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,-----------------~"'\ SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun ?Jmi tanesini toplcıyıp 

idcıreml.te 9etiren okuyııcıılcınmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs. 

lcın tarafından meccanen ted~ıu! edile • 
ceklerdir. Kuponlcır, her gün idcırehııne. 
mizde deği§tirilmektedlr. 

Sayı: 468 
Yazı işleri: Telefon 20827 

İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No: 54 
En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare - lıan: Tef. 20827 

Telgraf : İst. Son Telgraf 

ATAY DAVAMIZDA YENi VE MUSBET NETi
C LER ALMAKTA DEVAM EDiYC>RUZ .• .. 

Askerlerimizin Hataya girmesi icin üzerinde mutabık 
' kalınan esasların iki tastiki bekleniyor .. 

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

Evvelce tehdid altında yapılan tescilin yeoileştirilmesi mukarrer 
Yeni tescil ve seçim; son pürüzler de halledilir edilmez bir T drk - Fransız 

Tahrikatın 
Bir türlü 

muhtelit hey} etinin nezareti altında yapılacak .• 

AvusturyalAf kanunu bugün Mec-
·'1 Hitlere lisde görüşülüyor 

·:4., Karşı Bu yo1da muhtelif hatiblerin söz 
•• 
On üne 
geçilmiyor 

An.kara 27 (Hususi muhabirimiz 
leJefoola bilıliri:ı;orl -- Hatay 
ltıeselesi hakkında günü gününe 
Verdiğim haberler sırasile ve bJ. 
ter birer tahakkuk etınif bulun. 
ltıaktadır. Şimdi gllnlin meselesi 
•rasında bilhassa seçim vardır. 
Seçimin bir Türk • Fransız muh.. 
lelit heyetinin nezareti altında 
~apıJınası hususund& fikir muta. 
bakatı hasıl olmuştur. bu suretle 
llatay işinde üçüncü muvaffak 
netıce de elde edilmiş bulunmak. 
l•dır. 

du" d F H . . N Batayda kayıd muamelesi kapanm adan önce seçim burolarının llnlin de halk böyle sıra bekliyor du n e ransız arıcıye azırını '" 
Parıs Sefirimiz Suad Davaz ı · . .. 

ıiyaret edere!k seçim !§!eri ile Seçim işleri etrafında iki taraf ve hür bir şelkilde yenileı:ııınesi ıa./ 
arasındaki müzakerelere devam zım geleceği hususundaki noJı:tal ,,....,,,._,....,,...,....,_ ___ ,,..,....,.. 

- - • edilmektedir. nazarı.mızın yeni anlaşmada hA • 

lıshecilerde bulunan ve toplanan 
alllhlıır 

Teraşşuh eden ,haberlere göre, 
şimdiye kadar tescil işlerinin taz. 
yik ve tehdid altında cereyan et. 
tlği, binaenaleyh bundan k.1.fıd 
muamelelerinin yeni esaslara göre 

kim olması eı;astır. 
Arzusu hilafına başka listeye 

yazılmış olan veya tehdid veya iğ. 
fal neticesi 210rla başka cemaate 

(Devamı 6 ucı •ayfamızda) 

Macaristan, yine Nazi
lerle mücadeleye 

hazırlanıyor 
Başvekil, milli kalkınmadan 
bahsederken sahte peygam
berlerin icraatına işaret ett; 

Maarif Vekili Saffet Arıkan 

Vaz!yetin vehame-
1 alacağı ve hararetli münakaşalar 

ttei ndib~nılem~k için o 1 a c a ğ ı a n l a ş ı 1 ı y o r 
ır er a. ınıyor 

Lonıdra 27 (A.A.)- Avusturyalı 
nazi mehalilinde hüküm sürmekte 
olan tahrikat müvacehesinde HiL 
!erin Seys inkar ıle Nöbaher'i 

, Beı'ştesgaden'e çağırmış olduğu • 
nu D~yli Herald gazetesi haber 
veı·mektedirler. 

Bu i.ki Avusturyalı Şefin vazi. 
yetin vehameti hususunda ısrar 

etmiş ve Hitlerden mahalli zimam 
darlar ile Avustarya komiseri Bü. 
er.kel arasındaki ihtilafa şahsen 

müdahalede bulunmasını istemiş 
oldukları söylenmektedir. 

Deyll Meyi gazetesi, Büerkel'in 
Avusturya lejiyonunun bazı eski 

. azasının husumetine maruz kal • 
mış olduğunu yazmaktadır. 

(D~amı 6 ıncı sahifede) 

Almanya 
~·~~~~~~--'=-~~ 

Çindeki sefirini 
Berline çağırdı 

Berli.n, 27 (A. A.) - Almanya' 
nın Çin'deki sefiri Travtman dün 
Almanya'ya dönmek üzere Han. 
keu'da vapura binmiş.tir. Sefir, 

,hiikı'.ımeti tarafından davet edil. 
miştir. 

Matbuat kanununda· yapdması istt1-
nilen değişikliklerde bugün 

müzakere edilecek 

Af kanunu dolayısile beyanatta 

bulunarak hükı'.imetin noktai 

nazarını bildirmesi muhtemel 

olan C. Bayar 

/!.nkara 27 (Hususi muhabiri • 
miz tefofonla bi!diriyor) _ -- 1Jüyü1f 
Millet Meclisi bugün öğleden son. 
ra toplanarak müzakerelerine de-, 
vam edecektir. Bugü.n saat i5 te 
ycıpılcıccık olan toplcıntının ruz -
namesinde çok mühim kanun !d • 
yihcıları vardır. Bu arada af ka. 
nunu ldyiha.si!e, matbuat kanu • 
nunda yapılması istenilen deği -
§iklik!ere aid layiha bilhassa na
zarı dikkati cetbetmektedir. 

Matbuat kanunundı. yapılması 
istenilen değişiklikleri tedkik e r 

den muhtelit encümen, Dahilıye. 
Vekili ve Parti Genel sekreteri 
Şükrü Kayayı dinledikren sonra 
bu layihayı bazı tadilatla kabul 
eylemi§ ve Meclise seııketmi§tir. 

Af ldyihasına gelince, Cumlıuriyı?. 
tin 15 inci yıldönümü dolayısile 
hilkU.metçe hazırlanan ldyihanın 

epeyce uzun tedkik!erden ncçi •. 
rildikten sonra Adliye enciuııeni 
tarafından kabul edilen son şekli 
şudur: 

Af yalnız 150 liklerle heyeti 
(Dev8JDJ 6 m<ı sahifemizde) 

Harb tehlikesi bu defa da 
.\ntakyada askeri heyetler ara • 
&ında cereyan eden müzakereler • 
de vanJan neticeler hakkında te. 
!tıaslarda bulunmuş tur. 

;Doğu atlatılabilecek mi? 
'l'eferrüata aid bazı pürüzler 

de halledilir edilmez bu anlaş • 
illa tafuik mevkiine konulacak • 
lır. 

Bu itibarla ordumuzun Hatay • 
daki inz'bti vazifesinı deruhde eL 
llıesi artık bir gün meselesidir. 

SEÇİM İŞLERİ VE ASKERİ 
MÜZAKERELER 

Antakya 27 (Hususi nıuhabir•
ltıizden)- Katibi umumiden son. 
ta 1Ii!letler Cemiyeti seçim ko -

~is,•onu azaları da bugünlerde 
~tadan ayrılacaktır. Halk, şimdi. 

~e kadar bitaraf ması lazım ge. 

~tken hep y · · . 'hareket e. 
ten bu !!13Jfıl'>.· nıın ·.adan ay. 

1lışınd~ ııf~nun ur. 
•• 

Budapeşte de nuktımet konağı 

Budap~te, 27 (A. A.) - Başve. , 
kil B. Lnredi, dün Sebrekmde 
40.000 kişinin huzurunda irad ·et. 

miş olduğu bir nııtukta hükı1me. 
tin Nasyonal Sosyalist pl'Opagan. 
dası muvacehesindeki vaziyetini 

tasrih etmiştir. 
Hatib, demiştir ki : 
Sağ cenah milli hiristiyan siya. 

setini tatbik etmek suretile meıh. 
leketin mali işlerini ve ıktisadL 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

.. 
Univesitesi Yabancı gönüllDlerin çekilmesi le 
Maarif Vekili Per· Uğraşılırken Ortaya Çlkan''muka• 

şembeye Vana b 1 · b•I • ·ı I . h . 
g idiyor e eı ı mısı ,, mese esı er ·\.araf-

da derin akisler uyandırdı Maarif Vekilimizin memleket da. 
bilinde bir tedkik seyahatine çı. 
kacağını ve bu meyanda Van ve 
Erzuruma da giderek Van gölll ke 
narında tesis edilecek olan •Doğu 
1iniversitesi• hazırlıkları ile meş. 
ııuı olacağını yazmışttlı:. 

Bu hususta aldığımız mütem • 
mim malılmata göre Maarif Ve. 
kilimiz seyahatine önümüzdeki 
perşembe günü başlıyacak:tır 

(Devamı 6 ıncı ıahifemlı:de) 

PARIS ve LONDRA, BU iKI DEVLETiN 
ARBEDEYE SURÜKLENEMIYECEGINI 

BARSELONA BiLDiRMiŞLER .. 
lngilizler, Barselona'nın hareketi mevsimsizdir diyorlar. 

(Yaz.ısı altıncı sahifemlı:de) 
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l __ K_l_T_A_B L_A_R_A_RA_s_ı N °,_A___.I Maktu fiyat için 1 Sirkecide r Vergiler de tenz_!!ler 
Bir suvare.. Belediye bir Modern bır vapur Bütün yünlü kumaşların i~tihla~ resmi. ~5 

(Yüksek edib Falih Rıfkı Atay'm yz:;~~:;.~~:°:e~:~yikinci Nizamname lskeles"ı yapılıyor kuruştan 10 kuruşa battan~yel.e~ı.n vargısı 
defa basıldığını okuyucularımıza haber vermiştik. 55 kuruştan 10 a ındırılıyor 

Falih Atay'm bu en giizel eserinden bir parçayı da bugün oku. Hazırlıyor 
yucularımıza en güzel bir yazı örneği olarak veriyoruz.] 

O gün Şam'ın sıcak güneşi burmasından korkunuz, o zaman 
boğulmuş beyaz cesedler ÜS- bu müliikatın ölüme kadar yolu 
tüne çöktü. vardır. 

Otele geldiğimiz zaman, ku - Daha başlangıçta, Cemal Paşa. 
mandam, ölüler gibi sarı ve so - nın kusurlarında!! biri gösteriş 

luk, kaYJŞı takılını§, hançeri be. olduğunu söyle.miştim. Bu yüz _ 
linıde, merasim esvabı ile, salonu den merhum bir takım isnadlara 
adımlarken bulduk. bile uğramıştır. 

Ölüm s,.bahları, herkes biribirL Şamda Salihiye mahallesinde 
le ürkerek ve ürpererek konuşur. otururduk. Cuma günleri öi;:eye 

Fakat ertesi güne kadar her şey doğru karargaha, orta yaşlı veya 
unutulup gi11ti. Müse'nin mersiye. ihtiyar Suriye boraları gelirdi. 
sini hatırlar mısınız? Pariste her Cemal Paşa, bu sankh halkasının 
şey unutulmak içil). eğer on beş ortasına kurulmuştur. Hepsi gi _ 
gün kiifi ise, şarkta bu, on beş Si- bi onun elinde de doksandokuzluk 
at bile değiklit. Şarkta ölmemeğe tesbilıi var. 
bakmalı ... 
Şam, biliikis, Cemal Paşa ve 

karargô.h şerefine büyük b:r su.. 
vare vermek için hazırlanmakta 
idi. Büyük sinemada şairler, ka -
sideciler, h .. tilbler, hepsi, Arabis. 
tanı kötü çocuklarından kurtaran 
büyük adama memleketin min -
netdarlığını anlatacaklardı. 

Geceye doğru, Cemal Paşa beni 
çağırttı : 

- Gidip bir defa salonu ve lıaL 
kı görünüz. Benim gitmekliğime 
layık olan bir yer midir, anlayı.. 
nız, dedi. 

Gittim. Ne görecektim~ Bir sÜ
rü sarık, bir sürü maşlah, ve bir 
o kadar da panhlon ve papuç ... 
Fakat şark büyükleri ıçin sırma 

ve çerçevenin büyük ehemmiyeti 
vardır. 
Kumandanımız her zaman, tre. 

ne, ziyafete, ve randevüye geç 
gelmek adetinde idi. Sinemaya da 
herkesin merakı son haddini buL 
dLiğu vakit girdi ve locasında O

turdu. 
Nutuklar, şiirler, kasideler ve 

hepsi onun için, hepsi medih ya.. 
rışı... Biri evvela Allah, sonra 
Peygamber, sonra Padişah, ı.onra 
siz, diyor; bir başk3sı evvelii AL 
!ah, sonra Peygamber, sonra siz, 
diyor; nihayet birı evvela Allah, 
sonra siz, dedi. 

Arabca tükendi, yalan tliken -
medi. Bir kısmı ayni sözleri bes. 
te ile tekrarladılar. 
Çıktığımız zaman Şeyh Esad 

dedi ki: c - İhtimal siz bu söz • 
!eri ifrat ve mübalağa zanneder. 
siniz. Fakat bizde adet böyledir. 
Size bir fıkra nakledeyim: Bir 
zaman Şam'a yenUıir vali geli -
yordu. Eşraf, memurlar, :Raik is.. 
tasyona birikti. Dalı.i tren rlurma. 
dan, şairlerimizden biri ileri a -
tıldı ve başladı: 

c - Ya veziriftzam! .. 
Yanında bulunan bir 

kolunu dürttü: 
başkası 

• - Yahu, dedi, biraz bekle, fer, 
manını okusunlar; vezir midir, 
paşa mıdır, bey midir, evvela san. 
atinin ne olduğunu öğren!• 

Fakat Cemal Paşa iç;n atrık 

herkesin bildiği büyük rütbe ve 
nüfuııdan başka masallaşmış hü
kümler bile vardı. Suriyede der
lerdi ki, e~er Cemal Paşa birisile 

görüştüğif za71an burnunu kaşır. 
sa sürgün d~ünüyor, sakalını ka. 
rıştmrsa affedip etmemeyi dü -
şünüyor, demektir. Yalnız bıyık 

Halifenin vekili, Suriye ışleri. 

nin ayet ve ha.ıfö!er~ uygun gö -
rülmekte olduğun:ı herkesi inan. 
dıracaktır. 

Hepsinin, hatta dün Harputa 
sürdüğü Lübnan Dürzüsünün bL 
le ya Allahın, ya Peygamberin, 
yahud tefsirdilerden birinin sö _ 
zünde yeri olmak Iazımgeliyor. 

Olmasa da, yalanın fasih arabca. 
sı, herkese ayet tesin verir. 

Kurban bayramında lıatib, a. 
rabca olarak, ve makamla, ş~ria.. 
te göre koyunun nasıl yatırılıp 

kesileceğini anlatıyordu. Sıra ara. 
sından bir Arnavud ağlamağa 

başladı, Yanındaki sordu: 
- Niçin ağlıyorsu.'1? .. 
- Baksana, neler söylüyor? 
Sonra atlı arabala! hazırlanır. 

dı. Cemal Paşa yaverile, ön ara. 
hada, hocalar sıra ile d;ı;er ara -
balarda, iki saf aske,· arasından 

geçilerek, Eıneviye camiine gidi. 
lir, cuma namazı kılınırdt. Orta 
çağ havası ve dekoru içinde Al -
man kesimi kumandan esvabı ve 
biraz yana yatık kalpak, bütün 
sömürge havalarını hatıra getiri. 
yordu. 

Bu seliımlık hikayesi; kim bilir 
İstaooula nasıl akı;etti? Payitaht. 
ta Cemal Paşanın Suriye hidivliği 
ile devletten ayrılmak niyetinde 
olduğundan bahsedildiğiru duy -
muşluk. Halbuki böyle bir teşeb. 
büs, ancak ecnebi işgali ile miim.. 
kündü. Ordunun, hatta sivil idare 
adamlarının Cemai Paşayı takib 
etmiyeceklerine şüph~ y~ktu. Di
ğer taraftan Cemal Paşa büyük 
çapta bir cür'et adamı da değildi. 

O sırada İsmail Canbolatın Su. 
riyeye geleceği habe,· verildi. 
Maksad, Suriye hakkında parti 
namına bir teftiş olduğu da riva. 

yet edildi. Cemal Paşa, kuşkula. 
narak, ta kendi hududuna, Pozan. 
tiye yaverini yolladı ve İsmail 
Canbolat'ı bütün seyahati sıra -
sında yalnız bırakmad,, 

••• 
Ölüm gününden bir hafta sonra 

o da Tifliste ölmüş olan Yaver 
Nusratin odasında iki gen'i kadın 

görmüştüm. Üstlerinde hemen 
göze çarpan bir kırıtkanlık ve ko

laylık vardı. Kapıy! kapayarak 
odama gittim. Kim bilir kimlerdi? 

Ak§am üstü Nusratla 1.ıiraz şa. 

kalaştım. Bana gülerek dedi ki: 

- Kimler olduğunu tahmin e. • 

AN r·:-:TIRAS ROMANI AŞK, HEYEC ve -·-
Tefrika 
N.27 
- O halde nereye götürüyor -

sun beni şimdi? 
- Ayni yere. Gültek~ Beyin a.. 

partımanına. Fakat, modellik ye
rine, bakara oynıyacaksın! Ame-
rikalı yerine de zengin bir kaz 

gelecek.. Onu yolacağız. Hep bir 
hesab değil mi? Hatta bu daha 
karlı bir iş .. 

Jale gülmeğe başladı: 

- Ah şu Gültekin Bey yok mu? 

Vallahi eşi bulunmaz bir adam
dır. Nasıl hatırladı beni? Çoktan. 
beri adımı bile anmıyordu .. 

- Canım, iki gözüm! Sel gider, 

yazan: lskender F. 
SERTELLi 

kum kalır .. Para gider, kese kalır, 
derler. Melahat gitti.. Onun yeri. 

ne yine sen kaldın! Lakin bu ge
ce bakara masasında ben bir ban. 
kerim .. Sen de benim karım ola -
caksın, anladın mı? 

Jale kahkahayla gülmemek için 
kendini güç tutuyordu: 

- Oh.. Banker karısı olmak. 
Vallahi ne keyifli iş bu. İnsana 

lafı bile tatlı geliyor. Pekala .. Bu 
da bir iştir. Evde pineklemekten

se, heyecanlı bir gece geçirmek 
elbette daha iyidir. Fakat, sakın 

bunu bizim para düşmanı mama. 

Dükkanları murakabe 
teşkilatı genişletilecek 

Pazarlık usulünü kaldıran rnak.. 
tu fiat liiyihasının Büyük Millet 
Meclisinde kıa'buı edilmiş olması 

müna.sebetilı; Belediyeler faali _ 
yete geçmişlerdir. 

Bu meyanda şehrimiz Belediye. 
si de, bu hususta deruhde edece. 
ği yeni hizmetlerı ifa için bir 
proje hazır1aınağa başlamıştır. Bu 
projeye göre, Belediye muraka -
be teşkilatı genişletilecektir. 
Dükk§nındaki malları üzerine 

etiket koymıyan ticarethane sa. 
hibleri 20 _ 50 !ıra para cezasına 
çarptırılacaklard!I. Bunun üç de. 
fa teıkerrürü halinde de dükkan.. 
!arı kapatılaca;kt ! f. 

Büyük 
Şehirlerimiz 
Hava yolile 
birbirlerine 
Bağlanacak 

Büyük şehirlerimizi birbirine 
havadan bağlamak üzere bir prog. 
ram hazırlanmıştır. Bu maksadla 
938 bütçesine konulmuş olan tah. 
sisatla yeniden uç tayyare satın 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Yeni programa göre onsene için. 
de İstanbul, Ankara, Konya, Ada. 
na, İzmir, Samsun ve Diyarbakır 
gibi büyük şehirlerimiz birbirin~ 
havadan da bağlanacaktır. 

Memleketimize 
Kimler kabul 
Edilmigecek 

Yeni kanun bugün mü. 
za kere elunuyer 

Yeni pasaport kanun layihası, 

bugün Büyi.lk Millet Meclisinde 
müzakere olunmaktadır. Bu la -
yihaya göre dilenci, serseri, deli 
veya bulaşık hastalıklarla malı'.ıl 

olanlar, mah'kıim ve maznunlar, 
Türk vatandaşlığı hakkını kaybe. 
denler, Cümhuriyetimizin emnL 
yet ve nizamını bozmak istiyenler 
veya buna muzaheret edenler, 
fahişeler ve kadınlan fuhşa teş. 

vik etmeyi itiyad haline getiren. 
!er, muntazam pasaport almış oL 
sa1ar bile memleketimize kat'iyen 
sokulmıyacaklardır. 

debildin mi? 
- Hayır! .. 

- İdam olunan ... in kızları ... 
analarile Bursaya sürülüyorlar. 
mış. İstanbula gidemez miyiz, di. 
ye canlarını bile verecekler. ·Bur. 
sa gibi kapalı yerlerde nasıl ya -
şarız?• diye sızlandılar. 

Zavallı matem! .. 

ya açma! Duyarsa, hem bana on 
para vermez.. Hem de bir daha 
beni Gültekin Beyin apartıma -
nına göndermez. 

- Merak etme sen! Ben onu 
öyle bir avlarım ki.. Bu hulya ile 
bir ay bekliyebilir. 

Yürüdüler. 
Gültekinin apartrmanına vardı. 

!ar. 
Selim Jaleyi aparf:tmana bı -

raktıktan sonra, Lüksemborga dö
necek ve yolunacak kazı alıp ge. 
tirecekti. 

Jale, şen bir kahkahayla sor. 
du: 

- Gültekin Bey .. Beni bu gece 
11asıl oldu da hatırladınız? 

Gültekin yeni giyinmişti.. 
Boyun bağını takal'ken cevab 

verdi: 
- Nasıl mı hatırladım? Yav -

rum, ben seni hiçbir zaman ha -
tırımdan çıkarmadım ki.. 

- Çoktanberi arayıp sorma -
mıştınız da ..• 

Müstakbel meydanın 
pr0jesini, sehircili!< mü
hass1sıda tasvib etti 

Eminönü meydanı ile beraber 
Sirkeci meydanının da açılmaısı 

ve tanzim olunması için hazırla. 
nas istimliilk projesı Nafıa Veka. 
!eti tarafından İstaııbula gönderiL 
miştir. MezkCır proje şehircilik 
mütehassısı M. Prost tarafından 
da tedkik olunmuştur. 

M. Prost, bu projeyi şehrin na. 
zım planına uygun bulmuştur. 

Buradaki. istimlake ay başında 
başlanması kararlaştırılmıştır. 

Sirkeci meydanındaki cami ve 
civarındaloi binalarla •Macar zL 
raat makineleri• mağazası ve cAn. 
talya nakliyatı umumiye ambarı• 
da yıkılacalktır. 

Bunlar kalktıktan sonra Sirke. 
ci vapur iskelesi de yıktırılacak.. 
tır. Bu iskele yerine yeni ve mo. 
dem bir iskele inşa olunması da 
kararlaştırılmıştır. 

Elektrik 
Fabrikası 
Genişletiliyor 

Silihtarağa elektrik fabrikası • 
nın büyültülmesinin kararlaştı -
rıldığını evvelıki gün yazmıştık. 

Bu maksadla icab eden projele. 
ri hazırlamak üzer~ şehrimize geL 
diğini haber verdiğimiz fen heye. 
ti tedklklerme başlamıştır. 
Fabrikanın cereyan kuvveti ar. 

tınca bütün ihtiyaclara cevab ve. 
rilebilecektir. Bu suretle elyevm 
cereyan alamıyan bazı fabrikala. 
rın arzuları da temin edilmiş ola. 
caktır. 

Hava gazi iie iş!iyen 
Otobüsler mi 
Kullanılacak 
Bir kemisyon bu hu
sıısta mühim teukik

ler yapıyer 
Şehrimizde otobüs işletme im. 

tiyazının Belediyeye verilmiş oL 

duğu malıimdur. Bunun üzerine 

Almanyadan sa.tın alınmırsı karar. 

laştırılan otdbüslere aid şartna. 

melerin hazırlanmasına başlan -
mıştır. 

Fakat diğer taraftan Sanayi U. 
mum Müdürü Bay Reşadın reis. 
liğinde toplanan bir komisyon, 

memlı!ketimiııde benzin yer!ine 
bava gazı tazyiki ile işliyen oto. 
büslerin kullanılması usulünün 
kabulünü ehemmiyetle tedkik eL 
meğe başlamıştır. 

Binaenaleyh bu tedkikler bitin. 
ceye kadar, Belediyenin mevzu. 
bahs şartnameyi imzalamaması 

ve ancak komisyonun vereceği 

karara göre otobüs getirtilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

- Başımdaki püsküllü beliiyı 
biliyordun! Nihayet kendi aya -
ğile gitti de kurtuldum. 

- Melahat nereye gitti sahi, 
kuzum? 

- Selim sana ondan b.ıhsetme
di mi? 

- Hayır .. 
- Bermutad gazete de okuma.. 

dın tabii? 
- Şüphesiz. Benim ne müthiş 

bir gazete düşmanı olduğumu bi. 
lirsiniz! 

- kuzum Jale! Laf arasında ak
lıma geldi yine. Sen neden gazete 
düşmanısın? Her gün bir gazete 
gözden geçirsen, dünyada olup 
bitenlerj' öğrenirsin! 

- Öğrenirsem ne olacak sanki? 
Siz okuyorsunuz her gün bütün 
gazeteleri· Ne öğreniyorsunuz? Ve 
öğrendikleriniz size neler temin 
ediyor? 

- A .. Bunlar bir kelime ile ifa. 
de eidlemez. Yalnız şunsı mu -
hakkak ki, cemiyet içinde yaşıyan 

Muamele vergisinden istisna edilecek 
olan müesseseler hangileridir 

Hayatı ucuzlatmak için vergi. ı 
lerde yenıden yapılacak tenzila. 
tın mikdarı belli olmuştur. 

Büyük Millet Meclisinde bugün 
müzakere edilecek olan hu yeni 
iki proje, ile endüstri hayatımız, 
tam bir genişlemiye mazhar ola. 
caktır. 

Maliye Vekaletinin istihlak 
vergisi hakk>nda teklif ettiği e
saslı ucuzlatmaları yazıyoruz: 

1 - Köyler ve geliri az halkın 
giydiği şayak ve buna mümasil 
yünlü kwnaşların kilo başına ha. 
len kırk beş kuruş olan istihlak 
resmi on kuruşa ve Y'.Tmı kuruş 
olan resim, altı kuruşa indiril _ 
mektedir. 

2 - Amerikan kaput bezlerin. 
den bugün on beş kuruş resme 
tabi olanlar 4 kuru~a. yirmi beş 
kuruş resme tabi olanlar 9 kuruşa 
indirilmektedir. 

3 - Yün battaniyelerin vergi. 
si kilo başına 55 kuruştan on ku. 
ruşa indirilecektir. 
MUAMELE VERGİSiNDE NE 

KADAR TENZİLAT 
YAPILACAK 

Muamele vergisinde tadili tek. 

lif edilen esaslar la, parçalanmak 

ve beş beygirderı aşağı dü§mek 

suretile, büyük endüstriye reka.. 

bet eden küçük sanay iin vaziyeti 

tesbit edilmekte ve büyük ıındüs.. 

ten kurtarılmaktadır. 

Beş beygire kada< muharrik 

kuvvet kullanan sabun, reçel, şe 

kerleme, alkolsüz meşrubat, süt 

ve mamulatı ve lastik ay<ıkkabı 

hariç olmı>k üzere: 

Ve beygir kaydı 'llmaksızın a. 

yakkabı, soba, zarf, şapka, ispen. 

çiyari ve tıbbi mustahzarlar, me. 

şin ve sahtiyan fabrikaları da ha

riç olarak; 

Muharrik kuvvet kullanan sı.. 

nai müesseseler muamele vergL 

sine tabi olacaklardır. On amele 

haddi, yeni projede de baki kal -

maktadır. Projenin bir hükmü ile 

de, Maliye Vekalet', beş beygire 

kadar muharrik kuvvet kullanan 

müesseseleri maktuiyete rabtet. 

mek salahiyetini haiz olacaktır. 

Geçimsizlik Halkın 
Y .. -.. d Dilekleri uzun en --

Bir adam karısını 
yer al adı 

Dün akşam üzeri Topanede Ali 
isminde bir seyyar satıcı, kendisile 
kavga ettiğinden dolayı evden 
kaçan 'karısı 26 yaşlarında Ayşe. 
nin yolunu bekliyerek onu bıçak.. 
la muhtelif ;yerlerinden yarala -
mıştır. Carih biraz sonra yakalan

mıştır. 

Diğer taraftan evvelki akşam 
da Arab Mehmed, bastoncu Rıza, 
Halim, Muharrem, Kör Arif ve 
koltukçu Salahaddin isminde 6 
kişi Karaıbaş mahallesinde Ar -
mudlu çarşısında oturan terlekçi 
Halimin 20 numaralı evinde rakı 
içerlerken aralarında kavga çık -
mıştır. 

Bu esnada bastoncu Rıza bıça. 
ğını çekerek Arab Mehmedi kar. 
nından vurmuştur. 

Fazla kan kayıbeden yarolı he
men ce~bolunan imdadı sihhi oto
mobili ile hastaneye kaldırılmış. 
tır. Bu suretle eğlence Pvinin t&dı 
kaçmış, mecJ;s dağılmıştır. 

Carih Rıza da polis tarafından 

yakalanmıştrr. 

* Yozgad şehrinin imarı için 
mühim kararlar verilmiştir. Ayrı.. 
ca Ziraat Vekaleti de burada yeni 
bir •buğday alım merkezi• açma. 
yı kararlaştırmıştır. 

* Filistinde kanlı arbedeler de. 

va.m etmekbedir. Ezcümle dün atı.. 
lan bombalardan 4 Yahudi ve 7 
Arab ya"alanmıştır. 

bir insanın gazete okuması, yemek 
yemek ve uykl! uyumak kadar 
mühim ve hayati bir ihtiyaçtır. 
-Ziyanı yok, Gültekin Bey! 

Benim de bir tarafım eksik kaL 
sın. Siz gazetelerin dostusunuz .. 
Ben de düşm~nıyım vesselam! 

- Peki amma bu düşmanlığa 
sebeb ne? 

- Bu uzun bir meseledir. Baş. 
ka bir zaman izah ederim. 

- Yook, vallahi sabredemem. 
Bilirsin ki ben böyle şeylere çok 
merak ederim. Haydi, kısaca an
lat bakayım! 

Jale sigarasını yaktı: 
- Canım, ne tuhaf adamsınız 

siz de ' Ben bir gün boşanma da _ 
vas ı için mahkemeden çıkarken, 
birkaç gazeteci ile karşılaştım. 

- Olur ya. Her memlekette ga
zeteciler enteresan davaları ta _ 
kib ederler. 

- Öyle olsa öpüp başıma ko _ 
yardım. Başıma toplandılar .. Her 
biri bir şey sormağ.ı başladı: 

Parti kongrelerinde 
Verileı kararlar 
A'akadarlara bildirild: 

Cumhuriyet Halk Partisinin İs
tanbul kaza ve nahiye kongrele -
rinde verilen kararlar tedkik edil. 
mek üzere alakadar m~kamlara 

gönderilmiştir. 

Bütün kazalar bu dileklerinde 
wnwniyetle orta mekteb inşasını, 
bütün yolların yapılmasını ve haL 
kın topraklandırılmasını temenni 
etmektedirler. 

Ezcümle Üsküdarlılar J3ağlarba. 
şında bir orta mekteb inşa olun. 
masını, Beylerbeyi ile Üsküdar 
arasında bir lise açılmasını, Üskü. 
dar semtinde sivrisineklerle mü. 
cadele olunarak •Çocuk bahçeleri> 
küşadını istemektedirler. 
Kadıköylüler de postahanele _ 

rinde para veren memurların ade. 
dini.n arttırılmasını, Sahrayicedid. 
de bir orta cıkul açılmasını rica 
eylemektedirler. 

Fatih kazası halkı da Samatya 
ve Yedikulede birer orta mekteb 
Horhorda bir ilk akul tesisi, Mal. 
tepe ve Gümuşsuyu civarındaki 

geniş al"aziden istifade olunması 

arzusundadırlar. 

* Baltık devletleri arasında as. 
keri müzakerelere başlanacaktır. 
Po1onya hükfımeti de askeri ve si. 
yasi teşriki mesaiye hazır oldu.. 
gunu bildirmiştic. 

«- Hanımefendi, çocuğunuz 

y-0k mu?> 
«- Vallahi çok genç ve güzel

siniz! Hiç üzülmeyin .. Yarın bin 
tane talib çıkar karşınıza!• 
•- Şuradakı mahallebiciye ka. 

dar gitısek de bendenize biraz da
ha tafsilat verseniz! .. • 

Her biri birşey istiyordu. Aile 
hayatına bu kadar el ve dil uza _ 
tan bu mahlfıklara karşı o gün 
içimde derin 'bir kin uyanmıştı. 
Biliyordum ki, hepsi d~ gazetele. 
rine heyecanlı malumat verebil
mek için beni deşmeğe, söylet -
meğe çalışıyordu. Mahkemeden 
ayrıldıktan sonra evime döndüm. 
Ertesi gün gazetelerde neler gör
sem beğenirsiniz? Çarşaf gibi sa. 
hifeler dolusu yazılar .. Ben guya 
her birine ayrı ayrı ve uzun uzun 
beyanatta bulunmuşum. kocam. 
dan ayrılışrmın en mahrem sebeb
lerini başetmişinı. Aman yarabbi! 
Bunları görünce hayretimden az 
kaldı küçük dilimi yutacaktım. 

M'sır'da milli birlil< 
hükumeti 

kr .. ıısn1ı>ıt Yazan: Ahmed Şü ıı 

Mısırdan verilen haberlere göd 
re, geçen nisanda yapılıp du ver 
partisinin hezimeti ile neticele • 
nen seçimden sonra iktidara gc~ 
çen Mahmud Pasa, istifa edere 

' .. ,. de 
hüktlnıetini, milli birlik şcıuill 

ıardadıt 
yeniden kurmuşltır. Hatır lf !d 
ki son seçim, bir taraftan c t ,.e 
partisi, diğer taraftan IıükilJJl" f, 
üçüncü bir taraf olarak da ve :· 

asırıv.r1 
den aynlan Saad partisi ar . 1 
üç taraflı bir mücadele şeklin• ".: 

M'.ı ırın ı, 
mıştı. Bu mücadelede 5 d IJC• 
politikasına ZağHll z:ıınaıı•~ . ~
ri hlkim olan Vefd parti~ını b • 
mak • · bük' " ı partisilc !> ıçm ume .. t.., 
med Mahirin Saad partisi ınııŞ 

1
• 

. elbiJ I• 
rek hareket etmişlerdı. Bn di· f)$ 
ği muvaffakiyetli netice ver · ulı 

k . l' t üz t •. nıeb'USI 
ı mec ıs e y ye mış •[llİll• 

kuvveti olan Vefd nisan seçı U 
. , , çtireb • 

de ancak on ıki mel> US se bit 

diği için politika sahııesin~~ nı•k 
kuvvet olmaktan çıktı. Vef ı et 

ltlb eden iki partiden bii~~;it 
partisi yüz kadar. Ahnıed b'~ 
partisi de seksen kadat . ıı:'e at•• 
seçtirerek Vefdin knvvetını 
larında payliişm:şlardı. ı1 '• 

karŞ "' Bundan sonra Mısırın ;Ji: 
tığı ehemmiyetli mesele şıı 

0
.
11 

.. • .. 'le ve! J 
Acaba hükfımet partısı ı hifill 
yerine kaim olan Ahıned M•.

110 
• 

k' 111U •Saad• partisi arasında ı 
1 
~ar• 

sebet ne olacakh? Üç ilıtim3 

dı: 

1- Yeni parti 
1 ııl· 

iktidarı e e 

mak istiyebilirdi. ·ih 
ıer• 

2- Muhalefette kainıaY' 
ederdi. ei"te 

3- Hüktlmetc iştirak • ctıı:ı • 

razı olurdu. . ~11,11 ııı 
İşte geçen nisandanberı. ı~r,.Jc 

iç politikası üzerinde as'.lı ;ıh• • 
duran büyük sual işareti. s••d 
kika Mısır iç po!itikas: d.:ıc ol:ıJI 
partisi tarafından verıle• . Jlİ • 
karara göre inkişaf edecekl•· pıırtl 
rinci ve ikinci şık, j\~sırıı~cıı••~· 
mücadelesi içine atılması için• 
ti Halbuki sükün ve istikr:ır bir 

• ' 1 
de çalışmıyn ihtiyaç oldııf(_' b•l· 
sırada böyle bir mücadclen;n J>ilit• 
laması Mısır için feliikct 0 

" t<•· 
di. Mısır, artık tam istil<Iiilİ""eb•I• 

"ııas 
vuşmuş, İngiltere ile nııı ·ıülılS • 
!erine düzen vermi5, kal'' "'"ıı'll 
yonları ilga etmiş, ve pro~ 
çalışma devrine gi.rıniştir. ~•'" 

"n ... 
Mahmud Paşa geçen gu çoııı• 

lise tevdi ettiği bütçe ile btl ;ınıi! 
ma programının esasların• c ıııas• 

b•r 110 tJ 
bulunuyor. Programın 1 .;,.c ik ... ~. 
Mısırın karşılaştığı naz it9h• 
· h tıni k"f"d' Bu da 

5 
ıza c ye a ı ır. ·sııtlıf• 

!anma için istenilen talı•' tok•• 
Filhakika Afrikanm bu ıtıı.JI ı~P 

. ·ııde o 
smda son birkaç sene ıçı d•V• 
b. "' ...-ak1'1Z 'f ıtenler, Mısırın mu• e, jıt•dı · 
ranmasını istilı:aLt etJ1l"·;stcfc~ 
Memleketi anarşi içinde gı ;çiP 

. ıvıısıt 
cek politika mücadcle>1, ,.ıc • 
bir feliıket olmakla kal"";~ke ıcı• 
deniz sulhu.için de bi~ te~ ~115ırıP 
kil eder. Bunun içindır kı . 50od 
dostları, geçen nisnndanbeJ':t• ;di

partisinin kararuıı beklem~ıtı'ştır: 
Bu karar nihayet aıılas,ı ;;tir"'. 

S d · · · h" Jcı'iınet• ' 0tı aa partısının ıı · .. ıcOJ11 
kile Mısırda milli birlik )ıu d f'9ş• 

i\1 lııtı" " kurulmuş oluyor. 3 Jdll1<t• 
hükumeti bu şekilde kur11

1 
k ,.,,,. 

1 .. de ar ı •· sonra Mısır mec ısın J<alfl'. 
halefet namına bir kuv"et rı• ıl 
d • 'dd' d'l b'lıı:' · ].\fıs• 1 ıgı ı ıa e ı e 1 • • fe 0( 1 ' 

politikasında yeni bir suh• J<od•' 
·aııa ·ı maktadır. Geçen nıs hii1<11 

. . ı·ı'ka<ırı• dl 
memleketın ıç po ı ı · :1-tııfl 

olan Vefd rıartisi, istiklM ıı. ır• • 
İn .. ·adele c 

giltereye karşı ınuc .,,~c•· 

1 lı ıııı Jt 
fında Mısırı top anu~ · (.isiııifl 
dele ile beraber Vefd par ~fı•'' 

t ·1ı . tikal tti'l<i sırad• ..,et 
arı e ın e eo • ·tİ"ıa'"· 

l hir ıs ·re iç politikasının nası 1, !<• ı 
e • • ·ı 

takib edeceği meral< ~ b"rlik ~· • 
·ıtı ı cf• soruJurken, Mısır nıı Ilt~rc 

k i bll <110 ;. 
kümetini kurma ~ 1 r•'' ~ 

]\' sırlı • lı~ 
vah vermiş oluyor. 11 ,d•'' 

• • deliiJet , • • yası olgunluguna k•rv•·: 
hareket, Mısır IıakJ.:ıııd• bcS(c'111 

: 

!ikten başka bir duYil'11 . dir'''k 
yen Türkleri elbette se"ııı I' 
tir. ı;s~f~ 

A. S· 
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Avukatlık kanununun Eminönünde 
uyan d ir d ığı a ı aka 2 inci hanın da 

Yıkılmasına -İstanbul barosun~n 4 de 1 azası 
avukatlık gapamıyacak mı ? 

Meb'us, muallim, 
azası Glan 

avukatlığa 

pGfesör, meclisi idare 
avukatlarımızın 

devam edebilecekler ! .. • 
yıne 

Yeni avukatlık kanunu projesi 
)'ann veya obür r,'ln Büyük MiL 
kt Meclisinde müzııkere oluna • 
caktır. Bu kanun ile mPb'uslar, 
ınuallimler, vilayet ve belediye 
u.-Uarmın ve d iğe!" bazı lı:imse. 

lcıın avukatlılı: ya;ıamıyacaklarını 
y:·mııştık. 

Mahmud Esat Bozkurt, Veled İz.. 
budak, Refik İnce, İrfan Alpaya, 
İrfan Ferid, Nazım Toroy. 
ŞEHİR MECLİSİ AZALARIN

DAN: Cemaleddin Fazıl, Avni Ya. 
ğız, Hilm1 Naili, i\fostafa Şevket, 
Hasan Fehmi, Faruki Develi, Aziz 
Halil Hilmi, Ahmed Arif, Abdül. 
kadir Ziya, Esat, İsrrıail Şevket, İs 
mail Sıtkı, Abdülkadir Karamür. 
sel. 

Baş~anıyor 
3 üncü <i> larak neresi 
istimlak edilecek ? 
Eminiinü meydanının açılması 

faaliyetine 1 Temmuzdan itibaren 
büyük bir hızla devam olunacak
tır. Burada şimdi cEminönü hanu 
yıkilacaktır. Bu h:ın:ı aid istimlak 
formalitesi evvelki gün tamamile 
ikmal olunmuştur. 

Bu hafta içinde hanın yıkılması 
bir müteahhide ihale olunacaktır. 

Istaıı'lıul barwunda mulı:ayyed 

~'an avukatlar a~ssında yeni ka. 
-~~nun bu.maddes;n~ göı·e meslek. 
IC!'l çekilmelerı icab edenler şun. 
lardır: 

PROFESÖRLE!ıOl::S: Ebuliıla 
!fardin, Ahme-:1 Samım Gönensay, 
M:uammer Rr,it, Mustafa Reşit 
Belgesay, Sıddılı: Sami Onar, Ta • 
hir Tan, doçentlerden, Hıfzı Vel. 
det, Yavuz Abadan, Kemaleddin 
Birsen; Üniversite yabancı diller 

muallimlerinden İsmail Kemal El
·bir; yüksek ticaret mektebinden 
1-ıieklı:i Hikmet, Suphi Nuri İleri, 
:mülkiye mektebinden Abdülhak 
l<emal vardır. 

cEminönü hanı• bir ay içinde 
tamamile yıkılmı~ olacaktır. On. 
dan sonra üçüncü olarak karşı ci
heotteki sağ kör-tıin yıkılmasına 

geçilecektir. Bunlardan başka belediye avu. 
katı Rami, Milli Reasürans avu. 
katı Said Riza, deniz i§lerile uğra. • 

şan umum müdürlüğün avukatı Is tan bul 
İsmail İsa, Emin Ali ve diğer bir 
kaç avukatın ilavesile barodın ay. Takımı 
rılmalan icab edenlerin yekıinu k 
mevcudün 4 de birine baliğ olmak lzmire gidece 
tadır. 

JılEB'USIARDAN: Haklı:ı Ta • 
rık Us, İbrahim Necmi Dilmen, 

İstemat Zihni Özdamar, Sadettin 1 

Ferit, Adliye encümeni mazbata 1 
muharriri Salah Yargı, Vasfi Ra. 
§it, Yusuf Kemal Tengirşenk, 

Kanunun neşrinden sonra, bü.. 
tün bu avukatlar mevcud meslek. 

!erinden birini tercih edecelı:ler • 
dir. 

Diğer taraftan son dakikada al
dığımız malı'.ıınata göre bu kabil 

kimselerin avukatlığını meneden 
maddenin diğer bir mütcakıb 

madde ile hozulduğu, binaenaleyh 
bunların avukatlığa devam ede -
bilecekleri anlaşılmaktadm. 

Mahkum ve mevkuflar • • 
ıçın 

Bir yardım sandığı teşkilinden 
sarfınazar '!dildi 

şimdilik 

Çalışfırılıll.cak mahkumların pa
raları nasıl verilecek 

Tahliye ohman mahkıimlarla 
fakrü zaruret içinde bulunan 
tnalıkıimların ailelerine yardım 

için bir sandık teşkil olunacağını 
yazmıştık. 

rek mütedavil sermayeye kaydo. 
lunmasıııı muvafık görmüştür. 

Bu husustaki layihalar, bugün 
Büyük Millet Meclisinde müza. 
kere olunacaktır. 

Bu hususta aldığımız mütem . 1;;::==::=:=:=:=:=:=:=:=:=s 
tnim malıimata göre, bu hususta. 
iti proje, Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeninde m~ere 
olunurken böyle bir sandık teş • 
kilinden şimdilik sarfınazar olun. 
tnası kararlaştırilmıştır. 

Diğer taraftan Adliye Encüme. 
ııi; çalıştırılaeak mahkıimlara ve.. 
rilecek gündelik:erden iaşeleri i. 
Çin sarfolunacak para çıl<arıldık. 
tan sonra geri kalamn her bir 
ınahklım namına aÇllacak hesab. 
!ara kaydedilmesini ve bu suret. 
le birikecek paraların tahliyele -
t inde kendilerine verilmesi esa. 
sıııı bbul etılliitJr 

Büdce Encümeni de hükmt 
Şiılısiyet! haiz olan ceza evlerinde 
Çalıştırılan mahkümlardan uy • 
ııunsuz hareketleri sebebile, iş 

esası üzerine kurulmamış ceza 
evlerine nakilleri halinde, o zama. 
ııa kadar heısabla."lna kaydedilen 
Paraların kendilerine verilmiye. 

Menba suları 
Şehre 
indiriliyor 

• 

Meşhur mütevelli suyu 
Alemdağı köyüne kadar 

getirildi 
Bir yandan İstanbulun memba 

sulanrun ıslahı faaliyetine devam 

olunurken diğer cihetten de yeni 
menba sulan bulunmasına bunla. 

bunların şehre isaline çalışılmak. 
tadır. 

Bu cümleden olmak üzere tls. 
küdarda bulunan ·Mütevelli> su. 
yunun, •Ta§delen• suyuna mua. 

dil ve hatta daha nefis olduğıı an.. 
!aşılmıştır. Bunun üzerine Üskü.. 

dar Kaymakamı Bay Lıitfinin de. 

Pire ve Atine mutelit
leri de «Fuvar müsaba. 
kaları» na çağın 1dı 
Fut'bol federasyonu, antrenör 

Hores'i İzmir bölgesi emrine dai. 
ml olarak vermeyi kararlaştır • 
mıştır. 

Antrenör, birkaç güne kadar 
Ankaradan hareket ederek İzmi.. 
re gidecektir. tzmire gelir gelmez 
Fuar müsabakalarına girecek 
muhtelit takım kadrosunu çalış. 

tırmağa başlıyac;ktır. 

Antrenör Hores'ten başka, An
k:ıradaki antrenôr kursunda staj 
yapan namzetlerin içinde en iyi 
muvaffakıyet gösteren bir moni. 
törü de futbol federasyonu İzmir 
bölgesi emrine verecektir. Bu mo
nitör, antrenöra yardımcı olarak 
çalışacaktır. 

Fuar zamanında lzmirde ecnebi 
ve yerli takımlarla müteaddid 
müsabakalar icra olunacaktır. Ez. 
cümle, futbol federasyonu, Eylıi.. 
lün ilk haftasında Pire veya Ati
na muhtelitini İzmirde iki maç 
yapmak üzere davet etmi~tir. 

Yine Fuar günlerinde lzmirde, 
İstanbul, Ankarn ve Trakya muh. 
telitleri arasınd3 federasyon ku
pası müsabakalan yapılacaktır. 

-·--<>--

* İspanya ile hükı'.ımetimiz a. 
rasında aktedilecek olan yeni ti. 
caret muahedesi müzakereleri il<. 
mal olunmuştur. 
İmza merasimi yakında Anka. 

rada yapilacaktır. 

* İngilterenin Lonclra O'niver. 
sitesi profesörlerinden doktor 
Benhan, hayatı ucuzlattırma ted. 
b irlerini tesbit etmek üzere mü. 
tehaıısıs sıfatilıe Ankarada tedkik. 
!ere başlamıştır. 

lfileti ile, ·Mütevelli• suyu, Alem. 
dağı köyüne isal olunmuştur. Bu. 
radan günde 50 ton su alınacak. 
tır. 

Bu suyun, ileride Üsküdara in. 
dirilmesi de düşünülmt'ktedir. 

Fikir ve == . -== san'at~: - - --
Resimde edebiyat 

Yazan. Elli Naci 
Gün geldi ki ressam, şairane 

olsun diye eserini edebiyntla süs. 
!emek ihtiyacını duydu. Şiirin 

mevzuunu kendine örnek yaptı 

ve eseri kIDlısınd~ istiğrakn da. 
lan seyirciyi mcsteW, bayılttL 

Gök, bulut, gurub, na·ı, işve, ihti •. 
ras ve mutlaka bir aşk veya fazi. 
let hikayesi, kolay<a takdiri üze. 
rine çekebilmek için ressamın e. 
l'erinde yer aldL Bunu beğenerek 
seyredenler, her san'atin kendine 
mahsus bir meV2UU olduğunu, 

burada budala ressamın çizme. 
den yukarı çıktıl:ını veya çizme. 
nin topuklan hizasınd> kald ığını 

dilşüıımediler bile. 
Düşünmt-diler ki, \'e bilmiyor. 

lardı ki rengi kel ime yerine kulla. 
narak allı, y~illi kelimeleri sıra. 
lıyarak r enkten kafiyeler ini bez. 
üzerine kondurma!.< istiyl'n res -
sam, söyleyeceği ieyi olmıyan ve 
silk6tu kendine revil ::örmediği i
çin mütemadiyen bir kelime ka.. 
labal.ıtı ile konu~mağa kalkışan 

bir gevezedei farksızdır. 
Ve bilmiyorlardı ki asırların 

diline persenk ettiği l\fonaliza'nm 
o meşhur ilim tebessümünden 
ziyade koca sakallı Leonardo ese •. 
rinin yapısına. konstriiksiyonuna 
elıemmiye tvermiştir. 

Halbuki resimde edebiyat ara. 
yanlar, konuşacakını j gibi, yil • 
rüyecekmiş gibi, çerçevesinden 
dışarı fırlıyacakmı' gibi a<emi in. 
san gözünü aldatan resimlerle, 
akşamıiı erguvani sularında ür • 
peren, ayın on dördii gibi, !'Ur to .. 
pu gibi sarışın yavnıcui\a ilk hi •• 
cabın penıbelikll'rinı boyayan Şa. 
bas'a meftun oldular. 

Onun i~indir ki eserinden ede. 
biyatı kovarak, hendeseyi yerleş. 
tiren Sezan'a dudak büktiiler. İş • 
te resimden 5airnnelik istemek 
itiyadı o zamandan kalmıştır. 

Zurnada pe~rev beklemiyenler, 
resimde miistefililtiin f&ilün ara. 
dılar 

R~nıio ga)·esinin, renk \·e çiz ... 
gi ahenginden ibaret oldnğunu 

anlamamazlıktan ı:eknle-r için bu 
edebiyat faciası yi\zlercc sene da. 
ha devam edebilir. 
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Şehir Meseleleri 
içki sarfiyaiını nasıl 

arttırabiliriz 

He r lokantada da 
şarab bulunmalıdır_I 

Hükfımet, içki satılan yerlerden 
bey'iye resmini kaldırarak, bu • 

nun yerine daha ucuz bir resim 
Vekaleti, bu m<!sefo hakkında bir 
kan\l!ll layihası hazırlamaktadır. 

Kamutayın yaz tatilillden evvel 
bu layihanın çıkmak ihtimali 
mevcuddur. 

Bu layiha hazırlandığı bir sıra. 
da, içki satış şartları hakkında a. 

lakadarlardan öğrendiğimiz !ikir. 
!eri bir araya getırerek a:ıağıya 

yazıyoruz: 

İÇKİ SARFİYAT(Nl ARTIRMAK 
İÇİN ÇARELER 

rap vermek için İnhisarlar idare.. 
sinden izın almak mecburiyetin. 
dedir Bunun muamelesi uzwıdur. 

Bunun ehemmiyeti yok, falı:at 

bu imi aldM<tan sonra, lokanta 

sahibi, he rsene İnhisarlar idare. 
sine bey'iye resmi verecektir. Bu 

resiın, içki sarfiyatını tahdid eden 
bir harekettir. 

Eğer ortada böyle bir tahdıd ol. 
masa, her lokantada §<irap bula. 

cağız. Ha}buki muayyen lokan • 

talardan başka. hiç biar yerde şa. 
rap yoktur, 

Şarap satmak için lokanta sa. 
hibi İnhisarlar idaresinden müsa. 

ade alacağı gibi, her sene de dün. 

ya kadar bey'iye resmi vermek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

HER LOKANTADA ŞARAP 

Avcll~k 
Cazeteler ökse ve kapanla 

kuş tutmanın yasak edildiğini 
yazdılar. Bu yasai(ın an·ıl:.rı 
değil de kuş dü~ınanı yaraına:ı: 
m ahalle çocukLtrııu aliikadar 
ettiğine şüphe yok. Yani sehir 
içinde yaşamaklıı kısmen" eh
lileşmiş olan kuşların selamet 
ve emniyeti namına alınını~ 
bir tedbire benzem ektedir. Ca· 
mi avlularında ct>m iyet h a lin
de yaŞ1yan musalli güver cin
lerin hayatım sigortala mak ve 
cana kıyan yumurcaktan cina
yet arzulanndan uzakla tır -
mak gibi güzel, sevabh ve ter 
biyevi bir neticesi de vardır. 

Gerçi yine saka, kanarya gi
bi kuşlann ka(ese g irmesin e 
mini olmak miimküıı deği~ e 
de kafes chşındakilerin hürri
yetini düşünen böyle bir bayır 
işine sevinmekten kendimizi 
alamıyoruz. 

Yalnız kanadlı hayvan lar i · 
çinde kelebeklerin h ü rriyet i 
düşünülmüş olmadığ ı gibi ba
zı esnafların zaruri sinek a vla 
yışlanmn bu hesaba dahil olup 
olmadığına dair bir i~arPt de 

İıı:ıhisarlar Umum Müdürlüğü, 
bir taraftan içki sarfiyatını artır. 
mak için neşriyat fllhesi vasıta. 

sile propaganda yapmaktadır. 

Bilhassa şarap sarfiyatının art • 
masına ehemmıyet verilmekte • 

dir. Bu işler için Fransadan geti. 
rilmiş olan Fransız mütehassısı, 

şarap sarfiyatını artbrmak için 
çareler aramaktadır. 

BULUN. IALl HALK FİLOZOFU 
Halbuki, her lokantada, her ga. !============== 

y oktur. 

Vakıa, istatistiklere göre şarap 
sarfiyatı artmaktadır. 936 sene_ 

sinde Türkiyenin şarap sarfiyatı 
600 bin !tireyi tecavüz ediyordu. 
Halbuki birkaç sent' evvel şarap 
sarfiyatı daha azfü. Sarfiyatın ço. 
ğalmasındaki sebeb, iyi cins ~a
rapların piyasada artmasıdır. Bil
hassa İnhisarlar idaresine aid 
fabrikaların çıkardığ1 şarapla 

piyasada büyük rağbet görmt'k • 
tedir. 
Şarap $arfiyatını daha >.iyade 

arttırabiliriz. Bu mümkündür. 
Fakat Inhisarlar idaresi buna ça. 
rele ararken y!nr. kendi elile, 
şarap sarfiyatını hhdid ctt.ğinin 
farkında değil midir~ 

Böyle bir suale hiç hayret et • 
memek lazımdır. İzah edelim; 

Bir lokanta, müşterilerine şa. 

zinoda şarap ve E:ı:ör bulunma • 

lıdır. Her lokanta ve gazinolarda 

İnhisarlar. idaresinin içkilerin! 
bulmak kabil de1\ildir 

İçki sarfiyatını tahdıd eden 
mevzuat ortadan kalkarsa, tnhL 

sarlar idaresinin de içki sarfiyatı 

artacaktır, Neden bir kahvede, 

soıhlı likör bulunmasın.~ Kahve. 

!erde çay. kahve, gazozdan başka 

bir şey yoktur. Halbuki her kah. 
vede müşteriye sodalı vermut 
vermek adet olursa sarfiyat daha 

ziyade artacaktır. Bundan İnhi. 

sarlar idaresi ist,fade edeceği gibi 

İnhisarlar idaresln~ meyva satan 

tacirler de istifade edecekle~dir. 

İçki sarfiyatını nrtt,rmak için 

çare arayan Fransız mütehassısL 

nın bu mesele ile meşgul olmasını 
isteriz. 

Mektub kaça k ç ı ları 
--··---

Bilet 
Gişelerini 
Soyanlar 

Deli Da vid 
Tev k i f edi'ldi 

Akay ve Haliç ~ırkctlerini· 

Köprü i*elelerindek, bilet gi • 
şelerinden ikisinin tavanları d( 

!inmek suretile açılmış ve karı..
tırılmış olduğunu ve bu ışi kors ı 

Davld isminde 'bir sabıkalının te -

vi.kilel Moiz lsmind küçuk bı 
çocuğun yaptığının anlaşılara 

ikisinin d yakalandıgını az · 
mıştılc. 

cDdb namıle maruf olan v 
hakikatte muzır bır zekiı ve şey. 

tanele sahıb olduğu bu hiıd:se il• 
anl311lan Davıd ilt' 1<5.ciık hırsı 

arkadaşı dün Müddeiumumıliğ< 

teslim olunmuşlardrr 
Bira ve şarab 
Heryerde kadehle 
Satılacak Zabıta, gümrük ve jandarma me-

David ve Moiz, Akay !?iııe•ıııdt ' 

aşırdıkları 60 l.tayı lk~:ırken de. 
nize düşürdüklerinde { ) ısrarda 

devam etmektedırlcr! .. Bu h~sus~aki müsaade murları da postaya yardım edecek 
dun alakadarlara 

bildiri ldi 
Bira ve şaraplann her yerde 

kadehle de satılabileceği dün İn. 
hisarlar Umum Müdürlüğünden 
şehrimizdeki aliıkadarlara tehliğ 

olunmuştur. 

Evvelce, bu gibi satışlar ıçin 

meşrubatın kadehle :Stimali caiz 
olan mıntakalar hükıimetce tayin 
ve tesbit olunurdu. lçl!'de az is -
p irto bulunan bira ve şarap, bu 
kerre, tahdid haricinde bırakıl • 
mıştır. 

Bu suretle badema, her istiyen 
dükkan sahlb:, usulen, İnhisarlar 
idaresinin alacağı a! bir resim 
mukabilinde !<cndisine verilecek 
olan ruhsat tezkeresi ile kadehle 
arap ve bira satabileı:ektir. 

Üzerinde kaçak mektub çıkandan 
ceza alınacak 

iki misli 

Şehir ve kasabalarımız arasın. 

da işliyen otomobil ve otobüsler. 

le maktub kaçakçıJığ, yapildığı. 

nın nazarıdikkati celbetliğini yaz.. 
mıştık. 

Bu hususta Nalı& Vekfıleti, El-

kı bir tedkikat yaptırmıştır. Bu 

ted'kikat neticesinde yeni tedbir. 

ler alınmış, zabıta ve gümrük 
memurlarile jandarma teşkilatı. 

na da bu türlü kaçakçılıkla mü • 

cadele için emir verilm~tir. 

Üzerinde ıkaçak mektub bulu • 

nanlardan ikı misli ceza alınacak. 
tır. Bunun yarısı, yakalıyan me. 
mura verilecektır 

Diğer taraftan posta ve telgraf 
Umum Müdürl~ü. yeniden bir. 
çok nahiye ve hatta köylerimizde 
posta meı'kezlen tesis etmeyi ka. 
rarlaştırmıştır. Aynca Poırtaha • 
rn:Jerdeki •Köy posta sandıklan• 
da yenileştirilecektir. 

Postaların, tren ve vapur uğ • 

rağı olmıyan yerlere en kısa va. 
sıta ile gönderilmesi esası da ka. 
bul olunmuştur. 

Müddeiumumılık Davıdı tevki' 
etmiştir Moiz yaşının küdiklii 
ğünden serbffi bırakılmıştır 

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN 
GAZETELERDEN BiR RİC"ASl 

Bu hadise müııaseb~tile Eınni -
yet müdürlüğünden bütün refik
lerimiz meyanında gazctemize de 
tıir meklub gönderilm~tir Bu 
mektubda şu ricada bulunulmak. 
tadır: 

Son Telgraf gazetes. yazı i~leri 

müdürlüğüne 
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ciki gün ('vvel Köprüde Halıç 
!ı;kelsile onun arkasındaki Akay 

~elesinin bilet g~lerınin üst -
!erinden içeri girilmek suret:le 

açılmış ve karıştmlmı olduğu gc. 
rülmüştür. Vak'anın tanına gö· 

re bunun ufak ya ta bıı: \ ıculc 
tarafından ;yapıldığı ar.!aşılmı~ vu 

tahkikata ba~lanmışt•r H&dise 
şudur: D~lbü ~'ONLOJM 

YAZAN 
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- HaY1r hanımeiendL Bilseniz 
halimden nekadar memnunum.. 

Bol bol okuyor, bol bol yazıya • 
rum. Her türlü gaileden ve gürül
tüd&ı uzağım!. Şehir hayatı bana 
pek cazib gelmez. 

- Bol bol yazıyorum! dediniz. 
Eser mi hazırlıyorsunuz? 

Nazan dikkati celbedecek ka -
dar mü'balağalı bh t~ı~şla red -
detti: 

- Hayır, eser hazırlamak kım 
ben kım. Bazı mekteb kitabları 
Yazmak gibi basit bir tecrübe .. 

- Muallim mısiniz?. 

- İdim. Şimdi çekildım. 
Bedri Bey mütemadiyen 
-- Ka.kalım! 

Diye işaret ediyordu. Kalktık. 
Liııkin meclisine doymuş değildik. 
Konuştukça açılıyor, açı!dık~a tat. 
lılaşıyordu. 

Bizi kapıya kadar teşyi etti. 
Kendisini şehre davet ettik. Ba • 
bamla tanışmasını sö;·Jedim. 

- O §erefi kazanınağa çalışa -
cağım! 

Dedi. 
İşle lbôyle Semracığım. Bak sa. 

na adeta roman kadar uzun ve 
oldukça heyecanlı bir mektub 
yazdım. 

Şimdi .bu satırları okuduktan 
sorrra sormak için sabırsızlandığın 
suali cevablandırayım. 

Biliyorum.. Diyeceksin ki, bu 

ne altıka ibu ne üstüne düşüş İl •. 
han .. Bunlar pek sıkıntısı ile ka
rışıık bir tecessüsün meydana ge. 
tirdiği hareketler değil.. Yoksa 
(köşklü çiftlik) sahibi sana pek mi 
cazib geliyor. Abayı yaktın mı? 
Yanında imişim, yüzünü görü

yormuşum grbi biliyorum ki, .bu 
suali sormak üzeresin, hatta sor. 
dun .bile .. 

Geçen defa inkar etmiştim. Bu 
sefer de iliı:ıııf etmiycceğim.Yalnız 
hakkında verdiğim bütün menfi 
hükümleri sildiğini söyliyeceğim. 
Va!kıa sureti kabulümüz hiç de 
ktbarca değildi. Lakin naoıl an. 
la tayım sana Semra? .. Bır' türlü 
ifade edeml»orum; üzerimde Öy· 
le bir intıba bıraktı ki bu adam, 
nefretle kanşık bir takım hisler · 
duyuyorum. Llkin nefret'~ süt 
beraberlik olan bu duygular nef_ 
relin tamamen aksi . 

Zaman zaman sebebli c~ebsiz 

hiddet duyuyorum. Affetmi) o -

rum. Sonra o şakaklan beyazla • 
mış hafif dalgalar başı kalkık ve 
gözlerinin manas.nı tamamlıyan 

kaşlarile ve gülmeyen yüzile kar. 
şunda dikiliyor. 

O zaman .:yüzümdeki sert hat • 
ların gevşediğini, içimdeki hid • 
det ve nefretin silindiğini hisse • 
diyorum. 

Biraz araştırırsar. nefrete de, 
hiddete de affedip sempati duy • 
mağa da hakkım olmadığını sen 
de teslim edersin. 

Garib bir şey işte Semra .. 
Şimdilik bunlar~n izahını ve 

tahlilini isteme benden 
Artık mektuıbumu okumaktan 

gözlerin yorulmuştur. Pek uzun 
yazmasını sevmed; ğim halde biL 
mcm neden' Ondan bahsedeceğim 

zamanlar uzu11 uzun konuşmak, 

uzun uzun yazma1< istıyorum! 

Yah·arırım alay etme Semra .. 
Annem babam gözlerinden ö • 

püyorlar. 

Ben biran evvel gelmen temen
nisile yanaklarından doymak <ıiL 
mez bir işt!yakla öpüyorum. Toın.. 

tisin selamını söyl<?meğe lüzum 
yok tabii. Mektubunu. telgrafını 

ve nihayet seni beklıyorum ca -
mm kardeşim. 

İlhan 

• • NIÇI r· YAŞARIZ 
Suad Sadiııhı defteri
ne yeniden yazdıkları 

Karanlık geceler, aydınlık sa. 
nılan gündüzlere ilmiklcn!yor, 

günden atomlar haftaya teşkil e. 

diyor; her geçen gün ve hafta b;r 

fare glıbi ömrümüzden bir parçayı 

kemirmekte.. 

Y~yoruz. 

Niçin yaşıyoruz? 

Bu suali hangi insan kendine 

sordu ve bu suali hangi insan yi. 

ne kendi cevablandırdı, 

buna muktedir oldu? .. 

Hiç!.. 

yahud 

Belki de yarın ölüme çare bu
lacak olan insan kafas1 bu çok ba. 
sit görünen muadeleyi çözme1'ten 
lcizdir. Zaten ıiciz olmasaydı, 

doğumla ölüm arasındak; hayat 
denilen kısa nümayişin izahsızlığı 
karşısında çıldırırdı. Hiçbir ~eyin 

sonunu düşünmek istemediğimiz 
giılıi ömrümüzün de donunu dü • 
şünmeğe yanaşmyoruz. 

Halıbuki nekadar üzerinde du • 
rulmağa layık bir mesele .. Beş 

dakika sonra ölmiyeceğimizi kim-
1 se tem:n etmiyor ve,. biz nıuhak. 

kak bir gün için öleceğimiz; bili. 
yoruz. Bir anda toprağın en s.. v _ 

diğimiz vücudleri örttüğünü gö -

rüyoruz. Ayni akıbetın bizim için 

de basit 'bir mizansen fart il<" hazır 
olduğunun farkındayız. 

(Devamı var) 

Dünkü gazetelPrdc bu vak'anın 
resimlerle m:ıhalleri göster lmcl< 

suretile 'biiyük bir soygun vak'ası 

mahiyetinde neşredildiğ gbrül -

müştür. Bıı ve bu glb: ufak hiid!. 

seler karşısında i§i büyültcrex ve 

heyecanlandırarnk lıir roman cl
bi geniş neşr.yat yapılmasını mu. 

vafık görmem. En iyi hareket 

val<:'a~-ı olduğu gibi gösterm<>k ve 

lüzumsuz heyecan vermemek ol . 

Bu ve buna mümasil vak'alarda 

daıma yapı.an mübat .. ;,~L r.eş• i -

;yatın iyilıkten ziyad~ asayiş ba-

kımından zararlı izler bırakt ğ.nı 
ifade ederım. Bu yazımı ga.:e -

ten ızde ay en v:ızı1 ma nı rica -tf

derim.• 
ista~ul F.rr ıv t mudurıl 
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Kalbsiz Ana • • 
biliyor musunuz? ra n l ı g Ün 1 e rinde 1ngi1-1 Yazan: R 1. Göksel 

"Borgor~:P öd:!~~~k~~kat terenin Uzak Şarkta •. 
._,..,an Lamia, üçüncü k>ocası 

Bay Hayriyi kaybedeli, henüz 
dört ay olmamıştı. 

Bay Hayri, hayır sever, kendi 
halinde, babacan bir adamdı. Ak. 
§anıları geç vakit işinden evine 
dönen Bay Hayri, eşinin vırvırın. 
dan bütün gün yorulıın kafası ve 
vüeudü, hırpalanır, daha fazla sar. 
sılırdı. 

Müflis adam anlatıyor Her istenildiği zaman istifade 
• .' .. 

ye gidildi İşe başlıyalı beri dört 
sene geçıni§, bu müddet zarfında 
200,000 liralık iş yapmışım. edilebilecek bir ittifak hazırlaması Sabahları, sanki Bay Hayri'nin 

rahatını kaçırmak için icad edilen 
incir çeıkirdeğini bile dolduramL 
yacak! Ufak meselelerle, patırtı, 
gürültü ve vırvırla gözlerini a • 
çardı. 

• Müflisin borcu 90,000 İngiliz li.. 
rasından fazladır. 

Alacaklılar mahkemeye müra • 
caat etmiş, müfEsin malları tasf!.. 
ye edilmiştt. İflasından evvel 8000 
İngiliz lirası borçlanarak lılr ev ve 
toprak almıştı. Yine 17,000 lira ve. 
rerek başka bir yer daha alıyordu. 
Bu işler hep o başiangıçtakı 200 li.. 
ra sermaye ile oluyordu. 

en ta b i i ·h ô: d i s e d i r ! 

İngilterede ülas eden gene bıı 
adam bugünlerde Londra gazete.. 

!erini kendisile çok meşgul edi • 
yor. Peter Körnis ismindeki bu a. 

damın şayanı dikkat bir sözü var: 
- Ben, diyor, iflas ettikten son. 

ra da zengin olabilirim!. 

Bu artık bir hulya mıdır, yoksa 
olacak birşey midir?. Fakat müf. 
!is mahkemede kararı dinliyerek 
çıkarken etrafındakiler~ böyle di.. 
yormuş. Gene adam şunları an. 
!atmaktadır-

- Dört s.ene evvel 200 İngi , iz 
lirası sermaye ile işe başlamıştım. 
Evvela ucuz evler yaparak hun • 

!arı kiraya vermek suretile para 
' kazanıyordum. Bıınları işçiler için 

yapt .rıywdum. t~ büyüdü. Devam 
" 'b .l3eydi • ' n 200,000 İngiliz 

!. ı kazanacaktım. Ben muvaf • 

fak olacağım sırada alacaklının bi. 

ri 300 İngiliz lirası istedi. Bunu 
ben veremeyince diğer alacaklılar 
müracaat etti. Nihayet mahkeme. 
~ 

- Niçin, gidemiyor muşsun?. 

İcra hlikıiml Petere ~unu sor • 
muştur: 

- Siz kendinizi çifltik kahyası, 
arazi alım satımı ile iş görür, şir. 
ket işlerine bakar bir adam olarak 
rn• t a nıtıyordunuz? 

Yalnız çiftlik k5.hyası oldu • 
gur.·u söylerdim. 

- Demek iki üç türlii iş gördü.. 
ğünüzün söylenmesini istemiyor. 
sun uz. 

Buna karşı müf! l3 biqey söyle. 
memiştır. Hiikırı tekrar söze baş. 
lıyarak: 

- Sizin tatbik ettiğıniz kaidenin 
ne olduğu anlaşılıyor: K~ndi muh. 
taç olduğunuz şeyi başkasına sa_ 
tıyordunuz. Oradan aldığınız pa. Geçen gün bir Ingiliz gazetesi İn-1 
ra ile borcunuzu iıdiyeceğinizi ü.. gilizlerin Avrupada harb çıkacak 
mld ederken alacaklılarm zamanı ve İnglltere de bu harbe karışacak 
geliyor, size de bırşey kalmıyor. diye endişe etmeleri yerinde ol -
du. madığını yazarak aşağı yukarı 

Müflis mahkemeden çıktıktan şöyle diyordu: İtalya m> harbede. 
sonra yanındakillre : cek?. Buğdayı haricden a_lıyor. Bir 

- Ne yapalım? Demiş, bence a. çok İngiliz lirası vererek harie -
lış veriş böyledir!. den buğday getirtmeği! mecbur -

Söylendiğine göre tasfiye netL dur. Almanya mı harbedecek? ... 
ceslnde eline para geçeclğinden O da harieden bu!lday getirtmeğe 
çok ümidvar görünm=e:::k.:..:te:::d:::ir:::·'.:_:; __ ..:m=ec_b_u_rd_ur_. _D_ı..:.şa_r_ıd_a_n_..:Y_i;;..y_ec_e..:ğ_i 

Bir 

lstenmiyen yahudi kızı 
sürü yahudi içinden seçilen ve İngiltere

nin istemediği bu kızın .. 

Kurtulması için ne lazım? 
İngilterede Marya Sterk isminde yirmi dört yaşlarında bir 

Yahudi kızının vaziyeti İngiltere hükumeti için bir mesele 
olmuştur. İngiliz gazetelerinin :razdığına göre İngiltere Dahi
liye Nezareti bu Yahudi kızın Ingilterede kalmasını muvafık 
görmemiş, kendisinin hudud harici edilerek Fraru;aya gönde
rilmesi için teşebbüs edilmiştir. Marya ı:;terk İn~ili:ı: zabıtası 
tarafından pasaport verilerek vapura bindirilmiş, fakat Fran
saya gidince bu sefer de Fransız hükumeti bu kızı gerisin ~e
riye çevirmiştir. Kız esasen Avusturyalıdır. Fakat Yahudi ol
ması ve Yahudilerin Avusturyada ne halde bulundukları ma
!Um olması hasebile oraya dönmeyi hiç istememektedir. Kendi 
istemediği halde onu nasıl olur da Avusturyaya yollamak ka
bil olacak?. Diye İngiltere hükumeti uzun uzadıya düşünmek-
tedir. Kızı Avusturyaya yollamak kabil olmıyacaksa da mallım 
olan bir cihet varsa o da kendisinin İngilterede istenmediğidir. 

lflcvamı 7 inri ,.,hifemizde) 

- İşlerim var Hatta, çok geç kaldım. Nerede 
ise şimdi heyeti tahririye müdürü haber gönderır .. 
Hdyd i iş e . . de:' 

- K.ru o? ... Ben ondan sana izin alırım! ... 
Refik, bırdenbire yerinden fırladı: 
İşte, bunu yapma .. . Bu saniye~ kadar yaptık. 

!arın yetişir ... Bak, hiçbir şeyine ses çıkarmadım ..• 
- Neden ccnım? ... 

- Olmaz .. Kat"iyyen ... Kat'iyyen olm•z' 
- Ben gid~r. dışarıda heyeti tahririytı müdll. 

rünü sorarım .. . 

- Rica ederim Nim et... Hem bu gazeteden çı. 

kar giderım, hem de bir dahıı. benim yüzümü gö. 
remezsin. 

- A.. A ... Şuna da bak. Ben şimdiye kadar 
ıeslmi çıkarmadım, sustum ... Diytı mi böyle kafa 
tutuyorsun? ... 

Nimetin rengi hemen döndü, ağzı mahalle ka. 
nlarınınkine çevrildi ve yine işaret parmağı hava.. 
da sallandı: 

- Şimdi ha ..• 
Rafik baktı. İş yine sarpa sarıyor! Ve .. Bu sıra. 

da Ferhunde bir baş dönmesi içinde yerinden kalk. 
tı: 

- Allaha ısmarladık ... 

Ed ebi Roman 
No.27 

Ve ne garib ki, Ferhunde, malbHnın köşesini 
dönerken adımlarının zayıfladığını, gözünden bir 
damla yaş aktığını hissetti. Bu hüsran yaşı ve in. 
klsardı. Gazeteye ne taze ve zengin ümidlerlc gel. 
mişti. Ne acı bir intıba ile dönüyordu! Birbirlerine 
bir defa bile: 

- Seni seviyorum ... 
Diyemediler. Bu söz ikisinin de dili ucunda kal 

dı. Eğer, Nimet beş on dakika daha gecikmiş olsay. 
dı, hem bunu söyliyecokler, hem de gazete sahibi. 
nin misafirden misafire açılan merdıveıı başındaki ' 
odasının boşluğu içinde aşkın ilk kızgın damgasını 
bir alev parçası gibi dudaktan dudağa vuracaklardı! 

Diyerek ve cevab beltlemeksWn odadan dışa.. 

rıya ç;ktı. 

Ferhunde'nin pek hazin ayrılışı Nimet'i ne ka. 
dar memnun etmişse Refiki de o kadar üzmüştü. 
Zihni karmakarışıklL Nimetin artan tahriki karşı. 
eında daha. başka blrşey düşündü: 

ekmeğin buğdayını getirtmeğe 

mecbur olan memleketler herhaL 
de kolay kolay harbe karar vere. 
mezler. 

Bu İngiliz gazetesinin yazdığı. 
nı •Son Telgraf• hul5sa etmiş ve 
İngilterede Avrupa kıt'asının iş • 
!erine dair neler düşünüldüğünü 
aşağı yukarı o gazetenin şayanı 
dikkat yazısından alarak anlatmış. 
tL 

Londra gazetelerinden Evening 
Standard Avrupadı harb olmak 
ihtimallerini tahlil ederken İngl. 
!izlerin çıkacak harbden korkma. 
mamalarını söyliyerek şöyle di • 
yor: 
Başka nasıl hır harb tehlikesi 

vardır?. İspanya yüzünden bir 

harb çıkabilir mi"! ~'ranko uzun 
zaman İspanyayı elinde tutamı. 
yacaktır. Hatta eğer bütün kar~ı
sındaki düşmanlarını yenmeğe 

muvaffak ol'a bile daha yakında, 
yanında bulunan dü~manlarile uğ. 
raşmağa medbur kalacaktır. Ken. 
disile beraber harbedenler arasın. 
da, kendi saflarında Jüşmanı var. 
dır. Valansiya ile Barselona ile 
işi bitirdiği dakika kendi adam • 
!arı arasında'ki düşmanlar ken _ 
dilerini göstermeğe başlıyacak • 
!ardır. Çünkü Franko İspanyollar 
için milli bir reis olamıyor. Çün. 
kü haricden o kadar çok yardım 
görmüştür ki yabancıların bu yar. 
dımı onu milli bir reis olmaktan 
çıkarmıştır. Franko İspanyol miL 
!etinin gururunu tahrik etmek is. 
tiyor. Fakat yahancıların süngü • 

Yazan: 

leri arkasından ,;öz söylüyor. O • 
nun için vatandaşlarına söz söy. 
!erken sözleri tesirsi~ kalmakta _ 
dır. 

Uzak Şarka gelince· Acaba U. 
' zak Şarktaki harb yüziınden İn. 

giltere için bir tehlike çıkar mı? 
Hayır ... Çünkü Japonlar Uzak 
Şarkta İngiltereye karşı daha uy. 

sal bir vaziyet alacaklar, daha an. 
laşmak lstiyecek!erdir. J nponlann 
bundaki menfaatlerini kendilerı de 
anlamaktadırlar. Çin pazarını İn. 
gilizlere kapamak Japonlar için 
karlı olmaz. Fakat o pazarı İngl • 
!izlerle beraber taksım edeı !erse 
o zaman daha karlı çıkarlar. Eğer 
Çin pazarını İngilterey~ karşı ka. 
pamak isterlerse bunu ancak bü. 
tün Çini ele geçirdikten sonra da 

muhafaza edC'bilmekle yapabile • 
ceklerdir. Halbuki bu iş de pek 
büyük bir işdir. 
Almanyanın Uzak Şarktaki mev 

kiine gelince; Almanlar ellerin • 
den geldiği kadar çalışarak Çinin 
büsbütün Japonların eline geç • 
mesine mani olmak _istiyorlar. Bu 
nun gibi Çin paz3Cının İngilizlere 
karşı büsbütün kapanması ihti • 
mallerinin de önüne geçmek iste. 
dikleri anlaşılıyor. Çünkü Çin 
pazarından İngilizleri çıkaracak o. 
lan Japon kuvveti Almanları da 
oradan çıkarabilecek demektir. İş. 
te bunu düşündükleri için Alınan. 
!ar Çinin büsbütün Japonların e. 
!ine geçmesini östemediklert gibi 
Çin pazarının da İngilizlere karşı 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Bu yorucu hayat, onu vaktia • 
den evvel yıpratmış, kırk bir ya. 
şında, yaşlı deneıniyecek bir çağ. 
da, hayata gözlerini yummuştu. 

Geriye, karısı Lamiadan başka, 
on yedisine basan üvey kızı Naza. 
nı da yetim! bırakmışti. Nazan, 
sarı lepiska saçlı, uzun boylu, ma. 
vi gözlü, ufacık ağızlı, narin ya. 
pılı hassas bir kızdı. 

Gene kız, üvey babasını kaybet.. 
mekle, ikinci defa yetim k•lıyordu. 
Zaten, aısıl babasım da bilmezdi, 
kendi doğmadan evvel ölmüş, ha. 
yatın acı cilvelerinden i.!kini doğ. 
madan evv.el tatmıştı. 12 yaşına 
kadar Bay Hayriyi kendi öz babası 
sanmış, hakikati ancak on ikisin. 
den sonra öğrenebilmişti. 

Genç kız, üvey babasına kendi 
babasından çok e:özvaşı dökmüştü, 

anasından ziyade o, kaybolan bu 
iyi, temiz yürekli adama ağlamış.. 
tı. 

• • 
Turhan otuzun1a, içtiği zaman 

burnunun önünü göremiyen kaba 

fakat paralıca bir adamdı. Zevk ve 

ihtirası için her fedakarlığı ya. 
pabilecek, bilinmiyen, düşük bir 
karakterin sahibiydi. 

Genç kıza karşı, zoraki b'r iste. 
ği, tahakkuku imkansız bir ar • 

zusu vardı. Onu ele geçirmek için 

yor, hislerini okşuyor, söz üstüne söz veriyor: 
- Sevgilim. Akşama muhakkak gelirim ... 

- Hiç mi itimadın yok bana?. Eminol ki, seni 
çok seviyorum. Fakat annemin ölümü, işlerimin 
çokluğu arada bu fasılaya sebeb oldu. Hem zaten bu 
akşam gelecek, onıhn sonra, her akşam seninle be. 
raber kalacaktım ... 

Etem izzet BENiCE 
- Haydı yavrum. Bırak beni. Bak, saat üç ... Da 

ha hiçbir şeye elimi sürmedim. Sonra, akşama mat. 
baaya gıder, kime ne derim?. 

Haydi sokağa çikalım. 
Dedi. Başka çare yoktu. Sokağa çıkmak. Hatta, 

konağa gidebilecek gibi görünmek, sokakta yakayı 
Nimetin elinden usulcacık kurtarmak lazımdı. 

Nimet bu teklife: 
- Peki ... 
Dedi. Refik, hemen zile bastı, hademeyı çağırdı: 
- Efendım? ... 
- Pardesümü, fesimi getir?. 
- Başüzerine ... 

••• 
Sokağa çıktılar. Yavaş yavaş Sirkeciye indil-er. 

Refik bütün ikna kuvvetlerini sarfediyor. Nimet ıs. 

rar gösteriyor. 
- Bir otomobile atlayıp, doğru ·Bebek• e gL 

delim ... 
Refik. cepheden reddeotmiyor. GerLere sarkı _ 

Oooh benım, güzel Nimetciğim .. 

Keşki, bu kanaryalığı daha evvelden yapsaydı 
da salak gibi Ferhundeyi kaçırmasaydı ... 

- Gideyim değil mi şekerlm?... Akşam beni 
beklersin. Hem bu akşam erkenden çıkarun 

li'Akat. nafile gayret. Nimet bunların hiçbirin,. 
kanmıyordu. En son, teklif etti: 

- Refik, yalnız bir şekle muvafakat ederim 
Gideceğin yerlere beraber gidelim. 

Ben; otomobilde beklerim. Sonra, tekrar maL 
baaya döneriz. Çıkınca da doğru konağa ... 

- Yoo ... Yoo ... Bu hiç doğru değil. Öteye berL 
ye nasıl beraber gireriz? 

(Devamı var) 

-
çok uğraşmış, fakat bir türlil ga. 
yesine varamamış; yaldızlı keli.. 
meler, kandırıcı vaidler, Nazanl 
kanduıamamıştı. 

Gene kızın, hayalinde yaşattığı 
erkek, hiç de Turhan değildi. 

• • Turhan kendisine, yeni bir uıııid 
ışığının doğduğunıı umdu!. Dııl 
kalan Bayan Umh vasıtasUe, Ni
zana pekila malik ol&bi!irdi! ... 

Artık, Turhan iltifatlarını LA· 
mlaya savurıruya başlamıştı. pek 
tabii, dul kadını ele geçirebilınelc. 
90k kolay olmuştu. 

• • 
Nazan Turbanın anasile evle • 

neceğini duyunca, anasına bir gilı1 
kapalı bir şekilde, bu işten vaıgeÇ
mesini anlatmıştı. Yaşlı ana !o~ 
na, pervasızca şu cevabı verıniştı. 

- Sen ne karışıyorsun, sana 1• 

miskin!. Turhanın iltifatlaflll1 

kendine mi sandın budala?!. diye. 
hakikat için çırpınan genç kızı A• 

zarlamıştı. 

Evet ... O da biliyordu; Turba • 
nın Nazan için ocendisıle evlenJ1lek 
istediğini. 

Fakat kendi ihtirasını tatmin ;.. 
çin kızını feda edebilmek kuvve
tini kirli vicdanında bulabilmişti. 

• • 
Turhan, ilk zamanlar, hiç de 

umulmıyan ve beklenilmiyen ha
reketler gösterdi. Halim ve uysBI 

1 

~ 

'"Jet bir huy takındı. Tatlı dil, gu . 
1 

yüzle, Nazana hayvani bir hissıı 
verdiği heyecanla sahih olmayı t•· 

sarladı. el 
N elice vermiyen bir gaye, hed 

vermiyen bir arzu uğrunda çıt ' 
pındı. 

• • Akşam ... Vakit geç ... Genç 1<ıı. 
yakın bir komşudan döııdil; so • 

yunmak için odasına çekildi. 
rur· 

Kapının arkasına gizlenen 
hanla karşılaştı. . 

·nı 
Hırsın verdiği kuvvetle, kendfsı . 

··zer'· sarmak istiyen kollardan, U k 
rine abanan vücuddan kurtulın• 
için çabalarken: 

A ı A d"ıye, çıi:lık· - nne.... nne .. 
!arla haykırıyordu. 

1 gib 1 

Turhan, vahşi bır sırtlan ; k 
dişleri kenetlenmiş, gözleri pat 

8 

yuvalarından iki ur gibi dışarı fıt· 
lamıştı. 

! ! ! ??? ...... Kapı arasından fur,)• 
ı( 

han karısını(!), Ni\zllJ1 anasın 

görmüştü. 
ıva• 

Nazan anasınd3n boş bir ya 
rış di1enmişli. Sakir. sakin. ol• • 

cağı bekliyormuş gibi, hissiz na• 
zarlar atfediyordu. ·ı 

di~ 
Gene kız, ana şefkati bekle · 

. ıtın· 
bu kadından, baba maskesı 8 

• ti 
daki bu hunhar adamdan, bU 1<ırr 

gıırll ' vicdanlardan uzaklaşıyor; 

namus ve iffeti için, yuvası ,,e ·: 
ilesi sandığı, sığındığı insaniardB 

ayrılıvordu. 
~ rı.-

·KALBSİZ ANA• kızının ·1Y 
d·yor· 

lığını, acı acı sırıtarak seyre ı 
du. 
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ISTANBUL -
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•• 
KOSTENCE 

Boğaziçi.. Yemyeşil sahillerine 
konmuş yalılar kelebekler · gibi. 

gecesi başlamış... Sonra Yaz 
güı;el bir mehtab f ıı ı 

Yazan: SAMiH NAFiZ TANSU 

Boğazda gece 

'<oıcul\ı.kta terlememek bir, bir 
< §eyleri unutmamak iki; he -
~hemen imkansız ... Daha güm. 

·< dairesinde telaştan ve yor -
"U\lktan dereler giıbi akar. Bir 
~§eyleri, ne kadar dikkat eder. 
'"• ediniz, unutursunuz. Hele 
~Pi-yada giderken bizi mgü • 
llılerin unuttukları pasaporta 

~''. bu dalğınlı.k varırsa iş ta - .. 
Ilı.ile fena bir netice alır. Son. 
:İişü.nününz ki, onlar bir he -
.1ler. Arkalarından, Büyü.kde. 
~!erinde bir motör yetişmiş 
.ır ~pet1e vapura pasaportla. 
'~rmişti Onu bunu bilmem 
'na, üç şeyi, üç cebimire yer. 
~"lnıelidir. Bunlardan b;ri pa-

.. rt, diğeri biletleriniz, üçün. 
de paradır. Çünkü yolculuk 

:k, daima bunları göstermek 
f•.~!\ları izah etmektir. 

. ' 

Sıra.t köprüsünden geçer gibi va. 
pur merdivenlerini korkarak çı

kar, polise, pasaportunuzu, kama. 
rota biletinizi verir ' 0ndan :;on. 
ra sizi ge;;irmeğe gelenler! bitkin 
nazarlarınızla ararsıntz ... 

Birçok kimseler vapuru trene 
tecc!ili ederler. Haklan yok değli. 
dir. Fırtına olmamak şartile va -
pur yolculuğu rahattır, fakat o 
ni.slıette can sıkıcıdır. Şimendifer 
yolunun bir panorama gibi değL 
şen manzaralarını nereden bula
bilrsiniz? Nihayet bir avuç kala. 
balık mendil sallar .. ve bu besaz 
temiz Romanya vapuru halatları. 
nı alarak rıhtımdan ayrılır. Ev -
vela bu dar limandan çıkacak bir 
yol arar. Sonra kılavuz kaptanın 

himmeti, bir çatananın delfiletile 
•bir körü erinden tutup yürüten 
bir çocuk gibi bu dar ve karışık 
limandan tamam il~ bir amadan 
farksız olmıyan bu vapur, Kızku. 
lesi önlerinde istikametini bulur. 

Ş'imdi uzakta Ayasofya, daha 
gerilerde İstaı:föulun her tepesine 
konmuş büyük camileri ''e bilhas
sa gurulbu arkasına alacak olan 
Süleymaniye, sizden gittikçe u -

1 
zaklaşıp küçülürken, sağınızda 

güzel Üsküdar, Kuzgune,uk, Bey. 
lerbeıyi tepeleri, solda Dolmabah
çe sarayının azamet ve ihtişamı, 

behemehal gözlerınizı oraya çe -
kccektir. Mavi bir deniz, beyaz 
bır çiçek g;bi bu yeşil sahillere 
konmuş yalılar .. sanki b~ Boğa
ziçi denilıen yalaktan eğilmi~ su 
içmektedir ... Hiç bır defa hatır -
lamam ki Boğaza girerken olsun, 
çrkarken •bulunsun .. hiç bir insan 
kendini güverteye çıkmaktan alı. 
koyamaz. Çok defa avdetle Ro -
manya vapurunun yemek zaına • 
nı Boğaza varılır. Fakat yine şu-. ~~ltırük salonunda bavulunu. 

•ltı üstüne geldikten sonra Tarabya açıkları Devamı 7 inci snhifcmizd~ 

Çocuk hırsızlarına 

LiNÇ KANUNU 
TATBiK EDiLECEK 

4merika hükumeti bu kararı 
vermeye mecbur oldu ! 

l;ıı.:ıberg'in QOCUğunu kaçıran ve öldüren ı 
\ llopman, cürüm ortaklarının ismini vermeden 
~lt'k c . '1 ı sandalyesine oturdu. anı r~ _ 't--

e~tıeme gitti. :ı 
~ 

1llıerika polisi, çocuk hırsızla. 

kazanmak, rahat yaşamak istiyenler •çocuk hırsızlı

ğı• nı adeta bir ticaret haline sokmuşlardır. 

ı 
Bunlar, yalnız çocukları değil, 

büyük adamları da kaldırıp kaçı. 

rırlar. 

Petrol •krallanndar, Şorl Ürşal, ~ lekbaşlarına hareket etme -
1~tine kanidir. Bu kanaatleri de 

~e d<tksan dojjru çıkmakta -

evinde, misafiri ile beraber eğle- , 

~ 
~~ikaten bunlar, daima birkaç 

~ bil'den hareket ederler. Baş.. 
' kaçırılacak çocuğu arar, bu.. 

' ~~Çırma için lazım gelen pa. 
ı temin eder. r., 
Çıtrnayı üzerine alan adam Bir çocuk hırsızı ınitralyi>zler 

ler 
ee, haftalarca, bazan ay - arasında ... 

nirken salonuna, Pi terinde makL 

neli tüfel<ler"bulunan yüzleri mas_ 

keli haydudlar gicmiq ve kendisini 

alıp gölürmüşlerdı. 

Ürşal'ın k"rısı 300,000 '·ılar ve-

rerek kocasını iskenced" ·e diri 

olarak kurtardı. Haydudlar da ele 

geçirilemroi. Fakat gıyaben 99 se. 

ne hapse mahkum edildi!. 

1 

1 
' 
J 

1 

-~Oouğu takib eder. Nerelere gittiğini, nereler
!lt •dı;ıını, hangi saatlerde evden çıktığını veya 
~ <lı/ltnı not eder ve münasib bir fırsat düşün. 
~~ğu ya kandırarı<k rızasile, ya da cebren alır, 
~· .' Erle.i gün, ailesine bir mektub gönderilir. 
~:ı tıceııı. istenilir. 

Geçenlerde kaçırılan iki çocuğun da ölüsü bıı. 
luııdu. Aileleri, fidyei necatı vermiy~ razı olduk_ 
!arı halde haydud ele geç~ek korku~il~. bi:i .. on •ki, I 
biri beş yaşında olan bu ikı yavruca~ı oldurup kaç. 
tılar ve yakalanmadılar. ı 

1 ~~~n sonraki müza'kere hep telefonla yapılır. 
·~ ~lınır ve çocuk bırakılır. Para alındıktan son. 
~Öldürülen çocukların sayısı pek çoktur. 
'tllıerikada, çocuk h=ızlığının cezusı idamdır. 
ll b~na rağmen gün, hafta geçme·" kı bir çocuk 
ltı~ış olsun. Ça~adan, yorulm2dan para 

Amerika hükümeti, çocuk hırsızlığına nihayet i 
vermek için polis teşkılatını tevsi etmiye karar ver. 
nıi~tir. Ve Cumhur Ba~kanı Mösyd RozvelLi'l tıılebi 
üzerine toplanan Vaşington kongresi 500.000 dolar. 
lı'k mu:ız•m tahsisatı kahııl etmiştir. 

Kaııunda değişiklik vapılacaktır. <:;ocuk hırsız. 

lanna ·linç kanunu• taLbik olunacaktır 

llıiigar 
Zengin 
Köydeki 
Kızlara 

Çok para 
Bırakn1ış 

İngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre zengin İngilizleirden ViL 
ya Ceymis isminde biri ölürken 
39,519 İngiliz lirası mühim ve 
cesim paranın bir kısmım birçok 
kızlara bırakmıştır. Zengin adam 
seksen yaşında bir ihtiyardı. Se • 
nelerdenberi işi gücü bırakmış, 

çifUiğme çekilmi~ oturuyordu. 
Gezmeğe çıktığı zaman etrafım 
o civarın çocıı.kları çeviri.l', bu 
zengin adıam da onları sevindi • 
rirdi. Bıınların arasında birçok da 
kız vardı. Seneler geçtikçe bu kız. 
lar büyümüş, kocaya gotmiş, anne 
olmuşlardır. Jkat zengin adam 
bunların senelerce evvel küçük 
birer çocuk olduğunu unutmıya -
rak onlara vasiyetnamesinde bi • 
rer para bırakmıştır. Bunlara bı
rakılan para 5 ile 50 İngiliz lirası 
arasındadır. Vasiyetnamede isim. 
leri geçenler 40 kız ve kadın, 3 de 
erkektir. Fakat köyde bunlardan 
yalnız üçü kalmıştır. n;ğerleri 

başka yerlere gitmi~, .akta ko -
caya varmışlardır. Bunlardan bir 
kız vardır ki şimdi on dokuz ya -
şındadır. Katlen ismindeki bu kız 
için vasiyetnaıneslnd~ ihtiyar zen. 
gin şöyle diyormuş: «Katlen p'ek 
küçük bir kız iken koşarak gider, 
benim gazetemi alarak getirirdi.> 

Bir gazeteci genç ktzı bularak 
kendisile konuştuğu zaman kız 

şunları söylemiştir: 

- Küçük çocıı.klarır. avucuna 
parmağını uzatarak onlarır_ elini 
sıkardı. Ben de pek küçüktüm. 
Kendisi köyde dolaşırken arka -
sından gider çok d~fa onun ete • 

ğini tutarak çocıı.kları arka arka-
• (Devamı 7 inci de) 

Ki od et 
Kolber 

Beyaz perdenin en güzel yıldız. 
!arından biri olan Klodet Kolber 
annesile Avrupa seyahatine çıka. 
C3ktır. 

Bu resimde Klodet Kolber ne 
kadar güzeldir değil mi? 

Geçen sene çok sevdiği denize 
llitediği kadar giremediğini söyli
yen yıldız. 

Bu yıl güzelliğini mavi deniz 
sularının kar gibi bevaı köpük -

!erinde bira?. d<tha tazeleştirecek 

diyebilıriz 

9- SON TEL G R A 1!'- 27 Haziran 193ıı. 

MüRNA lLOV 
:============:::::.:::: ·-=======================;:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::.::-~-=== -

San'atkıir yıldız Mirna Loy artık yaz tatiline başladı. Eylfrle kadar istirahat edecek. Bu 
resim Mimayı son filminlıı bir sahnesinde göstermektedir. 

V aktile.. iki kücük 
' Prenses vardı .. 

Hayatları, zekaları tedkike değer Prensesler nasıl 
büyüdüler ve.. Fevkaladelikleri nelerdi? 
Nezaketleri, zar:ıid ."·· ık bü 

tün biT milletin teveccühünü ka. 
2lanan, bütün bir millete kendini 
sevdiren iki küçük prenses. bütün 
gazeteler, risaleler bu iri mavi 
gözlü, miniminıicik ağızlı, sevimli 
çehreli prenseslerin "simlerini 
neşredlyor. 

Zaman geçiyr. Krallar biribirini 
takilb ediyor .. İngil !<:re yine eski 
İngiltere ... 

Majeste 6 ncı Corcun erkek ev. 
ladı yok. Yalnız iki küçük kızı 

var: Ebzabet ve Margaret - Roz ... 
•A princesse is ·as good as a 

Prince!» 
Bir Prenses, bır Prense değer .. 
Elizabet Kraliçe olacak. Millet 

indinde saltanat varısi odur. An. 
aı1e iktizası tahta o geçecektir. 

İşte bu se<beble bu on iki yaşın
daki minimini prense; halkın yü
reğinde, daha şimdiden saltanat 
kurmuştur. Küçük hewşiresi Mar. 
garet - Roz da öyle ... O da, ayni 
mııhabbetle sevilmekled ir. 

İılci. prensese şu unvan verilmiş
tir: Krallığın çocukları! .. • 

Fakat gösterilen bu umumi te. 
veccühe, muhabbete rağmen iki 
küçük prenses sade bir hoyat ya
şamaktadırlar. 

ÇOCUKLUK 

Elıizwbet, doğduğu gündenberi 
milletin gönlünü zabtetti. Londra 
bahçelerindi! gezdirilen bebek, 
herk<!se bakıyor, gülümsüyordu. 

Prensesin gözleri, Kraliçe Vik. 
toryanın gözleııine benzer. İlk re

simleri kapışılıınıştır. İlk sözleri 
ağızdan ağıza tekrar olunmuştur. 

Büyüdükçe zekası artıyor. Bir 
b'r garden parti esnasında, kabi.. 
ne azalarından qirinin kendisine 

Çok nazik ve zarif 
Prensesler .. 

BugOn hayatın nere
sinde bulunuyorlar 

pek lll.üball muamele et•iğini gö. 

rünce yüzünü ekşiterek: 

- Çok tııhafsınız, mösyö! .. 

Demiş. Ve uzaklaşmıştır. 

Nazır, şaşırmış kalmış. Ertesi 

gün bütün Londra halkı, bu sözü 
tekrar ederek prensesi haklı gör
müşler. 

Elizwbet bazan hiddetlenir. O 

zaman derhal krala haber verir • 
!er, gelir: 

- Ne var, yine neye canın sı
kıldı? 

Elizabet, gözyaşlarını siler ve 
lbabasından af diler. 

Kilisede ayin yapılırken bazan 
U'yuyuverir. Dadısı kendisini u _ 

yandırır . O zaman ne cevab verir 
biliyor musunuz: 

- Babam da gözünü kapıyor! 

Sirkten çok hoşlanır. Oyunları 

(Devamı 6 ıncı sı.lı.i.fede) 
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HATAY 
(1 ind sayfadan devanı) 

girmiş bulunanların vazıyetleri 

meı;elesi işaret ettiğim esasa me.s
ned olmaıktadır 
Yalnız Milletler Cemiyetı mü.. 

rakabe heyetinin yerine seçim iş
lerinin idaresine bir Fransız -
Tüıık muhtelit heyetinin ikame e
dilmesi hususunda iki taraf mu -
tabı.it kalmışlardır. 

Askeri heyetler arasında bura. 
da yapılmakta olan temaslara ge. 
lince, bu husustaki müzakereler 
tamamile bitmiş, varılan anlaşma, 
tasdik edilmek üzere hükl'.bnete 
arzedihniştir. 

Aikert heyetlerin tesbit eyle -
diği bu anlaşma iki hüklımetçe 

de tasvib edilir edilmez derhal 
tatbik olunaca-ktır. 
Söylenlldiğine göre, Hataya O

rada mevcud Fransız kuvvetleri 
nisbetlnde Türk ordusu girecek 
ve bu iki ordu bir Fransız kuman.. 
danmuı idaresi altında olarak in.. 
zıbatt vazifeyi müştereken ifa e. 
decektl. 

Askeri müzak~relerin iyi bir 
netice almam üzerine Frannz he. 
yeti reisi Orgeneral Hudzinger, 
Orgeneral Asım Gündüz şerefine 
bir ziyafet vermiştir 

TAHRİKAT DEVAM EDİYOR 

Antakya 27 (Hususi muhabirL 
mlıxlen)- Hatay işinde oldu.kça 

müsbet neticeler aluımıya başlan. 
ıruş bulunmasına rağmen tahrika.. 
tın henüz tıımarnile önüne geçile_ 
memiştlr. Dün de Dörtayak ma _ 
hallesinde ta!lırikfıtın devam et -
mesi ve iki gün evvel yine bir jan_ 
darmanın yaralanm:ıs• üzerine bu 
gece bu mahallede hükumet tara • 
fından şiddetli takibat ve araştır. 
ma yapı~ ve mevkuf bulunan 
Zeki Arz11Sin1n kardeşi Nasib Ar
zusi de daıhil olduğu halde .ı tah.. 
rik!ıtçı tevkif ed'.ımiş ve aranan 
diğer dört ta1ebe bulunamamıştı?" 

Hükfımet sokaklara asker ikame 
etmiş mahalleyi sarmış ve dört 

tedhişçiyi haber verenleri tal fil 
ve gizliyenleri şiddetle tecziye e
deceğini bildiren kağıdlar yapış.. 
tırmıştır 

Fatikiye köyünd~ muhalif Arap
lar dün Türk taraftarlarına hü -
cum etmek istem:şlerse de yetişen 
asker tarafından dağıtılmışlardır. 

HAMIDİYEYİ ZİYAl?ET 
EDENLER 

Antakya 27 (Hususi muhabiri
mizden)- Birkaç gündür Payas 
limanında bulunan Hamidiy~ mek 

teb gemisi dün de İskenderun ve 
Bey lanlılardan mürekkeb bir he

yet tarafından ziyaret edilmiştir. 

Heyet gemide izaz ve ikram edil
miş ve rozetler verilmiştir 

Harb tehlikesi bu de
f ada atlatılabilecek mi 

Londra 27 (A.A.) - Burgosda
ki İngiliz ajanı Rober Hodgson'un 
General Franko'nwı İngiliz ge -
miler inin bombardıman e .lilme -
Bine müteallik olan İngiliz teşeb
ıbüslerine karşı verml~ olduğu ce
vaı getirmek üzere bu hafta orta
sında Londraya gelmesi muhte -
meldir. 

Bu ibaıbdakı notanın Hodgson'a 
tevdi edilmiş olduğu Londrada 
1eyid edilmem~le beraber siyasi 
mehafilde bir cevıro iht'malinin 
ibu son günlerde artmış olduğu 

mütaleası serdedilmektedir. 
İngiliz ajanı 60n teşebbüsler ü. 

2erine Burgos makamatının kat'i 
olarak kabul edecekleri battı ha. 
roket hakkında sarih malumat al
mamış olsa idi, ·kend!sinin muh· 
temel hareket tarihi hakkında 
bir şey söylemezdi, denilmekte • 
dir 
Diğer taraftan cumhuriyetçile -

rin tayyareler! ile mukabele. bil -
mlsillerde tıulunacalclarına dair 
olan ve resmi mehafilde teyidin· 
den daimi surette imtina edilen 
ha.herler, Londrada derm blr te
sir hasıl etmekten hA!i kalmamış.. 
tır. 

Her ne olursa olsun sivıl aha • 
!iye 4tarşı lbu gibi hareketlere kal. 
kışmanın sulh için tehlikeli ve 
hukuku düvel ve insaniyet pren
siplerine mugayir olduğu söylen
mekte ve vaziyetin salah bulaca. 
ğının ümid edilmekte olduğu bir 
sırada ihtıyal•ız her hangi bir ha
reketin vaziyeti vahimle~tirmiye. 
ceği umulmaktadır. 

FRANSIZLZAR NE DİYORLAR 
Pari.s 27 (A.A.) - İspanyadaki 

lbombardımanlar ve Barselona hü
kfımetinin niyet ve tasavvurları, 
Fraosız gazetelerin! meşgul et -
mekte berdevamdır. 

Löjur gazetesinde Belbi, şö.vle 
ya7.1yor· 

•Avrupayı sulh ve sükür.~ ka • 
vuşturmak maks3dile devletler ta. 

rafından yapılmış olan bütün te. 1 
şctbbü~lere Barselona, Avrupa -
da gürültü çıkarma& gibi bir ta
Jıım teşebbüslere mukabele et -
mrktedir. 

! ssol:ni'nln pilot1an ın Bar. 
selona'ya karşı viisi mikyasta 
harekete geçmeden evvel uzun 
müddPt tereddüde kapılacakları 

mı zar ncdiliyor? 
Figaro gazetesi yazıyor: 
•Fransa ve İngiltere hükiımet

krı ne yapL ·orlar? Bu hükumet -
!er, Barselona hük'ımetine İlal -

yan ve Alman üssülharekelerini 
bombar<! m 'l etl!'ek surctile ya -
pacağı mukabc'e b:Jnıisille Fran -

sa ve lı,giltcreyı nrb dey • sü~ük
liyemiyeceğini ( \"Velden hJber 
veımişlerdir. 

Paris hükümeti, bundan !~zla-
81llı yapamaz. 

Barselona hüklımeli eI'lı.iiru, ya. 
pacaklarını ilan ettiklerı hareke. 
tin faideli olacağına kail oldukla. 
n takdirde bu hareketi yapacak • 
landır. 

Londra hükO.metl dah ı fazlası
na muktedirdir. 
Mütaleası Roma ve Burgos'da 

datıa zi,yade dinlenmektedir ve 
İngiltere hükumeti, Frankistleri 
ve İtalyanları bitaraf gemileri ve 
açık şeohirleri bombardıman et -
meğe nihayet vermek suretile 

suretJe Barselona'nın ıtlihaz et
mek iııtediği çok tehlikeli vesileyi 
ortadan kaldırmağa ikna etme_ 
ğe büyük tıir gayretle ve hatta 
- ümid olunabilir lıi - faydalı bir 
surette çalışmaktadır.• 

Övr gazetesi, yazıyor· 
«Birisi bir suikasda mukabele 

ettiği ve bu mukabele ağır neta • 
yiç tevlid eylediği takdiıde mcs'11-
ll,yet, mukabele edene raci değil. 
dir, mes'uliyet ilk suikasd failine 
racidir. 

Eğer sulh isteniliyorsa, her şey
den evvel suikasdlardan vaz geç
mek lcab eder·• 

Populet" gau-tesi'lde Loru. şöyle 
yazıyor: 

·Barselona hükfimetıne verilen 
ihtiyat ve itidal nasthatlerl ile 
birlikte Roma ve Berlin hükümet
leri nezdinde hava korsanlıklarına 
nihayet verilmem ;çin kuvvetli bir 
müdahalede bulunmak lilzımdır. 

Çünkü hu.Jruku düvelE- riayet ve 
sulhun muhafazası hususları yek.. 

dlğerile ~ıkı surette müte,aniddir.• 
1 

Ba,.,..,lonanın harekeli 1 
mevsim!llizdir 

Londra 27 (A.A.) Azkartın 

Londra ve Parlste yapmış oldu
ğu teşebbüsler hakkında mütaL 
alar serdeden gaZPteler mumai -
leyhln Bonne ile yapmış olduğu 
görüşrniye humsl bir ehemmiyet 

atfetmektedirler 

Times gazetesıne göre, Barselo. 
na hükô.metfnln hareketi, İngil -
tere hilk{\metlnin s:vil ahalinin 
bombardmıan edilmesine bir nL 
hayet vermeğe uJ;raşm3kt..ı oldu. 
ğu bir sırada pek •mcvsimsizdir. 

Deyli Meyi gazetesı •General 
Frank<ınıın tayyarPCi!ere bundan 
böyle İngiliz tic~·c• gemilerini 
bombardıman etmemeleri <'.ır.rini 

vermiş• olduğunu te,·id edehilecek 
vaziyette olduğu. u vazmaktadır. 

"<1 'Üz KMnikl gazetesi, İng;L 
ter<: tarnfında11 verilmiş olan iti • 
dal na ihtlerlnlr kendi ticaret 

genlleruıi hlma ·e e•mck bile ls
temlyen bir hükOmettl'n beklene. 
len bir hareket olduğunu kay -
detmekle iktifa eylemektedir. 

Macar ve 
Naziler ~ 

(1 inci sayfadan devanı) 
yatını tarsin ettik ve beş senelik 
programın mali bir temclmi vü. 
cude getirdik. Eğer sahte pey
gamberler ortaya çıkıp işe karış
mamış olsalardı milli memleketi. 
mizi idare etmek çok daha kolay 
olacaktı. 

Millet, onların programlarını 

iyice anlayamamıştır, çünkü 011-

lar ecnebi bir lısandan terceme 
edilmiş bir llıgatç? kullanıyorlar_ 
dı ve bu lugatçenin manası daL 
ma mübhem kalmıştır. 

Muhitin havasında sor, zaman_ 
!arda bir küşayiş hasıl olmuştur. 
Eğer birşeyler söylemek isteyen 
kimseler, söyliycceklerini açıkça 
söylerler, ve söylediklerinin me. 
suliyetini deruhte edecek olurlar 
ise bu küşayiş daha ziyade arta. 
ca.ktır. 

İyi malümat almakta olan ma. 
hafilde, son zamanlarda salahı. 
yettar katolik rical tarafından ya 
pılnıış olan beyanatın Başvekilin 
Nazilere karşı yapacağı mücade. 
lede ve içtimai icraatta katolik 
Ruhbanın müzaheretine nail ola. 
cağını derpiş etmeğ~ müsaid ol. 
duğu söylenmektedir. 

-o-----
Vapurda da 
Olurmu ya? 

Henüz 16 yaşında bulunan ve 
bir mağazada çalışan Bclla ismin. 
deki genç ve güzel bir Musevi kızı 
ile Jak namında'kı aşıkı dün gez_ 
mek üezre Bostancıya gitmişler • 
dir 

Dönüşte vapurun tenha bir se. 
ferine raslıyan genç çiftler alt ka. 
maraya inmişler, yanyana bir kö. 
şeye çekilmişlerdir. 

Az smıra vapur memurlarından 
biri aşağı inınce onları ~irkin bir 
vaziyette cürmümeşhud halinde 
görmüştür, Memur yuk"rı çıkarak 
keyfiyeti kamarota bildirmiştir. 

Kamarot da gelı!J ayni vaziyetin 
devamını görünce yanına bir polis 
alarak 2 genci o lıaLI? yakalat • 
mıştır. 

Ilemen cürmümeşhud mahke • 
mesine verilen harareti! aşıklar, 
15 er gün hapse ve ayrıc3 da para 
cezasına mahkum olmuşlardır 

-o 

Avıısturga 
Hitlere karşı 

(Birinci sahifeden devam) 

Büer.kel ayni zamanda Avustur. 
ya nazilerinin şefı olup hali ha • 
zırda Hesısin kalemi mahsusuna 
merbut olan ve Avusturya komL 
seri aleyhinde ~alısi nüfuzunu is
timal etmekte okluğu sôylenilen 
Leopold'ün da husumetine maruz 
bulunmaktadır. 

Çalışma 
.Saatleri 

BuQUnlerde tebligat 
yapolması bekleniyor 
Resmi dajrelerd~ çalışma şekli. 

nin l tıımmuzdan eylülün 15 ine 
kadar saat 8 ile 14 arasında olarak 
tesbıt edildiğini yazmıştık. Bu 
hususta alakadarlara bugünlerde 
tebligat yapılması beklenmektedir. 

Diğer taraftan ayni suretle ban. 
ka gişelerinin de yaz mevsimle • 
rinde sabahtan günün muayyen 
bir saatine kadar bilıifasıla açık 

kalması esası da kararlaştırılmış.. 
tır. Ezcümle Aııkaradaki bütün 
milli bankalarımız yaz münase • 
betile her gün saat 9.12,30 kadar 
daimi mesai yapmaktadırlar. 

* Siidabad paktının tasdilma. 
meleri dün İran Hariciye Nezare. 
tine tevdi olunmuştur. 

* Çekoslovakyada hazırlanan 
ekalliyetler nizJ.mnamesi kat'i bir 
safhaya girmiştir. Bunlara yeni _ 
den tavizi.erde bulunulacaktır. 

* Dün Varnadaıı limanımıza 
gelen Çar Ferdina'ld. vapurile 300 
kişilik bir seyyah kafilesi şehrimi
ze gelmiştir. 

Çar Ferdinand vapuru teşrini_ 
evvele ka-dar bu suretle lımanı _ 
mızla Varna arasında seyyah mık_ 
!edecektir. 

Af 
Kanunu 

(Birinci sahifeden devam) 
mahsusa ve ali heyet kararlarile 
alakadar olanlar ve istiklıil mah
kemeleri mahkumlarına şamil o
lacak ve bu üçünün haricinde ka. 
!anlar bu defaki aftan istifade "-· 
d.emiyeceklerdir. 

Yalnız Adliye encümeni, pro • 
jeye ilave ettiği bir kayıdla, bu 
mahkumların idari bakımlardan 

kaybetmi§ oldukları hakların ia
desine cevaz vermemektedir. Bu 
arada yüz elliliklere, tabiiyet ve 
ıatanda§lık haklarından mahrum 
olarak, yurd dışında geçirdikleri. 
müddet zarfındaki meınnu olduk
ları haklar iade edilmemektedir. 
Mesela devlet hizmetinde ifa et. 
mekte oldukları vazifeleri, mük. 
teseb bir hak olarak, iddia ede. 
miyeceklerdir. 

1 Yanala 
Malatyada mı 
öldürülmüş 

Derbend ve İpsala cinayetleri 
faili şoför Ali Rızanın karısı BuL 
gar güzeli •Sarışın kadın• Yano
lanuı aranmasına el'an devam o. 
lunmaktadır. Halen Yanolanın 

Malatyada öl.diirülmüş olduğu 

hakkında bir ihtımalin üzerinde 
de durulmaktadır. 

Yeni 
Bir ihtilaf 

Gazi köprüsünün inşası devam 
ederken belediye ile evkaf arasın
da bir ihtilaf çıkmıştır. 

Evkaf köprünün Azapkapı ci -
hetindeki ayaklarının ileri alın

masını istemektedir. Bır komisyon 
toplana~ak bu ihtilafı ted~ik ede. 
cektıı 

Şild şampiyonluğu maçla~ ~ 

Fenerliler, Beşiktaşlı
ları 3 - 1 yendiler 

Yunan muhteliti dördüncü ve 
son karşılaşmasını dün Taksim 
stadyomunda Şişli takımilc yap
tı. İstanbulda oynadığı üç maçta 
bir mağlubiyet ve iki beraberlik 
kaydeden Ywıanlılar bu maçı ka. 
zanmak için büyük bir enerji sar
f ettiler. Birinci devre golsüz bit.. 
ti. İkinci devrede Yunan muhte. 

y~d 
fından 

dolayısile Hayati tara pa~eıı 
rukla taarruza uğraınasını tile y•· 
tarafeyni barıştırınak 511re dildi 
tıştırdı ve oyuna devaııı _e i bir O' 

Fenerliler hakiın ve eııc ..,udaı 

Ter 
lfıti 

·kt•l •. u 
yun çlkarıyorlar. Beşı . k 0yuıı 
faasının cidden enerJ' . · ar' · "'a 
Fener.bahçenin sayı a 

dedını r . 
tırrnasuıa mani oluyor. feP~r· 

Devre bu şekilde l • O ci d•"' 
bahçenin lehine bitti· !kın 1ıye1' 
rede yine Fener hakıııt .;; ,~ııı 

Bu iki layihadan baş.~a mecli -
sin bugünkü ruznamesinde muh
telif meselelere aid 13 liiyihc da. 
ha vardır. Fakat bunlar arasında 
en ziyade münakaşayı mucib ola •. 
cak af kanunu projesidir. 

Bu hususta meclis azaları ara
sında muhtelif cereyanlar t>ar -
dır. Bu arada bu üç tipe af bah. 
şedilmesinin esas itibarile aley • 
hinde olanlar vardır. Bunlar, ge. 
lecek nesitlere, bu memlekette I 
hiyanet dahi yapılsa. cürümlerin. 
eşnaı olan bu cinayetin dahi gü
nün birinde affolunabileceğı fik -
Tini vermenin aleyhind.> buluna • 
rak kanunun reddi tarafta·rıdırlar. 

1 Vaktile .. iki 
Küçük prenses 
Vardı .. 

!it takunının daha ağll' •bastığı gö
rülüyordu, Nitekim ikincisi pe. 
naltıdan olmak üzere iki gol çı -
kardı ve maçı 2 • O galibiyetle bl. 
tirdi. 

Bugün Yunanistana avdet ede
cek olan Enos:s _ Panatinakos 
muhtelitinin İstanbulda yaptığı 
temasların bilançosu şudur: 

Fenerbahçeye 2 - O mağlub, 
Beyoğlu spor takımile 2 • 2 be-

geçti ve Beşiktaş kale51 i)l.,eıl O~un] 
Orhan çizgi üzerinden ve ~ otl .. lti.Yiib 
bacaklarının arasından toP saJrdetl lılileri 
ladı ve Yaşar yakın Jile !tla!ar 
topu ağlara taktı, yd dr llıand 
Beş&taşlılar bu gole 0ı:, ç·J., 111\ır 

ye itiraz ettiler. Fakat t "{ ~ 
üzerinden orta!andığı ve ıığı i~ l<u 
geriden gelere'k vuruş ya~i~kı1' lan ve 
hakem bu iddiayı na:ar~yıidl· ıloğru 
almadı ve gol nizam•. s bif o1.fl lı~da 

Diğer bır kısım azt.ı, on be.~ yı. 

!ını tamamlamak üzere olan Cıım. 
1 huriyet rejiminin uWvviicenablık 

ve semahat göstererek bütün bu ı 
kabil mahktim!arı affe1Jlemesiııde 
siyasi, idari hiçbir mahzur kal - . 
madığı ve bunların hiycnetleriııin 
cezalarını kafi derecede çektikleri 
kanaatindedirler 

Bundan bU§ka biiyii4<liiijfö> tnm 
manasile gösterilmesi ve 15 inci 
yıl merasiminde biitiiıı TürJderin 
neş'e içiııde ktıtlulıyabilmeleri. 

için affın son bir dcfnyrı mnhsııs 
olmak üzere bilumum mnhktiı·ı -
!ara teşmil edilmesi mütalraır..nda 
bulıınanlar da vardır. • 
.. .işte bıı itibarla l;u layihanın 
milzakeresi esnasında bu suretle. 
muhtelif noktai nazara maHk o. 
lan muhtelif hatiblerın söz ala • 
cağı ve kanunun çok hararerli ve 
heyecanlı miinakaşafora yol n~a. 
cağı anlaşılmaktadır. 

Başvekilin söz alarak. af me -
selesi hakkında hükvmetirı noktai 
nazarını anlatması v" müteakıben 
liiyihanın bu izahata göre kabul 
edilmesi çok muhtemeldir. 

--- - n-

Doğu üniversitesi 
(Birin~i sahifcd<'TI dev:.nı) 

Safvet Arikan Diyarbakırdan 

itibaren Karsa k3da • lıütün şark 

havali.sini gezecek ve •Doğu Üni, 
versitesi> için Va·ıa da uğrıyacak. 
tır 

Maarif Vekilimiz~ bu seyaha _ 
tinde yüksek tedrisat umum mü. 
dürü Cevad, ilk tedrisat umum 
müdürü İsmail Hakkı, güzel san. 
atlar akademisinden mimar Arif 
Hikmet, hususi mektebler müdü. 
rü ile kalemi mahsus müdürü Ni. 
had ve diğer bazı zevat refakat 
edeceklerdir. 

Alman-Türkiye 
Ticari 
Müzakereleri 

Hariciye Vekaletı umumi ka -
tibi Numan Rifat Menemencioğ -
!unun reisliğindeki ticaret heye • 
timiz yeni bir ticaret muahedesi 
akdetmek üzere bu akşam şehri. 
miı.den Berline hareket edecektir. 
Bazı a~aları da bu sabah şehrimize 
gelmiş olan heyet, bugür, öğleden 
sonra Türko!isde Almanya ile iş 

yapan ihracatçılarımızı toplıya • 
rak mütalealarını alacaktır, 

* Amerikanın eski Berlın sefi. 
ri M. Dod Şimali ve Cenubi Ame. 
rika nJzıler.nin yapmakta olduğu 
propagandalar müna~betile bir 
nutuk .söylemiş ve dünyaya hakim 
olmak istiyen Hitlerle N!usoliniye 
boykotaj yapılması lüzumundan 
bahse<tnıiştır. 

(5 inci sahileıkn devam) 
seyrederken sandalyesinin üze -
rinde rahat duramaz. İkide bir 
kalkar, ellerini çırpa. Kraliçe: 

- Otur, der arkadokı mösyö
nün oyunu seyretmr::;ıne mclni O

luyorswı ... 
- Zararı yok, anne .. o, benden 

daha bÜ'~ ük. .. 
O MÖSYÖ, LOHD BHK. 

MASTR'Dffi 
Se'kiz yaşında iken, Dav•d am. 

ca (Dük Dö Vındsor), kendisine 
küçük bir midilli hedıye ctmıştı. 
Az zamanda buna binmeğe, miı -
niaları atlamıya alıştı. Dir gi.ın 

mıdillisini koştururk<>n ağa~lar. 

dan birinin dalı yaMğını hafifjçc 
çizdi, kanattı. Küçük prenses men
dili ile kanları silerek: 

- Bir şey değil, dedi .. h<rı>te 

daha çoğunu göreceğim' .. 
MÜSTAKBEL KRALİÇE CN 

İKİ YAŞINDA 
On ikı yaşına bastığı gun genç 

dostlarını davot et tı. 
Masaların üzeri günclerill?n ht"- ı 

diyelerlr dolmuştu. Kı)metli, k_ıy- 1 
metsiz bebek, türlü ~ey vardı. I<
k<>Ç'.Va çobanları tarafından tahta
dan oyularak yapılmış biblolar, 
köylü kızlar tarafınd3n gönder1. 
len işlemeler, ilah ... 

Margaret - Roz, büyük anneleri 
Kraliçe Meri'nin geldiğini görün. 
ce ko9tu, kollarını açtı. 

- Bonjur, büyür annr '.. 
Diye bağırdı. 
Kraliçe kapının önünde durdu. 

Eli:zabct, g.tu, önünd(• hürmetle 
derin bir reverans yaptıktan son
ra kollarının arasına atıldı. 

rabere 
Galatasarayla 3 - 3 berabere, 
Şişli takımına 2 • O galib. 
Yunan takımı İstanbulda bu 

suretle yedi gol yemiş ve yedi 
gol atmıştır. 

• 
İstanbul şildi turnuvasının fi -

nali dün Fenerbahçe stadında Fe. 
neriıahçe ve Beşikta~ takımları 

arasında oynanmıştır 

İlk karşıla!Jmaı Beşiktaş ve Fe. 
nerbahçe genç takımları yaptılar. 
Güzel, zevkli ve heecanlı bir maç
tan sonra küçük Fenerliler saha. 
dan 3-0 galib çık!tlar 

Büyük maçta Beşiktaşlılar he_ 
nüz Ankaradan lisansı gelmiyen 
Fene~bahçeli müdafi Yaşara iti -
raz ettiler. Umumi merkezin tel
grafla yaptığı tebligat kafi sayıl _ 
madı ve Yaşar oynamadı. 

Hakem Feridun Kılıçtı. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. 
Fakat rüzgarı arkalarına alan Fe
nerliler dha birinci dakikadan baş. 
lıyarak Beşi·ktaş kales:ni sardılar 
ve siyah • Beyaz müdafaayı zor -
lamıya koyuldular 

15 inci dakika ile 20 inci dakika 
arasında Beşikta!jlılar muvakkat 
bir hücum faikiycti temin ettiler. 
Fakat Fener müdafaası rakib haL 
tına sayılık bir fırsat vermeden, 
bu kasırgayı savuşturdu. 

26 ıncı dakika: Fenerliler ye -
niden hakimiyeti ele aldılar. Ya. 
şar 20 metreden attığı yerden bir 
şütle topu ağlara taktı. 

Beşiktaşlılar sinırlı . da, bit tekke 
.. .. dakıka Ti' ,_ 

oynuyorlar. 14 uncu deli ~9 J "«ıe v 
frikik vuruşunu takib e ıı bsl lieı 

H kkını ıı• · 
şıklık esnasında, 3 < ıeJı'..ı gını, t 
bir burun plfıses Beşikl.8;ı:ct5"'" ~eği 
bir sayı kaydolıınrna51 n lıııde 
verdi. . :ıı#.' ~aya 

Oyunun aldığı şekJ Jrfcı:)'. it-asın 
bir ıberaberliği üınıd eti b~ iJıııi' /\rtı 
biyette idi. Beşiktaşlı!~ ,le j)er ~ıı b· 

d - b" .. k bir azın 1'"-r de ogru , uyu Ji]er ,. ""t .... 
yor !ardı. Fakat Fener ıı1af1 'la be 
yeti çabuk kavramıY~ Jllret f" 11rdi: 
oldular ve büyük bir g3~~re1'~ ~ 
hasına yeniden oyunıır. J11tl~ııl 
na hfı:kim hakim olın•Y8 ıı· 

ır 

oldular, ·rl •11 taıu 
ıro ' · Top Beşiktaşlıların 6 
1
. 0yıı0 ·~ k0 , 

Fener 1 ı b ' lışlarına rağmen, .. eıııftle llu 
cularuı ayağında, ınuk 

1 
.e dol· ı'<iu 

ı:e,ıı.· 
kontrölle siyah~beyaz ;~,sS' )· '<tın 
ru süzülüyor, fakat _bl n ııı~' • erde 
me~ Alinin 'bugü~ cıd~:ıeri f" ,. ~nı t 
fakıyetli olan mudah~ ordtl· ~ıı. ~:te 
zünden kaleye gıreınıY f<acl· t' ~llratı 
mafih 41 inci dakikada . ·"" ~i ı~. "tlt ır o,u 
zel 'bir sürüşü sıkı ~ır :~11~1ııı v ~ Uz 
lıyarak Fenerlilerın · , ~a 

~ bit çıkardı. . ı;0nt' . az 
Oyun birkaç dakık_a 

1 
"t te 

. . 1 h. bıtl ' '" Fenerlılerın e ıne js13 '<tıla 

Sarı - Lacivı:_rtıııer~8ıııııc!l. lleı 
şilt şampiyon!ugunu ·ıJi ~ıııı ~ 

· mı rıJl 
bu maç Fenerlil~rın kalJllsl'._, ' 
ma-çlarından harıç ·belll'- ~ d 

.. k•) 
Hemen ·bu golü takib eden da- rağmen vaziyetlerını tl llu 

Margarct . Roz, lıatiisıl'ı anla • 
yarak mahçup olmuş. ve hulun -
duğu Yerde kalmıştı. 

lkikalarda Esadın favü! yapması miş oldklarını ;sbat et · "'.ı ed 

'==================,,.... ~ır. l\ı j . Jiğlfl" .a ~ Yıl 
Beynelmilel Üsküdar Hukuk J:Ifı~;.1 1~' ~:a~ 

Etik<>te çok seven olan İngiliz_ Hazine namına av dıkÖ~·U ~ı· Ilı~ 
ıer. küçiik prrnscs;n buna riayet Ticaret odaları Şevket tarafından .J{;e ,·c .ı~ı qıı& 
etmesinden çok hoşlanırlar. , Hasanpaşa mah3Uesın eıl~ ~ ,1, lııa· 

Kraliçe Meri geçenkrde vetmiş J1 ürkiye komitesi ğuıda 34 nuınaralı ~~~eP fl'~·,t g~ 
bir ya!Jını idrak etti. Parlak ve yu- jandarma mülazımlıJ JaP si• 41• lıı, Cu 

1 
Be 1 kaid HulCısi aleyh:n: aç.• ~~d itle muşak saçlı belki yirmi sene ev. -~ yne '._"ilel . ticaret ~ala~ı 510c "' ıı" lııa1ı· 

velki moda üzerine yapılmış ro. Turk mıllı koınıtesi• bugun T.L davasının muhak()JJJC·~jJJdeP ı,I' ı 
1 

t Od d t 1 k B !aleyh Hulüsi geımedı;; • ,-e 
0 

•T G.kt bunu muhafaza eden bu yüksek care asın a op anaca tır. u •ttıhB• ı ,. t,ı-. 
kadın, milletin ve ailenın göz be- ictimada komitenin senelik faa • kında gıyap kararı 1 

.• iİ ç,ıs1 1 sd 
liyet raporu okunacaktır. kikat 4/10/938 salı gill' ·,.ıef"ıt' ~lb 

beğidir. Ayni zamanda eşsiz bir talik edilmiş ve müdde
1
•d •• ~~ ~lııet 

büyük anne olan Merı, torunları- Rapora göre, iktısadi sahada 1 0 ~ "' tıı 
··ste ·ı t· t" ı · kametgiihı meçhu. 01~~ aıtt na hikayeler anlatır, o:ıbrla çok go rı en gayre ın ne ıce en, ııı "' 

· t" ·b ··rülm· •• ·• teblig" makamına kaı .rı 1"' fazla mı·şgul olur. memnunıye ı mucı go uştur. kar• .AılP 

OYUNLAR re bu baptaki gıybP :ıJil< ev •P'' 
Küçük prenses, erkek çocukla

rın oyunlarını çok sever. Daima 
•Başkumandan• unvanım al•.r, ve 

harp oyunlarını idare eder. 

İ . İ . . 1 > t ·€\! DEVRED LECEK !HT RA keme dıvanbancsıı . .fıiP) Jı , 
BERA 'l'I olduğundan müddeı3~. ~ı ta~ "' 

ınezkiırda yine gelm ';ie1'ııı~l 

Çok serbrst fikirlidir. Terbioe. 
sine memur olanlar~ kat'i emir 
verilmiştir: 

- Kat'iyen yüz vermeyiniz! .. 

Spor meraklısıdır. Boş zaman
larında sporla uğraşır. 

MARGARET - ROZ 
O da milletin muhabbctıni, te

•Krom madenlerinın curufundan 
ayrılması ameliyesinde isliıha t• ı 
hakkındaki ihtira için almmış olan 
18 Ağustos 1934 t;ırih ve 1862 numa. 
ralı ihtira beratının ilıtl\•a ettiği hu. 

kuk bu kerrc başkasına :!evir veya. 
hut mevkii fiile konmak için icra 1 

verilebileceği teklif edilmekte ol. 
makla bu hususa fazla malümat e. 
dinmek istiyenlerin Galatada Aslan 
Han 5 inci kat 1.3 numaralara mü. 

veccühünü kazanmıştır. Denile - racaat eylemeleri ilan olunur. 
bilir ki bu iki küc[ik prenses İngi. !~=====·========-: 
!izlerin gözbebeğidir. Çok halim, EN r 02: EL 1 
çok sakindir. Anası gibi musikiyi Hıfzıs,•ıhha noktai naza. 
sever. Makineye çok merakı var. 

dır. Otomobilin motorü hakkında 
babasına tavsiyelerde b•1lunur. 
Hem.~iresine karşı muhabbeti pek 

'büyüktür Elizaıbet, küçük hem. 
şiresine çok dik.kat eder Ona bir 
ana ~!kat ve muhabbctıle bakar. 

- SONU YARIN 

rından her h'lsıısta iyi i. 
mal edilmi§ ÇOCUK A • 
RABALARI, eıı iyi şerait 
ve en u~ız fiatlarla yal. 
nız 

Baker MaQazaldrtnda 
satılmaktadır. 

hk'k'ta pı•· de gıyabında ta · . ' ol~ 

icab eden karar ıtt·h~157 
ilan olunur. 937 ..., •i,.ııP· 

. . - ~kw1Jıı; ,. , 
Üskudar Hukulf J-1 dJP ili• 
Hazine vekili taraf°:Je 'Jlıel 

kozda Arpacı Çıftlı[ıill dJ P:ı. 
. .,nın ~ ,~ 

cağında Ragıbın ) . ··st'ı .., ı:; . 
.. ve ıııı :ııı--'"' • aı 

Dursun oğlu Tah0 

1 
oğlıl "ıd• • •ttıın 

lu Bavranı A ıınıe• ııııl · lerıı • . ınf'lt ı• 
nin ikametg~hl3r• r at jv p1 ı ~u-
ğundan i!:in<'r t< 1ı /!. 

1
R pcrf p1 • ~ı 

qg/q/9, ı-> ~ il 
karar veriler<•'!< - · . ıtlııl' ıs- <tın 

,ı.,·t-1 d ,, 
gunu saat onn · ka<ile • "sfo• ilııış 
mın davetiye va~• ıı1<eJ11• d~,ıı • ~-~la 
tidası suret lerı '"" oJdılc 2C ',._1 d ~-"'. cıı .,, ı.: 

hanes,nc talik e ·ı b'r , ı.~e . 
]·-.•en ' ı. s 

da.'l tarih teb •!!' .03sı ıs ~ "~ı 
d ·:ı ıstı d• "' 1 gün zarfırda D' •e J<(ır fı1 

vab ve=e.Jı: ye"• ' .re ııc1ıt:3 () 
k ı;ı• q37 b-

kemeye gelme Qe 
. ,. ( 1 'll . 

gazete ıle ıJan 
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Yaz•n : Rahmi Ya(Jız SEYYAHAT NOTLAR!· f 

11' ercüme, ve iktibas 
IJ::l ıtkkı mahfuzdur: 

Vesika, ttSlm, malftmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkı. 
nmdan miralay Remsi, İskele ve Umanlar umum kumandanı albay 

Şükril Pala, komodor bap;&tibi ihsan, batan ııemi kaplanlan, 
~~~~~~~~~~~ eski armatörler. Ve buııüne ka dar ııizll kalan vesikalar 

y~ı1 

a~~ 
lcY'" 
ud• 
bir ır 
öd~ 

yund 

Helbrock şirket vapuruna 
iki torpido attı : 

art· Pakat, bunlardan biri bozuldu garı golda 
i~;; kaldı, digeri de kaptanın manevrasile 
~;

11 

gemiye çarpmadan uzaklara kaydı ... 
~rl ~U.nla birlikte yürüdü, torpido 
~ >'iibleri başında elleri katil mcr
ed lilileri suya salıverecek mekaniz.. 

'lıa!arda, kulakları -;üva:rinin kıı.. 
yd d~ llıandasında bekliyen gediklisine 

ç•IJ' !tııır verdi: 

'i~ .._ Arya torpido! .. 

ğı 11 ı. leumanda biter bitmez suya da.. 
8 '<n ve büyük bir hızla gemiye 

dı. ı!Qğru yol alan torpidolar arka -
oı;; lında hava kabarcıklarından mü-
3, fJ.> ~ltkeb bir iz bırakarak hedefle -
~a ıJ ~ne varmağa koştular! 
b~ . lrelbroc, geminin nasıl bataca.. 

eb tı. torpidoların naSll infilak e _ 
et 1, eğini iş olmadan evvel haya -

"ilde canlandırıyor, geminin ha
. ıı ~ ~•:ra uçuşunu, feryadlar, alevler 
~~ı. •tasında suya gömülüşünü haya. 
ill"' ı~A.rtık müessir me3afeye giril _ 
~er ""il bir defa daha tedkik ediyordu. 
-ıı' ~ti .. Helbrock maniveıa başın.. 

bekliyen torpidoculara emir 
ı P ~~rdi: 

ya;,,1 ~ .._ Hello! .. İki torpıdo birden a. 
~8 lacak ! Marş. 

t c l:ıir anda iki tübden fırlıyan iki 
8 n , ~ttıı mermi vapura doğru son hız
~ır koşmağa başladı. 

dOo 11 I:ıu sırada beklenm:yen bir şey 
~ı du. Vapur durdu. Çift uskur _ 
~ .atının yardırnile bulunduğu 

.ı~ • ~de 9 kerteye dönüş yaptı. Kı. 
ıJ'" ;, ı tahtelbahire amud bir vazi -

· f' Si; lt! getirdi. Hedefi küçülttü ... 
ı. raııe vapura koşan katil mer. 

~~ ~ küçülen hedefin yanından geç-

1 ~ lızak sahiledoğru ölüm yorışına 

Tashih 
Dünkü tefrikamızda •Arıbur. 

nunda şimdi de yerinde duran 
bir abide vardır• ciiınlesindeki 
•abide- kelimesi yanlışlıkla (ar. 
bede) şeklinde çıkmıştır. Onu 
düzeltir, okuyucularımızdan 

özür dileriz. 
-· ---------

rafına düşen \ki ateş huzmesi [lj 
Helbrock'un aklını başından ala _ 
cak gibi olmuş, tehlike karşısında 
soğukkanhlığını kaybedecek ha -
le gelen İngiliz kaptanı bu badi. 
reyi güçlükle atlatmı~tı .. 

Ateş uzun sürmedı ; adeta ta _ 
lihin lı1tfu ile ve beklenmiyen bir 
tarzda torpillenmekten kurtulan 
şirket vapuru da tahtelbahır göz
den kaybolunca bütün hızile yo. 
!una devam etmiş; daha fazla sa
hile sokularak rotasını takibe ko. 
yulmuştu. 

B 7 sindiği noktada biraz daha 
bekledi. Helbruck'un anlaşılmaz 

hisler karşısında değişen yüzü, 
korku, heyecan ve beklenmiyen 
zamanda uğradığı bu ateş baskını 
ile kin dolu gözleri yuvalarından 
uğrıyacak gibi olmuş, İngiliz kap. 
tanı bunun acısını ç•karmak için 
derhal motörlere taarruz etmek 
kararını vermişti. 

Asker dolu şirket vapuruna sav
rulan torpidolardan bir tanesi, 
mermiyi sevkeden tazyik edilmiş 
havanın azlığından yarı yolda sö. 
nüp lnmiş, hedefi bulmamış, bu
nu gören rasLd de gemi kaptanını 
vaktile tehlikeden haberdar et _ 

8 
~ ~ arn etti. Güvertedeki koşuşma 

~az sonra ötede beride kümecik. miş, seri bir dönüşle ikinci mer. 
ı., teşkil eden nefer yığınlarına ı ---------

8 ~ab etti... [l] Makinelitüfeklerin bir nok. 
dı ı... lielbrock birdenbire preskopu taya tevcilı ettikleri ateşe (1•üz _ 
!~ '"t'l çekti! Telô.şla haykırdı: me) denilir! R. y, 

ıniyi de hedefı küçültüp boşa çı
kartan (66) büyük bir tehlike at. 
!atmıştı ... 

Vapurun mukadder felaketten 
kurtulup yoluna devam etmesi 
Helhrock'u kuşkulandırıyordu. Hiç 
şüphsiz ilk rastlıyacağı Osmanlı 

harb gemilerine, destroyerlerine 
bunu haber verecek olan vapur 
kaptanı B 7 nin harekatını güç
leştirmiş olacak, yeniden harb 
gemilerini tahtelbahirin peşine dü
şürtecektl ... 

Helbrock, acele etmek ~üzumu. 
nu duyuyordu ... Önünde biraz ev
velki sahneye kızdığı için feda 
edeıniyeceği bir intikam tasavvu. 
ru vardı. Türk gemi9inin ağır 

makineli tüfekleri kuru ve tok 
gürültülerle kendisine ölüm da. 
kikaları geçirtmiştcrdi.. O da şim
di avare bir gidişle yo. almağa 
çabalıyan motörleri yakmak, ba. 
tırmakla bunun intikamını ala -
cak, kendisin~ ateş açmanın neye 
mal olacağını llfarıııarada yola çı. 
kacak gemilere bir defa daha an. 
]atacaktı. • 
Yavaş yavaş p"eskopu suyun 

üstüne çıkaran süvari et,afı göz
den geçirdi .. Şirket vapuru ufuk. 
ta kaybolmuş, dümanı bile göz -
den silinmişti .. Yalnız, ileride İs. 
tanbula doğru gittiği anla~ılan 
motör zinciri h5.'.a her şeve bi _ 
gane, her tehlikeden gdfil asude 
bir seyirle yol alıyordu ... 

Helbrock'un hırsla gıcırdıyan 

dişlerinin arasından yen; bir dü
men kertelerinı mırıldandı: 

- Alaband9 iskele ... Tamam ... 
Sonra makine telgrafına ses _ 

lendi: 
- Kol spid! 

(Uevamı var) 

~ ..._ Staper! .. Tornistan! .. İki kıı.. 
tıl"·' ç daha derine! 

1.ı:ıu emirler hemen harekete talı
~ edildi... Biraz evvel azgın bir 

İstenmiyen Y ahudikızı 
ıı01' ' Yılanı savletile küçük ve as. (4 ilocü sahüeden devam ) 
,ııı~1 /r Yüklü Türk transporuna sal- Fransadan döndüğü zaman İngiliz zabıtası Maryayı alarak tev-
-~11" ~arı B 7 şimdı aslan eline düş _ kifhaneye götürmüş, hakkında verilecek karara göre orada tu-
,o~' ~ş bir karaca yavrusu gibi ol _ tulması muvafık görülmüştür. 
~· ~ 1 

,.
1%1 yere büzülmüş; geri kaç - Marya Stez:k daha evvel İngiltereden çıkarılacağını anla-

•l" ~ .. 
ııı•· ~ ga davranmıştı. dığı zaman bir Ingilize müracaat etmiş, kendisine işi anlatmış 
ıı~. ~ <lüvertede koşuşan sonra ö _ ve. 
vd ~~!eşen nefel'ler, derhal iki ağır - Eğer, demiş, beni almağa razı olursan sana 2 İngiliz li-
~\ ~ Itinelitüfengi kendilerinden az rası vereceğim. Bir kere seninle nikfilılanırsam İngiltere hü-

P ~ ~· ) kta görünen preskopa kurşun kumeti beni kocalı bir kadın diye senden ayırıp da hudud ha-
t il' ,.'ğdırmağa başlamış, korsan tah- rici edemiyecektir. 
~ 1 • 1balıir bu tehlike karşısında se- Fakat Maryayı takib eden zabıta bunu haber alınış, nikah 
~ ~ltıetı ancak gizlenmek ve kaç - olmadan kendisini t u tarak İngiltereden ~ıkarmağa teşebbüs 
~a bulmuştu ... Preskopun et- etmiştir. 

-=-
l:ıaııa Romanı ; 52 

.,.ıe': 
', il''} 

re' c
,,ııill 

ıı, Tercüme eoen: H atice H at ib 
i~ rı 
.ı>e' ılı S~int-Guillaine sokaj;'lnda kal- resimleri ve kaldırımın bütün 
ıJ.ı ' ~ t,.~ üzerinde tahta kılıcile as _ manzarasilc bu yazı gözünün ö-
,sı tlılt talimleri yapan bir sokak nünde canlanıvermişt;. 
ctfl ~lıhnu ve bilhassa çocuğun ar. Achille Bastien hiçbir tereddüd 

1,ııı ' 'taırıdaki duvarı gördü. Bu du. duymadı. Bu küçük sokak çocu. 
"' 1"' ~\tırı üstünde çaprastlama konul. ğunun SainLGuilloine sckağııı -

n• '"'" b daki beş numaralı evi ilk ziyaret 
di~ , "-i ayrakların resmi ve bu bay. · 

ıı • ~l ettiği zaman da orada görmüş ol-
·'1.1 ~ ~ arın etrafında harbcuyane duğunu ve yine kaldırımlara bir 
eli it ltıleJer yazılmıştı. Bunbrdan bir takım yazılar yazmakta, resimler 

9 et ' tıesi en iri harflerle vazılmış O-tı.. , çizmekte bulunduğunu hatırladı. 
• rıı t Şu idi: ld • Ve hakikati keşfetmiş o uğunu 
~ llerline!... anladı. 
1ı~3 bu() bu ~eyi o zaman okumamıştı Gardaki büyük saate bir baktı. 

e. Fakat şimdi duvarın diğer Tam altı idi. Şeritli elbise giyen 

bir tren memuruna yaklaşarak en 
sakin bir sesle: 

- Berline gidecek son tren kaç. 
tadır, diye 90rdu. 

Memur cebinden bir karne çı. 

kardı: 

- 18,15 de Polm,,;1 kalkıyor de
di. Fakat zamanmdo. yetişebilece. 
ğinizi zannetmiyorum. 

Achille Bastien hemen geri dön 
müştü . 

Gendroin'l Jıabe" vermekte vakit 
kaybetmemek içın istasyondan dı. 
şarı çıktı ve orada bekliyen ta -
harri memuruna ınül5.ki oldu. 

Etrafına bakındı, demin onu bu
raya getiren taksi yoktu. Yalnız 

L'İntransigeant gazetesini oku _ 
makta olan şoförün araba'J ora
da idi. Siyahli kadının otomobili 
orada idi. 

Taharri memuruna: 

- Çabuk dedi ge'iniz şuraya ve 
bana itaat ediniz. Ben sizi kurla. 
rırıın. 

lstanbul - Kösfence 
(5 inci sahifeden devam) 

nu bilirim ki herkes yemeğini bı. 
rakır, bu, cidden emsalsiz bir gü.. 
zelliğin timsali manzaraları sey
re koşar. Boğaziçi o kadar sempa. 
tik ve güzeldir. 

Niçin imar edilmiyor? Neden 
bakımsızdır? Diye gürültüye, ü
züntüye lüzum bile y<ık. Onun 
per~anlığında bile bir güzellik 
vardır. Binaen.aleyh bence, her za.. 
man için ecnebilerin Bosfor de • 
dikleri Boğazımız emsalsiz kala
caktır. Şimdi vapur, Anadolu ve 
Rumeli Hisarlarının uzaktan hey. 
betli ve latif manzaralarını sağın
da ve solunda bırakarak açılan 

yepyeni bir aleme girer ... 
Beykozla Yenimahalle arasın. 

da genişliyen bu koy cidden fev. 
kala.dedir. Yuşa tepesinin yeşil -
likleri.. Yenimahalle, daha ileride 
yemyeşil sırtlar insanı tabiate a.. 
şık ve tutkun bir şa~kınlıkla sa
rar. 
Boğazın bu geniş koyunda va. 

pur sahillerinden ayrılmıştır. Hala 
uzaktan İ91anbuldan bir parça bir 
kartpostal gibi sabit durmaktadır. 
Bu manzaranın en güzel taraf ~·i.. 
ne Ayasofyann hakim olan mev -
ltiidir. Arkasında zarif minarelerile 
Sultanahmed de bu güzellik deko. 
runu tamamlar. Birlz sonra yeni 
bir aleme girersiniz .. Trabya - Bil.. 
yükdcre solunuzda... Sağnızda 

çıplak tepeler ve gaz, benzin de. 
poları ... Nihayet Anadolu .. Rume
li Kavağı ... Bu ıssız v·~ esrarlı köy. 
!erle sanki gizlenmiş tabyalar, ve 
siperler hissini iman kendi ken.. 
dine sorar ... Yalnız Anadolu Ka
vağının büyük çınaraltı kahvesi 
İstanbula denizden gelen ve on. 
dan ayrılan her insan için özlene-

ihtiyar Zeng-in 
(5 İflci sahifem.izden devam) 

ya dizildikleri görülürdü. Hiz -
metçisi sokağa çıktığı zamna ga. 
zetesini benim alarak kendis'nc 
götürdüğüm olurdu. 

İhtiyar zenginin :tar.sı kendi -
sinden bir sene evvel ölmüştü. 
Zenginin hiç kimsesi kalmamış -
tır. Yalnız sevindirdiği köylüler 
var demektir. 

j_RAD Y0-1 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Saat 18,30 Plakla dans musiki
si. 19,15 Çocuklara mlsal: Bayan 
Nine. 19,40 Piyano solo: Konser. 
vatuvarın küçük yavrularından 
yedi ·yaşında Gülseren Muhittin 
Sadak tarafından. 19,55 Borsa ha
berleri. 20 Saat ayan: Granviç ra. 
sa<lhanesinden naklen. Rıfat ve 
arkadaşları tarafından Türk mu. 
sikisi ve halk şarkıları. 

20,45 Hava raporu. 20,43 
Ömer Riza Do.ğrul tara -
bndan Arabca söylev. 21 Saat a
yarı. Fasıl saz heyeti: İbrahim ve 
arkadaşları tarafından. 21.45 Or. 
kestra: 1 - Nikolai: Le korner dö 
Windsor. 2 - Donizetti: La fiy 
dü rejiman. 3 - Straus: Libes. 
zav:ber. 22,15 Ajans haberleri. 
22,30 PJakla sololar, opera ve o -
peret parçaları. 22,50 Son haber. 
ler ve ertesi günün programı. 23 
Saat ayarı, son. 

oek oon noktayı teşkil eder. 
Orada bir sabah kahvesi hiç te 

fena olmaz. Deniz o kadar uysal -
dır ki eteklerimize sürünen bir 
kedi gibi sevimlidir. 

Birkaç balıkçı oltalarının ver -
d'iği servete muntazırdır, birkaç 
çocuk.. her gelen ve geçenle ala
kadardır. 

Şimdi Boğ82X!an çıkıyoruz ... Ha.. 
tırlarda korkunç hikayeleri anla
tılan bir deniz ... Fakat iyi havada 
insana sa;ıenen şeylerin bir ifti. 
ra olduğunu sı.kılmadan anlatacak 
kadar sevimlidir ... Arkada Boğaz 
ve batan bir güneş... Sanki Kara.. 
denizle bera'lıer hava da kararır. 
Gece başlamış ve yaz gecesinin 
güzel yırıLtıları, bize gözlerini kır
pıp açan yıldızlar, hele daha son
ra güzel bir mehtab.. hemen bu 
dekoru güzelleştd". Vapurun gü. 

vertesi her zaman kalabalıktır. 

Vapurun mı1tad yemek kampa. 
nalan .. kamara yolcularına güzel 
bir haberi müjdelerken güverte
de battaniyelerine bürünmüş kl
d.ınlardan, çocuklardan mürekkeb 
bir kalabalığın da içini ezer. On
lar kendi )1yeceklerini sabı1riine 
açaraik yemektedirler. 

İnsan , temiz bir vapurun ne de
mek olduğu ancak deniz seynhat. 
!erinde anlar. Romanyı: vapurları 

kamaralarında biraz \ıs.marn bö
ceklerini azaltırlarsa denilebilir Oci 
gerek İtalyan, gerek Fransız kum. 
panyalarının vapurlarından da 
temiz ve güzeldir . 

Mehtablı bir gece .. yavaş yavaş 
ağarır. Geç vakte kada· vapur lo
kantalarında ta.bak sesleri duyu. 

!ur. Sonra derin bir sessizlik .. ge. 
ce, sabaha yaklaşmaktadır. 

lngiltere- Japon 
f4 tinrii •ahifemizden devam) 

büsbütün kapanmasını isten'iyor. 
!ar. 

Bundan başka Almanların diğer 
bir hesabı daha vardır. Almanya 
ile Japonya arasında bir ittifak 
vardır. Almanlar müttefik Jıpon.. 
yanın Çin işlerile uğraşarak hır

palanmasını, yorgun düşınesıni hiç 
doğru bulmadıkları da anlaşılı _ 
yor .. Çünkü istikbale göre yapı. 
lan hesaba bakılırsa Almanya bu. 
günkü Japonyanın kuvvetli kal _ 
masını, Çin işinden zayıf düşmi. 

yerek sıyrılmasını bekliyorlar. 
Bir gün Japonyanın Rusya aleyhi_ 

ne harbe girişıne>i gözön üne geti
rilirse o zaman Rusvanın karşı _ 
sına kuvYetli çıluın diye! ... 

L:ındralı gazete bunları yaza. 
rak İngilterr için harb tehlikesi ol 
ma.dığın ı izııh ettikten sonra şunu 
da ilhe ediyor: Bu mülahazalar 
şöyle bir tarafa kalsın , birç'>k kim 
selcrin dü~ündüğünün aksine ola. 
rak harb bugün esasen zor bir iş. 
tir .Bir takım esıslar var ki bun. 
!ar harbi zorlaştırmaktadır. İşte 
mesela şunun gibi: Tecavüz eden 
kın·vetler daima karşılarında ınü. 
dafaa eden kuvv~tier bulacaktır!. 
Müdafaa kuvvet!eri tecavüz kuv. 
vetlerini döğecek demektır. Bu _ 
gün müdafaa vesaiti her vakitkin. 
den ziyade kuvvetlidır. 

İşte İngiliz gazetesinin vardıı, 
netice bu oluyor. İn~i~tere onun İ
çin gün<ien güne müd1faa vasıta
larını arttırarak hazırlanmakta _ 
dır. 

SON TELGRAF'm Y87..BD: M. Sami KARA YEL 
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Ceylan yatağına uzanıp kıs kıs 
gülme ğe başladı ..• 

Ceylan, g izlice muaşekada bulunduğu 
Şemdancıbaşı lboyu naınl olup da p un
tuna getir ib Maslak çiftliğinde hiznH 1 

memur ettirebileceğini düşünüyorc...1 

Arab, Cevelanın dairesine gel- ı 
diği zaman nöbetçi kalfaların ka.. 
pıda nöbet beklediklerini gördü. 
Onlara yanaşarak şu emirleri ver. 
di: 

- Cevlan kalfayı görmek is -
terim. Kendisine haber veriniz ... 
Uykuda dahi bulunsalar kaldın -
ruz. Valide Sultan efendimizin ira
deleri var ... 

Nöbetçi kalfalar, hemen kJpıya 
vurdular ... Zaten hazinedarından 
aldığı emir üzerine kuşkulu uy -
kuda yatan Cevliin derhal kalktı. 
Kapıya gelerek bilmiyormuş gibi 
sordu: 

- Ne istiyorsnuz çocuklar!. 
Kalfalardan bir mukabele etti: 
- Efendım; Valide Sultan efen-

dimizin iradelerini tebliğ etmek 
üzere kızlarağası hazretleri siz -
!eri sual eylerle. 

Cevlan kapıyı aralıyarak kızla.. 
rağasına sahte bir iltifat savur -
duktan sonra: 

- Ağa hazretleri, sultan efen -
dimizin iradelerini tebelüğa ha -
zırım!. Buyurunuz .. 
Kızlarağası bir an teemmülden 

sonra: 
- Sultan efendimizin iradeleri

ni hazinedar usta hazretlerine teb~ 
liğ etmek 18.zım geliyor. Dairele
rine vardım. orada yok idiler. Ne. 
rede bulunduklarını öğrenmek ve 
ona göre icabına bakmak iktıza 
eyler. 

Cevıan, zekasını toplıyarak: 

- Efendimizin hizmetlerinde 
olduklarını biliriz .. 

Kızlarağası, Cevlanın bu ccva _ 
hına karşı acaba hamamda mı yok
sa haremi hümayunda mı? diye 
soramazdı. İşi kurnazlığa getirip 
şöyle mukabele etti: 

- Af buyurursunuz kalfam; a. 
ceb ne vakittenberi hizmeti şaha
nede bulunurlar. 

Cevlan kalfa, kızlarağasının ne 
demek istediğini derhal anlamış. 
tı. Düşünmeden cevab verdi: 

- Dünden beri... 

Arab, kalfaya yerden bir kan _ 
dilli saray temennası attıktan 

sonra, Billıir havuz dairesi yolu
nu tuttu. Demek hilafı mutad haL 
!er hadis o!mağa başhmıştı. Pa -
dişah ikinci bir gündüz olduğu 

halele daba hila hamamda idi. 

Cevliın, yatağına uzanıp kıs kıs 

gülmeğe başladı. Şu hazinedar us.. 
ta ne yaman ve fettan bir kadın. 
dı. Koca bir saray1 hatta memk -
keti Padlşahile vüzerasile eliıııı 

üstünde oynatıyordu. Valide sut. 
tanın yakası bile hazinedarın e -
!inde idi. 

Cev!An, hem bunları düşünü -
yor, hem de gizlice muaşıkada b· • 
lunduğu, şamdancıbaşı pehlivan 
Kara İlıoyu nasıl olup da bir pun
duna getirip Maslak çiftliğine bir 
iradei padişah! ile hizmete memur 
edebileceğini tasarlıyordu. 

Tam sırası idi idi. Padişah gü
leşten besiden yeni çıkmıştı. Sa.. 
rayda halvetlerc başlamıştı. Ar -
tık şamdancıbaşı Kara İbo 
ile işi kalmamıştı. Asıl, kllm alı

nacak zaman şimdi idi. 
Ne yapsındı? Hazinedannın, giz. 

lice Hüseyin A vnl Paşası, senede, 
beş senede bir Sultan Azizi, sıkı • 
şınca Behram ağası vardı. 

Amma, kendisinin de bir şam • 
dancıbaşısı vardı ki hepsine ~ 
deldi. 

İki metre boyu, geniş omuzları 
ve sert bazııları. .. Kara ve yavuz 
bıyıkları, kara ve keman kaşları, 
olgun ve irj gözleri hiç kimsecik.. 
!erle mukayeseye değer miydi? 

Hazinedarın Hüseyin Avni Pa. 
'şası sanki, güzel bir adam mıydı?, 
İbo, kendisini bir el ile havaya 
kaldırıp Maslak köşkünün salon. 
larında bir aşağı bir yukarı dolaş.. 
tıl'dığı gibi, Hüseyin Avni Paşa da 
hazinedarına böyle yapabilir mly. 
di? 

Cevelan, kendi dalgasına düş _ 
müş, Maslak köşkünün on beş gün 
de, ayda bir temizlenme iradesini 
alıp üç beş gün köşkte kalmak, 
zaten, padişahın bu işlerine bakan 
yakın b)!ndesi bulunan İbosile bu. 
luşarak dolan giınlünii boşaltarak 
yanan ateşini söndürmek arzusu. 
na dalmıştı. 

Cevelanın; İbo ile Sultan Azizin 
veliahdlığından.beri aşna, fişnesl 
vardı. 

İbo; Sultan Az!z veliahd iken, 

• hami acrsı idi. 

Veliahdı saltanatın bindiği ka.. 
yıkta ilk kürek basamağında, ya. 
ni hamlada kürek çeken bir baba. 
yiğit pehlivandı. 

(Devamı var) 

j inhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1 - Nümune ve şartnamesi mucibince 10,000 kilo tonga ipi pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

1I - Pazarlık 5/VlI/938 tarihine rastlıyan salı günii saat 15 de Ka.. 
bataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesinde.ki Alım Komisyonunda yapıla. 
caktır. 

HI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabilir. 

Açıkça otomobile gitti. Kapıyı 
açtı. Şoförü kolundaıı tutup ~ert 
bir hareketle kaldırıma indirdi. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü.. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelme. 

j-..:'"-- -=====-------.1 !eri ilan olunur. (3633) 

r.skerr f•br lk.llar J 
lıtn ları Bu hareketten şaşırmış olım ve 

yahud şaşırmı~ görünen şAôr iti. 
razlar ediyordu. 

Achille Bastien kartını Ç'kar _ 
mıştı. 

- İstersen hala bağırmakta de. 
vam et dedi. Bak işin mükemmel.. 
Emniyeti umumiye memurların. 
dan Achille Bas!ien'in elindesin. 
Eğer çeneni kısmazsan ben onu 

kilitlemesini bilirim. 
Şoför sararmıştı ve hala kurtul. 

mağa çabalıyQrdu. 

- Fakat ben hiçbir şey yap na. 
dım beni bırakınız!.. 

Bu sözler onun bileklerıncien 

kapan kelepçelerin sesile birleşti. 

- Bütün bunları şimdi kara _ 
kolda izah edersın. Benim senin 
arabana ihtiyacım var! Allaha ıs.. 
marladık. 

(Devanu var) 

14/7/938 Perşembe günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edileceği 

Resmi Gazete, Ankarada Ulus ve İs
tanbulda Sonpast.ı gazetelerile ilan 
edile Vida ve Perçin çivisi şartna
mesinde değ~iklik l)Jduğundan me1. 
kıir ilan hükümsüzdiir. •3878• 

••• 
273 lira muhammen bedelli 16€0 

adet Küherçile çuvalı 12/Temmuz/ 
938 Salı günü saat 14 de S a!ıpazarın. 

da Askeri Fabrikalar Yollamasın _ 
daki satın alma komisyonunda açık 
ar~iırma ile satılacaktır. 

Isteklllerin muvakl:a~ teminatı O

lan 21 liranın he:hangi bir malmü. 
dürlüğünc yatırara1< makbuz ile o 
gün ve o saatte komisyonda bulun_ 
malan. •Çuvallara gümrük resmi 
verilmiyecektir• Nümune her gün 
komisyonda görülebilir. •3928• 

••• 
I -- Nüınune ve şartnamesi mucibince 15.000 kilo kaim kınnap pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 5/7/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de Ka.. 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözli gtÇPn Şubeden alı.. 
na bilir. 

rv -- İstekUlerın pazarlık için tayin edilen gün ve ~aatte % 7,5 gü. 
venme Jıaralarile birlikle yukarıda adı geçen Alım Kom,syonuna geL 
ıneleri ilan olunur. (3636) 

• •• 
I-- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak •600• ton çav. 

dar sapının eksiltmesi teklif edilen şartlar kabul edilmediğinden 10 gün 
temdit edilmiştir. 

Il- Pazarlık 8/Vll/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya.. 
pılacaktır. 

III- Şartnameler parasız olar·k her gün sözü geçen şubeden alı. 

nabilir. 
IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve soatte 7o 7,5 

güvenme paralari!e birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
!lan olunur. ·3921-

d 



f - S O N T E L G R A F - 27 Haziran 1938 

Alınan çelik sanay,iinin muazzam muvaff akiyeti • 

_ HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKTI 
Gunlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiblerine kerku, dehşet saçan en ucuz (i)lduğuna rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha mükemmel HASAN TR.AŞ 

bıçağını ısrarla arayınız. 10 adedi 15 kuruşa Hasan deposu. Toptancılara tenzilat. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ HASAN T B ki Piyasada en yüksek mevkiini 

. raş ıça arı muh!lfaza etmekte berdevamdır. --

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Tem muz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

eden bu piyang0ya iştirak etmek sure

tile sizde taliinizi deneyiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 18762 lira olan 5 adet dingil değ:ştirme vereni 
4i8/1938 Perşembe günü saat 15,30-da kapalı zarf u5u!ü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Btı iş<ı girmek ısteyenlerin 1407,15 liralık muvakkat ternniat ile kıınu
mın tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerL 
ni aynı gün saal 14,30 a kadar Ko.ç;ıisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3653) 

••• 
Onuncu İşletme Miıdürlüğünden: 
İdaremiz ıhtıyacı için mübayaa edilecek 5000 m3 çam tomruk ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Muhammen bedel tomrukların beher metre mikabı 14 liradan 

·70000• liradır. 
2 - Mtıvakkat \emir.at 4750 liradır. 

3 -- Çam tomrukları Kars Orman müdürlüğünce olttınun köroğlu 
ormanlarından Devlet DemiryolJarı İdaresi için tahsis edilecek mak. 

talardan tedarik edılecektir. 
4 - Teslim yeri S&rıkamışta İdareye aid hızar fabrikasıdır. 
5 - Daha mtıfassrıl malCımat almak istiyenler bu işe aid şartna. 

rneleri Erzurumda İdare veznesinden Sarıkamış, Kars istasyonların
dan ve Haydarpaşa Birinci İşletme, Ankara Devlet Demiryolları mer
kez veznesinden S50 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Ta;·rıerin umumi müteahhitlik vesikalarını ib:-azı şarttır. 

- 7 - lhale ll/'ı/93S günü saat 15 de Erzurumda Golbaşndaki 
İşletme binasnda müleşd<kil komisyonda yaplacağnd&n tallp!erin ta. 
rihı mezkCırda 2490 s~yııı arttırma ve eksiltme kanununun 31 \'e 32 d 
maddeleri mucıbince re:tlif mektuplarını ve icabeden d:ger vesaiki 
vaktındc Işletme komı5yon Başkalığına tevdi etmeleri lazımdır. (38~6) 

*** 
Muhammen bedeli 85.000 liı'a olan 1 No. lı liste muhteviyatı ile 

140.000 lira olan 2 No. Jı liste mtıhteviyatı 3 üncü grup Lokomotif ye. 
dekleri 11/8/1938 Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Btı ışe girmek istiyenlerln 1 No. 1ı liste muhteviyatı için 5500 ve 
2 No. Jı JiStc muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat teminat ile ka_ 
nuntın tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tek.. 
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Rel.5!iğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa_ 

tılmaktadır. (3808) 
••• 

Muhammen bedeli 9690 lira olan 5 kalem muhtelif cins ve eb'atta 
matbaa kağıdı 11/7/1938 pazartesi günü saat on beşte Haydarpaşada 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf nsulile 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 726 lira 75 

kurtışluk muvakkat teminat ve Resmi Gazetenin 1/7 /193'1 T. 3645 No. lı 
nüshasında intişar eden tallmatname dairesinde alınmış ehlıyet vesıka
lannı muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat on dörde kadar ko

misyona vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid ~artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 

(3772) tarafından parasız olarak dağıtılmktd_ı_r·------------

lstanbul Cumhuriyet 
mü :'deiumumiliğinden: 

İstanbul Ceza ve Tevkif evleri hastaneleri için 31/5/ 930 akşamına 

kadar satın alınacak 5000 kılo ikıı;ci nevi dağlıç eti, 9400 kılo inek sütü 

i:e beher kasesi 250 Gr. üzerinden 21500 kase yoğtırt ayrı ayrı 2116/933 

gününden itibaren açık eksiltmiye konulmuştur. Etin muhammen be_ 

deli 2175 lira muvakkat teminatı 163 lira 13 kuruş ve sütün rntılıam_ 

rıPn bedeli 752 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Yu_ 

ğurdtın muhammen bedeli 1075 lira olup muvakkat teminatı 80 lira 63 

kuruştur. Etin eksiltmesi 6/7 /938 çarşamba günü saat 14 de ve sütür, 

eksiltmesi ayni günde saat 15 de ve yoğtırdun eksiltmesi keza ayni 

günde saat 16 da Sirkecide Aşır Efendi sokak 13 numarada İstanb;ıl 

Adliye Levazım dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi tatil gün_ 

!erinden maada her gün İstanbul Adliye levazım dairesinde görebilir-
ler. ,3737. 

a 

l~lUJl~MDA 
CAN KUQTAQIQ. 

• ... . 
, -.... 

.; TÜRKiYE 
fşişe A~!~~':t!!~!! kası 
1 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızın ihtiyacı olan 800 ton ça;_ 

dar sapının tedariki, 8 Temmuz 938 tarilili Cuma günü saat 11 
münakasaya konulmuştur. 

Talihlerin şartnameyi görmek veya fazla izahat almak üıer• 
Sosyetemizin Galata Parşembepazarı İş Hanında kain İstanbul JlU· 
rosuna müracaat eylemeleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Münakasaya ko- Miktarı 
na:ı mevaddın 

M . S . Eksilt uammen Pey akçesi Eksılme aatı klİ' 
bedeli tarihi şe 

cinsi Lira Kr. Lira Kr. 
------------------~~~-----ı; 

Koyun eti 25500 K. 47.00 898.88 11/7 /93B fö pazarı 
3000 K. 26.25 157.50 11/7 /938 14,30 açıl< Toz şeker 

1- Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları .~-

siltıniye konulmuştur. ve 
2-- Bu ihtiyaçların cins ve mikt arlarile muhammen bedeJleri , 

' 'ştıf· 
ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri h;zalarmda gösterılın' os .. 

3- İstekliler 938 mali senesine aid ticaret odası vesikolarını g 
!ereceklerdir. . 

' ~ı-
4-·- Şartnamelerini görmek istiyenkrin her gün ve eksill11'.ıyed;l<i 

ceklerin beUi gün ve saatte Gümüşsuyunda Mekteb binası dahılın 
komisyona müracaatları illin olunur. •3904• ...-

, .. --~:~~·~~·l-·~:·~~~-~:-;-j:-~~~~~~kü İıan lar~ j 
· at1 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk t•J('",uş 
Lira Kuru~ Lira :.:'.'.--

Süt 

Yoğurt 

Kuru üzüm 

Kuru kayısı 

40,000 kilo 

28,000 • 

2,500 

500 
• 
• 

O 10 300 OO 

o 14 

o 22 

o 45 

29.J oo 
41 25 
17 oo 
o oo Tereyağı l,OılO • ı 20 9 
3 oo (Kaşar peyniri) 250 • O 65 ı. e 

Gureba hastane5ine 938 senesi için lüzumu olan yuırnrıda ciJ1.S619;3 
' ' • 1 g'ı 29/ 

il ,. ı mık tarları yazılı yıyecekler pazarlıkla alınacaktır. Pazar ı 00a 
an arı çarşamba günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Ba§müdür!üğl\ bioasıl{P· Beyoğlu Vakıflar lJirektörlüğü 

Mahallesi Sok atı Numarası Cinsi A 1 k k. 1 h gun·· Levzıırı y ı ır ası toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname eri er 

------:-------------------------------=L:::ir..::•__:K.:u::'..::"!..Ş d .. "J bil' (3423) lemin e goru e ır. 
Tophanede İlyasçelebi ve caddesi 

Kasımpa§ada Gazi Hasan Paşa Mekteb 
16 

8 

Ev 

Dükkan 
Kasımpaşada Gazi Hasan Paşa Kayık iskelesi 41 Arsa 

Galata Yenicami münhedim Yenic ami avlusundaki odalardan hela ta rafındaki oda 

Beyoğlu Kamer Hatun Kızılcık 19 Apartıman 1 inci daire 

Kasımpaşa Gazi Hasan Paşa Kayık iskelesi 289 metre murabbaı arsa 

Beyoğlu Pangaltı Çayır 89 Kargir ev 

Beyoğlu Pangaltı 

Beşiktaş Dikilitaş 

Kasımpaşa Camiikebir 

Frenk kilisesi yeni Satırcı 21 

Camialtı 4 

Tali 24 

Kargir ev 

Dükkan 

Kargir ev 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 311/5/939 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırnııya 
mıştır. 

13.00 

03.~0 

12.50 

02.50 

08.00 

13.20 

12.00 

14.00 

02.00 

09.00 

çıkarıl -

İbalesi 28/6/933 Salı günü saat 14,30 da yapılacaktır. istekiilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat 

şubesine gelmeleri. (3652) 

ff k'm'e 1 Doktor Kamereddin:- (İç hasta-fKu'ak Beğaz Burun e 1 f lıkları mütehassısı). Cağaloğlundc ' '. 
• ;alkevi karşısmdaki mtıayenehanc Doktor Mehmed Alı Oya- Kulak 

======= Pde Cumartesi ve Pazardan maad6 ıurun, boğaz mütehassısı doçent 
[Okuyucularımız bu sütunla·-! , r gün saat 2 den sonra hastalarını ~"atih tramvay durağı 75 numaralı 

mütehassıs hekimlerin hastaların .abu! eder. nuayenehane5inde her gün saat 16 
kabul saatlerini muntazaman bulur { ian sonra hastalarını kabul eder. 

Iar.J @ntge~ :ildiye, Zühreviy: 

f h t 1 ki Doktor İrfan Kayra:- (Röntgeıı 
Ç as 'l ı arı Dokter Feyzi Ahmed· - Deniz 

Kilo 

44000 Toz şeker 26,50 • 
900 Kesme şeker 29,50 Ul· 

· d' b ·ı h tan d' --sıhhi ıeşel<k Hususi Idare ve Bele ıyeye ag ı ' as e ve ıger . ~ıJ' 

!erle "atılı okullar ve mülhak bütçe ile idare olunan müessesel•f.'
11

....,as• 
., .. rJıJ '" 

susiyetlerine göre mahallerine kadar teslim edilmek ve her tu . ıorl•r' 
rafı müteahhide ait olmak üzere lüzumu olan ve yukarıda ıoıl<f;kSill• 
yazılı kesme ve toz şeker kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. al<tıt· 

D · • E ·· de yapıl•c ·11< me 6/7 /938 Çarşamba günü saat 15 de aımı ncumen Jul< 

İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 894 lira •11 kuru1Ş9 \'İ !<~' 
kı 'f kt Jarını 1 ,. teminat makbuz veya mektubile beraber te ı me up ;;ırıc"' 

• f;nCv 
palı zarflarını yukarıda yazılı gönde saat 14 de kadar Daiınt ı. 

1 ıunrrıa 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabu 0 

(B) (3747) 
)·e 

... k eksiltrııı .; 
Yeni çöp arnbalarına lüzumu olan 300 ta~e m~kas a.çı ·artıı•ırıe', 

konulmuştu.-. Bir makasa 6 lira bedel fahmın edıJmıştır. Ş ııod• y• 
Levazım Müdürlüğünıde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı k~Jl ııer•ııef 

. ktubıle ı.t· hastahanesi cild ve emrazı zührevi.. zılı vesika ve 135 liralık ilk temına.t makbuz veya me .]ıdıf · 
Jiin öğleden sonra saat 15 den 19 a .. 1 h h . A D . • E ·· d butun!Jl• 

ve iç hastalıldarı mütehassısr). Her 
Doktor Hafız Cemal:- (Pazardan 

başka günlerde ög"leden sonra saat ye mu e assısı, mtıayene anesı n. 7/7/938 Perşembe gu··nü saat 14 de aı.ını ncumeo e kadar Belediye Binbırdirek Nuri 
2 5 d l8 k d İ t b ld D' kara caddesi Cağaloğlı; yokuşu. Pa_ (B) (3786) / 
• an e a ar s 

30 
u a ıvan.. Conker sokak 8-10 numarada Asr- zardan başka her gün 15 den sonra ~ 

yolunda 104 numaralı hususi kabi - 1 -------------------------: --
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Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 er. Diş ırı 
h ' k BERATI 1 Kadınlar iç ye kadar hakiki fıkaraya mahsus .:>lnır astaıı iarı -rnş doktoru "Übeyt Ölçer:- Edir-

muayenelerini yapar. Muayenehane Doktor Kemal Osman: - (Sinir nekapı Karagümrük tramvay du - •Tayyare mermi tapası> hakkın-
ve eve telefon: 22393 -- 2l044. hastalıkları mütehassısı) - Cağa_ rağı No. 95 her gün hastalarını ka-

Doktor Ali Riza Sağlar.- İç has_ 
loğltında Kapalıfırında Mescit kar- bul eder. Cumartesı günleri saat 

tahkları mütehassısı)· Her gun Be. şısında pazardan başka her gün 14 ten 15 e kadar da Yalovadaki 
yoğlunda Parmakkapıda tramvay saat 2 den soıtriı hastalarını kabul muayenehanesinde bultınur. 

daki ıhtira için alınmış olan 17 Ma

yıs 1932 tarih ve 1682 ntımaralı ih.. 

tira beratının ihtiva ettiği htıkuk 

bu kerre başkasına devir edilmesi 
,,,. 

durağında 121 numaralı Tevfik Bey d Ü ·· e er. perator: 
apartıma!'ındak.i muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul Göz hastalıkları Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 

veyahut mevkii fiile konmak için - ~ 
icara verilebileceği teklif edilmek- !=========~ dl~' 

-ııare e 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla
rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak: muayene_ 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

--------- Operatör - Umumi cerrahi, sinir 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz h~s ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 

talıkları mütehassıs:) - Cağaloğ - (Kadın doğtım mütehassısı) 
!unda Nuruosmaniye caddesinde Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru
Osman Şerafettin apartımanında 5 meli han No. 1. Muayenehane Tele. 
numarada. Telefon: 22555 fon: 44086 

te olmakla bu hususta fazla malıi _ Sahip ve neşriyatı ı 
mat edinmek istiyenlerin Galatada Bn• muharriri .,. ..., ıc .... ··· 
Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numara. ETEM iZZE'l' BEN sı 
!ara müracaat eylemeleri ilan olu- SON TELGRAF 1'fA'.l'Bıv' 
~nur. 
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