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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
sa 

BU GAZETE 
~tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İl~nlarını SON TELGRAF'a veren-
ler en çok okunan bir vasıtadan 1 
hakkile istifade etmiş olur~---

idare- ıran: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf ---.-

YENi TEKLiFLER YAPTI 
------------------------------·--------------------------,----

ile Hitler arasında gizli müzakereler ve yapıldığı 

gösterdiği ifşa ediliyor 
....... • l t • ·. ' ' . 

• 
ıçın 

•• uç şart 
.. ~ • ' 1 • . • ' '• .· ... ,,,_ :.,~ . - .• ~; - ı- • 

Almanlara göre dünya sulhunu 30 yıl büyük devletlerin 
tekeffülü altında bnlundurabilmenin şartları nedir? 
Hitler'in sulh teklifleri 1 28,000 değil 128,000 

I ngilte_r_e_, _Fı_r_a_n-sa-,-A
1

-lmB::ıı!llan_y_a_,_I f-a-l y-a--a-ra_s_ı-nda bir lira da değer .. 
konferans toplanması muhtemei 

'llllı~ı 28 (Hususi)~ Siyasi vaziyet yeni bir istikamet dahilinde 1 her İktsadi müşküliihn ve gümrük harblerinin kaldırılmasını ve 
ltı~~ •lıneatedlr. Kuvvetle aayi olduğuna ve halta İngiliz matbu. tarafların menfaatlerine uygun bi,r hale konulmasını istemektedir. 
"" di l'oepJo gibi bıızılanna intikal ettiiine ı:öre Bitler İngil- İngiliz Jhricişe Nazırı Hallfaks Pariste Başvekit Daladiye ve Harl· 
>itıı 1; dllzıya sulhunu yirmi beş otuz sene gibi uzun bir müddet bü- ı ciye Nazırı Bone ile Almanyanın bu mahrem teklifi üzerinde konuş
de ~ evıetlttitı kefaleti albnd~ bulundurabilmek için bazı teklifler- muştur. Yakında Almanya - Fransa • İngiltere v~ İtalya arasında bu 
lı14~~1lıutıuıtur. Bu teklifler hafi surette müzakere mevzuu olmak. 1 bahislerin bir konferansla müzakere mevzuu olması ihtimali kuvvetll 

Alııı.ıı:ra Südetler ve müstemleke meseleleriuin halli 'İie bera.. görülmektedir. 

Harbmi, sulh mu? j ltalga 
Anlaşmıga 
Mecburdıır 

y 
~ilhancı 
~6ttiillüler 

es'elesi 
Bars 1 oı e ona'nın müsald 
, _ ıı~~ccevab ı neşredildi 
"'~ 28 (A 'lı <ısında F' .A.)- Ebr mın -
·r :nı ağır rankist kıtaat, d;.iş _ 

!ır~~~Cı.reıer, ~a.~ı~t.; uğratmı. ~tır. 
l;_~t•n kuru Ukurnetçiler tara -
ın~1 ·lıe deva lrnuş olan köprül~ri 
' ,ıııe, b·rn flrnişlerdir. Hlikıl
.,...,~ ' ur· 
dır t bir h u_n nehir , boy · 

ı' ez.rnete • uğra . 
""nd . ~ 

~ın . ra 28 ı.t · ~ .• 
ııı &0nuıı· (.ı\.A .)- B 'ıi'eloM-· 
"t~al Uler;n .,. · 

lik 
1 

· geri alın sı 
0 an ~ 

cı:ı Plana ve~ 
•vaııu . 

G ıırı Sdyf • 

Rus hava devlerinden biri\ 

Ma~ .ste Fanıl- · 

Mısır 
Kralı 
Geliyor 
Ma;este Faruk A
ğustosta Atatürkü 
ziyaret için şehri• 

mize gelecek 

Mısır dananma kuman· 
danına bugün Tarab
yada ziyafet verildi 
Dünkü sayımızda haber verdi

i?Jimiz veçhile, Mısır donanma ku
mandanı ve Mısır Kralının harb 
yaveri Tümamiral Mahmud Ham. 
za Elmahruse yatile dun saat l 'I de 
limanımıza gelmiştir. 

Kumandan Vali muavini Hüdai 
lDevamı 6 ıncı sı.hifede) 

Ege havalisincle yaptığı teftiş E 
seyahatinden evvelki gün şehri - tı•şı• 
mize dönmüş olan Genel kurmay 
Başkanımız Mareşal Fevzi Çak -

mak eksprese ba~lanan hususi bir Sergı·sı· 
vagonla dün akşam Ankaraya he. 

Türkiye -Almanya l;::::re=-ket =e:ıru:::.....'~ir . ......;;.;:. ====i-, Beyoğlu Akt•m Kız •• b t 11s lnCl San'at okulunda açılacak 
tl•carAı munase a 1 V' l Türksan'atınınengüzelhusu. 

.I_ ı siy etlerini taşıyan Tiirk ellşlerini n 

1 Madalyesi 1 bir sergide teşhir edHmesi karar. 

Busabah gelen Numan Menemenci f c. H. P. Genci Sekreterliğin- ! ~~,~~~~yıl BeyoiiJu Akşam 
oğlunun mühim izahatı den: kız san'at okulunda açılacaktır. 

Almanya ile ticaret anlaşması 
akdine memııc heye:imiz reisi, 
.Hariciye Vekaletı umumi katibi 
Numan Menemene oğlu bu sabah 
ekspresle Berlindcn şehrimize geL 
miş ve istasyonda Başvekil na • 
mına hususi kaleı:a miidürli Baki 
Sedes, Almanya büyük elçisi, Ha. 

riciye Vekaleti mensubini, ajans 
·ve matbuat mümC's~i11c ri tarafın

dan karşüanmışıır. 

Numan l\1cncmencioğlunun 
izahatı 

İstanbul 28 (A.A.) - Numan 

Cumhuriyetin 15 inci yıldö. Sergiyi Cumhuriyet Halk Par. 
nümü hatırası olarak, bir tara. tisi himay<? eı'.mektedir. 

fmda Büyiik Önderimiz Ala -
türkün kabartma bl~ resimleri 
ile Altıok, diğer tarafında 

Cumhuriyetin 15 inci vılıııı 

teshil eden yazı bulunmak ü
zere Partimizce bir madalya 
yaptırılacaktır. Sanatkarları -
mızın, açtığımız bu müsabaka. 
ya i.ştirakleri ve hazırlıyacak • 
ları nümuneleri ağustosun onu
na kadar C. H. Partisi Genel 
Sekreterliğine göndermeleri 

Tramvaya 
Atlarken 
Düştü 
Ve ... Bu gece aaoaha 
kartı hastahanede 

can verdi 

rica olunur. 
(Devamı l ıncı sahifede) 11-----------,-

Fatih _ Harb:ye hattına i~liyen 
2741 sayüı vatman Hamidin ida. 

(Devamı 6 ~cı sahifede) 

l(itabları tasnif komisyo
nu Reisi izahat veriyor 

değer eserler bulundu 
Osman Fevzi Olcayın gazete -

ıniı.e gönderdiği bir mektubu neş.. 
retmiştik. Bu mektub kitab sa • 
rayile tasnif komisyonunun 28 bin 
liralık tahsisatın tamamen har • 
canmış olıaasına rağmen henüz 
ortaya fili bıir eser vermediğin _ 
den ve beher fişin dört liraya ka. 
dar mal olduğundan bahsediyor, 

Hazırlanan fişler Süleymaniye 
kütüphanesinde tomar halinde dıL. 
ruyor, diyordu. 

Son Telgraf, bitaraf ve yalnız 
hakikate makes olmak ve daha 
doğrusu hakikati ortaya kaymak 
endişesile bu mektubu ne~reder _ 
ken bir mütalea izharından çekin. 

'Devamı 6 mcı sahifemizde} 

i~indeki lıf.tabların tasnif edildiği Beyazıd kütübhıınesl 
-·~=========================================-.... ~ 

Ecnebi 
gürültü 

dili ile 
edenler 

-------
lzmirde 100 kişi cezalandı-
rıldı, Konay ve Niğde de ceza-

1 andır ı lan la r var •• 

İstanbulda da bu cez~ usulü 
tatbik edilecek mi ?. 

Kalabalık yerlerde, bilhassa nakil vasıtalarında yüksek seı.le ve 
yabancı dille konuşanlardan belediyeler ct'Za almıya başladı 

CYazısı altıncı sahifemizde) 
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Cürmü meşhud 
Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

A
ğır ceza suçluları için de iki gündür se~i muhakeme usulünün 
tatbikine başlanmış bulunuyor. 

Cürmümeşhud mahkeınelerin~n muvaf(ak netice vermesi aiu 
ceza üzerine de bu şümulü getirmiştir. 

Adaletin tcceUisiııde haksızlık kadar geç kalmada vatandaşa ıztı. 

rab veren bir unsurdu. Katil ortada idi, ölü meydandaydı. bütün cürüm 
unsurları toplanmıştı, fakat formalite ve ortaya konan yeni yeni uzatma 
vesileleri hükmün aylarca, hatta yıllarca sürüncemede kalmasını kolay. 
laştmyordıı. Suçlıınun cezasını çektiğini görmeden ölen hak sah'blerine 
bile rasgelmek mümkündü. 

Bazan ecelin bile vefa vermiyeceği kadar ağırlaşan o usulü ıftııdi 
böyle yıldırım sür'atile çallŞRD hır tekniğe geçirınek ~üphe y'>k ki, hak 
sahihlerini tatmin edecek ve hüviyetlere fcralılık \"erecek en mükem· 
mel bir vasıta oldu. 

Cürmiimeşhud mahkemelerinin adaleti sür'atle lecelU ettiren bu 
hususiyetini bu şekilde vasıflandırdıktan soMa bu usulün memlekette 
husule getixeceği feyiz ve salah üzerinde de bilhassa durmak lazımdır. 
fJu feyiz ve salah bilhassa ferdlerin terbiyesi üzerinde en müessir rolü 
iln edecek mah\yettediJ:. İşlediği cürmün cezasının hemen .kendisine 
çektirileceğinden emin olan suçlu ilk hamlede temkinli ve hesablı dav
ranmıya mecbur olacak, eski vaktin tevekkül ve zamanın lhmali telki· 
ninden kendismi koruyacaktır. Nitekim, asliye ceza mahkemelerinin 
rüiyet ~ahiyetleri içinde bulunan cürümler, cümıümeşhnd usulüne 
tabi tutulduktan sonra ilk aylar içinde yan yarıya azalmıştı Son aylar. 
da wıyı yarıdan da çok aşağıya düşmüştür. Ağır CCTa suçlarında da 
vaziyetin ayni olacağını şimd'den temin etmek asl:ı bir kehanet sayı. 

lamaz. 
Dün İ•tanbulda işlenen iki şeni cürmün ayni günde ınahkemeyıı 

se•kedilnıcsi ve suçlulann hükmü giyerek hapishaneye sevkolunması 
nasıl herkes nazarında adalete karşı beslenen hassasıyetio takdir vesile
liğini yapmışsa, bu seri muhakeme usulünü gömıek cürme istidadlı 
olanlar üzerinde de hiç şübheso'l: müessir bir intibah n ikaz desteği 
olınw tur. . . 

Bu çcşid ibret hadiselerinin tekerrürü en kısa ıamaıı zarfında yal· 
Dl% kulak tlolgunluğu ile b!:le olsa a&ır suç te~bbiislerfoi de yarı yarıya 
ortadan kaldıracak ve feyizli tesiriui gösterecektir. 

Bu itıbarladır ki, seri muhakeme usulünü adli) e otoritesİJıiıı yük
selmesi ve a<laletİJı, hakkın hemen tecellisi bakınunılau derin bir mem. 
nuniyetle karşılamakla beraber onu mJli ve sosyal terbiye bakımından 
do e~ müessir bir ıınsur ve vasıta ilarak kabul eıınek, beğenmek ve 
takdirle kar~ılamak yerinde oluyor. 

Etem İzzet BENİCE 

~~ufi~nu~_Jıang!_ o~ ~~.k!eb~_Jf _~ecek ? 
Şeh?'imizin muhtelif semtlerindeki ilk. mekteb

leri bitirenlerin devam edeceklerı arta 
mektebler ayrı ayrı tesbit e:undu 

Her ilk 
ayrılan 

mekteb mezunu için 
orta mektebleri 
devam ediyoruz : .... gazmaga 

Bu en:, ~hr·miz:n muhtelif 
semtlerindeki ilk mekteblerden 
mezun olan talebelerın hangı orta 
mekteb>ere kabul olunacaklan 
hakkında hazırlaruın listenin ınek.. 
teblere 1ebliğ olunduğunu yaz • 
mış ve bazı semtlere aid mekteb. 
'leri dünku niı>hamızda yazmış • 
tık. Bu kahi1 çocul< sahih: kar! • 
leriıntze bLr kolaylık oiınak üzere 
aynen ne~re başladıı;<ımız listeye 
bugiın de devam edi' oruz: 

Fetiye 16( Balat 5~>, Ça..,iamba 
15, Salmatomru';c 17, At kalipaşa 
19, Zincirlikuyu 20. Karagüm • 
rük 27 inci ilk mekteblerinden 
mnun olanlar yalnız (FATIH ER.. 
KEK ORTA MEKTEBİ) ne yazı. 
labı~ltler<hr 

Be~ıktaşta Kılıçalı 20, Ortaköy 
23, Arnavudköy ~. Bebek 26, Or. 
taköv 39 uncu ilkmekteb mezun. 
lan (GAZİ OS,fANP/\ŞA ORTA 

MEKTEBİ) ne. 
Faotih 11 ve 13, Gelenben 18. Fa.. 

tih 40 ıncı ilkmektebı L1<maı eden.. 
ler (GELENBEVİ ORTA MEK -
TEBİ) ne. 

Büyükada, Burg1~ acia, Kınalı 

ada. ilkmektebinı ik:nal edenler 
(HEYBELİADA ORT.\ '\1EKTE. 
Bİ) ne. 
Cağaloğlu 1, Alemdar 44 Su! • 

tanahmed 2, Kadirga 3, Kadirga 
61, Davudpaşa 25, Yedikule 43, 
Kazlıçeşme 58 inci ilkınekteh me. 
zunlarından kızlar (İSTA NBUL 
KIZ ORTA MEl\."'TEBİ) ne. 

Cev;zlik 7, Mocil 8 ve 41, Ta • 
limhane 35, bostancı l, Erenköy 
4 ve 38, İçerenköy 16, Göztepe 5, 
Kızıltoprak 6 ve ?, J\[erdivenköy 
18 inci .ilJrnıekteb mezunları (KA

DIKÖY 1 İNCİ ORTA 1}:KTb:Bİ) 

ne kabul olunacaklardır. 
Her ilkmekteb mezul'unun bu 

•· . ', 'ı. ' -·--------------------------
ASK, HEYECAN ve İHTİRAS ROW.ANr 

T efrike 
N.S~ 

F~rda mant0$ıınu giymiş ola • 
rak geldi 

- Gıdel m mı! 

• -.cı o.,mirel y•ıl gö;terdı: 

- Bo..yuruuıız hanımefendi! 

F<>rda, Ayşe•~ dö::ıdü: 

- - Bız bıraz dışar: çıkıyoruz. O. 

daına sakın kcıru gırmes n olmaz 
mı' 

yşe, Ferda"'lııı <'muzıınu ok.. 
şadı 

~1erak etmP. ya\-rum' İster_ 

sen k•pını kılıdle Anohtarını ya. 

vcızon l eken der F • 
SERTELLi 

nına al. Böyle yaparsan daha müs. 
terih olursun! 

- Hayır. San:ı itimadım var. 
Ancak senden başkasının girme. 
sine müsaade edemem. Odamda. 
k mu~ambanın üstüniı 'br ıslak 
bezle siliverirsen mem::ıun olu • 
rum 1 

Merdivenden lndıler 
Ferda apartım•n kapısında sordu: 

- Hu usi bir otomobil mi bu? 

- Hayır, hanımefendı' Bende. 

niz, milyoner de o:sam, bususi o_ 
tomobil kullanmam. 

lstanbul-lzmir 
Hava hattı busene 
Açılamıyor! .. 
Yalnız fuvar için 1 
aylık bir nakliyat 

düşünülüy0r 
Sivil ha\• ı s"ferlel'inın l:u mev. 

simde .n:mt.ızacn bir surette İz. 
mir • An!<ar.ı. • istabul aı a;ın:la 

b&§lamdsı için yapılan tetkıkler 

müshet netıcc vermemiştir. Çün· 
kü sivil hav:ı seforleri için İzmir. 
de Cumaovası civarınd:ı meydana 

getirileu hav.1 istasyonu munta. 
zam olm.i.'.{:a bPrab~r, :ırazi en tcü ... 

çille: yağmurhr önünde bozulmak. 
tadır. Bu itilıarla tayyarelerin inip 
kaJ.kmllı'lrl.• müşk.Hnt:a kaşıla.. 

şılacağı anl&§ılmı~tır. 

Bu meydanın beton olması ve 
civarıııd1, suıarın meydana gel. 

mesini -;cm :n için S!!dler yapılma. 

sı etrafuul:ı bir proje hazırlanmış 
nafıa vekıl ctı,ıe g6nder;!mi~ıir 

Fakat yapılması lüzumlu görü. 
len inşaa~!n bu mev~une yet;şme ... 
si müşkül görülmüştür. 

Haber aldığımıza göri', sırf fuar 

ayına 1I1.1hsus olmak ve bir ay de. 
vam etme:c üzere 1zmır • Ankara.. 

İstabul arı"rıda muntazam hava 

seferleri yapılanı;.sı d'lşiinulmak. 
tedir. 

Ekseriya yağmur3uz olan 20 a. 

ğustos .lO eylül ay:n::la yap.lacak 

tayyar? se~er;crı d1b ziyade q. 
ya ve ~t.. nak1 ıya:ına ır_,hsus 

olacaktır. 

--- --<>-

30 7 .. emmuz 
Cumartesi 
Gü1ıü .• 
B0ğaziçinde 

Yapılacak 

B .. ·· ı v l uyuK eg e!·.ce .. 
30 temmuz e·mıartesı ![ünü ak. 

şamı Biıyiıkder~ BEYAZPARK 

(eski Lunap;a•kl m 13 üncü yıL 

dönümiı tesıd ed.lecektir. 

Bu yıl in~a ed lmı.1 olan yüzme 

havuzunda yapılacak olan yıldö. 

nümıi mı.i.naı>~hetıle buyü'.c sanat. 
\ 

kar MÜNİR NlıRETTlN en guzel 

konserını ver~cct:· ır. Suretı nıah ... 

susada hazır!an.~n bu biı} uk k~n. 

ser sabaha kad.ır muhtel f ve zen. 

gin eğlence ve nunıaralnrla dolu 

muhteşem bır KIR BALOSU ta. 

kip edecek~ır 

Avrıca yerıı s~nenln unutulmaz 

b:r hu;uslyet ve canlı hatıralarla 

dolu olabilm•~< nı tem n içın şım. 

dıye kadar isıanbulda hatta Bal. 

kanlarda görü!n• yen yenilık sür. 

prızlerle dolcı numaralar haLırlan. 

mıştır. 

listede gösterilen ortamektebede 

ka~ dolunması mecbur dır. 

Diğer semtlecdekt ılkmek :eb • 

Jere aıd son lm;mı da yarın neş • 

redeceğiz. 

- Ço~ isabet edersiniz .. Sen de 
arni fikirdey·m d~. Eğer dircksi. 
yona geçseydiniz, ıkı ıar konu • 
şamazdık 

- Tıpkı benım gibi du.'jiinüyor. 
sunuz. hanımefend Şofiır var • 
ken, ne dıye onun yerine gL'ÇIP de 
rahat~z olmalı?~. 

Otomobı!e bındıler. 

Şişlidi!n geçıvrırlar .. 
Ferda: 
- Büyükderey~ g.dıyüruz, de. 

ğil mi? 
Diye sordu. 
Naci Demırel: 

- Evet.d~di, dun konuştuğu. 

muz gibi. 

Vallahı ne kadar sözünüzde 
duran bir erk~k.,ıniz siz! 

- İnsan, ararıan, yırmi dört 
saat bıle ge ;meden, verc!iği sıj:ı.. 

den dönerse, bö ·le adama selam 

bile vermek caiz dcğıld T sanırım 

Bendeniz b:raz fazlaca doğru bir 
adamıır.dır. Gerçi bu kadar doğ • 

Güvercinler ve iri 
sinekler 

TURiST 
NAHia SIRRI 

Diın sa-haflar çarşısına girmek 
üzere Beyazıd kütüp!1anesinin ö. 
önünden geçiyordum. Önümde, 
yabancılıkları her tarafı derin bir 
dikkatle tetkik etmelerinden de 
belli olan, birı gcmç biri yaşlı iki 
kadınla bll' erkek ilerlemekte idi. 
ler. Birden durdular koltukları. 

nın altındaki- bezlere sardıkları 
için kırmızı kaplı Bedeker mi yok. 
sa mavi kaplı Gidblömü olduğunu 
anlayamadığım-- kitaplara neş'eli 
bir göz attıktan sonra adeta muz· 
tarip nazarlarla etraflaına bak. 
tılar. Fakat, berekt lci, siyah yel
dirmeli bir kadın koşa koşa yan
larına gelmişt '. Seyyahlar ondan 
aldıkları kuş yemlerini yerde do. 
!aşan, uçup tekrar konan, tatlı ses.. 
ter çıkararak yürüyen güvercin· 
!ere serpmiye başladılar ve kadın
lar çömelmış erkek ayakta, beş 

dakika kadar, her taraftan uçup 
gelerek bir kaç misli oluveren 
k~cağızları doyurmakla meşgul 
oldular. Yani iş aşikir ve 
ilıittabi: Üç seyyahın kol • 
tuklarındaki kitablar bu nok-
tadan bahsederken •Seyyar 
satıcılardan alman yemlerin 
burada sürü halmde lbulunan gii. 
vercinlere atıld.ğını. yazmışlardı. 

Faıkat turıstin hiç elinden dil. 
şürmediği kırmL'ı veye mavı kap-
lı kıtabda yeri var dıye 

yaptığı her ~eyi bu ka -
dar kolay. rah1t ve Jiltıf de • 
ğidır. Bazan turist lcitabmın bahs 
ettiğı şeyı yapmak ve tatmak için 
yaptığı ve tattığını söyleyebilmek 
için hatır ve hayale gelmedık e
ziyetlere ve tehlikelere de katla. 
nır. Bir kitapta vaktile okuduğum 
b:r fıkra bu münasebetle hatırıma 
geliyor: 

Cenup Amerika:<ın ın bilmem 
hangi memlek~tmm hangi ka..a. 
başında. parmak boyunda sinek. 
lerın gecelen kazaen açık bırakıl
mı~ bir pençer<• bulursa hemen 
me::-KC"nlerc girip insanları sok
tuklarını okuyan bır türist, adı 

hatırıma gelmiyen bu memleke
tin yine adt hatırıma gelmıyen 

bu kasabasrna hassatan, sıf 

diınyanın en büvilk ve harukuL 
ade Sinekleri tarafından sokulmak 
üzere gider. Ve ııece otel odasıııda 
sovunup dökünerek, pençeresni 

aç•k bırakır. yatajiına uzanıp si. 
nekleri beklcmcğ~ koyulur. Li. 
kin bu intizar :çınd~ saatler geçer 
\'e açık pencerelerden el cesame
tinde. parmak ir!Jiğinde de~il, 

hatta mutad ve malum büyı.i.k • 
lükte bıle tek :<•nek girmeden sa. 
ba.h olur. ~abah olur olmaz da 
adam hemen bavullarını toplar, 
ve otelinin pencerelerinden iri 
sinekler hücum elmiyen bu ka_ 
sabanın otelcisi ile bir temiz kav· 
ga ettikten sonra. hiddet ve nef
ret ıçinde oradan ayrılır gidı> 

Turist ... Turıs~ alclekser ' ,u • 
tekaid ve ~s'z erkeklerle kısmeti 
çıkmıyan yaşlı kızlardan ve duL 
!ardan mürekkep bir millettir 
Bunlar yurdlarında bulnıadıkları 
saadet ve heyecanı yeni ufuklar 
aşınca ele geçirmek hayali veya 
can sıkıntısından kurtulmak ü. 
midi içinde memleket memleket 

ruluk hu za:ııaııd~ pek de h~a gL 
der bir meziyet değilsa de .. 

Gülüştiller. 

Naci Demirel sigara paketini çı-
kardı. 

- Bırer ·an,,. tellendirelırl" mı? 
- Fena ?lmaz .. 
- Sıgar~n•n ekser. asab üzerin. 

de fa,dalı ve müsbet tesirl<'ri var. 
dır Benım ıçin çok iyi bir arka
daştır da. 

Ferda sigarasını yakmıştı. 
Mehtablı bır geceydi.. 
Otomobil Büyükdere yolundan 

gidiyordu. 
Naci Demirel ciddiyetini muha. 

faza ederek: 

- Deme!c ıın beş gündiır evden 
dışarı çıkmadınız, öyle mı? 

Diye sordu. 
Ferda: 

- E\'et, -l<!dİ. ilk defa bu gece 
çıkıyorum. Denız kazasından son. 

ra dün.adan ııefret ediyordum. 

- Kazaya sebebiyet veren res. 

Yeni kazanç vergisi. 
ı 

Sobacı, pulcu, m3rang02, muhallebici, kahvec 
çivici ve sair t:snaf ne nisbette vergi verecek? 

Şehr.jmizdeki alakadarlara teb. 
!iğ olunan tahsilatın hazırlıkları. 
na başlaııılan yeni kazanç vergisi 
kanunu mucibince her esnaf ve 
tüccarın ne m.ıktar ka?.anç vergisi 
vermesi lazım geldiğini dün yaz. 
mağa başamıştık. 

Bu listeye bugün de devam e. 
diyoruz: 

Araba yapan ve satanlar, arpa 
kırması satanlar (parakande), a. 
ğızlıkçılar, aile mutfağı işletenler, 
ajur, plise ve akordiyon yapanlar, 
arayıcılar (dökmeci kurumu erit. 
mek sure tile ah.ın yapanları. a.. 
yakkabı mantarı satanlar, ban.ro 
satanlar, bakırcılar, börekçi, po. 
gaçacılar, balık avcılığına müte. 
allık eşya satanlar, bal mumu sa. 
tanar, cam çercivesi ve levha çer. 
çevesi satanlar, .;arkçılar, çanak, 
çömlek yapanlar, çinkoğranar çı. 
krık ve tahta makar~ yapanlar, 
çuvalcılar çul 3atanlar, deniz ha. 
mamları işletenler, dogramacıar, 

demirciler, dondurmacılar, deha.. 
ğat levazımı satanlar, dem:r tor. 
nacılar, dökme ve teı eke boyayı. 
cılar, dökmeciler, dôşemeci, düğ ... 
mec, elektirik tesisatı yapanlar, 

everinde terzilik yapanlar, fırın. 
cılar, gazete imtiyaz sahibleri • 
(mabaa sahbi olmayanlar), gem. 
lek ·.v apanlar, heykeltraşlar. hak. 

kaleler. hattaı'lar, hizmetçi ve a • 
mele tedarik eden idarahanelr ve 
iş evleri. helvarılar. halatçılar, 

hazır bavul ve ~msalini satanlar, 
hazır tarakçılar, ilancılar, ipçi • 
!er içkisiz lokanta ve pastahane 
ve gazino ve !>ü r~ ve bahçe şle • 
tenler (iskele, istasyon ve sinema 
büfeleri ve kır bahçeleri dahil), 
içyağı yapanlar, işlemeciler, kal. 

takcılar (ağaç !cısnıın. ıkrl"al ede. 
rek kaltağı mamul hah gctirıp 

satanlar), kartvlzt, zaı r ve kağıt 

başlığı ve müma>ilinı tabedenler, 

Karosimon ve mümasili imulat ... 
haneleri, kıremit yapanlar, kun. 

Turing k}üb yeni 
Bir büro Açtı 

Tur in 1 k!up Tra'<ya şubPsi ta. 
rafından yi!ni bır büro a.;ı !arak 
faaliyete geçirilmıştır. l'u bürc 

şehrın eıı işle.< caridesi olaııAbacı • 
Iar başıll'fa açılmış olup gelip ge. 

çen sey,..~hlo:·l.ı ya:<ından alaka. 

!anmayı kolaylaştıracaktır. Büro. 
nun içerüu ve vtri!l~ muhtelif tu ... 

ristik afişıer v - levhalarb sfü:en. 

mi~tir Bundan b•şka turing kulüb 
neşriyatı il' turisı:k maiumatı 

havi .!serlpr ve res:mler hıı büro 
da seyyan!:ı!."Hl is1 ifa,.lc:;ıne arze_ 
di!IT14trı . 

duracılar, koltukcuıa,·, kantar ve 
amsalıini yapanlar, Kasket yap~n. 
!ar, kayık yapan ve satanlar, 
kehribarcılar, krom ve nikelaj 
işi yapanlar, kondun levazımı 

satanlar, kurabiycciler, kutııcu • 
!ar, mazayik ve mümsali imalat. 
haneciler, mühürcüler, muakibler 
(ist~are yapm1yan ve mütaelea 
yazma:-·an muakkibler), kiralayan. 
lar, muhallebiciler, makine mo • 
delcileri, mum yapanar, müter
cimler, nekkaşlar, pamuk satan. 
!ar, plaj işetenler, pulcular, (kol. 
eksiyon için pul satanlar), res. 
samlar, rastık yapan ve satanlar, 
saat tamircileri, sandık yapanlar, 
saraçlar, sobacılar, şemsiye sa • 
tanlar, taşçılar, tuğb yapanlar, 
tabelacılar, tahta tornocılar, tav. 
la zarı 0·apanlar, terlikçier. tcsvL 
yeciler, illl:iıbeç yapanlar, ve sa. 
çtanlar (üstübeç imalathanecileri 
dahil), yaldızcıtar, yazmacılar, 

yazma baskıcıları ve boyacıları, 

yemeniciler. 
% 35 nisbetind~ kazan~ vergi. 

sine tabi olanlar ise şunlardır: 
Berberler, bakır mamulatı sa. 

tanlar, bilardo salonu işletenler, 

cenaze levazımı satanlar, çayha. 
neler, çalgısız birahaneler, çivi 
satanlar, demir mamulatı satan. 
lar, emanertçil~r (mağaza ve.va 
yazıhane oahbi), fotoğrafçıar, iç. 
kililokanta ve pastahane ve gazi. 
no ve büfe, bah\? işletenler, (is.. 
kele, istasyon, tiyatro ve sinama 
büfeleri dahil), gemi el' gazı alıp 
satanlar, kart pvstal satarlar, kö. 
seled !er, kahveciler. ve kahve. 
haneler, müşteil maddeler ve ma.. 
kine yağları satanlar, manikür_ 
cüler, matbaacılar ( el ve ayakla 
veyah uHa dört beygir ve daha 
aşağı kuvvetle ;§le~·enler), mey. 
haneciler çalgısız), n1kliyeoiler, 
nalburlar. pedPkÜrcüJer, şeker 

ve şekerl<>nıeciler, dell:l.llar dır. 

Listeye a.d son 7.ısmı da yarın 
yazacağız. 

Paris markalı 
Pudral3r 
Köylüde ne 
Arıyor 

s~fh&'1 

. e"ı bil 
oslovakya meselesı Y ·~ 

safhaya giriyor. EkaJJiyctl~t ~ 
beklenen layiha hazırlaodı~ı ıı 
alfıkadar devletler arasıııd• d~· 
müzakereler devam ctınc~lt 1~ 
Ekalliyetler bahsi açılınt• ı:,. 
Çekoslovakyanın unu1ul~'~ 
bil deg:Jd ir um wni ııar ~ 
sonra Avrupaya veTileJl ~, 
nizam galiblerlc ma;:lfıb(ar • 1 
sın da birçok arazi ılcjfüiklİ~i 1,, 
tığı gibi milyonlarra nUftıt~:1' 
radan oraya geçtiği de ,ar ,t 
Avusturya İmparatorlu&-u00" J> 
fusundan üç bu~uk milyon" ,ıf 
manyada yeni tesis edileli Ç o/I 
lovakyanın tebası oldu ki b• # 
Sudet Almanları deniyor. S 111 

d · ·cO I' emek, faşist veyahut arıY oP', 
tasniflerden değildir. . çelı 11 

vakyaııın şimali garbisiDd' dl 
Alman hududuna yakın ol~D 1,iı' 
!arın adı böyledir. Co(:rah' IJ 

. ek b•' rıncc Südet Alman dcnı ııııı'' 
ların yakınında oturun ,1 
demektir. Politika ınuua•JJJ• ı1' 
ise Çekoslovakyada ~ aş•Y'~ııı" 
hangi bir Alman demek 0 şôıJ 
Bohemya ve Moravyanııı 

1
4' 

hndutlarnı ihtiva eden sodt. b; 
)arı ehemmiyetlidir. unıu0'~,ııt 
bin sonıına kadar bııralar• 

1
.,,t' 

turya • Macal'İstan İıııp•r~ şı!~ 
ğuna aiddi. O zamıınlur j\l ~;b,I 
Çekleri idare ediyordu. fi(" .;ti' . ,. , 
Umum1 htırbin galiblcr• ·,ı 

«! J 
istiklali temin etmek ga) f.,. 
olduklarını ilan edirMla~dı ,V.: 
biterek sulh ınııahedelerı ~ ~ 
ken Çekler de istikliillerin• 1 
lar ve Slovaklarla berab~i I" 
verilen Çekoslo•akya devi• ,rJ 
rnldu. Bohemya, J\JoraV)'" ~ 
yeni teşkil edilen Çckosl• l 
cünıhuriyetiniıı toprakl•t(,ııı• 
On dokuz senedenbcri r ft' 
Almanları idare eder oıdul~i .ıf 
kat bu devletin idan-siııd< ~il'' 
manların hepsi de Südet d ~;ı" 
nııı yakınında yaşıyor d;,,, 
Bunların bir kısmı Boht .ı 
Moravyanın garbında, bir oi'l,ti' 
cenubunda ya~ıyor. 5.1°:11; 'I 
bulunduğu yerde de ~·u• ,i 
cenubu şarkideki Ronl~rı~ 
Jeketinde de on dürt bııı ıdt 1 
dan bahsediliyor. Fakat ~ 91 

hr. . . t' 1 • ardır· I ta ırıQ.:.n ne ıce erı v . f"!'~ 

göre Çekoslovakyaıı.ın ~il ~~ 
dört ınilyon yedi yilz b•" ii<) 
d B üf. .. iJ~·oll ur. u n usun uç Dl • 

biıı küsuru Almandır d" ,.,;; 
Südet Almanlar iktıs• .' ~,ı 

yet itibarile hiç le fri b'' ~~ 
değillerdir. Böyle oJuıı<• ~a,, 
ma muhtac milyonlarca e ? 

· · io / 
Almanyanın hudııtları. ı(ıcri~ 'I' 
mak • diğer birçok nı•"'b·Jt · 
tadan kalktığı (arzediJse. ;;fi'. 
gün yine Alrnanyanın ~:ıı~~ j 
şeylerden sayılamıyor. Ç ~~· f 

maııya kedisine yenid•" ııl'-
· ,ır / ve ser\•et getirecek arıu- iqıti~· 

vaziyetinde iken yardın• ·, ti 
kitleler düşünmeyi oonr•) 

~ı· 
kıyor demektir. . ill 

1 ~· " f. Çekoslovakya me<e • ·ıM• .f 

• 'hl• •' rupada devamlı bır ı r•• 
.. · b' '(D oJB Jo açan muzmın ır gaı ~ 11 ~r,......,r • 1 • ·ı ınil• • 

maması ıç n gırı en r4''' 

dol"'iır, mavi veya kırmızı kaı,1ı 

kitı>blarda tarif edılen manzara. 
!arı seyretmek, yerleri gezmek 

ve hususiyetle" görmek üzere 
türlü türlü zahmetlere katlanır 

dururlar. Buras' muhakkak am· 

ma, turistler uğrad;kları ve hele 
hoşlanıp bır müddet kaldıkları 

memleketler için de büyük bir 
kar membaı, refah sebebidırler. 

Ve mükemmel bir propaganda 
aleti de olabilirler. 

Hudut cıvarında bulunan E;ki.. 
kadın köyiıııcıen çiltçi Alı oğiu 

Hasan ~eh:re geJere:C kendisınde 
mevcut bulunan p0dra ve emsali 
ıtrıyata müt~1lLk eşya i~'in müş. 

teri ar:ıaığı Edırne ad;i zabıta:>ının 
nazarı d~:Ckutinı ceibetmiş ve bu 
adamı hi~,e-d; 1 n1iyecek surette ta ... 
kibe koyulmuşutur B!r kaç gün 
evvel .'1ne Edirneyc gelere>c bir 
köf.:ecid\! karnı<ıı dQyuran ve bır 
kahve :':t[kt;e.ı sonra bcdc.;terıe gı ... 
den Ha>an polis;n gözünden kaç. 
nıam"l üzerinde bulundurduğu üç 
kutu yıi.cse'.c kal:tcden Fransız 

malı ve p,,.is man•ulatı rodra ile 
yakalanmıştır. B r taraftan da po· 
!is adli kıs•m reisi Cahiı l\ytuğ 

ile polis ve jand&rma vtıkit geçir. 
meksizin l!asinın löJi.ıne gitmiş .. 
!er ve arama'.t1cdı bulunırıuşl:usa 
da ted!>ir:i Hasanın evinde buna 
dair bir şeybulunamamıştır. 

Edirne zabı:ası iş üzerinde sıkı 
takip ve tdkik '.er.' girişmi~tir. 

ri neticelendirecek arııil~r 
ri de işte bu snyı)ınaktB ıJf 

AHMED ft/ 
I=====.~ Jef' 
Deniz Tarıfe 

samın şimdi nerede bulunduğunu 
- bilmezseniz bıle • tahmin ede. 
bilir misiniz? 

- Hayır ... 
- Bu kayık devrilmesinin ha. 

kikaten bir kaza eserı olduğun • 
dan emin misniz? 

Ferda bu mevzua teıncıs etmek. 
·:en çekiniyordu. 

Naci Demire! müh 'm bir ipucu 
yakaladığından emindi. 

Ferda: 

- Kimbilır, droi, belki de kaza 
değildir. Fakat, şimdi bı,akalım 
bu lafları. 

Büyükdeuye kadar havai mev
zular üzerinde ka'ı gülerek, kah 
düşünerek konuştular. 1 

Ferda sordu· 

- Nerede oturacağız? 
- Müsaade <:derseniz, şu bu. 

rundaki (Can) gaz;nosunun balko. 

nunda oturalım. Yeni açıldı .. Bo. 
ğaza karşı çok ferah bir yer .. 

- Fena olmaz. Ben de bu gazi. 

noyu ilk defa göreceğim. 
Neci Demirel, gündüziın polis 

müdürüne de (Can) gazinosuna 
gideceğini ve Ferda ile orada soh. 
beti derinleştireceğinı söylemişti. 

Ferda hiilii 1\'aci Demireli tı.ic
car sanıyordu. 

Naci Demirel de ayni rolü oy. 

namakta devam edıyordu .. Ve e. 
decekti de. 

* Can gazlno>nnun kinci katın • 
daki taraçada .. 

Toparlak, beyaz örtülü bir ına. 

sanın etrafında oturdular. Naci 
Demirel: 

- Hava sıcak, dedi, bira içelim, 
değil mi? 

- Hay hay .. Fakat soğuk ol • 
mak şattile .. 

Sofra düzeldi.. Çiçeklerle sil • 
lendi. 

Mezeler ::''ldL 

(Devamı var) 

indirilmiyor ... st", 
1 ......,llc::>· 

Denizbanka b1i; ı "' . 1ı • 
ücret tarifelerin: tetkik 

110,ıı! ·ıe ııo r 
rimizde toplanan tarı r•~ fi! 
bugün son içtlmaın• yul'~0ı11. 
liyetini ikmal ı•d<>cel<tır· J;~' 
bu ay içinde yaptığı to~r· ~ı. 
sırasile tahlisiye, feııer'.~ı·'" , 
vuzluk, liman ışlerı, d'.ı ,. er 
tarifelerin; tetkik etll'ı9< ı' 
günkü toplantıda da A 
fesi tetkik olunaca1<11r· .. ,,# 

Denlzbanka bdğlı f11 11~ ııır. 
.. t t ·t ı · d rnuııı ucre arı c erın e 
ğtşiklik yapılnıarrıştır 

oıt 11 F' Sağlık Kup . ıa'1 ~ .,.,,.. ,,-, 
Bu kuponun Y' getl 4' 

toplayıp idaremize 1',,ıP · 
kuyuculanmız soN.1 ,ııa 
F»n birinci sınıf ,,,,ı ef 1 

rll 11 .< 
rı tarafından mec 

0
al•· ·~ 

edileceklerdir. I{uP aeP 
gün idarehanemizd~ 
mektedır. 



< P zarlık) ın kaldırıl- Bir tarla uğruna 
ması hazırlıkları Bir can 

Beledi!!e bilhassa. maktu fiata 8 .. d"" 
tabı olacak gıyecekleri on u 

l.asbit ediyor 
~u Usulun; bakkal ve sebzevatcılardan senra 

giyecek eşyası sahlan yerlere tatbik 
edileceği anlaşıhyCi>r 

l Eylul"-
~· ucn ıtibaren memle • 

Utıtıl]A lk .1 • lltir . • ı .,efa Ankaı·a ~e Iz. 
lık &ıbi tebrimızde de •pazar. 

1 usu·· Ya>- .•1nü·1 k~ldırılacnğını 
-·ııştık. 

llu hu ·ı • 
biı:ı ' ı ~.a 3 belPdıycden Da. 
~i' Vck.ııl!'.ır.ce istenen ra
~ hazırlanmasına başlan_ 

lltı.dı"e r . , .• 
tıı ~t' lllsııgi; b•lhassa mak-

ıt labr olacak ylyecekleri 
~.9 ıne~gvı bulunm ktadır . 
tıısı. ·ı ızıı..ı<· bugJnYü pıyasa 

' ol:ınduktın sorıra o vııa. 

zami fatır.ı kendı tesbit edecek • 
tir. TabJ hangi dükkancı ucuz 
fiat koraa halk oradan sat~ yapa. 
caktır. 

Yanız satııan malların uzerınde 

muhaklrn;c br et.ıkct bulunmaaı ve 
listeden pahalıya mal sa.1ılınarna. 
sı husuou her vakit Bcleldiye me. 
murl.arı ıaarfından kontrol edile. 
bilecektir. 

Üstüs•.e 3 defa dıketsız veya 
pahalı mal sattL<ları göriilen duk. 
kılııcıl.ar.n. dukkıinarı kapatıla • 
oaktır. 

l!t er•iP.11 ~ . gelen yi ·e~k mad. Bu us•.ıl. ilk defa mevaddı gıda_ 

'~ait fiyatlar da te kL< o • iye s;ı,'an dük1dnlarJ.1 yani bak. 
oluh . azan:U bır fıyat takdir kallar, zenevatçılar, kasablar ve 

.. acaKtıı· ' ' · 

Katil evvela tevil etti 
s~nr• itirafa döndü 
Geçen cuma günü zkşamı, Bar .. 

tin Terk~ Hatipler ki:'yünde bir 
cinayet ış•enmiş; Yaşar Kalyoncıı, 
aynı kôydzn Ha;;ın Uç:ır tarafııı. 
dan tabanc3 ile öldürülmüştür. 

Tahkik:;ttan anleşildığına göre 
Hasanla Y2~:'.lr araS1nd,t, bir tarla 
mesele;;indrn ihtilaf ve husumet 
varmış. Cin1yet geces;. cigara al .. 
mak için evinden çıkan Yr.ıar, Ha
sanın rvi"in önünden geçuken 
b ir tabanra patlamış ve kuı~un 
Y~arın k.ıi!u ğ•.ı al tından girerek 
ağzından ~ıkrnıştır. Kul"§.unu atan 
Hasan U>~"d>r. 

Yakalanan Hasan, deliller kar
şısında suçu inkar edememiş: ev
vela dam:ıdnıa yüketmek istemiş, 
sonra hırsız sanarak kendisinin at. 
tığını itirnf etm:ştir. 

Has3n tevkif edilmiştir. Tahkı.. 
kata devam olunmaktadır. 

~ · ı anı; pazarlık kalk.. saire gibi yiyecek ve ıçecek üze. 
~ '1 r.;be: beled ye kıü't rine iş ~·apan yerlere tatbik oluna. • 

\'aı koyacak değildir. caktır. Her tarafta 
14 l!Otı~z ~er malın o muh!lte ka. G:yecek eşya ile itriyat, süs. tu. k 
zıyl.'!nı:b·'.ec"Ji sık nk piyasa va. hafiye, molıily~. kihb, ayna, ça'al, memle et 
~ gore tesbit olunan mer • bıçak, züca:iye, soba, yeni ve es.. ş 
her s?~1;'~ .ve: a uzaklığına göre ki şeyler ve saire satılan diğer bü. enlikleri 
~tır !Çın ı:steı ·r haznıana _ tün yerı,,~Jzn de ayrı •yrı ve Tertı· b edı"l ecek 

ı;._ · peyderpey pazarl:k adeti kaldırı-
""llafta bu 1 '.el•·:r.- bakaı·ak a. • • !arak ayn; usu: tatbik olunacaktır. 

Beden terbiyesi 7 si kız 
~ınum müdürlüğü 52 yeni ziraatcı 
eşkilatı Ve 51 baytar 

Hazırlıkları Kazandık 
~Q - - -

Çar kurumu şimdilik Vekalet· aliyyülala me-
•şınalarına devam j ' 

llii .. edecek zun olan 7 genci Ma-
4ııı )"U Mille; Meclisinin son top. Caristana gönderiyor 
~~bıstni'l kabul olunan «Beden 

ltill~esi Wnum direktörlüğü• teş-
4-tirıı . kanurıu mu•ibince sp<>r ;ş _ 
llıırıı~~ b u ~·eni teşekküle beğ. 

lı tadır. 
u rıı .. 

lııtnı lk. uııa5cbetl~ mnıtaka baş. 
~- hrıııııı spor kurumunun ve 

1Yet' · iı ~ •Jlıl devan~ edip etm;ye<"e. 

~ n,~haJJerd tereddüdü mu. 
olrıı:ı ·tur c . 
Uıı,hu · 

bu lı rıyet Halk Partisi; 
u~. 

llıun •l g~rek Türk ~por kru-
a "e 

lııı- b • ge:elt muhtelif mıntaka.. 
de1.._~k~nl;kıarıno bir emir gön.. 

• il•(' -
:ıı • ır . 

UndJ· " 
Ilı(;~ · · • •oedcn terb:yesı umum 

"'Utlü • . 
~itil· "'ı. le k.Jatı· meydanı 
Gın .~ceye kadar Türk sporumu

'' b·., \ı " !!~le~ bn~kanlıklannın 
d.. llrog,· 
"'"&rıı •nı mııc binre mesaıye 

ıı - etn~leri bildirilmeı.:tedir. 
<it hge-r l.ır~ftan yen! te-ı·kk.ıile 
b" ~1i'ltk' •guııı~ 

1 
-~r;: esaslı hır ~ ... "ett~ 

~ ~ ba.,ı~nılacaktır. 

Bu sene yüksek ziraat erı;;ı!itü. 

sünde 7 sı kız 45 i erkek olmak ü .. 
zere 52 genç mezun olmu~ıur. 

Henüz askerlik;erini yapmamış 
olan ge.ıç ziraat mühendislerimiz 

Teşrinı~v,·el~ kadar çalışmak ü. 
zere m?mleketiınizinl muhtelif 

mıntalnlanndaki zira; istasyon. 
lara göııdeı ilmi~lerdır 

Fakültedrn a!Üy)ülili derece. 
de mezun olan Orhan, Asım ve 

Fikret ismindekı 3 gen~ de; P.-şte. 

de topfanac~" ohn beynelll'ilel 

ziraat !<:ong~e~:ine i~tire>.k etmek 
üzere ~facori.'ltanô gitmektedirler. 

Diğer ta,·a!lar, Fakültenn bay. 

tar kısmı;~d.ın d.ı bu yı.; 51 gen-; 
mezun clınu~tur. 

Aliyyülala mezun olan Al, Hay. 

ri, Mahir ve Ali l\lubjddin de bu 

beynelmJc. kongrey<> g:d~rek ve 

oradan m·ıh!elif memlekeı!~rin 

veterin~r teşkiliıtıuı tekik eme:-e. 
drler. 

--
Bu senenin ikinci ker
mesi eylulün ilk haf

tasında yapıhyer 
:hıleml~!.;:e~iıtıizin muht\.·lii 1nın

takalarnı ve oral3rdaki <arih siı -
telerini dığ~r ıehirlcrdc oturan 
halkımı21n uğrağı haline getfrır.ek 
üzere tertip olunun kermc:ı~lerden 
ikincisi bu sen•! eylO.l aymın ilk 
haftasında Aydın civ>rında Sel.. 
çukta açı.r.cakt•r. s .. lçul< kermesi 
üç gün devanı edecckt'r. Bu iı~ 
günden biri Efes günü, ıl<.ıncisi 

Kuşadası g\irıü, i.ıı;üncüsü de çam.. 
lık günüdür. 

Selçuk kerml'd komites:nin ha
zırladığı programa göre ke!·nıcs 

günlerinde Seiçukta F.'fes h:ır.,b.:-. 

leri ziy~r..ıt cdil»cek, m;Jll oyunl:ır 
oynanarakt.r. Kuşadası g:in:jnde 
pliıjarda b '1yük plaj eğenceleri 

k urulacaK, ve !{u~adc..s1n 1n gF zi~e. 
cek yerlerı ziyare; edilecek tir . 
Aziziye çamlığında geq.ırilPcek 

üçüncü gün , sonbaharın en güzel 
eğlencd-eri.ıe sahne olacaktır. 

İstanbul festival şenlikleri de 
bu ay bljmıla ba~lıyacağından 

bütün :ıaz•rltklar bitmiştir. 

Diğer t:ır:ıftaI' bu katil •m<>m
lekl't şenFklr!:• nin ç•Jğalt.laPk 
hususiyeti ile me§hur hüıun kaza 
ve vila•etle"c!" tertip ol unması ; 
bu sureti• or&ları d'ğer yerler hal
kının rwaret \•e tanım:ılan için 
celp olunm:ılnn hu.;•Jsunda bi;y:ık 
bir program bazırl:ınmaktadır. 

Son P~sta 
RefiKimiz dokuz 
Yaşında 

Son posta refikimi, dünkü sa • 
yısile dokuzuncu senesini idrak 
etmiş bulunuyor. Arkadaşımızı 

tebrik ederiz. 
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Ateş pahası 
Hiikllınet hayat milcadelesi ya

pıyor, fiatları dilijürmiye . çalışı
y or. Bunım için yen i kanunlar 
çıkarıldı. Belediyeler her tar af ta 
harı l har ıl eğlence yerlerinin, !o. 
kantaların, mey hanelerin yeni ta. 
rifelerini tasdike hazırlanıyorlar. 

Sanayi ve ziraat bir küldür 
Memleketimizde sanayiin inki
şafı hangi ziraat şubelerine 

gar adı? 
Ankara belediyesi de otel üc

r e tlerin i, y en1ck fiatlan ru, meş

rubat ve mekiiliit adını verdiği· 
miz y iy; nt' ve içintiyi ucuzla! • 
mı . Hatta rakının kadehine yedi . 
buçuk kuruş liat kesmiş. Ancak, 
yine gazetede okudum. Belediye 
Beykozla • P~bahçe arasındaki 
3 kil metrelik şoscy•4 yaptırmıya 

karar vermiş. Üç kilometrelik bu 
yol 33,000 liray :ı cılacalm:ıış. 

1
Bundan senelerce evvel ilk şeker fabrikamız 

açılırken nasıl itirazlarla karşılanmışb ? 

Yani, beher metro şose lıir lira
dan fazlaya malolacak. 

Bnnu görd "' len .sonra n.lçin 
ye.llarım.ızın yapılamadığııu an· 
!adını. Muh:ıkkak ki, Tiirkiyede . 
en pahalı, ale.1 pahasına 1>1an şey 
yol ; en mükemmel i~ de yol yap. 
maktır. 

Anla~ılıyor k.i, bir kanun da yol 
<inşaatını ucuzlatmak , ..., onun 
m ücadelesin i yapn1ak için lizım! 

BÜRHAN CEVAD 

Başvçililiıııiz CEliıı Bayar, yerli 
mallar .ergisindr gazetecilere ver. 
diği beyanatiJ, saı'ayi ile ziraat 
.arasmclıki münasebetleri izah el
miş ve denıi§lit kı; 

<ı- E~k:den sanayi ve ziraa'i 
ayrı telal<'<;}er•e ifade etmtk is • 
tiyorlardı. Halbuki zjraat ve sa. 
na)i bir.'.)i.ı.·h~:~Hi ikmal ,~e ii.mam 
eden lıir kJldür > 

Başve:,:J=i;:, bu sö,:~rile. bun
dan on, o:ı beş sene evvel, ~ apılan 

münaka:pl.1:1, bize hatırl?.tmı'j nl. 
du. Bundan on, on beş sene evvel, 
endüstri henüz te<ckl<ül halın • 
deydi. 3i.ı"; l'< kiımel~r Ul' 'fürki. 

yede san•;:i har<'kEtkrinın lüzum-
suz old•ıg,ır.3 kanidi. Nıtekm şe-

,. :ı;ı. ker fabr:ırn,arı kur.ı.duğu zaman, 

K A L B E bu işte muvaffak olamıyarağııu 
iddia ed~:ıl;::ı.r v:ırdı O z:ı1'1fın bu 

G I
• R E N 

1 
iddialar n·~reden ilerı gPlıyorrlu•. 
Bunu ".lrn,1 bcı~lıı t1hl 1 l'tnıeğc 
lüzum y.J:<L.ı~. Ç•'n ni sebeb p·.·k 

H 1 R S 1 z ' açık ve me~·da1.in .- t k i'ker 
• . fabrikası k'.ırulctu:,<u .:ama.1. t.:u i~in 

aleyhinrl~kı grup .. ıı basın,fa, ~"-

fabri- ~ 
haları bir elden idare[ 

edilecek!. I 

Tekmil kereste 

Kereste fi atları nasıl ucuzlatılacak 

Yeni kurulan "Ormancllar birliği" 
hususda çal ~şmahıra baş!adı ! 

bu 

Geçenlerde Ziraat Vek,Jin.n riyasetinde toplanan bır kongrede ke-
reste !iatlarının ucuzlatılması kararlaştırıldığını yazmıştık. l 

Bu 'hususta faaliyete geçilmiştir. Aldığımız mütemmim malumata 
göre kongrede b ilhassa Türkiyedeki kereste satışının bir elden idaresi, 
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fıatların tesbili ve maliyet in kontrolü suretile kereste !iatlarının indi
rilmesi mevzu u bahsolmuştur. Ancak, yapılan tedkıkat sonunda sabit 
olmuştur Jri, şimdiki halde buna hemen imkan yoJ;tur. Çünkü. orman
ların :st:ı_,yon Ye iskelelere mesafelerinin \"e binaenaJe ·h t~ıma ucret
lerinin, oyrıca resimlerin büyük farklar göstermesi maliyetlere mühim 
surette tesir etmektedir. Binaenaieyh, uzun tedkik\ ere ihtiyaç gösteren 
bu işle, yeni kurulan •ormancılar birliği meşgul ola~ak Ye neticeyi Ve

kiilete arzedecektir.> 
Birlik faaliyete geçmiş ve kereste fabrikaları işl~ten miiessesl'lerden 

bazı sc·, iler sormuştur. 
Anrak bu cevablar alındıktaa sonra düşünülen '"killerin tatbıkine 

zemin hazırlanmak üzere faaliyete geçilecektir. 
Kereste fabrikalarının bir elden nasıl idare ve ne suretle işletilerek 

fiatların n:ısıl ucuzlatılacağı da o zaman belli olacaktır. 

roEKORA s v ON• 
M ı.ğazasının mallan hem piyasanın en ucu
zudur, hem de mukayese kabul etmiyecek 
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derecede en zevklisi ve en yenisidir. L _ Beyoölu, lstikUll Ca d "'eı:.!:J ! 
g _ _ 

ker ı:ho.'ı.tçıları bulunuyordu. 
Çünkü Turkiyenin o zamanki 
ilıti!yacı olan 6500 ngon şekeri bir 
kaç maI>ıİ ticaret'ıane getirtiyor • 
du. Şeker ~i bpd:ülfısyonlara ve 
ihtikara müsaid bu- i~ti. 

Şeker fabrikal~n at;ılırken, 

Türkiyerun şeker ıthala:;ııı ::iare 
eden bu g~u!).l'1 eı; büyük ıdlrı 

elden gi le ekti Şeker ıtlıa.iltçı. 

!arı, bu ld:ı kay\ı<!tınemck ıçin 
yerli şe><e ·e karşı enva; c;eşi<l ifti
ralarda L ılunmuşlardı. FJha t çok 
zaman g~~ leC-':',ı., bütlln b1ı ıfti -
ralar, hiç tt . .:- :rir.ı y3.p~m.ı~?..n s;;n
dü gitti. Trakya ve Anadoluda 
birbiri ar"::asın, bÜ)'lbi c:' ker fab
rikaları 1'ua ıl !ı.. Pancar zer'iyatı 
yüzünden köylıinun yüz;.i &iı]ciü. 
Hasılı biık:J:! tı.tır j n kn'..Oo~HJ:t gi
ren büyü'.< ~etl!r kfö ı. mılli fiıb -
rik.alann1 ~ ı1. panrar k3yıünitn kc .. 
sesine ~ ,rC:ı. 

Dt-mek oTuyor ki, f,ıbrık1 a;ıl ... 
masını ıs 'n iyenl rirı b:l \;JnLla, 
ıthalat tı · ı ;etin , idnr<· eden ~er • 
mayeda• l ;: bulunuy:ırdu. P.u ser
mayedar grupun ideoloJisini y:ı • 
pan. mi.ııı~vvı.: :t r de, 'Ili.ki.)~n 1 n 

sanay.de n zivadr, 71ra'lie 111'.ic;2id 
bir mem\e,;c: olJu~unu ıci:l ı a t'di. 
yorlardı ,1'1süı bu pek <ok girift 
bir hale girmiş:• , ıescle §u ~ıır~t
le telai<.l;1 ecıiliyordu . cEğl'r bu 
memlekn ~•e sanayi narekct1eri 
başlarsa, z.raat ihmal <>dılr» bu 
iddia pe>< bo~!u. lfakika• h ıç de 
böyle <legHtli. zamaıı gösterd ı ki, 
sanayi har ~k :t~t!~ ı, ziraatın de in ... 
kişafına Febebiyc • verm · ~ıir Bu • 
na dair can'ı misalleri ll!iaiiı •a Y"
zl')oruz· 

Sanayi hangi ı:i raat şubelerine 

lAtadı? 

Eğer be, senelik endüstri plan. 
!arına göre, pamuklu dnkt:ma fa:ı. 1 rikaları z.çı!Mamıs olsaydı, paıvıı.k 

ziraafi ou kadar geni~lemezdi. 

Kayseri, NaZ'.li, Konya. ErriJU, 
bak;ır Oez fabr ik"n. Adanadakı 

p amuklu rnensuC'a: falırika1arı 

yüzünde;ı, pamuk !;t:hsalatı iki 
misli arhnı~t!r. Deme): oluyor ki. 
pamuklu dokum& <anayii, pamuk 
ziraatn cı;ınlandırnJ15tır 
Bursa<la!<ı Mennos iıJ.iği yap&n, 

fabrika Plmasayd: Bursa \'e hava.. 
l.sinde, bir lmnsc, Mrrinos cin • 
sinden 1<aynn yetistirn'<Oğe lıinım 
görınezd;. Bu fabrika kurulduk • 
tan sonra. hrrke.; bu ;,in karlı bir 
iş olduğur>'ı ~nlıyarak, Mer•:-ıc•m 
t etiştirmeğe heYes! artmış'ır . 

İpekli f:;.bri:\.a.:_arı!1 \" U!.urıdcn, 1 

kozacılığın inkişaf E:ttığ ni hl'!'kes 
bilir. ipek!: sanayıımiz n inkişa • 
fından eY :'.'l, kozacılık ölmek ü. 
zere di. G:iksL•d .. k:.iç·:k bir habt 
fabrikası. K<1ı.tamonudaki ı..e ... riir, 
kenevir z:raatınin bL.ylime.;ınc se .. 
bebiyet \ 0 er.1P ''r. R, kı;ç ç ko • 
lata fabr"l:ası yüzündf!n meın1e ... 
ketimizd >. ıki ~:it toru fobr k•sı 

Sadelik 
Bir genç dostum: 
- Dinler n1isin ~ana b,·r ~azımı 

okuyayım? dedi. 
- Memnnni~ eıl~ dedim. Ba:j-. 

!adı. 

Ya21, ~'İJ"mi kiığıddan fazla "tfö. 
be,~ecanla:rının üzengil er ini U JJ. 

tedemiyfll geaç ;ıTkada'1m hi,1<
rine , .e kalem~ne alabildiğine bir 
hız vermi. . Her ~n t ırda binhi r ha
yalin, binbir t-.şbihlıı belin i bük
mekte , .e ivkadı, bir 'fad• ile, 
~dalı bir üslüh 1..nllanarak 'ii~ -
!emek istediği 'C) leTİ b r er ha
kikat b ile olsa hayal ~c teşbihle ·. 

rıo n har aretinden erımı bir 
halde ertadıın k~)boluvermckte 

idi. 
Mesela •güuc.: doğuyordu• di 

yeceği yerde •nfokta cehennem· 
den kopan kocaman bir lo\ ıkım 

halinde güneş, tulden kombine -
zonunu çıkarmış deD~ girmiye 
hazırlanmq bir ı;enç kız h icabile 
bulutların menlivenlerine basa • 
rak m a vi at.Ja~tan bir göğe doğru 
yükscliyordu.• gibi birşeyler ;e
, ·e!iyordu . 

Ona sadeliğin güzelliğiui an • 
latmıya çahşt ım. Herkes gib". ko
nu makla aleJadcJij;e H adiliğe, 

düşeceğinden koTlı.an genç do' • 
tum; 

- Gazete ha\ •ılli.i ile edebi • 
yat ara.ındaki fd. kı inL.ar .nı cd i
:,· orsunuı'! dedi. 

K endisine ıkılu, sıkıla edebiyat . 

yapmanın tdehi1 atla alaka." ol
madığını. iıdilii:e dii~memek için 
tasannua kaçilJ!ım, bütiin kab li-. 
yetine rağmeıl kötü bir neticeye 
,·ardığını anlabuak C.tedinı. 

Delikanlı baıın müstehzi bir 
bakışla bakh n herkes gibi ko
nuşmamanın, herkes g'bi ~ aı.nıa. 
ınanııı \'erdiği gururla dchlisına 

inanmış gibi ı;iilünıscdj. Deha ku
şunun ağarın~ !-Ml(·lar ile nıahfa· . 

zalannıış bir kafada tiin ych ile -
ceğini, gen ç ba~ın . to~·luğu ile 
zoraki tesbihl~ı-in kalabalığ ı 'çindt 
edebiyat yaparak sinilmenin ' nı

kfuısu.lığını anl~tın ı 1·a çalı~tım . 

Bilmem anlat:ıhi ld im mi? 
z·ıra gençl iğiu derdsiz bir çai;ı 

vardır ki tierd dfr.lemez. 

JIALK FİLOZOFU 

Yeni Et 
Fiyatları 

ŞehJimız<l<· et f. . at:nrını tesb i ı 
etmek üo<>:e pazartesı gun.i bir 
komisyon heledi\ edP toplanacak. 
tır. ' 

Halih>Z;'.dn •eb:ımıze en çok 
Ege mınıal:asond~n kasoplı>< ko. 
koyun ~e1 mekted'-'· 

F iya \J;,rmbu a ·dd ' if. tıl naca. 
zannolu:ımaktadlr. 

Önü.rnü:'.deki ay sonuna doğn 
Karadeniz mıntakasın<lan da sdı
rimize kasaplık hayvan gı>ıl'cek. 

tir. 
O va;.o;t, fiyatlarda b;r d~ği~ık. 

lik ümıd olun'l,~k:adır. 

kurulmuştur. Bunu>ı gibi, daha çok 
misaller bulabilir z. Fak~~ •im -
d1ye kadu bu1duğı1mı.ız bu m•nL 
ler. sandı:,ı·.:..ın zırautın nklş:ı(ıı.a 

sebebiyet verd 'i°:ırı: k if; b • su 
rette ifa'İe ctınd :crLr 

* 
= - - - ---~~- = 

Başyelı.ilım z Cel~l B1yarın dc.li . 
ği gibi, memleketın. zde sarıa); ve 
zraat dıy~ b:rbıriııdcn a nlını ·· 
yekdiğerine ten•i tc~kl, eden 
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1•!ıııı:~ ~zıı; en ıyı hend sinin 1 keşi, bırkaç dakika içinde ayaküs. 
d ". l.4k ed.ın olduğunu lıillyor- tü konuşularak bi~ ah; ile hitama 
t ın onu d d ' ·ı t · ııı.,k sa aret m~vkıine er ırı m ştı. 
la!- bııı. nıuınku ı değild PadL Damad paşa; ayak öpüp çıktı. 
~"l'ı!lt ~n bu rnül:hazalar:. istinad Kurnaz haz:ned?.r, paşayı teşyi 
tıııı,ndı 3llıadın1 da şıı !arı mı _ edip yola koydu. Fakat yüzünde 
:t ...._ <\h- sevinç aı;arı vardı. Mehmed Ali 

b~ltat; ş~ ~:irim, h psini b lirim. Paşa bile atlamıştı. 
,. ı~le:· "' Pas1 yok m • Hep Sultan Aziz; yine kederlenmiş, 
"ljR ı O ille.? ... "'ıaı p ıe:- durur bana!.. öfkelenmış, suratı asmıştı. Lakin, 
. ,, ~ aşa.dan A · d.. d k ı.. "''ti • vnı Paşadan vücu un e un·et ve kudret his. 
' t ~· Uınar d tı - urur bu kulumuz sed iyordu. Dün akşamki zevkin 

1 
'Ye.ek· p tadı damağında kalmıştı. Beş on 

ı::~ k~ .il(!! ah sözla:in bu. dakika iç bahçeye baktıktan sonra 

~ da.~· Ve koca İmpara • •toparlanıp kalktı. Deniz tarafına 
ı ve harici kcşme _ ııectt. Donanm3y1 hümayunu pür. 

heybet sarayı hümayunu önünde 
yatıyordu. Bir ucu, Dolmabahçe 
sarayında olan bu zırhlıların . di. 
ğer ucu Bebek koyuna kadar u. 
zantyordu. 

O vakit dünyada eşi olmıyan, 

binlelrce tonluk zırhlı l\les'udiye 
koskoca toplarını Marmaraya çe. 
v;rmiş devasa vücudile herkese 
korku ve haşyet veriyordu. 

Donanmayı hümayunda sancak 
havası çalmıştı. On binlerce kal
yoncu baş ve kıç güvertede saf 
olmuş selam duruyorlardı. D~ha 
sonra hep bir ağızdan· 

- Padişahım çok yaşa! 

Diye bağırdılar Bu ı:ercmonu 
Sultan Azizi mestetmişti. Yavuz 
Sultan Selimler, Kanunıler, Fatih_ 
]er gibi gururlandı. Biraz evvel 1 

kafasını ve vücudünii hırpalıyan 

kabustan biran evvel kurtulmuş
tu, kuvveti daha ziyade artmış; 
düşünceleri genişlemiş, pervasız .. 
lığı hudu.dsuzlanmıştı. 

Olduğu yerd~n ayağa kalktı, bır 
iki dolaştı. Ve el çırparak hazine. 
darını çağu-dı: 
Arzıniyaz bir kraiiçe gibi süzü. 

le süzüle içeri g : rdı. Bir aksam 
eV\'elki cümbüşii!J ruhuna verdiği 
sıcaklığm tesiratı gözlemin pa • 
rıltısından belli idi. Artık hnzi • 
nedar da mat ı;iizcl Dilşad gibi 
pehlivanla~mış b!r tavır almıştı. 

Eski k'iı<'k saray tavırlarını bir 
tarafa bırakmı~'.ı. Efendisin;n da. 
ha ziyade hoyratlı), \Jn hoşlandı. 
ğını görmü~tü. 
Padişah hninetlarını canlı ve 

kıvrak görünce neş'e ile b3ğırdı: 
- Bak hele'. Bu ne hal usta! .. 

Gittikçe gcnçleşiyorstın '. . 
Hazined~r eski hayatının üze • 

rine sünger çckr11iş, yepveni ta _ 
nrlarile şen \'e şuh serbestçi' cc. 
''ab verd.: 

- Zatı akdesi ~ehriyarileri sağ 
oldukçr biz kulhrı ihtiyarlar mı. 

yız? Hen·akit taze ve zinde, sol -
mamış bir çiÇ':'k g;b:, huzuru şa. 

hanenizde demgiiz. r ulmak köle. 
lerinizin akdemi vezailinden bi 

ridir. 
Hazinedarının bu sôzlcri S u! -

1an azizi daha ziyade neş'clcndir. 
miş ve gururh!Jdırmıştı. 

Arzıniyaz efendcsinin bir .. z ~V
velki hidd tinin den:z tarafındaki 
odaya geçer geçmez bir an içinde 
uful etmesine hayret etmcnı~ti. 
O. öyle kurnaz. öyle fettan bir ka. 
dındı ki; Padişıhın zırhlıları önün.. 1 
de duyduğu gurıırıı derhal hisset
mişti. Fırsat fevtetmedi. Efendi • 
sinin şe'.aretini l~kviye etmek ôçin 
sözlerine şunları da ilave i unut. 
madı: 

- Padışahım; iç sıkıntısı neye 
gerek? Gönlün•izü ferah tutunuz!. 
Huzuru şahane'l zcJ' ceph alan 
donanma)-. hümayunlaı:-, mülkü 
1i1i Osmanı külhr~ karşı yalnız 

ba,ına korumay kiifid r Rus -a. 
lu:a~ Paris muahf'de<l Karade • 
nizde donanma •e tPrsanc yapma. 
ğa mezun olmldıkları c'rc !c, hiç J 

bir s~rctle Bal~anlardn, ve Gır;d. 
1 

de vucude getırdıkleri isyanlarda 
emellerine muvaffak olamazlar . . 
Ruslar donanmasız bu harekeli 
başaramazlar. Üste de, Bulgarla. 
rın Rum kilisesinden ayrılmak da_ 1 
vaları vardır. Al! Paşa kulunuz. 1 
Rusyaluların b rcok hılekarane 

manenaları \'e tazyikleri önünde 
Bulgar eksarh!ığının teşekkül ve 
istiklaline meydan vermemesi de 
buna b:r delildir. 

Diyip sôzu kesti ve Ayak öpüp 
fermam padişahiye mun azır ol. 
duğunu ima etti. 

iki. mesele me,·cuJ dcğild r Sa • 
nayi ve zira:ıt, n1cnılckt ._im1ı.in 

iktisadi kalkınına•mdı ·ekdcğe • 
rini itmam eden iki mcsl':uı r 
Ziraa i olmı_rrn b r mc•nl,.kf. te 
fabrika ~.urmak pr)< tchlıkelic!ir. 

Bu fabrikal.1• u moht.ıc r!d .ğu 
ham m•d,kyı tednrik etme\ c•n 
nekadar mıi~Jo::ililt~ tcs:ıduf ctıık 
leri mevdandDclır. P.ı şeraiıı ha 7 

memleketler·!~. ham mc.dıle b.l • 
mak için, ko:o1; politik:ı.sı lDİr 1 

etmeğe mP~bur k•lnı!ilardır 

Ziraatsiz sanayı o~amı\.·ttcaijı J( .. 
bi, sa aylsLı. 1 raat ol .. ma7. ~ ·
hayet san cı\ i mamuliıtını satmo;ık 
için gen·s rıv<teri :ni!lelcrirıe · 
ti aç -;ardır . 

Türkiye, gere}: SP< T"it\ ,t'. Y<' ge
rek ziraate el\"C"r · c;ıı 'b· fi"' m'Pk(t 
olmak itıb«r:P. re r "'<ı lıt , •l 
de bu ara.:.1 t 1'~ ca. ' bir mc -

Sultan Aziz, hakikaten fcrah 
laPmıştı. Hem bu kadın neler ko. 
nuşuyor, nekr biliyordu? Dadam 
Mehmed Ali Paşa bile bunun bil • 
diklerini bılmiyordu Ruslar hazL 
nedarın ded'ği gibı bir ş y yapa_ 
mazladı. Yüz el' parçadan mü _ 
rekkeb olan donıınm ı:.... ı K~rade • 
nıre çıkıp bir anda bütün Rus sa. 
hillerini yakabılird 

ı lekc!t r. T;u yüzde•·. Turk ,. Sll 
TI"'\'1İ (:n kt~!ı bir zJ::n rı<la. rl v J

dımlarile ilerk!'•kf<·dlr. H . • 4 
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k dınların haricde çalışma
mes' elesi nasıl halledilecek ? 

Pazar günü 
Tekirdağlı 
Babaeskili 
ile kozunu 
Paylaşacak 

Yazan Halil Bedi F RA T 
t 

İsveçte kadınların çalışmalarına mani olundukça 
evlenenlerin ve çocuk doğuranların sayısı azalıyor 

Avrupa matbuatında görülen 
bellı başlı meselt>ler cSon TeJg_ 
ra(.. ın bu sütunlarında hulasa 
edilmekte, bu suretle böyle me
:selelfr etrafında neler söyleni • 
yor1it.'.· :.>na dair muhtasar da olsa 
bır fikir edinilmiye çalışılıyor. 

Bugün bahis kadın tneselesine 
geliyQr. Kadın meselesi? .. Az na
zik olmıyan bir bahis. Fakat is.. 
ter istemez temas edilmesi l&zım 
~elen bir bahis .. 

Dünyada derece derece ileri gi· 
den memleketlerde muhtelif fark .. 
!arla göze çarpan içtimai ve siya• 
si mahiyette vaziyetler vücude 
getiren bir mesdedir. Evli kadın. 

!arın evlerinden hariçte çalışıp 
alışmamaları, navasıdır. Bunun 

lehinde olanlar var, aleyhinde o
lar, meseleyi cereyana bı.rakan .. 
Iar var ve saire ..• 

Fakat Londra matbuatının ver-
ı gi malümatı:ı göre İngilterede, 

ya konan rakamlar da az kcı.laba
lık değil. Dünyada 40,000,000 ka. 
dını alıikadar edPn ve böyle rr:il
yrmlarla kadını temsil etmek üze 
re o şehirde toplanan kon~rPye 

37 memleket i~tirak etmektedir. 

Kongrenin konuşacağı mevzu 
kadınların çalışm'?sı, bilhassa ev
li kadınların çalışma aleminde 
;md hkı ve gelecek zamandaki va-

bugün ilerlemiş memleketlerde 
i~Ierin arttığı ve inceldiği yerler
de bugün mesele bu kadar basit 
kalmamaktadır. Dikiş deyip geç
memeli. Bugün büyiik A'nakinele
lerle, kal~alık yardımcılarla bü
büyük müesseselerin eline geçen 

Hetn evli, hem anne, nem de 
memur ... 

bu işte çalışmak için o meml"k 0 t. 

lerde kadınların .sabahleyiı. p 

akşamlara kadar evının h9.ricin· 
de çalışması ne kadar söz söylen. 
se olur. Fakat •Son Telgraf,, ın 
bu sütununda bu bahsin münaka 
şasına yer kalmıyor. Maksad E
din1burg kongresinin toplanması 
hadisesi etrafınd::ı verilen malU. 
mattan bir hulasa çıkarmaktır. 

Evli kadınların haricde çalış • 
ması meselesi her memleketi de. 
rece derece alakadar etmektedrr. 

İngilterede evli kadınların işe 
gitmeleri aleyhindeki cereyan 
büyümektedir. Evlenmeden ev • 
vel işe gidip gelPn kızlar kendi .. 
lerine bir koca l:ıulunca bunların 

90ğu işten çekilmektedir. Evli 
kadınların çalışmaları muhtelif 
sebebler,\;n ileri geliyor: Çalışa
rak ehemmiyetli mevkilere geç _ 
mek gibi arzusu olan kadınlar da 
vardır. İşde kocasına arkad.aşlık 
edenler vardır. Çalışarak para 
kazanmak istiyen .bayanlar var
dır. .. 

İtalyada kadının evde kalarak 
çocuklarına bakması kaidesi tat. 
bik ediliyıor. Meğer ki bilgi cihe

(Devamı 7 inci de) 

ziyetleri ne olduğu, ne olacağıdır. 
Kongreye gidr n bayanlar mem
leketr••rıne dön iip geldikleri za · 
man her vesile ile uğraşarak ka
dının çalışma dünyasında aldığ1 

vazıyeti müdafaa edecekleri gibi 
kadının bundan sonra serbest 
mesleklerde olduğu gı'bi de\'let 
hızmetlerındekı mevkıini de ko
rumak çın uğr.ı~acaklardı. Er • 
kekler dereccsınd P pekala iş gör
duıklerı halde ellerine geçen ka. 
zanç onların aldı~mdan ÇQk aşa&ı 
olduğu içın şikayete hak gören 
kadınlar bu kongrede ~e.-;leriri i
şittıreceklerdır. Hem iyi mü • 
d faa taarruza geçmek ol _ 
duğunn dair meşhur bir söz 
vardır. Edinburg kongresine 
giden bayanların da bundar. son
ra haklarını korumak için dnha 
bırçok ey istemeğ~ karar vPre -
ceklerdir. Kadııılar için şöyle böy
le derken insafsızlığa kadar git
memeli. Dikkat etmeli ki kadın. 
lar mutlaka .sokağa çıkıp haric
le i~ görmeyi e\'deki i~lerine ter 
01 ı ediyorlar değildir. 

. .... ~:.:-. --- ...:...:.. . . . 

Dünyanın 
gamber 

en güzel pıeg· 

çiçekleri 

lliinburg köngre~ine da!r ma. 
IUmat veren İngiliz matbuatından 
da bir kere daha öğreniliyor ki 
kadını bugün sokağa çıkarak dı
şarıda ış bulmıy a sevkeden se
babler bir ikı değild ir. Evvelce 
bır kadın eskid"n evinde de otu
rarak hariooen aldığı dikişleri 

f'f 'n•bıl. r. birkac para kazanarak 
e ~ n ı idareye çalışırdı. Halbukı 

İngiliz Kraliçesi .Majeste Eli
zabet, Fransız Cumhur b::ışkanı 

Mösyö Löbrun'la Versay sarayı
nın bahçesini gezerKen güzel bir 
Peygamber çiçeği yığını önUnde 
vurdu: 

- Ne güzel Pe) gamber çiçek
leri, dedi. Bu kadar güzel renkli. 
!erini hiç görmemiştim. 

Kraliçe. bu sözü bir kaç kene 
tekrar etmişti. Mösyö Löbrun 
maiyyetiooe bulunan teşrifatçı

lardan birine bu çiçeklerden bir 
demet yaptnp getirmesi emrini 
verdi. 

Bir kaç dakika <;0nra teşrifat. 

çı geldi, yavaşça k:.ılağına bir 
şey söyledi. Mö,;yö Löbrun gü
lümsedi ve Kraliçeye dönerek· 

- Haşmetmaab! Dedi. Hoşlan. 

dığınız, takdit• ettiğiniz çiçekler
den bir demet yapıp f{etirl'.'.'lel~
rini emretmiştim. Fakat bunun 

imkanı olmadıgını söyliyorlar. 
Bu çiçekleri çok sevdiğinizi bil
dikleri için yerleri bununla süs-

lemişler. Fakat, bu mevsimde ka
fi derecede çiçek bulamadıkları 

için sun'ilerini kullanmak mec
buriyetinde kalmışlar. 

Mücllir efendi. palabıyıklarını sıvaya sıvaya bu· 
gun gr~lerııı1 iurµtıktan sonra, h0zuk bir türıkçe ve 
Turk olmıyan bır şive ile: 

· - Nıısuhi oğlum ... Oku. şu kağıdı ... 
l>• di. ma::..1Sınııı Üzl"r:ndeki bir te'grafı uzattı. :fa. 

sutıı <>fe'1.di lirhk bir itaatle iki kat oldu, telgrafı al. 
dı, okudu, mudiınin gözü içine b:ıktı . 

-- BiJ herifı şım<ll bulurmusuıı? ... 

Dünyanın en güzel Peygamber 
çiçekleri. meğer hep sun'i imiş ... 

Mösyö V on Diksen 

Mösyö Çemberlayn ile uzt. n 
bir mülakaıt yapan Almanyantn 
Londra sefiri Von Diksen, selefi 
Von Ribentropa hiç benzemez. 

Onun gib hayata şampanya ti. 
caretile atılmamışhr. Küçük yaş. 
ta diplomasiye intisab etmiştir. 

Devatnı 1 in<."İ sahifr•••ı1 •J,. 

- Bulalım efendimiz ... 
- Saat do~uz be adam. Dairm,;ndc var mıdır?. 

yok .a . ıkiımf'tgah adresini öğrenin hemen buraya ge• 
tırin ... 

Edebi . Roman 
No. 58 

Na,uhi ellerıni oğuştura oğu'?tura korkudan tiL 
rPy ıı b r esle: 

Buluruz dend"m . .. Her hald.. matıbasnıdadır. 

Gazete: :Ier ek."eriya gec vaktakad&r matbalarda bu
luııuvurlar 

Cevabını verdi. Müdür bey 1 I)ı ıklarını parmak 
uçbı ına bir dr>ıa daha doladıktan sonra: 

- - İste, 1ıc yaparsan yap. Al. gt·l. Kimseye bir şey 
söyleme. Kendı de bilmesın!. 

Emrıni ve.-! dı. Ve . ilave etti: 

Bu ge<'(> miıtt> ferr kada kalsın. Yarın sabah ben 
kend nı görü üm. 

* B ş on dd kıka sonra karanlıkta sınen iki gölge 
math n ın m('ıdıven ini kesti ve N~suhi merdiven hn
şınd ı~ lk ıcl.n 1 girdi: 

-- Refak Necatı bey. burada mı? ..• 

- Heyyeti tahririye bakınız .• 
- Nerede o? ... 

- İkinci' kata çıkınız ... 
Nasuhi biı merdiven daha çıktı, üç dört oda var. 

Derin ıbir sükı"ıt. Heyeti tahririye hangisi? ... Kapıla
rın uzcrindeki levhalara baktı. 

- İşte karşıdaki büyük oda ... 
Kapının üründe bir hademe oturuyor. Sordu: 
- Refik r-<::cati bey içeride mi?. 
Sormıya da lüzum görmiyebiJir. Hemen içeriye 

girer, ora<la ise 
-- Buyruıı müdüriyete .. . 
Der-. Fak<ı.t, sessiz sedasız kimseye duyurmadan 

Refiği alıp götürmek isliyor. Ok:.ıduğu telgraf kağı
dında da böyle yazılı idi. 

l,fndeme cı:vap verdi: 

- Meşgııl... 
- Zararı yok. Ben bır dakıka göriip gideceğim ... 

Güreşlerin çok 
Heyecanh olacağı 
Muhakkak. 

Bu pazar İstanbul zengin bir 
spor haftası geçörecek demektir. 

Taksim stadında geçen hafta 
yapılacağı ilan ed!len ve bazı se. 
beblerle •tehirine lüzum görülen ı 

dddialı serbest güreş maçlarına 

pazar günü devam edilecek, tertip 
komitesi tarafından bildirilen pro
grama göre de maçlar fevkalade 
ehemmiyeti haiz olacaktır 

Bundan bir müddet evvel genç 
pehlivanlarımızdan BabaeskH.i İb
rahimin gazetemizde çıkan bir 
mektupla şimdiye kadar Baş peh-

i 
Pazar günü güreşecek pehlivan-

lardan: T. dağlı ve Mülayim 

Dört arkadaştılar. Galata rıhtı -
mında b ir kahvede konuşuyorlar. 
dı. Aralarında kuvvetli bir müna. 
kaşa başladı. Grup ikiye ayrıldı. 
Hatta bahse bıl:;? tu tuştular. Orta 
boylu genç yüksek sesle tezini mü. 
dafaa edi;yordu: 

- Eğer dediğim çıkmazsa bir 
hafta Ada masraflarınızı ben çe. 
keccğim .. Onun elinden en nazlı 
ve müşkülpesend cinsi Iatifler bile 
kurtulamamıştır. O, işte öyle ya_ 
man bir gönül avcısıdır. Hepiniz 
Erenköylü Prensesi tanırsınız .. 
Gü:relliğine, ser\let ve kültürüne 
mağrur bir genç kızd~ .. Sonra ne 
oldu. Bir kotra gezintisinin sonun_ 
da o da yelkenleri suya indirdi.. 
Nahidin elinden nihaye<ı o da kur
tulamadı .. Nahid Cemil onun de
niz rengi gözlerinde erkeklerin 
birikmiş ahından fırtınaiar yarat. 
tı.. Etrafını dört koldan kuşatan 
gençlik atmosferine yüksekten ba. 
kan prensesin o m<tğrur başı, Na. 
hid Cemilin mıknatıs gibi bağrına, 
nasıl acı bir mağlUbiyetle yaklaş. 
tığını beri gördüm. Genç kız ihti~ 
rasmın müsbet, güzellik gururu
nun menfi mıkna-tısi.yeti, sıfırın 

çok altında bir boşluğu bilE: dol -
duramıyacak kadar birbirini öyle 
acı ifna etmişti kL Eğer bu hadi.1 
S<!yi görseydiniz bahsi bu derece 
uzatmazdınız... Hayretinize hak 

ver.lri.m. JS:encıısı gercı o kadar gil
zel değildir. Günlük ka • 
zancına gelince; Tiryaki bir a.
damın içtiği sigan parası bile de. 
ğildir. On kurus bile tutmaz. Ba
sit. Sade bir hayatı vardır. Fakat 
bu ancak dört duvarla çevrili gör • 
rünün dekorudur .. 
Kısaca. ba.1 toplıyacağı çiçeğe 

konmadan önce usaresinin bahar. 

Son sür'atle yürüyen 
trenlerde livan Tekirdağlı Hüseyine mey. 

dan okuduğ•.ınu karHer;mz hatır
larlar. 

Geçen hafta Ji~yüpte Hava Ku. 
rumu için yapılan yağlı güreşler. 
de Tekirdağlı ile' kariılaşan Baba 
eskili İbrahim (55j dak:ka süren 
çetin bir güreşten sonra Jşn çok 
kızışması üwrine hakem heyeti 
maça nihayet vc-rm:ş, güreşçileri 

berabere ilan etmişti. 

Radyo ile konuşuluyor 

İddiasında Lc;l'ar eden Baba{'skili 
İbrahi°m ıise Tekirdağlıyı muhak. 
kak yenmek hususund;ı hazırlan. 
makta olduğundan bu hafta Tak_ 
sim Stadında yapılacak güreşlerin 
en heyecanlı kısmını bu maç teş. 
kil etmektedir. 

Diğer taraftan geçen, senelerde 
Dinarlı ile yaptığı güreşte kolu. 
nun kırılmasile mağluben ringi 
terk terk eden Eski baş pehlivan 
Kara Alinin de tekrar bu hasmı 
ile, Dinarlı ile karşılaşması da ay. 
ni gün ayni sal-ıada olacaktır. 
Aşağı yukarı memleketimizin 

bütün spor muhitlerinde elan id. 
dialı bir münakaşa mevzuu olan 
Dinarlı _ Kara Ali müsabakası da 
Tekirdağlı _ Babaeskili İbrahlm 
maçı kadar he~·ecanlı ve o kadar 
ehemmiyetli görülmektedir. 

Güreş organizatörlerinin iddia. 
sına göre fov!{:ılade isÜdat sahibi 
olan genç pP.hlivanların yetiştiril. 
mesi ve onların da ringte ınüsta. 
kıl kudretler halin gelmesi içinde 

(Devamı 7 inci ~ahifemizdt>) 

Yazan : 

her Uçan katar, busuretle 
istasyonla muhabere temin 

edebiliyor 
Tren işlcı.m!!"H kolayla~!ırmak: 

üzere İ~lyrın drvlet demıryclları 
idaresi treıtlerd·~ rad} o istimalıni 
tecrybe etmektedir. Bu iş Uzerın
de ta 1910 senes ndenbt>rl çalısıl
makta ;se de, Otoray serviskri, 
hali faaliyet~ :;:etirildiği zaman 
bunfarın Lrnmvaylarda oldu!;u gi_ 
bi işaretler olmaksızın işletikbi_ 
leceği düş;.inülıni.ı? olup, m,.kinist. 
lere önd~ giden b"ir araba ile ken. 
disi arasmda\'.i mes<ıfeyi devamlı 

gösterebilecek daha pratik bir \'a
sıtanın bulunması ehe111ın:yetle 

nazarı i tib· ·ı .ı ·.1mıştır. Bir ca~ 

sene evvel Turi tevziat istasyo _ 
nunda tecrübec;i yaı.n1 nıış olan bu 

alet, öndeki araba ile arkadaki a. 
ırabanın arasmdaki mesafenin u. 
zunluğuna göre değişen ahenktar 

bir ses •;ı:carro, böylelikle bir ne\'i, 
mütemadi ve duyulması kolay :,ir 

blok sistcım şeklini almıştır. Ahi. 
reye parazit veren tehtik2 çok bü. 

yük olduğundan bu sistemin b•.mu 

kabul etmesi ~mk~nsızdır. 1933 se
nesinde ?.ologıu civarına yağan 
şiddetli ıcar yüzünden alelade mu. 
habere inicıtaa u!;trayınca, rlemir_ 
yollar idaresi kolayca taşınab:len 
ve cesameti toplu olan 50 vatlık 
bir telefon ve telgra{ alıcı ,.e ve. 
l'İci bir alet vücurb getirilm!ştir. 
Bunlardan bazıiarı Bologna hat -
tında 14 millik (22 kilometre) me
safedeki istasyonlar arasında sin
yal için istimal edilmektedir. Mev
ce uzunlukları 152 metreden 160 
metreye kadar değişir. Hali ha _ 
zırda İtalyach gerek bir istal'lyon
dan diğer bir istasyona. ve gerekse 
daimi tamfrat jşlerinin icra edil _ 

diği ~ıntakalar gibi kısa · mesafe. 
lerel muhabere edebilmek için, 
daha az kuvvetl~ bir takım yeni 
tesisaıllar yapı:nıaktadı : 1924 se. 
nesindenberi lı~yfol kulesinden 
telsiz vakit sinyalı telgrafla der. 
hal mahalli merkezlere verimiş 
olup, halen bu s~yede günde 3,000 
nstasyon malumat almaktadır. 

Benzı sarardı. Başı omuzlarının Ü7.erinde ağırlaşan 

kaba, .!>akil, taşınmaz bir yük gibi oldu. Beynindeki 
lazcliğı tutan iplerin yağı eriyorciu ! Sevmek evlen. 
mek, çucuk sahibi olmak ''e: 

- Bütün bunlar benim S6adetim ... 
ürmek, s.:.ınrada günlerce şüphl· pe~i.nde koşmaıc 

ve nihayet Ferhunde, ne kadar: 
- Bilmiyorum ... Haberim yok ... 

Etem izzet BENiCE 
Dese de karısına gelen aşk mektublarını ele geçir4 

mek ve günlerce ardını kovalayıp da tahakkuk ettire. 
ırn•dıği bütün ihbarlara nihay~ inanmak mecburiy1.?ti 
kar~ısında kalmak kolay değil! bu llıda insan yalmz Hademe di.ışündiı: 

- Şi~man kadın geldiği za.nan 
vernwcl im ... Diye, beni azarladı ... 

Ve ... Rica etti: 

kendisine habı!r delil'mez; canına da kıyabilir. İntihar eder!. Yoksa: 
- Hepsi ~('nin olsun ... Ben, benim sevdiğim ;.re 

beni seven kadınla evleneceğim. Gönlümün hürriyeti. 
ni para ile ne satar, ne satın alırını ... 

Deyip reddettiği Nimetin ve onun hazinelerinin ne 
de kaıbahati vardı? .. 

Hademe: 

- Bir dakika müsade, buyl'un sorayım. 
- Peki srınınuz ... 

Hademe !ahrir odasından içeri girdi. Nasuhi 
kapı .ıralığındnn başını uzattı, içeriye baktı. Refik 
Necati odada yalnız. Başını iki elinirı içine almış v~ 

dirseklerini ın~saya dayamış dit~ünüyor. Dalg~n . 
K<'lld•nden ge1;miş! Hademenin içuiye girdiğini lıile 

duymadı. İhlimö . Ferhundc)·i, s;ıadeti başına yıkılan 
evini düşunüy1Jr Zdten bir hıddct. kasırgası gibi tozu 
dumana katıp "' de:ı çıktığı guııün a'kşamı, o günün 
gt>Ce:.i. Başka ne düşünebilir? . N~yi düşünebilir?. Za
va llı l'ucuk. b"!· günün içinde so!uverdi. Nerede o h~r 
günki ; kırmızı, beyaz, sarı karışı!< penbe yüzündc•ki 
dirlik; ncn.-<lt.: o ıri. sarışın, tüysüz başındaki diklik?. 

- Refik bey. sizi bir efendi görmek isteyor ..• 
Dediği zaman genç ve muz:.:ırib adam işte bu 

rüya gibi daldığı tahayyülatından ayrıldı, 

-Kim?. 

Diye sordu. Odacı daha: 

- Kapının taşında bekliyor ... 
. DE.yip tarı( edinceye kadar, Nasuhı ıçeri girdi, 

hain bir gölge gföi ;.azandı ve Refiğin kulağına eğildi: 
- Efendim. Polis müdürü bey tıususi bir mesele 

hakkında zatıftlin!zle bir dakika görü.şmt'lk istiyor. 

lık kıdemini bılP he::;ablar. ~· 
Eğeı sarı şın ba~ nı elde 

01 
• 

veccgını kcstu,,L'yc!ı duıuP · 
~ - . . ı·otırıe ~ dugu yerde lzmır seya 
kar mıydı?. ııı 

Orta boylu genç henüz su' 
tu ki arkadaşı cevab \'erdi· rrrJ . ,,o 

- Beyhude yere çenenı; 
I. b kl d... · l mir ,•ııP 
şte e e ıgımız .z . ıa.P:-

göründü. Meseleyi şınıdı arı ~ 
Baıhsl ya kaybettik. Ya Jtll 

dınız . .. . . ~ 
..iloı 

Vapur Sarayburnunu ı,ıeo;C'eJ. 1 t~t 
Dört beş gün evvel Nahıd ısı ~ 
ayni vapurla tzmire yoll.~~1~!~t ~~il. 
O gün maceracı genç, dor 

11 
~k 

druıına te~fon ederek a~sı~ıt" lu 
mir gezsine çıkacağını bıld ~ lerı 
Arkadaşları, yeni bir .?aplc iJldıl 
ilk heyecanını onun goıl~ır• 
okurken, Nahid Cemil 
mevki güvertesinde ortalığı 
gın seyreden sarışın bayanı P' 
rerek: , 13~ 

- Bu bir içim su kadını f • 
aydır kovalıyordum. Babası 9~ 
çen hafta tedavi için Viyııfl &J 
gitti. Araları da galiba açılt· 

1 
fi 

gün İzmire gidiyor. Niha.Y:
1 

J 
geçirebileceğim fazla tafsıl 
dettedir demişt i . . .. ı 

Gemi rıhtıma yanaştı. VJf v 
kadaşı Nahid Cemilin başıfl:e 
şüştülcr .. Her iki grup•an ,1 ·e> lehlerine sorgular .. Gene ~ 
ısrarlarına dayanamıyarıı~ 111~ 
rayı olduğu gibi anlatrnııgıı 
Iadı: 

B·1d·-· · ·b· \7apı.ırt1'11 - 1 ıgını7. gı ı. afi 
saat onda kalktı .. Marıntırıı 1 
sının açıklar111a ulaşmayı dhf 1 
le bekliyordum. Çünkil ak~~~ 
cak o zaman olacaktı.. Öl!~ 
sonra idi.. Güverteyi gozch~rı ıı. 
dim. Muazzezi gfü·emedin1· ı<,16 
rasından hata çıkmamıştı. Çbol 
racaktım. Hava da dehşetl\ı~J 
mağa başladı.. Marmara 11 t e 

· t'k R.. · b' ı. seı geçmı;,; ı . uzgar ırp ~· 

soğuk esiyor gemi hai f _Ylıl~f 
yordu .. Saat .virıniye dog(IJ ıı 
zez güvertede göründü. tpek 
başörtüye bürünmüs. bol spor~ 
1 

• Jı ftl 
igi dalgalanıyordu. Aşag · • ~ 

gezinmığe başladı. Güverte~~ 
sedklel' yoktu .. \'anına ya el< 
için cesaret .!dem ıyordu111• ff" 
epey göz tanı~ıklığımız v~~d1~!' 1 
kat karanlıkta bit bıri111 1 ı· r11ıı ; 
cek kadar henüz ışıklanırııı V ~ ~ 
Bakışlarım la oıı u adım adtıl1 11~ b ~ h 

kib ediyordum. Güverteı\111 ,~ ı nı 
ı.;o. _111 ,.ı 

tarafında, kasltetli, enine 'l'"' t. 
. ·tıl 1: 

dolgun bir tayfa ile konu;- b'° 
Denızden galiba korkmaS11 (il~ 
lamıstı .. Tam '' sırada bır , ~ 

• ~1 

çarpmasile ba~örtüsü uçrt~3~ 
Güzel bir tesndiit' beniın d~ lıi 
ğım demire takıldı . Bu tn~:1' sı 
ğin denizde ved!en aşkın 1 ti.l<' 
yalı idi. Onu demirden k~r 1i 
Muazzeze verdim. Kısa b•ftııoır 
kür .. Deniz yolculuğunda f ~ 

• ,~ I• 

rnalara sudan ha haneler ~ 111 ,ı 
hal bilhassa aınba~· yolctl •

3 
ıı: 

daha çabuk olur. Konu~rn9g 1ı/ saıı 
ladık . Ba~ka kadınlara · ~ d 

~ 1 c;rı•') kompliman yapmag:ı a ı., 

adeta lehimlenmi~ti. 
11
,, 

Uzatmıyahm. Maksadırı1· 
sada tez ulaşmaktı. .-.ıb 

11"' 
MuaZ7.ez. fazla hırçın ve .,~cd 

di. Müc:adeleden hoşf:ıtı\~ 
Beni dilile hatırı sayılır d~ııll 
hırı)alıvordu. Sudan. ha\.'ll ..,ıı; . ~o·· 
tınadan .. Derken a~k~arı ıııı1' 
ğa başladık .. Artık U' kıl pLlıı 
gelmhıti .. Güzel ~lini <J\·c••'l1,,,l 
ne alabilmiştim. Kamara 11 ,.e ıı 
sım sordum Dör' numıır9 1' . - b··vıı 
yatak. Tam bu sırad·ı ı.ı:de. 
dalga köpüklerini güvcrtt ... fı 
d .... k u .. bl• ,, urur en vapurur.1 '· ııt• 

yalpaladı.. Kıvrak kadın çı 0e 
kahkaha attı. Sonra birdeıı ıı-4' 
bir karakterle ansızın söıe 

ladı: " . . ·aaıı 
- Sıze bır sual soı ;ıc - ... ~ 

·ıı I" 
Eğer bil'irseniz -;i7.i kaınııı 
safir kabul edeceğinı. ' c 

Jdıf8 & 
Sevinçten az daha çı ,ı~ 

k ·ilıl , 
Her tarafım kulak c::. 11ıı~' 

1 J A " n1lı ~ mar arım zc ;:a ve '' ){!15 

jçin gerlimişti. fri, yıırı tı, 
. ı dil J 

tayfada şapkasım bıra 1iP' 
. . hifrı' 

(Devanu 1 ıncı sıı 



ıı &az • ak·a· etelerınde okunan 
. ltıgılt etlı rede York'da )ır 
Yaşlar d ~Uğ ın a kıbar bir aile-

li ile ı . a rılın )Ol!s aı-asmda bir 
d lık U.Ştuı · Edvar ismindeki 

atılı b. . 
:ı ~eğeniQ· ır Ingiliz milyone-
~ tııe ır. Sevart ismindeki 
• ll'lur · • ~ıtıd u ıle çıkan hadise 
ı.. e deJ'k '<llleye ö .. 1 

•• anlı yaralanmış, 
~~ bırk g turulrnüş ve orada 

t ~ aç .. 
t. brtuıa gun yaşadıktan son-
'•k• tnıyal'ak .. , .. t·· a b' o.:nuş ur. 

ır d lııt ...._ 
1 

ans salonunda nl • 
ı. · ue 'k • -:reııi,. .. 1 anımın amcası İn· 

"' tu•·· . rıı~ b' .un pıyasasında çok 
olıt Ye· ı~ zerıgin olduğu için 

genı b" 
kan b· oyJe duns salonun-
llıucadır hivlise yüzünden po-

~~ ele d ~.l llıhayet e .. 
1
:rt>k yaralanın-

VJ(jlısu 0 unce vak'anın 
1%b ol da kibar alemine 

tı ~!ara dair söylenen 
d sutun' ta g ınrına dolduran 

~ ltıe"ı~z~teı:ri için pek büyük 
td İsnı .C-Şkıl ~d; yor. 

ki ındeki yirmi beş yaş
~h~ PoU · -"rıış sın muhakemasine 

Ve bu ı:ıdam demiştir 

F'.ctı.rar b 
~il. Be aşkalarile kavga e-

lth &o.rd· 1\ onları ayırmak içın 
Y~ın ırn. lı'akat bu sırada Ed

. ~ 
1
:kta olan bir sigarayı 

ar ııw_ı>ıştırdı ve .:iddetli bir 
~ '"l.lll'd' ~ 
~ aa ıçi 1

• Ben de kendimi 
lııı;ıatı n °nu arkaüstü ittim. 

htt k. Sl:Jnra M<lstin isminde 
<!ı;-<ıt ki~dın dinlenmiştir. Bu 

t} • 
~ esı 
ı def 1asında Edvar ile 

ib Çtllt. ; dışarı çıktık. Btraz 
1tıtı~ ışarıda oekliyen oto
~ i~ e ;Çki vardı. Oraya 

ilde b· Yorduk Oto b'l: ·· ır b· · mo ı ,n u-

'
lı ben o .. •ra şişesi duruyordu. 

~. ı::.Old" ~~ l'}'ı aı urn. Bir adam da 
~ar huıı ll'ıa.k !çın uğra~ıyorclu. 
~ ~~~b~l kızdı. Fakat sonra 

&ırada 1 e binerek yollandılr, 
atıı otornob·ı· ~ <iığ1 ı ı:ı camına bir 

\tı ~"ar ~!aşıldı. Bunun üze_ 
eı' h•lttı, b:~ıyı ~çarak dışarı 

~ ~lollıot>·ı ~ dakıka sonra yi
(1' ı e b' d 
1 

oıotn . ın i. Fakat Edvar 
tı: Obıle geldiği zaman 

~ ~eıı 
1tıı a hatd 

't 'lltıtı e dayak yedim, çok 
~ h Yoı·. Ben· d.'vd''l u s ı o u er. 

e~ı<li. ~rad:ı idi ki yanımıza 
~~ tı<i llnun adı Harison ı

ı Sı~ hi:~ .Ectv::ır3 dedi ki: 
~trı~ ~i~ ~ Şı.şe ~~~nakla ıtham 
~1 ~. Çk, ı~tınız. Fakat biz 

)'J.... ür 
"'11ıı Yar:.ı 
ı 01.Qtrı ıı.nınıştı. C.ını ucı-

i Çın tr 0.bıli lı:ullanamıy.. _ 
1 11aı- 1 ~ {lar1·~ S<•ıı ot0mobili kul-

1'a "<'in " tatad ı'.dv.trı kinıin dö-
1111 

1~1 ~11 bılmediğini söy-

1 '.ı.n ı1 1 ••• 
'tı,.._, • ~aip1ın bu ifl-
~ -~~.~ıe -a e~ .. ~.ın ~a ~07. sırası 
tn •rr:ıs ı 

>. l'rj · · N ~rn da • ~ <;o 
~ "'e el"· ııı sı.)vlı ·'J!t!t .. 
"11rı..ı \ınec"k • 

·1.1i ot ~ tı 1 n. Fakat Ed-
d tı l:ı. 0trınb11i'10 benim ta
•rL tr s '<Qia ·1"<' atılmış ııldu-
~ll' etrn;~t . 

ı.ı Şev 'I ı. Halbukı ~ıcn 

.. ~~11 ~aııma<'lım. O bunu 
'i tt ''.l':k tıı S • '1 tarafa çekil _ 
~\'arı rınra gördüm ki bir 

~ liaşJt. Y~kalamış. onu dö-
da q l:ııı·., · 

~ tı Srı ey bılmiyorum. 
vil nı-1 ta L tırı "~ .. I'1aznun pol:sin 

ı •;uı;. J lı;ı;un -
1) ısa~1tı 1 

f' vurdugt. ,.e 
t. tı r al' v. k l 
il d r. · • a a ad~;;' an-

atı &o 
~ tır nr s h' 

ı. bu -;a ıd bir kız din-
'"'~ toı· · 

J /!ar ŞiiYle el~ ı~rn:ndeki bu 
~ v.ı ıs~,tı ınışt:r: 

\'11 ı.ıtrırn b. 
Q 1 11 ar Polisi 0 ıle taş atma-

t-ı1t " .. n aJzından .;iga-
" ., u~ . 
ı:ı un .. vapıştırıyor. 

!>\)n. 
t:t l>oı· ıs de şunu söv 

s sa.ı -
ır. onund 
;•ıa.11ı 11 an ayrıldığım 
tqlırn ı>İ \;endirne malık 
~ ca011 Ç•n"mistim. O -

"aı- L? ı kır;ın ben de 
'J 1) ~ -

f]() .. • e doüru rrcldı· 
tı "lıy h "' • 

~ 13, Oıdu. Ben bun -
~"lun iızcrine Ed. • 

başka! 

var yanmakta olan, benim ağ 

zımda bulunan sigarnyı çekti, al
dı, yüzüme yapı~tırdı. Sonra yü_ 
züme şiddetli hır t~kat indirdi. 
Ben de onu arkasıüstti ittim. Ken
dimi müdafaa etmeği ve daha baş 
ka başka bir karışıklığa meydan 
vermemek için böyle yaptım. 

Edvarı muaytJne eden hekim 

l\lis Motyn ve Ed,·ard 

de şunları söylemiştir: 

- Kafatası kırılmıştı. Eğer böy 
le yaralanan bir adam tokat da 
yerse bunun neticesi fena olur. 

Neticede polisin öl:.ime sebt:!ıl.n

yet vermiş olmak cürmünden do

layı muhakeme edilmesi lüzu • 
muna dair jüri heyeti vi<:dani ka
naatini söylemiştir. Halk tara _ 

fından intihab edilerek mahke -
mede dinlediği ıf:ıde!erden vic-

Açhk ve sefaletin ölüme sürüklediği iki insan arasında 
doğan aşk; onları yeni bir saadete kavuşturmuştu. Fakat VEDA VALSi 

·-----vine bir kadın güzelliği her şeyi mahvetti. 

• • • • • Meşhur 

Dünyanın_ en heyecanlı 
bestekar 

bu 
Şopen 

valsı nasıl ve •• 

aşk macerası na;ıı bitti Kimin 
---------- 1835 yazı .. Dr"s<l yo.cu ar.ıba..,ı ' 

• • 
iÇi 

G Uzel prenses'i n alnı na giren sü~::~:r.~
1

::~~~;d. zayıf bir de-
likanlı var. Hl>nüz 25 yaşlarında 

kurşun onu cansız yere yuvarladı görünüyor. Uzun. sarı saçları, U-cu az kıvrık ince. burnu, mütelbes-
sim çehresi pek eiizel... 

(Dünkü nüshı.ıımzdan devam) 
- Sevgilim, niçin çekiniyor -

sun? Korkuyor musun yoksa? İla
nihayet böyle sefil mi yaşıyaca
ğız? Haydi, kabul ı::t!.. Ben k<>rk-
marn ... 

- Madem ki sen arzu ediyor
sun.. peki.. senı memnun etmek 
için ıcabul ediyoı um. 

- 4! -

Canlı hedef, o vakte kadar gö
rülmemiş, işitilmemiş bir rağbet 
kazandı. Bütün Muzik hol ve ga. 
zinolar bu çüti almak İStiyorlardı 

Fcdor ve Lidya, Parasızlıktan 
ve sefaletten kurtuldular. 

Lidya, artık giizel bir kadın ol
muştu. Tatlı bakışları, asil tavır
larile halkı teshir ediyordu. Pren
ses Baranikof, evvela Madam Ga
vorin, sonra da .canlı hedef• ol. 
muştu. 

Birçok şehiı !eri dol~tılar. Ni
hayet, bir sene evvel Atinaya gel
diler. Elen payitahtının en büyük 
muzik holunda, Apolloda numara
larına başladılaı. Uzun bır müd. 
de1 için mukavele yapmışlardı. f 

Cavalı dansöz Anik 
Az sonra, Apolloya Anik adlı 

Cavalı bir dansöz geldi. İnce ve 
uzun boylu, mat renkli, iri siyah 
gözlü bir 1kız ... Uzun kirpikler a
rasında bir çift sıyah pırlanta gi
bi parlıyan gözlı:rinin tatlı ve bay
gın bakışları bü!ün erkek kalble
rini yakıyordu. 

Gavorin, bu sehhar nazarların 
karşısında benliğ)ni kaybetti. Kız 

1 
sahneye çıkmak ıçin hazırlanır. 
ken kolisin arJ.c:ında durdu, hay
ran hayran b:ıkınıya başladı. Bir
denbire başını ç~virince karısını 
gördü. Gayriihtıyari: 

- Ah! sen misin? 
- Güzel değil ıni? 
- Evet.. diğerler! gibi... 
Anik'in dansları pek çok alkış

landı. Govorin, elierini çırpıyor: 
- Ömrümd~ bu kadar güzel 

dans görmedim. 
Diye genç dansözü tebrik edi

yordu. 
- Öyle mi zannediyorsunuz? .. 

Halbuki sizin n um&ranız daha gü
zel, daha heyecanlı.. pek te teh
likeli ... Çok dikkat ister ... 

- Merak etmeyiniz, elime emi
nim. 

Govorin, küçük bir iskemle al
dı, genç dansözün önüne oturdu. 
Yavaş yavaş ko:ııı~uyorlardı. Bu 
kız nereden geliyordu? Bu dans
ları nerede öğrenmişti? Hepsini 
öğrenmek istiyordu. 

O kadar kendinden geçmişti ki 
uzaktan, karısının kendilerini gö
zetlediğini bile farketmiyordu. 

Genç dansözle Kafkaslı deli _ 
kanlı arasında biiyük bir sevgi 
başladı. İlk evvel gizlice buluşu-

Sıra tehlikeli numaraya gelmişti. 
Gavorin meydanda yoktu. Birden 
bire meydana çılrn. Hızlı adımlar
la sahneye geldi. Arkasında kır
mızı renkli bir Çerkes elbisesi 
vardı. Kemerinin iki tarafınd1 

Btiyük aşk hikayesinin en acı sahnesi muhakkak Lidyanm 
ölüm döşeğindeki manzarasıydı ... 

yorlar, konuşuyorlar, tenha yer- kocaman birer ıevolver sallanı-

lerde dolaşıyorlardı. yordu. 
Fakat, Atina gibi küçük nir 

yerde bunun gizli tutulması kabil 
mi? Nihayet herkef> duydu. Bü -
tün gazino müdavimleri bundan 
bahsediyorlardt. Yalnız birisi bil
miyordu: Lidya ... 

Anik, bazan sevgilisine soru • 
yordu: 

- Karın münasebetimizi duy
madı mı? Kıskaı-:.mıyor mu? Hiç 
bir şey söylemiyor mu? Ne kansız 
kadın? .. 

- Beni çok sevf'r, bana çok itL 
madı vardır da ondan ... 

- Hayır! Hayır! Artık seni 
sevmiyor. Sevmediği için de kıs
kanmıyor, aldırmıyor. Artık bu 
hale bir nihayet verelim. Ben, 
sevdiğim bir erkeği başka bir ka
dınla paylaşmıya tahammül ede
mem. Buna bir nihayet verelim. 
Ya ayrılalım, ya da karını bırak, 
beni al... Haydi yavrum. Bir ka. 
rar ver. Hayd~. Yoksa yarın Ati.. 
nayı terkediyorwn 

Lidyanın ölütnil 
Orkestra bir marş çalıyordu. 

Perde açıldı. L;dya nişan tahta_ 
sının önünde dimdik duruyordu. 
Benzi fil dişi gibi parlıyordu . 

Gavorin, elinı kaldırdı, nişan 

aldı. Bir, ik!, uç .. Ayaklardan 
başlayarak bütün vücudün resmi. 
ni yapıyordu. Tabancasını değiş
tirdi. Şimdi sıra baş tarafa gel -
mişti. Bir, iki .. üçüncü ateşte ren
gi soldu, ro\•elver elinden yere 
düştü 

Karısı, güzel L'dya bir ses çı • 
karmadan yere yuvarlanmı~ı. 

Kurşun alnına tesadüf etmişti. 

Perde indirildi. Seyirciler biribi
rine girdi. 

- Lid~ öldit - alnına giren kur
şun, be~ini dağıttı! .. 

Vak'a mahalli~e gelen komi ~ 
ser, Gavorini sorguya çekti: 

- Nasıl oldu bu kaza? Nasıl 

kurşun kullanıyordunuz? .. 

- Vaktile hakiki mermi kulla
nıyordum. Fakat, gıazino müdürü 

' bir kazaya meydan vermemek L 
çin tesirsiz kurşun ı<uııanmamı 
tavsive etti. Karımın ölümüne se
beb an bu kurşun yabancı bir 
el tarafından tabancama konul _ 
muştur. Yemege gitmezden evvel 
bunları bizzat doldurdum. Bara 

(Devamı 6 mcı sıdıilede) 

Yol arka-O.asları şundan bundan 
konuştukları ha 1de o, lakırdıya 

karışmıyQr, sükut ediyor. 
Bu delikanlı, bütün Avrupanın 

tanıdıgı çok parlak bir piyani:.!, 
çok maruf bir bestekardır Şopen .. 

Yalnız eserlerile değil; kibarlı
ğı, nezaketi ve zarafeti ile de mu
hitindekilcri teshiı etmektedir. 
Senelerce Fransada ya~amış, her
kese kendini .sevdirmştir. Birçok 
kadınların gönüllerini çelmiştir. 

Buna rağmen P.:ırisi terke, Kar
lsbada 'dcı ailesinin yanına gitme
ğe kaı ı veımi~'ii. Şın.<l: · de, 
Dresde, çocuklu!< arkad,.şlarının, 

üç Vodzinski k<-rdeşleriıı: Kaz -
mir, Felıks Vt! Antuanın yanına 

gidiyordu. Seneierdenberi kend~ 
lerini görmemi!:lt.ı. Anneleri, köşk
lerine davet etmişti. Orada, c:o _ 
cukluk ıwkadaş;;ırile pek sakin 
bir hayat geçircccğıni düşünüyor, 
sevı n i yordu. 

Üç kardeş, kendisini karşıla
mıya gelmişlerdi. Yanlarında ka. 
ra gözlü ibr de gene: kız vardı: 

- Beni tanımadınız mı? 
Şopen, bir an tereddüd etti, 

Sonra: 
- Mari! .. 
Dedi. Mari, arkadaşlarının kü

çük lıem~ireleri, 19 y~ında güzel 
bir kız olmuş. 

- Ne kadar da çabuk ıbüyüın~
sünüz? Başka bir yerde görsey -
dim tanıyamıyacaktım. 

Mari çok terbiyeli, çok uslu bir 
kızdı. Şopenle beraber geziyor _ 
lar, uzun uzu!ı konuşuyorlardı. 

Biribirlerini se\r:yorlardı. Fakat, 
bu sevgiye dair b:r söz teati et -
miyorlardı. Tabiati seyrediyor _ 
lar, katblerini dinliyorlardı. Bir 
gece mehtabda otururken Şopen, 
semadan düşen bir yıldızı işareti~: 

- Bir niyet tuttum, Mari .. 
- Ben de ... 

İşte bu kadar. Bu niyetin ne 
olduğunu her ıkisı de anlamıştL 

Her gece beraber çıkıyorlar, 

geç vakitlere kadar dola:jıyorlar
dı. 

Marinin amcası bir gece: 
- Bu serseri artistle Mariyi çok 

serbst bırakıyorsunuz. Kızı baj_ 
tan çıkarmasın<l.an korkmuyor 
musunuz? .. 

Dedi. Madam Vod:zenski omuz
larını silkti, ve: 

- Yok canım, dedi.. ikisi de 
beraber büyüdi.ilt-r. Kardeş gibi 
geziyorlar. K 'lrku lacak bir şey 
yok ... 

besteledi? 
Ey!UJ geldı. Sopeııın t<ıtil müd

detı bitti. Arkadaşlarından ayrl
mak mecburı) et:nde idı. Mariye 
henüz kat'i bir vey söylememişti. 

Fakat, her ıkisi de biribirlerini 
sevdiklerıni bil 'yorlardı. 

Hareket günü gelmşti. Hep.si 
büyük ı>alonda toplanmışlardı. 
Vazoların birınde koc-;man bir 
gül vardı. Mari, kırmızı güllerdeıı 
birini aldı, ŞoP':ne uzattı. Deli _ 

kanlı, tatlı bir tebessümle teşek
kür etti. Fakat güzleri uzaklau 
dalmıştı. Acaba ue düşünüyordu. 

Mariye hissiyatını, muhabbetini 
nasıl anlatacağım düşünüyordtL 

Sonra bir şey sôy!emeden kalktı, 
piyanonun öniiııdeki taıbureyi 

çekti, oturdu. Ne çalacaktı? Aş.. 

kını, alamını nasıl ve ne ile tas
vir edecekti? .. 

Birdenbire parmakları harek~
te geldi. Ka.lblerı titreten, heye
cana \'eren haıir. nağmeler yük. 
selmeğe başladı. 

Şopen artık, kcndınden geçmiş

ti. Yalnız parmaklan hareket e
diyordu. 

Salonda bulun .. nlar hıçkınkla
rını zabtedememişlerdi. İhtiyar 
kont ta dahil olduğu halde hepsi 
ağlıyordu. 

Şopen, bitkiu hır halde kolları_ 
nı yanına bıraktı, kalktı. Mariye 
söylemcğe cesaı el edemediğı his
siyatın musiki ile pek güzel an
latmıştı. 

Şopen kırmızı gülü beraber al~ 
dı. Bütün günliııu, bu valsın ne-

\ 
\. 

l\lari V odzinska 

tasını yazmakla geçirdi, Ve üzer"' 
ne şu cümleyi HAve ettı: 

cMadrnazel Mari için. Dread, 
Eylfıl 1835 .. • 

Bu eser, veCa~mdao sonra neş.. 
roluna<:aıktı. •Veda valsı• Şope -
nin en meşhur eserlerinden birL 
dir. 

dani kanaati üzerine söz söyh -
mek mevkiinde bul ınan jüri he

yeti polisin başında.'1 yaralanmış 
olan genç delikanlının yuzune 
şiıddetli bir tokat vurduğunu ve 
bunun neticesi olarak delikanlı -

nın iyileşemıyerek eldüğünü dü
şünerek polisia bir adamın ölü
müne sebebiyet vermekle maz.. 
nun sıfatile muhakeme edilme -
sine kanaat getirmiştir Polis mu
hakeme edilecektir. 100 İngiliz 
li.rası kefalete bağla"lmıştır.-

~~,;_~~~~~~~~~~~~~~ 

PLAJDA 
Köşkten ayrılııken, hır söz söy

lemeden •Vedd ·ıabı· nın nota
sını Mariye uz::ıttı, ve arkasına 

~önüp bakmadan hareket elti. 

EVDE 
.. 

~ •• • • I • 

• • 
• 

Şopenle Maı .nın macera:.ı bu 
suretle bitmişt~. 

Şopeıı, la) eMu{ eserlerinden 
birkaçını besteledi. StiJ.ün düşün
cesi yazın, Dresde gitmek, Mari. 
yi bulmaktı. Kazandığı paralfm 
biriktirdi. Ma,..i, nrasıra mektuS 
gönderiyordu. Fakat sevgiden as
la bahsetmiyordu. Çünkü mek _ 
tublarını posta~·:ı nmezden evvel 
annesi okuyordu. 

Nihayet yaı geldi. Şopen, Ma
rinin ailesilc Maryenbad kaplıca
larında buluştu . .ı'Aari ile yine es
kisi gibi gezip dolaşıyordu . 

Hareketinden bir gün ev\•el Ma.. 
riye izdivac ~eki ifinde bulundu. 
Madam Vodzinskı kızile Şopen a
rasındaki sevgiyi biliyordu: 

- Şimdi bunun sırası değıl. Bı
raz daha sabr~diııi1. Şopen şi)h _ 
retini arttırsw, öyle ... 

Dedi. Şopen bu defa da yalnı7. 
Parise döndü. :\faı··den ve anne _ 
sinden mektuhlaı alıyordu Fakat 
kızın ailesi, Şopenin zaafından, 

hastalığından bahsıle kızı bu sev_ 
dadan vazgeçirnıeğe -çalışıyorlar. 
dı. Mektublar seyrekleşmcğe baş. 
ladı. Nihayet büsbütün ke;ildi. 

1840 da Şopen V€:fat etti. Met

(Devamı G ncı !.ayfamızda) 
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gıttim. İşte söyleyeceğim bu ka
dar .. 

- Demın kırınızın, başını oy
nattığını YC kazaya bu hareketin 
sebeb olduğunu ı.öylemiştiniz. 

Halbuki seyireilcı ve kolis arasın
da bulunan artistler bunun aksini 
iddia ediyorlard!. 

Bütün şübhcler Govorm.zı ü -
zerinde toplanıyordu. Serbl'st kal
mak, Cavalı dansözle e\'lenmek i
çin karısını öldürdüğüne hükmo
Junuyordu. Sorgu hakimi, Gavo
rini teammüdeıı katil cürmile it
ham ve tevkif elti. Mahkemeye 
verdi. Bütün şah:dler aleyhinde 
ifade verdiler. dama mahkum ola
cağı muhakkaidı. 

Slnı: • Singden gelen bir mektub 
Bir ak§am G&vorinin mahbus 

bulunduğu hücn;ye g;ren avukatı: 
- Müjde, kurtulacaksın!.. 

Ded:. Ve bir zarf uzatarak ila
ve etti : 

- Oku şunu: .. 
Zarfın üzerindEki puldan, A • 

merikadan geldiği anlaşılıyordu. 

Gavorin, zarfa baktı, hayretle: 
- Sing _ Sing'.. 
Diye mırıldaf'dı. Hak.i<aten 

mektub, Amerikanın bu meşhlll' 

hapishanesinden geLyordu. 
- Demek Lidyanın bir de kar. 

d~i varmış. Bana bu Boristen h'Ç 
bahsetmemişti. 

Mektubu okumıya ba~1adı: 
•Evet, ben L1uyanın kard" .. L .. 

yim. Haksız yEr< ma!ıküm olrrn_ 
nızı vicdanıma yedJemed'.m. Bu 
kazaya hemşirem seb€biyet verdi. 
Bunu evvelce bana yazmıştı. Ye
fatıru haber alınca hapishane r':i
dürüne müracaat ve delA;eti:ı" r~ 
ca ettim. 1916 senes!zıdeıcberi 

mahbusum. Babam, çapkınlıkla

rım dolayısile beni reddetmiştL 

Rusyadan Amerikaya geldim. Bu
rada da birçok maceralar geçir -
d.m. Nihayet m.~liküm oldum. 
Hemşirem daima bana mektub 
gönderi>, beni te>elliye çalşırdı. 
Sizinle izdiv«c ettiğin., çok mes
ud olduğunu yazmıştı. Son mek
tubunda: .Kocam bir başkasını 
se,·meğe beni ihmal etmeğe baş
ladı. Artık haya~tan usandım. O
nun elıle ölmeğt karar Yerdim. 
Fakat, o benı öldürmek istemez. 
istem iyecektir Bunun için l>ir 
çare düşündi.ım Tabancasına, 

haberi olmvd"n h •k'ki bir kurşun. 
koyacagım ... :-ı 

Diye y3l•yordu. Bu mC"ktubu da 
beraber gönderiyorcım .. • 

Bu ın~ktu J üzerine .l\.tina cina ... 
yet mahkemesi Ga\'orinin beraa
tine karat verdi. 
Kafk>s,ı delikanlı habishane_ 

den çıi<tığı günün gecesi Cavalı 
dansözle bulu~llı. Nihoyet bir lo
kantada b.~raber yemek yediler. 

Ga\·orm, Lid.'·d·.11n ismini telaf
fuz edemi) Of, oindan bohsederken 
•O• diyordı:. 

Genç da·1~ôz bir <'.lraiıt... 

Gavorin, ded:. Bu facidan son.. 
;ra bir ar <la yaşam:ım·za imkfın 
yok. Lidya'nın mnlu'Tl hayali da.. 
ima bizi muazzep edecek. Onun 
için be:ı mukavelemi fesh ettim. 
Yarın /\tiııay 1erk ediyorum. 

- Ya ben• Ben ne olacağım? .. 
Ca\•alı danst-z cenp verme'Jcn 

yerinde'"! kalktı. elini uz·1tar<k: 
Adlyo! Gavorın!. 

Dedi. Uzakla~tı. Zavallı delL 
kanlı ne y3pacağını ş•şırdı. B~' -
nı elleri arasıl"'a aldı, artık her ş· ,, 
Lidya ile •beraber ölmü~tü. 

Harbmi, 
Sulh mu? 

\Mısır 
Kralı 

{Birinci sahifeden deram) 
hadı.selerin birkaç saatlik eh .. r1 
mlyetli çarpışmalara yol •(m1sı 
siyasi ufuktaki gerı;ıinfiği ~rt':r

maktadır. 

Buraya gelell me'\·sul< haberi.re 
göre, Japonya, Ru..<:yaya yen· ''" 
kat'i tıır teklifte buluruıcakt•:. 

Bu teklifte Mançuko • Ru.; lıud.ı
dunun esaslı şekilde ve dcr'"al 
tahdidi ve hudud hAdi6derinc 
sür'atle nihayet verilmesi !s!rnr
cektır. Fakat MÖııkova b•ı son 
Japon tekliflerine ere Jıoponyayı 

tatmin edecek bir ceva:b vermez 
ve Japonya bu cevabın fili teza
hürlerine şahid olmazsa o 7ı.m•n 
Tokyo yeni ve seri kararla· .ıl

malt mecburıyEtinde kalacaktır 
Bu takdirde Tokyo iki harbi 

birden idare ederek vaziyette ~·e
n hazırlıklar görecektir. 

İNGİLTl:IBE NE YAPAC:'.K 
Vaşington 2:l (AA.) - A.rr.~ Ka 

diplomil!IL mehafili, ~mberlayıı'in 
Çekoslo,·ak Me.;elesı ka1·9ısıne, it_ 
tihaı etmış oidı.ığcı hattı hare:.ctı 

tasvib etmektedir. Bu ınehafll, bul 
hal suretinin muvakkat olmasın • 
dan ve evv.,Jcc Fran'a tarafından 
So~~t Rusyaya verLnıiş olan aı;
ke·i zamanları lakviye edecek bir 
garanti ide m'ıtera!ık olmamasın
dan~ e!rnektedirler. 

İngiiterenin merke,.i Avrupada. 
kı azimkarane hattı hareketi, U
zakşarkta cia mümas.! bir hattı 
hareket kabul edMceği ümidini 
doğurmaktadır. Amerikanın bil -
tün kaygullrının merkezi ise, ma
lı1m old ğu 'cı;h lı• Uuıkiarktadır. 

Tramvaydan 
Dü~tü 

(Birinci sahifeden devam) 
rcsındek tramvay arabası dun ak_ 
~am D;vanyolundakı durak ye _ 
rine yaklaşıüen 62 '~lannda bi. 
r·s tramv~\' ı atlamı~. fakut mu
\'azenesini kaybede rck tekerlek -
!er n al ıııı dJ mü• iı·. Adarnca
ğ;z ağır surette yaralanmış ve 
d, h 1 C l"T ı'ıpı.•. hastonesine 
kaldırı!mıştı•. 

Kendıs. faı'a kan zayi ett•ğc el. 
het P uzun müddn yaşıyamamış 

v~ bu gece s~ba."1 kar~ı öl.11üşttir. 
Yapı1a~ t ıh~· katta merhumun 

mraJaylıktan nıütı;kaid 1293 do_ 
ğu hı Abdu ı ı oğlıı Hüse ·in ol
duğu ve Fa>'il-de oturduğu tesblt 
edilmiştir. 

(Birinci sahifeden devam) 
Ka.-ataban, deniz komutanı Mah
mud Gökbora Ye emniyet müdü
.rü Salih Kılıç tarafından bir mo
törle karsılanmı<!ır. 

Dün akşam mutad \'c resmi zi
yaretler yapılmış olup bu sabah 

bu ziyareti~ <end;s,ne iade edi
lecektir. 

Vali Üstündağ, bugün Eaa\ 13 de 
Tarabyada Tokatliyan otelinde 
misafir amiral ~erefine mükellef 
bir öğle ziyafeti verm;~tir. Ziya • 

fe~ Amiral Ma!-mud Hanıza ile 
El'mahrusa komutanı, Mısır sefa_ 
reti erkanı da haz:r bulunmuş _ 
lardır. 

Amiral şehriıııözde. bir hafta ka
dar kaldıktan sonra hko;deriyeye 
dönecektir. 

Öğrendiğimiu göre, ai;ustus a_ 
yının sonlarına c!oğru da ayni yat. 
la Mısır Kralı !.hjeste Faruk İs _ 

~anbula gelecek Ye Majeste Farı;k, 
Reisicumhurumıı< Atatürkü zıya
ret edecektir. 

KraEçe Maj~s!<'> Feride ile Vali
de Kral1çe Nazlı da Majeste Fa _ 
rukla birl:kte burnya gelecekler. 
dır 

Dost ve kar:foş 1-fısır Kralının 
bu ziyaretine hu~usi bi· ehemmi_ 
yet atfedılmektedtr. 

Mikroblu 
Süt 
Mes'elesi 

Belediyece yapılan t<'tk'klerde, 
son zamanlard~ süt güği.imlerin<le 

bakterilerin çoğald:ğı görülmüş _ 
tür. Güğümlerdeki bu m.krol·lar, 

süte karışmakta ,.e bu suretle i

çenler muzır maddeleri almış oL 

maktadır. Şehırd~ süt satan es_ 

nafın mühim bır kısmının süt kap_ 
larını ~em:z tutmadıkları anlaşıl

mıştır. Ekseri sejyar sütçülerin de 
üst.er .. başları, ellen pistir. 

Belediye, 'ii! takim fabrikaları 
kuruluncıya kad:11· muvakkat ted

birler al!Tııya ç1:ışnıaktadır. Man
dıraların. süt •er~n ha vanların 
daha sıkı kontroı altında bulun • 

durulmasına gayret edilecek, lÜt 
işlerinde ça!ışJııların ter.ıizliğine 

dikkat olunacaktır. Sı'.t kapları 

sık sık yıkattırılacak, sütler soğu. 

rnadan satışa çıkarılmıyacaktır. 

Kutlulama 
Hazırlıkları 

Cumhuri·yetin l:i ine: yıldönü
münü parlak <ek ide kutlulamak 
üzere şimdiden çalışmalara baş -
lanmıştır. Bu m~ksadla Halk par
tisi umumi merkez!ndı.? ıneb'us • 
!ardan Hasan Ali Yücelin başkan
lığında bir komisyon kurulmuş • 
tur. 

Toplantıda Ba~vekiılet müste -
şarı Kemal, dığ .. :· bütün VekiıleL 
la-in müsteşarlan ve Ankara Vali 
ve Belediye R<!i<ı bulunmuştur. 

On beşinci yıltli:inümı.inü, ehem
miye!ile mütenas:b biı" şekilde 

~es'id için Partide çalışmalar de
vam etmektedir. Vilayet ve bele
diyeler ş.imdid<!n faaliyete sevke_ 
dilmiş!ır. Vilayet, kaza ve nahi _ 
ye merkezlerile köylerde de teşkil 
edilmiş olan konıi•yonlar çalış -
mağa başamışlardır. Parti, Cum
huriyet umdelerini iiade eden ve
cizeler hazırlamıştır Bunları teş
kilata dağıtacaktır. 

İnhisarlar, bayram g:inlerine 
mahsus olmak ÜZf're hususi siga
ralar çıkaracaktı,·. 

Ecnebi dilile 
Gürültü 

Belediyeler, herkesi rahatsız e. 
decek derecede yüksek sesle ve 
yabancı dillerle konuşanları ce
zalandırmak salahiyetini haizdir -
d,rler. 

Belediyelerim'z•n hemen hepsi 
şimdiye kadar bu saliihiyetlerinı 
kullanmamışlardı. Fakat son gün
lerde muhtel:f Y lay<otleriınizdeki 
belediyeler bu lıL!rnsta faaliyete 
geçm şlerdir. 

Bu arada Konya ve Niğdenin 

bazı kazalarnda :iirkceden gayri 
d.lle konuşan vc~·a muamelesini 
takib ett.rmek istiyenlerden her 
defasında ellişe: kuruş para ce
zasına çarptırı1nHya başlanmış _ 
lardır 

Bundan b& ka, bilhassa İzmir 
vılayetinde İncıra!tında İspanyol 
d.!ile konuşarak !:ızla gürültü ya
pan yüz kişi birer lira para ce
zasile tecziye edilmişlerdir. 

Ayni ceza, yabancı dillerle 
tramv~ylarda, %purlarda, hatta 
yollarda konu~arak gürültü eden
lere de tathik olunmaktadır. Bu 
kararın İstanbulda tatbik edilip 
edilmiyeceği henüz malüm de _ 
ğildir 

110 bin lir c. ya sigortalı 
f ir depodan 
Ya r gın çıktı 

Diın Şişlide Me~idiye köyü cad
desinde (Günoş) mensucat fab
rikasının arkasındaki depoda çu
valların tutuşma~' neticesi ol:;rnk 
yangın çıkmış, fakat itfaiye tara_ 
fından sirayetine meydan \"eril -
meden söndürülmü~tür. 

Fabrikadaki e~ya Anadolu Si -
gorta şirketine yüz on bin liraya 
sigortalı olduğu yapılan tahkikat
la anlaşılmıştır. Yangının çıkış 

sebebi tedkik ed,Jmektedir. 

Yabancı 
Gönüllüler 

(Birinci sahifedt'n devam) 
duğu cevab neşredilmiştir. Bu 
cevab, bir kabul mahiyetinde o
lup ihtırazi kayıdlar ve !<abu! için 
ileri sürülmüş şartlar mahiyetin
de olmıyan bir takım mütaleaları 
ihtiva etmektedir. Barselona, gö. 
nüllülerin geri •lınması için va
zedilmiş olan ahkamı kabul et • 
mektedir. 

Barselona, gönüllülerin sevke
dilecekleri tahş;d merkezlerinin 
tesbiti ile geri &lınacak gönüllü
ler m.ktarı arasında bir rabıtı 

mevcud olup olmadığını sormakta 
ve gönüllülerin tahliyesine mü
teallik ahkamın tatbikinde tc .&
düf edilecek mlişkülata işaret e'
mektedir. 

18 ~emmuz 1936 dan evvel lef
yon Etranjer'e germiş olan fasıla
larla ecnebilerin hemen geri alır_ 
masım temenni etmekl<'dir. ih 
hükümet, planın harb malzemes:. 
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Berlin-Roma gibi Paris-Londra Tl·car"ı Mu"nasebatı' rukatı .•rasında .. )!ari ,~: 

1 km a aıd bır ,,,ıgıt 
1 

Hepsini ölmezd(·!1 n·"~ r 
yalnız Yalnız k:rınıı . da birbirinden ayrılmaz 

Londra 28 (A.A)- Lord Halifaks, evvelki gün Çemberlayn'in a
vam kamarasında bgiliz - İtalyan itilafı hakkındak. i:evanatını tekrar 
ederek şöyle 1emi~tir: . 

İtilafın imza edilmesinin Fransa ile İtalya arasındaki münasebatın 
salahı üzerinde derhal bir tesir hasıl etmemesinden n~ kadar müteessif 
olduğumuzu h'çbir zaman gizlemedik. İtalya ile Franta arasındaki mü. 
nasebat dostane bir mahiyet iktisab etmedikçe itilaf!n gayesi elde edil
miş addedilemez. Bazı mehafil, itıliıfın hedefi Fransa ile İngiltereyi bir
birinden ayırmak olduğunu iddia etmektedir. Roma Ue Berlinin arasını 
bozmak için yapılacak olan her türlü teşebbüs nasıi akamete mahküm 
ise Londra ne Par:sin arasını bozmak için yapılacak olan her türlü 
teşebbüs de a~mi veçhile muvaffakiyetsizliğe mabkUır.dur. 

28,000 değil 128,000 
lira da değer 

( Birhci ~·yf>rlan d~V8'1l ) j 
mekle beraber hadiseyi tedk:k et
meyi de düşünmüş bulunuyor • 
du. 

Dün kitabsaraylar tasnif ko -
misyonu reisi, eski Darülfünun 
profesörlerinden Bay Mehmed Ali 
A:-·ni ile görüştük ve komisyonun J 

şimdiye kadar meşgul olduğu e -
serleri ve aldığı reticeleri gözden 
geçirdik. 

Bay l\!ehmed Ali Ayni bize ko
misyonun mesaisi hakkında a a -
ğıya dercettiğimiz izahatı verdi. 
Bu izaahm iki değeri vardır. Bi
rincisi dört yıldanberi üzerinde 
çalışılan muazzam bir işin bu ve
sile ile ortaya çıkarılması, efkarı 
umıımiyeye bildırilm · ikincisı 

de hakikati bild.rmes~ :. 
Bay Mehmed Ali Ayni \"az:' eti 

şöyle ifade ediyor: 
• Komı ·onumuz dört ) ıldır 

çalışıyor. Azamu arasında eski 
şerh ...-ıüteen :mi:lerrisl Ferid. A-

ele geçli. Hele 250 yıl önce S0ğan
ağa mahallesi imamlığını yapan 
bir zatın hatıratı b•ıl:.ındu k: 250 
yıl önceki İstanbui ve tarihi ve
kayi bakımından hundan daha 
yüksek ve sıhhati. bir başka eser 
bulmıya imkan yoktu". Fakat. bü
tün bu işler karınca ile kuyu kaz
mak nev'inden olan işlerd,r ki, 
başlanıldığı günleı '.çinde değil 1 
ancak ömürler harcıyarak tamaın-ı 
!anabilirler. 

Komisy·onun rrıe;.;aisinın kon -
troluna gelince. Bu mesai naa!"lf 
Vekaletinin bize ,·ermf.ş olduğu 

talımata göre muntazam i'a edil. 
mektedir. Komi..:;yon her a~· ııiha
yctindc bir ay!k rr.esaisini gö.,;te. 
ren bir cetvel yawrak Vekalette 
aıd olduğu makama göndermek
tedir. Şu haldP komKyonuıı fa3_ 
liyeti daimi ve muntazam bir 
kontrol altında ~:reyan ed;yor 
demektir ki, Ooman Fe,·zi Olca- J 

yın sözleri sadet:e bO'j bir liıf ol-
masya tarihi müverrihi Püsamed- makta kalır.• 1 
din, profesör Cevad. Sabri gib! çok 1 :;;=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:;:;;c:;;;~~ 

değerli ilim ad•rnlarımız Ynrdır. ıı ~;Lf. ;'( HAB:=:i'...::? jl
11 Bun.lara .. hergunkıı ç~lışmaları mu_ j I _ . , -~ 

kabılı dort Lra verılır. Has'.alık - * 1 teşrinievwideıı i! baren 
larında, tatillerinde. gelmedikleri 1 bütün Alman vataııdaşlarının nıe,·-
günlerde para alamazlar. buri olarak hüviy<:i cüzdanı o.lrna-
Şimdiye kadar ya!nız tarıhe aid !arı icab edecektir. 

olmak üzere 15,000 eser tasnif e-
dilmiştir. T•sr.iften ınaksad şu

dur: İstanbul kiitübhanelerinde ne 
kadar eser varsa bunları birer bi
rer okumak, mevzularını hul5sa 
etmek, müelliflerinin tercümei 
h.alleriııi tesbit etmek. hangi diL 
de ve nevakt yazıldığını kay-~det
m"k \"e bu suret!e l!loderıı tarz Ü

zer ııde ciddi ilmi bir katalog vü
cude getirmek\ir. Daha okunacak 
5,000 kadar tar;h kıtabı vardır. 

Coğrafyaya aid kil.;ıbJar tamamile 
okunmuş katalog halinde addede_ 
bikceğimiz fişleri tarih ve co.ı; _ 
rafya enstit.üsün~ gönderil~tir. 
Tarih eserlerinin tasnifi bittikten 
sonra edebiyat, rıyaziyat, tababet, l 
İslam hu!m){1ı ve felekiyata ait eser 
!eri tasnif etmeğe başlıyacağız. 

Bazan, mesela düı;turülkiıtib gibi 
farisi yahud da üçk iki nisbetinde 
arabca olan kitabh•ı okumak, h11-
lasa etmek uzun emek ve yüksek 
liyakat ht.l'or. Böyle bir eseri oku_! 
mak ve kabul ed len usı.ıl dahilin
de f!şini yapmak i_çin günlerce 

1 
çalışmak icab ederke.n muarızı _ 
mız qlan zatın beher f"ş' d<irt lira 
isabet ediyor. de:ıırsi hayli ga -
ribd;r. Çünkü hö) le bir fi5 dört 
lira ile değil kırk diirt lira ile 
bıle güç hu.su! bulur. Yılların vü
cude getirdiği yü:<sek yük.,ek ve 
nadir ilim şahsiyetlerinin caıış -
malan ile dolar. o f:'jler muhakkak 
ki başlı başın• birer hazinedir. 
Ancak tasni! bitip de fişler t~be
dildiği vakit eser ve neticenin ne 
zengin bir ilim serve!i olduğu 

meydana çıkacaktır. Herkes otur
duğu yerde Türk k:tab sarayla
rında hangi mevzu iız<rindc ve 
kimin tarafından yazı1 mİş ne gi-
bi eserler olduğunu ''-' bunldrın 
hulılsasını, hangi kitabhanelerde 
ve hang tasnıf numarasını alarak 
bulunduğunu derlıa! kataloi;da 
bulacaktır. 

Tcdkıkatımız esnasında çok kıy_ 
metli vesikaları da ele gc,Jriyn -
ruz. Mesela Naima tarl'ıinin me
hazi olan müswddeler hulundu. 
Loııdra sefiri Yusuf Agah Efen -
dinin el yazısı ile vekayinames! 

n'n geri alınması hususunu derpiş 
etmekte olrn~sını hayretle karşı
lamaktadır. 

* Azapkapıd•kı Sokullu .ieh. 
medpaşa camLnin önünden dclÜ
ze kadar olan i<ısnıın istimlak edi
lerek burasının ac;ılmasına karar 
\'erilıniştir. Esas,,n Atatürk köp _ 
rüsünün bu kısmına tesadüf eden 
sahada büyük bir mrydan açıla _ 
caktır. Burada bulunan esle; Fe
nerler idaresi binasil.c daha bır kı
sım binaların ıstimlak muame _ 
les: de bitmi~:ir. Havuzlar idare
sinin duyarı da kısmen yıkılarak 
geri çekilecektir. * Kasımpaşa is'<E>le meydanın.. 
daki barakalar kaldmlmıştır. Bu
radaki odun depularının da başka 
tarafa tekli \"i' burada bir park 
yapılması kararlasm:~tu-. İcab e
den hazırlıklar devam etmekte _ 
dir. • * Yüksek Tedris:ıt Umum mü
dürü Cevad, dün, Güzel Saıı 'atlar 
Akademisinin ;·eni a~ılacak ş.ıb€
leri bu şubelerıfo ça!·~acak profe
sörlerm vaziyeti etrafında tetkik
lerde bulunmuştur. * Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
isti.rahat e>:mek üzere dün Bur _ 
saya gitmiştir. * Ankarada yeni bir pMtaha
ne binası yaptm!ması kararlaştı
rılmıştır. * Ankara - İstanbul arasındaki 
telefon hatlarına ilaveten, bir 
yenisi çekilecPktir. 

* Ziraat Banka~ı yemden me
mur almak için bir müsabaka iın.. 
tihanı açmaktad!r. Müsabaka im
tihanına girebilmek ıçın orta 
mekteb mezunu olmak ve 30 ya
şından yukarı olmamak lazım -
dır. * Evnlki gfce saat 2 yi 30 da
kika 36 saniye geçe şiddetliçe bir 
zelzele kaydediLniştir. Merkez 
üstünün İstanbuldan mesafesi 530 
kilometre tahmin edilmektedir. 
* Bu sene Üniversiteye yen\. 

den alınacak doçentler için önü
müzdeki teşriniewelde bir imti
han açlacaktır. 

ZAYİ 

Deniz gedikli erLaş hazırlama 

okulundan almış olduğum diple. 

mamı zayi ettim. Yel"'isini çıkara

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

"Rüyükada: Lfıtfi Durudoğru 

(Birind sahifeden devam) 
Menemencioğlu, şehrimize m:.ıva

salatını müteakıb kabul ettiği 

Anadolu ajansı muharririne şu 
beyanat>:a bul•.ınn.uştur: 

•- Berlin müzakerder:nın esa. 
sını teşkil eden meselelerden en 
mühimm' Türk _ Alman müba -
delelerinin hangi rejime tabi ola
cağı işi ~di. Dil 'yorsun uz ki 1936 
senesinde 60 milyon lirayı bul4n 
Türk ihracatı ayni sene içinde Al
manyanın muadil bir ihraç ımkan 
ve kabiliyeti bulamaması .>ÜZÜn
den Türkiyeni·ı külliyetli miktar_ 
da alacağı kalrna>ı g.bi bir muva. 
zenesizlik tevlid etmiş ve hükü -
rnet Türkiye ekonomisini koru -
mak gayesile Almanyaya vaki 
olacak ihracat hacmini daraltm3k 

. . b. ıı.rl 
ile bag·>Janmıs ır ' ·c<J· • 
üzerinde· • Maı• Bı ' 
tim• yazılı ıdi. 

gül kurusu ile 
vardı ... 

za•fın 
birkaç 

-,-·.,,,.·uı 

NİŞAN !1-H;HA51;
1 

Türk Maarif crmıyel· .
1 

du müdüriı ~mekli den' 
·ıu Hafız Nuri Tolan og_. ,ıe 

yecıilet"imizden Zekai tieı" 
Memurlarınd3n ölü f,tar~ 
SavaTona yatı kaptan ,,-el 
hı>''ın kız kardesi jl,1el\ 
törenleri E,·üute avuk3 

,., 
- . '"" kanlının hanesind" y•P,.ıı;İ 

iki gencin kuracakları • 
ud olmalarını d ileriı. 

İ d .. cfı 
stanbul Dör un zaruretinde kalmı~tı. Geçen sene 

Almanyaya gid~n heyetimiz, AJ_ murluğundan: !" 
t 'a manya heye'.ile de tam bir muta- Hasan "fılu Mus "-' 1 

baka! dahilinc.e bu gayeyi temin Şükriyeden borç al~ 
dçin Türk emtiasının Almanyada I rnukahl mahcuL olup D 
kontenı·ana tabi olmasını binne _ memesinden dolayı sa!1 

ıt1• 

tice ihracat y<'kiınunun bir hayli I rar Yerilen ve taın 3111 ~1 ~ 
azalmasını icahcttiren bir ınuka- \ tarafından (884) JıO ııa~·· 
veleyi müzakere \'e imza etm'şti. dk edilmiş olan . de \ 
Aldığı vazife 1':ı suretle pek de Ze;"tünlük mahalle> 11 ·~ 
zevkli olmıyan Türk murahhası ıJrngında 95 ::-.; . lı e"~1,· 
heyeti 1937 müz~kerelerinde tam 1 mesahası: Aşağıd·•. Ytdi~ 
bır muvaffa!".'yet elde e!miş ve 

1 
Kapıdan içen g:rı r 

bu sene bize daha zev.cli b.r mü- men bir pabuçluk ahl" · 
zakere imkiinı hazırlamıstır. dor üzerine hir sııfa 1~1 .., , b·r •. 

Türk _ Almn•• tediye vazi,eti çimento adi Oc3klı 1 ııı 
ihracatımın konulan kontenıan - şap bölme ile ay (lırııı:ı 
ların hiç değiJ3...; tevsii imkfınını hel.1 zemini çink l ve.:·~ 
bahşedecek kadar müsaid bir man_ matbahın bahçeye b: .. , 

U'. 
zara arzed.iyorcl:ı. Şu k&dar ki Al- dır. Her iki kısınııı r. 
mantar bu teveS>Üu arzu ve kabul lidir. İçinde borçlu· o:ıı 

• • 92 t-ttıkleri halde ihracatınıı1.1 büs - Umumı mesifıa:;ı. ~ 

bütün serbes\ bırakmayı, son za- rabbaıc'ır. L)undan 41 
manlarda ıt•i',az ettikleri umumi rabbaı bina 29 ıne~~ 
tedbirlere na1eraıı muvafık bul - ahşap matbah ve. saı0,(. 
muyorlardı. :ı.timıkcrelcrin esa:;ı_ murabbaı bahçedır. .~ı 
nı teşkil etm!Ş ve netırcde bütü11 Jün bulundug·u me\ 

;}~ 
Türk mallarının hiçbir takyid ve emsali alım satıın\ar 1 
tahdide tabi olmaksı7.ln Almanya- mil olduğu iradı nazarı 
ya ihraç ecl-'l~!ıilmesi tem'n olun _ narak heyeLumurnı~rsİ~ 
muştur:. Almanlar'." son sene. zar-. ı yazılı kıymet ;akdi!" ~ 
fında gosterdıklerı ıhraç kabılıyetı k da hudud evsaf. 
d d 

yuarı , , .. ~ 
e önümüz ~ki sene içinde Türk ıeıW sı yazılı gayrimPn 

1 
.• • 

ihracatının kuplanabilereğı ve o "' 
tırmaya konulmuş gii' 

tediye muvaz~nc-'eriniıı bitaraf leh . tarhine rastiıyan Salı ~ · 
veya aleyhine olarak ihliıl olun_ j dan l2 ye kadar is13~~J 
rru\·acağı ümidı kavisin: vcrınek_ İ · d ~ Eh .J 

ı cradaki dairemız '- ıtır" 
tedır. Türkofü, yakında yaptığı • ile satılacaktll·. N . 
mız anlaşmalar hakkında ir.abe - muhammen kıym~t'!' ~ 
den etraflı maliill'atı gazetelerimi_ duğu takdirde o-ayrin1e~ f 

k . B fi . ı ., ·bsıe ze verece t1r. en, şe erıme ma... arttıranın üzerine ı tı 
srt 

liimat arzetrneden daha fazla taf. aksi takdirde en son ,ı 

&:lata giremem. Şu kadarını !lave · ahhüdü baki kalın•~.:oeı' 
edey:im ki tit:aret ittifakından baş-1 ma on beş gün ıntı ıııt 
ka bu defa bankalar yerine hükü_ edilerek 15/9/93:! wr.lı 0 dJ' 
ıne.Jer tarafından imza olunan "p~şembe günil saat 

1 ~ 
klerink anla~ma;ı, bir de A\'llS _ 'kadar yine dairen1iıd~e "' 
turyanın ~anyanın ile_ bir~eş • 1 antmması yapıl2cak ~\ (; 
mesınden mııtevellıd Yazıyetı der- arttırmada gayrırneııl< eO.ı<" 
piş eden bir h·1susi prntokol Berlin tıranın üzerine ihale. 1er 
müzakereleri netit'rsinde imza O- Satış peşindir. Tal•P ıtl~ 
lunan YesaU:i teşkil etmektedir. maya girmezd;,n ev•.e~ııl 
Bütün bu Vf'sikalar mümkün ol- kıymetin r; 7 5 u nıs ı.ı 

' pl 
duğu kadar sadeleşt.rilrniş ve akçesi vermeleri veY3,ııb"~ 
Türk _ Alman mübadel:i!ımn esas kanın teminat ırıek• 
\•asfını teşk:l eden tabiiliğe ve nor _ etmeleri lazımdır. ıed 

rnalliğe uygun metinler halJne ge- Birikmiş vergilerlr b~,ı 
getirilmistir.• 1enviriye, tanzifİ"~ ,·c i s't 

ita/ya 
Anlaşmıga 
Mecbu,.dur 

(Birinci sahifeden devam) 

panya meeelesi bitmedikçe İta]. 

yan anlaşmasını :atbik etmemek 
kararı kat'isindc<lir. Bu vaziyet 
ise İtalya için eh·crişli değildir. 

Esbak Haricıye Nazırı Loid 
Corc bir maka! sinde son politika 
vaziyetini mütalla ederek Hitle· 

rin İngiltereye yaptığı tekliflel'i 
ve Paris müzakerelerini tahlil et
mekte ve yeni ş.ırtlar içinde İtal-

yarın İngilterenin istediği yol ve 
hedefe bağlanmak vaziyetinde 

kalmıya mecbur edilmiş bulun _ 
duğunu işaret etmektedir. 

. 1 . k f . '"res sım erı ve va ı ıl•' sl 
•O 

!inden tenzil edclir· '.,1' 
:tl. . 

viz bedeli mÜ<teriyc ' f1 . ,·c . 
2004 numaralı tcrn 5 ;ıı 

dde 
nunun 126 ıncı ma eO~ıı 
fıkrasınca. bu gayrıfll -ıe 
de ipotekli alacaklılar ~ı 
kadaranın ve ir ifa!.. ]1S~11s 
nin bu haklarını ve iD 

d · ol•" ve masrafa aı: . d 
bu ilanın ll('~ri tarihıP,ıı~st 

l 20 gün içinde e,-rak' P. 

1 

bildirmeleri ic• b edrf· .1 -ob1 
hakları tapu scılilc > ııı'sı. 
satış bedelinin payla; 

3 
1 ~\ 

ric kalacakları \"C da 'ri" 
1 k . t· ·enle mat a ma. ıs ı) r~ 

tarihinden itib3rr!1 n;ıı~d· 
bilmesi için açık b'' ef·\ 
olan arttırma ~ortrıarı' ,ıııl 
numaralı dosyası 1 

ilan olunur. 

ı~, 

• 



Yazan : Rahm1 YaOız _____________ ...... ___________________ . 

tr Yedka, rHlm, maUtmal ve not vel'enler: Eski Osmanlı donanma~• •kt. 
Ji,.~~~., V . l ti 1UDdan mit alay ReJIUl, İskele ve Umanlar umum ku!W'ndanı r.lbay 
~ bı~hfuı:ciur: Şükrll Pala, komoc1or ba~Atibl İhsan, batan geml kaptanları. 

Mongöpark .Tü;k···;{i~;;~s~~ill~tian~İ~~ .. den 

kurtulamıyacağmı anlaymca 
~ kurnazlığa kalkışti. ·. 
e .. uydurduğu hikaye çabucak tesirini gösterdi 
~u .. 

tU-ı ty~~e. tahakkuk ederse sil. 
~ .. ~ ır ı~u:u elegeçirm'iş ola
~ ad u duşunc~ ile karşısın -
't lot'1~a kendi dili He,, tngiliz.. 

.... ~ 

.... trecsen geli~·orsun? .. 
···-·· ..... ~ 

..... ~ i b versene! 
~·].j'"" federsiniı kaptan bey ... 

b .ıeıtıiyece ~ . ou c gım. 

- Gece vakti tuhaf bir botla 
karanlıkta hnrb mıntakası sayı _ 
lan sularda gezen, ve elegeçirilen 
bir yabancının casustan ba~ka bir 
şey olmaması icab eder. Buna göre 
sana sorduklarımıza cevab ver -
tneyişin de ayrıca bn fikri 'kuv -
vetlendirdiğipden sana yapılacak 
en kısa muam ele harb gemisi ku. 
mandanmın emrıle prova serenine 
asılmaktır. ~~ süvariyi adamakıllı 

..... 0 lldırdi: Bu ipi görüyorsun ya! .. Seni as. 
~etnıeın nasıı takırdı be... Cevab rnak içn getirttik . Soyun bakahm .• 
lıarb ge n~ .demek .. Sen şimdi bir Çıkar üstündeki kalın fanilayı .• 
~~~heı· tnısınae bulunuyorsun. Her işi şakaya veren, gayet mü. 
~ ~Vatiyette ele geçmişsin.. liyim tarzda sorguya çekHirken 
~ 1•na kar. ı1ik vermek 'inad ve ıısrar eden Mongüpark'a 

.... \r Yetındesin! bu ufak diskur şafak attırdı. 
'ılı .... :.azifern cevab vermemeyi İp, ayaklarının ucuna konulun. 

.... llCl.it or -v 
..... ~ •·• '"-oııuşamam. ca artık işin ~ka g&türiir yeri 

iri biliri &eni konuşturmasın\ çok kalmadığ1nı anhyan B 7 nin fedai 
....._ rn... 'habercisinde bir korku sar'ası 'baş 
lııo~~(i gösterdi.. 

Kaptan muhaftzlarına haykırdı: 

- Soyun şu herifi! .. 

Bir anda iki 'i'ürk bahriyelisinin 

güçlü kolları Mongüpark'ın ya -

kasını kavradı .. Haşin parmaklar 

fanilayı koparır gibi sırtından çı -
:kardılar .. Neferlerden biri lingilizin 

ellerini arkasına çevirdi. Bır -elile 

düşman neferinin iki elini t u ttu.. 
Ö teki nefer .ıde bir ucunu .ılmik _ 

!ediği ipi Mongupark'ın boğazına 

geçirdi.. 

Kap tan ncf erlere tekrar emretti: 
- Y.Ukarı çıkartın, güverteye! 

Gün .doğmadan asalım ikeratay.ı da 
aklı başıfla .gelırL 

Mongüpark'ı muhafızları ite ka. 
ıka yukuı çıkardılar. Prova :sere
ninin y.al"ma getirdiler. Süvari de 
orada duruyor; hiddet şimşekleri 

uçuşan gözlerile Mo:1göpadC'.ı. su. 
7Üyordu .. t~ında .~ark'ın soğuk ·nadı knr- - S~·un d iyorum sana!.. Ne 

~leden çıkacak 'kadar hırs.. duruyorsun ?.. (Devamı var) 
Sahııe~ uvari arkada merakla bu ===-==-=====-=====-========= === == 
hat~ll'dı· seyreden mürettebata D d b ' f 
; İlti~ciYi _ üşün ürücü ir mes e e 

'"- ıt daki çagırın. 
·~ Ut n . ka sonra karşısında ge. 

-.... Ba~ıye emir \'Crdi: (4 üncil H hifeden de\·a u• mekted ir. Fraıısada kocas1 de\·-
i"'ab ın bu adam sorgulanmıza tinden bir kadın mütehassı ol. let hizmetin.da olan kadınlsr d:ı 
·~ -:ın~er~emekt~ ısrar ediJOr. sun da işine :ihtiyaç eöriılsün. memuriyetlerde lıulunabilıyorlar. 

ı.. . lllağa. dıhnden anlnrsınız. Ko.. Almanyada da hem kadmm, Evli kadınların haricde çalı~· 
~bt-t Ve ~azı olunca il) fen bana hem kocasının çah~ması suretile mahırma miıOL clmak üzere bır 

....._ ~ lin. bir aileye iki elden Kazanç temin çok kayıtlar, 11artlar koyan mem-
İltin~(Ust~ne efendim. edilmesi caiz göriılmüyor. Devlet lekeHerle ıkadmbrJ bu hususta 

~da d~ kı neferin muhafaza • işinde olan bir erkeğin karısı da tamamile serbest olan memleket. 
~tı, aldran Mongüparkı peşine devlet hizmetinde olamıyor. ler arasındak; mukayeseye gıriş-
tııda b 1• aşağı m ngaya indirdi Rusy.ada kadınla erkek müsavi mektense iskandinavyad:ı bu me. 
~~\ 18~Sefer de 0 sorguya ~k- haklara ınaliktır. Fakat Ru.iyada selenin nasıl nazarı di'kkate alın-
ı~ lııacıcı d:. işe giden kndınl:mn vuiyet: et- dığını söyliyerek bu satırlara bu. 
;:_ '<>tuta ~Ştnan gemic si b!r tür. rafında haricde söylenen şeyler günlük nihayet vermek daha rnu-
~ı~0td nara sevab vermek js.. birbirine uymuyor. :vafık olacak: fs'kandinavya mem. 
~t Çtıe l.l. Bu vaziyet karş1S1nda Tatbikatın kadınla erkek Ara. leketlerınden 1>ı 1hassa is,•cç evli 
~~ tıı ~e başvurc. n ikinci işin hal sında netice itibarile fark oldu- kadınların ise gitmelerine çok 

(lu . Yle bu'du ğu söyleniyor. Yalnız Rus kadın. miısaıd bulunuyor. 
~ ınadc ı d b el 1 'h. b ı adamı dile getırmek arı Avrupa aki emşir erınden sveçliler şu noktaya d.kkın ,. 
~ita Çıl~atm:.ı.k için tehdidden ziyade güçlü kuvvetli sayıl"UE!.kta mişler: Eğer kocıt1ı kadınların ha. 
"tt, kalnııuo .. d B ve en çetin işleı .!c Ç!llış3bilrlıği ricde ıiş gorme.er·ne mani olacak ., "ertlj ·~ • u ... una 
~ he~·ten sonra manga ka- de ileri sürülmektedir. birtakım R:ayJtlar, şartlar kona -

Ot Bana b ıyen post:ı' a bağırdı: Fransaya gelince; Fransız 'ka- cak olursa kocny varanlar, ço _ 
!dan. ak .. Bir kalın :p getir dmlarının haklar! gen:Şl.emi~ti,., cuk dünyaya ,getrilenler azalıyor. 

di~lt dakik Mesela artık evli kadın1ar malla. Onun için evlı ırndınların haricde 
..,: ııı ~ti~ ~nr~ ıkinc·nin iste. rını idare için hıcalnnndnrı izin çalışmaları İs\'PÇte daima iyi ikar-
~ ~~ in ~dı. Hala şaşkın ıtavrı almağa muhtaç df'ğillerdir. Çalı· şılanmaktadır 
lıı .. Söz so ;due ikincinin önünde şan 100 erkek v.ırsa ayııı sul'etle Edinburg koi\gresinin toplan _ 
~""°İllıin y enıernckte ısrar eden çalışan kadınlar oa 44 den aşP.ğ ı ma.sı şayanı dık!Jnıt yeni hadıse-
~ttar~ i~ltnına konuldu. Mon _ değildir. ~erden biri oluyor. Bu bahse tek. 

ı bakarken ikincı an _ Sanayide çalışan kadınların rar dönmek i çın \"esılc çıkacağa 
miktarı l,000,000 oldııfru s'5ylen - benziyor. 

~ı kızı.~~ 
~ldüren kim?., 

~\'· ---------~ . .,-----------
l ~')~u . •ren: F. SAl\IİH 4 Yazan: Jan Loran 
<a ırı lt~r111 k. 
~ 1 lforrn 1 tsının de doğduk. 
~ de l'a,.. uş, an&lannın son de. 
.ıt h "llld;ı b l 

bcı ıç g'-'çın u unmuştu. Ff. _ 
,... tn~Zd ş zamanlardan hiç 
u ı. 

'll<t 'rrıa s:ı1 
bit • ~~·ır ı:: ve sıyah b·r rop gi. 
ftt~lltı ..ıtat'oınuzhırın.1 kü! reng 

ı. · hıı hcy:ıl g.bı do• a-

ttıı Usıl l' il\ 1 
' ';, ı hır h · !de d<'.'vf m 

~•b liaı ~ 
ıı.._ rıı,,. z ne o' '1C 0 k brn le? 
"((t ...... , J .... 

" artıl),.. nmc : hususuudııki 
1) ~'t k t " r, d ; • a 1YYen :-ıuhaldet 
~\ • ' • mı, Röııe? . 

• ll1d .ı ı, f 
rıı 

1 1 
-s~ hız dl? her.üz 

urı Pu~ etmcdık . ş md _ 
l ll :.ı h ' f 

~ı~ , lı ınd \ h ~ Pl:Pt 
. l .. kıı.t. 

sen, hır sene, 

ben de tk! sene. sonra 1s:.ea\ğıın zle 
-evlenel.>1 li:-iz. Lakin b( n sabrede. 
miyorum, edem!yeceğım. il.ben 

Marivonı, ne kad:lr, ~ok sevıyo. 
rum .... 
Madm.u:~l Adölın laş.tm kaldır. 

dı ve boğuk b;r sesle: 

- Ro~ı:c •o ailesine mensup l•ır 

delikanlı adi bir balıkçı kızı ae 
evlenem~ı.!. . 

Dedi. nöntı b:r kahk,ına salıver
di: 

- Doğr ı mu söyluyorsun~ De. 

mek ben bir prensiıTı? ... 

- H4\ıtl Prens değlls:nız ama 

çok asıl b r aıledensinız . .\di. pes. 

paye bir kızla evlenemezsınız. O 

kız, sizın cufUvvun1.1z d"ğıldır. 

B u hus .. •la penerirıiz1h k ! b;.:. 
luyorum. l,.'ti • .;...ı küfüvı.:nı.iı. izdi
''&çların sonı.; daıma feıak~U.u" 

Lüsil, yaşu düdısının n .: oem.·k 
iı:tediğini ;ınlumıştı. Şıddc t:e ~ır. 
du: 

- Za~·'*1 1ı annenıizini felfıkPt i ni 

mi h:ıtır:.t•nı·' istiyorsunu7.? . 
Dadı barı~ ı salladı 

- E:v1.:~, av ·ı.. A,1 1 ı 7., Pıı rı!-1! 

bir tücca ı .n kızı idi. F.ık:lt, baba. 
umn küii.h dt değildı. B .. bar ı;, 
!büyük hır is~ıl' taş yıın l-r ~ :ı-:-ı 

evienmı;;.i .idi. 
Birdenbire sustu. Derin bı:- du. 

şüncey(· eh dı Röne ve h~m~ı?esi 
yaşlı d:ı iı·wı n taassuhur u. ~ına. 

neye bnği •. ~, ıı biiiyorlar, hııHe>. 
rini i g.;- .i ,..... r. s.·.ci .. · :oe "
ıhc:mmıy ~t vermıyo:-ı a~cıı. i}\i"r.e . 

- Hakı'l'n olsı.n ,, r.ıı;.m. !.€n 
• 

l\~arivo•ıi se>vivorum, O!l~!"lıd t' . 
lenec .. ğ; :n. 

- B?•1 hs_pttn buluıduKça o 
1.·ula ov ıem ect>ks: "'· . 

Her u;·.ı.ı ... tıtreten bu söw. kı;. 
pının ,~ :~ · ,, !·' dım dık dur"n Mus-
yiı dô 1b .. ıt ı ~o soylem ı~ti. 1 

SPOR 
( 4 üncü sahüemizdcn devanı) 

maçlar rtertibi düşünülmekte, bu 
arada en müstett güreşçilerden 

Molla Mehmet, Manisalı Halil 
Şeııif ve Haya tinin yatiştirfünesi 
!için Bulgarlarla karşılaşmaları 

~arar1aştırı1ınış Lulunmaktadır. 

Dnarlı ile birliktt! bazı şehide
rıimizde maçlar yapmakta olan 
Bulgar güreşçilerinin, Bulgar ef. 
karı umumiyesindc para için isti. 

ycrek yenılmekte olduklnrı hak.. 
kın<laki ifükırler bu ha~1&ki mıls!i
bakalarda karşılaşacaklan genç 
basımlarla y&pılncak mÇlarda 
pehlıvanların aksi :mahiJ etteki 
iddialarını ispat da yarıyncak -.:e- • 
klde olacaktır. 

Taksim :.'tadında tertip komite

s i tarafınd~ yeni birer r:ing ha
zıdanmakt:ı, bundan sonra güreş. 
lerin tamamen ring üzerinde ya. 
:pılması temin edilmiş bulunmak. 
tadır. 

P azar günkü maçların programı 
suretle taayyün etmiştir: 

1 - Tekir.iağlı Hüseyn _ Baba 
'CSkili İbrahim. 

II - Kaıa A!l _ Dinarlı 

III - Millayim, Molla Mehmet, 
Manisalı H ılil _ Bulga'" güreşçi. 
4er diğer taraftan henüz 11 e'hrı"l'&iL 
de bulunatı. Y~ni Jelandlı ~""hli. 
van ] orj Modrin ile de genç ;ı.•e 
müstaid pchlıvanıanmızdan Şerif 

ile Hayatid:m birınin kar~ılaşması 

da mukarrer bulunmaktadır. 

MATUUAT '!AKIMI 

• B u hafta da Bc>ykozcla bir ıma& 
yapC'.ctık 

Haftanın ~HğH mühi.m (') spor 
lfaaliyetleri arssınclı bı!hass:ı son 

defa Anadol tıhı::-:ı.r. s.ıi:nsında Js_ 

tanbul spor tcklüt!erıle yaptığı 

maçta 3 - 1 •!tbı yıldırıcı bir gali. 

biyet kazanan gazetecile:- t;tkımı. 

nın Beyko~ tekııütlerıle yapaCPğı 

fudbol maçı te,;k ı l etnı!'ktcdiı . 

B undan -e~· ·elki yaptığı maç.. 
farda Galcı~asaray, Istanbulsp r 
gibi 'tanınını$ ve kuvv0 tli akım. 

ları kolavc·.ı mağlup cde"l ' (•niL 

mez (!) gıı.zetıc ·I.·r takımımn bu 

maç.ı Beykoz:la yapı ' c..ık, m çLdn 

evvel klüp •ara( odan gaze1erilere 
bir 'kuzu ziynf •ti vcril~cek, bu 

ıarada Bey""oı klüb.i r<•ıs . bay :Hı.i . 

seyin tarafı:'3dan dn soy\C'net'{>k 

bir nutukla ehemın yeti teb .. i' .ı?. 
ettrilecek buıı.ı mutt-akıJı oyuna 

başlanacaktır. 

Apak şimdiden gnzetecılerı anter. 

nemanlarla mRçn hnz_ı. lamağa 

ba~1amıştır 

EGE 
Tiyatrasu 

Nuri Genç 
Ve ~ 

ARKADAŞLARI 
28 Temmuz perşembe akşam1 Bil-

ıyükdere Ail~ bahçe iııde 

{Btr doıuı."lma gecesi) 

Ayrıca Sabriye Toksesın 

.kıymetli konseri 

Dö Hr;ı.,,kc~o çolt u1.un tıoyJu, ç:.-ık 
zayıf ıb.r adııM lı. Ark:ısı:ı:ia b .r 
avcı elbis·~~ var.:.ı. Se: • b akışları 

ile oğlunu .•üzüyordu 

Vaktıl0 çrJı:, g:i~.'!, Ç• k sev ııılı 
b ir adam olduğc be!lı ı:l .. ş;,ı .dı 

bile, yar 1 n ierlemesinr yüzım. 
<leki çiz~ l:?rc rağmrn ymc g.ızc'~ 

di. Eili )"ı<:,~rınrla kadar ·ıJrdı. 

Siyah s t, . ı h~nüz kı:l:i~m-ımış. 

tı . 

Odada dl1'"in bir süı-.iıt hükum 
sürüyo d,ı J .üs.1, Rönenin rı nlt. 
leri sot•ııı..~ '~. Röne, ıınukn•ı .rr"' 
istedi: 

- l\!.:ı• \ o·ı aıfrmiz :.:-.ısııır. ~ır. 
miye liy : bi: kı7.Ciı:· 1'ah::::, \'e 
terbiye::.ı ) erır.dedı,·. 1..s< .i"'n :ne. 
zundur. 

Mösy'l do Roskcı ı rr. is· ..,hzıy::l 

ne gütdti 

Lisede vı~ı,rııuş, coğr.ıfya, t:ırit: 

öğrenm:; bcocı: bir lm nwtı ;,yok. 

Her halde k:.ım:ız !lir kız. Çünkü 

ktifi.ıvü olmıyan bir aıle çocuğu. 
nu çıled .. 'l yıknrdı. 

- Y nı. ı ;cı ·sutııB, b ... .ı çıl, d· rı 

HIKAYB 

Vapur 
( 4 üncü sayfadan De \ a ın ) 

eğmiş bizi dinliyordu. Galıbo. o da 
merak etmişti. 

- Hazır mısınız'!. 

- Buyurunuz dedim. 
O biraz düşündü. Sonra cazib 

bir sesle sordu· 
- Bu, dalgalar büyiıse. Fırtına. 

lar kudursa ve vapurumuz bat -
rnağa başlasa b~ni ne yaparsınız?!! 
Kadın değil mi birader . Ben bu 

mahlüku yıllarca okudum. Fakat 
kitabı kapcyacağım zaman henüz 
bir.inci satırı bitirmediğimi çok 
defa anlamıştım. Buna ne türlü 
cevab \•erecektim .. Düşündüm, ta. 
şmdım. Muazzez mücadeleyi seven 
ihtiraslı ve asııbi bir kadındı. 

Sesime mükemmel bir ciddiycl 
ve cesaret vererek: 

- Gayet basit dedim. Bütün 

kurtarma çarelerine baş vurarak 
tahlisiye gelinciye kadar sizin için 
dalgalarla mücadele eder ve sizi 
hayata ulaştırmağa çalışırım ... 

Sözümü heniiz bitirmiştim ki 
biraz ilerideki kasketli adam kaba 
bir kahkaha savurdu. 

İkımiz de sarsılmıştık. Fena hal. 
de kızdım. Muazzezı bırakarak be. 

rıife haddini bildirmek ıiçin ıilerl 
attlıyordı.ını. Adam harclketi an
famış gibı ua!lkıt.an C<''-ab verdi: 

- Kızma b:ıyım .. Sözlerın tuha. 
fıma gitti de onun için gü1düm. 

Köprüden Üsküdara mı ıgeç.ıyo • 
cu.z dedı. Ve .;onr vaziyetı an -
tadığını anlatmak ister ibi ilave 
etti: 

Batarsa 
Üzüntüden ne yapacncağımı bi. 

ilemi!y'Ordum. Ömrümde ilk defa 
hisleııinc vakıf olamadığım bir 
kadındı bu .. 

Kaptan köprüsüne yollandım. 

Deniz epey azgınlaşmıştı •. Gemi 
ıbır hayli lıırpalnnıyordu . Guzel bir 
tesadüf. eskı mekteb arkadaşla _ 
rımdan Hikmet, nöbette idi. Va. 
puru ıidare ediyordu. iy bir kap. 
tp.ndı. Canımın sıkıldığını, hava. 
nın bozukluğuruı ver~i. Ona kısa. 
ca macerayı anlatt1m. 

Ortalık zindan gibıydi.. Tam o 
sıra<la U7.akta bir ışık göründü.. 
Kaptan, düdüğün ipini gösterdi: 

- Kısa. Çek dedi. 
Nasıl oldu bilmem. Aklıma tu. 

haf b ir rnuzibl'k geldi.. 
Ve sanki batıyormuşuz gibi ~r 

iki ipe asıldım. Uzun uzun çal _ 
mağa başladım. !!L'<met cllme sa. 
ırıdıkça ben ıısılıyordum. ?.foaz -
zeze duyurmak isti} ordum. Niha. 
yet arkadaşımın kızdığını görünce 
ipleri bırakarak rşağıya indim. 
Fırtına da bana yardım ediyordu. 
Birkaç yüreksiz yolcu korku ile 
güverteye fırlamışlardı. Onlara 
vaz vct i anlattım. Iler ide görünen 
bir motör 3çin dudük çalındığını 

söyledim. Doğruca Muazzezın 'ka
marasına yollandım. 

Vapurun ba•makta olduğunu 
sösliyecektim. Tanı o sırada, iri, 
yarı kasketli adamla karşılaşmıya. 
yım mı'! Herif Muazzez.in kamara. 
sından çıkarak keyifli , keyiflı gü. 
verteye yollandı. 

Ben telaşla kapıya yaklaştım . 
Ve güzel kadına set!endim: 

- Muauez Hanım. Muazzez Ha. 
nım . V.apur acı .9CJ düdük çaldı. 

İmdad istiyor, Galib batıyoruz 
dedim. 

O sırada bir tıkırtı oldu. Kama. 

- Eğer bana yavuklum böde 
bir sual sor~ydı ona şu cevabı ve. 
rirdim. Bahklan yem oluncıya 
kadar yemlenirdim seninle der _ 
diın .. dedi ve uzaklaştı .. :Bu neza
ketsiz adamın .::evabı beni ibüsbü-
tün siı1irlendinnişt.L Arkasından r~nın kapısı ldlitlenirken yorgun 

k b . ..erb. -1 • bır ses duyuldu: 
oşup ıona ır • ıye ıuersı ver _ 

mek istedim. Muazzrız kolumdan . - Korkmayınız bayını pratik 
tuHu. IRain fakat ıt;a+l ı hı r giilü~le : ka~tan ken~ö~erdı. 

- Partiyi kaybettiniz Aşkın 1 R A D y o-ı 
~~k~c~i ''.~ ki~abı yoldur .. ~c,ına 
kulturu gozlerın bııkışuu .ıyı tal1. ı---------------'-
lil -etmek, dudakların S<!sine uygun BUGÜX?\.0 PROGRAM 
besteler .,aratmakla eld edil.r de. Akşam neşriyatı: 
di. Saate baktı . Yimu dôrdü ge. 
çı,- • u :ELru "ucum un ıçinden 
a •ınrken bu geı::e kabu! gecesı ol. 
madığım söyliyerek yanımdan ıu. 
zaklaştı. 

Ben. -.aşırmış. adeta sersemle _ 
rn~tim. Her tarafımı bir ateş sar. 
mıştı. Dünyada de:ıiz yolculuğun. 

da yarıda kalan ihtırnsl&r kadar 
acı bir şey yoktur. 

Bu Gece 

Yuğurtçu Park T.ıyatrosunda 

Cevdet Güld;ırücü ve Zeki Alpan 

Birleşik teınsillcrı 

ARNAVc;·r DİLBERi 

Vodvil 3 perde 

Varyete. 8olo. KomedL 

ç.ıkarm·ık için bır şey~ apma".iı. 

Onu ')\:!'1 sevdını. o d:ı :beni se
viyor. :i1 :> bu kadar ... 

- Sc.·u se•ı:ycr mu r ... Elbette. .. 
Budala! Kadınların s<ımımi~ ctine 

inanac~K kadar çocuksım? Kıbar 
bir c1.ileye g .. , ·ı olm.ık ıs ti) or. 
s~ni kan~ lC' cici osan. gör f. ol.san, 

eğri b1c:t :'ı da ulsan şür,hesız yi
nl? sev~ct!l.: . . J.'.1k.ıt s.?n aı-ğıl. 'İs . 
mini, pa u. ı ... 

Röne .• ib3.JkS' ıa doğru ibir 2.d 1:n 

attı: 

Sö) lPmc.yin~z böyle: ... 

Dedi. Mösyö dö R osketo elinde. 

ki kamç! ile oymyarr.k enemmi

yetsizce C•:!\'ap v~rdi: 

- .N~ dedin?. 
l.üsıl. tit"eyerek ara1nrına gir. 

di. 
- Çll hL·d•n mı, Rtlne'! . • Bana 

sakin ve akıfü olacağını vadetmiş. 

tin ... 
Ron':! ıkendini topladı, \•e: 

- MiJn \"•;,1'un a·ıesi namuslu 

daml.a.rriır. Babası, tai.lı ı.) e ida. 

Saat 18;80 Hafif müzık: Tee_e. 
başı Belediye bahçesiooen naklen. 
19,15 Spor müsahabelerı : Eşref 

Şefik tarafından. 19,55 Borsa ha
berleri. 20 Grenviç rasa&hanesın. 

den naklen saat ayarı. Sadi Hoş
ses ve ark d:ı§l ı·ı tarafından 

Türk mu.sikisı (Suzinak, Karcı. 
ğar) . 20,40 Ha\•a raporu. 20,48 Ö
mer Rıza Dogı ul tarafından Arab. 
ca söylev. ~1 Saat ayan. Orkestra 
1 - Tomas - Reymond. 2 - Le. 
har - ideal gatın vals. 3 - Glin -
ka - Elej ı. 21,.,0 Semahat Özden. 
ses ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi (Hüzzam, N eha _ 
\ •end, Hicaz). 22,JO Konser: No
'•otniden naklen o~estra M. IK.e. 
mal Akel idaresinde. 1 - Orkes· 
tra: Skizen avw.; :mslant potpur 
ri o iFetras. 2 - Şaıkı: tenor&. 
keas. 3 - Orkestra.: Bersöz, Jos
lin. 4 - Şarkt : Bariton yunka. 5 
- La serenad vah· espanyol. O 
Fetra:>. 22;56 Son haterler ve er. 
tesi günün programı. 23 Saat a -
~·arı. Son. 

ıresinın menıurudur. 

- Rön~, çocukça sözlerle <:anı. 

mı sıkma. Marivon, bir krai veya 

bir mil}'Otıe:r ailesıne mensup alsa 

yine cev:ıbım bu olncat..."iır: 

Hayır' . Onunla veya bır baş. 

kasile b~n :n nzam olmadıkça ev

lenemiye<X k& n .. Kararırnı söyle

dim, bıliyon. . .:r. : 
Askeri mektebe gireceksin, zabit 

olacaksın. sana ynkışrın meslek 
budur. 

'I1erbıye olur, disipline alışırsın, 

anladın nıı oğı mı-. 

Semra Lüsile döne:ek: 

-· Se:ı.i de, bir manastıra gön
derec~~im. Belçikado iyi rr.anas.. 

tırlar var. Bütün kibar kızları Q

rada tahsı l ve terbiye glirüyorlar . 

Şimdiki haıde ne seni kor.aya ve. 

receğim, ne de karde~ini evlen. 

direceğim. Sırası gelince bunu dü. 
şünecek berıim ... 

- Ric:l ederım. babac:ğım . . !Mü. 

s ade et de a.nlatay.ım ... 

Gör! Oku! Oğreı1 
(4 üncii sahifeden devamJ 

Binaenaleyh, tam manasile çe
kirdekten yetişme b!r diplomat-

tır, ve ~..ikete çok r:ayetkardır. 

İtimatnamesinı, Majeste 6 ıncı 

]orja takdim ettıği zaman sağ eli 

:yanına bağlı gıbi duruyor, hiq 
kıınıldanmıyordu. Hitler usuli se

lam vermemek için kolunun ke
narından iğne ile ceketine il ıştir

mişti. 

Sefir, br hafta sonra kcndsinl 
görüp görmiyeceğinı Mösyö Çem.. 
berlaynden sordu. İngiltere BaŞ
vekili cevap verdi: 

- İmkanı yok, balık avına çı
kacağım ... 

Krali~oin tebe_ ümü, intizamı 

t emin dti 
Lord Ilalif eks, Londraya hare. 

ket ~tmezden evvel. Mösyü Alber 

Saro ile görüşmüş, kral ve kra. 
liçenin ziyare~lerı münascbetile 

yaplıan şenlikler esnasındaki intL 
zamdan sitayişle bahsetmiş: 

- Paris halkı cidden takdire ıa. 
yık ... 

Fransızı dahiliye nazın şu ceva. 
bı vermiş: 

- Kraliçe çok zeki... İntizamı 

temin eden Kra1icenin tebessüm. 
!eridir. 

- Bunu kendilerine arzedece. 
ğım .. 

Kısa bir ~\Yarct 

P ariste bulunan Amerika hazi. 
ne nazırı Mösyö 'Marg(·ntav, ber. 

ayı nezaket Fran>-a Maliye nazırı 
Mösyö Maeşando'yu ziyaret ede-

rek. Ve şüph~siz aralanndZt şöyle 
bir muhavett geçecek: 

- Nasılsınız? .. 

- Teşekkür edeı·eim, iyiyim?_ 

- Frangın vaziyeti nasıl? .. 

-1'"'ena değil. Ya doların? ... 

B u suretle başlıyan :nükAteme 
ııtabıi mühim mali meselelerm g3. 

riişülmesine m.:-ydan acacak ... 

Hakikaten her ikı naur da pek 

mühim bir meselenin halli mec. 

lburiye1;i !karşısında bulunuyorlar: 

Bütçe açığın1 kapatmak ... 

Amerikada. büdce açığına sebe. 

iblyet veren krizdir. Fransada da 
silahlanma yarışı ... 

Amerikelılarm, büdcelerindeki 

açığı kapatabilmek için her ay 12 

milyar, Fransız.lurın da 2 milyar 

franga ' htiyaçları vardır. Çok bir 

şey değil mi? ... 

1 i:ı)7 H1crf -ı }j)4 ·' ı ıli 
C emaziyelevcl Tem:nuz 

1 30 15 

ıı 

Y,J 1938,Ar '/, Gu:ı209, Hızır 84 

28TemmuzJ Pertembe 

Yaprak aşısı 

Vakiti ar Vaı•U Ea8t 

sa. d. sa. d. 

Güne~ .ı 52 9 22 

Ôğlc 12 20 4 5{) 

lkindi 16 17 9 47 
A.kşam 19 30 UH 

Yat• 21 "L2 1 5! 
lms-::.İt 1 47 7 l7 

- Bir şey anl ·..mak istemi)·o. 
l'um. Yengen bana karrJıca söy. 
lcdi. 

Tadil müddetinı geç rmt:ic için 
köye gelea genç bir ressam var. 

mış, seni seviyormuş. cevab ver, 

doğru mu? .. 
Genç kız önüne bakarak: 

- Evet, baba ... Fak:ıt... 
- Bundan bôy!e kat'ıyycn yaL 

nız sokağa çıkmıptaksın . Ya 

Madmaul Adölin veya yengen 
refakat eJ~cek. O delikanlıyadıt, 

mümkün olduğu kadar çabuk, bu. 

radan gitmesiı: ibidlirirsin. Yoksa 

onu bizzat ben defederim. Şunu 
görüyorsun a .. 

Elile, duvard::ı asılı irnı-ab inayı 

gösterdi. 

- Niçın bu kadar ser\. \"e mer. 

harnetsu davranıy<H'bunuz bab.-l·ı 

ğım._ Biz biribirimiz: scvıyoruz. 

Bedbaht olacağız.. Herkes gibi 

bizim .J.:o b:r yu\' l kurma!· rr.e.s. 

ut olmak hakkımız deği l m i? ... 

( Ue \ amı var) 



TUrk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11 • Ağustos • 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lir8dır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangGya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü 

Kıymeti 

Lira K. 

497 48 

Pey parası 
Lira K. 

37 32 

~araçrıanebaşında Mimar Ayas mahallesinin Kırkçeşme sokağında 

e6ki 9 ve yeni 15 No. lu arsanın tamamı 15 gün müddetle açık arttıma

ya çıkarılmıştll'. 

İhalesi 4/8/938 perşembe günü saat 10 da icra edileceğinden istek

lilerin Çemberlitaşta İstanbı.l Vakıflar Başmüdürlüğü ma.hlfılat k~ • 

lemine müracaatları. (4645) 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanlığı 
lstanbul Sahnalma Kemisy0nundan 

1 - Gümrükler· ıçin 25 kilo çeker 10 tane Bizal'ba marka otomatik 

terazinin 13/8/938 cumartesi günü saat 11,30 da açk eksiltmesi yapıla

caktır. 

2 - Tasınlanmı tutarı 2880 lira ve ilk teminatı 216 liradır. 

3 - Şartname komısyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarla birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyo-

ea gelmeleri (4858) 

tar.atını ve nebatat sur· 
felerını öldüren toıdur . 

Pompalı kaplar d~rununda 

eablır Ve daima kullanılmata 

haıırdır. Ayrıca utın elınacalt alc· 
earau yoktur Ha~arat ıçın öldürucii. 

&ebıe ve nebatlar ıçın uraraııdır Zebırı. 
deQİIJır Pratık we mü~rdir 

U.uıal ...... J. llrtıatıa. lsta•twı Geıaıa Vornu Haa • 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan sol sahil bataklı!klarının ku. 

rutma işlerile Kirlevik şelfıle suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üze. 

rindeki şütler ınşaatı, Keşif bedeli 155,000 liradır. 

2 - Eksiltme 3/8/93e tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 12 de 

Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu.' oda. 

sında kapalı zarf usu~ile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnames:, Fenni şartname ve projeleri 7 lira 75 kuruş 

mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi. 

rebilmek için isteklilerin 9QOO liralık muvakkat teminat vermesi, 50 

bin liralık Nafıa su ı~lerini veya buna muadil Nafıa işlerini teahhüt 

edıp muvaffakıyetle bıtırdiğı ve bu kabil Nafıa işlerınl. başarmakta 

kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alın~ müteahhidlik ve. 

sikası ibraz etmesi. 

4 - itckli?erin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne mak'buz mukabi. 

linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(2289) (4353) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın alma Kemisy0n undan: 

ı -- Mukezimize ait Sinop motörü için dört silindir ve dört za

manlı 60-70 beygir kuvvetinde bir dizel makine açık eksiltme usulile

satın alınacaktır. Keşif bed 0 li 4850 liradır. 

2 - istekliler fenni ve idari şartnameleri 25 kuruş bedel ile mer. 

kezimiz levazımından alabiliricr. 

3 -- Eksiltme 2 Ağustos P38 salı günü saat 11 de Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonunda yapı. 

lacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 363 lira 75 kuru~tur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair resmi 

vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. (4624) 

·ır AlbiUMllii Z Lii lllb!H 
~A·~SI 

CllLllll ·•iiPER 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf be~ablarında en az 50 lirası bulunanlara sen~de 

·1 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" DİJ{KAT: Jlesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
takdirde O/ 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'al~r !'enede 4 defa, 1 Eyli'tt, 1 Birincikfmun, 1 Mart ,.e 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--or.IHsAN SAMl-.sr 
GONOKOK AŞISJ 

Belsoğukluğu ve ihtilatıarıııa 
karşı pek tesirli ve tazı:: aşı~.ır. 
Divanvolu Sultan Mahmut tur· 
besl No. l lJ 

Zührevi ve cild hastalıkları 
•• 

.or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyo~lu Ağacaml 

karşısında No, 133 Telefon: 43595. 

Hekimler 
===== 

L Okuyucularımız bu sütunlarda 
mütehassıs hekimlerin hastalarını 
kabul saatlerini muntazaman bulur. 
lar.] 

iç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal (Lok. 

man Hekim ). - Pazardan 
başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan-ı 
yolunda 104 numaralı hususi kabi -
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 I 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehane 
ve eve telefon: 22393 - 2104-1. 1 

Doktor Ali Riza Sağlar:- İç has. 
talıkları mütehassısı). Her gün Be
yoğlunda Parm~kapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hasta)nrını kabul 

1 eder. . 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla. 
n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındaki muayene. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lıkları mütehassısı). C:ığaloğlunda 

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

Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has 

talıkları mütehassıs!) - Cağaloğ _ 
lunda Nuruosmaniyc caddesinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
nur:ıarada. Telefon: 22555 

Sinir hastalıkları 

d vere Kendine beyhu e .1 

NEVRo·zi~ 
varken ızt1rab 
çeklllr mi 1 

1 ea,, dit aAr•1'~;ıı 
ve üşütmekten mtitE~ve 1 
b.. .. - ancılar utun agrı, sızı, s ~an1 

N·EYVR'ö·z i~ 
kaşelerini alınız. 

"' icabında gUnde 3 "• 
ahnabllir.lsmlne d• 

Taklldlerlnd•11 

aakınuHZ· 
~ 

ve Nevrozin yerine ~a~e 
marka verenleri şıd 

reddediniz. 

k h .. 15 deıı Doktor Kemal Osman: - (Sinir zardan baş a er gun f 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa_ hastalarını kabul eder. Tele · 
loğlunda Kapalıfırında Mescit kar. Q era tör : 
şısında pazardan başka her gün P -
saat 2 den sonra hastalarını kabul Dr. CAFER TAYYAR JCJ, 

, eder. Operatör - Umumi ccrra~ 
!Kulak, B0g"' az, Burun ve dimağ cerrahisi m~teh~ 

(Kadın doğum muteh 

J Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak Adres: Beyoğlu Parmald<'r 

\

burun, boğaz mütehassısı doçent meli han No. 1. MuayenebaJI 
Fatih tramvay durağı 75 numaralı fon: 44086 

1 

muayenehanesinde her gün saat 16 D • 
dan sonra hastalarını kabul eder. __!!. 

Ö
l r .. ,,, 

r·ld" l ""h • Diş doktoru tTheyt çe ·-\ 
j\...l ıye, U r~.!!.[~ nekapı Karagümrük traJl'll~ 

DoktoJ' Feyzi Ahmed· - Deniz rağı No. 95 her gün ha~~;ıe 
hastahanE::si cild ve emrazı zührevi. hul eder. Cumartest gu 'ıtlO' 
ye mütehassısı, muayenehanesi An. 14 ten 15 e kadar. da ) 
kara caddesi Cağaloğh4 yokuşu. Pa. muayenehane-sinde buhıntır 

.. dtıı: 
Kadıköy Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi l\füJiirJiiğll 11 ~ 

Mari ve Sofyanın altıda iki hissesine mutasarrıf olduklarıut 

paşa mahallesinin Ha!idağa sokağında 25 numaralı arsa J1l 

borçlarının temini istifası için satılığa çıkarılmıştı. ihale gii!l\l 

ilan edilen 15/7/938 günü talib zuhur etmemesine binaen tarlıit~ 
dan itibaren ihalei cvvt·~.yenin on gü daıha temdidıne karar

4
962) 

olduğu ilan olunur (13 -

••• .. ' 1'' 
Keşif bedeli 8500 lira olan Eminönü, Fatih, Beyoğlu. Bokır1'~:1:.r, ~ 

Kadıköy, Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüb, Ada1ar, Sı sÇ~ 
kazalarındaki il'kmektcb binalarının ynptırılac~ soba bacaınrı·rııl 
siltmeye konulmuştu:. Şartnamesi levazım müdürlüğünde go. ııııı 

· ıerı İstekliler 2490 No. lu kanunda yc:zılı vesikadan başk:ı fen ıŞ ıl~ 

1 lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 687 lira 50 kuruşıulc de O' 
j nat makbuz veya mektubile beraber 9/8/938 salı güı1ü s::at 11

762
, 

Encümende bulunacakls.rdır. (İ - 4 

ANNELER DOKTOS p.F 
A. RIZA sACı 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için ssısJ f 
ağlamac. Çok iyi bilirsiniz ki : Ço- Dahiliye mlitch• jS 

.. saııt ,,. 
cuğu hırçınlatan sebeblerden biri - Hastalarını he!' gun • P1 ıı· 
si de apış aralarının ter ve sairedcn sonra Beyoğlu Par.makJcD1'9ıııJ 

vay durak (121) No. ds 
pişerek, kızararak ~ocuğu rahatsız 

tedavi eder. 
etmesidir. Bu itibarla günde iki de- ---------SAHiN 

orERf1 PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne ~i tuvalet 

pudraları ve ne de çok itin'.l ile ha

zırlanmış _t>ahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas -

sa yavruların cildleri ve if razıttı na

zarı itibara alınarak yapılmıştır. 

- ı' il . f11Ş' Bu gec;:- Şehrcınını 

çesinde : . IJV 
AŞKIN Öl U 

Ayrıca Sahi~. c:~.z. • ~J1lı ~ 
Cumartesi gı.ınu nl·~ cıc 

köy İstasyon I3ah\;es•rı 
Ahme~1 

< - ·date 
Sahip ve neş1iyatı 1.ri 

B~ muharf1 ~~ı? 
ETEM İZZET JJh fJ~ 

SON TELGRAF 1\JJ\'l' 

) 


