini 
düşünüyor, gömleğini değiştir • 
miyordu. 

Şehir üç sene, ilç ay ve üç gün 
süren bir muhasaradan sonra 
zaptolundu. 

Kraliçe, bu müddet zarfında de. 
ğ~tirmediği gömleği sırtından çı.. 
karşı mağrurane halka gösterdi. 

1870 den 1880 yılına kadar Avrupada kadın kıy:ıieti 

tine karşı isyan etmişlerdi. Hü. 
kiımet kuvvetleri, aylardanberi 
maaş almadıkları için harbetmek 
istemiyorlardı. 

İzabel, bütün elmaslarını sattı, 

Gömlek, rengi tayin olunamı. 
yacak bir hale gelmişti. Donuk 
sarı, daha doğrusu kahve rengi 
gtbi bir şey olmuştu . 

O devirlerde, Avrupada kahve 

henüz malılm değildi. Gömleğin 
renğini tayinde tereddüd hasıl ol. 
du. Nihayet (İzabe! rengi) deni.L. 
di, işin içiden çıkıldı. Saray mu ,. 
sahfıb ve nedimleri, hükümdara 
hoş görünmek, yaranmak lçiıı 

iç çamaşırlarını bu renk kuın8f • 
!ardan yapmıya başladılar. 

• • 
İspanyadan getirilen Vertugod 

moda olunca kadınlar endamı ele. 
ğişti. Vertugod, küçük bir ya• 
tan ~baretti.Kuşakla bele ba~ 
nırdı. 

Bu suretle bollaşan, genir ' • ıı 
eteklikler rüzgardan havai. or, 
Kadınların hoşuna gidiyordı ' 

Kibar orta hlllli, hatta fokı. ka. 
dınlar bile Verto~od kullanmıya 
başladılar. 

Nihayet, 9 uncu Şarl, bunun 
yalnız kibar kadınlar tarafından 
kullanılmasını irade etti. 

O sıralarda Kloş eteklikler mo. 
dası çıktı. (Katerin dö Med i l, 
kadınların ata blnm!! tarzı ıı 

değiştirdi. Ve ata, sağ ayağıı ·-
ğer kaşının üzerine atarak binıııe. 
ye başladı. Bu suretle, çok güzel 
bacaklarını gösteriyor~n. 

Fakat, bütün kn ' • n taklld 
ettikleri bu usulü n L ık mah • 
zurları görüldü. 
Kaloş eteklikler, havalandıkça 

kalkıyor, ,.~ kalktıkça kadınların 

çıplak ber K ları görünüyordu. 
Zaman ııı vak'anüvisi Hanrl: 
c işte buna mani olmak için ka. 

dınlar bir nevi dizlik kullanmıya 
başladılar ve bilahare buna •don• 
ismini verdiler ... • 

Diyor. Bu modanın çıkmasına 
sebeb kadınların edeb ve iffetle. 
rini muhafaza etmek istemeleri _ 
dir. 

(Devamı S mcı l&hiledel 
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Şehir içinden .. 
---

(B~incl sahifedea devam) 
rinde •.. Ayağımda beyaz pabuç. 
Jar ... ve beyaz· pantolun, sırtım
da bir beyaz gömlek ..• Baş açık .. 
Kolumda bir ceket işte bu kadar 
hepsi. .. 

Rahat, rahat Beykoza geldik .. 

kabil olmuyor?. 
Şimdi hapı yutmuştuk ..• Ne yi. 

yecektik? Ne yapalım; Lakkaldan 
konserve, marul, yoğurt, peynir, 
zeyt.in uydurduk.. · 

• Çok kalabalık var, Fakat; iki -
yüz kişi varsa, yüz ellisi hiltıfsız 

kadın, elli tanesi erkek ... Olur şey 
değil. Bir erkeğe dört kadın dü
şüyor ... 

Romanyana 
Dostluk 
Tezahüratı 

Sabiha Gökçenin BUl<re• 
f& varmaaı buna 

vesile o!du 

HATAY 
(Birinci sahlfedcn devam) 

sadece ıu kısa malGmatı not ettlı. 
di: 

·Bu sabah Türk ordusıma men. 
snb inzıbot kıt'alarının llataya glı. 
diği burada §ayi oldu. F .ıkat, res. 
mi melıafil nezdinde bu haberi te-
yid ve tevsik edemedik.• 

İstanbulda da biz intişar saati. 
mize kadar bu şayiayı leyid ve 
tekzib edebilecek resmi blı maHl. 

rağmen bilhassa Usbecilerin hü. 
cumda bulunmaları ihtimali kar • 
şısında hükumet konağının etra
fına telörgüler çekilmiştir. 

Çünkü çeteler, geceleri yine so
ka'klarda dolaşmoktadır. 

§IP()llR~ ------- !!S'.// 

Fenerliler, Yunatı 
muhtelit takımını 

O - 2 yendiler 
Çubukludan geçerken gazinoya 
baktım.- Temiz örtülere bürün • 
müş masalar, etrafında baloya gi
der gibi giyinmiş müşteriler ... Al. 
!ah selamet versin bu.~Jara! .. Böy. 
le degezinti olur mu be muba • 

Neden kadın bol da erkek az? .. 
Sebebini bir türlü anlıyamadım .. 

Salbiha Gökçen, dün saat 13,10 
da Bükreşe muvasalat etmiştir. 

Belgrad • Bükreş yolunu bir saat 
15 dakikada kateylem!ştir· Bük -
reş hava h;tasyonunda elçimiz ve 
elçilik memurları, mihmandarı, 

Prenses Marina Stirben, hava ve 
deniz nezareti katibi umumisi, is. 
tasyon kumandanı, enternasyonal 
hava federasyonu katibi umumi. 
si, hava mitingini tcrtib eden ce
miyet mümessilleri, matbuat mü. 
messilleri, sivil tayyarecilik da • 
iresi reisi, erkek ve kadın askeri 
sivil tayyareciler, büyük bir halk 
kütlesi tarafından sarrimi dost • 
luk tezahürlerile karşılanmıştır. 

mat edinemedik. Bu itibarla orta. 
da henüz Eko dö Paris'in vermiş 
ve Ajansın da nakletmiş bulwı • 
doğu haberden gayri bir resmi ha. 
ber yoktur. 

Diğer taraftan Milletler Oemi • 
yeti namına Hatayda intibah iş. 

!erini kontrol edenler, günlerden. 
beri olduğu gibi, Türk ekseriyeti. 
nin tahakkukun:ı imkan bırak. 

mamak için ne mümkünse yapmak 
tadırlar. Bu arad,. Süveydede Türk 
yazılmak istiyen birkaç kiŞiye öf
kelenen kontrol heyeti derhal in
tihab dairesini kapatmıştır. 

F enerliler çok güzel bir oyun oy11ad•.'ı.1e 
r ekler?_ 

- Niyetim, Akbabaya doğru yü. 
rümek işin zevki burada zaten! .. 
'.Arabaya binmişsin kaç para eder 
tıu gezinti!.. 

Yola düzeleceğimiz zaman, ar. 
ltadaşım ne olur ne olmaz temkin. 
llJıinl ele alarak so<du: 

- Hiç olmazsa buradan yiye • 
cek öteberi alalım ... SJnra! .. 

Ben oralarda değilim ... İşimi hl. 
llyordum. Çünkü, Akbaba beledjye 
mıntakası haricidir. Orada et 

Fakat, ne rahat ne rahat? .. DU. 
şünün bir kere; elli erkeğe karşı 
yüz elli kadın ... 

• 
Dönüş, sabahki gibi müşkül ol. 

madı. otobüsle döndük ... 
Ben bu kadın kalabalığından 

ürktüm. Kılıbık diye giildüğıim 

tanıdıklardan mukabele görme • 
mek için Allaha dua ed'yorum-

Bilmem okuyucularım ne der 
bu işe? .. 

BEDi GÜNDilZ 
lboldur! .. Hatta güzel dana eti de !=============! 
bulunur. Fırını da olduğundan ek. Bey kozda feci 
me4i ganidir- Yoğurt muhakkak 

Diğer taraftan diin gece geç 
vakte kadar gelen haberler erka. 
nıhıırbiyeler arasında Halayda ce
reyan eden müzokcrelerin iyi blı 
safhaya girmiş bulunduğu bildiri. 
yorlardı. Belki de itilaf hasıl ol. 
muş ve Hataya girecek inzıbat 

kıt'alanmız tefrik edilmiş olabL 
Ur. Herhalde vaziyet bu akşam 
veya yarın kat'i •mette belli ola. 
eaktır. 

TAHRİKAT RİDDETLENDİ 

Bir katil hadisesilc alakadar gö. 
rül.erek tevkif edilen bir UsbecL 
nin valinin haberi olmadan salı • 
verilmesi hayret ve nefretle kar. 
şılanmıştır. 

-
. 
-
1 

Bundan başka jandarma kuman 
danı Serinin, Ziyaret, Afiye ve A
vakiye köylerine gitmiş, halka bu 
günkü vaziyetin muvakkat oldu 
ğunu, Fransızların Sancağı knt'iy 
yen terketmiyeceklerini, hallkın 

Türk sandığına rey atm:;.maların 
büyük bir cesaretle söylemiştir. 

ot 
Fener'babçeliler, teessüslerinin 
uzuncu yılını dün Kadıköyünde. 
sahalarında, parlak bir törenle 
tluladılar. 

ki 
ku 

Merasime gelen halkın miktarı 
,000 i bulmuştu. 10 

al 
Saat 16 da kulübün müessisleri 
kışlar arasında sahaya çıktılar. 

raz sonra da önlerinde bando ol. Bi 
d uğu halde sporcular gözüktüler. 

nlerinde bayrak, denizciler, at. ö 
l 
kı 

etler, tenisçiler, futbolcular al -
şiar arasında bir geçid resmi 
aptılar ve futbol çayırında top. 
ndılar . 

y 
la 

topla~ 
On birinci dakikada fiJrete. 

nin önüne kadar .ıncıı ıılJT· f.I 
müdafi birden şar i yaP t bsl' 

<'ak• . ·' üçü de yuvarlandı. > ed> "" 
• etn" 

bu hareketi teczıye usaıl' 
hakkak bir penaltının ":dalı 
ya uğraması Yun~n rııu -bl oid 

ed r gı ı 
sert oyuna teşvik . e . 'j'oP" 1 

On dokuzuncu dakıka. gıbı r 
riden kaparak yıldırun,trııısd · tf 
Fikret arkasından 11;11, Ço~ h< 
tekme atan sağ rnuavır. ğ!11 r~ 
de bırakarak kaleye '

10
r-0eo 1 

lüyor. Her iki müdafi ~Jktııı. 
Fikrete şarj yaptılar- ···•·ret pi 

vardır. Geriye ne ~alıyor zaten?. Bir kaza 
Su değil ıni?Akbabada Sırmakeş, 

Romanya gazeteleri kıymetli 
kadın tayyarecimizd<!n sitayişle 
bahsetmekte ve kendisinin şim • 
diye kadar mulhtelif sahalarda 
gösterdiği muvaffakiyetleri kay. 
deylemektedirler. 

Antakya 20 (Hususi muhabiri. 
miz telefonla bildiriyor)- Tescil 
muamelesine yeniden başlanması 

tedhiş ve tahrik hareketinin de 
tekrar bütün şiddetile tatbik edil. 
mesine vesile olmuştur. Türk lis
tesine yazılmak istiyenlere zorluk 
gösterildiği gibi, bazıları da evveL 
den tehdidlere maruz bırakılarak 

5000 İMZALI ARZl'HAL 
Haleb 19 - Haleb muhafızlığı 

matbuat bürosu bir tcbliğlııde be 
bin imza ile yabancı bir mille 
(Türkiye) ye bir arzuhal verildi.. 
ğinin aslı olmadığını ve memleket 
ve Fransız hükı!meti aleyhind 
neşredilen beyanname meselesin 
gelince, 30 kadar beyannamenin 
AntakYada tabedilerek iki yabanc 
tarafından Halebde tevzi edildiği 

. § 

Bütün geneler hep bir ağızdan 
u andı içtiler: 

d. ,, ı•~ " 
sefer cezayı ver ı '.' ,,f '"' 
bir penaltı vuruşu ıle · 

Karakulakta da ta kendisi yok BoQulanlardan dördU 
htlılA bulunamadı 

mu?. Dün saat 18 de Beykoz önlerinde 
Aldırmadım. Arkad:ışımı da • 

feci bir deniz kazası olmuştın. 
ha ziyade yoklamak, ve bana ltL 

d 1 1 d ,. anl ak Yirmi kişi balıkçı Zaidden aL tna ı o up o ma ı5ını am 
dıkları balıkçı kayığile gezmeğe 

için baştan savm3 şöyle bir oe -
yab verdim: çı'krnışlardır. Sandal Beykoz ön -

H le lerinde dolaşırken yavaş yavaş su 
- Allah kerim be yahu!.. e , aıki.ka 

- le b' 1 k '·· almağa başlamış ve beş d · §OY ır yo a çı ·au.'Jl .. 
sonra tamamen batmıştı. 

Zavallı arkadaş, boynunu yana 
Boğulmak üzere bulunanların 

eğdi ve sessizce yola düzüldü. Fa. 
kat ümidsiz değildi. Benim, dağ feryadlarını duyan 65 numaralı 

Şirket vapurile sandalcı Galib ve 
yolculuklarında ve bu gibi gez • 
melerde çok tecrübe sahibi oldu. Şevket kazazedelerin yardımına 

koşmuşlar, bunlard:;.n bazılarını 
Auınu biliyordu. 

kurtarabilmişlerdir. Yapılan teda. Yürüyoruz... Herkes yaylı a • 
vilere rağmen Arşiyakın kocası rabaya, hatta muhacir arabalarına 

tılnmlş gidiyor. Ellerinde, çıkın. Artin, Hamdinin karısı Ayşe ve 
Angino ile mütekai<i maliye me_ lan, yiyecekleri var. 
murlarından Münir ölmüşlerdir. 

Çayır başına kadar geldik .. Bak. Sondalda bulunar.lardan Tabirle 
otını, adalarda olduğu gibi eşekçi. 
ler var orada ... Fena bir şey de. oğlu Nejad, kızı Sem:ıhat ve Ar. 

şiyakın çocuğu Jirayir henüz bu. 
ğil, eşeksüvar olarak gideriz. Eğ-
lenceli bir şey olur .. Hem de, bir lunamaınışlardır. 

Gazetemiz makineye verilinci. 
ı'tlnicilik idmanı yapmış oluruz 
nbah, snbah!. 

• ::Arkadan bir gürültü koptu ... 
Baktım otıobüs, demek o -
tobüsler Akbabaya ve Karakula -
ğa işliyor .. Güzel!_ İyi düşünüL 
müş bir şey ... 

Fakat; otobüsün arka tarafı, 

ais yapan gülleler gibi etrafı dil -
mana boğmuş ..• Sırtında bıraktı.. 
ğı nebatat, hayvanat h ep birden 
ademe kavuşmuş bulunuyor. Güz, 
gözü görmez bir halde .. 

Eyvah! Bize doğru geliyor, de. 
mek biz de otobüsün sırtına kal. 
ıhk mı ayni hale geleceğiz? .. 

Ne yapmalı şimdi? .. Ben, arka. 
\aşa bağırdım: 

- Aman çabuk atla eşekten, 

t 9çalım şu tepeye! .. 
Eşeklerden atlayıp dağa fır • 

lı dık ... Düşman güllesindPn ka -
çı • gibi mevlli alıyoruz ... 

1tobüs geçti. Amman Allah! 

ye kadar yapılan uraştı:nnalarda 

gaib cesedler bulunamamıştır. 

lngiltere, Fransa 
ile lta lyanın 
Arası nı bulacak 

(Birinci sahifeden devam} 
yan ve Fransız noktai nazar • 
larını yekdiğerine yaklaştır -
mak olduğu söyler.mektedir. 
Bizzat Mussolini'nin söylediği 
gi.bi bu noktai nazarların bir • 

birine hemen hemen taban ta. 
bana zıd olduğu malumdur. 
maamafih İngiliz Başvekili, bir 
bal sureti bulm:ıktan ümidi • 
ni kesmiş değildir. 

Salbiha Gökçen dün enternas. 
yona! Hava mitingine de iştirak 
ehniş ve bütün halkın samimi a. 
Iakasile saat 17,30 da bir uçuş yap. 
mıştır. Uçuştan evvel radyo vası. 
tasile tayyarecimiz hakkında çok 
sitayişkar cümleler söylenmiştir. 
Ve bilhassa: 

•-Bize, dost ve müttefik Tür. 
kiyenin ve tayyareciliğinin sela. 
mını getiren bu genç ve cesur ve 
tercümei hali muva!fakiyetlerle 
dolu tayyarecinin şahsında biz de, 
kardeş Türkiyeyi ve Türk tayya. 
reciliğini selamlıyoruz• demiştir. 

Halk, avdette Sabihq Gökçene 
dostluk tezahürleri yapmıştır. 

Kasım paşa 
"Cinayeti 

(Birinci salıifeden devam) 

ca çtkararak oynamıya başlamış -
tır. Burada Enver tabancaya bak. 
mak istemiş Alfıeddiıı de ilkönce 
vermemişse de sonradan hiddetli 
bir şekilde cal• diye tabancayı 

Envere fırlatmıştır. Zaten biraz 
fazlaca içmiş olan Enver bu ha. 
reketi kendine bir hakaret addet. 
miş ve tabancayı Alaeddine sert 
bir şekilde geri vermiştir. İşte bu 
arada da silah patlamış ve Enver 
boğazından kanlar akarak olduğu 
yere yıkılmıştır. 

Vak'aya el koyan müddeiumu.. 
mi Al~eddini nezaret altına al • 
dırmıştır. Alaeddın yapılan istlç. 
vabda hadiseyi olduğu gibi an -
latmış ve bunun bir cinayet ol • 

mayıp sırf bir kaza net•cesi ol. 
duğunu ısrarla söylemiş tabanca. 
yı da kaybettiğini bildirmiştir. 

Halbuki Alaeddiıtin evinde yapı
lan araştırmada tabanca aptestha. 
nede bulunmuştur. Tahkikata de. 
vam edilmektedir. 

tescilden vazgeçmeğe mecbur e. 
dilmektedir. 
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. 
Bu kabil har~ketlerin tekrar ni ve bunların tevkif edilmiş ol . 

ortaya çıkması yine tabii vaziyeti duğunu bildirmektedir. 
bozmuş, alış veriş hayatını dur. EMNİYET İŞLERİ 1\1ÜDÜ'RÜ' 

.. 
durmuş, bir takım kimselerdük.. Emniyet İşlerı U. Md. Şükrü 

e kanlarını bile kapamıya lüzum gör [ ~ Sökmensüer bu sabah şehrimiz 
müşlerdir. gelmiş, doğru Perapalas oteline in 

Örfi idarenin devam eylemesine miştlr. 

Hitlerden 
Sonra 
Bat kumandaıt da VI· 

Vlyanaya geldi 
Viyana 20 (A.A.) - Ordunun 

Başkumandanı General von Bn· 
unşits; kısa bir müddet kalmak 
için vazifeten dün akşam buraya 
gelmiştir. 

69ölü 
65yaral ı 
A merikadaki bütün 
kazanın bilançGsu 

budur 
Milescity (Amerika) 20 (J\,_A.)
Olyrnpian sür'at katarı yoldan 

çıkarak Custer nehrine yuvarlan
mıştır. Kaza neticesinde 29 kişi öl~ 
müş, 65 kişi yaralanmıştır. Suya 
b atan vagonların içinile 40 ceset 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

* TrakYada hayvan ihrcatile 
uğraşmak üzere bir birlik teşkıl 
olunması kararlaştırılmıştır. 

Sarışın 
Kadın 
Mes'elesi 
Hacıosman bayırında şoför Ö 

mer Lutfiyi öldürüp otomobilim 
aldıktan sonra son süratle İpsa 
laya giderek orada Muhiddin is 
minde genç bir metreloji memu 
runu da vuran veker.disi de ö 
müş bulunan Çifte katil Ali R 
zarım bu cinayetlerinin iç yüz 
artık tamamile anlaşılmıs ve m 
selenin bir kadın yüzünden int 
kam hırsile doğduğu kat'iyetle t 

. 

. 

. 

. 
L 
ı. 

Ü 

e. 
i. 
e-

beyyün etmiştir 
e 
i. 

Ali Rızayı çifte katil yapan v 
cinayetlerini kanile ödeten 1'ad 
se 10 sene evvel Kartalda evle 
diği genç ve güzel bir Bulgar k 
olan karısı Yanolanın ihanetin 

n. 
iZi 

. 
den doğmuştın. 

a. 
ini 
nu 
aç. 
en 
un 
da 
te, 

Ne uzun ve kalın bir toz tabakası 
il:nr ıktı sırtında ... Korkı.;nç doğ • 
ruSJ ... Pislik, me:z!lıele, mikrob, 
her ;ey, herşey vessdam ... 

I: iraz bekledik, gaz bombası ze. 
'.biri gibi dağılsın diye balnyoruz, 
dağıldı. Eşekçiler, eşelder bembe. 
yaz olmuşlar ... Benim eşeğin, si. 
yah rengi sararmış, ~özleri sürme. 
lenmis ... Hayvanlar bile, bu kor -
kunç hale hayranlıkla bakıyorlar .. 
Tütsüden geçer gibi bir~ey .. 
Tekrar yola düzüldük .. Al sana 
lbir otobüs daha, bu da yukarıdan 
geliyor .. Haydi tekra: e~ekkrden 
aşağı ve daha firar. 

Duçeye göre Cinano - Pört 
protokolu bir takım m~nafi, 
bilhassa İtalyan İmparatorlu • 
ğunun tanınması gibi büyük 
bir menfaat arzetmektedir. 
Maamafih Dılçe'nin Fransanın 
da Pirene hududunda ciddi bir 
kontrol tesis etmesini ş~rt o • 
!arak ileri süreceği zannolun -
maktadır. 

Maten gazetesi, Londradan 
istihbar ediyor· 

Çemberlayn yine 
sorguya çekiliyor 

Karısının en samimi bir ark 
daşile kendisine ihanet ettiğ 
gören Ali Rıza, hernekadar o 
2 çocuğile yüzüstü bırakarak k 
mışsa da yine gizli gızli takibd 
hali kalmamış ve böylece •O• n 
Malatya, EsJ<4ehir ve İpsalada 
Muhiddin ile çılgınca sevişmek 
mektublaşmakta olduğunu acı 

cı görmüştür. İşte bu görüş, A 
Rızayı intikama teşvik ve tah 

a .. 
1i 

rik 
etmiştir. 

ati Zlibıta ve adliye bu hakik 
tcsbit ettikten sonra büyük 
faaliyetle Yanolayı 3ramağa b 
lamıştır. Ve kendisi Petürkc 
ibulunmuştur. Ornda bar artist 
yaptığı tahmin edibı genç B 
gar kadınının hemen tevkif o 

narak şehrimize ı;ündcrilmesi 
halli zabıtasına yıldırım telgr Hul§.sa cenkleşe, cenkleşe Ak. 

\ıırbaya gelebildik Ağaçlık, güzel 
lbir yer .. Büyük gazinoya gittik .. 
Serin bir meşe ağacının altına bir 
hasır serdik .. Masa ve lsk~mle de 
var ... Saat on b:r buçuk olmuş ... 
Bu ne L~tir? .. 

Ne ise fırıncıya ve kasaba yol. 
landım, bir raz d3 kbmür alıp 

öğle azağını tamamlıyacağım .. 
Aman! Kacab kapalı, ortada e. 

te dair habbe! vahide yok .. Şaş • 
kın, şaşkın dükkanının önünde 
oturan kasaba soruyordum· 

- Ağam, et yok mu? 
- Ne gezer, et bulup kesemi • 

yoruz? .. 
- Gümrük mü, b•ytar mı ne 

diyorlar, hu yiızden havvan bu • 
lup usulune uydurup et Kesmek 

İngiliz diplomasi mehafilin • 
de, kabinenin Kont Clano ta • 
rafından Lord Pört'e yapılmış 
olan son teklifi dikkatle tedkik 
etmiş olduğu teyid edilmekte. 
dir. Kontun yapımı olduğu 
teklife nazaran İtalya, İspanya. 
daki ihtilafın uzayıp gitmek • 
te olmasına rağmen, İngiliz -
İtalyan itiliıfnameı;'ni derhal 
tatbik mevkiine koymağı id -
detle arzu etmektedir. 

* Harici borçlarımızın Türk 
parası üzerinden tesis olunacak 
karşılıklarla alakadar memleket. 
lere mal ihracı suretile ödenme. 
sini kararlaştıran bükUınetim!z, 

bu yolda şimdiden tedbirler alın.. 
masını Anadolu Demiryolları, 
Haydarpaşa Ilınan şirketlerile tas. 
fiye halinde bulunan Mersin • A. 
dana demiryolu kumpanyasına ve 
alakadar diğer şirketlere tebliğ 

etmiştir . 

(Birinci sahifeden devam) 
geri çekmeğe ve ademi müdahale 
komitesinde ecnebi muhabirler 
hakkında bir itilaf yapılıncıya ka. 
dar bu kuvvetleri cephe gerisin. 
deki kamplarda bulundurmağa 
amade olduğunu biltl.ren haber • 
ler hakkında irad edilecek olan 
bir suale cevab verecektir. Çem
berlayn, siyasi mehafilde pazar 
günkü gazetelerde tavsif edilen 
vaziyete hiç de tevafuk etme -
mekte olduğu söylenilen vazi -
yeti tavzih edecektir. 

BİR MüLAKAT 
Roma 20 (A.A.) - Lord Pört 

ile Kont Ciano, dün üç çeyrek 
saat gör~müşlerdir. 

GÖRÜŞME MAHREM 
TUTULUYOR 

Roma 20 (A.A.) - Lord Pört 
ile kont Ciano'nun görüşmeleri 
hakkında İngiliz ve İtalyan nıeha. 
fillnde büyük bir ketumiyet mu. 
hafaza edilmektedir. Maamafih 
bu görüşmenin İspanyadaki va -

ziyetin İngiliz • İtalyan itilafının 
umumiyetle tahmin edildiğin • 
den daha ziyade süratle meriyet 
mevkiine girmesine r.ıedar ola • 
cak surette değiştiğire şahid ol • 
mak imkanı hakkında cereyan et. 
miş olduğu zannolunmaktadır. 

HAREKAT DURDURULDU 
Madrid 20 (A.A.) - Estrema _ 

dure cephesinde Frankistln, cum. 
huriyetçilerin mukavemet" karşı. 

sında Penarroya mıntakasındakl 
ileri hareketlerini tevkife mec • 
bur olmuşlardır. 
FRANKİSTLER DE İLERLİYO. 

RUZ DİYORLAR 
Burgos 20 (A.A.) - Frankistler, 

·bütün mıntakalarda ilerlemek -
tedirler. Kasti! kuvvetleri, Sa • 
gente • Teruel yolunun her iki 
tarafından yürüyerek yolun bazı 
noktalarında 8 kilometreden faz. 
la bir mesafe katetmişierdir. Fran. 
kist ileri karakolları şimdi Sarri • 
on'a dört kilometroluk bir me • 
safede bulunmaktadır. 

bir 
aş. 

de 
!iği 

ul. 
lu. 

ma-
a • 

file bildirilmiştir. 
en Yanolanın bugün Petürked 

yola çıkarıldığı tahmin olunm ak. 
tadır. 

k • ,,ienç kadın şehrimize geldi 
ten sonra artık hftdisede en 
çük ve tek bir meçhul nokta k 
mıyacağı kuvvetle zan ve tah 

kü. 
al. 

min 
olunmaktadır. 

ah. Diğer taraftan İpsaladaki t 
kikat evrakı da bugün akşamü 'stü 
§ehrimize gelecektir. 

--o--
te. 
ası-

* Dün temeli atılacak iken 
hlr olunan İzmit kimya fabrik 
nın 10 temmuz günü merasi 
vaz'ı esas resmi yapılacaktır. 

mle 

•Türkün Ulu At3St. 

tc 
SPnin açtığın yolda, senin. gos
receğin yolda yiirüyeceğimize 

ızlere emanet ettiğin Cumhuri.. 
eti kanımızla, ~anımızla koru -
acağ:ımıza, Türk ruhu, Türk asa. 
eti, Türk sporculuğu merdliği ile 
enin arkandan yürüyeceğimize, 

<izlerimizi sPnden ayırmıyacağı • 

b' 
y 
y 
1 
s 
g· 
mıza and içeriz.> 

Bundan ~onr.ı Atatürk anıdına 
k ulübün renklerinden hazırlan • 
mış güzel bir çelenk koyuldu. 

k 
Sonra sahaya evvela Yunanlılar, 
ısa bir fasıla ile de Fenerbahçe. 
]er çıktılar. li 
Hakem Şazi Tezcandı. 

t 
Oyuna Yunanlılar başladılar. 

lk akın Fener muavin hattında 
k esildi ve Sarı - Liıciverdliler or. 

ş 

g 

tadan bir iniş yaptılar. Top Ya. 
ann uzun bir vuruşu ile Naciye 
eçti. Naci ortaladı ve Fikretin a. 

ağına geçen topla Yunan kale. 
isi ilk tehlikeye maruz kalmış ol. 
u. Fakat top havadan gitti. 

y 
e 
d 

Beşinci dakika: Fikret Yunan • 
lıların sağ muavini ile sağ müdıt.. 

f !ini atlatarak topu Şabana verdi. 
Şaban sıkı bir şütle topu ağlar;, 

taktı. 

Enteresan 
( 5 inci sahifemizden devam) 

Don, yalnız bacakların görün.. 
mesine mani olmuyor, ayni za -
manda tozdan, soğuktan da mu • 
bafaza ediyordu. 

ROBLARIN ETEKLERİ 
UZAYINCA ... 

Bu moda umumileşt, düyannın 
her tarafıan yayıldı. 

Fransızlar 15 inci yüz yılın son. 
larında İtalyayı istila ettikleri za. 
man, ahalinin giyindiği elbsele -
rn süs ve ziynetine hayretten ken. 
dilerini alamadılar. 
Hududları aşan hükümdarlar, 

İtalyan modasını kabul ettiler. Bi .. 
liıhare güzel Fransız kadınları da, 
İtalyan kadınlarını taklide baş -
!adılar. 

ni ikiye çıkardı. feP' 
Devre bittiği z.ınıan 

2-0 galib vazlycttP 'ni:er~,Oı ~ : 
Fenerlilerin eksi~< btf ,rtll 

ı;ahaya çıkması endi~eıer·~r&e 
. .· Je" • Solaçık Fikret, bırın_cı , 0ıar' 

diği tekmelerin netıct 5 • 0rıJll 
·ne yuna çıkamıyor, yerı 

riyordu. ·ırı ıı*' 
Oyuna FenerbahçcL.· J11 ~-! 

!ar. İlk dakikalarda 1ıucı~r0e 
• · erdi• ' vuku Sarı _ Liicıv , ~ · 

Fakat Yunanlılar~··: ~; ,c · 
tefevvuku bertsraf et" 
kimiyeti ellerin~ aidtl•~ 50ıır> 

On beşinci dakikadnrı ıı6 . •rte . 
nerliler yeniden vnZ· . .p~' 
oldular On sekiıincı grrid1 

1 
Bülend.Yunan dcfan51111ird'· f 
rakarak kaleye kadP.r ~ili~' 
tapu ayağından açtığı ıÇ•pıP1 

... ,kıt 
ye plonjon yapmak •· 
di ve fırsat kayboidU·, jje \ 

Kırk birinci dakik3~8,ci ~ 
mak imkanını bulan N',1 ıı • o\' ..;p 
şilt çekti. Fakat top ' ~ew· 

Dört dakika sonra Jıa f,neıt 
düğü oyunu bitiriyor vel ırıv~r' 

'ı ' {' çeliler de otuzuncu • ,~()' 
. d E . p natin•• ' rın e nosıs • a . ~~ 

telitine 2-0 galib ı;eJnı•Ş . 
yorlardı. ~ 

bir yaıı 
~' r 

. gVS 
vakit da bu eteklik)eı ;di'I' 
dolaşıyor, bazan da ırıe <!" 
aşağı yuvarlanmaların.ı ) 

luyor ... • _/1t: 
Diyor. e~ 

Italyada ek111 

buhranı .r 
tta~B "J ~ 

Roma 20 (A.A.) - J<a~ı&· 
dolayısile buğday re l>~n ı ~ 
azlık neticesi ortaY3 çı .• ,rı 

. JlYı -~ 
meselesi, hükt'.ımetııı I"~ 

.3J11 ~. 
katini çekmekte dev ~ 

. sıııJD ıe 
iki şık kar~ı ..• ı • 

ed1' d ' maktadır. Ya altın t i,~~/, 
bancı memleketıerd";.,1ıe './ 
tın almak ve bu su 9~ 

Düz ve muntazam örgüü saçlar, · ·ı - alt tokıııı0 ,. _j. 
getırı en ın s .:1 n il" ~ 

geniş kordelalarla bağlanıyor, ü.. veyahud da buğda)' 3 ıJ' 
zerine sırmalı, beyaz bir ipek ho. ğer hububat unlarınd3~9~ı il 
toz konuluyordu. tar konularak yapıl3\1ıt~-~ 

Bunun üzerine de kadife bir kaliteli bir ekmekle ~ fe6"'~ı 
(ŞaperoıV taköılıyordn. Bu su - si için yeniden hail<' e)'ıerl', · 
retle çerçevelenen çehreler, ga - hissiyatına müracaat dS b~ 

1
, 

yet ince ve zarif bir şekil alıyor. Son haftalar zarfın bsıı 
du. ekmek yapılması için 

Fakat bu ,ahlak müntesibler!ni beler yapılmıştır. aıırı• 'ıi 
kudurttu. Bilhassa doktorları çL Korporasyonlar r< ııı~r' p ı 
leden çıkardı. çiler korporasyonnn:n oJd~tl' 

Guyon 1500 senesi sonlarında: derek halka crnüınk'll ıe?' ~ 
cKadınlar, kırmalı fistanlar gL. dar az paraya tasını ... rel'. 

ıc• "' '! yiyorlar. Bu fistanların kolları e:kmek temin etme biJd1 

o kadar her birine bir teke sığar. I ;;tin~d;e;;;b~ul~u;n;d;u;k;la;r;ın;;;ı~~ 
Fistanın arkasında uzun bir e - I• 
tek var. Bu eteklikler salonda, 1 •. ııııılt• ~/ 
veya kilisede yerlere sürünerek Gayet mode"' bıÇ 0~t '~ 
tozları, köpek pislikleri, daha bir Gri ııe beyaz fanil<i 1~o~1~ ~~ 

Fantezi faııita pan .~ıo .V-çok mikro'bları havalandırıyor, ) ıı- ~· 
topluyor, evlere tükürüyor... Palmbeach (ıitıye aııl 

c&loda, dans etmek istedikleri Keten ve pamuklu ip ..ı 
icl ırr· J•' 

zaman 'bu lüzumsuz kuyruğu, ma. nn zengin, §tk çeş ğl~ ~ 
deni fildişi, ya da kemik bir düğ. Rekliim fiatına Beı/0 1,,,~ 
me ile bellerine bağlamak mcc • BAKER MaO•*' 
buriyetinde kalıyorlar. Ne zah -, I ~---------
met! ... Gece, yatmıya gittikleri 



Yazan : Rahmi Yaöı~ 

Vesika, rrsim, maUlmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl-
lı~ttüme, ve iktibas nmdan miralay Remzi, İUel• n limanlar umum kumandanı albay 

~llJckı mahfuzdur , Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
--..:....:~;.:;;:;..;;;;;;..~;._-'.J mki amaatörler. Ve bugfuıe b dar ıUli kalan vesikalar 

•jaygın kaptan gözlerini açtı; 
~~: sayıklar gibi konuştu 
~~ 

• • 
ııı• .._ Ben nerde gim be ? Ulan 
1

01°~ flsan çocuklar ! ... 
•' ~ ze indirilen iilika, enkaz 

a da çırpınan üç adamı çıkar. 
iııılardan bir tanesi, irice ya. 

, ' (I>ehlivan reis) baygın bir 
1 ~ bulunuyor, sımsıkı tuttuğu 

1.4 Parçasının sayesind2 suyun 
pi Jj~de duruyordu ..• 
d 'ltıger iki tayfa da serdümen 

. "ııi 14ehrnedle mağruk (Doğanı 
.rı ~ nin en gamsız, en kayıdsız 

!ıı Yamuk Hasandı. 
- l\Jar filikaya alındılar. İki 

ı:ıl" ~· ~çlü kuvvetli bahrıye ne. 

1 
ının de iştirakile Pehlivan 

fa ~Vınağa. sun'i nefes yaptır _ 
Q' Çalıştılar. Birbiri arkasına 
~.rt korku nöbeti geçiren 

.ı '.r tilrlü ayılamıyor kendine 
.!• ~1Yordu ... 

zü önünde gemi ba§katibi nezare. 
te verilecek takriri tamamlıyor -
du ... 

Büyük bir zafer ile suyun üs.. 
tüm! çıkan Kaptan Helbrock de
nizdeki tayfaları toplarken yanın
da patlıyan, su sütunları çıkartan 
mermilerle birdenbire neye uğ _ 
radığını şaşırmış göiteri ilerden 
gelen ve ateş eden bir Türk des
troyerine takılın~ korku ve te
laş dolu hareli;etlerle: 

- İçeri dalacağız! 
Emrini vermiş; neferler birbf.. 

rini çiğneyerek tahtelbahire :!ol _ 
duldan sonra büyük bir hızla su
ya dalan gemi,cenuba doğru rota 
değiştirmiş, kaçmağa başlamıştı .. 

Helbroc'k, sapsarı bir benizle 

turna, Yamuk 

peris'kopun başında duruyor, he
yecan ve korkudan irilşen göz -
!erini aletin objektifinden ayır -
mıyor; aynada yalnız hışım gibi 
ilerleyen, her saniye tahtelbahire 
yaklaşan destroyeri gözlerile ta. 
k;b ediyordu. Çok geçmeden des. 
troyer tahtclıabirin yanına gel -
miş, Helbruck periskopunu içeri 
çekmiş, stop emrini vermişti. 
Şimdi ne yapacaktı .. 
İhtiyatsızca bir hareket onu 

çok tehlikeli bir mevkie düşür -
müıi bulunuyordu. Acaba takibe 
çıkan destroyer bir tane miydi? .. 
Eğer bunlar, birkaç tane iseler, 
vaziyet çok tehlikeli bir safhaya 
girmiş demekti ... 

(Devamı var) 
~ . lroyer yarım saat kadar de. 

;:1- bir kavis üzerindeki sey -
c '<il hiçbir ize tesadüf edeme -

, ~döndü, geldi. Filikasını aldı .. 
1 aıarıa hala baygın bir halde 

Halk San' atkarları 
· n l>ehJivan reis güverteye çı. 

~lar ... Geminin doktoru bay. 
Planın yanına koştu. Teda.. 
başladı.. Biraz sonra hafif 

~erinme ile gözlerini açan 
ilan reis sersem V9 bol göz. 
· etrafına bakındı: 
ilen neredeyim be!.. Ulan 
1 y k ~.}( amuk Hasan... Çocu -
, erede tayfalar be! 
~~abuk sabuk cümle:er SÖY-
~!lıl\~a tekrar gözlerini kapadı .. 
~ lıvan reis geminin revirine 
1
• Orada yatırıldı. Süvari, 

~, aağlam bulunan iki kaza -
· llaYfayı yanına çağırttı. Hii. 
:ıak\ında ol!lardan malümat 
~ 

~asıl oldu da battınız? 
• aınuk Hasan ~bleh bir te. 
llıle çerçevelenen dudakla -
hya yaya anlattı: 
sibahtan yola çıktık; er -

e11 arnma!.. Bol rüzgarla u -
tıbi gidiyorduk Ambarları • 
, Çanakkale gazileri için 
~ elbise vardı. .. Silivr; kıyı • 

rüzgar durdu, hava uiiştü .. 
Yapalım diy'! reiz açığa 

laallıı &ırada ben gabya sereni 
1nda arma topilıyordum ... 

~;ııı Iıı:aktan . . . . . . . . . . .. 
b' ışu bir balık, sıçraya sıçra.. 
;~e doğru geliyor. Re•se ses.. 
~~· liaber verdim. O, deni. 

1nca bastı naravı: 
~ A.ınan eyvah yandık diye! .. 

(5 inci sahifeden devam) 
mekten kendimizi alamıyacağız. 

Evvela cemiye~ işini halletmek 
lazımdır. Kendisine (tiyatro san. 
atkarları birliği) ismini veren, ö. 
tekine berikine ücret mukabilin. 
de vesika vermekten başka hiçbir 
iş yapmıyan bu teşekkül esasen 
kanunen mevcud sayılamaz. 
Raşid Riza ılk olarak bütün mes 

!ek mensublannı toplıyarak ce -
miyet işini ele almalıdır. 

Hatta cemiyet teşekkül etme -
den, idare heyeti seçilmeden va. 
zifesini bitmiş addetmemelidir. 
Zira, cemiyetsiz yapılacak her 
türlü yardım neticesiz kalmağa 

mahkumdur. 
Geçen gün kl'ımik D:imhüllü İs.. 

mail ile Şevki gazeteye uğramış.. 
!ardı. Bu fırsattan istifade ederek 
kendilerile cemiyet ve himaye me 
selesini görüştüm. 

Dümbüllü İsmail diyor ki: 
- Bay Raşid Rizanın teşebbüsü bi 

zim hakkımızda çok hayırlıdır. ZL 
ra bizi yakından bildiği için her 
türlü derdlerimizle, ıhtiyaçları • 
mızla yakından alakadardır. Ken
disinden çok ümidvarız. Bu su • 
retle başımıza türeyen ve sırf pa. 
ra tuzağı olan cemiyet i<ılıklı nes. 
ne de kalkacak ve bizi tamamen 
anlıyacak, kucakhvac:ı.k bir birlik 
meydana gelecektir. 

Komik Şevki arkadaşının söz
lerine şunları ilave etti: 

mensubinine vesika verir. Her ar
tistim diyen bir kağıd alıyor vay 
başımıza gelen ... 

Arzu ettiğimiz sekilde bir ce -
miyet olsa, hepimiz dört elle sa.. 
rılırız. 35 yıllık artislim, sonumu. 
zu düşünecek bir cemiyete malık 
olamamanın ızt!rabını hala çekiye 
rum. Çöpçülerin bıle derd!erini 
anlatacak cemiyetleri varken, bi.. 
zim bir istinadgahımır yok. 

Görülüyor ki, bundan evvel yaz 
dığırnız gibi, halk sahnesine men. 
sub san'atkiirlann hiçbirisi bu ce
miyeti tanımamaktadır. Cemiyet 
idare heyeti genel sekreteri (!) 
bayanı öteye beriye haşvurdurup 
bazı gazetelere ncşriyatımızı şi. 

kayet eUireceğine doğru yoldan 
arkadaşlarının ihtiyaçlarına kar ~ 
şılık o!mağa çalışsa daha iyi eder. 

Halk sahnesinin hu iki güzide 
sıın'atkarına sordum: 

- Hükümetin himayeki\r eli 
size de uzanmış bulunmaktadır. 

Ne dilekleriniz nr; neler istiyor. 
sun uz?. 

Cevab veriler 
- Evvela tiyatro istiyoruz. O. 

yun oynıyacak yerimiz yok. MaaL 
esef memleketimizde heosi sine. 
madır vermiyorlar. Müskülat çı

karıyorlar. Bize muhtelif semt • 
lf'.rde birer yer temin edilmeli... 

En mühim derd verrilerdir. Bf.. 
ıe çak ağır geliyor. İstanbulda ar. 
tist yevmiyesi dört lira üzerinden 
tesbit edilmiştir. Halbuki, dört 
lira alan aktör yoktur. Bir lira da 

Tam elli yıl geçti .. 
<' ftnctl ıahileden devam) ı ölümüne sebebiyet verdiğini söy-

Boğaz hastalıklan miltehassısı lüyordu. 
o zamanın me§hur hekimi olan Ve A1manya İmparatorunun ö. 
Morel Makenxi;yl çal!ırttı. Bu he. lümü dünya hekimlik lleminde 
kim 1ngilizdi. de ayrıca mesele olmuştur. Çıln. 

Makenzi Almanyaya gitmeden kü hekimi Makenzi'nin her 
evvel Kraliçe Vlktoryanın huzu. tarafça büyük bir şölıfeti vardı. 
runa kabul edilmiş ve İnı:ıillz Fakat bu hMiseden sonr11, 
Kraliçesi ona: her tarafta artık Makenzl göz -

_ Prens Frederiğin boğazında. de<n düşmüştü. Alman hekimleri 
ise artrk söz söylemek fırsatını ki hastalığın kanser olmadığını 
bularak: söylemenin çaresini bulursanız 

1 - Eğer diyorlardı, bize kalsay. size şahsan müteşekkir olacağım .. 
dı biz hükümdarımızı iyi eder -

Bu söz olur olmaz bir şey de - dik .. Onun boğazından et kesen 
ğildir. İngiliz Kraliçesi •şahsan• lngi!iz cerrahı hastalığın büsbQ. 
müteşekkir ve minnettar olacak - tün şiddetlenmesine sebeb olmu1-
tıı. tur!. 

Makeru:i yola çıktı. Fakat hekimlik aleminde bu 
Veliahd prens Frederiğin bo • kadar gözden düşen İngiliz M a -

ğazını muayene edince oradan u.. kenzi diğer cihetten bütün dün -
fak bir parça kesti. Bunu Alman. yanın merak ettiği bir adam ol -
yanın o zamanki pek tanınmış bir muştur. Onu görmek için merak 
hekimi olan Virçofa verdi. Vir - edenlerin haddi, hesabı yoktu: 
çof da onu muayene ederek kan • Almanya İmparatorunun ölümü. 
serin habis cinsinden olmadığını ne sebeb olan doktor diye!.. 
ilan etti: Frederikte yaşamak ü. Bu hale düşmek onun için en 
midi vardı. Karısı da bir gün İm. büyük darbe oldu. Hastasından 
paratoriçe olacak demekti!.. dört sene sonra hekim de elem ve 
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Yazan: M. Sami KARAYEL 

Dilşad bir takım kızlarla bil/iı, 
lıavuza sokulduğu zaman bile 

başka türlü düşünugordu 
Mat güzel, hıçkırıklarını tutamıyor, çok 
küçük Y•tta uS)radıS)ı hayal inkisarı 
karşısında her şeye nefret ediyor 

Mat güzel, Arzıniyazın rengL \ 
renk uçuşan balonlarını yere düı
mekten menetmek içın t!lrlü tür
lü vaziyetler alarak balonlan ha.. 
valandırmak üzere eğilerek al ~ 
tından üflüyordu. 

Makenzi bunun üzerine artık keder içinde ölmüştür.!. 
Prensin boğazında ameliyat yap. l==========="'==-oso====I 
mağa lüzum görmediğini söyle • H 1 K A Y E 

Sultan Aziz, eı;kl gözde inin bu 
çılgınlıklarına dayanamayıp ol • 
duğu yerden fırladı. Kuvvetli 
kollarile hazinedarı kucakladı. 

Kapıyı açarak, mahrem kapı da. 
iresine doğru götürdü. 

Mat güzel, billfu havuzda yal • 
nıl başına kalakalmıştı. Acaba, 
bu halile nekadara kadar burada 
kalacaktı. Yoksa Padişah eski 
gözdesini alıp haremi hümayuna 
mı çekilmişti? 

veril~, ,Uzel bir kız oldu4u için, 
haremi hümayuna verilerek ha • 
zinedar uatanın kalfaları tarafın. 
dan Padi§aha llyık olabilecek bir 
terbiye ile büyütülmüştü. ZavaL 
lı Giil'cü kızı ne halveti hüma -
yundan, ne Pad~ın müteaddıd 
Qdalıklarındıı.n ve ı:özdelerinden 
va ne de sarayın içinde ve• dışın
da dönen dolablardan ha • 
berdar değildi. O, yalnıı bir Pa. 
dişah va halife diye korkunç, her 
şeye kadir bir isim işitiyor, \'e o. 
nu bütün insanların Allah tara -
fından yeryüzünde idarelerine me. 
mur bir vekili mutlak gibı bili -
yordu. 

di Yalnız bu kadar değil. İngiliz o J 
hekimi ve cerrahı daha ileri gide. eve c;an arı, 
rek: p 1 

- Yedi, sekiz haftada iyi ede_ aJa Vra • 
rim!. dedi. 

Bunu neye dayanarak s5ylü -
yordu? .. Makenziye bunu hangi 
kuvvetin söylettiği esrar içinde 
esrar olarak kalmıştır. Bir >.ere 
İngiltere Kraliçesinir. hakikaten 
te~ekkürünü kuanmak için her 
şeyi göze alınış bir adam mıydı! •. 
Yoksa Frederiğin karısı olan pren. 
ses Viktorya hekimi tazyik ede. 
rek onun ağzından böyle bir söz 
mü almak istemişti 1 İngiltere 
Kralıçesi Viktorya kendi b..ir ük 
kızı Viktoryayı da bir Kraliçe 
görmek istiyorud. Fakat Maken. 
zinin sözlerine rağmen hasta iyi 
olmamıştır. Prenses Viktorya çok 
uğraşmış, hastalığı gizli tutmak 
için çok çalı~, hatta hasta ko -
casını oradan oraya sürükliye -
rek İngiltereye bile götürmüştür. 
Hasta adam Kraliçe Viktoryanın 
yıldönümü merasim;nde at üze
rine binerek Londra sokaklarında 
'bile dolaştırılmıştı! .. Yeni }etişen 
çocukları da babalarının hastalı. 
ğını bilmiyorlardı. Artık Aman 
hekimleri prensin yanma giremez 
olmuşlardı. Makenzi kanserin teh. 
likesini onlardan saklıyordu. 

Nihayet bu hal bir müddet da. 
ha devam etmiş, prwses Vik -
torya emeline nail olmuştur: Fre. 
derik Kral oldu. Ölen babasının 
yecine geçti. Prenses Viktorya da 
Kraliçe ve İmparatoriçe oldu. Ar. 
tık kadının sevincine nihayet 
yoktu. L5kin hastalığın vahameti 
arttıkça artıyordu. Nihayet Kra. 
!içe karar verdi: Hastalığın ma • 
hiyeti ilan edildi: Kral kanserden 
mustaribdir. Hastalığın tedavisi 
için şimdiye kadar gösterilen gay. 
retler boşa çıkıyordu. Sekiz ay 
hükümdarlık ettikten sonra Kral 
ve İmparator Frederik JRP.8 senesi 
haziranının 15 inci günü dünya • 
dan gitmiştir. 
Hastalık iki sene sürmüştür. 

O zaman meşhur Bismark sağdı. 

(4 üncü sabifemizden devam) 
Fransız tiyatrosuna bilet :ıla -

rak gitti. Refiki sordu. Henüz 
gelmemişti. Müsamere ba;ladı. 

Refik"' sıra geldi. Büyük bir al • 
kış tufanı ara;;ında sahneye gelen 
Refik şiirlerini okudu. Tiyatro bi. 
nası yıkılacakmış gibi d&lgalanı. 
yor, Celal, başı dönmüş, gözleri 
kararmış bayılacak gibiydi. Ha.. 
tırladı: 

cHayatta muvaffak olmak için 
pişkin, girgin, atılgan olmak, u.. 
tangaç merdümgiriz ve pısırık ol. 
mamak şarttır.• 

Celal artık evine kapandı. K' m. 
se ile konuşmuyor ve bu darbe
nin ye'si içinde yeni bir eser ha
zırlıyordu. 

Birincisinden çok daha güzel 
ve muvaffak bir eser meydana 
getirdi. Kendi bile takdir ediyor. 
du ki bu son şiirleri hakikaten 
emsalsiıxl.ir ve Türk edebiyatın. 
da şimdiye kadar böylesı yazılmı' 
değildi. Celal, artık bu tecrübe. 
den akıllanmış olacak ki kitabını 
bizzat koltuğuna aldı ve kitabcı • 
!arı dolaştı. Bükülmüş dudaklar, 
silkilen omuzlar. istiskaller j]e 
karşılaştı. 

cBöcek kanadından mısralar. 

adlı eserin kendisi tarafından ya. 
zıldığını ifşa ettiği zaman ise is.. 
tihza ve hakaretle kapıdışarı e. 
dildi. 

Evine döndüğü zaman kitabını 
bir zarf içine koyarak şu <alırlar. 
la beraber Refikin adresine yol. 
ladı. 

«Teşekkür ederim. İkin~i kita. 
bınızı hazırladım. Muvaffakiye • 
tinizden eminim. Yalnız bunları 
da bana ithaf etmek lfıtfunda bu. 
lunursanız minnettar kalacağım.• 

Bir ay sonra gazeteler yine Re_ 
fik Çören'in cDeve çanları• adlı 

ikinci kitabını alkışlıyorlardı. 

Mat güzel, hayatında şimdıye 

kadar duymadığı heyecanı duy _ 
muştu. Bir saattenberi kısltan -
madığı hazinedar ustayı bu an için 
kıskanmağa ve elinden gelse onu 
paramparça etmek istiyordu. 

Sabahtanberi efendisile başba.. 
şa kaldığı ve bütün gençlik he _ 
y~anlarını dinlendirdiği geniş 

sedirin kenarına oturarak hıçkı • 
rıklarla ağlamağa başladı . 

Dilşad, çok kısa geçen heye • 
canlarının böyle birdenbire. şe. 

rab gibi yok oluşuna üzüldükçe, 
üzülüyor, iri ve siyah gözlerin _ 
den akan gözyaşlarını zaptede • 
miyordu. 

Dilşad, saray entrikalarının hiç 
birine vakıf değildi. O, beş yaşın. 
da kafkasyadan getirilerek saraya 

Hatta o, bir takım kızlarla bıl. 
lür havuza sokulduğu zaman bile 
ayni his ve kanaatte idi. Padi • 
ıahı, ağır başlı her şeyden mü • 
nezzeh vakur, yanına sokulun • 
maz, sanırdı. Halbuki; büllılr ha • 
vuzda kısa bir günde gördükleri 
ve başına gelenler nelerdi? Pa. 
dişah denilen Allaha vekalet eden 
halifeler hakikaten bunlar mıy • 
dı? 

Mat güzel, hıçkırıklarını tuta • 
mıyor, göz yaşlarını kesemiyor, 
içinden içine, derinden derine 
çok küçük yaita bir an için uA
radıW, inkisarı hayale bütün bir 
gayzile titreyerek yemin VP. ah. 
dediyor: Hem Arzıniyazdan, hem 
de Padişah denilen böyle bir c~. 
navardan intikam almağa karar 
veriyordu. 

(Devamı \'&r) 

GENE O KORKU! 
bitaraf devletler zümresi vücude 
gelirse bunun bitaraflığını Varşo. 
va deruhde edecek, icabında bu.. 
nu koruyacak olan Lehistan ola
caktır. Fakat o kadar mı? 

Avrupa gazetelerinin yazdığına 
bakılırsa bu projenin arkasında 

Almanya vardır. Bu devletlerin 
bitaraflıklarıru Lehistan korumak 
istiyorsa Varşovanın arkasında 

Berlin bulunmaktadır. 

Estonya ile Lehistanın münase
batı çok iyidir. Bu ınünasebatın L 
yi olması hasebile Lehistan ile 
Baltık devletlerinin nıünaseba -
tında da daha başka b;r hususiyet 
olacağı söyleniyordu. Fakat şim.. 
dl ortaya sürülen şu olmaktadır: 

~ teiSoin neye yandığını an • 
:\ı a kalmadan bir gümbürtil 
~ Olduğum yerden sıcak bir 

~l beni da.ha havaya fırlattı. 
ı \~Yorum derneğe kalmadan 

- Bizim başımıza he~eyden ev. 
ve! bir cemiyet !Azım bayım!. Bu 
hale düşmemize yeg.ine sebeb ce. 
miyetsizliktir. İki üç adam çık • 
mış; kendilerini idare heyeti aza. 
lıklarına seçmişler. dokuz yaşın. 
dakilere vesika dağıtyorlar. Her 
cemiyet kendi esn.fından kuru • 
!ur. Halbuki bu adaml!rın tiyatro 
ile alakaları yok. 

alsa, dört lira üzerinden vergi 
Kraliçeyi itham ediyor, kocasıcın 

veriy-or, bu da yıkımdır bir artist !---------,..,,--~= 

Refikin bir gün cacıyorum sa.. 
na. dediğini hatır\adı. Hakikaten 
acınacak vaziyette idi. 
Artık şiirleri bıraktı ve yeni bir 

esere başladı. Bu kitab chayatta 
muvaffalc olmanın sırları• nı an. 
latan bir eserdi. Kitabın ismini 
kendi koydu: cPalavra•. tşte cCe. 
!ili Kırık) ın kendi isminı taşıyan 
ilk eseri bu oldu: cPalavr~•. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
derler. Bu sefer de bu devletlerin 
Hari<:iye Nazırları Rigada toplan. 
dılar. Rus ve Leh matbuatı bu 
konferanstan ehemmiyetle bahset.. 
mişlerdir. Baltık memleketlerinin 
matbuatı da devamlı neşriyata gi.. 
rişmiş bulunuyorlar. Avrupa ga -
zetelerinin muhabirleri tarafından 
verilen ma!Umata göre Ballık ga.. 
zeteleri neşriyatında görülen şa.. 

yanı dikkat noktn şudur: Şimdiye 
kadar Milletler Cemiyeti kendisin
den beklenen ümidleri hakikat sa.. 
hasına çıkaramamıştır. Şimdiye 

kadar devletler arasında müşterek 
emniyet üzerine tesis edilecek bir 
suUıun devam edeceği zannedil -
miştir. Halbuki bu esaslar küçük 
devletlerin emniyetini korumağa 
kafi gelm<!mektedir. Bu küçük 
devletler kendi istiklallerini ko _ 
rumak için birleşm<.ğe, kendileri.. 
ni tehdid edecek tehlikelere karşı 
müşterek müdafaa çarelerini dü.. 
şünmeğe mecburdurlar. İşte neş_ 
riyatın hulasası olarak bu çıkıyor. 
Bu işte öne geçmiş olan en ziyade 
Estonyadır. Baltık devletlerinin 
takib etmeğe başladığı bu siyase
tin bir hedefi de şudur: İskandi _ 
nav devletleri ile münasebatı da.. 
ha sıklaştırmak. Fakat İskandinav 
devletleri de son derecede ihtiyat. 
lı davranıyorlar. 0'113r da muhte. 
lif cereyanlar karşısında bitaraf 
kalmayı düşünüyorlar. Baltık dev. 
Jetleri ile münasebatı dah~ ziyade 
sıklaştırmağı İskandinavyalıların 
şimdi pek de düşündükleri şey 
değilmiş . 

Estonyanın vaziyeti pek başkadır. 
Letonya ile Litvanyanın va2iyeL 
!erinden çok farklıdır. Estonyanın 
coğrafi vaziyetı icabı olarak bu 
memleketin bir tarafında Alman. 
ya, diğer tarafında R:u!ya vardır. 
İleride Avrupa karışırsa Estonya. 
nın da Moskova ile arası açılacağı 
tahmin edilmektedir. Es ton ya ile
ride Rusya ile kavgaya girişmesiı 
ihtimallerini düşünerek şimdiden 
Lehistanın yardımını temin ebne. 
ğe hazırlanmaktadır. İşte Lehistan 
ile Estonya arasındakı münaseba.. 
tın bu kadar samimi olmasındaki 
mühim sebeb İskandinav d!"VleL 
!erinin neden d~layı Baltık dev -
letltrile sıkı bir teşrikl mesai ci
hetine gidemedikleri de bu suretle 
izah olunuyor. İskandinav dev -
Jetleri Avrupada bir harb olduğu 
zaman kendi topraklarının teca
vüzden uzak kalması ce memle • 
ketlerinin tabii serveti başkaları. 
nın eline geçmemesi için bitaraf 
kalmayı en muvafık bir ~·ol ola.. 
rak düşünürlerken Baltık devleL 
ler•le beraber olmanın birçok ih. 
t imaller saklıyacagını gözönüne 
getiriyorlar . 

\ dUştüm. Ben denize in inciye 
~n;.~erni çoktan batmıştı .. 
"""illan düşman tahtabakırı • 

l°rin - t . B" d , :ııı e ugramış ı!<... ız •u a 
\,.

1:ken oda yanımızda çıktı ... 
,,;-şiarı toplarken gülleler gel. 
'lıaşladı .. Toparanmağa kal. 
~ tekrar suya daldı ... 4 ar. 
; 1'tnızı aldılar .. Be~aber gö • 
~~ er 

, :e~~i bu kadar mı? 
ıı kadar kaptan bey .. Giden 

~!arımızı gayri görcmiı•e -
"'< 1Yiz?.. , 

~•ri gülerek cevab vecdi: 
i8~1lah bilir onun orasını. . 

ll lık Hasan mırıldandı: 
'a hJ 10 osmanlı altını bor • 

' ldı ti "ly a .. 
• laların istic\"abı sadrc şifa 
• ~k mahiyette değilrli. .. Des. 
,:· burada yapılaca!: 'şi kal • 
eına .. k . b l . lıı gore te rar lstan u ıs. 

1~ "'ine döndü .. Bütür lıızile 
.a doğru yol alırk~n sabahki 
·r·'~ tafsilatını gösU!ren bir 

azırlanıyor; süvar ; nirı gö. 

Bunlar bizim derdlerimizden 
anlarlar mı? 

Beni çağırmışlardı. Gittim. Bir 
defa öyle külüstür bir cemiyet o. 
dasını biz kendimize ;ı. akıştır ama. 
yız. 

N?şide gidin, dedim. Onsuz ce. 
miyet olmaz. Naşid de bir kongre 
toplamak lüzumunu ileri sürünce, 
muhterem idar~ heyeti kŞrımıza 
kesarl girPcek dlve bu işe y>naş -
madı. Önüne geline vesikayı para 
mukabilinde hemen sunuyorlar. 

Ben orada iken iki kadın gel. 
misti Vesika i stivorlardı. Alela. 
cele yüz ellişer kuruş alıp vesika. 
yı dayandılar. 

- Ayol dedim, siz böyle herke. 
se tahkikat filan vapmadan vesika 
m veriyorsunuz.Hıl!ı mıdır, hırsız 
mıdır. nedir. bunu araştırmaz mı. 
sını?. Cemiyet ancak o meslek 

için ... 
Diğer vergilere gelince: 
Mesela bizde en fazla hasılat alt 

mış liradır. Bunun 17,5 lirası rü • 
sunı. ):(eriye kaldı kırk iki buçuk ... 
% 30 da tiyatrocu alır. o~ beş de 
bu tutunca 25 lira mı kaldı? 600 
kuruş da illin masrafı koyun! 19 li. 
ra var elde ... Şimdi bıı'1u en az 25 
kişiye taksim edin! Şahıs 

başına düşen pay üzerinden dör _ 
der liralık vcrgı vermr~e imk9.!l 
var mıdır, yok rrıudur?. 

Rüsumlar rok fazladır. "t. 10 tay 
yare alıyor, memleket müdafaa>1-
dır, seve seve ve, ıriı. Belediye ver 
gi alıyor, bundan b •ka b:r de da. 
rülaceze alıyor. Yani beledıye ver. 
gisini iki defa \"er ı yoruz, demek. 
tir. 

Ver.ııi meselesinin hal:i, b ir ce. 
miyet ve esaslı bır hi'llaye dilek. 
!erimizi teşkil ctmektenir. 

Ra~id Rizanın b<' şladığı bu işte 
muvaffak olması ıçin bütün es • 
nafla berober kendisine dua ve 
mm•affakiyet temenni ediyoruz. 
Ölmek üzere :ılan hu san'atı ihya 

Ptmeleri lazımdır. 
Bu suretle meslek serefi ve hay

siyeti de kurtarılacak, yüksele -
cektir. 

Biz fikrimizi claha evvel söyle. 
miştik. Cemivet isi <'sascn halle -
dilmesi kanunen muktazi bir me. FİLE 
seledir. İçinde Naşid . Ertuğrul Sa. 1~;:;;;;;,-_;;:;;;:;;::::;;;.;;;;:=::;:=;;:;;:;;; 
d ' tiyatrosu, Halk npNeti, Düm. ı :-. 7 '""' ı,,t -'.ı ni-
biillil İsmail, Cemal Sahir. Şevki, 

1 

R~·biülahır Haziran 
Cevdet ve saire gıbi reyetlerin da- 21 7 
hil bulunmadığı bir cemiyet mev. ı·.-Y-.-, -1-~-~-8.-A-y_6,_G_u_n_l_7_1.-H-ı-zı-r% 
cud addedilemez. 

H imaye meselesine gelince: 
Evvela vergiler ve şan'atkarıa ... 

rın (!eri sürdükleri derdler üze • 
rinde anlaşmak, maddi muaveMt 
bahsinde bilhassa titi~ davranmak ! 

H! 21mdır. 

Bu fera~a k~r insanları biraz re. 
!aha O<'ru götürmek teşel:ıbiisü şüp 

he yok ki m&halline masruf bir 
harrkr•tir. Bu yardımın ne suret'e 
yapılması lazım geldiğ'. hnkkın • 
c' 1ki fikrimizi ayrıca söyliyece • 

! 20 Haziranı Pazartesi 

Fırtına 

Vakiti ar 

Güneş 

Ôgle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lms.k 

Vaa•tl 

• •• . ı. 

4 28 
12 15 
16 l6 

19 44 
21 48 
2 07 

Eıut 

ıııa.d • 

8 44 
4 31 

8 32 
UH 

2 u-ı 

6 23 rı • ğiz. 'il 
Nu - Sa • Co. 

1
ı;.. ____ -...._,,_ _____ --.! 

Son zamanlarda Lehistan Hari.. 
ciye Nazırı albay B~k Baltık mem 
Jeketlerini ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaret az manalı ve ehemmiyetli 
değildir. Çünkü alb1y Bek Al -
manya ile Rusya arasında Baltık 
devletlerinden vücude gelmiş bi. 
taraf bir mm taka tesis etmek isti. 
yor. Albay Bek bu proje için çok 
uğraşmış, çok düşünmüş ve son 
seyahati ile de Baltık devletleri. 
nin alilkadar diplomatlarile bunun 
üzerinde çok münaka~a etmiştir. 

Bu devletlerden milrekkeb bir 

Hulasa Avrupanın ~"Ukarı tara.. 
findaki bu devletlerin coğrafya hu 

dudu itibaıile yerler; küçük ise 

de ileride Avrupa karısırsa o za
man oynıyacakla rı roller büyük 
olacak ııörünüyor. 
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~ .~~ .. - ~ ...... ..ı.JI.: 

Türkıie--' 
Cumhuriyet i 
Ziraat 
Bankası 

.. ;e;u: :ı -.-.... 

--=== 
Okuyuculanmız ı:-;;;.;nıarda mü- Kullanllan herşeyin 

tehassıs hekimlerin hastalanııı ka-
bul saatlerini muntazaman b1L11Lrlar] Ömrü kısadır 1 
İç hastalıkları 

Doktor Hafız Cemal (Pa -
zardan başka günlerde öğleden son· 
ra saat 2,5 den 18 e kadar lstan • 
bulda Divanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka • 
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar halrikl 
!ıkaraya mahsus muayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele • 
fon : 22393 - 21044. 

Doktor Ali Rıza Sağlar; - (İç 
hastalıkları milte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son-
ra hastalarını kabul ed&. 

Doktor Arabyan : - (İç hastalık
lan mütehusısı) Edimekapıda Va· 
. b Kamereddln sokağındaki mua
yenehanesinde her gün hastalarını 
tedavi eder. 

Doktor Kaınereddin:- (İç haata
hlı:Jan miltehıwııı) - Cağaloğlun -
da Halkevi lı:arşımıdaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 

Yalnız 

RADYOLIN 
ile hrçalanan beyaz, parlak ve 

temiz dişler müstesna 

Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişlerinizi 

fırça]ayıny;. 
mallda her gün saat 2 den sonral••••••••••a••• 
haı:tıılarını kabul eder. 

Üsküdar icra memurluğundan: 

Rentge_!! Mabçuz olup satılmasına karar 

Doktor İrfan Kayra (Runtken ve verilen muhtelif cins bakkaliye ve 
iç hastalıkları mütehassısı) - müskirat 22 haziran 938 çarşamba 
Her gün öğleden sonra saat .. .. 

1 9 
d h 

1 1 
-
1 15 den 19 a kadar belediye gunu saa a aş amaıı: suretı e 

Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- Kadıköy çarşı içinde bahçe sokak 
_10 numarada Arslaner apartuna • 2 No. bakkal dükkanında birinci ıı.. 

nında hastalarını kabul eder. çık arttırması icra kılınacak malı. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyanr :su 
o d' 3. üncü keşide 11- Temmuz - 938 de ır. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0üO, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz . 

Denizbank Akay İşletmesi Müdürlüğündell 

ISTANBUL • YALOVA 
Arasında araba vapuru seferleri 

ll/HazJran/938 tarihinden Ağustos/938 nihayetine kadııl' 
.. 0ıerl 

Üsködardan K 

Kabataştan 

.Yalovaya 
• 
v. 

Yalnız Cumartesi ve Pazartesı gu . 
G::nJerı 

Cumartesi Günleri Pazartesı :;,:;;.---

S. O. S. D. 

12 00 

12 30 

15 30 

6 30 
7 00 

10 oO 

Yalovadan K 16 00 j1 00 

Sinir hastalıkları 
Kabataştan • J'9 30 14 30 

cuz mallar muhammen kıymeUerL Üsküdara V. 
20 00 

l5 00 
nin % 75 ini bulmadığı takdirde u~ 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir ikinci arttırmaya bırakılarak 24 Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve bayvan buıu;5, 
hastalıklan mütehassısı) - Cağa - haziran 938 cuma günü ayni saat. o gün vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrıyacaktır. :ı·3 

!oğlunda Kapaldırında Mescit kar- . !::======================= ında pazardan başka her "n te haşlamak suretıle ayni yerde ıı 

:ı 2 den sonra hastalarını ka~uı ikinci arttırması icra kılın~cağın - inhisarlar U. Müdürlüg"' ünden: 
IK\lUJftMOA 

ed dan talıb olanların mahallınde me. ~ 
~ --~ muruna müracaat etmeleri ilan o. ac•" 

CAN KUQTAQ.IQ. 

Rütubetli Havnlarda 

GRİP ve NEZLE'ye Karşı 

eıı lüzumlu ilaçtır. 

"" .... 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksillmiye konulan iş. 

Göz hastalıkları 1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satın sllll de J{ı• 
lunur. 2- Eksiltmt 21/6/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 13 pııı· , .. 

Doktor Şiikrii Ertan : - (Göz has __ _ __ bataşta levazım ve mubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda • 
talıkları mütehassısı) - Cağaloğ • D. caktır. ıı-1ııı'' 
!unda Nuruosmaniye endir.sinde __!! 3 - Şartnameler parasız olarak gergün sözü geçn şubeden 
Osman Şerafettin apartımanında 5 Diş doktoru tl'bcyt Ölçer : _ Edir bilir. 7,5 P 
numarada. Telefon : 22555 .. .. 4-- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % rı ııJll 

nekapı Karagumrük tramvay du - venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona geınıelt 
Kulak, 80ğaz, Burun rağı No. 95 her gün h .. stalarını ka· olunur. (3393) 

D kt M hm d Al. 0 bul eder. Cumartesi günleri saat ••• c,,, 1·:ı~ o or e e ı ya- Kulak ı;.• 

b • ah 14 den 15 e kadar da Yalovadaki Mikdarı Cinsi Taşıyacağı Muhammen Muvakkat 5 ,;ı· 
burun, ogaz mut assıs do~ent _ vük h~dcli t•n,in t 
F ih Tr d • 75 muayenehanesınde bulunur, 

2 
.-

at amvay uragı numaralı 1 Aded Kamyon 6 ton 3860.- 289.50 \·
30 

. 
muayenehanesinde hergün saat 16 O eratÖr 1 • • 3 • 2900.- 21'7.eo ı-~k bil 
dan sonra hastalarını kabul eder. p - I - Şartnameleri mucibince satın almak istediğimiz 6 tonl ~oC 
Cildiye, Zühreviye Dr. CAFER TAYYAR KANKAT aded ve 3 tonluk bir aded kamyon ayrı ayrı açık cksntıneye ----=--------=-- Operatör - Umumi cerrahi, sinir muştur ııııl' 

Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz . . .. . h'zal•r 
h - cild "h ve dimağ cerrahisı mutehassısı ve II - Muhammen bedelleri!& muvakkat teminatları ı 

hasta anesı ve emrazı zu revi- .. te il · t' · ı-
(Kadın doğum mütehassısı) gos r mı§ ır. .. iİ ~ıı 

ye mütehassısı, muayenehanesi An-
1 

p akk m - Eksiltme 22/VI/938 tarihine raslıyan çarşamba gun ;!ıtır 
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- Adres: Beyoğ u arm apı, Ru- larında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat ş 
zardan başka her gün 15 den sonra meli han No. 1. Muayenehane Tele- rindeki alım komisyonunda yapılacaktır. edcP ,. 
hastalarını kabul eder.Telefon:23899 fon: 44086 IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şub 
-------- ·- alınabilir. ~aıd1 

r V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesail< .. ve ~e !1' 
lsgarah her sobada ve her ocakta 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gül' ,334-1' 

atlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. . 
En çok tutuşan, en çok_ ısıtan, en idareli yanan, en sürekli ••• roi& 

T Ü R K A N T R A S i T İ N 1 1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve p i~,ıı 

'

mucibince yaptırılacak kalörifer tesisatı işi 17/VI/938 t•rihindc 
Kışa bırakma. yazdan al edilemediğinden açık eksiltmesi ıo gün temdit edilmiştir. ıı•ıı 45° 

T O R K II- Keşif bedeli .6000. lira .50. kuruş ve muvakkat tcnıı A N TR ASİ Tİ en _uc~z • m:ıltız '.ı·radır. ı' c1 
komurudur. • 

T 1 Ş 1\1 E R K E z 1 j III- Eksiltme 28/VI/938 tarihine müsadif Salı günü s331 uııd' S A 
Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Han 5 nci kat Tel. 44915 'Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım ıconıl>:-'0ıı 

yapılacaktır. iS'rı.ı! 
--- IV- Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde tııhbi\if· 

Levazım ve Mübayaat Şubesile Sivas Başmüdürlüğiiııd~n alın• ]( {t 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni "rı:-~ gıl' 
,ı. 7,~ gtlvenme paralarll!! birlikte yukarıda adı geçen Konıf:-0 / 

meleri ılan olunur. c369h ~ 

Senelik muhammen kirası 100 lira olan Fatihte Kadıçeşmesi ma. 

hallesinde Yenihamam sokağında 41 No. lı Damad Mehmed Efendi Naf a Veka"' let. deJl 
medresesi 9"8 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verılmek üzere açık 1 ID •i~" 

1 
... 

1
-.... T.okatıa Kaz ovasının. sulanması için. yapılacak gömenell Re •. arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü'""-de görüle. ·ıet " 

ı t ı J "~· 1/ Ağustos/938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Vek• ~ gu a oru ı e su ama kanalı ınşaat ve sınaı imalatı, keşif bede!ı b·ı· t t ki' 1 1 7 1. 50 k 1 k 'Ik t . t k b ıırııe ı 
ı ır. s e ı o an ar ıra uruş u ı emına me tu veya mak. sında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksi• .. ·I şıl 

(1 225 000) liradır. b .1 ? 7/ö/938 p t . .. .. 14 d . • doı -• 
uzu ı e ~ . azor esı gunu saat e Daunı Encümende bulun. misyonunda 44000 lira muhammen bedelli dört adedt tı aktcir, ıcP ı>" 

2- Eksiltmr 7/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de malıdırlar. (i) (3479) kar küreme cihazı, iki adet ta~ kırma makinesi ile bir buçu'I< ,, rı11 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda. -·--- -- n P - 1 kamyonlara takılmak üıcre dört adet kar küreme ma:<ıncsııı 

ısında kapa1ı zarr usurne yapııacaktır. Devie~ Demiryolları ve Limanları f n k · ıı · ı ıı ,. 

. 
3. - istekliler Eksi_Itme şa. rtnamesi, Mukave_ıe projesi, Bayındırlık zar usu ı e e sı mesı yapı aca : ır. f.P 

isletme U. idaresi ilanları Eks it t · ve teferr at 220 k r < mukabı'ind' ışlcrı genel ~artn"mesı, Fennı şartname ve proıeler .50. lira mukabı· .__________________________ ·, me şar namesı u ı u u, 

!inde Sular Umum Müdürluğünden alabilirler. Muhammen bedeli !8?62 lira olan 5 adet dingil değiştirme vereni rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek isteklilerin •50 500• liralık mu\•akkat l4/8/1938 Perieınbe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada Muvakkat teminat 3300 ;iradır. ,,k.;ıe' 

teminat vermesi ve •400· bin liralık Nafıa su işlerini v2ya buna mua. idare binasında satın alınacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnames:ne gcirc '' 
1 

1 f
1 

, dıl Nafıa ışlerını taahhüd edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil Bu işe gırmek istiuenlerin 1407,15 liralık muvakkat teminat ile ka. alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikle ayr·ı [' -:n ~; (3 S) 

nafıa işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekale. nunun tayin .ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif. kadar komisyon reisliğine vecmderi lazımdır. l•83· 

tinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. İsteklilerin teıklif !erini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri la- -=========....,====.-...,..._,,=..,....,=--:~-
1 Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrırı mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev,-eline kadar .zımdır. 

Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilınde vermeleri lazımdır. Şartnameler {>arasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay_ ETEM İZZET BENİCE 
1 k BASILDI"'I YER,· SON TELGRAF MATB.ı\J\S P-0stada olan geci meler kabul edildez. •3657• 1darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3653) u 
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