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SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyucularımız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs. 

l ları tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her giin idarehcıte. ı 
m•zde değiştirilmektedir. 

:....~~ ...... ~~~~~·---~--= 

Sarı: 474 Y~zı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laara- ııan Tel. 20827 
Telgraf : İst. Sou Telgraf 

HATAY BUGUN HURRIYETiN KAVUŞTU 
Askerlerimiz P A YAS' tan hududu geçerek Hatay' a gird_i 

• • • • • 
Ve ... her ·tarafda inz·bati vazifesine 

başlamk iç·n bu 
evam edecekler kadar yürüyüşlerine 

.............. liİll ......... iimı .. ıiiıııımm ... ıımı ...... __. ...... amıımmııım11 ... ıma ....... ,mm; __ m 

Kuvvetlerimizi hududu geçerken karşılamak 
Payasa bir hey' et gitti Antakyadan .. uz ere 

Halk 
Çılgın 
Bir neş'e 

. içinde Sokaklara DökDldU 
• 

Hataylılar, hasretini 
çektikleri kahraman. 
askerlerimize ve şanlı 
hildlimize biran önce 
kavuşmak için akın 
akın hududa koşuyor 

iki taraf 
Kuvvetleri 
Arasında 
Dostluk Merasimi Yapılacak 

wi<'--•...,.,ıL;:;; 

Başvekilimiz, hakkın 
zaf erile neticelenen 
son vaziyet hakkında 

~Büyük Şefe izahat ,i,, 
vermek üzere şeh-

geldi • • 
rımıze 

Antakya itilafnameleri bugün merasimle İınzalandı 
------------------·--------------·--------------·------------------Tescilin hür bir hava içinde yenilenmesi hakkındaki tezimiz de kabul edildi 

1 A ntakya 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)- Askeri itilaf name imza edildi. Tüı;k ve Fransız Orgenralleri kısa birer hitabe söyliyerk birbirlerini tebrik ettiler. 
ntakya 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)- Husule gelen itilaf mucibince muhtelif harb sınıflarına mensub 2500 kişilik bir Türk kuvveti bugün öl:leden sonra •Payas• dan hududu geç erek Hataya girecektir. 

1 Türk askerleri, akşa ma kadar yürüyüşlerine devam ederek iki taraf arasında mutabık kalınan mahallerde inzıbati vazifelerini derhal deruhde etmek üzere bütün Hataya yayılacak !ardır. 
Kuvvetlerimiz bilhassa Türk halkının kesif bulunduğu mıntakalarda yer alacak, Fransız kıt'aları da daha ziyade dii{e r unsurların kalabalık bir halde bulunduğu yerlerde kalacaklar dır. 

Maamafih her iki kuvvet tc k kumanda altında ~üşterek vazife görecektir. Buradaki Fransız kıt'ası ve mahalli halk askerlerimizi karşı lamıya hazırlanmışlardı:.;riıiıı. __________________ _. 

Dünkü Arazi 

c""<.<F-<I Sarsıntı Tr.ııkya ve·939 Hazıran başından 
Marmara şehirle- !itibaren yeni tahrir 

rlndende hissedildi Ü . d I 
zerın en a ınmasına 

Halk hertarafta K-rar verildi 

Avusturyadaki 
Buhran 
Hükumetin aldığı 
Yeni tedbirlerle 
izale ed i!ebile· 

cek mi? 
Viyana 3 (A.A.) - Seys İnkuart 

tarafından neşredi1€tı bir karar -

Sevin~ i~inde bulunan Hatay gençleri 

A
ntakya 3 (Hususi muhabi. 
rimiz bildiri~·or)- Aldığım 

me\·suk ma1iımata göre 

Tarihini yakında bildireceğim 
bir zamanda tescil i~i yenilene • 

Telaş ve heyecana 
Kapıldı • 

Dün saat 14,27 de şehrimizde on 
bir saniye devam eden ve olduk
ça kuvvetli bir zelzele hissedil • 
(Devamı 6 ıncı sahilemizdel 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - 1939 finans yı • 
Jınden itibaren yurdun her tara. 
fında arazi vergileri yeni arazi 
tahririne göre tarh ve tahakkuk 
ettirilmeğe başlanacaktır. Finans 
Bakanlığı arazi tahrir neticeleri. 
nin bütün vilayet ve kazalarda 
1938 finans yılı içinde kat'ileşti-

::::~::~:~:;::~:~,~~:~~~~: Salı günü Ankara da Vekiller hey' ett 
:~:~~~!!e~2~:J~;.u~:i ~

5

a:~,~sda fevkalade bir ictima yapacak 
cektir. 

llata~·ın bugünkü \'e miistakbel Bu defaki tescil muamellsi bir 
idare tarzı hakkında iki hükil • Türk - Fransız muhtelit heyeti • 

'""' "'""nda tam bir fikir mu _ nin kontrolü altında yapılacak • emberlay!!_ ~iyor ki : 
td akati ha"I olmuştur. lır. 

llat.\ halkının tamamile hür - Antakya 3 (Hı:.•ıısi muhabiri• H- -RJYET1M/Z 
rı• dın 'ahih hir halde ve dile- miz bildiriyor) - Bütün Hatay LJ 

(De..-amı G ıncı sahifede) 

Hususi ekonomi devlet komisc. 
ri Rafelsberger, yeni komiserleri 

(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

TEHDID ED/LiR ve BAŞ-
ıl. '!'"tdarcy"nii,timaJeyllme •. .ne~'.el\'indeça!kanmaktadır.~falk KA DA ÇAREKALMAZSAHARB EDERiZ 

h kk la1.i n\t>., u t..:zinlİz ka"!.··'· sevıncı .. ~c ... aglarnakta, halas .. • . . 

h~ edıl .t r. ı J. ..tlt.~'(D,. amı 6 ıncı sıiliilede) (Yazısı altıncı sahıfemızde) 
' -~ ·.\~ \.'. . . .. 

~· . 
~- l 
·' .. ı: 

Bugün şehrimize gelen Başvekilimizle 
iğer vekiller bu ictimada bulunmak 
üzere yarın Ankaraya dönecekler 
Başvekil Celül Bayar bugün sa 

at 11,38 de Ankara<'.ın gelen muh. 
telit trene bağlanmış olan hususi 
vagonla şehrimize gelmiştir. 

Başvekilim>ze istasyonda bir 
kıt'a asker ihtiram resmini ifa et. 

miş, mızıka seliim havasın, çal _ 
mıştır. 

Kendis.ni istasyonda şe1'rimiz

de bµ4tr;® Vek ll<>rle R . :<'vm. 
hur adıW> U'l1tıml kalibleri Ve h3§ 

(Devamı 6 ıncı '"lıifcJe) 
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.,4 Bü~Ok 1 Bankalar da 
wi,I ID,i Şefın .... · Yeni usulü 

B . . k 1 teşekkuru K b 1 ıı·ı u ışın çı ar yo u an· n!;~::~,~~ ~~~~~,~ekre~:ı~~~:. a u e 1 er 
k b 1 b • ı • d • den: Yeni mesai saati usulii her ta_ 

Ca U O a 1 ır 1 Reisicumhur Atatürk, kabo • rafa teşmil edilmektedtr, Bu a_ 
• • rada Şehrimizde bulunan milli 

Zengin maden cevher
lerimizin işletilme

d o ğ r u • 
sıne 

taj hakkının Türk bayrağına 
geçtiği günün yıldiirümünde, bankalar direktörleri, dün bir top-

Maden tedkik enstitüsü ve Eti 
bank hummalı bir faaliyetle 

çalışıyorlar 
Müstakil, Türk karekterli bir t-Ia
tayı görmek Türk milleti kadar, 
Fransızları da memnun edecek 
mes'ud bir hadisedir .. 

yurdun her tarafından vatan _ lantı yaparak yarından itibaren 
daşların samimi duygu ve yük. banka memurlarının da hükumet 

1 
sek sevinçlerini bildireıı bir çok dairelerinde çalışan memurlar gi-
telgraflar almı§!.ırdır, Bundan bi sabah saat 8 den itibaren 14 e 

1 

pek mütehassis olaıı Atatürk, kadar çalıştırılmasına, mesai saaL 
memnuniyet ve ıeşekkürleriniıı ]erinde bu şekilde ckğışiklik yap-

....... ...,..., ................................ ..., .... ,...=====- iblağına Aııadolı. ajansını me_. 1 ınıya karar vermişlerdir, 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE mur etmişlerdir, Bundan sonra milli bankalar gL 

~--,. ____ şeleri, sabaıh saa! dokuzdan 12 ye -
~H

atay davamız Türk milletinin dileği ve Ata türkün dl- U 
rektifleri dahilinde lıaşanlmış bulunuyor. Filiyat ve U 
tatbikatın devamı esnasında yeni bir müşkülün çıkabi

leceğini ta avvur dahi etmek istemiyoruz. Böyle bir vaziytin 
çıkması Fransız Haridye Nazırının resml beyanatı ve mer'iyet 
ifadesi içine ı:irmiş bulunan ahitlerin inkarı olur ki, bunu nor· 
mal bir mantık ve zihniyet ölçüsünün kabul etmesine imkin 
yoktur. Filhakika, Türk Hataym mukadderatının mevzuubahs 
olmıya başladığı ilk günden son anlaşmıya kadar geçen müddet 
içinde bir çok anlaşmaların yeni yeni anlaşamam:ızlıklar doğur· 
duğu ve çetin safhalardan geçtiği görüldü. Ancak, artık bugün
kü vaziyette böyle bir tekerrür ihtimal hududu dışında kalmak 
tazım gelir, Hem Fransa dn en sonunda anlamı§ ve takdir etmiştir 
iri, Hatay için en çıkar yol budur. Türkiye ile itilaf, Türk-Fransız 
dostluğunu takviye edeceği kadar Fransızları da memnun ede
cek mesud bir hadisedir. Menfi bir yol üzerinde gitmek, yakın 
Şark sulhunu istikrarsızlığa sevketmek Fransızlara hiç blr şey 
kazandıramıyacak kadar bir çok teYleri de kaybettirebilirdi. 
Türkiye her türlü revi7Jyotist temayüllerden uzak bulunduğu. 

KÜÇÜK HABERLE~j 
==== * Dün yapılan bir teftişte pi

yasada damgasız çorab görülmüş, 
zabıtlar tutulmuştur. * Arpa standardı komisyonu 
yarın sabah 10 da toplanacaktır, * Çinliler bir barajı daha yık
mlljlar, mühim bir sevkülceyt 
mıntakasıru sular altında bırak _ 
ml§lar, Japon ileri harekatını ye. 
niden durdurmuşlardır, * Kahirede Nahas Paşa taraf _ 
tarı Vefdciler 80 bin kişilik mu -
azzam bir miting yapmışlar. Sa_ 
distlerin aleyhinde tezahüratta 
bulunmuşlardır, * Macar Başvekilı ve Hariciye 
Nazırı Roma ve Berlinl ı:iyaı:et e. 
deceklerdir. nu ve bütün maksadının yirmi yıl önce zaruret albnda ana va· 

tandan uzak kalını~ Hatayı Türklüğüne ve öz Türk topraklarına 
verilmiş olan istiklal \'adinin yerine getirilmesi olmasından iba
ret olduğunu bu vesile ile bir kere daha dünya milletleri naza
rmda ispat etmiş bulunuyor, Bu kadar samimi, açık ve berrak 
bir gidiş karşısında beyhude, nizalı, ihtilaflı bir mukavemet 
ancak Jine dünya sulhu karşısında bir çok ihtilaflı mes'uliyet-
ler doğurabilir ve böyle bir doğuştaki bütün suçda onu ihdas et
mek vaziyetinde buhmanlann olurdtL Fransa, kendisinden bekle
diğimiz uysallığı ve itiliifperverliği ıöstermekle yalnız böyle bir 
vaziyeti iinlcmiş olmuyor, ayni zamanda beşeri ve insani haklara 
karşı olan bağlılık hisse ,.e mes'uliyetini kabul etmiş bulunuyor. 

Her halde bu mcs'u i•lılf, Türkiye ve Balkanlar bakımın
dan yakın şarkın tek prüzlü meselesini de ortadan kaldırmış 
oluyor ve Tuna kıyılarından Basra körfezi müntehsınn kadar 
biribirine geçen bir dostluk yekpareliğini sulha bir kere daha 

* Akayın Kalamış vapurundan 
Kızkulesi açıklarında hüviyetı he
nüz meçhul 40 ya~larında bir •
dam denize düşerek boğulmuştur, * Üniversite muallim heyet _ 
leri tedkik için Anadoluya gitti • 
ler. * ~lediye umumi lağım ol -
mıyan yerlerdekı binaların lağım., 

larının deniz, dere ve göle akıtıl
malarını yasak ~imiştir, Bu kabil 
binalarda husu>! tert!bah haiz bi
rer lağım kuyuları yapılacaktır, * Eminönü meydanının istım • 
liıkinin gecikmemesı ıçın belediye 
enkazı kendisi kaldırmıya karar en kudretli bekçi kılmış oluyor. 

Etem hzet BENİCE 1 vermiştir, 
============================~ \ -k Lllelıde bır otobiis 70 yaşla -

B- •• k k• fa br; k6s'ı nnda mütt>kaid Mehmed adlı bir uyu 1 mya ~ ,~_: muallımi ezmişti, Zavallı ihtiyar 

Önümüzdeki Pazar J!ÜnÜ büyük 
merasimle izmitte temeli atılıyor 
~, .. milron 400 bin liraya mal •dilecek olan fab· 

rlka mensucat ve sabun sanayline rasraran 
maddeler imal edecek 

Kımya sanayıunızın birinci fab
'rikasını t~kll eden Klor ve sud 
kostk) iabrikalaruun temel atma 
merasımi, onümüzdeki pazar gii
nü izmıtte büyük merasimle icra 
olunacaktır. 

Bu yeni fabrikamızın temelini, 
bizzat Başvekilimiz Celil! Bayar, 
kendı uğurlu ellerile atacaktır, 

Merıwıiınden sonra, İzmit körfe
zinde ve donanmamızın iştirakile 
büyük deniz şenlikleri yapıla -
caktır, 

i - Asid sulfirik fabrikası 
2 - Süperfosfat fabrikası 

3 - Sud kostik ve klor F, 

lzmıtte temeli atılacak olan 
fabrika, işte bu üçüncü nevi istih.. 

salde bulunacaktır, 
Mutfak tuzunun ~lektrolize e -

dilmesinden hem k!or, hemde sod
yom hasıl olduğu için lıu iki mad
deyi ayni fabrikadan temın kabil 
olacaktır, Son senelerde memle
kette, her yıl 150,000 türk lirası 

kıymetinde 2000 t:ınluk surl kos. 

tik ve 100,000 lira kıymetinde 1000 
tonluk klorür dö şü ithal eiiilmek
tedir, Sud kostik sabunculukta 
mensucat senayiinde ve sairede 
kullanılır, 

Klorür dö şoyı gellnce balı Yl
kamakta ve pamuk endütrisinde 

muzadı taaffün l)larak istimal ecli. 

Ur, Mensucat kağıt ve sellüloz sa
nayiinin inkişafı bu maddenin 

HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

lefrika 
N.33 

\ · '· - .,,ın ne güzel de ailece 
bir oyıaı., dıyere1' J3lenin ve Gül
tekınin yüzlerine sert bir tavırla 
bakması Gultekini susmağa mec
bur etm~ı, 

Oyuncular bırer birer merdi
Ymden iniyorlardı, Gültekin bir
den bire baş meuınra sordu: 

- ::'<Iüsade ede:"&eniz yatak o
damdan pardüsümü :ıloyım, 
Baş memur; 

Yazan: lakender F. 
SERTELLi 

cidle başmemur yalnız kalmı1 -
lardı. 
Baş memur Sacidin yanına so. 

kuldu: 
- Bırovo Naci demire!! şu he

rifleri nihayet tongoya düşürdün! 
bele şu Gültekini bilsen ne za_ 
mandanberl gözlüyorduk, 

Sacidin •Naci demire! •olduğu· 
ancak bu konuşmadan sonra anla.. 
şılm~tı, 

Baş m~rnur 

dün hastan!"<le ölmüştür 

* 15 temmuzd3n itibaren eğlen
ce yerlerinın biletlerinden mal! _ 
yece alınacak lıü!ün vergi ve re. 
simlerin yektınunu gösteren so
ğuk damgalar vurulacak, Dam -
gasız, bıletsiz hareket edenler şid
deti<' cezalandıı ılacaktır, 

lstihlakinı gittikçe arlıraraklır, 
Dtğcr taraftan, klor taarruzi te

dafüi bülün harp ı;ezlarmın esa
sını ıeşkil <>der Sulh zamanmda, 
Klorür dö şo ılP müştekatınııı ıs _ 
tihsalınde kullardır 

işte bu sebepkrden dolavı hü_ 
kilmet, endüstri programına bir 
klor ve sud kostik fabrikası da it
hal etmiştir Bu fabrika senede 
2400 ton klora muadil olan 2450 
tonluk sud kostik istihsal edebile~ 
cek kudrette olacaktır. Fabrika
nın arazisi ve binaları 3)0,000 li _ 
raya makinelerı l!e diğer tesisatı 

850,000 liraya mal olıcakişlemesi 
için de 200,000 lira s<>rmaye konu
lacaktır, Bu sureti~ bu fabrika Sü
merbanka 1,400,000 !ıraya mal ola
caktır. 

- İkiJüı lirayt hep ,;;ckizlı, do
kuzlu kagıt açarak \•urdular, 

Hele Mümtaz,, O benden fazla 
içeri girdı, Dedi, 

- Demek ortada dönen yal _ 
nız sizin paralar imiş. 

- Şüphe yok, Z:ıten bizi ka2 
gibi yolmak niyetinde idıler , Biz
den başka paralı kimse rok gibi
ydL 

- Gültekin para ile oynamı. 

yor muydu? 
- Bir kere elli lira çıkardı, o. 

nu da iki mislitiile gerı aldı, 
• Bu arada baş memur yatak oda· 
sına doğru seslendi: 

- Ha,ydi azizim, ne uzun sür
dü bu pardüsü almak?,,, 
Baş memur sigarasını yarıla

mışdı odadan ses alarrayınca ka
pıyı vurdu ğine ses yok,, 

Naci demire!: 

kadar açık bulundurulacaktır, 

Hava okııluna 
Talebe 
Alını yar 

Hava Gedlkll Erba,:ığına 
hangi gençler kabul 

edilecek 1 
Eskişehir Hava Okuluna imti. 

hanla yenı talebe kayt ve kabulü
ne başlanmıştır, 

Kayt işi, Ağustos sonuna kadar 
devam edecektir, 

Bu mektebin gedikli kısmına; 
orta mektep 8 mci sınıf tahsilini 
bitirmiş en az 17 ve en çok 20 ya. 
ıında bulun&n ve sıhhi vaziyeti u., 

çuculuğa müsaid olan gençler bo. 
yu 65 den aşağı olmamak şartile 
kabul olunurlar, 
EskişelW haricinde bulunanlar; 

istidalarını ve ~"'ikalarını; posta 
ile mektep müdürlüğüne gönde
receklerdir. Ve ayrıca bulunduk,. 
!arı yerın asknlik şubesine mii
racaat ederek; oradan muayene
ye gönderileceklerdır, 
Gediklı kısırıır.a :ılınacaklara ki

tap, elbise, para verUecek. leyli 
okutulacaklardrr, 

Bunlar; ,mektebi bitırdikten 

2 yıl müddetle HavaGedikli Erbaş 
ol~rak vazife görecekler ve mut&d 
aylıktan maada. bir de ·Hava. 
zammt• alııcaklardır. 

İmtihanda müsavı derecede ka
zananlardan riyaziye ve yabancı 
dil malümatları fazla olanlar: ter
cıh olunacaklardır, 
~~~---o--~~~~ 

Yolculara 
Kolay !ık 

Gümrükler Umum müdürlüğü 
Rodo> ve İskenderuna uğrıyan 

milli gemilerle yapılacak n~kli -
yat hakkında yenı kararlar almış

tır, Bu kararlara göre Rodos ve 
İskendcrundan binen yolcular ile 
gezmek için bu limanlara çıkarak 

vapura dönen yolcular vapurda 
muayene edileceklerdir, Muaye -
ne neticesinde gümrük resmine ve 

diğer resimlere tlıbı eşya görül -
düğu takdirde derh~l vergi ye re

sımlen tahakkuk ettirilerek tah
sil edildikten sonra eşya serbest 
bırakılacaktır 

Bu iki limana ind;riJccck eşya 

ile bu ikı limandar. alınacak eşya 

ayrı ambarlara konulacaktır , 

sokağa atlamasına imkiın yoktur, 
Dıye söy lıyerek odanın kapısı-

nı açtı. 

O ne? 
- Odada kimseleı yok,, 
Nacı Demirel derhal tabanca • 

sını çekerek; 
- Dikkat et, dc:iı. bu yaman 

bır adamdır Belki ani bir hücu
ma uğrarız. 

Baş memur: 
- Korkma,, 
Dı) erek içerı girdi, 
Odada, gerçek k! mseler yek tu. 
- İşte buna şaşmamak kabil 

değiL 

- Uçtu mu acaba?,,, 
Pencerelere baktılar,, Kapa _ 

lıydı 

Karyolanın altını, gardropun 
içini aradılar, 

Maden tedkik ve arama enstitüsü 
Divrike yeniden bir tcdkik heyeti 
daha göndermiştlr, Bunun da se
bebi şimdiye kadar yapılan son _ 
dajlarda bu havalide o gün tah. 
mln edildiğinden fazla ve geniş 
mikyasta demir servetinin bulun
duğunun anlaşılmasıdır, 

Yeni heyet şimdi bunu tesbit 
edecektir, Diğr taraftan Etibank, 
Divrik işletmesi programına baş
lamıştır, Burada ~00 bın ton yük. 
sek kalitede demir cevherinin ib _ 
racı icab eden tesisat y:ıpılacak _ 
tır, 

Bunun için Mersin veya Pay3' 
gibi bir limanda demir yükleme 
tesisatının yaptlması mukarrer -

dir, İşlemeye açılması yakınlaş • 
mı§ olan Karabük için Divrikten 
cevher temini yolunda da ayrıca 
tertibat alınmaktadır, 

Elazığ civarında yeniden geniş 

krom sahaları bulunmuştur, Bu 
civardaki zengin golaman hazine_ 

Bayan 
Gökçen 

Dün tayyare ile An
karaya gitti 

İlk kadın asker! tayyarecimiz 
Bayan Sabiha Gökçen dün tay _ 
yare ile Ankaraya gitmiştır, 

----O-

10 Banka· 
Memuru 
Alınacak 

Lise mezunları arasın· 
da bir imtihan açıldı 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

şehrimiz şuLeı;ı için yeniden me. 
mur almağı kararlaştırml§tır, 

Bu maksadla bir müsabaka im. 
ti hanı açılmışt:r. 

4 Ağustos verş mbc gunü saat 
Y da Ankarada. istanbul ve İzmir 
de aynı zamanda icra olunacaktır, 

Müsabakaya yaşı 18 den aşağı 

ve 25 den yukarı olmayan liseme. 
zunları kabul edilecektir, 

Franoızca, ingilizce ve almanca. 
dan bırini iyi derecede bilmek lA
zımdır, 

1mtihanda kazanacak olanlara 
75 lira maaş verilecektir, 

Şimdilik 10 kişi alınacaktır, 

---0-* Ankarada açılan resım ser _ 
gisi kapanmıştır, * 15 temmuzdan itibaren sine
ma ve tiyatroların duhuliye üc _ 

retlerinı Belediye tesbit edecek
tir. 

Dıye soylenerek odanın içini 
iyice gözden geçirdı, 

- O ne? Şurad~ bir kapı var,, 
Kapıyı zorladılar,, 

Açamadılar 

Burada gördükleri kapı mu • 
hakkak kı karşi ki daireye geçi • 
yordu. 

Demek kı karşıki dairede de 
Gültekının alakası vardı, 

Nacı Demirel odada kaldı,, 

Baş memur derhal karşıki da • 
ireye koştu ve bpıyı çaldı 

Kapt açılmadı,, 
Bir daha çaldı, 
Yine cevab \'eren &lmadı, 

Baş memur, bir diğer sıvil me. 
murun yardımile kapıyı zorlıya

rak açtılar, 

Tuhaf şey bu doğrusu• 
Apartımanın içi bomboştu,, 
Ycılnı2 pencerelerd~ perde ası. 

lıydı, - Haydi çabuk, Di,verek siga_ 
ra;ını yakmışdı 

Gültekın yatak odasına girdi, 

Apartm1anın koridorunda Sa • 

- Çok paranızı aldılar mı 7 diye 
sodru, 

Naci ciemirel; 

- Sakın kaçmasın? dedi, Kapı
yı aç bakalım,, 
Baş memur: 

- Üçüncü kathyız, Pencereden 

Gülte'kin meydanda yoktu. San
ki kanadlanıp uçmuştu, Naci De
mirel: 

- Kuş olsa da uçsa, pencereyi 
açık bırakması lazım., 

Polis memurları hileyi anlayın
ca, Gültekinin buradan kaçtığına 

.• hükmederek merdivenlerden aşa-

!eri muvaffakiyetl! şekilde ~le -
mektedir, Yeniden krom cevher
leri bulunmasile bu servetin geniş 
bir sahaya şamil olduğu meyda -
na çıkarılmtş oluyor, 

Cevherlerinden altın, gilmliş ve 
kurşun istihsal edilecek olan BuL 
gar dağı da bu sene işlemeye açı -
lacaktır, 

Murgul madeninin ihyası için 
tesisat projeleri tamamen hazır -
lanmıştır, Murgida in~ata buse
ne başlanacak, 2,5 sene sonra ma
den işliyebilecekt;r, Bu tesisat 
için de 4,5 milyon lira kadar sar _ 

!edilecektir, Bu civardaki kuvar -
san madenleri de işletmeğe de 

vam edilmektedir, Erganl baıa;,ı 
da bu yıl nihayetlncfo akıtılabile. 
cektir, 

Cenub mıntakalarında da pet _ 
rol aramalarına hız verilmiştir, 

Yakında ikinci bir büyük sondaj 
makinesi memleketimize gelerek 
bu havaliye gönderilecektir, 

Ana sevgisinin 
Sebeb olduğu 
Hazin bir vak'a 

Sokakta y~ralanan oö· 
lunu dUtUnen hamile bir 
kadın heyecandan öldU 

Ana sevgisine en büyük bir mi
sal teşkil eden ve hem de; hamile 
bir kadının duyduğu heyecanın 
karşısındaki yavrusuna anide intı. 
kal ettiğini gösteren bir hadise, 
evvelki gün İzmirda cereyan eL 
miştir: 

Bayraklıda Burnava caddesinde 
3 numaralı evde oturan Bn, Mü
rüvvet adında genç bir kadın, ge. 
çirdiği bir ameliyat neticesi haya
ta gözlerini yummuştur, 

Bn Mürüvvet, Turyağ fabrika
sı makinıstlerinden B, Lütfinln 
eşidir. 

Altı aylık hamile bulunan Bn. 
Mürüvvet bundan on beş günönce 
deniz kenarında oyun oynamakta 
olan küçük oğlu Hal!din başından 
hafif bir yara aldığını görmü§, 
bundan derin bir teessüre kapıla. 

rak hastalanmıştır, On beş gün 
hasta yatan bu ananın karnındaki 
çocuk, duyduğu heyecan yüzün. 
den ölmüş ve bir doktor celbedlle
rek çocuk karnından alınmıştır, 

Bunun bir reaksiyonu olarak 
hastalığı art81\, Bn. Mürüvvet kal
dırıldığı Sıhhat yurdunda ölmiif
tür, 

* Avusturyayı !dare eden Na
zilerden 12 k~i tevku edilmiştir, * Bugün 200 seyyah gelmiştir, 

ğı koştular,, Kapıda duran me -
murlara sordular: 

- Gültekın Bey buradan geç
medi mi? 

Memurlar hayreti~ birbirlerine 
bakıştılar: 

- Biz onu yukarıdan sizrnle 
beraber inecek diye bekliyoruz, 

Memurun biri: 
- Biraz önce bir hizmetçi ka-

clmdan baŞka aşağı inen olmadı,, 
Diyince, Nacı Demirel: 
- O kadın nereye gitti? 
Dtye bağtrdı, 
Memurun gözıi onünden geçip 

giden hızmetçl kadın, hiç şübhe 
yok k! ressam Gültekindi, 

Memurlar: 
- Sağa doğru gitti,. 
Diyerek arkasından koştular: 
Sokağın dönemeç yerinde kü _ 

çük bir viranelik vardı, Bu vıra. 
nelikten üç yola gidilebiliyordu, 

Hizmetçi kadın acaba hangi yo-
la saDmıştı 7, 

( Dev111111 var) 

Çekoslovakya ve 
Devletler 

Yazan, Alımed Şülırü ESMd 
Çekoslovakya meselesi, geçd 

mayısta had bir krize mevzu 1111-
kil ettikten onra bir •ükılıı det'" 
resine girmiştir. Üç devrede 1,. 
pıJan son seçimin neticesi ~yll 
hulasa edilebilir 

1- Çeko lovakyadaki AJnıaJ 

ekalliyetinin yüzde doksanda' 
fazla bir nisbeti nazidir, Binod 
aleyh Çekoslovak Almanlarıııl 
bundan böyle müttehid bir kiltll 
telakki etmek icab ediyor, 

2-- İkinci bir netice de Slovıı) 
muhtariyetçilerinio tebarüz edd 
zaflarıdır. MaHimdur ki Slovak ' 
lar başlıca iki zümre teşkil et • 
mektedirler: Bap·ekil Hodzad1' 
liderliği altındaki ittihat taraf • 
tarlan ve Papas Illinka"nın lidet• 
liği altındaki muhtariyettilef. 
Muhtariyetçiler, büyiik Almatı' 

yanın yardımına dayanarak ,ç6 
hükumetini tazyik eolcu AJınal 

ekalliyetlerile replıe birliği yaP" 
mak istediklerinden son seçiaıdl 
kaybetmişlerdir. Binaenaleyh ııı. 
ri Alman ekalliyetinio kuvve!İO~ 
diğeri de Slovak muhtııri,vet~il"' 
rinin zafını tebarüz ettiren bu ;ııl 
netice anlaşıldıktan onra Çekol' 
Iovakya bükı'.irn<' , rkalliyetleıf 
aid statünün tamir.,i i~in dddi f" 
aliyete ~eçmittir. Bu faaliyet d,. 
vam etmekte ikendir ki Çekosl" 
vakya meselesi de bir slikfuı def 
resine girmi~ bulunu)'or, Ekalllo 
yetlere aid statü tanzim edillt 
edilmez, Çekoslovakya gene gilo 
nün meselesi olacaktır, 

Çekoslovakya m.,,.eıcsl AvrııP' 

devletlerini iki bakımdan nlfil<"' 
der eder: 

ı- Ekalli7etlerln mukadderall 
bakımından, 

2- Alman7aııın orta Avrupa • 
da hegemonya kunııası bakımlll" 
dan, 

Ekalliyetlerin mukadderatı h" 
kımından meııele o derece ebeıP' 
miyetli değildir, Çekoslovakya • 
nın bu noktada mümkün oldutf 
kadar ileri gitmesine her devlııl 
taraftardır, İngiltere ve Fran.,,. 
Çckoslovakyaya bu yolda tavsi
yelerde bulunmuşlardır. Batı' 
Time• gibi İngilterenin nüfttılıl 
bir gazetesi, Alman ekalliyetinlft 
Çckoslovakyadan ayrılarak Al • 
manyaya iltihakına taraftar Y" 
zılar yazmıştır, 

Fakat Almanyaoın, ekalliyet ' 
!eri himaye perdesi arkasına bit 
hegemonya siyaseti gizlernetlı 
büyük küçük bütüv Avrupa de1• 
Jetleri için bir endişe mevzuu ' 
dur, 

Fransa vo Sovyet Rusya, Al ' 
manyanın hegemonya peşinde ~ 
duğundan emin rörünliyorlar ~ 
Almanya 21 mayuta Çekoslovail' 
yayı tehdit eder bir vaziyet ald 
almaz, İngiltere de buno inaııırıd 
gibi göründü, Üç büyük devleti• 
kırk sekiz saat için Alman~ 
karşı müttebid bir cephe t 
etmelerinin sebebi budur. Bu cd' 
be birliği karşısında Almanya ı:.• 

riledi, 

Hegemonya ikinci derec...ı..ııl 
devletlerin de itine elvermez. il' 
sasen Avusturyanın AlmanyaY' 
iltihakından sonra orta Avnı~ 
da temin ettiği nüfuz muvazene~ 
hayli sarsmıştır, Bu nilluzun arlo 
masını, Romanya da, ve hattA ~ 
cariıtan ve Polonya da isteme• • 

Jer, Almaııyanın Çekoslovak)"• ' 
daki Alman ekalliyeti bakkıııll' 
takib ettiği siyaseti, on dol;.uııJll' 
cu asrın ortalarına doğru, çarıl 
Rusyasının Osmanlı imparator • 
luğundaki ortodokslar hakluıııl' 
takib ettiği aiyasete benzeteııl,I 
vardır. Malı'.imdur ki Rusya, ot' 
todokslar hakkında çok yakın ıılt 
aliika gösterirken, hakikatte Os ' 
manlı imparatorluğu üzerinde tılt 
hegemonya kurmak siyaseti ta ' 
kib ediyordu, 

Bu siyaset nihayet •mukaddel 
makamlar• ihtilafını doğurdıır' 
zaman, İngiltere ve Fransa, orl~ 
dok•ların hakları \'C salihi ·ı \ 
bahsinde en ileri hadde kadar yt 

• rüdüler, Fakat Rusyanın he!(• 
monya peşinde olduğu anlaşı!JJlcl 
horb yaptılar. On dokuzuncu ,I! 

(Devamı 6 ıncı •ahifemisdtJ 



Spor çalışmaları 
Spor işlerimiz için 4 senede 
2 milyon lira harcanacak ! 

Her vllAyete bir (spor 
ve Uluda"ğda da türlU 

••hası) , Kop, Elmada§. 
apar tesisatı yapıhyor 

Sporun memlrketimizde team_ 
müm ve iııkİ.:iafı ijin Bilyük MJL 
let Meclisinin son toplantısında 
kabul edilen kanun, gençlerimiz 
ve bütün balkımu tarafından bü
yük alaka v.: seviçle karşılanmış.. 
tır. 

Diğer taraftan k3nunun emret
tiği hu.swıların tatbikine başlanıl
ması için hazırlıklara geçilmek 
üzeredir. 

İlk faaliyet, 4 seneye taksim o
lunmuştur. Evvela spor sahası ol
ınıyan vilayetlere muhakkak bir 
spor sahası yapılacaktır. 

Şi.mdiye kadarki mesai ile vila
yetlrden Afyon, Aydın, Bursa, 
Diyacıbakır, Edime, E<Uiz, Eski
şehir, İzmir, Karşıyaka, Kastamo
nu, Kırklareli, Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Manis-ı, Muğla, Samsun, 
Adana, Sivas, Tekirdağı, Trabzon, 
Zonguldak. 

Kazalardan: Bandırma, Ayva-

!ık, Nazilli, Eyüp, B~şiktaş ve ay
nca Fenerbahçe, Mlx:idıye köyü 
gibi yerlerimin sahaları alınmış
tır. Bunların beynelmilel teknik 
ölçülere uygun olarak hazırlan

malarına başlanmıştır. Şimdiye 

kadar bu bir yıl zarfında yani 
1937 - 1938 seneleri arasında sırf 
bu sahalar içinde sar!etliğımiz pa
rala.rm miktarı ~15 bin liradır. 

Bu yerlerden baııka Kop, Elma
dağ, Uludağ ve daha bir çok dağ
larda kış ve kayak evleri türlü 
spor tesisatı yapılacaktır. Bunlar; 
iki milyona baliğ olacak bir mas
rafı istilzam etmektedir. Bu mas
raf dört seneye taksim edllecektir. 
Dört sene sonra bu vilayet ve ka
zalarda yüzme havuzları, tenis 
kortları dahil olduğu halde tam 

teşekküllü spor sahaları tamam
lanmış olacaktır. Bu meyanda di
ğer yerlerde de spor sahaları ha
zırlanmağa başlanacaktır. 

Halk san'atkarları arasında ------------ ·-· _____ ..... 
Bütün azaların mecburi 

ğu bir günde 
vazife başında @ldu

k@ngre yapılır mı ? 

8an'atklr Na,ıd tulQat ertlstlerlnln dilek ve 
arzularını te&blt ederken kimsenin tanımadığı 

bir tetekkUI peyda oldu 1 

Bugün Beyoğlu Halk Evinde bir 
kısım tulüatçılarm tanımadıkları 
(Tiyatro sanatkarla~, birliği) ve 
geçen hafta ekseriyet olmadığı için 
yapılamıyan kongresini aktede
cektir. Bu cemiyet işinin ihtilaflı 
olduğu, Halk sanatkarlarının, 
kendilerini bu teşekkülün temsil 
edemiyeceğinl ısrarla ileri sür
dükleri mal<lmdur. 

Bir senedenbe.-i faaliyette bu
lunduğu halde bugün yeni kon_ 
gresini yapacak olan (Tiyatro san. 
atka.rları birliği) başta sanatkar 
Naşit olduğu halde kimse tarafın_ 
dan tanınmamaktadır. H~lbuk! 
bu kongre ile cemiyet resmen te
§ekkül edeceğini iddia eylemekte. 
dir. Geçen pazar apılan tolantıda, 
bir gazete halk sanatkarlarının 
lhimayesi için İstanbula gelen Ra
şid rızanın da -bulunduğunu yaz
mıştı. Halbuki bu münasebetle 
malumatına müracaat ettiğimiz 
halk sanatkll.rlannın üstadı Naşit 
§Öyle demektedir: 

- •Raşit Rrza, İstanbulda mev
cud bütün arkadaşlarla temas etti; 
dileklPrinl yazsınlar, bunları 
topla bana ver• dedi. 

Beyoğlu Halk Evinde yapılan 
toplantıdan kendisinin haberi bıle • 
yoktur. Biz Raşit Rıza, Behzad, 
Şadi ve ben geçenlerde toplandık, 
Halk sanatkarlannın himayesi yo
lunda yapılacak lşlerf kararlaııtır 
dık. Yoksa bu cemiyetten ve faalı_ 
yelten kinısenin haberi yoklar. 
Pazar günı.i kongre yapmak, tah
mln edeceğiniz gibi manalı bir ga
yeye matuftur. 

Malümdur ki, Pazar günleri bü
tım heyetler gündüz temsilinde-

dir. Bu yüzden kimse gidemiye
cek, nizamname mucibince ekse
riyet olmasa bile intihap yapıla
cağı için yine ayni adamlar ış başı 
na geçecekler, kendi kendilerini 
seçecekler demektir. 

Pazar günü bütün tiyatrolar fa_ 
aliyettedir. Herkes reyini kulla.. 
nllibilmesl, üktlmetin bu sanatkar
lara elini uzattığı bir zamanda 
kendilerlni temsil edecek iyi bir 
cemiyete sahip olabilmelcrıni te
min lçin kongrenin adi bir günde 
yapılması doğru olur. 

Amele ve 
Usta 
Aranıyor 

Mahsul zamanının yaklaşması 

münasebetile İstanbulda çöpçüler 
ve bazı seyyar satıcılar gil:ii kÖY.
lüler ve İzmir, Zonguldak gibi şe
hirlerimizde de; bir çok ameleler; 
ijlerinl bırakar;ık köylerine git
mişlerdir 

Bu sebeple açılan yerlere yeni 
ameleler aranmaktadır 

Ezcümle İzmir vilayeti;; dün; 
vilayetler meyanında vilayetimize 
de baş vurarak şc>hirde fuar ve 

yol inşaatında çalıştırılmak üzere 
amele ve ustaya ihtiyaç olduğunu 
bildirmiştir 

Arzu eden ustalar ve ameleler; 

İzmır belediyesine müracaat ede
rek iş bulabilirler. 

Ayni veçhi!e, Zonguldakta: bazı 

madenler için de; işçi aranmakta
dır. 

~ONlbCM r---:- YAZAN 
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O da; •rahatsız <'derim. vad"nde 
bu.undu. 

HakTkaten siuünde durdu. Bir 
gun babamı zıyaret etınış. Bu zi
yar~t onları b:ribiri~2. ya~ ut ba
bamı ona biraz daha yaKlaştırmışl 
olacak in. bu akşar .. için babam 
evr yemeğe davet etmiş. 

Bu akşam bize ! emeğe gelece
ği 1 ıberıni bir n·ujde gibi klr
şı'adı;, .. 

GlınduZden bab•ır.a uğramı§. 
Ber . r geldıler. 

T• ,,.. isi, bıüıasını. Sanihayı ça
ğrmştık 

tl'ç genç k•zın zcv Ki bir araya 
gelince ne olmaz; bahçeye enfes 

bir sofra hazı.,Ja:nıştık. 

Babamla Tomrisin babası ye -
mekten evvel birkaç kadeh içti _ 
!er. O içki kullanmıyordu. 

Tomrisın babası onu İstanbul
da iken tanıdığında ısrar ediyor
du. 

- Hatırlıyor musunuz Beye 
fendi; sizinle tanıştık. İmkanı 
yok, hafızam ben, aldatmaz. Kuv_ 
vetle eminim ki Tnnaşın meyha
nesinde zati illilcrine takdim e -
dJmek şerefin, kazandımdı. 

Ragıb Hulüsi Bey arasıra tek

rarladığı bu iddclyı g\ilümsiyerek 
d.nliyor: 

- Yanlışınız var.. her halde 
benzeti,vorsunuz 

Cevabını veriyordu. 

Polis mektebine 
Girmek isfiyenler 
Çoğalıyor! 
Te9rlnlevvelde 52 inci 
devresine bat.ırecak 

olan bu mektebi bnlren· 
lere 20 llra asli maat 

verllecak 
Brşiktaşta Yıldızdaki polis oku

lunun 52 inci devresine stajyer a
lınacağını yazmıştık. Her şehirL 
mizde Emniyet Müdürlüklerine 
müteaddit gençler müracaat ede
rek bu mektebe yazılmak istedik
lerini bildirmeğe başlamışlardır. 

Yüksek şeref taşıyan ve Cüm
hurıyet içerisinde çok kıymetle
nen zabıta teşkil~tımıza Lise, Orta 
mektep tahsili gören ve yabancı 
dil bilen gençlerimiz tercihan ka
bul edilmektedırler. 

Kayit muamelesine şimdiden 

girişilmekle beraber; mektepte 
derslere teşrin evvelde başlanıla
caklr. 

Her yolda istikballeri düşünü
len ve temin edilmekte olan bil
gili ve vrlmli gençlerimizin de
ğerli zabıta teşkli'ıtına dahil ola
bilmeleri şayanı memnuniyet gö
rülmektedir. 

Lisan bilen gençlerimiz tercihan 
kabul edıkceklerdir. 

Polis mektebinden mezun olan
lara ilk defa 20 lira asli maaş verL 
lecektir. 

* İlk okul öğretmenlerinin de 
umumi müvazeneye alınmaları 

tedkik edilmektedir. 
. 1k t" * Ankara Ismetpaşa ız ens ı-

tüsü müdürlüğüne Beyoğlu akşam 

kız san'at mektebi müdürü Ba

yan Ayşe tayin edilmıştir. 

*Dün şehrimizde sütten ıkı ki
şi daha zehirlenmiştir. 

Bir de Türkçe kursu 
Basın birliği kanunu, gazeteci •. 

ler için birçok dilekler vadediyor. 
Kuvvetli gaıetc mües"e~clf'ri. 

olursa Türk matbuatında da inşa-. 
allah ideal kuvvette , .• refahta. 
elemanlar olacak. 

Ga.ete sahibi kazanacak,. mu
barir kazanacak, sigortalar, teka
ütlükler, yüksek refah şartları te

L'SSils edecek, bügüne kadar gelen. 
ıstırnblı sahnelerden iz. ve eser. 

kalmıyacak. Basın Birliği bütün 
bu güzel vailler arasında mubar-. 
rirlerin daha çok olgunlaşmasına 

hız vermek iç.in, kurslar açmayı. 
da vaad ediyor. muharriri isteni

len hedefe ulaştırmış ve ula~tır
makta bulunan bütiin bu tedbir

ler arasında açılacak kursa en 
bıışta bir müderris ilavesini iste
mek de bilmem bizim hakkımız 

olur mu?. 

İstediğimiz bu de,., adına: 
.- Türkçe ... 
Dediğimiz derstir. Doğru yazı 

yazmayı, doğru söylemeği temin 

edecek ders. Zira, bazı gazete
lerin ve bazı muharrirlerin yazı
larında ve koydukları ser levha
larda öyle garip şive, gramer ha

taları görüyoruz ki, bunu istemek
te kendimiz için bir hak tasovvur 
ediyoruz. 

Muharririn, en başta bütün hak
ları kurtarılan ve korunan muhar
ririn ilk meslek malzemesi: 

- Türkçedir!. 
Türkçeyi bi!ıneyen muharririn 

ne kazanç, ne okuyucu yoksullu

luğunu ise ne kanununun, ne bir .. 
liğiıı gidermesine imkan yoktur. 

Müreffeh muharrir, refabtnı 

kendi liyakatilc yaratan hiivi -
yettir 

Geride kalanlar hep vasıtadır. 

BÜRHAN CEVAD 

Her Halkevi bir kiitübhaneye sahib o!uyor 
--· ----
Yeniden 
de kitab 

bir çok 
sarayları 

Halkevlerin
kur~ıldu 

Şehrimizde mevcud tekmil 
cHalkevleri• nin birer kütübba -
neye sahih olmaları için başlanan 
çalışmalar neticelenmıştir Ez -
cümle Fatih ve Kadıköy Halkev
lerinde birer klıtüphanc tesis O

lunmuştur 

Fatih Halkcvı kitab sarayı en 
yeni usullere uyularak hazırlan -

Düşünmek !iızımgdırse. içkı 

kullanmıyan bir adamın meyha
nede ne işi olabilırdi? Lakin bu 
ısrar da tuhaf -l~ğil mi idi? 

Tomrisin babası, kendisine mu
harrir, hatta bir gazctenın müdü
rü olarak takd;m edildiğıni söy
lüyordu. 

Suad. meslekten çekilmiş bır mu
allim olduğuna göre Tomrisin ba
bası yanılmıyor demektir Maaha
za bu tahminin onu sıktığını fark 
ettim. Ve üzerinde durdum. Yok
sa hakiki şahsiyetmi saklıyor mu 
idi? .. 

Yemek çok neş'eli geçti. 

O az konuşuyor, daha ziyade 
dinlemeyi tercil1 ed•yordu. 

Benimle yakından alakadar ol
ması Saniha M Tomrlsin gözı.in

den kaçmsmışlı. Tahsilimin dere

cesini, hangi mekteblerde oku -

duğumu sormu~t;,ı. Hınzır 'f.ım

ris kulağıma eğiliyor; 

mış ve her gün sut 14 den 21 e 

kadar herkesin faydalanmasına 

açılmışır 

Resmiınız. Fatih Ilalkevinin ye

ni kütiıphanesinı her akşam dol_ 

dura nkalabalık geçlerden bir 

grupu mütalea esnasında göster

mektedir 

_ Oh, gözün ayd:n. abayı yak

tı galiba!.. 
Diye takılıyordu, 
Yemekten soma kahveleri içer

ken bir edebivat münaka~asına 

daldık 
Muharrirlerden ve romanlar -

dan bahsediyorduk Ona. bol bol 
okuyorum. dediğini hatırlatarak 
en çok hangi muharrirleri ve han_ 
gi eserlerı sevdiğını sordum. 

_ Hiç bir terc;iı yapmam. eli
me ne geçerse okurum! cevabını 

verdi 
Suad Sadinin rı manlarmı nasıl 

buldui,>unu sordum. Dudaklarını 

büktü: 
- Garıbdir, İlhan Hanım .. ben 

bu muharririn p~~< az kitabını O

kudum. En son çıkan •Bu da bir 
aş'k masalı• isimli romanı için en 

iylsı, en kuvvetlisi diyorlar Hal
buki ben hiç beğenmedim. Bir • 
hayli sakat tarafı var. Siz nasıl 
buluyorsunuz? .. 
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Şehir meseleleri 

Gürü tü ile 
dele etme i 

•• 

• z 
- Sakaba'I: ı p rk 

Evvelkigt.·co doıı;ı; : ~J rnmuıı 
kutlukJı.k. ~ölır, ; .. ,.._. Ja donn
non gin1itcı-i.n deai.L1eki pırıltı. 

!arını gL·ç vdte kııdar se) rl'llİ. 

Satıcılar 
gürültü 

nara atarak, arabalar· 
ederek halkzn istira

Ben dA Llhlın >cınt halkmı gihi 
cvianden 1_;ıl.arı11k donarıma \e hay .. 
ram } ap:-tıı denizi görınek içın ci. 
hanci%' )'angın yerin<' gittim. Ora
da Sakabaşı denilen bir yer 'ar ki 
Marıuarayı hiç bir yerdf'n görü. 
lenıİ.)·ttek kadar 8\'U<'Unuu İ\·ine 

alıyor. 

halini bozması 
Geçenlerde gurı.i ltüy le müca -

deleden bahsetmiştik. Son zaman
larda bu mücadeleye ehemmiyet 
verilmiyor. Kadıköyünde Mühilr
darda oturan bir o:.uyucumuz -
dan aldığımız bır mektubda şu sa
tırları okuduk. 

- Heı· sabah saat yedide, ka -
punızm önünden bir araba geç -
mektedir. Arabanın telıerlekleri 

demirden olduğu içın her geçtığl 
sokakta büyük bir gürültü çıkar
maktadır Bu güriıltünüıı yüzün
den uyumak mümkün değildır. 

Halbuki bu saatlerde, seyyar sa -
tıcıların nara atmaları yasaktır. 

Fakat demıı, tekeleklı arabaların 
çıkrdığı gürültü, bcı nara sesin -
den daha az değildir. Demir te
kerlekli bir araban>n, bütün ma
halleyi uykudan uyandırmağa ne 
hakkı var•• 

Bu satırları okuduktan sonra, 
sayın okuyucumuza hak verdik. 
Fakat şehirde gürültüye sebebi -
yet veren demir tckerkklı nra -
balar değildir 

GRAı'10FON SESıHDEN KAÇAN 
BİR PROFESÖR 

Gcçcnlerdt> bu semtlerde otu -
ran bir profesör ı,'Tamofon neşri
yatından dolayı, bulunduğu evi 
terketmiştir Crt·eeleri evinde ki
tab okumak mecburiyetinde olan 
bu profesör yanıba1ında bulunan 
bir kahvenin pliıkhrında11 pek ra
hatsız olmuştur Sabahtan ak -
şama kadar aynı havaları çalan, 
kahveci, nihayet profesörü ma -
halleden kaçırmağa muvaffak 
olmuşlur 

ÇOCUKLAR VE GRP.MOFO~ 

Mahalle araların.da. hangi saat
lerde grrunofon ç•lınır' Bunu da 
belediye dairesı l)ır taJimatııa -
meyle tesbit ctmeJldir Halbukı 

bir kahvecinin sabahtan akşama ı 

kadar ayni plakları çalaı ak, hal
kı rahatsız etmesine hıkkı yok -
tur. Bu lüzumsuz gramdan neş -
riyalı, halkı, r.:.!zi!tt n soğutmağa 1 
da sebeb olmaktadır Açık saçık 

halk şarkılarırın mahalie arala -
rında çal nması dı, çncukların 

terbivesile de al!ı'<a<hr l:cr işi r. 
Küçük ~-ocııklar, bu şarkılar.:1 

içındeki açık saçık ra"'lleler p~k 

mükemmel bir surette zaptE'mek
tedirler 

Şüph<'sız ki m'1Z k kultı1rü ÇO-

cukların terbiyesine en bfıyuk 

hizmeti ifa eder bir vasıtadır. 
Halbuki kahvecılE:r n gramofon -

ları yüzünden, ~ocukknn terbi -
yesı bozulmaktadır 

Sinemalara küçük çocukların 

girmesini yasak eWk, FakPt evi -

nin penceresinden bakan bır ço

cuğa. bu aÇlk saçık ~arkılan din

letmemek için ne yapmalı 1 

Benim, Suad Sadıniıı eserlerini 
ne kadar çok s~vd;ğimi bilirsin! 

- Çok beğeniyorum! dedim. 
Güzel yazıyor, lnvrak bir üslubu 
var Sonra menul.ırı daima ha -
yattan alınma. 

Güldü Bu öyl~ b·r gülüştü ki, 
manasını çözemedim. 

Zevkimle alay mı ediyordu. 
Yoksa. üs!Obunu kıvrak, kale

mini realıst bulduguma mı gül -
müştü? 

Geç vakte kadar neş'ell bir va
kit geçirdik. 

Bir aralık, kaşla göz arasında 
ona şu suali sordum: 
- Suad Bey, gerek çiftliğe geldi
ğimiz zaman, gerekse konfcransı
nızla üzerimde h~sıl ettiğiniz bir 
lntıba var 

Öyle zannediyon;m ki, sizin 
bllyle yalnızlığı, sesslzllğl, sükO. 
net! tercih ed!ş'nlz, yaradılıştan 

değil de, arızt. siz! bazı h!diseler 
böyle olmıya ııevketmişe benziyor. 

doğru de ğildir · 
OTOMOBİL KORNALARI 

Evi otomobll bekleme yerine 
yerine yakın olan bir kimsenin 
uyku uyumasına imkan yoktur. 
Bazı şoförler, mütemadiyen kor
nayı öttürmekten zevk alırlar. 

Halbuki bir zamanlar bu, y.ısak 

edilmişti. Lüzumsuz yere korna 
çalmak suretile halkı rahalslz e
dip şoförleri cezalandırmak müm
kün değil mı"! 

GÜRÜLTÜ ILı:; MÜCADELE 
ETMELiYİZ 

Gürültü ile mücadele etın<k i

çin, yukarıya birka~ misal yazdık. 
Gürültüye sebebi) il).. veren hiıdi
seleı· de yalnız bunlardan ıbaret 
değıldir Satıcıların nara atması, 
arabaların gürültusü ve saıredir 
Bütüıı bunların önune gt.'Ç ı1{'k i
çin belediyenııı sık. tedbirler aL 
ması lazımdır. Çünkü evind ra
hat rahat ve sakin bir hayat ge
çirmek istiyenler.n, gürültüden 
uzak yaşamalan lazımdır. 

Demir tekerlek'ı bır arabanın 

yüzlerce kişiyı uykudan uynndır
mağa hakkı yoktur. Umumi ıstı_ 

rahati bozmak b ~ beledıye cılr - i 

müdür Bir arabacının bu cürmil 
işlemes•:ıe göz yummamalıyız 

il. A. 

Sakabaşı hıncalıın~ idi Teı.adilf 

ettiğim bir bildiğe: 
- Ne kalabalık? dedim. o: 
- Burası her ;J.şam höJll'dir. 

Bu kalabalık bu akşam gerçi de
niz bayraıru ~eyrcln1eğC' geln1iş 

aıruı, başka akşamlar buraya ha
\·a alnı.ak için, en güzt'l yerinden 
İstanbulun alı.şanunı seJretmiye
gelenlcr bu kalabalıktan daha az 
değildir. Adeta burası bir mesire 
olmu~tur. dedi. 

Dün akşam tekrar Sakalta~ına 
gittim '\-C (İvar halkından bir ak. 
·am evvel bıraktığım a) ni kala
balığı olduğu gibi yerlere otur
muş. limanı scyrcdiJorkcn bul
dum. Ve kani oldum ki burası hlr 
park daü.,,ılası içindedir 

Zira bliyük yang-tndan sonra is. 
tanbulun en mamur bir kfi~<·si ha. 
linl• ~elrnı~ olan Cihangirin hnlkı 
yaz ak~mlarını evlerinde kapa
narak geçirmek istcmi)·or. ()na 
Sakaba'1nda sedlcrl<· vürudl' ııe

tirilmiş, arklarla, 
süslenmi biT park lıl'"CIİ\'t• etmek 
liizım geliyor 
Şehir planını l apanlaruı gıinrş 

batmak ü:ıere iken bir okşauırık 
Sakabaşına kadar ihli~·arı 1alımet 
etmeleri ki.fi gel<·t·ektir ... aıuyo. 
Ve chrin ihtiyaçlarını masa ba-

Dah ili talimatname ~ında düşünmenin doğru olmadı-
• • ğı kanaatini besli)'OTU7. 

Yapmıyan ış yerlerıne HALK FiLozoı<u 

Mühlet !.. !Birimizin derdi 

6 aylık bir müsaade Fatih kaymakamından ı 
·ıd· 

1

1 bir rica 
verı ı .Faııhıe Karaman caddesı No. 

İş kanu~una ek olarak hazır- F de oturan O.s:ma•ı r .ıan i 
!andığını ve Buyuk Mıllet Mec.. simli btr kariinıiden ıı uıg, a 
!isinde kabul edildiğıni haber ver_ 1 mektııbda ezcuınk §<İyle ı!en.1-
diğımiz yenı k·.nurıun muvakkat mektcdir: 
maddesi; heniiı müesscoelerine a- Muhterem gazeteniz varıtn. 
id bir dahili talinıatnama hazırla- sile TerkGS çeşmekrı ilk ko • 
mamış olanları alakada• etmekte- nulduğu zaman mahallemizin 

d.r: Karaman cad:l ~ ortasında 
Bu maddeye gor<, yenı kanu- tarihi Sakızağ:ıcının dibıne bir 

n<l-'1 neşrı tarihıne k.ıdar, ış ka- terkos çeşmesi konulmasını ~ 
nur "1lıın :!9 ncu maddesi mucı- temiştik. Gawtede yazınız üze. 
bu.ce; dahili tallmat.ımclcrini sa- rine Fatih Belediyesi tarafın-
1.'ih yettar makam.ar.ı henüz tev- dan bu tarihi ağacın dıbınl ge-
d. etmemış olan ı~ v.:reı.lere, bu lip yazdılar. Bununla kaldı, 
muamclelerınin ikm 1. çın bır de- Bugüne kadar bekledik ise de 
faya mahsuz olmak uzere; yeni- hiç <bir emm:ırc görülmedl. Bu 
den 6 avlık bir mühlc t 'V~or.Jmiştir. günlerde yine.. muhterem gaze-

Bu k~nununun neşrinde evvel tenizde İstanbulun muhte111 
salahiyettar makamlara verılmiş •erlerine sular ldarrsi tarafın. 
olup da; heniız muameleler, ık- dan 150 kadar terkos çcşmesı 
mal edilmemiş olan dahili tal.mat_ konulacağı yazılmasından b.ı 
namele dahl; 6 ay içinde; Y• tas- isteği tekrar gazeteniz vnsıt •-
dik edilecek veya bunların; red sıle makamına arzctmenızi ç >k 
sebeplen; iş verenlere bildirile- rica !'diyoruz. 

cektir. Şöyle ki: ç 'm. istediğım.z 
Bu kabil kendcı.nc ıade olunan mahal, Karaman caddcsının üst 

talimatnameleri; müessese sahip- başında dört ana horu~arı '.ır-
rak ayni makama yeniden Vel:e- dır. Mezkur ağacın d•h. kuçülı: 
ceklerdir. bir meydancık t• şk ' etrwkte-

-· .. - . . dir. Karaman caddcsını,ı alt 

Lfıf arasında ve konfcrans;;zda tarafı Fatüı Kayn'akamlığ'. yu-
hemcinsinize pu kfazla hücum e- karı tarafı FaLh Askerlik şube-
diyorsunuz ve ettiniz. Sizde bu si, diğer c~dde Arslanhan<' ve 
derece kin ve nefret hasıl (den Mıhcrlardır. Mıhcı1 w cnddesi, 
sebebleri insan gayriibtiyarl öl:- Atpazarına, Aslanhan isı Fa-
renmck istiyor. İnsanlar bu derece tih tramvay dur.ığın;ı gider. 
fena mahlüklar mıdır? Bura.da, Fatih hazrellerirı n c-

Yüzüme dikkatle baktı. Kaşları şi Nakşidil Hamını:. tarihı tiır-
besi vardır. Bunun sebili ve 

bir parça daha ~atılmıştı: 
çeşmeleri şimdı kapalıdL, Çeş-

- Beni sükünete. sessizliğe, me ıstcdiğim'z mcvklin etı · fı 
yalnızlığa çekip götüren sebebler crbaasmda beş yüz mctreve 
kabili izah değild;r Şunun için kadar h.ç bir çeşme olmadı -
değildir ki, bazı '.nsanııı kendisine 

ğından mcvk!!mizd~ parasız su 
has sırları vardır, bunlar, her me- ~ bulmak imkansızdır. Sakabrın 
rak edene açılacak kadar anonim 

nazma dayanamamakl.t bera -
değildırler. İnsanlara gelince .. bu ber burda mes;..tln biz f k'r o-
dcr!'ce fena veya bu c!erccenin Üs- hal! yevmiyt' s:ıkal~ra ıo kuru 
tünde iyi midirler, bunu bilmem. ı;u par:ısı öd~m kten de 6cızlz 
Muhakkak olan bır şey Yarsa, Yalvararak lstiyornz Yuk ·rıy 
güngünden fcmılaşıyorlar yazılan yazıda bir ırüba!aba 

- Niçin acabJ? varsa bizi reddetsinler Bura 
- Medenilcştlk!c iç n!.. bir çeşme konuln ,1k sur • 1 
- İnsan meden!leşt•kçe fena - bizlerin susuzluktan kurt· ı ıl 

!aşır mı?. mamızı .muhterem Fa~ Kuy-
(Deuını var) makamından hilrmctl rıcıı e-

di.YOT 1Z. 
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lngiltere hükumeti; tayyare topları hakkında 
Çurçilin damadının sözlerinden sonra .. 

Müh!m planların nasıl saklanacağını 
düşünmektedir. 

İngiliz politika aleminde son 
aylarda çok dedikodu ol.::!u. Çem
berliıyn hüki.ııneti birhayli sadme
fore uğradı, fakat Başvekilin şah
siyeti kabineyi yerınde tuttuğu 

gibi şimdide nsonra do tutacak 
görünüyor. Kabinenin zaten mu. 
halif olanları bir taı afa bırakıl -
dıkta =nra d:ı muhafazakarlar 
içinde Çemberlayn hükumetine 
hücum edenler eksik olmadığı 

k><; zamandır anlaıılıyor. Şiddet. 
.ı hücumların hangi vesilelerle 
yapıldığını hatrrlatmıya lüzum 
v~r mı? Evvela İspanya meselesi 
vor. İngiltere fabrikalarında ya.. 
ı • ntayyarelerin yctiştirileme -
d·gı ileri surülerek bu hava inşa. 
at nı hızlandırmak keyfiyeti var. 
Bunlar ,İngilterenin harici poli. 
tikasına ve si' ihlanma siyasetine 
taallık ede nm"sele!er. Dahilde 
de daha başka ışler var. Zıral, ik
tısadi ışler gibi.. 

v 
J 

Bahsi daha uzatmadan şunu 

h tır !atmak lazım: İngil terede 
b...cgünkü milli hükumetin dayan. 
d;jı muhafazakar fırkasının ileri 
gelen adamlarından eski Harbiye 
Bahriye ve Maliye Nazırı olan 

. Çurçil, Çemberlayn kabinesine 
rcı.i'ıim meselr'.erdo muhalefet 
gostermiştir Parlamentoda bu 
mcb'usun itirazları, tenkid nu -
tukları az değildir. Geçen hafta. 
!ar silahlanma meselesi mevzuu 
etrafında giriştlğ. münakaşalar, 

matbuat ile olan n. atı da gün
lerce sürmüştü. Çorçilin genç bir 
oğlu vardır. O da parlamento ha.. 
yatına girm~. yetişmektedir. Blr 
de genç damadı vardır, meb'ııs -
tur Sandis ismindeki bu genç 
meb'usun geçen gün çıkardığı 

mesele, az dedikodulu olmadı. 

Yeni gelen Londra gazn•e!Prinde 
buna dair verilen tafsilat okunur. 
iken bir meb'usun müddC'iumuml 
tarafından çağırılması, kanunun 
maddesi gösterilere'.< kendisine: 

Çurçilin kızı ve damadı 

- Dikkat edıniz, bu dediğiniz 
şey yüzünden .ki sen~ hapis ceza
Slna uğrarsınız! denmesi yüzün
den çıkan mesele, İngiliz gazete 
!erini ve nihayet parlamentoyu 
m~l etmiştir. Genç muhafaza
kar meb'us Sandis de İngiltere • 
nin yapılmakta olan müdafaa va
sıtaları kafi olup olmadığını ted 
kik etmiş, kayın babası Çorçil gi. 
bi Çemberlayn hüki.ıınetini belki 
de müşkül bir mevkide bırakma
yı düşünmüştür. İngilizler, İngiL 
terenin tayyare hücumlarına uğ 
raması ihtimali karşısında çok 
hassa sdavranıyorhr. Onun için 
mesela hava lı,ücumlarına karşı

koymak için çeşit çeşit toplar ya. 
pılıyor. Meb'us Sandis, bu topla
rın kilfi olmadığını tedkikatı ne. 

ticesinde öğrendiğini yazarak bir 
sual takriri hazırlamı~tır. Fakat 
daha evvel bu takririn bir sureti 
cevab verecek o-lan Harbiye Na
zırına yollanmıştır. Çok geçme -
den meb'us, kendismin müddei -
umwni tarafından davet edildiğL 
ni görmüştür. Müddeiumumi, ken
disine sormUli: Tayyarelere karşı 
müdafaa toplarının kiıfi olmadı

ğı hakkındaki malUmatı kimden 
almıştır? Meb'us bunu söyleme
miştir O zaman müddeiumumi 
bir kanun çıkararak meb'usa, bu 
kanunun 6 ncı maddesini göster. 
miştir. Kanun, dev!etin esrarını 

muhafaza kanunudur. Altıncı 

maddeye göre, devletin esrarına 

dair duymUli olduğu bir şeyi ne
reden öğrendiğini saliihiyetdar 
makamlara bildirmeğe mecbur -
dur. Bunu haber vermiyen kimse. 
kanuna muhalif hareket etmekle 
takibata uğrayacaktu. Bu da iki 
sene hapse kadar çıkmaktadır. 

Meb'us öğrendiği malUmatı ne-

reden aldığını söylememiş, mud. 
deiumumini;, yanından çıkmıştır. 
Fakat hi\dise, tabii duyulm\lli, 
millet vekili olan bir meb'usun 
tedkika yaparak öğrendiği mese
lelerden dolayı takibata uğraması 
şeklinde tefsirlere girişilerek de
dikodu büyümüştür. 

Biraz sonra genç meb'us yine 
müddeiumumi tarafından çağırıl. 
~tır. Bu sefer kendisine şu 

tarzda izahat verilmiştir: 
- Maksad sizi tehdid etmek 

değildir. Maksad, kanunun böyle 
bir maddesi hakkındı;. size iza'lı.at 

vermekti. Başka türlü anlaşılma
sın ... 

Mesele bundan sonra yatışma
m~, daha büyümüştür. Çünkü bir 
meb'usun sıfa ve saliihiyetine, 
millet işlerine dair parlamento 
haricinde malumat edinmesine 
taalluk etmektedir. Bunun üzeri.. 
ne meb'us bir takrir vererek Baş. 
vekilden istizah i~in bir takrir 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Heyheylerle, hayhaylarla oyalayıp sabaha çıkart_ 
mak lazım! Halbuki, Ferhunde bunu yapmıyor, 

~ ';k'i düşı.inüyor, gündüzki sahneyi düşünüyor, 

I rıinde canlandırıp canlandırıp sonunu getire _ 
med.ğl geceyi düşünüyor! Daima böyledir: Aşk 

hakikat olduğıı zamanda değil, bir hayal gibi mü. 
temadiyen bizden uzaklaştığı anlarda daha çok 
sevilir. Aşkın hüviyeti budur, manası budur, kara 
sevda buna derler. Ferhundeye bakışlarını bir baş. 
ka alemin nazarlarına düğümleyip kendinden geç
tiği bu anlarda: 

Edebi Roman 
No.33 

- Su ver., 
Süt ver .. 
Demek; 
- Kahve isterim ... 
Sigara isterim ... 

Diye söylenmek kadar, abes hareket tas•' .ır 

olunam1z. Fakat, bir hasta kendi eleminden, .rendi 
ıztırabından, kendi derdinden başka ne düşünür~ 
Herkes ölebilir. Kendi yaşamalıdır .. Hastanın man
tıki budur. Hasta, demez ki: 

- Bu kız gündüz bır başka k1dına bırakıp ya. 
nından çekildiği erkeğin şimdi hangi kadının koy. 
nunda oldugu~u düşünüyor! . 

Hasta, demez ki: 
Bu kızın elem hakkıdır Aşk oyunlarında ilk 

feragat en kat'i maP,lub yl'tt,r . 

Hasta, demez ki: 

- Dş ve kalb ağrısı sızıların en berbntl.dır. 

Hele ikisi bir arada olursa dünyayı cehennem eder. 
Fakat, aşk yarası daha acıdır... Tahammül edile-
- ... z! .. 

Hasta ister ki: 
- Bu kız, hiçbir şey düşünmesin1 benimle be. 

raber uyumasın, inliyorsam inlesin, ağlıyorsam ağ. 
lasın ve sadece ben ne dersem: •evet..• desin! 

Bunun için anlaşamıyorlar. Ferhunda bunun 
için kızıyor. Bunun için ikide bir hastayı tersleyor: 

- Haydi uyu artık ... 
Sütten başka hiçbır şey vermem,. 
Sıgara içemezsiniz .. 

Kahve kat'iyyen olmaz .. 
Dıyor; ne derse başını çeviriyor, kendi kendine 

kalmak, hulyasına dalmak, içindeki feverana karış. 

mak, ncfs ni hüviyetin.n istidadına kapıp koyuver. 
mek ıstiyor Gençkızlık, genç kız hisleri, jtenç kızw 
ııikbeti, geııç kızın serazadlığı ve kini .. 

Ot0m0bil kullanırken 
yanındakini Öpmenin 

tehlikesi 
Yazan: Halil Bedi Fırat 

Londra polislerinden biri, lüks 

bir otomobilin süratle ve zikzak 

yaparak gittiğini görünce moto ·• 

siklete atlamış, az sonra otomo • 

bile yetişmiş. 

Fevzi Cemu çapkın bir gençti. 
Otuz bir çağının son günlerine ka. 
dar hayatı, renk renk maceraların 
acı ve tatlı hatıralarile dolmuştu. 
Çok güzel denilemezdi. Fakat çir. 
kin de değildi. Kumral, orta boy
lu ve tam bir erkek vücudünün 

kusursuz yüzüne başka bir tatlı
lık veren hassas ve derin bakışlı 

gözleri, kadınlar üzerinde hiç bir 
erkeğe nasib olmıyan tesirler ya_ 
pıyordu. 

gitmiş, kimi birkaç gün konakla. ı 
mış ... 

!emişti. Fakat bu izdivac da kır!< 
gün içinde suya düştü. 

Direksiyonda genç ve şık bir ka

dının oturduğunu ve yanındaki 

delikanlıyı öptüğünü görmüş. 

Polls, kornasına basarak genç 

kadını ikaz etmek istemiş. 

Fakat kadın buna aldırma~, 

buselerine devam etm~. Bunun 

üzerine polis memuru otomobili 

durdurmuş ve bir zabıt varakası 

tanzim etmiştir. 

Londra Cürmil meşhud mahke

mesi Miss Meri Vood'i her buse 
İÇİi\ 150 kuruş para cezasına mah. 

kfun etmiştir. 

Elli lira maaşlı bir memurdu .. 

Fakat babasından kalan miras, 

onu, on dört yıldanberi macera • 
dan maceraya sürüklemişti 

Deli gönlü, tıpkı kiralık bir ev 
gibiydi. Yıllarca dört renkli saç

larınnın kıvrımlarında dalgalan

dıran genç kızlar ve kadınlar. O. 

raya uğramışlar. Kimi gezerek 

Konturatsızları birkaç ay içinde 
yerlerini değiştirmişler, konturat 
yapanlar pak çabuk imzalarını in

kar etmişlerdi. Kısaca, çapkın gö
nül.. her kiracıdan bir tamir ya • 
rası alarak yıllarca yıpranmıştı. 

Bir gün hakikate dönen Fevzi 
Cemil, arık hayatını bir intizama 
koymak ve ciddi bir izdivacın 

mukabil sevgilerile macerasız ve 
mes'ud bir hayat sürmek için ev. 

lenmeğe karar vermişti. İdeal e
saslar üzerine kuracağı yuvanın 

hakikaten kendisine eş olabilecek 
dişisini günlrce aradı. Ve bir gün 
buldum ümidile oldukça güzel, 
orta boylu, kumral saçlı, beyaz 

tenli bir dulla evlendi. Onu, ha -

kikaten ömrünün son eşi diye beL 

Cocuğunun ellerini yakmış 
, .......... llllii .... ııımııı:ımııcı:ı .................... ılllliii ............... -

Evladına 
mahkum 

kötü 
edilen 

muamele etti diye para 
genç tayyareci para 

cezasına 

bulamadı. 

Mahkemenin kararı yerinde mi? 
İngilterede bir zamandainberi 

davası görülen gene: bir babadan 
cSon Telgraf> ta bahsetmiştik. 

Londra gazeteleri Parak isminde. 
ki bu genç adamın çocuğunu ter. 
biye etmek isterken yavrucuğun 
ellerini yaktığını yazıyorlardı. 

Çocuk yedi yaşıncıadır. Fokat bu 
babanın anlattığın~ gfü·e annesi
nin akrabasının yanında bı.iyüye. 
rek şımarık bir hale gelmiştir. 

Bir gün annesinın saati ortadan 
kaybolmuş, Parak bunu çocuğa 
sorunca evveli'i 1-ıaberı olmadıP,ını 
söylemış ise de 3onra S1ati alarak 
kendi yaşında bulunan bir kız ço. 
cuğuna hediye ettiğ;nı söylemış
tir. 

Bunun üzerine Parak, çocuğu
na: 

- Şımarık olmak fenadır. Ya. 
!ancı olmak fenadır. Hırsız olmak 
daha fenadır .. \arzmda başlaya -
rak ahliik ve terbiye dersi verme
ğe kalkışmış, kışın sobanın başın. 

da oturarak ona söz dinletmek is. 
temiştir. 

İddia edildiğine göre ateş ha • 
!inde olmıyan, fakat yakacak ka
dar kızgın olan kömürleri çocu
ğuna tutturarak onu korkutmak l 
istiyen Parak, kömiirlen sobaya 
atmasını söylediğini, yoksa onu 
zorlamadığını söylemiştır. Neti. 
cede, çocuk hastahaneye kaldırıl. 
mış, imzasız bir mektubla iş poli
se haber verilmiş ve p,enç baba da 
mahkemeye sevkedilmiştir. 

Mahkemede, Parakın, çocuğu -
nun elini yaktığı sabit olmamış 

ise de çocuğa fena muamele etti. 
ği ileri sürülerek 25 İngiliz lira -
sına, bunu veremediği takdirde 

Yazan: 

Parak tayyare karargahından ayrılırken ... 

bir aıy hapis yatmasına karar ve
rilmiştir. 

Fakat Parak tayyarecidir. İn -
giltere tayyare filosu hizmetine 

girmiştir. Ancak haftada bir ke_ 

re evine gelerek çocuğu ile meş. 
gul olabildiğini, onun için çocu -

ğunu istediği gibi yetiştiremedi

ğini söylemektedir. Oğlunun eL 
!erini yakan baba diye konu kom
şusu, bu genç tayyareciye rahat 

vermemiş, nihayet mensub oldu
ğu Hava Nezareti de kendisinin 
vazif~ine nihayet vermiştir. Pa
rak. gazetecilere çok perişan bir 
vaziyette olduğunu, 25 lirayı bul. 
masına imkan kalmadığından ar. 
tık hapse gireceğini söylüyordu. 
Kendisine, 1 Hazirandan l Tem
muza kadar para cezasını getirip 
vermesi söylenmişti. Halbuki Pa
rak bir ay geçtiği halde parayı bu. 
lamamıştır. 

- Ben de size süt veremem ... 
- Veriniz ... 
- Veremem ... 

- Hastanın bütiln şirretliği üzerındeydl. Israr 
ediyordu: 

- Vermezseniz şiki\yet ederim .. 
- Ediniz ... 
- Ay,. Ay .. Kalbime fenalık geliyor. 
- Biraz susun ve uyuyun ki gelmesin!. 

Etem izzet BENiCE - Sen ne terbiyesiz hizmetçi imişsin?. 

Kadın siniri ... Saman alevi! İkisinin biri birin. 
den ne farkı olur?. Genç kız bu müz'iç, dili uzun 
fikirlerinde musır hastanın taarruzlarını arttırdığı.. 

nı görünce büsbütün asabileşti: 

Hasta, son bir defa 
doğruldu, 

daha karyolasının içinde 

- Bana süt ver ... 
Dedi. Tam Ferhundenin uzun bir muhakeme 

silsilesi tutturduğu saniye: 
- Sonuna kadar Refiki bırakmamalı idim .• 

Çünkü ... 
Bu anda, bir hastanın sözü dinlenir mi?. Ses 

çıkarmadı. Fakat, müz'iç kadın da durur mu? .. Tek
rar etti? 

- Süt ver ... 
Ferhunde fena halde içerledi. Hiddetle 

den kalktı, hastanın yüzüne bağırdı: 
- Nekadar da süt içiyorsunuz efendim? .. 

yarım saat olmadı! 
- Ne Lararı var? .. 
- Çok ... 
- Ben aç duramaın 

yerin. 

- Affedersiniz hanım. Ben hizmetçi 
hasta bakıcıyım. Vazifemi yapıyorum. 

değilim, 

Dedi ve bunun yataklı hususi hasta koğuşunun 
geçti, yatağının üzerine kendini zor attı. Ağlamıya 

başladı. 

İçeride de hastanın, ihtiyar ve müz'iç hastanın 
asabi ve hoyrat hastanın, hastane inzibatına asi has. 
tanın, çarupıntıları, iniltileri, hafakanları çoğald1k

ço çoğaldı. 
Bu ne talihsizlik, ne aksi tesadüfdü böyle?!. 

Nim~t ilk rakıyı 

- Yaşa Refik. 

* içmi!itir. Bir ... Bir daha, 

Yıllarca kadınların arkasından 

koşan ve servetini bu uğurda sarf 
eden Fevzi Cemil, artık hiç bir 
kadına veya kıza para yedirme -
meğe ve onları aramamıya kendi 
kendine söz verdı. 

Elinde son servet olarak kalan 
Suadiyedeki köşküne çekildi .. tıp
kı eski zaman kızları gibi kısme -
tini beklemeğe başladı. 

Birka<; ay, hayatı durgun ve ma. 
cerasız geçmişti. Yalnız yaşıyor

du. Yaz mevsimi gelmişti. O sene 
sayfiyelere akın, he ryıldan fazla 
idi. 

Birsahah güzel bir düşünce ile 
yandı. Köşkün alt kısmını kira. 

ya verecekti. Kendi kendine· 
- Şöyle güzel bir kız veya ka· 

dm tutarsa hem parasını alır, 

hem de gönül eğlendiririm .. dedi. 
Ucuza, pahalıya bakmıyacaktı. 

O gün hemen cKiralık odalar• ka· 
ğıdını kapıya iliştirdi. Ve bekle. 
meğe başladı. 

Aradan birkaç gün geçmişti. Bu 
müddet zarfında beş altı kiracı 

başvurmu~tu. Fakat hiç birisini 
beğenmiyordu. Gelenlerin bazı. 
!arı pek kalabalık, bazıları çoluk
lu çocuklu, kimisi yeni evli, bir 
kısmı da ihtiyar sevdalılardı. 

Ev sahibi hepsine birer bahane 
ile savıyordu. 

Bir pazar günidı. Kapının zili 
üstüse birkaç defa çalındı. Fevzi 
cemil, giylnmeğe vakit bulmadan 
ipekli pijamasile kapıya koştu. 

Beyaz, geniıj şapkalı. balık e -
tinde güzel bir bayanla karşılaştı. 
Gözlerine inanmıyordu. Uğuş -
turdu. Bir daha baktı. Aradığı 

kısmet ayağına kadar gelnılşti. 
- Kiralık odalarınız varmış .. 

lutfen görebilir miyiz .. 
Cknç adam, gelen misafiri bir göl. 

ge gibi sessiz tak\b ediyordu. Aklı 
başından gitmiş, kendisini bir ha. 
yal alemine kaptırmıştı. Odaları 

beraber gezdiler. Bahı;-eye iniyor
lardı. Deni:ııden esen serin bir rilz
gAr dalgasil& kendin& gelebllen 
Fevzi Cemil birden silkindi. 

Kendi kendlne: 
- Söz bir Allah bir .. Para ye • 

mek var, yedirmek yok diyordu. 
Sıra pazarlığa gelmiştl.. fakat 

kendisinde aradığı cesaret ve lruv· 
veti henilz bulamıyordu. 
Çamların altında karşılıklı ha

sır koltuklara oturmuşlardı_ 
Cknç kadın, derin bir nefes al. 

dı: 
- Pazarlık hususnda her halde 

anlaşabileceğlz dedi.. mukabil 
büdceleri sarsmamak şartile clddl 
bir anlaşma lsterlrn. Hem benim 
öyle buçuklu muçuklu hesablara 
aklım ermez. Riyazi katlye iste· 
rim. 

Bayan pek yaman konUliuyor -
du. Hiçbir kadında bukadar taUı 
bir ciddiyet görmemiş olan Fevzi 
Cemil biraz düşündil. Bir iki yut. 
kunduktan sonra: 

- Peki öyleyse, dedi .. ayda o
tuz lira .. üç aylık ta peşin .. 

Henüz sözünü tamamlamamıştı, 
genç kadın bir kahkaha attı 

Çamlıkların sessizliğine baş 

döndürücü melodiler besteliyen 
bu derece kıvrak kahkahan hiç 
bir kadın dudağından dinlememif 
olan Fevzi Cemil, neye uğradığı. 
nı anlayamamıştı. 

Az daha mağlfıb oluyordu. Bü
n kudretini toplamıya çalıştı: 
- Söz bir, Allah bir.. yemek 

var, yedirmek yok .. dedi. 
Genç kadın hasır koluğa biraz 

daha yaslandı: : . 
- Iskonto lazım bayım. dedi .. 

Biz kalabalık değiliz bir anne bir 
kız ... 

Genç adam bir lahz1 durakbdı. 
Buna çok sevinmişti. Cekirdek -
siz üzüm buna derl~r dedi.. kiravı 
yirmi lir ı v -1 indirdi. 

Genç kadın, Fevzi Cemile ma • 
nalı bir bakışla baktı. Bir 13.hza 
sessiz durdular. N'hayet Feride, 
gönıil çeken ve cana yakın bir 
sesle konuştu: 

- Evinızi tutm[!kt;l ısrar edı -
şim daha zıyade annem içindir. 
Kendısi biraz rah~tsı 'dır. Kocam· 

(Devamı 7 inci sahifoıuizde) 



Milyarderlerin babası ....................... 
dolara yol Ayda 30 

bekçiliği yapıyor 
-------

Niçin kendisine yardım etmiyorlar .. 

Adalardan Reportajlar .. 
Büyükadayı kimler istila etti? 
içkili yerlerdeki ucuzluklar .. 

Amerikada, fakirken milyoner 
olanlar çok görülür. Fakat, mil _ 
yoner iken fakre düşen, fakır ve 
zaruret içinde yaşamakta ısrar e
denler pek azdır. 

Artık Frenç'in delilikten vaz 
geçtiğine hükmolundu. Zira, Nev
por'da bir sigorta şirketi tesis et.. - . 

mişti. Fakat, bu şirket de iflas et.. 

YAHUDi PANSiYONLARINDA BiR 
GÜNDE 

NELER 
GÖRDUM? 

Halbuki böyle bir adam vardır. 
İsmı de Fransis Orman Frenç'dir. 
Ve Amerikanın en zengin, en kL 
bar bir ailesine mensubdur. 

Frenç garabeti, delilikleri pek 
çoktur. Geçenlerde, ayda otuz do. 
lar aylıkla amele yazılmıştır. 
Nevpor plı1jında çalışmaya başla. 
mıştır. Halbuki kızı, milyarder 
Astorun zev~esinin plıl.ja nazır 
muhteşem bir köşkü, hususi bir 
yatı, müteaddid otomobilleri var
dır. 

Frenç, kendisile görüşen gaze. 
tecilere: 

- Vaz',·eti~ çok kötü ... Tama. 
mile meLt.: .... _.~~ .. rr.. 1Ierke 4 ":bi 

çalışmakta bır mahzur görme _ 
dim. 

Demiştir. Bu garib adamın bu 

garabeti yeni değildir. Zengin bir 

aileye mensubdur. 1991 de Harvan 

üniversitesinden diploma alın~ 

ve bir sarraf dükkanı açmış, fa_ 

kat az sonra iflas etmiştir. Frenç 

iflas edince bir müddeu şoförlük 
yaptı . 

. / 

!SKANDAL İSKANDAL 
ÜSTÜNE 

Frenç, ailesinden hiçbir yar _ 
dırn ve muavenet kabul etme _ 

ınektedir. Fakat, talihsizlik de hiç 
yakasını bırakmamaktadır. 

Kardeşi Amos Frenç, maruf ha. 
yırsever Edvor Tuk'dan büyük bir 
mirasa konmuştur, 

Amos, bu cesim serveti kardeşi 
ile taksim etmek fikrinde bulu. 

nuyordu Sonra vaz geçtı. Sebebi 
dr, Fransis'in haftalık gazetelerin 
bırinde, bazı yüksek ailelerin sır. 
Iarını if~a etmesidir. 

Fransis Frenç sefalet içinde 
scrserı bir hayat yaş:ımaktadır. 

.Tak Astar'ın yazılarla nihayet ver-' 
Mek i çın teklif ettiğ• 25 bin do. 1 

!arı k 1 bul ••tmemiştir. Bırkaç se. 
ne ortadan kaybolm•1ştur Fakat, 

1934 rlc kızile Jak A,t r'ın dü _ 
ğünü v.ıpıldığı gün birdQnbıre or. 

t>v ç·•cveroı· işt Sırtında e'ki 

bır cektt b, şında hav gitmış bır 
s' lindır a::ıka vnrdı. 

ti. Ve Frenç yine eski haline dön. 
dü. 

Nafıa ameliliği yepması ayıb 

bir şey değildir. Fakat kızı ve aile 
dostları onun böyle yakıcı güne. 
şin altında çalıştığını gördükçe 
çok muztarib olmaktadır. 

Madam Astar, Amerikanın en 
kibar ve en şık kadınlarından bi

ridir. Köşkünden çıktığı zaman 
babasını elinde kürek !ağam te _ 
mizler görmek çok gücüne git _ 
mektedir. 

1 • 
l . 

DOKTOR 
Yürek çarpıntısı 

Birdenbire, hiç yoktan kalbi -
niz çarpmağa başlar. Sanki ye _ 
rınden fırlıyacakmış gibi vurur. 

Eyvah! dersiniz, kalb hastalı _ 
ğına tutuldum. Öleceğim! .. 

Fakat, az sonra bu çarpıntı ge
çer. Kalbiniz yine evvelki gibi 
muntazaman darabanına devam 
eder. 

Müsterih olunuz, s1yın okuyu
cular. Arasıra yüreğiniz çarpıyor. 
sa korkmayınız, 1<a1.b hastalığına 
uğramış değilsiniz. Buna mide -
nizin bozukluğu sebebdir, başka 
bir şey değil. İhtimal çok yemek 
yediniz. Hazmedemediniz. Belki 
de biraz asabislniz. 

Midenin kalb harekatı üzerin -
deki tesirini anlatmak biraz u -
zunca sürer. Bunu anlatmaktan 
vaz geçelim de çarpıntının önünü 
alma çarelerini söyliyelim. 

İlk evvel mdenize dikkat ediniz. 
Hazmı bati şeyler yemeyiniz. Ye. 
melcten sonra midenizde, başınız. 
da hafıf bir ağrı hissetlıniz mi bir 
bardak suya yarım linıo-ı sıkınız 

' bir kaşık da karbon3t koyunuz, i-
çiniz. 
Çarpıntıya uğramamak için si

ze iki tavsiye: Yavaş yavaş yiyi.. 
niz. Yerken iyice çiğrıeyiniz. Çok 
yemeyiniz. 

-·-
foark ! 

Btr erkeğ;n elbisesi bir kadının 
elb?sesinden dört defa daha ağır _ 
dır Fakat bir erkeğin ceblerinde 

bulııııanlardan .kt buçuk misli 
fazla ağırlıktadır. 

Yazan: 

ceıaı 

CENGiZ 

Bu yıl Adalara her yerden faz
la rağbet var. Bilhassa Heybeli 
ve Büyükadada kiralık boş ev 
kalmamış gibidir. Büyükadaya 
hücum edenlerin yüzde yetmiş 
beşinci Yahudıler teşkil etmekte. 
dir. 

Yahudiler ev geçiminde bam _ 
başka bir metod takib ettiklerin. 
den, sayfiye hayatını diğer un _ 
surlardan daha ucuza mal etmek
tedirler. Pansiyonlar ve büyük 
köşklerin yüzde doksanı Yahudi
ler tarafından kiralanmıştır. 

İktısad bakımından büyük bir 
mana ifade eden ev geçimine bir 
misal olarak, yakından gördüğum 
şu sahneyi size anlatmak isterim. 
Geçen gün bir Yahudi dostumun 
oturduğu pansiyonda kendis:ni 
görmeğq gittim. Burası yedi oda. 
lı bir k~ktü. Her odasını bir baş. 
ka aile, yani bütün köşkü yedi 

aile birden kıraıamış. İçlerinden 
birini Menager tayın ederek ken. 
disiııe nüfus başına muayyen bir 
para vetiyorlar. Yemeğe, içme -
ğe hiç kimse karışmıyor. İki tür. 
lü yemek, bir meyva .. Su .. Ekmek. 
Müşterek bir hizmetçi tutmuşlar: 

Yemek pişiyor, sofra kuruluyor., 
Müşteriler sofraya zahmetsizce 
oturuyor ve büyük bir neş'e içın. 
de yemek yiyorlar. Orada genç bir 
çift gördüm. Bizim Salamon bir 
kırtasiye mağazasında ayda kırk 
lira alıyor. O da bu grupa dahil 
olarak karısile birlikte gelmiş. 

Ne veriyor biliyor musunuz? Yl. 
yip içmek, yatmak, hepsi içinde. 
karı koca ayda yirmi beş lira. 
Bunlar yalnız başına bir çadır 
tutsalar ve ekmek peynir yeseler 
ayda bu paradan çok fazla ver _ 
meleri icab eder. Halbuki burada 
ne yemek yapmak derdi var, ne 

Yaşamak zevki 
Güneş, deniz ve kum banyo

sunda eğlenceler .. 

Kadın-Deniz 
kekden 

ve.. biraz da er
b ah s ede 1 im. 

Tatilin hakiki zevki nasıl çı _ 
kar biliyor musunuz? .. , 

Hayır, değil mi? ... O halde biz 
söyliyelim: Tatilden hakkile isti
fade etmek, tatilin hakkile zev _ 
kini ç;ıkarmak için gençleşmeli, 
hatta çocuklaşmalıdır ... Bir kü _ 
çük kız, veya çocuk gibi oynamak
tan, eğlenmekten çekinmeyiniz, 
utan mayınız. 

Plaj !arda birçok oyunlar oyna. 
nır: Top oyunu, Dek Tenis, sıç _ 
rama ve atlama ... 

Birkaç kişi bir olunuz. T:pkı 
çocukluk zamanınızdaki gibı ... 
İkiye ayrılınız, ip çekme oyunu 
oynayınız. 

Suda, Vater Bal oynarsınız 

Yüzen topun üzerine çıkarsınız: 
Yalnız düşmemeye dikkat edirıiz. 
nız. 

Yüzmek, güzelliği muhafaza 
için iyi bir spordur. 

Nasıl yüzme bilmiyorsunuz? Bu 
o kadar güç bir şey değildir. Arzu 
ederseniz az bir zamanda balık 

gibi yüzersiniz. 
Kürek çekmesini de bilmiyor _ 

sunuz? Bunu da öğrenmek güç 
değildir. Bir iki sandal gezint;si 
kafidir. 

Bidayette avuçlarınız kızar, dp_ 
rileri sertleşir. Fakat, sonra alışır. 
sınız. 

İyi yüzmek için iyi bir mayyo 
intihab etmek hizımdır. Orijinal 
mayyolardan içtinab ediniz. Bun. 
lar zevksizliğe delillet ı:.ıer. May
yonun kuma~ı da mühimdir Is _ 
lak durduğunuz zaman soğuk aL ı 
mamanız için ma:vyonuz beheme_ 
hal yiindcn olmalıdır. Biçimine ı 
-le dikkat ediniz. Fena bir mayyo 

düşünmek. Sabah kahvaltısı, öğ

le ve akşam yemekleri ayaklarına 
geliyor. Gece dondurma yapmış. 
!ar. Bir porsiyonu iki kuruşa mal 
olmuş, Açıktan iki kuruş \'eren 
istediği kadar dondurma yiyebili. 
yor. Tabii biz misafir olduğumuz 
için o gece ikram edılen dondur. 
manın masrafı da ortadan çık!!. 
Zıyaretine gittiğim dostum güle. 
rek: 

- Bu gece siz geldiniz, dedi, 
dondurmanın porsiyonuna on pa
ra zam yapıldı. 

Ben bunu şaka diye kabul et.. 
miyorum. Her misafir gelişinde 

_ hiç şüphe yok ki - ona ikram e
dilen her şeyin bedeli pansiyonun 
umumi masrafına zammedile .. 
cektir! 

Bizde bu kadar derin bir he:ıa. 
ba müstenid bir anlaşma yapmak 
kabı! mi? Adada iki kardeş tanı -
yorum: İkisi de ayrı ayrı evler. 
de oturuyorlar. (Orhan Seyfi ile 
Yusuf Ziya müstesna. Onlara da 
gıpta edenler yok değil. Allah na. 
zardan saklasın.) Bir de baba o
ğul tanıyorum: Babası ahçısile, u. 
şağile bir köşkte oturuyor. Oğlu 
da karısı, çocuğu ve çocuğunun 
dadısile bir başka köşkte. Hal -
buki ikisi blr köşkte otursalar, 
masrafları elbette bu kadar kül
fetli olmaz. Bilmediklerimiz da. 
ha neler var. Bizim sayfiyeye gi
dişimiz yıkım, ıztırab.. Onlara 
gelince, hem bizim verdiğimiz pa. 
ranııt yarısından çok daha azını 

veriyorlar, hem de bizden çok 
eğleniyorlar. 

İçki vergilerinin inmesi yuzün. 
den Büyükadada ilk önce tenzi _ 
lat yapan Selek likantası oldu. 
Lonkanta sahibi Artini Büyüka. 
dada sevmiyeıı ve İs tan bulda ta
nımıyan yoktur. İstanbul bahçe. 
!erinde bir kahve veya gazoz 45 
kuruş idi.. Tenzilat yapıldı gt1ya .. 
Kırka indirmişler. Yüzde on de _ 
mek. Halbuki vergilerin inişi, yer 
sahihlerini yüzde yirmi tenzilatlı 
satışa müsaid bir vaziyet ihdas 

(Devamı 7 inci de) 

Biliyor musunuz 
Dünyada en çok satılan kitap 

İncildir, * Denizin d.ibır,de saşıyan ba
lıkların çoğu gönir 

* Mösyö Yovn Delbos, Şirley 
Tamplın hayranıd•r. * Başı kabak, yani s.lçsız bir 
Hintli görülmem~tir. * Mösyö Musolini, 1922 den 
1937 ye kadar 6,000 mülıl.kat ver. 
miştir. 

* İsadan 622 sene evvel dünya
ya gelen Buda, Cihatı Erbaaya 
doğru yedi adım yürümütür. * Sezar, can verirken hazır bu. 
lunanların kendisini alkışlama _ 
larını emretmiştir. 

vücudü, göğsü çok çirkin göste _ 
rir. 

Mayyonun bedene yapışması 

ve renginin rengin,zle imtizaç et
mesi şarttır. 
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Okuma hevesini artır-

mak için ne yapıyor,ar .. 

Bir senede halk 85 kütübhanede 
1,500,000 kitab okudu .. 

Okumak itiyat kaline girinceye kadar ne yapmalı 

•Paris be dıyesinin 85 umumi 
kütübhanes ı ' ı rdır. Bu kütübha -
neler bir sene içınde halka tamam 
1,500,000 kitab iare etmiştir. 

•Son senelerde tabiler buhran
dan, kitab okutmaktan, otomobil, 
radyo, sinema yüzünden okuyu -
cuların azaldığından şikayet et -
melerine rağmen halk okuma he
vesini kaybetmem~tir. 

·Hafız kütüblerden bazlarile 
görüştüm, Ve en ziyade hangi 
muharrirlerin eserlerinin okun -
duğunu öğrenmek istedim. Şu ce. 
vahı alacağımı ümid ediyordum: 

Aleksandr Düma, Bı.bzak, Vik
tor Hüg ... 

- Mahallesine göre ... 
Dediler. Tabii kenar hir ma -

halle sakinleri, kibar mahallede 

oturanların okuduklan kltabla.rı 

okumaz, dedim. Fakat bunda da 
aldanmıştım. 

HAFIZ KÜTÜBLER 

•Sözüme dikkat ediniz: Bu ha

fız kütüblerin elinde ... Yani be. 
lediye kütübhanesine müracaat 

edenlerin ekserisi hangi kitabı is.. 

tiyeceklerini bilmiyorlar. •İyi bir 

şey ... ., •eğlenceli bir kitab ... • 
istiyorlar. 

• •Hafız kütübler, yalnız isteni -
len kitabhrı raftan alıp vermekle 
kalmıyorlar, kitab okumak isti _ 
yenlern tenvir de ediyorlar ve bu. 
nu memnuniyetle yapıyorlar ... 

·Belediye kütübhanelerinder. 
birinin hafızı kıitübıi bir aile ka. 
dınıdır. 

· Alay etmiyorum, doğruyu söy. 
luyorum. Bu kadın, fişleri doldu
ruyor, sorulan suallere cevab ve. 
riyor, tavsiyelerde bulunuyor ... 

•Paris belediyelerinin hepsinde 
birer kıitıibhane vardır. Birçok 
mektebliler, ve mahalle sakinleri 
gelirler, kitab okurlar. Bade alr. 
!ar evlerine götürürler. Okuduk.. 
tan sonra iade ederler. Talebeler, 
ekseriyetle pahalı kitabları ted _ 
kik ederler. Not alırlar. 

•Talebeleri bırakalım da halk 
tabakasına dönelim: Ekserisi, ha
fız kütübün tavsiye ettiği kitabı 

alır, gider. 

·Kütübhanelerde resimli mağa. 
zinler de vardır. Halk en ziyade 
bunları okumıya, resimlerini sey 
retmiye gelir. 

•Belediyelerimizde de böyle 
kütübhaneler tesis olunsa, halkın 
okuma hevesini arttıracak kitab. 
!ar iare olunsa nekadar iyi olur .. 

Kara saçlı kız 
Amerikada nasıl tevkif edildi? 
-

• • 
Kendini 
mak 

kurtar· 
200 ıçın 

lngiliz lirası lazım 
Simsiyah saçlı Silviya denmek. 

le son zamanlarda şöhret alan 
yiı·mi dört yaşlarında bir ı;enç 

kız geçen gün Amerikadan lngıL 
tereye gelmiş, vapurdan inerken 
kendisinin casus olnrnk şübhestle 
Amerikalılar tarafından tevkif 
edildiğini söyleyerek h:ila bunun 
heyecanı altında bulunduğunu 

anlatmıştır. Silviya, Amerikada 
Luizyanada tayyar~ karargahın. 

da dolaşarak bazı rc>in,'cr Çl'k _ 
meğe fırsat bulmuştıır. Bunun ü
zerine bir kadın giderek lazııngE'
lenleri işten haberdar etmıs ve 
şu i<ldiada bulunmııştuı·: · 

- Silviya, garsonluk etmck•e. 
dir. Tayyare karargôhında bırta. 
kım resimler almıştır A'maw ava 
mektub yollamakta ve Alına ıya
dan cevab almaktadır. 

İşte bunun üzeri:'le garson Sıl
viya yak.ılanmışt.r, Ş nıdi koyve. 

Devamı 7 inci saltifemızdıı 
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Sa.ı gün~ Ank~rada Vekil:er Hey'eti Şükrü Kaya gaze- ~e~i-bir 
fıı ~a ada tır toplantı yapacak teciler aras da 1 f lak 

( l.lırind salıiiederı devaru) 
y:l\erlerı. mro'usl:ır, v.ılı, kuman. 
da la• ve dıı;~r sıv~ ve asker bu. 
tim rucsa ile fevkaJadc kalabalık 
bir hali< kütlesi ~lamış ve şid
dPtie alkışlamı§tır. 

rin ya ın akşam buradan Anka _ Şerefine verilen bir çay ziyafetinde 
raya gı•melerl ve salı giınü An. ezcümle etedİ ki: 
karada büyük erldinıharbiye reisi ((Gazeteciye dair en güzel söz1eri Atatürkten 
Mareşal Çakmağ'ın da iştirakile d' 1 d. K 
bir Vekıller heyeti t<>plantısı ya- ın e ım. endisi yazı yazmasını sever. Sa. 

BeşU§ hır tclcild trenden men 
Bo~\·ekilirr.ız, kendisını karşıla • 
mıya gdenlerin birer bir~r ell!' _ 
rıııi sıktıktan oonra bir motörle 
doğı ura Sa\·arooa yatına gitmiş. 
lerdır 

pılm.>sı çok muhlrmf'ldir bahıeyin kalktığı vakit ilk işi 
l\lilli Mlidafaa Vekili de şehrimı.zde gazeteleri okumaktır. )) 
Mı ili l\I üdafaa V ç kili General • ------...::~ ..... ;;_:,.;:.:.:;.;..::__:..:,:,:==.:.:.:::.:..:_::_ ______ _:.. 

Kazım Özalp da bu sabahkı ek;;. Dun şehrimize geldiğini yazdı -

C.,Jiı1 Bayar. hakkın zaferile ne
tırelenen Hatay vaziyetinin 50n 
muvaffak snChası hakkında Ulu 
Öndere izahat verecekler ve ıcab 
< dı n talimatı alacaklardır. 

Baş,·ekilimizle diğer Vekille • 

Çemberlayn 
Diyor ki 

Londra 3 (A.A.) - Ketteriny'de 
söylediği bir nutukta Çemberlayn 
ckm~tir ki: 

presle şehrimize ge!m~. Haydar. ğımız Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
saat 17 de İstanbul gazetecilerinin 

paşada askeri ve mülki erkan la. 
•Serkl Doryan• da kendisi ş0refL 

rafından karşılanmııı-tır. 
ne verdikJ_eri çay ziyafetinde bu _ 

İKTISAD VEKİLi ANKARAYA 
lunmll§ ve gazetecilik mesleğine 

DÖNfiYOR müteallik mevzular üzerinde ar _ 
İktısad Vekili Ş>l..ir Kesebir k 

adaşlarımızla hasbihal etmi§tir. 
bu akşamki trenle Ankaraya dö. Bu ziyafette İstanbulda çıkan 
necektir. b-

Dünkü 
Zelzele 

(Birinci sahifeden devam) 
mi§tır. 

SaTSıııtının epey si!nnesi ve §id-
~ 

detli olması henü: orta Aanadolu 
feUiketini uııuıamıyuıı İ•ta~bu! • 
Iuları telaş ve fu!:ıecc:na düşı1r -
müıtür. 

utün gazetelerin başmuharrirle-
ri, yazı şefleri, muharrirleri \'e bir 
çok muhabirler hazır bulunuyor _ 
du. Az sonra İstanbul Vali ,, Be. 
lediye reisi Muhittin Üstündağ da 
ziyafete gelerek, gazeteci arka:laş. 
larımıza gösterilen teveccühe cşli
rak etmi§tit 

Bu toplantı· esnasında muharrir 
Nizamettin Nazif, bütün arkadaş.. 
lar namına gayet samimi bir hita. 
bede bulunmuş ve sayın m 'safirL 
mizi çok mütehassis etmiştir. 

Dahiliye Vekili arkadaşlarımız
dan ayrılacağı sırada demist'r ki: 

•-Nutkumda da söylediğim gL 
bi, biz birer su zerresiyiz. Hepimiz 

o büyük çağlıyanın bırer cüz'üyüz. 
O çağlıyan, Türk milletidir. 

Atatürkün kendisinden işittim; 

gazeteciliğe karşı büyük sevgilt!1'i 
vardır. Kendisi yazı yazmayı se _ 
ver, sabahleyin, gazeteleri oku _ 
duktan sonra kahvesini içer. Gaze
tecinin kuvvetine bu kadar inanan 
bir insanın kurduğu prensip içerL 
sinde gazeteciyi yükseltmemek 
bize aid bir noksan olurdu. Bura _ 
ya gelm!'den evvel, kendilerine, 
gazetecilerin davetine gid .'Ceğimi 
söyledim. Memnun o!dular. Şimdi 
bu güzel toplantı do!ayısi!e saygı.. 
Iarınızı arzetmemi istiyorsunuz. 
Bu vazifeyi derhal ifa edeceğim. 

Biraz evvel Başvekille telefonla 
konuştum. Kendi.sine gazetecilerin 
toplantısında bulunduğumu söyle
dim. Sizlere selamlarını söyleme. 
ğe beni memur etti,. 
Şükrü Kayanın bu söz'eri al _ 

kışlanmış, • Yaşnsın Ahtürk ... • 
sesleri arasında toplantıya n.hayet 
verılmi~tir. 

İngiltere ile müt.tefıkleri yirmi 
&<·lll'<lenberi harbi kazandıklarını 
söylüyorlar Biz bil serbest de -
mokrasiyi ecnebı bilimiyetine 
lııa1'§ı muhafaza etmek ve kuvvet.. 
ten ziyade nizanı ve kanuna hü. 
küm sürdürmek 1çin mücadele 
ettık. Eğer hürriyetimizin \ahdid 
edildiğim görecek olursak ve bu 
hürrıyeti müdafaa etmek için 
lıarbden başka çare olmadığına 
Jı:anaat getirirsek, yine çarpışmak
-ta tereddü.d et.mireceğiz 

Zelzele ıelırimbleıı ıraada 

civar vildyetlcrden, ezcümle Trak.. 
ya ile Ege bölgesinin birçok ıehll' 
ve kaıabalarında c!a hemen lıis • 
solunmU§tur. Bundan ba~bı zel. 
zelc Afycm, Eıkişelıir. Bmıdırma, 
Bursa, Gemlik ve Geb:e civarın
da da Jİddetlice hissedilıni<, fakat 
hiçbir haıar kaydol-tıımamıştır . ... 

Dünkü atletizm müsa
bakaları neticesi 

Nazır, büyük harbdelrl zayiatı 
hatırlatmış ve başlıca vazüen!n 
iıöyle bir kıtaliı:ı tekerrürüne mL 
ru olmak olduğunu söylemiştir. 

İspaD)'"a hakkında Çemberlayn, 
en iyi çarenin harbe nihayet ver. 
mek olduğunu söylemi§ ve bir ta. 
vassııt teşebbüsünün muvaffald • 
yeti belirdiği takdirde hükfunetin 
mubaribler!n lehine olarak her 
fıırsattan iatifade edeceğine dair 
teminat verınlşt!r. Hatib, muha -
lif parıtilerin tarzı hareketine te. 
essiü ederek bu hareketin İngı1.. 
tere bar.iclnde milletin yekvücud 
cılmadığt intllıaını bıraktığını te
barüı: ettirdikten 80lll'a §6yle de. 
vam etınJftlr. 

Memleketin, sulhu muha!aza 
etmek husu.sundaki gayretlerimiz
den vu,geçmekliğimiz ve vahim 
~er tevlid edebflecek olan 
~zl bir tarzı hareket ittihaz 
etmekliğimizi istediğini zannet • 
miyorum. Hayat! menfaatleri -
mzl. müdafaa etmek 1ı;tn kuvvet 
fstı"hsalinden -başka çare olmadı -
ğına kanaat getirmedikçe kuv -
velimizi ihtiyat olıır.ılı: muha!a • 
za etmek lamn geldiği fikrinde • 
yiz. 

Harb zamanında iaşe ve takviye 

meoıeleleriDden bahseden =· 
donamnanm deniz yollarının ser -
bestliğinl temin edecek kadar kuv. 
vetli olduğuna dair t.emlnat ver. 
miş ve memleketin harb zamanın
da iatihsaliı.tını çoğaltması lizlm 
geleceğini ilave eylemiştir. 

Çocuğa bırakılan 
iş bukadar Olur ..... 
Beyoğlunda Kalyoncu çıkma • 

zında Aya Kostanlin Rum mek
tebinde hademe D:mitrinln kızı 

12 yaş!annda Rokilapolos, sobayı 
tutuşturmak üzere gaz yerine 
yanlışlıkla benzin dökmüştür. 

Der'lıal parlıyan benzinden kı. 
zın ve babasının mubtelü yer • 
lerı yanmıştır. 

(Dış polit!kadan de~ 

Tın oTta,ında Yakın Şarkı Rus 
hegenıonrasmdan lrnrtarmak için 
lıarb ~·apaa İn~Jteı·e n l'ransa. 
nın, bugün dt orta Avnıpada bir 
hegemonya kurulına. a mWıi ol• 
mali ;g:ı)· ile &)nİ .. Jbirli "mi yap. 
nu)·a hazır oldukları anla ı!mak • 
tadır. 

A. '. ES.:llE:R 

Sütten 
Zehirlenenler 
(~oğaldı 

Sarsıntılar, yf?1" yer lıclJ:ı heyP. 
cana düşümıiZ§tür. Hiçbir tarafta 
imanca zayiat yoktur. 

ŞEHRllrflZDEKl ZAllAR 
Yalnız §ehrimizde zelzdc yü • 

::ünden Tan gazı..'lcıi idaı-elıa • 
nesinin camlanndııı üçü kırılmış, 
lıı.Mnca yaralannın vak'a.<ı olma -
m11tır. Bundan başka Alemdar • 
da Klltibıinan cıınıii duvarının bir 
kımıı yıkılm!f, diğer 1-."Umı da yı. 
kılmak tehlikesi 9ô!ttemıi§tir. 

Vak'a yerinde derlı_al tertibata.. 
lan zabıta camide ot;tran Vr aile
yi dl§arı '1karmı;, ı·c bir bekçi ile 
camiyi muhafazaya all!U§tır. 

RASADHANEN/N 'l'"'Bılôt 
Kandilli Rasadlıanc:..-indcn: 

Bugtin (dün) saat 14 Ü 27 daki
ka ve 11 saniye rıe\<' selırimi:de 

hlssolunacak deTeced·! bir zelzele 
kay~dilnıiştir 

Bu zel:elenın •nerl;cz üstu is. 
tanbuldan 140 • 150 kilomc:re me
safede ve şarkı cen ıbi ist.kam.ı • 
tinde olduğu tahmin eclilm 'ştlr. 
.. . FATİN NE DİYOR? 
Rasathane müdiirü üstad Fatin, 

dünkü zelzele h 'tkmda unları 

söylemiştir: 

c- Zelzele merkezinde talırib. 
kar bir tesir 'apmJmı.j olsa gerek. 
tir. Merkczirun Gemlik V<' Derin
ce istikametine düştüğünü tahmin 
ediyoruz. Sarsıntı şiddet] olarak 
hissedildiği için. deval"ıına ihti -
mal verilemez.> 

A vusturyada 
Buhran 

(Birinci sahifeden duam) 
tayin ve idare edecekleri müesse. 
selerln ehemmiyetine göre maaş
larını tsbit etmeğe memur edil -
nllştir. Suiistimalleri görülen bazı 
komiserlere karşı bn s~bah Buer. 
kel tarafından ittihaz edaen radi. 
kal tedbirler IL?ticesindc Seys 
İnkuart tarafından neşredilen bu 

1 
kararname aılşıu-;tanberı kendini 
göstermiş olan buhranı izale ede
ceği :zannedilmektedir. Filhakika 
anşlustan dört gün sonra bütün 
hususi Yahudi müesseselerinin ba. 
§IIla nasyonal • sosyalist partisine 
meusub komiser!Pr geçmıştlr Ken_ 
dilikler!nden denilebilecek bir ~e
kilde bu müesseselerin başına ge. 
çen bu komiserler, nıu '1!elatı 

murakabe etml'.'ğ0 başlamışlardı. 

Bu usul. bazı komiserlerin mura. 
kabe etmeğe b -la·nışlJrdı. Bu 
L.:.ıl, bazı komis le:-in ehliyEtsiz. 
!iği veya suirvr i rl'.ılay•sıle sui-
~allere yol açnuştır. 

h r nenler çoğa :ıııştır. Dun de 
K"!"lkapıda oturan 10 yalında 
Am ' zthirlenır _, derhal hasta. 

S n g 'nlrrde ·~ •igi s tte zo- 1 
~ ve kılı! rıl~ı•, tahk kata b~§ • 

Bir Türkiye ve iki Mısır rekor1.ı.· kırıldı 

Mısır Yunan vo Türk svarcu • 
lan arasında olunan atletizm bay. 
ramı Ka.dıköyünde, Fenerbnhçe 
stadında başladı. 

Aşağı yukarı Tüık ve Mısır mil
li atletizm ekiplerini karşılaştı _ 
ran hu müsabakalar! seyir için, 
atletızm müsabak:'.ları için rekor 
denecek bir kalabalık, Mısır ve 
Irak sefaretleri erkanı bulunmak. 
ta idi. 

Teknik neticeler; şunlardır: 
110 metı~ manialı kosu. Altı 

atlet ~tirak etti. Türk F~ik birin. 
cı - 15,!!XlO - y!'ru T;irk'ye rökoru, 
Türk Vasfi ikinci, Tür)< Yavru, 
üçüncü. 

Küçükler arasında 100 metre: 
Türk Neriman bır: ıri _ 11,6 _ kü. 

1 
çükler arasında enı İstaı;bul rö
koru, Türk Cihad i1<;ı;ci, Turk Bü. 
lend üçunci.i. 

100 metre sıiral . 6 atle• iştırak 

Sovyetler 
Ve 
Japonya 

Moskova 3 (A.A.)- 31 mayıs 
tarihinde Laperuz boğazında ha. 
sara uğrıyarak Japonlar tarafın

dan tevkif edilen Refrigerator 
Sovyet gemisi kanunsuz bir tarz. 
da h.i!a mevkuf bulunduğundan 
Tokyodaki Sovyet büyük elçiliği 
mezkur vapurun tayfası!" birlik
te derhal serbest bırakılması ıçin 
Japon Hariciye Nezareti nezdin. 
de teşebbüslerde bulunmuştur. 

28 haziranda Tokyodaki Sov -
yet maslahatgüzarı Simetanın 

Japon Hariciye Nazırı Ugakiye 
bir nota vererek hasara uğrıyan 
bir vapura yardım edecek yerde 
Japon makamatının mezkur va. 
puru memnu mıntakada bulun • 
duğıı beyanile tevkif ettiklerin! 
ve vapur kaptanı aleyhinde de 
adli takibatta bulunduklarını bP. 
yan etmiştir. 

Japon Hariciye Nnırı mezl:ur 
tevkif Jıad,sesini izah için mıls • 
tahkem mevki olan Nosıakuni. 

soki burnu mıntakasında tevkif 
edilmiş olduğunu söylemesi üze. 
rine Sovyet maslahatgüzarı ikin 
ci bir nota ile Japonyanın Ports. 
mout muahedesin•n 9 uncu mad
desi mucibince Sa kalın adaslle 
mücavir adalarda tahkimatta bu. 
lunmamayı ve Laperuz boğazın. 
da seyrüseferi serbest bırakmayı 

, taahrüd evlfldiltinl hatırlatmış ve 

etti . .Mısırlı Ebeyd _ li,3 _ birinci, 
Türk Haluk ikinci, Mısıı lı Hal • 
nani üçi.incu. 

Cirid atma: Be~ 3t!;:t i,tir:;k et.. 
ti. Günün en heyecanlı müs~ba _ 
sı bu oldu. Ne'.icPd~ Mısırlı Sc _ 
yid - 54,58 - birinci, Turk Sasim 
ikinci, Türk Şerif ü~üncü. 

800 metre: Altı atlc•t iştirak et. 
ti. Mısırlı Muskurıs, yeni :Mısır 
rökoru birinci, Tfu-k Gören ikinci, 
Mısırlı Andre Adis üçüncü. 

Uzun atlama: Yedı atlet ~lirak 
etti. Türk Seyvan - r..c; _ birinci, 
Türk İstepan ikinci, Türk Cemal 
üçüncü 

5,000 metre: Diirt atlet iştırak 
ettL Dısırlı Abusboh _ 16,02 _ bi
rinci, Türk Artan ikinci, Türk İb. 
rahim üçüncü. 

4X400 ba)Tak· :.\fı.;ır takımı 

• 2.28.2/10 • yenı M ısı• Rökoru 
ılıirincı, Turk tak nıı ikinci . 

----·-- ------·--

A azi 
Verg"'si 

(Birinci sahifeden devam) 
rerek iliın edilmesiı•ı kararlaştır. 
mi§ ve bu hususu valiliklere teb. 
!iğ etm~tır. 

Bakanlık arazı tahririnin en 
kısa bir zamand:ı bitirilmcsinı tc. 
min için arazi tahrir müfeltı~leri. 
nin yapacakları teftıj muameleleri
ni kolaylaştıran ve çabuklaştıran 
bazı esaslar kabul etmiştir. 

Kabul edilen esas!Jra göre yeni 
arazi tahrir kıymellc-ri hakkında 
vaki olacak itirazla idar~ heyet • 
!eri tarafmdan mümkün olan 
süı;atle tedkik w karara bağia • 
nacaktır. 

Kat'ileşen tahrir neticeleri en 
kısa .bir zamanda münasib vası
talarla ilıin olunacaktır. 

Müfettişler, arazi tahrir komis
yonlarının yanlış ve noksan mu _ 
amelelerini kanun ve talimatna • 
melere uygun şekilde düzelttire -
cekler ve keyfiyetten Bakanlığı 

haberdar edecek !erdir. 

Nosiakunisoki burnunda müsteh. 
kem mevki yapılmasının Ports
mout muahedesini muhil bulun. 
duğunu söyliyerek Sovyet hiikü. 
metinin keyfiyeti protesto ey le _ 
diğini ve mezkfu- mıntakad'l 

Portsmout muahedesinin derpiş 

ettiği rejimin tekrar tesisi için 
Japonyanın icab eden tedbirleri 
almasını beklediğini mezkur ge
mi ile kaptan ve tayfanın serbest 
bırakılması ve kaptan aleyhinde. 
ki adli takibatın durdurulıruısını 
istediğin; bildirm'ştlr. 

Bir ölü, üc yarah 
var 

Limanııruz.a mensub Çolak Ra. 
simin cTicarcti BahYiye)l nıotörü, 
dün İzmir limanuıdar. kiremid 
yükledikten sonra İs'1!ııbula ha • 
reket -<!derken mawt deposunun 
infilakı neticesind ... batmı§tır. İn.. 

Baş 
Ali 

SON TET,GRAF'ın 
Tarihi tefriruı N o. 28 

Yazan: M. Sarr.i KARA\ 

kitabet dairesinde bekliye 
paşaya ne cevab vermeli idi 

fil~ çok iİ~etli olmuş, kaptan Yegane çare! Padişahım~z efendi11' 
Rasiınle mat.ör ~-ular aı-asında kay- " 

boıup gitmiştir. . haremi hümayundan teşrif buyurıfl 
Kaptan oğlu Mustafa ile makı... ., • • 

nist Nuri ağır, tayfa Hamdi hafif mışlardır demekden ibaretti 
yaralanmışlar, kurtarılmışlardır. 

İnfilikın sebebi heniiz mi'çhuL 
dür. Ancak bunun motördeki bir 
bozukluktan ileri geldiği tahmin 
ediliyor. Tayfadar. Mustafa, iki 
arkad~nı yanmaktan kurt.lra • 
bilmiştir Facianır. tahkikıne ad
liye el koymuştur. --------- ---

!_RADYO] 
1 BUGÜNKÜ PROGRAM 

İSTANBUL: 
Akşanı neşrtyatı. 

18,30 Tepebaşı b<:lediye 
bahçesinden nakil· Hafif müzik. 
19,15 Nihal \'e arkadaşları: Kürdili 
hicazkar, suzinak n· halk şarkıları. 
20 Grem·i~· rasatanesinden naklen 
saat ayarı, keman kon.seri: Ko~er
vatuvar profesörlerinden L. A
mar, piyanoda bayan Sabo. 20,45 
Hava raporu. 20,48 Ömer Riza Doğ 
rul llrafından arabca söylev. 21 
Orkestra. 21.30 Klasik Türk musL 
kisi: Nuri Halil ve arkada~ları, 
Rast fası, 22.10 Tept•başı belediye 
balwesind~ıı. nakil! Müzik"" var_ 
yete. 22,50 son haberler ve grtesi 
güoün programı. 23 saat ayarı, ~n. 

• e 
YABANCI MERKEZLERDEN 

.MÜ1""'TEHAB PARÇALAR 
Operalar: 
17.35 Floransa I. Donize:t nir. 

bir operası. 
18,15 Prag H: Bahçr;an kızının 

aşkı (Mazartın) gramofonla. 
18,35 Londra: Don Pasquale (Da. 

nizettinin) birinci vı• ikinci per
deler 
21,05 Münıh: Aydaki adam (Bra.. 

ndts • Ruysun). 
21,35 Kolonya: Rosamund (Schu 

bert n) . 
22,05 Roma I, IJ · Çingene (Le -

oncavallonun) 
Biiyük konserler: 
20,05 Bukr~: Mozartın eserleri. 
21,05 Viyana: Groener, Berlioz, 

Rimski • Korsakofun eserler .. 
21,35 Strassbı.rg: Gadenin eser-

leri. • 
Oda musikileri: 

18.25 Polony'.l istasyonlaTl' Beet
hoven ,.,. Sehubertm eserleri. 

19,35 Breslav: Eski üstadların 
piy2'10 parça1arı. 

22,55 Londra: Mozart ve Elga • 
rın eserlerı. 

Operetler: 
1,05 Frank!urt: Cenubdakl oyun 

(Kneipin) gramofonla. 
Askeri bandolar: 
22,50 Saarbrücken Tayyareci 

havaları (gramofonla). 
2,05 Hamburg: Marşlar. 
Şarkı konserleri: 
20,15 Viyana: Güzel sesler (gra

mofonla). 
21,05 Münib: G. Hann (Aydaki 

adam) operasında. 
21,05 Hamburg: Muhtellf par -

çalar. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim
liğinden: 

Edirne kapı kariyey; Atik Ali 

paşa m.si Hoca çakır so; 24 sayılı 
hanede otunnakt~ iken 19/5/38 
tarihinde vefat eden yunan teba. 

sından Agerinos Mirediasın bırak 
mış olduğu vasiyetnamesinin kil... 

şadı maksadlia terekesir.e vaziyet 
edildiğinden ölünün tarıhi ilanın
dan alacak ve borçlularının iki ay 

ve lddayı verasat edenlerin 3 ay 
içinde mahkemeye müracaat • 
ları ve bu müddetler zar • 
fında alacak ve borçlarını 

ve verasetlerini tevsik etme. 
!eri ve ölüye ait vas!yet namenin
de 7/10/938 saat onda Fatih sulh 
3 çünci.i hukuk mahkemesinde kil. 

pdı icra edi!cceğinıl n alakadar. 
larında mezkur gün ves lltte mah
kemede hazır bulunmalrı !uzumu 
ilan olunur. 

Hava sıcak v~ oldukça sı -
kmtılı idi. Sultan Aziz, arka -
sındaki şal entarisinin içinde dur. 
madan terliyordu. 

Bir iki daha gerildi. Kuvveti 
yerinde idL Yanına çevrileli. U · 
nuttuğu Gürcü kızını ince beyaz 
keten bir örtüye örti.ilrnüş mışıl, 

mışıl uyuyor buldu. Bu me\·cu -
diyet, Sultan Azizi tekrar tehrike 
kiıfi gelmişti. ÜzerindPki örtüyii 
usulcacık kaldırdı. Ellerıle hafii, 
hafif SC\'Jlleğe b~ladı. 

Gürcü kızı, uyicusu ıçindc ken
disini tahrik eden yabancı bir 
elin teması altında sekiz on saat 
en-el geçirdıği tatlı demlerin rü. 
y alarmı görerek bazan hıçkırır 

gibi bazan da sonsuz zevkler<> ör
nek olabilec<>k hareketler ibrnz 
ediyordu. 

Üryan vucudi.inii gerip uzatı
yor, toplanıyor. Kollarını, göğsü
nü gerer bir halde ·ana. yukarıya 
fırlatarak müt.enasib ve güzel viL 
cudüne şekiller V<?riyordu. 

Sultan Azız, kızın uyku halin
de ibraz ettiği bu halata tevekkül 
ile mukabele ede"ek ellerıle mat, 
güzeli ayaklarından, saçlarına ka. 
dar her tarafını belirsiz, ürpertici 
bir masajla o~uyordu. • 

Günlerden per<embe idı. Hava 
güzel. sema parhk, dC'!liz sakin -
di. Dolrnaıbahçe sarayının önünde 
yatan donanmayı hümayun fili -
kalan bir aşağı bir yukarı kürek 
idmanları yapıyorlardı. Arasıra 

Türk kalyoncularının: 
- Huuhh! .. 
Diye, kısa ve bahrıye lısamnda 

destur, çekil, dikkll et! Vaziyet 
al manasına gelen sadaları !§iti -
liyordu. Şaka değil; İngiltereden 
sonra dünyanın en hüyük donan. 
ması Türk padişahının emrinde 
bulunuyordu. 

Sultan Aziz; bir yandan Gürcü 
kızını okşuyor, bir yandan da ko. 
ca, koca kalyonların ve zırhlıla
rına bakarak kabaran cihangir -
lik hislerile, kendisini bir Fatih 
Mehmed, bir Süleyınanı Kanuni, 
bir Yavuz, bir Yıldırım sanarak 
gururlanı~·ordu. 

* Mabeyinci Fahr: Bey, sab~htan. 
beri belki beş on kere mabeyin 
kapısını aşındırmıştı. Her geli -
şinde, uykusuzluktan l:ıitiı.b düş. 

müş olan kızlarağasından aldığı 

cevab şu oluyordu: 
- Padişahımız ef~ndimiz, ha -

remi hümayundan teşrif buyur -
madılar .. 

Fahri Bey, aldığı bu cevab üze
rine başkitabet dairesinde bekli. 
yen Sadrıazam Ali Paşaya ne ce
vab Vet"eceğini şaşırarak tersyü. 
züne gidiyor ve Sadrıazamın hu
zuruna giderek: 

- Padişahımız efendimiz hare. 
mi hümayundan tesri! buyurma
mışlar ... 

Sözlerini iekrarlıyarak, yerden 
bir kandilli temenna edip dışarı 

çıkıyordu. 

Ali Paşa, iki gündür sara v ile 
Babıali arasında mekik dokuduğu 
halde birtürlü padişahı göremi • 
yordu. Hariciye Nazırı Fuad Paşa, 
Girid isyanı ve hart'kiitı dolayısi-
le ecnebi devletlere takdim edile. ' 

cek mukabil notanın lradei sen!. 
yeye iktiran etmesi için sabırsız. 
!anıyordu. 

Bir yandan da Rumeli Seras -
keri yeniden icraS' lfınmı(elen 

bazı harekatı askeri ve için telgraf 
başında Sadrıazamın emirlerini 
bekllyordu. 

Ali Paşa; neza.1<e ve terbiyesi. 
ni bozmuyor .. fakat; fevkalüdc sı
kıldığı, yüzün.den ve etva~ındın 
anlaşılıvordıı. Başkı\tib. paşı!"'ın 

sıkıntısını def için şurad•n, bu -
radan sözler ederek def'i gama 
vesile olrNk istiyordu. Aradan 
~·arım saat. bir S3at geccr ıtecmcz 

de mabeyınci Fahrı Bcyı ç • 
rak ışu emirleri vl'rıyordu 

- Fahri oğlum; Pı, · ı-.azr< 

bekler dururlar. iş.<'r mu 
dir Atebci ulyf.ya arzolu 
lazımgclen mahrtıruy~t ' 
Bir kere daha ~or bakalı~ 
dişahımız .. rend'.rrıız hazret 
irei fiı.birekrıne ·e, f bu ıı 
lar mı? .. 

Fahri Beyın biraz sor n 
diği Cl"\'aD şu olu~ o•du. 

- Padışahım!Z efrnd ~ 
retlt>ri haremı hüma~ ..ınları 
dırlar .• 

Ali Paşa, artık bu g d g 
den bikmıştı. Haneiy N 
ad Paşa da, içtima halinde lı' 
nan meclisi vül<elfıdo sab 
!ar ıçindc ıradei '3ef: Y"", 
yordu. 

Babıalı ile saray arasınd 
daı·et ve hariciyey2 mellSUI: 
yaverler durmadan gidip get 
Sadrıazamın gecikmesi scbt 
rini soruşturuyordu 

(De,·amı •'* 

HATA 
(Birinci sahifeden de•'* 

karlan Biiyük Atatürkün r& 
kap191p göz yaşlan arasınd• > 
metle öpmektldirler. 

Halk, bilhassa gençlik b11 I 
hiç uyumamış denilse dl 
Halk bir sel gibi sokakfanı )' 
pnmış, 20 yıllık hasretten Jll 
kavuşacağı Türk askerini ve t 
lı hililimizi yakından gönııe) 
alln~lamak için acil ta birbirlıl 
yarı ·a çıkmışlardır. 

Hududa uzak mmtakalardJ 
lunanlar, heyecanlarını zaplt' 
miyerek sabırsızlaıımıı;lar 

kamyonlar tutarak akm ~ 
Türk hududuna doiru ı:iuıı4 
başlamışlardır. 

Vali, beledi)·e reisi, ıı.ıV 
b~kanı Ye Hatay illri gel6' 
Türk ordıısnnu hudnddan 
lamak üzere Antakyadan •l.,ı 
mı !ardır 

Antakya 2 (Gece yarısı, b09 
muhabirimiz bildiriyor)- BO 
hah ( d iin) bildirdiğim ... e/. 
burada iki taraf askeri hey•~ 
arasında cerevan eden mü.ı~ 
reler netic~i varılan anld 
hakkında Ankaranın ıanib °' 
rı bcklcnmis olduğundan i~ 
merasimi dün yapılamamıştır 

Orgeneral Asım GündüziiıJ1 hususta geç vakit i•ab edffl 
rektili al.m.ış olduğu 'l!C imZll f 
rasiminin bugiin ~ apılara&ı 
!aşılmıştır 

1. . . d ~ mza merasımın en ~onra . ..ı; 
ncral Asını Gilndüziin rcl•lıı' 

deki murahhas ~eyetimir ,şJ~ 
de Antakyadan lskcnderuns 
reket edec<'klir. Öğle )eınriı1~ 
at 13 te İskenderun konsolo· 
ğumuıda yenecektir. ne, el· 
at 15 le kallrn<ak hususi bir ti' 
le Ankaraya doğru hareket 
cekfü. 

Türk heyetini teşyi için, t 
takyadan İskendcruna kadar f 
kaliıde bir program hazırln11 

tır. 

Orgeneral Hutzinı;erin b 
lığındaki Fransız murahhas ~/ 
ti de imza merasiminden 
Be)'l'Ula dönecektir. 

* Beldieyc boyalı s~rbet 
ları yaka'amıya ve cezai- ,ı; 
ma) a başlamıştır. 

Ltaııbul ~hir \iyot ·osu 111 
lüi,-ünden· 

T'yatromuza pi~ es g · 
iste:ıı•en muharrir \r.,. rı.utec '1\l 
eserkrini (tercüme olanını 
!arı) le beraber şc";r t ya!ro!~ 
ramaturgluğun goııdertılt 

Kabul ve temsil edilen tc'l 
ser' •re safı hasılattan ' 10 1 
ırelcre 'le 5 verilır:ekteıli:. 



Denfz tefrfkası:S\ Yazan 

. ,·--- .. . . . - ' . 
--· ~ . 

: Rahmi Yağı2: Devletlerin 
Esasını 
Koruma kanunu 

HiKAYE 

KONTURAT 
( 4 üncü sahifeden devam} 

dan ayrılışım onu sarsmıştır. 8n

ne kalbi .. 
Fevzi Cem · &~viçten az daha 

•ıldıracaktı. demek bu güzel ka-
' dm duldu. Tekrar tatlı hayallere 
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Adalardan 
R ·ı eportaııar .. 

Kara saçlı kız 
(5 inci sahıfeınizden devam) 

rılerek Küin Man vııpurLe İngil
tereye geld.ğ zaman kendis'Jı: gö
ren lngiliz gazett'eileri ona, bunu 
hatırla~lardır. O da gaz teci -
!ere şöyle demiştir: 

e ı Tercüme, ve iktibas ı 
. HRkkı mahfuzdur: 
1 ~-·~~~~~~---= 

Vesika, resim, mnlO.mat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl· 
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İlısan, batan lı'emi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ı:izli kalan .-e•ilrnlar 

(4 üncü sahifcmizden devam) 
verm~tir. Başvekil de, parlamen
tonun ruznamesi çok yüklü <>l -
masına rağmen bu meselenin ya
kında münakaşasım kabul etmiş
tir. 

Avam Kamarasının paazrtcsi 
günkü oplantısında müddeiumu
mi de izahat vermiş, bu görüş -
menin hususi mahiyette olduğu
nu, yoksa meb'us S1ndisi sorguya 
çekmek gibi bir şey yapmadığını 
söylemiştir. Bundan soma Sandis 
söz alarak demiştir ki: 

dalmıştı. Feride, ayrılmak üzere 
ayağa kalkmıştı. Nihayet ayda on 
liraya uyuşmuşlardı ve gizlice an 
!aşmışlardı. Sokak kapısına ka -
dar yanyana ve birbirlerine çok 
yakın yürüyorlardı. Genç adam 
güzel kadının kokusunu ciğerle
rinin en gizli yerlerinde duyu
yordu. Ayrılacaklardı. Ev sahibi 
Feridenin elini avucları içine al
mağa çalışırken ona birşeyler an
latmak istiyen bir bakışla baktı ... 
Sonra çapkın hır sesle: 

(5 inci sahifeden deyam) 

etmişti, Nitek.m bwıu Büyükada-ı 
da ilk defa ArtJt yarlı. Hatta 
yüzde yirmıden de fazla tenzıliıt
la D"ğrusu Artı'!ln yaptığı bu 
tenzilatlı içkı satışı bütün Ada -
lıları sevindirdi. Bundan kaza -
nan kim• Şüphe yok ki yine yer 
sahibidir. Müşteriler akmağa bJŞ-ı 
ladı. Gazmolar n(.'Ş'e ile doldu. 
Herkesin yüzü güldü. Bunu İstan
bul eğlence yerlerinde de bu Ş~
kilde yaparlarsa, halk elli paraya 
mal olan bir şişe gazozu hiç ol -
mazsa 45 kuruştan otuza indiğmi, 
seksene satılan küçücük bir şışe 

rakıdan altmış kuruş alındığı -
nı görürse, eğlence mahallerlne 
gitmek cesaretini gösterebilir. 
Yoksa umumi eğlence yerlerine 
gitmek şöyle dursun .. Yanından 
bile .geçilmiy.,cek. 

- Tabii değil mi? Benim Al -
manyada bırçok tar ıdıklarım v~r
dı. Ben Alman yaya mektub yol
!adıcn. Fakat bunlar e!- mm.vet
o, adi mektublardır He'll de 
ben, kıtab yazmak niyetındeyim. 
Kitabımı Almanca yazdım. Bu 
dilı unutmamak için böyle lazım 
geliyordu. "1eThdidkar vaziyette tüfekler Nasıl oldu da Amerikan tay
yare karargfilıınd~ fotoğraf alma
ğa muvaffak oldunuz? .. 

; 

motörlere çevrildi ve ... 
- Müddeiumumi tarafından i.. 

kinci defa çağırılarak gittiğim za
man •şimdiki halde> hakkımda 

takibat yapılmıyacağını söyledi. 

- Asla .. asla. Bu yalandır. 

Jandarmaların da iştirakile B67 yağdırılan kapkacak 
yağmuru 67 nin mürettebatını telaşa düşürmüştü. Müddeiumumi - •Şimdiki hal

de• taıbirini reddediyorum. Kcn
dislııe aç'k olarak s~dece hakkın-

- Af buyurunuz pey vermi -
yecek misiniz dedi. 

ikisi de titriyor gibiydi. Bir kı
pırdanış oldu. Genç ıkadının b3şı 
yukarıya kalktı. 

Yine Adaya gelelim: Sayfiye -
ye gelenler her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da araba fiatlarından müş
tekidirler. Küçük tur, araba ile 
yarım saat bile sürmüyor .. Bele: 
diye tarifesine göre 125 kuruş çok 
pahalıdır. İnsan yüz kuruşa Trak 
vapurunun lüks salonlarile Bur
saya gidiyor! Haydi biz bu kabil 
pahalılıklara alıştık. Ya seyyah -
!ara ne diyelim? Geçen gün gelen 
Ru,.,en seyyahlarından dört ara
ba Adada küçüli tura çıktılar. Ye
rım saatlik hır gezinti için altı 

lira verdiler, Adamcağızların göz.. 
leri faltaşı gibi açıldı. Köotencede 
ayni mesafe 25 . 30 kuruşla ve 
çok daha lüks arahalarla dolaşılır. 
Varnada yaz mevsiminde araba 
tarifeleri ucuzlar. Şehrin hemen 
her yerine, 25 kuruştan fazla pa.. 
ra vermeden gezebilirsiniz. 

- Amerikalıların yenı yaptık-

ları tayyarenin resmim almağa 

muvaffak olmuşsunuz .. 

- Yalan .. bunu yapmadım. Ba
na şimdiye kadar bunu bin defa 
sordular. Aslı yoktur. Ben resim 

aldım.fakat böyle bir tayyarenin 
değil ... Yalnız l;end:ınin fotoğraf 
makinem \·ardır Geçtiğim yer -
!erden resim alırım. Bundan iba .. 
ret ... 

Alevler arasmcta kalan motör -
lerdeki faciayı zevk!e seyreden, 
üç dört metre ilerideki B 7 nin 
bordasında sıralanan, tüfekleri gö
ğüslerinde, ateşe hazır İngiliz mü
rettebatı hiç beklemedıklcri hır 

hal karşısında kaldı... Çetin Ah
medle beş arkadaşı ilk motö ün 
bordosunda gfüGnür görünmez 
B7 nin güvert<:>sıne bir bakraç 
yağmuru indi. ... 
Kafalarına, vücudlcrine isabet 

eden bakraç, bakır kap, şişe ben
zeri eşyanın yaralayıcı kabiliyeti 
karşısında Helbrock kasare kapa.. 
ğından içeriye kaçtı. .. Nişan vazi
yetinde bekliyen mürettebat tü -
feklerin! ateşledi'.er .. Gayrimun -
tazam bir yaylı halindeki bu ateş 
jandarmalara :s.ıbet etmedi. Fokat 
biraz evvel tehdidka" vaziyette 
tüfeklerini motörkre çeviren İn
giliz ba:hriyelil~riniıı safı dağıl -
mış, jandarmalara imtisal eden 
mı:hacirlerin de iştirakilc B7 ye 
yagdırılan kap kacak yıı ğmuru 
B7 mürettebatını telaşa düşür _ 
müştü ... 

. Bu ağır cisımler preskopu kıra
bılır; Helbrock'u mH~kül vaziye
te düşürür kab'L:rette idi. 

Birbiri ardına kasJr~ kapağını 
koşuşan mürettebat tü(eklc mu
kabeleye vakit 'mlmadan kaçıştı_ 
lar Top yanındaki neferler Vod- • 
ncy'in başını varan keskin ke'1arlı 
ağ.ır bir •e:ıcerc kapağından iirk
muş, çoktan top başıııdan savuş _ 
muştıı ... 

B?, mürett~batını içerim ıçıne 
doldurunca biraz uzaklaştı ..• S<ın
ra hain maksadının gözönünde ta.. 
mamlanışını seyrcdenıiyen Hel _ 
broc~'un daha katil bir hiyanetle 
ıkıncı ~rti!ıatını tamamlamak 
ıçin suya daldı. .. Helbroc'un alev 
ve su arasında yanmak ,·eva bo

ğub:ıaktan btrini tercih~ mah-' . 
><~m ettiği kurbanlarının ışı-
nı ımdi avuracağı bir torpıto 
ile göğe ha\•alandırmakla tamam. 
lamayı düşünmüştü. 

Preskop başına geçen süvari, 
motördeki ateşlerin söndürülme
~e başlandığını hayretle gördü. 

Torpito atış mesafefsifni almak 
içın biraz nçılırken silahların a
lııımış 6 Türk neferfifnin bu ham 
lesıni hayret ve takdırle andı ve 
emrini verdi: · 

- Kovan başına 1• Çift torpi-
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to atılacak; ilk motörün borda
sına ateş! ... 

Çetin Ahmedle beş arkadaşı 

tüfefkff, top, bomba ve torpito 
ile mücehhez cpürsilfill· tahtel -
bahiri k11duz köpek kovalar gibi, 
taş, şişe. bakır gibi eşya ile kaçı
rınc& ilk iş olarak en yakın teh
likeyi, ölüm tehlikesini atlatma
yı düşündüler... Ahmed gürler 
glbi bir sesle haykırdı: 

- Ne duryonuz be!... Ateşi 

söndürsenize! ... 
Muhacirlerden eli ayağı tutan

lar kovalara sarıldılar ... Denizden 
su çekmeğe, alevlere su dökmeğe 
başladılar Her kova su ateşi bi
raz azaltacak yerde hızını arttı

rıyor; birkaç kova su alevleri büs 
bütün azdırmağa kafi geliyordu. 

Bir saniyede işi anlıyan ve su 
ile ateşlenen bu alevlerin sudan 
gayri bir şeyle sündürülmesi la. 
zım geldiğini düşünen Ahmed 
tekrar ambara atladı. Orada eline 
geçirdiği hır yatak, iki kilim ve 
bir kalın battaniyeyi alevlerin 
üzerine attı ... Çıktı üstünde ie -

. pindi .. Bir tarafftafn da arka -
daşlarına seslendi: 

- Haydı be... Kilim, yorgan, 
şilte, buna benzer ne geçerse e
linize ateşin üstüne atın, alevleri 
bastırın! ... 

Çetin Ahmedin dedikleri bir 
saniyede yapıldı... Alevler dur
duruldu; güverteleri beyaz du -
manlar sardı ... Üzerlerine atılan 
eşyanın arasından sızan bembe
yaz duman kümecikleri at~şin 
hızını kaybettiğini anla.ıyordu. 

Ateşin önü alındığı sıradaydı. 

Artık tehlikenin atlatıldığı kana. 
ati umumileştiği dakikalarda bü
yük bir inffilfiik duY,uldu; yeni -
den başhyan ÇLğlık!ar ve gürül -
tüler arasında patlama tekrarlan
dı. .. Motörler şimdi simsiyah bir 
duman bulutu içine girmişler; 
karartı arasında kaybolmuşlardı. 
Dumar .ı.ıyrılırken denize tahta, 
insan azaları ve adamların düş _ 
tükleri görüldü. 

He!bruck'un attığı katil mer -
miler, iki torpito baştaki motöre 
isabet etmiş, üzerinde Çetin Ah
medle arkadaşlarının bulunduğu 

tekne parçalanmış, lime lime "
lan enkaz içindekilerle birlikte 
göklere savrulmuştu. Az bir fa_ 
sıla ile infilak eden ikinci mermi 

Tf>ıcünıe eae-ı• Kat·b 
K·mdorun nihavetinde ı;;liycn 

ıs:ınsun.n sesinı işitt Kapıya bir 
ıey dokunduğu zaınaıı da başını 
çevırmedı. 

Ya.nız 

- Gırinlz. d cii. 

-C. 22 ... 
Diye takdım ettı. Ve sözüne 

devam etti: 
Geldiğinizi işittim. Hemen 

zi.rnret nize koştum. Bir zorluk 
gördünüz mü? 

de bunun bağlı olduğu ikinci mo
törü yok etmişti ... 

Denizin üstü cesedler, yaralı -
!ar ve suda çıpınanlarla dolduğu 
sırada katil düşman tabtelbahiri 
uzakta tekrar suyun yüzüne çık
mış, biraz evvel kapkacakla ya.. 
ralanan mürettebatın enkazı al -
mak istiyen Helbruck denize dö
külenlere tüfekle ateş nçtırmıştı. 

da takibat mevzubahs olmadığını 
söyledim. Maksad, onun vereceği 
malumatı kaydederek Erkiını -
harbiyeye bildirmeki. Kendisine 
yanlış olarak akseden ınaluma'1n 
nereden çıktığını anlamak lazım 
geliyordu. 

Ateşte yakamadığı, suda bo -
ğamadığı biçare kurbanlarını şim 
eli de tüfekle, kurşunla öldürme· 
yi tasarlıyan taş kalbli İngiliz 
yüzbaşısı bir taraftan da küçük 
topu doldurtuyor; iki torpito ile 
ikisi parçalanan, biri yaralı ve 
diğeri sağlam kalan motörlerden 
karşısında duranı da böylece to
pa tutmakla batırmak istiyordu, 

Facia, bu kanlı ve alevli sahne 
Marmaranın uzak kıyılarında, 

boğaza yakın bir yerde, Erdek 
koyunun biraz ilerisinde (Aşağı 

Kemikler) ismindeki sahıl köyü_ 
nün 4 mil açığında cereyan edı

yordu. 
Daha ilk harekette dört motö_ 

rün birden alevlere boğuluşu sa· 
hllden görülmüş, köy halkı kıyı_ 
ya toplanmış; uzaktaki bu deniz 
yangınına yardım hazır:ıklarına 

geçmişti. 

Köylülerde dürbün yoktu, yalnız 
motörlerin tutuştuğu-ıu görüyor
lar, kendilerine kadar gelen hay
kırışmalardan da bu feliıketzed~
lerin yardım ıstediklerı manası

nı çıkarıyorlardı. 

Derhal kıyıya çekili sandallara 
ko~uşan halk; köylü kadınların 

da ıştirakile kayıkları suya irıd:r_ 
diler. İçine doldular Çalakürek 
sahilden nçılmağa, su üz r!!'de 
yangın felaketine uğrıvan zaval. 
Iıların yardımına koştular }'akat 
daha sahilden 200 kulaç aç.ima _ 
dan birdenbire bir infilak sc~i 

duvdular, yanan gemin n kara 
duman bulutuna gömüldüğünü 

gördüler . Bu patlama onlara 
feJaketin şeklini anlattı. 

Şu 1 gözlerinin önünde cayı.r, ca_ 
yır yanan, yakılall geminin dil~ -
tüğü felaket mulhk Marmarayı 

cehenneme çPviren bir tahtelba _ 
birin marifeti idi... Bu düşünce 
köylüleri geri dönmeğe. körden 
silah almağa sev ketti ... Tüfekle· 
rini kaptıktan sonra vak'a yerine 
dönmek daha büvük bir hızla kii-

- Sizin hakkınızda hır şey bıl
mediğim için size haber v•rebi _ 
lecek vaziyette değildım. 

---. Filhakika böyle .. Fabt be
nim anlamadığım bir şry var. Nı·· 
çin Francız polisi paravanızı Pa -
riste istasyonda kalamadı da bu 
ecnebi topraklarına kadar takib 
etti. Bildiğime göre bu i~ Berlın 

pol-:sine de haber vermeden ya -
pılıyor. Tahkikatını b•.ı merkez -
de. 

Avustralyalı genç talebe kız 

İngiliz parliımentosundakı me!ı
uslar arasında bu vl'.ziyetin mü -
nakaşa.sı bu kadarla kalmış de -
ğiltlir. Çünkü devletin esrarını 
muhafaza maksadile yapılmış O· 

lan kanun her illtiınali göze ah
rak ona göre cezal3r tertlb edi -
yor, İngiltere devletinin esrarının 
harice yayılmam1Sını temine uğ· 
raşıyor. Bu suretle bnunun sıı· 

hası genişledikçe gen .,!emekte _ 
dir. Bir meb'us tedkikat yapını>, . . 
birtakım müdafa3 vıısıtalarıııın 
eksik olduğu kanaatine varmış, 

bunu hükı1mete •mrmıya kalkmış. ! 
Fakat çok ge.;meden bu malumatı 
nereden aldığını rr.üideiumumi 
kendisini çağırıp soruyor. İste va.. 
ziyetm hulasası hu oldugur.3 gore 

1 
Avam Kamarasıı.dak. mcb'uslar 1 
kendilerinin de bu gıdi~le bu ka· 
nunun hiıkmü dahil. ne g;rıııeleri 

ihtimali mevcud olduğum; düşün· 
müşlerdir. Bu gir!:şle netice n-•re_ 
ye varacak? İngil:z gawtel<"l'inın 
ytürüttüğü >ahminlcrP göre bu 
kanunun tad~lı cihett11. ~ gidılm si 
çok muhterıcld'r Ta k. böyl~ hır 
takım yanlışlıklar olm!!Sın için. 

Çünkü, di'ıorlar, d~''let n esrarı

nı muhafaza kanunu. anc.-ak bu 
esrarı kendi m.lk3ad!arına g.jre 
öğrenmek istiyen casu:;lar hak -
kında tatbik edilir. Yoksa m ilet 
vekilleri aleyhinde değil 

İ~te şu son bi 1',ftaıfa İngııe
rede büyuk bir ded'kıdu mevzuu 
olan meselcnın b:r hııl:iszsı. 

rcğe sarılan (ApJı KP!<ım!cr) kö
yü halkı a\'cı hattınd-ı bor ilerle _ 
yişle suyun ÜZ"'rı'li kaplıyan bir 

sandal safının hadi,,,,~·e koşuşu -
nu meydana getirdi. Tlclbrock 

preskopuna ilişen bu akını giirün_ 
ce yeni bir tehlikeye. düşmemek 

için çekilmeği, buradan uzaklaş

man tasarladı. 

Gelenler sandaldı.. Bunlara 
torpido atmak, .;in~k sürüsüne ta_ 

banca sıkmak gibi bir şey ola -
caktı. Binaenaleyh birşcy ya _ 
pılamazd•. ( De,·amı var) 

İ>tasyondan çıktım. 
- Takib ed:Jmedıniz mi? 
- Hayır bu cihet Pn eminim. 

Çünkü Boğa gara kadar gelmek 
için benim otomobilmi a!mLş. Ben 
istasyon kapısından çıkar çıkmaz 
otomobilı orada buldum. Ve ona 
b:nerek Farisi terkettim. 

- Şoför siz mı? 

- Evet ... Daima böyle uzun 

Dudaklar brbirini bulurken pey 
de verilmi.<ı oldu. 

Bir iki gün sonra kiracılar ta· 
şınmıştı. Hakikaten bir anne ve 
bir kızdılar. Onun dediği olmuş, 
kısmeti ayağına kadar gelmişti. 
Yalnız verilen pey onu hakikaten 
epey kandırmış ve yakmıştı ... 
Günlerce o ateşin tesirinden kur
tulamamıştı. Bu •on m~cera ara
dan günler geçtiği halde lıiıliı bir 
pey almaktan ileri gidememişti. 

Genç kadın kumpanyalardan 
birinde daktilo idi Sabah gidip 
akşam ge<; vakit döniiyordu. 

Fevzi Cemilin hayatı büsbütün 
değişmişti. Eski çapkınlık arka
daşlarını da unutmuştu. Daire
den çıkar çıkma! 3oluğu köşkte a
lıyordu. Fakat bir taraftan da çok 
üzü1'1vordu. Eski çaptunlık kud-
retini. kaybetmişti. Flir çatı altın
da ,-aşadığı bir dul kadını bile 
henüz elde edememişti. Onu ya
vaş yavaş sevmeğe de başlamı,ştı. 

Yine bir pazar akşamıydı. Kös
kÜn bahçesind~ akşam yemeğini 
Feride ile beraber yemişti. Uyku 
zamanı gelmİ.'jti. Ayrılacaklardı. 

Genç adam kat'i kararla Ferideye 
ye yaklaştı. 

- Verdiğiniz p~·' beni kiracı 
yaptı. Beğendiniz mi dedi. 

So:ıu yartn 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARK ADAŞLARI 
3 te'Iln z pat:.r günü akşamı 
Yenişehl• aile bahçesinde 

Kanlı gece 
4 temmuz pazartesi günü ukşamı 

Yesilköy istasyon bahçesinde 
Sönen ccak 

5 temmuz salı g;.inü akşamı 
Üsküdar Beyleroğlu bahçesinde 

Hiıkimin hükmü 

••• 

SAHiR 
OPERETi 

Temsil veril~n bahçeler değişmiş-

tredeki ikinci bir kapıyı işaret 

ettı. Muriel Spunth: 
- Banyo odası dedi. Kimse yok. 

Doria'nın odası otelin öteki cep -
besinde .. 

Genç kızın sözleri onu tatmin 
etmemişe benziyordu. Etrafına ba
kınarak odanın içinde tekrar bir 
dola~tı. .. Kapıdan baktı. Ve tuva_ 
let masasına c!ayanarak kendisini 
beklemekte olan genç kızın ya _ 
nına yeniden döndü. Tam onun 
karşısındaki bir koltuğa kızın da.. 
vetini beklemeden kendini attı. 

Ayak ayak üstüne atarak: 
- Şimdi görüşebileceğimizi zan-

Onan davc•ı tizerinr. kapıyJ: bir 
a:ıahtar sol<uldu. Spoc~uya benzı· 
Yl n genç b r ;ıdam içPn gırdı. 

Genç Avusturyalı talebe kı~ ba_ 
şını salladı: 

bilmediğini işaret eden bir hare_ 
ket yaptı. Onun süklıtu karşısın -
da meçhul adam konuşmakta d~
vam ediyordu. 

- Fakat tabii polise bu haberi 
verecek vakit bulacaklardır. Ş.m_ 
di daha acele mese!clerle meşgul 
olalım. Siz nasıl geldiniz. 

yolculukları şoförsüz yaparım. En 
küçük ) aşımda!!l:>eri fevkalade 
mahir bir şoförüm. Bütün gece 
yolda idim. Yalnız Kolonyada bir 
kaç saat istirahat ettim. O kadar. 
Sonra Kolonyadan Dlr:a'ya tele_ 
fone ettim. Ve muayyen çayba _ 
neye gidip mukarrer işareti ver
mesinı bildirdim. 

nederım, dedi. 

Genç kız soğuk bir tavırla: 

Muriel Sm.th onun 1ekror ka -
P' k1pam ına miını olmadı. 
S •.r ı elındekı !ev nt • <ı~e'1ni ye
ıi'IP hıraktt. Ba<ını lrnldı dı. Se _ 
sıııi eıkarmadun ona d kkatli dik· 
katli baktı 

G >;adam olduğu \'erd. d'ıru-

vor ve onun gözlerinc.: bakıYordu. 
İrı ~ ızce o~arak kendi3lnı: 

- Hiç bir müşkülat çekmedim. 
Paravağ rnutad rolün(; oynadı. Ve 
bu defa hiç bir hatası;, oynadı. 

Boğa da onu takib etti. 

- Onun trenden inaığın, gör
düm. Fakat takib t'dıldiğinden 

haberim yoktu. Bu can sıkıcı bir 
şey' .. Keşki haber•m';. oi>aydı da 

bu çok mütecessis polb memuru
ntl bız de takib etseydik. 

-· Niyetim şimal garından eks
prese binmekti. Eğer !ıilem mıı _ 
vaffaktyelle neb:celenmiş olsay . 
dı, öyle yapacaktım. Halbuki maa
lesef olmadı. Boğa izi keşfetmiş 
istasyonda saklı olduğum yerden 
onun geldığini görünce trene hın.. 
ın.ekten vazı:eçtim. 

- Şekerliği de vermesôn mi? 

- Dünyada o kadar sa!<ar in -
sanlar vardır ki onlar daima böy
le hareketler yaparlar. Siz ocada 
mıydınız? 

- Dostlarımdan biri orlda idi. 
Bana ha.her verdiln. 

Birdenb>ire sustu. Kapının ya -
nına gitti, kilidi açtı ve küçük an.. 

- Ben de zannederim, dedi.. 

Kencfuine • doğru bir iskemle 
çekerek üstüne oturdu 

- Esasen ben de bunun için 
buraya gelmedim mi? 
Konuşmağa başlamadan evvel 

biraz daha ona baktı v~ sonra ko
nuşmağa başladı. 

- Seyabatinizin hakiki sebebi.. 
ni biliyor musunuz? 

Ya vapur pabalılğına ne dersi.. 
niz? Geçen yıl Akay idaresi Bü -
yii.kadaya gidip gelme 37 buçuk 
kuruştan hiç olmazsa 7 buçuk 
kuruş tenzilat yapmayı yani o -
tuz kuruşa dimıeyi dü ünmüş· 
tü. Bu yıl Deniz Bankın bu nokta 
üzerinde de duracağını memnu. -
niyetle duyduk. Adalılar bundan 
şüphe yok ki çok se\'İnecekler. 

Nakil vasıtalarının ucuzlaması, 

her şeyden ziyade §ehrin ımarın
da myüessir olacak iktısadi ha -
disclerden biridir. 

CELAL CE. 'Giz 
Fatih sulh birinci hukuk mah

kemesinden: 
İstanbul evkaf müdırıyetinln 

Bchcet ve ölü Fatma v.ırisi Hanife 
aleyhlerine açtığı menı mudahale 
davası üzerine gönderilen daveti
ye zarhına bunlardar. Hanifcnin 
ikametgahı meçhul olt!uğu müba
şiri tarafından verilen meıruhlt
tan anlaşılmış v<:> mahkemece 
müddei vekilinin talcbilc muma
ileyha Hanife hakkında on be{; on 
gün müddetle ilanen tebligat ic
rasına ve muhakemenin 12/9/938 

saat on a talikine karar verilmiş 
olduğundan bermucibi karar yevm 
ve saati mezkUrde bizzat veya bil
vekale mahkemeye gelmediği tak
tirde hakkında gıyap karaı veri
leceği tebliğ mabmına kaim olm .. 
mak üzere ilan olunur. 

tir. Badema temsiller Büyükdere, 
Kadıköy, Beykoz, Şehremininde Ye_ 
nibahçe, Bebek. Beşiktaş, Üsküdar. 

İlk operet (Aşk Resmigeçidi) 

Bu kız, altı gün Amerikada 
mevkuf kalmıştır. Kız, bundan 
bahsederken şöyle diyor· 

- Bu pek müdhi'j bir şeydir. 
Hapishane temiz değildir. Eğer 

kefalete bağlanarak çıkarılmam 

için 200 İngiliz lirası gelmeseydi, 

daha orada kalacaktım. Fakat ke

falet akçasını 100 liraya indirdi

ler. Beni bırktılar. Faka şu şart

la: eğer çağırırlarsa tekrar gide
ceğim. 

Bununla berab~r. casusluk tah
kikatı dolayısile bu kız şöhret ka

zanmış, kendisini almak için mü

racaat edenler artmıştır!. Bun -

lardan bahsederken Silviya diyor 

ki: 
- Beni almak istıyenlerden bL 

risi de fotoğrafını yolladı. Bana, 

yaşının otuz olduğunu yazıyordu. 

İşi gücü yerinde i'll~. Bu adam 

Amerıkalı ıdı. Fakat ben Ameri

kalıya varmak istemiyorum. Hem 

daha doğrusu kımseye varmıya_ 
cağım ... 

En hDf •• en gQzel dudak ru)u, 
C OT Y' nin size takdim ettl§I 

RUJDUR 

j 

ib 
·coTY 

• 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

OIWTI Pır1ı COTY '*lJ. 
lıııııU 1111. fmı ..... 
bit tıwız ıııııta~. 

Sult~mt ~ ııci hukuk hakim
liğinden: 

Gözlerini ondan ayırmadan ba
şını chayır• demek istiyen bir ha
reketle salladı. 

İstanbul yeni postane arkasında 

Elkatip hanında 12 no da Mahcur 

Mehmet Abbas Elkatibin vasisi 

kızı Ayşe elkatibin itirazı üzerine 

kendisine İstanbul bürosu avukat

larından Bahçe kaputla Sadık ha

mda 3--9 no: da avukat Osman 

Fevzinin vasi tayin edilmiş oldu

ğu ilan olunur. 

- Çok fena! .. Çünkü. bana öyle 
geliyor ki on gündenberi mana -
sını anlıyamadığım, ltavrıyama -
dığım bir takım hadiseler geçi -

yor. Paristeki servisimiz müte _ 
madiyen imdad ister bir vaziyet-
tedir- Haberim olan hadiseler var.. 1 lo~7 Nı"rı· ln 1 -~ ı ıi 
Fakat bunların hakiki manalarını \Cemniyelevel H ızir 1 ı 
anlıyamıyorum. ' 5 20 

Genç adam biraz tereddüd eder YJ n;S,Aı '/, \>_,ı 8-l. ı 5; 
göründü. Sonra: ~ Temmu2ı Paz~-

- Mis Muriel Simith diye sö

züne devam etti. Size, sizi hayre· 1 

te düşürmesi çok muhtemel olan 
bir itirafta bulunacağım. 

Şefler de sizin vaziyetinizde -
dirler ve yüksek makamlar d, 
meselenin ne olduğunu pek far
kında değil gibi... 

Genç kız, sahte olması hiç c!e 

mümkün görünmiyen bir hay _ 
retle: 

-Bu da ne demek' dedı. 

{Devamı var) 

Amerika islı.:dılı J77:J 
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İstanbul - Belediyesi İlanları 
' : .,.J.~ ~ .. 

iSMET SANTONIN BISKOv·· . 
Çocuklaıın ve büyüklerin ba~ırsaklarınd a yaşıyao solu canları dii

d ürmek için en birinci devad ı r. Eczanelerde kutusu 2ı) kuruştur. 

Beher metre murabaaına 2 lira kıymet biçilen Karagümrük yan- .. •••••••••••••••••••••••••••• 
gın yerinde Hatice Sultan mahallesinin Löküncüler sokağında 61 inci 

ad&da 6 metre 23 santim yüzlü, 40 metre 5 santimetre murabbaı sahalı 

arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 liralık ilk tem.inat makbuz veya 

mektubile beraber 8/'i/938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (B) (3784) - ----·-·-----
latanbul Defterdarh§ından: 

Cins ve M~vkii Senelik Kira 
Muh•,mmen müddeti 

Ciası 
Lira 

Büyükçamlıca tepesindeki kırkahvesi yeri ile müş •• 

temilatı (krokisinde gösterilen sahanın şeraitine göre 

imar ve te§ciri masarifi müstecire aittir) : 190 Beş yıl 

İstanbul Tapu müdürlüğU daireslnin alt katındaki 
pul satış gişesi (senelik kirası iki taksitte verilecektir): 900 İki • 

Galatada Karamustafapaşa caddesinde 145 No. lı ah-

§np baraka. 120 • • 

Galatada Karamustafapaşa caddesınde 147 No. lı 

mağaza: 540 • • 

Galatada Rıhtım caddesinde 7 No. lı dükkan: 900 • • 

Eminönünde Şeyh Mehmed Geylant mahallesinin 

Reş:ıdlye caddesinde eski 20 yeni 29 No, lı baraka. 132 • • 

Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 349 

No. lı üstünde odası bulunan dükkan. 120 • • 

Cerrahpaşa Hubiyür mahallesinin Bozacıodaları so-

kağında eski 19 yeni 5 No. lı ev: 48 • • 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarındaki kira ve 

müddetleri üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İstek. 
lilcrin, tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek üzere hergün ve 

müzayedeye iştirak etmek •İçin de 18/7/938 pazartesi günü saat on bir. 

de yüzde 7,5 pey akçclerile Milli Emlak müdürlüğünde 

misyona gelmeleri. M. (4115) 

Avrupa ve Amerika'ya 

toplanan ko-

Talebe Gönderiliyor 
Maden Tedki!t ve Arama Enstitüsü 

Şef: MES'UD CEMIL'in 
lda~eı i nde okunan 

17462, 17483, 17464 numaralı 

KOLUM B iA 
Plakların ı arayınız, ----

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Tem muz - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangGya 1ştirak etmek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

En diş • 
muessır macunudur 

.. 
yolunda 104 numaralı hususi kabi _ 
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 D • 
ye kadar hakiki fıkaraya m:ıhsus 1 iŞ 

-----·--·------ ----
Yemelc kırın tı ları diı aralarında çit• 
neme sat ıhlarındaki çuku rlarda ka• 
lırsa ekş ir ve hası l o lan asit mineleri 
bozar, dişle r in çürümesine yol açır. 

Hele bu asitler büt ün geco a2'ızd• 

bırrakıldığı tak tirde muzir mikroplar 
milyarlarca artar ve d iıler s6r'atle 
buzulur beyazlığını, sa{llamlığını ta• 
mamen kay beder. Ağzınızın sıhhat 
ve güzelliğini muhafaza etmek için : 

muayenelerini yapar. Muayenehane 

ve eve telefon: 22393 -- 21044. D kt 
Doktor Ali Rize Sağlar.- İç !ıas.. o oru J 

talıkları mütehassısı). Her gün Be. ı'~ 
yoğlunda Parmakkııpıda tramvay D • k • 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey ıyor 1: 
apartımanındaki muayenehanesınde 

saat 15 den sonra hastalarını kabul S abah, ööle ve a k t•m ha r yemek ten sonra 
eder. 

Doktor Arnb)·an:- (İç hastalıkla. 

0
. 
1 

, . , 
rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 1 erını z ı 
Kamereddin sokağındak. muayoıe.1 ' RADYOLIN ile fırça layın ız ! 
hanesinde her gün h•stalarını tedavi 
!'der. 

Doktor Kamereddin:-- (İç hasta. 
lıkları mütl"hassısı). Clğaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane-\ 
sinde Cu'I!artesi ve Paı.ardan maada 
her gün saat 2 den sonra hestalarını 
kabul eder. 

R0ntge_!! 

Dev let Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi i lan ları 

Mulıammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23X63 rn/m lik lama 
demiıi ile 30000 kilo 10 ve 13 m/m lik yuvarlak demir 15.7-1938 Cuma 
günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko

niS)'onu tarafından açık eksiltme ile satılacaktır. 

Bu işe girmek ;stiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 lira 
75 kurıı§luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları Hizımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon 

Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen 
ve iç hastalıkları mütehassısı). Her 
gün öğleden sonra saat 15 den 19 a 
kadar Belediye Binbırdirek Nuri 

:;;::;;:;;;;;:;;;;;:;;:;;;;:;;;;:;;:;;:::.;;;::. C on k er sok ak 8. 1 O numara da Asr _ tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4038) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyoı1undan: 

• •• 
İdaremiz mesai saatlerinin değ ğişmesine binaen evvelce ilin edil· 

miş olup aşağıda tarihleri yazılı ek siltmeler aynı günlerde ve fakat 
hizaalrında yazılı saatlerde yapılac aktır. Binaenaleyh tekli! zarflarınıJl 

Doktor Kemal Osrruın : - (Sinir bu saatlerden bir saat evveline ka dar ver ilmesi lazım geldiği a!Aka-

Sinir hastalıkl arı 

laner aparlımanında hastalarını ka. 
bul eder. 

Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati Şekli hastalıkları mütehassısı) -- Cağa. darlara ı!an olunur. (4072) 
Cinsi Aded Fi y a tı Garanti Tarıhi !oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. Eksilt me ------------ Tarihi 

Frenk gömleği 2750 330 Kr. 941 L. 92 K. 13/7/938 15 kapalı şısında pazardan başl<a her gün 1 - Telgraf bandı 
P ijama •takım• 871 400 Kr, • saat 2 den sonra hastalarını kabul 2 _ İltıçlar 
------------------------~·---ıeder. 

Günü 

P azartesi 
Salı 

Salı 

Saati -11,-

Genel 
I - Avrupa ve Amerikaya tahs!le 

ile 20 tal~e seçilecek tir. 

Direktörlüğünden : Yün fanila 
ııönderilmek üzett müsatıaka F ildekos fanila 

980 250Kr. 

2810 75 Kr. 
Göz hastalıkları 

509 L . 81 K . 13/7/ 938 15,30kapalıı------- Cam, 

f/7/ 938 
5/7/ 938 

5/7/938 
5/7/938 Salı 

11,
ll,15 
11,30 

Bunlardan 12 si maden işleri v.ya maden endüstrileri ile alAkadar 

muhtelif ıi:htiııasları elde etmek üzere mühend isliği ve 8 i de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdir. 

• don 

Yüz havlusu 

Baş 

Omuz 

Etek 

• 
• 
• 

2800 80Kr . 

1900 33Kr. 

105 L 90 K. 13/7 /938 16 açık 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz hşs 
talıkları mütehassıs!) - Cağaloğ _ 
!unda Nuruosman iycı caddesinde 
Osman Şera!ettin apartımanında 5 
numarada. Telefon: 22555 

Ku~ak, B0ğaz, Burun 

6/7/938 
7/7/938 
8/7/938 

Çarşamba 

l>ertembe 
Cuma 

11,-
11,-
11,-

13/ 7 / 938 Çarşamba 11,-
15/7 /938 Cuma 11,-

II - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 

a - Türk olmak. 
Peş tema! 

b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve 

100 100 Kr . 

100 300 Kr. 

100 300 Kr. 

100 85 Kr. Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak 19/7/938 Salı 11,-
burun, boğaz mütehassısı doçent 11 - Otomobil lastiği 25/7 /938 P azartesi 11,-

sıhhatı tam olmak •sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır .. 

c - Liıakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk 

haiz bulunmak . 

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

vesikasını 

III - ller '.stekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden 
hangisini seçtiğini verec~ği istıdada açıkça bild,rmeğe mecburdur. Mü

sabaka notlarının tasnifi, her ikı mesleğin imtihanlarına girilmiş ol -

sa. dahl, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühend.slik veya Jeologluk kaydını taşımıyan 

d ilmiyecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

istıdaıar kabul e-

a-Cebir Her iki meslek için mecburi 

b-Hendese 

c - Fizik 

d -Kimya 

e - Ecnebi bir dil 

f - Nazari hesap 

g-Müsellcsat 

h-Mihanik 

i - Jeoloji . 

ı Zooloıf • 

k- Botanik 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Yal nız mühend islik için mecburi 

• • 
• • • 

Yalnız Jeologl.ııı ıçin mecburi 

• • • 
• • • 

V Açı~acak müsQ':ıaknda iissü m.za'lı kazanmış olmakla beraber, 

gLnderılecek talebe'er.n, ihraz Ettikleri derece itıbarile, m.ıherdisl k 

iç." hz..ın :ıların iik 12 si ve Jeologluk •çin de, ilk 8 ı arasında bu'un-

mal rı şarttır 

Ü SLİ m'zanın t-es~t:ıında, ~c'lebl lisandan kazanılar numara çi!t 

sayılacaktır. Mühend.slik müsabakasını kazanan 12 kişiden Jlk 8 i, 

Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukarda cins ve miktarları 

yazılı eşyalar eksiltme~·e konmuştur. 

1 Eksiltme İstanbul Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet 

müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli muvakkat garanti miktarları, tarihleri ve 

saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 -- İ;tekliler şartnamderi ve nümuneleri Çt?mberlitaş civarında 

Fuat Paşa Türbesi karşısında tıp talı.>be yurdundan alabilir ve göre

bilirler. 
4 - Eksiltmeye gırecekler ticaret odasının cari şeneye aid vesika. 

sile 2490 sayılı kamınd1 yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakk~t 

Fatih tramvay durağı 75 numaralı 12 _ Kasa 26/ 7 / 938 Salı 11,-
muayenehanesinde her gün saat 16 13 - Tav ocakları 1/8/938 Pazartesı 11,-
dan sonra hastalarını kabul eder. 14 - Bilet makinaları 1/8/938 P azartesi 11,15 

Cildiy , Züht eviy:;_ 15 - Dingil d~ğiştrime vereni 4/8/938 Perşembe 11,-
16 - Muhtelif yay 10/8/938 Çarşamba 11,-

Doktor Feyzi Ahnıecl· - Deniz 
hastııhancsı cild ve emrazı zührevi. 17 - Lokomotif ,yedeklerı 11/8/938 Perşembe 11,-

18 - Lavaj tes'.satı 12/8/938 Cuma 11 
ye mütehassısı, muayenehanesi An.:---------------------·-·------·--. 
kara caddesi Cağaloğh; yokuşu. Pa- ı 
zardan başka her gün 15 den sonra 
hastalarını kabul eder. Telef. 23899 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: , ____________________________________________ __ 
Operatör: 1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlası içln şartname ve rernıi mucibince 

garanti makbuz veya banka mektublarınr teklif zarflarının içerisine 2 adet direzin pazarlıkla satın alınacaktır. 
Dr. CAFER TA YYAR ICANKAT 

ve verecekleri fiatları yazı ve rakamla yazdıkları ve üzerlerini mü. 

hürledikleri halde ihale saatinden 1 saat evvel komisyona verme-

2 - Her iki Direzinin muhammen bedeli 750 lira ve muvakkat te-
Operatör - Umumi cerrahi, sinır minatı 56.25 liradır . 
ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 3- Pazarlık 8/7 /938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de Ka

(Kadın doğum mütehassısı) 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. lacaktır. 

1 meli han No. 1. Muay(•nehane Tele. 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ~e~en ~ubeden alına. 
fon: 44086 b T 

Meraklıların Aksaray Taşkasap • 1 ır . 
Selçuksultan sokak 8 numaraya Dış 5 ~ Eksiltmeye iştirak etmek is~lyen . firmaların fıat:ız \'e m"!~ 
her gün saat beşten sonra müraca. Diş doktoru Übeyt Ölçer:- Edir. teklıf m~k.tuplarını ve buna ~ıt ~esimlerı ile bırlıkt: M~'.ıakasa gunun-
atleri. nekapı Karagürnrük tramvay du _ den beş gun evvelıne kadar İnhısarlar Umum Mudurlugu Tuz Fen Şu· 

rağı No. 95 her &'Ün hastalarını ka. oesi müdürlüğün~ vermeleri ve tekliflerinin kabulüniı mutazammw 
Üsküdar İcra memurlugu-ndan: k 1 1 1 d 

b 1 d C t 
.. 

1 
. t vesı ·a a ma arı azım ır. 

u e er. umar es: gun erı ~aa . . 
l\laheuz ve satılmasına karar ve. 6 - Isteklilerın pazarlık içın tayin edilen gün v~ sa:ıt•a « 7,5 guven 
rilen oda taKımile ayak!. Nauman 14 ten 15 e k.adar da Yalovadaki me paralarile birlıkte yukarda adı geçen komısyona gr•-. kn _i,., c· 
dikış maklncsı 5/7/938 tarihine muayenchanesırdc bulunur. lunur. •·37so,, 

·müsac!ıf <alı gunü saat 15 den 17 Üsküdar icra memurluğundan: ı ••• 

ıerr. •3688· 

demektir. 

Satıf ık Kurt Köp = ği Taklld hiç bir zaman 

ayni olamaz. 
Taklld benzeri 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en u~tun 
Kremdir. :·e h<'ar Göz tepede 1'tasuo:ı 1 'lah t 1 k • ı Yapılacağı ilfın edilıni"! olan eksil nele:i.-ı, msai saatleriniP 

-- dd d 27 1 k'" k d . j '' cuz ve sa ı mama arar ve- d · 1 b ' 1 'I ' d"f ·•• " "'ld" •· d 1 Bürhar. .ye Hukuk Hakimliğin - ca sın e no u oş crunun. .1 b' d t .1 b" d t eğişmcsı ıasa ıy e, tah e ıesa u ettıgı goru uı:un en ıu sa· 
rı en ır a e pı anya \'C ır a e · · 

den da satılacağından talip olanları!) . . . . atler asaı\ıki ~ekil dah iliJtde tadil olunmu~tur. 
h 11 . d h b 1 k kalınlık makınesı 6/7/938 tarihınn ı· ·k i') . lk' .1• l d l t i · 't'b e 

mühendislığin doğrudan doğruya teknık branşlarında tahsil ettirilecek lliırhan;yenin Pelıd k.ôyıünöen ma a ın e azır u unaca mcmu. .. . .. .. •

1 

s te ı erın ; evv ı ı un ar a yazı ı saa erı nazarı ı ı ar 
ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerıle made. Kemerlı Ahmed kızı Ayşe tarafın . runa müracaat etmeleri ilan olu. musadıf çarşamba gunu saat 1 den almıyarak bu tashihli saatler dahilinde eksilt m elere i ştirak 

: . . . • , •dan kocası Pelid köyünden Alı oğ u nur. 16 ya kadar Üsküdarda Balabanda etme~ lüzunı.u i!An olunur. ..4093,, 
n l rndustrilerin ıdarı ve tıcarı vazifelerine hazırlanmak üzere •Tica Eth 1 h. 1 - b d -- em a ev ıne aç ıgı oşanma a. Adapazar Birinci sulh hukuk ha-' eski keresteciler sokağında 6, 8, 10 Saat 14 yerine saat 10 da 
ret ve Organ:zasyon Müherıdisi• olarak yetiştirilecektir. vası netic~sinde müdeaaleyhin 931 kimliğindenı l No. lu kereste fabrikası derununda " 15 " « 11 de 

VI -· Tahsile giinderilEcek olanlar ileride tahsil müddetleri kadarl senesindenberi bi.iısebep h:nei K 1 h bilmüzayede satılacağından talip u 16 " " 13 " 
urtu u ma ailesinden rejı so. ı --------:.:.------:--------------

D~vlet cmrınde mecburi l.':mete tabi olduklarından bu hususta mü. ze\'Ciyeti terkederek semti meçh~·- kag"ında 94 No. lu evde Hasan ka. olanların mahallinde hazır bulun. i• l DOKTOR 
1 b f d İstanbul 4 cü icra memurluğµn: • 

kErefiyet:erını tevsik etınek üzre bır taahhüdnarr.e verecekler ve bu. le gıttiği ve ir ay zar ın " ev,n_ rısı Ayşe tarafından kocası Hüseyin malan ilun olanur. 
nun içın de muteber kef!I göstereceklerdir. I avdet etmesı için 937 senesinde yapı- oğlu Hasan aleyhine açtığı nafakn 1 HİÇ . dan: A. RIZA S AGLAR 

lan ihtara da riayet etmedıği anla- .. . DANS BiLMEYEN Paraya çevrilmesine karar ver i-
VII - Müsabaka ımtihanl&rı Ankarada yapılacaktır sıldığından medeni kanunun 132 ci davasında muddeialeyh Hasanıo ı liZÜLMESİN' len karyola konsol ve saire hane 

- ikametgahı mechul olduğundan H. ' ... 
Tarih ve mühlet şunlardır: maddesine tevf'kan boşanmaları. U.M.K 141 ve 142 ci maddelerine\ Paris dans akademisinden me- eşyesının 1 ci açık arttırmasının 

a-M. T. A Enstitüsüne sor. müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 na ve•2647 • kuruş masarif muha. tevfikan son telgraf gazetesi vası zun, Paris Syndicat national Tür. 5/temmuz/938 tarihine tesadüf eden 
b _ Sıhhi muayene !;.rihi : 26 Ag" ustos 1938 kemenin müdeaaleyhe tahmiline - kiye Delegesi 

temyizi kabr olmak üzere 27 /4/938 tasile ilanen tebligat yapıldığı hal- salı günü Bcyoğlunda Emin camii 
c- Müsabaka ımtıhanları: 29 ve 30 Ag-ustos 1938 d hk l d" - · d h k Dans profesörü Kemal Bayer. Abd 11 h b t tarihinde gıyaben karar verilmi• e ma emeye geme ıgın en " - T 1 b 1 - sokağında u a ey apar ıma. , a e e erini en kısa bir zaman 
Vlll- Talplerln, nıifı.s hüvıyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, ve teblig" makamına k•im olmak kında gıyap kararı verilmiş oldu. · · d nında 5 numaralı dairesinde saat ıçın e ve çok mükemmel bir su. 

1 
mekteb "hadetn.ımes.nı \"eY.a bunların tasd kli b.rer suretlerini, 4 kıt'a üzere çıkarılan ilam suretı mah. ğundan mahkeme günü olan l8./7 I rette yetiştirmekle rekor kazan. 9 buçukta yapılacak ve kıymetinin 
fo' • f ve dılekçete•ını, son murac3at t.ır hıne kada• A•karada M. T. 

A. Er t.'üsıl Genel Direktörlüğune gondcrmele. i \'e sıhhi muayenı·-

keme div nhancs, •o tali1< kı'mdığı 938 tarihinde mahkemeye gelmeı mıştır . ~:, de 75 n• bulmadığı takdil:de 2 ci 
ve 1 bu hük~:n aleyh 'lP on beş gün veya bir itirazdo bulunmazsa hak. ı Adrese dikkat: açık arttırmı:nın 8/'I'cml'l'uz/39$ 
zarfınd te 'iz ed 'ne~ t~k<iir. k•md ki muamelen.n gıyaben de-

ler ç n de tayJ1 ed ım ş c: n gi..nrle öğ"rdcn e\·ve· Bay Ha n ap..ırt. de ke:.. kat yet em ş 5 Y 1 c ğı v~~ cdeccğinın tebl,T ve il'n .,lu. Bcyo u - İstiklfı. caddesi - Yor. cuma günü ayni mahal ve saat~ 
ımı •P<l•k· En. tıtu mcrkezınde tulun .. J,Jr. LJn .olun;.r • • 2ro1. ·382~· ran olur.ur. ·4HI· nur. (4140) dan Lokantası sırası No. 60 1 yapılacağı ilan olunur. 

Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat l'ı defi 

sonra Beyoğlu Parmakkopı ıranı· 

vay durak (121) No. d.ı kobul ve 

tedavi eder. 

Sahip ve neşri!}atı idare edP'. 

Baş muharrıri 

ETEM İZZET BENie: ... 

so.· TELGRAF MATBA\Sl 


