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PERŞE 

SA(;LJK KUPONU "') 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyucttlanmız SON 
TELGR AF'ın birinci sınıf müteha.•sıs. 

l ları tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehcme. ı 
mizde deği§tirilmektedir. 
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atay'a girece 
zakerelere 

askerlerimiz ·ç·n ariste m 
ugün de devam edi ecek 

•• -
Herşey askeri müzakerenin iyi • 

netıce bağlıdır 

iSLAHATI 

• 
ver111esıne 

Her şey ve .. bir şey .. 
Fransızların samimiliğini 
askeri müzakerede gös
terecekleri itilafperver

lik misal teşkil edecekti 
Paris müzakereleri devam etmektedir 

Ankara 30 (Hususi muhabirimizden)- Pariste Hatay davamıza aid müzakeı'eler devam etmektedir. 
üyilk elçim1zle Fran51Z Hariciye Nazırı diln de eö rüşmüşlerdir. Hataydaki askeri heyetimiz Fransız 

Şark ordusu bqlnunandanı Geneı'al Hudzlııaerin Be yrutlan talimat almış olarak dönmesini beklemekte. 
dlr. Franıız beyetlııln alacajı talimatın Parlııtekl müzakerelerle alakadar oldu&u anlaşılmaktadır. 
l'ransaıuıı Hatay davalDlZ üzerindeki hüsnüniyet ve samimiyetini ancak askeri müzakere üzerinde eös. 
tereceli itlllfperverllk tayin edecektir. Bütün anlatmaların anahtarı bu tek ıeydir ve .• evvelce de haber 
•erclJilııı alh1 Balaya ııirecek Türk askerinin adedi üzerinde henüz uyuşulamallll§tır, Dif er meseleler 
tlzerinae ltillfa varıldıfıııı ummak nıümkün olmakla beraber bütün ltillfları yine tahakkuk ettirec 

olan ukeri ltllifm tamauılanması keyfiyetidir. 

Meclis, dün kabineye 
geniş selahiyet vere

rek dağıldı 
1-fatay Af Dersim harekatı, mali ' , 
~aziyetimiz hakkında Başvekil mec-
liste mühlm beyanatta bulundu 
{amutay kapanırken meb'uslar Atatür. 
~e sonsuz bağhhklarını derin ve he. 

yecanh alkıtlar arasında bir 
kere daha teyid ettiler 

bünkü sa;ımız· 
la Bü tük Millet . 
~ecı:sinin elde 
~cvcud kanun 
iyihalarının mü· 
akercsir.ı ikmal 
"deb lirse yaz ta-
1line karar vere
•iıini bu takdir· 
le de Başvekili • 
~İzip Mecliste be· 
a"atta bulun • 
luktan sonra Mec-
1Slen geniş sala· 
1Yot s.iyeccğıni 
llbpr vermıştik. 

t'ılhakika dün 
•ıı sabah saat 
d1, diğNi 16 da 

lı k üzere iki 
~tı~ \'C n1ühim 
eJ e ak leden Ka
'Uby bütün iŞ • 

·r· nelicelendır· 

~ış, müteakıben 
tnal Tunca ile 

lıasan Saka taarfın~an verile·n· bir 
1 

takriri hbul ed~ eK yaz tatılıne l 
g·rrni tir. 

Meclis kısa bir zaman için ta
lı devresine girerken Büyük Şef 
1Çin yeniden candan ve hararetli 

1 tezahüratta bulunmuştur. 
'Yozgad sayla.v_ı.sinı Ö~ipn bir 

l.ıkriri üzeri)lf l\t1tı;.' · - , Çinde· 

te candan ı'j&ğlılığiiJ.~~,.'sıı suz 
lazirnlerimifsunu~.~..yj: şi . etli 
Ve süreklı, ~ )lj.l;u:;-~:ısıı . ka • 

...... ~ ' . . : ' 

rar vermiştir. 
BAŞVEKİLİN İZAHATI 

Bundan sonra muhteliI lüyiha· 
]arın müzakereleri t•mam olduk· 

tan sonra saat 18 de kürsiyc çı • 
kan Celal Bayar uzun ve mühim 

beyanatta bulunarak memleketi· 
mizin umumt revışi hakkında ma· 

llımat vermiştir. 

Bu arada Celal Bayar, evvela 
mali vaziyetımizle bütçem:zden 

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

Bay Şükrü K aya 

Bay Şükrü 
Kaya ----

Memleket içinde 
bir tedkik seya
hati yapacak 

Yeni tayin 
kararnamesi 

Aldığımız hususi ma!Omata gö
re Parti genel sekreteri ve Dahi • 
!iye Vekili Bay Şükrü Kaya ya
kında İstanbula gelecek ve İstan
bulda bir ay kadar kaldıktan son· 
ra garb ve ccnub vilayetlerimizde 
bir tedkik seyahatine çıkacaktır. 
Dahiliy~ Vekilinin bu seyahati 
bir buçuk ay kadar devam edecek
tir. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Eroincilere 
Aman yok 

(Yazısı altıncı sahifemizde)\ 

Refik 
Halid 
Geliyor 
Rıza Tevfik, Refi 
Cavad, Mehmed 
Ali geliyorlar .. 

Af kanununun Mecliste 
kabulünü bekliyerlardı. 

Af kanunu dün Büyük Millet 
Meclisinde kabul edildi. Kar.unun 
müzakeresi çok hararetli olmuş, 
birçok meb'uslarımız söz söyle • 
mişler ve yüzelliliklerin memleke
te olan hiyanetleri ile kendilerine 
karşı gösterilen af hareketiniıı 

mukayesesini yapmışlardır. 
Aldığımız malumata göre mem. 

leket dışında bulunan ve dünd3n 
itibaren affa uğrıyarak tekrar va
tandaşlık hakkını iktisab eden bu 
zevat İstanbulda ve Türkiyede 
bulunan aileleri efradı ve akrabası 

(Devamı 6 ıncı sahHedel 

Çalışma 
Saati 
Yarın sabahdan 
itibaren 8-14 olma 
sı çokmuhtı:amel 

!DERSiM 
Geçen yıl başlıyan hükumet prog
ramının bu yıla aid olan ikinci 

saf hası da tatbik ediliyor .. 
Ordumuz bu yıl Dersim havalisinde büyük bir 
manevra yapacak ve tedib kuvvetlerine de yar
dım ederek Dersimi temamile tarayacaktır •• 

Tuncelini mamur bir vatan par
çası haline getirmek için geçen se. 
ne tatbikine başlanan hükıimet 

programının bu yıla aid olan taL 
bik safahatına da geçilmiştir. 

İnkılabı Tuncelinde iyice tamim 
ve tarsin etmek hususunda başla. 
nan bu harekat bu yıl daha geniş 
bir ölçü dahilinde cereyan edecek, 
tedib kuvvetlerimizin harekB.tı or. 
dunun mezkur havalide yapacağı 
büyük bir manevra yapılacak ve 
bu şekilde tam bir tarama ameli. 
yesi de yapılmış olacaktır. Baş -
vekilimizin nutku içinde ve kısmı 
mahsusumuzda tafsilatı yer alan 
ve karilerimiz tarafından okuna • 
cak olan Dersim meselesi de bu 
yıl Cumhuriyet hükumetinin ma. 
ziye aid olarak tasfiye edeceği son 
iş olmaktadır. 

Diğer taraftan Tunceli vali ve ı 
kumandanlığı peyderpey burada. 

Bu yaz 'l 'unceli havalisinde büyiik bir manevra yapacak olan 
kahraman ordumuza mensub bir müfreze ... 

ki bayındırlık faaliyetini de ikmal ı köprüler yaptırmakta, mekteb ve 
eylemekte ve yollar açtırmakta, kışlalar inşa eylemektedirler. 

1 

Yaz mevsiminin bunaltıcı sı .. ' 
cak aylarında memurların isti· 
rahatltrini temin elmeyi düşü. l========================================ıı 

1 
nen C. Bayar hükı1meti, 15 hazi. I J a p Q n ı af bir 

ro!lla 15 eyliil arasındaki üç ay 
içinde resmi daire , .e müessc. Sovyet gemisini 
selcrde çalışma saatininfasılasız 

olarak altı saat olmasını karar. Za btettiler 
l aştırmıştı. Bu htL"ıstaki Ve • 
killer Heyeti kararı dün vilil. 
yetimize de teb l iğ edilmiştir. 

Bu karara göre işbu altı sa
atlik fasılasız çalı~ma müddeti. 
nin her vilayetle hava vaziyeti. 
ne göre valiler tarafından ta • 
yin edilmesi icab etmektedir. 

(De\amı 6 ınc ı sahifemizde) 

Tokyo 30 (A.A.) - Japon Ha· 
riciye Nzırı, Japon sularına gir· 
miş olduğundan kaptanı 1500 yen 
cezaya mahkiım edilmiş olan bir 
Sovyet gemisinin müsadere edil· 
mesi üzerine Sovyetlerin yapmış 
oldukları protestonun haksız ol· 
duğunu beyan etmiştir. 

Yeni elektrik idaresi
nin kadrosu hazırlandı 

ak-Nafıa Vekili dün 
şam A nkaraga gitti 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Frankist tayyanierin telırih eylediği şehirlerden birinde 
lınmlıardımana uğrıyan yerler 

Bombardımanlardan 
mes)ul Almanya mı ? 

italya, e gibi şartlar la 
10 bin gönüllüyü 

geri çekecek ? 
ispanyada harb yine kız ı şt, lta!ya 
ha.·_i tacil edecek tedbirl er a ı yor 

P ar is 30 (A.A.) - Lö Jurnal 
yazıyor: 

Mussoliniden mukabilinde krn
dilerine hiçbir şey vermeksizin en 

ciddi kozlarından biri olan lıava 
faikiyetinden vaz geçmel<'ri için 
Frankistler nezdinde müdahale • 

( Devamı 6 ıncı sayfada \ 
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, Avukathk ve 
PDIEN Dava vekilliül 

T enkid, hürriyet, izini istiyenler 
m at b Ü a t Badema; ancak rubsat-

Yanan, 
Adliye sarayının 
Molozları 

="""""'!!!!!!!""""~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""'"' 1 n rı m e r ~ 11 ı d ı ac i arı t• hır d e 
Büyük Millet Meclisinde Türk çalı,abllecekler 

Sultanahmedde y !:nan Adliye 
sarayı en.kazının kaldırılmasuu 

üstüne alan müteahhid Hikmet 
Üstündağın bunların mühim bir 
kısmını olduğu yerde bıraıktığı 

için 3,000 lira depozito parasına 
milli emlak müdürlüğünce el ko. 
nulduğunu ve bu molozları mez. 
kılr müdürlük ile Beledi -
yenin müşterekn kaldırılmasının 
kararlaştırıldığını yazmıştık. 

b h kk d •• ·ı • Bazı avukat ve dava vekilleri -mat uatı a ıo a gosterı en ıçten nın herhangi bir şehir veya lra-

tezahürat Türk gazetecisi için en zaya müracaat ederek ruhsatna -

yüksek kadirşinaslık, taltif ve tak. me aldıkları, fakat sonra bu ruh
dir olmuştur.. satnameleri müteaddid şehirlerde 

kullanmak istedikleri görülmüş -

Yazan : ETEM rzzET BENiCE tür. 

B üyük Millet Meclisinde bir gün önce Basın Birliğinin teşkili ka. 
nunu müzakere ve kabul edildi. 

Kanun bununla artık Türk muharririni de avukat gibi, he.. 
kim gibi, doktor gibi bir meslek sahibi tanıyor; ona haklar, müeyyede
ler veriyor vo barosunu kuruyor. 

Türk irfan bayatı için bu en büyük bir kazanç ve gazeteci için de 
Türkiyedeki tarihi içinde bir asulık ıztırablı, gzablı, mücadeleli anar. 
şik bir matbuat devresinin son buluşu ve nizamlılığa ilk adımını atışıdır. 

Meclisin, İç Bakımının bu vesile ile matbuat ve Tiirk gazetecisi 
hakkında gösterdiği yüksek tezahür ise yine siperdeki neferden hiçbir 
farkı olmıyan Türk eazetecisi için ell büyük bir kadrişinaslık, taltif ve 
takdir olmuşhır. 

Trük gazetecisi bilhassa Kemalizmin yirmi yıl içinde maddeten ve 
manen en yüksek ferağatle memleket vazifesini yapan ve daima örnek 
temizlikte kalan bir inkılab unsurudur. 

Zaman zaman fcrdlerin his tuğyanı olmuştur. Fakat, bütün bu 
tuğyanın tek hedefi de daima memleket ve onun iyiliği olmaktan taş
mamıştu. Nitekim, Parti Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili sayın 
Şükrü Kııya'nın: 

•- Gazetelerimiz büyük milli davalarınıızm dalına ön safta gelen 
müdafileri ve muhafızları olmuşlardır.• 

Demesi de bunun en kat'i vesikasıdır. Hele bugün için Türk mat. 
buatı tamamile inkılabın tasfiyesinden geçmiş milli ve inkılabcı bir 
müessese ve onun elemanları da yine inkılab partisinin itimad ve sa. 
mimiyetini kazanmış, vatanseverlikte en ileri unsurlardu. 

Kemalist rejim, gazetecilerinin inan ve temizliğile öğünç duya. 
bileceği gibi Türk gazetecileri de bu öğiincde rejime tamamile hak ka-
2andnabilecek çağ ve vasıf içindedirler. 

Bilhassa Şükrü Kaya'nm, ınu Önder'in de gazetecilik elmiş olma.. 
smı ve bununla müftehir bulunmasını Meclis kürsüsünden ifade etmesi 
'.!.'ürk gazetecilerine memleket ve dünya efkarı umumiyesi karşısında 
inlulftb iktidarının matbnat hüviyetine karşı göstercliği itimad ve 
verdiği büyük değerin en üstün bir delilidir. 

Parti Genel Sekreteri matbuat hürriyeti ve tenkid üzerinde de 
bilhassa durmuş ve matbuat hürriyetinin bugünkü realize ve idealize 
edilmiş hüviyeti dışında kalan yıllar için şu sözleri söylemiştir: 

•- Bizim neslimize mensub olanlar brçok şeylerin hasretini çek. 
miş, gönüllerinde matbuat hürriyetiniz:. de hasretini taşı.m!§lardır. Bu, 
bize zamanın bütün kötülüklerinin, fenalıklarının matbuat hürriyeti 
olmaması yüzünden geldiği kanaatini vermiştir.• 

Bu nesil için matbuat htirriyeti ve .. onun hasretini bımdan daha 
beliğ bir ;ıekilde ifade etmek hakikaten i:mkinsızdu. Ve_ yine sayın 
Vekilin işaret ettiği gibi matbuat hürriyetinin en kudretli tabii. 
lini Yüksek Şef Atatürk yapmış ve bu hürriyeti: 

•- Matbuat hürriyetini yine matbuat hürriyeti konu ... • 
Vecizelerile vas1flandırıwşlardu. 
Sayın Vekil Kemalist matbuat hürriyeti telakkisi içinde muharririn 

tenkid bUkı ı nasıl kullanacağını da tahlil ettikten sonra: 
•- l\Iuharrirlerimiz memleket işlerini tenkidde serbesttirler.• 
Demiş ve .. ilave etmiştir: 
·- Tenkid hürriyetini ve çerçevesini tayin ve tahdit edecek mu.. 

harririn irfanı ve aklı selimidir. Böyle bir takdirin kanuni mes'uliyeti 
de elbette büyük olur. Bu takdir salahiyetinin geniş serbestliğinden do. 
ğabilecek mes'uliyetleri her ferdin veya her muharririn ayrı ayrı teHik
kilerine bırakıyorlar, bütün bir milletin iradesinin ifadesi olan kanun. 
!arın hükümlerine tevdi ediyorlar. Yazı hürriyetinin b.akimi muharrirse, 
mub.arririn mes'uliyetin.in hakemi de bak.imdir.• 

Herhalde ve muhakkak ki, 28 haziran 1938 tarihi Türk matbuatı ve 
onu.a elemanları için bir dönüm noktası, her yu hatırlanacak bir tarih 
başlangıcı o]uyor. 

Ve .. Türk gazetecisi memleket huzurunda şeref ile ifade edilen bir 
hüviyet ve değerin saadetini derlemit bulunuyor. 

Eski gazeteci Şükrü Kaya ile beraber tekrarlıyabiliriz: 

- Muharrirlik en yüksek bi.r şelll!ftir. 
Size gazeteciliğin ne derece şerefli biı:şey olduğunu gösteren 

bir örnek daha vrecğim. Bu, Atatürk'ün de gaz~tecilik e~iş ol
ması ve bununla müftehir bulunmasıdır. Etem izzet BENiCE 

ONU .. BENv 
~"'-"'" ... . ' .. : ~' ' . __ .. ______ _ 
_AŞK, .....:H:..:.::.EY.:..E:;;.C.:...;A;...;;.N;__~_e_İH_T_İR_AS __ R __ O_M_A_N_I 
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Sacid bu bakışı kaçırmadı. Gör
memiş gibi görünerek oyuna de. 
vam ediyordu. 

Jale Sacidin kiığldma banko 
diyerek bir kartla dokuz açtL 

Saccd dudağını bükerek: 

- Şansınız açılıyor, hanıme • 
fendi! 

Diye gülümsedi. 

Jale şen bir sesle: 

- Evet, beyefendi! dedi. Her 
gece kaybederim amma .. Bu gece 
nasılsa iki üç elde talih güldü. 

Sacid Bey manalı bir tavırla: 

- insanların talihi ekseriya 
kendi ellerindedir, hanımefendi! 

Diye cevab verdi. 

Y~zan: [sf..~n t?er F. 
SERTELLG 

Gültekin bu cevabı duymamış -
tı. 

Jale biraz bocaladı. 
Acaba Sacid Bey, Jalenin ko -

lun ım içinden çıkardığı dokuzlu 
kağıdı görmüş müydü? 

Bir şimşek süratile Jalenin ka
fasında beliren bu ~üphe Sacidin 
sa.Jiılyane ve itimad verici tavır • 
larile çabuk silinmişti. 

Kahveler içilirken, Selim de bir 
kaç kere ardı sıra sekiz, dokuz a. 
çarak bir hayli para çekmişti. 

Bu sırada, Sacidin yanında o • 
turan ve kendiııini elektrik mü -
hendisi olarak tanıtan otuz yaş -
larında temiz giyinm.ş bir adam 
da sık sık sekiz, dokuz açmağa ve 

Adliye Vekaleti, buna mani ol
mak üzere dün yeni bir karar al. 
mıştır. 

Bu karara göre badema, avu • 
katlık ve davavekilliği ya~mak 

ıçın ızın istiyenlerin müra • 
caat ettikleri şehir veya kasaba -
da vekiliet pacakaları tahakkuk 
ettikten sonra ancak bu talebleri 
tedkik olunabilecektir. 

Milli emlak müdürlüğlı dün Ad. 
!iyeye müracaat edere'<: molozları 
denize dökmek için yapılacak 
masrafın tesbiti del!i.il yolile tes -
bit olunmasını ve sonra bu mas. 
rafın müteahhid Hihmet Üstün. 
dağdan alınmasını istemiştir. 

Diğer taraftan molozların deni
ze dökülmesine hemen başlaru • 
caktır. 

1 

Bütün kaza ve Asl{eri mektab~ere 
Köylerde hayvan Büyük rağbel var 
P 1 

İstanbul gençlerinde askerliğe azar arı karşı göster_il_en a!aka, gözleri ok-
şayacak, goguslerı kabartacak ka-

K 1 
dar bariz bir şekil almıştır. 

Uru Uyor Bu sene, ortamektebi bitiren 
gençlerimizden ekserisi askeri 

Dahiliye Vekaleti, belediye teş- mekteblere müracaat etmeğe baş-
kilatı ·bulunan bütün kazalarla lamışlardu. 
nilhlyelerde, etrafları taş duvar- Ezcümle Kuleli, Maltepe a5keri 
larla kaplı, fenni hayvan pazar liselerile Kasımpaşadaki Gedikli 
yerleri yaptırmağa karar vermiş- erbaş okuluna her gün mütead -

t . did gençler şen gruplar halinde ır. 

Gönderilen tamimde emrolun -
duğu üzere bu yeni pazar yerleri 

938 mali yılı içinde bütün kaza
larda tesis edilmiş olacaktrr. 

Köylerde de peyderpey yapıla-

caktır. Bundan maksJd hayvan -
ların sıhhi muayenelerinin toplu 
bir şekilde yapılması ve hayvan 
!ıJrsızlığının önlenmesidir. 

Şehrimizdeki 
Bankalarda yaz 
Mesai saati 

Yaz mevsiminin girmiş bulun
ması münascbetile Ankaradaki 
bankaların yeni bir mesai saat. 

kabul ettiklerini yazmıştık. 
Bu şeklin tatbikm baslanmış

tır. 

Diğer taraftan İstanbuldaki mil
li bankalar için de yaz mevsimi -
nin devamınca muteber olmak 
üzere bir mesai saati tatbik olun
ması muvafık görülmektedir. 

Bu yeni şekil kesbi kat'iyyet 
ettiği takdirde, şehrimizdeki bi -
lıimum mlli bankalar da gişeler 

sabahları saat 9 dan 12,30 a kadar 
veya saat 13 e kadar bili'i fasıla 
açık kalacaklardır. Bu saatten 

sonra muamele yapılmıyacaktır. 

cumartesi günleri de yalnız sabah 
saat 9 dan 11,30 a kadar muamele 
yapılacaktır. 

kazandığı paraları cebine yerleş. 
tirmeğe başlaillJ§tı. 

Elektrik mühendisi Sacid Bey. 
le karşılaşınca banko diyordu. 

Yine öyle, Sacidin bir kart iste. 
diği sırada mühendis dokuz aç -
~tL 

Sacid dudağının ucile müsteh -
ziyane güldü ve paraları mühen. 
disin önüne sürdü. 

- Buyurunuz, beye{endil Si • 
zin ta1ihiniz de kendi elinizde .. 
Şansınız açıldı! 

Mühendis paraları aldıktan son. 
ra, Mümtaz Beyin kağıdına ban
ko diyecekti.. Sol kolunu masa -
nın altına indirmiştı. Sacid, bir -
denibire sağ elini masanın altına 
uzattı ve mühendisin elini ya • 
vaşça sıktı.. Mühendisin rengi 
birdenbire sarardı. 

Sacidin dudağında yanmamış 

bir sigara sallanıyordu. 

Mühendis, ayakta dolaşan hiz
metçiye döndü: 

- Beyefendiye bir at~~ ver ... 

Eller hala masanın altında du
ru.yc-.lı. 

giderek bu mekteblere yazılır.ağa 
büyük bir iııtekle haheş göster -
mektedirler. Ayni suretle müte -
addid şehir ve kasabalardan da 
birçok gençler müracaac etmekte
dirler. Aralarında imtihan açıla -
caktır. 

Heybeli adadaki deniz lisesine 
devam etmek üzere müracaat e -
denlerin sayısı da pek çoktur. 

Vaktinden evv~I 
Avlanan!2ra 
100 lira ceza var !. 
«Avcı:ık kamisyGnu » 

bugünlerde teplanıyor 
Av mevsiminin başlamasına 1 

ay kadar bir zaman kalmıştır. 
Bununla beraber şimdiden bazı 

yerlerde keklik ve saire avlamak 
istiyenler görülmektedir. Mev -
simsiz yapılan bu kaçak avcılığın 
memnu olduğu bildirilmiştir. Za
manından evvel avcılığl teşebbüs 
eden bu kabil kimselerden 5 lira
dan 100 Hraya kadar para cezası 
alınacaktır. 

Diğer taraftan bugünlerde her 
vilayette bir avcılık komisyonu 
to.planacaktır. 

Bu komisyon muhitin iklimine 
göre av mevsiminin zamanlarını 
tayin ve av neslini koruma ve ü
retme hususunda gereken t~dbir
leri alacaktır. 

Sacid muhitindekilere bir şey 
se:zıdirıneden, yava.5:1 parmakla -
rımn ucunu mühendisin kohınun 
içine soktu .. Ve eline geçen bir 
kaç iskambil kağıdını yine kim • 
seye sezdirmeden çekip aldı.. Ka. 
ğıdlara şöyle bir göz gezdirdi .. 
Bunlarm hepsi de sekizli, dokuz
lu kiığıdlardı. 

Sacid ses çıkarmıyordu. 
Fakat, kendilerinden başka bü

tün oy;ıncuların müthiş birer hır. 
sız ve hilekar olduklarına hük -
metmi§ti. Şimdi Gültekinin ne -
den karbettiğini w ötekilerin ne
den ve nasıl mütemadiyen sekiz, 
dokuz açaı ak, paraları t·lpladık • 
!arını anladı. 

Bu rezaleti evvela ev sahıbinfa 
~'Üzüne vurmak Jfızımdı. 

Gültekin guya ka)bediyordu! 
Bütün teessürlerinin sahte ve 

cali olduğu gözlerinden ve tavır. 

larından o kadar belli oluyorou 
ki.. 

Elektrik mühendisi, bir rezalet 
çıkacağını anladı. 

Birdepbire ayağa kalkarak: 

938 -939 ders yılına 
aid ilk karar 

Şehrimizdeki ~ütün ilk mekt eblerde 
3 teşrinevvel pazartesi günü ders

lere başlanması kararlaştırıldı 
13 eylul pazartesi günü açılacak elan 
)arda bu yıl hangi değumlular kabul 

kayıd

edilecek 

Mekteblerimizde tatil zamanı -
nm henüz başlamış olmasına 

rağmen maarif müdürlüğü yeni 
ders senesi için şimdiden büyük 
faaliyetle hazulanrnakta, tedri -
sat ve idare bakımından yeni ted
birler almaktadır. 

Maarif müdürü Tevfik Kut bu 
işler için hergün mesai saatinden 
çok erken Büyükadadan vazifesi 
başına gelerek her mektebin ek
sik ve ihtiyaçlarile birer birer 
meşgul olmakta yeni ders yılı için 
talebelerin ve öğretmenlerin kad
ro ve mesai vaziyetini bir bir tes
bit etmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere İs -
tanbul şehri içindeki bütün resmt 
ilkmekteblerin açılacakları tarih 
yeni ders senesinin başlangıç gü. 
nü de şimdiden tesbit olunmuş
tur. 

Haber aldığımıza göre, bu sene 
İstanbuldaki bütün resmi ilkmek
teblerde yeni talebe !<ayid ve ka-

Tekaüd bir 

bulüne 19 eylill pazartesi günü 
başlanacaktır. Kayid işi 31 gün 
devam edecektir. 

Bütün ilk mekteblerde dersler de 
teşrinievvelin 3 üncü pazartesi 
gününden itibaren okutulacaktır. 

Bu sene ilkmektebkrin 1 inci 
sınıflarına yalnız 1931 doğumlu -
lar kabul edilmiyecektir. Bundan 
daha büyük doğumlular kabul o
lunacaktır. Kayidler 20 birinci 
teşrin günü akşamı nihayet bu -
lacaktır. 

Her veli, civarındaki ilkmekteb 
başmuallimine müracaat ederek 
maarif müdürlüğünce hazırlan -
mış ve bizim de neşredecek ol -
duğumuz semt haritasına göre 
çocuğunu hangi ilk mektebe yaz
dırabileceğini öğrenecektir. 

İlk mektebleriıı yeni hazırlana

cak olan hesab ve hendese kitab

ları da derslerin başlangıç günü
ne kadar yetiştirilmi~ olacaktır. 

Yeni 
Askerimizin Göçmenler 
Asil ve yüksek 20 Temmuzda 
Jesti Geliyor 

Emekli alay hesab me- Bunlar da hemen müs-
muru merhum Mehmad tahsil vaziyetine 
Celilettln; tayyare caml· 

1 
l 

yatına 2000 llra va· geçirilece_c er 
si yet etti Köstence ve Varnadan yeni par-

Üsküdar İh - ti göçmen nakli ya tının yakında 

saniye mahalle- yapılması kararlaştırılmıştır. 
sinde Haciemin
paşa sokağın -
da 5 numaralı 

hanede mukim 
iken 4 gün ev
vel vefat eden 
alay hesab ve 
muamelat me-
murlarından e
mekli Bav Meh- Me·hum 
med Celfıled - ıvehmed 
din, hali haya - C ıaıeddln 

tında Üsküdar ikinci noterliğin -
de tanzim ettirdiği vasiyetname 
ile mevcud nakdinden (2000) li
rasını İstanbul Tayyare Cemiye -
tine verilmesini vasiye\ etmiştir. 

Üsküdar ikinci noteri dün bu 
vatansever ve hamyetE müteka -
idin vasiyetini Tayyare cemiye
tine bildimı.iştir. 

Tayyare Cemyeti, alicenab as -
kerin bu yüksek jestini t~kdir ve 
şükranla karşılamış, paraları ban
kadan alınıştu. 

- Bendeniz biraz rahatsızlan
dun, dedi, oyuna devam edemiye. 
ceğim. Müsaade ederseniz gide -
yrm. Belki \biraz sonra yine dö. 
nerim. 

Miimtaz Bey şaka olarak: 
- Canım, dedi, paramızı alıp 

kaçmak g1bi birşey olmaz mı bu 
gidişiniz! Haniya üçe kadar oy. 
nıyacaktık? Vakit gelmeden gidi
lir mi hiç? 

Gültekin atıldı: 
- Beyler, dedi, onun müthiş 

kıskanç bir karısı vardır. Eğer 

biraz daha gecikirse, hanım bu • 
raya damlar ve rahatımızı kaçı
rır. Aman bırakalım gitsin. 

Selim de bir şey söylemiş ol • 
mak için söz karıştı: 

- Böyle kılıbıklarla oyuna gi. 
rilir mi a gözüm? 

Sacid Bey: 

- Sizin misafirinizdir, dedi, ev 
sahibleri, davetlilerine - kılıbık 

da olsa • merdane davranmalıdır, 
değil mi? 

Ve bunu söylerken mühendisin 
•yüzüne baktı .. 

Şehrimiz iskan müdül'lüğü bu 

maksadla, vapur sahiblerinden 

icab eden vapurları temin edecek

tir. Göçmenlerin nakliyatı için ki-

ralanacak vapurlar önümüzdeki 

ayın 14 üncü günü taayyün ede
cektir. 

Nakliyata da 20 temmuzda baş
lanacaktır. Bu parti göçmenleri 

Köstence ve V arnadan getirecek 
olan vapur sahiblerine 7,500 lira 
verilecektir. 

Göçmenler İstanbulda hiç dur-

madan doğruca Tuzla tahaUuzha-

nesine götürüleceklerdir. Ora -

!arda lazım gelen sıhh\ muayene 

ve temizlikleri yapıldıktan sonra 

da kendileri için ayrılan mınta -

katara sevkolunacaklz.rdır. 

Yeni gelecek olan göçmenler de 

hemen müstahsil vaziyete geçi -
rileceklerdir. 

Sonra !birdenbire yanında bo -
şalan iskemleden üç iskambil a. 
!arak mühendise uzattı: 

- Bunları cebinizden düşür • 
dünüz zannederim.. Buyurunuz! 

Mühendis şaşaladı: 
- Hayır efendim, ben bir şey 

dii§ürmediın. Kutuya atılacakken 
!belki yanlışlıkla oraya düşmüş -
tür .. 

Mümtaz Bey kağıdlara süratle 
göz attı: 

- Ne gar>b tesadüf! Üçü dese. 
kizli, dokuzlu ... 

Gültekin işin farkına varmıştı. 
Fakat rezaletin yüze vurulmasın. 
dan korkarak cali bir gülüşle: 

- Haydi canım, bırakın şu kı. 
hbığı... Biz oyunumuza devam 
edelim. Dedi. 

Sacid de ayni kelimeleri tek -
rarladı: 

- Evet .. Biz, oyunumuza. de • 
vam edelim ... 

Oyun tekrar başladı. 

Gültekin lbu aralık, Selimin yü
züne baktı. 

(Devamı var) 

-~' ispanya yanards~.:.. 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMEN, 
İspanya meselesi, için için ds

ima yanan, fakat arada sırada "" 
!evlenen bir yanardağa beıızer• 
Geçen hafta Londra kar~ınaıtık 
komisyonunda verilen kara'diıl'. 
sonra sönmüş gibi göriinen ate~ 
aıısuın gene alevlendi. 
Karışmazlık komisyonunun ka• 

rarı malumdur; Bir sc"'lle evv!'l, Js· 
panya harbinin Avrupaya siray• • 
tine mani olmak için İngiltere ~
rafından bir proje ileri süriilıJl~· 
tü. Prije, prensip itibarile 1>iilill' 
alakadar devletler tarafından k~
bul edilmiş olmakla beraber, bıt 
türlü tatbik edilemiyordu. G•~·~ 
hafta Londra karışmaz!Jk )<onııs ." 

. · · tatbı-yonunda nihayet, proıenın .. 
kine karar verilmiştir. Karar• g.,. 

re: r 
1 - Her iki taraftaki göaül tı· 

lerin sayılması için koınisYoııJa' 
gönderilecektir. 

2- Komisyonlar faaliyete baŞ • 
. )<arl1dl))I 

lar başlamaz, ispanyanın . e 
ve denizden mürakabesi tak\llY 
edilecektir. . 

3- Sayını neticesinde her iki 
taraftaki gönüllülerin miktarı "': 
!ılın olur olmaz, az olan taraf".' 
on bin, diğer taraftan da o ~ 
bette gönüllü geri çekilecekt~ 

4- Frankonun muharibli.k Jı 
ları tanınacaktu. lıO 
Eğer birkaç ay sürecek olıın 

ameliye, pürüzsüz olarak yiiri~Y~; 
cek olursa, İngiltere hükii~eh· o# 

nisanda imzalanan İngiliz : nal~ 
itilafının meriyete girmesıne fıl1 

olacaktır. İtalya hükiımeti d~ .• 
noktaya ehemmiyet verdiği 1~ 
dir ki bir müddettenberi taJ<ib :ı: 
tiği tavik siyasetini bir tarafa ;Jıi• 
rakarak İngliz projesinin ~~b ti• 
ne muvafakat etmiştir. Bugi.i11 btl 
tık işlerin pürüzsüz olarak 
mecrada yürümesine m~ni 0ııı; 
tek bir engel, gönüllülerın ıe 

· ta • alrnmaları masrafının kim1n I•• 
rafından tes-viye edileceği nıese 
sidir. • . fın •• 

Italya ve Almanya, masra üS•' j 
Jiikadar devletler arasında ın l 
olarak taksimini teklif etmiş er~ 
dir. Sovyet Rusya ise, İspıın~•iP 
gönderilen İtalyan gönüllüJ•r~n ~ 
Sovyet hazinesi hesabına -~~~ı :eri 
kilmelerini aykuı gördugiill 1 , 

S Yet"" 
buuu kabul etmiyor. ov ahliYe 
ancak kendi tebaa)~ . t ·ııtit· 
masraflarını ödiyeceklerını. ~ı bll
mişlerdir. Maamafih bu ibtııaf de• 
gün için o derece ebenuniyetli gii
ğildir. Masraf meselesi ancııJi: ıııe 
nüllülerin filen geri çekilın~ 
sıra geldiği zaman bahis ıne . ;ıı 
olabilir. Halbuki İngiliz proje5~iıı• 
tatbikinde henüz bu safhaya ge 
miş değildir. . 1,.ıı 

Projenin tatbikine gcçilmesı 11~ı 
kında verilen karar enternasY0 ıl• 
münasebetlerde bir salah 1ııı;~ııJI 
getirmişti. Fakat bu sıralard~ ·ııi 

İ . . mıJerı 
konun uluorta ngılız .gc . JJ•· 
batuması ve hükfımetçılerın ~
rinde bulunan şehirleri ı.oın ·yel 
dıman etmesi nazik bir v•~,.r· 
meydana getirmiştir. Bu boıll •"' 

. T •" dımanlar yüzünden Jngı ız ·ddel• 
kamarasında Çemberlayne şı b<'' 

li hücumlar yapılmıştu. Ç~e ç•· 
layn bunlara mukabele etınıY 11• 

lışuken, İspanya hül<unıeıi. ~il· 
kabelebilmisilde bulunacağını 

di rd•· 
B"'-'- . h" 1 . bouıb• d ....wnetçı şe u erı aİ 

man eden tayyareler ita!.y•Y
9 

bil· 
olduğundan bu tehdid, onc;·Jl'.l;sil 
kumetçilerin de mukabele ~ı . ııoO' 
olmak üzere İtalya şehirler'.ııı ı. 
bardıman etmek istedikJetı. şet-" 
!inde anlaşılmıştı. Böyle bıt ol • 
reketin tehlikesi meydanda Is· 

· ·ıı~c duğundan Fransa ve Jngı . ddttll 
panya hükı1meti nezdinde şı ııı•· 
teşebbüste bulundu!."· :ı"ak~t ıoP• 
ğer İspanya hükumeti, Jtal) a d•• 

:k daS'n raklarını değil, Major a a ı,at• 
ki deniz ve hava iislerini booJ ;ıalı. 
dıman edecekmiş. Ancak bıtd , i~· 

.,,. ·er c 
vaziyeti teskin cdcccgı ). bakl"'' 
panya meselesini başka bı~ J'l)İŞtit, 
man büsbütün alevlendır k i(jt. 
B kr. . b b" . ııl•111" ıı u ızıu se e ını a . rıh·P. 

MajoTkaııın İspanya harb• dı.ı~•· 
İtalyan işgali altında bulun 
nu hatırlamak 13z1ındır. ~· h .. iı o .. 

1 " h mi,~(" ' •.: Sevku cey~ı e cm . ~aıı !>' 

lan bu adanın İtalya tcraf1T1 fr•"s' 
gali, İngiltere ve bilhassa .ıted~' 

s:ı • (De- ·ınıl ı: ı• t' 
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Mütemadiyen .. artanu rakı sarfiya- Kadı.köy ve 
tının dogurdugu karar B vl d 

Paşabahçede (300) bin lira sartile 2 iü~ui:t~s~onu 
~ bir rakı fabrikası kurulmasına Kuruluyor 

b aş l anı y or «Ziraat Kurumu)) bele
diyemizden ve beledi· 

Memleketimizin en büyük içki fabrika sı nı yelerden bazı malumat 
teşkil edecek e lan bu inşaatın yanında 15 istedi 
bin liraya bir büyük anas@n anbarı da yapılacak Ziraat kurumu memleket hal

kına temiz ve mikrobsuz, halis 
süt içirtmek için alınması lazım 
gelen tedbirler hakkındaki tedkik
lerini ilerletmiştir. 

İnhisarlar Vekfileti· memleke-. ' tımizin •rakı• sarfiyatının gittik-
çe arttığını görerek yeni bir •ra. 
kı fabrikası• daha yaptırmağı ka
rar laşlırffi;!ştır. 

Bu iş için; en münasip mahal 
olarak •İstanbul» intihap edilmiş
ve yeni fabrikanın •Paşabahçe. 

de kurulması muvafık görülmüş
tür. 

•Paşabahçe rakı fabrikası; İnhi
sarlar Vekaletine •296> bin ·358• 
liraya mal olacaktır. 

Bu fabrikanın i~aat i§i ihalesi. 
dün sabah Kabat&§taki Levazım 

ve Mubayaat şubesinde icra tı!un
muştur. 

İnşaata; bir an evvel başlana
caktır. 

Yeni fabrika; İnhisarlar vekale-

tinin mevcut rakı fabrikalarının 
en muazzam ve modern bir esen 
olacaktır. 

Diğer taraftan bu fabrikanın 
yanında; bir de büyük bir •ana. 
son anbarı• inşa oluna·caktır. 

Bu anbar için de «14• .bin •683• 
lira sadolunacaktır. 

İnhisarlar vekiı!eti; badema; 
anason istihsal mıntakalarından bil 
ve fazla miktarda anason satın a
lacak; bunları Paşabahçedeki ye
ni anbarında saklıyarak icap eden 

yerlere anason scvkiyatı bu an_ 
bardan yapılacaktır. 

Yeni anbar;fennin en son tek_ 
niğine göre kurulacağından buraya 
konulacak anasonlar· bozulmadan • 
nefasetinden hiç bir şey kaybet_ 
meden hususi tertibatla uztın 
müddet saklanabilecektir. 

Bu maksadla belediyelerden ve 
şehrimiz belediyesinden bazı ma
lumatla birlikte mütalealarının 

bildirilmesini istemiştir. Ziraat 
kurumu bu meseleyi ehemmiyet
le ele almıştır. 

Biri Kadıköyünde ve diğeri de 
Beyoğlunda olmak üzere iki takim 
fabrikası tesis edecektir. 

Bu fabrikaların yapılması için 
icab eden sermayenin miktarile 
tedariki şekli tedkik ve tesbit o -
lunmaktadır. 

Bu sermaye bulunur bulunmaz 
evvela şehrimizde süt işi hallo -
lunacak, sonra diğer şehir ve ka
sabalarımızda bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetli tatbikata geçil<'cektir. 

Bütün _:ı:_eytin Y_~_ları n~v ilere ,...!IY' ı ld ı 2 k.açak 

Saf, temiz ve hakiki zeytin ~alıkçı 
., I I 1 utuldu 

yag ar naSI f a rıınacak ? Bunlar; sandall~rı ile 

İktısad Veka:etinin tesbit ettiği evsaf dan hariç 
\Te hileli yağ satan bakkallara para cezası var 

İktısad Vekaleti zeytinyağla _ 
rımızın satıcılar elinde binbir 
şekle girmesine mani olmak ve 
bu suretle halkımızın kullandığı 
zeytinyağının mahiyetini öğren
mesini temin etmek üzere yeni 
ve esaslı tedbirler almak maksadi 
le zetinyağ tüccar ve müstahsil
lerini Ankaraya davet etmişti. 

yağlara •Sıra yemeklik., azami 
asidi 0,2 olan •Safi rafina-, azami 
asidi % 1 olan yağlara da •rafina. 
yağı namı verilecektir 

adliyeye ver!1diler 
Evvelki gün Çeşmede kara su

larımızda Eğri limanı civarında 

bir sandalla balık avlıyan Yunan 
tebaasından Sakızlı İstirr.ti oğlu 
İstelyo ve Maranu oğlu İstematis, 
15 numaralı gümrük muhafaza 
motörü tarafından görüierek ya
kalanmışlardır. 

Suçlular, sandallarile beraber 
tevkif edilip Çeşme adliyesine tes
lim olunmuşlardır. 

Üstündağ, Atina 
Seyahati ve Tür
kiye - Yunanistan 

Vali ve Belediyercisi r..;..Jıiddin 
Üstündağ Atinadan döndü_ Dliukii 
Son Telgrarda ve •bugünkü sa. 
hah gnzefelerinde beyanatını oku.. 
duk 

Türk - Yunan milletleri arasın
daki dostluktan ziyade iki mille_ 
tin kaynaşmalarına işare t eden bu 
beyanatın en kuvvetli tahlil, izalı 
ve görüş noktası şu ciimlelerde te. 
kasüf ediyor: 

Atatürk'ün cihanşümul varlığı. 
nın Türkiye ve Türk milleti hak
kında ne kadar sihirkar ve hür_ 
metkar tesirler yarattığına bir ke
re daha şahit olduk. Göğüslerimiz 
gururla, iftiharla kabardı ve göz
lerimiz sevinçle yaşardL• 

Başvekilin refakatinde Yuna
nistana gitnıiş olan Türk gazete
cilerinin de intıbaı bu görüş çer
çevesi içindeydi. Valimizin beya
natı bu görüşü tahkim ediyor. Ha. 
kikaten görülüyor ki, Yunanistan
da Türk dostluğu bir siyasi teza
hür olmaktan çıkmı~ devlet rica. 
lindeıı halk seviyesine, halk gön. 
liine ve ... halle diline yerleşmiştir. 

Dostlukta, değer vcr-.ıekte, ve. 
fakar olmakta en asi4 mcsned 
Devlet adamından ziyade halk sa
fında ve halle yüreğinde aranır. 
Yunan milleti bize bu itimadı ta. 
mamile vermiş bulunuyor. 

Ve .. Hakikaten bu sLlıirkar kay. 
n8§nt11yı yalnız Atatürk'iin yüksek 
dehasına ve yaratıcılığına borçlu 
bulunuyoruz. 

BÜRHAN CEVAD 

DAVET 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesi 
reisliğinden: 

Şubelerimizin yabancı yoklama 
defterinde yoklama kaçağı olarak 
muayeneye sevkedilen 316: 333 do
ğumluların san'atkar gayri müs -
!im eratın 5/7 /938 gününde sevke_ 
dileceğinden mezkiır günde şubeye 
gelmeleri ve bu doğumlulardan be. 
del vereceklerin 5/7/938 akşamına 
kadar bedellerinin kab:ıl edileceği 
ilan olunur. 

Bu tüccarlarla yapılan müte
addid toplantılardan sonra zey -
tinyağlarımız hakkında şu mü_ 
him esaslar tesbit olunmuştur: 

Her toptancı tüccar ve pera _ 
kendeci bakkal sattığı zeytinyağ_ 
ların üzerine muhakkak yukarı _ 
daki asid miktarlarına göre bun
ları gösteren etiketler asmağa 
mecburdurlar. 

Bakkallar fabrıkalardan aldık
ları ve Üzerlerinde etiketleri bu. 
lunan yağları; kap değiştirmek 
suretile satarlarsa mes'uliyet ken 
dilerine aid olacaktır. 

Güzel Yazı S~rgi~ 

• 
• 

İyi kemale gelmiş, sağlam ve 
taze zeytınlerden elde edilen ve 
asirlerden sonra hiçbir kimyevi 
muameleye tabi tutulmamş olan_ 
lara •tabii zeytinyağı-, zeytinden 
gayri yağlı t<ıhum çekirdek ve 
meyvalardan elde olunan yağ_ 
!ara •nebati Yağlar-, zeytin küs_ 
pesinden yıkanma veya ekslrak -
siyon suretile elde olunan yağlar 
•Prina ) ,ğı•, ekşime, çürüme, is, 
küflenme ve kurtlanma vesajre 
gibi nahoş kokular veren yağlara 
•yabancı kokular• denecektir. 

Bu esaslara göre yukarıki kı -
sımlara ayrılan 2'eytin..,.ağların

dan asidi azami % 0,7 bulunan 
Yağlara •süzme., azami asidq 

% 1,5 olan yağlara •ekstra ekst
ra., azami asidi % 1,5 - 2,5 olan 

yağlara •ekslı'a., azami asidi 
% 2,5 - 3,5 ilan yağlara •yemek

lik-, azami asidi '1 3,5 - 4,5 olan 

Bedri Bey dediklerı genç adam, 
·bir haylıca ukaliı.. Canımt sıktı. 

Birnz sertçe davrandım. 
Kaymakamın kızı bende hasıl 

ettiği ilk iııtıbalan s:J<li. 
liiç de güzelliğinden ve kayma

kamın kızı olmaktan mağrur de· 
ğil.. 

Tal-sıl görmüş hır kıza O<'nziyor. 
Bugün scvmili buldum onu. 
Baloya g i tmiy~~eğim! 

• • 
Aradan bir buçuk 

ay geçti •. 
Sevgi!> Semra; 
Şimdi kapıdan onu uğurladık. 

Hemeıı odama çıktım. Heyecanı-

Her tüccar ve bakkalın zeytin
yağları sık sık tahlil olunacak 
tır. 

Bu tahlillerin üzerindeki eti _ 
kete uymıyan ve hileli yağ sat
tığı anlaşılan dükkan sahibleri 
ağır para cezasına mahkiım edi. 
leceklerdir. Bu halin tekerrürü 
halinde o dükkan kapatılacaktır. 

Ecnebilerin 
Yalova 

.Se l?alzafi 
~ 

Emniyet Müdürlüğünden: 

Yabancıların Yalovaya gitme -

]erinde ve orada kalmalarında 

polisçe hiçbir formaliteye lüzum 

olmadığı tebliğ olunur. 

mın ve sevincimin tazeliği geç -
meden sana bunları sıcağı sıcağı
na yazmak için masat:m başına o
turdum_ 

Bu akşam •Köşklü çiftlik> sa -
hibi yemekte bizde idi_ 

Evet, şaşma, gözlerin yanlış 

görmüyor_ Yemekte bizde idi. 
Babamın ısrarlı davçti karşı -

sında gelmeğe mecbur oldu. Onu 
sıkmamağa çalıştık. Memnun ay -
rıldığını zannediyorum. 

Nasıl olup da abbablığımızın 
bu kadar ilerlediğini anlatmadan 
evvel bir itirafta bulunacağım. 

Ben bu adamı seviyorum Semra .. 
Hayretten küçük dilini yutsan, 

şaşkınlıktan dilin tutnlsa hakikat 

Fatıiı orta okulu talebeleri, türk.. 1 

çe öğretmenleri Celal Alnıgenişin 
yardımile güzel bir yazı sergisi 
hazırlamışlar ve mekteb binasın. 
da ziyaretçilere seı,gi açılmıştır. 

Sergi binlerce kişi tarafından 

gezilmiş ve bilYük bir aliıka u_ 
yandırmıştır. 

Bilhassa: 
Atatürk, 
Cumhuriyeti nıçın 
Namık Kemal 

seviyorum? 

bu cicim. Belki evvelki mektub
larımda bunu hissetmişsindir. Fa
kat bu sefer kat'i olarak söylü -
yorum ki, seviyorum Süadi.. 

Zaten sen de ge~~n mektubun
da: 
cKorkarım İlhan sen bu adamı 

seveceksin. Seviyorsun bile .. > di
yordun! 
Hakkın var. İyi tahmin etmiş -

sin! .. Ona karşı olan sebebsiz hid
det ve nefretten örülen duygu -
larım tamamen ye:lerini içli bir 
sevgiye bıraktılar ve ben bu ağır 
başlı adamı seviyorum. Kendisi
ne en ufak bir şey ihsas etmedim. 
Soracaksın! O ne alemde .. Sana 
karşı vaziyeti nesıl~ diye . 

Buna: 
Ne iyi .. 
Ne de fena .. 
Cevabını verebilirim. Çünkü, 

o kadar anlaşılmaz bir adam ki 
içinin dışile hiçbir alakası yok. 
Yüzünün reaksiyonu içinin ifa .. 

Hocanın fıkraları 

Karagöz 

ve müteau. ... ,_ ;y ı..ı.zıcrı...~ güzel 
yazılar dikkati üzerinde topla _ 
maktadır . 

Resimler mekte<b talebesinden 

bir grup ve ziyaretçilerle serginin 

bir köşesini teshil etmektedir. 

Fatih orta okulunu bu kıymeL 

li mesaisinden dolayı tebrik eder, 

muvaffakiyetler dileriz. 

desi değil... Lakin bana karşı pek 
de alakasız olduğunu sanmıyorum. 

Ara sıra yüzüme dıkkatli dık -
katli baktığını zamm zaman be· 
ni titretecek, ümide düşürecek 

kadar yakınlık gösterdiğini his
setmiyor değilim! 

Zekamdan ve güze lliğimdeıı e
minim. 

Yakin bir zaman içinde onu da 
hislerimin peşine takacağım. 
Şimdiye kadar bu iş çoktan o -

lur, biterdi amma, sık sık göre -
memek meselenin süratle halime 
engel oluyor. 

Bir ev\'elki mektubumda Sa -
nihayı teşvik eder~k. çalıştığı kol 
namına Halkevinrle ona bir konfe
rans verdirmeği tekli' etmesini 
<Söylediğimi yaznnştım. 

Bedri Beyin bütün itirazlarına 
rağmen arkadaşla:·ı Sanihanın bu 
teklifim kabul etmişler. İdare he
yeti de muvafık görmüş. Halkevi 
rei~i bir mektub y2Zarak mevzu-
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Şehir mes' efeleri 
- · ... - .... ----·---· 

Köylüye şapka Denizde 

On kuruşluk şapka köylüye 
Ömer imzalı bir kari plajlarda 

gördüğü bazı yolsuzlnklardaıı 

bahsediyor. Filorya pilajı1'da be
dava kısmından denize giren bazı 
Jcimselerin plajlara çıkarak mü
nasebetsiz harckellerde bulıın

d ııklarmdan, kadınlara sarkıotılık 

yaptıklarından ,şikayet ediyor ve 

diyor lci: •Sokaklarımızdr./ ·ukı~
tılık yapanlar zabıtaya ' i ir vr 
haklarında kanuni takibat yapı

lır. cezasını da görür, plajlardaki 
küstahların da lındleri bildirilme
lidir.• 

60- 70 kuruşa satılıyor .. 

Bu sene mal1sul pek berekeli -
dir. Köylünün yüzü gülecektir. 
Mahsulün bolluğundan yalnız 

köylü değil, ayni zanıanda fab -
rikatörler de memnundurlar. Bil
hassa köylüye mahsu.ı pamuklu 
kaba eşya dokuyan fabrikatörler_, 
mahsul bol oldıığ.ı için köylünün 
eline çok para geçecektir. Köylü 
ilk iş olarak, köy balı.kalına, ka -
sabada dokuma satan küçük tüc
cara koşacaktır. Küçük tüccar şim 
diden büyük perakendecilere si -
parişlerde bulunmuşlardır. Büyük 
perakendeciler de fabrikalara mü
racaat etmişlerdir. 

Hasılı tarlada buğdayın başak 
vermesi, fabrikada tezgiıhın ça
lışmasına sebebiyet vermektedir. 
Tarlada pulluk, fabı·ikada fazla 
istihsal. .. İşte _'\tatiirk Türkiye
sinden ekonomik hır manzara ... 
Bu refah manzarasını başka mem
leketlerde görmek kabil değil -
dir. Tarlada bereket ve bolluk, 
fabrikada iş._ 

Fabrikalar nasıl çalışıyor 

FABRİKALAR NASIL 
ÇALIŞIYOR? 

Köylüye mahsus eşya doku -
yan fabrikalar gece gündüz ç~ -
lışmaktadır!ar. 

Şehrimizde ıalruz köy ekono -
misi için istih"al yapan fabrıka 

ve imalathaneler çoktur. 
Dün bu fabrib ve imaliıtha -

nelerde bir gezil'! vaptık. Mah-
mudpaşada köyli kasket ya-
pan bir fabrikay 1<. Bu fab-
rika sabahtan gec. _ırına ka-
dar köylüye k;ı,;ket y. pmaktadır. 
Beher kasket fabrika)"! 10 kuru -
şa mal olmaktadu Fakat bu on 
kuruşluk kasket, köylıinün eline 
geçinciye kadar kaç elden geçi -
yor? ve kaç paraya mal olm-or? 

landır. Zonguldak!~ mevsim ica
bı on bine ya_1<ın amele çalışmak
tadır. 

Bu amelelerin ekserisi köylü -
dür. Köyden par:ı artırmak için, 
Zonguldağa gelmişlerdir. Bu köy. 
lüler Zonguldakta beş altı ay ka
dar çalışırlar. Bir miktar para ar

tırdı~tan sonra, kii,·deki muhtelif 
borçlarım öderr..c:, için tekrar 
köylerine dönerler. 

Hazır elbise tacHeri için, en 
müsaid satış yerler· •e~ biri de 
Zonguldaktır. Bazan ~ ~uldakta 

kasket 50 - 60 kuruşa satılmak -
tadır. Halbuki bu kasketin mali

yet fiatı 10 kuruştur. On kuruşh. 
40 - 50 kuruş arasuıda büyük bir 
fark vardır. Bu far!<ı nasıl izah 
etmeli.. Buna ihtik:ir ismini vere
biliriz. 

Köylüye ucuz giyecek eşyası 

satalım bize bol mahsul veren 

ve bunun için tarlada alın teri dö
ken köylüye, ucuz giyecek eşyası 

vermeliyiz. Bize, ucuz ve bol mah
sul veren köylüye ihtikarla mu

kabele etmek pek haksızlık olur. 
Bunun için n~ yapmalıyız? Köy

lüyle fabrika arasındaki muhte
kir mntavassıtları ortadan kaldır

mak için yegane çare, koopera -
tifler açmaktır. Şimdiye kadar Zi
raat Bankasının yardımile, istih
sal kooperatifleri açılmıştır. Bu 
kooperatifler sayesmde köylü, 

ınalını mutavassıthrın elinden 
yakasını kurtarmıştır. Gerek kre

di, ve gerekse istihsal koopera -

tiflerinin büyük faydaları görül. 
müştür. Nitekim bu kooperatifle
rin adedi giindengüne artmakta -
dır. 

İstihsal kooperatifleri olduğu gibi 
istihlak kooperatiflerini köy_

büyük faydalarını gördük. Köylü 

malını füzuli mutavassıtların eli
ne kaptırmadan, iyi bir fiatla bi
rinci ele satıyor. 

İstihsal kooperatıfleri olduğu 
gibi, istihsal kooperatiflerini köy

lerde teşkil etmek zamanı gel -

miştir_ Şimdiye kadar istihsal koo
peratiflerinden alman müsbet ne

ticeler bize kfıfi derecede bir ders 
vermiştir. Bu dersten istifade e -

derek istihlak k '•urı era:ifleri teş. 

kilatına başlıyab!l'rız. Bu koope
ratifler sayesinde, köylü 10 ku -
ruşa mal olan kasket:. 60 - 70 ku

ruşa satın almaktm ku. tu!acaktır. 
Bize ucuz mahsul veren köy !üye 

ucuz eşya vermek mecburiyetin_ 

deyiz. Böyle bir istihlak koopera
tifini tecrübe edebiliriz. 

H.A. 

Bu haklı şikayet bize ~u fıkrayı 
hatırlattı: 

Muradı Rabi zamanında rakı 

içmek yasak edilmiş. Fakat ~·asa
ğa pek kulak asıcılardan olmıyan 

bekri Mustafa bir havuzun içiııe 

girmiş, ba§l31tll§ çekiştirmeğe_ T:ı
bii jandarma gelmiş. 

- Bre buyaptığm yasaklır! Çı 
oradan! Demiş. 

Bekri hiç istifini bozmaksızın 
şu cevabı verntl§: 

- Buraya sen karı~aınaz 

Bahriye Nazın karışır. 
Onıın gibi galiba pliijlarda sar. 

kıntılık edenlere karşı polis tc,. 
kilaturuzın yanında bir de Mniz 
zabıtası vücude getirmek icaıı e
deceğe benziyar 

HALK FİLOZOFU 

Biiyükdere 
Beyaz P arkta 

-·----
Münir 
Nureddin'in --
ilk yaz konseri 

2 Temmuz Cumartesi akşa
mı Büyükdere Beyaz Parkta 
MÜNİR NUREDDİN ilk yaz 
konserini verecektir. 

Konserden evvel ve konser· 
aralarında mükemmel ORKES 
TRAve CAZ. 

Gece saat 24 den sonra \'a
ııur ve otobüsler temin edil· 
miştir. 

Masalarınızı evvelden temin 
ediniz. 

Telefon: 32-43 

Anadoluhisarı Na
h iye müdürü mer .. 

hum Rifatın 
cenazesi 

Vefatını teessürle haber 'er -
diğimiz Anadoluhisarı nahiye mü 
dürü Rifatin cenazesi bütiin mu
hitin gözyaşları arasındr kaldı -
rılmıştır. 

Kasket ihti:.Oarı var Köylüye 
,ahsus eşya satan tacirler vardır 

Bu tacirler İstanbula gelerek, kas
ket. trikntaj, ~<aba pamuklu do -
kuma gibi köylünün giyebileceği ' ==============\ 

fabr .k- 'ard al aktadı * Gayrimübadiller umumi kil.-

Devlet memuru olarak idare, 
haysiyet ve vakarını yüksek bir 
tevazuile ahenktar bir Yaziy I ' 
sokmağı bilen asalet ve nezahe -
tile de mütekamil bir insan oldu
ğunu anlatan Rifotin bu ani ölu. 
mü tekmil Anadoluhisarlıları mü· 
teessir etmiş ve cenazesi ne mu -
azzam bir halk kütlesi iştirak et
miştir. Bu münasebetle Anadolu
hisarı halkının bu teessür ve hıs
siyatına tercüman olan S. H Arra~ 
imzalı ald1ğımız bir m~ktubda 

merhumµn büyük meza;·ası an -
)atılmakta ve ezcüml~: •Anadolu 
hisarı için Rifat sadece bir mü -
dür değil herkes ~in rahim ve 
müşfik bir ıbaba idi> denilmek -
tedir. 

eşyayı, ı .u an m r. 
Alakadar bir zatm verdiği izahata tibi Şebab Ankaraclan dönmüş ve 
göre, 10 kuruşluk köylti kasketi, Başvekilin gayrimübadillerin dert-
köylüye 60 - 70 k:ıruşa hatta sı- !erine yakın bir za~anda hal su-
rasına göre daha pahalıya satıl- reli bulunacağıru vadettiğini söy-
maktadır. ]emiştir. • 

Kasket ve hazır elbise tacirleri
nin en iyi pazarlarmdan biri de 
Zonguldak, ve Karabük mmtaka-

unu kendi seçeceği bir konferansı 
rica ve tarihini bildirmesini rica 
etmiş .. 

Kabul edeceğini Mç ummuyor
duk. 

Bir gün Saniha koşarak geldi. 
Cevab almışlar. Kabul ediyor ve 
tarihle konferans'n menuunu 
bildiriyormuş. 

Bu havadis beni çok sevindir -
mişti. 'Çünkü Halkevindc onunla 
konuşmak fırsatını bulacaktım. 

Uzun uzun konuşmasını dinliye -
bilecektim. Bilhassa babamla ta
nışmalarını istiyordum. Araların
da bir arkadaşlık, ahbablık teessüs 
ettiği takdirde !ıundan pekalii is
tifade edebilirdim. 

Saniha ile bizi l:ıiı· dü~ünce al -
ınıştı. Mevsim ya7.. Konferanslara 

pek alaka yok. Ya onunkinde de 
kimseler olmazsa .. Hiç ötesi JOk 
rezil olurduk. Sanihamn aklına 

bir çare geldi. 

Ar kol undan bi~ konser rica e-

* Müfrit bir Yahudinin idamı 
üzerine Filistin Yahudileri grev 
ve tahrkata başlamıştır. 

deceklerdi. Bu suretle bir kısım 
dinleyici daha temin edilmiş olur
du. 
Eğer baloya gelralş olsaydı, et

rafında uyandıracağı aliıka ona 
konferans için b!r hayli kalabalık 
çekebilirdi. l o)7 Hı~rı 1 U H ı<ı n1 

Nekadar bekledik baloya.. Cemaz

2
iyelevel Hazira·ı 

Hepimizin gözleri yoldaydı. ' 17 
Bu heyecanla 0alodan hiç zevk 1 y,ı l ~:SS,A y 6, Güa J8J,Hım5İi 

almadım, eğlenemedim. ' 3o Hazira n ı P 3 rşembe 
Kapıya çıkıyo'" yollara bakı - 1 -

yorduk. Bedri Bey öyle içerliyordu 1 

kL Bulsa adamc~ğızı bir kaşık -·-----...... ------
suda boğacak! 

Konferans gece 20,SO da verile- 1 
1 Vak i ti !!' 

cekti. .. 

O gün içim içime sığmıyordu. 

Akşam yemeğini bil~ yemedim. 
Vücudümü tatlı ilrpermelet, ılık 

bir heyecan istila etmi~tı. Babamı, 1 

annemi kandırdım. Onbrı da be

raber sürükledim- Bilhassa b:ı -
bamın gelmesi muhakkak lazım- 1 
dı. 
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ANSA-JAPONYA r HiKAYE -· - -- - - --· - .. -.----
Uzak Şark 'ta Japonlar 

bulunarak Hindi Çini 
ara sı na girmek 

·~·---
geni hir harek ette 
ile Cen:ıhi Çinin 
istiyorlar •• 

Harikulade bir 
Pehlivan 
Dev gibi kuvvetli Gecenin Yıldızı •• 

bir Cüce Yazan: irfan Göksel 

Japonyanın bu Fransa; 
hareketine ses çıkarmı

b ildir mi ş ! 
v 

yacagını 
Çinlilerin yeni zaferleri J apenyada nasıl karşılanıy0r ve 

hareketleri Avrupa devletlerini ürkütüyermu? .. 
Çin - Japon harbi Sarı nehrin beleri ise daha büsbütün bitme -

sedleri Çinlile rtarafmdan yıkı - miştir. Harbin Japonyadakı te • 
!arak her tarafı su bastıktan ve siratı ise gözden kaçmamaktadır. 
Japonlar için o o- fa. harbi de. Japonlar Çinde ellerin~ geçirdik. 
vam ettirmek çok çok zorlaştık • leri yerleri işleterek oradan ede _ 
tan sonra Avrupa gazeteleri U - cekleri istifadeyi d~ünmek su -
zakşark vukuatını bir kat daha retile beş senelik bir programın 
dikkatle takib etmeğe başladı. tatbikını göze almışlartlır. Lakin 

Yeni gelen Avrupa gezetelerin- Taymis muhabiri Japonlar Çinde 
de bu mevzu etrafında görülen ilerler, Çinliler de mütemadiyen 
yazıların 'bir hulasasını dünkü kaybetse bile Japonyanın kendi 
cSon Telgraf> ın bu sütunlarına milli huzur ve rahatıni tehlikeye 
geçmişt .. Japonların cenubi Çin- koymaksızın Çinde va-:acağı za _ 
de hakikaten bir harekette >U - feri nasıl hazmedebileceği şüphe. 
lunmaları ihtimali düşünü._ dur. li hır nokta olduğunu söylüyor. 
sun, yeni gelen İngiliz gazeteler! Diğer taraftan Londrada çıkan 
arasında Taymisin Tokyodaki Deyli Ekspres gazetesini•ı Hong 
muhabirinin yazıları ihmal edi - Kong'daki muhabiri ~e Sarı nch. 
lir gibi değildir. Muhab!rın yaz- rin taşması etrafında öğrendiği 
dığına göre Sarı nehrin sedlerı yeni malumatı gazete.;•ııe bildı _ 
yıkılarak ortalığı su bastıktan rırken bunun vahameti asıl ağus. 
sonra Japon payıtahtmda göze tos geldiği zaman görüleceğ in . ya. 
çarpan hal şu 'llmuştur· Herkes zıyor . Ağustos ortasınd .1 orada 
bunun Japon ordusu için fena ne- yağmur mevsimi gelince sular d ~ -
ıce er verecegını uşunere < Dc\'anu 7 i:ıd sahifcmııd• 

Teksas eyaletinde, Hüston'da 
Jozef Greeniştayn adlı kısa boy. 
lu, çelimsiz, fakat dev gibi kuv -
vem bir adam vardır. 

12 ton ağırlığında bir yükü, zın
cirlerle bağlı saçlarlle çeker. ye.. 
rinden oynatır. Hilkatin bir gari. 
besi olan bu adam, fevkalbeşer 

bir kuvvete malfk ve er. ağır iş

lere, actlara mütehammildir. 
Jozef Greeniştayn, 20 santimet

re uzunluğunda bir çivinin tepe
sine bir paçavra parçası sarar ve 
yalnız yumruğunun kuvvetile çi. 
viyi 1 santimetre kalınhğında bir 
kaç madeni tabakaya veyahut 8 
santimetre kalınlığında bir meşe 
tahtasına köküne kadar batırır. 

Sonra bu çiviyi dişlerile çeker, çı. 
karır. Zira dişleri kerpeten gibi 
kuvvetlidir. Bu pehliv•n, şiklet, 

yani sakız çiğnemekten çok hoş.. 
!anır. Fakat, çiğnediği sakız, bil
diğimiz sakızlardan değildir. Çe
liktendir. 7 milimetre kalınlığın. 
da bir çelik demiri dişleri arasın. 
da çiğneyerek parçalar. 
Göğsünün üstüne konulan bir 

iskele üzerinde karısını, on çocu. 
ğunu ve bütün ailesini, yani aşa
ğı yukarı bir ton yükü bir çeyrek 
saat taşır. Bu şayanı hayret adam 
günde yalnız iki defa yemek yer. 
Yediği de haşlanmış sebzeden iba
rettir. 

Uzun çiviler üstüne vatarak 1 
tonluk yükil 1 çeyrek saat göğsü. 
nün üzerinde tuttuğu halde çivi. 
!er vücudüne batmaz, kan da çık. 
maz. Bu adama «Asri Her~~Ül• de
mek doğru olmaz mı? .. 

Akşam:ıı Kız•llığı onlara, günah.. ı 
hın ilk pusesini içirmişti. 
Gö1c yüzünde ışıldayan ay, denize 
yaldızlı mJoşlar işleyordu. 
Mehtaplı bir yaz gecesi... 
Sandal hafif hafif Kalamış Jro.. 

yunun berrak sularında ilerliyor. 
Genç kızın, sevgi ışıklariyle al

evlenen koyu yeşil gözleri, ipek 
sarısı saçları, gecenin tabi ziyasiy
le daha parlayor, çehresi güzellik 
ilahlarını andırıyor. ı 

Etraftaki köşklerden, perde per
de yükselen çılgın kahkahalar; ruh 
!ara derin bir haz veriyor. Belvü 
ve Moda gazinolarından gelen caz 
sesleri, suların sessizliğini tatlı 

nağmelere bulandırıyor. 

Bu arada, genç kız nişanlısına 
sesleniyor: 

- Cihat! ... 

- Ne var yavrucuğum? .. Söyle!. 
- Moda burnuna gidelim ... 

Sandal yavaş yavaş ilerliyor ... 
Cihat kürekleri bırakıyor, Ve. 

dianın yanına yerleşiyor. Gözler, 
kollar bi~birini buluyor. Birleşen 
kızgın, ateşli dudaklar aşk şara -
bına, yudum yudum kanmıya ça
lışıyor! .. 

Sonra .. Dudaklardan dökülen, 
bir musıki nağmesi, hafif bir fı • 
sıltı, iki kelime: 

- Cihat! ... 
- Vedia! .. 

Ve .. gene, ateşli busenin sar -
hoşluğile, sessizce bu ıcH sevdanın 
içinde kendi kendine ilerliyen aşk 
sandalı ... 

t . 1 - · · d - ·· ı en. Su~ov harekatını idare eden Çinli ı 
dişeye dalmıştır. Bun:ı brşı J.1. kumandan Li Çin - Jen 
pon gazetelri de olan ~eyi küçük bir gazeteci ile =========================================== 
göstererek hallan bu endişesini kıimetibüsbütünbirtarafaatmak Dı.kkat edı·nı·z ·' 

Terin faydası nıı, yoksa zararı mı vardır? 

hafifletmeğe çalışmaktadır. Orta. niyetinde değildir. 
lığı su basmakla bunun neticesi Çin harbninin Japonyadaki te-
olarak Japonların artık 0 sahada sirlerini, en ziyade iktısadl neti -
kımıldanamaz bir hale ~eldikle - celerni gözönüne getirmek lazım 
rini söylemek doğru değtldir. Fa- gelince şunlar öğreniliyor: Bazı 
kat bu öyle bir hadise •ılmu~tur ki şeylerin fiatı arttıkça artmış yüzde 
Japon erkanıharbiyesi işin için. 12 yükselml;jtir. Harbin başlaması, 
den nasıl çıkılacağını derin derin uzaması, birçok kimselerin as -
düşünmek vaziyetindedir. Japon. kere gitmesi üzerine sanayide, ti. 
!arla uğraşan Çin ordl•su Sarı carette ve ziraatte çalısan!ar azaL 
Nehrin böyle sedleri yıkılarak her mıştır. Buna.bakarak istikbal için 
tarafı istila etmesi üzerine geniş bir hüküm vermek kab ederse 

Bilhassa ayaklarınızın ter
lemesi tehlikeli olabilir. 

Sirkeci garı •.. 
Bir sonba.!ıar gününün saba -

hında epey kalabalık. Karşılayıcı 
ve uğurlayanlarla dolu. 

Vedia ve Cihat! .. 

Vedia tahsile giden CUıadı ge.. 

' 

zaklaştırıyor. Hasretin, birbirini 
daha bağlıyacak olan iki sevgiJiyı 
ayırıyor ... 

Cihat, tahsilde bulunduğu (. .. .) 
nın ( ...... ) üniversitesinden pan -
slyonuna döndüğü vakit, odasın • 

bir nefes alacaktır. fü.ılas1 S:ırı şuna varılıyor: Çindeki harb baş-
nehr;n etrafı kaplıyan sular: ç;n. !ayalı bir sene oldu. Bunun neti - Şık kadınlar, yazın sıcaklar bas.. 

tı mı terden şikayet ederler. B;ın. 
da"hakları vardır. Çünkü terleyin. 
ce makyajları bozuluyor, roblnrı 
lekelenir ... Bu, hakikaten pek çir. 
kin görülür. 

delerle zehirlenerek ölmüş! 
Sandal, Kalamış koyunun berrak sulannde. flerllyor ... 

Japon harbinde bir tarafın lehine, celeri duyulmaktadır. Daha bir 
bir tarafın aleyhine bir rol oynı- sene geçerse vaziyet dahı fena o. 
yacak demek oluyor. Jacaktır. Fakat İngiliz muhabiri. 

Japon Hariciye Nazı,·ı General nin dediğine göre Japonyar.ın de. 
Usak'in Taymis muhab>ı~ ni ka - r··• ne göre Japonyanın dahildeki 
bul ederek Çin orduları başku - " ";yetinin fena olmasın1 rağmen 
mandanı Çıınkayşek ile Japin hiı- ' • r-Je daha ziyade gayret gös -
k ' m• ' i arasında bir müzakerenin •si de devam edecektir. 
açılması meselesine temas etmiş - \. aziyet müşküldür. Bunu sak-
tir Şayam dikkat olan bir key - 1 lamağa lüzum görülmüyor. An _ 

fıyet vardır: Şimdiye kadar Tok- cak Japonların daha çalışacakları 
yd:ıki saliıhiyet•ar devlet adam. uğraşacakları anla~ılmaktadır. Bir 
!arı Çankayşey ile konu.ıulamıya. senedenberi deva meden harbin 

coğır'-. çünkü Çin hüktımetini ta. 
nıınad:klarını söylüyorbrdır Fa
kat ı:;Qçenlerde yapılan değ'şıklik 

net ce sı Ilarıci ·e Nezaretın~ ge
tirı !D ' Ş olan generalin i.ngiliz mu. 

hab iri e söyled'ğ " nden anlaşılı -

yoı ki Çankayşek He müz3kereyc 

; ·ışmek ihtımallerini Tokyo hü-

neticesinde Japonların Çinde eline 
geçen arazi, takib edilen gayeler~ 
nisbetle pek küçük sayılmaktadır. 

İngiliz gazetecinin hasbın3 gö. 
re Japonların Çinde ele geçirmiş 

oldukları demiryolu sahası 6,000 _ 

7,000 kilometre dahilindedir. Bu 
sahada Çinlilerin çete muharc -

far'< var. O, gecelerinde sebeb yokken bunalır, 

•b .. , yokken mihnet seli damarların~ boşanır, se. 
t,,b ) •Jı<~cn ıztırab çıbanı ruhuna deşi!ir, sebeb yok. 
l..:v kanı zehırlenır ve kurtulmak iç:n sabahın kuj
la m terenmimüne 5.şık şafağını b~kler. Halbuki, 
,bu gece öyle m,?. Sebeb var Sebeb apaşikir 
· Bir- Ferhundeden ayrı~ış. 

İki: Gazetedeki kızgınlık. 
Üç: Bir prangebcnd gibi hürr!yetini kaybetmek 

:n bu salona kapanmak'. 

Ter, güzelliğe mani midir? Teri 
muhafaza etmeli mi, yoksa kes. 
meye mi çalışmalı? ... 

Bu pek mühim bir meseledir. 
Ve ciddi tetltike değer ... 

İlk evvel, fizyolojistler'le bera. 
her şuru söyliyelim ki terlemenin 
vücude faidesi vardır. Vücutde 
bulunan muzır şeyler ter vasıta. 
sile harice çıkar. 
Verniğe boyanan tavşanın hl. 

kayesini belki bilirsiniz. Bunu kı. 
saca anlatalım: 

Bazı alimler, terin faıdes!ni is. 
pat için bir tavşan yavrusunun 
tüylerini traş etmişler ve üzerine 
koyu bir vernik sürmüşler 

Az mı"Fakat hepsinden çok Ferhundedir. Ay. 
rılışını düşünüyor: Ferhunde ile kavga mı ettiler?. 
hayır Ferhunde kendisini başka kadınla sevişir • 
ıı:en mı yakaladı? Hayır. Ferhundeye ne yaptı, ne 
dedi'' Hiç' Fena bir tesadüf, fena bir intıba, ne olup 
ne bıttiği nı anlatamamak, anlaşılmamazlık değil mi? 
Evet' O halde: 

No.30 

Feı hu~d .. ıie tekrar buluşmak, ona her şeyi an
latm2k, gayr müsaid bir sahne karşısında sahib ol. 
, .. , ıı r i<'deri tashih ettirmek kabil değil mi? Ça -
resi var mı, ,yok mu? .• 

Ya var, ya yok? .. 
Tahrır müdürune kızıyor: Gün?üz aldığı işlerde 

bı ta eks;k kaldı mı? .. Hayır. Yazısında bir kusur 
vor mıydı? lfoyır. Havad "!erinde bir baştan savma. 
!ık , .•• ~ ıvdı" Havır Vazifesini bitirmem. added.
[eL f r mıvd " Havı• Se:ıekrdenberi çalıştığı. bu ga
ıe \:' , a~ l:l ı ,.ıı , mthl11rü. de. 5.mirı de, ark 1daşları 
da. bi.ıt"n hc•kes Kcnd ~ n n:emr.ınmuydu? Evet! 

O halde Tahrir müdurü niçin bu kadar asabileşti? .. 
Kendisi bir bezirgana satılan köle midir? Durma -
dan, di.'llenmeden, hiç bir hak ve menfaat gözetmP.. 
den, say min yüzde onu bile kendıne verilmeden 
hep b<iy!e ç~lışıp gidecek midir? Değil ki, böyl işi

ni bitirdiği bir zamanda, elinde işi varken bile •A. 
man, mühim bir mesele çıktı. Hemen gitmeğe mec. 
burum .. • demek hakkını hiç bir gün bulamıyacak 

mı' . Hem, bu işin sinu ne? Ne kazandırıyor? Haydi 
clsun oısun da bir gün kendi de tahrir müdürünün 
yerine geçs:n. Yıpranmaktan, genç ya~ta ihtiya . la. 
maktan başka nesi olacak? Olacağı olacağı: Parası 

yok, tekaüdıyrsi yok, tazminatı yok, ibmi;, esi yok, 
istikbali yok bir genç ihtiyar değil m i?. Ş:.mdiden bu 
işten ayrılmak, daka müs·it bir istikbal vadeden bir 
işe buslamak kabil mi? .. 

·imete çerliyor: Bu kadını ~ev yor mu? 'Hayır. 

Zavallı hayvan biraza sonra, vü. 

cuttan çıkamıyan bazı semai mad. 

~tem izzet 

Sonra, terlemeyen adamların 

cildleri kuru, çizgili ve buruşuk 
olur. 

• 
. TERE KARŞI NE YAPMALI? .... 

Çok terliyenlere muzadi taaffün 
ve güzel kokulu bir pudra formü. 
lü veriyoruz: 

Poudre d'iris 
• de Violette 
• d'eucalyptus 

Bois de sedre 
Ta le 
Amidon de riz 
Ve yahut sadece: 

20 G. 
20 • 
5 • 
10 • 

20 • 
10 • 

Oxyde de zinc 10 G, 
Tale 10 • 
Tanin 1 c 
Bu pudraları teneke bir kutu 

içerisine koymalı, serin bir yerde 

(Devamı 7 inci sıhifemizde) 

çiriyor. 
( ...... ) kalkacak olan tren hazır

ıl.ır. Hareketine 1bır s"" t·' yakın 

zaman var . 
Ah! Şu dakikalar, onları uzak. 

!aştıracak dakikalar, o kadar ça. 
buk geçiyor ki!. . 

Kampana çalıyor. İkisi de acı 
bir rüyadan uyandı. Düdük sesi 
boğuk bir feryad gibi inledi. CL 
hat .. Yavaşça ilerliyen trenin pen
ceresinde. 

İki uçuk benizden kopan, iki 
uçuk kelime: 

- Vedia! .. 
- Cihat!.. 
Ve .. genç kızın solgun çehresin

deki, koyu yeşil gözlerinin kay -
nağından ayrılan, kirpiklerinde 
titreşen iki elmas parçası .. 

???!!!..Tren görünmüyor, cana .. 
var çığlığı işitilmiyor. İkı kalbi u. 

rikmiş parasına dayayıp yatmak mümkün olmaz mı? 
Ya olur, ya olmaz?. 
İşte, Refikin avuçları içine gömülüp düşünen 

başının içi. Sayısız sualler, cevahlar; sürü sürü 
izahlar, fikirler, hisler, tereddüdler. Yalnız, düşün. 
:eferinin'her yeni safhasının en sonundaki: 

- Ya var, ya yok!.. 
Ya kabil, ya değil? .. 

Ya olur, ya olmaz! .. 

Kendı mı buldu, kendi mi tanıştı, görüştü? Hayır. 

Şimd:ye kadar bununla evlenmeyi de düşündü mü? 
Hayır. Niçin Nimetın bu kadar şedid, delicesine 
tazyik ve takibine maruz kalıyor? Belli değil. Sevi. 
liyor mu? Evet. Hem de çılgıncasına! Bu kadın Re. 
fikle evlenebiimesl için her fedakarlığı göze aldıra. 
bilir mi? Evet! Hatta kaç defa da söyledi değil mi? 
Yeni bir fikir. Haleti ruhiyenin sevki. O halde: 

Lar olmasa. O zaman ferahlıyacak, düşün _ 
mekten kurtulacak, başını doğrultacak karar sahibi 
olacak. Halbuki, zihninin içi mahşer yeri gibi. Ka. 
rar vermenin imkanı yok. Kararsızsık: Yesi artı. 

rıyor, ıztırabı fışkırıyor, kalbin tazyikini çoğaltıyor, 
haleti ruhiyenin dolu dizgin mütemadiyen bozul. 
masını teşvik ediyor ve ... bu sükfuı, elem, düşünce 
hali Nimeti de boyuna &inirlendiriyor: 

Oof Refik.. Can sıktın vallahi .. 
Hiddetin yavaş yavaş tezahürü biriken arzu.. 

!arın galeyanı: 

- Gazttrcılikte çalışarak kazanmanın, zengin 
olmanın, büyük sermaye edinmenin imkanı yok
tur. Para bıriktirebilen kaç tahrir amelesi göste -
rilebilir?. Bir irgad biriktırebilir Fakat, bir muhar

rir ash Bu kadınla evlenmek, onun bütün bu ser. 
vel.ne, ihtiş:.ımına ortak olmak, yer yüzünde gam. 
sız kas:ıvetsiı kalıııak nasıl olur? Böyle tahrir mü. 
dürünün, şunun bunun sözlerini dinlemektense yiyip 
iç;,p utu.mak, sırtını kad•nın apartımanlarına, bi.. 

-- Haydi doğrult başını ... 
Ve başını tepe saçlarından tutup çekiş avuçla. 

rından ayırış. 

- Ne düşünüyorsun böylı:?. 
- Vallahi bir şey değil. Çok yorgunum da bi.. 

raz !{afami dinlendiriyorum. 
- Kandır kandırabilirsen bakalım!.. 

- Cidden öyle. Bugün çok yoruldum. 
(Devamı var) 

daki çalışma masasının üzerınde, 
İs ve 

tanbuldan gelen mecmua f 
gazeteler arasında, bir de teıgr3d' 
buldu. Göutepedeki teyzesinden " 
cÖğlum Cihat.. 
Vedia biraz hastadır. Tclaşsıı 

İstanbula dönmeni bekliyoruz. 
Teyzen Neyyire.• 

Cihat, içinde uyanan bu yeni a
cının, gizli bir ağrı, kanayan bır 
yara gibi sızladığını hissetti. 

Belki.. buna sebeb, Vediaya k~r· 
şı olan sonsuz sevgisinin tczahıl" 
rüydü. Telgraf elinden düştU· 
Çehresi yeis ve kederden sarar • 
mıştı. Ne yapabilirdi??! EJindell 
ne gelirdi! Hiç bir şey!. Iztırabı. 
onu lbir yerde tutmuyordu. .. ?l 

Acaba?! .. Vedia ölmüş müydu,'· 
Yaşıyor muydu!.. Kim bilir?;·" 
İstanbula gelen ilk tren c, 

( ...... ) dan ayrıldı. Korku ve u • 
mid içerisinde dönüyordu. Şiıll .• 
di!.. Saatler, dakikalar sanki jlcı· 
!emiyordu!... • 

Cihat Vediayı ağır hasta, ya . 
nesı 

takta buldu. Başucunda an 
ağlıyordu. Ateşler içinde kıvr~ 
nan hasta, sayıklıyor: • 

k!ll"" - Cihat gitme! .. Beni hıra !< 
Diye yalvarıyordu. Genç erk~ 

nişanlısına yaklaştı. Göıleri ya§ ı , 
ıztırab dolı.ı bir sesle, titrek dıl ' 

dakları mırıldandı: ~ııtı 
- Hayır .. Seni bırakmıyaca,, 

Vedia. Ölünciye kadar ... 
Hatıra defterinden: . 

5 7 l\'iscın 93 

Bugün arkadaşım Cihata. j\1o<P 
k·-ıerı• 

iskelesinde rastladım. Aya, u_ .di· 
biraz konuştuk. Çok neş elı) . 

. fğiJll• 
Vedianın tamamile ıy;leş '. ~r) • 

(Devamı 7 inci &ahifeıtUZ 

-ı 

Yarın 

• • 
lf"HAKIN 1-' .... 
B AUA SI --Yaıan: FiLE 

1Lg•0 io 
bu sütunlarda F 

hikayesini okııyıınuı. 
71 



RI TER EZ 
Bir analık muhabbet ve 

.. . . 
J mperatorıçenın 
şefkati bu de;-ecegi bulur mu? 

-~r a t .-lı· vak' ayi-bugiine kadar saylafarı 1 

_ ~ rasında büyük bir titizlikle sa~~m~~~~~~--l 

1 

İmparatoriç~ aldırmad .. Keme
rine asılı kesed~n bir altın çıkar. 
dı. Dilencinin avucuna koydu. 

Dilenci kadın çılgın bır kahka
ha salıverdi: 

- Ah! Altın., İşte verebilece _ 
ğiniz ancak bu ... Kocam sonmu -
harebed eöldü. Evimden dışan 

attılar. Kimsesiz, sokaklarda kal
dım. Bir altın!.. Bununla ne ya _ 
pabilirim... Çocuğum açlıktan 
hastalandı. Bununla kendisini 
kurtarabilir miyim? .. 

Dedi. Göğsünde&:i örtüyü kal
dırdı. Sol kolunu:ı üzerinde, bir
kaç aylık minbıınicik, cılız, zayıf 
bir çoouk vardı. 

- Sütüm kalmadı, anlıyor mu_ 
o;unuz, 'Yavruına ve!·ecek sütüm 

(Devaın ı 6 ıncı sahifemizde) 

5 - S O N T E L G R A l'' - :3 O Hanran l 9:rn 

Birta18!_1!1_es'elesij aç IF A en A 
Siyasi fikirleri imti. I ------.--...------=aı ___ _ 
:;:~~:=:;!:c:i• i irr ha_z_i_n_e_v_e __ ii_ç-=- gemi 
Beyrut mahkemesinde pek ga. M l h 

ri~ bir dava görülmektedir. Er - ilgar ar için arcanan mil garları hesaba 
kek Suriye eşrafından bir Arab, k / 
zevcesigençbirTür'kkadını.Pek atmıgan arın l{Qgeleri nedir? 
rahat geçinip gidiyorlar. 

Günün biııinde Sancak meselesi 
çıkıyor. Karı koca arasında şid

d&tli münakaşalar başlıyor. Er _ 
kek, Sencağın Suriye himayesin
de, kadın da Tüclc idaresinde bu. 
lunması taraftarı. Her ikisi de 
fikrinde musir. Nihayet ayrılma -
ğa karar veriyorlar. Mahkemeye 
müraeoaat ediyorlar. 

HAYATLARINl TEHLiKEYE KOYAN iNSANLA~ 

Balta ile idam 
Berliıı,de, balta ile üç kişi idam 

olunırnuştur. 

Bunlardan birisi Hanrih Mezdir, 

Casusluk yaptığı, diğerleri de •

dam öldürdükleri için kafaları 

balta ile kesilmiştir. 

- Dünkü sayımızdan d~vam -
Anglo Dutch Diving and Sal -

vage kumpanyası bunun aksini 
iddia ediyor. Florançiya'nın bat. 
tığını, ve gemide bulıman hazi -
nenin 15 milyon liradan, yarni 2 
buçuk milyar frankt3n fazla ol
duğunu söylüyor. 

Bu kumpanya, gemiyi yüzdür_ 
miye karar vermiştir. Yaknda işe 
başlıyacaktır. Çalışm3nın tarzına 

zına dair büyük bir ketumiyet 
muhafaza olunmaktadır. 

Holandalı bir mühendis tara -
fından yeni icad olunan bir alet 
vasıtasile denize inecek dalgıç 

tarın bu hazineyi çıkaracakları 

muhakkak addolunuyor 

TELEM.-\K 
1790 ... Fransada müthiş bir lh

t!lal var. Büyük bir kin va idea
lizm rüzgarı esiyor. ZenJPıı ve •
sil aileler mem~tt&I ı.aclYor, 

- Müsterih olunuz, madam .• 
Yarım saat daha .. hep kurtulaca. 
ğız ... 

Firariler, uzakla~aıı Fransa sa.. 
hillerine yeisle bakıyorlar. 

Birdenbire kapt•m yerindei fır· 

imparatoriçe, kir[i paçavralara sarılı yavrucuğu ığrcnmeden, tik.. 
ıinmeden kuca.ğına aldı, yolun kenarındaki sıralard..ın birine o -

turdu, emzirmeğe başladı 

Heyecanlı bir aşk macerası 

- Jozef!.. Küçük afacan ... Ya
~a.ş koş biraz ... Düşcceksın. 
Arşidük J ozef, yenı yürümeğe 

baxlayan bir çocuk hevesile a -
Yakiarının ucuna basarak koşmı
Ya çalışıyordu 
! Arkasından ~nası, Avusturya 
llıparatoriçesi ve Macaristan 

ltraliçesi Mari Terez, kollarını u. 
ıatarak koşuyordu. Yavrusunun 
Yiirümr · 1şlamasından mem -
~ttn ol berabt>r düşüp bir 
Yeri im ·sinden de korkuyor-
du.. 

Mari Terez, çok sıkıntı çekmiş. 
ti. Fakat krallığı ,;ukuttan kur -
larmıya muvaffaı< olmuştu. Kol
l<lı'ını açmış, millettni biıyük bir 
lefkatle bağrına bastırmış ve 
~endini sevdirmi 'jtı. Şimdi artık 

1 

b.iitün muhabbetini, bütün şefka
lıni yavrusuna hasredebilirdi. 
Çocuğu yabladı. Miniminicik 

!linde ntuttu. Berabe rdolaşmıya 
başladı. 
İmyaratoriçe mülıim bir icti -

ltıaa riyasetten geliyordu Mil -
Yonıarca adamın hayatı mevzu 

bahs o!mll§, acı sözler teati edil -
mişti. Çok asabi idi, sükiınete ih
tiyacı vardı. 

Yohın köşesini dönünce bir ka. 
dınla karşılaştı ve irkildi. Halbu. 
ki herkesin bahçeye gırip gezme. 
si müsaadesini bizzat kendisı ver
mşti. Bahçeye gelenler, İmpara. 
toriçelerile karşılaşmak ıhtimali
ni düşünüyorlar, fakir de olsalar 
yine en yeni, en temız roblarını 

giyip geliyorlardı. 
Bu kadın ise, e3ki, parça parça 

bir ro bgiymişti. Ayaklarında da 
kocaman erk.ek kunduraları var. 
dı. Saçları karmakarışık, yüzü ve 
gözü kir üçnde idi. 

Mari Terez, çok iyi kalbli bir 
kadın olmakla beraber bu acayb 
mahlUkun bahçeye gırmcsine 

müsaade olunma;;ına kızdı. Hakkı 
da vardı. Çünkiı küçük Jozef, bu
nu görünce korkmu~, anasınııı L 
pekli etekliğinin kırmaları arası
na saklanmak tstemiştı. 

Kadın, zayıf ellerini uzattı, bo
ğuk bir sesle: 

- Sadaka! .. 

Doroti Lamur -----"""' ___ , 
l'".,.arı çıplak film 

çevirmiyecek 
Buna sebeb sevgilisinin kıskançlığı 

<'ma aceba dGğru mu ? 

. . 
ımış 

Holivudda gun geçmc3 ki yıl -
dızıara aid bir dedikodu çıkmasın. 

Günün dedi ve kodularına sc
beb de güzel yıldızl:ırdan Doroti 
l.amw"dur. 

Doroti, şimdiye kajar çev<diği 
filmlerin ekserısinde yarı çıpbk 
toııer yapırnrdu. Bu suretle çok 

•( alkış kazanıyordu. 
~ . Güzel yıldız, bundan böyle kat. 

\ 1Yen yarı çıplak rol k~bul ctmi -
Yeceğini söylemi~tir. Dedi ve ko
<iunun sebebi de budur. Fransada 
her şey şarkı ile l)ittiği gibi Arı\e. 
tikada da aşkla biter. Doroti'nin 
bu kararı vermcoine sebeb, sev -
!\!isinin kıskançlığı olduğu iddia 
etliliyor. Acaba doğru mu? .. 

DENİS BOSK 
\ •Serviler altında Cemile• fiL 

llıini çevirmek için Süriyeye gi_ ı 
~i.Yor. 

Vaktile genç ve çrık güzel bir 
kıı vardı. tmtihanla'.-ını muvaf -
1~kıyetle verm"k iç:n gece ve 

ij
g\\ndüz çalışı vordu. 

u çalışması. ~ahadetııame alıp 

! 
al\ime olmak arzusundan ileri 

elrniyordu. O, tahsilini bir an 
'ive[ bitirmek, mektebe gitmek

~ 1en kurtulmak istiyordu. 
\Babası ve anası maruf birer ko

edi artisti idi. Kendi.>i de artist 
01 rnak istiyordu. 

KONSERVATUVARDA 

tı"nsk Bosk parlak bir imtihan 

verdi, ve derhal konservatuvara 
girdi. 

Derslerine çalışıyor, ayni za. 
manda Belçikada, Midi'de bazı 

piyeslerde roller alıyordu. Fakat 
bu, bir başlangıçtan ibaretti. He. 
nüz tiyatroya mı, sinemaya mı 
intisab edeceğini bilmiyordu. Tt?
sadüf kendisine yardım etti. 

SİNEMA 

Bir sene sonra, «47 numaralı 

koltuk- filminde küçük bir rol 
teklif olundu. Denis. teklifi kabul 
ve konservatöru te;ketti. Facia 

lDevanu 1 inci de) 

Koca il 
ile üç 
tikten 

bir 
sene 

sonra 

kadın 
• 

sevış .. 

kadı· 

na posta ile b~ r pa

ket çıkolata geliyor 

genç bir delikanll 
Bu aşk macera
sının ilkgünler
deki heyecanı 

bu kadını 
çı ld ırtmıştı 

Güzel· bir kadın malıkeınede 

şöyle diyor: 
- Bu yaşta bır oğlıım olacak 

kadar ben de yaşlıyım. 
Ingiliz gazetelerinde okundu _ 

ğuna göre İngilterede Brovdon 
mahkemesinin meşgul olduğu bir 
muhakeme görülürken bwm söy_ 
!iyen kadın, üç senedenberi genç 
bir delikanlı se.vmektedir. Kadı _ 
ııın adı Ojeni Greg'dir. Kocalı bir 
kadındır. Diğer taraftan da yaşı 
elliyi geçkin Anni Baryer isminde 
bir kadın bulunuyor ki bu da 
bahsi geçen delikanlının annesidir. 

Müddeiumumi davayı teşrih e
derken şöyle anlatmıştır: 

- Mayısın 7 inci günü postacı 
gelerek Ojeni Greğ'in evine ufak 
bir paket bırakmıştır. Paket açıl
dığı zaman içinden bir çikolata 
kutusu çıkmıştır. Kutudan çı _ 
kan bir kağıdda da şöyle yazılı _ 
yordu: •Sevgilerimle•. Akşam oL 
d uğu zaman kocası ve bir de ar -
kadaşı eve geldikleri zaman ba -
yan kendilerine çikolata yemek 
isteyip istemediklerini sormuştur. 
Evveıa kadın kutudan bir çikola_ 
ta alml§. ağzına atmış, fakat der. 
hal bunun acı bir şey olduğunu 

söylemiştir. Fakat hatmna başka 
bir şey gelmemiş, ikinci bir tane 
daha almıştır. Bu da öyle acı idi. 
Bunu bir üçüncü, nihayet bir dör
düncü takib etmiştir. Çikolatala
rın ortalarında kaymak konan 
yerde sert bir şey vardı. Biraz 
sonra kadın fenafaşmır>, hekim ça
ğırı lm"}tır. Kutuda kalan çikola_ 
lalar ledkik edilince bunların i_ 
çinde kaymak konan yerin açıla. 
rıtk; başka bir şey konduğu, sonra 
yine kapatıldığı anlaşılmıştır. Çi
kolataların içine konan maddenin 
permanganat dö potas olduğu an
laşılmıştır. 

Anti Barber tarafıııdan Oıeni 

Greke bir, kızına bir, kocasına da 
bir olmak üzere üç kartpostal gön
derilmiştir. Bu kartların yazısı i
le çikolata kutusunun üzerine ya. 
zıtmış olan «Sevgilerimle• keli -
mesinin yazıldığı yazının ayni o
lup olmadığı tedkik edilmiştir. An_ 
ti Barber ilk ifadesinde şöyle de_ 
mişti: 

- Ben böyle çikolata kutusuna 
dair bir şey bilmiyorum. Zaten, 
Ojeni Greg ile de aramız iyi de_ 
ğıldir Çün'kü benim oğlumla nşk 
macPrası geçirmektedir Aramız, 

bunda ndolayı açıldı Bana birta 
kım imzasız mektublar da yolla-

ıruştı. Bu nektublar da duruyor. 
Artık Ojeni Greg ile meşgul ola
cak ne vaktim var, ne de ona Çi

kolata para sarfetmeyi düşünü
yorum. 

Çikolata kutusuna yazılmış o- . 
lan «Sevgilerimle, sözünün ya -
nında bir de isim vardır: Edit. bu 
isim kimindir? Anti Barberin asıl 
ismi Edil midir? Anti Barber ';;ıu_ 

nu kabul etmemektedir. 
Müddeiumumi davayı teşrih et. 

til<ıten sonra Ant Biarberin avu_ 
katı Ojeni Grege sualler sormıya 
başlamıştır: 

- Siz permanganat dö potas ne 
olduğunu bilir miydiniz? 

Hayır .. şimdi ilk defa bu mü• 
nasebetle işitiyorum. 

- Şimdiye kadar bıç intihara 
teşebbüs ettiğiniz oldu mu, yahut 
intihar edeceğinizi söy [ediniz mi? 

- Hayır .. şmdiye kadar birçok 
şey düşünmüş olabilırim. Fakat 
kendimi öldürmeyi hiç düşünme
dim. 

Bundan sonra kadın kendisinin 
yirmi senedenberi evli olduğunu, 
aslen Fransız bulundğunu ilave 
etmiş, ondan sonra Anti Darberin 
avukatı ile arasında şu sual ve 
cevablar olmuştur: 

- Şu son üç senedenberi Anti 
Barberin oğlu Norman Barber ile 
ahlaka mugayir bir entrika çevir. 
diğiniz do~ru mudur? 

- Bu suale cevab vermeğe 

mecbur muyum!. 
- Evet, mecbursunuz .. 
- O halde söylenen şey doğru-

dur. 

- Siz bu genç çocuk içın şid -
dctli bır ıhliras beslıyordunuz 

değil mi? 
- Biribirimizle ahbabdık! .. 
- Fakat şu son üç senedir bu 

,acuğun size ıişık olduğu doğru 

değil midir? 
- Madem ki öyle diyorsunuz, 

öyle olsun ... 
- Hayır, ben öyle demiyorum. 

Hakıkat böyle değil midir? 
- Evet öyledir .. 
- Fakat siz o çocuğun annesi 

olaca:k bir yaşta değil misiniz? 
- Evet, bu da besbellidir. Ben 

söyledim: Kocaya varalı yirmi 
sene oldu. 

- Çocuğun anasile babası artık 
ıbu maceraya bir niliayet vermek 
için ellerinden geldiği kadar ça
lışmadılar mı? 

- Annesıle aramız açılıncaya 

kadar ... 
- Çünkü siz bu kadının oğlu

na karşı çılgın bir aşk beslediğini, 
kadın buna razı olmuyordu. Siz 
de oğlunu sevdiğiniz için anasile 
darıldınız değil mi? 

- Hayır. Benim darılmak hu
yum yoktur. 

- Anti Barberden intikam al
mayı hiç düşünmediniz mi? 

- Asla, böyle bir şey hatırım
dan geçmedi. 

- Sevdiğiniz çocuğun muhab
betinize mani olmak istiyen an
nesinden intikam almak için siz 
böyle .br plan tertib etmiş olabi
lirsiniz: Kendi adresinize böyle 
bir paket çikolata göndertebilir
siniz. Çikolataların içine perman. 
ganat koyarak postaya verebilir
siniz. Sonra da bunu Antı Barbe. 
rin yolladığını, sizi zehirlemek 
istediğinı iddia edebilı'snr.. 

- Bu doğru değldir. 
- Sizin bu çocuğa olan aşkınız 

o kadar ateşlendi ki nihayet bu 
genci anası, babası zaptedemez 
oklu değil mi? .. 

-Evet, ikimızin aşkı da böyle 
şiddetli oldu. Karşılıklı idi. 

- Fakat yalnız bu aşkınız böy
le şiddetli olmakla kalmamış, 

belki de siz, her türlü utanma!< 
kaidelerine aykırı olarak hareket 
etmeğe başladınız. 

- Hayır, daima utanmayı mu
hafaza ettim. 

- Sizin bu kadına yazılmış ba. 
zı mektublarınız varmış. Bunlar. 
da kendinizin bu aşk yüzül)den 
her türlü utanmak duygularını 

da kaybettiğinizi yazıyormuşsu -
nuz 

- Hayır, öyle değil. O kadın da 

İşte; Okyanosların dbbindek:i servetleri çıkarmak için hayatını tehliye 
koyan bir dalgıç 

İngiltereye sığınmıya çalışıy.:ır. 
Normandiya açıklarında bir 

gemi, dalgalar üzerinde çalkala. 
nıyor. 

Bu, Telemak adlı gemide yüz
den fazla firari var. Tehlikeli 
mıntakadan uzaklaşmeyı hara -
retle bekliyor. Kaptan, köprünü 
üzerinde asabi asabi dolaşıyor. 

Genç bir kadın, iri gözlerini 
kaptana clikerek soruyor: 

- İnglltereye vasıl olabilecek 
miyiz?. 

Genç kadın soruyor: 
- Ne var, kaptan? .. 
- Hiç, hiç bir şey yok. .. 
Diyor, endişesini glzlemlye ça.. 

!ışıyor. Ufukta görünen lkJ gemL 
nln Telemak'a doğru geldiğini g!L. 
rüyor. A:z. sonra iki daha. Ta.marn 
dört gemi, peşlerinden taklb edi
yor. 

Telemak, sür'atini arttırmak Is.. 
tİy'Or Beyhud e. Gemiler, glıt4ıf.de 
yaklaşıyorlar. Nihayet geminin 

(Devamı 8 ncı sayfamızda) 

Burdurda güreş müsabakaları 
Geçen hafta Tefenni llçesind E 

tertib edilen müsabakalar 
çok parlak oldu 

. 
L.a:i;.: ... 

Memleketimlzln her •tarafında 
güreş ve pehlivanlığa karşı gös... 
terilen allika büyük ·bir hızla in. 
kişaf etmekte her hafta müteaddLt 
yerlerde güreş müsabakaları ya.. 
pılmaktadır. 

Ezcümle geçen hafta da Tefenni 
ilçesınde önemli pehlivan güreş. 
!eri yapılmıştır. 

Bu hususta mahallinden şu iza_ 
hat verilmektedir: 
Güreş H.P. ve H. E. menfaatine 

tertip edilmişti. 

Bir Bulgar pehlivanı ve Dinarlı 

benim başıma geldiği gibi bir aş. 
ka tutulmuştu. Onu kurtarmak i. 
çin kendisine bazı şeyler yazmak 
istedim. 

- Bu çocuğu sevdiği nız son iiç 
sene zarfında onunla bazı yerlere 
giderek onun !karısı gibi yaşadı

ğınız doğru mudur? 

- Bunu beraber yaşamak diye 
tarif etmek yanlış olur. Beraber 

bazı yerlere gittik, eve! .. 

Bundan sonra kadının genç i'ı-

Mehmet, Afyonlu Yarım diinya 
Süleyman, Cemal ve Ethem gibr 
ünlü Türk pelılivanl 'ı ıı bulun. 
duğu bu güreşler çok ı liıkalı ol. 
muştur. 

Yalnız yağlı güreş olduğundan 

Dinarlı Mehmet ve Cemal pelıl ,_ 
vanlar seyirci kalmışlar, güreş• 

dahil olmamışlardır. 
Pehlivanların başı kazanmak 

için candan uğraşanları neticesin_ 
de Afyonlu Yarım dünya Süley. 
man üstün çıkmıştır. 

Kemal Suden 
----- __, 

şıkına yazdığı mektublar okun. 
muştur. Bunlardan biri 935 Hazi_ 
ranında yazılmıştı. •Sevgllım, 

hafta tatilinde biribirlmlzlc ge -
çirdiğimiz aşk ve muhabbe: için 
sana teşekkür etmeme !lllisaade 

et. Çok mükemmel bir zaman ge

çirdik». Diğer bir mektubda da 
şöyle deniyordu: •Senden gelen 

o son derece sevimli mektubu 
şimdi aldım. Senin kollarının 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 
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Bo1nbardımanlardan 
mes'ul Almanya mı? 

( J iner •'>ld 1. de ım ) 

de bulunmasını talcb •tmek, 1'J -
kikaten mümkun <.! ğildir 

Frankistlerd•n isteni 'Cl'k olan 
bu feragatin mukabili ancak mu
har;blik sıfatının tını"lm&s· ola -
bılir. 

ön gazetesinde Tabm şoyl~ 

yazıyor: 

Ivmt Ciano bombard ımanldrı 
menetmek istediğı takdirdz daha 
yukan çıkmasını ve Berlin hüku
meti nezdınde müdahakd bu -
Jmımasmı Lord Pört'e ima etm'ş
tır 

Almanyayı itham etmek ıçın 

işin ~inden sıyrıl'llak istiyen İ -
talyanın bu hareketı, İr.gilterenin 
tl'veccühünii muhafa1a etmeğe 

matuf alelade bir mane,.,.a mıdır? 
Filvaki İtalya, dün akşam Lon -

dr -' hı.a fcdakarlıkl::rda bu -
lun"Tlıyacağını tek~ar eti rmiş ol

makla beraber, İngılterenın ken -
disine ikrazatta J:.u' unacağına, 

Franko'nun muhariblik sıfatını 
tanıyacağına, itJafnameyi tatbik 

edeceğın<' ilfıh_ dair kat'ı temi 
nat v<"rmesi şartile 10,000 gönül
lü>iinü geri çekm ğ amade bu -
lunmaktadır 

. . İTALYANlN KARARI 
Londra 30 (Son Te<grafı - İtal

ya, İspanyadakı harbi hıra!' evvel 
kat'i bır nttkeye bağiıyacak ye
nı ve fevkalıide tt>db'r•t!r<nlmıya 
k .. rar verm ştir. 

Bu kararın en muhim sebebi 

İtalya - İngiltere ,tiJ:\!ının biran 
önce tatbik mPvki ne konulma -
sıdır 

Şükrü Kaya memleket Refik Halid 
içinde bir tedkik Geliyor 
Seyahati. yapacak (Birinci ~ahifeden devam) 

tarafından kanunun Meclise ve -
(Birinci ıahifedea devam) rildiğinden haberdar edilmiş bu • 

Dahiliye Vekaletinin kayma _ lundakları için büyük bir ıimid 
kamlar ve mülkiye memurlan içinde memlekete gelmek ıizere 
için hazırladığı yıllık t.ıyin ve be- hazırlanmış bekliyorlardı. Bu ü. 

midleri artık tahakkuk etmiş bu. 
eayiş kararnamcsı ".le ikmal edil-

lunmaktadır. 
miş olup pek yakında tasdiki ali- D" M ı· t k b l ed'l k un ecıse a u ıen a. 
ye arzedilecektir. Bu kararname 

ile ıark ve garb dare amirleri a
rasında bir hayli deği iklfkler ya
pılacaktır. 

Zehircilere 
Aman yok 

Aksarayda Sofular caddesinde 
69 numaralı evde oturar sabıkalı 

randevuculardan Meleğin eroin 

işile de uğraştığ1 haber alınmış, 
evinde yapılan ar&ştırmada 3 pa
ket eroin bulunarak rrusadere e

dilmiştır. Evde Melekten başka 

Ayten, Belkis, Rlfat, SalaJıattin ve 
Meleğin kızı Melahat, bulunarak 
hepsi gerek randevııculuktan ge
rekse eroincilikten suçlu görüle • 
rek tevkif edilmişlerdir. 

Diğer taraftan sabıkalı eroin sa
tıcılarından Kürd O:;man ile ka

nsı Saadetin evinde yapılan araş
tırmada 45 gram eroinle ayrıca 
bir paket eroin bulunmuştur. 

Bundan başka Patrik isimli şa
hısda da bir miktar afyon bulu

narak, arkadaşları olan Sarı Mus
tafa ve şoför Mustafa ile birlikte 
tevkil edilmişlerdi?'. 

Çalışma 
Saati 

(Birind ahifeden devam) 
Yarın •abahtan itibaren ,eh. 

rinıiıde d .. tatbik edilme.i mu. 
1-aner olan yaz çalışına saatinin 
Ankarada olduı{u gibi, . abah sa
at . eL: izdt'n on d;;rde kadar ol. 
ma.<ı çok muhtemeldir. Bu hu. 
"' tw bugün •aal 16,:!0 da kat'i 
bir karar ,-eriler~ktir. 

----· 
Başvekil 
Şehrimize 
Gelecek 
Başvekc Celal Bayarın önümüz 

ılek i gıirıierde <Phrimıze gf"lmesı 

b k enmekted'r. 

ÜÇ FACiA 
(:; in fi <ahıfemiıden devam) 

•t 'ın çev.r.y l;ı•. Kaptan, ka
< t '· imkanı olmadığını an. 

lı~ . <! 'il ç"vir ver Fransay• 

d<ınu)or. (";emidc bul. ... na ıa. de_ 
r :ı bır ) CI lÇlf'de 

Fransaya avdetm c1 aemek 
oıduğı.ınu bil yorla- Grnç kadın, 

kcıcas: ın kol'.arı a. ısında hıçkı. 

r ak ağl.y~ •. 

Bırkaç s:ıat ı: ç•vc· F•ansa >3-
hı. gôrünı.ıvo· Ahalı, •ahilc bi. 

rıkınlş, fırarileri.1 ~vdvt..ni sev -
re<! ytır 

(Devamı .-ar) 

nun Resmi Gazetede intişarından 
it.ibaren muteber olacaktır. 

Refik Halid şimd Suriyede bu. 
lunmaktadır. 

Rıza Tevfik Maveray Er -
dündedir. Alemdarcı Refi Cevad 
ve Antantcı Mehmro All Pariste 
bulunmaktadırlar. Bir kıs; yiiz. 
ellilikler de Yunanıstandı: Mısır. 
dadırlar. 

Şahsiyeti etrafında en çok de. 
dikodu ve neşriyat yapılan Refik 
Halid ile Riza Tevfik'in kanun 
mer'iyete girer girmn Türkiyey 
geleceklexl anl~ılmaktadır 

Mari Terez 
(5 ln<i '8bifeden de.-am) 

kalmadL .. 
İmparatoriçcmn goıler yaşla 

dolmuştu: 

- Vah! UIVillı 
Diye mın11andı, le:'. ra dcişıln

dü: 
cyarabbı! Bun'arı görecek ne 

fenalık yaptırn7 B.ı kadar b~d -
baht analann bıı'ımma<ı kabil ., 
mı ... , 

(Dış politikadarı devam) 

için büyük bir ka)·gı m"nuır teş. 
kil etmektedir. Fransa \'e inınıte. 
re, İtalyanın bu ada~ ı lıarbden 
sonra da elinde tutmak bti~ccc -
ğ-inden korkmakta idiler. Bina • 
enaleyh İngiltere, 1937 ikinci ka. 
nunımda Akdeniz •tatiiko>untın 

muhafaza-. için İtalya ile bir 
•geutlemens agreement• yaparken 
bunu dii. ündüğii gibi, son İngiliz. 
İtalyan itil.iifının esaslaruıdan bL 
rini de Balear adalarının en hem. 
nıiJetlisi olan bu l\lajorka adası 
te~kil etmektedir. İspanya hükii -
metinin bu adayı bombardıman 

etmek için sa~urduj;"lı tehdid kar. 
5ı<ında İtaly•. bunu kendi toprak. 
larına karst yapılmıs bir tetavüz 
t"liikki edeceğini bildirmiştir. İşte 
İoı;panya ıne-sele. inin nle\·lcnmesine 

seb•b olan hidi. e hudur. İngiliz. 
Jer \."{' Fransızlar su suali son1)·or .. 
lar: 

lajorka İtalya toprağı mıdır 
ki buranın bombardımanı İtalya. 
Ja kar~ı ~·apılmı~ hir tf'ca,·üz te· 
lı\kki •dilsin:' 

Acaba \'azi~·t>t nt>dir? italJanın 
l\lajorka gibi stratpjik ehemmi • 
~eti haiz bir adaya "'hib olmak is. 
tediı{ine 'üphe ~-oktur Fakat bö~-
le bir le~ebbiis kendisini İngiltere 
v(. Fran'a ile harbe kadar siiriik. 
JiyecPğini bildiği için İ~p:ın~;a har. 
binden 'oııra tahliye elıncği kabul 
etıni'-otir. Anrak 'İi.al~•a İngiliz . İ. 
talyan itilafı meri~·l'te gc~inci~·e 

kadal" ada~·ı rehin olarak elinde 
tutn1ak istiyor. Bombardıman e. 
dilmesine mini olm<ık İste-mesinin 
sebebi tir. burada Frankoya ~"'ar .. 

drm icin geniş hır üs tesis etmiş 
olnıa ıdır. 

A S. F. \IER 

Meclis ; kabineye g~niş 
salahiyet vererek dağıldı 

Mulıa:n• 
men k':r ı~ı (Birinci sahifeden devam) 

bahsetmiş ve geçen sene varida
tımızın 231 milyon lira olarak 
tabının edilm<'sine r::ığmen tahsi
liitın 259 milyon liray:ı vardığını 
ve 938 butçesinin · se 57 milyonu 
fevkalade olmak fızcre 30'i mılyon 
lira üzerinden tesbit edildiğini 

söylemiş ve ayrıca Milli Müdafaa 
Vekaletinin 125 milyon liralık bir 
fevkalade sılfıhlanm:ı programı ka
bul eylemış olduğuna işaret et -
mL; ve her vakit her yerde ordu
muzun kahramanlığına, feda.<ar
lığına güvene bileceğimizi söyle
miştir. 

Bruşvekil bundan sonra muhtelif 
Vekaletlerin yeni yıl faaliyetle -
rile bıit.çe vaziyetJ,,ri hakkında 

ızahat verdikten ;,.;ma İngılterc
den alınan yüz mıl ;on Türk liralık 
kırediden bahseylemiş ve bu is
tikrazın islibdad d,,vrındeki is -
raflarla münasebatı olmadığını, 

me~TUliyel devrindeki!cr gıi:ıi gaj
lara bağlı bulunınadığıı•ı ve bu 
kredinin yalnız Tiır!tıln .mı.asına 
itimad ve emniyet ı·dılerck ya -
pıldığını ve İngilter memlek .. -
tinde malzernei harbiye için ser
best kredi usulü obıadığı halde 
parlilmentolarından çık311 bir ka
nunla bu hususun yalrız hile te
min edildiğini bilhor· .ı tebarüz 
ettirmiştir. 

Bundan sonra drğ - muhlelf 
meselelere geçen C'el-11 Bay"U" bi
rınci be1 yıllık 6an ı, planımızın 
muvaffakiyetle hB.<.tnlılığmı, ·ıkin
cmne başlamak üzere bulundrığu-

1 muzu anlatmış muhtf lı! \'erı?iler
de yekunu 10 mılvo" lirıı tutan 
bı tahfif yapıld:ğl' ı söylemiş. is
raf devirler·nin yad glrı ol:ın ku
ponların ödenmcsı i~ n döv:z ver
memize imkan olmadığmı h•tır
latml'} ve bunları yüzd' yüz mal 
olarak ödeyebileceğimizı söykmış, 
geçen sen~nin ilK b. ı ayında 8~ 
milyon !irava \-a.raa ihrac:ltıır. z1n 
bu senenın ayr.. ayıannd ı 113 
milyon lirayı bul<l~ ·unu iz:ıh et
miş, zi::aat şlerı:nız1 n, devlf"'t sa
nayii şubeler'ndP olduğu g · bı, 

kısmen d~v]etleitirı~nıt: ,:, yan 
yaptJıcı olduğu ka r yapıcı knv
vetlerle de takviy. edJmesi esa
sının prcıısir olara<: kabı.. ol~ııdu-ı 
ğunu bu hususta haı•rJık devre -
sinde bulunduğu"1ı,zıı anlatmış -
tır. 

Hiikfıınetimizın ı,., lıyazlı ~ir -
ket~eri birer bırt.'r s.ı~ın alınası 

karşısında ecnebı s •nıa ·esı bak -
kındakı telakkiyi izal\ eden B3s -
\'ekıl bızim istedı • '"' serseri, 
pol "lık, spekülat r sermaye ol -
ma,·ıp noIT'.":al ~ ırt' r daı ... csındc

ge'miş serm.ıyey k~uı.ar mızın 

açık olduğunu sö"lt-mi•'ir. 
AF MESFu:sı 

Af meeslesine ger . ., Başvci<.l 

bu mesele hakkı ırl-. bPha••a de
m ·tır ki 

•- Cumhuriyet, berkesın k3; -
binde ve fikrinde prantileşmis -
tir. Hiçbir eyden p·'rva.;ı yoktur. 
Bir takım, vatani hizm~tlerden 

kaçl!'ış bedbahtlarn dıyoruz k , g~
liniz, görünüz. Sizin istQmeLliği11 z, 
yadırgadığınız ve v• rnhnd ıhanct 
ettiğiniz rejım nn y•pmıştır. Bu
na göğsümüzü k ıbartarak, ift, -
harla ilave edeblleceğımiz dığer 
birşey vardır Escr'nıizi seyreder
ken onlara diyoruz, sizi afrc-ttik ... 
İnkıliıbcıların vapll'1 kudretleri -
nin yanında bu da, büyük bir fa
zilet eseridir. Bu faıiletı, nar!ir 
meclisler, nadir inkı!ahcılar elde 
edebilmişlerdir. B;z emelimizde 
muvaffak oluyoruz. ldealım'zin 
tahakkuk ettiğin! göıiıyoruz. Gü
nahkarları da affetmek zevkine 
mazhar oluyon1z. 

Bunu Şefimizin gö!gesindc an
cak B. M. Meclisi idrak edebil -
miştir. 

Arkadaşlar, af c selesının ıfa

dl' ettiği diğer bir nır.na daha var
dır. O da memleketimizde Türk 
vahdetinin ve reji!': nin çelik!"ş
miş olmasıdır Bunu cihana gös
termek istiyoruz. Atfımızır bir 
gayesı d" budur. Biz Kemalızmh 
karşısında, hangı memlekdtcn 
g('I ''"" gelsin, ha.,g manayı ,fade 
eder etsin. istc•sP sağ, ister sol, 
ne ısterse olsun, l\erhangl yab:ıncı 
bir crreyanı yadırgayan insanla
rız. Biz m için cs~s olan şey, Ke
malist rejimdir, Tü k vahdetidir, 
Türk millivetcilir•dr. 

Çıkardığımız kanunlarla mev
zuatımıza lave ettiğimız yeni mü
eyyideler rejimi kurmağa matuf
tur. Hükıimetiniz bu mesele üze
rınde de çok bas:;astır ve hassasi
yetini dalma muhafaza edecektir. 

Der.lın harekatı 

Beyanatına devam eden Başve. 
kil dahili i§ler noktai nazanndan 
ehemmiyetle bahsetmeğe değer 

bir mevzuun da Dersim meselesi 
olduğunu söyledikten sonra bu 
yolda bilhassa demi.,tir ki 

Desmide bir ıslahat programımız 
''ardır, bu program yürümektedir. 
Yol, köprü, karakol \'e mektcb İn
şası :;uretile geçen sene askeri ha. 
rekat yapıldı, bu sene içinde bu 
programa göre askeri har~katın 
yürümesi lazımdır. Geçen seneye 
nazaran, burada bu sene, daha faz
la kuvvetlerimiz toplanmış•ır. bir 
kaç yerde de ufak tefek müsade _ 
meler olmuştur. Dersun iç.n tal. 
bik etmekte olduğumuz progca _ 
mın icabı olarak bu n1eseleyi su
retı kat'iyede halletmek ve Der. 
sim demlen işi suret kat"iyede 
tasfiye etmek için alacağımız bir 
tedbir daha vardır. Yakında ordu. 
muz Dersim havalisinde manevra_ 
lar yapacaktır. Bu münasebetle, 
ordu, Dersim için vazıfc alacak ve 
umumi bir tarama hareketJe. te. 
dib kuvvetlerine müzahir ılara'.<. 

tan, bu meseleyi kökü'lden söküp 
atacaktır. 

Cumhuriyet külfetLC olduğu ka
dar nimette, nimette olduğu kadar 
külfette müsavi ve sc·yyan mua. 
m•leye tab; insa'1larda., mıi ·ek. 
kebdir 

Bu hakıkat anlaşlıncıya kadar 
kut·vetler'miz orada filen buluna. 
caktır. Eğer ellerinde bulunan. 
silahı teslım ederler ve Cumhu _ 
riyetin emirlerin< inkt•ad ederler. 
se kendilerı için yapaca~ımzı şey, 

muhabbetle göğsumüzü açıp der
ağu§ etmektir. Bu yapılacakt r 
Dersimlıle: sesırrızi iş;lmelidır. 
Biziın ses!ır_zdc şefkat olduğu ka. 
dar kudre! de vardır 

Bu ıklsinden b, ısini intihab et. 
mek kendJe•~D aidd!r 

Hata~ şinde son safha 
Badehu Hatay ışo hakkında mtL 

hlm ve uzun beyaratta bulunan 
Celal Bayar bu mesele hakkında 
da bilhassa şunları si:i~·lem.;;tir: 

Hatay lwrşeyden evveı tekrar 
eder m ki. TürktiL \'e Hatay. ek. 
seriyetile; kültürile Türk olarak 
kalacaktır 

Hatay, daha mil i mudaf.ıa ve 
mılll mücadele esnföında, biz_mle 
yanyana, omuz omuza istıkli'ıl. 

,çin mücadel!' ,.e mucahc:iP eti!'~ 
mı.lıarek b.r \•atan parça"1d r 

Bız, hiç k.msenin topraklarına 
gözümüzü diltmiş degüız, hiç kim 
seden birşey istemiyoruz. Ancak, 
milli hakkımızı istiyoruz. Bu miL 
li hakkımızı istediğimiz zaman 
bunda tolerans hissesi olınac'.ığını 
da ilave etmekten çekinmiyoruz. 
Hak gözetilir ve istenilir. Biz.baş 
kalarının hakkına riayet ed·iyoruz 
ve isteriz k, başkaları da bizim 
hakkımıza riayetkar ilsw1 . 

İntihabat, daha selametli ve 
enmiyetli şartlar içinde yapılmak 

ıçin tehir edilmiştir. Hatay için 
mevcud garanti muhadesinde der
piş edilen askeri teşriki mesaiye 
dair müzakereler dr-t·am !'lmekte. 
dır 

Şimdilik söyl.ycbilcceğim şudur 

ki bu müzakere ~k ilerlemiştir. 
Biz mesel ey., dô:;tane bir şekilde 
halletmek prensıpinden llham ala. 
rak Antakyadaki he~· eti.r.ı z . sorı 
talımatı vermış bulunuyoruz. D:. 
ğer taraf da ayn ilham ve ayni 
prensiple hareket ett~k 1 eri t~'. -
dirde bu dat·anın, yani askeri mli. 
zakC'rl:nın iy bir surette b i .. t>c -

ğini ümid etmek caızdir. Hata_,. cia 
Yamızın mes'ud bir tarzda halle -
dilmesi ve Fransrzlar'ı çnk çttin 
bir imtihan g<'çirmekte ola. dost. 

Kapalıçarşıda Yorgancılar mahallesinde 
hanının il N. odası 
Kapalıç&rşıda Yenı par~acılar sokağında 
dükkan 

Ali paşa 

16 N. 

Kapalıçarşıda Takkeciler sokağında 22 N. dükkan 
• Cevahir Bedesteninde 9/11 N. dolap 
• Takkeciler sokağında 16 N. diikkfın 
• Cevahir Bedesteninde 114 N. dolap 
• Ressam sokağında 27 N. dükkan 

Hasekide Haseki medresl'sinin 18 N. odası 
Kasımpaşada Küçük Piyale sokağında Abdülka.. 
dir Çavu~ mektebi 
Kapalıçarşıda Cevahir Bedesleninrle 3 N. dolap 
Koskada Molla Kestel mahallesinde Taşhanda 

23/25/7 30/31 N. oda 
Cağaloglunda Hadımha~anpaşa medresesi sağ tara. 
Iı~da aralık mahalli 
Mevlevihanekapısında Karabaş mahallesinde Ay. 

12 

24 
24 
12 

6 
30 
18 
24 

15 
6 

120 

48 

u.90 

ı.so 
ı.so 
0,90 
0.45 
21:!5 
J,35 

• ıso 

ı.13 
0,45 

9,011 

nalıbakka: sokağında Nişastacı Sadık Efendi ı.sO 

mektelıı . 24 ıııahıo- e~ 
Yukarıda semti senelik muhammen kıralan yamı olan d b(1U 

1 . c e 
avrı ayrı kırava verilmek üzere açık arttırmıya konulmuş ıs ...,, ~"· 

1 

· · 938 azıırl•·· ihale günunde gıren bulunmadığından artt•r~a. 4/_7!_ P oriıleb ı_ır. 
nüne uzatılmıştır Şartnamelen Levazım Mudurlu~uncll' g ]<tr.ıbıle 
İstekl,kr hizaıarında gösterilen ilk teminat makbuz veya ııı r.ının•" 

d D · • En .. , de bı.. beraber ,-ukarıda vazılı günde saat 14 e aımı cumc n 
J . __,,, 

ııdır!at. ci 4053) 

DEVREDlLECEK İHTİRA 1 Üsküdar Hukuk Haltı~ıll~~:(··n· • 
BERATI . Rıdvan Halıt Kocao,~.ıı 0~gada 

'd k "k .. d da s~ıma t .. .. Krom n1 adenlerıni!1 turufundan an arısı us u ar ~ · ·dı.: §t-l ' 

k 1 k k kt 3 No lıı h••11 ıııa a..,rı1m:lsı amciivesinde ısln1'r..tı ha ar a !<;O a a · b() ar'· 
Juğumuzun mahfır;: blması ı.;in, 1 kında ki ihtı-a içın alınını5 olan 18 ı ne Fatma alcyhıne açıl.,,, •af• :ı 
k bunu her ıki tara da .stem0 k - Agustos 1934 tarıh ve l86~ numaralı davası u~rine müddeı:ılcY" 1 

p'· • 
tedir, a.>keri miizak~ren n evt ele. uk ı ı t bl .. ta rağm n ın ı ihtira ber1lın 'l .ht;va ett ğ. huk yapı an e ·~~- .b k:Jf , 
m rde it liiLı nt•ticeler-ne .. -ıı z - bu 'kerre baş. aşına d.,v · ,. vahut meye gclmedigmden gı.ı ;ı.!ı s 
rmi addetmcktcyi1. mevkii . fiık konmak ıç 1 caraveri-ı tttihaıla tahkikat 13/9/93!1 • gJJllP• 

Ondan .;onra fcshecııJcıı ır.ıı.ı 1ı c- lebılecegı·· tek.if edilmeKte olmakla 10 a bırakılmış ve bir • ıh3 ısJıl< • 
d.. · tt a.b•nızd3 ı· dele,.'11 "c r~rıe \'e'lıh•ri~~ ikam bu hususLa fazıa ma um.at edı.nmek ıgınız sure e gıy .. ~ air ' 

\•e HataYda d;ğer muamelatın ık. 'stıven erın Galatada A lan han ;:, in kata devam olunacaır-'l:ı d d ,.,,. · 
.. ' ' ' hkerrı ıı.. mali \'e Ct''ıub hudu:!'ar!'nızLl i"•" . k• t 1 3 numara'--a müra"'1t ev- lan gıyab karan ma • '< 

kornşulurtc"' ı dameı·i ie,· ,.· ~ td 
cektir 

el ı "1 - ,:~ olunur. h:ın<'sine asıldığı gibi ke fıı C• g • 
em~ Pr - ' k .. er a'" • 

- lığ yerin geçr., uz 
İstanbu. Aslıy llfahkemt·5. ,.e - ;.ete ile de.jliın olunıır. ,__.:.J~ 

tlugün, dave h c.•1iız, hal tarzına H k k '-k es ndf.!n ı.J 
şıncı u ·u ma" em " .. .. ~. r, ~· 

filiyatta isa' <·diln•ış olarak if ,de istanbu. Tapu Miidirıyct.ne iza • Sultanahmet Uçürıcu .~ .. 
olunabi]f'Cl'k bir ,·aziye•te dtg,J. \ kten İstanbul !'llaliye llluhakemat Mahkcmc,inden: 

0 
... rk -

dlr. Fakat bıınrlan cn·e'k '" ' " ı - lll•idrrivct, tnrafınd~rı Ye~'ilköyde Davacı İstanbul Ttlefor ·ırjll !W 
met. muiı,,fazn ct•iğin sc;'Pror-ıı Şc•vket; ·e mahallcsı. d<> Bulvar törlüğU vek!I avu1<at 1 JI ,a 
haksızlık ) apm.ş olurum Daha 1 caddesinde Ol:.ınnesin hancsınde if tarafından Ga'atv toıfııol 

1• · d h · 1 •· 1 h , •. d kı· mvan han 2 cı hatt9 Soll •.il mü ayım. a a samımı< .~·E'Ce~:n1, oturaıı Pol Luı, O anncs · ı ~ur, p 

• ~7 J<U ıl 
a bot·'e esMek•e de\'Rm ı~Jcr ,mb vl Bofhart Flınç aleyt !;:,rme ikame ey- aleyhıne açılan 18 !ıra • 1, pı -
ha\'; esll'eğe başlamıştır ve bu h~- !ediği alacak. davaı.~ın icra kılınan cıtk da,·asının ~~pı!mnl<lJ 0 

1ı;a • 
k d d l~vhlu hakem~•-da mu· cldeialcyhı!l .. 113· t•a büvlt• e"'.'llt•'kte devam ederse o. 1 muba emesın c mu c.cıa '· · - •=• v . . ~u- lı~ rad ı bckle<liğ im;z diJslbk e$asları den <650 'ıranın masarıfı mu1'ake - metgahının mE·çhul o · 11ııı 

dahilinde, bi" neti.ceye ,·arnıak me ve 100 !ıra "'"'katlık ü~rHıle bL~ en ılanen tebligat icrasın 1 ':usJc!f 
mümkun görünrıekt!'dır raber tahsiline dair !"lilhkeme - kemer!ıi rn/7/938 tArı!t ııel<;p. J;a' 

Müteak•'wn Bo~t·Pk l demistir m.zden sadır olan 28/12/936 Cüma giınü saat 14 de ta~c;ı:ıı ,e 
k tanhlı ilamın bır sureti mud - rar verilmi~ olduğund:ıo b• ''" 

ı. deaalevhlere leblig· ed :nıek ü - vakti mezkfırde bizzat v_:>-:,~dit• •-Büyıik Mecl sin tnlili dola - · <i rı ... 
zere t·ukandaki adrese gö:ıderılmiş kale mahkemeye gelme 'il ,ıı ,·e 

yı:;ile, scizdl•n bu iş için kat'i sa- · clc''li 
B 1 - h 1 1 ise de mliddeiakyh or~d;ı buluna - de gıyaben mu hakem ye , , ;ılıt· 

lfıhiwt istiyortı'l. u sa a i;et e k l: k .
1 

•. 
1
• n tel'•~ 

icab ederse mevı:-ud veva nlÜnfe- madığından YC ı aır:etg.ı ar meç- arar verı ceegı , ane 

sih bazı aı,1\:3,_ı rıhrlıyPn " t l!"C. 

dır yapaca· mız gıbi !uzumu h - · 

hu! bıılunduj:,'lından dola) ı tebliğ nur (8665) ~ 
1: "d rt"'ıl· edilememiş ve onlara ay mu - . , t b ı o·· d .. cı··ı ta~ ~·· .. ıs an u or ll '1 

detlı ilanen teblig. ter ıh kıl nmış _ 
ı:.,de m.11 davıır.zı mıi afı: için vr .lan su-etleri ma"k me dı\'anha- 1 Iugundac:. d 

, Kara Alı za Halı 1 icab ede!' tedbiri r. ittıha•ı h nesine asılmış ol ırak .ı ~ cvf ı } <! ga- n1~1fl'-'1 
Şl'hzadebaş· ıda Fe\'Z e 

1 
Jb s susunda d:ı mkiın elc:le cfrr ş hı. zel i'c dı• il~ oltı'ltır 19ii6/16 

lunocağız.• 
Fa fr Sulh !crasın~ . .ıı 

sinde Mahmud.y, sok ~gın -~c1 ~ • 
h8 y• ı 0 vdc cıturmakt& ı!< o 

• 

idaresi-
Hasan n·kil Hasan •arafı"ldar 

Şehzadeba~ında H al sınc_nasında 
büfecı Mehmed Liıtfi h~kkındo '17 

metgiıh• meçhul bulun 1 j,· 
• ul•1" Fuad oğlu R ızJ Ve•ıı rıg d3ıW 
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Nafıa Vekı i Alı Ç~tinkaya dün 
akı;am ek prese bağlanan husı."1 

bır vagorla Ankaraya narekN et. 
mlşt.r 

Ali Çetinkaya Haydarpa~a ıs -
tasy~nunda elektrik umum ınü _ 
dürü Kadri ile muat·ini Sıiı uri ye
ni elektrik dairesi erkanı, 9 uncu 
işletme ve Nafıa Vekaletine 1l~ğ:ı 
daireler müdürleri tarafından tcş. 
yi olunmuştur 

İstanbuldaki ikameti esnasında 
elektrik i~lerile bizzat yakından 

meşgul olan Nafıa Vekilımiz,., ya. 

kında memleket ıçinde büyük b;r 
tedkik seyahatine çıkacağı Ye bu 
seyahate başlamadal" evvel bir 
kere daha şehrimize gell'ceği an • 
iaşılmaktadır 

Diğer taraftan İstanbul elektrik 
şirketı yarın sabahtan itibaren fi. 
!er. hıikıimete geçmiş bulunacak _ 
tır. 

Bu munasebetle elektrik umum 
müdürü tesellüm komisyonunun 
hazırladığ evrakı ve vesaiki bu 
sabahtan itibaren kom ;yond•n 
devralmağa başlamıştır. 

Yine bügün öğleden sonra elek
trik şirketi heyeti umum iyesi fev. 
kalade bir içtima aktedecektir. Bu 
toplantıda satınalma mukavelesi 
tasdik olunacaktır, 

Bunu müteakıb ~e elektnk şir. 

ket. eskı nnidiırıi Croix Ya2'fesıni 
elektr.k umum müdürü Kadri;~ 
det·ir ve teslim edt·ceJ<t.r. 

Elektr.k şırketinin yeni kad o. 
su yarından ıt ,barcn çalışmıya 

başlıyacaktır. 

Kadro dıin Ali Çe.tınkaya tara
fından tasdık olunmuştur. 

Nafıa Vekllimız ayrıca dün An. 
karaya hareketinden evvel nafıa 
şirketler başmiifettişliginde meş _ 
gul o!mu~tur. 

Aldığımız mallımata göre yeni 
kadro ile elektrik şirketindeki bü. 
tün \'azifoler ve memurlar şimdiki 
halini muhafaza etmektedirler. 
Yalnız tercüme gibi artık lü _ 

zumu kalmıyar btr kaç servis Uğ 
volunmuştur. 

Bu suretle şundikı memurlar _ 
dan yalnız 15 k'şi açıkta kalml'}tır. 
Bunların ekserisi de gayrimüslim
dir. 

Diğer taraftan elektrik şirketi. 
nin resmen hükül}'lete intikal et. 
mesı münasebetile yarın elektrık 
umum mudürlüğüne aıd bütün bı 

nalar ve Metro han• gündüz bay. 

rak.arla sü 'enecektir Gece de ge. 
re< Metr han .. :la ve gerek elek. 
trik mildurlıiğıinc bağlı tekmil bi-

na.carda elek! •klerle hususi ten. 
vira! yapılacak, buraları donatı. 
Jacaktı•. 
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1 Dikkat 
Ediniz! 

HIKAYI! 

Gecenin Yıldızı .. 
- B uyavru kimın?l.. 

SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 26 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

(& 8nefl ııahifedea ...... ) 
muhafaza etmeli. Kullanmazdan 
evvel kutuyu iyice sallamayı u. 
nutmamalıdır. 

Vücudun en çok terliyen yerle. 
rini aşağıdaki losiyon'la silmekte 
faydalıdır: 

( 4 iln<il sahifeden devam) 
iki üç aya kadar evleneceklerini 
söyledi. 

Buna çok.. Pek çok sevindim ..• 
... Ağıutos 935 

Sevinç ve gururla yüzümi? baktı: 
- Oğlum .. Erol.. 
Şaşaladım! Mini mini Erolu lı;u.. 

cağıma aldım; he msevıyor hem 
konU§uyorduk. Cihat: valde sultanın 

/ara ğasının 
muhakkak kız
başına çorab 

anlaşılıyor .. "". 
orecegı 

Formol 20 G. 
Alcoolat de thyin 10 • 

• de romain 10 • 
Alcool camphre 100 c 

Dün geee Vediayla Cihatır. Mak. 
sim salonunda düğlln!eri vardı. 

Biz de davetliler arasındaydık. 

Gelin el:'bisesi, V ediap o kadar 
yaraşmış ki, onu bir kat daha gü. 
zelleştirmiş; uzun bevaz eteği, 

bütün gözleri peş.inde sürüldü -
yordu. 

- Zaman ne çabuk geçiyor. 
Sana sürpriz olsun diye, mektub
Jarımda oğlumdan bahsetmedim. 

Bir baha sevinciyle soruyor: 
- Bana benziyOl' mu? Beğendin 

mi oğlumu? 
Şimdi ne yapacaktı? Haremi hü 

mayu.ıa gidip Sultan Azizin koy
nundan Arzioiyazı çıkartamazdı 
;Ja? 

Arııb, yü7.geri edip Valide Su!. 
tan dairesinin yolunu tuttu. Va. 
!ide Sultan dairesine geldi. Nuri. 
dil kalfayı aradı. Nobetçi kızlara 
sordu. Valide Sultanın yanında oL 
duğunu haber aldı. 

Demek; Valide Sultan erken • 
den kalkmıştı. Vakit kaybetme • 
den nöbetçi kalfalarla haber yol. 
ladı. Çok geçmeden Nuridil dışan 
çıktı ve kızlarağasını Sultanın hu. 
zuruna buyur etti. 

Valide sultanın sabrı tükenen 
insanların verdiği heyecanla sor
du: 

- Ne oldu lilam? 
- Bu dakikaya lı:at!ar !radele • 

rinizi hazinedar ustaya tebliğe 
111Uvaffak olamadım!. 

Padişahın validesi olduğu ;yer
den fırladı. Ak düşen saçlar! hid. 
detinden dimdik olmU§, kanı kaç.. 
mış, bembeyaz kesilen çehresinin 
Gstiııı.de bir elmasiye gibi titre -
meğe bıışlıyan dudaklarım oy • 
nataralk bağırıyordu: 

- Nedir bu rezalet, aslanınu 

görmek için de ellere mi muhtaç 
oldıtk artık? .. Nerde hazinedar 
usta?.. 

Kızlarağaın, işin kıvMna geldi
ğini, bugün olmazsa bir fırsatın. 
da muhakkak Validf Sultan ta • 
rafından hazinedarın başına bir 
çorap örüleceğini sevinçle hisset
fiıişti. Maaınafih şultaR efendlSi • 
nin sözlerine cevab vermeyip dur
dil. 

Valide Şultan tekrar tekrar ba. 
ğırıyordu: • 

- Neden su§uyol'sun lalam?. 
Oğlumu görmek hakkun değil mi? 
Nice olacak bu hıılimiz ... 

Ar~. mahsustan' llllSW70r. Su!. 
tanı daha ziyade hiddetleııdirip 

\öpürtmek istiyordu. 
Bir aralık, Valde Sultan sordu: 
- Neredeymiş aslanım! 

İşte Arım bu sefer yer öpüp 
vak'ayı olduğu gibi anlattı. 

Kızlarağasının ,öy lediklerini 
hayret ve dikkatle dinkyen Va -
ilde Sultan lalasına hitaben: 

- Peld kuyumcu Orhanyadis 
efendiye ne dıyeceğız'.. 

Araıb, işi daha ziyade k~rnıaka. 
rışık bir hale getirmek için bir 
kurnazlık buldu ve sultanına şun
ları ııQyledi: 

- Sultanım irade buyururlar • 
sa Maliye Nazırına şimdi gider 
arzularının bblağ eylerim. 

Valide sultan, bir an müliıha • 
zadan sonra Arabın ortaya koy -
duğu fikrin aksine şu iradede bu. 
lundu: 

Beğenmezler amma, bu ku
lumuzun üzerine bir kul daha ali 
cısman devletinde gelmemi§ tir. 
Bu da Mahmud Nedim kölemiz • 
dir. Her nekadar menkfrbdur am. 
ma, yine yeti§ir imdadımıza ... 
Bebeğe kadar git! lradelerimi ken
disıne fülağ et... O, ne yapar ya. 
par sana yüz bin lira bulur ve"ir .. 
H. di durma lalam! .. 

Kızlarağası, araoasına binerek 
Bt-hek yolunu tutmuştu. 
Kızlarağa•mın Mahmud Nedim 

l'e nın BPbekteki yalısına gidip 
gelmesi öğleyi bulmu5tu. 

darını çağırdı. Valide Sultan haz.. 
retlerine gönderilmek üzere he. 
men yüz blıı liranın hazırlanma
sını emretti. Esasen kırmızı atlas 
keseler içinde yıkanmış sayılı du. 
ran paralardan ayrılıverecekti. 

Derhal, atlas keseler süslü sepet
lere yemiş yerleştirilir gLbi yer • 
leftirildL Sımsıkı mai Lüi çuha • 
aile ağı:ıları •bağlanıp kızlarağası
mn dört atlı debdebeli arabasına 
iç ağalarının başlarında naklolun. 
du. 

Kızlrağası, alelacele saraya dön.. 
dil. Daha Sultan Aziz kalkmamış
tı. Hazinedar da ortada ;yoktu. 
Maıbeyin dairesinde Sadrıazam 

bekliyordu. 
(DeTIUDl var) 

IRADYOI 
BUGONKO PIU>GLUI 

18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 
Spor müsahabeleri: Eşref Şefik 

tarafından. 19,55 Bors~ haberleri. 
20 Saat ayarı: Granviç rasadhane
sinden naklen. Sadi Hoşses ve ar. 
kadaşları tarafından Türk musi • 
kisi ve halk şarkıları. 20,4S Hava 
raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafın _ 
dan Arabca söylev. 21 Saat ayarL 
Semahat Özdenses ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 21,4S Orkestra: 1 - Sen 
- Şaens: Samson E Dalila. 2 -
Borodin: Dan Le Step dö Lazi 
Santral. 3 - Lopez: Gallito. 22,10 
Novotniden naklen konser: M. 
Kemal idaresinde orkestra: 1 -
Şarkı: Tenor Bakaeas. 2 - Or
kestra: La vöv juvayyöz. Vals Le
har. 3 - Şarkı: Düo: Tenor Ba_ 
kes ile Bariton Yunka. ·1- Orkes
tra: Serenad dö Bixio. 5 - Sarkı: 

Bariton Yunka. 6 - Ork~stra: 

Sık sık yıkanmanın, duş ve 
banyo yapmanın, kolonya suyuna 
bastırılmış kıl eldivenle friksiyon 
yapmanın da çok faidesi olduğu. 
nu söylemeğe lüzum var mıdır~~ 
EL VE AYAK TERLEMELERİNlC 

KARŞI 

El ve ayak terlemesi insanı çok 
müşkül mevkide bırakır. Bir sa. 
lona girdiniz, dostlarınızın ellerini 
sıkacaksınız. Fakat eliniz su için. 
de gibi... 

El terlemesinin x şııaı vasıtasile 
pek çabuk önü alınabilir. Bir kaç 
seans kiıfidir. 

Aşağıdaki Josiyon'nun da faidesi 
vardır: 

Baume du Perou 
Acide formique 
Hydrate de Chloral 
Alcool di!ue 

1 G. 
a 5 • 
a 5 • 
100 • 

Ayak terlemesi kadınlar ıçın 

çok çirkindir. Bunun için her ak.. 
şam eve gelince 3 litre ılık suya, 
aşağıdaki sud•n S-8 kaşık karıştı 
rarak bir çeyrek saat ayaklan 
banyo etmelidir: 

Acide salycilique 
• tartrique 
• barique 

Oxyde de dezine 
Tale 

5 G. 
a 5 • 
a S • 
25 c 

50 c 

Çorapları sık sık değiştirmenin, 

iskarpinlerin içine beyaz sünger 
kağıdı koymanın da çok faydası 
vardır. 

Ayakkaplarını daima havalan
dırmalı. Aı asıra % 5 formol veya 
p' enol mahlulü ile silmelidir. 
Yazın ayaklarınız çok terliyorsa 
delikli iskarpin ve ga et ince ço
rcp giv;niz. sa,·fiycc!e iscn'z, 
mCmkün olduğu kadar ~ıplak ve 
çorap,, vü iiytınüz ... T<'rcien l:ur
tulmak için en iyi çare budu:. 

Doreti Lam ur 

Bugün çıkan giinlük gazete -
ler, uzun uzadıya bu samimi tö _ 
rendeıı, biroirlerine çok uygun 
bu iki çiftten, yeni evlilerden 
bahsediyordu. İyi bir gece. Can 
dan tbir arkadaşın, saadet gecesini 
beraber yaşadık. 

28 Haziran 938 

Haziranın en sıcak giınıerinden 
biri. Bir pa:ı.ar saıbahı. 

İki buçuk senedir bulunduğum 
İzmirden, yeni geldim. İlk işim, 
candan arkadaşım Cihatı, Moda -
daki vill8sında ziyaret oldu. Ve
dia karşıladı, titiz ve büyük bir 
itina iler. döşenmiş salonlarına 

aldı. 

Cihatla öteden iberiden anlatı • 
yorduk; aralık kapıdan içeryie u. 
fak bir çocuk girdi. Lül;ı Jül;ı sarı 
saçlı, mini mini bir yavrucak Ci. 
hata sordum: 

Ona cevab verdim: 
- Çok güzel, Tanrı bağışlasın 

kardeşim ... 
Vedia da geldi Genç anayı kut. 

lularken, kendisine: 
- Bakın bir birimize ne çabuk 

ısındık; çok sıcak kanlı1 güneş gi. 
bi yavrucak. 

Cihat bu söze çok sevindi, ka
rısının gözlerinin ta içerisine ba
karak: 

- •Gecemin yıldızı•, bana gün.. 
düzümün cGüneşinl• vermekte 
gecikmedi. Ve.. şefkat, sevgi dolu 
gözlerle kanmnı ve yavrusunu ku. 
caklıyordu. 

Akşamın geçvalrtind<!, bu mes'ud 
yavrudan; belki, en güzel bir gü. 
nümü, geçirerek ayrıldım. 

Her aşkın 90nu, ayrılık, hasret, 
hicran ve ölümle bitmez ya! .. 

İrfan GÖKSEL 

Nafıa Vekaletinden: 
l/Ağustos/938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet bina.. 

sın da Malzeme Müdür! üğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko. 

misyonunda 44000 lira muhammen J>edelli dört adet traktör, dört 

adet kar küreme cihazı, iki adet taş kırma makinesi ile bir buçuk 

1 tonluk kamyonlara takılmak üzere dört adet kar küreme makinesini.'1 
' 
1

. kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 220 kuruş mukabilinde Ankarada 

, Vekalet' Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

l Mnvakkat teminat 3300 liradır 
İsteklilerın teklif mektupların~ talimatnamesine göre VekAJ.etten 

alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün ayni saat 
10 na kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. cl839• ,3533. 

ıanları 1 İst::\nb~ Vakıfl>tr Direktörlüğü 
------------------~----------1 
Kıymeti 

L:ra Kr. 

900 00 

Pey parası 
Lira Kr, 

67 50 
Dans Hongruvaz, Brahma. 7 -
Şarkı: Bayan Kato Leszav. 8 -
Orkestra: Fledermavz, P~tpurri. 
22,50 SOn haberler ve ertesi günün 
programı. 23 Saat ayarı. Soıı. 
i====~~=ı 

(5 inci sahifeden devam) 
rollerini pek seviy,,rdu. Halbuki l 
kendisine verilen ro: h men he -
men komik bir rol idi. ' 

Ayvansarayda Atik Mustafapap mahallesi. 

n;n Külhan sokağın<Ja 7 No. lu ve iki katta 

iki oda bir mutbak bir sofa ve bir helayı ve 

ı;yni çatı altında 9 No. yu taşıyan yine iki 

katta üç oda bir mutbak bir sofa ve bir hela ile 

bahçeyi müııtemil iki evin tamamL 

Fransa - Japonya 
(4 tindi sahifemizden devam) 

ha artacaktır. Öyle ki dünyad• in-1 
sanın her kudreti _ enemiyeceği 
fevkalade bır vaıi 
miş olacaktır. 

t b1ş göster-

Gene bu gazetenin yazdığına 

göre Hanyan adasına Japon !arın 
asker ~ıkarması ihtimaii karşısın
da Fransa hükumeti hare'.tct geÇ

miştir. Çinin cenubunda olan bu 
ada Fransızların elin1ekı Hindi. 
çiniye karşı hikim bir mevkide -
dir. 

Tokyodaki İngiliz elçisı Japon 
Hariciye Nazınna müracaatle bu 

Bilahara cMama.- K ,ı ıbri• fil. " 
mindc bir başka ro· verildi. De _ 
nis'in facia rollerin· intihab et 
mekte hakkı vardı. Çünkü bunl.1 
rı çok güzel oyn·~yordu. 

Dens, oirka gıiııc kadar Şam
poliyon vapurile Suriyeye gidi -
yor. Ora fa, •Serviler altıııda Ce. 
mile• filminde Cemi!•~ rolür.ü ya
pacak. 

Ceki -ogan mahkeme masra.. 
fmı temin için turneye çık• ı. 

Ceki Koğan, anasına kari• aç -
tığı mahkemenin m lS."afını temin 
için San Fransiskoda bir turneye 
çıkmak mecburiyet\nd~ kllmış • 
tır. 

~-----

adanın Japonlar tarafından işg• _ Heyecan'.ı bı"r 
!ine teşebbüs edilmemesini söy _ 

!emiştir. Haynan adasının Japon.. Aşk macerası 
!ar tarafından işgaline Fransa hiç 

1000 00 75 00 

250 00 18 75 

850 00 83 75 

700 00 S2 50 

900 00 67 50 

Balatta Hızır çavuş mahallesinin çorbacı çeş.. 

mesi sokağında eski 32 ve yeni 40 No. lu ve 

üt katta beş oda bir mutbak ve bahçesi bulu. 

nan kürgir evin tamamı 

Balatta Hacı Ali mahallesinin Demirci Hüse. 

yin sokağında 2S ve halen 33 No. lu üç oda ve 

bir mutbahı müııtemil kiırgir evin tamamı. 

Ayvansarayda Atik Mustafapaşa mahallesi. 

nin Hamam sokağında 12 No. lu evin tama.. 
• 

mı. 

Balatta Hamami Muhittin mahallesi eski ki.. 
lise ve yeni kara papak sokağında 10 No. lu 

tçkatta üç oda bir mutbak ve tar-ı bulu. 

nan kargir evin tamamı. 

Cibali eski Seferikoz yeni Haraççı Kara
mehmet mahallesinin yeni Aptulaziz caddesin. 

de 112 Na. lu diikkinın tamamı 

Jakayd kalamıyacaktır. Bu ada (5 İMİ ~ tleYBm) 
Japonlar eline geçerse cenubi Çin arasında o kadar mes'ud idim ki 
ile Hindicini arasındakı ticaret bunu bir zaman unutamıyacağım. 
tehlikeye girecektir. 1957 de Çin Sen benim elimi tutarak o a§kı-

Yukarıda yazılı emıakin temdiden yapılan müzayedesinde talip 

zu:ıur etmediğindrn pazarlıkla ihalesi 2'lft /938 cuma günü saat cl5a 

de yapılacağından :steklılerin Çenberlitaşta Vakıfiar Başmüdürlüğil 

hükilmeti ile Fransa arasında ak- mıza dair pek çok hatıralar uyan-
tedilen muahede ile Frarnu bu a- dıran küçük odaya benı götürdü. 
da üzerinde Çinin hakimiyetini ğün zamanı hiç unutamıyorum>. 

Mahlülat kalemine müracaatları. (4028) 
• •• 

AZLE K ARAR 
kabul etmiştir. Yalnız bir §arUa: Diğer bir mektubunda da kadın İST ANBUL V AKJFLAR BAŞMUDüRLü00NDEN: 
Bu adayı başka herhangı bir dev- şöyle feryad edivordu: •Gel, seni 

_1e_ı_e_k_ap;..,t_ırmam ____ •_k_ .. _._____ bekliyorum. Çılgın bir haldeyim. Matlalıcı Ebub.,.kir ağa vakfının mütevellisi Şakir'ln senelerden. 

1 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu _ Ah, kalbimin ağrımad:t1 olduğu. beri mütevellilik vazife ini . yapmaması ve adresinin İdarece malum 
kuk makhemesinden: nu duyuyorum>. , olmaması hasabıle •ısul~n iki defa yapılan mehilli tebligat ve ihtarata 

1 
Davacı İstanbul Tel~fon Dı'rek _ Bu aşk macerasının alt tarafına , ra(imen •azifesi başına gell'l".edıği cihetle mütevellilikden azledildiği 

törlügu" ·· vekili avukat Emın Raif ta. da
1
ir tafsilatı yarınki Son Telgraf 

a tac kt 
1 

iliın olunur. (4025) 

7- SON T E L G R A F - ao haziran 19311 

~hisarlar U. Mi:ıdür1iiğünden: 
l - Nümune ve şartnamesı mucibince 10,000 kilo tonga ;pi pazarWıla 

satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 5/Vll/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Ka.. 
bataşta Levazım ve Mubaysat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla. 
caktır. 

III - Şartnameler parnsız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alı.. 

nabilir. 
IV - lste~ileı:ln. pazarlık için tayin edilen gün ve •dattc % 7,5 gü. 

venme paralarıle bırlıkte yukarıda adı geçen Alun Komisyonuna gelme. 
!eri ilan olunur. (3633) 

••• 
I - ·6000• kilo kesme f~ pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 5/Vll/938 tErihine rastlıyan Salı gün ·i 8aat 18 da Ka.. 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

III - iste~~ pazarlık için tayin edilen gün v~ saatte % 7,5 gü. 
venme paralarile bırlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (3635) 

••• 
I - Nümune ve prtnamesi mucibince lS.000 kilo kaim kınnap pa.. 

zarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık S/7 /938 tarihine rastlıyan Salı ğiinü saat 14 de Ka.. 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapa. 
lacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gjin sözü g~Pn Şubeden ah. 
nabilir. 

IV -- İsteklilerin pazarlık için ta;riıı edilen gün ve saatte '}lo 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Alım Konıısyonuna gel.. 
meleri ilan olunur. (3838} ... 

I - İdaremizin Yavşan Tuzlası ihtiyacı için ıartnamesi mucl>ln.. 
ce 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. 

1I - Pazarlık 5/Vll/938 tarihine rastlıyan Salı günü sut 15,31 
da ıCalıataşta Levazım ve Mubayat Şubaesindeld Alım Komllyonun
da yapılacaktır. 

III - Şortnam!!ler parasızı olarak her gün sözü geçen Şubeden 
aluıabilir. 

IV - İstelı:lilerin puarhlı: için tayin edilen gün ve saatte ~ 7' 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ııeçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (3872) ... 

I - Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad lizerinden prtname ma 
cibince 1 nwnaralı tipten 500 adet, 2 numaralı tipten 500 adet ki cem'. 
an 1000 adet portatif içki sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Il - Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat "IS,, de Ka 
bataşta Levazım ve Mubayat Şubzesindeki Alık Komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

III - Şartname ve listeler parasız olarak her pa llÖZÜ geçen Şube.. 
den alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saa~te % 7 ,fı gü. 
venme paralarJyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri i

liın olunur. "3781" 
••• 

1- Şartnamesi mucibince pazarlıkla sabn alınacak •600• ton çav. 
dar sapının eksiltmesi teklil edilen p.rt!ar kabul edilmediğinden 10 gün 

temdit edilmiştir. 
II- Pazarlık 8/VII/938 tarihine rastlı;Jan Cuma günü Rat 11 de 

Kabataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 

pılacaktır. 

ın- Şartnameler p8DISl% olaralı: her gün ııözü geçen pıbeden ah. 

na bilir. 
IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '}O 7,5 

güvenme paralarile birl.lk.te yukarıda adı geçen komlayona gelmeleri 

ilan olunur. c392b ... 
1- İdaremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu için prtıı&. 

mesi mucibince 14000 metre tulilnde ve 100 M/M kutnmda font boru 
ile müfredatı listesinde yazılı hmusl aks•mı paarlılı:la atm aluıa.ı 
caktır. 

Il - Satın alınacalt boru ve malzemeDin mııhamıııen lıeileU Bit 
İzmir •25000• lira ve muvakkat t-lnab cl871i• llraduı. 

III - Eksiltme 9/7 /938 tarihine rastlıyan Cumartell glhıll .ut 'Q 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat fllbeslndeki Alını ıtomı.,oııunc!ıı 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler param olanık ıı. glhı IAruuıl w 
Mübayaat şııbesiyle İzmir Bqm~ a)ıneb!Ur, 

V - Eksiltmeye iftira& etmek ı.tlym flrmalarm tıatmz ttlı:llflerl. 
ni bu i§e aid kataloklarilc birlikte münakasa gününden ÜCJ ıı6ıı 1!VJ19! 
!ine kadar İnhlaarlar Umum Mlldilrlilatl Tuz Fen fUbuine venr$lerl 
ve tekliflerinin kabulünü muh:rannnm nsllı:a alm•lm l&pmdır, Bu 

vesikayı haiz olmıyanlar eks!ltmiye lftlrak edemezler. 
VI - İsteklilerin eblltme için tayin edilen gün ve aatte hılııl.. 

sar lar Ttıo: Fen fUbesinde alacaklan vesika ve % 7,& tıüvemne parala
rile bidikte yukarıda adı geçen tıımllymıa plmelarl nan cıls. 
nur. (4045 

••• 
1668000 Adet 2t X 46 eb'admda tıınP mantarı 

100000 • 26 x 48 • .. • 
100000 • 23 X 35 • Likör mantarı 
1 - Yukanda miktar ve eb'adı y-1ı 1788000 adet prap ve 100000 

adet likör mantarı prtname ve nürmınelerl mucibince pazar~ satın 
alınacaktır. 

11 - Pazarlık 6/VII/938 tarihine rasUıyan çarşaınbe günü saat 
11 de Kabataşta levazım \'e mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasuı olarak. her gün sözü geçen fUbeden 

alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

giivenme paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 

ilan olunur. c337ll• 

Mahmud Nedim Paşa, kızlara
ğa ının arabasını penceresinden 
gelır görünce, içi oyn1mıştı. A • 
c ba adaret mühürüne mi nail 

f d K dık .. M d dd . n a a ır. 
No. 229 da İsmail Süleyman a.leyhi- ı . İstanbul Asliye S incı Hukuk mah..ı ade kılındığı mübaşir şerhinden an-

1 

ra ın an a oy o a ca csı --··-----------

ne açılan 14 lira 44 kuruş alacak ke.nesinden: laşılmı§ ve sebkeden taleb vechilel...,=======-==================--"" 

' Bıraz s~nra, Valide Sultanın davasının yapılmakta olar.. muha - Haz:nenin Dimitri kızı Marya bu arzuhalin bir ay müddetle ill -
olacaktı. Adalar Malmüdürlüjünden: 
)U7 bin altın istedig'ini du)·ııoca k d emesin e müddeialeyh 'n ikamet - Ma Jrokordato aleyhine ikam~ eyle- , nen tebliğine tahkikat hakimliifn-
pa ada şafak atmıştı. Ne yapıp giıhının meçhul olmasına binaen . SAHiR diği eytam maaşınd n gayrikanuni 1 ce karar verilmiş ve işbu· arzuhal Semti Mahallesi Sok.atı Cinsi ve Kapu Hiueli Muham. 
• pıp bu parayı verec~ktı Fakat, ilanen tebliğat icrasına ve muha _ şekilde aldığı 934 lira 24 kuruşun sureti mahkeme divanhanesine ta. No: me~ e. 
bu ne ıbltmez tükenmez vermekti. :---------·-----------------------kemenin lS/7/938 tarih;n~ müsadif OPERETi tahsili talebı hakkındaki davadan lik kılınmış oldugu· ndan müddeia - Adalar 

~ran evvel sadaret sandal - cuma giinü saat 14 e taJik;ne .karar dolayı müddeialeyhin Beyoğ!unda leyh bu müddet zarfında mezkUr 

Heybeliada E. Cebel Bahçeli E. 5 
Y. Akca Koca Sarnıçlı _ 

ev 

tamamı 2400 lira 

yasına nail olmuş olsavdı. Valide :ı~;.. ld ,__ ver~·~ o u5~dan yevm ve vakti Bu gece Beylerbeyinde Taksimde Sıraservilerde 43 No. lu arzuhale cevab vermediği takdirde 

_ ... '\. sultan hazretleri, .m.üt.eaddid ke. me-'-u'rda '-'·--t ve 3 bı'lvcka"le ·ı c'- .. d 1 d r ~ "" ~ Cumartesi Şehrcmıninde vasi ı ı.;ametg .... ına gon erı eıı ava ar - hakkında muamele! kanuniye ya -
· reler b~ husustakı iltıfatlarını iz. mahkemeye gelinmediği takdirde lüks bahçede (Aşk resnı:gejic1i) 0 _' zuhali kendisinin göster.len adres. pılacağı malumu olmak mere keyfi

har. ettıkleri halde her nedense 

1 

cıyaben muhakemeye dl'Vllm ve ka- peretinin temsilleri başlıyor. t n çıkıp bir semti meçhule gittiği yet H. U. M. it. nwı HJ, 142 ve 

Yukanda cinsi yazılı ev 8/7/938 cuma ~!i 14 de açık arttırın~ 
ile satılacağından isteklilerin < 0 7,5 pey akçelerile Adalar malmüdür. 

J:üğünde aatıt komisyıınuna müracaatlarL 4110• gecikip duruyordu. l'ar verileceği ilanen tebliğ olu - Aşk resmigeçidi, opcreı iı.Jenıınin ve elyevm nerede old:.ığuıı ı biler,' 144 üncü maddeleri mucibince ilin 
Mahmud Nedim Paşa, hazine • nur. (81155) bir şiiheserıdir, , bulunmadığı beyanile biliıtebliğ i. olunur. (937/2250) 



9 -S ON TELG KAF-SO Haziran 1938 .. 

lı tan bul Birinci Mıntaka 
Bu bir fenni hakikattır ki: 

Kadast ro Müdürlüğünden: KREM PERTEV 

-· 
İstanbul ~·, Belediyesi -: İlanları 
. . . ' ., ~·~~#'l. .• '.,; 

• • • ' • • • • ' • - • r i;Y. ~ • .... ~::'-

Temizlik amelesine yaptırılacak 1300 çift postal kapalı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur. Beher çiftine 4 lira bedel tahmin edilmiştir. 
1 • 

Nümunesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 

[4/7 /938 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İs. 
tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 390 liralık ilk teminat 

[makbuz veya mektubilc beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarf-

larını yukarıda yazılı günde sa.at 14 de kadar Daimi Encümene verme

'ı lidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B. 3639) 
••• 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
Kiralık Dükkanlar 

Senelik ilk 
mu ham· temi-

men k irAsı nalı 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 31/84 N. dükkan 1800 135 
180 
13,50 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 32./86 N. dükkan 2400 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 23/66 N. dükkan 420 

Yukarıda semti, senelik m uhammen kiraları yazılı olan mahaller 

ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. Şartna

meleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göste_ 

rilen ilk teminat makbuzu veya mektubile beraber 4/7/ 938 pazartesi 

günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (3681) 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa Vekaleti su eksiltme komisyonunca saat on beşte ~halesi 

yapılacağı il?m edilen aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere 

aid ihalelerin İcra Vekilleri Heyetinin yaz çalışma 5aatleri hakkın. 

daki 2/9067 sayılı kararı gereğince saat on ikide yapılacağı ve teklif 

zarflarının da K omisyonca saat on bire kadar kabul edileeeği na.'1 
cl64• c4028• 

İşin mevzuu İhale günü İhale saati 

Marmara gölü tağdiye kanalı ba:friyatile 

sedde inşaatı 1/7 /938 12 

Tokatta Kaz ovasının sulanması için ya-

p1lacak gömenek regülatörü ile sulama 

kanalı inşaatı ve sıııc.i imalat 7/7938 12 

Çürük sudan Sarayköy ovasının sulan. 

ması için yapılacak kanal ve sınai imalat 13/7/938 12 

M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 

ovasının sulanması için yapılacak inşaat 15/7 /938 12 

K E 
i ( 

Nasıl 

MEŞHUR 
Ada ar Kazasına bağlı Kınalıada nahiyesinin kadastora.sına başla- . . .. .. .. . 

_nacaktır Bu ada sınırı içerisinde mülkü olanın 1/Temmuz/938 tarihinden ·\Cildi temızler, puruzsuz ve gergın OLDUM 
itibaren bir aJ müddetle Kınalıadada üayı vazife eden Posta Tapu me- tutar 

murluğuna m;.iraccatla beyannamelerini almaları ve beŞ gün sonra Buruşuklukları giderir. tabii 

belgelerile birl!kte doldurularak iade etmeleri ve bu müddetin hitamı güzelliği muhafaza eder. 

olan Ağustos 938 tarihinden itibaren on beş gün sonra da mahallen 

tahdidi yapıla:\ğından. mülk sahiplerinin veya mümessili kanunileri. 

nin tahdid sırasında malları başında bulunmaları aksi halde vukuf erba.

bır:ın tayin ve tasdikile elde mevcut vesaika göre iş görüleceği 2613 

·sayılı kadastro kanununun 19 ve nizamnamenin 12 inci maddelerine 

gÖre ilAn olunur. (3986) 

n 
S i zi soğuk algı nh§ından, nezle d en, gripten, 
bat ve dit ağrılarından kor u yac ak en iyi 

llAç budur. 
Ismiıte dikkat bu"urulması 

Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkeme. 
sinden: 

Tekirdağının Çiftlikönü mevkiin
de oturan bakkal Ahmed tarafından 
Tekirdağ Namıkkmeal mektebi 
karşısında oturan Yeniceli Hasan 

kızları Macide ve Rukiye aleyhle -
rine açtığı ipoteğin borç ödendiğin. 
den dolayı kaldırılması davasının 

cari muhakemesinde müddeialeyh. 
ler namlarına çıkarılan davetiyele
rin ikametgahlarının meçhul kalmış 

olduğu meşruhatile mübaşir tara - c ildim, hemen yarı ölmüş gibi 
fından bilatebliğ geriye çevrilmiş idi, yüzü buruşukluklarla do
olmasına binaen kendilerine ilanen lu, cildi solmuş ve ve ihtiyarlamıştı, 
tebliğat yapılmasına karar verilmiş fakat karakterim daima gençti, 

-------------~--------------ive muhakeme de 14/7/938 perşembe dans, eğlenceyi severdim. 

Nafıa Vekaletinden: günü saat 9 a talik edilmiş olduğun-ı Fakat kimse bepi dansa davet et. 

Eksiltmiye konulan iş. 

1- 1.'okatta Kaz ovasının sulanr.ıası için yapılacak gömcnek Re. 

glılatörü ile sulama kanalı mşaat ve sınai imaltıtı, keşif bedeli 

(l 225 000) liradır. 

dan müddcialcyhlerin yevmi mez _ miyordu Bunun erkekler! gençliği 
kurda mahkemeye gelmeleri aksi arıyorlar. Nihayet bir cıld mütehas. 
halde muhakemenin gıvab kararı 1 sısı ile istişare ettim. Cildimın genç 
verilmek suretile intac e:dileceğinin ve taz.e tu~an. kı!metlı bir. cevhe~. o
tebliği makamına kaim olmak üze_ lan Bıocel e ıhtıyacı oldugunu soy. 
re keyfiyet ilan olunur. (4020) ledi. Fen, son zamanlarda bu Biocel 

cevherini, genç hayvanların 

Artık 
DUnya benimdir ı .. 

B aya n Anzara Rais ' in 2- Eksiltmf 7/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de İstanbul Asliye Mahkemesi altın- cilt hüceyrelerinden ıstıhsale 

Nafıa Vekflleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda- cı Hukuk dairesinden: muvaffak olmuştur. Bu cev. 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. herde bizzat sizin cildinizdeki 

Hayriye tarafından Fatih Kum - hayati unsurlar mevcuttur. 
3- istekliler Eksiltme şartnamesi, Mukavele proJ·esi, Bayındırlık rulumescit Kocadede mahallesi 44 l Biocel şimdi; cildinizin bes en 

işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve projeler c50· lira mukabi- sayılı evde iken halen ikametgahı mesi ve gençleşmesi ıç:n hti-

yuka n kl hakiki fotografi· 
lerine bakın ız ve gayet basit 
ola n tedavi şartlar ını tatbi k 

eden b i r kadının edineceği 

linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. meçhul Hasan aleyhine açılan bo - yacı olan tam nisbet daıresın-
şanma davasına aid arzuha! sureti de Tokalon kreminin teı"kibi 

4- Eks.ltmeye girebilmek isteklilerin ·50 500• liralık muvakkat · dd ı h' 'k t ·ı 1 mu eaa ey ın ı ame ga 11nın meç. ne karıştırılmıştır . Bu kremi 

cazi p güzelliği nazarı iti · 

huliyetinden bahsile bilatebliğ. ia. her akşam yatmazdan evvel kul. teminat vermesi ve c400· bin liralık Nafıa su işlerini v~ya buna mua. 

dil Nafıa ışlerın! taahhüd edip muvaffakiyet!e bitirdiğine ve bu kaıbil 

nafıa işlerıni ı. c:" kta fennt kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekale. 

tinden alınmış . ~ ... hhitl 1esikası ibraz etmesi. İsteklilerin te-klif 

mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir ~aat evveline kadar 

~ular Umum Miidürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

de kılınmakla mahkeme divanhane-, lanırım ve gayet muvaffakı\'etli semereler elde ettım. Diğer ta. 
sine asılmış ve 15 gün mtiddetle de raftan her sabah ta beyaz renkli T()}{alon kremini kullandım, bu da sL 
keyfiyetin ilanıma karar verildiğin- yah benlerimi eritti, açık mesamele rimi sıklaştırdı ve esmer ve sert 
den 938/721 numarasında kayıtlı cildimi beynzlatıp yumuşattı. 

Pustada olan gecikmeler kabul edildez «3657• 

davaya on gün zarfında müddeaa _ MÜHlM: Cild unsuru olan m.eşhur Tokalon kremlerı her yer· 
leyhin cevab vermesi lüzumu ilan, de satılır. Muvaffakıyetlı semereleri garantilidir. Aksi takdirde para 
olunur: (4052) 1 iade edilir 

Yazın insan kendini dal 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle J~·~~;~ 

Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
ediniz 

.. 

Bu ilk tehlike alimetlerlni gc 
görmez derhal 

llzım ır. 
NEVROZİN Soğuk algınlığının fane akıbetler doğurmasına 
la beraber bütün iztırabJarı da d indirir. İcabında günde 3 ka 
İsmine dikkat, Taklitlerinden sakmınu, ve Nevro:ıin yeri1 

marka verirlerse ıiddetle r eddediniz 

1 

, . 
IŞişe A~!i~~!ı!!!~!~ ~ 
1 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamızın ihtiyacı olan 8( 

dar sapmın tedariki, 8 Temmuz 938 tarihli Cuma günü 
münakasaya konuhnuştur. 

Talihlerin şartnameyi görmek veya fazla izahat al 
Sosyetemjzin Galata Parşembepa.zarı İş HanUl()a kain İs1 
rosuna müracaat eylemeleri. • .............................. ........; ______________________________________ __ 

Devlet Demiryollari ve ._lı.nan 
işletme u. idaresi ilanları 

A • ' 
Muhammen bedeli 16.000 lira olan 10 aded·Uvaj tesisa 

12/8/l!l38 Cuma günü saat 15.30 an kapalı zarf.usulü ile An 
binasında satın alınacaktır. , ? • 

Bu işe girmek istıytnlf:rin 1200 liralık muvakkat tenm 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütea.hhidlik vesikası 
rini ayni t.i.in saat H.::SO a kadar komisyon reiilitine verme~ 

Şartnameler parasız oiarak Ankarada Mrozeıtie.. Datre 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

••• I 
Onuncu İşletme Mtıdürlüğünden: 
İdaremiz ihtıyacı için mübayaa edilecek 5000 m3 çam 

palı zarf usulile eksiltmcyo konmuştur. 
1 - Muhammen bedel tomrukların beher metre mika 

·70000· liradır. 
2 - Muvakkat tt!nıir.at 4750 liradır. 
3 - Çam tomrukları Kars Orma~ müdürlliğünce oltu 

ormanlarından Devlet Demiryolları Idaresi için tahsis eı 

talardan tedarik edılecektir. 
4 _ Teslim veri Sıırıkamışta İdareye aid hızar fahri} 
5 _ Daha ~ufas:>Eıl malfunat almak istiyenler bu işE 

meleri Erzurumda İdare veznesinden Sankamış, Kars l . 

dan ve Haydarpaşa Birinci İşlebpe, Ankara Devlet De\l Ji1rr 
kez veznesinden ~$0 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 _ Ta~:plerin umumi müteahhitlik vesikalarım ib:·a 
7- İhale 11/7 /938 günü saat 15 de Erzurumda 

İşletme binasnda mü:eşt'lrkil k~misyonda yaplacağnd&n 1 
rihi mezkılrda 2490 snyuı arttırma ve eksiltme kanununuı 
maddeleri mucıbince ır.;ı. lif mektuplarını ve icabeden ı 
vaktinde İşletme komı&yoo Başkalığına tevdi etmeleri Laz 

••• 
Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23X63 n' 

demiri ile 30000 kilo 10 ve 13 m/m lik yuvarlak demir 15. 
günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki s 
:nisyıonu tarafından açık eksiltme ile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesai 
75 kuruşluk muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme gün 
dar komisyona mi.irucaatları lazımdır. 

Bu i~e aıt şartnameler Haydarpaşada Gar binasınd:ı 
tarafından parasız olrak dağıtılmaktadır. (' 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

vay durak (121) No, da kabul ve 

tedavi eder. 
~Till! . .. •• 

ZAYİ - İstnbul Emniyet altıncı 
şubesinden aldığım ı:~fif} numara 

bisiklete aid bir adet ehliyetnameyi 

-- Dr. Ihsan S 
Öksürük Şı 

Öksür ük ve n•feı dı 
maea ye kızamık öksi 

1 oek tesirli ilaçtır. He 
llİlve ecza depolarmd r Kadınlar 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. -
Eskisinin hükmü yoktur. !!~!!!!!~!!~~ 

Eminsinan mahalles!nın Şatır 

sokağında 13 No. lu evde Şey

hüttin oğlu Nesıp Sabahattin 

Sahip ve neşriyatı t 

Ba§ muharr 
ETEM İZZET B 

SON TELGRAF l\lfl 


