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Muhtelif sınıfJara mensub ][ahr aman askerlerimiz Hatayda ken fillerine aynlan mıntakalardo y er almak üzere ilerilerken ... 

J:Siitün Hatay, şanlı Türk sanCağının Qölgesi 
altında en büyük günl . rini yaşıyor. 

--------------·-------------------·---------------------------------
Tescil muamelesinin • önümüzdeki ay başında yenı

başlıyor başla~ması • • hazırlık lenmesine ıcın 
' ~enliklerı ; 

uevam ! 
1 

E:diyor 
Dersim l 

=~lk kahraman erlerl• 
zı dora dc;ra gör· 

l'l'lek için bir tUrl U &O• 
kakıardan içeriye 

giremiyorlar 
A n.ta~ya 8 (Hususi muhabi
"" runızden) - Hatay şanlı 

t 'l'fuk sancağının gölgesi al-
ında en b" ük' .. 1 .. 

llı uy gun ennı ya~a. 
k.•ktadır Halk bütün Hataya lıa. 
ıı:u~ olan kahraman erlerimize 
lı.aJıa doyamamış olduğundan so
ti 

1.ar askerlerimizin Hataya ilk 
'•dıkleri günün fevkalôdelig"ini 
11en ·· 

8 
uz muhafaza etmektedir. 

•il urada söylenildiğine göre tes. 

110 
~uarnelesinin yenilenmesi işi

n u ay sonunda başlanacaktır. 
la u hususta lazım gelen temşs. 

r Ve h 1 k l)·· azır ı lar yapılmaktadır. 
\> •ger taraftan Hataya emniyet 
e asay· b •ız ış ahşedcn Türk • Fran. 

la~~:keri işbirliğinden sonra, Ha. 
~o . ara refah getirecek olan eko. 

llıik ish' I". d b 1 ii . ır urıne e aş anmak 
••redir 
llu .. 

rll.ıı curn(edcn olarak İskende • 
da serbest günırüğü pek yakın. 
t"a~ılacaJı ve bıınu Halayın ik _ 
•ak . ~alkınmasını hızlandıra • 

dıger tedbirler takib edecek. 

... arek8tı 
.............. 11:11 .......... 

Ordunun manevrası 
başlıyor ve tarama 

Dersim mesP1 ~~i 
şekilde hı .. : 

bu 
• 

'llŞ 

yıl kat'i 
olacak 

Askerlerimizi karşılamak üzere Ha tayda yapılan hararetli tezahürattan bazı sahneler... ır uncelindeki ıslaBh harekkletci eld~vlaBm ear'tmekte8~· ük~dıl\fğilım.ıxl !\mı allı. ------------------------ mala nazaran, aşve 1 a ay ın uy et ec 

Ankara Amerl"kad~kı". J•zmı•t kı·mya .C b •k sinde işaret ettiği ordu manevrası da pek yakında bu havaliu. Ta rı ası- başlamış olacaktır. (Devamı 6 ıncı sahüemlıde) • · 

Konferan.sı Bayrama ıştırak nın temelatma merasi- · 
Komısyonıar bugün Ediyoruz I • b n l k 

çahşmalarına mı u razar yapı aca 
başladılar lnkıUlıbımız hakkında tet· 

Ankara 8 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Dün de 
bildirdiğim veçhile, Türklye -

Suriye - Fransa arasında üçüzlü 
bir anlaşma yapılması ve iyi kom

(Devamı G ncı sayfamızda) 

klkler yapmak Uzere de Ik d V k"l" b b h 
Amerlkadan terbiye mU• tısa e l 1 U Sa a 
taha&sııslarından mUrek• J d . 
keb bir hey'et geliyor ş e h r i m i z e g e 1 

Müttehid Amerika devletleri _ 
nin 150 inci yıldönümü münase _ 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 
Diğer Vekillerimizdetedkikat için muh. 
telif yerlere gitmek maksadile şehri· 

mize gelmek üzere bulunuyorlar 
Evvelce lı.abıır verdiğimiz gibi 

lzmitte kurulacak olan sü.d kos •. 
tik ve klor fabrikasıııııt temel at •. 
ma merasimi öbür gün yapıla -
cak ve merasime Başı•ekil Celal. 
Bayar riyaset edecektir. 

Hususi bir tren, davetlileri ha •. 
mi!en pazar sabahı saat 9 da Hay. 
darpa.şadan hareket edecek ve da-. 
veıliler pazar gecesi saat 23 te de 
lzmitıen Jsıanbuln aı·deı edecek • 
lerdir. 

Temel atma merasimine meb • 
uslar ve hükılmet ricalile bazı ec·. 
nebiler, §ehrimizdeld sivil ve as •. 
ker1 erk<in1 mali ı·e sınai 1nüesse. 
seler müdürleri ve parti ve mat· 
bııat erkanı davet edilmişlerdir. 

ZONGULDAK SEY Jl.fIATİ 
B<ı§vekilimizin lzmitten sonra. 

şehrimize. dönmeleri ve burada. 
bir müddet daha istiı'ahar eyle • 
dikten sonra Zonguldak ve civa. 
rında kömür işlerini tedldka git
meleri muhtemeldir. 

ŞOkrU Saracofilu 
KASTAMONUYA DAVET 
DiğeT taraftan BQ§vekilımiz bu. 

(Devamı fi mcı aıJıifedo) 

işlerini bırakan ame·, 
leler hakkında tahki- _ 

kat yapılıy·or 
Amele, müşevvik meılcud olma

dığını iddia ediyor 
Deniz Banka bağlı Liman İşlet

me İdaresi ile Ilınan amelesi ara. 
sında çıkan ihtilaf hakkında iş 

bürosu müfettişleri dün ve bu sa. 
bah da tahkikata devam etm • . 

!erdir. J 

Müfettişlerin vereceği rapor '. ' 

!ardan sonra ihtilafın tam&mile 
ortadan kaldırılması ıçin H'ızım 

gelen tedbirler alınacaktır. 
O vakiı ihtıyar amelelerin tas

fİ:)'.9 olunması içın ~ek<Qil ntnele. 
l;;'i arasında bir sıhhi ınuay.c:ut 
• • (Devamı 6 ~cı sahifede) 
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Siyasi terbiye ve .• 
onun temeli 

Siyasi terbiyenin temeli, millet 
bünyesinin temeli gibi yine köyde 
başlar ve köylüde inkişaf bulur. 
En yüksek siyasi terbiyedeki mil
letler, en yüksek terbiyeye ve re
faha sahih köylüsü elanlar dır .• 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

D tin üç yazı okudum. Bunların üçü de Iatbuattan, 1'btbuat hiır. 
riyctinden ve Kemalist rejimin 1'Jatbuat telikkisinden bahse. 
diyorlardL 

Her iiçiiniin de ,·arılığı netice aşağı yukarı siyasi terbiyede ve .• 
ouun tekamiilünde toplanıyordu. 

Türkiyedc Matbuat ve Matbuat hürriyeti ve .. Matbuat elamanı 
münakaşa mevzuu olmaktan çıkmıştır. Fakat, siyasi terbiye üzerinde 
konu~ulabilir. 

Siyasi terbiyenin temeli, millet bünyesinfo temeli gibi yine köy •. 
de başlar ,·e .. köylüde inki~af bulur. En yüksek siyasi terbiyedeki mil. 
letler, en yüksek terbiyeye ve refaha sahip köylüsü olanlardır. 

Nadir Nadi makalesinde siyasi terbiyeden bahsederken . öyle 
diyor: 

•- Biz gelecek ııes:JJere emanet bırakmak istediğimiz ahengi 
memlektte nasıl yerleştirebiliriz? .. Öyle bir formül bulmalıyız ki hem 
hürriyet güme gitmesin, hr,m de memleket bundan bir zarar görmesin. 

Bu çok hayati mesell'nin hallini gazetelerin şu veya bu şekle sa. 
kulmasından ziyade halkımızın siyasi terbiyesinin inkişafında ararrak 
daha doğru olar zannediyorum. Büyük Şefin sözünde büyük bir ha. 
kikat var: cMatl:.uat hürriyetini yine Matbuat hürrıyeti korur:• 

Zoraki temin edilen d.isiplinın ileride faydadan ziyade zararını 
görürüz. Zararlı ihtimallerden daima kaJ;ınmalıyız .. 

Nadir Nadinin bu tcshisi ve <ndişesi ileriye bakan bir dü~ünü.:ün 
mahsul ve ifadesidir. Ve .. gösterdiği başlıca çare siyasi terbiyenin in. 
kişafıdır. 

Neşet Halil Atayın Ulustaki yazısında ise Matbuat hürriyeti ve 
tenkidi şu cümlerlerle tahlil ediliyor: 

cTürkiyede matbuat hıirriyeti, b-.ı hürriyetten malımın deviler
de yetişmi§ bugü~kii idareci inkıl:i b neslinın en büyuk hasreti uiı. ,ığ. 
zm kapandığı yerde kalb aç!lmaz. Kalb kapand!kca, cemiyette ııalnız 
manevi kıymetler değıl, bu kıymet Zeri yaratan insanlar da kiiçulur 
ve eğer cemiyet sün'i denen hayv11 n topluluğu haline gelıı .e:öe buna 
yakın bir derecede iptidaileşir. 

lnsan cemiyetlerir.de jıkrin v e 4in kıymeti jıkriıı ve işın tenki
de tahammülü ile tekcİ1"lÜl eder. Tenkidi mahkum ede;ı, nıiinakU§ll 

kabiliyetinden mahrıım hiç bir fikir, hiç bir i§, mü:ekciıml. bir fikir 
veya iş değildir. 

Tenkid, biiliin içtimai kıymetle rin baba.n ve ebesidir de denilebi
lir. Cemiyetlerde tenldd fikri, h i.irr iyet ile doğıır, in~af. ettikçe kıy. 
f,ıetler yaratır. Oı-t,1 çağın sl,olasti k im11nnn son çaj rn.•yonalizmi ie
Jıine ilk zorlıyan İngiliz hürriyetidir ve İngi!terede. kıymetler lngiliz 
!hürriyetinin inki7af'1e muvazi bir tempoda cırtııııştıT. ;\ksı yapılan ce
.Tııiyetlerde ise, iş tersine döner. Kı ymetler birbiri pe~ine a:alır. 

T@ldd hüniyeıi. kaııun hiini yeti ile tahakkuk eller. B.Zgiye, 
takdıre, iyi niyete, bilhassa aklı sc lime dayanarak yarcrtıcı vasıflar 

alır. t~"id yapanl:ır arıuınd $C'!.'1Y e, dü~ükçe lenkij mahiyetini ıieğiş. 
tirir ·e yaT11hcı kuıiret olmı ttnkid, polUi,. alakanın tah.:ik eden bir 
cüriitn olur. 

Tü.rk gazetecileı-idn Türk.iyede tenkid hürriyetindM şimdiye ka· 
'.dar icabı kadar uti.fmle mem~ıiş olmalannııı belliba~ı birkaç sebe-
1.bi~den bir• .. gıueter.in kendisidir.. Çok defa 1ıer şey Ö1'de ııe tenl;id 
eden gı::etecl arkada kalm~lır.• 

• ·eş<>ı Halil Atay da bu tahlili ile !Uatbuat hürriyetinin ve tenki. 
idin ıen~ nr fü>. :ı;. ,;ı ile lgun bir izahını yaparken yine bilvasıta sevi. 
~VCl e temas edi ,.e hürriyete analık eden tenkidin, bo büyük kudre. 
• 'tin iJ i idare edilebilm<-,inin eo müessir vasıtasmm yüksek seviyelı 

mı hanir olduğunu ~t ediyor. 

H r iki yaıdan a aldıiuna parçalar muharrirleri arasındaki gö. 
l'fu. faxkı itibarile genk halktan Matbuata, gerek Matbuattan halka 
telkin \e tesir telitkkisi M;inde olM111 )'ine seviyeye gelip dayaamak. 
tadrrl:ır. 

Tenlit yape~ak muharririn e iyeli, ü tiiıl ve ileri olması şarttır. 
Fakat. bu nisbette mulııarririn hitap ettiği halk kütlelerinin de yüksek 
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- Hayır. Bir d1ha g::;.-"medim .. 
Zalcl' ondan som-.ı da ancak bir 
kere gitmıştım. M~nsuruıı ad! bi. 1 
le geçrr.edt Bu gece gıttığım za- J 
m.:.n X-.1e1ahatin l\hıt"t:>lH" \arafın

dJ 1<::ıçırt dığ.ıııı Gu.ltckindcn ı;s.. 

rı.;_ 'm. 
iki güodur bu h.idisoı·i ga. 

ıc'"' r cavır cayır yai.ryor .. Oku_ 
m _ n mı? 

- Hu\ ır. Ben g:ızete okumam. 
- ~-iden? Okum;ın yok mu? 
- l;),l.iıkis. Or'.amcf:'.cbde;ı. me-

z...:..ım. Fakat, y:ı r.ı·~ rom:ın oku. 
rum. 

J(Qm.ser bu s•ra·'.~ bışka bir iş 

iç rı K:ıın I- çnğırm"'lll:i olsaydı, 

tecriılr.!li tahsrrı memuru Jalc•i 

ı 

vezan: lskenı!er F. 
SERTC.LLI 

daha fazla söyletrr.ek fmkinıru bu
lacaktı. 

- Sonra yine görüşürüz .. 
Diyen!1<: kotesten çıktı. 
Jale, taharri memurunun arka. 

sından ııesler.ji: 

- G&üyonun k.i, benim suçum 
yoktur, K'.imil Bey! On!ar, beni de 
kafese- dii,ür<iülcr. Sözür.de du • 
rorok bana yardım edeceksin, de
ğil mı? 
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Mansurun izr hiıl5. bulunamadı. 
Bomontide sakbnan ÖmPr de 

izini knyh~tti. 
Nad !)(>,.,-,; r, bir haftadanberi 

aparLmanma gelmiyor .. O gece 

lsfanbul 
Festival 
Şenlikleri 
Balkanlı hey'etler; ayın 
yirmi beşinden sonra 

tehrlmlze gelmeğe 
başlıyacak 

İstanbul festivali hazırlıklarına 
belediyece hız verilmiştir. 

ihraç edilecek 
Arpalarımız 

Kat'i kerarlar verildi 

Müstakbe~. Ist~~~ulda spor 
Beyeğlu, İstanbul, Kadıköy ve B::ığaziçinde 

bir sp0r sahası yapılacak 

Yeni sahalaı·ın 
ger/erde hiç 

müsaade 

kurulacağı 
bir inşaata 

edilmigecek 
Balkan şehirlerine yazılan da. 

vet mektuplarına müsbet cevaplar 
gelmiştir. 

Arpalarımızın standardizasyonu 
için bir nizamname projesi h ~ -
zırlamak üzere yapılan toplantı -
!ar sona ermiştir. İhracat tacir -
leri komite tara!ınd:ın hazırlanan 
esasları tedkik ve küçük bazı ta. 
dillerle tasvib ~tmiştir. Salı günü 
kafi şekle aid zabıtlar imzalana -
caktır. Müstakbel İstanbulun imar pla. Yeni spor sahalarımızın cBoğa. 
İhra' olunacak arpalarımız ıçin nında muhtelif yerlerde •spor sa. ziçi., ·Beyoğlu•, cİstanbuJ., •Ka. 

Balkanlı footival heyetlerı; 
konulan esas hükümler şunlardır: haları• tes.s olunması için de yer dıköy• ve •İstanbul• da olmaları 

ayın 25 inden sonra şehrimize 

gelmıye başlıyacaklardır. 

Mevaddı eenebiyesi yüzde beş. ayrılmıştır. temin olunacaktır. 
ten fazla olan arpaların i.hracı ıne. Çünkü şehrimiz; imar planı tat. Spor sahası yapılacak yerlerde 

d 1 kt d. B • " · f ha bik olunduktan sonra merkez sık. ı 
Festival şenlikleri de Ağustosun 

birinde başlıyacaktır. 

ne . me e ır. u Qs6arı vas ı , - yenı inşaa\.'.ı müsaade o unma. 
vi arpalarımız nevilerin<'. tcrkib _ !etini değiştirmiş olacağından ye. mıyacakır. 

Belediye festival afişlerini ha. 
zırlıyarak şehrimizin muhtelif 
mahallerine astırmıştır. 

Jerıne. renklerine bakılarak mulı. ni spor sahaları yapmak zarureti. Taht.sat bulundukça buralartla 
telif sınıf ve dereceler~ ayrıl::ıak n.n hasıl olacağı göz önüne alın. istımlak1ar yapılacaktır. 

Bu senekı festivalin nerelerde 
yapılacağı da bugünlerde ilan olu. 
nacaktır. 

suretıle kıymetlendırGmektedir. maktadır. 
B 1 b · J Semtleri kararlaştırılan •spor 

Bıralık evsafı babZ arpalar av • ınaena ey ; yenı tesis o unma. 
' k d sahaları• run; bu semferin ne. rıca bir takım taka•yüdata ve sı ararlaştırılan bu sahalar; a. 

tahli!Iere tabi tutuıma1<: şartile ğınık bulunan şehrimizin spor ih. relerinde kurulacagı; mütehassıs • 
bu namla ihraç olunav;leccktir. tiyacını temin edecek yerlerde hey.etler· tarafıodan tesbit oluna. 

Bendlerin 
Eski haline 
Getirilmesi İşi 

Biralık evs~fını gösteren fakat kurulacaktır. caktır. 
bu namla gönderilmiyecek arp1 - - . - - --- 1 

!:al~:;~: v~~:a~:;.d;~;:~;~,~~n~:~ il Lt.t·J \ 11AG2ııLE.t ll!BMuvaf !aki yelli 
ayrılmıştır. Bunların birincilerine !========= l.T neflCe * Haydar;ıaşada geçid yerinde 
arpa, ikincilerine de ova arpası 

Nafıa Vekaletile Bekdiycncn müş. 
namı verilmiştir. 

tereken yap ' ıracakları köprünün 
Biralık evsafı dei~ük, fakat yem· 

Ayrılan kemisyon dün 
de tetkik er yaptı 

ihale projeleri hazırlanmoğa baş· 
lik olmağa elnri•li bu iki sınıf lamıştır. Devlet Demiryollan ida. 
haricinde kalan arpalar da (arpa) resi bu sene içinde in~aata başlı. 
adile bir sınıfa konu !muş ve bun. 

yacak. Belediye de gelecek sene 
lar da altı derec•! ile numaralan • Ben ti erin tamiri ve eski halıne 

getirilmesi için; teşkil olunan he. 
yet; dün ·Köprülü• kütüphane. 
sinde tetkikler yapmıştır. 

• bütçesinde buna aid tahsisatı a.vı· 
mıştır. rarak kendi hissesine isabet eden 
Çakır ve siyah arpalarımız da kısmı yaptıracaktır. 

Buradaki eski eserlerden bend. 
!erin eski vaziyetine ait malumat 
t.oplanmaktadır. 

mevaddı ecnebiye bakımından ay- * valide hanının yakılma ve 
ni kontrola tabi tutulocaktır. 

Bu maliımat tasnif olundu'-tan 
sonra hayet azaları; mahalline cri. .., 
derek icap "''en krokileri hazır. 
lıyacaklardır. 

Ondan sonra da sür'atle amelı.. 
yata geçilecektir. 

---------()- - ---

G~1el kurmay başka· ı 
T edk.k Sff 1ahatin; çıktı 

Büyük Erkanıharbiye I:eih, J\ia. 
reşal Fevzi Çakm • lı: dün Konya 
Ereğlisine gitmştr. 

---~-·-
seviyede bulunması elzemdir. Kütle ve millet ifadesi içinde ise ent ·l. 
lktüel şehirliden önce mikyas ve ölçü bebemahal çoğumuzu ifade eden 
köylü ii:ı:erinde to;ılanır. 

Yuımıza ha~larkn de işaret ettiğimiz gibi en olgun seviye ifadesi 
en uyanık ve nıiinen·er köylü ""JilSIDJ derler. 

Halk seviy..,.inin kalkmmasında ve varlığında en ün<e ve ileri he. 
sap bu sayıya btinad eder. 

Türk köylüsü Cumhuriyet rejiminden önceye nazaran ölçii kabul 
etme~ bir nisbct icindr. uyanık ve okumu .tur. Fakat, d:ıha da okuma. 
ya, açılmcya, dü,ünme kabiliyetinı arttırmıya muhtaçtır. 

i'.lluhakkak IJ, bu oisbet yüzde doksana çıktığı vakit Matbuatın, 
hürriyet n tenkidin d.ına ı da kendiliğinden halledilmiş. en olgun 
ifadesini alJ11.LS olacaktır. 

Hu takdirde siy11.>i terbiye ve seviyeyi. onun kalkınmasını, onun bil.. 
kim rol oynaın.'l! mı anr.ak temelin, yani köyün inkişafında ve köylü. 
nün tam ifadesı ile u~an.ıklığmda ve kafasının geniş ölçüde islemesinde 
ve refahında aram:ık \e beklemek ıztırarındayız. Yine bu realist görüş 
icabı olaraktır ki, Cumhuriyet Partr ve Hükumeti en büyük gücünü 
kö)·de aı·ıJor, onu c'kutuyor, Ha1kev1erini onun bağrına kadar ötür .. 
miyc ~alı~ıyor \.C kararla~tırıyor. 

Köyliinün siy~~ ·ı.:rbiyesi ve seviyesi matbuatın ifadesini VP ıo. 

lüniı tanzim ~de<eği J.adar muhaklı:ak ki iktısadi ve mali inkişafını da 
temin edecek ve gazetenin en başlı okuyucusuj zümre değil. kiitlc, ya .. 

n.i köylü olacaktır. 
1 Biz<e Tiirkiyede bugünkü şekil ve vasıf ne olursa clsun bir Mat. 

1 

buat rejiminden ünce okuma, okutma, en geniş ölçüde okunabilme 
davası vardır. Ve .. bu dava ber müşkiilü yenecek ana davadır. 

Siyasi ..Wada ise, At~lürk Matbuat rejimini, onun ne olması lii:ı:ırn. 

geldiğ'ini yalnız l~emalist rejim icin değil, bütün dünya milletleri ,.e 

l rejinılcri it;in <'fi nıükemmel ve en ideal şekilde ifade etmi~lerdir. O c!a, 

sndce u vecizedir: 
wl\tatbuat hürriyetini yine Matbuat hürryrti korur .. • 
Ve yine mahakkak ki.. hürriyet dalına tıı>kı hürriyetsizlik 

ona layık olan kudretlerin malı ve hakkıdır. 
gibi 

polısin elinden kaçaktan sonra, 
Ferhundeyi alıp bir semti meç • 
hule gidiyor. 

Polis müdürü, Naci Demırele 
şiddetli bir emir verdi: 

c- Gültek:n ba.:!isesile meşgul 
olmağa değmez. Bu. nih:ıy et ale. 
lade bir kumar me,;elesidır. 

Sen, kaç gündenhıuı dedikodusu 
devam etmekte 0•~·1 tımarhane 

kaçkını fansurun i:ı:.:ni buimağa 

ç.aiı.:;! Ve bu f~i nihayet bir haf. 
ta içinde başaramaz;an ıstıfanı ve· 
rip, kendine baş!<;, bir meslek in- j 
tihab et!• 
Nacı Demirei bu sözlere muha. 

tab olacak bır memur değildi. O, 
Avnıpad:ı tahsil gô:müj, zekı, an
layişlı, uzağı gör2n kabiliy~ti kuv
vetli bir zabıta meıruru idi. 

·Bu İIJİ bcceremıycceksen, ken. 
dine b~ka bir ış bul'.• 
Dem~k. böyle değerli bir ıne • 

murun izzeti nefsilc oynamak d<!· 
mek de~l miydi? 

Bu, nihayet bir görüş ve seziş 
meselesiydi. Elde bir ipucu yoktu. 
Derin boşluklard.: seyahate çıkan 
Kutub seyyahları g:bı, İstanbul - J 

Etem İ7.7et BENİCE 

da Mansuru aramakt:ın usanmıştı. 
Naci Demirel, l\fansur mesele • 

sile Ömerin ve bi'ha,;:3 Ferhude
nin alahsı olduğuncbn emindi. 

Polis müdürü !şın lçyüzünü biL 
miyordu. Naci Demirel her ne ka· 
dar polıs münfr:üne ""' şubesi ami
rine ka•; derecede izahat vermiş. 
se de, onu, Mans'.llu tutamanıaz -
!ıkla itham ediyorlardı. 

Mansuru anvan b:ı~ka memur
lar da yok deği'.dı. P»lıd müdürü 
bu i.:jt.> cok ehemmi\·e: vermişti. 

Tmıarhaneden lı:ac;an ve İstaıı • 
bulda dolaştığı muhakkak olan bir 
d linin henü?. ele geçirilememesi 
polis mıidürü"Jü d , d:ıhil>ye :-<a· 
n..'"?Tlı da fena hald sinirlendir -
mişti:. 

Jale ı, Selimi ve diğer iki ku. 
marbazı adliye e te~L;m etmiş -
lerd· Fakat. bunLır bakimin hu
zuruna mhavet hile'i oyun aynı. 
yan birer kmnıırbaz sıfatıle çıka
cak1ardı. 

Naci °"mire! artık onların pe
şini takib etmiyordu. 

o,:ün. müdirivette çok güvendi. 
ği ~rkadaşlarından birıne rastladı. 

molozlarının kaldırılma ameliye . 
)eri bittiği için hu işi üzerine alan 
müteahhid, Belediyeye ı.r!Üracaat 
ederek kabulü kat'i muamclesnin 
yapılm1sım is'emiştir Belediye 
fen şubesine mensub bir Leyet bu 
hususta tetkikat. yapmaktadır. 

Aynca bu kısmın tesvi vesi için de 
bir plan hazırlanmaktadır. Bebek 
tramvaylarının durmakta olrlıığu 
noktadaki yaya kaldırımı geriye 
çekilecektır. * Zımpara, kurşun, çimento 
gibi bazı maden cevherlerile ma. 
den kömürlerinin harice ıhracını 
temin maksadil~ kabul edilen red-ı 
di rüsum ve tenzil: rüsum usulle
rinin 1938 takv'!Tl yılı içinde de 
tatbik edilmesi takarrür etti. * İspanyada Almerida'da ser • 
bes: liman tesisi fikri bazı zor • 
luklarla karşılaşrıu tır. 
Arkadaşlarile beraber İtalyan 

hududunu geçen bir Fransız tıb -
biye ta!ebc<i İtaty,n hudud mu • 
hafızları t3rafından öldürülmüş

tü Romadaki Fransız maslahat • 
güzarı bu münasebet!·' bugün İtaL 1 

yan hükuınPti n.~zdinde şiddetli 

protestoda buiun'Y!ustur. * Be!C"diye İktısad işleri mü. 
dürü Asım Süreyya ve eski bele. 
diye müstahdemin müdürü Refik 

1 
afo'Yhlerine hamallar mes.lesin _ 
de suiistimal yaptıkları yolund1 1 

birinci sorgu hakimliğince açrlan 1 
tahkikat bitirilmiş ve meni mu. 
hakemelerine karar verilmiştir. * Avrupanın ağustosta yeni 
bir buhran geçireceğinden kor • 
kul maktadır. 

Bilhassa Çekoslovakyanın Sü • 
detlere vereceği hakların Alman. 
yayı tatmin etmemesinden endi. 
~e olunmaktadır. 

Bu arkadaşı, Naci Demireli zi
yarete gelmişti. 

Naci Demirel, arkada ının ko -
!undan tuttu: 

- Nereye gidiyorsun, Faruk? 
- Sana gelmiştim. gözüm! Beş 

dakikacık seninle g3rüşebilir mi
yim? 

Naci Demirel arkadaşını oda -
sına götürdü: 

- Ne haber? Çoktanberi görün
düğün yok .. Nerelerdesin baka • 
ılm? 

Faruk t ·tanbul mekteblerin -
den hirincfe resim muallimiydi. 

- Bırader! B~ni vurdular .. Diye 
sfüe basladı. 

Naci Demirel hayretle· 
- Ne diyorsun? dedi. Seni vur

dular mı? 

Ve hemen ayağ~ kaikarak: 
- Yaran nerede? 

Diye sordu. 
Faruk güld~ 

- Kesemde .. 

- Aman bireder! Ben de sahi. 
den vuruldun sandım da, y~reğim 

oynadı. YankesicHer mi nırdu? 

İtalyan fabrikatörlerinden Ar
mando, evvelki giın polise miıra. 
caat ederek Beyoğlu caddesinde 
dolaşırken meçhcıl b,r şahı.> ta -
rafından cüzdanınır. aşırıldığını 

bildirmiştır. 

Zabıta teşkilatı bırkaç saat son
ra üstü başı temize~ bir genci ya. 
kalıyarak Armando'nun karşısına 
getirmiş ve kendisine: 

•- Cüzdanı.nızı ~arpan Yanke. 
sici budur.• demiştir 

Armanda. bu cilr'€tkaranc hır· 
sızlığın bu genç çocuk tarafından 
yapılamıyacağını, asıl hırsızın bu., 
lunmasına imk3.11 gürmediğinı, 

Avrupada bile bu gibi yankesi -
cilik faillerinın rrıcyıl.ıııa çıkarıl

masından izharı a-:zedildiğlni söy
lemiştir. 

Mumaıleyh dün sabah müdiri. 
yete davet edilnıi? ve çalınan cılz- ı 

dan muhteviyatına halel gelme. 
den, kendi:sıne verıın,:;r ve yan _ 
kesicinin de evvelk: gün kendi
sine göoterilen ;;abıkalı Çeşme _ 
meydanlı Hüseyınden başka kım. 

se olmadığı söy Ienm:ştir. 
Bu vaziyet karş1"ınd,ı Arman . 

do, bu işin tahkika:ııe alakadar 
memurları tebrik ettikten sonra 
Polis müdürü Sa ti b Kılıcın ya _ 
nına giderek hayranlıklarını ifa. 
de eylemiştir. 

Armando'nun çalınan cüzdanın
da 15 İngiliz lirası, 520 li<et, 180 

Türk lirası ve De:-bv piyango bi. 
letlerile bazı kı~·ınctli evrak vardı. 

* İngilizce Niyuz Kronik?! ga
ze'c .ndc okunduğuna gö·e Tür. 
ki.ve.ve yapılan on altı milyon İn. 
gili7. liralık krediden sonra, diğer 
Balkan devletlerile de ayni su _ 
rette anla<malar akti imkanl•rını 
araştırmak üzere muhtelifİngiJ:z 
nezaretlerinin iştirakilc bir ko • 
misyon kurulmuştur. * Seyyar sebzeci Sami metresi 
Hüsniyeyi para yüzünden altı 

yerinden bıçakla Edirnekapıda 

HaUaç Ahmed karısı Saimeyi kıs 
kançlık yüzünden beş yer:ndeQ 
yaralamıştır. 

- Bunlar, sokakta dolaşan yan· 
kesiciler değil. Kibar hırsızlar. 

Oyunda vurdular beni .. 
- Ne oyunu? 
Bakııra .. 
- A birader! Bakara da oyna

narak oyun mu? Bunur n~ zevki 
var? Bakara insqnı mahveder .. O. 
cağmı söndürürü bir oyundur. 

- Sorma azizim! Yakalandım 
bir kere. hususi bir yer dıye öyle 
müthiş bir batakhaneye düştüm 
ki .• Dün gece tamam üç yüz lira 
kaybettim. Bunu şansızlığıma 

hamletseydim, hiç acınrmyacak ve 
çıkıp gidecektim. 

- Oyun hileli mı 'di yoksa? .. 
- Hileli demek de laf mı a gö-

züm? Hepsi de mütı:madiyen •Se· 
kiz, dokuz• açıyorlardı. Sonradan 
farkına vardım ki, hikkarlar kol. 
!arının içinde yedek k~ğıd saklı -
yorlarmış. Bunu yahaladıın am -
ma iş işten geçti. 

- Verdiğin pa"aları alamadın 

mı? 

- Ne gezer?! Herifler çılyav _ 
rusu gibi dağıldılar. Üstelik beni 
de telıdid et~ler. (Devamı var) 

Çekoslovakya'dS 
Sokol bayramı 

Yazan: Ahmed Şül<rü D:iJ'\f 

Birkaç gün evvel Çekoslovak 
yada başlı~ an sokol bayramı d 
vanı etmektedir. Gazeteler, b' 
vesile ile Cumhurreisi Ben~· 
ehemmiyetli siyasi bir nutuk ,o! 
lediğini de haber vermektedir! 
Filhakika Çekoslovaky anın bU 
gün karşıla tığı büyük zorluk 
kar ısında sokol tezahüratı, 

derin bir mana ifade etmektedi\ 
Bunun şümul ve ehemmiyet' 
anlatmak için sokol teşkilatıııt: 
ınalıiyetini bilmek kafidir. 

Sokol şahin demektir. 1861 
ne inde Tyrs namında Boheınf 
bir vatanpener bir spor te~kil 
yapmıya karar verdiği zanıan. ~ 
teskilata isim olarak, cenub sıa 
larmm kalıramanlıklarına " 
hurafelere karışan Sokol'u <cS 
ıniştir Azaları da o günden b~ 
güne kadar kırmızı gömlek gi 
mektedirler. 

1861 senesi. Cenub Slavla••ııt 
hurafeleri içinden alınmış bir ~ 
adı. Spor cenıiycti. Kırn1ızı a 
lck. Bunlardan her birinin ~ 
manası vardır: 

1861 senesi, Garibaıdi'nio 

kırmızı gömlekli gönüllü ile k 
bir Napoli krallığını Picnıo'11 df 
Jetine ilhak ettiği yıldı. Esnseıı 
ilhaktan sonradır ki hu'{ünkii 
talya krallı~1 doğ'mus!ıır. iki · 
ne evvel de ayni Piemont. frl 
sanın yardımile, Habshurg in1 

ratorluğ'una karşı harp ~.-ap

ve Lombardiyayı almıştı. il• 
burg imııaratorlueuııun giıft 
hızlanan milliyet hisleri kar 
da mukadder il ıl>eline do"ru 
rümekte oldu'{unu gii te:en 
hadiseler. 16211 sene indeıı.,, 
Hahsburgların tazyiki alt ınd 1 

Iunan Çekler i~in birer ha»r" 
vesilesi o]muştu. Çek1f"r, nih;ı) 

Ha hsburg t.ıhak kümliııe k" ,'f 

tiklfıl sava~larında ilk muv~f'f~ 
kivet tehikki ettikleri Pra" ııc 
di;e 'eçimini 1861 "4Cn~ İ!ı;le ~ 
zandılar. İ tr Sokol ''"" refll 
yeti, bu muva{f.1kiyetin lu•yf''°' 
içinde kuruln1ustur. Garih1JOi 11 

göniillüleri tarafından gid'.' 
krrn1ız1 göınle~in de ~okoJ Ü.fi~ 
forması olarak seçiln1~i. reffl

1 

yetin maksad ve heıl.-fini s,.~ı 
latrnıya kafidir. İsmi Slw !> ~f 
manlanna aid hurafC''cr i~irı•1 l 
alınan bu ccrniyetc- yalnlı. ~ııi 
lar aza olarakfı. Ccnıi\.·(•t l a'·JV 

ten bir spor kununu İf1i f~'I. 
beden terbiresilc sıhhat sıl'~ 
~ir bedcn le iyi i~li ·en l•ir ''"r 
Ivi alıl:iklı f<."'t1ak5r in ... ahl"'r 
t~ınin edildlklcn sonra i>.f 1,_

1;il 
müen1mendi. 1861 scncsin,te 1 

cak 75 aza ile faali~·ote gc• tn · 
kol teskillllı, Ccko,Jnvak · 
spor ve. kültür h~yatınd• ç0~ 

1 
hemmiyctli bir rol oyrn•lı . 
Çeklerin Jlabsburg talı.ık!diJ111 

den kurtuhnalarmt tcn1in zııl1 
nında büyük ölçiide yardımı ol 
muştur. /; 

Çekoslovakya istiklalini k• 
·r ,,~ı 

dtktan sonra Sokol teskı a ·ı 
rolü değişti: Kazanılan istikl• 

i muhafazası, Çekoslovakya ~ 

büyük ve ı:ittikçe zorlaş.~Jl 

mesele halinıle belirdi. ; 
Sokol teşkilatının bu nol<l/: 

büyük yardımı olmu. tur. Bll.;ıl 
azaları sekiz yüz bine hali~ ti 
bu sııor cemiyeti, gen~llği 0 jf 

için hazırlar. Orduda talim .e J 
biye gördlikten sonra terhit I 
len vatandaşları da daimi ~ il! 
kertik terbi~·esi ve disipllnl •:; 
de yMahr. Sokolun vazifesi~ 
miinhnsır ıleğildir. Sokol .,f; 
terhivesile manen ve alt~ 
yük•elme temin eder. Fil ıl 
fikriyat da, maneviyat da •• ~ 
da gelip sıhhatte olan bir ı,.J 
dayanmaz mı? . ., 

Çekoslovaklar, Sokolun fi. 
'-'f<' 

(Dc·-amı f: •ncı ~a"'_;.tı 

Sağlık Kuponu 

k . . toJle! Bu u.ponun yt"n1,1. 1 
toplayıp idaremize getirl"ıı 
kuyucıılmımız SON Tı:.ıO ıl', 
F'ın birinci sınıf mütelııJSS ,JI 
rı tarafından meccıınen tt 
edileceklerdir. Kuponl~·ıJ 
gün idarehanemizd~ cleğif 
mektedir. 



IZMI FUARI r -•• 
Açılma ıne:-asimi yaklaştı 

İstanbulun heme~ bütUr~ aa~ayi muea
seseleri panayıra iştirak ediyor 

Fuar münasebetile donaı1mamız 
lzmire davet ediiecek 

20A· neım· ııu:>tOS:a açılacak olan cBey-
ııı .. ~! lzmır panayırı• na §EhrL 1 

ızın bütün büyük sanayi mües
llese!e · il 

dilecek, son beş gün ise fuarın 

noksan kalan işleri ve yerleşme
lerle uğraşılacaktır. 

. rı e hemen tekmil maruf 
:alô.tbaneler i§tirak etmek üze-

hazırlıklara başlamıştır. 
la~Unların ekseriye1i evvelfı Ga
Maıı sarayda açılacak olan Yerli 

ar sergisine iştirak edecek 
~e sorıra daha kuvvetli malzeme 

e lzınire gideceklerdir. 
Diğer tar-,.-- ız· · d bild' tildi . .. .. ...,. mır en ı-

1
. ğu:ıe gore Fuarda inşaat faa
ıyer il 
.. 1 erlemiş, yeni paviyonlar 

~lmiye .başlamıştır. Bu sene 
v atın hususıyetlerinden biri, mu
y:~at paviyonların azalması ve 

t1'.1de esaslı paviyonların yük
S<!lışıdir. 

da~uar.da Temmuz ayı çalışmaları 
B a zıyade inşaata ait olacaktır. 

u ay sonuna kadr inşaatın önü 

alınmasına gayret ~arfedilmekte
dır A • n" · gustos ayının ilk on beş gü.. 
_ llııde dekor3$yon işleri ikmal e-

Noterler yabancı 
Millette~ kadınla 
Evlenmeyecek 
'Y ~ • 1 

nı 1noter kanunu 
tatbik mevkiine gir~i 
n 3456 numaralı yeni Noter ka
ın~u Resmi Ceridede intişar et-

t ş .lr · Bu suretle kanun rner'iye
~ gırın· 'i ış bulunmaktadır. 

bü l!ni ·~oter. kanunu, Noterliği 
n/uk bır nizam ve intizam altı
•!-< almaktadır. Ezciııııla ycııiden 
hı~ter. olacaklar 1çin bazı mıi _ 
he §artlar aranacaktır. Bilhassa 

ı r Noterin Alınan..,. Fransızca 
Dgilizc --. ' 

dan . e \'e İtalyanca liB:inların-
~~ni bilmelert mecburi ola-

Noterı · ltad enn, yabancı ınılletten 
luıı ınlarla evlenmeleri de meno

ınuştur. 

Paris ve Fransa güzellik krali
çeleri de o vakit İzmire gelecektir. 
Fuarın açılacağı güne ait hazır

lıklar çok ilerlemiştir. Fuar da
vetlileri arasında bütün Heyeti 
Vekile azası, mebuslar, şehir mü
messilleri, askeri erkin, Türk ve 
ecnebi gazetelerin mümessilleri 
bulunmaktadırlar. Fuarın açılaca_ 

ğı gün söylenilettk nutuklal' ho
parlörlerle şehrin her yerine ya
yılacaktır. 

Panayıra İsta.nbu1dan ve sair 
yerlerden halkımız çok ucuza gi
decektir. 

Bu sene fuarın açılması müna
sebetile, donanmamızın İzmir Ji_ 
manında bulundurulmasına teşeb

büs edilecektir. Eğer bu teşebbüse 
iyi cevap alınırsa İzmir halkının 
donanmamızı da bir defa da.ha İz-
mir limanında seyretmek 
nına kavuşacaktır. 

•• 
\ Odünç 
Para 
Faizleri 

im ki" 

Azami ve asgari faiz 
haddi nedir ? 

Ziraat Bankasının yeniden bazı 
şubelerinde halkil ödünç para ver
me işlcrile uğr.ı.şılması kararlaş

tırılmıştır. 

Yeni yapılacak ödünç para ver
me işlerinde açL1< krcdı şeklindeki 
muamelelerde f< 12 den, diğer ö
dünç para verm~ muamelelerinde 
yüzde 8 1/2 den fazla faiz alına -
mıyacaktır. Yalnız, masraflar, 
müşteriye aid olacakta. 

Evvelden yapılmış mukavelele
rin faize müteallık hakları, mu -
kavelenin devamı müddetince ve 
nihayet beş sene için aynen tatbik 
olunacaktır. 

icra Doktorlar 
için bir · Cezaları 

Kizıltoprak 
Prevantoryomu 
Nas~I 
Genişletilecek 
Yeni İnşaat eyifılde 

bitmiş <illacak 
Kızıltopraktakı prevantoryo -

mun sür'atle büyültülmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu maksadla, esas binaya yeni 
paviyonlar ilave olunacaktır. 

Bu işin yan masrafına Maarif 
Vekaleti de iştirak edecektir. 

İnşaat Eylül nihayetine kadar 
ikmal olunacaktır. 

----<>-

it<. um:ınıi 
Mağazamızın 
Resmi küşadı 
Başvekilimiz bu miina

sebctie hissiyatlarını 
bildirdiler 

Ticaret hayatımızda mcs'ud bir 
inkişaf hazırlıyan clJmumi ma -
ğazalar» ın birincisinin Mersinde 
temel atma merasiminin icra o -
Junması münas~betile Baş,·ekili

mize bir telgraf çekilmiştir. An
kara muhabirimizin bu hususta 
verdiği mütemmim malumata gö
re bu telgrafa, Başvekilimiz Ce -
lal Bayar, mühim bir mukabelede 
bulunmuşlardır. Her iki telgrafı 

aşağıya yazıyoruz: 

Başvekil Celal Buyat, .Ankara 

Umumi mağazalarL~ bugünkü 
temel atma tören;nde hazır bulu
nan tüccar ve alakadarların, ilk 
olarak Mersinde yükselen bu u -
lusal eserinizden otürli derin te
şekkürlerini, du\'dukları sevinç -
]erle ve acizlerinin sonsuz tazım 
hislerimle birlik~~ arza rnüs3raat 
eylerim. 

Umumi mağazalar Umı.mi. 
Müdürü Ful1>i Aıamer ... 

...... ... Bay Fa1ır; Atam~r ....... .. 

... Umumi mağa:rılar Umumi .. . 
Miidiir~i 

İlk umumi mağazamızın temel 
atma merasiminin icrası vesi1esi
le çektiğiniz telgrafınızı, son za
manlardaki büyü !t ve fazla meş
guliyetim dolavısile ancak bugün 
okudum. Kredinin ucuzlaması ve 

l 
Ahmed Emin Yal
man'ın kHvrıyama• 

dığı bir nokta 
1ı 

Talisizlik bizi bulunduraınadı. 
Fakat, Ahmet Emin Yalman Ya
lova kaplıcaları direktörliiğ ünün 
davetinde bulunmak fırsatını ele 
geçirebilmiş. 

Haklı ve uzun yazıyor, güzel ve 
yerinde tavsiyelerde buİunuyor. 
Ancak, otelin istenildiği müşteri 

bulamamış olduğu nokatası üze
rinde durur ve sebeplerini tahlil 
ederken şu cünıleleri kaydediyor:. 

•Hatıra üç nokta geliyor. Birin
cisi reklfım noksanıdır. Devlet ta
rafından idare edilen müessese
lerde her şey için fedakarlık ya
pılıyor. Sıra reklama gelince büd
çede tahsisat kalmadığı görülü
yor. Halbuki, yapılan modern u
sullerle duyurmadıktan sonra 
yapmanın kıymeti kalmıyor.• 

Bu satırları okuduktan sonra, 
k .. ndi kendime güldüm ve: 

- İlahi Ahmed Emin Yalman .. 
diyerek devam ettim: 

- Sen modern usullerle duyur
maktan bahsediyorsun .. Halbu ki, 
Devlet müesse-eleri bunun ültra 
modern yolunu keşfetmişler. Pa
rasız duyuruyorlar; bir yemeğe 
duyuruyorlar. İnanmazsan dünkü 
gazeteleri aç bak. Bütün İstanbul 
gazeteleri Yalovadan, otel termaL 
den bahsediyorlar. Hem sütun sü
tun ve .. bir gazetede bir kaç mu
harrir tarafından bahsedilmek su
retile. 

Bir yemeğe ve boğazı tokluğuna 
reklam yaptırmak yolu bulun
musken büdccye ne diye tahsisat 
konsun, ne diye reklama verilsin. 

Mak<ad yap~ıgını duyur -
mak, en ıyı şekli ile du
yurmak olduğuna göre bu
da en mükemmel yapılabiliyor 

ve .. bizzat senin yaptığın da on
dan başka bir şey olmuyor; de
mektir. 

Budcelere reklam tahsisatı kon
madığından şikayet etmek şöyle 
dursun, bilakis bu tahsisatı Dev_ 
Jete \'e müesseselere kazandırıp 
va bir !<elam. yahut da bir yemek 
ile bütün gazeteleri reklama boğa
bilenleri taltif etmevi teklif \'e bu 
ültra modern keşfi takdtr etmeyi 
bilmek yerinde olur.• 

Bilmem, dostum Yalman beni 
haksız mı görür? .. 

BÜRHAN CEVAD 
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Şehir meseleleri 
--------- -- =- -

Ankarada tatbika başlanan 
karardan sonra 

Şehrimizdeki dükkanlarda da 
öğle paydosu yapılacak mı ? 

Bu huıusta Bey0ğlu ve İstanbul esnafı 
arasında bir delaşma 

Yeni çalışma programının şeh 
rin hayatında büyük bir tahavvül 
yaptıığndan bahsetmiştik. Bu ta
havvül yalnız devlet dairelerini 
değil, hususi müesseseleri de ali\
kadar etmektedir. 

Devler daireleri saat ikide ka_ 
pandıktan sonra avukat, müteah
hit gibi bir çok serbest meslek 
erbabı serbest kalmaktadır. Bun
dan başka. devlet daırelerile ya
kından alakadar olan hususi mü
esseselerde de ışler azalmıştır 

Vaziyet bu suretle tecelli etti
ğin gör, fazla memur memur ça
lıştıran hususi muesseselerdc, ye

ni çalışma programını tatbık ede
mezler mi? Vakıa sigorta, banka 1 
gibi bir çok mali mü~sseselcr, ec- l 
nebi şirketlerinden bazıları yaz 
çalışması için ayrı program yap_ 
mışlardır. Fakat bütün bu h:sus! 

müesseseler bunlardan ibar•t de
ğildir. Fazla memur luıllan1n ti
carethaneler. şirketler, hasılı hiL 
tün iş yerlerinde de yaz ~erı,i~ıne 

göre, bir ı;alışma programı \~t

blk etmek kabil olabim Nıha~et 
bu gibi hususi müesseselerde ça

lışan memurların ya• aylarında 
az çalışmak ve dinlenmek iı.tiya
cı \'ardır. 

l\IA~İFATURACILARIN RİR 
. TEŞEBBÜS'Ü 

Öğrendı;;:ınuze göre, pıyasamız_ 
da manıfaturacılar kend• arab -

BEYOGLUNDAKİ ~lAGAZA 
SABİBLERİNiN FİKİRLERİ 
Beyoğlundaki mağrea sahibJe_ 

rı de, yaz şeraitine göre. bir ç::... 
lışma programı dü~ünrr .. ktedir. 
Fakat bir tasavvur halinde hu 
düşünce kat'i bir hale ,c:elmc _ 
mi§ tir. 
Mağaza sallibkrfo.n fikrine gö_ 

l'e. mağazalar saat yedide, seki,"
de açılmalı, saat birden dörde ka
dar kapalı bulunmalıdıl'. 

Bu fikrı müdafaa eden bir ma-
ğaza sah!bı diyor ki. 

- Akşam üzeri Beyoğlu serin 
olur. Hem tam iş zamanıdır Biı 

de devlet daıreleri gibi, mağaza. 
!arımızı saat iki de kaparsak, zL 
yan ederiz. Hem buna ne Jiizum 

Beyoğlunda büt.ın dükkanların 

saat ikiden sonra kapalı olduf;u
nu gözönüne getirini7 .. Bu man
zara. şehri de sönük gösterir. !Şeh 
rin en kalabalık, en canlı yerle-
rinden biri de, Beyoğludur. 
Beyoğlu İstiklal caddes:n ·n de 

etrafmdaki mağaza \'e dükkanla
rın saat ikıden sonra kapanması_ 
na taraftar değılim. Fakat saat 
birden dörde kadar bı.itıin mağa

zaların kapalı bulunmasında h;ç 
bir mahzur yoktur Çünkü saat 
birle dört arası, Beyoğlunun en 
tenha bir zamanıdır. Öğle sıca _ 
ğında, İstikltıl caddesinden bile 1 

pek az adam geçer Fakrt demin 
söyledigim gibi, saat dor - ... son_ 
ra Beyoğlu'lda tekrar bır 1'ayat 
başlar 

Çalışma saat:, her işin, her 
mıntakanın hususıyetkrirıe, şart

larına göre tanzim edilml' idir. 
Beyoğlu mağazaları iç:n birkaç 
sa~t öğle paydosu yapmak ka.fL 
dir. 

rında toplanal'ak yaz ayları ıcın 

yeni bir çalışma programı yap
mağa karar verm~lerdir. Fakat 

bu karara, henuz bütün nıanlfa
turacılar .ştira'.k etmem.~tir Eğer 

bu kararın bütün manıfatuncılar 

tasdik edecek olursa, man,fatura 

mağazaları da saat sekizden ,ki-
ye kadar kapalı bulunacaktır. H. A. 
~================================~~' 

Bir yaz tatili 1 Lise 
Talimatnamesi Olgunluk 
Hazırlandı 1 

lrrıtihanlar, 

Ve minelgarib 
•Bu gıuıe k.adur müteaddid de -
.fal.ar gazeteni<:fo birl,·1 mi hak

kında yazmış oldub';u11u, ya,. ların 
hakikate uygun olrıııyaı, ııe s rf. 
§alısi istifcıde!erını. tem n "tmek. 
maksadile çalışan ve bıı gayeden 
başka düşüııcelerı olmıyan meıı
faatperestleriıı artaı;" attığı dedı. 
kodudan ibaret!ir. Eğer si;: bir. 
hakikatten b<lhsetT:ı~k istıyor~a
nız ııiçin birliğımııe 1<.adac lıiıfen. 
teşrif edip de bütiiıı lıakikr.ıi ariz· 
lerinizle gönnektcıı ~ekit,iynrs-,, _ 
nuz. Eğer ga.yeni:; salıije doldur
maksa daha iııtifndelı yazılar ya
za.bilirsiniz. Bit gazet<:cinilı c~·a • 
sıııı membaındar. onlııı>ıadan sa -
lıifesini doldtmı!>ilmesi için Jıü _ 
kümetin resmen. tarıwn~ oldıığıı 
'l:e daima kanun: yollarda yiirii _ 
yen bir teşekkül ıimhıun izzeti 
nefsile oynamaMı: ve lıakarct 
mahiyetinde uyg.ınsuz ya?t7ar yaz. 
manın ne derece nıes'1ıliyet~i bir 
4 olduğunu hatırlutıııak isterim. 
Şunu da ilave ed~yiıı• ki /ı>il.:iı -
metuı tauıya.rak nıü~aade ı·erdi 

ğ! bir teşekkülü va/,tile tanıyıp da 
şımdı taııımadıklıı'lnı söyliyC1ı -
lerle bir olup ve uııları aley1ıimi
ze •teşfik> etmek ·:~ efkarı •ımu
miye. üzerinde biiır;ik 1>ır dedi 
kodu uyandırmal: istiyenlcrle ka-. 
nuni yollarda ka•şılfl1'il'akta ı ı;e •. 
kinmiyenlerdeniı. Dtt yazın n ga ... 
zeteıLizde aynen ne., ıi1u Bi.lygı. ile. 
bildiririm.• · 

inıza okunantanııştır. 
Bız, Jazılarımızda hiçbir ~ahıs 

,-c~-a ahsi)·eti mane,·iyenin alt"y .. 
hinde bıılunmamakla berab~r av
rıca iddiamıza da güzel bir ve;i. 
ka teı;kil etmi. olması idhari 
aldığımız mektubu hatta irı 
yanlışlarını bil.- düı.-ltm.-ksi•iıı 
aynen yukarıya koyduk. 

Mektubda mütemadiven •hü 
kllmetin resmen tanıdığı hır t 

~ekkül• kaydına iltica ederek kn. 
nusan bir ton ' :ar. Tuhaf ~cy. Jlu .. 
kumet, herhangi bir te~ckktll içir. 
herhangi bir müracaati redd 1.•tmi~ 
yebilir. l\lesela ben de •bir kuı>
duracılar ccmi;ycti" vücudc gc • 
tirsem, hükiımet de bunu tanısa. 
Ne olur sanki? 

Kunduracılar tanımadıktan 
sonra benim bu kendi k.-n~ime 

gelin 2üve)· olnlamın n·nnnşı ka .. 
hr mı? 

Ma.ksad?nıız, n(' sü:)·ledi~ini~ 
gibi efkarı umumi~·e Üz<'rinrlc lıir 

dedikodu husule gefirmeğc te
nezzül etmektir. ne kimsC\t• te .. 
caviiz, ne de kiın'ieyi rnüdafôla. 
Neşriyatımızın hedefi sadece 

- sütunuınuzun şiarı olan .. haki .. 
kati söylemektir. 

O hakikat ki herkes gibi siz de 
anlamışsınızdır. 

Bir defa daha 'ÖJ[İyelini: •Tİ

) atrocuların kendi kendilerini 
himaye etmekte ve düsiinmckte 
erbest kalmalarını i•te.;,ek. terfi listesi 

Hazırlandı 
300 d en fazla doktoru-

Adliye bir noktaya na
zarı dikkati celbetti 
İcra cezaları hakkında tedkik 

mercilerinden vel'ileıı kararların, 
bazan Cümhuriyet Müddeiumu -
miliklerine bildirilmediği göriiL 
müştür. 

ı tevziinin inzibat al~ına alınması 

hususunda Cümhuriyct hükume
tinin gösterdiği ga~-retin yanıba
şında umumi mağcızaların mem
leketimizde de kurulmasına hü -
yük ehemmiyet vu<liğlm malum-

Büyükdere 

Be ·Z 
Pa "' k' a 

dur. Temel atma ıneraslmine işti- j '9 
rak etmek isterdım; fakat bu nr- 1 

zumu küşad merasim.ne bırakıyo-

TerTımuı: Cum3rtesl 
gUnU akşamı 

Hangi muhakemeler bu 
yıl tatil \ apmıyacak 

Bugün bitiyor 
Liseleri nolgunlu'.< ımt;h~,.Jarı 

bugün bitecektir. Ka, i netic_ pek 
kısa bir zamal"d.l •albeye tebliğ 
olunacaktı; 

Yoksa bu gayede sizlerle nok
tai nazarlarınıız a~:rı mıdır? 
Eğer değilse, o halde ne bu te

la~? Ne bu itham. ne hu tchdid, 
ne bu mektub? 

llıuzuo mal\şı arbyGr 
Sıhh t 

Vek· a ve fctimai Muavenet 
alet· 

ni. . ı, doktorlar hakkında ge-
-.., bır •terr l' tır ' ıstesl• hazırlamış -

Yeni ı· 
!Stenin bu hafta i;;inde 

Şehrimize tebl .. , 
ın ,_ ıglf\c in:izar olun-

a~tadır. 

'l'erfi list · d dok ın c 300 den fazla 

1 toruınuzun ismı vardır. Bun
llrın 

----maaşları artacaktır. Bunla-

İcra ve iflas kaııunu hükümle
rine muhali folan bu noktanın ih
mal olunmaması ve bu kabil icra 
cezalarının muhak:.:ak l\füddeiu -
mumiliklere bild;riımesi, dün Ad
liye Vekaletind<>n tamim olun -
muştur. 

rı nçoğu, 1936 senesind~ terfi gör

miyen sıhhat menrnbları doktor

lardır. 

Ote:~ô GONlblbJJM r YAZAN ~ 
- NUSRET SAFA COŞKUN 1 

E D E B İ R O M A N : 176 ----'"' 

Ya-;;nEııbette \ar Benim sizin ha- çok kıymetli olan asıl hüviyetL 
ız a a 

dar Oldu şın bır şekılde a!aka- nizı öğrenmek benı öyle §aşırttı 
n. ne d gnmu, yaşayışınızın bP- ki .•. 
bity

0
rd ~rece meraklandırdığını ~ Şaşırttı mı•. İşte bu tuhaf. 

meli .d • uz. Bana olsun söyle - Siz de herkes gı·b. t~c•ssüs hasta-
' ı.n,.z ı 'iiizü · lığına mı mülıtel:1sınız? Niçin 

lir"'.· ncte keskın bır i'tihza "ıt 1 "' başka arı sızi bö .J meşgul edi -

- Buna nı·~· l' .. • . 
llıi d ,ın uz..ı.-n gorecegı 

~ soyler m . 1-tf ' Fan •»Dil u en .. 
lle ad"' Hakkı '\ardı 

nuz b ..... 
çılrna ·' "ırımıze tamameıı >.-
'-- m.,, oiduğumuza <'Öre ondan 
v~ sam· .. 
ka~ ını Yetı bek :emek tuh&f 
~ az mıydı? 
ekelc.dım · kızardım 

- Ne bılcv· n k b' ... tiyetıe . . - ım.. ' a ır şa"-
bızı t~ımırk, sonra bence 

yor 

Ba~kalarının meşgul ettiği 

bug-;.:ne gelıocev kadar vaki de

ğildir. Bu i.k dofa sizde ,.~ sizin 
şahsınızda oluyor 

Alayla dudoklarım büktü 

- DeğN m de-s.niz'? .. 

Sinirlenmiştim. 

- Bır .nsaııı ba;kasılc hıç bir 

zara:r vermiyece1t şekilde alaka-

rum. 
Memleketimizde hükumetin de 

iştirakile büyük bankalara vazife 
olarak verdiğimiz bu işin kısa bır 
zamanda teessüs etnıesini ve mu

vaffakıyetli neticeler elde edil -
mesini çok yakın bir alaka ıle 

beklemekte ve temenni eylcmek
teyim. 

Telgrafınıza !e~ekkürler ede -
1 rim. 

Başıorld Celal Baynr 

dar olmaktan kım nı~neder? 
- Kendı! .. 
- Niçin? .. 
- Şunun için ~<i, bir bc,şkasının 

sırtına başka mJnto alışında, vR 

asıl şahsiyetı bu mantonun altına 
saklayışında elbette bir scbdı 

vardır. Niçin bu örtüı ü aralıya

rak saklanmak ıstenen şeyi mey
dana çıkarmalı. Ruı .; kiıııin hak- . 
kı var? .. 

- Kimsenjn!.. 
- Gördünüz miı? .. 
- Yalnız bu bir sevkitabiidir-

' 
insan merak ettiğı Ş<:'yi öğrenmek 

ister .. 
- Kabul.. yalnı. kcnd•sine aid 

bı: tarafı varsa değıl mı? Yoksa, 
ba§kasma ıztırab vermekte, üz
mekte ne mana var? . 

Çok üzıilmu:ı, canı sıkılm:ş go
rünüvordu: 

- Çok mu müteessir oldunuz? 
Amma bunun için sebeb yok Su
ad Sadi Bey! .. Çünkü ben sathi 

KIR 
Balosu 

Mevsimin bu ilk balosunun 
fe\·kalade eğlenceli ve sabaha 
kadar neş'elı geçmesi için aza
mi fedakarlık yapılmıştır. Du
huliye ~erbesttir. 
İKİ YARDIMCI BAYAN LAZl~l 

bir tecessüsle değil, iıana aid ,,._ 
raflarını görerek sizinle mcşı;:ul 
oldum. Bunu his,;etmeliydini'4. 

Kollarını çenesinden çekti. 
Bana doğru biraz daha eğildi: 
- Ne~·ı hissctmeliyd,rn İlhan 

Hanım! .. 
Ba~ımı ônUme rğılım. Yanak -

]arımı ateş basnn~tı. Çünkü ha -
kıkati ağzımdan kacırmış bulu _ 
nuyordum. 

Söylediklerimin açık manası, 
sizi sevıyorum, daha hala anl.ı. _ 
madınız mı? idi. 

Ben konuşmayınca 
sokuldu: 

- İlhan Hanım' 
Gözlerimi kaldırdı, 

Bakıştık. 

biraz dJha 

Dudaklarımı ,.1rıyordwn 

- İ ha Hanım'. 

Tekrarladı: 

- !.han Harın,.. size karşı çok 

mu kaba davrandım! .• 

Hiı..kım Y( muhakenıelE'"ı kala- t 

balık olan şchırı.r i~ n, Adliye 
Vekaleti taranfıdan b'r yaz tatilı 
talimatnamesi hazırlanmıştır 

Talimatname, bugünlerde ~tüd
deiumumiliklerc tqmim olı:nacak

tır. 

Diğer taraftan şehrimizde '.!5 
Temmuzda başlayacak ol-1 bu 
tatilde aşağıdaki mahkemelerin 
tatil yapmıyarak çalJ.'iacakları an
laşılmaktadır. 

Ağırccza mahkeıresi, Asliye Ü

çüncü Ceza mahkemesi, Ashye 

Sudan bir cevab ·•erdjm: 
- Yoook .. hayır .. 
- Affediniz ilhan Hanım. Te-

sadüflerin bu derec~ zalim olaca
ğını, insafsızca kafama vuracagı
nı tahmin edemezdim, Bir an için
de ortada eski hlı•,·iyetimlc çır -
çıplak kalınca cadde ortasında 
elbisesi yırtılan bir adamın şaşkın 
Jğına uğradım. 

Bu şaşkınlık arasında si•i d@ 
herkes gibi telakk! cdişimı mazur 
görmelisiniz. İster misiniz, barış· 
maklığımıza vesill! olmak idn 
bundan sonraki ılk tangoyu be
raber oynayalım! .. 
Zalimleşmek, kırmak, üzmek. 

hırpalamak istiyordum. Alaylı 
bir sesle: 

- - Hani iy dansetm~sin bilmi-

yordunuz? Kat'iyen dansetmıye

ccğin zi sciylcreC'miş ır .. ~diniz' .• 
Boynunu büktü: 

- Ayağınıza basmamı) a çalı -

şacağım. Barışmamızı temtn eder 

Bu seneki imtıhan!arda liseli 
talebelerin geçen seneden daha 

fazla mm-affak oldukları, fakat j 
Eyllıl devresine kalanların <ll pek 1 
az olmadığı tahmi'l olunmaktadır. 

4 üncü \'e 5 incı Hukuk mahke -
meleri. Asliye birinci Tical'et mah
kemesi. 

Sulh mahkemelcrıne aid liste 
de yakında hazırlanacaktır. 

ümidile bu ıztıraba katlanmamzı 
rica .edecektim. 

- Fakat dargın değiliz k! ... 

Hangi kanuni yollardan bahse
diyorsunuz? Kanuni yollarda kar .. 
sılaşınaktan siz ~ekinmedikten 
sonra biz mi korkacağız. 5.anırsı. 
nız? 

Bırakınız canım. Bizin1le bö:} le 
konuşulmaz. Hakkın 'esi daima 
tok çıkar. 
~Ieydan okumak istiycnlt•re 

karşı kulaklarımız tıkalıdır 

Sonra nedir o •te~ekkiil fın1İri•:" 
Bu da ne? Kim oıu,·orsunuz ,.e 

kime emrediyorsunu;?. 
Lafın kısası:- Siz gı1ya tiyat

rocuları himaJC etınek ist iyorsu .. 
nuz. Fakat tiyatrocular sizi i.te
miyor. İşte önünde de, sonunda 
da söyliyeccğimiz budur: Bakisi 

- Teşekkür cderim .. 1 
Tesadüf Semra .. bu sırada caz, 

güzel bir tangoya başlamıştı. 

I diiruğu binihayet ... 

HALK FİLOZOFU ,_ - ---
- Ne dersiniz İlhan Hanım!.. 
Bir ıereddüd geçirdim. Bu te

reddüd geçı p te: 

- Kalkalım!. 

Deyinceye kadar dı muharrir 
Esad Cemil Bey masamızı yetişti: 

- Müsaade eder misiniz üstad, 
bu tangoyu da İlhan Hanımefendi 
ile beraber oynayalım? .. 

Ben cevab beklemeden ayağa 

kalktım: 

- Hayhay bereCcnd,! .. 
Ortaya çıktığımız yak.t Esad 

Cemil Bey beni sararken ona bak
tım. Sapsar; kesilır.. -u. Dudakları 
titriyordu. 

Oooh .. içım ne kadar ferahla -
mıştı. 

ı;,,7 hı;rf }j)1 . {J .ır 

Cema,,;yclevel Hazira:1 

10 25 
Yıl 1!138,Ay '/, üüa 189,Hııır 64 

s Temmuzı CUM4' -1. 

' 
' -

Vakiti ar VıııU Euııl 

' .... ı. ••• . --
Güneş .t 34 8 51 

Ôğle 12 19 4 36 
i l 

l<indi 8 36 16 19 

Akşam 19 43 UJJ 
il Yatsı 21 43 2 110 , 

ı ı : lms-.k 2 2.ı 6 3·1 ,, • 

1 



4 - S O N T E L G R A F - 8 Temmuz 1938 

·u,.. .. ~, 00 bol ' lya mühim bir HiKAYE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ em:eket 

A manya imiş es'e e karşısında! Duvar ve rnektub! 
ru;:x~'.as~n~~!s~:~~::!~e~ö:; ~:~-'Bu seneki kuraklık İtalyayı haric- Yazan: Nusret safa COŞKUN 

gin memleket Almanya oıdugu an_ t 
'.aşılmıştır. 

Hali hazırda Almanyada 6.182 
İtalyada 4,100, İspanyada 3,351, 
Çekoslovakyada 1,937, İsveçte 
1,670, Romanyad:ı 900 ve Belçika
da 790 sinema vardır 

Fakat, sinemaya gidenlerin en 
çoğu İngiltereded'r: 193·7 de 854 
mil\'On halbuki, ayni senede Al
"1anvada s.ncma rn gidenlerin sa
yısı ancak 450 m•lyondur. 

Bernar Şav 
Ağır hasla 
J-0rı Bernar şav ağır hastadır. 

doktorlar ziyarete gelenlere ken.. 
dısın. görmelerine müsaade ver
mcr:lik "il:. te!e•onları da ka
patmı.<la rdır. 

v 

B r .,?av, geçenlerde b:r dos.. 
kı sere evvelki Hollivud se
.:icn bahsetmiştir. O za_ 

den buğday almıya mecbur ediyor 

Fakat harice para vermemek 
için başka çareler aranıyor .. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

olmamıştır. Haricden buğday ge_ I 
tirtmeğe mecbur olan memleket
ler harbi göze alamazlar neticesini 
çıkarıyordu. 

Bu sene Avrupada görülen ku
raklığın bilhassa İtalyadaki tesir. 
!eri etrafında yenı gelen Avrupa 
gazetelerinde görülen son malu -

.. ·~ 

içindir. İtalya hükumetı haricden 
buğday alınamağa çok azmetmiş 
görünüyordu. Buğday için dışa -
rıya para vermemek istiyordu. Fa 
kat mahsul iyi çıkmadı. Geçen 
teşrnisanide verilen karar üzerine 
e~meğin cinsi zaten bozulmuştur. 
Geçen teşrinsanide hükfunet bunu 

Ders zili çalmıştı. 
Koca binayı kucaklıyan uğultu 

muallim odasına yakın dershane
lerden başlıyarak yavaş yavaş 

alçalıyor, mekteb kırk dakikalık 
bir us kuya hazır !anıyordu. 

Koridorda hocası gelen son sı

nfın kapısından muallim odasını 
gözetlemeğe çalışan bir tek tale
beden, ve diğer sınıfların kapıla _ 
rındaki gözetleme camına vurarak 
hocalarının gelişini haber veren 
muallim muavininden başka kim
se kalmamıştı. 

Son sınıfa bu ders çok heyecanlı 
gözüküyordu. Çünkü aksiliğile 

meşhur kimya hocası müzakere 
yapacaktı. 

Müzakere günleri izin verilmeme
sini istemiş. Müdür dersten son
ra müsaade ediyor amma yetiş -
meme imkan yok. Ben bugün mu
hakkak dediği saatte orada. bulun
malıyım. 

!er yüz göstereceğini umma>"'7''' 
Kendisile konuşmg:.0 istediğııııı 
türlü tereddüd içinde yazdığırıı 
zaman derhal reddedileceğimi s•~ 
mıştım. Halbuki o, beni savinçt•n 
deli edecek bir yakınlık gösterdi 
Ve bugün de içinde bir de rande' 
saati taşıyan bir mektubla ben' 
cevablandırdığını biliyorsun! 

Bu benim ilk aşkım Faruk. 1' 
biın kendimi !:>ilelidenberi böY1' 
şiddetli çarpmadı hiç'.. 
İçim içime sığınıyor. Şu dakı • 

kada bir ku~ 11Lil t·;!na?{ i.:.tiyO · 
rum. Düşün ki ben de ilk defa ıııı 
sevgili ıle buluşmaktan müte,,el' 
bir heyecan ve zevk duyacağıı1' 
Benim de mektebe dündüğüm ı• 
man sizlere anlat:ıca'.i bir hik8Y 
bulunacak. Bugün onun r3nde'11' 

suna gitmezsem her şe• mahV• 
lacak. Bir daha ne yüzle o0 

mektub yazabilirim? 
oımu~tt. 

•inde sı' 
·unu al 

n1 ,ıar, eserlerinden birin.n sine_ 
maya altı .. cağı sayi olmuştu. Fa_ 
k, • oıu ~vıanın sonu çıkmadı. 

Kuraklık olmuş, mahsul az ye_ 
!işmiş, yahud bunun aksine ola
rak bolluk varmış gıbi haberler 
yalnız bir memleketin iktısadi va
ziyetinden değil pol'tika nokta -
sından da mevkiinı göstermek için 
çok kere birer ölçü oluyor. Geçen.. 
!erde Avrupa gazetelerinde verilen 
malumatı hulasa ederken «Son 
Telgraf» yazıyordu: Avrupanın 

bazı yerlerinde bu sene kuraklık 
yüzünden düşündürücü bir hal 
vardır. Bazı büvük memleketler 
haricden buğday g~tirterek kendi 

eksik mahsullerine eklemek mec
buriyetinde kalacaklardır gibi. Ge 
çen;erde bir İngiliz gazet .. sı Av -
rupa sulhunun bozulmıyacağını, 
Almanya ile İtalyanın harb çıkar
mıyacaklarını yazıyordu. Çünkü, 
diyordu, bu memleketler haricden 
buğday getirtiyorlar Bu seneki 
kuraklık yüzünden mahsulleri iyi 

Hocanın gelemiyecek olması Ü

midile havadan bir m~vzuun mü
nakaşasına dalmış olanlarla arka 
sıradan öndeki çalışkanlara eterin 
kaç türlü istihsal edildiğini, me
tan gazının kimyevi hassalarını 

soranların sesleri birbırine karışı
yor, ve bu karışmadr.n hasıl olan 
patırdı koridora kada~ uzanıyordu. 

Muallim muavini dokuzuncu sı

nıfın coğrafya hocasını da içeri 
soktuktan sonra b•.ı tarafa doğru 

Faruk düşünceli düşünceli alnı- 1 
nın ortasını kaşıyordu. 

Delikanlı ağlamaklı 

Parmaklarını avuçları 

kıyor, zaman zam·ır. 
üzerinden geçiriyordu 

l\!J' Arkadaşı da kararsızdı. 

dür izin vermediğine gör~ mckt· 
B~rnar Şav meşhur sinema iL 

rılı Samuel G<ıldvin'le görüş.. 

rr.ı tt.i Bu mü'<ikattan sonr3 ga .. 
zctecı ere: 

- Müdür muavinine gideydin!.. \r~· den çıkanının imkanı yoktu. 

- Maalesef, dedı. Saınoel GolcL 
\'•n ile anlaşamadık. O yalnz san
ı•a alaka gösteriyor Ben ise işe ... 

1 

Am _rika~~ j 

ı koştu. 

Elindeki kalemin tcrsile kapıya 
vurarak seslendiler· 

- Yavaş çocu'dar çok gi:rültü 
oluyor. 

- O da vermez biliyorum. Mü-
düre yollıyacaktı. 

- Ne yapacaksın ~imdi! 
- Düşünüyorum. 

Bir müddet sustular: 
- Sükuneti vine Vecdetin ko • 

nuşması ihJal etti: 
- Benım yüzümden sen de der

se geç kalıyorsun! 

Ca su si ar) t\a!ya Ziraat Nuzm yabancı gazetecilerle heraber tarlaları ge7.iyor 

Gürültü yavaşlamış sadece bir 
mırıltı halinde kalmıştı. Muallim 
muavini içeri bir a:lım attığı za -
man sınıfın hiss2dil!r Uı~recede boş 
olduğunu gördü. Müzakere kor -
kusile, bakkalda, ha!Jlarda bah
çenin bir köşesinde s"klanan ders 
kaçaklarını bulmak için tekrar 
aşağı inmek mecbtdyctind~ ka -
lışından suratı osık, merdivenle -
re doğru vürüdü. Mı•ıldı,nıyordu: 

- Ziyanı yok. Hastaneye çık _ 
tım. derim. 

- Ben muha!<kak gitmeliyim 
Faruk. Meseleyi bıliyorsun. Bu 
ben;m ilk aşkım. Bu aşkla deliye 
döndüğümün de farkındasın. Se
nin ve diğer arkadaşların birçok 
sevgilileriniz var. Hafta tatilin _ 
den sonra döndüğünüz vakit ma
ceralarınızı, tatilin nasıl geçti _ 
ğiııi anlatırken bılmezsin yüreğim 

nasıl sızlar, nasıl bir arzu ile tit -
rediğimi size benzemek istediği -
mi tahmin edemezs;n! her genç 
gibi ben de sevmek, s"vilmek is
tiyordum Faruk. Siz ballandıra 
ballandıra sevgililerinizle geçen 
günlerini hıkayelerinı anlatırken, 
anasından babasından bahsedcn
IL ri dinliyen yelim bir çocuk 
ezası duyardım içıınde .. 

-·-·--~----

"4 man casusu kim kaçırmış? 

Mahkemenin kararı heyecanla bakleniyor 

mat pek şayanı dikkattır !tal; ada 
kaç senedir büyük bir mücadde 
vardır. Memleketir. ihtiyacı olan 
buğdayı kendi ~·et'ştirerek haric
den almamak için uğraşılıyor. 1925 
te girişilen bu mücadele şimdiye 

Cilsus1 kla 1tham olu.nan •Bre ... 
n1e. • v puru berberlerinden 
Madm,.,c· Hofman J'lhanna'nın a
vukatı. mahkerrı~ye verdiği b•r 

mul1tırt1ıla Kad,_-ıın ma_:..miyetini 

al'cak ik. kı~·-ın ,s-bat edebilece
ğını bild on t 

rlunlard,ın b'risi doktor İngrat 
Gr•eb, cl:geri de kamara garson

larından Knrl Şu!ter'dir. Fakat 
!kısının de ın kemeye gelip şa.. 

hadet etme•ınr i ı.tkiın yoktur 
Çlinku her ik . ı rle frar ve AI. 

manyava ı't:ca etm.~lerdir. 

Avı k•tn f rın" gore Jt>iıanna, 
kerdilerın gızlemek ı .tıven asıl 
ca>US!a •ın kurhnnı olmuştur. 

kadJr neşriyatı menetmiş. On se- kadar müsbet neticeler vermemiş 
kız kışinin dahil olduğu bu mesele değ•ldir. Fakat ,•md! görülüyor ki 
Amerika efkarı umumiyesini el'an r en aşağı 60,000 kental buğdaya ih-

1 

işgal etmektedir. tiyaç vardır. Bunu haricden ge
_______________ I tırtmek icab edecektir. Belki de 

Gario bir teklif R~;::ta:aricdPn buğd~y almak 
için dışarıya birçok para vermek 

işte vücudüm 
K a ça 
A :rsınız ? ... 

Macar zabıtası tai·afınden şıd

detle takib olunan meşhur bır hır

sız, geçen hafta prt>fesör Nom>n'a 
müracaat ederek: 

lazım gelecek. İtalya Habeşistan 
ile meşgul olarak birçok paralar 
sarfetmektedir. İspanvR dahili 
harbine karışmıs olmak da kıılay 
değildir. 

İngiliz matbuatırı.ı göre Roma
nın biran evvel İngiltere ile an. 
!asarak 16 nisa;ı :t lafının tatb'kat I 
sahasına geçmes;nı istediği görü -
lüvor. Bu da bir an evvel haricde 
bilhassa Londr:ı piyasasında kre
di bulmak imkanını eıde etmek 

kabul ederek % 10 karışıklığa mü
saade e'.miştir. Pirıncounu, fa _ 
sulya unu kanştırılınaktadır. La
kin bu suretle ilk resmen kabul 
edilen % 10 şimdı artık 'ı~.20 ol
muştur. 

Diğer tarafta•ı bu seneki kurak_ 
lik dolayısile hayvanat da nok _ 
san görülüyor. Besliyememek 
dolayısile öküzünü kesen köy
lüler az değldir. Bununla bera _ 
ber İtalyan köylüsünün gayreti, 
kısır topraktan yiyeceğini çıkar -
mak ıçin uğraşınak:aki tahammü
lü İtalyayı gezip gören yabancılar_ 
ca her vakit tasdi'< edilen bir key
fiyettir. Bu sene görülen mü5kü
lat ise yeni değilrl'r. Fakat şu var 
ki vaziyet alakadarları da düşün _ 
dürücü olmakta de,·am ediyor. 

İktısadi bır tak!m hakıkatlerin 
politika üzerine olan te>irlerinden 
uzun uzadıya bahsetmeğo ise lü -
zum olmasa gerek. İngiliz mat • 
buatının bu mevzu etrafında ver_ 
dikleri mallımattan çıkardıkları 

- 310 Vecdet de yok .. Halbuki 
mektubu \•ar!. 
Eğer bınavı l,ahçey' bağlıyan 

ar1lıktan sürat le ı!<'çrr:emis olsav
dı ve kömür depo 0 unun yanınr.foki 
kapı.va siper olmuı. !Hraretli hn -
rarctli konuşan iki •aleb~vi ınu_ 

hakkak görürdü 

İki talebe de son ,,ı ~ı '.ı 1 en ça
lışkan ''e mektel:ıin en ;•tıi"eli 

talebeleriydi. Muallim mu"virıi 

onların sak:lanmı~ old ık'arını his
setseydi bile dersten kaçacaklarını 
aklına getirmez, başka bir sebeble 
derse geç kaldılchrını zannedrdi. 
Çünkü ikisinin de şimdiye kad"" 
mektebden ve ders·en koçtıl.ları 

görüımüş değild•. 

Bir türlü sevm~k kısmet olma
dı. Kendimi etrafı giir -
ıniyecek derecen~ ders:erime v~
rişim mi, yoksa beceriksizliğim, ta
lihsizliğim mi sebeb oldu bilmi -
yorum. 

Avukat: dokt ır İrgar•'ın, G. 
r eıı mell".:ırlu Tundan istifade e

d n Turrd adlı bır.sı tarafından 

kaçırıldığını da iddia etmektedır. 

Bu ıtham. Lenr Turru'~·u mG.şkül 
bir vaziyette bırakm•ştır. 

- Paraya ihtiyacım ,·ar. Ölü -
mümden sonra vücudümü parça

lamak, ilmi ıedkiklerd~ bulun • 
ınak hakkı için n'' verirsıniz'! .. 

=====~-~';""~~,,,...-===' netice ~u oluyor kı Roma haricde 

Biri zayıf. esmerce gözlerinrlre 
keskin bir zeka parıldıyan ınek -
tebin en güzide talrhesi 310 Vec
det 

Diğeri, şişmanc~. sar: kıvırcık 

saçları ba~ından "<bun hiipüği.i 

gibi taşmış yi.izünde ağır başlı in

sanlara has çizgi 'er taşıyan Faruk. 

Bildiğim bır şey varsa ona ge_ 
1inciye kadar hiçbir kızla tanış -
ınaınış olmaklığımdır Meral ile 
nasıl tanıştığımı biliyorsun! İlk 
gördüğüm dakika aşık oldu,i!um 
bu genç kızın bana ııliıka göstere
ceğini aklıma g,tirınezdim. Etra
fında bir sürü hayranı vardı. Bir 
çok tepilmez kısmetler kapısını 

aşındırıyordu. 

peşin istemiyorum. Ölümümden 
sanra metresime vereceksiniz. 

Bu dam. Nevv!'rk gazetelerinın 

bırinde, casusluk meselesi hakkın

da pek hev..cnnlı bir neşriyatta ve 
ifşaatta bııluııuvordu 

Profesör ehemmiyet vermemiş: 
- Sen, demiş, otuz yaşında ya 

,·ar, va yoksun. Ben ise 72 yaşın

dJyıın . Her hald.> senden evvel 
ben öleceğim ... 

- O halde peki .. 
Fiat kararlaştırılmı'), mukave

le imza olunınu:;. I!ırs!Z, profesö_ 
rün muayenehaneainden çıkın -
ca, kapının önünden geçen tram_ 
vayın altına atılmn, ezilerek öL 
mi.iş Hü.klimet mahkmnin ~nuna Merak etmeyinı, ben parayı 

eri"ir ve ınuiesıne indırir Gözleri dönm;Lştür. Be .. 
) in d~maıları nc~'enin hududJuzluji;undan çatla -
m .. tır İy.yı fenadan, güzeli d;\ha gut.~lden ay•rmı
ya takalı yoktur, Bu anda r.t·f~'C:İlıi roluya 'iOluya 
alır ve l;urn-.ınu kar yığınlarında sürter durur. 

Ciızleriniım önüne getiriniz: Aç kurd de>ymuş 
tur Bele y •. pışan karın der•.leri genlll",;ştir. İlik • 
kr>.!'e kad"r !okluk. Bunun zevki, bunun neş'esl! .. 
Tok kurdun. pençelerinin iştihası emrine arzettif:t 
daha b.r sürt: yedek azığı da vardır. Kol, bacak, 
kafc, bagırS<ık, bud parç;ıları ... 

Edebi Roman 
N o.38 

ına sahnesile bu sahne arasında fark buluyor musu
nuz?. Tıpkı o açlık, o saldırış, o didikleyiş, o tokluk. 
o neş'c, o çılgınlık değil mi?. 

İşte bu sanıyelerde, Nimetin Refiği kendi ehle 
soyub kendı yatagna yatırdığı saniyeleıde, bir yatak
daki sa.niyelerde, bedınest v~ pürtuğyıın saniyelerde 
F'erhundenin kapısı vuruldu: 

kredi bulm:ıJ< iç'n Londra ile olan 
anlaşmasının filirat sahasma çık
masını istemekten gerı kalmıya -
caktır. Hlbuki 16 nisan itiliifının 

tatbikata geçmesi i-;ın Lon~ranın 

ilk şarki İspanvadaki gönülli.ile _ 
rin çekilmesi olduğu da malıim. 
İtalyadaki buğd&v mahsulü ile 

Konuşuyorlardı: 

Vecdet: 

- Başka çare :;ok, diyordu. Mü. 

dür Beye rica ettını İzin vermedi. Benim gibi pı>ırık ve çantası ko_ 
tunda bir mekteb talebesine gü -. ' Ki:myaC'ı müzak~~rl' yapacakmış. 

Y a..::a ı : 

Etem iz zet BENiCE 
Sevıınli kız, ,şirin kız, fakat muztaib kız, kendinı 

toparladı, kapıyı açtı: 

Buyrunuz efendim .. 
Dok tor asabi: 

- Rica ederim efendim. Bu saatte uyunurmu·~ .. -
"iöbetinizi unuttunuz mu?. 

- Hayır unutmadın .. Bır az rahatsızım .. 

·>11ulmasına ran1ak kalmıştır Epey zaman sonra, 
wntıırol kad.n ydişmış. hastayı bu hiılde bulmuş, 

~öbetci hekıme koşmuş, Cevdet beği getirmış, hemen 
tedaviye başlanmış, tehlike zorla savulmuştur. Dok
tor bu huzuru temın ettıkten sonradır ki, Ferhundeyi 
ı.uhaze ediyor 

- Hasta kadın size yalan söylemiş olmalı efen_ 
1•m. Bendenız odama geldiğim zaman rahatlı . Ra. 
llatsıılığımın tcsirile uyumuş, kalmışım ... 

- FcDhunde ilanım, hiıliı yalan söylemekte ısrar 
' dı.rorsunuz. Ben herşeyi öğrendim. Hastaya hem 

hakaret etmişsiniz, hem de yüzüstü brakıp odanıza 
;ekılmi~siniz. Ya, bu kadın ölseydi?. Pek feci birci
nayet yapmış olduğunuzu fark edecek miydiniz?. 

·Bir hasta herşeyi söyliyebilir, herşeyi yapabilir. Fa
kat, bir hemşire bütün bunlara katlanmak mecbu -
riyclindedir. Onun içindir ki, sizi cezalandırmak va
ziyetindeyim. Rapurumu sertabilbe bu taleple vere. 
ceğim ... 

detin vaziyetinin nazikliğinı 01 

takdir ediyor, lfıkin aklına .hiçb'r 
çare gelmyordu. 

Vecdet: 
- Buldum! diye t3rukun eJlt 

rini tuttu. Buldum Faruk .. Arıcı 
bahçenin duvarından atlıyacağı1" 
Hani bazı günler bizimkilerin k'ç 
tığı duvardan .. 

Faruğun gözlerı açılmıştı: 

- O zaman duvar alçaktı. Mef 
le anlaşılınca vükselttiler. HaYıll 
bu taraftan çıktığını farzedelll1' 
Sokağa imkanı yok atlıyamaı,1°· 

- Atlarım. Kendimi sarkıtınC1 

yere iki adam boyundan fazla bir 
şey kalmaz. Bu irtifa da pek faP

1 

değildir. 
1 

Tehlikeli bir iş bu Vccdel·' 

-Lakin nekadar zevkli! .. 
- Görülürsün de .. 
- Ne olursa olsun vız gclif• 

Aşk nedir daha henüz tamame0 

bilmiyorum. Fakat muhakkak k' 
büyük şey .. İnsana neler yaptır' 
mıyor. 

- Sen bilirsin kardeşim. Yal ' 
nız dikkat et yeni örülen tararıa0, 
inme .. Allah muvaffakiyet versi0' 

- Peki! .. 

Etrafı gözetlediier. Muallim J11ı• 
allim muavini önlclinden geçrııe' 
mişti. Her halde diğer kapıd:.0 

ön bahçeye geçmiş ve oradan rııel' 
tebe girmiş olacaktı. 

Faruk derse çıkmak için merdi 
venlere doğru yürüdü. 

Vecdet de etrafı kollıyarak d~ 
var dibinden bahı;:enin dip tara 
fına doğruluyordu. Duvarın öril1' 
mesi dolayısiie yığılan molozla ' 
rın üstünden taşlara tutun.lli·a~ 
tırmanmağa çalıştı. Bu hayatın01 

ilk defa yaptığı bir hareketti. eı· 
leri kanamış. üstü başı toz topr8~ 
içinde kalmış, dizkapağı yır'.ılınıl 
tı. 

Ne ise, duvarın üstüne çıkabil' 
mişti. duvnrın sokağ~ en alç'~ 
bir noktasını araştırırken bir dil' 
dük sesi onu şaşırtıvcrdı. Başın' 
çevirdi. Nereden çıktığını bir tür~ 
lü kestiremediği muallim muavı 
kendisine doğru koıuyor, elindekı 
düdüğü öttürüyordu. 

Süratle karar v2rmek lazımd1 · 
Hemen duvara yüzükoyun kapat" 
dı. Bacaklarını sokak tarafına sar' 
kıttı. Fakat kendisini bırakın•~ 
mümkün olmadı. Çünkü kolların' 
tutunduğu taşlardan bırakmağa 
vakit kalmadan iirülerı taze kısı J11 
olduğu gibi yıkılıverdi. Delikanlı 
taş yığınlarile beraber sokağın or 
tasına yuvarlandı. 

* Bir ayağını kaybetmişti. Kafası 

Zih'ninizde canlandırınız: Tok kurd, Şimd1 bu 
yedek ozığın karşısına geçmiş, kendini dinlendirL 
yor. J\Iemnur .. Mağrur. Mütecaviz. Küstah. /\rada 
bır dini uzatıyor, t!fnakların kol, bacak, kafa, bııd 
pan;alarından birine çirpiyor, oynuyor, karlara bu
luyor Hopluyor, sıçrıyor ve dönüyor dönüyor, kuy
ruğunu ısırıyor, kendi kendine debeleniyor ... so~
ra, neş'enin verdıği çılgınlıkla kalkış, karlar üze_ 
rinde hızla koşuş, fırtına; durmadan, dinlenmeden 
mütemadi tavırlar; arada bir gelip et parçalarını 
koklayış, teplniş ve homtırtu! 

Düşününüı.. Şehvetine mağlub, Rcfığc aç Ni
meti düşününüz ... Refiği kendi elile soyup yatağa so
kan Nimeti düşiini.iniiz... Dir yataktaki bedmest sa
niyeleri düşününüz ... Şehvetin tuğyanını düşününi.iz. 
'1imetın n~'eşiru, tokluğunu, gururunu düşününü.z, 
f,•f,Aın bitkinliğini düşününüz ... 

- FerhunJe lıanım ... 
Gtnç kız duymadı. Yorg-Jn. Kendııırlen 

ağlaya ağlaya göz kapokları şişti ve ve öyle 
ızdı. Kapı bir daha ~uruldu. Kuvvetle: 

- Tık .. Tık .. 
Daha kuvv<li~; 

geçmiş 

uyudu, 

Yelan söylemeyiniz. Ben her şeyi biliyorum. Bu
radaki hastaya kızdınızda yatıyorsunuz . Fakat, ne 

'<adar kızmış olursanız olunuz, size emanet edilen bir 
hastayı terk etmek salayhiyetini kendi kendinıze na_ 
sıl veriyorsunuz?. bastanın şimdi ne halde olduğunu 
~iliyor musunuz?. 

Bundan sonra, mücadele arttı. Doktor zaten a
abı, tok sözlü. Ferhunde de dikbaş. Kırgın ve kız.. 

~ın ! Belki, on beş yirmi dakika söz ve münakaşa kar
şılıklı bir cidal halinde devam etti. Ferhunde: 

- Ben bundan fazlasını yapamam ... 
Dedi. Doktor da : 

ve yüzü ezilmiş, hele suratı taşlar 
altında ezilmiş tanınmıyacak bir 
hale gelmişti. Biraz kendine gel ' 
diği gün, ziyarete gelen arkada~ı . 
Faruk ona bir pembe zarf verıniştı· 

Mektub kazadan bir gün evvel 
yazılmış, ayni gün mektebe gel ' 
miş fakat muallim muavini bu • 
lamadığı için Vecdete vcrememiŞ' 

l~arnr \•eriniz: Aç kurdun aranma, avlanma ve doy_ 

- Ferhunde Hanını. 

Güzel kız t:) andı. Uyku serstm!fği. bitti: 
-· f.:!m o". 

- Ferhunde hanm geliniz. Ben doktor Cevad_. 

Hasta, hakikaten vahim bir buhran geçirmişti. 
Ferhunde tarafından terslendikten ve terk edildikten 
sonra, kalb çarpıntılar; çoğalmış, tazyiki şirayin arL 
mış, nt-fesı daralmış, canın çıkıvermesine, sinirden 

- O halde hastaneyi tcrllediniz, kendi evinizde • 
kendı istediğiniz gib oturur, rahatnıza bakarsınız ... 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 
Hatta, sabahleyin gitmekte serbestsiniz ... 

(Uevanu var) 
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Peri masalı gibi Milli takım 
Güreşçileri 

J 
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Vixana saraxının esrarı .. 
• 

imparator kendi tacını, tahtını iki fakir, fakat güzel kız 
Prensin şatosuna kaçırıldı 

Serbest şampiyenlarlle 
karşılaşıyor , kurtarkmak için feda edecek 

'bir adam arıyordu •. 
Gür~ federasyonu tarafından 

Şimdi sıra düğüne geldi 
Prenses Odekalşi kimdir?. 

Haziran bidayetinde Ankarada 

bütün spor bölgelerinin iştirakile 

yapılan Türkiye serbest güre§ 

müsabakalarında birnici gelerek 

şampiyon olan güreşcilerle milli 

takım elemanları arasında bir 

müsabaka yaptırılması evvelce te

karrür etmişti. 

Eski vesikalar arasında, tarihin karanlık kalan 
bu noktalarını aydınlatacak hiç bir şeg gok •• 

Hususi muhabirımizden: 
gü~~en haziranın 20 si bir pazar 

mıya karar verdiği bir sırada Mart 
iki gün evvel, ev ine geldi. 

- Klara nerede? Sen nereden h une tesadüf etmıştı. Hava ta-
arnrn ·· ı ' u olunamıyacak derecede 

sıcaktı G vur · uneş, insanı Yakıp ka • 
" 1 uyordu. Ahali kırlara, Tuna kı
~ ı arına dökülmüştü. 

· geliyorsun? Hangi para ile seya -
hate çıktın? ... 

Bu müsabaka, bu hafta cumar

tesi günü akşamı saat 21 de Tak

sim stadında yapılacak ve çoktan

beri saıhada görmediğimiz milli 

güreşçilerimiz Türkiye serbest 

güreş şampiyonlarile karşılaşa -

caklardır. 

Avusturya malum şekilde Al. 
manya ile birleşti. 'Eski Avustur. 
ya imparatorluğunun vesikaları 

arasında çok mühim bir vesika. 

Mar· Tr . ge ı okrı ıle aıkadaşının ailesi 
r· ~ç kızların Sen Margarite (Pa
ısan Bul z 

1
• onya ormanı gibi bir ge. 

~ 1 rnahalli), gitmelerıne, hava 
alarına, banyo etmelerine gu·· -

Up O ' 
· . Ynamalarına müsaade ver -
1 tı: 

Sakın, geç kalmayınız ha! .. 

vakıt~rak ~tme anneciğim ... Her 
A- gıbı saat 9 da buradayız. 
~neler k Ik 1 • . 
kızı 0 o a eglenmeye gıden 
Farına bakıyorlardı. 

akat bu ·d· · cağında . gı ışın nereye vara • 
n bıhaber bulunu\ordu . . 
KIZLAR KAYIP ... 

O Paza au r, saat dokozda kızların 
esı sof 

baoı raya oturdular. Yemeye 
, aınak · · k 

Yorı dı ıçın endılerini bekli -
par · Bu ıntizarlaıı boşa çıktı. 

izın~lıs tahkıkata başladı. Kızların 
dı .,._~ nereye gıttı!derını bulama -

· ~,eti 
t . ce: Kızlar kaıyp .. 
kı aile . . . 

gıbı yuvası, olu sıçan bır ev 
mateme b . . d . analar urun u. Zavallı 

de gö' derın hır ~ei~ ve keder için. 
haft 2Yaş~arı dokuyorlardı. Bir 

_ a geçtı. İkinci pazar geldi. 
gıtrn Gleçen hafta bugün gezmeye 
~~di! 

Klara, Prenses Odekalşt 

Mari'nin anası bu sözü bitirir 
bitirmez kapı çalındı. Müvezzi bir 1 
mektub getirdi. Kızından ... 

Fakat, mektub münderecatı o 
kadar garibdir ki zavallı kadın, 
rüya görüyorum sandı: 

Sevgıli anneciğim 

«Üzülme, kederlenme. Ben ve 
Klara bir prensin 1atosundayız. 

Kocaman bir park, yüzüme havuz 
ve çok çiçekler var. İkımiz de bah
tiyarız ... » 

MARİNİN AVDET! 
Polis tahkikatını genişletmeğe, 

civar şatolarda ara~tırmalar yap-

Çörülmemiş 
~ir hidise 
Dok uz yaşındaki bir 

çocuk altı hafta 
Çelik ciğerde kaldı. 

r,.ed Si 
çıJcazı ~ b:tı .: ~elık eiğ~den 
LcırıTnı.ıırı. ~ 9Un geçti.. Okuyucu. 
şu. A _ 1'1lcıl1lmudur. 

._ ~,olu b · . 
0'4n Fred tJ ır m.dyone1'in o§lu. 
derken f ı' tak§arkta SPyahat e-
Cl • eceıuı 1 • 
ti bır çelik ci _ it muı, tamam 26 

, tı. ger içinde yaşamış •. 
Şinıcıide 

Afııt-fan adı diboku.: ya§ınd.:ı Eric. 
taltft.. ı ır "OCU' . 

"1N tutul • -s :< aym has -
Tnet1e batla m.ıı,tur. Fakat iyile§ 
T'ttf do1ctorz:''fttır. LUttdranın ~ 
haftQ &oftu tında,. f/İ&.z ellisi, bu. 
~ L.. nda, "'Ucize kabil" "'~rtutan • ın -
deceJczerdir ÇOcuy11 nı uayene fi!-

.. .ı\ltı hafta 
Çuk hirÇok evv~ı. Eric adlı kü _ 
IJıhı bır çe)ı:elc~ uğramıştı. Fred 
11Uldu. Alt cıgerın içerisine ko-
dan bu 1 hafta kırnıldanmt. 

cende 
"~ Mu renın ç:ndc kaldı. 
L cı~ ka.b 
" dı ınd"'l ıyileşıııcyca 
cu • · 'Bır ka. · b 1 n cıg 1 • ç gundenberi ~o -
aş adı. r r. Yenıd o işlo::meye 

Küçük çocuk, hergün bir kaç 
dakika için cend~reden çıkarılı -
yordu. Nihayet, büsbiitün çıka -
rıldı. 

Fakat, henüz kollarının, bacak
larının hareket etmedi~i görüldü. 
Başka bir cihaza konuldu. Kolla
rına, bacaklarına alüminyomdan 

dayaklar bağlandı. Yatğı, her gün 
içerisinde kırk lamba bulunan bir 
tünelin içerisine sürülüyor, :>arun 
saat kadar, ilk evvel sırtı, sonra 
göpü elektrik ziyasına maruz bı. 
rakılıyor. 

Eriç, küçük arkadaşlarile sokak
larda koştuğunu, oynadığını ha -
yattan yeniden zevk almıya başla. 
mıştır. Çünkü doktoru, pek ya • 
kında tamamile iyiteıeceğini söy
lemiştir. 

Erık. hergün :.eyyaL· karyolarfle 

yakmdaki bır mektebe götürülü. 

yor. ÇllCukiar arssınds b:ılundu
rulu:ıor 

Genç kız, sanki blr rüyadan kur
tuluyormuş gibi cevab veriyordu: 

- Klara şatodıı... Ben, yalnız 
geldim. Parayı «O .. verdi. 

cŞatoı. ve co» dan bir şey an -
!aşılmıyordu. Nihayet Mari, şato
nun cTurzer» de bulunduğunu, 
co» nun da Romanyanın en zen -
gin ailelerinden birine mensub 
prens Odekalki "lduğunu söyledi. 

Ve sonra derin bir yese düştü. 
Nişanlısını görmeyi ıstemedi. 
Mari, küçük bir memurla nişanJı 
idi. Nihayet bir gün, genç kız için 
pek ağır bir itirafta bulundu: 

- Klara ve ben, Sen Margerit-
de bu gülünen, eğlenen .) erce idık. 
İki delikanlı i1e tanıştık: Birinin 
ismi Nikola, ötekinin Antuan ... Ak. 
şama kadar beraber vakit geçir
dik. Bize, güzelliğimizden, terbi-
yemziden bahsediyorlardı. Orada, 
beraber yemek yedik. Sonra, bir 
gece barına gittik ... 

Sabaha karşı, bunlardan biri 
bizi Peştedeki sa?·ayına götürdü. 

Bir müddet biiyük bir salonda 
yalnız bıraktı. Sonra geldi, ikimi
ze de kıymetli birer hediye ver -
di...» 
GÖGSE SIKILAN BİR KURŞUN 

Zavallı nişanlı, çılgın sevgilisi
nin bu sözlerini büyük bir ıztırap. 
la dinliyordu. Kız. r.işanlısının ne 
renginin solduğum, ne de 'üre -
ğinin yerinden fırlıyacakmış gibi 
çarptığına dikkat etmiyordu. 

- Bu delikanlıların ismileri? .. 
- Biri, söylediğim J(bı prens 

Odekalşi, öteki de son derece zen
gin bir Çekoslovak asılzadesi: 
Kont An ton ... ansızır. şatodan ha. 
reket etti. Az sonra ben de şato -
ayrıldım. İşte .. . hepsini biliyor -
sun ... Klara, orada kaldı. Nikola 
kendisini salıvermedı. 

Nişanlısının uğradığı felaketi 
anlıyan delikanlı bir şey söyleme. 

Devamı 7 ~nci sa1 ıf"!'l ııd• 

Serbest güreş olarak yapılacak 

~lan bu karşılaşmalar Eyhilde 

şehrimize gelecek olan Fenlandi

yalılara çıkarılacak Türk milli 

güreş takımımızı seçmek gayesile 

tertib edilmiş ve ayni zamanda i
k. nci plçnda bulunan güreşçilere 

milli takıma terfi ımkanlarını ver

mek için hazırlanmı~tır. 
Bu müsabakalara iştırak edecek ' 

pehlivanlar üç katagorı üzerinde 
toplanmaktadır: 

1 - Milli takım t. nları. 

2 - 1938 serbest güreş şampi
yonları. 

3 - Federasyonun üzerınde 
durduğu elemanlar. 

Müsabakalara girecek güreşçi-

ler şunlardır: 

Milli takım elemanları: 

56 kilo Hüseyin, Kenan, Ah -
med. 61 kilo Yaşar, Ahmed. 66 ki
lo Sadık. 72 kilo Ankaralı Hüse
yin. 79 Mersinli Ahmed. 87 Büyü!t 
Mustafa, Çoban Mehmed. 

Serbest güreş birincileri: 
56 kilo .Mustafa (Ankara), 61 

kilo Halil (İstanbul), 66 kilo Feri
dun (İzmir), 72 Celal (Ankara), 
79 İsmail (Tekirdağ), 87 Hüseyin 
Amasya), Samsunlu Ahmed (İs
tanbul) ağır siklet. 

Müsabakalar cumartesi günü 
saat 21 de Taksim stadında yapı
lacaktır. Bu kar~ılaşmalar için 
stadyomda nizami eb'adda yeni
den bir ring yaptırılmıştır. Bun
dan sonra profesyonel ve amatör 
güreş müsabakaları bu yeni ring
de yaptırılacaktır. 

nın bulunamayışı 1866 da Avus • 
turya ile Prusya arasındaki har. 
bin mühim bir cihetini karan -
lıkta bırakmaktadır. İngiliz ga -
zetelerinin tazelediği macera şu. 
dur: 
Artık tarihe karışan bir A vus. 

turya imparatorluğunun seneler. 
ce tahtında oturarak ihtiyarla -
mış bir imparatoru vardı: Fran. 
sova Jozef. Umumi Harbin so • 
nunda memleketinin parçalan -
dığını görmedi. Bir sene evvel 
dünyadan gitti. Fransova Jozef 
bir zamanlar pek gençti. 1866 da 
Prusya ile harb etmek için ha .. 
zırlanıyordu. Fakat heyhat ..• 
Genç imparatorun zafer ümidleri 
beyhude çıktı. Çünkü o zamanki 
küçük Prusya hazırdı. Mükemmel 
harbetti. Koca AV\}sturya impa • 
ratorluğu ise bir türlü hazırlan.. 
mıyordu. Harbi de kaybetti. Bu 
mağlubiyet Avusturya için bir 
felaket oldu. Stiylendiğine göre 
Askerin sırtında kışlık esvab var. 
dı. Fakat yaz mevsiminde de bu. 
nu giyiyor, güneşin altında yanı. 
yordu!. Çünkü Avusturya ımpa. 

Hattı üstüvada bir balo .. 
Gece yarısından sonra daha fazla kızışan 

ger/ileri coşturmuştu~ 

•• cum-

büş bütün 

Briyantin 
• 

yerıne zeytin yağı " 
O. Dö labruhe ~v~ mecmuasın

da enteresan bir reportaj nl"şret
miştir. Hattı Ustüvadil geçen bir 
eğlentiyi anlata nbu yazı, ayn; za
manda yerlilerin L'rçok hususi -
yetlerini anlatnıaktadır. 

Avrupalılar, Rondo adlı kücük 
bir köyde bulunuyorlardı. Ara -
mızda beş kilometre ta var, ta da 
yok. Beyaz insan olarak ta on beş 
kişiyiz. 

Etrafımızda bir\Ok köyler var. 
Bu köylerde şenlik, eğlence hiç 
eksik olmaz. Her gece hir köyde 
şenlik yapılır. Tıpkı eski Boğaziçi 
panayırları gibl... Her akşam: 

Bum bada, bum bum .. Cin, c;n .. 
güm güm. Ah, ah, ah, oh ... Ooooh. 

Zil şakırtısı, def gürültüsü ek
sik olmaz. 

İşte bu akşam yine ziller şakır. 
damıya, oyuncuların çılgınlklan 
çınlamıya başlıyor. Alacakaran
lıkta, hafif hafif esen rüzgar, yap
rakları §ialga.larken şarkılar işiti
liyor. 

Nibala, hazırlanmıya başladı. 
Bu kadın, bizim hamallardan bi
rinin karısıdır. 

Yoldan geçen tanıdıkları soru. 
yorlar: 

- Hazır mısın~. 

- Ne e.::.z0 r ... D ha hazırlanma. 

dı.rn. Şimdi biter ... 

* Benim de canım çektL Biz de 
gidelim .. dedim. 

Ve hemen p~lerine takıldım. 

Tahtalı patikada yalınavak yürü
yorlardı. Keskin bir şarap koku
su burnumuzu tırmalıyordu. Bir-
denbire ağır bir koku havalandı. 
Çok ağır ibr koku ... Hepsi Üzerle
rine briyanti nyer·ne zeytin yağı 
sürerler. İşte ko1tan bu ... 
Artık gelmiş~ ik Hep halka ol

muşlardı. Nibala ile Kito da hal. 

kaya girdiler. Ötekılerle beraber 
dirsek dirseğe verdilel'. Dönmeğe 
başladılar. Nıbalanın, belıni kıra 

kıra, ayaklarını vura vura oyle 
bir sıçrayışı, oyn:ıvışı avrdı ki .. 

İşte geliyor, ark:ıya bükülüyor. 
Ellerini, parmaklarını sağa ve sola 
hareket ettirerek oynuyor. 

Kito da dayan:ımadı. Ceketini, 
:yakasını çıkardı. Kırmız: ayakka
bılarmı da ceketinın arasna koy
du, bağlad Sırtına astı. Oyuncula. 
rın arasına kart:ftı. 

Gece yarısı. Eğlencenin en ha
raretli devresi. Ziller daha şiddetli 
şakırdıvor, çıngr.ıklar daha fazla 
ses çıkarıyordu. 

Çember büyüyordu. Herkes o
yunu görmek istiyordu. 

Uzun tüylü şapkalı hır adam, 
ağır adımlarla geliyor. Belinin bir 
tarafında bir ked•. öbür tarafında 
bir maymun kuyruğ•ı sallanıyor. 
Halkanın tam orta yerine girdi, 

durdu. Sanki !:>ir şev d~ünüyor. 
Birdenbire başını önüne eğdi, eli. 
ni kulağına götürdü, bir şey din. 
ler gibi durdu. Sonra yrre otur -
du. Uyuklar gibı ibr hal aldı. 

Bir gürültü. Kolsuz, baca~sız, 

yalnız kuru ottan iicı büyük çiz. 
me gıbi şeler üzerınde yürüyen 

(Devamı '1 inci de) 

ratorunun kumandanları askere \ 
yazn ve kışın ne lazım geldiğini 
temin edememişlerdi!. Bu yeti§
miyormuş gibi imparator da or -

dunun oaşkumandanlığını kendi 
yakın akrabasından Arşidük AL 
berte verdi. Fakat bu ArşidUk as. 
ker tarafından sevilmiyen bir a
damdı. Çünkü lüzumsJL yere as. 
keri yoran, koşturan ve yaz güne. 
şi altında yakan bir kumandandı. 
Eğer harbde mağlubiyet olursa 
evvela bu Arşidükün yüzünden 
olacak, onunla beraber bütün o 
imparatorluk hanedanını da silip 
süpürecekti. 

Fakat imparator ba~ka bir kur-

Mareşal Bendek 

nazlık yapıyor: Ordunun ıleri ae
len kumanda heyetine hiç de ha. 
nedan ile kibar tabaka ile müıı,a. 
sebeti olmıyan diğer bir kuman
dan daha 'katıyor. Bu kumanda _ 
nın adı Ludvik Bendek'dir Yaşı 
da o zaman 62 imiş. Rütbesi de 
Mareşal oluyor. Fakat Mpreşal 

Bendek harbedilecek sahayı biL 
mediğini söyliyerek İmparatora 
yalvarıyor: 

- Haşmetlu İmparator, diyor, 
şimdiye kadar ben İtalya taraf _ 
larında bulundum. Hep oraların 
arazisini bilirim. Şimdi Prusyalı. 
ların harbedecekleri sahaları bil. 
miyorum. Beni bu vazifeden aL 
ft!'diniz. Yaşım da altmışı geçtı. 

Fakat beyhude. Çünkü İmpara. 
tor bunu dinlemiyor. 

Bu sefer Arşidük de kendisıne 
verilecek vazifenin ağırlığını dü.. 
şünerek bunu Bendek'e bırak • 
mak istiyor: 

- Bu vazifeyi. yani başku _ 
mandanhğı size bırakacağım, di. 
yor, kabul ediniz. Aman. harbi 
kazanalım. Prusyalıya mağlub ol. 
mıyalım. 

Arşidük çok yalvarıyor. fakat 
Bendek her defasında özür dili -
yor, kumandayı ele alamıyacaiı
nı tekrar ediyor. 

Nrhayet bir sabırh imparatorun 
her türHl esrarına vAkıf olan bas. 
mabeyincisi Bendek'in kondına 
gelerek ona diyor ki: 

- HaşmetlO imparator tarafın. 
dan milhfm bir sırrı size bildir _ 
miye geliyorum. Şöyle ki: Eğer 

Arşidük başkumana.... olur da 
Prusyalılara karşı mağhib CÜİfer. 

se imparator buna tahammül e • 
demiyerek tahtını, tacını bıraka. 
caktır. Buna ne dersiniz? 
Altmış iki yaşındaki kumandan 

derin derin düşünmeğe başlıyor. 
Muhatabı onun üzerinde lazım o. 
lan tesiri yaptığını görerek: 

- İmparatorun tahtını bırak _ 
ması ise yalnız onu değil, hepi. 
mizi, bütün imparatorluğu müte. 
essir edecektir. Siz bunu ister mi
siniz? 

- Ben mi?. Ben imparatorlu
ğun bir tehlikeye girmesini nasıl 
istiyebilirim. 

- O halde bu sizin elinizdedir 
Bunun önüne geçebilirsiniz? 

Hayretle binliyen Bendek yine 
şaşkınlıkla soruyor: 

- Nasıl?. Ben ne yapabilirim? 
- Siz eğer bütün kumandayı 

üzerinize alırsanız mesele kalmı. 
yacak!. 

İhtiyar asker o zaman gayrete 
geliyor. İmparatorun arzusu böy. 
le olduğunu, imparatorluğu kur
tarmak için bundan başka ~cll'e 

kalmadığını görerek: 
- Peki, diyor, mademki boyle. 

dir. Kabul ediyorum. Başmabe -
yinci maksadın elde edildiğini gö_ 
rerek sevinçle koşmuş, efendisi 
genç imparator Fransova Jozefe 
neticeyi haber vermiş, o da mem 
nun olmuştur: Bendek Mareşal 

olmuş, başkumandan olmuştur. 

Bendek artık eski altmış iki 
yaşındaki General Fon Bendek 
değildir. Büsbütün değişmiştir. 

Avusturya ımparatorluğu or -
dulan başkumandanı Mareıal 

Ludvik fon Bendek olmuştur 

Genç bir kumandan gibi dimdik 
yürüyor, kat'i emfrler veriyor, 
Prusyalılara karşı şunu şöyle ya. 
pacağını, bunu böyle yapacağını 
düşünüyor, söylüyordu. 

Herhalde Arşidük Albert baş.. 
kumandan olmadığından az mem. 
nun değildi. Çünku mağllıbıyetın 
acı neticelerınden kendini kurtar 
mış olacaktı. Lakin asıl memnun 
olan Fransova Jozcf oluyordu. 
Kendi kendine ımparator şbyle 

düşünüyordu: 

- Bu harbde Prusyalılara mağ. 
Iub olursak ordunun başında toal
tanatımızın hanedanına mensub 
bir Arşidük bulunmıyacağı cı • 
betle bundan dolayı bize sıkıla. 
cak, utanacak birşey gelmiye -
cektir!. İşte imparatorun hane • 
dan ile münasebeti şöxle dursun 
A vusturyanın ileri gelen eski ai
lelerinden birine dahi münasebe. 
ti olmıyan bir kumaıadanı tutup 
Mareşal yaparak başa geçirmişti 
Bu kadar ısrar etmesindeki sebeb 
böylece anlaşılıyordu. 

Biçare Mareşal fon Bendek'e 
gelince, bu yaşlı kumandan işin 

varacağı felaketi anlamıyor de -
ğildi. Gece uykusu yoktu. Kar. 
şılaşılacağı Prusyalılarla kendı 
emri altına verilen Avusturya or. 
dusunun ne yapacağını düşün -
dükçe bu işin içinden çıkmanın 
çaresini göremiyordu. Fakat üze. 
rinde ağır bir vazife vardı. İm • 
parator Fransova Jozef ona baş.. 
mabeyincisi ile haber yollarken 
devlet esrarından mühim birşey 
de bildirmemiş miydi?. Eğer Ar. 
şidük başkumandan olacak olur 
da mağliı.b düşerse imparator 1. 
çin tahtını, tacını bırakmaktan 

başka çare kalmıyacaktı. Çünkü 
imparatorluk hanedanının mem -
leketin başında hiçbir işe yara. 
madığı ileri sürülerek bu hane
danın aleyhindeki cereyan git -
tikçe büyüyecek, artık ne impa. 
rator, ne de akrabasından ba k t 

birine Viyanadaki muhteşe.rn ı;a. 

rayda tahtına kurulmak imkinı 

kalmıyacaktı. Mareşal fon Ben • 
(Devamı '1 inti sahifemizde) 
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• 
lzmit fabrikasının te

bu 
yapılıyor 

atı 
melatma merasimi (Birinci sahifeden devam) 

Büyük nük~·JtSda ~·apılaeak olan bu rnanena, hem :r..keri bakını. 
dan tam ve yüksek bir manevra olacak, lıcm de Tıınceliııde istediği. 
miz tam ıslahı temin ve teyid edecektir. Pazara 

(Birinci sahifeden devam) 
ay sonuna doğnı d!I K .. ımnoınıya. 

gidecektir. 
Kastaınor<u belediyz Teisi İzzet 

Olcaııın nyasetinde, muhteliJ te • 
ıekk'illleT miimes.,llen Cemal Ku. 1 
ral, Hüsnü Açıkgôz, Sadtk Ace -
vidi, MuhaTTem Celıil, Rrjik Su -
lama.z, o .. man Karagoz t•e A baul. 
!ah Özişten môirekkeb olan bir. 
heyet bir~ g;.11 eı,,,..ı şelıriıni - . 
ze gelmlf ve &.)-vekil Celal Ba •• 
lf4J" tarafuui4ft kabul .edilmİ1tfr .• 
Heyet, Bafvekıle, Kastamon.,ıu. 

!arın tozimlerini bildirmiş ı-e keıı. 
diıiııi Kııstamon:.ııu da;:er eımiş. 
tir. CeUil Baııar, bıL ay içinde Kas. 
tamonwya geleceği•! ~'OdetıııUstir. 

Heyet &şvekılin K&Stamonuda 
yapoccklan. tedkikkıden ııonra. 

Kast4monouunı iktıoadi cihetler • 
den kalkııwwısı içiıı yeni ve mil • 
him tedbirler alınacağına ve bu 
auretle bıt ziyaretin Kastamonu. 
için çok hayırlı neticeler doğura.. 
cağına kaııi bulunmaktadır. • 
IKTISAD VEKlLi BU SABAH. 

GELDI 
Pazar günü !:mıitıe ııeni kimya 

fabrikasının temeı atma mercısi • 
mbuie bıılunmak üzere !ktısod 
Vekili Şakir K1?$ı!bir refakatin •. 
de kalelmt mahıuı miU!iirii o!du. 
ğıı. halde bu sabahki ekspı-esle An. 
karııd4n ehnmize gııl~tir. 

l•tıııııon4a bazı meb'uı!arla bü
tün iktısııdi mehaftl menıublan. 

tarafından kııTfıl«nan Şakir Kese. 
bir BilyO.k Ôndere iaıimlerini sur>. 
1714k üzere Saı·aroııa 11atına git • 
miştlr. 

ZONGULDAK VE KARABÜKTE 
TEDKIKAT 

ŞaJ.:irkeıebirtn lzmit seyahlltin. 
den sonra Zonguldal,; IGömür haı•. 
zasında yapılacak tedkikatta Baş. 
t·el.-il!mize refakat eylemesi mu • 
karrerdtr. Bu ıeyuhıU esııaınııda. 

Diğer taraftan lıükW.etin eski Dersim, yeni Tunceline aid ıslah 
programı tamamı tamamma ilerlemektedir. Bu program mucibince 

Eıı ~·e Sumer Bank mıidtirleri de. yol, köprü, karakol ve mekteb inşaatı devam etmektedir. 
bulunacaklardır. Vekillerimizle Hükumet dahilde mazinin tasfiyesi bakımından tek kalan bu 
banka miidürleriııı>ı Zonguldak. _,seleyi ele taınaıaile bitirmek kararındadır. Bu itibarla geçen seneye 
tan Karabüke ~çr.>elcri de muh. nazaran bu sene buradH daha geniş mikyasta harekat yapılacaktır. 
temeldir. Ordunun mancvrnsı da hard<itı teshil edecek ,e tasfiye kafi 

DiCER VEKiLLER Dl!: olacaktır. Maııe,,T~arda ..-ılu, billlusa umumi bir taraıoa lrareketi 
ile tedib kuvvetlerine müzahir olacak ve Denim meı;elesini kökün_ 

GELECEKLER tlea haUedec<>ktir. 
Diğer taraftan Adliye ve Nafıa. Geçen sene ele geçirilen ve Elazık'da idam edilen Seyid Riza'nın 

Vekıllerinin de yakında şehrimi • oğlu ve bazı a~iret reisleri henüz muhalefette olup Başvekilin de 
ze gelecekleri ve lnırada bazı ted.. Mecliste ihbar \•e işaret ttiğ,i gibi bunlarla tedib kuvvetlerimiz ara. 
kiklerde bulunacakları. anlaşıl - sında ufak tefek bazı müsademeler de olmuştur. 
maktadır. Adliye Vekilimiz bi!.. Cumhuriyet rejimine karşı .... , kimseler tarafıaclan .Udülea 
1ıassa Adliye sarayı, cürmii meş.. bu kurunuvustai mukavemet de bu yol içincle tamaınile ortadan kal. 
hud. kanunu meselesile meşgul dmlıruş ve Tuncelindclıi bütün vatandaşlarımız Cumhuriyetin niaı.e. 
olacak, Nafıa Vekilimiz de Elek- · d if 

Otobüs 
Davas~ 
Bitiyor 

~en isf ade etmiş ola~klanlır. 
trik işlerini tedkil: ettikten sonra !J================;,,,======================;:=:=:==::==::=c: 
Anadolud4ki sulama faaliyetini 
tedkik ~in Ege ı:e cenııbi Anada •• 
luycı gidecektir. 

Hangisi 
Daha iyi 
Düşünüyoı 

Paris 8 (A.A.)- Eden'in nutku 
hakkında Ordre gazetesi @yle 
yazıyor: 

Ahval icab ettirdiği zaman kat. 
iyet ve enerji ile hareket etme • 

nin sulh için tehlikeli mi yoksa 

biW<is faydalı mı olduğunu tes.. 
bit etmek lazundır. Çemberlayn, 

bıı i.kı tezden birincisini müda. 

faa ediyor. Eden :ise ikincisi ter. 

cilı ediyor. HAdiselerln şimdiye 

kadar Eden 'e hak verdiğini itiraf 

etmek !Azımdır. Bundan sonrası 

için de Eden'in haklı çıkacağına 

inanmalıdır. Esasen meşhur 21 
mayıs akşamı had;seı;j üzerinde 

bu da\·a halledilmiştir. Çemberla. 

yn o akşam enerj ık davranarak 
sulhu kurtarmıştır 

Amerikanın 
Bayramına 
iştirak ediyoruz 

(Birinci sahifeden devaın) 
betile Amerikanın her tarafında 
muazzam tezahürat yapılacaktır. 

Amerika hükılıneti bu münase. 
betle her devlete müracaat ede. 
rek yapılaca.it merasime harb ge. 
mileri gönderilme.ini rica etmiş.. 
tir. Bu meyanda hükumetimizden 
de bir Türk harb gemisinin işt i _ 
raki ısrarla temenni olunmWjtur. 

Bundan başka bir ha,·a filomu. 
zun da Amerikayı ziyaret etmesi 
için Başvekaletçe tedkikat yapıl. 
maktadır. Bugünlerde bu hususta 
kat'i bir karar verilecektir. 
Diğer tara!tan hükumetimizin 

de iştirak edeceğini haber verdi. 
ğimiz •Nevyork beyne1milel ser. 
gisi• de bu yıldönilmüne tesadüf 
e'!mektedir. 

Birinci ceza mahkemesi otobüs 

davasına devam etmiş, Avni Ba. 

yer yazılı olarak müdafaasını ver. 
miştir .. 

Avni Bayer müdafaasında bera. 

etini talep etmekte ve Ahmed E. 
minden tazminat istemektedir. 

Ayrıca Ahmed Emin hakkında 

verilecek kararın üç dilde gazete 

ile de neşrini tal~b etmektedir. 

Mahkeme evrakı tedkik edip ka. 

rar Yermek ÜZ"ıe duruşmaJ.• ı ayın 
14 ne bırakmıştır. 

lngiliz sefiri bu se bah 
geidl 

İngiliz ;,efiri Sir Persi Loren 

ve refikaları bu sabahki ekspres. 

le A vrupada'!l şehrimize gelmiş.. 
!erdir. 

ispanyada: 

Ziraat 
Mekteblerine 
Bu yıl fazla 
Talebe alınacak 
Namzetierin müıaca

atlerinin kabulüne 
başlandı 

Ziraat mekteblerine bu yıl ge
çen seneden daha fazla talebe a. 
lınması kararlaştırılmı;j!ır. Ez • 
cümle İzmir ve Bursa Ziraat rnek. 
teblecine bu _·eni Uılebe kayıt ve 
kabulüne başlanmıştır. 

İstanbul Ziraat mektebinde ka. 
yıtlara da yakında başlanacaktır. 

Bu mekteblere 16 - 19 yaş ara. 
sındaki ortamekteb mezunları pa. 
rasız leyli olarak alınacaktır. 

Yalmz bunlar!n arazi sahibi ve 
yahut ziraatle uğraşanların ""Ya 
uğraşmış olanların ÇL'::Uğtı oldtı

ğuna dair vesika götürmeleri icab 
etmektedir. 

Talib olanlar, ~imdiden e\'fakı. 
nı bu mekteblere günderebilirler. 

işlerini bırakan 
amele 

<Birinci sahifeden devam) 

yapılacaktır 

Diğt'f taraftan işlerini bırakan 

amelelerden bazıları işleri başına 

gelmeğe devam etmektedirler. 

Çalışmıyan amelclerin arasın. 

da müşevvik bulunup bulunma _ 
dığı da tedkik o!unmaktadır 

Amele müşevvik meselesinin 

me\·zuu bahsolaınıyacağını, bır 

fikiı' ihtilafı netıcE-ııi PJÜ~terek 
bir duygu ile işlerini bıraktıkla

rını söylemektedirler. İşlerin! 

terkedenlerden 220 kişi henüz va. 

zifelerıne dônmemışlerdır 

SON TELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No. 30 

Yazan: M. Sarr.i KAR.ı\i-6' 

Sen de pek acemi 
gibi oldun 

kalfalar 
bugün 

Uyant'llar, kahve içmeği bile unut· 
tular diye dütünemiyorsun? 

- Evet, şittim ... 
- Epeyce oldu değıl mi? 
- Eh! İki ;aatten fazla ... 
- Kahve irade buyurmadılar 

da? 
- Ya, ben do? buna şaştım. Göz.. 

lerini açar açmaz muhakkak kah
ve irade buyururlardı. .. 

- Galiba tekrar uyudular! .. 
- Hiç z.anneımem ... Bu derece 

geniş ve fütüste kahkahalardan 
sonra u_tumak ne münıkün? 

- Olabilir ya! .. 
- A, kapı yoldaşım! Sen de 

acemi kalfalar gibi oldun bugün .. 
- Neden? 
- Uyandılar, kahye içmeği bi. 

le unuttular diye düşünemiyor 

musun? 
- Ha 1 Evet; uykusuzluktan 

sersem olmuşwn kalfa .. Mat gü
zel içerde peğil mı? 

- Ha şunu bileydın .. 
- Fakat, bu kız güzelliğı ve 

renginin müst.,sna lığı kadar da 
cazib ve kims0 y' benzeri olma. 
dığını gösterd, bpı yo1dnşım de. 
ğil mi? 

! riikJiıyerek geloiyord:ı. Başınd• şıdığı oymalı hotozu üz.-rndr 
lanmış pırlanta menekşe iğııclf 
parıltısı gözleri kamaştırıyo~ 
Boru değil; sarayı hümayun ili 
remi Padişahi b3§ kalfası idi b 
Hazinedar ustadan SC'nra relel' 
saraylı idi. 

Muhakkak Cevlan kontrol• 

\ 

liyordu. Nöbetçı blfa ar h•( 
konuşmalarını !<ett 1<r. Elııt' 
divan durarak basi<alfalarını' 
!ere kadar eğilip l:ır.1 l :ıdılar 

Cevelan soruyordu: 
- Efendimiz kalkmadılar 

çocuklar!. 
- Hayır efeooım'- · 
- Hiç ses i§itmed;ım n'-' ıı 

den? 
- Hayu· efenı.lim! .. 
- Hiç mi işıtm~cliniz bır ;ı 
- Birkaç kerl' dcndimizın 

düklerini işittik .. 
- Kahve istenıErli mi? 
- Hayır efend•r.ı '-
- Ne vakit •Ş'ttın z ı;ül!f. 

rini ... 
- İki saat k;;d~ · "ar .. 
- Dikkat edini~!. • ı 

Cevlan, kontroluııu yapJ!1ıj 
cağını almış uz~'<laşıyNdll· f, 
velce emir aldığı hn'ııedar ıı' 
sına haber götür:i\'n:d.ı. . ~ 

Arzıniyazın od~>ııı ı geJdı.' 

- Doğru, btn bunca senedir 
eiendimize hizmt•t eyliyorum, da. 
ha böyle.sini gö,·medim ... Zan -
ederim. Padişahın en yükSC'k göz. 
deleri me~·anına girerek ve !tatta 
bir şehuıde de meydana getirirse 
kadın efrndi hazrct!eri olacaktır. 

- Söyledikler"ı yerindedir. Ben 
1 

de bunca senelik )ıizmetim esna _ 
sında ekndimızi'l bu suretle ha _ 
<ekfıtına şahid olrPadım. 

betçi kalfaları h~ıneıı buyur 
ler. CC'vl.fın için hazinC'd~rı' o• 
sına girmek de,;tun. yoktu. 

(Devamı :;A 

Gündüz külahlı gece silahlı!.. 

Aynca bu ara; 24 temmuz 93'1 
tarihı de Aınerikada •Türk gü -
nü• olarak kabul olımmuş'ur. 

%5 kişilik terbiye heyeti geliyor 
20 temmuzda şehrimıze 28 ka. 

dar Aınerıkalı terbiyeci gelecek. 
tır. Bunlara Kolombiya Üniversi. 
tesi muallim me'ktffii profesörle
rinden Vatson riyaset etmektedir. 

• • t f d b Kalfalar hafif ve içten kunuşu-' I 1 ara aya ancılar yorlar,biryandandaiçerdenge. 
lecek bir sese ve ·ahud el çırpma.. 

(D~ politikad<./l del 

maltiye::-:ı:-:.ı:g: :~~~ 

5 cami, 9 dan fazla dükkan soyan 
hırsızın vak'aları meydana çıkıyor 
'Kurnaz 
' 

esnafı 

ve yaman hırsız Yağkapanınclaki 

nasıl kandınmya muvaffak elmuş 

Hıç s;ıbıka ı olmama.ından i.iU~ J 
fade~ek 5 camı, birkaç dükkall, 
9 a yakın ev 80) ank niliayet ev. 
velki glin ya.kal ndığıru yazdığı -
ı:: ı Balıkesirli Saıd hakkın&:.! 

tab ıkata dun de devem olun • 
nıu. ur. 

Dün yemden Said.n bırkaç hır. 
sıwğı daha m~ydana çıkmıştır. 

Bu kumaz genç, Balıkesırden 

~ hrirnl'Le geldıkten =il gayet 
ustalıkla hareke! cımı.7 ve Gala -
'tada Mahmudıye caddesmde kah. 
'eye muniazs.nııuı. devama baş • 
laıpıştır. Bu kahvede gıinün her 
saatinde müteadd d tsııaf!a tav -
fa, ıskambil ve saırc o~myarak 

ile: dninı İstanbu.a eğlcnmeğe gel. 
miş Balıkesırli zoıg!n bırkoltuk. 

çu olarak tanıtm4 ve ıtimad tel
kin etmiştir. Fakat g<ecelerı orta. 
d n kaybolarak muhtelı! semt _ 
lerı ~>ymağa başlamıştır. Günıin 

ha <>&atinde kahvede görüken Sa
idın hakikatte iki y izlü bır ha ·at 1 
süren yanı cgündı.iE külahlı, gece 
silahlı• takımınd2n olduğunu k:im. 
se anlamam tır. 

Bit aral.k Said, memleket.inden 
p::rası gelmediği ıç• n elindeki eş. 
yalarından baul'arını kah.-ede ta
nıdığı adamları ve c.vardakı es _ 
na! s:ıtmıığı tek ı f etmı~. bunlar 
& !;: nd ir. namı..hı tanıdıkları 

i '1 h"ç -pi: eden a mışl.ır. 
dır. 

fkk"t b.az •1 işir iç yüzü ı 

n d n ,ık ... !•: Sa diıı nası' 
ya~ rnr ~ır;ıı c/ . 
ret e n' · mışt•r 

- ı da bu su-

1 le bı.ı y maıı o;ı> • r .ıı kur. 
hanı o dan ·· de, G t' a'ada 
Ma'-n: di} e cad'.! nde 117 n.u _ ı 

mu < a };av f Y f T'ftik ir. 
Hır :~ Sıua bu n1•11u ' ,.,a .an

d .ı ka. ı büyü.< b r ı!t a ~tmış 

'e .çaldığım ır : ın oruı \Crd.m:• 
di}~ !:> ) l·n "')durır · :, .. 

Halbuki o ha\ alıde Saıdden 

mal alan1ar yalnız Kavaf Yusuf 
değildir. Yağkapanında Hasan, 
Mustafa, ayakkabıcı Siıleyman us 
ta, terzı Hüseyin, Yağkapan:nda 

tütı.incıi Bahacddın, kömürcü A. 
laplı Hüseyin, ayakkabıcı Hasan, 
Kamilin kahvesınden Ca!er ve 
arkadaşları, Tekkana.rlın kahve _ 
unde dığer birkaç kişi hep Said. 
den şüphelenmecren mal a mış • 
]ardır. 

İşte bunlar meyanında. dünkü 
sayımızda Saıdın yataklık ·snad 
et•ığın, yazdığımız Kavat Yusuf 
Tıftık de hiç şüphelenmeden Sa. 
idden mal almıştır. Çünkü Said 
kendisin· gerek Yıısufa, gerek di
ğer esnafa Ba.ıkes!rlı zengin bir 
koltukçu olarak lhnıtmıştır. 
Yukarıda isimleri yazılı şahıs. 

!ar diin polls müdürl!iğüne cel. 
bolurarak ifadelen a,hnmıştır. 

Gerek Yusuf Tiftık ve dlğerlerı 

serbeı.t bırakılmışlardır 

Ka,·af Yusuf Tiftık dün kendi.. 
sile görüşen 
dem.ıştir ki· 

bir munarririml7.e 

- Ben uzun sen lerd,.ober! ka
vafi y.pıyorum. <"r.nrümde bir 
kere mahkemeye 'l"e karakola 
dıi ven namuslu bı.r e>:ıtfırn. 

Bılmi ·ere.it 'V!' Saxlden şüphe!en. 
mlyerek diğer 20..30 esnaf gibi, 
ben de ondan bır kaç ;ıar~a eşya 
ald m. Fakat içle•ind• .iikı~ ma.. 
k!ne!: yokt.ı.r Kayseride 2 evll. 
yim. 

Bunlardan bazl'a•:.nı Kavseri. 
d ' re!' kalaı~rn.. ı;önderdim. 

Y w öyle iftira ed.ildiğ• gibi 
bu;ları K y~er.de hlr tüccara sat 

m "ım. E asen S :!, gerek ba~a,, 
gerek r h ttek· esnah ke,.disinı 

koltukç t nrtm.ştı. Hırsızın if. 
tir 1 rmı .l'e!ret eddedertm. 
B r ve na:musu· bırtun muhit . .. .. .... 

Çeki· ı meden o-nce kat'AI. ya kulak takımı bulunuyorlardı. I ' Sultan Aziz; bırisıııı çağıracağı 

Amerikalı terbiyeciler :ın€m1e _ 
ketimizde bir müddet kalacaklar 
ve sür'atle değişen Türkiyedeki 
inkılfi:bları mahallen tedkik ede
ceklerdir. 

n et 1• c ey •. a 1 m 1 ya 1 zaman ya seslenir veyahtıd {'!çır. 
pardı. Mesela, seslenirse: 

Hey! .. Kim var <ırada! .. 

Ç a 11Ş1Yor1 a r Diye kalın sesıle bağırırdı. Çın. 
gırak çaldığı pek nadir olurdu. Ek
seriyetle damadı Mehmed Ali Pa-ı 
şa ile dama oynadığı zam~n bir 

") ksperun atıfları 

Salamaka 8 (A.A.)- Kastellon 
cephesinde Tales mıntakasında 

Voo kasabası kıfaatımız tarafın -Ok spor kulübüntın tcrtib ettiği 
ok atışlarına yarın saat 1 :ı te Ok. 
meydanında de\•am edılecektır. 

dan işgal edilm,ştır. 

1 Ortana mıntakasında Castro ve 

Fransa ile japonyanın1 

arası mı açılıyor? 
Birbirlerine karş,hkh protestoiar 

yağdırıyorlar 

Tokyo 8 (A.A.) - Şanghaydaki 

Japon makamları, beynelmliel 
ve Fransız imtiyaz ınıntakaları 

makamları nezdinde dün, muha • 
samatın yıldönümü sabahı cere • 
yan eden kanlı hadiseleri pro!es. 
to ederek bu hfıdıselerin tekerrü. 
rüne mfını olmak için icab ettiği 
zaman tedbir almak hakkını mu. 
ha faza ettiklerini bildirmişlerdir. 

ADALAIN HAKİMİYETİ 
MESELESİ 

Paris 8 (A.A.) - Matbuat, Pn • 
rasel adalarının işgalı üzerine Ja. 
ponlar tarafından yapılan protes. 
tolar hakkında tcf•irlerde bulun. 
maktadır 

Lö Jur şöyle yazıyor: 
Eğer bu adaların hakimiyeti mü. 

nakaşayı mucib bır mesele ise bu 
münakaşanın Aon:ım ile Çin ::ra. 
sında yapılması lazımdır. Çünkü 
bu adalar hiçbir zaman Japonların 
olmamıştır Bundan başka bu a -
dalara hiçbir askeri mükellefiyet 
tahmil edilmemiştir. 

Lö J<J, bundan sonra Japon • 
lartaraf;.ndan yap • ..an ın-otestonun 
Japonyamn dahili siyasetlpin ·cab. 
!erile altı.kadar olııp olmadığını 

•onnaktadır. 

Epok yazıyor: 

Şimali ve vasati Çlnde isted!ği 
gibı ilerliyeınJyen Japonya, gay. 

retlerini cenuba tevcih ederek 
H.oııgkonk ve Singapurdaki İngi. 
!iz müstemlekelenni ve Fransız 
Hindıçınisini tchdid etmektedir. 
Almanya ise Japony~·a müzahe. 
ret ederek bu memleketin para _ 
sel adalarının işgalinı protesto et 
mesini tasvib etmekte ve işgal 

keyfiyetini Fransız emperyaliz • 
minın yeni bir tezahürü addeyle. 
mektedir. Bereket versin ki, İn
giliz tezi böyle değlldir. 

Övr yazıyor: 
Ji>.ponların, Hanov ve cenubi 

Çin denizi üzerind.e daha büyük 
bir nüfuz sahibi olıfıak üzere g\i. 
nün birinde işgalinı derpiş ettik. 
!eri Hainan adasının cenubunda 
,stinad noktaları elde etmek ar. 
zusu ile Parasel adalarını bizzat 
işgal e~meyi düşünmüş olmaları 
ilitimalden uzak değildir. 

* Bu yıl memleketimize Vaı· • 
na ve Köstenceden 20 bin ııöç • 
men daha gelecektir. 

MES'UD BİR NİKAH 
Gatiayıntab saylav• Bay Ali 

Kılıc yeğeni Berı1n Ktlıc'la yük. 
aek ticaret mektebi talebesinden 
Enver En.lsel'ln nlkAhları d<ıstJ.arı 
huzurile bugün B6)"0ğlu n1.kAh 
datwıinde ak~. Tara • 
feyne saadetler dllerlıı • 

. 

Villa Vieja şatolarının garbından 
geçerek ilerliyen kuvvetlerimiz 
Nules kasabasını da garptan ve 
şarktan geçerek gerıde bırakmıŞ-
lardır. • 

Hükümetçilerin tebliği 

Barselon 8 (A.A.)- Şark cep. 
besinde Villa Vieıa mıntakasında 
muharebe şidd(>tle devam etmek. • 
ledir. Kıt'alarımız 221 rakımlı te. 
peyi işgal etmişlerse de Frankist. 

lerin tayyarelerin yardımilc yap. 
tıklan bir hücumu neticesinde te. 

peyi tahliye etmeğe mccbtır ol _ 
muşlardır Fakat parlak bir mu. 

kabil taarnızumıız bu tepenin 

tekrar elimize g~çm™ni temin et
mıstir. 

Çekoslovakyada 

Ekalliyetler 
Mes'elesi 
Prağ 8 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
dün, Hodza ile ekalliyet ve mu. 
halli Çekoslovak partilerinin mü. 
messilleri arasında cereyan eden 
eden müzakerel~rin neticelerıni 

tedkik etmıştır. Parliımentonun 

gelecek içtima tarihini tesbit et _ 

mek üzere parlamento reisliği 

ile temas edilmesine karar veril. 
miştir Müzakereler, şimdikı mil

said hava içinde cereyan etmeğe 

devam ettiği takdirde, dil hakkın. 
daki layiha ile ekelliyetler sta • 
tüsü layihasının 21 temmuza ka. 
dar hazırlanmış olacağı tahmin 
edilmektedir. 

BİR TOPLANTI 

Prağ 8 (A.A.) - Beynelmilel 
çiftçiler federasyorunun heyeti 

umumiyesi 150 muharrasın işti _ 
ra!dle Hodza 'nın rlyıısctlnde top. 
lanmıı;tır. 

şey lazım olunca d•ınadına irade 
eyler ve<> da mas~ üzt>rind<! bu -
lunan gümü çıngırağı Çlbrdı. 

Kalfalar canlarının sıkıntmn 

dan kimbılir daha neler kon.ı.şa 
ca'klardı. BırdcnbırP koridorda baş 
kalfa Ce>·l ~ n görundii. lJwn sa _ 
ray eteğıni gelin entarisi gıbi sü-

Ankara 
Konteransı 

(Birinci sahifeden devanı) 
şuluk mılnasebctlcrinin ihya ve 
idame edilmesi c;aslarının hazır • 
!anması ıle me~gııl olacak kon _ 
ferans dün burada toplandı. 
Konferansı açan Hariciye VekL 

!imiz son Türkıyc _ Fransa anla~ 
masımn elıemmisetıne temas e -
den kısa fakat mühim bir nutuk 
söyledi. Bunu Fransız sefiri Pon. 
so'nun ayni mahiyeti haiz cevabı 
takib etti ve müteakiben 926 da 
Fransa ıle yapılan anlaşmalara te. 
mas edildi. 

Bunun üzerine Türk heyetinin 
hissiyatına tercliman olarak Ha. 
riciye Vekili, Frans~ Dahiliye Na. 
zırı Saro'ya heyetin sempatilerini 
bildirmesini Fransa büyük elçisin. 
den rica etmiştir. 

Badehu müzakerata geçılerek 

konferans tarzı mesaisi konuşul -
muş ve Hariciye Vekilimizin tek. 
lifi üzerine biri lıudud baytari ve 
sıhhi işlerini ihtiva etmek üzere 
idari mesai!, diğeri demıryolu nak. 
liyatı mesaili ve bır diğeri de ik. 
tısadi mesail olmak üzere üç ko. 
misyon ve bunların yapacağı işle. 
rl tanzim ve tesbit edecek, bir 

. «Coordinatıon• kom!tesin.n teş _ 
kiline karar verilmiştir. 

Komisyonlar bu sabah toplana _ 
rak mesailerine başladılar. Öğle • 
den sonra tekrar çal~malara de • 
vam edO~ektir. 

Hakikatte bu iddia doj:ru .ın· 
dir. Kııruluş şartları, ink11al; 
rihi ve bugünkü vaziyeti t. 
edilecek olursa, yüzde yiiı .; 
teşkiliit olduğu anlaşılır. !j. 

Çekoslovakyayı istiklale kB'·~ 
. ti~ 

turmakta rol oynamıştır. 1' 1 
lini elde ettikten ı;onra on~~ 
runmasında amil olmuştur. (\ 
çen marttanberi karşıla~tı~ı ~ 
yük zorlolıJ:ıra kar~ı göğli< »~ 
mesine amil olan gene Sok01 

Bütün bıınların sebebi bir l<.,ı' 
ile hulasa "dilebilir: DisipliP· · 
kol lrareketi de bedenin ,., ~ 
hun disiplininden ihar .. tıir~ 

A. şy 

ltalya mühim 
Bir n1es' ele 
Karşısında! 

(4 fincü sahil<•tlen d• 
ile İspanaydaki giiııüliükrııı; 
çekilmesi arasında en-ela D ;I, 
şılmaz gibi görlinen müııS 

bu suretle dönüp dola~arak )et 

ni gösteriyor demekt:r. 

Biraz daha rakam ile i~i s~ 
mak lazım gelirse ~·ınu ila'·c 
mek icab edec~k. İtllyan zıt 
Nazın Sinyor Rosını bu ~el" 
mahsulden alınan buğdavıl' 
milyon kentaldan aşağı tliW" 
ceğini tahmin edıyor. r~ 10 ~ 
unu katılmak suret le ekrrıelı rı" 
niden karıştırılıı sa haricdell , 
day satın almağa lüzum ka!Jll~ 
cağı da düşünülmektedir. vıf 
para vermcği hiç istemiyor~~ 
nu her vesile ile !el:rar edı) 

Bundan evvelki senelerde, :P 
36 da buğday mahstılü 61 jll 

• "d" 1 mılyon kental arasında ı 1· ti 
senesi mahsulü IJ0,000,000 1'~ 
olmuştur. Bu seneki ise ~u~ 
söylendiği gibi 70.000,000 ol' 
deniyor. Fakat ge en sene'eı1 
tiştirdiği buğdayın cmsi dt 
istendiği gibi mük~mmel n 

dığı cihetle :ıradak. boş · go 
durmıık ıçin bı·~ K çarele!e 
vurmak lıhım gelmı,' ir. 

HulGsa İtalyanı., bu~daY ~ 
lesi yenıdl!'n l.i.Lcl~nc.ı bir 1" 
olm'14tur. 
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~en'z tefrik ı:59 Yazan : Rahmi Yağı~ Hattı üstüvada 
Bir balo •. 

I Peri masalı gibi HiKAYE 

lJuvar ve 
Mektub! 

1 Birimizin derdi 

Tercüme, ve iktibas 
~ Hıtkkı mahfuzdur: 

Vesika, resim, malümat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkA· 
modan miralay Reınzl, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şül<zü l'ala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
.,..ı.ı armatörler. Ve bugüne kadar ıı-izli kalan yesikalar 

(5 İllci sahifemizden devam) 

birçok şekiller ilerlemeğe başladı. 

Bir panik oldu. Sihirbaz, onları 
kendi hududu içinde hapsetti. 
Cinlerin üzerine atıldı. Yosun gibi 
kollarını sopa gibi kaldırdı. Ağ -
zından dumanlar saçılıyordu. 

Kadınlar, yani p~riler bu ada
mın sihri ile tepiniyor, gevşiyor, 
bitiyordu. Nihayet, ölümün arka-

Sa hı• ı de bı·r baba ~',:~;:rı~:'.en hayvanıar gibi çır-a n a Rakkas, artık bu cinlerden çe-• • •• b 
1 

d kindi. Çünkü onlar, ancak toprak g U n U a Ş ~ ı .• üzerine indikleri zaman öldürüle. 
~ bilirlerdi. 

İ' Nihayet iki peri ağır adımlarla 

l\ Ög[ .. l k J / • b l l yürüdüler. Ölümle vurularak 
(l er azazeue erzn aşına top anmış, On ar• çöktüler. Upuzun yatıyorlardı. 

d j l ""k f l "" {ı d Büyük rakkas, bu ölülerin ba-a n e Q etin ta Si Qflnl SOrugor QT l şına geçti. Bir ayağını kvrd, öbür 
Dest ayağnın üzerine oturdu. 

fel'k royer süvarlsı köylüden ve ı geli, hayal ve şiir dolu sular üç ı İstanbul: 
kata! etzedelerden yaptığı tahki _ 1 Seyirciler, sevinçlerinden deli 

a edınd •. • tarafından kundak anmış bir ben- Dahiliye nezareti cclilesine gibi olm~lardı. H 0r taraftan al-
bahriye n .gı malumatı telsizle zin havuzu kesilmişti... Marmara alevler içinde!... kış kopuyordu. Bu sihirli hareke-
ku ezaretıne ve donanma Karanlıkları delen ateşin kızıllı.. 
,~0and_ an1ıgı· na rapor e•.tı·.. • uf k b' 1 Sahil muhafız ı·andarma ti teşvik ediyorlardı. Sihirbaz .,, gı u ta ır top a eve ·benziyor; 

tôr!erde d · kumam yüzbaşı Cavid rakkas, bir bira fıçısına gidiyor. 
lCeıniltle k- n enıze dökülenler, üç top alevin mesafelerle denizi Talebesi iki genç te kendisini ta-
kurt 

1 
r oyü halkı tar&fından aydınlatışı yer yer şehr: ayin ya.. Kaza ka,ymakamı ile vilayet de k'b d. 

radaarı 'P. da köya getirilince bu. ldı' h bir taraftan işi tahkike başlamış, 1 e ıyor. Çanak dolusu bira içi· da pı gını atırlatan bir manzara yarlar. 
lact Jandarma tahkikatı bas meydana getiriyordu .. .l:'osta ne- bir taraftan da arka arkaya neza.. . 

blZ
. zı:a J.andarma kumandanı bu '1·ş-ı· rete, Çanakkalede X kolordu ku. Ziller yine evvelki gibi ş:ddetle 

t feri bunu da kumandana haber b · ·b · · D d 
fer,.;: '". Celiyor; vak'a,·ı bütün te- mandanlığına, karargahı umumiye ırı ırıne çarpıyor. ans urdu. 

.,,.31 1 , vermek için geris'n geri koştu... Kadınlarla e keki h Ik d 
ı e jand k ayni mealde telgraflar yağdırma- r er a a an ay. 

llıanda 1 • arma amum u • Vaziyeti bir defa daha söyledi. rılarak yere çömeldiler. Yavaş 
!aJıkikn ıgına bildirmek üzere ğa koyulmuştu. 

at yap d Zaten ufuktaki alevler Çin fe- . yavaş ha .. ho .. ha .. ho .. diye bağı-
l.Ik ıyor u. Işin tuhafı vardıği yerlerde deh-

alar k nerlerini andıran bir parlayışla rıyorlar Ne oluyor? 
icada 

1 
a R~ceb onbaşı ile ar- şet ve heyecan uyandıran telgraf-

ş ar gittikçe artıyor, fazlalaşıY.or; in _ Uzun boylu 'k k •- t du ,, ının ifad•sıne baş vurul- lar yeknasak ve ayni mealde bir ı. 1 er e ... or aya çı-
. <>Un] sana korku, sevinç ürperti ve daha kıyar Yere ki · b ı d ı 

tahtelb..._a.r .nasıl yola çıktıklarını, birçok hislerin müşterek tesiri!e ifade ile yazılmış oluyor, bütün 1 . . k se erı aş arın a. € -
Ven ~ıırın kendilerini nerede muhteviyatı da şu cümleden iba- erı açı ··· Burun buruna denecek 

e sur 1 yüklü tuhaf bir hal veriyordu.. k d b' b 
!arını e e tevkıf ettiğini, silah- ret bulunuyordu' a ar ıri irlerine dopu yürü-

n ta ı Jandarma kumandanı ilk bakışta 

(5 inci sahifeden devam) 

den revolverini çıkardı, göğsüne 
sıktı. Bereket versin ölmedi. 
Mari'nin aklı başına gelmişti. De· 
likanlının yarasını sardı. Gözyaş

ları dökerek af diledi. 

Ya Klara? .. 

Babası, kaçıranın ismini öğre. 
nince bir avukatla beraber şato
ya gitti. Kızı, neş'c ve s~adet için· 
de buldu. 

Prense gelince, kızın babasını 

görünce telaş eseri göstermedi. 

Büyük bir nezak~tle kabul ettL 

- Ben de mösyö, dedi. size ge
lecek, kızınızla evlenmeme müsa-

1 ade etmenizi rica. edecektım. 

- Nasıl, siz bir prem ... Kızım. 
la evlenmekö mı istiyorsunuz? .. 

- Şüphesiz ... Çünkü kendisini 
seviyorum. Bunda şaşılacak ne 
var? ... 

( 4 üncü sahifeden devam) 
ti. Mektub Meral"deııdı. Şunları 

yazıyordu: 

•Randeı•uya maalcsrf gelemiye
ceğim Vecdet, Seni ÇJk çocuk bul. 1 
muş ho§lanml§tım. IJir mekteb ta. 
lebesile sevişmek bana garib bir 
~evk veriyordu. Lakin iki giiııdü.r 1 
annemi babamı tazyi!~ eacn bir 
talıb benim de ınm:ajakatimle ni. 
hayet birkaı; giine kııdar parma - . 
ğınıa kendısini temsil edecek lıal
kayı geçiriyor. Banıı ı için mnce· 
ramız başlamadarı bttsin .. • 

Vecdet gözlerim kapadı. Bu dar. 
be bu sukutu hayal, au\·ardaki su-ı 
kuttan daha feci c.Imuştu. 

NUSRAT SAFıl COŞKTJN 1 

Yeni nı>sr.vat 

ÜLKÜ - HALKEVLERİ DERGİSİ Prens, zavallı Marinin drnho -
SAYI 65 

masını temin etm'y0 ve yarası iyi-
leşen nişanlısına da bir iş bulmı- BeşYekilin B. M. Meclisindeki 
ya karar vermiş'.ir. son nutku, Orta zaman Türk • İs -

Biraz facia, b:raz fantezi, biraz lam dünyasında Vez.der, Prof. A. 
da sevda ... işte cgenç, giızel ve fa. Mez. çeviren Cemal Köprü!ü, Beşer 
kir iki kızın• macerası, iki düğün- ırklarının entoloj; iıa!..-ımından ta
le kapanıyor... rihi metodla tasnifi üzerınde bazı 

============== görüşler, Prof. Ş. A. Kansu. İhtiyar 
Vücudları yağlanmış. El:eri, yüz.. 
!eri beyaza beyanını~. 

Reislerinin emrıle biribirlerınin 

üzerine atıldılar, birii>irlerile bo· 
ğ~mıya başladıla. Hızlı hızlı so-

luyorlar. Biribirlerini yatırmıya 
çalışıyorlar. 

Nihaı•et birinin orrıuzları yere 
değdi. Yenildi. Alkışlar . 

Balo, içkinin verdiği şevkle tek

rar canlandı. Öyle adarr.lar va.r ki 

1 (şiir, Sıtkı Akozan. Ahlaki düşün
cenin dinamizmi, F. Rauh, çe\iren 
Ziyaeddin Fahri. Teselli (şiir) Ka
zım Erdin. Karal:alakplakların ta.. 
rihine dair materiyaller. P. P. İva
nov, çeviren H. Ortekııı. Beybörek 
hikayesi, B. N. Boratav. Köy eğili· 

1 
mi meselesi, İ. Hakkı Tonguç Son 
eseri münasebetile Halid Fahrinin 
şiirleri hakkında birkaç söz, F. A. 
1938 Devlet büdc~, Kemal ÜnaL 

'"'"e P anmasını, motiırlerin yarla. Sona birkaç metre geri ce-
""' rte\ . manasını anlıyaınadığı bu vazi • M 
larıa erıne dökülen maytab - armQTQ kiliyolar. Dizlerini büküyorlar. bir gecede 15 litre bira içıyor. Çük ateşe v .

1 
. yeti de Dahiliye Nezaretile jarı • 

Halkevlerinde basit spor tesisleri, 
Rahmi Apak. 

KÜLTÜR HAREKETLERİ; 
Türk kadını - kız enesLütüleri 

den1• erı mesıne, sonra bu d k d 1 • A l . • f Bunlar da pehlivanlar... neş•eıı· adamlar .. içlerinde sarhoş z ıneşal . . arma umu.m uman an ıgına f d 
sıl ieyrett"esı.nı tahtelbahirin na· bildirmekten kendini alamadı. eş er lÇln e •.• __ Vücudları ca ::ngibı parlıyor. olanlar yok ... 
il ı, ta h te 1 bı; ~ n ~ ' kendi taarruzları. Doğru te 1 gr a fh an eye bş t u.. Dahi- Da h ili ye N eza re tı İs tan bu lda' _;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~, ve san' at oku Jla r ı sergisi' k. 

;~t~aşrla:ını, Br~ ~~n'i:1r~t:u:~~~ !iye şifresile şu kısa ve dehşet ve- eli kolu bağlı bir vaziyette idi. Devtet Demiryolları ve Limanları HALK EVLERİ 
pıdo t rici telgrafı çekti: • (Devamı var) fsletme U. idaresi hanları Halkevlerinde gôze çarp n ça -

lııın 1 k a ışı.nı.' motörlerin ba - =========================================================- lışmalar, B. Kemal Çağlar. Halkev-halk endılerının denizden köy ~ · ---------
1 

ı tar f v Idaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilmiş !eri neşriyatı. 
büt" a ından kurtarılışlarını • 

13
un. teferrüati\e anlattılar. ıyana sarayının es olan 9690 lira muhammen bedelli 5 kalemden ibaret matbaa kağıdına FİKİR HAYATI: 
u ıCadele b.. .. k b r ar 1. 1 aid eksiltme 11/7 /1938 pr.zarltsi gününden 12-7.1938 salı günü saat 12 ye Bir okuyucumun notları (Anka· 

ltii ettı •• r _uyu lr tomar teş- tehir edilmiştir. Bunabinaen teklif zarflarının 12/7/1938 salı günü saat d ki · h k ı · · 
tesbtt e. •nu?acırlerin ifadeleri de ra a son resım ve ey e sergısı 
bitiril dıldı. Akşam geç vakit (5 inci sahifeden devam) vesaikten çıkan malumat bu."lu on bire kadar Haydarpaşada gaı binası dahilindeki komisyona teslim hakkında _ Genç neslin h.kiıve e -
bir hae

1
n tahkikattan sonra bitik dek bu vazüeyi istemiye istemiye göstermektedir. Llıkin asıl merak edilmesi lazımdır. (4200) serleri - Yakub ve ö\ekiler) Nahid 

k de bul b almakla beraber imparatorun em edilen cihet imparatorun verdiği ••• Sırrı. 
afile k" unaıı u IOO kişilik · · Sirkeci ista•vorıunda y;ıpılacak volcu pavyonu, umumi helii, ma_ I BIB. LI.YOGRAFYA·. darın oyde barındırıldı. Jandar- rıne ıtaat etmekle büyük bir zevk cevabdır. Bu cevab ne tarzda idi? , , 

a kurna d b duymuyor değildi. Fakat bu zevk Meçhul! ... Çünkü bu vesika orta. ğazalar ve amber bina'1na aid işler kapalı zarf usulile eksiltmiye çık:ı..I (John Kingsley Birge, The Bek· 
~a ver n anı unlar: posta-
ID"arı ı:nekle beraber bir de tel _ çok acı idi, daha da acı olacaktı. dan kaybolmuştur!. Aranmış, ta- rılmıştır. tashi Order of dervishe:;), Orhan 
Zarf>ta '~ı hulilsatan Dahiliye Ne. Nihayet o gün geldi. İmpara _ ranmış, bulunamamıştır. Buna 1- Bu işlerin keşif bedeli ceman 110 000 liradır. Şaik Gökyay. 

f( •ne 'bildirdi. toru ve imparatorluğu kurtaraca. hayret etmemek kabil mi?. Bunu 2- Istckliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet demiryollarıj[1===~==========-=-
had:za . kaymakamı, vilay~t de ğını düşünen Mareşal fon Ben _ acaba hangi el oraya uzatarak Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 550 kuruş mukabilinde. R A o y o 1 
ınısı eyı birbiri ardına raporla _ dek tamamile tahmin ettiği feJ:l._ kimbilir kaç sene evvel ortadan alabıl;rler. 
,.e ·,,•r. Da.t!liye Nazırını v-',•ele. ketle karşılaştı. Avusturya ve kaldırdı?. Tarih ile uğraşanları 3- · Eksiltme 22/7/9;18 tarihinde Cuma günü saat 11 de Ankarada 
, e "' b k · ı 18,30 Pliikla dans musikisi. 19.15 
t recek bir k"ld b" Prusya orduları şimdi Çekoslo- çok meraka düşüren bir mesele Devlet d•miryolları Yol dain•sınde merkez irinci omısyonca yapı a_ 
a:,.ıaru fe ' • utün de- Konferans: Ali Karni Akyüz (ço. 

A.
,_!!.le arzetmi~lerdı. vakya cumhuriyetinin hududları de budur. caktır. 
" - d-'-1 · ki f k b'l b' cuk terbiyesi). 19,55 Borsa haber-,,.. ' ın saat (9 30) d • k.. ..,, !inde bulunan Bohemvanın Fakat imparator Fransova Jo. 4- Ek,iltmivc girebilmek için isteklilerın le ı me tu ı e ır-

'un kı · a ogru o. . 1 " l . 10 k d k . !eri. 20 Grenviç rasatanesindcn 
bekıı Ylsında tahte!hahir tüpünü şıma inde karşılaştılar. Koningraç zefin 0 zaman verd;ği cevabı gös Jikle aşağıda ya11 ı teminat ve vesaiki ayni giın saat a a ar om:s.., 

Yen posta f d harb sahası oldu. Avustury•_ ı·m- ı b • d > · ı·- · e t"\•dı· ~ım· ol l r ıa·z mdır ı· naklen saat ayarı: Müzeyyen ve ' ·k ~ r• f kt b.. teren yazı mı• ir kii.ğı , inkdr ı yon reıs ıgın ' • . ış ına a ı ı . 
, ~ bir k ' a 1 ll u a U- y t arkadaşlar: Hüzam, Uşak, Kür -
tıızı'n t ızıllık "Ördüler .. Bu, de- paratorluğu için meşum olen da. edilemiyecek gibi bir vesika bu. a- 2490 sayılı kaııun dıkiınıına uygun 6750 liralık muvakkat te. 

u "' k'k ı • dili. 25,45 Hava raporu. 20,48 Ô-ltıanza tuştuğunu gösteren bir ı a ge ip çatmakta gecikmedi. gün ortada yoksa da bunun etra- minat. 
ra 111 ı f B d k k 1 mer Riza Doğrul tarafından arab-bir go- , • .~rtalığı alevlrre boğan · areşa on en e ço grcik - fındaki karanlık öyle gözgozıı b- Bu kanunu, tayin ettiği vesika ar. 

S runuştü meden anladı ki Avusturya or - görmez gibi de değildir. Bu CP. c- Bu gibi işleri başarmı · o!duğuna daır Nafıa Vekaletirıdm -nu. ca söylev. 2l S. A. Orkestra: 
abah\e · · d · · k t 1 ·· ·ru .. ·k 22 1 4196 1- Ober: La müetdö Fortiçi. eden k Yın önlerinde cereyan usu ıçın ur u uş umı yo~tur. vahın ne olacağını tahmin etmek saddak ehlıyet \'esı ası. • · 5 • • • 

a ı ••• 2- Kalman: Das varın noh darı b' n ı ve ateşli fener alayın ilk yapılacak iş hemen imparato- hem kabildir, hem de Maresal 
tr n·· • kövderı uı;ı~n~ ola!l bu görünüş ra hali, keyfiyeti bildırmektir: fon Bendek'ın tanıdığı bir 1--adı-

~llftezed~ ıyıce farkediliyordu. Haşmetlu imparator ... Prusya- nın onun ile çok samimi olarak 
kurnand erhal bunu jandarma lılara yapılacak şey harb dei.(il, bunu öğrenmiş, görmüş ve oku. 
.lf~ıı.,r~nın~ ~ıldirdı. . mümkün olduğu kadar ça':ıuk bir muş olduğu da söylenmektedir. 

'lizba gotuı·up de jandorma sulhtur. Eğer daha büyük bir Kaç bin kişinın hayatına malolan 
t şısını t la f • asına iltilı e Şa ve•en nefer pos- elaketten korunmak isteniyorsa bir iki kelime vardır Bu bır iki 
~lev;n .. ak ~deı-ken ufuktaki ne pahasına olursa olsun Prusya. kelime ile binlerce Avusturyalı 
dü. Cec~~ Çıktı~ını dehşetle gör _ lılarla sulh müzakeresine gir _ 1866 harbinde ölmüJ, yaralanmış. 
rer kız 1 ın karanlığı. altında bi.. mekten başka çare yoktur. }'on tır. 
«L 1 av do-
"'-'ekı~ri M. guıunu andıran ışık Bendek tarafından ımparatora ya Fakat söz uzam:Bın. Bunun olt 
kunu armaranın cenub uf - zılan şey bu manada im'ş. Buna tarafını ,Yarına bırakmak daha 

5arrnış k 

9 neu İ~lctmc Müdürlüğünden: 
Yeni mesai saatleri münasebetile ve 11/7/1938 gününden itibaren 

yeni bir iş'ara kadar 15 numaralı katar Yeşılköydcn her sabah saat 7,25 
yerme saat 7,15 te kalkac-ak ve İstanbula saat 8,02 yerine saat 7,50 de 

varacaktır. 

Yir.e ayni tarihten itib;.ren 32 numaralı katar İstanbuldan her gün 
) saat 14,00 yer!ne 14.lfi t~ kalkacak ve K. Çekmece'ye 14,48 yerine 

15,03 de varacaktır. 
39 numaralı katar da K. Çekmece'den her gün saat 15,05 yerine 

15 10 da kalkacak \'<' 1stanbula saat 15.57 de varacaktır. 
' Yeni ceb tarıfesi bastırılmıyacağından elde bulunan Banliyö "2. 

tarları ceb tarıfelerinin bu tadılat dahılinde ta•lıihl rica olunur. (4283) .-_ •san,, bu serin göl _ dair Viyana hazinei evrakındaki doğru olacak .. 

Po•ıa-;;...,,,"""',._...,., ...... !!!!!!!!"""'!!!!!O!!!!!l!Ml!!!m!!!!!!!l!!!!I...,.....,..,....,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-.!"""'""""'"""""""""'"""""""...,....,..,.,_.,.....,...,..~--."'!...~~,.....""""""!!!!!!!!!!!!!!!!~.....,~-!!!!_~..,.....,~~ 
olsun. Avl1Slralyada 700,000 e ya_ ]arma malik olan bu devlet Avru. lflerin sihirine mukavemet e:ie -

Tercüme eoen' Hatice 

kın Smith vardır. Ve hemen. he payı idare edobilir. Eğer karşı - miyeceği tutar. 

men bır o kadar d1 Yone,;.. Bu 
suretle ikimi•in birbirinden ayrı 
birer ismi olur. Şimdi şunu bğren. 
mek istiyorum. !3ura,· a geldim. 
Benden ne yapn1'ını 'stıyorlar? 

Jones (Jones diyelim Joııes ol
sun). Bir dakıka sustu. Scnra: 

sında. ayni derecede zengin olan Tahrandan geler. istihba;·ata na-
petro!lara malrk Musula hakim zaran Mühendi>leri lrakt~ Kaslı -
olan bır İngiltere bu.ı.nmasa. Cl'omer cihetinde bulunmuşlar ve 

- Ya! .. Sonra' yaptıkları sondaj harikullı.de ne. 
- Fakat şunu unutmamalı ki ticeler verm~tir. Onlarır. orada 

Irakın petrolları, yine İngilız ser- bulunuşu b uyüzdeıı hangi mühim 
mayesı etinde bulunan İran pet • bir mana ifade ediyor. 
rollarının bir devamıdır. Yani yi- Buraya kadar t>ir s z sövleme-
ne Büyük Britanya b•ı suretle bil- den dinlemiş olan g~nç kız ilk de-

zaytn. 
3- Delibes: Lakme. 
4- Translatör: Serenat. 
21,30 Muzaffer İlkar ve arka _ 

daşları: Şataraban. 22,10 Tepebaşı 
Belediye bahçesinden naklen: 
Varyete mtlzik. 22,50 Son haber. 
ler ve ertesi günün programı. 23 
Saat ayarı. Son. ---

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
8 Temmuz cuma günii akşamı Ye. 

n~ehir Aile bahçesinde: 
İTİMAD. EMEL - RİKKAT 

Hepimizin derdi 
Çöpcii•ü oğrama:yan, 
sokakları 6t> senedir 
tamir görrr.iyen bir 

mahalle halkının 
acı feryadı 1 .• 

Edirnekapıda Cam sokağında 
12 numarada c.turan daıını oku. 
yucularıınızdan Bay Sahahad . 
dinden aldığımız bır mrktu':.da 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

•Bu sıcak yaz günler, de " • 
pill'ızın bizar ka.dı~ı dert, es _ 
sen harab ,.e ııakllll5ı• kalmış 
lan mahallemiz•n tekil' ı h kı 
na yazın \'€ sıhh.ıtın zevki!' lı.ı· 

ram ettı: Bu şıKayet miz, ba, • 
lıca çopçüsüzllikt n ilerı gelme~ 
ted.r. 

Evet, İstanbul gıbı ., rrcd nı 
bir şehrin nisbeten vasatın 1 

bulunan mahallemiz~ günlerdir 
çöpçü uğramamakta ve bu 'üz
den bizim ve komşularım~ın yı. 
ğın yığın, teneke tenek. lı rik 
miş çöpleri, vakıcı \"e ka\•un; 
güneşin altında giıh bahçel~rı 
mizde giih kapl arkalannda ö _ 
teye beriye atılmış bır vazıyette 
beklemektedir 

Sair böcekler .çin bulunır.az 
bir hazine teşkil eden Lu mu . 
zahrafat yığınlan hız halkm sıh· 
hati ve seliimeti iç.n de o nisbeL 
te en büyük ve korkunç bir has. 
talık yığını, bır mil:<op abidesı 
olmaktadır. 

Çöplerden uçup evlerimızc k1-
dar sokulan kara sin~kler, ora • 
dan kaptıkları zehir!, mikropla. 
rı masum çocuklarımızın. gü • 
nahsız yavrularımızın gıdasına, 
hepimizin yemekler e serbest. 
ce bıraktıkları gibi, bu y1ğınlar. 
dan taşan pis ve iğrenç. tcirlü 
türlü kokular da biz!~rı evleri
mizde pencereler, kıpılar ka 
palı. adetiı. mahsur bir vazıye 
oturmıya mahkum dmıştır 

Bu hususta, tem;zli'k ı~lerıle 

uğraşan birisine, niçin çöpıer' 

mizin alınmadığını sorduğurr"l7 
zamanda: 

- Çöpçüler nöbete a uıl:lı 
Ancak nöbet sizın n'ahalle\ e 
geldiği gibi birikmış ~öplerıniz 
alınabilecektir! .. 
Şeklinde garib, ac'b bir ~evıb 

verilm~tir 

Normal şerait alt•nda P~>mış 
ve hazırlanmış taze y~meklerin, 
sütlerin bile pek kısJ hır zamın
da koktuğu, taze meyvaların h.ı.. 
raretten çürüdüğü bu 34 dere<:e 
sıcaklıkta yandığımız günlerde 
esasen pislik yığını demek o!sn 
çöplerın zaten kokm bir va
ziyette bulunduğu dti.sünülmiye
rek bir mahalle halkın: bu koku 
ve mikrop depolaril~ uzun za. 
man başbaşa bırakmak, nöibet 
gelinceye kadar günlerce bek
letmek kadar gülünç fakat acı 

birşey tasavvur etmıyoruz' . 
Bu vaziyet; esasen 60 sene. 

denberi tamir görm 0 yen Arna. 
vut kaldırımlı sokaklaı ve muh
telif çukurlar, diikcintüler:e 
çevrili olan semtimiz, yanı be. 
lediyenin nimetlerinden şimdi

ye kadar az ıslifadc ettırilmi · 
'bulunan mahallemız halkını 

pek müteessir ettiğ'nden ala. 
kadarın nazarı dikkatıni celp 
ederek derdimize derman olma
nızı rica ediyoruz. 

Tenvirat ve tanzifa~ parasını 

muntazamen bizden alan bele. 
diyenin buna mukab:.l bizi tabil 
haklarımızdan mahrum bırak
ması doğru olamıyacağından 

çöpçüye, kaldırıma ve yola ka. ' 
vuşturulmamızı bilhassa diliyo_ 
ruz.> 

Son Telgraf - Muhterem ka
riimizin bu haklı şikayetini e. 
hemmiyelle Beledi"e Rdisliğt
nin ve temizlik işleri müdür -
lüğünün nazarıdikkatine ko -
yuyoruz. 

- Iluylc n, . . 
Ger k · z.aoncd,vorsunuz? 

ç tın ' ı 
- tv Ka< 0 rı çatılmıştı: 

et.. Çiınku o 

rarını saklamak bır vaziftdır de
ğil mi 

İşte dedi sizden bcr ~c~·t isti -
yorlar. 

- Bu kadarı fazla ... Bana ya -
pacak ne grbi tenbihleriniz var. 
Ne gtbi emirleriniz. 

tün cihanı avcu ıçinde tutmak - fa olarak muhatabını:ı söz(inü 
tadır. kesti: 

9 Temmuz Cumartesi ıünü ak
şamı Şehremini 1n~irah Bahçe. 
sinde: 

KAN 
darda Çocuk Esirgeme Kurumunun 
muhteşem sünnet düğünü. 

ınıvan • orıa konu~a -
•lgını pek . 

'! •vı bllır' ,, t:hlt b 
laınıyorctJ 1 h~. retteıı kendini a _ 

u. 

Bu cevabdan b<raz şaşır<.n de
l1kanlı haf.ıfçe kızardı. Fakat mağ. 
lıibiyetini bir kahkaha ile ört _ 
meğe çabaladı: 

Fakat bütün dümadaki millet· - Anglo • Iraka lcrkedilmiş o. 
lerin gözünü açtığı ve )"lan şark- lan saha haricınde bütün Irak top-
ta tam manasile .ıyesi ve iktısadi rakları Turkish Petroleim'in in_ 
şuurun tebellür cttıği bu devirler- hisartnda değıl midir? 

10 Temmuz Pazar giınü akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde· 
KOKAİN - ESRAR 

••• 

••• 
AZAK 

- Niçııı • c . 
Enç kıı , 1·· 

bGytı.ı< b· gtı umsect,. FC\·kalade 
-- ır nezak~tlr· 

- Çok güzel hir ceva bverdl • 

niz l\1is Smiıth dedi. Bu dersinizi 
hiç unutmıyacağım. 

- İstihbaratınız diye sorsanız 
daha doğru olur .. Size emir ve -
rilemez .. Her şeyi sizin insiyati -
vinize bırakıı._,·oruz. 

- O halde istihbaratmızı öğ _ 
renelim. 

de bu memleketler daha ne kadar _ Evet doğru bunun için yeni 
zaman bizim her arzumuza ve her bir rakibden korkulmuyor. Kor _ 
entrikamıza boyun e;ier. Irak da kulan şey bu değildir. Şimdiye 

~!neması 
l'az ık batıçesi 

SAHiR il ~AŞIT 
Tıyatrosu 

OPERETi Luyux halk &dn' tkan Na1id ve ~'.' Zanre~o 
kılfttın ruı' çal :ığımız tes. 

ısrnı - . ~ 

D gız!ı teşkilJttır. 
"dı. o 

•ırıar halde biıım !çın kendi 
llnızı ve k 

omşuların1ızın es-

- Ben de sızden bunu rica e

decektim .. Mösyö .. Fakat size na

sıl hitab edeceğimi l:ılemiyorum. 

- Bana da Smith diyıveriniz. 

- Eğer tercih edersenız Yones 

- Size daha evvel de bahsettim. 
Mücadele Turkish Pet~olen ile ya. 

pılmaktadır. Ve tehminimize göre 

bu işi yapan Sovyet Rusyadır. 

Çünkü en zengin petrol mıntaka_ 

bugün kendi menfoatinı düşün - kadar kazanılmış olan hakların 

mek mecburiyetindedir ... Ve peL istirdadıdır. Bu ne şekilde olur 
rollarını daima bize istismar et _ biliyor musunuz? 

mesini temin etmek lstıyenlerin - Hayır anlamıyorum. 

kendisine karşı yaptığı cazib ;ek- (Devamı var) 

Cemal Sahir Opereti bu gece Ka. 
sımpaşa bahçesinde: 

Aşkın Ölümü Büyük 
16 Temmuz Cumartesi 

eser 
Defter-

kadaşları 8 Ternmuz cuma gunu 
~mı (KUDRET HELVASJ) vod
vil 3 perde. Yazan ~bhmud Yesari. 

Ayrıca: varyete, dlicto, dans ve 
saire. Büyük program. 
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HASAN CiL Losv·oN u ÇIKTI 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekeleri Kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. HASAN DEPOSU 

DOKTOR 

11\\lUJIMUl!J>AtllA Hekimler 
===== 

[Okuyucularımız bu sütunlarda 
mütehassıs hekimlerin hastalarını 

kabul saatlerini muntazaman bulur. 
!ar.] 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassm 

Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram

vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 

CAN KUQTAQ.lll. 
İç hastalıkları 

"" . . .. 

Doktor Hafız Cemal (Lok-
man Hekim ). - Pazardan Göz hastalıkları 

başka günlerde öğleden sonra saat f 

2,5 dan 18 e kadar İstlr.bulda Divan- Doktor Şükrü Eo:tan: - (Göz has 1 

yolunda 1'14 numaralı hususi kabi _ talıkları mütehassıs') - Cağaloğ _ I 
nesinde hııstalarını kabul eder. Salı, !unda Nuruosmaniyc caddesinde 1 

Cumartesi günleri s•bah 9,5 dan 12 Osman Şerafettin apartımanında 5 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus numarada. Telefon: 22555 
muayenelerini yapar. Muayenehane 

1 
ve eve telefon: 22393 - 2104~. Kulak, Beğaz, Burun 

Doktor Ali Riza Sağlar.- Iç has_ 
talıkları mütehassısı). Her gün Be Doktor l\fehmed Ali Oya- Kulak l 

yoğlunda Parmakkapıda tramvay burun, boğaz mütehassısı doçent 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındalti muayenehanesin<!'c 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Fatih tramvay durağı 75 numaralı 

muayenehanesinde her gün saat 16 

dan sonra hastalarını kabul eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla_ Cildiye, Ziiint!vİye 
rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz --
Karnereddin sokağındak: muayene_ Doktor Feyzi Ahnıed· - Deniz 
hanesinde her gün hastalarını tedavi hastahanesi cild ve emrazı zührevL 
eder. ye mütehassısı, muayenehanesi An-

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. kara caddesi Cağaloğlu. yokuşu. P a_ 
lıkları mütehassısı). C•ğaloğlunda zardan başka her giin 15 den sonra 
Halkevi karşısındaki muayenehane-

hastalarını kabul eder. Telef. 2.38:>9 sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den sonra hastalarını Opera tör : 
kabul eder. 

Rentge~ 
Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen 

ve iç hastalıkları mütehassısı). Her 
gün öğleden sonra saat 15 den 19 a 
kadar Belediye Binbırdirek Nuri 
Conker sokak 8-10 numarada Asr
Janer apartımanında hastalarını ka
bul eder. 

S~nir hastalıkiarı 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 

Operatör - Umumi cerrahi, sinır 

ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 

(Kadın doğum mütehassısı) 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru

meli han No. 1. Muayenehane. Tele

fon: 44086 

Diş -
- . . Diş doktoru Übeyt Ölçer:- Edir-

Doktor Kemal o,man: \S•nır 

Y[N iThSLiMAT 
lLMü~ABE:RltQiMiZ 

!!'111 ............................... . 

~-+----+--,,l't-+--'ı ı Gayet modern biçımde, 
Gri t'e beyaz fanila pantalonlar, 
Fante:i faııilıi pu11talonlar, 

h t l kl "t h ) C • nekapı Karagümrük tramvay du _ as a ı arı mu e assısı aga.. ... .. 
l ·ı d K l f d 'I · ı k ragı No. 95 her gun hastalarını ka_ og un a apa ı ırın a i\' ese. ar-
şısında pazardan başka her gün 1 bul eder. Cumartesı günleri saat 

• 

DA~A YükSE:IC 
rAiZ, DA~A ~Yi 

ŞAR.TLAR. TE:MiN [DrR 

Palmbeaclı (slııye) paııtalonlar, 

Keten ve pamuklu paııta!unla. 

rın :engın. şık çeşıdleri 

saat 2 den sonra hastalarını kabul\ 14 ten 15 c kadar da Yalovadaki 
eder. muayenehanesinde bulunur. 

Rekldm fiatına Beyoğlunda. 

aıı.ttER Mağazalarında 

Ü•küdarda Doğancılarda Ge~n \ 
alay sokağında (78) Numaralı evde 
mütekaıt muallim Feridın evindP 
i.ken ıkametgahı belli olmıyan sup
hiye. 

Fatılı Sulh İki.ncı Hukuk Hakim-[ 
liğinden: 

Ayşe Muzaffer tarafından mah
kememizın 938/18 esas sayılı dos. 
yasile Fatihte Edirnekapıda H3cı 

Nureddın mahallesinde Edirnekapı 
raddesınde eski (4) yeni (45) nu_ 
maralı kulei zemon vakfından hiS-

ŞIRKETt HAYR.Y-EDEN : 
Önümüzde k i " Tamrruz 19::;9 Cumartesi 

gUnU Hopar:ör tertibatı ve Ele<firlk 
tenviratı ile hazır anan 

71 ve 74 numarah vapurlar 
Mutad lüks tenezzüh sefer:erini yapacaklardır 
74 sa 1t 14.30 d t , 71 saat 14,45 de köj:rüden 

kal'.<' caklardır. 

74 numara·ı vapurda en yüksek saz hey'eti 
ve 71 numaralı vapurda en yüksek salan 

ve caz 0rkestrası vardır 

Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NEVROZiN 
Alacak yerde bu 

·· ıstıraba katlan· 
mak ne demek . 
Baş ağrısı 
Diş ağrısı 

Kırıkhk 

Nezle, adale 
Ağrıları 

-

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 

şekilde 

Kaşelerile geçer. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 1 
İsmine dikkat. Takliılerinden sakınınız. 

Ve Nevrnzin yerine başka marka verirlerse şiddetle reddedini:ı-

FLiT daima ÖLOIJRUR 
, 
• • > Q_ ><>!ne mutasarrıf olduğu arsanın Boğaziçinde mukim sayın yolcularımızdan tenezzüh vapurları_ 

izaleı şyuu isteğile Sadık ile aley- na Koprüdcn binmek ve avdetlerinde köprüye kadar gelmek istiyen_ 
hinize açır' olduğu darnnın icra 

1 
ler, iskelelerinden olacakları tenezzüh biletiyle başka ücret vernıek-

U"'ıonl fepoıu , J Kreıpln, laıtnlııul, G•l•ıı , we,~oda Hın ı 

-~----------------~---.../ 

NY. abih muşaın kabili taksim olmayıp Faz a t fs l~t cep :arifelerind~ mevc:Jttur inhisarlar U. Müdürlüğünden1 kılınan duru ınası sonunda müdde- sizin, posta vapurlar·ndan istıfade edebileceklerdir. 1 
heyeti umumiyesine (174) liro kıy-;.: •• .,. •••ım:ı•••&:İm••••••••••mı••u••ıl 
met takdir edilmiş 01mak1a satıla- Devlet Me'ı·oroCoJ· 1- lşlerı· '--------·-----------------Jı 
ra e ınm ısse ar ar arasın a --------------1 k bcd ı· · h. d l d 1 ,_ 1 - Karaağaç barut deposunda mevcud 2000 - 2250kilo kadar ]ıufo 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü f:anlan_I taksım suretile şuyuun i!alesınr Umum Müdürlüğünden: çinko pazarlıkla satılacaktır. 1'~ 

1 
temyizi kabil olmak üzere 27 /5/938 2- Pazarlık 15/7 /938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 13 de 
t • rı'>ıı • gıyabınızdJ dığetlerınin Su rosat ışlerinde mıirhal 150 lira aylık ücretlı rasat şefliğinde ça_ bataşta levazım ve mübayaat rnbesi satış komisyonunda yapı.acaJ<tıf• Kıymeti 

Lira Kr. 

810 26 

1123 94 

Pey par~>! 
Lira Kr. 

60 77 

46 &O 

vicahınd;• kara: ver.Jmekle ha•kil- lı~tırılmak üzrrc ikı frn memuru alınacaktır. 3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebiJ.r, v 
t " ilıb;mıames. teb'ı~. makarPına lsteklilerin en az Na!ıa Fen Mektebinden mezun olup memurin ka. 4-- İsteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte •1, 15 ıe~, 

Mercan Dayahatun mahallesı Bı.iyük Yeni han kaim olmak üzere onbeş gü'l mıid- nununun ıcab ettırdiği umumi vasıfları haız bulunanların en son bu - nat paralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları il:l· 
detlc ilan olunur. 075 

2 ınci katta eskı ve yenı 31 No. lı k:irgir ode- ı -------------- lundukları \'azıfekre a,d \'esika suretlerini ıstidalarına iliştirerek Tem_ olunur. •4 

nın tamamı. İstanbul. Asliye Beşinci Hukuk I ır.uz 938 gayesine kadar Umum Müdürlüğe müracaat etmelerı ılan ••• d'' 
• • 38 • Mahkemesınden: 1 olunur •2185 , , 4119 , 1 - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince bir a 

623 94 46 80 • , 37 , İstanbul Vakıflar Başmüdiirlüğü '----------------;,,;,,,;;,;_ ____________ jeı pedal makinesi pazarlık suretile satın alınacaktır. 

403 42 30 26 , • 20 • tarafından avukat Mustafa Zeki a_ Üniversite A. E. P. Konı.isyonundan: 2 - Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 22,50 1irnd 1~1 
Yukarıda yazılı mahllıl emlakın temdıden açık arttırmaları 12171938 leyhine ıkame edilen 617 - liranın ! Üniversite için alınacr.k 318750 kilo odun için yapılan açık eksiltme- 3 - Pazarlık 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ll 1, 

.. . . . _ maa faız ve masarifi muhakeme vey · . ,1 r· ... k k · ·· 'd .. - .. d . 1 4/"/ p b Kabatdşta levazım ve mübayaat şubesındeki alım komisyonunda Y"r 
salı guııu <aat 10 da ıcıa edılece~·nden i<tcklilcrin Çember!ıtaşta Vakıf .. . k"l h 1. h kk d k. sıne ur. en ıat yıı se goıu. ugun en aynı şart arla 1 ı 938 erşem e 

~ o· ' - 1 ucrrtı vr a et ta sı ı a ın a ·ı .. .. , . . .. ıacaktır 
lar Ba<ırudürlüğJ Mar!(ılat Kalemıne müracaatları ,4277. d d d 1 "dd 1 h .. gunu s .. :a 15 de tcı<r•r r~ık cksıltmıye konulmuştur. ·4278· · ~r • · avn an o a\'l mu eaa e\' e gon. ::,_ ________ ....;. ____ .::.,;....;,;..;,..;...;,..;...;.:.;,,;;..,;_ ___ ..,;;;..;,.;;, ___ , 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden all 

den1en dava arzuııoıi, ke,,ctısin,, Türk Hava Kurumu Satına ima bil:r. 
gösterılen Sultanahmette, vere ha- k · f kl f!er: Koml.SY"""ftUndan.• 5 - Eksiltmeye istirak etme ıstiyen firmalaıın iatsız te ı .· 
t.n caddesinde Ham t bey Ao. nı- "" • · ~I• • • . · münakasa gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum . . , ~cı: 

1 

nın hır ~ci daırcsinden hır sene ev- 26. cı tertip piyango biletleri için 140,000 Türkçe 10.000 Fransızca (,. • ,. dürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. . . 
/'. "'·· · •W.. ve! çıkıp Anadoluda bir S"mtı meç- el plünilc 10,000 resimli ı.fiş bastırılacaktır. Temmuzun 11 inci pazartesi 5 gv 

T j 6 - İsteklileri!'! pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ') 7. ıe 
emizlik araba • ınJa kullanılmak üzere yaşları en aşağı 4 ve en, hule gittiği ve elyevm nerede oldu- günıi açık eksiltme ile münakasa yapıl<ıcağından istekli olanların şart- ı e f 

1 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge rıı_.,, 

aza 8 ve boyları <.!a J,38 den aşağı olmamak üzere alınacak 20 tane ğunu bilen bulunmadığı beyanile namesıni görmek üzere Pıyango Direktörlüğü Muhasebesıne müraca- ilan olunur. ,4-0ı• .t 
hayvan açık eks.ltmiye konulmuştur. Beher hayvana 130 lira bedel tah- bila tebLğ iade kılındığı mübaşir 1 atları. (4096) -"'" 
mm edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebılir. İstek_ şerhinden anlaşılmış ve sebkeden 
Jiler 2490 No. 1ı kanunda yazılı \'esika ve 195 liralık ilk tem onat makbuz tal_ep veçhi!~ bu arzuhalin b;r ay sine talik kılınmış olduğundan müd . kanuniye yapılacağı malum olmak 

kt b
.
1 

b b·· 
15171938 

.. .. 
11 

d D . . E .. muddetle ılanetı teblığıne ta'ıkıkatl deaaleyh bu müddet zafınd:ı mez.. üzere keyfıyet H. U. M. K, nın 141 
veyil me u ı e era e. cuma gunu saat ~ aımı ncu.. .. . . ... . k . . . . 

1 

hakımlıgınce arar verılmış ve ışbu kur dava arzuhaline cevap verme- .ve 142 inci maddelerı mucibince 
~ende bulunmalıdırlar. (4087) (B) arzuhal sureti mahkeme dıvanhane_ ı diği takdirde hakkında muamelei ilan.olunur 

Qbip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 


