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,___ __ F r a· n sız 1 ar 
ittifak· mı 

:aa 

bizimle bir askeri-
yapmak istiyorlar ? 

konferansı yarın ikinci . toplantısını yapıyor · 
Fransızlar: Suriyeyi bırakamayız, mirasımıza hemen konacak 

.: olanlar çoktur •. diyorlar. Ve menfaatlerini anlatıyorlar 

Ankara 

Suriye hükiimeti Ankara kon- /~~ italyada asabiyet 
f eransını ehemmiyetli bir _,;... ~ ) . 
alika ile takib ediyor.. · / Londra kabinesi, ispanya işi mem-

, / . nuniyete şayan bir saf haya girme-
Askerlerimiz Hatagdaki vazi /el erini 

etmektedirler filen ifa 
• • 

İkhsad Vekili Şakir Keseblr 

~ Cdezirede _M_u_s_u_I _p_e_t-rollerinden Karabük 
aha zengin kaynaklar bulundu Ve kömür 

den lngiliz - /tal yan itilafını 
mer'iyete koymuyor. 

Vaiansiya bombardıman· edildi. Üç lngiliz vapuruna 
mermi isabet etti ve bir bitaraf müşahid yaralandı ll:ll!eb ıı 

'l\ırlti (Hususi)- Ankarada . _ H 
Yaıı Ye - Fransa arasında cere. avzası 
knııı. eden müzakereler Suriye hü.. • 
lıe etı tarafından büyük bir e-

Roma 11 'A.A.) -- Havas aan
sının muhajbiri bildiriyor: 

1'1 ııı~et ve alaka ile takib edil.. 
tıı]( 0~- Bilhassa yarın toplana. 

a r r~ : konferansın neticesi me
'F"D ~ __ klenınektedir. 
-~SIZLAR TÜRKİYE İLE 

.ı\s&Eat İTTİFAK MI 
tı!4Pl'tfAK İSTİYORLAR? 

i~t ıa. 11 (Husus)- Scotsman 
ili•'- 1esı. 'l'ürkiye - Fransa adlı 

""• e · dosıı sın de Fransızların Tilr k 
lıe1tı.'.!~~ . ne ııibi menfaatler 
r~ı.. -....,Jerını §erh ve izah ede _ 

" eı:c .. 
'.\ııJ Uınle şöyle demektedir: 

K umandan miralay Şükrü Kanadlı, heyecan içinde b ulunan bir 

Tiirk kadırunı teskine çalı,şıyor 

Bonnet'nin talimatı mucibince 

Fransız diplomasisi mahallt bir 
ihtililın hallinden daha geniş he. 

ris, Türkiyeye verdiği bu imli -

yazlar vasıtasile Türkiye ile Fran 

sa arasında, Türk • İngiliz anlaş. 

Başvekilimizin ted· 
kikat için· yarın 
buralara g itmesi 

m uhtemel 

İngiliz _ İtalya:ı itilaflarının tat. 
biki için ilk şart olan İspanya me. 
selesnin memnuniyete şayan bir 
şekilde halli keyfiyeti tal1akkuk 
etmeden bu itilafların meriyete 
girmesine Londra kabinesinin mu
vafakat etmemesi, Homada mem-

Başvekil Celıil Bayıa· rahatsız nuniyetsizlik uyandırmıştır. İs _ 
bulunduğu cihetle dün İzmit kim- panya hududlarındak; kontrolun 
ya fabrikasının temeıı;tma mera- takviye edilmesine rağmen !span. 
sıminde bulunamamış ve burada ya harbinin uzamasından endişe 
istin.hat eylemiştir. eden Romanın siyasi mahfilleri, 

Bu merasime İktısad Vekili Şa- bu hususta dah~ büyük bir asa _ 
kir Kesebir riyaset etmiştir. biyet göstermektedir. 16 nisan ta. 

Başvekil Shhatine tari olan rihli itiliifın beklenen neticeleri 
hafif arıza zail olduğu takdirde vermemesndcn Fransaya büyük 

'l'IQ,ki llfıldığına göre Sancakta 
llıelc ~eye esaslı imtiyazlar ver -
trllııa llı;ıısunda Daladier'den ve 

\J ıı laınnayından ilham alan defler peşinde koşmaktadır. Pa - (Devamı 6 ncı sayfamızda) 

yanında İktısad Vekili Şakir Ke. 'bir mes'uliyet hissesi ayrılmak -

sebir, Sümer Bank Umum Mü - (Devamı 6 ıncı s1tlılfede) Hava bombardımanı yiizüııden kaçışınıya başlıyan sivil halk 
dürü Nurullah Esad Sümer, Eti ·-==========================~==~=======
Bank Umum Müdürii İlhami Na_ ~Şarkda: 

j)~ l(ai'f-n.etice Almanın 
Çok güç olacağı 

Yaz 
Kurban/arı 

Dun iki kişi daha 
boOuldu 

fiz Pamir ile gazeteciler olduğu 
halde yarın Aksu vapurile Zon _ 
gulclağa hareket edecektir. 

Celii.I Bayar ve arkadaşları Zon 
gul-Jak kömür havzasında t edkik
lerde bulunacaklar, kömür istilı. 

saliitımızı çoğaltacak ve istihsa. 
!at usullerin i, tahmil ve tahliye 

.. 

"'• a n 1 a C ı l ı yor Son günlerde yaz mü nasebetile 
, 

1 

y şehrimizde denize girenler ço _ 

,, \ilnli!er, ümidin fevkınde bir muvaffakiyet i ;9~j İ İ~ ~,,_,,, gosteriyorlar ve şiddetle dayanıyorlar K I ra ı 

Hasta 
Fransaya yapalacak 
seyahat ne olacek? 

Londra 11 (A.A.) - Hafta sonu 
tatilini Vindsor 'da geçirmiş olan 

Kralın, bağırsaklarınd an hafifçe 
muztariJı olduğu dün akşam bil
dirilmekte idi. Neşredilen sıl ıha t 

bülreninde b u rahatsızlık dola _ 

yısile Kralın iki gün istirahate 
ihtiyacı olduğu kaydedilmektedir. 

Londra 11 (A.A.) - Kral yatak. 
ta yatmaktadır ve braz harareti 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

(Devamı G ıocı sahifede) 

Ulu 
Şef 

---

-

Dün Acar motörile 
bir gezinti yaptllar 

lstanbul 10 (A.A.) - Reisi _ 
cum hur Atatürk, bugü,. öğle •. 
dem sonra evvela ~'lorya ciı:a • . 
nnda ve bunumüteakib Boğa.. 
ziçinde cAcar.motÖ1'Ü ile bir 
gezinti . yapmışlar ve akşam 

üzeri Savarona yatıntı avdet. 
buyurmuşlardı r. 

-~ 
Dünkü ucakta · kırlara dökÜJeJI' 

halk böyle eğlenlyonla 

Dün herkes 
SG·kaklara 
Döküldü Atatürkün Flory11yı şereflen. 

dirdiğini görnı binleı·ce halk 
Büyük Önderin etraf·nı alarak . 
alkışlamışlar, coşkun tezahü • . Hava çok sıkıntılı idi, 
rat yapmışlardır fakat senenin en sıcak 

:--.::....:.-"'.._ _____ ......ı gUnU değlldl Yazısı2de 

Ne hir yata k lar ı nın y ık ı l m asile ne hirlerde boğ'u la:ılar 
'1-ie-.,.,. \t· -,ork ıı ( 

1 
uşahidl . Soıı Telgraf) -

•ha u er, Çın • Japon harbinin 
tar· zun "d ı i-, mu det süreceğini, . ~ '•.ce al 
61~ 1 h . rnanın çok güç oln-

'J. a rnın 1 ıı U• e mektedirler Bu. 
• en In"h 

rin ümid edilmiyecek derecede 
dayanmalarıdır. Bundan başka 

nehir yataklarının yıkılması da 
Japonları bir hayli müşkülat kar
şısında bırakmıştır. Harbin akı . 

BUGÜN ÇEKiLEN PiYANGODA 
KAZANAN TALiHLiLERiN Li ~ 
TESi 6 iNCi SAYFAMIZDADIR 

betini kestirmek çok ıl1üşküldür. ı•--------------.. ------r.;m------------' 
u :ın sebe'bi ÇinliJe_ 

'\ ..... 

Hür ve mes'udTür
kiyenin gür sesi 

Bu ay sonunda günün her saa
atinde bütün dünyaya 

dugurulabilecek 
Yeni eti mes'ud radyosunda çahşacak' 
şarkı söyliyecek ve çalacak kimseleri 
ayırmak üzere ko· . 
misyon kuruluyor 

Bir buçuk senedenbcr: inşasına 
geceli gündüzlü bir mesai ve bü
yük bir faaliyetle devam olunan 
yeni radyo istasyonumuz •Eti -
mes'ud telsizi• ayın 22 sinde bit • 
miş ve teslim edilmiş olacaktır. 

Hür ve mes'ud Türkyenin gür 
sesini bütün dünyaya yayacak va 
tanıtacak olan bu merkezde ayın 
23 ünde - eğer fenni bir marn 
çıkmazsa - neşriyata başlanıla • 
caktır. 

Bu neşriyat geceyarısından son
(De.-amı 6 ınc ı sahifemizde) 

I ""'"""""""'"""'..,,...~ ...... ~~~ 

Fransızların 
Endişeleri 
Matbuat halyaye k ar91 

ata t pUsk UrUyor 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 

• 

Elimesutta kurulan radyo 
istasyonu 



S'- S O N T E L G R A F -11 Temmuz l938 

f7tlN17AI Dün herkes 
ı,ı iN. Sokaklara 

Bir fabrikanın temeli Döküldü 
daha atılırken llHııve çok sıkıntılı idi, 

fakat senenin en sıcak 
------.===---...... ......,,==....--.......... 1 günil değlldl 
Celal Bayar'ın bir yıla yaklaşan 
Baş Vekilliği daha şimdiden mem· 
lekette istenilen feyzi vermeğe 
başlamıştır • 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE -M emle~~ti bütü~. ~ar~ğı ve hüviyetilc Büyük şefe rneılyunuz. 
İnkılap mevkıı ıktıdan onun nurlu dehasından aMığı ışık ve 

direktif ile menılckeıe refah, umran ve inkişaf getiriyor. Her iyi şey, 
her başarılan işi onun eseridir ve .. onun yüksek varlığ1nda11 alınan 
ilhamın başarılışıdır. Celfil Bayar da onun Başvekilidir ve .. onun yeliş. 
tirdiği, onun ışıklandırdığı ve feyizlendirdiği bir inkılib elemanı ve 
yerini bihakkin dolduran bir Başvekildir. iş Bankasının kurulusun. 
dau itibaren tuttuğu ekonomik yol ile İktisad Vekiiletindd<l yÜksek 
mesaisinin feyizlerini bu memleket fül ve vakıa halinde idrak elmiş 
bulunuyor. Ba5vek:Jliğe geçişi de henüz bir yıla yaklaşırJ..cn bu kıs:ı. 
~ünlerin çerçe\'Csi içinde memleket kendisinden beklediği feyiz vo 
.randımaıu nlmıya başlıırnışhr. 

Dün bir labrikıının daha temeli atıldL Bu fabrika İzmit kimya 
>abrikasıdır ve be' yıllık planı aşağı yukarı tamamlıyan eserlerden 
biridir. 

İnkiliip rue\'kii iktidarı rejimin siyasi kudretindeki yayımı ta. 
manıladı.ktan, dahilde, hariçte kendine layık olan prestiji tahkim 
ettikten sonra bütün hız ve giıcünü memleketin sınai ve iktısadi kal. 
kuması hedefi üzorinde seferber etmiştir. 

Bu se.ferberli&in baııında da geniş düşünüşü, yüksek tedbirleri ile 
Celil Bayar bulunmaktadır. Celil Bayar, memleket halkını en kısa 
yoldan refaha sevk etmenin, devlet hazinesine çok gelir temin et. 
menin ve menıleklin iktisadi ve mali bünyesinin en kestirme mesafe 
mefhumu içinde kuvvetlenmesinin sırrını keşfetmiş, beynelmilel birinci 
planda kıymetli bir devlet rüclu ve iktısadcıdır. O en kuvvetli devletin 
ayni zamanda en kuvvetli iktısadi bünyeye sahih olan devlet olduğunu 
iyider iyiye kavrıyan ve kendi mesaisi.ne bu prensibi hakim kılan bir 
Başvekildir. 

Büdcedeki artış, ticaretteki genişleyiş, iş hacmindeki ço,;-alış onun 
İktısad Vekillij,;.jndeki ve Baş Vekaletteki bu gidişinin ve lııtunıtuıun 
eseridir. İtiraf etmıye mecburuz ki, memlekette onun İktısad Vekil. 
liğinden başlıyarak geçen her gün memleket iktısadiyatının, sanayiiniıı, 
halk refahının artışına ve yükselişine yardım etmiştir. Ilillıas'a ku. 
rulan bii;viiklü kürüklü devlet fabrikaları ve bankaları hem menıle. 
ket sana} iinin tccssüstinıi, ekouomik inki~afını temin etmiş; hem Je 
memlekette halkın iş ve refah sahibi olmasını lemin eylemLştir. Bilhassa 
şimdi Sarkta açılacak olan iki şeker fabrikası bu havaliyi de ihya 
edecek. TÜrraa 'e işt;iye beklediği refah nimetini verecek, ayni znman .. 
da mcmlcketiu şeker ihtiyacını hariçten tamamlamasını ölnyecektir. 

Dün, kızgın bir güneşin altın • 
da bütün İstanbul senenin çok sı. 
cak bir gününü dahoı geçirmiştir. 

Bilhassa öğl~den sonra bunaL 
tıcı ve ezici bir hal alan hava, 
herk<'si şehirden akın akın kır _ 
lara ve mesire yerlerine, plajla. 
ra akın ettirmiştir. 

Ezcümle dün Yeşilköy banliyö 
trenleri 30 bin Akay ve sevahili 
mütecavire vapurları 70 bin, Şir. 
ketihayriye vaparları 50 bin kişi 
taşımıştır. 

Bütün şehrı bir kabus gibi sa. 
ran sıcaklık; akşamüzeri ve hatta 
gece de ayni şidd~tle devam et _ 
mİ-~tir. 

Bu hususta bu sa'>ah görüştü • 
ğümüz Kandilli R:ısadhanesi; dün. 
kü hava vaziyeti ve sıcdklık hak • 
kında şu izahatı vermiştir: 

«- Dün sıcaklık derecesi azami 
gölgede 29,5, güneşte 55,8 dir. Ge. 
çen hafta şhrimizcle 3~,5 derece 
hararet kaydolunmuşlu. B;ııaen • 
aleyh dün senenin en s•.cak günü 
sayılamaz. 

Filvaki düıı hava ç:ı'< sıkıntılı 

geçmiştir. Fakat buna sebeb ba. 
rometrenin düşük olmJsıdır. Ba • 
rometrenin düşük olması, havaya 
fazla sıkıntı vermektedir. 

Dün de barometre 748,55 e ka. 
dar sukut ettiğinden hava bunaL 
tıcı ve sıkıntılı geçmişli". 

Fakat bu vazivet y;ıvaş yanş 
düzelmektedir. Ezcıimle l•u sabah 
barometre biraz yükselmiştir. 

Bu sabahki kayid 'ib2,5 dir. 
Malum olduğu üzere normal nor. 
mal barometre 760 dır.> 

Müzeler Umum 
Müdürlüğü 

·ihracat maddeJerimiztiplere ayrllıyor 
Bizden her ay Her mahsul hakkın 
Kasablık hayvan da yeni ihraç nizam 
S~~~.~~~.a~~..... namesi ya llacak 

Yunanisf an; 

yapılan canlı hayvan ihracatı, 

gittikçe artmaktadır Sevkolunan 
canlı hayvan3rın başlıcalarını ko. 
yun ve sığır te~kil etmektedir. 
Yunanlı hayva ntüccarları, biz. 

de ndaha fazla canlı hayva nstın 
imayı kararlaştırmışlardır. 

Bu cümlerlcn olmk üzere Pire 
kasablar şirketi mümessili şehri. 
mize gelerek kasablar ve hayvan. 
eılarımızla temas etmiş ve mem. 
leketine dönmüşttir. 

Bu temasl~r neticesinde, ~ok 
tanınmış bir firma ile beher ay 
15 - 20 b nlralık kasablık hayvan 
almak üzere br anlaşma yapmış. 
tır. 

Yeni açılacak 
Yol !arda bina inşasına 
İzin verilecek 
Açılacak yeni yolların kat'i is

tikamet planları yapılmadan ve 
seviyeleri tayi~ edilmeden bu 
yollarda yeni binalar yaptırılma. 
ması hakkında Prostun ileri sür • 
düğü teklif şehrimizin hususi va. 
vaziyeti bakımından doğru görüL 
memiştir. 

İleride binalarda imar planının 
icab ettirdiği değişiklikleri y1p _ 
mak üzere, bu kabil yerlerde yme 
eskisi gibi inşaata izin verilecek • 
tir. 

Müstakbel şehir planının Ada. 
!ara aid kısmı fö henüz meşgul 

olunmamıştır. Prost, odaları büs. 
ıbütün modern tarzda imar ve ıs • 
!ah etmek fikrinde olduğu için 
bunlara aid proje en sonraya bı. 
rakılacaktır. 

Buğdaydan sonra 
namesi de 

• arpa ı1ızam-
bitiyor 

İıhracat malarırruzın tiplere ay. 
rılması hakkındakı tcdkikler, h&. 
len «Arpa• mahsu!Lı üzerinde ce. 
reyan etmektedir. 

Bu hususta ihraca; tüccarlarile 
İktısad Vekalelı iç tıcaret mü _ 
dürü Mümtaz arasmd" yapılan nL 
zamname ihzarı müzakereleri ne. 
ticelenmek üze~ediı-. 

Bundan sonra Bay Mümtaz Rek 
Ege havalisine giderek yeni ni • 
zarnnameler halckı:ıda İzmirli ve 
Egeli tüccarlara izahat verecek, 
onların da fikrini alacaktır. 
Müteakı.b günlerd2 de diğer ih

racat maddeleri gözden geçirile. 
cektir. 

Bu suretle smısı le ve 939 yılı 
ortalarına kadll!:, bütün ihracat 
maddelerimizin st.mdardızasyon 

nizarnnamcJ.cri hazırlanmış ola. 
eaktır. 

Diğer taraftan yerli buğdayla. 
rınuz hakkında hazırlanan ni • 
zamname, kat'i şeklini alarak İk. 
tısad Vekaleti tarafından tasdik 
olunduktan sonra tatbıkine başla. 
nılacaktır. 

Bu şekle göre, ihrac edilecek o. 
lan Türk buğd~ylarının tipi üç 
ana vasfına ayrılmıştır. 

Sert buğdaylar, yumuşaklar, 

miksefler. 
Her sınıf, vasıflarına ve yaban. 

eı maddelerine göre bir numara. 
dan 3 numaraya kada' derecelen. 
dirilmiştir. 

Bu vaziyete göre Türk buğdayı 
9 dereceye tefrik edilerek ihrac 
oluna.bilecektir. 

HABERLER KOÇOK 
:::'"'."~ ~·==========-~-=======-·=,=·-* Dün, Langada S~petçi soka. 
ğında oturan 25 yaşlarında Cema. 
!edelin isminde bi.risi anası Emine
yi döverek dşlerni kırmıştır. 

Birinci sulh mahkemesinde ya. 
pılan muhakeme n<>ticcsinde Ce. 
maleddin 26 gün hapis cczasile 2 
lira mahlreme masrafı :ediyesine 
mahkum edilmiş, tevki: olunmuş. 

tur. * Vali ve belediye reisi dün 
Kadıköy yakasında yeniden ya -
pılmakta veya !~.mir edilmekte O

lan yolları teftiş etmiştir. 

* Muallim mektebine bu sene 
girecek olan talebenın musaba _ 
ka imtihanları eylUlün birinde 
yapılacaktır. İmtihanlara orta 
mekteblerden pek iyı ve iyi de • 
recede çıkanlar kal:ıul edilecektir. * Eyüb mezarlığında yapılan 
numarataj bu ayın sonunda bi _ 
tirilecektir. 

Bütün mezarlıklarda numarataj 
muamelesinin gelcceg yıla kadar 
tamamlanması k~rarlaştırılınış _ 
tır. Tarihi mezarlıkların birer fo. 
toğrafları çek!irilecek ve albüm 
yaptırılacaktır. 

13 yaşında bir kızı zor
Bunun içindir ki, her kurulan yeni bir fabrika, her atılan bir temel 

bize ı:iinün '° büyük hazzını veriyor ve o temellerin yükselişinde refah 
·,·c hayat •e\'İycsinin de > ükselişini bütün inanımızla ı:örebiliyoruz. 

İrnıit kimya fabrikası da Türk milleti için bu haz ka~·naklarıudan 
biridir. 

Etem İzzet BENİCE 

Binası 
yıktırııcu la 40 yaşında bir ada-ı 

h:ı!~z~;;:1~~~~l~
1

~~~~~~ğ~~nü~ ma vermek istem ·şler 
nın hem çok dJr ve !ıem de, mem. 

Fudla ahırları 

* 507 bin lira sarfile ~ehri~ 
muhtelif yerlerınde yapılacak as. 
falt yollar salı günü bir Lıütealı.. 
hide ih';.ıe edilecektir. Şişhane 
Kuledibi yolu da asfalta çevrile • 
cektir. 

Kuledibindcki harab baraka ve 
binalar istimlfık edilecektir. 
* Beş senelik sanayi planı hak. 

kında alfıkadarlarla temaslar ya. 
pan İngiliz fabrikalaroı mümessili 
Aleksandr Gibs ve müşaviri Lon. 
draya dönmüştür. Mümessil bi _ 
rinciteşrinde tekrar memleketi _ 
mize gelecektir. 

Belediyelerin 
Gümrük 
Hissesi hazır! 

3 ay için; belediye güm
rükten "392,, bin lira 

alacak 
Gümrük varidatından her sene 

Belediyeler hissesine bir mikdar 
para verilm2ktedır. Yıizde bır he. 
sa'bile te5bit olunan bu istihkak. 
Jardan 937 mali senesinin son üç 
aylık tevziat li.,;tesı de hazırlan • 
mıştır. 

Bu listeye göre göre Ankara 
Beledivesine 56) bin 560 lira, İs.. 
tanbu! Belediyesine 392 bin 629 
!ıra, İzmir Belediyesine 90 bin 266 
lira. Manisa Belediyesine de 16 

bın 152 lira isabet eln•ştir. 

Diyarıbakır 
Van 
Şimendü/eri 
Yeni hattın geçeceği 
yerler teıbit ediliy0r. 

Devlet Deroiryolları inşaat he. 
yetinden bir grnp bugünlerde Dı. 
yarbakır _Van_ Koto:· yeni yapı. 
lacak demiryolunun geçeceğı is. 
tikametlerin son etüdünü yapmak 
üzere tedkikata başlayacaktır. 

Yolun BitlL8 üzerinden geçerek 
Tatvan kazası merkezinde Van 
gölüne ve ondan sonra da gölün 
cenıib istikametini tak 'be başla. 
yacağı zannedilmektedir. 

Diğer taraftan yeni hatta ray 
ferşiyatı Erzincan istikı;metinde 

devam etmektedir 

A~ K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tcfr.ka 
N. 41 

Balıkçını'\ iiades:ne ı;ore ı 
bu ~dJm kendini akıntıya bıra. 
kar l, mllt.r bir yıizüci.ı gibı. Ru. 
ır ,ar• kıyı.arına ;<adar dcb -
r , n gi tmış .• V c orada sa::ı..Je 
ç. mı 

Mm' ka pcı!ı. oralarda ar:ı.. 
rr ır. mı bu adamı 

sc' ·? 

"\r mı • .ır. B : t k çoraptan 
y bu - T. !ar. 
,de re .:! ·, or bu hadi. 

• Bı r • rl •.ı ,dı. A•navud. 
k ~nd ~ Bebeğe geçiyorduk. 
D nı ie dJlg da yrıkt,ı amma .. 

Yazan: lekender F. 
SERTELLi 

Nasıl oldu bilmem, birdenbire 
devrilıverdik. Ondan otesim bil. 
miyarum. Kendımi sahılde bul -
dum'• dıyor. 
Nacı Demirel t~lefonu açtı .. Ar. 

navucl.Köy merkez memurunu bul
du: 

•-- Azizim, bu sabahki deniz 
kazasında kaçan adamı hüla bu. 
lamadınız mı? .. Ha •r Hqyır .. O, 
kolay kolay boğulmaz azizim. 

Keşke Anadoluhisarı"da adam. 
akıllı bir tarama yaptırsa• .nız! .. 

Ne dediniz? Sahilde r.ıi ar dınız? 
Böyle meşhur bir kcımarbaz sa -

leketimizi ziyaret eden ccnebile. 
rin •ık sık temas ettikleri bu yerin 
gayrımüsaid bir ş;-kilde buiundu. 
ğu görülmüştür. 

Bu münasebetle şehrimizde yeni 
ve modern bir ~!üzeler Umum 
Müdürlüğü bınası i~şa olunması 

kararlaştırılmış ve bu kararın he. 
men tatbikine geçılmiştır. 

Bu yeni bina içn Topkapı sara. 
yının brinci avlusunu teşkil eden 
saha dahilinde ve şimdikl Askeri 
Mıize karşısındak tarihi cFudla• 
ahırarının me!ruk ve harab bina. 
sı yıktırımıştır. 

Müzeler Umum Müdürüğıi bin. 
sının burada vücude ge.tirilmesi. 
ne başanmı~tır. 

Yeni bina, kımya laboratuvarı, 
fotoğraf ve !ıeykeltraş atelyeler 

ve mula dershaneerı gibi yeni ve 

müteaddid salon kısımları havi 
bulunan muazzam bir eser ola. 
caktır. 

hilde iz bırakır mı hiç? .. Evet, e. 
vct.. Ben onu çok iyı tanıyorum .. 
Ferhunde istediği kadar saklasın. 
O, m<'şhur hilekar oyunculardan 
ressam Gültekindir • 

Arnavudköy mNkez memuru, 
Nac. Demirelin verdıği izahat ü. 
zerine tekrar Anadoluhisarında 

araştırma yapacağını söylemişti. 

Naci Demirel: 
- Ne talihli herif bu! diyordu. 

Denize düşüyor da yine boğul _ 
mu yor .. 

Faruk Bey birdenbire eski bir 
yarışı hatırlıyarak söze karıştı: 

- Birkaç yıl önce Bebekten 
Beylerbeyine geçmek üzere bir 
yarış yapılmıştı. O zaman bir res. 
sam bu deniz yarı~ınJa birinci geL 
mişti. İsmi hatırımda kalmadı am. 
ma, hiç şüphe yek ki_ bu hadise. 
ye bakılırsa - o yarışta birinci ge. 
len yüzücü, bu vak'anın kahrama. 
nıdır. 

Naci Demirel: 
- Ne diyorsun? dedi. GültekJ_ 

Kızı kaçırmak 
Dün gece geç vakit Şehremi • 

ninde gar.b bir kız kaçırma v~k'a. 
sı olmu tur. Hadisenin nasıl baş. 
!ayıp. na.>ıl bittiğinı Yak'a roa • 
h;!linde tahkikat yapan ınuhar • 
ririmiz şöyle anlatıyor· 

Çapada Ördekkasab mahaıle • 
sinde 3 numaralı evde bekçi Şu. 
ayiple karısı oturmaktadır. Bun .. 
]arın Hayriye ısminde 13 yaşla • 
rınrla bir üvey kızları vardır. Bu 
kızcağız yedi sekiz ay evvel H~s 
nu ismmde kırk yaşlarında bir 
adamla nişanlandırılmış, ve ıı ta. 
rihten itibaren bunlar berab'r 
yaşamıya başlamışlardır. 

Fakat Hayriye, kendisine zorla 
kabul ettirilen bu hayattan hıç 

memnun değildir ve fırsat bııl • 
dukça annesinin evine kaçmak _ 
tadır. Son defa da bir ay kadar 

nın yüzücülüğü de var demek?! .. 
- Öyle hatırlıyorum dedım ya. 
Kamil güldü: 
- O, her sahada meşlıur bir yü. 

züci.idür, beyim! insanın cebini, 
derisini de iyi yürer. 

Gülüştüler. 

Faruk ayrıldı. 
Taharri memuru Kamil Efendi: 
- Ferhunde Hanımı ayrıca sor. 

guya çekseniz fena olmaz, Naci 
Bey! dodi. 

Naci Demirel de bu fikirde idi. 
- Ben de bunu düşünüyorum. 

Bu esrarlı bir kutuy:ı benziyor. 
Ferhundeden çok şeyler öğrene -
biliriz. Artık ona kim olduğumu 
tanıtmağa mecburum. Hüviyeti -
mi gizliyerek esrarını öğrenmek 
istedim amma .. Bu kabil kadınlar 
nezaketten ziyade tehdidle söyle. 
tilirler. 

Ve arağa kalkarak: 
- Şimdi Ferhundeyi nerde bu

lurum? 

Diye sordu: 

istediler, fakat .. 
evvel kaçmış, bir daha da lfüs. 
nünün yanına gitmemiye ktJrar 
vermiştı.r. 

Hüsnü, mütemadiyen haberci. 
!er göndererek kızı istetmiş. fa. 
kat kız g.tmemiştir. Hüsnü bu . 

nün üzerine kızı :r.orla kaçırmıya 
karar vermiştir. 

Ve dün akşam saat dokuza doğ
ru yanında dört arkadaşı da ol
duğu halde sarhoş bir halde ni • 

şanlısının evine gitmiştir. Bun • 
!ar bir taksi otomobili ile sokağa 
gelmişler, içlermden biri kızın o. 
turduğu evin kapısını çalarak: 

- Ben polisim. Hayriyeyi mer. 
keze götüreceğim, demiştir. 

Kızın annesi ve üvey babası da 

artık çok küçük yaşta olan bu kı. 

zın zorla bu adama verilmesi fik. 

Kamil: 
- Biraz evvel Arnavudköyün. 

den bir otomobil ile apartımanına 
göndermişler, dedi. İsterseniz bir. 
likte gidelim. 

- Ferhunde seni t:ınır mı? 
- Şüphesiz. Ben o mıntakanın 

en eski memurlaıındanım. Apar. 
tımanlarına birkaç kere gidip 
geldim. Benim Taksim merke -
zinde sivil memur olduğumu pe. 
kala bilir. · 

- Çok iyi. Hemen gidelim öy. 
le ise. 

Ferhundenin 
durdular. 

Kamil: 

* apartımanında 
- Ben kapıyı çalayım da, siz 

benim arkamdan girersiniz, dedi, 
belki birdenbire korkar .. 

Naci Demirel yavaşça başını 

salladı.. 

Kamil tecrübeli bir memurdu. 
Kapıyı çaldı. 

Bir Rum hizmetçi "apıyı açtı: 

* Seyahat acenteleri dış mem. 
leketlerden buraya ucuz fiatla sey. 
yah getirmek ve onları İstanbul, 
Bursa, Yalovada dolaştırmak ü _ 
zere bir proje ha11rlamışlardır. * Bursa muallimleri, Edirneye 
bir tenezzüh tertib etmişlerdir. 14. 
temmuzda buraya geleceklerdir. 

rinden vazgeçmiş bulunmakta 
idiler. 

Bekçi Şuayb polisim diyen a. 
damın vesikasını sormuş, bu adam 
kaçamaklı cevab verirken hadıse 
anlaşılmış, takside Hüsnü görüL 
müş, ahali üşüşmüş, kızcağız kor. 
kudan yere düşüp bayılmış, Hüs.. 
nü ve arkadaşları da korkudan 
kaçıp gitmişlerdir. 

- Kimi arıyorsunuz? 
- Taksim merkezinden geliyo_ 

rum .. Ferhunde Hanıma birşey 

söyliyeceğim. 

Hizmetçi kadın çok tabii bir ta. 
vırla: , 

- Hanımefendi dün gece Bo • 
ğaziçine gitti. Diye cevab verdi. 
Henüz gelmedi.. 

- Boğaziçine mi gitti? 

- Evet.. Teyzesinden telgraf 
geldi.. Çok hastalanncış. Oraya 
gitti. 

- Yalnız mı gitti? 

Ferhundenin hizmetçisi, polis 
memurlarından çok korktuğu için 
iki memur karşısında mJhakeme. 
sini kaybedivermiş gibi görünü _ 
yordu. 

- Dün gece bir bey geldi.. tey. 
zeniz hasta .. heınen sizi giirmek 

istiyor!) dedi. Bir otoya atladılar. 
gittiler. Bütün bildıklerim bundan 
ibaret ... 

IDcvamı var) 

PoJonya'nın 
politik ati 

Yazan: Ahmed Şü.krü FS~ 
Orta Avrupanın bugünkü v-" 

yeti ve bilhassa Almanya • C• ' 
koslovakya meselesi karşısııı~ 
Polonyanın durumu nedir? ~ 
şimdiye kadar çok mürekkeb lıJI• 
calnuş, fakat Varşova hükiıııı' 
tarafından takib edilen ı>oliti.k" 
nın az çok derin bir değişiıılİ 
hakkında bütün yazılmış olanlt 
ra rağmen, lıenüz aydınlanııı• · 
nı.ış bir meseledir. l\faliımdııt ~ 
Polonya ile Çekoslovakya arııs#' 
daki münasebetler mun zafll,,. 
danberi pek iyi bir halde d.J
dir, ve Polonyalılarla Çekoslo"ıl 
lar arasında emniyeti tesis iıl' 
yapılmış olan teşebbüsler şiııı# 
ye kadar beklenildiği kadar eh~ 
miyetli neticeler vermeınişıf 
Fransa ve İngiltere menfaat iş!İ' 
raklerinde hiç şüphe olınıyaJI ~ 
anlaşmaları sulhun idamesi ifİ' 
mühim bir unsur teşkil ed~ 
olan iki millet arasındaki biiti' 
suitefehhümleri dağıtmak içil' 
Varşovada ve Prngda gayret f>ll' 
fetmişlcrdir. 21 mayıs telaşı fi 
bu yüzden Çekoslovakya cuııı ' 
huriyeti üzerinde ağır basmış ~ 
lan Alman tehlikesi, dikkati e" 
ternasyonal buhranın bu husııİ 
cephesine çekmiştir. 

Bu manada henüz kat'i bit ~ 
dun ahlm.ış olmamakla her•~ 
Polonyanın vaziyeti muhtc 
bazı hadiselerin zuhuru halİll~ 
muayyen şartlar dahilinde va~ 
ihtilatları önliyecek surette ssı~ 
surette tayin edileceği umullll"' 
isteniyor. . .ı 
Varşova ile Berlin arasın"'; 

münasebetleri sarahatle görıll 

daima kolay değildir, çünkU t• 
lonyanın dış politikası bazan ~ 
derece değişiklikler geçirir. 1 ,,ı 
Polonya • Almanya anlaşrn8! 
istinad eden bu münasebeti~ 
resmen mükemmeldir; haki~ 
halde ise, ehemm1yetsiz oloıı. 

sıkıntı ve itllilf sebebleri grıı' 
çarpar. 

Polonya topraklannda AJııı" 
azlığı doğrudan do~ya nas)'0 j 
nal sosyalist propagandasındall 111' 

ham alan bir siya.si faaliyet # 
termektedir, ve Polonya mal<•" ,,, 
!arı bu faaliyete karşı çok :ıııP 1 
yakkızdır ve sıkı nizamlarla ~ 
tahdide çalışır. Yakınlarda fi} 
pılan bir anlaşmıya rağıneıı, ~ , 
manyadaki Polonya azlığı, lı ı' 
hassa kültUrel bakımdan, P~ 
yadaki Alman azlıkları dere 
de müsald muamele görın~ 
uzaktır. Bundan çılı:an gazete il' 
nakaşalan, hükQmetler arasıll JJ 
ki iyi münasebetlere rağıneıı;,; 
millet arasında pek az doS !$' 
bir hava yaratmaktadır. Dpll:.ı 
de serbest şehir Almanyaya i~ 
edilntiş gibi hareket eden ı\l 
nasyonal sosyalistlerinin faali~ 
tine karp da Polonya keıP0 

aliikasız kalamaz. Nihayet ı\::; 
turyanın Almanyaya ilhakı '!/ 
vada bazı endişeler uyandır~ 
tır, çünkü Polonya, kendi •"'~• 
yeti endişesile, Orta Avrupa ~~ 
vazenesile derinden aH\knıl•11 ~ 
Şu halde, üçüncü Rayh'IJI ' 

günkü politikasının Varşo'I'• , 
Berlin arasında bağların sıklııf 
masına müsaid olmadığını gaa;: 
ren birçok deliller vardır. p~I., 
yada, muhalefet gazetelerı . .ı' 
hususta ısrar etmek için Jıı(•, 
fırsatı kaçırmazlar. Varşov~ Jı I' 
kılmetinin harici faaliyetinıJI (J' 
ta ve şarki Avrupa devleti~ 
yakınlaşma hususunda nı• 

şekilde yeni bir temayülü. :;:; 
den güne daha sarahat kes~ il'. 
Alman tazyikinin tesirlerıJI ~ 
kurtulmak bakımından, m•.;:,, 
görünürdü. Bir Ru~ gePi"lr -'
ne ve Alman hegemony .. ,1:ı ~ 
kavemet hususunda ayni der• J 

~·fi.'" (Dcı:·amt r. 1r:l·1 ıı;::ı .. • 

-
Sağlık Kuponu ·~ 

Bu kuponun yirr.ıi taııes'tı' 
toplayıp idaremize getire:ııA• 
kuy,ıcularımız SON T t.LU il' 
F'ın birinci sınıf mütelıasS~ 
rı tarafından meccanen te ~ti 
edileceklerdir. Kupotıl~:·tif1" 
gün idarehanemizd~ dcgı§ 
mektedir. 

iz 
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lzınir fuan için . Yunanlı, mübadillere parasızı Devlet memurları ' 
vıze ver ı I ece k Af h. I 

Bur~d~n giden muhadil Yunanlılar; lh:!r~~e ya an 
~buyuk kafile halinde esas yaşa- , 
. dıkları yerleri ziyare:e gelecekler Bulunanlar" 
lst b 

1 
Dahiliye Vekaleti, müf-

ın u , Ankara, Sofya Belgrad ve Fransız teri ve yalancılar hak-
radyoları "Fuar,, hakkında bu akşamdan kında hemen takibat 

İtibaren neşriyata başlıyerlar yapılmasını bildirdi 
Bazı yerli!rde küçük büyük dev_ 

let memurları ve muhtelif teşek.. 
küler mensubları aleyhine arası.. 

ra şikayet ve ihbarlar yapıldığı, 
sonar da bu..'1larm asılsız olduğu.. 
nun icra ettirilen tahkikatla an
laşıldığı görlilmektedır. Bazan da 
muhtelif yerl~re bu kabil imzasız 
mektub göndPrenle:e tesadüf O-

20a· 
l(Ue k gustosta başlayarak 20 Ey- ı 
·~ adar devam edecek olan 
ru ~elınile! 8 inci İzmir panayı.. 
aue :Ulıkıarın-l büyük bir silr-

evam olunmaktadır. 

d:::0iınizdeu sergıye iştirak e
le h lan firmalar da ayni suret. 

1iZırlanmaktldırlar. 
'l'ren ve 

ve g vap•.ır1ard1 gerek eşya 
tı·· _erek halk için yapılacak olan 

UYijk ( :H 
lti!ıar ezuat ta, 15 Ağustostan 

C'l başldyaeaktır 
!)·· • 

gr~g~r taraftan Sofya ve Bel _ 

d evlet radyo lt"ı bu akşam
aıı t"b 

d ı are" İzınu- fuarı hakkın-
a Pro Cak pag.._ırb ne,•ıyatı yapa _ 

devltır. Aynı tar:hlcrdJ Fransız 
et rad l . 

l<ınb Yo an ve Ankara ve Is.. 
ııı ı... ra<Jyole•ı da neşriya yap

ayı ka.:;uı t . d' . Ve a k c rr .. ıe= ır. Istanbul 
n ara r:ıd;, oıar:ıe IlclJrad 

:rrakyada 

luristik 
Yollar 
Oteller 

E:ıı. 

g ırne asfalt yohnun Lülebur
•zdan 

içiıı SOnrak, kısmının ınşaatı 
edil,:;':_. Yıl bır milyon lira tahsis 

-·""i•lr. 

l'lu Yol · · 
rİstilt uzerınde mühım bir iu-
~ltııı oteı kurulması ve meşhur 
nid Ckçioğlu k~rvansarayının ye_ 

eıı ı .... _ .. 
lllııeı:ı ~ı ıçın tedktklerde bu _ 

Yet h U.Ştur, Burada Edirne vila _ 
otelle~Usl mulıas~ı büyük bir 

1. ır gazino kuracaktır. 

Bütün memlekette 
9333 frengili 
Var? • 

Bunlardan 5426 sı 
s kadın 

ıı:ııı~at Ve İclmai Muavenet Ve_ 
ıııcnıl ~on bir se:ıe içinde bütün 
delest. ~tte yaptığı frengi müca-

f! 111 teııbit etmiştir. 
ır sen .. 

tandaş e ııçnde 179 bn 193 va _ 
b· ımız frenıı muayenesine ta 

ı tutu1rn ~ -
ka.:ıııı 

39 
uştı·r. Bunlardan 5426 

933:) f 07 erkek olmak üzere 
reng"]" 

lıınrn ı 1 bu!unduğu tesbit o-
11'itur 

Yineeo . 
gi)· n bır yıl iç;nde 70a3 fren. 

ı t'<!av; l 
lem s 0 unmuştur. Frengil-

~~~ısı her yıl azalmaktadır 

radyosu fuar neşrıyalım ücretsız 
y~pacaklardır. 

Fuar günlerind2 Yunanistandan 
İzmire gelecek dört Yunanlı mü
badil ka!ilesi iç'n avizolar tcrtib 
edilmiştir. Bu gibilerden vize üç. 
re ti alınınıyaclktı r Kendileri İz
mir de sıcak bir kabul yüzü göre
ceklerdir. 

Ayrıca; yıllardaıı sonra ilk de
fa olarak Türkiyeyi zı>aret etmek 
ve eski yaşad!kları yerleri tekrar 
görmek lmkar.1aunı bu suretle 
bulan eski İzmir1i ve Türkiyelı 
Rum dostlarımız, fuar komitesi :;_ 
zaları tarafından da ağırlanacak
lrd.r. 

Hrjciyc Vekfi1ctirfliı, 1:·un.:ınis • 
tandaki Kosolo·> 1 uk'a:ımıza, Yu _ 

na =~:badiilerın'n pasaportları
nın parasız vize oLuıma~ını tebliğ 
etmiştir. 

Vakıf 
Bank 
Ku;-u/ugor 

Merkezi Ankarada olmak üzere 
Bir vakıfbank teşkıl edilmekte -

dir. İstanbuldakı vakıf paralar 

müdürlüğü teşkilfıtı Vakıfbankın 

İstanbu. şubes. haline inkıliıb e _ 

d~ktir. Ayrıca Adanada, İzınir

de, Konyada, Edirnede de Vakıf 
bankın birer şubes, açılacaktır. 

Vakıfbankın ilk sermayesi 20 
milyon Türk lirası olacak, Taşde. 

len, Tcfneli ve Karakulak gibi 
vakıf memba suları ile diğer va

kıf suların ışletllnıesi ve bunlar _ 

dan faydanılnıası hakkı Vakıf _ 
banka verilecektir. 

Ayrıca Ayvalıktaki vesair yer

lerdeki vakıf zeytinliklerle cenup_ 

taki vakıf meyvl bahçelerinin ve 
fıstıklıkların, muhtelıf mıntaka _ 

!ara serpilmiş olan vakıf orman
ların, vakıf arazinin, vakıf emlak 

ve akarların işl.otilmesi hakları da 
Vakıfbanka verilmektedir. 

Vakıfbank, imaretlerı idame, 
hayrat vazifesini görme ve salre 
gibi umumi evkaf hizmetlerinden 
hiçbirini yapmıyacak, bunların hiç 
birilemeşgul olmıyacak, hu işleri 
yine eskisi gibi Vakıflar Umum 
Müdürlüğü görecektir. 

Banka için Ankarada Osmanlı 
Bankasının yanında 250 bin lira 

sarfile yeni ve büyük bir bina 

yaptırılmaktadır. Bu bina, Anka.. 

ra borsasını da ihtiva edecek, dört 

ay sonra Ankara borsası bu yeni 
lbinasına taşınacaktı:. 

~~Lü--~ONILOM r--::- YAZAN 

~~SRET SAFA COŞKUN l 
l) E D E B T R O M A N : 179 ----

emek tnecb , . . 
Calt saııırı urıyetmde kala- evıne bıraktıktan sonra çiftliğe 

ı:ı ·ı· m .. 
ı alus . 

memnu g:tmek isteyişimden 
Yilzle n olduğunu i:rsas eden bir 

~ liemen k ı 
Dedi. a kal:.m o halde! 

······ ......... ........ .. .......... ...... ... . .......... ................. 
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'I Bir telgraf!. 
•Pıard 

an çıkan iki yolcu 
Vapurdan ikı" yol • · · b cu ınınıştı 
~~dıııı. b'rı Samı d" • · s ıgerı .. 

Uat Sad" 
ı balo sabahı hhanı 

döndüğü zaman kahyası ona bir 
telgraf uzattı: 

- Siz yola çıktınız, telgraf geL 
di. 

Yorgundu. sinirleri öyle gergin, 

asabı öyle perişandı ki, bir an tel-

grafa hiç bir mana veremedi. Ba

na telgraf kimden gelir, diye bir 

müddet afal afal elindeki kağıda 

baktı. 

Neden sonra açmayı akıl etli. 

Eğer kahyanın açmasını bekli. 

yen bakı.şını görmemı-ş olsaydı, 

belki de elinde daha bir hayli tu. 

taca"ktı telgrafı .• 

lunmaktadır. · 
Dahıliye Vekaleti, bu kabil ih

barlar hak'cında alakadarlar mü
him bir emir gondermiştir. 

Bu emird'.!, C'imhuriyet devrin
de herkesin ~iktıyetlerınE, dilek
lerine bütün du-eler :rn kapıları

nın açık olduğu gibi tekm. me
murların da 5ikiıyetleri ve dilek
leri dinleme~c amade bulunJuk
ları kayıt ve işue: olunduktan 
sonra, herhangi bir memur aley
hine yapılac:ık ihlıarın sahte ve 
asılsız olduğu tahakkuk edecek 
olursa, bizzat b'.l ihbarı yapanlar 
hakkında takibata geçilmesi, müt 
terilerle ylanrıların mahkemeye 
verilmeleri bildirilmektedir. 

Ağustostan sonra 
Üzüm ihracatı 
Nasıl yapılacak? 
İktısad Vekaleti buhu
sust-ı alakadarlara bir 

tamim gönderdi 
Memleketimizden hariç memle. 

ketlere yapılacak üzüm ihraca
tında yalnız muayyen tip çuval -
!ar kullanılacaktır. Ayrıca bu hu. 
susta mühim teferruat ta l€sbit 
olunmuştur. 

İktısad Ve.ı:a!eti, bu münase -
'betle tüccarlara b:r tamim gön -
dermiştir. Bunda. çekirdeksiz ku
ru üzümleri ihtiVl eden çuvalla
rı ngayrisafi siklet!erinin 100) kı. 
!oyu geçmiy<.Y.:e,ii bildrlmtktdr. 

Ancak, geçen sene nizamname
nin mer'iy~t mc.,kılne gireceği sı
ralarda üzümlerin artık tam~men 
çuvallanmış bulunmaları nazarı.. 

itibra alınarak, bu hükmün ma -
kable şiımil bir hüküm olmaktan 
çıkarılması düşUncesile, ek nizam
namenin birinci maddesine bir 
kayıt konul mai< suretil ~ mevzu_ 
bahs hükmün Agustos 1938 tari -
hinden itlbar2 nt1tbik edilmesi 
yoluna gidildği de lavc olunın:ık
tadır. 

Bundan sonra; mezkür torihten 
sonra elde mevcud çuval'ardan, a
ğızları içeriye kıvrılmak ve kulak 
yapılmak suutl1.e istifade edile
ceği gi<bi yeniden tedarik edilır -
ken yüz kilo ç~krdeksiz kunı Ü

züm istiab erlebilece:< olan 70X80 
eb'adında çuvalların tercih edil. 
mesi de tebliğ olunmaktadır. 

Açtı. 

Telgraf Samiden, kardeşinden 

geliyordu. 

•Pazartesi aradayım. Hür -
metler.• 

Gözlerini kırpıştırdı. Hatırasını 

yoklamağa çalıştı. Günlerden ne 
idi. 

Hatırlıyamadı: 

- Kuzum bugün ne?. 

- Pazar efendim!.. 

O halde kardeşi ertesi günü 

( .... ,) da olacaktı. 

- Hazırlıklı bulunalım dedi, 

kahyaya .. Yarın Sami geliyor. 

Yürüdü. 

Yatak odasına çıktı. Ancak fra

ğının üst kısmını çıkarabildi, pan

talonile ve ayakkaplarile yatağa 

uzandı. 

Pek uzun olmıyan bir otomobil 

yolculuğu, iki dans insanı bu ka.. 

Yörük hahsJ ve 
modernizm 

Yazan: ELİF NACİ 

Tezgahını dağ başlarına kur. 
muş, yer ile göğün birleştiği ille
rin üfürdüğü rüzgarlarda ilha -
mını bulan Yörük kızı harikalı 
balılar dokumuş. Bakıyorum, ip. 
üdai şekilleri birbirine çatarak, 
öyle mucizevi renkleri yan. 
yana koymuş, öyle akıllara 

hayret veren ahenkler vücude ıı:e
ürmiş ki asrın modem zevkinin 
yadugamadığı eserlerinde ince 
bir estetiğin gizlenmiş olduğunun 
farkına varıp da hayran olma • 
mak mümkün değildir. Şalvarını. 
sürüdüğü çimenlerden yeşilini, 

pembe topuklarının altında ezi. 
len çiçeklerden rengini ve gürbüz 
baharın şenliğinden ahengini ve 
ruhunun sadeliğinden de desenini 
alarak işlediği bu eseri, bugün 
dehtılarını dünya müzelerine ka.. 
bul ettiren modern san'atkarlar 
daha doğmadan yüzlerce sene ev. 
ve! mavi bir gök altında bu Yö. 
rük kızı iplikleri kenetliyerek, 
yumakları düğümliyerek bu ha. 
rikaları örmüş. 

Bu, modern s:ın'atın ta kendi. 
sidir. Ncscinde birçok safiyetinin 
izleri okunan bu halılar, resimle. 
ri miltclıassısların boyadığı ve 
kocaman çarklı fabrikaların ta • 
radığı transit malı değilılir. Bun. 
)ar, yurdun kızının kafasınd~n 

süzülerek kınalı parmaklarının 

ucuna kadar gelen ince bir zevkin 
şelalesinden damlıyan katrelerdir. 

Bunu dokuyan parmakların so. 
bibi, omuzlarından asağı örgü! ü 
saçları dökülen Yörük kızı ne 
Arabın sarmaş dolaş olmu~ hen. 
dcsesini görmüstür, ne de bir 131e 
bahçesinin naziri gihi· tahi'ltin 
manası okunan İran halılarından 
haberdardır. 

Onun kar~ısında örnek, ona yol 
gösteren hoca çirekli bahardan 
ba•ka bir~ey değildir, 

Bugün bir san'at eserinde ara. 
n:ın safiyet ve samimiyet bu ter. 
temiz Anadolu dilberinin doku. 
yup da tcva211Ja nyat lanmız1n al
tına serdiği halılarda ~ok zengin 
bir mebzuliyPtle vardır. 

•Eğer diyorlar safiyet ile sami
miyet hu kadar itibarlı nesncler
se çocuk resimlerinde bunların 

d::ınisk:ısını bulabilirsiniz.• 
Evet! Zaten asrın iz'an1ı san 'at. 

karı hi~ de bu acemice yapılmış 
beceriksizlikleri yabana atamıyor. 
Onlar da tomurcuk halindeki 
san'atı pekaHi kabul ediyor. Yal. 
nız iptidai!iklcrindeki giizellikler 
teknik ile kemalr erdikten sonra. 
dır ki alnını koyarak öniinde stt. 
de ediyor. fstidad ile olgunluk a. 
r,._sındaki ezeli farkı anlıyama -
mazlıkt~n gelenler, bu samimi -
yet iştivakma •maskaralık• de -
yip geçiyorlar da müzelerde bir 
Gördes halısının önünde durup 
hayranlıklarını gizlemiyorlar 

ELİF NACİ 

NİŞAN 

Tayyare hinbaşılanndan Hulki 
Gökdenizin kızı Bay~n Gökdeniz 
ile, genç yazıcı arkadaşlarımızdan 
Muzaffer Scvil'in nişan töretleri 
dün yapılmıştır. 

Yeni nişanlılara saadetler dile. 
riz. 

dar yormazdı. Lakin şu bir geceye 

nasıl sığdığına şaştığı hadiseler. 

akla hayale gelmez U>sadüfler onu 
fena halde sal'Smıştı. 

Gece öyle hır hercümerç içinde 

geçmişti ki, kafası bir kamçı to

pacı gibi hadiselerin kamçısını yi

Y'E! yiye mütemadiyen dönmesine 

rağmen bu hercüm!'rci tevlid eden 

sebepleri düşünüyor, saçma bulu
yordu. 

Mesela, İlhanla biribirlerin. hır

palamalarını, manasız kıskançlık 

kavgası yapmalarını ve .. Nihayet 
baloyu yarıda bırakıp çıkmalarını, 

vakıt geçirmek için otomobili dur

durup güneşin doğır..asını seyret. 

m.ekrini hatırlıyor. Buna da Es. 

ad Cemile ve d,ger meslekdaşları 

ile, sonra da Nataşa ile olan şaya. 

nı hayret tesadüfü ekliyor, bütUn 

bunlar el ele tut~up ateşler için. 
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~ehir me.selejeri ~o~~ 
Halkı yerlı mallara Siyasi tarziyeıer 
nası 1 alıştı rabl· ı ı· r· ı·z 1 }~:~~~t~:y~:r~.şci~~~c~~;i_i~·=rbir 

• 5uzersek dun gırtlak gıLla~.t gt.•1-

Seyyar sergilerin faydaları 
ne olacaktır ? 

nıiş milletlerin bir znm:uı sonra 
sarmaş dolaş ve can cii(cr olduk
larını görürüz. Bir uımanlm ar
kalarından kahrolsun• diye ha. 
ğırılanJarm bir mıl.ddct sonra •:ya. 
§8SID• diye karşılandıklarını i~i

diria. 

' . 

Siyasetin garip cilveleri rnrdır .• 
İtalyanlar, mütemadi~·cn So• 

yetler aleyhinde neşriyat yapııl . 
Şimdi iktisadi zaruretler So\ \ <·ı 
buğdayını methetmei:i emredi~or 

İtalyan gazeteleri bu buğdaya 
Sovyl.'I matbuatı kadar rekliinı 

yapnıak mccburiyctind~ kal ar<• 
Bizde bir darbı mesel \·ardır. 
•Dilin kemiği yoktur ama söyle. 

meden evvel dili aj:ızda bir kaç 
kere dolaştırmalıdır.• derler. 

Hakikaten daima yarını dü~ii. 
nerc.k mezürlü konuşmak krırı a. 
kıl da. 

Çünkü söylenmiş sözleri geri 
almak diınyanın en güç bir zaru. 
relidir. 

HALK FİLOZOFU 

İcinde bircok yerli mallar sergisi açılan Galatasaray liscsinın kapı.sı 
• > 

Darüşşaf akaya 
Yeni talebe 
Alınıyor Dünkü yaz•mızıla halkın hala 

yerli mallan tanımadığından bah •. 
se•miştik. Halka, yerli malı mef
humunu öğretmek için neler yap. 
malıyız?, 

Bunlar etrafında aliıkadarlarla 

görü~tük. Ticaret Odası aza5ın • 
dan bir zatin fikrın! aşağıya ya -
zıyoruz: 

SEYYAR SERGİLER TERTİB 
EDELİM 

- Memleketiınııde sergi;er yaL 
nız büvük şehirlcıde açılıyor. 

Ha~buki küçük şehir ve kasabala_ 
rımız bu sergilerden mahrumdur. 
Yapılacak iş, seyyar sergi tcrtib 
ederek, memleket dahilinde do. 
laştırmaktır Bu sergı, mahiyeti 
itibarile, yalnız ekonomik bir 
maksadı ifade eJen bir sergi ola
cak d<>ğldir. Seyyar sergi, ayni 
zamanda iktısdıi dcvletcilik sa • 
hasında, devle in yaptığı işler 

hakkında da halka bir fikir vere
cektir. 

Halk, her gün gazetelerde beş 
senelik endüstri planlarını oku -

yor. Fakat bir de be~ senelik en
düstri pliınları hakkında, halkın 

anlaya.J:ıileceği ~ekilde temsili tab
lolar terüb etmek lazımdır. 

İktısad Vekaleti sergiler mıidi
riyeti, bu vazifeyi pekala ifa E:de
bilir. 

Seyyar sergi fikr;, ilk defa O

larak ortaya a•ılan bir fikir d"ğiL 
<lir. Bu fikri tahakkuk ettirırek 

güç bir iş değildir. Boyle bir ser
giyi demiryolln:ı r,üzerg".ılıında 

açmak daha koby olablir. Nite -
kim Maarif Vck1.letı, altı yedi se

ne evvel kültürii yaymak maksa. 
dile, bu tarzda seyyar bir ~~rgi 
tertLb etmişti. Yini! bu mahiyette 

olmak üzere bir sergi tertib et -

mek, yalnız sanayimizi propagan

da etmiyecek, ayni zamanda Türk 
inkılabı hakkında halka tekrar 

de yanan kafasında hora tepiyor
lardı. 

Canını sıkan taraf tanınmış ol

masıydı. Esat Cemille ve gazeteci 

arkadaşlarile karşılaştıktan son

ra bunu gayet tabii bir netice ad

detmek lazımdı. Llıkin şu baloya 

ne derneğe gitmişti. Kendi ken
disine sorU)'Or bunu .. 

- Peki!. 

Deyişine şaşıyor. Sonra İlhan 
gözünün önünde canlanyor. Niha

yet güneşin mor kaftanlı dağ -

!ar ardından çıkarken genç kızın 

bir kor parçasını andıran avuç

larile elıni tuttuğu, otomobilde ba 

şını omuzuna dayıyarak; baloda 

kendisine niçin luddetlendiğin! 

sormasına karışık olarak: 

- Bunu anlamalıydınız, anla

malısınız, Suat bey! 

Dediği aklına geliyor. 

canlı bir fikir verecekti>. 
Böyle bir sergi tertıb edıldıği 

takdirde Ticaret Odası sanayi bir
liği, fabrikatörlerın Lüylik yar -
dımları da dokunabıcır. 

! Şehid ve yetim çocuk
ları nrasında bir müsa

baka açı'ıy@r 

Seyyar yerlı ın~llor sergisi ter
tıb edilemez mi? Bu fkır hakkın
da bir iki fal)rikatorüınüıün de 
fikrini sorduk. Bir çorap fabrika
törü dyor ki 

- Böyle bi~ sergi tertib edildi. 
ği takdirde Ana dol ud~ mallarımı

zı tanıtmış olııru~. Halbuki Ana
dolunu en hücra köselerine kadar 
mallarımızı tanımak için fahri • 

kalarımızın teşkilat yapmal~rına 

imkan yoktur. He!" fbrika, yalnız 
başına bu işi başar~maz. Fabrika
törler bir araya geıere'<, aramızda 
Anadolu için ::ıır teşkılar yapabi
liriz. 

Tıraş bıçağı yapa:ı b.r ımallıt
hane sahibi diyo= ki: 

- İmalaUıanemın ka.irosu pek 
dardır. Bütün l~ierim lkı katib ta
rafından görC.lür. Halbukı Ana_ 
doluda mallarımızı tanıttırm~~ i
çin bir ajana ihtiyacım var. Fakat 
bu ajanı tedarik ede:ek vaziyette ' 

değilım. Boy!e hi~ seyyar sergi , 
tertib edilırsc, t:;.bıi bunun masra
fına iştirak edebilirim. 

Görülüyor l<i İstanbul fabrika. 
törleri Anadolunun en küçük ka
sabalarına kadar mallarını tanıt. 

mnk için heniız kendi başlarına 
bir teşkilat yapaman-.ışlardır. HaL 
bııki küçük sern•aydi fabrikala. 

rın bu işleri başarmasına imkan 
yoktur. Bu kiiçük fabrika!Orler 
bir araya geler~l< seyyar sergi gı_ 

bi bir teşkilat yapmak suretile, 
mallarını Ar3dolıınun en küçük 
kasabalarında bile teşhir edebilir
ler. Ticaret Odıln-ınııı, Sanayi 

Birliklerinin hun:ar etrafında 

meşgul olmaları liizımdır. 

B. A. 

Evvela manasız bulduğu kıs.. 

kançlık kavgalarına manasızlık 

dışında bir mana vermeğe çalışı

yordu 

Hayır, gözünde beklenmiyen te
sadüfün karşısına çıkardığı Nata

şa yoktu. 

Tanınmış olmasından dolayı 

duyduğu üzüntü ikinci planda ka. 

lıyordu. Yalnız zihni İlhanla meş

guldü. 

Filim yalnız bir sahneyi göste

riyordu . 

O sahnede de yalnız iki artist 

vardı. 

İlhan ve kendisi .. 

Ellerini ensesinde kavuştı.1rmuş 

yatağın içlnde, gözleri tavanda ge_ 

ceki vak'alar seyrediyormuş gibi 

hareketsiz duruyordu. 

(Devamı var) 

Darüşşafakaya talebc kayıt mıı 
ameles• Temmuzun 1~ inden ba -
layacaktır. Kayıt ışi Ağ"~:>tc.sun 

15 ine kadar devan rdecek ve 15 
Ağustosta kayıl!ar kapanacaktı 

Mcktebe alınacak talcbelerd 
aranacak şartlar şunlardır. 

Anadan, baabdan ve• a yalnız 
babadan mahrum ve muhtaç c up 
da bu yıl ilkokulun dördüncü sını 
fına terfi clrr.iş, yaşı ond , ~ağı 

ve on üçten yukarı olmamak 
Bu şartları ha"z t.'H.lar arasıı:. 

da Türkçe, kıraa~. iml'ı ve hcsalı. 
dan yapılacak miısabaka imtı ıa
nını k1.anMak. 

Müsa'l:ıakayı knan.ınlar lı •ın

da çnkikcek kur'ayı bo~ çekme -
mek. 

Bu şartları haiz olan narnzPd -
' ler, paazrtesi, ~ar~amba, cuma, 

saat 17 ye kadar mektebe müra
caat etmelidirler. 

Birimizin deröi 
Hepimizin derdi 

1 
Harem ve Salacakta o
turan mem:..r ar iti ri· 
ne geç bırakılmamalıdır 

Harem ve Sa'.ncı1' iskelele. 
ri civannda oturan me,nurlar. 
namına Bayan Şekürcdeıı al. 
dığımız lıir 1ı.~ı:•ubd11 şiıyle 

denilmektedir.ı. 

cJ:iizler, işleri başında saat 
sekizde bulwıması için Harem 
iskelesinden sabah yedıde ha
reket eden ilk vapura bınmek-

teyiz. Bu vapur Salacak ıskele. 
sine uğradı!<! rn sonra Koprü
ye yedi buçukt1 gelmesı icab 
eylerken mezkCıı· vapur Üskü
dar iskelesine de uğrattırılarak 
Köprüye ancak sekiıc çeyrek 
kala yanaşmaktadır. Jlalbukı 

Üsküdar iskeicsındcn Köprıiye 
7,10 ve 7,20 ge~e iki vapur ol. 
duğu halde Harem ve Salacık 
postasını yapan vapurun da 
Üsküdar iskclestni? uğrat'ırı'a
rak yediyi yirr_ beş ge:;c beş 

've onar dak;ka fasıla ile üç va
pur hareket ettırilll'>ektedir. 

Harem ve Salacak civarında o. 
turan memurlardan bır kısmı. 

nın vazifelerine bu yüzden ge_ 
cikmekte olduk:arı gözönüne 
alınarak mezkür vapurun So-

lacaktan Üsküdar iskelesine 
uğrattırılmı:•arn1< doğru Köp
rüye hareketin•n temln;ne Şir • 
keti Hayriye direktörlüğü nez.. 

dinde teşel~·üsatta bulunulma
sını rica ederim.• 

Son Telgrnf: Yaz mesa• sa • 
atınin ilk tatbı~ haftasında 

Ha em ve Salacak ile civarında 
oturan memıı !arın karşı;aştık. 
~u mühim gecıkmeyi bir an 
evvel önlemPsıni Ş:rketi Hayri. 
yeden eh~rr.mıv•tlr tem .. nnl 
ederiz. 
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enizinde .. Bti yaz Fransaya 
Gelen turistler 

HIKAY~ 

Sekiz günde 17,000 
Amerikalı 

Po bıyı lı dam 
Yazan: File 

Cin/ilerin mukavemetini artırmak 
1937 de Frans'ly~ 900,000 turist 

gitmişti. Bunların bıraktıkları pa
ra da 3 buçuk milyardı. Fransa ti
caretinin 18 milyar frank olduğu 
dikkat nazara alınırsa bunun yüz
de 20 sini turizmin temin ettiği 

anlaşılır. 

cDün akşam yine çardağın al
tında toplanmış bizimkiler tam 
şarkı söyleyip eğleniyorlarken yi.. t 

için Fransızların yardımına ne •O pos bıyıklı herif• gelerek 
ahenklerini bozmuş. Bağırmış, ça
ğırmış nedir bu adamın elinden 
çektiğimiz?• diyorlardı. olmak • 

manı 
•• uzere ... \ 

Japonların haynan adasını 

Bu sene burniktarın daha ziyade 

artacağı muhakka.J.tır. Çünkü yaL 
nız son hafta içerisinde 19,000 A
merikalı gelmiştir. 

Ecnebilerin Frnsaya gitmeleri -
sebebi otel fiatlarında yapılan ten.. 
zilat ve her hususta gösterilen ko
laylıktır. Sonra, Avusturyaya gi
den turistlerde bu sene Fransaya 

gitmektedirler. Büyük ve küçük 
oteller dolmak liz.?redit. 

Köy halkı toplanıp hakkında 

mazbata yapacaklar. ·Bu pos bı.. 

yıldı herif• diye çağırd>kları fakat 
bir türlü kimsenin henüz daha is.. 
mini bile öğrenemediği bu adam 
Adeta köyün ba~ın:ı Rabbani bir 
belil. gibi geldi, musallat oldu. Çeş
me başında şakalaşan çocuklara 
karışır, bağlarda neş'eli köy kızla
rının şevklelrini kırar, ağlıyan ço
cukları susturmaları için kapı.. 

!arı çalar. •Pos bıyıltlı herifin• 

-
işgal etmeleri ihtimali var mı? 

Uzak Şark vukuahnın geçirdiği 
safhalara bakılırken nazarıdikkati 
celbeden mühim bir nokta vardır: 
Fransa _ Japonya münasebatı de
ğU,ti Esk:."i gibi kalmac!L Fran -
sızlann elinde H l!vH Çini var. 
Hindi Çini ile Cenub. Çinin ara
sında bulunan H9)'11an adasının 

Japonlar tarafından işgal edilece
ğine dair çıkan sözler Fransızl:ırı 
liıkayıt bırakmam\ştır. Çin ile O

lan ticaretlerini devam ettirmek 
istiyen Fransızlar, böyle yol üze
rinde mühim bir mevkiin Japon
ıarın eline geçmesi ihtimali ilerisi 
için çok düşünülecek bir mesele 
olmuştur. Onun çin gelen haber
lere göre Fransızlar daha çabuk 
davranarak Hindi Çiniden birta
kım kuvvetler göndererek Hay -
nan adasının cenubunda, Çin de
nizinde bulunan küçük adalarına 
yerleştirilmişlerdir. Bunun, işgal 
demek olmadığı söyleniyor. Hay_ 
nan adasının hiç bir devlete geç.. 
miyeceği, yalnız Çinin elinde ka
lacağı, bu takdirde adaya Fransa 
tarafından da el atılmıyacağı 1907 
Fransa - Çin muahedesile karar
laştırılmıştı. Hall:ıuki şimdi ada -
nın Japonlar tarafından tehdid e-

dilmesi karşısınd~ Fransa da cL 
vardaki küçük adalarda kendine 
göre hır vaziyet 3Jmak istemiştir. 

Geçenlerde Ja!Jonların Haynan 
adasına asker çıkaracakları riva
yeti üzerine Fran•2 hükümeti İn
giltercye müracaıt etnı i ~ ve: 

- Eğer, demı.ştı, Japon,!ar Hay
nan ad:ısına as!{er çıkarırsa onla
rın çıkardığı asker kadar Frnsa 
da oraya kuvvet çıkarmış olacak.. 
tır 

Bunun üzerinP Londra, Paris, 
Tokyo arasında muhabereler oL 
muştur. Haynan adasının ileride 
ne hal alacağı meselesi yalnız 

Fransayı değil, İngiliz İmparator

luğunu da alakadar etmektedir. 
Bu ada, Fransanı" elinde bulunan 
Hindı Çiniye karşı hakim bir 
mevkide olduğu gib! İngilizlerin 
e!mdeki Somatr.ı ile Borneoya 
hiıkım olmak üzere yol üzerinde 
bulunmaktadır. Sonra yalnız bu 
kadarla kalmıyor: Şarkı doğru i. 
terleyince de Filipin adaları var 
ki burası da Amerikalılara aiddir. 
Haynan adasının cenubundaki a.. 
dlaı a Fransızlar tarafındn böyle 
bir kuvvet göndcrilmeSt Tokyoda 
merak uyandırmı*'.ır Fransızlar 

ise buralara kuvvet çıkarmakla 
ne siyasi, ne de askeri bir maksad 
takib edilmedığıni sö~ lüyorlar. 
Ya.nız o sularda yolculuk eden 
gemılcre yol göstermek üzere fe_ 
nerkrin 'nuharaz,ısı içni böyle bir 
kuvvet cıkarmıva lüzum görül _ 

karışmadığı şey yoktur. 
Rüşdü Aras ve Piyerl0- . - Ben bu köye sizin zırıltınızı 
ti'nin hesab pusulası dinlemeğe gelmedim. Başımı din

Iemeğe rahat etmeğe geldim. Size 
Pari Suvar'dan: kanun namına söylüyarum. Bir 

.., 

cTürkiye Hariciye Nazırı Bay d f dalı ·· · · K 
Rüşdü A.-as'ın Fransada birçok h:!~. a gormıyeyım. arışmam 1 uyumalı. Kanun namına söylüyo- kendisini isticvap etti. KendlsiJ'ill 

Fransız dostları vardır. Tehditlerine daima kanunu si- rum. Dediği işitilir. Bazıları bu eski bir zabtiye onbaşısı oldutııJ1u 
cGeçenlerde, Parısle Türkiye per yapması köy .halkını örkütmü. acaip ihtiyarın acaip emirlerine anladı. 

Sefaretinde v~rilen bir ziyafette yor değildi. Kimdi bu? Ne iş ya_ karşı tuhaf bir inkiyadb Himba _ O akşam kahvede de toptanal' 
dostlarile görü;ürk211 eski bir iL par? Niçin vatandaşların hürriye- !arını söndürdüler, bazıları da: köy halkına komiser vaziyeti ali' 
tifeden bahsile: cBir Türkten da- tini tehdit elmeğe kalkışır? Bol - Kim oluyormuş o? Dediler. !attı. 
ha kuvvetli ne va~dır? - İki Türk> konuşan, kaşları çatık, çenesi dü- amma yine ses çıbrarnadılar NL - İtiyad. dedi. Kolay 1<0iaf 

derler. Fakat '-enı·m fı.krlme ,,0··re şük, bu asabi ihtiyardan bütö.ıı vazgeçmek kabil değildir. " " k.. h hayet iş zabıtaya aksetti. Zaten 
oy alkının çektiği nedir? Al••kınlık insanın iliklerine Jc• bir Türk, bir Fransız denilse daha dedi kodusu kulaklarına kadar ge_ -. 
Hep birleşerek aleyhinde maz.. dar ış· !iyen bir huydur. Ve ca' 

doğru olur . .> demiştir. bata yapacaklar. Yapacaklar anı.. len komiser pos b•yıklı ihtiyarın 
•Bay Rüşdü Aras Fransız ede- ma zamanını bekiıyorlar. evine geldi. Kapıyı çaldı. çıkmadıkça yerleştiği yerden 1'~ 

biyatına vakıftır. Ve Ankaradaki Akşam oldu mu? Yolda rast gel- Pos bıyıltlı ihtiyar: pırdamaz. 
bur .. osunun u··ze·ı·n,•n Pı"yer Lot"ını·n d"ğ" k d ğ h k - Kı"mdır· o•. Kimdır· benı·m ka- Bu adam eski bir zabtiye çavıl' 

Asri vesaitle mücehhez bir Çinli bölüğü saclakat yemini esnasmda 

müştür! .. 
İşte Fransa_ Japon münasebah 

bu gibi lıAdiselerle son zamanlar
da bir kat d:ıha nazikleşmiştir. 

Tokyoda bulunan Avrupalı mu -
bahirler bu vaziyetten etraflı bir 
surette bahsediyorlar. Japonların 
haroe başladıktan sonra elde et -

böyle ilerlemesi karşısında ise Çin • u~ ı 1 a ına, çocu a ay ırıyor. el' 

k te el yazmasını havi bir kag"ıt vardır. - Haydi bakalım evlerinize.. pımı çalan? Ne is.tiyorsun efendi? şu imiş. Devrinde astığı astık, 1' bugün şiddetli bir mu aveme 
hazırlanmıştır. Mukavemetini de Bu ves~anın hikayesi pek garıb- Ne dolaşıyorsunuz? Güneş batınca Komiser: tiği kestik olduğu için Mla de"aJll 
göstermektedir. Öyle ki Japon _ dir : karanlık olacağını bilmiyor musu- - Sizinle biraz konuşmak istL ettiğine kani olduğu vazifesi~! 
yanın 'bu harbi istediği zamanda •Piyer Loti( Beyoğlu lokantala- nuz? Sokaklarda işiniz ne? Herkes yorum. Biraz teşrif eder misiniz? yapmakla kendini mükellef add"' 
ve istedi"' gibi ne vakit bitirebi.. evine çekilmeli, kanundan korku. dedi. diyor. Ve kanun manıs· ı· ı"le nel 

• k.,. k t "dd" d rının birinde yemek yemişti. Gar_ nuz yok mu sizin? 
Jecegini mse es rp ı ıa e e - Humurdana humurdana kapıyı önüne rast gelene karışıyor. son hesabını getirdi. Fakat tam 
mez. Çin mukavemeti o kadar Hiç kimse de ona sormağa ce- açtı. Aradan bir kaç gün geçti. Ar~ 

.k 1 parayı vereceği zaman çantasını t d · k" N b ? Be " kuvvetlenmiştir La in ne o ursa sare e emıyor ı: - e cesaret u. nim kapı.. mahallelerde çocuklar askeri'" 
1 evde unuttuğunu gördü.. hesab S k ? S · ı - ı olsun bundan sonra Çin mese e _ - en ne arışıyorsun. enın mı ça maga nası cesaret ediyor- oynuyorlarmış. Mekt..,lerinde öl• 

. d Japonyanın ehemmı·yetıı· puslasını imzalı yarak bıraktı. ne vazifen? d:yemiyordu. sun uz•. .,. ,.,,. 
sın e rendikleri tarih dersine göre ,. 
surette bir mevki aldığı meydan.. •İşte Bay Rüşdü Arasın bUro- Bir akşam yine onu evlerin ka- Kanundan korkmuyor musu- cuklar, padişahı tehzil eden I>~ 
dadır. Japonya, Çindeki mevküni sunun üzerinde bulunan bu hesab pısını çalarak: nuz? . ~ 

b k - b puslasıdır... - Işıkları söndüı ünüz. Herkes Komiser son derece sükünetle oyunla meşgullerken bizim 
hiç bir zaman ıra acaga enze - bıyıklı amca çocuklardan biril'' 

=~~~;:,~:;e~ç::eJ;:z~~~~:J:~ M O N TEK A R L O D 0·.. N u·. Şu·. -yakalamış. - Seni gidi beni bilmez yuıno'' 
Japonya, Çinde harbe girişmek.. 

le ilerisi için büyük bir politika ------------------·! cak seni. Padişah efendimizle a_~ 
takb etmektedir. Bundan sonra • ediyorsun ha kanun korkunuz y~ 

Japonya. Asya kıt'asında büyük Bı·r lngı·ıı·z·n o"" lu"" m.. , I ld musizin?diyehumurdanarak.,,,, 
bir rol oynamağa hazırlanarak bu 1 u m es e e o u vallı yavrucağı kıskıvrak bağ1" 
rol için de Çin merkez olacaktır. mış, ayaklarına taş bağlamış. 
Fakat istikbal için Japonların bes.. Londra gazetelerinde okunduğuna göre Niste o geçe Benete benim oturduğum ote- Çocukların avazı çıktığı kad,ı 
!ediği eIIM!llerin hududu çok ge _ geçenlerde Con Benet isminde yirmi üç yaşla- !in katında yatmasını söyledim. Çünkü tekrar bağırmaları üzerine etraftan yetl' 
niş görünmektedir. Japonlar As.. rında genç bir İngiliz Fransanın Nis şehrine git- Montekarloya dönmek için vakit geç olmuştu. şenler çocuğu pos bıyıklı adarıııt' 
yada Çine yerleştikten sonra göz.. miş, orada oturduğu ntelin birinci katından O da teklifimi kabul etti. Benim tutmuş olrlu- elinden kurtarmışlar, kendisini dl 
!erini daha uzaklara dikeceklerdir. pencereden düşerek yaralanmıştı. Kendisi ıılı- ğuın dairede bir odada yatmak üzere kaldı. karakola teslim etmişler. 

Bir zamandanhcri Avrupa maL narak Montekarlodaki hastahaneye götürül- Sııat sabaha karşı arlık üç oluyordu. Sabııhle· O hala Emniyet ınemuruııııt' 
d b .. 1 b" müş orada ölmüştür. yin saat 4 buçuk sularında idi ki yanımızdııki elinde çırpınıyor· 

buabnı çok meşg-.ıl e en oy e lr Con Benete bakan dostu bir hekim onun . · 1 
IIM!sele vardır. Uzak Şark işlerini odalardan birinden bir gürültü duydum. yata- _ Hainler efendimize suii<'!,, 

lıalini şöyle anlatıyor: <•ımd k Jkt Etr f d' J d' n· b k ro· takib edenlerin dediğine göre Ja. " an a ım. a 1 ın e ım. ışarıya a • ediyorlar diye ter ter tepintyo 
miş oldukları muvaffakıyetler il- ponların emelleri yalnız Çine yer- - Kendisini hastahıı:neye kaldırdım. Ka- tım. Bir Pencere açıktı. Benetin balkona çık· Komiser gülümsiyerek: 
zerine Çinde bir takım geniş yer- rım, kız kardşirn ve bir ltalyan musiki şinası mak üzere pencereyi açtığını zannediyordum. ""' 

1 k b 1 b ·1 !eşerek oradaki zengi nmadenleri - İtiyad! dedi. En götü, en!<<>'' !eri ele geçirdi er i ura arın ı - da beraberimizde olduğu halde Con Benet ile Hakikaten Benet bir pencere açmış, fakııt bal- r# 
hassa maden iti.barıle olan serveti çıkartıp işletmekten ibaret kalını- birlikte yemek yedik. Montekarloya gittik. son- kona gidecek yerde aşağıya düşmüştü. Doktor ne huydur. Kolay kolay vaz g 
pek mühimdir. Çinin Pekin, Nan.. yacaktır. ra tekrar Nise döndük. Benet eskiden sine ile İtalyan musiki şinansının poli! tarafın- lemez. 
kin, Çinan, Çintao, Şanghay gibi Japonların cCenub adaları• de- macılık ederdi. Kendisini Londrada tanıdım. Son dan malumatlarına müracaat edilmiştir. Neti- Ve nihayet onu bir akıl doıctı>-
bellibaşlı şehirlerı Japon bayrağı dikleri yerler de vardır. Bundan zamanlarda bir şirket teşkil etmişti. Babası da cede bunun hakikaten kaza eseri olduğu anla- runun nazaretine tevdi ettiler. 
altında bulunuyor. Japonların (Devamı 7 inci .:ıhifemizde) bir kumpanyanın başına geçmişti. ~ılmıştır. FlLE 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~-~-.-...-~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!!!!!!!!~~ .......... !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!~"""""1!"!!!!!!!!'.!~ ......... ~ ......... ----~~ 
Hefik bu resme baktıkça içlendi; hüviyetini, ben 

!iğini, iradesini kaybetti; gözleri nemlendi, gazetede 
olduğunu unuttu, işini unuttu, şuursuzluğuna mağ
lüb oldu, heyecanı arttı. Sonra, FerhundPnin seda
cngiz hüviyeti burnunun ucunda tüttü, gözlerinde 
yalr.ıı Ferhunde, damarlarında yalnız Ferhunde, 
vücudilnün bütün zerratında yalnız Ferhunde ... O
nun gözleri, onun sıcak kanı, onun aşkı büyüdü, do
laştı, hakim oldu. Daha sonra, kolleksiyonu kapadı, 
şidd:>tle masanın üzerine çarptı, kalktı, fesini başına 
geçirince odadan çıktı. 

Bu çıkış bir tek adamın gözünden kaçmadı: YL 
ne g~r.ç ve narin yapılı ressamın. Nadi. başını çe
vird:, boynunu iğdi, çift gözlüğünün altından ve 
Refiğin arkasından uzun uzun, manalı manalı bak.. 
tı ve kendi kendine söylendi: 

- Ne oldu, böyle bu çocuğa?. 
••• 

Sirkeci _ Topkapı tramvayı. Biletçinin çatlak ve 
yorgun sesi: 

- · Tevekkül hamamı. .. 
Bir kaynaşma. İnmiye hazırlık .. : 
- Hanım dursana ... 
- A ... A ... Ayol ayağıma bastın!. 

- Aman Yarabbi Allah sağlık versin, Bu ne 
kalabalık. Mahşer yeri! ... 

- Tuu ... Gördün mü belayı. Medihayı Aksa -
rayda bırakmışım! ... 

Edebi Roman 
No.41 

- Hanım hanım ... Yolu kapama ... 

Siyah çarşaflarına sıkısıkıya sarılan kadınlar, 

Öksürüklü erkekler, babayani gençler. Onların ko -
nuşmaları. Onların birbirlerini yarıp geçişleri ... 

Refik Necati tramvayın durmasını beklemeden 
arabadan atladı, Haseki caddesine saptı. Uzun ve loş 
bir sokak. Tenha. Hastahanenin bir hisar gibi yükse
len yan duvarı. Basık, tahta, karanlık ve yeşermiş 
evler. Haleti ruhiyesinde değişiklik yok. Hiç mi biç!. 
Matbaadan nasıl çıktı?. Yine öyle. Taşları çakıl Çll

kııl kaldırımlar üzerinde ayakları dolaşa dolaşa hızla 
yürüyor, sabırsızlanarak yürüyor, heyecanla yürü.. 
yor. Bir tek merakı var: Görmek! Sevdiği kızı gör
mek, Ferhundeyi görmek, hemencecik görmek! İra
denin sevki budur, gönül bunu isitiyor. Görmezse 
çıldıracak, görmezse ciğerlerini kavuran boğucu ha.. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

va beynini uyuşturacak ve ... Belki bir duvar taşına 
bile tutunamadan küttedek sokağa düşecek! .. 

Yolun ortasına geldi. Duvarın kıyısından yürüyor, 
Bir kıvrıntı var. Dönecek, biraz daha yürüyecek ve 
caddeye çıkacak. tam, bu köşeyi dönerken ansızın 
durdu. Karşısına bir kadın çıktı. Birer adım daha 
atarlarsa birlbirlerine çarpacaklar. Refik, ayak bu_ 
runlarının ucuna bakan gözlerini kaldırdı, kadına 

bakmasile, kirpiklerini yumması bir oldu. Göğüs gö_ 

ğüse geldiği kadın: Ferhunde!. Ferhunde de şaşırdı. 
Hazırlıksız bir t~sadüf. İkisi de dalgın, ıkisi de hü
zünlü, ikiı.i de mütereddit. Bir saniye, böyle biribir
Jerinin yüzüne bakmadan karşılıklı durdular. His
ler bir. Refik ne söyliyeceğini hemen nasıl bulamı.. 
yorsa genç kız da bulamıyor! Hangisinin daha evvel 
söylemesi !azım?. Ne söyliyecek? ... 

Refik, Göz kapaklarını ikinci defa kaldırıp ta 

Ley !asının peşine düşüp koşan mecnun gibi FerhOP' 
denin yüzüne baktığı zaman gözlerinden bir darıı1 ' 
yaşın aktığını ve y.Jıaklarının morardığını hisse11~ 
Ruhların bir ande şiddetle iştiraki. Genç kızın °. 

·1d' melül bakı~ları sulandı, yanakları kıpkırmızı kesı 
- Nereye böyle Ferhunde? .. 
Ferhunde, ince, yaslı ve titrek bir sesle cev•P 

verdi: 
- Gidiyorum .. 
Refik, anlıyamadı. Nereye gidiyor? .. Şöyle di~; 

katle genç kıza baktı. Tuhaf. Her vakıtki gibi dd' j 
Arkasında hasta bakıcı elbisesi yok, manto var! J>s~~ 
mantosu. Kendini denize attığı günkü mırı;ıto. Si:Y'J 
manto. Sonra, elinde büyücek bir çanta ve koJun°~ 
altında küçük bir paket. Bir defa daha sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? .. 
Genç kız, büsbütün kızardı, gözlerinde birike~ 

yaş damlaları çoğaldı: 

- Hastahaneden çıktım. 
Refiğin hayreti arttı: 
- Ya!.. Hastahaneden çıktınız ha .. 
- Evet ... 
Ferhundenin sesi gittikçe kısılıyor, yüzü mor•rı• 
- E peki nereye gidecektiniz? .. 

yor, gözleri irileşiyordu: 
- Bilmiyorum ki.. Kendime yeni bir iş araY'fY 

cağım. • 
- Demek bir başka iş bulmadan hastahanedcJI 

ayrıldınız ... 

• 
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D D ILE:NC 
Çocukların esrarını keşfetmek 

en müşkül bir meseledir. 
Bu hastalığın önüne geçilemez mi 

Yazan : BEDi GONDOZ 
Onlar k. . 

k · . • •mı yırtık bir pabuç ile 
•nıı tas 

'ile ci nıası kopuk bir takunya 
to k ~ara dumanlarından ve ispir. 
rUın ° usundan buğulanmış bod. 
a'·' nıeyhanelerinde bahçelerde 
~ag~e ' ' 

de dol n veya gelmiyen her yer. 
aşırlar. 

EI!erind 
•\'en. h e nane şekeri, ıkaramela, 
iğne ı . ayat., firkete ve çengelli 
Yara~ıbı meyhanede hiç bir işe 
lirler 'Yan mallarını satmağa ge. 

Yaşları 0 .. 
Yan n uçten yukarı olma. 
ed . ve satıcadan ziyade dilenci 

asııe: 

- Efe d' a n ı amca ne olur? Alsan 
.. '!'. ~ıyazile yana•ırlar 

U\s .. 1· ' • 
rekterdu u kafalardan, yufka yÜ-
çOCukt en sadaka dilenen bu avare 

ar kimdir• 
Bunların · 

lllıUır? anaları, babaları var 

l<.endi 
kada 1 Yaşlarındaki mektep ar. 
nu v! arının mışıl mışıl uyuduğu. 
!erde ~:c.ıli rüyalar gördüğü saat. 
lik ka ışret masaların.dan mete. 

Plllak · · k' tılcıar ıçın ırli ellerile uzat. 
ı nane şekerini mutlaka size 

serseriler sürüsünün iç yüzünü 
öğrenmeğe çalıştım. 

Benim gibi bir çok kimselerin 
de merakını celbeden bu meslek 
cidden acı ve yüz kızartıcıdır. 

Ne kadar düşünseniz bir ana. 
nın niçin çocuğunu dinlendirdiğine 
vereceği cevabı tahmin edemezsi. 
niz. 

Bir kaç günlük tetkik ve yaman 
takibe rağmen bunların iç yüz. 
!erini öğrenemiyenler az değildir. 

Küçük dilencilerden çok fazla 
şikayetçi olan bir arkadaşım: 

- Muhakkak bu çocukları idare 
edenler bir şirkettir. dedi. Belki 
bir latife olan bu sözler her halde 
nazarı dikkate alınabilir. 
Aşağı yukarı meslek haline gi. 

ren bu işin esrarını öğrenmek he. 
vesile bir gece Beyoğlundaki bah
çelerden birine girdim. İçimden: 

- İnşaallah bir kaç tanesi bir. 
den gelir. Diyordum. Kenarda bir 
masa seçtim. Daha oturmaya va. 
kit kalmadan küçük bir çocuk 
karşıma dikildi. 

Elinde tuttuğu kutunun içinde 

yen, ciddi bir diplomat gururu ile 
kestirme cevap verdi: 

- Yalnız orada karamela sata. 
cak değilıniya. 

Sinirlendiği bakışlarından belli 
oluyordu. 

Kendisine on kuruşu verdim. 
Parayı alır almaz gözden kaybol. 
du. 

••• 
Gece yarısı.. Beyoğlunun ka. 

ranlık sokaklarından biri. İki kü. 
çük çocuk konuşuyorlar: 

- Ulan enayi Besim amca he. 
sabı bilir .. 

- N erden bilecek elli kuruşu 
buraya sakladığımızı. 

- Her akşam iki liradan fazla 
para götürürıken bu gün eksik pa. 
ra görürse kızmaz mı? 

Biraz daha dikkat edince çocuk. 
!ardan birini tanıdın. 

O, arkadaşına yarın sinemaya 
gitmek, yemiş almak için elli ku. 
ruş saklamayı tavsiye ediyordu. 

Devamı 7 inci sahifemızd.-

Çocuğun midesi!. 
Sanki hırdavatcı dük
kanına benziyermuşl. 

İngiliz gazetelerinde okunduğu. 
na göre İngilterede bir hastaha • 
nede üç yaşında, Klark isminde 
bir erkek çocuk, kendisine bak -
makta olanların son derece mera. 
kını celbetmektedir. Bu küçük ço. 
cuğun hastahaneye getirilmesi ve 
orada tutulmasının sebebi, kendi. 
sinin tehlikeli bir merakıdır. Bu 
çocuk, ne bulursa ağıma atıp yut. 
mak mera1cındadır. Çocukların, 

böyle birtakım şeyleri yutmak 
merakı vardır. Fakat Klarkta bu. 
nun son derecesi görülmektedir. 
Hastahaneye alındığı bir hafta 
zarfında çocuğun muhtelif suret. 
le yapılan muayenesi neticesinde 
23 türlü şey yutmuş olduğu anla. 
şılmıştır. Bunlar, yüzük, düğme, 
küçük çivi, firkete gibi şeylerdir. 
Çocuğun boğazından aşağı giden 
şeyler arasında yüksük te vardır. 
Annesinin söylediğine göre ço -
cuğun bu merakı başlayalı epey 
zaman olmuştur. 
Çocuğun babası ölmüştür. An. 

nesi başka bir kocaya gitmiştir. 

Üç y~ındaki Klarkın en son ma. 
rifeti, üvey babasının ceb saatinin 
camını çıkararak bunu yutmak 
olmuştur. Bunun üzerine çocuğun 
hastahaneye götürülmesine ka -
rar verilmiştir. O h13tahanede da. 
ha böyle birtakım çocukların da 
bunları yutmuş oldukları şeyleri 

çıkartmak için oraya getirilmiştir. 
Fakat Klark bunların hepsinden 
üstünü çıkmıştır. Hekimler için 
yeni bir tedkik mevzuu olan bu 
çocuk, sağlam bir haldedir. Çivi 
bile yuttuğu hald~ bir şey olmı. 
yan bu çocuk, şimdi İngiliz gaze. 
leleri için bellihaşlı bir mevzu 
teşkil ediyor. 

... - Adam başına •• uc 
' 

& .. 
Urnıek . 
ı:ı ısterler 

. Unlar h . 
tın •" er halde Tevfik Fikre. 

"'Y k· heıe Sizi ıınsesiz, avare çocuklar, 
fil Yavr er, hele sizler!. dediği se. 

Ular olacak. 

G ••• 
" ece Yarıs . 
"•Yoğtu ına beş on dakika var .. 
ispirto k nun Yan S•Jkaklarındaki 
ği nıeyb okusunun her yere sindi. 

"·· anelerden b" . vueUdl ırı.. 
oldug- arının yüzde yetmişi su 
l u malum 1 
arın r k 0 an alkolik insan. 

k a :nın Uru b ve şarabın tesirile 
arut h 1. 

saatle· a ıne geldikleri bir 
e ' Yırtık b ntarı]ı pa uçlu, yamalı 
dan farkve saçları örümceık ağın. 
d sız Yed· ·ı a küç . k ı ı e on Yaş arasın. t u b • 
ııttu . . ır kız çocuğu elinde 

u · .k, kar ı· <atarak· aıne ayı masalara 

Efendi 
derken b amca ne olur alsana .. 
birınin üs~şı sıska omuzlarından 
lerı nıa 1 une yıkılan fersiz göz. rn sa arın .. 

ı'i lll.o uzerindekı boşal. 
,ze tab ki 

l<u'1ik a arında dolasıyor .. 
ve 1 kızın ' . r: en· masumane rıcası 

~ l!aydi 
ar .tlanın çek arabanı cevabile 

tıı asına . "'!:esi . 1 ragmen satıcılık 
bulundu-" tında dilenen küçüğü ı 

• ~ gu Yerde 
1 
"gzın 1 a n uzaklaştıramaz. 

kon bakışıa~~adan. masaya diki. ı 
•n1ı göz] . ara sıra sarhoşların 
E:ger k'. e'.ıne takılır. 

le · uçuk d·ı .. 
rı karş 1 encının hareket. 

Y• '-'ındak·ı · "' •Beı~ 1 erı •acımak• ve 
edebilirs: sba_vmak. hislerini elde 
"er·ı ır ku ı llıesin· ruşun kendisine 

1 temin t . Ga2 ; e mlş olur. 
1 . noıard b 0tde akt a, ahçelerde kahve. 
tenci sür~ ~elen her yerde bu di 
tt usu ak· -
bece Ya ş"mın altısından 
na rısına k <i 
1 

ayni .~ 
1 

a •r bınl~rce insa. 
•• ·NZ eri t k v1'1ar, e rarlıyarak do. 

lizun ••• 
b 1 zamand b . 

ıı Unan an en faalıyette 
mektep • 

Çagındaki küçük 

bir kaç tane karamela var. 
Mahdut usul ve jestlerle: 
- Efendi amca ne olur bir tane 

alsana .. 
Güler yüz her halde işimi ko. 

laylaştıracaktır. 

Çocuğa on kuruş göstererek sor. 
dum: 

- On kuruş kazanmak ister mi. 
sin? 
Yavaş yavaş rengini kaybetmi. 

ye başlıyan gözleri birdenbire 
parladı: 

- Elbette is\'!rim. 
Ve .. daha f:Hla sıı naşıklaşarak 

yalvarmıya ba~ladı: 
- Ne olur onu bana versene .. 
Aklıma ilk gelen şey: 
- Senin anan, baban yak mu? 

Sualini sormak oldu. 
San.atını çok iyi kavradığı ilk 

bakışta anlaşılan küçük dilenci 
ağlıyacakmış gibi: 

- Babam öldü. Annem de has.. 
ta benden küçük iki kardeşim da. 
ha var .. 

- Kim bakıy9r size .. 
- Ben karamela satıyorum .. 

Kardeşlerime anneme bakıyorum, 
mektep zamanı gündüz mektebe 
giderim. 

Hayret edilmiyecek bir şey de. 
ğildi bu. 

Karemela satıp ev geçindiren 
küçük ayni zamanda okuyormuş. 
Bir de ·bunları şirket mi idare 
ediyor .. diye düşünüyoruz. dedim. 

Daha fazla konuşmak lazımdı 
Soracağım suallere onu ürkütme. 
den daha fazla ma!Umat almak 
lazımdı. 

- Nerede oturuyorsun sen. 
Hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Edirne kapıda .. 
- Burada işin ne? Niçin kara. 

melalarını Edirne kapıda satmı. 
yorsun? 

Çocuk fazla konuşmak istemi. 

• 
Yüz lngiliz lirası -Be çikadan, ingiitereye tayyare ile 

kaçak girenlerin sayısı az değilmiş 
Bu • • 

ışın neticesi ne olacak?. 
İngiliz gazetelerinın sütunlarını 

işgal eden yazılar .. bakılınca şöy. 
le bir sual sorma~c hatıra geliyor: 
İngilterede de mi Yahudi mese • 
lesi? .. 

İngiliz gazetelerinde okunan ya. 
zılar, daha ziyade İngilterede bir 
yabancılar meselesi başgösterdi -

ğini gösteriyor. Fakat bu yaban. 
ciların çoğunu teşkil edenler Ya. 
hudiler oluyor. Avusturyanın ma. 

lı'.ım şekilde Almanya ile birleş • 
mesi üzerine ondan çıkarak dağı. 

lan Yahudilerin bir kısmı da İn • 
giltereye kaıbul edilmiştir. Evvel. 

ce de bahsedildiği gibi bunlar a.. 
rasında brçok ta hekim, san,at ve 
meslek erbabı olanlar vardır. 

Bunların İngiltereye gelmesi ora. 
daki hekimlerin, san'at ve meslek 

erbabının hoşuna gitmemiştir. 

Çünkü bu Yahudiler fiatları kı _ 
rarak iş yaparlars1 asıl İngilizle. 
rin işini bozmuş olacaklardır di. 

ye endişe de duyulmaktadır. Ye. 
ni gelen Londra gazetelerinde o. 

kuruluğuna göre İngiliz Dahiliye 
Nezareti İngilterede birtakım is. 
tenmiyerek girmi~ bulunan ya -
hancılar olduğunu görmektedir. 

Bunun için tahkikata girişilmiş 

ve birçok kimseı.erin gizlice Lon. 

draya geldikleri anlaşılmıştır. 

Bunlar küçücük gemilerle İngiL 
tere sahiline gelebilroekte, ondan 
sonra yine farkında olunmıyarak 
yavaş yavaş ıçerlye girmektedir. 
!er. 

Son zamanlarda böylelikle gir. 
miş, fakat neden sonra meydana 
çıkarılmış olan iki Yahudi bulun. 

muştur. Bunlardan biri Avustur. 
yalıdır. Diğeri de Rusyalı. Fakat 
tahk;kata nazaran Yahudiler yal. 

nız böyle küçük birtakım gemi • 
!erle tenha sahillere çıkmak sure. 

tile değil, havadan tayyare ile de 

İngiltereye girmeğe muvaffak O

luyorlar. Bunları getiren tayyare. 
ler İngiltereye g~ldikleri zaman, 

oranın tayyare merkezir.e filan 
inıniyerek b~kaca tenha yerlere 
iniyorlar, yolcularını bırakıyor _ 
!armış. 

Bu suretle geomiş olanlardan 
bazıları kendilerinin Belçikadan 
tayyare ile İngiltereye geldikleri. 
ni söylemişler, IJunun için adam 

başına 3 İngiliz lirası verdiklerini 
de anlatmışlardır. Avusturyadan, 
Almanyadan, İspanyadan İngilte. 
reye iltica etmiş olanlar da baş • 

kadır. Böyleleri gizli gelmcğe lü. 
zum görmiyerek iltica ediyorlar. 
Fakat müsaade almıyarak gelmiş 

olanların diğer mühim kısmı is • 
tenıniyenlerdir ki bunlar yukarı_ 
da dendiği gibi küçük gemilerle, 
kayıklarla Avrupadan İngiltere 

sahiline gelmenin yolunu bulmuş. 
lard1r. Fransa ile İng;Jtere arasın. 
daki sahillerde bir takım tertibat 
alınarak bunuıı önüne geçilmek 
istenmektedir. Bu yabancılara 

karşı İngilterede şiddetli birtakım 

kanunlar da çıkarılacağı söylen. 
mektedir. Bunların harice çıkarıl. 
malan düşünülmektedir. Fakat 
gelen yabancı çok def.ı gelmiş ol. 

duğu memlekete bir daha iade e. 
dilememektedir. Mesela Avustur. 
yadan, Almanyadan, İspanyadan 
İngiltereye gelmiş olanlar tekrar 
eski yerlerine dönmeyi istemiyor. 
lar. Böylelerini iade etmek kabil 
olamadığı cihetle kendilerini İn. 
giltere hududu haricine çıkarmak 
da ;tıu yüzden irnkbsız görülmek. 

tedir. Çünkü b~lar arasında şim. 
diye kadar yapılan tahkikat şu ne. 
ticeye varmıştır; bunlar şöyle dL 
yor: 

- Bizi, geldiğimiz yere gönde. 
meğe kalkmayınız. Biz oradan, 
kendimizi kurtarmak için çıktık, 
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s -1 NEMA 
Danyel Daryö mahkemede 

Kathe Von Nagy anlatıyor 
Nasıl yıldız oldu ve •• artist cima· 
dan evvel başından geçen hadise. 

Paris Sen mahkemesi, önümüz. 
deki hafta içinde meşhur Fransız 
sinema yıldızı Danyel Daryo ile 
cBitmiyen senfoni> filmı amili 
Mösyö Rabinovıç arasında davayı 
rüyet edecektir. 
Davanın sebebi şudur: 
1935 İlkkiinununun sonunda, 

Daryo, bu sinema amili ile bir mu. 
kavele imzalamıştı. Bu mukavele 
mucibince 1936 ve 1937 senelerin. 
de iki film çevirmeyi deruhde e. 
diyordu. Her film için 150 bin 
frank alacaktı. 

O vakt Daryo oldukç• satılmış • 
tı. Fakat şimdikı gibi buyük bir 
yıldız değildi. Bütün dünyanın aL 
kışlarına, takdirlerine mazhar oL 
mamıştı. 

Daryo, cMerrl ing• filminde 
büyük bir muvafiakıyet gösterdi . 
Sonra Amerikaya gitti. Üç dört 
film daha çevirdi, yüksek bir pa. 
ra aldı. 

Güzel yıldızın ımzaladığı mu~ 

kavele ahkamına riaye• etmemesi 
doğru görülmemektedir. Daryo -
nun fikri şudur: 
cŞimdi Fran:;ada çevirdiğim bir 

filmde en azı dört ,·üz bin frank 
alıyorum. Amerikada daha ziya. 
de. Niçin daha a~ağı çalışayım? .. 
Vaktile imzaladığım mukavele bü. 
giin muteber deği'dir. Çünkü ara. 
dan birhayli zam1n geçmiştir ...• 

••• 
Ne dersiniz?.. Güzel yıJd,zın 

san'atini takdir edenler bile bu 
iddiasını doğru bul.nuyorlar, hak. 
sız olduğunu söyluyorlar. Bugün 
150,000 franktan fazla para ka -
zandığı yalan değil. Fakat l!J35 de 
burul nfazla kıymeti yoktu. 
Eğer cMayerling• filmınde mu. 

vaffak olmasaydı, Amerikaya git. 
meseyd, ne yapacaktı? Hiç şüb. 
hesiz, bu parayı almak için teah. 
hüdünü yerine getirecekti 

Sinema amilleri, angaje ettik • 
!er san'atkarlara, o vakitki kabi. 
lyetlerine, şöhretlerine göre üc -
ret verirler. Yaptıkları filmlerin 
sükse kazanacağına da pek emin 
değillerdir. Bunu kaybetmek ih. 
timali de vardır. 

• • 
·Bir ibrişi.min ucunda• filmile 

diğer birkaç film çevirmek fçfn 

buraya geldik. Tekrar oraya dön. I 
memiz ölümdür. 

Böyleleri ~in ta~bik edilen mu. 
amele, İngiltere hükumetinden 
müsaadesiz olarak ;ıeldikleri için 
kendilerinden bir para ceıası aL 
mak ve İngilterede oturmalarına 
müsaade etmektir. 

Geçen sene başında İngil terede 
14,000 Alman, 7 ,800 Avusturyalı 

vardı. Haibuki bunlara ilave olan 
3,350 kişi daha gelmiştir. Fakat 
bu mikdar daha da artmaktadır. 

Serbest Ameri.k~ güzel gözlü, baygın bakışlı kızları hayatın 
her sabasın da muvaffak olmıya' ~amzeddirler. 

Paristen buraya davet edilmiş o • 
lan Kathe von Nagy geçen gün 
Ufa sinema şirketi tarafından şe. 
refine verilen ç1y ziyafetinde bi. 
ze, çocukluğuna ve gençliğiı1"' aid 
birçok hoş maceralar anlattı. Son 
zamanlarda biraz zayıflamış ol • 
masına rağmen '?S~<i ~evvaliyetini 

kaybetmemiş olan artist hepimize 
güzel bir iki saat geçirten sözleri. 
ne şöyle başladı: 

- Halıhazırda Yugoslavyaya a. 
id küçük bir kas1bada doğmuş ol. 
maklığıma rağmen orasını pek i. 

yi hatırlıyamıyorum, çünkü ben, 
henüz iki yaşında iken ailem ora. 
yı terkederek Maria _ Theresio. 
pol'a yerleşmiş. Bütün çocuklu -
ğum o şehirde ve oraya yakın bir 

banyo kasabasında g«çti. İ~im, gü. 
cüm denize girmek, bahç~lerde 

gezmek.yemiş aP,açlarına tırman. 

maktı.Fakat tahsil çağım gelince, 
bu hududsuz hürriyet serbestisi. 
nin acısı çıkmıya başladı. Zira, 

beni bir rahibeler mektebine koy. 
dular. Orada fena halde sıkıldı _ 

ğım için annem, babam, bir sene 
sonra liialettayin bir kız mekte. 
bine nakletmekliğimc müsaadı 
ettiler. 

Mektebde altı yedı sene kadaı 
kaldıktan sonra kendime kiifi ma 
lı'.lmat edindiğime kail oldum 
Macarcadan başka Fransızca vı 

Almancayı da pe!< mükemmel ya 
zıp okuyordum. Babam, baktı k 
daha faz':ı. tahsile pek he,·esiır 
yok.. beni yazıhanesinde katibe 
olarak çalıştırmıya başladı 

O aralık muharrirliğe merak 
, ettim. Bir hikaye yazıp gazeteler. 

--~ birine gönderdim. Epey inti
zar helecanı çektikten sonra ya _ 
zımın, ancak çocuk sayfasına rn. 
yık görülerek o kısımda intişar 
ettiğine şahid oldum. Bir, bir tan' 
daha .. fakat bunlardan ses sad' 
çıkmadı. Gazete idarehanesiııc 

bizzat gittim. Başmuharrir oldu. 
ğunu zannettiğim şişman bir a • 
dam: 

- Kızım, ded'., ilk hikayeni bir 
teşvik olsun diye pcuk savfasına 
koym~tum ve bunu takib edecek 
!erde bir terak:Ci eseri gösterece. 
ğinizi zannediyordum. Fakat sen 
hiila olduğun yerde duruyorsun 
Onun çin samiır.ane bir nasihat 
vermckliğime müsaade edersen, 
bu işten vazgeç. muharrırliğe hi 
istidadın yok!.. 

Biraz sinirlendım ve müteessir 
ioldum amma, sonra kendi ken
dme gülmeğe başladım. Başka biı 
mE.>Slek intihabına k"'ar verdım 
Ne yapayım, ne yapayım diye dü. 
şiindiim. Film artistliği hiç te fe. 
na br şey değil... Haydı bakalım, 
br de onu tecrübe edelim ... Öte _ 
den beri Slnema ~ey ret meyi sf>vcr _ 
dim amma, seyircilik başh. be. 
yaz perdede oynamak yne başka' 
İşi babama açtım. B•şının bela'1. 
yım, çaresiz beni alıp Budapeşte. 
ye götürdü. Baba kız, şuraya bu. 
raya başvurduk, bırçok rejisörler, 
film ami!lerile konuştuk, tecrube 
filmleri aldırdık. ~'akat maattE>PS
süf iyi bir netice eld• edeme.lik. 
Rejsörlerin, film fımllernn ba11. 
!arı benm iistidadım hakkında 

şübheli göründüler; bazıları do 
babamın hoşun;, gitmediler. Bu_ 
na rağmen bab&m, orada kalma_ 
ma razı oldu. 

Aylarca çalıştım, ç.1baladım, fi. 
güranhktan daha ileriye gid<'me. 
dim. Baktım ki çıkar yol vok 
tekrar ebeveynimin vanına dön. 

(Devamı 1 inci de) 
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Hürvemes'udTür- Bugün kazanan 
kiyenin gür sesi ta 1 i h 1 i 1 e r 

15,000 3~;;7 L~~ ~~a:::7 (Birinci.sahifeden devam) 
ra 4 saat müstcv ı olınak üzere 
günün 24 saatinde muntazaman 
devam edecektır. Neşriyat; bir 
kaç muhtelif lisan üzerinden ya • 
pıla.:aktır. 

Aldığımız malürnatd göre bu • 
günlerde İstanbul radyosundan 
ve şehrimizdeki muhtelıf san'at ve 
fikir adamlarından müteaddid 
güzide kımseler Ankaraya davet 
olunarak orada D.ı.hıJ;ye, N:ıfıa, 

Sıhhiye ve Maarif Vekaletleri 
mümessillerinin de iştirakile bir 
kornsyon kurulacaktır. 

Komisyona, bizzat Dahiliye Ve
kilimizin riyaset etmes çok mub. 

meldir. Bu komisycn Türkiye
nin yeni ve muazzam radyo istas.. 
yonunda yapıfacak neşriyat pro. 
gramını tertib ve buraya kendi. 
sinden istifade olunacak musiki _ 
§!nas, san'atkar, l:alib, artist ve 
saire giobi kimselerı seçecektır. 

Ankara radyosunda vazı!e ala _ 
cak <ılan bu kabil kırnselerc çok 
dolgun aylık verilecek ve bu su. 
retle onların Ankaraya gelmeleri 
temin edilmiş oacaktır. 
l Bunara verılccck 1 senelik ma
aş ve ücret karşılığı olmak üzere 
Nafıa Vekiileti 99 bin lira ayır • 
mıştır. 

Bu zoevat Etimes'uda gitmiyerek 
Ankaradaki stfülyo binasından 

programa .iştirak edeceklerdir. 
Yani yeni radyomuzun cstodyü• 
kısmı yine Ankarada kalacaktır. 
Yalnız stüdyoda veya yolda bir 

arıza olduğu takdirde dinleyicile
rin arıza tamir olununcıya kadar 
beklememelerini temin için Eti _ 
mes'ud istasyonunda gramofon 

tertibatı, plaklar ve batta bır de 
küçük stadya hazırlanmıştır. Yenil 
istasyon çalışmıy a başlayınca şim. 
d.i 5 kilovat takatte çalışmakta 1 
olan Ankara raclyoı;unun kapasite. 

ıl 120 kilovata çıkacaktır. Bn su. 1 
retle yeni Ankara radyosu, dünya_ i 

nın sayılı merkezlerinden biri ha-1 
!ine gelmiş ve Bal.kanların en bü- , 

yük radyo istasyonu Unvanını aL 
rr. olacak!ır. 

Ayni zamanda en mükemmel, 
en güzel ve en kuvvetli istasyon 
Diğer taraftan yarınki 'fıirkiye. 

nln, her köyünde bir radyosu olan, 
halkı radyoya bağ)amış ve abu -
nelerin sayısı bugünkünün birkaç 
yüz mısline çıkarmış bir memle. 
ket olmasını; hükünıetimiz bü • 
tün kuvvetile arzu etmektedir. 
Bizzat B~ekiılet bu işin üzerin. 
dedir. 

Nafıa Vekiı!e~ de, herkesin bir 
radyo makinesine sahrb olabil • 
mesi için radyo gümrük resimle. 
rini _büsbütün kaldırılmış bir ma. 
hiyette - indirecektir. 

Bu husustaki tedkikler önümüz... 
deki aylarda tamamlanacak ve 
Büyük Millet Meclisınin teşrinisa. 
ni içtımaında bir kanunla bu iş de 
tamamlanmış .>lacaktır 

Hergun bir radyo tFmın olun -
ması hakkındakı kararın tatbikına 

evvela Trakyadan başlanmıştır 

Dah1li,ye Vekaleti ile Trakya u _ 
murni müfettışl;ğin~ kararları 

mucıbıncc Trakya umum mü -
fettıışlıği sahasmdakı 1232 köyün 
ıhepsl 5 sene içinde birer radyo 
sahibi l'dilecektir. 

Trakyada mevcud olan 1232 köy_ 
den her birine, peyderpey Avru
padm get:rtilec~!< hususi tertı -
batlı bazı radyolar _ki bunlar ça. 
!ışırken aynı zamanda ışık veren 
bir vasıta haline gelmektedirler -
yerleştirılmeğe başlanmıştır 

Bu suretle Trakyadaki köyler_ 
den 936 senes!nde 39 köye, 932 
senesinde 261 köye birer radyo 
koymuştur. 

Bu sene de, buna yem rakamlar 
ilave olunmaktadır. Progrnmın hL 
tamı olan 941 sene.lndc 1232 köy. 
de, yani Trakyad1ki bütün köy • 
]erin hepsf bu suretle birer radyo 
sahibi olacaklardr:". 

Meydanında ı~ğı olan her köy 
g,ecc saat 24 te de memleket ha_ 
vası, konser ve Çllgı dinleyebile -
cektir. 

Fransızlar b~zimle bir itfi
f ak mı yapmak istiyorlar 

(Birinci 1ahifeden devam) len tarzda tevsıın edılebilecek şu 
uıasına benzer, yalnız mahiyet iti- veyalıud ha devletin bizim yeri. 
barile iktısadi olmaktan ziyad" mizi almakta gecıkmez.• 
askeri bir anla ma teminine ça. A KARA KO. ·FERA, ·sı 
l!§ıyor. Fransa hükiımeti ve ı;e • TEKRAR TOPLA.'JIYOR 
neralleri Fransanın Polonya, Ro- Ankara 11 (Hususi muhabirı _ 
mRnya ve Yugoslavya ile zaafa miz telefonla bildiriyor)- Hari-
düşen ittüaklannı tazelemek ve ciye Vekili Rüştü Aras bugün 
kuvvetlendirmek gayretinde bu- buraya geldi. Merasimle karşılan 
lunnyorlar. Tilıkiye ile yaııılacak dı. Ankara konferansı umumi he. 
bir anlaşma sadece Fransanın gar yeti tekrar toplanacak, korıtls _ j 
bl Asyada ve şarki Akdenizdeki yonları.n bıt:rdiği işleri tedkik 
emniyetini arttırmış olmakla kal- edecektır 
maz. ayni zamanda diğer Balkan DURMIYAN BAYRAM 
de\•letlerinin Fran aya müzahe • Antakya 11 (Hususi muhabiri-
r•t göstermekten i•tinkllf edecek- mizden)- Günlerdenberi Hata _ 
Jeti lıir lıarb takdirinde Rusya ile yın her tarafında başlıyan ve ardı 
mlinakalatmı temin için boğazla- arkası bir türlü kesilmlyen şevk, 
rın A~ık kalmasını da miimkün Ş3 t içinde dalgalanıp taşan 

kıhr.• bayram haliı sürüp gidiyor 
FRANSIZLARIN SURİYEDF.Kİ Askerlerimizin filen vazifeye 

l\fENFAATLF.Ri başlamaları bile bu bayramı dur. 

Parls ıı (Hususi) - •Repub. !==d=ar=a=m=am=ış=t=ır=.======== 
Jique• gazetesi Fransanın Suri -
yedeki menfaatlerıni izah eden 
şayanı dıkkat bir makale neşret.. 
miştir. Makale Türk _ Fransız 
Hatay itiliifını kutlulamakta ve 
Fransanın Suriyedek, menfaat _ 
!eri ve orada kalmas icablarile de 
beş sebob göstermekted•r. 

Bu sebebleri muharrir §Öyle 
kaydetmoktedir; 

• l- Suriyede imparatorluğu _ 
muzun emniyeti ;çin behemehal 
lazm olan mevzilere sahibiz. Bu 
me\·~ileri Ehlisalib muhaerbeleri 
zam~nındanberi muhafaza etmek. 
tey •; 2 - Musul petrollerinden 
hakkırr:z olan )Üıd~ yirmi beş 
r. !lbctini bize g tİre'l borular 
Trablusşa,-nda n>hJyet bulmakta. 
dır. Bundan başka yukarı Cezire
de Musul p 'rolll'rine çok faik o. 
lan petrol kaynakları bulunmuş. 
tur, 3- . Suriyeyi terkedl'cek o -
lursak. şimali Afrıkadakı büt:ln 
müsl ·rr 1 kl'le•imiz. terkl'tm miz 
!cab ed r, çünkü bütün bu yerler 
Arab diyarlardır: 4- M'rnsımıza 

konmak istiyenler çoktur: !steni. 

Karabük 
Ve kömür 
Havzasında 

(Birinci sahifeden i!evam) 
işlcrıni modernize ede~ek ted _ 
bırlc r olmması hakkında :naha!. 
linJe etüdlerde bulunao;t ve bu 
husLst:ı bazı kararlar verecekler. 
dir. 

Heyet Zonguldaktan Karabüke 
gidecek, Karabükte yeniden te • 
sı• edilmekte olan demir sanayi. 
imiz hakkında tedkikler yapa • 
caklardır. 

Başvekılimizin Karabükten 
tekrar şehrimi~e dön:ı:esl, Kas. 
tamonuya ay son,ına doğru git • 
mesi çok muht(mcldir. 

İng-iliz mühendisleri gidiyor 
Kô:ı"Ür istihsalAtL'llızı arttır • 

mak üzere proje hazırlamıya me. 
mur olup birkaç gün önce şehri. 
mize geJm;ş bulunan İngiliz lhü. 
hendisleri bugi'n Zonguldağa gi_ 
deceklerdir 

Lira kazanan 4547 5943 

5637 
334 18889 1444 

12,000 
Lira kazanan 

24884 
10,000 
Lira ~azanan 

21154 
3,000 

Lira • • 
ı (ramıye 

k<-z ı.1anlar 

28104 
1000 

Lira kazananlar 

19305 
500 

Lira kazanan 
25238 15102 
27588 3248 

16955 33776 
34507 

İtalya da 
Asabiyet 

(Birinci sahifeden devaın) 
tadır. Buna mukabıl Çemberlayn 
kabinesinin faaliyeti sempati ile 
taklb edilmektdr. 

Resmi tebliğ 
Barselon 11 (A.A.)- KJstellon 

cephesi: Artana ve Sueras'ın ce
n~unda şiddetli muharebeler ce
reyan etmektedir. Bu mıntal fı -
daki kuvvetlerimiz Frankistle • 
rin tazyıkine yüksek maneviyatla 
mukabele etmekte ve şiddetli 

mukabil taarruzlarda bulunmak. 
tadır. 

Şark cephesi: Dün sab:rh Sort 
mıntak:ısında Piedras de Aolo 
dağında Fuente de la Seo'daki 
mevzilerimize düşman altı kere 
taarruz etmiş ise de ağır zayiatla 
tamamile geri püskürtülmüştür, 

Valans 11 (A.A.) - Valans'ın 

son hava bombardımanı esnasın. 
da birkaç bomba limanda üç İn. 
giliz yük vapurun un arasına 

düşmüş ise de vapurlara isabet 
etmemiştir. Bununla beraber 
Yorkbrock vapurunda seyahat e. 
den müşahid Vyuel Heymans, et. 
rafa yaylan bomba parçalarile 
sol kolundan yaralanmıştır. Va -
purlar hafif surette hasara uğra. 
mıştır. 

lngiliz 
Kralı 
Hasta 

(Birinci sahüeden c!evam) 
vardır. Fıevr, cumartesini pazara 
bağlıyan gece içındc başlamıştır. 
Dün hükümdar, doktorları tara • 

fından muayene edilmiştir. Zan -
nedildiğine göre, Krala iki gün 
istirahat verilmesi, Fransayı zi -
yaret edeceği zam:ın tamarnile 
iyileşmış bir halde bulunması için 
ihtiyaten alınmış bir tedbir ma -
hiyetindedir. Sıhhöti mükemmel 
olan Kral tahta çıktığındanberi 

ilk defa olarak rahatsızlanmış • 
tır. 

-<>--* Beyoğlu Halkevi için yeni bir 
hına yapılacaktır. :'.Iünaşib yerde 
bir arsa aranmaktadır. 
* Harıciye Vekill do?.tor Rüştü 

Aras dün akşamki ekspresle An
karnya hareket etmiştir. · 

19183 31727 31732 12668 

100 LİRA KAZANANLAR 
16305 15262 15601 39850 5300 
37348 4052 28247 
3638 1300 17803 

17380 6241 6262 
9235 24932 25421 

31560 30580 19023 
13429 31880 lSlO!J 
38699 5481 

48 10816 
2381 36832 
2297 35707 
8540 3225 
2448 19487 

50 LiRA KAZANANLAR 

26137 13309 24545 21468 261.!l?, 
36114 26823 17095 21543 18984 
39981 33078 2626 12002 16266 
14165 35791 25991 22961 30839 
32129 1616 22818 31068 27025 
31555 27520 36294 27977 25381 
36902 24177 15996 34377 37810 
22031 33642 27242 11533 3280 
18503 33804 33808 10750 13152 
18869 13880 28620 37709 30586 
15591 
14430 33560 26026 32D65 33033 
8092 7730 32763 12J66 

30 LİRA KAZANANLAR 

22740 6120 18383 430 5711 
22339 21074 17574 16518 121 
29050 17284 39631 2~03'! 975 
36905 33780 2126'.! 3220 13970 
29424 28566 2875 6337 26641 

7435 9602 2085 2C~89 26850 
9197 18490 4-198 33149 32774 

39501 20448 14551 37361 28191 
6539 12329 18357 25og2 

So,u 37 i:e ıJiten numaralar 2J şer 
ıi a O'ıno tı alırlar. 

Fransada 
Endişe 

Par is 11 (A.A.) - Gazeteler, 
Mussolini'nin son matbu nutuk -
]arını tedkik etmek!~ ve bu ~ed -
kik neticesindr hisseıtikleri endi
şeyi gizlememektedider. 

Epok gazetesııd • Henr> de Ke -
rillis, şöyle yazıyoı·: 

cMussolini'nın biitün matbu nu
tukları bir müddettenbcri pek teh
likeli bır haleti ruhiye ihdas et. 
mek istidadını göstermektedir. 
Kranlık kuvvetl€rin vücude ge -
tirmek istedikleri korkunç dünya 
ihtıliıfını, her tüı'lü şıh>i ve milli 
rnes'uliyetin hancıtıde ideolojik 
kuvvetlerin çarpışmasından hu -
sule gelmiş bir nevi tarihi kader 
ve kısmet mahiyetinde telakki 

• etmek kolaydır. Fal.at h3yır. Biz 
üstünde ölçüstıı ihtiraslar, istila 
emelleri, tahakküm ve emperya. 
lizm hülyaları u;nn girift men -
faatlerden mürekkeıb bir karışık. 
lık karşısında bulunuyoruz. Ja -

poiya Asyayı, Almanya Avrupa. 

yı, İtalya Akdenizin Afrika çev. 
relerini istiyor. Bu devlet />rin si

yaseti dahili ihtilafların bizi za_ 
yıflatmasını beklemek ve Fran
sız _ İngiliz cephesinde hasıl ola
bilecek yarıkları kollamaktan iba 
rettir. Bu vaziyetin açıkça anla -

şılması, dahili ve harici siyaset 

sahasındaki va:tilemizin ne oldu. 

ğunu bıze göstermeğ~ kafidir.• 

* San'at mekt,,blerı mezunları, 
İstanbul san'at mekt~binde bir 
toplantı yapmışlardır' Bu top/rn_ 
tıda bu senenin mezunları eski 
mezunlarla larnştırıinıışlır. * Bursada Yeıil türb~ çinile _ 
rinin bu çiniler sökülürken kırıl. 
dığı cihetle tamir edilecektir * Parisle münteşir Epon ga. 
zetesi, Mussoliniye karşı yazdığı 
bir makalede ezcümle demektedir 
ki: 

Fransa tecavüze uğrarsı krndL 
ni müttefikan müdafaa edecektir• 
* Çeklerin !ıoyko! etmeleri yü_ 

zünden Çekoslovakyadaki Siidet 
Almanları .arazisinde bulunan 
kaplıcalar harab bir hale ge~meğe 
başlamıştır. 

* Nafıa Vekilleti İst~nbul elek
trik umum müdü•lüğu hukuk mü
şavirliğine Tahir Baydur ve hu. 
kuk müşavir muavinliğine de 
Mehmed Giz tayin edilmistir 

Bakır spor 

SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 33 

Diyarbakır gençleri ye
ni bir teşekkül 

kuruyerlar 
Diyarbakırda B:ılmspor adında 

bir spor kurumu teşekkül etmek 
üzeredir. 

Bu suretle Diyarbakırdr. üç 
spor klübü olacaktı: ki bu vaziyet 
sporun Diyarbakır havalisinde 
teknik inkişafında müsbet roller 
oynarnıya imkan verebi'.eı-ektir. 

Ali paşanın en büyük 
muvaffakiyeti ne 

* Soveyt dahiliye komiserliği. 
nin Uzakşark mümessili ve ko _ 
miserliğin siyasi yurd şc!; Luştof 
iilümden kurtulmak çin Mançu _ 
riye iltica etmiştir. 

Şaka değil, Osmanlı İmparat&rluğ\lnun yeg 
müşaviri olan kadının huzurunda bulunuY0 

(Dı~ politikadan devam) .__,,. 
menfaati olan ve Baltıktan Ka • 
radenize kadar uzıyacak takri _ 
ben yüz milyon insanlık bir blol< 
teşkili için bazı mahfillerce sar • 
fedilen gayretler de bu suretle 
i.zalı olunabilir. Böyle bir blok 
içinde Polonyanın nüfwmnun ha. 
kim olma.ı için büyük ihtimaller 
vardır. Bek'in Eslonya hükumeti 
vasıtasilc Baltık hükUınellcrinı. 

bu davayı kazanmak niyelilc ol
duğu söylenen Talin'i z.lyareti es .. 
nasında bu fikre gösterilen ala
kayı i'l"rct etmiştik. 

Litvanya ile Lclonya bu nevi.. 
den lıerlıangi bir kombinezona 
muhalif olduklarını bildirdihlc _ 
rinden ve dii;er iki Baltık lıüki'ı.. 

meline bir dostluk ve işbirlil,<i 
paktile bağlı ol3n Estonya da şa
riklerinin fikrine iştirak mtcbıı. 
riyetinde kaldı&ıııdan bu tcşeb. 
biis beklenilen neticeyi vermedi. 
Diğer taraftan gİl!fide mutlak bir 
bitaraflığa temayül eden İskan _ 
dinavya dcvletlerile Finlandiya 
herhangi bir Avrupa grupuna 
girmiye amade değildirler. He!. 
sinskiden Biikreşe kadar devamlı 
bir cephe teşkili projesinin, haki
katen mevcudsa, şimdilik müsbet 
bir neticeye varması ihtimali yok 
görünüyor. Fakat bu projenin 
büsbütün terkedilrnesi için bir 
sebeb teşkH etmemelidir. 

Şaka deı;,;ı, Osmanlı İmparator. 

luğunun ye<:an~ müşavıri olan bir 
kaflının huzurıırula bulunu~ordu. 

Bu kadın her ne isterse yapabilır
d.i. 
Arzıniyaz vükeladan kaçmazdı. 
Haremi hümayuna girebılecek 

derecde :.urlliyeti Pad,şabıye maz_ 
bariyet ksbetmiş olan paşalara 
ancak o, teşrifatçılık yapardı. 

Hazneda:, paşanın ge!dığıni e. 
fendisin aızetli. 

Ali Paşa, huzura girdi. Yer Ö

püp el pen~e divan durdu. 
Sultan Azız geniş hır sedire 

yaslanmış, ayaklarını da kısa bir 
ayak iskemisinc uza trnış bir va • 
ziyette id.. 

Padişah, Aı. Pasııyı gazubaı:, 
sümükten o<>nra: 

- Lalam ne var yine~ 
Paşa; Padişuhııo celaJlı olduğunu 

görünce söz1<-ını idare edip kısa 
kesmek ve P:.d•şı-L ı celallandırıp 
esmayı üzcrın• sıçratmamak iÇ'III 
arzı liizımg,:,a ası, mcsclelerı bir 
tarafa bırakıp tebdili kelam ile 
Padişahın hoşuna gidecek bir mu 
vafiıkeH~n bahsetmeğ~ başladı:: 

- Efendim:z; Mısır valisi İs _ 
mail Paşa kulunuzun Avrupadan 
istikraz akdi, v~ sefenı harbiye 
inşa ve bdarlki için vaki olan 'ıa_ 
rekatına icab eden siyasi müda. 
hleınlz İngiltere ·ıc Farnsa nez _ 
dinde tasvibe iktiran etmiştir. 

Badema; devleti aFy ~len emri ol_ 
madıkça is:ikraz dktedem:yecek. 
tir. Saniyen; Mısır namına inşa 
ettirdiği nrhlı sefaiııi harbiyeyi 
de devleti aliyclerinc iadeleri 
tahtı karara alınmıştır. 

Sultan Aziz; AH Paşanın bu 
tebşiratı üzerine vüzü gülmeğe 
ve bir çocuk safiyetile uzandığı 

sedirden toplanıp Sadrazamına 

mülayim bir yüz ve sözle: 
- Ha, işte en büyük muvafia 

kiycliniz ... Bu adam bir valimiz 
ve bir berıdemiz olduğu halde Is.. 

lzn1it 
Merkez 
Festivali 

Ne de olsa, bugünkü şartlar İ

çinde, V arşova ite Berlin arasın. 
dnki iyi münasebetler şümulü 

hakkında yanılmıya imkan ilını
yan yeni bir mukavele ile kuv _ 
vetlcndirilmişfü: Bu, geç.,n hafta 
Berlindc imza edilen Ye iktısadl 
olduğu kadar siyasi bakımdan da 
enteresan olan, Polonya _ Al1J111n
ya ticaret anlaşmasıdır. Miizeke
relcr mayıs başlangıcmdanberi 

devam ediyordu, ve prensib iti
barile, an~lus neticesinde hii _ 
kilinden sakıt ol:ın Polonya _ A. 
vtısturya ticnret anlaşmasını Al. 
manya ile Polonya arasında mev_ 
cul ilil3f çerçevesi içine koymak 
gaye.ini güdiiyordu Dün İzmitte, Kocaeli viliıyeti-
Avusluryanın ilhak>. hakikaten nin tert•b ettiği deniz festivali 

Polonyanın menfaatlerini malı • yapılmıştır. Festivale çok kalaba. 
süs surette darbelemişlir. Çiinkü !ık bir halk kütlesi iştirak eyle • 
Avusturya ile olan muahedesi, mıştir. 
ona kendi lehinde hir ticaret mu. Yapılan muhtelif müsabaka ~ 
,·azenesi temin ediyordu. A\us _ !ar neticesinde 10 puvanla 'Bey -
turya. Almanyanın bir parçası koz birinci, 9 puvanla Galatasa -
haline gelince, Polonya ile müba. ~·ay ikinci ve 7 puvanla Güneş Ü-

dclelere Almanya hakim olacak. çüncü olmuşlardır. 
tır ve Alman:va bilhas'IQ kömür Bundan sonra &00 metre üze • 
hu.,ısunda, Avusturyanın ihti w rinde kızlar ara31nd~ bir müsa -
yaçlarını, Polonya ihracatının •a- baka yapılmış, Fene• birinci, Gü-
rarma olarak, bizzat kendisi tat. neş ikinci olmuştur. 
min etmek niyetindedir. Diğer ta. Soma yüzme ve bayrak 'llÜsa. 
raftan Almanyanın otarsi politi. h,:c.ıarı icra ed-.lm.iştir. 
kası bu memleketi, zi•:ıi ookım _ 1-------------

Sultanahmet sulh 3 üncü hukuk 
dan diğerlerine muhtaı; olmaktan 

mahkemesinden: kurtarmak istediği irİll, Polonya. 
uııı Avusturyaya zirai mahsuller Davacı İsmail Bingül tarafın -
ihracatının da tahdid~ uğralı! _ dan Beşiktaşta Sinanpaşa mahal. 
ması ihtimali vardır. HaTiıuki ye- lesi Mahkemeçıkmazı sokak eski 
ııi Alman _ Avusturya anlaşması, 527 yeni 1 sayılı arsa hissedarla. 
bilakis, iki memleket arasında rından Fatma Zehra ve nakka~ 
mübadelelerin takviye•ioi isti!- Hasan ve Mehmed aleyhlerine 
zam etm~ktedir. Muhtelif taraf _ 38/1416 No. lı dosya ile açılan i-
Iardan, bunun, Polonya _ Çcko•- zalei şuyu davasının yapılmakta 
lovakya mübadeleleri zararına olan muhakemesinde müddeia -
olarak yaptlıp yapılmıyacağı so. leyblerin ikametgahlarının meç -
rnloyor. Yeni Alman _ Leh an • hu! olmasına binaen ilanen leh. 
laşma<rnm bilavasıta ve bilvasıta ligat icrasına ve muhakemenin 
te•izleri tam bir vuzulıla meyda- 7 /9/38 tarı1ıine rr.üsadif Çarşam. 
na çıkıncına kadar bu hususta ya_ ha günü saat 10 a talikına mah • 
manian biiyiik bir ihtiyatla te • kemece karar verilmiş olduğun -
lakki etmek doğru olur. Herhalde dan yevm ve vakti mezkurde biz. 
Val"iova ile Prag ara•ında, biitün zat veya bilvekale mahkemeye 
hüsnüniyet sahihlerinin orta Av- gelinmediği takdirde gıyaben 
rupanın umumi menfaati hr.a _ muhakemeye devam olunacağı ı.. 
hına takviyeye çalıştıkları müna- liınen tebliğ olunur. 

11klil;yet daiyesinde bulun~ 
rur ... 

Muvaffakiyetin .z mah% 
şalıanemi mucib oldu. 

Ali P~a iltifatı ;ahauel" 
kabele ederek yer öptü. 

Sultan Aziz devam etli· 
- Bosna Hersek isyanıııd 

ber yok mu? Serdarı Ekr 
rekata geçti mi'! 

Ali Paşanın isteği ye 
dişab bu işi kendi kendiııt 
ruyordu. 

Ccvab verdi: 
- Efendimiz; S rdarı 

Abdı Paşa ku !arı s.ıye f' 
leriıı<lc tcdrikatı aske •. , 
m-m eylemışlerd;.. Hare~ 
tıdar etmek iç·n iradd senJ. 
rini istrham eylerler. 

- Pek, derhal harekatıı 
meleri için irade. şahaneflll 
!iğ ediniz. 

Ali Paşa; Hariciye Nazıfl 
Paşanın da isleğı 1i yeri.ıJ€ 
rip celalli Padişahın buzuıtı 
kurtuldu. 

Fakat; yeri öpüp dışarı ~ 
ğı zaman Padişah Sadra:> 
iltifat mukabilinde: 

- Lalam, ay:ıkt~ yo 
şöyle bir yere ili~ bakalıJll 
rer demirhindi Şl'rbetı içilif 
mi? 

Ali Paşa; yer ôpıip itizar 
Maamalih; Sultan Aziz: 

- Lalam; heb şöyle bif 
senin •bu mülkü devlete · 
rin yücedir... Allah seni 
da da ahrette de aziz ey le~ 

Paşa; bir kanapen!n :ıı:e fi 
ilişti. Sultan Azizin biraz e 
suratsızlığı kaybolmuştu. ÇI 
meselesi hakikaten sevi~~ 
Hukuku hükümranisine 1 
eden İsmail Paşanın naııee' 
rek~tma siyasi faalıyetle 
tam verilmesi Pad~ahı b 
den fazla sevindirmişti. 

(Devaııı' 

Yaz 
Kurbanları 

(Birinci sahifeden de~ 
ğaldığından boğulma vak'81 

o ıı.isbette artmıştır. 

Ezciimle dün de şehrifll~ 
yeni boğulma hadisesi olı!I 

Beşiktaşta Çırağansara>'1 

<lesinden 65 numaralı evO~ 
ran Vahid kızı Necmiye; 
havanın sıcaklığından bir:ıl]li 
rinlemek üzere Beşiktaş!• 

reddın iskelesine gitmiş '~ 
mür deposu önünden dcn1

• 

miştir. Fakat genç kız yüzııı' 
mediğinden biraz sonra b~ı 
muştur. Cesedi polisler tar8 

çıkarılmıştır. 

2 inci boğıJlma hlıdisesi oe 
beliadada olmuştur. 

Heybeliada sana toı1"(1l 
demirci ustası 26 yaş:ıarınd' 
rim; dün biraz serinleınelC.6 
Çamlimanında den ize girıfl' 

k ·r~ fazla açıldığından mu a' 
kaybetmiş ve imdad istife 
boğulmuştur. 

Hem -;;};";kalı 
Hem kaçakC1 

~ 
Emniyet kaçakçılık Jllef!l 

dün Tahtakalede bir eroiıı; 
çısını yakalamağa muva!f 
.muştur. 

"~ Baki ismindeki bu sabır . 
~· çakçının üzeri arandığı ,·a 

rr.iktar eroin de bulur.ar•~ 
sadere olunmuştur. 

sebetlerin bu kadar arı:uyn d.-:~er 
olan salahı imkanlarını baltala _ 
mnk Polonyanın menfaatine ol. 
mıyacaktır. - Lö Tan'dan 

Üniversite A. E. P. Kemisyenundan: t 
Ünivc•site ıçin alınacak 318750 kilo odun için yapılan açılC Jı 

mesine verilen fıat yüksek görüldüğünden ayni f3rtlarla l ı 
/ perşembe r,ıünü rnı:.t 15 de tekrar açık eksiltmeve konulmustııf· A. Ş. ESMER 
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Yazan : Yağız 

li rcuıne, ve iktibas 
l 
.. i'e .. 1 
~-~fuzdur: 

Vesika, nsim, mAlllmat ve not verenler: Eski Osma:ılı donanması erk&· 
nmdan miralay Remzi, İskele ve lima.."llar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ı:izli kalan •·e.•ikalar 

Adamların devşirilmes· 
uz u n s ü rmedi ~ . 

Yarım saatte 15 kişi 
'-Denizin siyah .. .. d 

sudan ç;karıldı 
""tnızılık yuzun e akseden 
rar11ld Yana!l yelkenlinin et. 
başlığa 25 metrelik bir yerı kızıl 
hayk a boğuyor burada çırpınan 

ırışan d • 
!iyen . • yar ım ve imdad bek. 
ları g·'.~anların suda uğraştık _ 

:N'ez?ruJüyordu. 

§~ : leaptan ilk iş olarak Ta.. 
A1 UrdUrdu. 

- a.kine telgrafma verilen: 
" Staperı 
" tnri 

'l'aşoz lı altında yerine getirildi. 
destroy ul.unduğu noktada kaldı. 
llıinin eı'm Projektörü batan ge. 
lıoğuı;~"'.'mda sularda dolaşıyor, 
haşlar uzere bulunan insan 
Jordu ını teker teker aydınlatı • 

Süv~ri b 
llıalld Und~ıı sonra tekrar ku. 

a Verdi· 
;:;Mayna filika 

ı. .. <atafor ı · 
~aıar a arda asılı duran fili • 
t11şoz ~~Ya indir ildL İçine dolan 
lerıe k Uret.tebatı kuvvetlı kürek. 

. Nez;;2~2'.edelere doğru yollandı. 
flika .1 aptan, ıkıncisini de bir 

1 e vak' ona §U . a yer ıne göndermiş 
,, eınrı vermişti: 

· "•Ust fa B gıı. Ge . a ey; sen de oraya 
retle h tnı SÖndürüJebılecekse işa. 
Şeı tn. ~~r ver. Hemen i~e gıri. 
da bizzat nızden çıkarılacaklarla 

İkinc· sen meşgul oluver. 
Pıııan .

1 
de bu vazife l'e suda çır. 

llıış; ~nları:ı arasına yollan • 
kurban ckıe"miyen bir felakete 
§u en olan zavallı bzazedeletın 
Ye• ,Yardıma muhtaç zamanında 
llııştı. n destroyer büyük işe yara. 

ııı; ı\ctaınıarın d . . . 
'~di Py~ırılmesı uzun 

için.deki 5 tayfa ile Taşoza aborda 
etti.. Yaralı ve bitik bır halde b11-
lunan kazazedeler, kollarına giren 
gürbüz Türk bahriyelilerinin yar. 
dımile güverteye alındılar ... Ge • 
miye ilk çıkan Abdullah reis ken. 
dini yüzükoyun senteneye attı, 

yaşlı gözlerle tahtaları öptü, ha. 
yatını kurtaran donanma müret. 
tebalına dua etti. Diğer 4 tayfa 
zaten baygın bir halde bulunuyor. 
lar, ayakta duramıyorlardı. On • 
!ar da güverteye alınır alınmaz 

yerlerde yuvarlanan reislcrirJn 
etrafına uzandılar, bir ağızdan 
inlemeğe, ah .. of.. seslerile haykı. 
rışmağa koyuldular . 

Nezir kaptan hemen geminin 
doktorunu yukarı çıkarttı. Sıh • 
biye neferlerile birlikte yaralı ve 
kazazedelerin yandımına koştur. 
du. Baygınlara sun'i teneffüs, ya. 
ralılara pansıman tatbik edili • 
yor, etrafında, tayfalarının peri • 
şan halini gören Abdullah reis 
hüzün dolu bir sesle mürettebata 
soruyordu: 

- Süvari bey nerede? Yalva • 
rırım size,.beni ::>nun _vanına gö _ 
türün! .. 

Nezir kaptan bu tazailumtı duy. 
muş, çabuk adımlarla güvtrle ü. 
zerinde yalvaran ad•mın yanına 
koşmuştu. 

Vatandaı;larının bu perişan hali 
süvarinin yağız yüzünde h;izün 
buru~uklukları meydana getiri • 
yor, vakur bakışları açık bir acı. 
yışla billur gözyaı;larına bulanı • 
yordu. 

Kaptan, kazazede reisle konuş. 
mağa başladı: 

- Geçmiş olsun reis.. Allah 
başka keder v~rmesin... B:lirim 

llıUrelteb. Yarım saatte 15 kışilik 
larııı bir at sudan çıkarıldı. Bun. 
da Ynraı kısmı ~avgın, bir kısmı 
Y. -ıı, ı bııJunuyof' iclerinde güçtür .. Gözünün önünde malı • 
d · Eem· k ' • 

Ullah reis' aptanı Çeşmeli Ab. nın caytr cayır ateı~ verilmesi 
&alıııı gö .... '<endine \'e şuuruna öyle kolay dindirilir acılardan, 

lt runuyordu çabuk unutulur feliiketlerden de. 
ı. ' Ustafa B · 
~a ~r b t ey bu ışi bitirinciye ğildir amma ne çare ... Başa gel~n 
taı,,n :ıe: ~n geminin işi bitmiş, de çekilir. 
Y•Iıc~nı· Utar yerı kalmıyan Reis, yaşlı gözlerini minnet do. 

Nezir kaptan bir defa daha te. 
selli lüzumunu duydu: 

- Geçmiş ılsun; hayatınız kur. 
tuldu ya!.. Allah sağlık verdkiten 
sonra çal~ır eski mevkiinizi alır. 
sınız. Her işin başı sağlık! 

- Öyle bey baba! ... Tanrı sizden 
razı olsun! Hikayeyi anlatayım: 

Diin sabahtı.. Bir hafta evvel 
bin korku ile İstanbuldan buraya 
bir s~fer yamış Galata [l] ya yük 
getirmiştim... İki gündür İstan. 
buldan kötü haberler alıyorduk. 
Marmarada artık geminin batırıJ. 
dığını kimsenin açılmıya cesaret 
edemediğini yazıyorlar, hele son 
gelen bir havadL~e de bu suları 
haraca kesen lahtelbahirlerden 

birinin konya trenini Darıcada to. 
pa tut tuğunu bildiriyordu. 

Ne ise, ben 1.aten karar verdim .. 
İşler b iraz mayna oluncaya kadar 
Galatada yatacak; fırsat bulursam 
İstanbula dönecektim. 

Gemim hem yelkenle hem de 
motorla mücehhezdir .. 15 tayfanı, 
mocom vardı... 180 tonluk, vapur 
yavrusu yelkenlimin ismi de (su 
oku) idi. 

Galatada, sahil boyu kahvele. 
rinde dınlenmeği, bu tehlikeli se. 
fere t ereih edişimin ikinci bir se. 
bebi de· Ne yalan söyliyeyim İs
tanbul• ,·arınca lekrar limanlar 
kumandanlğı emrine 
içindi 

Param vardı.. Son 

ııirmemek 

seferim de 
bana yıcc bir dünyalık temin et. 
mişti. 

Ne ise uzatmıyalım bey baba; 
geldik, yükümüzü arya ettik; is. 
kele kahvelerinde yanpala yas. 
landık. 

Galatanın lımanı, tahtelbahir 
taarruzundan bizi koruyordu. 
Yalnız bu azgın deniz yılanının 
son günlerde gemi azıya alışı su. 
yun altından torpito savurmakla 
kalmadıkları, fırsat buldukça rast 
gele gemileri topa tuttukları hat. 
ta bir, ikir,i birleşince iskele ve 
limanları da bombardumana kal. boğulmı ambarlarına kadar ateşe Ju ifadelerle Türk süvarisinin göz. 

Se Uştu... !erinde dolaştırdı, onun sözünü kıştıkları söylcnmeğe başlamıştı. 
r tenler b·· b 1dan k ' uyük çatırdılarla ya. kesti: Yaradan~ sığındık bey ba a!.. 
ri1· ırıJıp al S - ı b f d' N B d b ki' d k ''iten ev alev suya dev _ - ag o eye en t... e ya • ura a e ıyor u . 
;ıııu>unatayfaJardan Mansurun palun kader bu ... Dlyanmak ge - ·Dün akşam üstü Galataya bir 
aHayı ısabet etmiş, zavall ıyı rek ! otomobil geldi. asker otomobili ; 
~"ı. dar~aral•mış, saçlarını vak. - Nasıl oldu reis bu fPJiiket an. içinden bir yüzbaşı ile dört kanun 
ayıltrn e te,irile de adamc~ğızı !at üzülmezsen' neferi çıktılar .. Subay Galata na.. 
~ezir ı~ı. Felaketzedenın gözler i tekrar b iye müdürünü aradı.. Müdür 

llıanda k"aptan destroyE:rin ku • yaşlandı.. Nazarlarında bariz bir bunları fevkaliide saygı ile kar. 
n oprü .. • 1 k !adı. (Devamı var) t •tieeyj bek .sun de sabırsızlıkla korkunun can land ıgı sezi lr en 
anın iş· . lıyor, Mustafa kap • mırıldandı : [1] Galata: Çanakkale sulan n. 

y ıtıı b't' . 
•nına d ·· 1 ırıp bir ayak evvel - Anlatayım bev. !ıaba! .. Anla • da, Geliboluya bağı• bır .•ahit na. 

'" onnı . . . 'Y•sind esını kendi görüş za.. tayım .. . Atlattığımı~ bü yü k kor. hiyesidir. Nahiy~ olmasına rağ -
ıs•· en h'd· 

7-so·N TELGRAF- 11Teınmuz 1938 

,...,. 
t~ın 
Uenizinde D i ~mc~ahü~n ~a~) S Ü N lE M A 

Bizim Edirne kapılıyı gördünüz 
.. ? mu. ========:-=::============-==·-~:~·~~~ --- ( 4 üne il sahifeden devam) 

anlaşılan şudur: Japon!-s.rın ken. 
di nüfuz mıntakaları içine almak 
is:edikleri daha pek geniş yerler 
mevcuddur. Fakat bu emellerine 
muvaffak olmak isterken karşı • 
!aşacakları devletle:· Çin değildir. 
Japonlar, Filipi nadalarını da, A. 
vustralyayı, Yenı Zelandı ve da. 
ha oralarda bellibaşlı ne varsa 
hepsini ele geçirmek istedikleri 
anlaşılmaktadır. Daha, daha: Si. 
yam, Hindistan, Malaya, Hindi 
Çini de gözd,!tilen yerlerdendir. 
Fkat bu cesi myerleri almak için 
Japonlar silaha s~rılarak, donan. 
malarını, tayyare!erini göndererek 
buraların sahiblerile harbe girişe. 
cek değıllerdir. Onların maksadı 
iktısadi surette başlayarak bura. 
!ara Japon nüfıızunıı sokmaktır. 

Fakat bunlar hep zamanla, para 
ile olacak şeylerdir. Japcınyanın 

iktısadi surette ou memleketlerde 
kendini göstermesi için o mem • 
leketlerin bugünltü sahiblerile 
anlaşması lii11mg•lmektedir. 

Neler yapıyor .. 
Amca korkusu onları dilendik.. 

)eri paradan beş para bile alma. 
dan evin yolunu tutturdu. 

Tarla başından Yeni Şehire 
inen yo..kuşlardan birinden indi. 
!er. Tam Yenişehire gelmiştik. 
harap evlerden birinin önünde 
sıska fakat hareketlerile küçük 
dağları ben yarattım. Diyen yaş. 
lıca bir adam hiddetli hiddetli do. 
!aşıyordu. Çocukları görür görmez 
ileri atıldı: 

- Neredesiniz veletler enselen. 
diniz zannettim. 

İki çocuk kedi yavrusu gibi ye. 
re sine sine eve girdiler. Bodrum 
odasında amcaya paraları verdi. 
!er. 

Dilenciler kralı paraları saydık.. 
tan sonra okkalı bir küfür savur. 
duktan sonra: 

- Bu gece size yemek yok .. 
Yine az para toplamışsınız. Ya. 

rın daparalar bu kadar olursa sizi 
evden atarım. 

Çocuklar her zaman ki gibi ses 
çıkarmadan boyunlarını büktüler. 

Küçük petrol lambasının oda. 
dan çıkmasile çocukların kuru 
tahta üzerinde kıvrılmaları bir 

oldu. • •• 

Her gün sabahtan akşama kadar 

RAD 

(5 inci sahifemizden devam) 
meğe mecbur oldum. Lakin Bu. 
dapeşt>edeki figüranlığım esnasın. 

da stüdyolardaki hayatın içyüzü. 
nü mükemmelen tedkik etmiş • 
tim. Sivrilmek için mutlaka bir 
istinadgaha, iltimasa liizum vardı. 
Onun için böyle bir şey tedarikine 
~arar verdim. Mario Theresipolda 
bir gazeteci ile tanıştım. O, bana 
bu hususta yardım edeceğini va. 
detti. Ben de kendisinle evlenme. 

ğe söz verdim. Annem, babam bu. 
na razı olmadılar. O adamla gö -

rüşmemekliğim için beni eve ka. 
padılar. Artık gazeteciyi görem. 
yordum amma, onunb mcktubla. 

şıyordum. Fakat posta vasıtasile 
değil Bir por'.akalın içini oyup i. 
çine mektubu yerleştriyor, evin 

arkasındaki arsaya atıyordum O 

da ceva'bını, bahçeye fırlattığı 

başka bir portakalla veriyordu. 

Karar verdim, kaçacaktım Günü. 
nü tayin ettik. Annemin, babamın 
evde bulunmadığı bir sırada sı • 

sokak sokak dolaşan çocuklar çe. 
kirdekten yetişiyorlar. Bunların 

arasnda küçük kızlar da var .. 
Sadece yazık demek maksadı 

temin etmez ki biz de •yazık• de. 
yip geçelim. 

OLIN, 

vıştım. İki arkadaş kalkıp Dal • 
maçya sahillerine gittik. Üç gün 
çok eğlenceli bır zaman geçirdik 

Üçüncü gün polisler yakama ya _ 
pıştılar, götürüp beni babama tes. 
Hm ettiler. 

Film artistliği meselesi hala 
zihnimi tırmalıyordu. Zavallı ba.. 
bacığım, fazla üzüldüğümii gö • 

rünce yine bavulları hazırlattı ve 
beni bu sefer Berline getirdı. Ber. 
!inde, Budapeştedekı gibi soğuk 

bir kabul görm•dik. Tecrübe film. 
leri alındı. İki h:ıfta ka:br bekle. 

dik. cErke'klerin evlenmeden ev. 
velki zamanları• filminde bana 
küçük bir rol verileceğinı tebşir 

ettiler. O filmde zahir iyi oyna • 
mışun ki, bir müddet sonra rej • 
sör beni çağırdı. Ayda 1500 mark. 
la angaje edildiğim, söyledi. 

Katihe Von Nagy sözünü bitir. 
miş, hafif tabessümlerl~ yüzleri. 

mize bakıyordu. Birden şu cüın. 
leyi de ilave etmekten kendini a. 
lamadı: 

- Ondan sonrasını biliyorsu • 
nuz... Sade Almanyada değil, 

muhtelif memleketlerde iflmler 
yekdiğerini takfo ettı. 

Artist, fazla k.lnuşmaktan yo • 
rulmuş gibi görünüyordu. 

Bugünkü günde Japonyanın 

bellibaşlı iki dostu vardır: Al • 
manya ile İtalya. Ondan sonra U. 
zak Şark politikasında alakadar 
oln b~lıca iki devlet gelir: İngil. 
tere, Rusya. Münnscbatın sıklığı 

itibarile Fransa bundan sonra gel.. 
mektedir. 

RADYOLIN! 
Sabah-Öğle ve akşam her yemekten sonra dişlerizi 

Mutlaka R A D Y O L i N L E fırçalayın ız 

Çünkü: •RADYOLİN• hem bamızdan aridir, 
hem Hğ:ızdaJ.:i lıfimızlaı·ı izale eder. 

Çüukü: ·RADYOLİN• mineleri hiç çizmeden 
teıniz li3 en ve dişlere revnak veren yegane diş ma. 
cunutJur. 

Çünkü •RADYOLİN• ağızdaki milyonlarca ınik. 
robu im ha ederek muhtemel hastalıkların önüne 
geçer. 

Çünkü: •RADYOLIN• diş aralarını temlıliye. 

Tek çürümeJerme mani olur. 

Çiiukü: •RADYOLİN • salya ve ifrazatı temiz. 

liyerek diş etlerinin bozulmasının önüne geçer. 

Çünkü: •RADYOLİN• dişleri ve ağzı bir ıiıl 

kancası kadar latif ve zarif olarak muhafaza eder. 

, 
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~l'du. a tseyi anlatmasını kunun dehşeti halı\ iliklerimde men, kaza kadar nüfusa ve ev a. 

~~ ... ~B~u~s~ır~a~d~a~il~·=k~s~a~n~d~a~J!!!!~t~it~r:em::;:e~le:r~m~ev~d~a~n~~~g~e~t!ir~i~y~o~r.;,,,.!!!!~d~e~d~in::e~m::ıa~li:k~ti~r~. !!!!!...;!!!!!!!!!!!!!!!~R~. ;C~ .... .:::::;:;::::;~~::~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;!...,!!!!"""~ 1 l 
l>o' I•-;.: ve yones olsun) kısa bir tereddGd mişe benziyordu. :ı 1 R A O y O 1 " "' şey ... Bundan bir hafta evvel sen. 
-_--.....; anından sonra cebinden bir kii - - Bellti de bunu taş ıyan eski 
~ dikanın şefi Pariste imiş. Bunu !•-----------------' 

sır. Tercüme eaen • Hatice Hat ib 
l.,, n :': l'arisp p . 

-.ı }. L • drı"'ın sırrını 

tı 1 f.t rn c.ndra ın Si rını Ro
~ s • ın h • n ' rını lllosko\'a. ? 1 p, lıt•p, hp oC:ur. ve 
' f ı k iç• ne yıl •ek 

• ~Or !) re te ,_ rı-vlet·fl'r llP. nıt..it .. 
,. k ısn1 \,;d ,~or. 

1 
t ıı v ""' 

Z se !ıkası. 
" mı •mı ler 
.a.:: o~· le rı ? • 

cı Pa uİt· 
' Jnu 1 

• ı onbrm R..ıs ol. 
11 'led ız 

be~ U•, f· ıt , · 
•z n Js B K lll Rus değı,, 

ze boylc• söy'ed!. 

!er. 
- Peki bize bu h~beri vermek

teki menfaatleri nedır? 
- Telaş elmemız için olacak. 

Ç' 'lkiı Z send:kasının elinde Iıak 
taki rr.rol zengin! klerini lehli. 
key e sokacak birşey varmış. Bu 
sırrı ·a bize, ya da hır başk• ta. 
rafa satm>k emelindedir. Çünkü 
1'u t şı< ;;ı daima iki cephede oy • 
rar . Ve k.m daha fazla para ve. 
rırse malıinıatı o tarafa sat;ır. 

Ha i beni 'l! bu ışteki rolü. 
mün re 'liduğunu kavrıyamadım. 

- ha,buki bu pek basit bir 

d 1 Ş . d' · g>ıd çıkarıp genç kıza uzattı: bir hesabını ödemiştir. Fakat şim. da bize haber ver i er. ım t ıse 
_ İşte'. di esasa gelelim .. ben, sendikanın onun Berline gelmiş olduğunu öğ 

b Onu elleri arasına alan Muriel şefi, yahut şefin vekili ile karşı -rendık. Şimdi onunla münase ete 
Smith hemen okudu: !aştığım zaman nasıl hareket ede. girmek liizım . 

•Iraktaki petrolleri tehdıd e . •. ceğim. Ondan şeraitini mi soraca. - Nasıl? 
_ Sendika hasımlarının faali. den bir tehlike var.' Görüşmek Ja. ğım ... 

- Evet.. evve!a bunı.: yapacak. yetini saati saatine takib etmek. 
tedir. Tabii sizin de burada oldu. 
ğunuzu biliyor. Henüz bilmiyorsa 
bile gayetle kısa bir zamanda si. 
zinle konuşmuş old•ığumu öğre. 
necektir. Ve akşam olmadan ev. 
ve! bir tatarları size yanaşacak. 

tır. 

l\1uriel Smith ayağa kalkmıştı. 
Yüzündeki masum ve afif mana 
bırdenbire kaybolmuştu. Şimdi 

yüzünrle hiç umulmadık bir ener. 
jinin izleri vardı. 

- Esrarengiz X in Paristen ay. 
rılıp BerHne hareket ettiğini bil. 
dıren vesikanın bir kopyesi yanı. 
nızda mı? 

Yones (yapalım yones diyelim 

zım . • 

Onunla üç gece sıra ile müna -
sebete geçilebilir. Abidenin altın. 
daki dilenciye dikkat etmek la -
zım. O dilenci vasıtasile karar ver. 
mek salfıhiyetind~ olan kimse ile 
karşılaşılabilir. Bu müddet geçiş. 
tirilecek olursa B~rlinde gvrüşü. 
lecektir. Fakat yalnız iki gün 
mühlet vardır. Başkaları bekli -
yarlar.• 

Muriel Smith başını kaldırarak: 
- Pariste gör!işülmemiş ml? 

Diye sordu. 

- Bu haber Londraya çok geç 
gelmiş zaten.. o, posta vasıta sile 

buruşmuş, lekelenmiş bir halde 
idi. Başına bir kaza, bir belii geL 

sınız .. 
- Evvela?! .. Demek bunun son. 

rası da var ... Peki o halde devam 
ediniz .. sonra .. ne yapacağım? .. 

- Sendikanın tehdidlerine bir 
nihayet vermek için esrarengiz 
X ın her şeyini meydana çıkar mı. 
ya çal~acaksınız .. 

· Muriel Smith, tuvalet masası • 
nın üzerinden bir tırnak törpüsü 
aldı ve söylenilen sözün ehemmi. 
yetile hiç alakadar değilmiş gibi 
büyük bir dikkatle tırnaklarından 
birinin ucunu törpüleyip matlüb 

biçime gelip gelmediğini muaye. 
ne etti, sonra söze başladı: 

{De,·amı var) 

Saat 18,30 Plakh dans musiki. 
si. 19,15 Çocuklara mas~i: Bayan 
Nine tarafından . 19,55 Borsa ha. 
berleri. 20 Saat ayarı: Grenviç 
rasadhanesinden naklen. Sadi 
Hoşses ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisı Hicz). 20,45 Hava 
raporu. 20,48 Ömer Rıza Doğrul 
tarafından Arabca si)ylev. 21 Saat 
ayarı . Orkestra: 1 - Oscheit: 
Marş. 2 - Ofenbah: La vi Pariz. 
yen. 3 - Skriyabin: Prelüd. 4 -
Çaykovsky· Alegro Grazya. 21,;ıo 
Fasıl saz heyeti· İbrah m ,.e arka. 
daşları Kürdili hicazknr). 22,10 
Müzik ve varyete: 'Icpebaşı Bele. 
diye bahçesinden naklen. 22,50 

. 
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' 

ı y,ı l~.S8.A y '/, Gun 192, H ı zır 67 , 

11 Temmuz ı Pazartesi -
ı_ 
,, Ya kltl .ır \~.ıs•.I Ez1ı 

, 11. . 
Güneş ~ 3'ı 8 s. 
Ôı;le 12 19 4 37 

l.dnJi 16 19 8 J7 

Akşam 19 42 u J ı 

'I alsı 21 ~· 1 • 

!m~·k ~ 4 (J 4. 

Son haberler ve ertc8 !(Ünün pro.

1 

= 
gramı. 23 Saat ayarı. Son. Salııp ve ne; rıyaıı idare edP', 

YARINKİ PROGRAM 
12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5 Plakla Türk musı -
kisi. 13,30 Muhtehf plıik nrşriyatı. 
14 Son. 

Baş muharrıri 

ETE~! İZZET RF'iiC: .. 

<;OX TFLGll.'\.F illATBı\ASI 



f - SON TEL G RAF -11 Temmuz 1~38 

•• • ,------, sanayıının 1 Kadınlar için Alnı an çelik 
11\lUJiMll~ADA nıuazzaın muvaff akiyeti 

H TA 
IÇAGI 1 Ti 

Günlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiblerine kerku, dehşet 
saçan en ucuz elduğuna rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha 

mükemmel HAS TRAŞ bıçağını ısrarla arayınız. 1 O adedi 15 
kuruşa Hasan depesu. Toptancılara tenzilat. 

A vrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ 
HASAN TRAŞ BIÇAKLARI Piyasada en yüksek mevkiini 

muhııfaza etmekte berdevamdır. 

ADEMİ iKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 
• 

Tabletierl her eczanede arayınız. (Posta kutuau 1255 

Hekimler 
====== 

[Okuyucularımız bu •litunlarda 
mütehasauı hekimlerin hutalannı 

kabul natleriıı.1 muntazaman bulur. 
lar.] 

İç hastrılıkları 
Doktor Hafız Cemal (Lok.. 

man Beklm ). - Pazardan 
başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan. 
yolunda 104 numaralı hususi kabl • 
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 
Cumartesi günleri •abah 9,5 dan 12 
ye kadar hakild fıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehane 
ve eve telefun: 22393 -- 21044. 

Doktor Ali Riza Sa~lar;- İ~ !ı~
talıkları mütehassısı). Her gün Be. 
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 
duraJ!ında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanında.ki muayenehanesinde 

saat 1~ den sonra hastalarını kabul ı' 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla. 
n müteh&Mısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak! muayene.' 
hanesinde her gün hastalarım tedavi , 

eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lıkları mütehassısı) . Cağaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane. 
sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den sonra hastalarını 
kabul eder. 1 

Rent~e~ 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Temmuzun 12 inci salı günü akşamı 

Boğazda ilk mehtab alemi 
En yüksek san'atkirımız Bayan 

iY 
Bestekar meşhur Selahaddin Pınar'ın iştirakile 

Saz hey'eti olarak: 
Kemani SADİ ve NECA Ti, UDI CEVDET, 

Klarnet ŞEREF, Piyanist FEVZİ 
Okuyucular: 

NURi HALiL, HAPIZ YASAR, SUAT, BAYAN 
RADiFE, SÜZAN, KÜÇÜK SAFiYE 

Saz heyetini hamil bulunan (71) No. Jı vapurumuz Köprüden 
saat 21,15 de hnreketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını . takiben 
BEYKOZ,'\ gidecek ve orada 23,45 şe kadar 

Mehtab alemini yaşatacaktır 
Boğazda oturanlardan bu tenezziihe iştirak edecekler için 

RUMELİ ve ANADOLU iskelelerine uğrıyarak Köprüye gelecek 
olan 74 ve 66 No. lı vapurlarımız da Köprüden 21,20 ve 21,25 de 
hareketle 71 No. lı vapıuumuzun iskele ve sancağında olarak Beykoza 
gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyilkdereye gelecek ve piyasa öotinde halkı. 
mıza en milsaid bir ııc.ktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 za 
kadar mehtabın en büyük sefasını ihya edecektir. 

Avdetle 66 ' 'e 74 No. lı vapurlarda bulunan yolcularımızdan 

doğru J{öpriiye gitmek isliyenler için Büyükderede ayrı bir vapur 
temin edilmiştir. 

Doktor İrfan Kayra: - (Röntken) ıf • ti 71 ~c. da 100 ksru,, 74 vo 66 dit 
Hergün öğleden sonra saat 15 den i8 arı SCJ kuruştur. Paso va kort ab:>ne• 
'19 a kadar Belediye Binbirdirck 1 man!l!lr muteber değild i r. 
Nuri Conker soknk 8.10 numarada Fazla tafsi At el lldnlarındadır. 
Arslaner apartımanında hastalarını 
kabul eder. 1 

Nafıa Vekaletinden: Sinir hastalıkları ., 
Doklar Kemal Osman: - (Sinir 26 Ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekillet malzeme 

hastalıkları mütehassısı) - Cağa.' eksiltme komisyonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basit 

!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. I ve 3 aded muzaaf İngiliz makas takımı ile 4 basıl makaslı bir telAkinln 
ııısında pazardan başka her gün 
saat 2 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır . 

Bu hususa aıt eksiltme şartnamesı ve teferruatı 895 kuruş muka. 

bilinde Ankarada vekalet maJzeme müdürlüğünden alınabilir. 

................... \ 
DOKTOR 

CAN KUQ.TAQ.lll ·-
A. RIZA SAGLAR 

Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 

ııonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

Zührevi ve cild hastalıkları 
•• 

or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacarnl 

karşısında No. 133 Telefon: 43595, 

Satılık Kurt Köpeği 
Meraklıların Aksaray Taşkasap 

Selçuksultan sokak 8 numaraya 

her gün saat beşten sonra müraca. 

atleri. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
11 Temmuz Pazartesi günü ak. 

şamı Yeşilköy İstasyon bahçesi: 

LOKMAN ZADE 

12 Temmuz Sah günü akşamı 

Üsküdar Beyleroğlu Bahçesinde 
KOKAİN _ ESRAR 

EJ 

Avrupa ve Amerika ya 
gönderiJiyor 

Talebe 

Maden Tet!dk ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden : 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 
ile 20 tal~be seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden veya maden endüstrileri ile alakadar muh. 
telif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de Jeolojik ilim. 

I !eri tahsil. edeceklerdır 

II - Isteklilerin aşağıdak.i şartları haiz olması lazımdır: • 

a - Türk olmak. 

b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve 
sıhhati tam olmak ·Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.> 

c - Llakal Lise veya Kollej mezunu olup. olgunluk vesikasını 

haiz bulunmak 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

• - . - -.. -

Devlet Demiryolları ve Llmanlarl 
l~detme U. idaresi ilanları . 

Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23X63 m/m lik 1 
demiri ile 30000 kilo 10 ve 13 m/m lilr. yuvarlak demir 15.7.1938 C0 

günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalın• r
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 ııt 
75 kurnşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatinS ~ 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Gar binasındaki koıniS) 

(4038) ../ 

Nafıa VekaletindeJl 
Eksiltmeye konulAn iş : 

1 - Küçük Mendires ıslah sahasında yapılacak büylik şu·· t, baŞ 1' 
fil' tak başındaki şüt ve beş küçük köprü inşaatı, keşi! bedeli 232,450 

IH - Hn istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden 61 kuruştur. 

!hangisini seçtiğini vereceği istidada açıkca bildirmeğe mecburdur. 2 _ Eksiltme 21/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 121) 

MüsabRka notlarının tasnifi, her iki mesleğin irntıhanlarına girilmiş Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu od' 
olsa dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 1 d k 1 f 1·1 

1 
akt 

sın a apa ı zar usu ı e yapı ac ır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşıyan istidalar kabul edil. ıı) 

miyecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Cebir Her iki meslek için 

b - Hende > > • • 
c - Fizik • • • • 

mecburi 

• 
• 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındıf 

işleri genel şartnamesi, fennf şartname ve projeleri, 11 lira 65 kllfl)l 

mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55 kuruı 1 '' 
muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su işlerinı vey• ~ 

d - Kimya • • • • • 
,. 

1 na muadil Nafıa !§!erini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine J· 
bu kabil Nafıa ışlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve~ d 
!etinden alınmış mütaahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin t•~1., 

e - Ecnebi bir dil • • • • • 
f - Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecbur! 

g - Müsellesat • • • • • 
h - Mihanık • • • • • 
1 - Jeoloji • • • • • 
j -. Zooloji • • • • • 
k- Botanık • • • • • 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, Mühendislik 
için kazananların ilk 12 si ve Jeologluk için de. ilk 8 i arasında bulun. 

·ııl>' 
mektublarını ikinci ırnaddede yazılı saatten bir saat evveline kadar > dl 

umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır post• 

olan gecikmeler kabul edilemez. •2110• . ~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Cinsi Kilo 

Yumurta adet 30000 

Fi 
K. 

2 

İlk teminat 
Lira K. 

Eksiltflle 

saat•./ 

malan şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift Limon 
sayılacaktır. Mühendislik müsalbakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 !,mü. Tuz 

• 10000 3 

1000 il 

1000 10 hendisliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek K. Barbunya Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has 

talıkları mütehassıs:) - Cağalo~ _ 

Muvakkat temınat 10194 lir~ 50 kuruştur. ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile ma. K. Bamya 
İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine · göre vekaletten deni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere •Ti- B. Peynir 

100 100 

1000 45 

Iunda Nuruosmaniye caddesinde 
caret ve Organizasyon Mühendisi> olarak yetiştirilecektir. K. Peynir 1000 75 

50000 4,5 168 75 15 15 

172 50 15 alınmış malzeme miiteahhitliğı vesikasıle birlik1e 26 ağustos 938 cuma 

günü saat 10 a kadar mezkur komısyon reisliğme vermeleri lazımdır. 
O•man Şerafettin 1partımanmda ~ (2312) (4292) 

VI - Tahsile göndc;il~ek olanlar ileride tahsil müddetleri kad:r Çamaşır yıkama 
Devlet emrinde mecburı hızmete tabı olduklarından bu hususta mu. K k K" .... 

·k t k ·· b' t hh"tn ki 0 omuru 50000 1,80 
nunarada. Telefon: 22555 

Ku'ak, 802-az, Purun 

C~'div~. Ziihrı>viye - -
Doktor Frv7İ Ahmed· - D!"'niz 

hastahanesi cild ve emrazı •iihN'vl. 

kellcfiyetlerini tevsı e me uzere 1r aa U' ame verece er ve 
ı b . . d • b k r·1 .. t ki d' Meşe odunu ye mütehassısı, muayenehanesi An. meli han No. ı. Muayenehane Tele. unun ıçın e mu.e er ·e ı gos erece er ır. .. .. . 
1 karr caddc<i Cal!aloğlı .. yokuşu, Pa- fon 

44086 
VII - !.1üsahaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Mangal komurü 9000 5 146 25 15 30 ııl 

Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak zardan başka her gün 15 den sonra • Tarih ve mühlc! şunlardır: Yıldızda bulunan okulun Mayıs 939 sonwıa kadar ihtiyarı 0
,f 

burun, boğaz mütehassısı doçent hastalarını kabul eder. Telef. 23899 Dış a - M.T,A. Enstıtüsüne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 yukarda cins ve ınıktarlariyle tahmin bedellerı ve ilk teminatları • 
b - Sıhhi muayene tarihi: 26 Ağustos 1938 il k 

F>tih tramvav durafiı 7~ numaralı Operatör: Diş doktoru Übeyt Ölçer:- Edlr. zıh maddeler açık eks· tmeye onmuştur. , .;• 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 Ağustos 1938 d G ·rıı••f l'l"uayenC'hane-sinde her ııün snot 16 - Eksiltme 12.7.938 salı günü yanların a yazılı saatlerde ,u ;I 

D CAFER TAYYAR lCA.NKAT nekapı Karagürnrük tramvay du - vııı _ Tahplerin. nufus hü\'\yet cüzdanı, hüsnühal varakasını, , • ,. pl 
dan sonra h"'talarını kabul eder. r • • ,, . , . . . 4 k yunda Yüksek Mühendis mektebı muhasebeciliginde toplanaca~ >" 

Operatör _ Umumi cerrahi. sinır ragı No. 95 her gıın hastalarını ka. mektep şahadetnamesini veya bunların tasdıklı bırer suretlerını, ı. . . .. . te~ 
ve dimağ C'<'rrahisi mütehassısı ve bul eder. Cumartesı günleri <aat ta fotoğraf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada Komisyonda yapılac~ktır. 1st~klılerın şa~tna'.'.'eyı gormel; ve ı~k ok•'"" 

K d d 
"t h ) 14 ten 15 e kadar da Yalovadakl M.T,A. Enstllüsü Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneler!. natlarını yatırmak üzere eksiltmeden bır gun evvelın~ kadaı rıı'~ ı 

( a ın oğum nı u e assısı ksil iln ·· · u· ı od bel ; T 'r h d b 1 için de tayin Pdilmı< olan günde öğleden evvel bay Hasan apartıma. muza ve e tme g u carı sene care ası ges , ı •< , 
Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru.ı mu•yene ane.;ın e u unur. l nındahi E~stitü ıueıkezinde bulunmaları ilan olunur. (2007) (3822) makbuzile Jromisyonda bulunmaları (3931\ 

50000 1,20 


