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En s0n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

BU GAZETE 
İ~ tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

' 

İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. -

loare - l ıan : T el. 20827 
· Telgraf : İst. Son Telgraf 

• Hataylı lar, bekledikleri mes'ud devrin 
bir safhasına daha kavuştular ... 

yenı 

Askerlerimiz, 
vazifeye 

uhdelerine mevdu 
filen başladı 

Hatayda normal hayat teessüs etti. 

\....: 

Ekalliyetler 
Mes'eles~ 

Yeni bir 
Fırtına 

if k kimY&'f~b~ik~;ızv~~;;~~;::~~n 
li,3() da Dahiliy; Vekili tarafın- edecek 

. dan ilk temel atıldı. 
Bu mOnasebetle izmitte çok 

Parlak tezahDrat yapılıyor 
Erkindo bir öğle ziyafeti verildi. Deniz festivali 
. Yapılıyor, Gece Yavuzda balo verilecek. 

lınut 
tetıe . lO (Sıuın 12 huswıi su- §mı attı. Bu '9J.ÜDasebetle güzel ;----------

foııı :•den 111ııh\UTlrimiz tele • bir nutuk söyledi. Milteakıben di. Fevka laA de 
J&ı ; ildiriyor) - Başvekil Ce. fıır zevat temele birer mala vur. 
ı.u; e"'Yar, gelmediği cihetle Da.. dolar. 

\fi~et Vekili Şükrü Kaya, hü •• Merasimde, donanma kuman • . T ı 
11,;ıo d Danıına bugün saat tam. danı, lzmitte bulunan askeri er-. Op anfı 

..,.__ a fabrikanın ilk temel ta. (Devamı 6 ıncı sıJı.lfede) 

' 

Çekoslovak Cumhurrelsi Beneş 

Londra 10 (Son Telgraf) -
Çekoslovakyada ekalliy~tlere ve. 
r ilecek muhtariyet meselesi hak
kında Çek hükumeti son kararını 
vermiştir. Cumhur reisi Beneş ta
rafından da t~mamile t asvib e • 

(Devamı 6 mcı •ahifeınhde} 
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Türk bayrağının . gölgesi ve Tiirk askerinin hakimiyeti altında yaşa mıya başlıyan Hatay 

1 

Vekiller Büyük Şefin 
nezdlerinde tam üç 
saat müzakerede 

bulundular 

Aceba suikasd mı 
Yapacaktı? Ankara konferansı,RüşdüAras'ın 

A nkarada bulunan biitün Ve-ı '"'"ld "d b k l OoJ d l l k 
killerden hemen hepsinin dün Otomo..,ı e gı er· aş an zgzn a sa 11ya top anaca 
şehrimize ge!dik!~rini ve oğle~ ken potin boyanırmı .. 
den sonra fevkalcıde mahıyetı Oklahoma 10 (A.A.)- Reisi _ • • 

1 haiz(~::~~~e:c~:~~:::.::~:; cumhur Ruzvelt şe6hirden hg~fçedr_ Hariciye Vekılı Fransız sefiri le be-
(Devamı ın cı sa ı e e) 

.. .. . raber Çarşambaya tekrar gelecek 
Gozu kararan delıkan- A :::::e~~__'..H~::;a:~~a~!: • - • J 

l b 
OoJ k • ker!erimizin Hataydaki ya. 

l ıcagını ce ınce.. yılma ve yer!eşm.e ~ıareketleri ta 
' ' mamıle sona ermıştır. 

Kıtaatımız dünden itibaren uh . 

~ Nişanlısı n ı ve müstak- delerine mevdu vadfelerine bil. 
fiil başlamış bulunmaktadır. Bıı 

hal halk arasında yeni bir heye. 
can ve neş'enin başlamasına ve. 
sile oldıı. 

' 
lap 

ranyad..!..._: 

tanko, son 
acele almak 

neticeyi 
istiyor 

• ' ' 

.·-;- . 
{Yazısı altıncı sahifemizde) 

bel kaynanasın ı vurdu 

Katil hala· yakalanamadı 
Dün Fatih Gelenbevi orta okulu ı 

yakınında müthiş bir cinaye~ ol
muş ve bu aşk faciası iki kadının j 
ağır surette yaralanmasıle netı -
celenmişti r. 

21 yaşında bir gencin miistak -
bel k aynanasını, çok sevdıği ni .. 
şatılısıni yaralamasına sebeb olan 

hadisenin tafsilat ı şudur: 
Müftühamamı, Handan soka • 

ğında 14 numaralı evde oturan 
mütekaid Necib;n oğlu Hikmet 
Cibali tütün fabrikasında amele
lik yapmaktadır ve 17 yajlarında 
Seher isminde l:ir kızla nişanlı-

(Devamı 6 un sayfamızda) 

Dün e kadar askerlerimizin gi. 
rişini kııtlıılıyan haile şimdi de . 
Türk sancağının gölgesi ve kah
raman Türk askerinin hakimi • 
yeti a!tmda tam biı' lıii.rriyet lıa. 

vası teneffüs ey!emeğe başlama. 
sını tes'ide koyulmuştur. Bu su. 
retle yirmi yıldanberi esaret, zu., 
!iim, tazyik, işkence altında ezi. 
!en Hatayda bayramlar birbirini 
takib etmektedir. 

(Devamı 6 mcı ıahifemizde) Hataylılar askerlerimizin u...-ıcrine atılıır~ . san~ııiitmızı.Dpılyol'Iİır 



~-SON TEL G R A F-10Temmuz 1938 

Yaz çalışma saatinin ~lk haftası mü- Em~iye~ ~üdürlüğü Rıhtım darlığı Gümrüklerde ıslahat 
. • Şoforlerı yıne sıkı 

nasebetıle esnaf arasında hır dolaşma rakibe başladı 
Yüzünden çıkan Yolcu eşyalarının muayenesi içfn gösterdiğimi~ 
Bir ihtilaf yeni kQlaylıklar haricde büyük a!aka uyandırdı 

lngilizdış politika•' 
ve dominyonıar 

Yazan: Ahmed Şükrü r-'>~ı;j 
Seyyah ve yolcu muamelelerine 
bakmak üzere ayrılan memurlar 
hususi bir kursdan geçiriliyor 

Büyük harbden evvel, İngi!t<• 
re İmparatorluğu adı verilen g" 
niş ve dağnık memleketler, b~ 
merkeze bağlı idi. Londra da lı' 
İmparatorluğun merkezi idi. vt! 
minster'de içtimalarım akted•' 
Avam Kamarası da biitün inıı>" 
ratorluğa hakimdi. Gerçi Kanadi 
Avustralya gibi bazı mcmkkel 
ler dahili işlerinde tam muhtaı> 
yeti haizdiler. Fakat İmparatoıl' 
ğu teşkil eden her cüzü Kralın 
Avam kamarasınln hükün1ra.nI 
altında idL 

Reı:._i dairelerde ve b:uıkalar -
da vaz müna><:betıle yeni mesai 
tatbık ed mcs.:ı~ başlanalı bır 

hafta eı!muştcır. 
sabah• ırı s.ıat 8 de başlayarak l 

bilafa..Ja saat 14 e kadar devam et 
ırekten ibret ol.ıl' bu ı.,ul, şehrı
m.ufo tecri.ibe m.ıh vctinde o'!'.".lak ( 
üzere tatbik ->lurıd ... guııdan bunım 
temdid ed:lıp e:l·'mrmesıni tesbıt , 
etmek uzere ı."1i<adarlar tedkikler 
yapmaktadırlar. 

Bu hususta pıy.ısada ve esnaf 
arasında yaptıf,~m bir dolaşmadan 
aldığım net!cPye go e. yeni mı>sıi 
şekli, piyasada ve hnlk. esnaf ara_ 
sında umuınivctl0 çok müsaid bu
lunmuş ve mc~rıı;ni) eti~ karşı -
lanmıştır 

Yalnız, bu kararın kazançları 

memurlara bağlı olan lokanta, 
piyazcı, aşçı k?(teci ve sair do -
yum yerleri!!c ''C? kahv~, gazino
lara nisbeten tesir ettıği iddır. O

lunmaktadır Çünkü memurla~, 
artık 12 de ver-ıck tatil'ne çıkma
dıklarından s1at 1 i e kadar yemek 
ycmlyerek, !Jil'ahara evlerine git
mekte ve J'C'llr.~!erini, aileleri a
rasında yemek'.edirler. 

Bu bal ı,?, bilhasu Sirkeci ve 
Koraköy s 0 mtk,·i bafa olmak Ü

zere re.mi ıhir·~lere ve bankalara 
civar olan "nah:ıllrrdekı 1oka!1tu. 
piyazcı, aşçı. kôfteci ve sair a~ 

yerl~inln memur müşterilerıni 
eksiltmiştir, Bıtta':>i öğle fasılası 

olma!T'ası -lolay.s le memu~:ar, 

resmi dalrel~r ve bankaları m•L 
cavir olan k:-.hv! ve gazinolara çı
kamadıkları:ıdın bunların da 

mtiştcrıleri z.ılrnı~tır Günliık ka. 
zançlannı yıı.1n•z öğle servislenne 
bağlamı şoian ve esasen akşam:arı 
iş yapamıyon bu kabil dükkan sa
h bleri, azala'\ mü~t~rilerın~ tek_ 
rar kavl4ffi3.1<: üz~ı·~ eski mesai 
zamanının, b:r a:ı evvel avdrtini 
temenni etmcicted'r;cr 
Diğer taraft·rn yenı karar, bah

çe l/e mesw? yc:krı ile d'ğer eğ
leoce mah:ıll~rınin ise, müşteri _ 
irini çoğall'n\~\ır. Çünkü şimdi 

saat 17,30 y~rine saa• 14 de ıı.şnden 
çıkan memud3.l", aileleri ılc· bura
ya daha ÇOK gidebılmc'< ımk3ola
rını bulmuılırd•r. 

Tüccarlar ise, bankalarda gışe
lerm açık bulunr= saati yanı para 
alıp verme zam9nı azalmış oldu
ğundn. tica•i muamele ve aıışve
rişlerinı büyü'< be- sü~'atle yap... 
mıya mecb~r kaldıkiarını sdyle
mcktcdirler 

Bizzat m.murlara gel;nce; bun
lann hemen hepsi yeni karardan 
memnunduı'h•. Ancak, Büyüka
da. Heybeli;uh, Burgaz adASı ve 
Kınalıada ile Anadolu yakannWı
ki sayfiye ye;:lerind~ ve Boğazi-

çınde otura_1 memurlar, sabahları 
saat 5 de k~1 :rnıak mecburiyetı'l

de kalmışlarsı da. akşamları ovle
rine çok cr'.<en dönmek ve bu su
retle sayf•yc yerlcrınden istifade 
imkinlarını hulmu~ olmanın ra
hatlığını !tazaıımışlardır. 

Muameli! aderlı çok olan bazı 

servis ve daicderde ise, evvelce 
akşam saat 17,3:) a kadar yapılan 
bu işlerin şimdi saat l+ e kadar 
sığdınlarak biti1 mcsinın, bu kahil 
memur lan acekye sev -ettiğı id
dia olunmaktaılır. 

Maamafih bunda da kabahat, 
ashabı ma>al•htc bulunmaktdır. 

Çünkü, uz m yıllrdanberi sabah 
saat 9 veya 9,) da işe başlanılma
sına alı~mq olı.11 ekser iş sahıbJe_ 
ri; bu eskı itiyadın tesir ve yeni 
mesai şekl,nin "lk defa tatbik edil 
mesinın acemiliği ile, ekseriya de
vaire yine c..cıa~ !:: dan sonra müra_ 
caat etmektcd'rler. 

MüteahhiJ, büyük tüccar ve 
sair uzak y~r:erd~ oturan şahsi -
yetlerden i""• daimi bır alışkan.. 

lık ile sabah'.ev;n geç saatte doğ
ru İırtanbu•• indiklerinden, gün.. 
!ilk ticari alışverişler, bankalar -
dan para alıp vermeler. bazı dai_ 
relerde iş t·ıkblerı ve sair faaliyet 
daha ziyad~ saat 11 _ 12 d"ıı son
ra bu kabil yerlerd~ tekasüf et -
mektedır. 

Hulasa, sabahları işe başlanıldı
ğı Uk saat:erdc az müracaat vaki 
olmakta muamele ve faaliyet mü
teakıb saatlerde çok artmaktadır. 

Bu vaziyet!erın de, yeni usulün 
tatbik günler: iled,·dtkç~ kendıli_ 
ğinden ve altşkanlık!J düzelece~i 
muhakka~ gfüiilr."'ektedir. 

HAL.TİK CEMAL 

Yeni tünel 
Hanı yapılamıyor 

Galatıaa inşa edilecek olan ye
ni cTünel hanı• nın ınşaatı, daha 

bir müd Jet için teahhür etmıştir. 
Şimdılik bunun yaptırılamıyacoğı 

anlaşılmai<tad.:. Buna "'beb, 
1ramvay v.? türırı şirketlerınin de 
Nafıa V;,kal•t: tarafından satın 

alınması için yakında müzakere_ 
!ere başlanmasının kararla~tırıl ~ 
mış olmasıdır. 

Mevcud mukavelesi mucibınce, 
burada bir h:ın ınşa ettmneğe 

medbur oldui;undan yapılacak bi
nanın paras.ı zımmet olarak iki 

taraf murahh:ı.• a:·ı arasında tesbıt 
olunarak tüne. şirket•nden alına
caktır. 

Tünel r.anııun yeni yeri de, ye
ni Karakoy meydanı açılırken 

belli olacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere; dün 

belediye mevzuatına aykırı hare

ket ettikleri görülen bir çok taksi 
ve otobüs şoförleri arabaları ile 

birlikte Emniyet Müdürlüğüne 

sevk olunmuşlardır. 

Emniyet Müdürlüğü; bu stkı 
teftiş ve konturollara şaşmıyan 

bir itina ve intizamla her semtte 

\2 vakıt devam olunmasını ehem
miyetle merkezlere tebliğ etmiş
tir. 

* Erzincanın Keleriç köyünü 
sel basmıştır. Bu su baskını, köy 

için bir felaket halini almış, kö-

yün birçok evleri sular altında 
kalarak yıkılmıştır Facianın a.!ıl 

mühim kısmı ise, 19 vatandaşın 
sulara kapılarak boğulmuş olma
larıdır. * Büyük Erknıharbiye Reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak dün saat 

8,45 te Karamandan Konyaya 
gelmiş, büyük merasimle karşı _ 
lanmıştır. 

* Üniversitenin yedek subay 
okulunda yapılan birinci devre 
kampları bitmiştir. 

İkinci devre kampları yarın baş
lıyacaktır. * Hukuk fakülte:;i imtihanla _ 
nnın neticeleri çok fenadrr. Ta. 
!ebe % 88 muvaffak olamamıştır. 

Hava hücumları, zehirli gazle~v~ halkı~ız 
Kanunsaniden itibaren tekmil şehirlerimizde 
açı'acak Q}an kurslarda bütün vatandaşlar 

ders görecek ve talim yapacaklar 

Muhte:li l,ferl~ r je1 evveli\ belJi, aonra gayri u • 
ayyen gece erde tayyare hücumları tecrUbeleri ya 

pılıırek ı:azlerden korunma tatbikatı gösterifec-:.k 

Memlekctım·zdc hava taarruz.. 
!arına kaı·~ı korunmak ve bu ta
arruzların tesırlerin: azaltmak 
maksadile hal'< ve resmi, mlıli, 
hususi t~şck'<ulkrın yeni tedb:r_ 
le ralmalaıı kararlaştırılmış ve bu 
hususta bır de tcşkilüt kurulması 
muvafık &Örü'rr.üşti.ı. 

Büyük Mı;[ei Meclisinin bu se
ferki topları;;$ındl yen. bır kanun 
liiyihası ve ni:z.ımnam" ile ·eseit 
olunan bu teub<rlerrn tatb:kıne, 

Kanunusaniden itibaren başhna
caktır. 

Bu cü1nled~11 olmak üzere ev -
velii her ~dırimiıd•' müteaddid 
•Zehirli g•z kursları• açılacaktır. 

İstanbt1>d~ da ksis edılecek O

lan bu kurs!ardJ, geç~n senekı 

cZehirli gal kursları• ndan farklı 
olarak bu sene, •Zehirli gaz mas
keleri• ile halkın hepsi talin;lcr 
yapacaklardı•. 

15 yaşın: ikmal eden ve henüz 
60 yaşına vumam:ş olan kadın, 
erkek bütün vatandaşlar, se!ıede 
en çok otuz saat ders v~ tal'm 
görmeğe m:·cbur tutulmuşlardır. 

Diğe rta::üta:l pass•! hava ko
runma te~?kküllerine dahil olup 
da. bu kanuaı.n hükümlerine av. 

kırı fiil ve hareketlerine teşebbüs
lerde deruhd,.. ettikleri vazife do
layısilc muttali olduklıın halde, 
salhlıiyetdar mercie haber verıni
yenler, 5 liradan 50 liraya k~dar 
para cezası ile cez.ılandırılacak _ 
lardır. 

Bu hususta kendısine verilen 
vazifeyi m:ıkbul bir mazerete 
müstenid olmaksızın yapmıyanlar 
da, 15 günden 6 aya kaadr hapıs 
olur.ı.cakla~ v~ para cc~asile ce .. 
zalandırılacak'ardır-

Hava ta~n·uzlarından korur.mı
ya aid tesiJa ı ve zehirli gaz mas

kelerini kascten tahrib edenler ve 

ya kavbedcnlc.- de, 2 seneden 3 
seneye kadar ağır hapis cezasJe 
cezalandın' acaklardır. 

Yenı kanu"'\ tatbike başlandık _ 
tan sonra, muhtelif şehirlerimiz
de evvela m myyen, sonra gayri

muayyen g'oelerdı, •mevhr,ım ha_ 
va taarruzl:.ırın ı kar~t müdafaa• 
tecrübeleri v., «Işıl<ları söndiirm!!'> 

maskeleme denemeleri• ve tayya
re hücumları• ve c!ayyare hücum

ları esna.;ınô• zehirli gazlardan 
korunma• tecrübe ve tatbikatı da 
i.cra olunaru.ktıı. 

ONU:;BEN v 
li kumar oynanan yerleri arıyor-
sun! • 

- Şüphesiz. Bu, vazıfemdır. 

- Yook. Ben buraya hafiyeli{(e 
gelmedim, gözüm! 

- Memleket i~i ~ıu yahu! Ha
fiyelik buna demezler. İnsan can_ 
dan bir arkadaşına yardım etmez. 
mi? 

AŞK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N. 40 

Melahat yaman bir ka-
dınmış vesselam Nasil oldu da şu 
kaltağı elimle yakalamışken ka_ 
çırdım! 

Nacı Demirel, Gültekinı de e

lile yakalamışken kaçırmamış 

mıydı? 

Anlaşılıyordu ki. bir zabıta me

muru için ilk yap;Jacak şey, te

reddiid ettiği nokt3d.1 durmak .. 

ve şüphelendiği ııdamın omuzuna 

derhal elini koymaktı_ 

Nacı Dcm:rel ihti' ata çok riayet 

;,den bir memurdu, O. bu ihtiyata 

İi-:TIRAS 
Yazan: 

staj gorduğü 
mıştı. 

Faruk: 

ROMANI 
lskender F. 
SERTELLi 

Almanyadd alış -

- Bu kumarbazları bir daha a
radım, bulamadı!ll-. Acaba nereye 
gittiler? 

Diye sordu. 

Naci Demirel: 

- Tekrar oraya gitmedin mi? 
Dedi. Faruk ııülerek cevab ver-

di: 

- Gittim amma_ Oras1 esasen 

bir kumarhane değildir. Senin an

lıyacağın noktayı biliyorum: Giz-

- İ yi amma, azizım! Ben de 
keyfimi tatmın eden ve bana is
tediğim zaman bır kadın bulan 
bir yerin ad.resini sJna veremem. 

- Ben orasını da bulmakta ge
cikmem, Faruk! Görüyorsun ki 
tarıf ettığın adımların kını o!duk
larını sana derhaı söyleyiverdim. 
O e\·in de Madam Katinaya aid 
olduğunu söylersem, bilmem ki 
bu kehanetimde de isabet olacak 
mı? 

Faruk hayretin[ gizliyemedi: 
- Vallahi sen çok yaman bir 

zabıta memuru~un, azizim~ Adeta 
bir sihirbaza yahud bir münecci
me benziyorsu'1! Bu derece isa
betli keşifleri on!ar bile yapamaz_ 
!ar. 

- Ey. Şimdi kumarbazları bı
rakalım da, biraz da kadınlardan 
bahsedelim. Oraya hangt kadın -
!ar gelip gidiyor .. Söyle bakalım? 

- Yok azizim, ısrar etme! Bun
dan başka tafsilat veremem size. 

Bu srrada telefonun zili acı acı 
çalmağa başlamıştı. 

Faruk: 
- Bana müsaade e\ de gideyim 

artık, Naci! 
Di~·erek ayağa kalktı. 

Naci Demirel ~l!"'li uzattı: 

- Dur biraz, Faruk! 
Zabıta memur•ı telefona koşu _ 

yordu: 
- Ne dedin, Kamı! Efendi? .. 

Ferhunde kendini denize mi at
mış?.. Ey, nerede atmış? ... Sen 
görmedin mi onu? .. Tuhaf şey bu. 
Sana kim söyledi bul"u? ... Peki 
peki, çabuk gel de görüşelim. Bir 
de misafirim var Sakın gecikme .. 

Haric memleketlerden şehrimi
ze gelecek yolcular ve ecnebi sey
yahlar için, Gümrükler Umum 
Müdürlüğü tarafından tatbikine 
başlanılan yen. kolaylıklar turıst.. 
ler arasınd3 çok büyük bir al.ika 
ile karşılanm :.:ı v•' her tarafta de
rin bir me;r.nuniyet uyandırmış
trr. 

Yolcuların bar_ eşyalarının 

gümrükten muaf tutulması, tren., 
le gelen se;ryalıların hudud istas
yonların<ia ve trenlerin içinde 
gümrük mu:ıyenelerin;n yapılı.na
sı ve ekspre.;, Tons sürat katar
ları ile Si!ır.p!on yolcularının mu.. 
ayene işlerı'lın, kendilerini uy : 

kudan uyandırmamak maks:ıdile 
uyku zamanları haricinde yapıL 
ması ve lüwm olmadıkça yolcu 
ve seyyah eiyalarının açılmaması 
ve saireden ibaret olan bu yeni 
kolaylıkla~ı bild'ren broşürlerden 

Mer'iyete giren 
KarıunlC\r 

Bugünkü Resmi Gazete ile neş
redilerek meriyete giren kanun -
!ar şunlardır; 

Kazanç vergi.si )<anununda ba.. 
zı değişiklikler yapılması, Türki
ye _ Lehistan konsolosluk muka
velesini tadil eden anlaşmanın 

tasdiki, Türkiye _ Sovyetler ara
sında hudud hadiseleri ve ihtililf
larının halline dair protokolun 
tasdiki, İdarei umumiyei vilayet 
kanununun 84 üncü maddesinin 
değiştirilmesı, Mahrukat kanunu, 
Devlet Demiryolları ve Iima'1 -
!arı idaresinin teşkil5. t ve vazife_ 
sine dair kanunun 32 ınci mad -
desinin tadili, Askeri hastabakıcı 
hemşireler kadrosu, Nafıa Ve -
kiıleti teşkilat kadrosunda def.i -
şiklik yapılması, İzmir vilayeti 
tnristik yollarının inşası, Damga 
resmi ka~ununun bazı maddele -
rinin değiştirilmesi, Türkiye ile 

· Efganistan arasındaki muhade -
net ve teşriki mesai muahedena -
namesinin temdidi hakkındaki 

protokolun tasdiki, İstanbul elek
trik şirketi 'mtiyazile tesisatının 
satın alınmasına dair mukavele -

evvelce gönder:lmiş olanlarına i
laveten yen;de•ı birçok ecneoi 
memleketlere ve klüblere, vapur, 
tren ,-e seyahat acentelerın, Se -
fart ve Konsoloshanelere yollan.. 

mıştrr. 
Diğer tarafta.oı. badema, yolcu ve 

seyyahlarl..ı uğraşacak, bunların 
muayenel~rin. yapacak olan güm
rük memuı!annın, malümat sahı
bi, müteadd 'd lısan bilenler ara.. 
sından seçilmesi ve bunların ay
rıca hususi b:r kurstan geçirile -
rek vazifdccın n kendilerine çok 
iyi bir şek•lde öğretilmes! karnr
laştrrılmıştır. 

Bu kursun ilk mezunları da, 
Sirkeci, Uzul'köprü ve Galata 
muayene rnemur'uklanna tayin O

lunmuşlardır. 

Yeni gürnrü'.< kolaylıklarının, 

seyyah a<kd'ni arttıracağı kcıv -
vetle tahmia olunmaktadır. 

Limandaki 
Facia tahkikatı 

Evvelki gün Salıpazarı açıkla

nnda Trak vapuri.e bir çarpışma 
neticesinde batan Salih reisin 
•Namıkkemal• isımli 20 tonluk 
yelkenlisinin batış şekli etrafın.. 
daki ilk tahkikat ikmal edilmiştir. 
Tahkikatı idare eden Cumhuri.. 

yet müddeiumumi muavini İh -
san iki ki~inin ölümılc neticele -
nen faciadan dolayı kum kayığı 
kaptanı Salih reisi ve Trak süva
risi Kenanı zan altına almıştır. 

Trak vapuru Namıkkemal yeL 
kenlisine tamamile burunadn de
ğil, baş iskele tarafınc:n yan O

larak bindirmiştir. Bu da Trakın 
istaperden sonra kum kayığını 
yana almak ve bu suretle kazayı 
önlemek istemesinden ileri gel -
~tir. 

Liman riyaseti hadisenin mes'u
lü olarak liman dahilinde yelken 
açmak, deniz kaidelerine muhalif 
olarak evvela kıç yelkeni indir -
mek, fazla yüklü bulunmak ve da.. 
ima küçük merakibin büyüğün 

arkaSJndan dola~ası icab eder -
ken önünden geçmeğe !alışmak 

noktasından hatalı görmüştür. 

Büyük hatb İngiltere İnıpa~ 
torluğunun teşkilatı üzeriDC rf 
ehemmiyetli tesir apmıştır. 

dominyonların mah'.ııuatlan ol 
madan ilan edil~ti. Buna ,
men. doıninyonlar, an ,at~ 
yardımına ko arak büyük f1l-'· 
fedakarlıkta bulundular_ V• 11 

seheble harici siyasetin ted..ıtİ' 
de söz sahibi olmak istediler. t 
sasen harb içinde dominyon!# 
siyaseten ve iktısaden de olgıı' 
laştklarından 19:1 •enesinde ; 
!edilen Vestıninster kan ınüe ıl 
istiklallerine sahih oldular. ~.J 
paratorluğun siyasi tekiınüliJJ" 
ehemmiyetli bir hadise te1kil ' 
den bu kanundan sonra K ti 
Avustralya, Yeni Zelanıla, trll 
da ve Cenubi Afrika ittihadı 1 
rninyonlarının hi.ikllmctlcrile 
dradaki İngiltere Krallığının ~ 
kümeli her noktada müsad ol 
muşlardn_ Aralarındaki y~ 
bağ kıraldan iltanttir .. LonılP' 
otaran Knlm Leııdrada 1Iİr t1' 
kumcti olduğu gibi, domin~·oıı11 

nnda da irer hiikume ti ~ıf. 

nin tasdiki, İstanbul elektrik iş - ,..., ____________ ..,. 

Dahili. meselelerde lıu aff1 

tamdır. Fakat harid işlerin ıei 
virindc istiklal nazariyata rııiif 
hasır kalıyor. Londradaki Jıİİ~ 
met, genk tecrübesi ve gc~ 
Anupaya yakınlığı dolayısilc 
surette harici siyaseti tedvir el 
mektedlr. An.cak İngilltte Iıii~ 
meti bu siyaeeti ted ir eder~ 
dalına dominyonlarla istişare 

der ye domin:r halkının ıeıı1' 
yülatını da itib:ıre alır. DorııiC 
yonlar, birkaç ehemmiyetli ııı'~ 
selede İngilterenin ılış politit 
üzerinde doğrudan doğruya WO 
essir olmuşlardır. Fakat bu isl1

• 

reye rağmen, hazan İngiltere ~ 
kUmetilc dominyon h~~ 
ve her halde Amerikadan JJlıl"" · 
olan. dominyon efkMı arasıa~1 
henkslılik hissedilmektedir- :ı' 
birka~ ay içinde iki defa b'I 
heıkııitlik tebelliU etmiştir: . 

!eri umum müdürlüğünün teşki
lat ve işletmesi, Muamele ver -
gisi knıununun 2 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesi. Muhtelif su 
işleri için sarfedilecek paranın su.. 
reti temini, Hava sınıfı mensub _ 
!arına verilecek zamlar ve taz -
minler, Denizaltı sınıft mensub
Iarına verilecek zamlar ve taz _ 
minler, Devlet Demiry<ılları ida_ 
resrnden ayrılarak, Nafıa Vekale
tine bağlanan d!'Tniryollan ·ıe fi_ 
manlar inşaat dairesının l:>u ayrıl

madan doğan .-azıyetıni \esbit e
den kanun. İzmir telefon tesısatı
nın tese!lüm ve işletme muame _ 
lesine dair, Hakimler kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, 

Seni bekliyeceğiz.. 
Naci Demirel te!efo!lu bıraktı. 
- Aman Faruk,·uğum! Biraz 

bekle .. Ferhunde kendini denize 
atmış .. Taksim m~rkt!Zindeki ta _ 
barri memurlarından b!ri vak'aya 
şahi olmuş. Şimdi gelecek .. Baka
lım neler anlatacak! 

- Kim bu Ferhuıvle? 

- Ressam Cül\ekıııin yeni dos.. 
tu .. Ömer Bey isminde birinin de 
karısı.. 

Faruk, polis mü,füiyetinde faz.. 
la kalmıştı. Taharri memuru Kii.. 
mil nihayet kan ter içinde müdi
riyete geldi. 

- Arnavudköyünde Ferhunde 
kendini denize atını~, beyim! de_ 
di. 

Naci Demirel netıceyi almakta 
sabırsızlanıyordu. 

- Şimdi nerde? İfadesi alındı 
mı? 

Diye sordu. 

Ressam Faruk vak'ayı hayretle 

Hava taarruzlarına karşı korun -
ma, Kefalet kanununıın 3 üncü 
maddesinin değiştirilmesi, Petrol 
kanununıın biril'ci maddesine bir 
fıkra eklenmesi, Siyasi bilgiler 
okuluna ek kanun, Gümrük tari.. 
fesi kanunıına bağlı tarifede 216 
numarada değj,şiklik yapılmaSJ, 

Yüksek ikt~ad ve ticaret mekte-
binin Maarif Vekaletine devri, 
Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır vesergil~rın vergi ve re
resimlerden muafiyetine .:lair 
olan kan unun 3 ün eti maddesinin 
değiştirilmesi 2294 numaralı ka
nunupn mer'iyeti müddetinin U

zatılması hakkındaki 2967 numa.. 
ralı kanıma müzeyyel kanun 

dinliyordu. 

Kiımil sözüne devam ·etti: 

- Arnavudköy karakulu'1a gö_ 
türmüşler. Kurtulmuş. İfade ver
miş amma .. Ben bu ifadeden çok 
şüphelendim_ 

- Nasıl olmuş vak'a?. 

- Bir kayıkla Bebeğe gidıyor
larmış. Yanında bir erkek varmış. 

- Gültekin miydı acaba' 

- Ben de onu tahmin ettim_ 
Fakat kendisi o erkeğin kim oldu.. 
ğunu saklıyor. 

- Sonra? .. 

- Kayık birdenbire devrilmiş .. 
Kayıkçı, Ferhundeyi kurtarmış. 

Erkek meydanda yok. 
Naci Demirelin canı sıkıldı: 

- Tuhaf şey! Bana lazım olan 
Gültekindi. 

1 - E<len'" haı:i<iye v~ 
ğinden istifası Amerika eli<"'·. 
ne dere<e gayri müsaid tesir ; 
mış ise, dominyon halkının 
rinde de o kadar kötü tesir ~. 
sule getirmiştir. Eden'in idP' 
mi, Amerikalılann ve doınİ"ı 
halkının yüreklerine çok Y9!'J 
iu. Onlar Çemberlayn'm r , 
mini_ pek anlıyamazlar. EdeD.~ 
nız Ingiltere hükfunetin.in (llff', 

ayni :ıamanıla dominyon!~ t 
dış p<ılitikasIDJ. tedvir edetl 
vekil olduğuna göre, bu is~1 
zerinde Kanbera meclisinde ' 
nakaşa açılma•ına teşebbiiS ,; 
mişti. Fakat Avustralya ~ 
kili Bay Lyons. bunun, yalı>jj 
İngiliz meselesi olduğunu sof' 
yerek münaka~anm açılııo"' 
maru olmuştu. Münakaşa a(~ 
mıştır. Fakat dominyon cfk 
vaziyeti hazmetmiş görüni11~ 

2 - İkinci ve şüphesiz b 1 
"inin mabadi telakki edild 
hadise, Yeni Zelanda donıio 
murahhasının, Milletler C~ 
tinde kollektif barış mesel ~ 
İngiltere murahhasına karŞ1 

ziyet alma'1dır. Ayni harid1~ 
kilinden direktif almaları . '*' 
geldiği halde Cenevredc ıı:;· 
bu ihtilaf, dış politikanın 1 1 

(llevamı 6 ın<ı sahifem~ 

Sağlık l{uponu /. 
Bu kuponun yirmi t aı 

toplayıp idaremize getir~~ 
kuyucularımız SON T~L 
F'ın birinci sınıf müte1ıası 
Tı tarafından meccane>t 1 

- Balıkçılardan b;ri, biraz son.. ı r 
edileceklerdir. Kupon ~. 'ı( 

ra Rumelihisarı açık!a•ında bir gün idarehanemizdo deg~ 
adamın elbisesile yuzdüğünii gör- rıektedir. 

myüş. (Devanu var) 1-============:::::.;:;"I 
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Bir ihtilaf 
Yeni 

--------
Bebek - Ist inge yolu 
açılırken ... 

Müzeler Umum Müdürlüğü Maarif Vekaleti 
Vasıtasile Nafıa vekaletine müracaat etti 

Fatin Sultan Mehmedln l&tanbulu fethinden evve• 

ota!) kordu§u yer yıkılmıyacakl •• 
İstin"e B b . , - e k asfalt yolunun 

;::sına !aalıyetle devam olun • 
de ktadır. B>ıradaki istimlah işleri 

Yak•n-'- '·k .1 . il le.. 
tir. İlk"""" "' . eınmu ettır ece 
lan evvel, ı>tımlil.ki kolay o _ 

C k 
yerler satııı alınarak vıkıla • 

a tır. -
Bu ·· 

ıneı· ~~mle~en olmak üzere, Ru. 
.ş- 1 • ısan ıle İstinye arasındaki 
81 ~caçavuş• camiinin de yıkılma. 

ararlaştırılmıştır 
Fak~ b • 

Yeni . unu haber alan ve her 
ldb ınıar harek•tıni yakından ta. 
)4·· etınek~ olan Müzeler Umum 

UdurJü · · b . 
larijı• gu, u camıln bii,yük ve 
ııı· .' kıynıe\i olduğunu tesbit et. 

lflır. 

Bu tesb:~, 
.. ~ göre, •Şücnçavuş. 

camiinin yrrindc •Falih Sultan 
Mehmed•; İs'.anbulı.: fe:hetnıeden 
evvel •Otağını• kurmuştur. 

Müzeler t:nıum Müdiirlıiğü, 

keyfiyeti Maarı! Vekaletine bıL 
dirmiştir. Maarif Vek;'..ietı, Nafıa 
Vekaleti nezd;nd~ teşebbüste bu. 
lunarak bu camiin yıkılmamasını 
rica etmiş ve bu tarihi kıymet ve 
elıemmiyet'ne işaret etmiştir 

Nafıa Ve1<iEeti de, Maarif Ve • 
kalelinin müracaatini kabul ede. 
rek, mezkur camiin yıkılmamasını 
Belediye) c bild'.rmiştir. 

İstimlak muameleleri camiin 

1 

yanlarında yapılacak ve yeni yol, 
ortada kalacak olan camiin iki ta. 
rfından geçecektir. 

M
lhtiyar, hasta ve /Vapurlarda bu 

aıoı matbaa 
1 

Sabahki ve her 
lşcilerine yardım Pazarki müthiş 

6 ağustQs akşamı için Kalabalık 
llluhteşe b" .. m ır musame-

re ve garden parti 
tertib elundu 

'l"ıirk M b 
ler at uatına bulun ömür. 

ın Vakfed 
Yacak . erek bugün çalışamı. 
v hır deft'cede ihti,·ar hasta 
'ına11 , ' 

;.,,.ıl u olan • fatbuat emektarı 
,... e•e b" 
•?.taıb ır ~o.rd.m olmak uzcre 
6 A.. aa t,Çlleri Bir:igi• tarafın. 
•S gustos 938 cumarteoı akşamı 

•raybu 
llıınd rnu parkı• alafranga kıs. 
llıtisa a zengın bir prc-gramfa bir 
edilın'!1e~e ve ga•·denp:ırti tertip 

1§\ır. 
Sabah k 

lıın b a adar devam edecek o. 
bulu u garden partide ~ehrimizde 

nan büt" ·ı · · Vazif un eg ence t~kılatı 
e alacaktır 

Ezeüını . ' 
•alo e ınultemmel bir caz ve 

n orket 
CÜzid rası, memleketin en 
lla• '-~e sanatkarlarının i•tirakile 

<""Yet· ' 
artistler· ı ve ~·.ne yerlı ve yabancı 
zengi ın ıştırak edecekleri gayet 
tıınıı n varyete numaraları, aynca 
ıtyııe~lblı;eıerle ve milli sazlarla 
la 0Yllnları, An&dolu ovun. 

~:n"e lstanbu! f~th·aline iştirak 
ınıııı san tk" 1 IIaeakJ a a• arımız bbulu. 
ardır. 

Bu g· d 1 •r enpart Jn b·ı·· b , C!ıcel • u un ı, eg. 
ııı·· erden başı.., a)Tıca dans 

usabaka! , - ' .. 
danslar arı, baıonlu v~ kulahh 
"" z· Yapılacaı., ha.,a! fişekleri 

ıya oy 1 
larıbuld un arı tcrt p edileıtk İs. 
tiilıne ~ Ştındıye kaclar emsa:i gö. 
Jırogr ınış fevka1~dc bir eğlence 

B·ı aını latbı. d"'rcekt•r. 
1 •tler Çok 

llJıştır. E . ucuz olarak yapıl. 
halkın le~~ıse scı besttır. Biifrde 
rak t . ıne son derece ucuz ola. 
d •ının ed • 
•ği!dtr 'llıştir ve mecburi 

Biletler . 
desi C şıınd den Ankara cad. 
Merke 

8.hloğ]ıı yokuşunôa Birlik 
~ zınde sa'ılr.·akladır. 

Deniz ticaret müdürlü
ğü; biletlerin sayılarak 

verilmesini bildirdi 
Yaz mevsim:nde ,.e b;lhassa pa. 

zar günlerinde; adalaı ve Boğazi. 

ı çi taraflarına kalkan •Akıry • ,.e 
•Şirketı Hayriye• vapurlarına 

miıthış hır tebcüm old.ığu gônil. 
mektedır. Halk, b~ yüzden çok 

sıkıntıya man•' kaldığ.ı gibi, va. 
purların akıbet'.nden de endişeye 
dü~ülmektedi· 

Bilıhass~; b>ıgu:ı de sabahleyin 
Adalara kalkan ilk posta pek çok 

kalabalık olduğundan, hemen 2 ci 
bir npur tahs•s olunmuştur. 

Şirketi Hayriyc·nin Boğaziçi se. 
ferleri de ayni rapbet ve tehacüm. 
le lcarşılanmı ·tır. 

Bu hal, geçe" pazar ve daha 

e'·velki pazar! rlı; bayram ve dı. 
ğer tatil gunl~rindc de her \'akıt 
tekrar etmektdır 

Bu yaziyeti ıı ·,, önüne alan de. 
niz ticaret mü lı.irlüğii Akav Şır. 
tezgere gönd•rmı~tir. 

Bu tezgered•; daha zıyade pa. 
zar günleri oıpurlarda giirulen 
müthiş tehacürı \•e kalabalığa ışa. 
ret olunmakt~dır. 

Bundan son"ra, hem yolcu'arın 
sıkıntılarına mani olmak v hem 
de muhtemel bir facıayı ön!e:Y".ek 
üzere vnpurlara katiyyen hndıli 

istıabısinden fazla yolcu "alınma. 
ması; bwı.ın için de; bilet gi~ele. 

rinde; bilet veril.rken muayyen 

b!r hadd•, kadar bilet satılması. 

1<alabalık olduğu zamanlarda da; 
ketı Hayriye m'jdurlüklerıne bir 
iJih·e po5taları tahrik olunması 

tezkerede b!ldirilmekte<lır. 

Dle:IL.ü ~ONILaJJM r--::- YAZAN ~ 
~~SRET _SAFA COŞKUN 1 

E D E B 1 R O M A N : 178 -·----ı. 
-Bu1 

_ ~' •ınazdı, çünkü verrıedik ! 
''•den! 

-~ Suad örle tstemı•tı· • 
- Ba • · act B yret_ Hayret vallahı Su. 

•Yırı hıçb· · • 
Yor. ır ışın" akı! ermi • 

- Ermez İlh 
kın hır an B .ınıl'.!'.I En ya. 
ben b a kadaşı olduğum halde 

ır t nes· 
değili ıne ıkıl erdirebilmiş 

;.;1· O, başlı b ına bir Alem .. 
li akkınız va 

e'll kon · 
>'orduk. JŞUvn • rem dans edi -

Esad c .1 ıtti eını Bey başile işaret 

- Balt B ._n '2 danscdiyorlar 

reyiııı'.ını Çevird,ın. Bır de ne gö. 

Dansetmesini bilmediğini ve 
sevmediğini söyliyen Suad. Rus 
kızile dansa kalkmıştı. Ve itiraf 
etmek lazım, birbirlerine o kadar 
yakışarak oynuyorlardı ki.. 

Vücudümun alevler içinde kal. 
dığını hissettim. 

Amma ben buna müstahak ol. 
muştum. Onu zorla bana muka • 
bele bilmisil yapmağa cebretmiş. 
tim. 

Ne güzel dansediyordu. 
Kızıl saçlı genç kız kend!,ini 

gogsune yaslamıştı. Neredeyse 
Suadın ağzından ıçeri girecekti. 

O kadar hiddetlenmiştim ki.. 
Kıskançlıkla bütUn vücudümfüı 

tjjrediğini, yanaklarımın bir alev 

Limanda vesait 
Buhranı 
Kalmıyor 

Sipariş edilen 1124,, 
mavnadan bir kısmı 

geldi 
Uzun zamandaberi limanımızda 

hissedilmEkte olan vesait buhranı 
çok azalmı.ştır. 

Liman İşletme Müdürlüğü; U. 

mum Müdürlüğe bağlandıktan 

sonra; limanımızda mevcut olan 

bütün vesait; gözden geçirilmiştir. 

Ayrıca peyderpey ihtiyaç nis. 

betinde; mevcut siparişlere yeni. 

!erinin eklenmesine devam olun. 

maktadır. Bu suretle limanda hiç 

bir vesait buhranı klamamaktadır. 

Ezcümle; Fabrika ve Havuzlar. 

da imal edilmekte olan 3 muaz. 

zam dubadan 1 incisi denize indi. 
rilmiştir. 

Diğerlerı de yakında tamam o. 
lacaktır. 

Bu dubaların her biri; •200· zer 
ton ağırlığındadır. 

Bundan başka; Karadenizdeki 

·Alaplu tersanelerine ısmarlan. 

mış olan 24 •yeni• büyük mavna. 

dan bir kısmı da lımanımıza gel. 

mişitir. 

Bartin ve Zonguldak civarın. 

daki mavna imal;ithanelerinde de; 

yeni ve müteaddit dubalar yapıl. 
maktadır. 

Matbuat ve 
delikanhhk 

Nadir Nadi matbuat hürriye •. 

tinden, siyasi terbiyeden bahse. 

den bir yazısında şöyle diyor: 

•- İtiraf etmeliyiz ki bugünkü 

matbuat kanunu rejime uym1ya. 

cak kadar uyuşturucu ve geridir. 

Yazıcılarımızın hürriyeti, sırtla • 

rındaki ms'uliyet yüküne naza. 

ran azdır. Mükemmel yüzme öğ. 

rendiği halde denize girmesine 

izin verilmeyen delikanlıya ben. 

ziyoruz. Bu böyle devam ederse 

pısırık kalmamızdan ve hayatın 

güçlükleri k~rşısında acınacak 

vaziyetelere düşmemizden kor: 

kulur. 

Matbuat hürriyeti reji.mlerin 

sağlamlığını bir ölçüdür.• 

Nadir Nadinin yürüttilğü hü. 

kümlcr ve mütalealar üzerinde. 

bir diytteğimiz yok. Fikir, müta. 

lea ve neşir hakları tabii tem:ıyiil 

kendisine ait. Biz sadece bu cüm. 

leleri bir iki noktasına i1işmck 

için buraya geçirmiş bulunııyo. j 
ruz. . 

O da. kendi<i gibi Matbuatı da 

delikanlı ve yine kendisi gibi de •. 

nizci \'e sporcu sanınasıdır. 

BÜRHAN CEVAD 

Eğlence yerleri ucuzluğu 
Dahiliye vekaletine gönderilmek uzere 

bir raper hazırlandı 

Kaymakamlar, eski tarlf3leri toplayıp tenzil 
ederken bir çok mUesaese:er de kendlll le· 

rlnden fiaUarını indlrlyorl21r 

Eğlence yerleri tarifelerinın u. 
cuzlatılması için bunların yeıııderı 
tesbit edilnıe;;r· ı :'! devam olun -
maktadır. Ezcümle Beyoğlu polisi 
Galata, Tcpanc, Tepebaşı vesnir 
mıntakalardaki tekmıl içki.; !o -
kanta ve birahanelerin eski tar1-
fclerini tonlamı~ ve Kayrnakamlı
ğa vermişti!'. 

Bu listelerın doğrudan dağı uya 
Kaymakamlık\''• tadi! ve teııd e. 
dileceği e.;ual arasında şayi ol -
muştur. Halbuki lıirço!c mükl'lle. 
fiyel ik lekI:f olunan bu kabil es. 

1 
nal, kendi müescselerini alakadar 
eden bu ı~ içın doğrudan doğruya 
veya birlp~ müessese sahıbi ıle 

temas ettı:CLeıı sonra tadilat yap. 
maktansa, her müessese sah'bınin 

1 
ayrı ayrı ôin~enmelcrini ve nı:i -
esseselerin hu'iusi vaziyetine gQre 
tenzilat icı n olunmasını arzu el • 
mektedirle". 

Diğer t•raftan Belediye İktı. 
sad Müdürlüğü de eğlence yerleri 
için bir rap•w hazırlamıştır. 

Bu raporda, gazino, lokanta ve 
emsali yel"in• dl', sinemalar gibi 
birkaç sınıfı anılmış olarak gös. 
terilmekled·r. Her sınıf için mak. 
tu ve aynı f;at'ar tesbit olunacak. 
tır. 

Maamafih bir yandan tarifeler. 

de resmi t~nzil~~ yapılırkı>n diğer 
taraftan bir~o!c müessese sahiblrrı 

parçast hal.ne geldığini hiswt -
tim. 

O kadar değişmişim ki, b!l ta • 
havvülıin Esad Cemil Bey bile 
farkında olmuştu. 

- Ne oldunuz İlhan H~nım; 
rahatsızlandınız mı? .. 

- Yoook.. hayır .. küçük 1>ir baş 
dönmesi. 

- İsterseniz bırakalım~ 
Birdenbire dansı bırakarak o. 

turmak nazarıdikkati celbedecek. 
ti. Benim maksadım onu üzmek, 
kıskandırmaktı. Halbuki oturun. 
ca aramızda ilansız başlayan nis. 
bet verme, kıskandırma harbini 
yarıda bırakmış. mağlubiyet; ka. 
bul elmiş olacaktım. Ne olursa 
olsun renk vcmemeli, sonun~ ka
dar de,·am etmeliydim 

Sordum: 
- Bu Rus kızile Suad Sad. ara. 

sında geçen hır maceradan bahs. 
ettiniz ... 

Acaba onu İst.ınbuldan uzak • 

de, kendılik'erindcn lıırifelerinde 
tenzilat yapnıışlardır. Ezcümle en 
lüks bir mes>r~ yerı olan •Büyük. 
ada• rıhtımındaki .üks bırahant. 
!er, evvelce 90 . 110 kuruşa ver. 
dikleri mez.•s•z lfıO gramlık uir 
şişe rakıyı: bu sefe rmeze ik 60 
kuruşa, 7o kuruşs satılan mezesiz 
1 şişe bir ayı da mrze ile 55 kuru. 
şa indirmı~lerdir Maamafih bu fı. 
atlar, pa21rd ı nba,ka gün~<'r için. 
dir. 

Adalar Kaymakamlığı, müesse
se sahibler·nh kendiliklerinden 
hayat ucuzluğun ı yaptıkları bu 
varoımı :akdır etmekle beraber, 
yeni tenzilat:ı tarifelcr•n pazar 

• günleri de tatbik edılmesini temin 
!ı;in müe:;;rse sahblerıle temasa 
gcçmişlerd <r. 

Boğaziç!tıd' bir iki ye rile Ru. 
melı Kavo.·jıl'dı Y•'nı açılan bü • 
yük bir bahc •de kendiliklerinden 
fia1ları yüzcb 10 UC<.1zlatmış1ardır. 

Ayrıca Anndola yakasır:dakı 

sayfiye ye;·ıcrinde!" bırind• bulu. 
nan pliij ve diğcı· içkili b:ıhçeler. 

de hıila ~o·c yüks•.'k bir tarife tat. 
bil< edilm~kt' olduğu, o civardoki 
halk taraf.ııdaıı alfı!cadarlara şi • 

kayct olunmuştur. Bunı;n üzerine 
vaziyet ve tarifelt•r lcdkik olun • 
muş ve bu müesseseler sahibleri. 

ne de, behemehal tarifelerinde 
tenzilat y•ıımaları bildirilrni•tir. 

!aştıran sebeb bu muydu? .. 
- Hayır .. Suad Sadı Bey İta!. 

yadan geldikten sonra İst>nbul. 
dan ayrıldı. Sonradaa öğrer.diği. 
me göre bu sırada Madmaıeı Na. 
taşa İtalyada bulunuyormuş .. Bel. 
ki de Suad Bey İlalyadaıı, l\'ata. 
şa oraya geldiği için avdet elmiş. 
tir. Çünkü Rus kızının kendisine 
karşı fevkal5de bir inhimak gös. 
termiş olmasına rağmen o, kat'i. 
yen mukabele etmedı Dediğim 

gıbi bu çok uzun, avni zama!lda 
enteresan hır maceradır. Lakin 
çok şeyler söylettiniz İlhan Ha • 
nım.. sakın pot kırm:.ş olrrcya • 
yım!? .. 

Hem konuşuyor, hem onları 

gözden kacrmam·ya çalışıvor • 
dum. 

Danscdiş!cri umumi bir alaka 
uyand.rmıştı. Herke onlan ba. 
kıyor, bazı çiftler daha iv. göre. 
bilmek için dan · bırakıyorlardı. 

Genç Rus kızının Suad '1 kol. 
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Şehir meseleleri 
-·· . -- ... - . -· -- .. --

Son yerli 
mallar sergisi 

Bundan sonra sergiye 
lüzum yok mu 7 

•Halka yerlı mallarını tanıtan 

10 eu Yerli Mallar Sergisi son ser. 
gidir, bundan sonra yerli mallar 
diye bir sergi açmağa ne lüzum 
var?» 

İstanbul Milli Sanayi Birliği, 
sergi işleri hakkında propaganda 
yaparken, bu iddiada bulunuyor. , 
Acaba bu kldia ne dereceye kadar 
doğrudur. Bu hususta bir fikir aL 
mak için, bir iki fabrikatorla 
görüştük. 

Bunlardan kunı~ fabrikatoru. 
nun fikrini aşağıya yazıyoruz. 

- Senelerdenberi ipeklı kumaş 
yapıyorum. Fakat hiç bir mağa. 
zada ipekli kumaşlarımız, yeri. a:. 
ye müşteriye satılamaz. Bütün 
mağaza t~zgahtarları, mallarımı. 

zuı Avrupa malı olduğunu ıddia 

ederler. Acaba neden 1 

Çüknıi halk~a hala yerli malına , , 
karşı iyı bir kanaat yoktur Bu ka. 
naati değişti·>nek, burada yapılan 
malların yerli olduğunu isbat et. 
mek lazımdır: Buzaruret yüzün. 
den her sene binlerce lira sarfe • 
derek İstanbul, İzmir sergilerine 
iştirak ed.yoruz. 

Halis Fransız köselesi! 

Avrupaya yerlı deri satılmak. 
tadır. Geçenlerde, büyük bir ma. 
ğazadan ayakkabı alıyirdum. Tez. 
kiihtar malı methederek! 

- Bu halis Fransı;ı. köselesid.r. 
Bakınız bayım .. Ne kadar yumu. 
şak ve dayanıklıdır .• 

yerli malı Avrupa malı diye sür. 
mesinin önüne geçmek, Yerli ma. 
lına karşı en büyük b.ir hizmet o. 
lacaktır. 

Bu hususta hatırımıza gelen şu. 
dur: 

Her hangi bir magazada, yerli 
malı satılacağı zaman üzerine yer. 
li diye bir damga vurmak 

Sanayi Birlığinde U>planan !ab. 
rikatorlar kendi aralarında, bun. 
!ar etrafında göriışıneler yapıyor. 
!ardı, içlcrınden biri şu noktaya 
temas ettı: 

- Bazı fabrikatorlar çıkardık. 
!arı mallara yabancı kelimeler bu . 
luyorlar. Mesela çorapçılar gibi .. 
Bir çorap fabrikatoru, çorapları. 
na öyle yabancı ~<111ler bulmu~
tur ki, halk bu mal n yerlı oldu. 
ğunu anlıyamıyor.• 

Bu da bır fikirdı ye•lı mallar:. 
nn yabancı kelimeler bulmak hal. 
kı şaşırtıyordu 

:vıağaza tezkahtarları da, bu ya. 
hancı kelimelerden istifade ede. 
rek. hır '1'!a!ı methede kcn, mu. 
hakkak surette Avrı.:pa rıalı oldu. 
ğcınu ıddiaya kalkışıyor 

Demek oluyor ki, Avrupa malı 
diye yerli malını satmak usulün~ 
nihayet vermek içın, yerli mlları.. 
na da türkçe isımler koymak la. 
zımdır. 

Bir zamanlar. BeyoğlundJki 

Neşriyatın zarar ve 
ya faydaları 

Ara sıra gazetelerde bazı fıkra. 
lar görüyoruz. 

.. nan me~elcnin ;yazılınası ga. 
zete sütunlarına geçmesi doğru 
değil.• Şeklinde müıalealara, 

tenkitlere t""3düf ediyoruz. Bu 
husustaki noktai nazarımız kı. 
saca şudur: 

•Kanunun müsaadesi nisbetln. 
de, yani kanun tarafından men 
eılilmiyen her şey. yazılabilir.• 

Medis kürsüsünden en salahiyet. 
li ses bu hürriyetin kutı.iyetini ,.e 
asaletini son günlerde bir defa da. 
ha tekrarlamış da bulunuyor. 

Yine teselsül eden talebe cina. 
yet.lerinin yazılıp Jazılmama~ı fi ... 
kirl~ri etrafında neşriyat ,.e mü. 
nakaşalar yapılmaktadir. 

Biz hatta bö~·le münaka.,,.ların 
tamamen liizumsuzluğuna bile 
kani olanlardanız. 

Zira lıır<ızlığı teş' ik eder ka~·
gu<ile hırsızlık vak'alarını. harp. 
!er çoğalır korku.ile harp ha,·a. 
dislcrini ~·az mamanın· hırsızlığı ,.e 
harbı ortadan kalcJıracağ:ına inan. 
madığınıız için böyle bir ~ndi~e .. 
yi fa1laca titizlik •eklinde telakki 
edi) oruz. Zira içi ti.mai yara nesri .. 
~·atıncla değil, Jıadisafıııdadır. 

Vukua gelınenıe'i ieah eden 
,·ak"alar hiıdi~ olduktan ~onra yaz .. 

mamaktan ne ~ık .. r? Hatta ibret 
lisanı kullanılarak ~ aı:ılına~ ında 

apıta fa~ da bile muhakkaklır 

HALK FİLOZOFU 

Se:çik.ıh k1cı-ı kas<ib ... 
Madam BckP adlı bır kadırun 

on bir kişı zel' rlı•\ ·o ilıdürduğı), 
dördunü zehirlemek isted.j. hal. 
de mu,·affak olam<.dcğını ,azmış. 
tık. 

Aylaroanberı smen mı~'ıal'Cme 
evvelki gün netırclenm ı ve c~na. 
var kadın. idam.ı mahkum o'muş. 
tur. 

Halbuki medih edı en bu köse. 
le, halis yerli malıydı. Acaba ne_ 
den, yerli biri malı methederken, 
yerli olduğunu inkar ediyoruz. 

Bu kötü zihniyetle .mücadele eL 
meliyiz. Bu mücadt-le nasıl olabL 
lir? Yalnız Galatasaray Ll,esi bi. 
nasınra on beş gün devam etmek 
üzere bir sergi açmak kafi drqiL 
dır. Yeri malını tanıtmak, daha 
doğrusu Avrupaya satılan yerli 
malların hakiki hüviyetini ortay& 
koymak için mücadele yapmak liL 
zımdır. 

otel, gazino gibı yerlerde de, ec.. 
ncl>i isimleri Yardı. Nihayet bu 
ıs.mlerin çoğu değı~t, ve türkçe
leşti, fabrikatorlarımız da, halkı 

şa,.rtmamak için mallarına türk.. 
çe isimler bulm,1lıdırlar. 

================~';::::=====-=:..:.;:.;.::..:.:...=;~ 

Beyoğlu 

Bu mücadele daha zıyade Ulu. 
sal Ekonomi ve Arttırma Kuru. 1 

muna dü:ıen bir vazifedir. Bu ku. 
rum şımdiye kadar yerlı mal: 
naat eski devırden kalma bir ka. 
naattır. Bu kanaatı değiştırmek. 
burada yapılan malların yerli ol. 
duğunu ishal etmek lazımdu: Bu 
zaruret yüzünden, her sene bin. 
!erce lira sarfederek. İstanbul, İz. 
mefhumu hakkında halka bir fik;r 
vermek suretile büyük hizmtler 
etmıştir S<.'rgiler açmak. yerli mal. 
!ar arasında müsabakalar yapmak. 
ve saıre .. Biitıin bu faaliyetin yer. 
li malını tanıtmak husu~unda bü. 
yıik bir rol ifa ettiğini inkar ede. 
m•yiz. Fakat bu hizmet k:ili de. 
ğildir. Biz Ulusal ve Ekonomi ve 
Arttırma Kurumundan daha ziya. 
de hizmetler bekliyoruz. Mesela: 
Mağaza tezkahtarlarının b:r 

2 

!arı arasında yılan gibi bir kıv • 
rılışı ve diğer çiftler ara5ından 
beraberce bir süzülüşler! vardı ki 
gayriihtiyari insanın gözleri ta • 
kılıyordu. 

Ne ise bu ıztırab ~ok sürmed. 
Caz durmuştu. 
Alkış sesleri parçanın ikincı 

defa tekrarını istiyordu. 
E$ad Cemil Beye : 
- Oturalım! diyorum .. b:ışım 

fena dönüyor. 
Bu, oturmak içiıı uydurulmuş 

bir bahane idi, lakin hakikaten 
dansedecek halde değildim. 

Müzik ik.nci defa başlamıştı. 

Suadla Rus kızı da masaya avdet 
et.:. işlerdi. İkinci dans. oynuyor. 
]ardı. 

_Suaduı yüzüne bakmıyordum. 
Dargın gihı duruyor, onun bana, 
tuhaf hır hisle, hıtab etn•sini 
bekliyordurr! 

Çok bekletmedı. 
- İlhan Hanım, dedi .. rah:ıtsız 

Halkevi 
Yıkılıyor 1 

Yeni bir bina veya biri 
arsa bu:unac ık 

Beyoğlı. Hal · Evi• nin tepeba. 
şında; Amerika sefaret, ıle • No. 
votnı. oteli arasmda halen işgal 

etmekle olduğu bınanın sahibi 
müracaat ederek binayı yıktıra. 

cagını; binaenaleyh bl.ı1"asın.n tah. 
!iye olunmasını istemiştir. 

Bu münsebetle; Bevoğlu •Halk 
Evi için yenı bir bin.ı a. an =kta. 
dır 

Maamafih, Ş&~rim~'"dek. ·Halk 
Evleri• nin ~·en, muazıam \'e mo
dem binalarda bulunması arzu 
olunduğundan kira jle tutulacak 
her hangi bir bina yerme; Bcyoğ. 
Iu ·Halk Evi• içil; ·Taksım• de 
bir arsa satın alınması ve orada 
yeni, muazzam ve modern •Halk 
Ed• binası yapılması daha miina. 
sip bulunmaktadır 
Beyoğlu •Halk Evi- nin Gayyur 

reis bay Ekrem Turda bu 2 inci 
şeklin ihtiyarı için teşebbüsler 

yapmaktadır. 

• ................. 
mısıiız? Renginiz pek uçuk. 
Başımı çevirmeden ce\'ablan • 

dırdım: 

- Hayır, hiç bi, şeyim yok1 •• 

- Rahatsızsanız gidelim. 
Bilmezsin Semra .. bu tekl:f ba. 

na ne kadar cazib göründü. 
Onu bir an evvel buradan uzak. 

l<11tırmak istiyordum. Çünkü Rus 
artisti ona karşı dehşetli bir te _ 
mayül gösteriyordu. Sokuldukça 
sokuluyordu. Aralarında eski bir 
macera olduğuna göre bunu yeni. 
den yaşatmaları ihtimal dahilın. 
de idi. 

Belki de Suat bana nisbct hıç 
olmasa bıie ona karşı müsait 
davranacak, Nataşa da bundan 
cesaret alarak azıtacaktı. 

- Fena olmaz Suat bey! 
Dedim. 

Böyle deyişımden canı sıkıkıenk, 
somurtarak 

- Pek.il 

(Uevamı nrt 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Biltiln bır mahall 1yi ze· 
hirllyan duman!ar he· 
men dı.ırouru'malıdır 1 

Küçükpazard.ı Yavuzsınan 

mahallesinde Kt"sercıler cad • 
desınde oturan damıı k;,ırılc r • 
miıden Bay Sabahaddm, dün 
matba~mıza gddı \'.;; bıze 

takmıl muhit 1'alkının sıh a • 
tıni tehdıd eden bır bfıdıscyi 

yana ) akıla .ır.la t. 

Bay Sabahadd derdin. su 
suıetle hulasa etmtkted.r. 

- Mahallemızın Kesercılcr 

caddesinde 8 • 10 demnü dük. 
ktinı vardır. BW'l!arın Uaca1 ır ... 
~oktur. Fakat ıçlerindı: gıinün 
her saatinde demir dovenle., 
ve kocaman koc !Tı •• 1 ateşler, 

ocnklar yakılır. i~te bu bacasız 
ocaklardan ~·i.ıksr .n Ye ıçıne 

dcmırın zehri de l.ar'ian dü • 
man baca olm~dığ,ndan he. tl
at mahallemizi ı ustünde k~a 
bır tehlike bu\ıtıı gibi dobş • 
makta, çolul< çocuğumuzun 

benzini sarartan sıhhatler ıçin 

bir afe• olmaktadır. 
Bu yüzd~n ~ıı sıcak yaz gun • 

leı inde pencer0 açama;: ııl;:ıuk 
Sıcak basıp da dumanlar rd • 
larımıza doldu mu nefos a 3 • 

mıyor boğulaca:C gıbi oluyoruz. 

Umumi hıfzı ·hlıa kanunu 
mucibince, mlhalle aralarınd:ı 

bulunan bu 1<a1>i! verlerin mu. 
hakkak uzun bırer baca lak • 

malan ve düma-ıı ukarı çek • 
meleri laumdır. 

Bu hususta s'1ıhiye müdür • 
lüğünün ve Ş Lremini nahiye 
mildıirlüğünün .Nazar: dikka • 

tinı celbederek hayat ve ıstik • 
hallerim zi 1rnrtarmanızı rica 
ederız .• 

Son Telgraf :O.fohterem ka 
r.ımiz.ın bu çok haklı şıkiıyet ni 
mubterem sıhhiye mudürümiız 
Bay Ali Rızanın ve Sehremı"i 
nahiye mudurl~ğünıin nazarı 

dıkkatinc ahedc,· ve bıitun hır 
mahalle halkının 8el5.met \"e 
saadeti için netıcedcn malumat 
itasını rıca ederiz. 



•- S O N T E L G R A F -10 Temmuz n38 

t s 
iyonu korku-1 Üc devlet arasındaki 
rseri şövalyeı--..' --------

kuvvetli teşrikimesai Kartal ve .. Sivrisinek .. 
Tarihin en 

!erinden 
enteresan hô.dise
biri de b:ıdur ... 

•Normandiya. asileri kuman -
danı Şö\•alye Dö Brülar, Napole_ 
on Bonapartın müdh iş bir düşma. 
nı idı. Buna da se'ıeb, dostlarından 
bırıni tuzağa düjürerek kurşuna 
dizdirmiş olması idi. 

Brülar. 1801 de elli yaşında; çok 
kısa boylu, siyah ve kıvırcık saçlı 
bir adamdı. Solgun çehresini sert 
bir sakal çerçevelemişti. On sene. 
denberi serseri bir şövalye hayatı 
sürüyordu. Gah burada, glih şura
da görünüyor, her gün bir kıyafet 
değiştiriyorou. Her türlü macera. 
· ·1 atılır, tehli'ceden korkmaz, 

........................................................... ! 

Avrupa 
Arasındaki 

ortadan 

ue Amerika 
iktısadi 

kalkacak 
buhran 

? • mı 

taraflarında cereyan eaen hadise. 
!ere celbettiklerı görülmektedir. 
Yani Amerikalılar da böyle uzun 
zaman böyle seyirci ve lil.kayd ka. 
lacak değillerdir d~mek istediler. 

J-aiKAY~ 

Şiir ve • 
şaır .. 

Yazan: irfan Göksel 

• 

. ıdıde papuç bırakmazdı. Ayni 
günde on muhtelif yerde görü _ 
lürdü. Tanıyabilmek imkanı yok. 
tu. Bazan ken!ll kendini meydana 
ve ir, polisi ayaklandırır. Fakat 
o .Jd:ın kaybolur, birtürlü ele 
geçmezdi. 

4 temmuz günü Amerikalıların 
istikllil bayramı olduğu için o gün. 
de nutuklar söylenmekte, Ameri.. 
kanın diğer memleketlerle olan 
münasebatından ba~sedilmekte • 
dir. Bu sene de bu vesile ile böyle 
nutuklar söylendı. Avrupa ve A. 
merika muhitile temas için 
mevzuu bahsolacak sözler söy • 
lendi. İngilterenin bundan ev. 
velki Hariciye Nazırı Bay Eden 
unutulur bir sima değildir. Eski 
Hariciye Nazırının 4 temmuzda 
söylediği nutkun mevzuu İngiltere 
ile Amerika arasında bundan son. 
raki teşriki mesaiye taalluk ettiği 
için manalı olmuştur. Bay Eden 
İngiliz kabinesinden daha ayrıl • 
maınış idi ki o zaman İngiltere ile 
Amerika arasında pek sıkı bir teş. 
riki mesai sözleri ortaya çıkmıştı. 
Şimdi sabık Hariciye Nazırının 

yine bu teşriki mesaiden bahset. 

Fransa Hariciye Nazırı Bay Bon. 
ne de 4 temmuzda radyo ile söy
lediği nutkunda Fransa ile Ame. 
rika arasındaki eski dostluklardan 
bahsetmiştir. Şimdıkı Fransa Ha. 
riciye Nazırı geçen sme Fransanın 
Vaşington sefiri idı. Sonra Maliye 
Nezaretini kabul "derek Fransaya 
döndü. Ondan >onra şimdiki Da -
!adiye kabinesinde Hariciye Na • 
zırı oldu. Onun için Bay Bonne 
Amerikadan bahsederek orayı gör. 
müş olduğu için bılen bir dost a. 
damı sıfatile söz söylemiitir. Fran. 
sa Hariciye Nazın da Amerika, 
İngiltere ve Frans~ arasında sulh 
gayesinde birlik olduğunu kay -
delmiştir. 

Başta iktısadi b'r teşriki mesai 
geliyor. Eğer dünyamn ne zaman. 
danberi çekmekte olduğu iktı • 
sadi buhranın bir çaresini bulmak 
üzere Amerikalılar diğer milleL 
!erle teşriki mesai ederek başba. 
şa vermek suretile bir şeyler ka. 
Tarlaştıracak olurlarsa Bunun 
sulhun istikbali için çok faydalı 
olacağı ötedenberi tekrar edil • 
mektedir. Lakin bu yoldaki teşeb. 
•büsler hep neticesiz kalmıştır. 

·Fransa Hariciye Nazırı Amerika. 
lılara hitab ederek rad)'o ile söy. 
iedğii nutkunda bu cihete de te. 
mas etmiştir. Onun dediğıne gö. 
Te eğer iktısadi me~elelerin halli 
için çare temin edılirse ondan son. 
ra sıranın tahdidı t~slihata gele. 
ceğini hatırlatmıştır. Siiahlan -
mak için milletler çok paralar 
sarfetmekte, ağır birçok fedakar. 
lıklara k:ıtlanm~k•adtrlar. 

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

Halkı daima kıyama, isyana 
teşvik etmekle beraber «Birinci 
Konsol> u öldürır.ek tekliflerini 
nefretle reddeoordi: •Ben, bir kl. 
til değilim. onu düelloda öldür _ 
mek isterim. Yoksa alçakça bir 
suikasd tertib ederek değil... 

Derdi Zabıta kendisinden çok 
çekinırdi. Brülar kendi kendine: 
·Dünya h.1kiminı korku'tuyor, ra
hatını, huzurunu kaçırıyorum a .. 
bu kilfi..• diye düşünür. memnun 
cY.urdu. Hakikater. Napoleonun 
zevki. neş'esi ka~mıştı. 

Bir gece, Mün, maskelt bir ba-
• ~ lertib etmişti. Birdenbire bir 
adam geldi, uşakları iterek, grup. 
ların ortasından geçerek hane sa. 
hibinin, yani Müranın ön:.ine git. 
tı: yüzündeki maskeyi kaldırdı, 

birkaç küfür sal!adı, ve: •Kulak. 
larını keseceğim senin .. • dedi. 
Geldı ği gibi çekildi gitti. Bu adam 
Brii:ar'dan başkası değildi. 

1802 de •Birine: Konsol», Nor. 
mandiyaya gitmeğe- k4r&r vermiş .. 
tı Brülarc •Beı.tm bulunduğum 

yere gelmesini h1kare: telakki e. 
derım. Buna mani ol mı va çalışa. 
cağım .. • dedi. Zabıta endişeye 
düştü . 

Charles Bayer Nepol;yon rolün _ 

Brülar'ın Korsika valisi tayin e. 
dildiğini, bilhass~ Elb adasını ne. 
zaret altında bulundurmıy:ı me -
mur olduğunu işitince Napoleo -
nun aklı başından gitmı~ti. Brü. 
lar'ın kendisini öldürmek için bu 
vazifeye tayin olunduğuna hükm. 
etmişti: 

- Fakat, dikkat etsın. Eğer o 
benı öldüremezse ben onu öldü • 
receğim., 

Vali • Ceneral, Bastı .• adaki ko. 
nağının penceres•.1den düşkün 

rakib'nin deniz kenarında, yüksek 
bir kayanın üstüne oturarak Fran. 
sa sahillerine bakarak düşündü • 
ğünü göı-üyordıı. Sabık impara • 
toru kızdırmamık için elınden ge. 
leni yapıyordu. Elb adasında ne 
olursa günü gününe haber alıyor. 
du. Birçok hafiyeleri vardı. Bun. mesi pek tabıi görülmektedir. 
!ar olanı biteni haber veriyorlar. Memleketi z.iyaret ederek tekrar 
dı. İmparatorun firan hazırlan • İngiltereye karşı her sınıf AmerL 
dığını pekala biliyordu. Fakat bu. kanın Londra sefiri Bay Kenedi de 
na mani olmıya te~ebbüs e-'.medi. İngiltereye karşı her sını AmerL 

26 Şubat 1815 de Napoleon. giz. kalının son derece iyi arzular bes. 

Bilhassa harici polıtikada İn • 
giltere ile Fransa arasındaki teş • 
riki mesaiden, dostluktan çok e • 
hemmiyetle bahseylemiştir. 

Fakat Amerikanın sulhu muha. 

El birliği ederei< silahları azalt. 
mak cihetine gilirs~ milletler pek 
ağır bir yükten kurtulmuş olacak • 
!ardır. İşle her vakit ileri sürülen, 
dillerde dolaşan söz budnr. Fakat 
tatbikat ve filiyat sahasında bu 
günkü görülen hal silahların azaL 
tılması değil, daha çok arttırılma. 
sı, her milletin alabild'ğine bir • 
birlerile yarışa çıkmı~ bulunması. 
dır. Fransa Hariciye Nazırı eğer 
Amerikanın bu :şte çek müessir 
bir rol oynıyabilecrği kanaatin • 
dedir. 

Bu nutuklardan, söylenen söz. 
!erden, sonra cereyan edegelen 
hadiselerden bir netice çıkarmak 
lazım gelirse o da şu oluyor: 

1 - Dünya sulhunu korumak 
ıçin evvela iktısadi buhranı orta.. 
dan kaldırmak çorelerini aramak 
lfızım; 

2 - Bu elde edildikten sonra 
silahları azaltmak lazım. 

Yaşlı kadı•ı, sesinin sevinç h~
fıecanile titrediğini, içinde uya • 
nan bu yenı duygunun ruhu 

11un yenı bir saadet kayna -
ğına gargenttiğini hissediyordu. 
hissediyordu. 

Nasıl sevi.1mesın·~ 1 .. 

Çünkü .. Kızı Perıhana iyi bir 
talib çıkmı;'.ı. 

Parıhan, h;.ısw.i liselerin lıırinin 
edebiyat iı:·Jluııdm mezun olmu~; 
olgunluk sınavında da muvaffa -
kiyet kazarvnış:ı. Şimdi, hır şır • 
kette çalışıyo d:ı. Aldığı maaş, a. 
nasile kene!'; -:e zar zor kıfay~t 
ediyordu. 

Demek ku,:uuğu emel!crin ha .. 
kikat olduğım·ı görecek, kızının 
suJ · .yle, ~ uva~ın111 neş'esıle ıfti. 
1 ı: ı duya~.ı c; belki de getıreccği 
yavru, ona anneannelik gıtıi şeref. 
li bir bahtiyarlığı kavuştura:aktı. 
Kızına bu müjdeyi vere'.>ilınek 

için sabırslz~~nıyordu 

* Saat akjaM·n sekizi. P~rılı.m 

işinden dönmiı~, ana kJZ nkşaın 
yemeği içın sofr~y1 oturmuşlar ... 

Yemekte, uzuıı bir sükütten son. 
ra, yaşlı ana söz<~ başladı: 

- Parihanı .. 

- Ne istiyorsun annecLğim?. 
- Yavrum .. Sana bir müıdem 

var!.. 
Genç kız merakLı sordu: 
- Nedir annPciğim? .. 
- Hayırlı b:r haber kızım. Ta.. 

libin çıktı.. s~ni istiyorlar. 

Fakat, seyahatı tehi: etmenin 
imkanı yoktu. <.Birincı Konsob 
Normandiyaya gitti. Fakat nasıl? 
En muktedir poHslerden birkaçı, 

konsolun arabasının yanında gL 
diyor. kahbalık içinde Brülar'ı a. 
rıyorlardı. Gece, konsolun otur • 
duğu oda yirmi nöbetçinin muha.. 
fazası altına alındı. Pencerelerin 
kepenkleri sıkı sıkı kapandı. Per. 
delerin araları, kanepelerin, koL 
tukların aHı dikbtle arandı. • 

lice Elb adasından ayrıldı. Fran.. lediğini söylemiştir. 
sayı yeniden fethe gidıyordu, A • . ===========================! 
dayı terketmezde!I evvel bir •ira. 
de• imzaladı: 

faza etmek, milletler arasında a. 
dalet esaslarını korumak için bes. 
]ediği emellerder. bahsederken 
dünya milletlerinin birbırlerine 

birçok cihetlerden bağlı olduk • 
]arını da kaydetmek liizım geli • 
yor. Şimdiye kadar, hele şu son 
bir senedir, Amerikanın devlet a. 
damları da bundan ehemmiyetle 
bahsediyorlar. Amerikalılar dün. 

· yanın diğer taraflarınd~ olup bi. 
ten şeylere karşı u~aktan seyirci 
kalmağı daha muvafık görerek 
hiçbir yerde kavııaya karışmamak 
için son derece ihtiyatlı davranır. 
!arken başta Cumhur reisi Bay 
Ruzvelt, Hariciye Nazırı Bay Hu! 
vakit vakit milletlerin birbirlerine 
nasıl alakadar olduklarını söyle. 
mek sure tile va \andaşlarının na _ 
nazarı dikkatlerini düm·anın diğer 

Fakat İngiltere, Amerika ve 
Fransa arasındaki teşriki mesainin 
kuvvetlenmesi ııözden uzak bu. 
lundurulmuyor. 

Ben de, önce fikrini öğrenip, 

sonra cevab ve"cbilmek içn on • 
!ardan bir kaç gün müddet iste • 

Sivrisinek, kartalı rahat bırak. 
mıyordu. Her yerde zevkini kaçı. 
r1<ordu. On ordu karşısında fü _ 
tur getirmiyen, ~orku hissetmiyen 
Napoleon, bu yüzünli görmediği 

serseri şövalyenin ismini işitince 

titremekten kend!ı'ı alamıyordu. 

•Birinci madde -- Ceneral 
Brülar vazifesınden azlolunmuş. 
tur. Devhal tevkif ve muhafaza 
altında Parise gönderilecektir .. • 

tulmak için üç ay şurada burada 
dolaştı. Bütün Fransa polisi ken. 
dısini aradığı halde birtürlü bula. 
madı. 

Napoleonun ha'1mları içinde 
mağlub olmıyan birisi var ise o 
da Brülar'dır. 

İmparatorluk yıkıldığı zaman 

Brülar 11asıl klçtı? Kendisi ve 
maiyeti hangi gemi :le Korsıka. 
dan ayrıldı? Bu malum değildir. 
Yüz gün saltanatır. gürültüleri a. 
;rasında bununla meşgul olan oL 
madı. Brülar. Napoleonun peşine 
taktığı hafiyelerin takibinden kur. 

Napoleon, cSeııt Elen• adasına 
nefyolunduğu ıaman, koca bir 
imparatorluğu kaybettiğine •;an. 
mıyor, Brülar gibi bir serseri şö. 
valye ile başa çıkamadığına tePs
süf ediyordu, 

- Refık. buııün tramvay kazasını sen mi takib 
edeceksın • ... 

- Bılmem. haberim yok ... 
- Deftere öyle yazmışlar .. 
~e olmuş? ... 

- Dehşet.. Beş on yaralı, birlcaç ölü var. Şeh. 
.maneti önüntleki kıvrımda tramvay yoldan çık.. 

mış, Şişhaneye doğru başaşağı sürüklenmiş, git
m;;,ı .. 

-Ya? ... 

Fnla söylemedi. Yürüdü. İş defterini aldı. Ken 
dıne yazlan talimata baktı. Epeyce var Hepsinden 
müh:rr.mi bu tramvay faciası. Hakikaten çok feci. 
Birdenbire zihninin içini dolduran Nimet macerası 
onun hazinel~ri. onun teklifleri kafatasının içinden 
ho~a.ld•; bu facia yer aldı! Hatırladı: 

Acaba bi,- sene içinde ne kadar tramvay kazası 
oldıı•. Bu mühimdir. Kari, seııenin bütün dehşet. 
nak facialarının gözü önünde birikmesinden müte. 
hassis olur. Ancak, bu toptan yekunu çıkarmak, 
bclki, güçtür. Fakat, gazetecilik bir aşktır. Aşksız 
gazct~ei ya~ıyamaz. Ya~amak istidadındakiler ba. 

\aklıklarda açıp solan çiçekler gibi gelip geçerler de 
kim'e farkına varmaz. Gazetecilik ferağat ister, 
yorgur.iuk ister, çalışmak ister. Geceyi gündüze 
ka:mak ister. Yalnız iş üzerinde düşünmek ister. 

!steyişln binihayelilti!. 

Refiğin birdenbi.-e Nimeti, Nimetin çarçabuk 
korar ıstiyen tekliflerini unutup hemencecik işinin 
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vüs'~tıne dalması da bunu göstermez mi?. Halbuki, 
bir saniye evvel karar verse rahat edecek değil ~ı? 
İhtimal, mukadderatının bütün seyrini değiştirebL 
'.ecek bir karara bağlanacak, ansızın zengin ola. 
bi!PCPI<, kalem ve beyın rençberliğinden kurtula_ 

cak! Olmaz ki .. 
Refik, hemen gazete koluksüyonunu önüne aç. 

ıt, senf"nin bir!nci ,gününden itibaren yaprakları 

çevirmEğe başladı. Bütün kazaları not ediyor. Bir .. 
İki ... Üç .. beş! ... Yapraklar çevriliyor, kalem işle. 
yor Kazasız gün yok!. Türkiyede tramvay ve oto. 
mobiller insanlar için kurul muş seyyar me~bahalar 
gibidir. Fakat, sessizliği; Toparlak. penbe beyaz, a. 
lımlı genç yüzündeki asıklık dikkati celb ediyor. 
Hele, ressam arkadaşı Refiğin neş'esizliğine hiç da. 
yanamaz. Zarif, kırım döküm, Haluk, ince yapılı 

bu adam Refiği bu kadar sessiz, dalgın ve neş'esiz 
ııörünce yanına geldi, arkadaşının orozundan tuttu,. 

Bundan sonra İngilterenin ~5 
bin tonluk zırhlılar yaptıracağı 

sözü ortaya çıkmıştır. Avam ka. 
marasında işçi fırkas: meb'usların. 

dan bir bu hususta hükumetten 
izahat istemişti. Şimdiye kadar 
Japonyanın itilaf.! yanaşmıyarak 
istediği gibi zırhlı yaptırmakla 

serbest kalmak maksadını takib 
ettiği cihetle İngilterenin de böy. 
le cesim harb gemileri yaptırmak. 

ta serbest bulunduğu cevabını al. 
mıştır. Fakat eğer Japonya İngil. 
tere ile anlaşmak isterse o zaman 
İngiltere de bu ~atlar tonluk ge. 
miler yaptırmakt~r. vaz geçecek. 
lir. Lakin Japonya hu hususta ser. 
best kalacağını daha evvel bil _ 

dirm Donanma i~lcrinde İn. 
gilteıe, Fransa ve Amerika ara • 
sında anlaşma temin edilmiştir. 

Buna işaret etmek lazım geliyor. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

esmer yüzünü yüzüne yaklaşdırdı, usulca 
Sordu: 
aefik, bugün pek durgunsun .. Ne var?. 
Refik, her vakit ki bön, derin bakışlı mavi göz. 

!erini Nadınin Afrika geceleri kadar karanlık ve 
güıel gözlerine dikti, cevab ver: 

-· Hiç bir şeyim yok cicim .. 
-· Her halde var ... 
- Temin ederim bir şey yok .. Belki, bir az ra. 

hatsızım .. 
- · Yapma Refik, ben seni eyi bilirim.. Hasta 

değilsiı:. Düşüncelisin. Düşünüyorsun ... 
- Vallahi değil.. 
Hiç bir şeysini saklamaz. Fakat, Nimetden Na. 

diye ne hiç kimseye tek bir şey söylemiyor. Ne. 
den? Bilinmez!. 

Refiğin bu kadar ısrarı brşısında susmuya 
mecbur kalan ressam en nihayet: 

·- Peki .. Söylediğin olsun ... 
Dedi, masasına çekildi, gözlüğünün üzerine bir 

gcizlük daha geçirdı, işine daldı. Refik de, gazete say. 
falarını çevirmede devam etti. Fakat bir sayfa geldi 
ki, çevirdi. Karşısında birden bire durdu. Eli öbür 
gıtmedi. Bu, gazetenin en zengin, en dolu ve en güzel 
sayfalarından biri. İki üç ay evvelki bir nusha ... Son 
üı; sütunda sayfaya yarılama kaplıyan enfes, foturaL 
dan farksız bir kılişe var. 

Rcfiğin zihnini alt üst eden bir resim! Tranvayı. 
kazayı, ölenleri, öldürenleri her şeyi unutturan bir 

resim! 
• Kafasıııın içini silip süpüren bir yığın hatıraya 

yeniden can veren bir resim! 
K•lbi hopurdatan, sinirleri karıncalandıran, da. 

marları ısıtan, nefesi daraltan bir resim! 
Bakışları bu resme takıldı kaldı, gözleri sulandı 

ve kalem elinden masanın üzerine düştü. 
Bu resim ilk akşamın resmidir! 
Bu resim ilk aşkınn resmidir! 
Bu resim gönül hasretine yandığı hiricik kızın 

resrı;ıidir! 

Darılttığı kızın, Nimete kurban verdiği güzel kı. 
zın resmidir! 

Eıı güzel kızın resmi! 

İri yeşil gözlü, ufacık ağızlı, zarif burunlu, ince 
ve l<ızılcık rengi dudaklı, beyaz te11li, bir bakışta 
sevilebilen toy kızın resmi! 

(Devamı var) 

dim. Acaba ne dersin kızım! 
Genç kız, gevrek bir kahl<a!ıl 

koyuverdi: 
- Hakikaten çok hayırlı bir h" 

bermiş! .. Bcrli isteten şu zavalb 
budala da kim acaba?!. diye an" 
sile şakalaşyordu 

Yaşlı kadın cevab verdi: 
- Neden lıı.•ciala olsun yavrufll 

Mes'ud bir erkek. . 
Genç kız tekrar sordu: 
- Anlat ba \mlım anne? 
- İzmirde büyük bir fabrikı9 

bulunan, zengin bir fabrikaıiil 
oğlu. Yaşı otuzun içerisinde, uıuı 
boylu, yakışıklı bir crkekJ!lir 
Hem de kendi fabrikalarının ikiO' 
ci direktörü. 

Genç kız, derin bir sukutu )'I' 

yale! uğradığım gösteremmiyc Iİ 
lışarak, işi alaya boğdu ve: 

- Halbuki!.. Ben de genç b(. 

şair, filan san'nışt1nı. anne! .. 

Yaşlı ana yalvaran bir sesle: 
- Hlila şu çocuk felsefesinı b~ 

rakmadın Perihan. Artık büyıid" 
hem de sen zekisin kızım. il'' 
babanı kaybedeli, sekiz yıldı' 
fazla oldu; sessizlikten evim;ıll' 
içerisi baykuş yuvalarını andırd~ 

Zaten, burada kaç yıllık ömrO 
kaldı ki?. Kurduğum yuvanın sııl 
delini görebilmek benim hal<k1,,ı 
değil mi? Yoksa gözlerim açık gı• 
deeek valla!ı! 

- Evet anneciğim haklısın; fi' 
kat kendi uzu ettiğim hayııt ar' 
kadaşımı seçebilmek serbestisiıı'. 
malik olınıyacak mıyım, bu da b' 
nim hakkım değil mi anne 1 

- Söyle kızım .. Nasıl bir er• 
kek istiyorsun? 
Aradığını bulmuş, arzuları fe

rine gelmiş bir inşan sevioci1';. 
gözleri sevinç ışıkları saçarak P8 

lıyor, alevlenivcr. 
Bütün bunl~r kısa bir an içiO• 

fakat tekrar bütün neş'esi kal' ' 
boluyor; rüyadan uyanan, saY 1~' 
lıyan hummalı bir hasta gibi, ~e
sik kesik anlatıyor: 

- Gözlerimden, bakışlarırrııl8~ 
şiir yaratabile.:ek içli bir erke~ 
Genç bir şair nnne• .. Ben bır şJ 
kızıyım, şair karısı olmak isterirı'· 
Benim için y1zacağı şiirleri d;ı• 
!erinde dinlemolc istediğim bir el' 
Küçükken. benim ninnim, bab'' 
mm şiirleriyd-, şimdi gene bcııi~ 
için yazılacak ş:irlerlc kapartl8 

~. 
isterim. Zengin fabrikatörün ro ~ 
!unu, ne yapayım. paranın şırrı9r 
tığı bu nazlı :>eyı anne?! .. 

·p 
- Çok tuhafsın Perihan! sen' ·p 

yaşındayken, ben de tıpkı sen.' 
gibiydim, ben de senin gt::ıi dıiı~· 
nürdüm, ben de böyle senin gi~' 
düşünmüştüm kız•m. Rahmet 0 ' 

ı• sun canına, ~air baban bak b• 
sipsivri bıraktı. Hal!:'uki benim f 
bi düşünmemis olan akranJarıı11· . ,ı 

şimdi refah i~iııde hepsi! Ha~s 
mıyım kızım? .. 

- Anne.. Bizler nekadar d3 

nankörüz! Kim bilır, sen bab"ı11' 
la nasıl bir arwy la, ıstiyerel< e"' 
lenmiştin. Ş'mdı bu s(iz.Nı sJf ' 

fetmiye hiç .ie hakkın yok' .. 
Evet anneciğim! .. Arkadaşları' 

nın evleri, apa"t:manları. her şe~l 
!eri var! Faka: sen, hiç bir rnad rt 
kuvvetin erlş~n~iyeceği şeyle 
maliksin. Babam çoktan öldU· il' 

(Devamı 7 in~i sahileıııiı4'1 
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lstanbuldan reportajlar .. 
Sayfiyelerde oturanlar yalnız 

bir şeyden şikayetci · 

1 Bahçelerde P;·usyalılar karşı-
. Okumak ··-- · - -- -- - ·-
Bir belediye azası P•· Sl~Q -~~~~turya~ 

GOROILTO 
rasız kitab verilmesini 

istiy0r 
Faris BelediyPsi azalarından M. 

Beque, umumi bahçelere gidenle. 
re okumak için parasız kitab ve 
gazete vermesini istiyor ve: - ======~-~~-====-._.:::: 

Büyükdere - Suadiye -:Adalar 
Kadıköylülerin şikayetleri 

ve 
- Umumi kütü!Jhaneye devam 

edenler, sıcaklar bastı mı tabii gL 
dip kita'b okuyawıyorlar. Ve oku
maktan mahrum kalıyorlar. 

Yazan : Celal CENGiZ 

Bunlar, günlerinin en çoğunu 
umumi bahçelerde geçiriyorlar. 
Niçin bunların, bir ağacın gölge. 
sinde oturup rahat rahat okuma. 
!arını temin e\miyelim? Bu güç 
olmadığı gibi büyük bir masrafa 
da mütevakkıf değildir. 

Bir hai 

______ ;;.......; 
lif tadır İstanbulun muhte. 

serntıe · · 
hazırladı. rmt ~olaştyorum. Yeni 
ler k gım bır kıtabın,a resinı. 

1l çe mek için .. 
u arad 

Çtkar a gazeteye de bir pay 
ğaZi rnak tstedim. Kad•köy, Bo. 

çı, Suad· 
ettı·ğ· tye ve Adalarda temas 

ım k" . rinA . tmselerın kendi semtle _ 
'aıd ·· 

dUekI .0Yle haklı, öyle enteresan 
erı var ki 

Bu dil ki ... 
Yucuı e erı ktsa notlarla oku.. 

4t artına bildirmek isterim. 
e notlar .. 

,, -1-
"-ı\D!" .. 

"-OYLü BİR BAYAN 
ANLATIYOR 

•- Esk· . dı. iy· ıden bu- derdimiz var _ 
1 su Çek ··k·· b V• tuk " şu ur una ka _ 

rn, rnba. Belediyemız Kayışdağı 
kadar suyunu şehrin göbeğine 
J.tatıa b g~tırdi. Bol bo1 ,~ ız. 
bile k azı evlerde t~l b: kldrını 

aytşda • Var, B k gt suy 1 • \ ıkdyanlar 
<h.·rn~k ;. a ne d~rdın .ız olabilır 
ca.ksıııı sttyorsunuz? Belki şaşa. 
Yazma~·· Fakat, ıster yazın, ister 

8 1 
.. 

1 •n .. Hele bir anlataqm· 
zım , · 

!<urba. tenezzüh mahallımiz olan 
!>iniz bga,dererniz var. Bunu he. 

ı ırs· , 
ailel ınızı Burada birçok er. d . 
kavıkıa d enızden korktukları için. 
Ço'-ı •rede gezer!Pr. Bu bir 

1\ <lt"ttrı ,., • 1 

lerinı 1~1.n zevkidi :-. rnsan zevk. 
ler'-ed' ıtıyadlarm; ko. "' kvlay 

" •biJ· . . 
tniz son .•r mı? Fakat, bu dere _ 
tur k" gunlerde o kad,r dolmus. ' n· . dcred~· un ak.ıarn çoluk çocuk 
birctenbi~olaş_ıyorduk .. Kayığımtz 
saıılanct e bır r;ıınur tabakasına 
riliYorctı ve oturdu. Az kaldı dev. 
geçir- Ukk. Ayni !cazayı her gün 

... e te · · 
eden Yız. Bırkaç kere icab 

Jerler b dık .. 're . e aş \•urduk, yalvar-
VerdikI mızlenrnesiııi is:edik. Söz 
Yıllar erı hald~ - aradan uzun 
derecı.~ g~ti - ternzilenmedi. Arttk 
le 1'ııdık ~yı~Ia gezilmez oldu. tş_ 

0 Ylulerin derdi!• 

ll(Jy -2 -
Ul<ADALILAR NE 

•- İçe İS'rlYOR? 
kı .. Bir b Cek sular o kadar pahalı 
suyu d• uçuk tenekelik Hamidiye 
ti «tnacan · ç ay on ası kırk kuruşa .. lki 
aldığırnızce _on be5 yirmi kuru~a 
lık \'ak Ytne bir buçuk teneke. 
65 kur acık suyunun danı•canast 
bukıu UŞa .. Ayni nıiktarda Çu _ 
b •uyu 60 Unlar A. kuruşa. Halbuki 
Şüııhes· daya tootarı geldiği için 

ız ki k~. . ' 
tııaı olu na_ lıye31 de ucuza 
1 Yor. B k ar, m u •du pahalı su 
"' aaleseı ı • -vUnkü 3 rnaga mecburuz 
başk1 '. biliyorsunuz ki Adad~ 
k· 'Çecok 
arın ön.. su Yoktur. Bu ihti. 

tllidir» une geı;mek güç bir lş 

SlJ.\tıt - 3 _ 
YEDE 

OTURANLARIN 
•- DİLEKLERİ 
. Buray 

~eg~ gel<lik a başımızı dinlendir _ 
ar Vererek .. Avuç dol usu para -
Şıııı,,, d. 1 ev tuttuk. Fakat ba. 
!'i· tn Ptıd · 1Çin m ? ırrneğ•, imkan yok. 
ıı· 1 • SebeL ırçok k" """' anlatayım: 
zin •rnseler ı· · Oda ge !'.' aıa geli yor, ga. 
lendikteıı çs vakte kadar kalıp eğ. 
~UYorlar.,, onra küme küme dö _ 
" ''"m b 0Ymuş a~ınızı yasdıg· a 
(:· Uyum '< 
, ıvarııı 1Zd .. a istiyorsunuz! 
Rızdaıı he~n uç '>e~ kişinin bir a. 
~ar bağırar ~e avazları çıktığı ka. 
ılarıa b. a tutturdukları şar _ 

lu~ ırdenbfr .. • 
JOr. s· .. e yureginiz hop. 

ııı mu k··1· 
ııu, ş U ath uvuttug· u 

. Çocuğun · -
llız u"k uz uyanıvor Neş'e 
k ' Unu k· . · · -

endi ken ~ . açt,·or_. Bir müddet 
~a tekrar <lınıze s~ylendikten son. 
t• ikinci ~urnak ıst•yorsunuz! 
aııdaşıa ır P0 >ta .. Yahudi va 

8(' rııı -, - -
iliz uyu ·u çıg ıgı .. Uyuyabilir _ 

havr1da ~ nuz! Sayfıyr-de değil 
Ya~ıyoruz. Bu gürültü ~ 

' 

Fikir güzel... Fakat, itiraz eden.. 
!er var: Pahalıya mal olur! .. 
Mös~·ö Bequ~ huniar'l cevab ve

riyor: 
- Hayır! diyor. Bahçelere kü -

çük köşkler yapılır. Üzerlerine de 
rekliimlar konur. Rekliimlardan 
alınacak para ile d~ kitab ve ~oze. 
telerin masrafları temin olunur. 
Sonra kaplı bıı1 urı~n kütübhneler. 
deki kitablar dö burava naklolu-
nur. 

Fakat, hô.fm kütüb istemez mi? 
Bunun maaşını kim verecek'! .. 

Büyükada iskelesi 
Evet, yalnız lıir memur buluna. 

cak. Kitab alaııiar, isimlerini ve 
adreslerini bir d~ft~re yazacaklar. 

- Ya kitabt ahr giderlerse .. 
nün önüne geçmek. sayfiyelerde 
sükUneti tesis etm~k kimin vazi
fesidir?• 

-4-

BÜYüKDERELİLERİN 
DERDLERİ 

•- ~ce geç vakte kadar _ biL \ 
hassa cumartesi ,.e pazar geceleri. 
caddelerde ve sokak aralarında 

gürültüler artıyor. O kadar artı. 
yor ki, geccyarısını bulmadan u. 
yumak kabil değil. 1'ut t uğuınuz 

sayfiyelerin parılarını pqın ver. 
merniş olsaydık, pılı n pırtıyı top
layıp daha sakin ve sessi z yerlere ı 
kaçacaktık. Her gece sinir buh. 

ranları içinde bocalıyoruz. İşte 

bir çtğlık .. İşte bir nağra .. İşte şo. 
förlerin münaka~aları. Otobüs 
kavgaları.. Dahı neler de :ıeler! 

Burası sayfiye değil. pa'1ayır ye. 
ri! Hele bir pazar günü gece ya. 

rısma kadar kalın bLırada. GürüL 
tünün dehşetini göcür ve bıze hak 

verirs ı niz! BurJ:-;1 bir gezinti ye_ 
ridır .. Biliyoruz. Faknl. burada 
oturan, yatan ve b~şını dınlem0ğe 

gelenlerin huzur vı.:- raha 1 ıııı ka _ 
çıracak kadar gürültü yapmanın 

manası nedir? B•ınti tahamınül e
dilir mi, bayım?• 

CELAL CENGİZ 

- Asla! Bu husust3 Amerıkada 
birçok tecrübeler yapılmıştır. Ve 
hiç bir kitabın alımp götürüldü. 
ğü görülmemiştir. 

Belediye Meclısi, Mosyö Beque
in teklifine kahu\ ve bah~elerden 
birinde tatbike ka-ar verrn!ştir. 

T0ky0 ser~isi 
~taliye Nazır ı Mös,·j İkcda, 1940 

senesinde TolcyO'la açılması mu. 

\ 

karrer bulunan beynelmılcl ~er -
ginın harb do1ayısilo te'ıir oluıı. 

duğunu be.varı etmi ştir . 

Dün geceki güreşler 
Milli takım elemanları bütün 

müsabakalarda ga[ib 1 
-~~~~~~~~~~~~~ 

.ıJün akşam milli güreş takımı. 
mtzla, milli takıma namzed gü. 
reşçileri arasında bir seçme mu
sabakası yapıldı. 

İlk güreş 56 kilo. 
Ahmed Çakır (İstanbul), Mus.. 

tafa Akm (Ankara) güreş müd. 
deti on beş dakıka, orta hakemi 1 

Seyfi Cenab, başhakem milli ta. 
kım an tren örü. 

İlk beş dakika beraibere bitti. 
İlk üç dakikada Mustafa üstte ça. 
!ışıyor. Güzel bir kafa kol da 
taktı. 

Bıraz sonra da Ahmed Çakır 
üste geçti. Her ıki güreşçi altta 
birşey yapamadılar. Üçer dakika 
ayakta devam edıyorlar. Üç da.. 
kika da ayakta güreş te bittik -
ten sonra Mustafa ittifakla galib 
geldi. 

61 KİLO: 
İkinci güreş İstanbuldan Ah -

med lştk ile (İstanbul) Halil Yü. 
zede ilk beş dakika berabere bit. 
miştir. 

Evvela kur'ada Halil üstte gü. 
reşti, fakat bir netice alamadı. 

Ayni neticeyi Ahmed de altta 
güreştiği halde alamadı. Üçer da. 
kika ayakta güreşe devam ettiler. 

Neticede: Ahmed galib geldi. 
79 KİLO: 

Mersinli Ahmed ile İsmail (E. 
dirne) güreştiler. Neticede Mer. 
sinli otuz üç saniyede tuşla galib. 

. 66 KİLO: 
Feridun Akkınal - Sadık Sofanlı 

İlk beş dakikada Sadık hakim. 
İlk devre Sadık galib. Neticede 
Sadtk güzel bir bacak kaprnasile 
galib. 

87 KİLO: 
Büyük Mustafa ile Müseyin 

Yener. Neticede Mustafa iki da.. 
kikada Mustafa tuşla galib. 

72 KİLO: 
Celil! Atik _ Ankara Hüseyin 

(Ankara) 

İlk devre berabere bittı. Kur'a
da Hüseyin üstte gureşiyor. İkin. 
ci üç dakikada Celal Atik üstte 
güreşiyor. İkinci üç dakikada Ce 
lal Atik üstte güreşiyor. Son üç 
dakikayı da ayakta güreştiler. 

Hüseyin on beş dakikada hük -
men galrb. 

.79 KİLO: 
Mersinli Ahmed _ Adil Yener 

1 

Üç dakikada Mersinli 

Adil Yenere tuşla galib. 

87 KİLO: 

Ahmed 

Büyük Mustafa 

Seyid Ahmed. 

- Samsundan 

İlk devre berabere bitti. İkinci 

devrede Mustafa üç dakikada 

tuşla galib geldi. 

lstanbul akı,am kız san'at okulu talebelerinden bir grup 

Akşam kız san' at okul
larında imtihanlar bitti 

Bayanların yüzde doksanı, imtihan-
ları muvaffakıyetle kazandılar 

Mekteblerde irrtihan bitmiş, li. 

selerin olgunluk imtihanlarına 

başlanmıştı. Olgunluk imtihanları 

da bugün sona ermiştir. 

Diğer taraftan Akşam kız san'at 
okullarında da imtihanlar tamam. 
lanmış talebelere karneleri vcriL 

miş ve bu mektebler d~ tatıl e _ 
dilmiştir. 

Bir mareşalı kendisi için 
feda eden imparator! 

Hadiseler; düşünülecek, üzerin
de durulacak kıymette değilmiş. 

Müstakil Avusturya devletinin 
malum şekilde ortadan kalkması 
üzerine eski Avusturya impara _ 
torluğuna aid bir takım esrarın 

da yeniden kurcalındığını göste. 
ren neşriyat başladı. Bir ikı gün. 
dür •Son Telgraf• 1866 da Avus. 
turya imparatorluğunun Prus -
yalılar karşısında uğramış olduğu 

büyük hezimetin esrarengiz bir 
safhasını İngiliz matibuatınçla gö
rülen neşriyattan hu!B.sa etmek. 
tedir. İmparator Fransova Jozef 
bu acı mağlubiyetin bütün mes.. 
uliyctini Mareşal Bendek'e yük. 

letmi~, kendisinin hiçbir kaba -
hati olmadığını tarih karşısında 

iddia edebilmek için herşeyin u. 
nutulmasını istemiştir. Bu müm. 
kün müdür? Eğer ordunun Jda. 

resi A'rıısturya imparatorluğu ha 
nedanına mensub olan Arşidük 

Albertc verilseydi neticede bu a. 
cı mağliıbiyet baş gösterince bu
nun akıbeti hanedan için iyi ol. 
mıyacaktı. Onun için harbin ida. 
resi hanedanı ile hiçbfr rnünase. 
beti olmıyan Mareşal ron Ben -
dek'e verildi. Ve imparator Ma. 
reşalden ileride kimseye hiçbir 
şey söylemiyeceğine dair bir se. 
ned aldı. Biçare Mareşal kendini 
müdafaa edememiştir. Kendisi 
herbin böyle feci bir hezimetle 
neticeleneceğini, onun için Prus.. 

yalılarla sulhetmek lıizım geldi. 
ğini söyleyince imparator mutla. 
ka harbedilmesini bildirmiş ve 
40,000 paralı ve mecruh ile Avus. 
turya ordusu Prusyalılar karşı _ 

sında acı bir hezimete uğramış • 
tır. İmparatorun mutlaka harb 
istediğini artık Mareşal kimseye 
söyliyemez olmuştur. Çünkü bu 
felakette imparatorun en ufak bir 
mes'uliyeti bile tamamile örtül. 
mek lazım geliyordu. Mareşal bir 
tarafta ikamete memur edildi. Or. 
dunun diğer erkanı da çıkarıldı. 

Mareşal rütbesini muhafaza et -
mekle beraber ondan sonra artık 
derin bir sükute mahkum edil _ 
mişti. 

İmparator bundan sonra srtık 
divanı harb tahkikatını bir tarafa 
bıraktırdı. Prusyalılarla sulh ol. 
muş, felaketin üzerinden de za _ 
man geçmeğe başlamıştı. 

Bir gün Avusturya hükiımeti. 
nin resmi sayılan bir gazetesinde 
yazılmış bir makale nazar dik _ 
kati ce1bedzyordu. Bu makaleyi 
herhalde basılmadan evvel im _ 
parator görmüştü. İmparat.or gör. 
düğü gibi onu yazan da herhalde 
imparator Fransova Jozefin en 
yakın akrabası olan Arşidük Al. 
bert olarak tahmin ediliyordu. 
Uğranan felaketin acısını A _ 

vusturyalılar unutur gibi değildi. 
Ağızdan ağza çok şeyler söyleni. 
yordu. İmparatorluk hanedanı a. 
leyhine çalı şanlar da bu mağlu _ 
biyetten istifade ile efkarı umu
miyeyi heyecana get irmekten ge. 
ri kalmıyorlardı. 

Onun için saray bir takım kur. 
nazlıklar düşünerek halkın efkiL 
rını başka tarafa çevirmek ve biL 
hassa bu hezimetin mes'uliyetini 
tarnamile Mareşal Bendek'e yük. 
!etmek için elaltından neşriyata 

başlıyor dernekti. İmparatoı 
Fransova Jozefin gördliğü ve N. 
şidükün yazdığı kestirilen bu ır.a 
kalenin hulasası şöyle idi: İrnJJa-

(Devamı it tneı sahifede) 
= 

Aşk bir çılgınlık mı 1? 
............................. ıiiii .. ı .................... ._ 

Bir lngiliz ruhiyatçısı aşkın sebe-
bini ve · onu takip 

eden sukutu hayali tahlil ediyor 
Her vakit şairler ve filozoflar 

aşkın çtlgınlık ve sarhoşlukla ak.. 
raba olduğunu söy lemişlerdir. So 
kak adamı da kendı kendine şu. 
nu söylemiştir: 
cŞu küçüğe delice tutkunum.• 
Birbirine tutkun olan bir kadın 

veya erkeğin normal bir insan 
gibi hareket etmediği muhakkak. 
tır. Aşıklar kendilerinden ibaret 
bir alemde y~arlar. Yabancıların 
hilaft salahiyet ollrak kendi iL 
lemlerine sokulmasını delilerin 
fantaziler ve hayaller aleminde 
yaptıkları gibi karşılaşırlar. 

Delının karakteri.otik hususi -
yetlerinden biri kendisini ihata 
edenlerin hepsini delı saymasıdır. 
Yalnız bu hususiyet bile bizi aşk. 
la zehirlemiş olanların şuurun -
dan şüphe etmeğe sevk.etmek için 
kafidir. Simonla Jak birbirlerine 
tutkundurlar .. 

Bir baloda tanıjtılar. Sevişme
leri bir saika darbesi gibı oldu. 
Siınonun birçok perestişkarları 

vardı Fakat eld~ edilemez bir 
genç kız olarak bnınmıştı. Jaka 
gelince o da birçok geçici kalb 
maceraları geçirmis olmasına rağ 
men hiçbir kadına kalbini ver
memişti. 

Bu defa iş büsbütün baska oL 

' 

du. Simonu organti robu ile terü 
taze görünce kalbi bir vals ahen
gile atrnağa başladı. Ona doğru 
yaklaşmak, etrafını alanları dı. 

şarı atarak Simonu yalnız kendi. 
sine rnaletmek ihtiyacını duydu. 

Jak genç ktzlarl karşı yılışkan. 
lıktan hoşlanmıyan delikanlılar 

zümre•ine mensubtu. Fakat o ak. 
şarn vakit kaybetmeden ona doğru 
llerledi. Kendini takdim etti. Si. 
rnonun elini sıkarken her iki gen. 
cin vücutlarını bir zevk ve heye. 
can kasırgası sarstı. Birbirlerinin 
gözlerine dikkatle baktılar. Ruh. 
!arının derinliklerıne sempati tel
lerini ihtizaza geHrdiler. 

Şimistler derler ki iki unsur ye 
ni bir üçüncü unsur vücude ge. 
tirmek için birleştiklerı zaman 
bir inhilal vukubu!ur ... 
Aşkta esrarlı lıir kuvvet eben• 

ve cszi• kelimelerim yem bir re
alite olan cBiZ> e tahvil eder. 

BUNDAN SONRASI 
Bundan sonra3ı artık malüm -

dur. Jak sahte tavırlar almağa 

başlamıştır. Mütemadiyen Simo. 
nu düşünmektedir. 

Diğer taraftan Simon yeni bir 
enerji ile mücelıhezdir. Çehresi 
renklenmiştir. So!cakt~ daha ça. 
buk gidiyor. Sabah .ııazetesini o. 

kurken satırlar arasında Jakın 

çehresini görüyor. 
İki genç için dünya gittikçe 

darlaşmıştır. O kadar ki gözlerin.. 
de artık ne başk~ insanların ne de 
başka hadiselerin değ<:ri kalma _ 
mıştır. Birçok süvareleri birlikte 
geçirmektedirler. Konuşuyorlar. 

Fakat konuştukları şeyler başın. 
dan bır aşk geçenlerin pek iyi bil 
diği gibi hiçbir mana ıfade etmi. 
yen sözlerdir. Hayata gözlerini 
açtıkları gündenber: birbirlerini 
tanıyorlarmış gibidirler. 

OYNANACAK PİYESE 
HAZffiLIK 

Oynıyacaklaı piye.> içiıı her~ey 

hazırlanmıştır. Onların da ba~ın
dan aşıkane kavgalar' geçici kıs
kançlıklar, anla~nıazlıklar geçe _ 
cektir. Fakat artık yaptlacak en 
ivi işin evlenmekten ıbaret oldu. 
ğu neticesine her gün biraz daha 
yaklaşacaklardır. Böylece günün 
birinde di.i,nya ~vıne girecekler, 
sonra balaylarmda kendi alem -
!erine kapanmak için bütün do•L 
!arından kaçacaklardır. 

BİR SENE SONRA ... 
Bir ay, altı ay ve belki de bir 

sene geçince tablo değişiyor. Si. 
rnon hırçın ve tenkitçi huyunu 

(Devamı 6 nrı s.tyfamızda) 
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Hatay 'Gözleri kararan deli- Prusyalılar karşısın~a 
Avusturya (Birinci sahifeden devam) 

Bu yeni idari"J~ l.:at:U§an An. 
takya dün de go: yaşart·ın sevinç 
tezahilrlerı içind·' ~·alkanml§tır. 
Konsolosluk ve il alk Partisı bı •. 
naları öniinde birıken halk • yll§a 
Aıatürk>, •Var ol, Bu.yiik Kurıa. 
ncı• avazeleri ile soıı,u= lıeyeca. 
mnı bir defa dulıu ortaya dök • 
mü§tiir. 

Alakadarlar ':ı mülakata 
hemmiyet ı·ermd,ıedirler. 

SOVYETLERIN NOKTAİ 
NAZAPJ 

e. kanlı bıçağını çekince 

Gece büyük b:r jener alayı ter. 
tib edilmi§tir. 

Halk Partisi ba,ka1ıı Abdiilg<ı.. 
ııi Türkmen dun ak§am Fran.~z 
kulübünde ordu ııuefine bi:yiik. 
bir ziyafet ve~ir. Zıy.ıjeıte 

..Zbaıı • ülcrü Kaııad!ı, albay Kole 
ve Türk ve Fransı:: oıdıılarrnın di 
{Jer miimes "ileri de hazır bulun. 
mu•lardır. Ziyafet, çok "amimi. 
bir ~ava içinde !Jllı:mi<, kar ılıklı 
nutuklar söyleıım;§tir. 

Askerlerimizin 111 en i•e ba~la. 
malan, Hatayda ı<0'111al lıayatın 

teeaU.aüne doğrtt c•tı~mı' en kuv .. 
ı:et!i bir adımdır. Artık halk bil. 
yük mr huzuru kalb i>inde i§ ve 
güçlerile mefgul olnııyan başla •.• 

"' ttt". 
Ankara 10 (Hwmsi mııhabiTi. 

mizden)- Perşembe günü bura. 
da açıları nıü.zake ·eiere devam e • .J 
dılmektedir. 

Kooferans tarafından biri iki!. 
•adi meselelerle, dl.9eri idari iş • 
!er . ve üçüncü~i ae demı.ryolu 

nakliyatı meıızuı; üzerinde çalış. 
mak ıizere komi yonlar ayrılm~-
ıır. 

.Konıisyoolar yarın yiııe topla. 
nacak, salı gilnu de 1tm111ni bir 
toplantı yapılacaktır. 

Kıınferans heııeti umıımiyesin. 

de <ıulunmak üzere Hariciye Ve. 
kilimiz Riiftü Arns .snlı Mbalıı 
buraya gelecektir. 
Rüştü Aras burada bir gün ka. 

lacak, konjeranam dağ•lman..ı 
müleakıb tekrar lstmıbvla lıarc. 
ket rdecektir. 
Fransız sefiri .Ponso da çar_şanı. 

lı" gilnü birkaç giln istirahat et., 
mek üzere !stanbııla gidecektir. 
Salıdan sonra koml.9-;;onlm- 11t 

ne mesailerine devam eduekler. 
dir. 

PARİS SEFIBİMİZ FRANSIZ 
BAŞVEKİLİNİN NEZDİNDE 

•. .Frcr= Başvekili Daladler dün 
Ptrris Büytlk El~; Suad Davcm 
kabul eylemlqtir. 

Moskoı:a 9- 1:-ı:.estia ga~etesi. 

Tı.irk • Fransız do;tlt.k paktını 

meıızııu bahsedert'k diyor ki: 
•Türkiye !le Frtııısıı arasında 

hasıl olan anlO§mıı, eminiz ki kol. 
lElktif emniyet'n ta;J,,:iy~•inde 

mühım bir unsu• olacaktır. Türk. 
Frarısız paktı yalm: bir dostlıık. 
muahedesi değil, ruhıı itibarile 
ayni zamanda bir tsli~are, mi.ite. 
aTTıza yardım etmemek ı:e taar. 
ML.tda bııhınmatr,ak. 1nııalıedesi • 
dir. Bıt i>e Soı·yctlcr Birliğinin 

Fransa ·e Tiirk.y·: t!e kom~ula • 
rır.dan . hır çok1a1'ile aktedilmi§ 
oldıtğu anlaşmalnrın ruh~na ta. 
mamile 11ygundıır. Sovyet eJkarı 
unıu7tı.iyesi, enternasvonal mıese

lelerin lıallinde Sol'yet lıiikfone. 
tinin e§Tiki me. aide bulunduğu 
bu iki deı•let aı cS1nda böyle bir 
anl14mamn akdiı:ı tasrib ve tak. 
dir eder. Anlaş11rnlarm fili kıy •. 
meti ı;e ehemmiyeıi o anla§ma. 
ların tatbık nda g&terilccek dii. 
riistıye bağlıdır. 9unıı isnat için 
§URU zik.-redelim kı Fransa le Po. 
lonya arasmda da ak•edilmi§ hir 
ittifakname uard T. Fakat Bek"in 
siyaseti yii::ündt!n bıı ıttifakın a. 
meli ehemmiyeti Lem en lıemen. 
sıfıra inm_, bulunuyor • .• 
• Herhalde ınademkı Türk ve 
Fransız hiik-ümet!M·i fevkalade 
nıuğtük bir ı:aziyct içinde eski ih •. 
tiliiflarına musl :·mıe bir tar:ı ıes 
vıyc bulabilmi§ler t'e maftemki 
ayni zamanda Türk • Fransız 
miinasebetleriniıı lı.-yetı umur.ıL 
ye sini • tanzim .ıdebilmi.derdir. 

Mezkur anlapn~nın mcııkıı mer. 
iyete gtrnıesile lı~nı ıki mem le • 
ket için, lıem de umumt tullı da. 
vası için hayırlı neticeler alma. 
bileceğini bekleme!: lııısu•unda 

kô.fi derecede ıclıehler vardır.• 

SOVYET SEFİRİNİN BİR 
ZİYARETİ 

Ankara 10 (A.A.) - Haber al. 
dığımıza göre, So\")·et büyük eı: 
çisi Ankarada Haricıye Vekili -
miz doktor Arası ziyaret ederek 
Hırtay işinin Fransa ile Türk'ye 
arasında dostane bır sure~te haL 
ledilınesınden dolayı hükiımetinın 
memnuniyetle tebriklermı ıfade 

etmiftir. 

(Birinci sahifeden devam) 
dır. 

Son zamanlarda Seher Hikmeti 
soğuk ıbareketlerle kar§-!lamalcta 
ısrar edince; Seheri çok fazla se. 
ven Hikmet ne i apacağını şaşır. 
mış bir hale girmiştir. Hikme: 
üstelik manav Mustafa ile Seher 
arasındaki münasebeti haber cal • 
=~ ve çılgına dözımüttür. 

Dün <Saat 15 de Gelenbevi orta 
okulu önünde tesadüf Ayşe i.1e kı. 
zı111 Hikmetin karşısına çıkar -
mıştır . 

Hikmetin ilk işi, Sehere şunu 
•ormak olmuştur: 

- Bir mavmıcı ile konUjuyor • 
muşsun. Yokıia ben! ona değişe. 
cek mi.sin? 
Ayşe kızına fırsat bırakmadan: 

- Kısmetini başka yerde ~a. 
Kızımı mavnacı Mu<taia~·a ııi,..an 

!adım, bile .. 
Bu ccvab kargısınd3, Hikmet, 

de~hal bıçağını ,ekmiş, evvela 
Ayşenin sol böğrüne saplamıştrr. 
Sonra nişanlısının üzerine atıla. 

rak bıçağını Sebe:in sol koluna 
ve omuzuna birkaç defa sapla • 
mıştır. 

Gelıp geçenle., hadiseyi önle. 
mek istemişler, fakat Hikmet, 
bıçağı iki tarafa savurarak hep. 
sini dağılmış ve kanlar içinde yer 
de yatan Ayşenin üz~r ne hücum 
et~tir 

i İçkiler 
Ucuzlatıldı · 

İnhiS<Jlar ıdarcsi. ıspirto ve 1 
içkı fi atların.da bazı tenzilat yap. 
mıştır. Yeni fiatlara göre, yüz di!
recelik bir Jıtrc somanın fialı 60. 
80 uru tur. İincı nevı somaların 
litresi yirmi kuruştur. Bunlar 43 
dereci.l:k birinci OC"1l rakı yapan 
amillere satılaca1t+ır. Diğer~eri 

45 - 50 dereccl;k rakı yapan a • 
mlllere \'erilecekt.r. MÜtlak alko. 
Jün yüz santılitr ik şişesi üç yüz 
otuz kuruştur. 

ilk kimya : 
fabrikamız 

Lpirtolara geLMe: Dökme ha. 
!inde 100 derecelik ıspirtoların 

saf olanlarını'I :itresi 75 - 260 ku. 
ruşa satılacaktır. İyotlu ve kolon. 
ya ispırtolar.ı.nın litresi doksan, 
ye ~"akılacak ıspırtoların litresi 
45 kunı•tur Kapalı şişede satılan . 

!arın ise 50 santilitreliklcrı yü.z 
eLi kı.;ruştur. Eli santilitrel.ı1ı: 75 
dereceli tuvalet isp:rt-Oları yetmiş 

1 
kuruştan satılacaktır. (Biriıld &ahlfedea devam) 

kin, bazı meb'uslar, VaJi ile İs • 
1aabnldan gelen ilıl\·etlllu ha:ıır 

bulundular. 
ıbmit 10 (Busu • <&urette &iden 

muharr!rimiz bildiriyor) - Bü • 
tün şehir baştanbaşa donannu~tır. 
Adapazarından, Geyveden, Ka • 
ramülsclden ve köylerden binler. 
ce kişi merasimde bulunmak Ü -· 
zere. İzmite gelmişlerdir. Her la. 
raf ba)·raklarla "e elektrikle süs. 
lenmiştir. Misafirleri ağırlamak 

üzere bü. ·iik hazırlık yapılmış\ll\ 
öi;leyin Sümer Bank. tarafından. 
•Erkin• gemimizde 400 ki~ilik bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

DENİZ ŞE.:LİKLERİ 
istanbul, İzmir, İzmit \'e Ban •. 

dırma sporcularının iştirak ede • 
«:r~i bü:tük deniz ~enlikleri de sa. 
al 14 de başlıyacaktır. 

Bu şenlikler i~in büyük ha.zır. 
!ıklar yapılını~lır. Şenliklere bü. 
liin davetliler İ~lirak edecekleri 
gibi İzmit halkının hemen ekse • 
ri..,i de bu mera-;imde bulunacak-. 
lardır. 

GECEKİ BALO 
Gfi:ede denizde biiyiik bir fe. 

ncr alayı yapılacak, •Yavuz• zırh ... 
lımuda <abaha kadar dnam et. 
mek üzere bir balo verilecektir. 

FABRİKALAR NELER 
YAPACAK? 

Bnugün t..ır:el· atı.a kimya 
fal: r.ka"' ız, sıid kostik \"e k'or 
yapacaktır. Bu fabr>ka, bırinct 

beş scnelık sanayi programının 

bcsınci ve ,,.-,- ~ncu branş ,ı te'Ş

k 1 edvar 
J mınden de an1aşıldcı;' gibi fab. 

r k ki a ·rı kiırvevi madde is • 
t a · edecektir. Bu,, lardan biri 
olan Sud kost k memleketim zde 
b: hassa, eher ~iyetl. bi, mevki ı 

alan sabun endüstri~ı:d~ ve pa. , 

muklu d kııma endüstrisinde de 
elyafın parlatılmasıııda ( merse. 
rinsyon) kullamlmaktad r 

Bu madde şimdiye kadar ta • 
mamcn haricden ithal ~dtliyordu. 

İzmiıte kurulacak olan yeni fab. 
rikamızın istihsal edeceği ikinci 
kimyevi madde rle klordur. Ge • 

rek mayi klor, gerekse onun bir 
mürekkebi olan kireç kaymağı ha. 
linde, se!lüloz ve dokuma endüs. 

trisindc beyazlatıcı madde olarak 
kullanılır. Keza suları içilecek ha. 
le getırmek için kurula.~ tasfiye 

tertibatında da "klorun vazifesi 
vardır. Kireç kaymağı halinde 
kU\·vetli bir de2enfekten olarak 
her yerde aranır ve bilhassa bo -
"ğucu gazları massetmek hassa • 

s>na malik olduğu ıçin, harb ha. 
linde gazli mıntakaların temizlen. 
mcsinde çok işe yarar. Klor !la 
boğucu gaz imalinde kullanılır. 

Gerek zehirli gaz imalinde, ge • 
rekse bu gazlara karşı korunma. 
da muh m rolü olan bu kimyevi 

maddenin memleket müdafaası 

bakın: :rıdan kıyrnetı ve ehemmi. 
yet çok rniıhimdır. Bu ıtibarla 
fabrikanın kuruluşu aı.keri kimya 
endüstrimiz için de faydalı ola -
cakt r. 

B.ı fabrıka senede 2100 ton 
sudkost k ve 1900 ton mayı klor 
imal edecektir. Mayı klorun icabı 
kadar b r mcktarı kireç kayma -
ğına t"'1vil ed.Jecektir. Ayrıca 

se ede bir ton ha:nızı klorma is. 
tihsal ec!"kcekt r Fa:br;ka, ham 
madde Barak alelade tazu kulla. 
n~caktır. Klor ve sodyumdan mü. 
rekkeb olan tuz, elektroliz vasıta. 

Rakılar ik. derecey<> ayrılm•'i • 
tır. Bir .. inh • .:ıarlar idaresi ve hu
su i amillerin yaptıkları. diğeri, 

yaln.z idare tarafından imal Dlu. 
nanlarcL.: Elli derecelik en yük • 
sek rakıların santilitresi 280 ku. 
rw.,tu. Kırk yed: derecelik rakı. 
!arın santilitresı 235 kuruştur. 45 
derecelik onlanların ise 188 ku • 
ruştur 43 dereceliklerin yü.z san. 
tilitresi 140 kuruştur. İnhisarlara 
verı.lecek rakıhk ispirtoları.n lit. 
resı 170 kuruş olacaktır. Şarap -
ların da fiyatları ucuzlatılmıştır. 

Sofra ıaraplarının 340 santilitresi 
100 kuruştur Tatlı ~arapların 200 
santJitresi seksen be§ kuruştur. 

Litrede on beş kuruş tenzilat ya_ 
pılmıştır Likörler, votka, yermut, 
vıskı gibi içkilerm !•yatlarında da 
tenzilat yapılmıştır. Biraların 70 
santilıtrelik şişesi 37,5 kuru§tur. 
Elli altı santilitrelik olanlar 32,5, 
elli santilitrelık biralar 29 kuruşa 
indirilmi§tir. Bu fiatlar İstanbul 
Trakya ve Derniryolu güzergahı 
mm takalarına mahsustur. 

S:ra Çocuklara 
Geldi 
' Son günlerde çocuk hırstzlar 

çoğalm4"1ır. Dün de Edirnekapıda 
oturan 9 yaşında Şakirle arkadaşı 
Refik Eyübde cuma pazarından 

ötebeıi almakta olan Ayşe ile 
Feridcnin eeblerindeki parayı 

yankesicilik suretile aşırmıya te. 
vessül etmişlerdir. Fakat bu kü. 
çük scrı;eriler suç üstünde yaka. 
lanm1şlardır. 

s · bu •. asli maddeye aynlmak. -------------...., 1 
tad r Fabrikanın senede sarfede-1 
c• ği t .ı, mıkta-ı -4 b!.., tondur. 
Me· lei<e'imiz büyUk bır tuz müs.J 

tahs11 olduğu için fa.brlkaııın ham 
maddesi dn1ıild->.n tedarik edile • 
cek dernektir. 

Bu vaziyette vak'ayı seyreden. (5 inci sahifemlıden devam) 
ler, Hikmetin üzerine ta:ı atmıya ratorluğun uğramış olduğu felii. 
başlamışlar, genç aşık, işin sarpa ket pek büyük oldu. Avusturya 
sardığını görünce, bıçağını cebine ordusu çok acı bir rnağlılbiyet 
koymuş ve Sultan Selim istika - gördü. Binlerce kurban verdi. Bü. 
metinde k.oprak gözden kaybol. tün bunların bir mes'ulü olmak 
muştur. Yaralılar Haseki hasta - lazım gelir ehbette. Bu mes'ul a. 
nesiıı.e kaldırılmışla.-dır. dam da Avusturya or.dulal'lnın 

HİKMETİN ANASI NE idaresini eline almış, imparato • 
DİYOR? run büyük bir itimadına mazhar 

Hikmetin annesı Aliye: olm119. fakat maatteessüf bu iti.. 
•- Oğlum Hikmet, Seherle, Ci mada layık olmadığını göstermiş 

lıali fabrikasında tanıştı. Oğlu • bulunan Mareşal fon Bendek'tir!. 
mun arzusu üzeri'1f. gittim, kızı Mareşal alt.nuşı çokt..; geçmi§ti. 
Allahın emri le a!lesinden iste • Bu ihtiyar yaşında adamcağızın 
dim. Kısmet imiş, derhal verdi • uğradığı felaket az acı değildi. 

ler. Birçok masraf e'ttik ve nlşan. Kendisi gibi yaşlı olan eşi de bu. 
ladık. Nişan günündenbcri oğ • nu görünce onu tazyik ediyordu: 
!um, o evin damad; oldu. Bütün - Şimdıye kadar brp bu fel.L 
kazancını onlara götürdü. Bu hal ket günlerini görmek ıçin mi y.a-
dört ay kadar o"Ürdii. Oğlumuzu şatlık?. Söyle, yaz, haykır. Kaba.. 
ancak geceleri sa3t ondan sonra halin sende olmadığını niçir. 9Üy. 

görebiliyorduk. Fakat bundan on ı Jemiyorsun?. Neden herkem:t ne! 
beş gün evvel cHikrnctten eve retine uğruyorsun?. 
yüz çevirdiler. 1 Fakat Mareşal hiç kimseye bir 

Oğlum tabü gördüğü bu mua. ı şey sö •lememeğe ahdetmişti İm. 
rneleden çok müteessir oldu. Se. ' paratora öyle söz vermiş, iiyle se. 

heri çok seven ,·anucuğum on. ı ned verm:şti'. Sonuna kadar sö. 
!ara koştu. Yapttldarı yetişmiyor. züne sadık kalacaktı . Tabiidir ki 

e ine de hiçbır şey öylemi\'-f>'"ı O
rnuş gibi bir de oğlumu kapıla • 
rından kovdular. nun tazyiklerine kaqı tahommül 

Yine her akşa_ ortalık karar. 
dıktan sonra nişanlısının kapm. 

na gidiyor ve ya1,·anyordu. En 
sonunda, olanlar oldu •. 

Fevkalade 
Toplantı 

ıdirinci sahifeden devanı) 
tınhL bir toplantı ycıparağını. diln 
kil sayımızda lııı&er vermiştik. 

Filhakika saat on b~teıı itiba. ı 

ren Vekıller b;rer lm'er saraya 
gelıııeğe başlaını ~ar, orada top. 
!andıktan sonra Jıcp birlikte Sa. 
1·aroıı.a yatınn g~çı.141.erdir 

Vekiller Heyeci 16.30 da yatta 
Cumlııırreisi Atattit;k"ün ba~ • 
kanlığınd.a bi.r ıopimıtı yapntl§
lardır. 

Bu h=ıısta Aıaıı:ıııı 

tebliği de oldıığıı gibi 
ı:crdiği 

AJANSIN TEBLİGi 

etmektln ba•ka bir~ eı:ndcn 

gelmiyordu. Fakat bu tahammül 
ne zor şeydi?. Nihayet bir gün 
kadın o kadar ısrar etti ve htiyar 
kocasına o kadar ağır {eyler M;y. 

ledi ki biçare Mareşal şunu 5Övle. 
mek mecburiy«t "ndc ka:dı: 

- Eğer bana daha ziyade .sr:.ır 

ooersenız, bir daha bu bahsı açaı·
sanız size kat'i olarak soyl.:y" • 
rum ki birbırımiztlrn ayrılmak 

mecburıyet !>de kalacağı"' Ben 
söyl. ·ememck, kendim• mudafaa 
edememek ya.ziyctinde kalını bır 

kumandanım Bunun acılığını tak 
dir etm!'fliz lazım gelirdi. Siz e. 
ğer beni erefsiz. ha)·siyels'z bir ı 

asker gibi göriiyorsanız benimle 
daha ziyade yJltamamalısımz. 

Bundan sonra eşi ona artık bir 
şey söylemez, bu müth' bal11s ü. 
zerinde birşey soramaz oldu mu. 
yoksa yine sormakta devam etti 
mi? Burası bilinmi ·or. Fak:.~ mu.. 

hakkak ohın bırŞ!'\" \"arsa o da 
zavallı :'.\fa•t1al için ha)·atınm 

İstanbul 9 (A .• 1.)- Bugün .•a. 
at on altı bıı~ııkta • Sanırona• \ A k 
yatında Reisi_cm11hur • .J.!utıiI"kil_n ş 
rıyaseı111de uç suat suren hır bir 
Heyeti Vekile tup1antısı yapıl. 

mıştır. 

ispanya 
Valans 10 (A. .ı - Frankist 

ha\·a kuwetleri dün sabah Sa • 
gonta ·ı bombardım~ıı etmiş.er . 
dir Birçok kişiler iılmiıştür. 

Barselona 10 (A.A.)- Suerars 
rnıntakasında dü,rnan hatlarını 

ıslah etmişt.r. Ş1rk mıntakasında 

Cumhuriyetçiler 5iddctli hücum. 
!arda bulunan dü•manı Val de 
Ukso istikarnetincl 0 geri püskürt. 
müşlerdir. 

Valans 10 (A.A.J- G~ce yarısı 

Frankist tayyareler; liman mın. 
takasını bombardıman etmi~ler. 

dir. Ölen ve ya•alnnanların ade. 
dile hasarat miktarı henüz m~lı'.ım 
değildir. 

Salamanka 10 (A.A.) - KasteL 
!on cephesinde Ta \es mm takasın. 
da Jin.k'in garbındaki d1ğda bazı 
mevziler işgal ettik ve Sierro de 
Espadon'u geride bıraktık. Alcu. 
ida de Veho yolunda da birkaç 
mevzi işgal ettik. 

Castro dağında dört mühim 
mevzi işgal ettik. 

Yalan bir 
Haber 

Ankara 10 (A.A.)- 1stanbulda 
intişar eden Türkişr. Post gazete

sinin 18 tarihli ve 141 numaralı 
nüshasında mahnci Tokyo olan 

bir telgrafta Tokyodan Mekkeye 
kadar iantidad eden rnıntakadaki 
müslüman kütlclerınin antiko _ 

mlnt.em birlik yaptığından bah -
sederken Türkiycnin bu te~k
külde dalhll olduğuna dair ha • 

berin •amamile as1lsız olduğunu 
Anadolu Ajansı beyana mezun. 
dur. 

(5 inci sahifeden devam) 
meydana koyuyor. Jakı ihınalle. 
rinden dola: ı rnuah:ı.ı..ay:ı. ba~lı- 1 

yor. Ja1< neş·e_ nı kay\,{, meğe, 
lüzumundan fazh ıçmeğc ba ·la. 
rnı.-tır. Her ikisi 1dc de aldandık
Jar; hıssı vardır. Sukutu hayale 
uğramışlar, br-dbtıh. olmuş.ardır. 
Artık her kötülüğe sürüklenme -
ğe hazırdırlar. S"dakatsizlik ... 
Boşanma ... Nevrıu:tenl Bunlar 
bırer safhadır. 

NE OLDU? 
Niçin bu kad•• çabuk d<·ğişti. 

!er? 
Haya'.leri nroe'1 h~kıkat ola -

nıadı• 

ASlrlardanberi erkek! 0 kadın 

bu muadelenin hallıle meşgul -

dür. 
Asırlardanber. dramatürjler, 

şaırler, filozoflar aşk denılen ga. 
rib hadiseyi izah için kafalarını 

yoruyorlar. Frel1d, Jung Ye bil. 
hassa Adler gibi psik'>logların bu 
muammanın anaMarmı bulmuş. 

lardır. 

Bugünün ruh yatçıları bqerın 
§Uuraltı araştırmalarında yalnız 
iki gencin biı'lıirlerine niçin aşık 
olduklarını bulmakla kalmamış -
lar ayni zamanda bu aşkı takib 
eden sukutu hayahıı sebeblerini 
de izah etmeğc muvaffak olmuş. 
!ardır. 

Aşk eg'lizmadan. temellük ar. 
zusundan, hayal ve suku'.u hayal. 
de'l terekküp ettiğine göre çıl. 
gınlığa yakındır. Kendilerini aş. 
ka kaptıranlar erk<'k veya kadın, 
etten ve kemlk+en ibaret bir var. 
lığa değil, gözlerinde bir sembol, 
bir tılSJm mahiyetini lktisab eden 
bazı haya1i hatlu:ı veya kalitele. 
re tutkundurlar. 

Alimlerin yap ıkları elektrikli 
raboları belki gördünüz, Bunlar 
bazı sesler<', renkler~ ve ı~ıklara 
karşı rassas bir hale konmuşlar • 
dır. İcab eden söz söylendi mi, 

bundan sonra çok, pek çok clun 
olduğudur. Kendi kendine: 

- Ah, bütün bildiklerimi söy. 
liyebilsem '. diye yumruklarını 

sıkıy<>r, pek nadir olarak köşkten 
bir yere çıktığı zaman yolda bir 
askere raslamaktan utanıyordu. 

Çünkü her askerin ke::-ıdisine ba.. 
karken: 

- Sensin değil mi? Bizi Prus. 
yalılara mağlüb ettiren Mareşal 
sensin değil mi•. der gibi oldu. 
ğunu hissediyordu. 

İmparatorlara güvenmemek 
lazım olduğunu vaktile Mareşal 
duymamış, böyle bir nasihati işit. 
memiş değildi. Fakat bunun doğ. 
ruluğunu bu felaket günlerinde 
anladı. Uğrunda kendini feda et. 
tiği, daha doğrusu hayatından kıy 
metlı olan askeri şeref \'e hay • 
sh·etıni mahvettiği o imparator 
şimdi bu badbaht kumandanın şu 
acı günlerinde m· yapıyordu? Hiç 
bir şey! .. Evet.. ne onun hatırını 
sormak için kendı adamlarından 
birini gönderiyor, ne de onu bir 
kerecik olsun huzuruna !<,abu! e. 
diyordu' .. Herkes gibi imparator 
da onu acı mağlubiyet felaketinin 
ası mes'ulü diye biliyor görünü. 
yordu! .. Daha doğrusu böyle bili
yordu. İmparator Fransuva Jo • 
zef artık kendi içinde bir ızlırab 
duymaksızın bütün mes"uliyet; 
mareşale yüklettikten wnra ~a -
hat edi,·or demekti. Eğcr kendi. 
sinin ne büvük bir mes1u1i) et his- ı 
sesi oldugunu düşıinseyd. hu ih. 
tıyar kunandana onun bu men. 
kübiyet senelerinde başka tıirlü 

ha-reket etmez mi ıdi? .. 
Mareşalin bu d(•r 'l ıztırabı SE

nelerce sürdü. Söylendiğine gÖ. 
re tam on bes sene ihtiyar mare. 
şal sustu, bir şe\' söyemed, Fa. 
kat bu derin tztırabl:.rla geçen on 
beş seneyi niha:-·et korkunç bir 
kanser gelrrek sonuna erd rmiş 
oldu ... 

Fransuva Jozd uzwı blr salta. 
at sürdü, lakin Umumi harb.n so. 
nundan bir sene en·el o da öldü, 
Acaba bu iht yar imparator, bir 
zamanlar feda ettığı ihtiyar ku
mandanı hatırına getiriver muy. 
du? .. Meçhul! .. 

hareketlerine uyguıı dıişcn ışık 

verildi rn,, foto..cldrtrık bır hücre 
daha. önceden bu işarete göre ha. 
zırlanırker rabo} ~ Mrekete ge. 
tırir. Farwdini% k bır Rabo cbu• 
ke!imesıne hassa• olarak kurul. 
muş olsun. Bu kelınıcy! telaffuz 
eder etnwz Rabo odanızın kapı • 
sın• açacak, bir aspıratörle halı
larınızı süpı.irmegP ba lıyacak1ır. 

AŞKTA DA BÖYLEDİR 
i te aşkta da bö ledır. Çocuk. 

Juğumuzda hoşuır.uza giden bir 
ta.biate göre bazı ahsi tecrübele. 
re hazırlanmış bulunuyoruz. Bu 
beşeri 1ecrübelN ba~ı n.ırici ka... 1 

rakterlerle mü-ter<oktir. Saçların 
renkleri, kokulu. sesler, fizik 
tipler gihi. . bunlar saadetimizi 
yapan tam bir tecrübe,, s<rnlı<>lı.. 
ze ederler. 

Bütün ömrümüzde bu sembo -
lik birlıği, bu •ecrubcyı elde et. 
mek için mücad e ederız. Ve bir 
dda hayalimizin kadınına veya 
erkeğine rasladık mı cBu• keli. 
mesine mukabele eden bir Rabo 
giıbi otomatik olarak harekete 
geçeriz. Şuural:ı rneyillcrimizin 
kurbanı olduğumuz bu yola atıl. 
maktan kendimiıi menedemeyiz. 

NL'ticeleri ekserjyetlc feci ol. 
masaydı aşık olrr.ak tehlikeli bir 
şey olmıyacakll- Aşıklar ilk he. 
yecanı müteakı\ı nefislerine ha. 
kim olabilselercl:, birbirlerinin 
hakiki !hüviyet v~ şahsiyetim ta. 
nımağ~ çalışsalard: aşk bir facıa 
olmıyacaktı... Ruhlyatçıların en 
çok müşahede ettiklcrı şey bu. 
nun aksidir. Aşık hayal sukutuna 
uğradığı zaman kedt'rinin tesiri 
altında kendisini bu akıbete uğ. 
ratan sevgilisini cezalandı·mak 

ister gibi hareket eder. 

Filhakika balay•ndan sonra aş. 
ka arkalannı çzvirınemJ.ş olan 
çiftler de vardır. Ruhiyatçıların 
bu ihtarlarına rağmen kadınlar 
ve erkekler birbirlerine fıpk ol. 

Ekalliyetler 
Mes'elesi 

(Birinci sahHeden def 
dilmi§ olan bu karıtrdan hU 
surette Fransız ve İngiliz h~ 
metleri de haberdar edilnı;şlr 
Yeni projeler önümiizdekı 3~ 
ilan olunacaktır. 

Teraşşuh eden hab~rlere •' 
yen! proje ıle bütün cka!lı~, 
!erin birer mahalli parlanıen 
lan bulunması, kendi menıurl 
nı kmdılcri seçmeleri, ]ta~ 
!arını tanzim ve zabıta t~ . 
!arını tesis ve tensik evlefll' 
esası k.abul edilmiştir Arıca~ 
man elu;eriyetinin bulunduğ°J 
zide umumi muhtariyet es:ıSı 
bunların askeri kuvvetlN 1~ 
kil eylemeleri kabul edilme~~ 
Bu kararların Almanyayı w· 
nun etmiyeceği muhakkak g 
Jüyor Bu takdirde A vrupaP 
ğustosta yenıdel"' buhranlı ,E 

likeli günler geçireeeği tB 
edilmektedir. Maamafih cih8P 

y.,;etindr. yeni bır fırtına jc6I 
maması için Almanyaya tıı' 
yelerde buıunacakt'T 

.,.... __ -
Acaba suikast 
mı yapacakti ? 

(Birinci sahifeden ıl• 
ken ufak bir hiıd" oınıvı 

Vı.ı.di Hokaday i.miııdc 52 · 
d.a bır adam Reis;c-'"'rrıhuru.P · 
hasına atlamak , enıı i• o 
hs memurlarınd:rn bır b r '· 
ruk ata-ak adaır.ı ·ert' seri" 
Hokaday polıs ·nerkczın~ · 
rüWüğü zaman ,. •rdiğ,ı ıf 
sadece Reisicumhuru, poııı,ı.; 
ni bo-amak 1stedığinı sby'J' 

tir _ _,ç. 

(Dış_p_~~~::_r'. ac;! 
meselesinde İmparalorJuğıı:,,, 
l·csinde zayıf bir nokta bu~.,/ 
ğuna delalet etmektedir. f"ıl 1: 
ka Yeni Zelandu murahhası. 
lefler arası mm azenesinde I 
başka bir cephe~·• mensub. 
devleti temsil edermi~ gil>J 

y 

bi 
d 
tu 
kı 

h 

ik 
bi 
!< 
v 
b 
k 
ı 

d 
b 

sö~leıniş_ti . .,/ 
işte lngillere 'e domın) ~ . ,,, 

bu n)ı( noktanıu takvQe~/! r 
lışmak liizunıumı hisseınıışl:,J l 
Filhakika bu kolay bir is del'. 
Çiinkü eğer fiksiyondan ibııJ"'tf 
lan imparatorluğun her uı"'" 
istiklfıline sahibdir nazir~ 
bir hakikat olarak kabul ,; 
olursak, dağııık uzu\'lar ar•~., 
daima menfaat birliği H )tef i 
de görü~ birliği bulmak kol~)' 
ği ldir. Bilhassa görü'ı , . ., Jtj!; jl 
selclerinde domin\·oıı halk•· 
giltel'edcn ıiyad<>. Amerikal'9 '1" 
may·lil etmekte.lir. İııgiıterC• 

mlııyonları tarih '" coğrah~~ 
kunın~an kendiler'.ni A'.ner~ 
be.nıctirler. Ccnubı Afrika > 
h.adı gibi bazı .ıomiııJonları~ııf 
rika kıfası üıerindcki. e~ı 
Birleşik Amerikanıu An 'f' 
kıt'ası üzerindeki <-melleriıl~ 
zer. Bu donıin) on eikıirı. lı 

tcredco ziyade Amerika ı;I 
ganda organlarının tcsiri aliJıl 
dır. Bu itibarladır ki Am•~ 
İn~tcre arasındaki miiW' ( 
kr, lngiltere için yalnız d~~ 
tika mc. eksi değil. 3) ni ı~ 
bir İmparatorluk mcselesidi'·~ 
giltere, domin~·onlari.le ol~/ 
nasebetlerini belki tan••"' t 

-~· fakat bu meselede Arnerı t 
ima ehemmiyetli bir unstıf 
makta devam edecektir. ,ı 

A.Ş.~ 
.. 061 

makta devam ettıkleri nı0 <!' 
bu çılgınlığın avak•b!ndeıt 
kurtarmağa imkan yoktu!'·~ 

Ben de ruhiyatçılar f,rjbıeıl 
gözle iişık olanl•ra hitah 

rum: fi 
•Heyecanlarınız bizi part lf 

nizc doğru :~evkctmesin<' ıi' ~ 
de ediniı. Aşık olduğuııUZ ~ 
detçe çılgınlığınızdan ıe~; 
olunuz. Yeryüzünd~ ~ 1" 
mukayese edilebilecek bır 
zevk yoktur. ı 

•Yalnız evlenmeden ÖPce · 

teşşurunuzda yarattığırı1~s 
arkasında yaşıya•ı, teneffV 
insan varlığı hakkınd• bif 
öğrenrneğc çalı.şınız. v~~ 
rınızla sevkedilmı·;e rutı 
dunuz. Peki ... Fak:~ ıtklııtı~ 
seliminiz son sözü sciyleJlle 
kını daima muhafa'a et!ll 
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Yazan : Rahmi ~~imlerı R AD y o ] 1 

[Okuyucularımız bu sütwılarda 

mütehassıs hekimlerin hastalarını 

kabul saatlerini muntazaman bulur. 
!ar.] 

İç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal (Lok. 

T C •• Vesika, r"sim, maltlmat ve not verenler· Eski Osmanlı donanması erki- man Hekim ). _ Pazardan 
l"i kkuıne, Ve iktibas nından miralay Rem:zl, İskele ve Iim..:War umum kumandanı alba:r başka günlerde öğleden sonra saat 

1\ 1 mahfuzdur : Şükrü Pala, komodor başkiltibi İhsan, batan gemi kaptanları, 2,ii dan 18 e kadar İstanbulda Divan.. 

BUGÜNKÜ PROGRAl\1 
Ak§am neşriyatı: 

;~· Den• J eskiTarma::ıer. kve bugund·· e kadartgiz!i kalan vesikalar} • ~~~ı;::: ~:t~~=~~b~~s:~:.~~ı~ 
~ ıze açı an ur es royer erı C°;'Ilartesi günle:i sabah 9,5 dan 12 

ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 

18,30 Hafif müzik: Tepel:aşı be
lediye bahçesinden naklen. 19,15 
Konferans: Doktor Ahmed Asım 
(beynelmilel kadınlar kongresi). 
20 Saat ayarı :Grenviç rasatane. 
sinden naklen. Nezihe Uyar ve 
arkadaşları tarafından Türk mu. 
sikisi (Suzinak, Hicaz, Hüzzam). 
20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Ri 
za Doğrul tarafından arabca söy. 
Jev. 21 (Saat ayarı). Orkestra: 

1- Rosini: Tankred. 

'~ /1 •• l • muayenelerini yapar. Muayenehane 

;ı u ıi.n hızlarile muhtelif istikamette Marmara- ve eve telefon: 22393-21044. 

2- Ganne: Le Saltenbank. 
3- Popi: Vals pudre. 
4- Defose: Serenata. 

!J l k Doktor Ali Riza Sağlar:- İç has.. 

:. 'lZlla boyayan alev gıg"'zn/Ql'lnQ koşuyorlardı talıkları mütehassısı). Her gün Be. 
•ti yoğlunda Parmakkapıda tramvay 

21,30 Kliısık Türk musikisi: Nu
ri Halil ve arkadaşları. 

1- Peşrev. 2- Beste: Nevci -
vanım Iiıtfedip mesruru şad eyle 
beni. Hacı Sadullah ağanın. 3-
Yürük semai: Diller nice b.r ça.. 
hı. Saduilah ağanın. 4- Şarkı: Ey 
felek bari bırak ki yanayım ağ. 
lıyayım. Astik ağanın. 5-- Şarkı: 

b 
ibİ 

bu:ıe:al!aııı ne tahınin edeyim ' ilerli}'Qr, başta Taşoz yürüyor, o. çasına baktılar, baktılar. durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
de ne d kı, Marm:ıra alevler için. nu diğer destroyerler takib etli- Dürbünün adesesinde de müs. apartımanındaki muayenehanesinde 
tu•d etnek? Marmara~·ı tutuş. d B - M 1 saat 15 den sonra hastalarını kabul , ı.. .<r n:.,, y k , yor u. ogazın armaraya yo bet bir mana belirmemişti. Mesa. eder. 
kıyor->r 0 sa bir gemı ya. veren ilk eşiği dönülürken uzak. fenin uzaklığı, gecenin karanlığı. 
heyec da kaymakam telii;ı ve ta, ufukta beliren bir kızıllık her na inzimam edince bunları yal • Doktor Arabynn:- (İç hastalıkla. 
~'ı a~la böyle mi haykırdı. kesin gözünü o noktaY,a çevirtti. nız bir kızıl toparlak halinde gös.. n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 

- Beni..ı' orasını• Yol alındıkça bu noktadaki kı. teriyor; içyüzünü uzaktan okut • Kamereddin sokağındaki muaywe. 
Yor ne zannedıyorum bili - zıllık genişliyor, üç ayrı perde üç turmuyor, anlatmıyordu. hanesinde her gün hastalarını tedavi --? ed - llaYır top alev yığını meydana getiriyor. Taşoz süvarisi var hızile o nok. er. 
~? · · Anla~ za:hmet ol - du. taya ilerlerken muharebe hazır • Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 

.,, . .': Şu mikrob 
• ""Ya: 

- Evet. .. 

t.ıhtelba.hirler 

- On] 
ıkı sa1ı.u:rdan biri veya bırl<açı 
bir k~ e Yangın çıkarmışlar· 

l ı k" ' 
~enu, kaz oy tu.tuşt.'.1rmuşlardır. 
Verıı·•· -. asma aıd koylerin afoşe 
b 

~ 1gın1 .. Uyii.k geren kaymakam da 
kın4Jtı bır dehşete l<apılm.ı§, :ıaş.. 
tt~el ab bu telgrafı vermiştir. 

e Udur 
-Belkıd' .. 

1 IUııı e oy edır amma be. 
§ey ı.3~~ büsbütün başka bir 

Sanki Marmaranın düz, düm. lığını alan mürettebat da vardiya Jıkları mütehassısı). Cağaloğlunda 

düz yüzün.de üç yanardağ mey • başına geçmiş; her tarafta umu • Halkevi karşısındaki muayenehane. 
dana çıkmış, bunların saçtığı alev. mi bir hazırlanış göze çarpar oL sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
ler dertop olm~, uzaklara kadar muştu. her gün saat 2 den sonra h2stalarını 
akseden bir kızıl hal.? içinde pa • Destroyerler ateşe doğru yak • kabul eder. 
rıldamağa, göz alıcı bir manzara !aştılar. Geldiler, ilk alev küme • R t 
içinde in'ikasa başlamıştı... sinin yanında, biraz uzağında hız. en ge~ 

Nezir kaptan dürbününü oraya !arını kestiler. projektörler bura. Doktor İrfan Kayra: - (Röntken) 
çeviren ikinciye "esler.di: ya çevrildi. Hergün öğleden sonra saat 15 den 

- İşte üç yığın ateş... Görünen manzara gözleri yakan, '19 a kadar Belediye Binbirdirck 
- Evet Nezir Bey ... Epeyce de yürekleri sızlatan bir acılık ar - Nuri Conker sokak 8.10 numarada 

korkunç! zediyor, en taş kalbli insanları a. Arslaner apartımanında hastalarını 
- Amma ortalığı velveleye ver. cındıracak bir vaziyette gözönüıı.. kabul eder. 

direcek kadar değil! Bunlar ya _ de sırıtıyordu. 

Derdi aşkın kıldı cismim natu. 
van. Rifatın. 6- Şarkı: Gam ek.. 
silmez neden benden. Latif ağo. 
nın. 7- Sarkı: Ey benim çe~mı. 
min ruhu -feda etme bu mehcuru. 
Haşimin. 8- Şarkı: Ey bağı ebcd 
gel bezme bu şeb. Salibin. 9- Yü 
rük semai: Feryadımız ol yare 
de ağyare de kalmaz. İsmail Hak.. 
kının. 10- Saz semaisi. 

22.10 Müzik ve varvete: Tepe. 
başı belediye bahçesinden nak -
len. 22,50 Son haberler ve ertes:. 
günün programı. 23 Saat ayarı. 

Son. 

nan gemilerin ateşine benziyor. Ortada yanan iri bir yelkenli 
- Öyledir de .. Marmaranın su. vardı ... Armaları.tutuşmuş, direk 

lan tutuşturulacak değil ya!.. ucundan V..üpeştelere kadar her 

_ ~ ı şımdi. 
e ı:t!ldi • - s .. 

de 4 ab~~leyın Kemıkli önlerin. 
biz ~ trıntorü batıran tahtel bahiri 

Sinir hastalıkları 
Doktor Kemal Osıru:ın: - (S;nir 1 T~ G E 

hastalıkları mütehassısı) - Cağa. ıyatresu 
<ıınadik nu • 

- !vet! · 
- !\rot" l ııı.ı · or er hakkında aldığın 

İki kaptan da sustular. Dürbün. tarafını alevler sarmıştı. Büyük 
!erini gözlerine adeta yapıştırdı. bir çatırdı ile yanan serenlerden 
lar. Sıkı bir bakış, çetin bir göz kıvılcımlar sıçrıyor, bunlar de -

!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. 1Nuri Genç 
şısında pazardan başka her gün 
saat 2 den sonra hastalarını kabul 

'' . tı hatırlasana ka""•"' 
"e:zır ka ........ 

elıni ln Plan bu sü:ııden sonra 

uzatışile yangının içine gömül • nize inerken h3.vadı dağılmış bir 
mek ister gibi oraya, o noktaya, yıldızın mehtahını andırıyorlardı. eder. 

Ve 
ARKADAŞLARI 

10 Temmuz Pazar günü akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde: _ ~ ında şaplattı: 
alevin, ateşin parladığı deniz par. (Devamı var) Göz hastalıkları 

ru 'ret... dedi Ev_. nog· .. ti . . ~-- · -
sın.· :Sa ay Allah müstahakını ver. 
Yor k, ınsanın hiç aklına gel. 

rııu?. 

======================================== 
HiKAYE 

ve Şiir şair •• 
--------' 

- O zanuın d" Yaıuı b _ ört motörü yan • (4 üncü sahifeden devam) 1 Diye, bir çocuk gibi ağlardı. 
r1 etteııa~glı~an tahtelbahir mü • nun yaulığı, senin için yazdığı Zavallı!.. Onun kıymetini hıç de 
er den· guvertclerine dökmüş. eserler, şiirler .taşıyor; beyazfa _ bilmedim doğrusu .. 
llıl§lar ~ ıtıayt3bını. sonr~ bas • şan sarı saçlat·ının güzelliğini, ba.. Ana _ kız yemeği unutmuşlar, 
~lnı:fn .s1:'Yu, vermişler alevi.. bamın kitablarında _ g.,ııçlerin mazinin hazin anlarını düşüncele-

' ıçlJ14. şaşkın kal.an tay • dudaklarında • her an duymak rinden silmeye c;alış!ı ken, ikisi de 
çık lllQtör Jolcularını dışarı mümkün!.. ağlamamak için ıığraşıyorlardı. 

:;,manuşıar. Ölümle, tü Düşün anne~.. * 
-- ?-.. la tetıdid etmiş r... Ben de senin gıbi severek, ıztı. Parihanın arzula•mı hakikat, 
- ş ı:n... rab çekerek, göz ya.şlarile dolu emellerinin hayalden kurtulması 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has KOKAİN - ESRAR 

talıkları mütehassıs:) - Cağalo;ı - 11 Temmuz Pazartesi günü ak.. 
!unda Nuruosmaniye caddesin:le şamı Yeşilköy İstasyon bahçesi: 

Osman Şerafettin ~partımanında 5 LOKMAN ZADE 
nur.ıarada. Telefon: 2255:5 12 Temmuz Salı günü akşamı 

Kulak, B0ğaz, Burun Üsküdar Beyleroğlu Bahçesinde 

1 KOKAİN - ESRAR 
Doktor Mehmcd Ali Oya- Kulakı-------------- 1 

burun, boğaz mütehassısı doçent s İ k K t K ·· -· 
Fatih tramvay durağı 75 numaralı a 1.1 ur op~gJ 
muayenehanesinde her gün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiy~, Zühl'eviye --
Merakhların Aksaray Taşkasap 

Selçuksultan sokak 8 numaraya 

her gün saat beşten sonra müraca. 
atleri. 

Doktor Feyzi Ahmed- - Deniz --------------1 
hastahanesi cild ve emrazı zührevi. Zührevi ve cild hastalıkları 

· ll2ıd! ~ ki ben· ma.. masum bir sevgi isti1oaım. Belki gecikmedi. 
~. f 0 talıteflıaıJıir bural~a • aradığımı bulam1)'2cağım!.. Fabrikatörün l)ğ!uyla .evlendi. 
Yo eee civa.rllld 

. ?, Yelk . an geçen trans.. Yaşlı kadının gözlerinde, bu söz. Onun, sandığı gibi değil, arzula. 
111 rrııış b enıı veya motörlerJ çe. ler mazinin acı ve saadet günle • dığı gibi bir eş olduğıır>u gördü. 
l:ğer ~Yrı unları ateşe vermi\;tir. rini canlandırdı, yaşattı. Derın de. Genç erkek, onıı istediği gibi; 
hır~ ayn Ye mesaf~li olarak rin içini çekerek, çukurlaşan, kı. ( ...... ) sırtlarında, şiirli bir hayat 
Çok bii:·~ın Yapclıysa. tıthlikeyi r~ık yüzünün çizgilerinden inen yaşatıyor. 
1'rı bu u sayan saıhil muhafız • gözyaşlarını dimlirmeğe çalışır • Hulya, aşk ve şiir dolu bir ô _ 
ll'ıüş. kor~neden dehşete düş • ken; ııedamet tüten bir sesle: mür. 
la bu k~bi~Ya kapılmış, heyecan.. - Haklısın Perihan .. Çok nan _ Onların yeni bir ır.üjdeleri var; 
dır. telgrafları vermişler • körmüşüm. Baban bir kere için fakat bu sefer, PerihaJlın anasına 
il -- Çok d • bile, bana kalbiınC kıracak fena verdiği mutlu bir haber. O da, ya. 
~ ihtıınaı ogru Mustafa Bey... bir söz sarfetmemişti. H~yatıo. kında aralarına karışacak, küçük 

eıı. tııaıııı· akla en yakın gelRni, haksızlığına b~yun eğer, neş'esiz yavru, küçük şair. 
Ik; k ga uyanı... zamanlarımda bana: Parihanın istedig·i •Şiir ve Şair• 

b aptan b' 
er;den k ıraz daha öteden - Nersin, senin de dolduracak ona saadet, tükenmez bahtiyarlık 

ye mütehassısı, muayenehanesi An. 
kara caddesi Cağaloğlı.. yokuşu. Pa. Dr. Hayri Ömer 
zardan ba~ka her gün 15 den sonra Öğleden sonra Beyoğlu AğacamJ 
hastalarını kabul eder. Telef. ?.38\'9 karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

- peratör: ı 
Dr. CAFER TAYYAR KANKAT Diş 

Operatör - Umumi cerrahi, sinır -;;;; doktoru Übcyt Ölçer:- Edir. 
ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 

(Kadın doğum mütehassısı) 

nekapı Karagümrük tramvay du • 

rağı No. 95 her gün hastalarını ka. 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. bul eder. Cumartesı günleri saat 

meli han No. 1. Muayenehane Tele- 14 ten 15 e kadar da Yalovadald 

fon: 44086 muayenehanesinde bulunur. 

lan bütün şekillerile mücadele et. 
mekte olduğunu ön prensip ola. 
rakkabul etmek mecburiyetinde -
yiz ... Fakat size şunu söyliyeyim 
ki... Bizim bu mü~ad~lemiz ne 
miıdafaa vaziyetinde olan Sov _ 
yet Rusyaya, büyümek, ve bütün 

dünyayı yumruğu altına almak 
istiyen Almanyaya karşı müca -
deleo etmekteyiz ... 

yan devletlerin fevkinde bulu • 
nan ve bütün dünya polıslerile a. 
!ay eden (Z sendikası) ile karşı 
karşıyayız. 

~onuştular. Gemiler hızla çilen varmış ki, benimle evlendin. kaynağını verdi. 
Paııa__,,,,~""""""""'"""'"""'"""' ..... ~~!!!!!!!!!!l!!~"""'"""'"""'"""'!!!!!'"""'!!!!!!!!!!!!!!~~ ............................ !!!!!!!!!!!'!!!!!!!!I...,,.....,....,....,.._..,.... ............................. !!!!!!! ...... _.....,. ..... .....,!!!!!!! ..... ...,.~ 

Rom" nı ; 56 1 iştihasını gidermek için bu petrol 

i,~~~1~~~i~ınir. mıntakalanna muhıacdır.Eğer u. yanrk olup da bu tehlikeyi müd. 
rık olarak buna karşı mücadele 
etmezler ... Do"tluk, gençlik ara • 
sında davet, tatlı 3Öz ve ilah gibi 
propagandalara kapılacak olursa 
veyl Berlin - Bağdad demiryolu 
üstüne düşen memleke:lere ... 

- ti Tercüme eaen: Hatke Hatib 
tel!'.., ayrr ! .. Bun - ı . 

'" ~ · u soy emek ıs - na go"z yumabilir. On:arın bu i•tL. d' · .... Tn ·ı • 
l ' "" gı te:e de bugtin ken. halarını tahrik edecek mukaddes 

n1 • 1 rııların 
J rı. ın ıtıaddi menfaatL 

da l, ün !k ... Fakat d,'vlet olarak 
d~'- Udret' • -
1 • "' 1'ltıd; ı e .noen terke _ 

1
1<:: Ve it Ye kadar istismar et. 
a · a Van 

r· ' h'r .. ın _emperyalıs akın_ 
Jrc L ruı !u,n bırn, daha tebhke. 
v~ ı:tvısız ->'Onlarca a!ıcı!annı 
ııı.1c;._t~e~' 3rın1 elden çıl<ar. 
gı ıle i iç· z. İngiltcr.,. kL>ndi zen. 
~n bt; ü~ :endi içtınun bdnyesi 
ı,:rn1 . nuıı:ı. .... " tehU:e oLan bir re. 

1 ip -·..:Si L (( • 
Sopii "'" aı fılemden 

~anın v ~mek tiyen bir İta! _ 
llıesin e ır AlnıaPyanın bü .. 
. c serpil . yu -
~or me~ına göz yum ... •rnııı - u -

a ne aınıana karfar bu. 

mayı;n, o mukadd s suyun mem.. 
balarını kendi hükmü altında tut. 
tuğu müddetçe sentetik benzin 
meselesi bir hayaldir. Sentetik 
benzin ne ihtiyac:ı elverecek ka. 
dar istihsal edilebilir. Ne de ıs _ 
tıhsal edılmesi kabı! dahi olsa bu 
kadar masraflı ve pahalı bir rev. 
herle Almanvamn motorize bir or. 
duyu bir umumi hartde tahrik 
edip ondan yüzde yüz ıstıfadesi. 
ne imkan olabılır. 

•Almanya.nın yüz bın •ayyaresi 
olsa ne çıkar? To;ıı·ağmdao. çıkan 

bir kilo benzin bile olmadıktan 
sonra·! .. İşte Almanya tükenmez 

Avustralyalı genç talebe kızın 
gözleri içinde hafif bir gülümseme 
vardı: 

- Demin Sovyet Rusyanın bu 
mücadelenin arkasında olduğunu 
söylüyordunuz. Şimdı Almanya -
dan bahı;ediyorsumız... Sözlerini _ 
zi iyi anlıyamıyorum. Biz kimın. 
le mücadele etmek ve Türkish 
Petrolem'i kime k31'jı müdafaa 
etmek mecburi~etındeyiz. 

- Sovyet Rusyanın budalalar 
tarafından idare edilmediğini pe. 
kala biliyoruz. Elbet de devlet de 
petrolu gidip kau kana içerek 
gövdesini tam manasiJe şişirttik • 
ten sonra kendisine saldıracak 

Alınanyanın oraya karşı olan akı. 
şının ister prop•ganda, ister dost. 
hık ve ister düşmanlık şeklinde o. 

Hayır bu mücadelemiz hiçbir 

devletle değil.. Biz dünyanın bü. 
tün serserilerinin, bütün macera. 
perestlerinin, bütün büyük para 
sarfile tutuşanlarının idare elti. 

ği, Almanyanın, Sovyet Rusya_ 
nın, Fransanın ve hatta birçok 
şeylerde Büyük Britanyanın 

fevkine çıkan bir teşekkülle mü. 
cadele halinde bıılunuyoruz. Bu. 
nun ismi de ... 

Genç kız sözünü kesti 
- Z Sendikasıdır. 

- Evet ... Bunu siz benden ev. 
vel söylediniz... Hiçbir partisi, 
hiçbir vatanı koruduğu, hiçbir a. 
li ve temiz duygusu olmı:yan mu. 
kaddes hiçbir şeye merbut alını. 

•Eskiden bir millet bazı istih.. 
barat elde etmek isteyince başka 
bir memlekete casus yollar, ya. 
hud o memleketten bir haini va. 
tan bulur, onu para ile tatmin e. 
derek istediği şeyi öğrenirdi. 

•Şimdi casuslar ve vatan hain. 
!eri hala mevcuddurlar. Fakat 

artık devletler hesabına değil, z 
sendikası hesabına çalışıyorlar. 

Hududların planları onun elin _ 
dedir. Bütün mahrem şifrelerin 

anahtarını, bütün gizli dosyaların 

numaralarını o biliyor. En yeni 
kad edilmiş silahların sırrı onun 

malumudur. 
dPvletlerin 

Eskiden casuslar 
emri altında idiler. 

Şimdi devleUer bu casus teşkila. 
tının emri altındadır. 

İki hududu birbirinden ayıran 
bir mühim noktanın planı mı ıa. 

zım Z sendikası bunu istiyen dev. 
!etle pazarlığa girişiyor. Berlinin 

(Devamı var) 
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Dün gece Valde sultan, Zatı 
şahaneyi görmek istemişti 

Gece yarısına kadar beklediler, sizleri bulub 
iradelerini tebliğ etmek mümkün ol:ımadı 

Padişah da banyo yapmı~a ben. 
ziyordu. 

Arzıniyaz kahv0 J i verip dışarr 
çıkacağı sırada haşnıetl ü pehli -
van hazretleri usbsın;ı şu irade. 
terde bulundu~ 

- Usta! Ne var ne yo'<! .. Gelen 
giden var mı? Al· kulumuz gel • 
diler mi Bunları bir an.:ı~·vcr .. 
Sonra kahvaltımı huraya g tir! .. 

Hazinedar yer öpüp çıktı. Kız -
larağasile karşı karşıya gelmek sı. 
rası gelmişti. 

Kahvaltı fçin ba~kilcrci kalfaya 
lfızım gelen emirlerı verdikten 
sonra kızlarağasırmı dair~ine doğ. 
ru yollandı . 

Kızlarağası, hazinedar ustanın 
dairesine geldiğini haber alınca 

hemen us:ayı yeden temennalar. 
la içeri buyur etti. 

Arzıni az ağaya söz bırakma • 
dan efendisinin iradelerini teb -
!iğ elti. Kızlarağası c~vab verme. 
ğe başladı: 

- Padişahımu efud.mizi Sad. 
rıazam kulları görmek dılerler. 

- Peki, ne arzulan varsa der. 
hal cfcndimıze bildirmek üzere 
bendelerine tebliğ'nc ferman var .. 

Hazindar, iradeleri tebliğ ettik. 
ten sonra, dönüp gid~ceği zaman 
ağa yerden bir kandilli temenna 
daha savurduktan sonra, Valide 
sultanın iradelerini kalfaya şu 

suretle söylemeğe başladı: 
- Efendim, dün gece Valide 

Sultan efendimız, zatı şahaneyi 

görmek üzere dairci mahsusala • 
rma gelmişlerdi. Geceyarısına ka. 
dar beklediler ... Sizleri bulup ira. 
dclerini tebliğ etmek mümkün o. 
lamadı. 

- Evet, hizmeti Padişahıde bu. 
lunuyordum. Vah, vah! .. Sultan 
hazretleri rahatsız olmuşlar. Aca. 
ba iradeleri nedir? 

Arab lafları biraz gcvelEycrek: 
- Kuyumcu Orhanyadis F.fen_ 

diye bugün yüz bin !ıra verilmek 
icab cdirnrmuş ... Maliye Nazın. 
na söylenmesi için idi. 

Öyle ise, şimdi efendimize ar • 
zedeyim. 

- Maamafih bendenizi Mahmud 
Nedim Paşa kullann:ı gönderip 
yüz bin lira aldırdılar .. Şimdi; e • 
fendimize arzedilip edilmiyece • 
ğini bir kere sultan hazretlerin • 
den soımak icab eder değil mi? 

- Evet; mesele hallolunmuş .. 
Fakat; bir kere sormak iktıza e. 
der. 

Hazinedar bir an mülahazadan 
sonra: 

- Ağa hazretleri bu işi deruh. 
de buyururlarsa m~mnun olurum; 
deyip ayrıldı. 

Hazinedar, Valide sultanın hu. 
zuruna gitmekten kurtulmuştu. 

Ne olur ne olmazdı. 
Arzıniyaz harefl'i hümayuna 

yollandı. Kilerci kalfa her şeyi 
hazrrlamıştı. Sıyah havyardan, 
ala balık yumurtasından, tavuk 
sövüşüne kadar herşey vardı. 

Usta, kapıyı vurdu. İçerden: 
- Gel!.. 
Sadası işitilmiştı. Paravanın ö. 

nünden de ikinci bir. 
-Gel! 
Emrlie yatak odasına girmışti. 

Bu sefer mat güı~i banyodan çık. 
mış, sırtında ince işlemeli b:r sa • 
bahlıkla ay-akta efendisinin tıraşlı 
kafasıru kaşır gördü. 

Sultan Aziz, kahkahaları salı • 
veriyor bir yandan da haz;ncda • 
rına sataşıyor:in: 

- Bak hele ... Kirnbilir neler 
hazırladı. .. Bir görelim bakalım, 
tab'ı şahanemiz~ muvafık mıdır• 

Arzıniyaz sofrayı hazırladı. Her 
şey yerli yerinde idi. 

* Sultan Aziz kahvalt!sını ettik -
ten sonra, giyinip daires;ne geidı. 
Gürcü kızı için de Arzı.niyaz k11. 
faya şu iradede bulundu: 

- Usta, kıza iyi bakılsın' .. 

-

Bu irade, Podşı~lun ancak en 
çok gbze gıren gözdeleri için saJır 
olurdu. 

Gürcü kızı ıçın hemen yeni oir 
daire açılarak lıizmdinc lazım gc• 
len kalfalar talı..; !3 olundu. 

Sultan Aziz, da!resıne gıyin • 
medcn gelemezdi. Çünkü Sadra• 
zam Alı Paşa son derec~ etıkete 
riayetkiır bir zattı. 
Pad~ah dairc•sın' gelir gelmEz, 

mabeyinci Hafız Mebmeti Bey 
gözdesi Arzınıyazd'4n aldığı m3 _ 

!Umat üzerine h 'men başkiitıbe 

haber verdi: 
- Efendimiz, da ' reı mahsus1 _ 

lanna teşrıf b'lyw·dul:ır, arzı icab 
eden hususat V'd.r n11 efen ım'! 

Başlcitib: 

- Sadrıaza'lt p;:t;ı"3 kull::ırının 

huzuru hümayun1uın:ı kabulü ni. 
yazında bulurıdıı'<la ·ını ef Pnd:mı. 
ze arzında isti~al buyıimlmasını 

rica ederim e!~ud~n1. 
Hafız Melım·~d Bey, B1şkatibin 

sözlerini harem kapı.sın:ı gelerek 
kızlarağasına :eb!ıt1 etti· 

Kızlarağası, 1'1tl'şahın kapı • 
sında nöbet beklı"eıı haziııedar:ı 

gelerek: 
- Kalfa hal•et!eri, Sadrıazam 

paşa hazretlerin;n huzuru hüml
yuna kabul niyazında bulunurlar .. 

Diye, arzı k~yf•yet eyledı:<ten 

sonra çekilip ~tti: 
Arzıniyaz, kapıyı vurdu. PadL 

şahın kalın sesi işit!Jmişti: 
- Gel!. 
Kalfa mutac! m~!·asimi ıfadan 

sonra: 
- Efendimi·,, Sadrıazam Paşa 

köleleri huzll!".ı hümayunlımna 
kabul niyazındacbrbr ... 

- Yine ne 'st~r!cr?. Bir kere ol 
sun rahat nefes almamıza mey • 
dan vermezler ... Amma hakkım . 

yok mu kalfanı !. Peki ~isin b -
kalım ... 
Sadrıazam verilen haber üze 

rine arabı.sına h'nmış dört nal.ı 

saraya geliyodu. Bi:raz sonra Ali 
Paşa elinde kub tesbihi. küçi.lcük 
boyu ile saray merdıvenlerini iti. 
nalı adımlarl:ı yürüyerek ç kw _ 
du. 
Sadnazamı kapıda Hafız Meh_ 

med Bey karı;l·.yarak buyur edi. 
yordu. 

Ali Paşa; herdem nazik olan 
varile yave!' paşıola~a. mabey 
ellere kandıllı selamlar vererek 
dairei şahane~ doğru yürüyordu. 

Haremi hümayun kaP"'!nda bcır_ 
liyen kızlan~~'' da pa§ayı llar _ 
şılıyarak riaırei şahaneye bu~·ur 

etti. 
Sultan Aziz mabeyin daire;. 

çok nadir ~kt:ğır>dan vükela 
ekseriyeUe, har?nu hümay\ma 
bulunan dairei mahsusada iı::ı.bul 

ederdi. Ve bu d:ll"e:f'! giren ,.ıi • 
kel.fının da adedi mahduddu. 

Ali Paşa gôz,erını önüne dik • 
miş yürüyo•dıı. Pad4ahın kopısın 

da yalnız ArZP1'y:ız kalfa vardı. 
Kızlaraj:ası, Sadrıazamı Arzıni. 

yaz kalfavı kad;ır getirdı Paşa 

kemli hürn•~tle ve yerden bir te.. 
menna ile kalflyı scliimladı. 

(Devamı var) 
- - - --
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TOrk Hava Kurumu 
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 piyangeya iştirak etmek sure
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Ahırkapı Bakııneviııcle mevcud 676 kilo iskarta ip pazarlıkla sa. İ 

tılacaktır. • 

1 2 - Pazarlı1ı: 12/7 /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka
bata§ta Levazım ve mübayaat i!lbesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlı1ı: lçin tayin edilen gün ve 5aatta %15 temL 
nat paralarile birlikte yukarıda adı geçen Jronıisyona müracaatları ilan 
olunur. ·3961> 

••• 
1 - İdaremizin Muğla müstakil Müdürlüğüne bağlı Fethiyedekl 

Barut d~sunda §artname ve Projesi mucibince yaptırılacak tamirat, 
ile duvar, iSkele ve bekçi evinin inşaatı 15/7 /938 tarihinde ihale edi_ 
lmediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2674 lira 66 kuruş ve muvakkat temınatı 200 
liraıbr. 

3 - Eksiltme 18/7/938 tarihine rasthyan pazartesi günii saat 10 

da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesinde alım komisyonunda 
yapılacaktır. 1 

4 - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve mubayaat şubesile Muğla Müstakil müdürlüğünden ve 
Fethiye memurluğundan a!ınabilrr. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 gü
venme paralari!e birlikte yukarıda aıb geçen komisyona gelmeleri ilan 
,glunur. (4008) 

••• 
I - Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa 'J.ütün Bakımevi 

için şartnamesi mucibince yeniden alınacak 2 tonluk ınaateferruat 

l adet yük asansörü kapalı zarf usulile eksiltmeye kônulmuştur. 
II - Muhammen bedeli .aooo. lira muvakkat 

liradır. 

ITI - Eksiltme 3/8/938 tarıhlne rastlıyan Çarşamba günü saat ı 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyo_ 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ·30• kuruş bedel mukabilinde sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V - Asansör Wertheim, Sitlgler Schindler, A.T,G. Mühleisen Got
tscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, Hans hann Klachne veya İn
dustrie Flectromachine •Polonya• •Loufs Neubarer Ohemnitz• marka 
olacaktır. 
• - .Vl - Eksiltmeye ıştirak etmek lstiyenlerin fiatsız teklif mektub 
veya kataloglarını tetkik edilmek üzere münakasa gününden en geç 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabri
kalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinın kabulünü mu
tazammın vesika almalar lazımdır. 

~oı 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta~ar l'Uf besablurında en az 50 lirası bulunanlara senede 

•i drfa ~ckil<'cek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da;::ıııl:ıcaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 
4 )) 500 )) 

4 )) 250 )) 

40 )) 100 )) 

100 )) 50 )) 

120 )) 40 )) 

160 )) 20 )) 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,0CO 
4,800 
3,200 

Lira 
1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
Dİl<KAT: Hesabl:ırındaki paralar bir sene i~in de S(J liradan aşağı diişmiyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde o/u 20 faılasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, l Eyliıl, 1 Birincikiınun, 1 l\1art ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. - ... ·.· .:,.,.,~· 

ALETUAL 

VU - Mühürlü teglif mektubunu kanuni vesaik ıle VI. cı mad
dede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 güvenme parası 
veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. ,3575, L. Hovagımyan 

••• 437 Beyoğlu 

1 - İdaremizin Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsi paşa işleme Paristekı KLA VE-
evi Bürolarında şartnamesi mucibince yapılacak olan transit mahalli Rİ ınüessesesının 
demir camekan, Banko, ve sıhhi tesisat işi açık eksiltmeye konmuştur. Hakiki Skandal 

2 - Keşif bedeli 4827 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 326 genler ve lüks kor 
liradır. •eler gelmi~tir. 

3 - Eksiltme 25/7/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 10 da mütehassıs kor- nazarına 

Yol Müteahhitlerinin 
Dikkat Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- setyer tarafından 

LASTEKS ve KU-pılacaktır. MAŞTAN KOR _ Beş senelik program mucibince 12/7 /938 tarihinde ihale edileceği 
4 - Şartnameler 12 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen 

5
,,,. ER y APILIR ilan olunan İstanbul \'e Beyoğlu cihetlndekı yolların iki senede inşası 

ıubeden alınabilir. ~ı..' · ve tedıyenın mali senelre taksimi dolayısile üç senede vukubulacağı 

~ - isteklilerin lcftnunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 'l,~ 'p•••llilm•••••--
1 

zannedildıgı bazı talep!rin ınüraeaatınd•n anlaşılnııştır. Halbuki ihale 

güve!'me paralarile biriikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte Beyoğlu:ıchı bedelı üç sene değil ın~aat müddetince iki senede ödenmiş olacaktır. 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4334) K f t ·h ,. ı (B 4337) 

Yeni hır Beher :netre mı;rabbaına 10 lira kıymet biçilen Aksaray yangın 

yerinde 62 inci adada n mr'ıre 95 santimetre murabbaı sahalı arsa 
satılnıok üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdurlüğünde giiriılcbilir. 

:
=:::::::::=:;;;;;;;;;;;.;:;;;;=;;.:::::;;;;=;;.;=.;;;.;;:=::;;::::::=;- BAKER MAGAZALARINDA ey iyt avzı an ırnn o uııur, , ••• 

evlet Demiryolları ve Limanları ı 
isletme U. idaresi ilanları -----İdarem z mesai saatlerinın değişmesıne binaen evvelce ilan edilmiş 

olan 9690 lira m~hamme!' bedelli 5 kalemden ıbaret matbaa kağıdına 1 
aıd eksıltme 11/7/1038 pazartEsı günunden 12-7-1938 salı giiniı saat 12 ye 
teh.r edılmıştır. B-nabinaen teklıf zarflarırın 12/7 /1938 salı giımi ;aat 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesı açılmıştır. 

PARİSIN 

En güzel modeıkri. 

İ>teklıler 17 lira 21 kuru~luk ilk teminat mukbuz veya mektubile 
berabe- 13/7/938 ~arşarnba günü saat 11 de Daimi Encümende bulun_ 
malıdırlar (B. 3932) 

••• 
c.n bire kad ır lbydarpa.ada gaı binası dahilındeki komisyona teslım iıı•••••••mı•m--
edil..esi laz':ndır. to!WO\ DEVREDİECEK İHTİRA BERAT! Kcd bedelı 619 Lra 16 kuru~ olan Dolmabahçe sarayı saat kulü-

•Azeotropık takt•~ ıle alkool- besı ile rıhtım arasındakı tlimscklerin tesviyesi açık eksiltmeye konul

Bey0ğlu Kadastro Direktörlüğünden : !ardan suyu çıkarmağa mahsus muştur. Keşıf evra~ıle ~artnamesı levazım Müdürlüğünde görfüebi~ 
Beyuğ,unda Yent f.ahkulu v~ Kocatepe \'e Tomtom m .. halle>erın:n usul ve amcJiye• hakl<ındaki ihti. lır. lsteklıler 2490 No. lu kanunda. yazılı ~esıkadan başka Fen ışlerı 

kadastro işlen bıtrılm.şt.r. Bu mahal.elere aid askı cetvellerinın şım- ra için alınmış olan 23 Ağustos MüdürlüğüııdeP i'.iacakları fen ehlıyet vesıkasıle 46 lıra 44 kuruşluk 
diye .;adar perakende olara~ yapılmış iliınlarıle illin tarihınden sonraJ 1932 tarih ve 1477 numaralı ihtira ilk makbuz \'eya mcktubile beraber 18/7 /938 pazartesi günü saat 11 de 

da yapılacak olanları peyderpey Taksım cıvarında Bekar sokağında! beratının ıhtiva ettiği hukuk bu Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B. 4110) 

14 No. lu ı.partmanda muk m Kadastro daıresine ve planları da Sul- kerre başkasına devi'· veyahut ••• 
tanahmette Tapu daıre5:nde Beyoğ'.u kadastro Fen Burosun.ı asılmağa mevkii fiile konmak içip icra veri- Balat atölyesine lüzumu olan 32 kalem lama demiri poyra somun, 
devam ed:lmcktedir. leceği teklif edilmekte olmakla bu pul ve saire açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara 2883 lira 75 kuruş be_ 

Atakı:darların ı.~kıları ve planları tak<p ve tetkık ederek itirazı hususta fazla malür.ıal edinmek del tahmin edilmiştir. Listesiyle şartnamesi Levazım Müdürll\ğünd~ 
olanların askı ve ıliın t~rihınden ikı ay içinde Sultanahmette Tapu ıstiyenlerin Gal.atada; A•lıın H,n lgörülebilir. İstekliler 24~0 No. lu kanunda yazılı vesika ve 216 lira 
idaresinde Bey oklu hdastro. Müdürhığune müracaatları ilan olunur. 5 ncı kat l - 3 numaralara müra- '23 lwruşluk ılk teminat makbuz veya mektu.bile beraber 11/7 /938 pa-

(43~3) · • caat eylemeleri iliın olunur. lzartesı giınü saat l l de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B, 3905) · 
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leir Nokta: 
1 Yemekleri müteakıb her gece ya_ 
tarken tcmizlenmiyen dişler mik _ 
roblara ve onlar derecesinde mu _ 

RADYOLiN 
Bütün hayat i:ntıdadınca dı 
rin güzelliğini ve sJğlarrıl 

ten1in ed'!l'. 
ANCAK: Bu g:ı.-a:1tıyi el 

edebilmek için dişleri .RAV1 

LİN • ile sabah, öğl~ w J~ 
her yemekten sor.r.ı nıuntsz:ı; 

fırçalamak lazımdır. 

o 

1 

zı.ı: olan yemek kırıntıJarına muzır 
tesirlerine maruz bırakılmıştır, de_ 
mektir. Geceleri ağız dahilinde 35 

1 
dereceye varan hararetle bn mik. _ 
roblar ve salya ifrazatı biiyill< tah-ı yin temizlcmeğe kalkışmak. ~ 
ribat yaparlar. Geceleyin fırçalan_ lan bir vazoyu eali'ılamağ:ı ti~ 
ması ihmal edilen di~leri salıahle -1 maktan farksızdır. Bunun i~iıı: 

, Sabah-Öğle ve Akşa~ 
ıHer Yemer:ten Sonr 

Daima Radyolin 
• : • :.::. • • • • ' • 1 : • ' • 

Bir dökümcü ustası alınacaktır. İsbatı ehliyet edene 200 kuruşa 

dar gündelik verilir. 

İsteklilerin 15/Temmuz/938 tarihinde saat 14 de yapılacak de 
miy~ iştirak için mezkiır tarihte bir istida ile Fabrika Müdürlüğüne 

racaatları. •4092• 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanlığı 
İstanbul Satınalma Kemisy0nunda' 

Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan ilk EkslltmeniPJ 
Tutarı teminatı tarihi ıünü ,,, 

Lira Kr. Lira Kr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_./ 

Gü. Mh. Dz. mü-

rettebat için iş 

elbisesi 58 takm 261 00 20 00 16/7 /938 cumartesi ı' 
Portatif demir 189 tane 2457 00 185 00 • • 
karyola 

1- Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde paı~' 
!arı yapılacaktır. 

2- Evsafları kom;syondadır. Görülebilir. 

3- İsteklilerin gün \'e saatlerinde ilk teminat makbuzları ve 
nun! veslkalarıle blrllkb Galata eski lthallt güınrüğündekı konıl..Y 
gelmeleri. ·403ti· 

Üsküdar Asliy~ Hukuk Hakimli- 1 babdaki davetiyeler niahkenıe 
vanhanesine tali!< edilmiş old~ 

ğinden: 
dan müddeialeyhlcrin tarihi il 

dan itibaren yirmi gün zarfırıd3 

va istidasına cevab vermek ve 
mi mezkiırda mahhmeF gel 
üzere ilan olunur. 

Kadıköyünde Çanakkale sokağın
da 17 No. lu hanede sakine Cemile 
tarafından ölü polis Mehmed Emin 
veresesinden Kadıköy rıhtım boyu 
Aziziye sokağında 18 numaralı 
evde sakinler karısı Hatice Hüs_l------------

DOKTOR 

A. RIZA SAGLA~ 
niye ve kızları Bediha ve Liı
miye aleyhine açtığı fekki haciz 
ve alacak davasından dolayı 
müddeialeyhlere gönderilen da - Dahiliye miikhassl'I 

va istidası sureti müddeialeyhle - Hastalarını her gün saat 15 
6 

rin ikametgahlarını terkedip gittik- sonra Beyoğlu Parmakkapı ır; 
!eri şerhile biliıtehliğ iad•' edilmiş vay durak (121) No. da kobO 
ve müddeialeyhlerin ikametgahları tedavi eder. 

meçhul olduğu anlaşıldığınd~n yir-\ ==========~ 
mi gün zarfında dava arzuhalıne ce- Sahip ve neşriyatı idare eıJ(' 
vah vermek ve 29/9/938 perşembe Bil§ muharriri 
günü saat 14 de mahkemeye gelmek 
üzere ilanen tebliğat icrasına karar ETEM İZZET BENİC::; .. · 
verilerek dava istıdası $Ureti ve bu SON TELGRAF MATB~ 

ç 


