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etin a servet ka na a. 
rından ·stifade içi tedb·rıer 

Bütün madenlerimizin işletilmeleri 
alıyor 

mevcudlardan aza
calışmalara başlandı 

ve 
mi ran.dıman istihsal edilmesi 

' 
• • 
ıcın 
' Zonguldakta iki yeni fabr·kası daha kurulacak k imya 

İngiltereden •• uzere bir mütehassıs hey) et geliyor Madenlerimizi işletmek 
Bu akşam 
l(ömur 
liavzasına 
Bir hey'et 
Gidiyor 
~iı":kil Celal Bayar tarafın • 
Ç9ıı ~ük Millet Meclfsinde ge. 
ıı\ıııı cltl!§rinln ilk haftasında 
latb~ Proırramın safha safha 

Pro e devam edilmektedir. 
g1ıı ııraırun Türkiyenin en zen. 
~ervet ınembalarından birini 

taaııuı:den Yeraltı cevherlerimize 
lıaı,kuk eden kısmı da artık ta .. 

nu Balıasıııa ~onulmaktadır. 
liıııiz:ada bir taraftan madenle. 
laııııın en evvelce i§letilmıye ha~. 
r~d ış olanlarından en azami 
'ah :;anı temin etmek !1%ere ;. 
ledbirıe_n slaJıata başlanılması lçin 
ıı . er alınmaktadır. 
ıger t af 

ilıeııı" ar tan da henüz I§letll.. 
edil ış _ınadenlerimizden istifade 

>nesı · · 
ilıiş buı ıçuı tedkiklere l(lrişll • 

İn .
1 
unuımaktadır. 

dı 8~~:ereden temin edilen kre. 
lıer ik. skınde madenlerimizl:n bu 
. ı ısmı . in 
lelerin tat . ıç tasarlanan pro. 
lar1 i ınka bık sahasına konulma. 

İ§e nı elde edilmiştir. 

1 

evveırı kömür madeninden 

s·· ' llılıer il 
ank Umum Müdüriı 

Nurullah s ·· umer 
ha· 
l •anmıştır A 
e daha b 

1 
·. hnacak tedbir_ler. 

ın·· 0 ısth 1. uh;ın . 1 sa at neticesı en 
b. ıhraç 
it 01 madde!erimizd~n 

lt "n köm ·· '"d" t ur sana<·ıımiz hak . edk'k , • 
lııgifte d IPr yapmak ü1..er.o 
G.: e en b. 

'nı:uıcta ." hevet ı:elnıis v" 
" ga gıtm,stı · · ' 
OUR" • • • 

l(t eb~~- de İktısad \'.ekili S 
ın rı . . ' :ı . 

Zonguld > asetll\dı• bir l'j ·~ 
\reı..• 1 ağa gidecekı1·p' B ~ ·· ""' et n . ' • u ey 
la~ c;.. enız Müste •iı\~ • ad' 
l.ı üct·· Uney, Sürner Ba k ·,.;ıı" ..::. 

Urü N n " ıum: 
l:tj " Utul!ah Esad g·· o ank lJ · unıer. 

mum Müdürü İlhı.mi 

--

Zonguldak kömiir havzasına bir bakış 

Nafiz P amir ile gazeteciler dahil 
bulunmaktadır. 

Heyet saat 18 de Galata rıh . 

tımından Aksu vapuril~ Zongul. 
dağa gidecek, oradaki tedkikleri. 
ni tamamladıktan sonra Karabü. 
ke geçecektir. 

Zonguldakta kömür istihsalıl -
tını arttırmak, istihsal, tahmil vo 
tahliye işlerini modernize etmek 
için yaptıkları tedkiklerin net; .• 
celeri hakkında İktısad Vekili İn. 

giliz mühendislerinden icab ed~n 
izahatı alacakt;r. 
Diğer madenlerimizin meydana 

çıkarılma, işletilme ve istifade 
tarzlarını tedkik etmek ve ısler. 

me işlerini tanzlın eylemek içfıı 
lazım gelen projeleri hazırlamalc 
üzere yakında İngiltereden ~eh. 
rimize mütehassıslardan mürek • 
keb bir heyet gelecektir. 

Bu heyet Anadolunun muhtelif 

(De'"aını ti ın<ı sahifede ) 

Memleket telefon 
ağlarile örülüyor 

Mevcud hatlarda takyiye 

Donanmam z Alman 
Kuvvetlendiriliyor Tayyareleri 
lngiltereye yeni si
parişler yapıyoruz 

Milli Müdafaa Vekaleti, mem. 
lekctin müdafaası için. hummalı 
bir faaliyetle çalışmaktadır. Üç 
tarafı denizle çevrilmq olan Tür. 
kiyenin denizden müdafaasına da 
azami derecede ehemn\!yet veril. 
mesine karar verilmiş ye bu mak. 
sadla donanmamızın fokviyesf i. 
çln icab eden tedbirk,rc tevessül 
edilmiştir. 

Bu arada, Milli Müdafaa için 
yaptığımız 6 milyon İngiliz lira. 
!ık krediye ııtinad eılerek İngil. 
tereye yeni ııarb gem:len ısmar. 
!anacaktır. 

Milli Mlidafaa Vekili Ka 1m Özatı> 

İlkönce muhribler ya .tırılacak, 

(Devamı 6 ın" sahifede) 

Yine Çak a razisi Us· 
tünde uçtular 

Prag 12 (A.A.)- A. Z. gazete. 
sinin bild : rdiğine göre, dört Al. 
man askeri tayyaresi dün Libe • 
rek civarında Çekoslovak hudu. 
dunun üzerinde uçmuştur. Bun • 
!ardan biri Çekoslovak arazisi üs. 
tünde takriben iki kilometrelik 
bir kavis çizmiştir. 

Fransa 
• 

ita/ya 
Arasında 
Siyasi 
Düello 
Başladı 

Paris 12 (A.A.)- Kraliyetçi _ 
lerin organı olan Action França. 
ise gazetesi yazıyor: 

Berlin • Roma mihverinin bir 
hakikat olduğunu kimse inkar e. 
demez. Fransız • İngiliz itila !ının 
hoş bir kelimeden ibaret olmadı. 
ğını neden bazı kimseler biimi • 
yorlar? Garbi Akdenizde İngil • 
tereyi alakadar eden her itilaf 
bizi de hem de en büyük mikyas. 
ta alakadar eder. Bunun Romada 
liıyıkı veçhile anlaş~lmadığına 

hayret ediliyor. Hükumetin de bu 
noktanın anlaşılması iciİı elinden 
geleni yapmaması teessüfe ~ayan_" 
dır. 

(Devaını 6 ıncı sahifemi2de) 

Hariciye Vekilimiz Rnştii Aras'la f'ransanın Ankara sefiri Hanri Ponse. 
Son Ankara üilalnamcsinin imzasını müteakıb fotoğraf 

objektifleri karşısında 

Hatayd a 
Tescil işleri yenilen.

mek üzere 
Ankara konferansı Ey/ule 
kadar geri bırakıldı 

Antakya 12 Hususi muhabiri • ı yeniden başlamas; içın hazırlıklar 
miz bil.diniyor) - Tesçil işlerinin iDovamı 6 ıncı sahifemizde) 
========================~==----=~~;;;;;:,; 

l 

edilecek Bugünü 
Y unanistanla doğru birhattesised iliyorl - - ••------·--- - -·-•I 

ta l i l ileri 
Ankara • Adana arasındaki te. 

lefcn hattımız Dörtyol, Ceyhan 
ve Payasa kadar uzatılmış ve bu 
kasabalarımız ile telefon muha • 

berlerine başlanmıştır. Adana -
Payas telefon ha ttının Suriyeye 

bağlanması üzerindeki çalışma -
]ara devam olunmaktadır 

P. T. T. idaresı 1938 finans yı. 
!ında Afyon • Burdur; Burdur -
Denız!i • Dinar • Nazilli üzerinden 
izmır hattını yapmağa karar ver. 

miştir. Bu hattan ayrılacak bir 
)<Q . • ile telefon hattı Ödemişe u • 

·'· ~ıılac~ktır. İdare aynı yıl içinde 
. ~mi..- __ }3ursa • İstanbul hattını 

1s~ eıieçek ve Ankara • Adana .. ' . •. 
~ da, takviye olunaca~_tır. P . 
~~ T. idaresi halen Sof ya uzer!n. 
~\'_..;apı.lmakta olan Atina. Sela. 

nik ve diğer Yunan şehirlerile ;ıe. 

hir!erimiz arasında k i telefon m u. 
ha\'erelerinin dojirndan doğruya 

r-· 

yapılmasını temin için fstanbul • 
Yunan hududuna telefon ha ,tı 
yapılacak ve bu hat Edirneye La. 
dar temdid olunarak İstanbul • 

(Devamı 1 ınc:ı aahil ede) 

Büyük ikramiyeyi 
kazana.ı-1 numara : 

24937 
Frankistıer ilerledikçe F ransaya doğru kaçışan hiikumetçileraen bir grup 

Diğer tali/ilerin /istesiing il ~ere italya ile tek-
6 ıncı sayfamızda rar pazar l ığa girişti 

Bugünkü kcşidcdc 50,000 lira 
kazanan en büyük ikramiyenin 
bir parçası Nimet gişesi tarafın. 

dan Kadıköyünde Ca!era&"a ma • 
hallesinde Yenisokak 13 numa • 
rada Bayan Lutfiyeyc sa~ • 

tır. 

Bayan Lutfiye, bundan bir 
müddet evvel ko,casından boşan. 

mış 2 çocuklu bir kadındır. J{a. 
zancını, oturduğu evin bir kıs • 

(Devamı & ancı aahifemlıdo) 

Bütün ihtilaf ispanyadaki yabancı 
göı1üllülerin vaziyetine 

ı• d Yazısı ge ıp ayanıyor s ıncı da 
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Köy, öylü ve radyo 
Her mekteb açılan köyde bir de 
rady0 alıcısı bulundurmak günün 
zaruretleri kadar kalkınma ham
lemizin de başlıca şartlarından ve 
mecburiyetlerinden 0lmuştur. _ , 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

T ürk k~yl :ü ~alkınma dcrvc~i içinde bulunuyor. Parti, Hıikiimet, 
~l?arıf, koylun ın refah se•iyesi, ekonomik ve küllıirrl inkişafı 
ıçın çalı~maktadır Bunun hariz faydaldnnı da alıyoruz. 

. Cu~~ri) •·tin soıı 3 ılları içiııde köylerde açılan ml'ktehlcrin sayısı 
hır lıaylıdır. Hemen lwr vilayet lıüt~L-Sindc o yılın köylüye getireceği 
kültür nimetinin tahsisatı ayrılmakta, yeni mektcb binaları :ppılmak. 
fadır. Ayrıca i\Jaarif Vekaleti de Türk köylüsiiuü okutmak için köy 
muallimleri yetiştirmektedir. Fakat, mektcb )·eni yetişeııı okutmak 
içindir. Yctişmi} olanı da uyanık ,·atandaş olmıya scvkcdebiliriz. Bunun 
vasıtası da bu~ıüııün cJcmanları içinde radyo ve .. sinemadır. 

Radyo kulak, sinema göz dolgunluğile muhtelif memleketlerde ya. 
pılan denemelerde muvaffak deği~iklikler ve neticeler vermiştir. Her 
kö3 de belki sinema bulundurmak güniin zaruretleri kadar kalkınma 
hamlemizin de başlıca şartlarından ve mecburiyetlerinden olmuştur. 
Sinemayı ve radyoyu, her ikisini bir arada yapabildiğimiz takdirde b u 
muhakkak ki hepsinden üstün bir nimet olacaktır. Ancak, köye sinema 
ve radyo koymaktan ıuurad her iki nesneyi gel işigüzel bulundurmak 
değildir. Radyo n filim köyde h ususi bir servisle ve m uhtelif telkin ve 
terbi)·e teknikleri ile çalıştırın.ak, en kısa merhaleler içinde köylüyü 
i•tediğimiz sosyal '.e .lo.ültürel çağa ulaştırmak şarttır. Bunn da ancak 

ı iş için kurulacak ve hazırlanacak esaslı bir teşekkül başarabilir. Bu 
.O!§ekkül günün muhtelif saatlerinde köyde hem köylüyü sıkmıyacak, 
hem de onlar üzerinde b tediğimiz tesiri basıl edecek servisle lıazırlıya. 
bilir. Daha ,dotru ifade,;ile bu servisler ancak köylüyü radyo alıc<Smın 
başına kendiliğinden ve zevkle toplıyabildiği takdirde muvaffak ola. 
bilir. Bunu yapabilmek de güç değildir. 

Filim servi.Jerine gelince, memlekette filim yapılabiliyor. İşaret 

ettiifimiz teşekkül bu filiınleri de hazırlıyabilir ve kopyelerini mıntaka 
mıntaka bütün köylerde ıösterebilir. 

İyi kurulm~, telkin ve terbiyenin en mükemmel cibazlarile hare. 
kete geçirilmiş böyle bir teşekkül ve teşebbüs muhakkak ki, köyliinün 
kalkınması bakımından her yılı haftaya indirecek ve memlekete . bu 
kadar yüksek bir mesafe kazancı getirecektir. 

Kanaatim.ize ve tahminlerimize göre böyle büyük bir işin kurula. 
bilmesi de manl'vl dl'ğerindeki büyüklük ile ölçülcmiyecek kadar kü. 
çük masrafla tahakkuk ettirilebilir. 

Etem hzl't BENiCE 

Orman işlerimiz yolu
na konuluyor 

Memleketimizde orman işletmek
te olan 40 fabrika mümessilı dün 
Ziraat Vekalctind~ bir toplantı 
yapmışlardır. Orman işlerile aliL 
kalı bazı mob'uslarımız da toptan 
ve perakende kereste ticaretini 
temsil eden bir kısım tacirler de 
içtimıııda hazır bulunmuşlardır. 

Toplantının gayesi, kereste ve 
diger orman hasılatı ımalatını bu 
günün şerait ve imkanları içinde 
pHinlaştırmak, milli piyasa ıhti

yaçtarını fabrikalara vaı..ife V<!r -
mek suretile muntazaman temin 
etmek, bir taraftan da !iatları 

mümkün olan asgari hadlere in
dirmektir. 

Toplantıyt Ziraat Vekfü Faik 
Kurd<ığlu açmıştır. 

Faik Kurdoğlunun bu tanlan • 
tının mahiyetini izah eden beya
natına nazaran, Ziraat Vekaleti bu 

ka.bil mühim mevzularda alaka • 
darlarla temaslar<h bulunacak ve 

daima karşılıklı müzakere ve mü
n· aşaya müstenid vazife ve ta.. 
ahbüdler alınacaktır. 

Reisliğe. Ziraat Vekili, ikinci re· 
isliğe Emin Sazak ve İbrahim Ço. 

!ağın ve umumi katibliğe Kunduz 

şirketi müdürü Tahsil ;;çiıcJı ve 
bir birl:'k teşkili, mevzuat ve e

mennler ve milli pıyasa ihtiyaç • 

lan ve fia.t mese!elerilo uğra~mak 
üzere birer encümen teşki 1 edil -
ın4tir. 

Her üç encümen de umumi top. 

lantıdan sonra kt>nc!i!erınc t~hsis 
edilmiş olan salonlarda çalışmıya 
başlamışlardır. 

Bugün toplantın ıştırak eden

ler şerefine Ziraat Vekıli tarafın. 
dan Gazi Orman çıftlıği b-ra par

kında bir öğle ııyafe• verilecektır. 

Ziyafetten sonra çiftlikte umumi 
toplantı yapılacak ve encümen • 

)erin kararları bu ıçtimada oku
nacak ve kararlar alındıktan son. 
ra, toplantı nihayet bulacaktır. 

Bu loplanh dolaytsıle Ziraat 

Vekaletinin hem r:at!arı düşür -

me4<, hem de aşağıd1ki yekunları 

bulan bır istihsal ve p'.yasaya sevk 

taahhüdünü kontrollu olarak fab. 

rikalara aldırma'< rntediği anla -
şılıyor. Bugünkü müzakere saf . 

0:9\/U B E N 

A., K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
f Pfr k& 
N.t:.~ 

Gordun mü~ Şimdi doğru 

b d ..ş.c. 

Nacı Dem rel Kamile dbnerek· 
_ V ı-.ı l:<'Ç rm yelim, dedi, 

F<' t ,:1<Je şirrd nere e gitmıştlr 
". ' l. nr.u rr•.ıt'~k~ bulmalıyt:L 

\r r m n kapıs 'lJan ayrıldı. 

!ar 
B ı~rr- m11r snrrl' 1: 

Bı.o h "'metrtv1 tarı 1y~ rr:o -

s:.ın?. 
Y l'T' t. r ;c1ıi ·n. Tan;mıyo -

rı nı S lı,ka'ı "sı.v"'ı ;,er hal<ie 
el IT' 8 ı! <erd; 

- Giıltek:r.in Ferhunde ile bir-

vazan· leken der F. 
SERTELl.I 

likte gıttıgi anlaşıldı Fakat bu 
kazaya ben ınanamıyorum azi • 
zım' Gultekln mu·bka f·erhun • 
deye bır sır verdı. sonra vazgeç. 
ti. onu denızde boğmak ıotedı 

- :>asıl da keş(ettın:z bı.ınu? .. 
Vallahı bendeniz de ayni şeyi dü. 

·unlıyo"d.ım ama söylemeğe ce. 
saret edememiştim. 

- Bundan dah. kuvvetli bir 
ihtima: olamaz Çiı!lku ha"a çok 
sakın Denizde da ga >'o:C Ve ık! 

klii ile sandal ;levrıh :n: hk?.. 
Karni Efendi: 

- Kayıkçıv ı bu a\m, Deyuıı, 

iş 
Bölgeleri 
Yeni baştan taksim 

ve tanzim edildi 
İ~ dairesi reısliği 1938 yı!ına 

ma11sus ulmı:· Liıcre, ıŞ hayaltll
daJd hareket ve kesafetler ve vi. 
!ayetler ara •... daki mı.i .3kale rn. 
ziyet, ve ekcnomi · alaka 'ıakı • 
mından yurdur. .>zu bazı ,ş kol • 
!arını bir'eştırtrek suretJ.-: yeni 
başı n 20 iş bti! esine ayırır. tır. 

Y ~nı .., 'Jc. elerı Vt? koll3 rını 
yaz y n.ı: 

1 ınci böıı;~ mcrkezı (l\nkıira) 

olır. k ıizere, Ankara Ç -ık•r., 

K.r,_!1 r ve Yc.zt'(at vilayetıeri; 

2 ıl'cı bölge merk2zi (Zo. Juld•k) 
olmak üzer , Zonguldak, K•sta • 
mon.ı ve Sinop vılfıyetlcri· 3 ün. 
cü böı :e (İstar bul) vilil) ~tı'li; 4 
ii:ırü bölge merkezi (İzmir) ol. 
mak üzere, İzmir ve Man 15~ vi. 
liıyttlcri; 5 ınci bölge merkezi 
\l':d'rne) olmak üzrre, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ ve Çanak _ 
kale vilayetleri; 6 ıncı bölge ıner. 
kezi (Balıkesir) olmak üzere, Da. 
lıkesir ve Kütahy3 vılayetleri; 7 
inci bölge merkezi (Aydın) ol • 
mak üzere, Aydın, Denizli ve 
Muğla vilayetleri; 8 inci bölge 
merkezi (Antalya) olmak üzere 
Antalya, İsparta ve Burdur vilA. 
yelleri; 9 uncu bölge merkezi A
dana) olmak üzere, Seyhan v• 
İçel vilayetleri: 10 uncu bölge 
merkezi (Malatya) olmak üzere, 
Malatya, Sıvas, Gazıa'lteb ve Ma. 
raş vilayetleri; 11 inci böl!!e mer
kezi (Kayseri) olmak üzere, l(ay 
seri, Niğde ve Konya vilayetlerı; 
12 inci bölge merkezi (Sam;;un) 
olmak üzere. Samsun, Çorum, To 
kat ve Amasya vil1iyetleri; 13 Un. 
cü bölge merkell (Trabzon) oL 
mak üzere, Trabzon, Çoruh, l{izp 
ve Gümüşlınne vilayetlerı; 14 ün. 
cü bölgP merkezi (Dıyarbakır) 

olmak üzere. Dıyarb:ı.kır. Urfa. 
Mardin, Van. Bitlis. Siirt. Muş ve 
Hakkari vilayetleri; 15 inci bölge 
merkt'zi (Bursa) olmak üzere, 
Bursa ve Bilecik vila. etleri; 16 
ıncı bölge merkezı (İzmit) olmak 

üzere Kocaeli ve Bolu vılayetleri; 
17 incı bölge merkezi IEski~eh:r) 

olmak Üz<'re, Eskişenir \'e Afyon 
Kar.ılıısar vıliiyetleri; 18 inci böl. 

ge merkezı (Giresun) olmak üze. 
re. Giresun ve Ordu vil8.yet1eri; 

19 uncu bölge merkezı {Elazığ) 

olmak üzere. Elazığ, Tuncelı, Bın. 

göl ve Erzincan vilayetlerı, 20 in. 

cı bölge merkezı (Erzurum) ol • 
mak uzere. Erzurum. Kars ve 
Ağrı \•ilayetlerı 

(Arkeolojik 
Mıntakadaki 
Binalar istimlak 
Edilecek 

Arkeoloğ Baks:er'in Sultanah. 
medde bu sene yap~cağı hafriyat 
sah.ısıl'• tcsbıt etmek üzere, Be -
kd yrden, müzeler ıdaresınden 

Ln~ 1ab c<l lecek n1üt .... ~- SSl.5 ve 
mılhend~crden mü"ekkeb bir 
komı.svon mahallinde tedkikat ya.. 
pacaktır. 

Profesör Bakster'ın hafriyat 
yaptığı <enlerde e~ha~~ aid arsa
lar ve bazı hara b ve küçük bma. 
Iar vardır. Gerek hafriyatın yapı
lacağı sahada, gerek arkeolojik 
mıntakada bu ~razi ve bunların 
istimliıiki lazım gelmektedir. Haf. 
riyatın yapılacağı yerlerin istim
Iak bedeli Bakster, diğer kısmın 
bedeli de Bı:-lediye tarafından ö • 
denecektir. Hafriyat sahasında ya
pılacak tcdkikle", hem hafr yatın 
yenıi. istikametini ta) in edecek, 
hem de bu araziye istimlak kanu. 
nuna göre kıymet konmasını te
min edecektir. 
Mütehassıs ve mühendislerden 

müreıkkeb komisyon hafriyatın a. 
lacağı yeni şekli tayin eder'ken 
Sultanahmed camii etrafındaki 

binaların temel vaziyetlerini de 
gözden geçirecektir. 

Hamidiye 
lzmirde 

Uzun zamandanberi Akdeniz, 
limanlarında bir tedkik gezintisi 
yapmakta olan Hamdiye mekteb 
gemimiz dün İzmire vasıl olmuş. 
tur. 

Hamidlye İzmirde bir müddet 
kalacak sonra Ayvalık, Çanakka
leye uğrıyarak limanımıza döne. 
cektır. 

Maarif Vekili n in 
~arkta ki tedkikleri 

Van 11 (A.A.) - Refakat.nde 
umumi müfettiş Abidın Özmen 
ve dığer mütehassıs zevat o:dtığu 
halde b~ ııündenberi Van gölü 
sahilinde bulunan T:\l\'anda, Ah
latta, Adilcevaz, Van kasaba ve 
şehırlerinde •ahkikatta bulunan 
Maarü Vekili Saffet Arıkan tet. 
kikatını ikmal ,derek bu akşam 
ayni zavat ile Ercış'e hareket et
nuş-tır Ercışteki trdkıkattan 3on. 
ra Karaköse yolu il~ Karsa hıre-
ket edecektir. 

hasına nazaran. ">u mı':<tarlar şun· .:i=~~~~~==~:;;:;:~;;;=:;~\ 

lardır· il · Ü il Yapı kerestesı .j00.000. mlden U KLC K HABERLER 
diregi 150,000. travers 60.000. teL 
graf ve telefon rlireğı 5.00ll. am -

balaj 100,000. kağıd hamuru ve 

kibrit çöpü 100.000, mobile sana. 

yiı için 12.000 metre mikabı Bun

dan başka, Vekalet orman imal9.tı 

neticesınde orma~larda kalan ve 

yukarıda ı.lkredı!en maddelere de 

elveriş1i olmıy3n kısımların taz. 

yik edilmış mahrukat haline ge

tirilmesi ve reç•ne. trebantin is. 

tihsalı g<bı yollarla kıymetlendi
l'ilmeg• ıstenmek!edir 

dedı Arnavut!<cı' merkczı belkı 

bu noktayı ihmal etmiştir 
- Zannetmem Merkez memu. 

ru çok zekı bir arkadaştır Ks • 
yıkçının ıfadesinı alrr.adar. durur 
mu? .. 

- Bır kere de bız konuşalım şu 
kayıkçı ile. 

Naci Demırel. Kamil Efendim?' 
ısrarı Uzerıne 

- Haydı gıdelım bakalım. 

Dedi Bır otomobıle atladılar .. 
Arr.avutköyünc ,;ıttiler 

* Nacı Demirel, merkez trı('muru. 
na sordu; 

- Sız bu kazadan b:rşey şüb. 

helcnd!nız mi?. 
- Ne gibi? .. 

- Kazada bir kasd falan .. 
- Zannetmem Çünkü bunlar 

bir aile zıyarct!n~ giderlerken. u. 
zaktan bir vapur g~çm~. dalga, 
sınsı sınsl gelerek kayığ; devırmiş. 

- Kayıkçı ne diyor? 
- Ayni ıeyleri 3öyled1. 

* Çin • Japon ihtilafında bir ec
nebı ıa\"3SSUtunJ yer olup olma • 
dığı hakkındaki bir suale Harıci
ye Nezaretı namına söz söylemeğe 
saliihıyettar bir 1at. bir sene evvel 
de hükumetçe beyan edildiği veç. 
hile Japonyanın kim olursa olsun 
üçüneü b..,. devletin müdahalesını 
kabul >tm1yeceğı cevabını ''er -
miştir. * Yunan Adliye Nazırı Lokoteti.s 

den Münihe geçmiştir BerHn bü. 

yük elçısı kendisine refakat et -
mektedır '.\ılenemen<>'oğlu ordu 

- Şu kayıkçıyı bır kere daha 
sorguya çeksek halli biraz da 
sıkıştırsak. 

- Bılmem amma. kayıkçıdan 

fazla bir şey öğ:eneccğinizı tah. 
min etmiyorum. Ma,ımafih ka . 
yıkçı şuradaki k~hvede her zaman 
domino oynar Mademkı arzu edı. 
rorsun bil ker~ ı;ağırtalım 

Balıkçıyı kahvehaneden bulup 
merkeze getirdiler. 

Nacı Demirel kayıkçıya sordu: 
- Adın ne senin? .. 
- Hüseyin. 

- N erelısini? 
- Rizeliyim .. 
- Kaç yaşındasın• 
- Otu> beş. 
- Evl· misin. bekar mısın? 
- Memlekettt evllyim beyim. 

fakaı buradı bekarım 

- Anlat bahhm u kiızayı .. na. 
sıl oldu? 

Hi.A. ev 1 rı ~erd b:.ı den,ıciye 

be,.ı',;:ırdu 

KuruçeşrTie kömür 
depoları derdi! 
lstanbulun kömUr depolarının nerede yapılacaöı 

bir türlü teablt edilemiyor 

Temyiz mahkemesinin tasdik kararı 
sür'atle faaliyete geçiliyer 

. 
uzerıne 

Kuruçt-Şmerlc mevcud bulunan 
kömür depolarının oradan kaldı. 
rılması hakkındaki mahkeme ka. 
rarının, Temyfl mahkemesi tara. 
fından tasdik olunması muhtclıf 

daireler taraf•nda!l büyük bir ala. 
ka ile karşılanmıştır. 

Ezcümle, şehircilih mütehassısı 
Prost tarafından hazırlanan müs. 
takbel İstanbul planında şehrimi. 
zin kömür depolnrı, ; ine Kuru • 
çeşmede gösterilmiştir. 

Hatbuki şimdi Temyiz mahke. 
mcsinin bu kararı üzerine, Kııru
çeşmede kömür deposu kurmak 
değil ,orada mevcud olanları kaL 
dırmak lazı.rngelecektir. 

Diğer taraftan Kuruçeşmede 

kuruacak yenl kömür depoları 

hakkında ~slı ve mühim tcdklk
ler yap~ırılarak İngillcrede bir 
plan ve proj hazırlanmıştır. Ye. 
ni kararla bu projeler de yan • 
mırktadır. 

Binaenaleyh depolar hakkında 
Temyiz mahkemes:nin yeni kara
rının doğurduğu vazıyet, ancak 
şehr'n müstakbel kömür depoları. 
nın yeri tamamen bellı olduktan 
sonra hallolunabiccc-kt.!r ki bu 
yeni yer de birtüril bulnunama. 
mııJktadır. 

Temyiz mahkemesinin k3rarı, 

henüz aliikadarlar~ teblığ olun • 
mamıştır. Bugünlerde tebliğı bek. 
enmektedir. 

Bitip tükenmek 
Bilmiyen hadiselerden 

Dün saat 17 raddelerinde Tak
simde, Mis sok:ı.ğınd.ı 27 numaralı 
evde oturan 25 y3şlarında Her • 
mi'ne isminde genç ve güzel bir 
kadın ayni evde oturan ve T&k -
simde bahçeli gazinolardan birın. 
de garsonluk eden Cahit ismindeki 
sevgilisi tarafından bıçakla yara
lanmış.tır. 

/Karmakarışık 
Bir sevgi 
Mes'elesi 

Hermine Fethi adlı bırisle evli 
iken Cahid onu tanımış, müteka. 
bilen sevişmişler, mıinasebat iler
leyince kocası şüphe etmiş, niha. 
yet me.<ıeleyi anlamış, boşamak ü
zere mahkemeye baş vurmuştur. 

Cahid de Hermineyi alıp Bağ. 
dada gitmiş, iki ay kadar oturmuş
lar, fakat Cahid Hermineyı ora • 
daki insanlardan kıskanmış. tek
rar alıp buraya getirmiştir. Hc-r. 
min.a pazar gunu arkadaşlarile 

Floryaya gitmi~. kıskançlık yü -
zünden bu hadise şiddeth bir kav_ 
gaya sebeb olmuş. kavga büyti -
müş, neticede Cahrd. Herminayı 
yaral~mıştır 

·----
İplik sanayii ve 

muafiyetler 
Ankara 11 (A.A. ı - İktısad V. 

kô.letinden: 

Ecnebi mem!eketlerden ıtbal 

edilecek ipeklı kumaş tezgahla -
rından iki mekiğ~ kadar olanların 
teşvıkı sanayı ka'lunu faaliyetle . 
rinden ıstifade ~ttır;imemelerı ve 

fantazı kumaş 'malı ıçin ıakarla

ril~ birlikte müba)aa edilmek şar. 
tle. tkıden ziyade mckiklı tezgah
ların ise 5/7/1938 ıarihinden itı • 
haren a1tı ay zarfındd yukuıda 

mevzuu bahis :nunfiyetlerden is -
ltfade ettirilmeleri muvafık gö • 
rülmüştür. 

Saime isimli bir kadın evli oL 
masına rağmen bekçi Şuayb ile 
münasebat tesis etmiş, hatta bek.. 
çi de evli olduğu halde her ikisi 
metres hayatı yaşamıya başla • 
mışlardır. 

Tamamile rahat etmeleri ıçın 

de Saime 13 yaşındaki kızı Hay. 
riyeyı 40 yaşında Hüsnü adında 
birisine metres vermiştır. 

Bunlar bir kaç ay beraber ya. 
şamışlarsa da kız kırklık Hüsn.L 
yü hiç sevmemiş, daima kaçmış. 
tır Nihayet anasında da utık 

merhamet hisleri uyanmış, kızını 
y·anına almıştır. 

Fakat Hüsnü kızı sevdiğınden 

kaçırmıya t~ebbıis eylemiş, bek. 
çi Şuayb ile aralarında vak'a çık.. 
mış. iş adliyey" intikal etmiştir. 

Neticede bu yukarıki hakikat. 
!er ortaya çıkmış, bekçinin asıl 

karısı kocasının metres hayatı 

yaşadığını resmen teıiıit ettirmiş 

tir. Mesele ağırceıaya intikal ey. 
lem iştir. 

Dil kurumu 
Buraya 
Taşındı 

İstanbul 11 A.A.) -- Tiırk Dil 
Kurumu Genel Sekreterliğinden 

Ulu Önderimizin yüksek Iı1tuf 
ve iradelerile Türk Dil Kurumu 
merkez bürosu yaz çalliınaları 
için istanbula n1kledilmiştir. 13 
temmuz 1938 de:ı iHbaren Dolma
bahçe sarayında işe ba~lanacaktır. 

Erzincan feliketze· 
---------1delerine ilk yardım 

müzesi önünde ölüler abidesine 
bir çelenk koymuş ve öğleyin Tür. yaptldı 
kiye Başkonsolos;.ı tarafından şe· Ankara 11 (A.A.) - Erzincanın 
refine vernen ziyafette hazır bu. dörı köyünde vukua gelen su bas. 
iunmuştur kınında zarara uğrıyaıı yurddaş -* Avam l<.amar3SI bu ayın 29 larımızın asil ihtiyaçlarına sarfe. 
unda yaz tatiine başlıyacağından dilmek üzere Kızılay merkezi u-
Başvekil Çember!Jyn mezkılr ta· mumiısinden Erzincan merkezine 
rihte harici siyaset hakkında mü. telgraf havalesi ohrak şimdilik 
him bir nutuk irad edecektir. bn liNı gönderilmiştir. 

önüne bakara1< anlatmıya baş. 
ladı: 

- Müşterılerı Rumelihisarına 

götürüyordum Çok tatlı dillı in. 
sanlardı. benı de lafa tuttular. 
uzaktan geçen bır gaz "apurunun 
dalgası birdenbır~ <olumuza çarp. 
tı. kayık devrildi 

- Ben senın kayığını gördüm. 
geniş bır tekney• benziyor Öyle J 

küçücük bir dalga ile çarçabuk ı 
devrilir mı böyle geniş kayıklar? 

Do[:-ru söylüyorsunuz beyim! ı 
İşte ben de bun• şaşıyorum On 
beş yıldanberi kayıkçılık yaparım. 

Böyle ıkı müşterı ile değil, dört 
beş yolcu götürdüğüm zaman bi. 
le dalgaya tutuldum da yine dev. 
rilmedi kayığım 

ı - Demek sen d• şaşıyorsun 

bu işe?. 

- Şaşmamak kabil mı, beyim? 
Bu kaza değil, bır felaket oldu 
Kaç gündilr işlemiyorum Islan • 
d.m. üşüdcim ~öğsiim ağm er .. 

üstelik kayığı da kalafata çektik .. 
boyanacak Beklenilmiyen bir 
masraf kapısı açıldı.. 

Naci Demirel kayıkçının kula. 
ğına eğildi: 

- Tatlı dilli müşteriler demiş. 

tin. neler söylüyorlardı sana? 
- Şakacı innnlardı, heyim ! Bir 

hastayı ziyaret~ gidıyorlarmış. 

Bana: •Saatte kaç mil gidersın?• 
dlye sordular. 

- Sen ne ccvab \'erdın? 
- Akıntı yardım ederse, saatte 

beş mil giderim, d~dim 

- Alay mı ettin onlarla? 

- Hayır Hakikati söyledim .. 

dönüşte saatte bir mll bile gide. 
mem, dedim. Çünkü akıntı şid • 
detli idi. 

- Diiııü~t ı do sen m: götilre • 
ce1<tin onları? 

- E,·e• Böyle pazarlık etmiş. 
tik .. 

- Orada oo gadar duracaklardı? 

(Uevamı var) 

Türklerin makO~ ~ 
a iinin 

Yenildiüi yer: 
lnönü şimdi dS 
Türkün hava ka11' 
ramanhğını v onLI~ 
varlığını yaratıyor 

Sivil have1cılığırnızıll 

İn .<İşafı 
Eskışehir 11 (A.A) Tıır 

şunun !nönü havJc•lık kampı~ 
bugiin çalışın.ya başı ına:: ır.• 
nasebetile Türk flJva Kuru· 
rei::; rrıuavın F''.krı (Jran J{ur' 

başkanı adma şu n.ıt" ı sty•e"' 
tir; 
Türkkuşu geıı~leıı. 

• Bugün Türk nüllelırıııı hEI\' 
cılık aşkile yiirek.en ç pan dC · 
ğerli gençlerıııl kanal,1 ı alt n 
toplam"i bulunan T'irkku~uP" 
üç ncü !nönü kampırı Türk !l: 
va Kurumu başkanı namın' ~j 
ken duyduğumuz sonsuz -;cV1 

arzetmek isterim. . ' 
İnönü bundan 18 sene e\ 

Türk istikliil savaşında Tıirl< •; 
kerinin cesaret ve şehan1et1nt b. 
tün cihana bir defa daha göstt" 
meğe muvaffak olduğu ka)ı ra · 
manlar diyarıdır. nr· 

Ne güzel tesadüftür ki, AtJ t ili' 
kün o zaman söylediği gibi J 
manla beraber milletin de m•ıct' 
talihini yenmiş olan o kahraf111~ 
ların evlatları da l:uglın kurlıl,ı
luş tarihımizde şeref'.i blr yer 
mış olan bu mahalde çetin ve t 
ğır hava şartları ıçinde bile ~ 
valerı fethetmeği öğrenecek 
hava kahramanlı!<ları göstercbl ' 
lecektir. Ne mutlu sizlere. 

Arkadaşlar, ~ 
Size burada havacılığın bir ı!l~ 

let ve memleket lçln sosyal, e~ 
noıT\ik ve askPr1 !-akımlardan ~ 

< 
kadar önemli olduğundan \'C Si 

havacılığın 'c•y1'1'et ve ehemı~' ~ 
yetinden uzun uzadıya bahseıfcl' 
cek deg"ilim. Sizler senelerdenb 

~' bu hususta iyi, muntazam m• ılo 
teblerinizde, değerli mua!Ihnl~ 
nizden pek çok şeyler ~itti 
öğrendiniz, oku.dunuz. " 
Yalnız şu kadarını tebarüz .,, 

tirmek isterim kl, havacılık ~
den güne büyük hız ve hamle! 
le ilerlemekte ve beşer kabilıç 
tin.in yüksek teknlğile goz .e 
maştıncı bir tekAmül seyri W 
etmektedir. 

Bundan 30 sene evvel ~f,ftİ 
geçmek ve birkaç yüz metre 1~ 
selmek cihanı hayretlere dnşO,! 
nürken bugün Büyük Qkyall rf 
aşmak, cihan turu yapmak. , 
bin metreye bir hamlede Ç~ _,ıj 
mak basit bir spor muva!falc1Y' 
görünmektedir. ı• 

Bundan başka evV<!lce, kara rl 
deniz ordularının bir yardı!11 • 
mahiyetinde olan havacılık Jıll (. 
gün iktisab ettiği yüksek )cud!., 
ve kabiliyet sayeslnde topll~· 7~ı 
k ineli tüfeğile , yüzlerce )cı!O ııt 
bombasile başlıbaşına bir mıl b; 
rebe sınılı halini almış ve eee' 
memleketi hem imha edebil el 
ve hem de ölilmden ve tahrf P~t 
k urtarabilecek bir kuvvet olfll 
tur. :J
Arkadaşlar, Türkkuşunun P ~ 

nör ve motörlü kamplarında ıı 
1 (' receğiniz ameli. nazari ders e.,, 

az bir zamanda kahraman h•',ı 
cılarm safları arasına ka tıl ~~:ı 
millet ve memleket için fa) 

• .::.1 
birer uzuv olacağınıza hı\ 

hemiz yoktur. • 
Son günlerd~ Balkan tvrne>·;ı 

muvaffakiyetle başaran, do•1 1 ~ 
komşu ülkelerde Türk havac~;, 
ğını ve Cümhuriyet kadınl'~ıl 
parlak bir şekilde temsil e ·~· 
baş öğretmeniniz Bayan 5ab~· 
Gökçen hepinizin varınki m•· ı • dl 

(Devamı G n~ı s;ıyfa'V 

S:ığlık Kuponu .. ~ 
Bu kuponun yirmi raııe· !!' 

toplayıp idaremıtP getire~•~ 4• 
kuyuculaı~mız SON T::.LU ,r
F'ın biri7!Cİ sınıf MÜteha55 d 
rı tarafından meccanen te 
edileceklerdir. Kupoıılar • . ·.• 

.. 'd h • d ,;;.tıf gun 1 are. anemızrl·"' etf-"' 
mektedir. 

ı 
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Çocuklara neş'a YENi 
__ v_e_sıhhat HALiÇ 

fiiiiiill Şehir meselelerj_ 
Kömür servetimiz-ı 
den azami istifa

de yolla r ı 

Dizdariyede, geni ve modern 
bir ( çoc:ık bahçesi) açılıyor En büyük deniz 

ı Fabrikamız 

Kendi kendisini 
in kir 

Asını Us'un bir başmakale•ini 
okudum. Gazeteciyi anlatıyor. En 
ean alacak noktası, yahud da hu. 
ıa.ası şu: 

Çİnde, su duş mahalleri, güneş bany0su, kum 
hav'J.zu, muhtelif eğlence mahalleri bulunan 

bu kabil bahçe '.er sür' at le her mevsimde açılacak 
~lediye 1ara1ından Divanyolun.. 
daki Çocuk Esirgenıa Kurumuna 
bahçe Yapılmak üzere veıilen 
Dı>Jdarfyedelti h:ırab medresenin 

~~~eni bir çocuk bahçesi 
B tadır. 
ha~ Yeni yapılan bahçede kum 

u, top oyun mahai, kız ve 
erkek """uk 

•~ ar i9in ayrı ayrı ol • 
llıak Üzere • 
banyo lllahaııoguk su duşarı için 

!eri ve çocukarın gü. 
neşleızıeen fı,;in güne•ıeme ma _ 
halli ve tah • - tarevaHi ve sair eğ _ 
'"ceer de h 

azıranmaktadır. 

l!: Bu bahçenin hazıranmasında 
urumun e ,ok çalışkan Başkanı 

Orra 
Tedrisat 
Kadrosu 
Bir k0nıisyon tarafın

dan hazırlanmağa 
başlanıldı 

ka~ mekteplere alt muallim 
b sunun tesbit olunmasına 
~11111nııştır 
Bu 1.1 

d' ..,.e; bızzat orta tedrisat mü-
Urıj Avn 

lı:o .run rcishğınde bulunan 
rtıisyon meşgııl olmaktadır. y 

ÇQlı;tUr devrede açık muallimlik 

E~~de lıs 
Yapı!ac''- ol c mezunları arasında 
n "" an müsabakada kaza. 
acaı.: olan 

caklardır gençle:; tayin ol una. 

\ 'ienı k~drolar; Eyliıl nihayetine 
adar lkrn» 

~ edilmif olacaktır. 
Orta tedrısat muallmıleri ara

:lldakı becayiş, terfi ve nakiller 
e 

0 Yııktc kadar bitirılecektlr. 

Gizli 
Ç<lf ıştırılan 
A.,.tistler 

lBu tiyat h ' • b l " re ey etı 0 • 
tıg\lnda kaçak çalıştı· 
tılan g-n k l ? '" ç ız ar mı v.::ır 

Ya~ 
ııııı._ munasebetıle şehrımizin 
~"'a"-", 

e ııı ""'<1 ınahallerine ve ezcum. 
esire ve 

Bil hyetı sayfiye yerlerine tem. 
ltu Damı altmda muhtelü 

rııpanyala 
ııu11 r gcldıği ve Anadolu. 
nı h muht.,ı;f yererıne de sık sık 

u lelıt 
liiıınekle,ciır ekkiilerin gittiği gö. 

l lçıeriııde 
arın da b tek derme ve çatma

lel'd u Unduğıı ve son gıln -
lııı c Pek Çoğala n':ıu hcyetlel'tlen 

Zllarının da 
vc.,ı. ellerinde •artist> 
.. -ası alını ,a. ,_, Yan g nç kızarın ve 

•C....,et •1 
~minde tannımış ka. 

---
[C)~L .. 
--- u 

doktor bekteriyoloğ İhsan Sami 
Garan'ın ve bilhassa Vali ve Be. 
lediye Reisi Muhiddin Üstündağ, 
Eminönü Kaymakamı Agôh, ve 
Belediye Rels muavinleri ve fen 
heyetleri ile Suar İdaresinin bü. 
yük yardı.man görülmüştür. Sular 
İdaresi meccanen bahçeye su ge. 
tirrnişı:r. Kaymakam Bay Agah 
da bu batıçeye gıd•.>n Dizdariye 
yokuşunun kaldırımları yenıbaş. 

tan yaptırılacaktır. 
Bu bahçede 1 yaşm1an 12 yaşı.. 

na kadar olan çocukların kabulü. 
ne başlanıacaktır. Ilu kabi bahçe. 
er sür'atle her semtte açılacaktır. 

Sıtma 
Mücadelesi 

Bir yılda; 2 milyon 
440 bin vatandaş 
muayene olundu 
Silihat ve İçtimai Muavenet Ve. 

leti; 1937 senesinde Ankara, An

talya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Dı. 

yarbakır, Eshlşehir, İstanbul, 

Kayseri, KA:ıcaeli, Manisa, Samsun 
ve Seyhan Vilayetleri ile Trakya. 

da sıtma "mücadelesl icra olun. 
muştur. 

Yalnız geçm sene zarfında 2 mil. 
yon 440 bin 466 vatandaşımız u
mumi muayeneden geçirilmiştir. 

Bunlardan 5834 bin 433 kiıji 

• dalak muayenesi, 734• bin 41 kişi 

kan muayenesi görmüş, 735 bin 96 

k~i şali tedavi; 13 bin 21 kişi de 
koruma tedavisine tabi olmuş. 
]ardır, 

1937 senesi içinde umum sıtma 

mücadele teşkilatı halkımıza mec

cani olarak 8 bin 433 kilo kinin 

tevzi etmiştir. 

1938 in ilk iki ayında ise 367 bin 

552 kı~i muayeneden geçmiştir. 

Çimento 
fiyatları 

Ucuzladı 
Çimento fiatbrında mukarrer 

ucuzlui,'lln tatbıd;ıııa dün sabah -

tan itibaren başlanmıştır. Bu u -

cuzlu!k ton başında 1,5 liradır. Bu 

suretle tonu, şimdiye kadar 17,5 
1-iraya satılmakta olan çimentolar 
16 liraya inmış bulunmaktadır · 

dınların çalıştırıdığı ş\kayet oun. 

muştur. Binaenaleyh bu kabil he. 

yelleri teşkil eden artisterin ve· 
s:'kaarının oyundan ev ve 1 ledkik 

ve teshil olunması alakadarlara 

'bidirllmiş.tir. 

YAZA N "' 
USRET SAFA COŞKUN I 

Ci! E D E B İ R O M A N : 180 -----= 
3dan:;ç kız kendisina en hissiz bir karşı kuvvetli bir sevgi yok )Çin. 
ce/' bn mahıyetini tay·r. edebile. de .. 

'" ır al"x . 
rı"ordu. a ~ ve yakınlık göste. Yalnız .. 

Lakin bir erkeğin h~siya'ı, dan 

- Bunu , Onu çok beğ?ndiğinı ve iyi bir 
trıalısını Sar. :nalıydınız, anla _ arkadaş olabilec~ğini kabul edi • 

Onun z, uad Bey!.. yordu. 
'Ôıler b·~t~ınooılde söylediği bu Zaten kendisine göre hakıki aşk 
lorını t uyuk manaların hamule. beğenme ile b3~larnaz mıydı? .. İh-

1" aşıyordu. tırasla başlıyan aşk'.ar iki ucun -
n !larih İlad~ ,•· 

~ Sizi ' · dan pek fazla çekılmış çürük bir 
Su '<.yoruır du. lastik gibi kısa bir zamaı: iç;nde 

t ad, bu h"' k • hk • d a e l!ı"'-' • U><mü vermekte ha. opmnga ma um u. 
ler ltı t.ı;g. ı anlıyordu. Had.se. İlhana tJşkın hislerle bağlı de. 
8ün· k.i.! afın da hislerinin (;rtü _ ğ "dı. Bilhassa ba~lılığın derC'ccsı 

!( ' d recec' açmışt kat'""'-·en kuvveti. şehvetten aL end d ,, 
8ay1lı,... ·.,. e ona !:'"' !tabele etmış mıyordu. İlhan güzel kızdı. 

•ut naD·p . 
ok! Y<»; l harıq 

Haliçte yapılacak olan yeni ve 
büyük tersanemiz için icabeden 
tetkikler bir hayli ilerlemiştir. 

Yeni tersanemizin tesis yerinde 
müteaddit sontajlar da yapılmış. 
tır. 

Aynca bir kısım projeler de ha. 
zır lanmıştır. 

Yakında tatbikata geçilecektir. 
Diğer taraftan yeni tersanemi. 

zin Haliçte, tesis olunmıyarak Bo. 
ğaz içinde kurulacağı hakkında 

bazı rivayetler çıkmıştı. 

Hatta bu şayiaların biri; akşam 
gazetelerinden birine de intikal 
etmişse de; alakadarlar bunu te. 
zip etmekte ve müstakbel tersa. 
nemizin Haliçte kurulacağında 

israr etmektedirler. 
----o- --

Hatay- Türkiye 
Telefonu 
Hazırlıkları 
Yeni hat; büyük ucuz· 
Juk ve k@;avlık temin 

eôec~k 
Müstakil Türk Hatayla memle. 

ketimiz arasında yapılan telefon 
muhaverelerini temin ı>tınek ve 
mükaleme fiyaUarını ucuzlatmak 
üzere yapılan tetkiler çok ilerle. 
miş ve icap eden hazırlıklara baş. 
lanmıştır. 

Hatay • Türkiye Telefon muha. 
verelerini temin için evvela gerek 
MUilr ve gerek Suriye ile telefon 
la gürüşebilmek maksadile ihtiyar 
olunan bir takım müşkülat ve 
muazzam masraf ortadan kaldın. 
lacaktır. 

Çünkü halen; bu hatlarda mu
havereler; Londra telefon hattı 

vasıtaslle icra olunabilmektedir. 
Türkiye Rusya yenı telefon hat. 

tı tesis olunduktan sonra bu müş. 
kü!at kendiliğinden ortadan kaL 
kacak ve muhavere fiyatları da; 
büyük ııisbette ucuzlıyacaktır. 

1- Gazete muhtelif meslekle. 
rin telaki noktasıdır. 

2- Gazetede yazı yazan her • 
kes gazetecidir. Hatta bir mühen. 
dis makale dahi yazsa ... 

Matbaadaki arkadaşlardan biri 
de bu makaleyi okumuş da bana: 

- Bu izah ve tahlile kendi ken. 
disini in!<ilr. .. derler! 
Dedi ve. .. ilave etti: 
- Gazete De sermaye, ne ilim, 

ne şu veya bu iş değildir. Gazele. 
cinin eseridi r ve.. gazeteci 'mil • 
hendis, avukat, doktor gibi bir 
meslek sahibi ve teknisyendir. 
Gazeteci gazeteyi, gazete de gaze. 
tedyi yapar ve yetiştirir. ~tüte • . 
hassıs, birinci sın ıf mütehassıs ve 
teknisyen olmıyanların elinde ga. 
:ı:etenin ne olduğunu bu memle. 
ket birçok tecrübeleri jle görmüş. 
tür. . 

Dilimden arkadaşıma: 
- Haklısın ... 

Demekten başka bir cevab çık •. 
madı. Gazetecilik de hakikaten 
başlı başı•ıa bir meslektir, hem de 
mesleklerin en çetini, en çok ih. 
tisas istiyenidir! Aksini iddia eden 
varsa çıksm karşımıza ... 

BÜRIL<\ı"lli CEVAD 

Ankara 
•• 
Universitesi 

Ankara ve İstanbul Üniversite. 
sini iki mühim fakültesinin bina 
inşaatına faaliyetle devam edil. 
mektedir. 

Tarih ve coğrafya fakültesi ile 
hukuk fakültesi; önümüzdeki se. 
neden itibaren yeni binalarında 
faaliyete grçecektir. 

Bu iki binaya ait projeler; Av. 
rupadaki emsaline bakılarak ve 
onlardan daha faik olarak hazır. 
lanmıştır 

Diğer taraftan yeni Ankara Ü. 
niversitesinin · bir iki sene içinde 
te kilatının t~mamlanarağı mu
hakkak görülmektedir 

Yeni belediye za~ıta ta imatnamesi 
Birehane, kahvehane, l0k anta, aşçı, tütüncü, 

şekerci dükkanları hakkında yeni 
kayıdlnr kondu 

Tütüncü dükkanlarında ve sokak larda 
bardakla su satışı da men o lunuyor 

·Yeni Belediy~ zabıtası tali -
matnamesi• yeni Ş<>hir Meclisin. 
de Ey li'ılden ~onra müzakere ve 
kabul olunacaktır. Bu talimatna. 
menin hazırlanmasına hararetle 
devam olunmaktadır. 
Aldığımız malümata göre yeni 

talimatnamede her esnaf ve her 
san'at şubesi içın, çok mühim ve 
yeni esaslar vardır. 

Birahane, kahvehane, lokanta, 
aşçı, şıracı, şer.:1e-tçı, bozacı, tü~i.ın

cü ve şekercı dükkanlar: hakkın. 
da da yeni ve mühim kayıtlar ko. 
nulmuştur. 

ziyade gözlerını doyuran hır giL 
2elliği vardı. 

İnsanın hayvani hısler:nı, de -
ğıl, içindeki en asıl duygulara hi. 

tab eden bir şahsıyet~ sah ibdi. 
Suad, şöyle :lü~iinüyordıı: 

- Onu yalnız beğeniyorum, 

sevmiyorum. Bell:ı bu beğenmek 

de sevginı'n öz kardeş• . . Fak l 
bazı birbi~lne beıızemiyt:n kar -

deşler gbi, bunlar da şımdiki bir
birlePibden çok farklı.. 

Beğenmek •ev~! kapısına gelin
ce hudud buradan ayrılıyor. Onu 

kalbin hududbrında sevgiden içe. 

ri sokmuyorlar. Çünkü eltndc a~. 
kın pasaportu yok! .• 

Buna rağmen Suada gene kızın 

cazii> gele, hır tarafı var kl, o 
da iyi bir arkadaş olması, ara -

larında b'.: kafa berilierliğ tees. 
süs etmiş bulur'11asıydı? 

Bir erkeğ an' vacak, dnh~ doi;. 

Ayrıca, şehrimizd~ •İçme suyu• 

satışlarının nası: yapılacağı da, 

yeni esaslarla tesbit olunmuştur. 

Bu esaslara göl'~, basta tütüncü 

dükkanları olduğu halde diğer ba. , 

zı yerlerde bardakh su satılması 

yasak edilecektir. Ayrıca sokak -

ta dolaşar~k bardakb su satmak 

da kat'i surette menolunacaktır. 

Bardakla su satışı mülı"ın ka _ 

yıtlara tabi tutulmakh ve satıla. 

bilecek yerler 12 ycnidn tsbit o. 

lunma!ktadır. 
• 

rusu ınsanın hır su terazjsinın 

rüzgar çarkına henziyen ve muh. 
telif istikametlerden esen hava ile 
değişen hislerini takdôr edebil • 
mesi, bunları yine kendi havasına 
uydurabilmesi idi. 

Genç adam, y1lııızlığın umdu. 
ğu şifayı buldurmadığına emin 

olmı>ştu artık .. Bılfıkis yalnız kal. 
dıkça yavaş yavaş gayri tabii dil. 

şüncelerin çukJrlacıru düşüvor, 

bunalıyor, boğıı\aca ~ raddelere ge. 
Jiyordu. 

Hele geceleri .. 

Sabahlara kadnı· hazan unutu'. • 

mıyan bir ka:lın harlile, hazan 

bir allah fikri sgbitl~ per.çelesiyor. 

Kafası bir cehennem ateşi iç'nde 

hıslerik, düşıi'lCeler.le kavrulu • 

yor, yaş~mak g~c'! katlar karan • 
!ık ve korkunç geliyordu. 

Otomobilden inerek güne, n do. 

ğt;:;unu serPtt kleri dakikadan 

Sultanahmed .. 
camıı 

Sultanahmct camü rivarında 

eski Bizans eserlerini yerin dibin. 
den çıkarmak için hafriyatta bu 
lunuldu~'U malfundıır. 

Dahili ihtiyacımız da 
gittikce artıyor 

:Meşhur Arkeolog Profe•ör Ba. 
kstcr'in himmetile yapılmakta o. 
lan bu ameliye ile profeı.3r, üp. 
he yok ki yalııız Bizans tarih 
ini değil bütün cihan tarihini de 

kendisine medyun bırakını.~tır. 

Topraklar altında senelerce ör tü. 
lü kalmış olan mozayikler artık 

tenefiüs etmeğe başladılar. Pro. 
fesörün mesaisini şükranla yadet. 
memek mümkün değildir. lngiıliz mühendislerinden mü • 

reklı.eb bir grup Zonguldağ:ı ha -
relret etmiştir. Heyet, Zonguldak 
havzasında, kömür istihsala:ııu 

arttırmak için tedkikler yapacak.. 
tır. 

Zonguldak könıül."' havzasından 

fazla kömür istihsal etmek ihti • 
yacları gün geçtikçe artmaktadır 
Bu gidişle mevcud kömür istih -
salatı, ihtiyacımıza tekabül ede • 
miyecektir. Bunun sebebi günden 
güne sanayiimizn inkişaf etmesi; 
günden güne fabrikalarımızın ço
ğalmasıdır 

Bir taraftan demir,yolu şebeke. 
sın:n genl4ıemes4 diğer t::!ra~tan 

fabrikaların ve sınai müessese!~. 
rin, elektrik santrallarının, deniz 
ticaret filosunun genişle1™'si kö. 
müre olan ihtiyacı arttı'"tlla1<tadır. 

Bundan başka, odun yerine kö. 
mür yakmak usulü de, kömüre o
lan ihtiyacı arttırmış oluyor Ilü. 
tün bu i.htiyaclar karşısı'lda yepı. 
Jac:ık i , kömür istihsalfıtını art • 
t:ırmaktı. Vakd kömür istfhsalatı 
her SPne artma!<taydı, hatta bu 
artış, hiç biı· kön>ıir havzasında 

görülmemiş bir surette cereyan 
etmektedir Bu artışa bir misal 
bulmak iç?n şu ikı rakam üzerinde 
durmak kafidir. 

926 senesinde Zonguldak kö -
mür istihsalfıtı 750 bin tondu. 936 
senesinde bu mikdar. iki mislin. 
den fazlaya çıkrrış, yani 2 milyon 
küsur tonu bulmuştı:r 

Zonguldak havzasında krimür 
ist'hsalati i'i<i .ıııislbde:ı fazlayo 
çıktığı halde bugünkü sanayiimi. 
z,o\'ı ihti~cını ancak tatmin et -
mektedir. Fakat Karabiık demir 
fahrkaları ve ikinci beş senel;k 
pliına göre kurulacak fabrikaları 
da gözönünd(! tu'.arsak, bugünkü 
istihsalin bize ld!ayet etıniyeceği. 
ni anlamış ol uruz. 

İstihsali arttırmak için neler 
yapıLacak? Zonguldak kömür hav. 
zasıııda istihsali arttırmak için, 
her şeyden evvel kömür ocakla. 
rında daha m<Jdern tesisatla ~alış. 
mak imkanları t0nıin edilec~ktir. 

Halıbuki ocak1 arın bir kısmında 
halfı en geri vas:talarla istihsal 
yapılmaktadır. Vakıa, Etibank, 
Türk iş ocakları en modern tcsi. 
satla işlemektedir Fakat diğer 
ocaklar henüz bu tesisattan mah. 
rumdur. 

Öğrendiğimi'e göre, Zonguldak 
havzasın:la, bütün ocaklarda tek. 
nik vasıtalarla ç11ı mayı temin i. 
çin büyük b;r elektrik santrluı 

yapılacaktır Kozlııda bulunan bu 
günkü elektrik s1ntralı bu ihtiya
ca kafi dei''ldir. 

AMELE MESELES1 
Zonguldak havzasınde kömür 

istiJı"31atmı artırmak i~in amele 
meselesi 'birinei pı ~nda gelen bir 

itibaren yem hır düşünce k•fa -
sında bayrak açmıştı 

Kendisini biraz olsun anlı a • 
cak, oyalayabilecek bir arkadaş 
bulmak. 

Yani .. 
Hayatını bir b04kasile birleştir. 

mek. 

İçindeki ıztırabı paylaşacak, bu 
ıztırabın hafiflemesinden müte -

vellid iç rahatlığı iç'nde bıraz ol

sun huzurla ya~ıyacnk bir kadın

la yollarını ayni hedefe çevirm<'k!. 

Şimdiye kadar cvı nmeği hiç 
düşünmemişti. 

Semra ile tanıştığı zaman yega. 

ne arzusu ona malı".c olmaktı. 
Fakat sevdiğı geııç kız, evli bir 

kad•Cl olarak karşıs•na çıkıııca bu 
arzudan feragat lazım gelmiştı. 

Ond2n sonra da evle"mck aklı •• 
nm srrr•ine uğt~at" lmı~tı. 

Nataşa ve Cina ile evle'.leınezdi. 

meseledir. Bugünkü şerait altın.. 

da, havzada 10 bine yakın amele 
çalışma.ktadır. Fakat bu amele ye. 
ki'ınunun ekserisi muvakkat ame. 
ledir Muvakkat amele köylüler. 
den mürekkebdir. 

Bu köylüler, köyıerir.de geçi • 
nemedikleri için, tar:a işlerini bL 
tird. ten sonra Zonguldak itömür 
havzasına i§ aramıya gdierler. Bu 
yan köylü, yarı amele tipleri o • 
caklıarda dört beş a:y çalıştıktan 

sonra, beş on kuruş arttırırlar. 

Tekrar köylerım dönerler. Hal. 
buki köyüne dönen bu amele, he. 
:aüz işi kavam~tır. Tam eli· işe a. 
lışacağı sırada köyüne dönmüş o. 
luy1r. Bu yüzden Zonguldak hav. 
zasında kömür çıkarmayı kendi. 
s'inc thtısaıı yapnuş amele pek az.. 
dır Bunların mevcudu da 2000 i 
tecavüz etmemektE>dlr. 

İngiliz mühendisleri ilk iş ola. 
rak, Zonguldak havzasında daimi 
amele usulünü tatbik ettirmek ı. 
ç.in tedldkler yapacaklardır. 
Eğer Zonguldalt havzasında, 

mütehassıs ve daimi amele olurı;a 
kömür istihsaitıtı artacaktır Mü J 
hendislerın yaptikları hcsabla..;_ 
göre muvakk9t amele bir günde 
700 kilo kömür çıkar1rsa, müte • 
hassıs amele 120'1 ki'lo kömür çı. 
karmaktadır. 

AMELE MAHALLELERİ 
YAPIT.ACAK 

Ameleyi kömür havzasında ba. 
rındınnak için ili: iş olarak amele 
mahalleleri yapılacaktır. Fransız.. 
arın yakın senelere kadar idare 
ettiği Ereğli şrketi bıı işi pek ilı.. 

mal etmişti. Şimdi Ereğli ocakları 
ve bütün tesisat Etibank tarafın. 
dan idare edilmektedır. Geçen se. 
nedcnbcri Etibank amele mahaL 
lelerile meşgul olmaktadır. 

İng'"liz mühP.ndiskrınir. ynpaca. 
ğı tedkiklere göN, Zonguldakta 
geniş miky.asta amele mahalleleri 
yapılacaktır. Bu mahalle)(>rd-. a. 
mele çocuklarını okutmak i~n 
meıktcbler açılacak, bir hasta..lı .. ne 
kurulacaktır. 

Yapılan projede, 11'lleleye malı. 
sus s"nemalı ;;por bahaları, oku • 
ma odaları da teşkil edilecektir. 

Bu suretle Zo!lguldak havzasına 
iş yapıruya gelen işsiz bır köylü, 
!burada iş bulacak, ailesile birlkte 
bir eve sahih olacak, okuma yazma 
öğrenecek, sinema. ı;pcır !htiyac. 
!arını duyacaktır. 

* Numan Men~nıcncioğlu Berlin
sıhhi sebeblerden dolayı istifa et
miş ve yerine Tam bakopulos ta -
yin olunmuştur. * Haziran gayesinde, yani se • 
nelik ücretler •ahı>l<ku1< ettikten 

1 

Memleket şimdi bu moımy ikleri 
ııraştırma ameliyeainln camii leh. 
dit etmekte olduğu rivayetleri 
işitnıeğe başlıyoıın. 

San'at ve ta:rill itibarile büyük 
bir değeri olan SuJtanahmet camii 
acaba bu Bizans mozayikleri ııe fe 
da etmeli miyiz etmemeli mi)·i,• 
Şüphe yok ki daha nsırlarca ııe . 

sillerin gözlerini ve gönüllerini 
hoşnut cde<:ek olan Sultanalıme4 
camiini fedaya hiç bir vicdan ra2l 
olamaz. 

Zaten böyle bir endişeye mahal 
olmadığı da başta olanların zeka 
ve dirayetlerile malumumuz ol. 
doğu için i) akaya boğabirriz. 

• 'ckregü bir zata sonnu lar, 
- Bu minareleri nasll yapar. 

lar? 
- Belki de NBlll'ettin hMadır 

o zat . u cevabı vermiş: 
- l\fin:ıre yapmak istedikleri 

yere bir kuyu yapaıılar, onu gii. 
ıı:clce örerler. 

Sonra onn tersine ~evirerek mi. 
nereyi vücnde getirirler. 

Buda bir altını üstüne getir. 
mcktir. Ger i Bizans mozayil<I ri. 
ni çıkarmak ta yeri alt üst elr. 
demektir ama camii yıkılmak tc' • 
ilkesine maruz bırakmak alt üst 
etmek değil üstü alt etme~ de. 
mektir. HALK FİLOZOFU 

Pazarcılara ve 
.Seyyar esnafa 
Kolaylık 
Gösterilecek 

•Pazar yerleri• nin hayatı ucuz
latmak hususunda büyük ıc "rlcr 
yaptığı muhtelif Vilayet ve bele. 
diyeler tarafından Dahili) e V i. 
leline göndrrilcn raporlardan n. 
laşılımştır. 

Binaenalayh Dahiliye Veki'ıkti; 
gerek İstanbulda ve gerek d ğer 
şehirlerimizde yeni pazar yerlerı 
açılmasını ve buraya gelecek olan 
pazarcıların seyyar esnafa; her 
vakit için büyük kolayl<klar gös. 
terilmesini ve bunlara daima iyi 
muamele olunmasını bckdiyclere 
bildirmiştir 

Ayrca Beled yelere, muhıtlerın. 
deki pazar yerlerınin sıcak ve so. 
ğuktan muhafazası ıçln ekser·sL 
nin üstlerinin kapatılmasının te -
m!n olunması ve kş mevsim..:!!"i · · 
çin üstü ve yanarı kapalı büvük 
pazar yerleri, t.,,,;..sınc dikkat ve 
eheınm.Jye~ çalışılması da tebı 
ounmuştur. 

Birimizin derdi sonra, mühürlenen radyolardan o 
seneye ai'd ücretlerin tahsil olu • 
nacağı alakadarlara bildirildi. · Hepimizin derdi 

iıaostancının derdi =ı - - -

Sebcblesrini, ma~zur_l~ı uzun SUSUZi u k ! .. 
uzun tedkıkten g~çırmıştı. 

Fakat.. 

İlhnn. 

Küçük bir tercddüd bile hisset. 

mcden _J!enç kıZl elıni uzatırdı. 

Onu bedbaht etmemek için ken. 

di bedbahtlığını, kendi ıztırabını 

unutmağa çalışacaktı, bel~i yııl • 

nl7lığın da temin edemediğ! hu • 

zur ve sükunu 1>u suretle evlilik. 
te bulacaktı. 

yor lıilclrırıShdd;.ö vAGzv 

Bir an içinde sanki her şey olup 

bitmiş giıbi vücudünü ılık bir ür. 

perme kapladı. yüzunün hatları 

4lk defa içinden gelen bir mem _ 
nuniyctle genışledi. 

Sonra gözl~riı- kapadı. 

Nckadar uyumu t.ı, tahmi. l'

demlyord~. 

(Dcrnmı var) 

Bostancıda oturan. Samiye 
Halit isimli bir baııaıı ok· yucu. 
muz yazıyors 

Yaz mevsimı d·.>layısile Bos. 
tancıya naklettim. Ve ikı aydan 
beri Bostancı Vükela caddesi n. 
de oturuyorum. 

Bu civardaki kö klerd'" ter. 
ko.s (Elmalı) tuyu olmasına 

rağmen gündüzlcrı susuzluk çc. 
kiyoruz. 

Biraz •lerıde asfalt yold3 ge. 
ce gündüz su bulmak mıimkün 
dür. 

Belediye sula~ ıdarcsınir na
zarı dikkatıni ceıbedrı ok bu 
su<uzluğun lıiç olmazsa lıu 

ınfıthiş sıcak hov2ı~~rı önü. 
nıin nlınmasmı dilerim. 

Son Telgr;ıf: 
Bu~taııcı!ı kaı.- in.ızin c·ı lı , l;. 

lı ııkıiyctıni t>el<?d.yr • 1 .r ida
re• nin e1'eınmiy,e•le nazan 
d'kkc·trıe koıMıııoroz 

-
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=HIKAV!J 

Perdeler 
- - - - ···---· -·· ----·---- -·- -··• - tukot büyük bir kaza geçirmi§tir. 

• -· - ·- · ·-- ----- . -· Gece yarısın.i doğru vapur şid. 

A b .. ..k _J vl tl . detle sarsılmış, yolcular, ve mü. 

vrupanın uyu ae e erı ara- re~~:thv:;~:~: f~~::ı·ş~::·n -

_] e _] __] tl e •ht el A .ez k d mıyan bir kayaya çarp'.ığını zan. 

sınaa şıaae l l l aı· ı ar çı ar l . :~~:a:na:~i~ze:;i~~a~:ı:ş:;::ş~ 
İspanya meselesi diplomatlar • tır. Meğer kocam.10 bir balina ba. 

arasında yeni bir safhaya girdi. I • lığı bütün süratile vapura çarpmış. 
Kaç gündiir gelen telgraflar hep , 1 j tır. Balık bu müthi,ı müsademe 
Londra ademi müdahale komite. ı l neticesi ölmüştür. • 
sinin kararlarından, nihayet İn-
giliz projesinin kabul edilmesin - ; J , /,' da İspanyada her iki taraia bazı 
den bahsetmektedir. Yeni gelen lf. t"ı.,... ,.,, f! mertebe muhariblık hakkı tanına. 
Avrupa gazetelerine göz gezdire. • l.ol. f'•!" caktır. 
rek buna dair söylena; ;::.vlerden 1 1 ~; Fa.kat söylemeğe hacet yok: 
bir hulasa çkarmak lilzım geldi- Bu kararların tatbikat sahasına 
ği de kendini gösteriyor. Çünkü çıkması, yerine getirilmesi için 
•ş.n dedikodulu tarafı mu"ıı.telif zaman lazım gelecek. Yaz ayları 
g·zetelere göz attıktan sonra bununla geçecek. Ademi müdaha. 
meydana çıkıyor. • le komitesi tarafından gerek İs • 

Hele şu son bir senedir, ademi panya Cumhuriyet hüki'ımetinin 
müdahale olitikası çetin imtihan- yanına, gerek General Franko ta. 
!ar geçirdı, durdu. rafına birer heyet yollanacaktır. 
İspanya dahili harbine haric - İlk iş her iki taraftaki yabancı 

den ve açktan açığa ka~anlar ispanya harbinin başlangıcındaki mitinglerden biri gönüllüleri saymak olacaktr. Gö. 
oldu. Bunlar kuvvet gönderdiler. nüllülerin hakikaten geri yollan. 

d d F d İn.. ha bundan bir sene evvel D zaman r Ve denİz·hududJarına kontrol C:OD Yar ım yolla ılar. ransa a, masına başlanmak için en aşağı 
gilterede iktidar mevkiinde olan kl Harici,ye Nazırı E.den'in zama. muş olacak. Hududları da stıyle- bir ay geçeceğe benziYQr. 
hükumetler dahildeki siyasi fır. nında yapılmıştı. Geçen seneninı mek lazım: Fransa - İspaıı,,ya ve Bu müddet zarfında ise İspan-
k l h lif l 1 h .. temmuzunda ademi müdahale ko. İspanya • Portekiz hudr.ıdları. a arın mu te suret er e u - yadaki harekatın nasıl safhalara 

• İsp mitesinde bunlar hep konn•ul Şimdiye kadar İspa_ny..da Curn. cumlarına uğradı. Hulasa an- . ..,. • gireceği merak edilmektedir. 
Ya ••lerın· e kar><mamık içın· iki mıya başlamıJ; ise de o zamandan huriye! hükumetinin P .rene dağ. . ..., ..., 1 Avrupa mafbuatının Ispanya 
sene evvel verilmi• olan karar sar beri iş türlü tiirlü safhalar ge - !arından Fransanın yol adığı yar-

• Cumhuriyetçilerine taraftar olan-
sıntılar geçirdı, durdu. çirmiştir. Ademi müdahale ko- dırnlan aldığı söyleniYQrdu. Fran 

!arı var, olmıyanları var. General Ge""n gün nihavet ademi mü.. mitesinin kararlarını torpillemek ko tarafı da Portekizden bol bol 
.- , Frankoya taraftar olanlar şimdi. 

daıhale komitesi İngiliz Hariciye için çnk şeyler yapıldı. istediğini getirtmekte idi. Şimdi. 
· ye kadar hep onun galebe ederek 

Nazırının riyasetinde toplandı ve Ispanya meselesinin şimdi dip- ye kadar Pirene hududunun ka. 
26 devletin murahhaslarının işti.. lomatlarca girmiş olduğu yeni panmasını ileri sürüyorlardı. La. 
rakile İngiliz planını kabul etti: safhasını gözönünde tutmak için kin Fransa tarafı bunu kabul e-

isi bitireceğini ileri sürüYQrlardı. 
Her iki tarafın davasını güdenle. 
rin ileri siirdüğü tahminler baş • 
ka başkadır. 

l- İspanyadaki gönülliiler çe. şunu unutmamak !Azım: derken Portekiz hudu.d.unun da 
itilecek; Ademi müdahale komitesindeki kontrol altına alınmasında ısrar 

Bununla beraber ademi müda
hale komitesinde kabul edilen İn,.. 
giliz planı İspanya dahilt harbinin 

2- İspanyanın kara ve deniz 26 devletin murahhasları tarafın.. etmiştir. 
hududlarına kontrol konacak; dan ittifakla kabul edilen İngiliz İşte bu suretle karşıllklı ola -

bpanyada gönüllüler cepheye sevkediliyor 

3- İspanyacla birbirlerile çar
pışan Cumhuriyet büki'ımeti ile 
ona karşı isyan etmiş olan Gene
ral Franko hükumetinin birbir. 

!erile harbeden iki hükumet oL 
dukları bazı mertebe tasdik ediı.. 

Jecek. 

İ~te bilhassa bu sonuncu mad. 
de ademi müdahale politikasın • 

da mühim b;r adım sayılmakta • 

dır. Hatırlarda kaldığına göre İn. 
g;lterc tarafından bu tekliiler da. --- Çıkardılar .. 

Hayret 
- Çıkardılar mı? ... 

planına göre İspanya dahili harbi 
artık tamamile İspanyanın kendi 
işi olmuş oluyor, buna dışarıdan 
kimsenin karışmasına yer kal'mı. 
yor. 

Şımdi bunun tatbikine gelin~e: 
İspanyaya komisyonlar yollana • 
cak, oradaki yabancı gönüllüleri 

sayacak, bunları memieketle.-inc 
yallanmaları temin edilecek Bu 

komısyonlar işe başladıktan on 
beş gün sonra İspanyanın kara 

~·erhunde önüne baktı, sustu. Refık, işaret par
mağıııı ağzına götürdü, düşündü ve kendi kendine 
söylendi: 

- Ne münasebet? ... Niçin çıkartyorlar? .. Sizin 
k;rr.ı;esiı o!duğunuzu bilmiyorlar mı?. Bu olamaz. .. 

rak kontrol konmuş oluyor de. 
mektir. Denizde de kontrol kona.. 

cak, İspanyanın betli başlı liman
larına heyetler yollanacaktır. Ya. 
bancı askerler çekildikten sonra 

Avrupaya sirayet etmesine mani 
olmak üzere elde edilmiş_mühim 
bir netice diye karşılanmaktadır. 

(Devamı 7 inoi sahifemizde) 

iki kafalı dört kollu 
• 
ınsan garibesi 

Moskovada doöan bu 
yafıyor. Fakat 

mahlQk 

Bir kafa uyurken öteki 
uyanık bulunuyor .. kaja 

M 
oskova kliniklerinin birinde iki kafalı, dört kollu ve teOc vücudlu 
bir kız çocuk dünyaya gelmiştir. 

Bu garibei hılkati muayene eden doktor, bunun iki kafalı bir 
çocuk değil, biribirine bitişik bir ikiz olduğunu görmüştür. 

Kızların birine İren, djğerine de Galina ismi verilmiştir. 
Maruf Rus doktorlarından İsperanski, bu garibelerin büyüıtıesine 

nezarete memur edilmi~tir. 
Yedi aydanberi, ıkizler normal bir şe'kilde büyümektedirler. İştiha_ 

ları yerindedir. Kendilerine bakanlara külüyorlar, isimlerile çağırılınca 
başlarını sallıyorlar. 

Fakat, garibi şu ki ayni zamanda uyumuyorlar. Biri uyurken öte.ki 
uyanık duruyor. 

Yazan: 

•Bir hatı.ra defterinden• 

. .. Ma,yıs ... 

Onlar küçük zarif, ve temiz 
bir evin penc~relerine asılmış • 
!ardı. Hepsini saymadım amma 
galiba sekiz, on tane kadar vardı. 
Ve perdelerden köşe penceresi.ne 
isabet eden bir tanesi sade ve ses. 
siz geçen günlerimin • geceleri de 
dahil olmak şartile • yegane süsil 
ve yegane meşgalesr olmuştu. O. 
na meclub gibi aşık olmuştum. 

O perde bana hem acı günleri ve 
hem de en mes'uı! anları yaşat • 
mıştır. Tuhaf şey dıyeceksiniz. 

Bir perde insanı bu kadar meşgul 
edebilii' mi? Evet uyalandırır, ba. 
kınız hem de nasıl. . 

Sabah saat beş. Sankı i>irisi be. 
ni zorla ve telaş!a uyandırıyormuş 
gıbi gözlerimi açar, daha çapak. 
!arını silkmeğe meydan bırakma
dan yalan yanlı< ayağıma bir pan. 
talon geçirdim mi derhal sokağa 
fırlarım. Bu tarı!imden beni ış 

başına yetiş<?ceı< birtü!ün amele
si veya dükkiinını erkenden aç • 
mıya meebur bir esnaf veya gü _ 
nün erken saatinde yola çıkacak 
bir yolcu veya bir iş adamı zan • 
netmeyin. Ben günün herhangi 
bir saatinde olursa olsun daha zi. 
yade öğleden sonra işlerini gi\re_ 
cek bir meslek ~d .. nıyım. 

Peki ama birader bu kadar erken 
ve tel~la sokağ• çıkmıya ne Jü_ 
zum var? 

Ne lüzum mu var dediniz? 
Haniya o köşe penceresinde. 

ki perde yok mu. işte onu yokla. 
mıya gidiyorum. Anlamadınız mı? 
İzah edeyim .. Küçük, zarif ve te. 
miz evin kö~e penceresindeki o 
siyah peı'de yok mu, onu ziyarete 
gidiyorum. Eğer o perde bana küs. 
müş ise tam3men iniktir. Eğer 

değilse arkasında gizlediği beyaz 
tül perde, kara suratlı açık ağızlı 
bir arabın ko - u kızıl dudakları a. 
rsından görül?n zarif, kar gibi 
beyaz ve lekesiz dişler gibi sırıtır. 
İşte bu sırıtış bana neler müjde. 
!er bilseniz! .. 

O gün, yıllardır hasretim kal. 
binde taşıdığı sevgilis'ne kavu _ 
şan bir ~·k gfüi şen, şakrak, yal. 
nı.z gülen ve <!ğlenen bir adam o. 
!urum. Çünkü o bana dargın ol. 
matlığı günler böyle sırıtırdı. Ah 
o sırıtış ... 

••• 
... Haziran ... 
Tam yirmi gündür o kadar su. 

ratlı perde bir defa olsun sırıtmı
yor. Her gün, her saat ve her da. 
kika onu yokluyorum. O kadar 
kalbsiz ve o kadar merhametsiız 
ki bir dakika olsun beyaz dişleri. 
ni göstermiyor. O bana arasıra 
darılırdı amma, dargınlığımızın 

bu kadar uzun sürdüğünü ııör • 
med'lm. Çıldı.racağım ... . ... 

... Temmuz ... 
Aylardır o kara suratlı perde 

benimle dargın .. bilseniz onun bu 
dargınlığı beni, benlikten çıkar. 
mu;, başka bir Reha yapmıştı. 

Yazan: R. O. 

Huysuz, en ufak mesle yüzünden 
kavga eden bir ad:ım olmuştum. 
Eve geldiğiım zamanlar bazan an.. 
nemin fısıldıpn sesini işitirim· 

- Aman çocuklar .. Rehanın yiı. 
ne ha.baları üstünde.. sakın ses 
çıkarmayın da gürültü olmasın . 

Bazan sakin gördüğü zamanlar 
yavaşca yanıma sokulur, her za. 
manki müşfik sesile: 

- Reha .. yavrucuğum, bu bir~ 
kaç aydanberi dikkat ediyorum .. 
sen çok, amma pek çok değiljtin. 

Ne neş'en, Mş'e .. ne de teessü.-ün 
teessür ... Sana ne oldu? bır türlü 
anlıyamadım gittı. Annenden baş. 
ka senin .yakın kimin var. Sakla
ma, söyle banl; seni böyle değiş_ 
tiren sebeb nedir? Derdini sak. 
lıyan derman bulamaz. 

O zaman ben, zavallı annemi de 
endişeye düşürmemek için onu 
ikna edecek şöyl·? sudan bir ce -
vab verirdim. 

- Benim ne derdim olabilir an 
neciğim. Bu son günlerde biraz 
fazlaca yoruluyorum. İşte bütün 
neş'esizliğim ondan ileri ge!Lyor. 
Sevgili annem, benim bu sudan 
cevablarıma kanar, arkamı o ha_ 
yat verici ellerile okşıyarak an.. 
lıyamadığım birçok dualar oku -
duktan sonra: 

- Hani,.ı·a ben sızin saadetiniz 
için yaşıyorum. İstiyorum ki ha. 
yatınızın şu iLkbaharı bulutsuz, 
güllük, güneşlik olarak geçsin,_ 

İşte şu ufak ana oğul müsaha
besinden başka beni o siyah per_ 
deden hiç blr suretle, hıç bir şey, 
hiçbir hadise ve hiçbir kimse ıı. 
zaklaştıramazdı. 

Ben acaba bu perdenin neden bu 
lmdar meclubu olmuştum. Of .. ar
tık tahammül •demiyeceğim. O 
kara perdenin arkasındaki tül, 
bana çılgın bir sevgi, sonsuz bir 
saadet wıdeden güzel gözlerin sa. .. 

bir vaziyet, silahlarının hep birdenbire çarpıldığı bir 
saniye, hazırlıksız kaldığı bir an. O halde, ne yapa. 
cak, Refiğe ne diyecek?. Refik ceva.!ı bekliyor. Has. 
taneye dönecek mi? Dönmek istiyor mu, dönmiyelim 
mi?... Karar veremiyor: 

- Döneyim mi? . . . 
Dörı.miyeyjm mi ? .. . 

Tekrar Ferhundeye döndü: 

- Peki, sizi durup dururken mi çıkardılar?. 
Ferhunda bütün suç Refikte, sonra da kendinde 

Edebi Roman 
No. 42 Etem izzet BENiCE 

Dönel'Sem ne olacak? .. . 
Dönmezsem nereye gideceğim?. 
Refik sualini tekrar etti: 
- Ne diyorsun Ferhunde?. Hastaneye d6nmelt 

imış gıbi belkı, hiç istemıyerek, manalı manalı Re. 
f;f(in gozleri içine baktı, söyledi: 

- Hayır Dun gece çoksıkılıyordum. Aksi de 
bır hasta getırdiler Onunla daha sonra doktorla kav. 

ga ettı:n. Cevdet bey ser tabibe: cBen böyle terbiye. 
sizlik istemem. Ya o, ya ben .. • demi§. Ser tabib de 
peki... d 'mış'.. 

Sıkıntı. .. Dün geceki sıkıntı! Bu kelime ve bu 
cümle Refiğin zihnine birdebire yerleşti. Ve ona hi. 
kayenır" ırıabadinı dinletmedi bile. 

Hemen hükmünü verdi: 

Bu, s:itıntı, ben olacağım. Nimet hadisesi olacak .. 

Ve der'ıal tasavvur edilemiyecek kadar sami. 

•'1İlcsti coştu. Cesaret.endi ve sokak ortasında Fer. 
hıın<lenın elin yakaladı. 

- Fe "unde. Kabahat bende. Binaenaleyh ha.. 

reketimin bütün mes'ulıyet ve netayicini ka.bul edi
yorum ... 

Dedi ve gözünden bır damla yaş da.ha sızdı, ya
naklarından aşağı yuvarlan"..ı. 

Sonra, sesi yumuşadı yumuşadı bir viyolensel 
nağmesi gibi derinleşti, damarlarındaki kan ateşe 

tutulmuş gibi kaynadı ve sözüne devam etti: 
- Fertıunde tekrar hastahaneye götüreyim. Bu 

haksızlığı tamir edeyim istiyor musun? .. 
Ferhunde tıpkı Refik gibi. Hem, daha heyecanlı. 

Dilinin tutulduğunu, göğsünün ortasından bir sam 
yeli glbi kopup savrulan sıcak bir rüzgarın bütün vü.. 
cüdüne yayıldığını, zihninin boşaldığını ve yalnız ıı.ş.. 

k.ınin hümması ile bulutlandığını, kalbinin sızladığını 
hissediyor. Hele, Reliği Nimete tamamile bend oL 
du ve kendini bir kere bile: 

- Seni seviyorum ... 

Demeden terk etti bılirken bir anda bu kadar 

coşkunluk ve alAka karşısında kalması içini bir
denbire alt üst etti. Bütün mesnetleri birdenbire yı. 
kıldı. Şimdi ne diyecek, ne yapacak, ne cevap vere. 
cek? .. Halbuki o, Refikten tamamile ümidini kes. 
mişti Değil mi?.. Günün birinde ona rast gelirse, 
yCiziine bakmıyacak, adamdan bile saymıyacak ... 

- Sen sahte bir adamsın .. . 
Sen altatıcı bir insansın .. . 
Sen adi bir yaradılışsın .. . 
Diyecekti. Bu saniyede bunların hepsi suya 

düştü. Refiğin gösterdiği heyecan, derin rabıta, 

hümmalı ala.ka ne bir sahte, ne bir aldatıcı, ne bir 
adi insanın heyecanı, rabıtası, alaksaı değildir. Bu, 
gönlün bütün samimiyeti, bir aşkın ilk ve kuvvetli 

tezahürüdür. Böyle olmasa, hemen hastaneye koş. 
maz, hemen sevdiğini aramıya Çll!km.az, hemen ilk 
tesadüfte renkten renge girmez, gözlerinden yaş a'k. 
maz, bu kadar derinleşmezdl. F-erhundenin ummadığı 

istiyor musun 7. 
Genç kız kat'i bir cevab veremedi: 
- Bilmem ki. .. 
Bu cevab Refiği düşündürdü. Fakat, 

duraklamadan sonra birden ve cesaretle: 
- Ferhunde hastaneye gitml! ... 

Dedi. Genç kız masum bir soruşla: 

kıısa bir 

- Ya nereye gideyim, Refik Bey?. Tekrar mu-
haclrln miııafirhane ... stııe mi? ... 

Dedi. 

- Hayır .. Bizfm eve gidelim ... 

Bu sarih cevab Ferhundeyi şaşırttı: 
- Sizin eve mi?. 

Refik derhal kat'ileşti: 

- Evet ... Bizim eve. Seni seviyorum. Ve... Fer. 

hundenin ce\'.ab vermesini beklemeden ellndeki çan. 

'tp{e lAUl cinnet getiren bir aştk halile değil, farkat, 

hiılıini gizlerdi. Evet .. o perd;_. 
arkasında bugün dah~ anlaY 
dığım, tahlil edemediğim, c 
nı birtürlü çözmeğe muvaffJ~ 
lama.dığım bir sebebden d·J1 

bana darıla..'l, '<albsi-ı: ve vefl 
bir sevgi>il vardı. İnsan, .,efil' 
b!\r sevgiye, kalbsiz bir sevgi! 
bu kadar tapar mı idi? işte ; 
ona tapıyorum, ben onu dii0 IJl 
daha çok seviyorum. Çünku O tıl' 
na dargın değil. Çünkü o kal 
bir sevgili değtld'. Çünkü b 

vefasız bir sevgi vadetmeJ11~· 
İşte bunun çin onu seviyoruJl1· 
veceğim.. o perdenin arasınd 
kendini göstermemeğ~ çaıışar 
beni seyrettiğini hissediyor~! 
İşte o bunu h iı;settirmese b!:'. 
onu bu kadar çok sevmiyece• 

• •• 
Sevim, tam beş aydıc ban~~ 

rürunüıyordu. Diln yme kara I",, 
deye gözlerimi dikmiş, onu scl~ı 
rediyordum. Aylardanberı se>~. 
hasret kaldığım o kapı tatl ı ,. 
gıcırd.ayıJ;la açıldı. Arasından. 

vet, aralığından onun başı gör~'~ 
dü. Yanılmıyol'dum. O ;di. J{~ , 
biJn şimdi stimi fazla gelmiş "°4 
zuk bir piston gibi muvazene.~ 
işliyordu. Tıkına.!aktım. KaY',,J> 
ne ayni tatlı ahenkle kap• 
Ha.yı.r, kat'iyen aldanmıyorUfll· ·. 

J-11 
evet o bana doğru geliyordu. ,ı 

zaman gülen o gözler biraz 5~ 
bakıyor, o kaşlar biraz çatık .. · ıJ 

ne ziyanı var? gelsin. Onlar bif~ı 
sonra yine bana gülecektir. 1~,,. 
bana esk.i saadeti verecektır. 
ter ki gelsin. , 

. ... 
Yanıma yaklaştı. Yine aynı 

çehre ile: 
b~ 

- Rııha, ser.i seven başka ıı 
kadın varken ve sen de on°~" 
kafi derecede meşgul olurken • , p 
ha benimle neden hu kadar 8 

kadar oluyorsun ... 

"'' Afalladım. S~vim; beni si' •0ı 
ve benim de onunla kafi derre; , 
meşgul olduğum hangı kadın ;~. 
bahsediyordu. Ya ben, sevdı~ r• 

•I 
rimi ve meşgul olduklarımı h3 · 

lıyamıyacak kadar bunaoı ı ştıf1' 
.yahut o kaçırmıştı., ·;, 

Şaşkın şaşkın afalladığımı t!' 
rünce izah etti: 

~' - Hanl)'a ..... . ) aaziJ1DSon y 

yanyana oturduğunuz o genÇ ~~, 
dm .. Jı.atırlamadı::ı mı? Ben de 1 ı 
nemle birlikte sa~ tarafınıı.<11 ' 
masada oturuvocduk. . 

. 11,ı; 

o daha cüml•ri tamamlama oı< 
idi ki ben, ta duclaklarıma 1<a ., 
gelen tiz bir bhkahayı tulJl11~f. 

. 'o 
muvaffak olamadım Gül Ol ıe< 
gülüyor, gülüyordum. Bu sc 

1
, 

k k .. .. b ıcı "" o Ş8.\I ırı şru; ın yuzume a 
du. ,., 

Çünkü S•vim, heni scvPn ol 
benim de onunl.ı kafi Jercc:C~,ı 
meşgul olduğum genç kadın•" o'' 
kardeşim olduğunun bilmiYor 

••• ef' 
Sofradan kalktım. Ağır ağır Jll ~ı · 
divenlerden yukarı çı~ ıy.oı:,1 

(Devamı 7 ın<• 
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Bayanlar! 
== ~=====·-= 
Kadınların hepsi 
güzel doğmaz 
Fakat her kadın 

ısterse güzel olabilir 
• 

GüZELLIK BARI 
ııakiıt 

siniı> ada güzel olmak ister mi. ı 
"· 'l'er ve taze, parlak bir çeh.. 

l 

' ~,
1

.ll• 
1ııı-11t 

reye . 
lfe~ Salıiıb olmak istemez misiniz? 

n, duvarları pembe mermer. 

li, perdeleri şafak renkli bara gL 
riniz. 

Burada size küçük bir kadeh 
kC>kteyl veya likör vermiyecek!er, 
kristal ~lşeler içi:ıde güzellik müs. 
tahzaratı takdım edecek'er. Yü • 
zünüze masaj, makiyaj yapacak • 
1ar. az sonra, siz bı:e kendi kendi. 
nizi t~nıyamıyacaksınız. 

Güzellik barının, adi barlarda 
olduğu gibi yüksek tabureleri var. 
dır. Bunların üzerine oturan her 
hangi bir karlın mutllka güzelle. 
şir, güzelleştirfür. 

İlk evvel Amerikada açılan bu 
barlar Pariste de açılmıştır. Fakat 
bazı tadilat ile ... 

İlk evvel, çehreniz ledkik C>lu. 
nur. Sonra masaj yapılır. Daha 
sonramalcıyaj... Haftada bir gün 
bara uğramak, bütün bir hafta gü. 
:zel görünmek için kafıdir. 

Bu akşam dışarı mı çıkacak _ 
sınız, bir yere mi davetlisin1z? Çe. 
kinmeyiniz, bara gidiniz. Pariste 
değllseniz, bara telefon ediniz, ne 
yapacağınız, n' kullanacağınız 
derhal bildirilir. 

Güzelleşmek de kC>laylaştı. Ar. 
tık endişeye mahal yok. Hiç şüp. 
hesiz, açık gözün biri9il İstanbul. 
da da böyle bir bar açar ... 

IK ADDN 
B~iu ~;ubla;,=-=~r-
betler nasıl yaİ>ılır? 
Sıcaır. 

Şel1ıet ı;e bunaltıcı havalarda 
bir Şe dar ınsan.ı ferah veren 
YaPllı:. ~ktur. Fakat bu nasıl 
"tııı ···· İşte a:ıağı satırlarda, 
tetrııe?kuYuc:ılarımıza bunu öğ -

Çııete çalışacağız: 
lı; "il §l<Tub!ı. -- Taze ve koku. 

• ekle · 
Yı~ıay rın saplarını güzelce a. 
""'- ınız A" 1 • ik. . 1· "•er · gır ıgının ı mıs ı 

~te ;e üçte biriı nisbetinde su. 
lazırıı 2:1!1 bır şurub yapmak için 
~ olan bu 
~1; 'l . 

Yl<nı;~ e Şekerı bir tencereye ko • 
v"ltıa ' ateşin ü""'rinde, şeker kı.. 
"·1 geJ;'-.· k '' •k• •. "'"Y" adar kaynatınız. 

·-rı ·ı · 
tq?. h . lav\! edi~i Ye ateşi bi .. . aı:rı . 
tınız s·· etınz. "' sonra da indi. 
tıın ~ Uzgeçten geçiriniz. Soğuk 

' 
ııra • 1 • Urubu ,ışe ere koyunuz. Agaç 

"'•nft da .. ay.n, s.ırNle yapılır. 
grarıı 1 

11 ~1Lırıit şurıdm. - 700 
ne, loo'•nk üzümü, 200 gram viş. 
~.nı. çe~aın ağ1ç çileğini sapla. 
. 1tıbirln <dek\,•p111 ayık!ırnrak 
'er,.. \ıi~ k.arıştırınız, eziniz. Ü -
hır •· lulb~nd ör\u" nüz serin 
Sa ·'"'de · ' 
• Ora s·· Yırmı saat bırakınız. 
.,., uz·· ·· 
h •aııer Unuz, bir ki!C> şekerle 
ı·a!ıı ate tencerr>yo, tencereyi de 
'.nee ind§e. koyunuz. Kıvamına ge. 
l~~te ~rıniz. '>oğuduktan sonra 

b··~lyah ı°Yu~ ~a~foyını. 
"Yle '!! ~n.t uzıın11i ,şurubu da 
Şı.. apıJır. 

l ..,ne~ 
altı ";. rubu. ·.- Olgun ve sağ. 

'•n· -.neler· 
ı. ı çıka ı •eçınil. Çekirdekle. 

a,a rınız 13 
h. n suıa ·· unları çıkarırken 
.,,, rı bi k" 
~ ten.,, r ase~ ~ toplayınız. 
(~'Yarak reye ~~k~ri ve vişneleri 
.. ır kiloYırını iört sa•t bırakınız. 
"'rk "ışn 1i: uı,.k b' "Y~ lG,000 gram şe. 

0 
rt,.sı g·· '' P'lrç.ı da tarçın). 

1 ~\'fi un ~t 3 ·t 
k<; . kadar ka'""' e kı\'ama gcl:n. 

~Uklerin· vnatml!. Ka,·narken 
~Y>ı ı .ıl..,..ayı unutmayınız. 

gıın fııru•,, 
Ye "e •um '· - K1ysılann ol. 

ayırrn 
1 
uşakhrını stoçcrek iki.! 

llıaı a ı, 'a' d 1 ı. S., ' " r ek 1 ı·rını cıkar _ 
terı tıra ~~, · 
b C~rev · ra, su ile beraber 
•ıq~i .e k0· 

Ye kadar\ up kayısılar eri _ 
kaynatmalı. Sonra 

ateşten kaldırmalı, üzerin: örtPrek 
serin bir yerde yırmi dört saat 
bırakmalı. 

Ertesi günü bir litre kaysı su.. 
.yuna bir kilo şeker, küçük bir çu. 
buk vanilya karıştırarak hafif a. 
teşte kaynatmalı. Kıvama gel -
dikten sonra indirmeli, soğutmalı 

Beyaz zemin üzer ine mavi enı 

rime kumaştan çok şık bir rop. 
Yakası , iki orkide ile süslüdür. 
Belindeki kemer mavidir. Şapka: 
Beyaz hasır ve mav i kordela ile 
süslenmiştir. 

şişelere kC>ymalı . 
Bu tarif ettiğimiz şurublar sa

yesinde bir<;C>k leziz içkıler ha • 
zırlıyabilrslniz . 

İşte bir kaçı· 
Jirandin - Beyaz bordC> şarabı 

ile çilek şurubunu karıştırınız, 

(Bir şişe şaraba yarım bardak şu. 

rub) en azı iki saat serin bir yerde 
bırakınız. SC>nra bir bardağın ya _ 
rısını şarab, yarısını da soda ile 
doldurarak içiniz. 

Alsasiyen. - Ren ve Dozel şa. 
rablarile .v apılır. Bir şişe şaraba 
bır bardak frenk üzümü bir limon 
dilimı, biraz da şeker konulur. 
İçerken barda~ın yarısına kadar 
buz dC>ldurulur. Şarab üzerine 
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Birbirinizden ayrılırken gönül 
kırmak, hadiseye sebebiyet 

ve rmek fenadır! 

Kibar ailenin esrarı 
meydana çıktı ! 

Danımarkalı konı 
nasıl tevkif edildi ! Sevdiklerinizden ayrı lırken, bu mecburiyeti 

n asıl muhakeme etmelisiniz ? Karı sını niçin tehdid etmi~ 
Bir profesörün tedkik ve 

tavstyelerini okuyunuz? 
LC>ndranın kibar tabakasına 

mensub bir aile bugünlerde 1n. 
"' lız gazetelerini ve aiıl C>lduğu 
mahkemeyi meşgul ederken içti. 
mai meselelerden biri d' kendili. 
ğinden mevzuu bahsolmaktadır. 
İngilterede bir Kont bir zaman. 
danberi karısı ile arasında baş.. 

gösteren geçımsizl•k yüzünden 
nihayet onu bırakac,ğını, birbir. 
!erinden ayrılacağını söylemiştir. 
Fakat bunun için ortada bir para 
meselesi vardır. Kont pek zengin 
olan karısı Kontesten ayrılacak.. 
sa da ond&n tam 1,000,000 İngiliz 
lirası almak istediğini söylemiş.. 
tir. Kadın bundan daha az para 
tekli( edince kocası: 

ğini de söyliyerek kendini de öl. 
düreceğini ilave etmiş ... 

1 - Ayrıldığınız kadına mek
tup yazıp acı sözler söylemeyiniz. 
Nezaketle davranınız. Sizi daima 
hürmetle, heyccaııla yadetsin. 

Dedi ve kodu, patırtıya ve gü -
rültüye meydan vermeden ayı·ıl· 
mak hususunda usta olan meşhur 
İtalyan edibi Danünçiyo, bundan 
bahsederken: •Ustaca ayrılmak. 
öl<!n biı şahsı •essizcc gömmek -
tir ..• 

DLyor. Meşhur Kazanova da şu.. 
nu söylüyC>r: cTatlıca ayrılmak, 

vaktile scvdiğıniz kadına, bizi 
terkebtiği kanaatini vermektir.• 

Hulasa, ayrılmak hususunda 
herkesin mütaleası, fıkri başka 

başka. Meşhur profesörlerden bil'll 
buna dal r çok dikka le değer bir 
eser yazmış. Baıı parçalarım ay. 
nen naklediyoruz: 

Erkeklere tasiye1erim: • 
Muhtere mrı•ütehassıs; ayrılmak 

istiyen erkeklere, şunlardan çe • 
ldnmelidir, diyor· 

1 - Eski sevg•linin mektubla. 
rmı iade etmek. Bu eski mektub. 
!arın mütaleası, sönen muhabbeti 
yeniden ihya etme3l ihtimali var. 
dır. Sonra, belkı de: cAh! bunları 
yazmakla ne budalaltk etmişim'.• 
der. 

2 - Alınan hediyclerı geri ver. 
mek, veııilenlerin de iadesini is~ 

temek .. çokbavağı bir şeyd'·r. 
3 - Kat'ı rabıtad>n bahsetmek; 

şurada burada. •Oh! nihayet kur. 
tuldum!•, cBelfıvı bruıımdan defot. 
tim!• veyahut: cHayatımın en gii. 
zel yıllarını cehennem etti:• de
memek ... Evvca bunlara kıms • i. 
nanmaz. Sonrc bu çirk;n ,.e yakı. 

şık-sızdır. Daha şonra da, hala onu 
düsündü~ünüze, onur.a meşgul oL 
duö 1 denet eder. 

4 Kat'iyer. ayıracağınız sı -
rada galibane· •Şimdi artık seni 
:ısla sevın«!iğimi açıktan açığa 

söyleyebilirim .. • dememek. Veya. 
but •Ne çar~ .. yazımız böyle imiş. 
İkimiz de mukadderatın esiriyiz. 
Belki il<!ııide vine• gibi budalaca 
bir söz söyemek te hiç doğru de. 
ğildir. 

5 - Ayrıldıktan sonra da neza.. 
ketle muameı,, etmek. Dünyanın 
en sevimli ka".l ım olduğunu sör _ 
emek. Çok kiabrlık göstermek ta. 
rafdarı iseni'z, başk~ bir kocaya 

varıncıya kadar yılbaşlarında çi. 
çek ve bC>n.bon göndermek. 

dökülür ve saz~r.ı. içilir. 

Ağaççilekli !imnııat.ı Olgun 
ağaççileklerini e»niz ve süzgeç _ 
ten geçiriniz. Bir litre suda l~•n 

gram şe>keri ez'nız, Ağaççilekle _ 
rini karıştırın.,. Üç tane de limo. 
nun suyunu ilave ediniz. Jki saat 
bırakın ız. Ve büyük bardaklarla 
ve buzla ikram ediniz. ' 

2 - Hayır! Her şey bitti. Artık 
bir ümit kalmadı Ölen bir aşk ye. 
niden diriltilemez. Üzülmeyiniz. 
Yarın, yarın olmazsa öbür gün her 
halde neş'eli mektuplar yazabi!e • . 
cek birini bulacaks ınız. 

4 - Durunuz! Ne yapıyorsu
nuz? ... Bir kadından ayrılıyorum 

diye cana kıyılır mı, hiç? .. 

6 - Son talfsiye: Karınızın ye. 
rine, onun en sevdiğı dostlarından 
birini getirmek , bu üç scbebden 
hiç muvafık dfğildir: 

A - Biribirini rakib ve düşman 
addedecek bu iki kadının dedi ve 
kodularından kurtulamazsınız. 

B - İlk karınız, pek haklı C>!a. 
rak şu sözleri söyleyecekti: •Ü • 
nun her şeyini affedebilirim. Fa _ 
kat benim yerim•~ filasını getir _ 

mesinıi asla .. • 
C - Yeni karınızın, kusurları • . 

nm:lan derhal 'ıaberdar C>ı maması 

içiJ11 ... Çünkü eski karınız, ne ka.. 
dar kusurunu:~, hatilların1z var 
ise hepsini ona yetiştirecektir. 

Kadınlara tav~lyelcrim: 
Bayanlar; eğer ayrılmak i.stiyen 

ve ayrılan siz iseniz yukarıda, er
keklere tavsiye ettiğım gibi siz 
de gönderdiğiniz mektubları iste. 
meynıiz, ve size gönderilenleri de 
iade etmeyiniz. 

Sonra, sab ık k.ıcanızın suiha -
!inden, şusundan busundan· bah _ 
setmeyiniz. Daha dün sevdiğiniz 
b ir adamdan ayrılır ayrılmaz: 

•Sarhoş!•, cAhliiksız:., •Alçak'• 
.diye atıp tutmak d.1ğru bir şey 
değildir. 

Tekrar kocaya varacağınız za • 
man bunun, eskı kocanızın dost. 
!arından olmamasına dikkat edi. 
niz. Ak91 halde çok müşkül bir 

mevkide kalırsınız. Ehemmiyet. 
siz, adi bir sinir buhranı netice - • 
sinde ilk işiteceğinz söz bu ola • 
caktır : cZavallı dostumun hakkı 

3 - Mademki gitmek istiyor. 
Alıkoymıya çalışmayınız. Mulıak. 

kak ileride başınıza kalkacaktır. 

- Bunu teklif etmek bana bir 
hakarettir!. diyerek reddetmiş. 

Bunlar hep iddia edilen, m.11 - Kont bir müddet e~·el kendi. 
kemede ileri sürüle•ı sözlerdir. sinde görülen sinir rahatsızlığı 
'Fa'kat daha ağır C>larak konta iş.. dC>layısiloe tedavi için Fransaya 
nad edilen cürümler vardır: Ka. gitntlştir. Orada iken Londrad•kl 
rısını ölümle tehdid etmiş. 1ngL avukatını da Parise çağırmış, C>-
liz kibar tabakasına mcnsub bir na karısından ayrılmak için ne 
erkek varmıi, C>nu da öldüreceği. yapması lazım geldiğini sormuş 

varmış. Tevekkelı her zaman siz.. 'li karısına söylemiş. üç yaşında. fakat rivayete göre karısının tek. 
den ,sizin yolsuzluğunuzdan bah. .ti oğlunu kaçır~rak bir daha an. lif ettiği parayı a.z görerek kendi 
sedip durmazdı..• Bu serzenişler n<·;•r·c ~ö,\ermemek üzere İngiL istediği parayı alamadıkça Kon • 
gitgide artacak vv ii'·h vok ki (D 6 lıif d ten Jıar:cine, uzaklara götürece. evamı ıncı "" e • 
ikinci bir ayrılmıya 11, ... ııKum ka-

1 ======~===,,,;;====-==============:. 
1acaksıiız. 

• •• 
Profesöre göre a;rılma husu • 

sunda en usta ohn millet İngiliz.. 
!erdir. İng!liz erkek ve kadınları 
pek soğukkanılıkla ve gürültü _ 
süzce ayrılır. Ayrıldık'arının kim. 
se fa~kında olmaz. 

Fransız kadınları da böyle. Fa. 
kat e11kekleri ortalığı velveleye 
verirler. 
Ametikıada vazıyet büsbütün 

başkadır: Erkek1er meyus, nazik 
ve nadim görünürler. Halbuki A.. 
merikan kadınları itidallerini, ne. 
zaketlerin.i kaybederler. 

İslavlara gelince: Açıktan açı. 
ğa: cSeni selfıniyC>rum, ayrılalım• 
demekten çekinirler. Bin dereden 
su getirirler. 

Profesör, yazısına ni'ha,yet ver. 
meden Brezi~yadaki eski bir !ca. 
hileden bahs .le dıyC>r ki: 

cBuroda izdivac, evleneceklerin 
( Devamı 7 hci s1y f amızda) 

Yağlı güreşler 
Çok heyecanlı 
Oldu 

Pazar günü Defterdarda yapı.. 

lan Adapazlı Receb ile Çatalcalı 

Süleyman. Receb Süleymanı gö. 

ğüs çaprazı ile yendi. Bursalı Ha. 
!it Karamürselli Yakup. Yakup 
Halldi sarma ile yendi. İstanbullu. 

Avni Uzunköprülü Enver. Avni. 
nin güreşi ÇC>k çetin oldu. KendL 
sinden fazla olan rakibini kiinde 
ile yendi. Karteli İsmail Pizrenli 
Arnav'ud Mehmed Ali. İsmail 

Mehmed Alıyi sarma ile yendi. 
Gemlikli İbrahim Küçük mu.hacir 
Ahmed İbrahim ters kepçe ile 

Ahmedi yendı. Kartallı İsmail 
Gemlikli Mehmed Ali. İsmail Meh 
med Aliyi künde ile yendi. Be _ 
şiktaşlı Mustafa Arabacı Mehmed 
Mustafa. Mehmed pes etti. Düz. 

celi Şahin Bursalı küçük Koç Ah 
med. Şahin Ahmedi yendi. Ada. 
pazarlı Servet Söğütlıilü Mustafa. 
Servet Mustafayı çaprazla yendi. 

Bursalı Ali Mavnacı Kadir. Bun. 
!ar da berabere kaldı. Kadir tek.. 

rar tuttu. Servet Kadiri de yen. 
di. Şıleli Rahmi ile Silivrili Şevk: 
Rahmiye Şevki pes ettL 

Elli Yahudi Tuna üzerinde 
bir dubaya sığındı !. 

Hiç bir devletin 
adamlar ne 

kabul etmediği 
yapacaklar ? 

bu 

'' sonra geriniz bu Bundan 
duba /ar,; 

Hakiki bir hikaye. Hiçbir mem. 
leket tarafından k~bul C>lunlT'ıyan 
51 Yahudi muhaciri, Tuna nehri 
ortasında eski bir duba üzerinde 
yaşamak mecburiyetinde kalmış. 
!ardır. 

Kitse'nin en !T'aruf otellerin -
den birinin sahibi C>lan Aladar 
Reysner, bu zavallıların sergü • 
zeştini şu suretle anlatıyor: 

- Kites'de 3,000 nüfus vardır. 
Bunların 38 i Yahudıdir. Ci:varda
ki Parna köyiınd~ 13 Yahudi da. 

ha vardır. 
cAsırlardaniıeri burada yaşı -

.yorduk. Benim aPem, yüz r.cnc ev_ 
vel buraya ycrlcşn1işt~. 

cHitler gelinciyc kldar Yahudi 
aleyhtarlığı nedir, bilmiyor<luk. 
Zira Avusturyalılar bize memle. 
ket çocukları muamelesi yapıyor. 

!ardı. .. • 
Hakikaten, Aladar R~ysmer'in 

veçhen bir Avusıuryalı kö' lüden 
hiç farkı yok. • 
~ Şehrin bütün kıılüblcrinde 

aza idim. Bütiin ceı'.o;yetlcr<! ka _ 
bul olunuyC>rdum ve her yerde · 
hürmet görüvord•ım Otelim çok 
işlekti. Almanlar gPldikten sonr~ 
ınüşterilerim daha İ••ıalaştı. Fa. 
kat, az sonra bütün Yahudilerin 
pasaportlarını t.ıpladılar. 
Nisanın birinct günü, Gestapa'ya 

mensub beş ki1i kasabaya geldi. 
Ben, karım ve 6~ yaşı.tdakı anam, 
iki ve dört va~ında ki çocukla -
rım henüz uykuda idtk. Bizi va -
taktan kaldırdılar, ., ~ h 'E-imizi 
binanın altındaki mahzene ka • 

pattılar. 
cAz sonra sırık gibi uzun sarı

şın bir adam yanımıza geldi. Yir. 
mi dört yaşlarında ya var, ya 
yC>ktu. Müfreze kumandanı imiş. 

Banlı hıtaben: 

•-Baksan,\ bana ois Yahudi. 
Hile ile, dolandırıcılıkla. hırsl7. _ 
!ıkla kazandığın paraları nereye 

diyorlar 
koydun, söyle ... • 

Aladar Reysmer bJan sustu 
Çehresi kızardı. Yanında C>ynıyan 
çocuklarına: 

- Ha.ydi çocuklarım, dedi. Gi. 

Telavivdcn bir manzara 

· dini:z, bunları işitmey iniz ... Tabii 
Nazlere, hırsız olmadığı, kimscv• 
dolandırmadığımı, kimsenin p1ra 
sını çalmadığımı söyledım 

Halbuki C> bu sözlerime ehem. 
miyet b:!e vermedi· 

- Yalancı!. 
Diye suratıma bir tokat yapıs. 

tırdı. Yere yuvarlandım. 
Ağlıyarak: ·Ben namuslu bir 

adamım ... • dedim. ya!vard•m. Al 
dırmadı. Tekme ile vurmağa baş. 
!adı. Nihayet dayanacak hal'm 
kamadı: 

- Evet. dedım. Hırsızım ... Pa. 
ralar işte C>rada ... 

Servetimin hırs •zı oldum! 
Derhal bir !<iiğıd uzattı: 
- İmza et şunu• ... 
Dedi. Bu kağı".ld> bakınJ?. ne 

,yazılı idi: cBcn, Yahudi olduğu. 
Devamı 1 i.nci sahifemucl.e 
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Felaket Bu akşam kömür Bugünün talilileri 
• • • Havzasına bir 
ıbar aılenın esr~rı Hey'et gidiyor 
meydana çıktı. mahaııe!!~~ı'~~::::;.devam) 

(5 inci sahifemizden devam) 

ten boşamıyacağını liÖylemiştir. 

Kontun İngiltereden ayrıiarak 
Fransaya gitmesı hakik:ıten sinir
lerini tedavi için mlydı, yoksa 
karısından ayn yaşamak için 
miydi? Bu cihetler mahkemede 
karşılıklı verilecek ifadelerden 
anlaşılacaktır. 

Londra gazetelerinde büyiılı: bir 
dedikodu mevzuu olan Kont 
Keventlov meselesi etrafında gö. 
rülen tafsilatı şöy lt> hulasa etmek 
lı:alıil olacak: 

Kont karısını tehılid etmekle 
maznun olarak mahkemeye sev
kedilııriştir: Kont 1,000 İngiliz li.. 
rası kefalet akçesi vererek ~r -
beııt bulunmakta ve artık muh _ 
teşem konağında oturınıyarak 

Londranın en büyük otellerinden 
birinde kalmakt:ıtlır. Kont muha-
leıil.{'nin neticesine kadar karısı
nın yanma gitmiyecektir. Kont 
Darumarkalıdır. Kırk iki yaşla.. 

nndadır. 

Karısı Kontes yirmi beş ye1-
larındadır. Yukarıda dendiği eL 
bi Kont bir müddettenberi Parisa 
gitm~. orada kend..sini sinir ne
klınlerine muayene et~orclıı. 

Hatta avukatını da Parise ç~ır
:mı§, karısilc nasıl ayrılması la _ 
ı:ım gela.ğıne dair görüşmüştü. 

Fakat mahkeme tarafından ken 
diııinc bir celb gönderilerek Lond 
raya çağırıldığı zaman hemen t:r
tesi günü hareket ederek vaktin.. 

de mahkemede bulunmuştıır. 

Kontun silah taşıyıp taşımadığ:. 
meselesi vardır. Çünkü dün de 
yazıldığı g.bi Kont İngiliz kib3r 
tabakasına mensub bir erkekten 
bahsederı-k onu öldüreceğini söy
led d'ye ıddla ~ildiği gibi ka.. 
rı mı da vtırftcağmı, yııhud ka _ 
rısınL, yuzünü berbad edeceğinı 
göy! •• olduğu r.ivayct edilen 
Kontun tabanca tıışımak için po.. 

zerine Kontun avukatı söz alarak 
demiştir ki: , 

- Biz dinlenmemiz için bir gün 
tayin edilmesini, istedik. Bunun 
bir an evvel neticelenmesin~ istL 
yoruz. Bu işte Konta yemin et. 
mek düşüyor. Kont şeref v hay
siytini kurtarma.k mecburiyetin.. 
dedir. Yemin etmeğe hazrdır. 

Kendisine isnad edilen cürmü red 
edecektir. Kontu dinlemek için 
bir gün tayin edilmedi. Evvela 
kendisinm Paristen celbedilerek 
tevkif olunması cihetine gidildi. 
Vekil! bulundu,ğum Kontun şe _ 
ref ve haysiyetini müdafaa etmek 
mecburiyetindeyim. Şimdiye ka.. 
dar cereyan eden tevkif muame
lesi Kontun şerefini incitecek ei.. 
bl olmadi. Şimdi kendisinden ne 
:isteniyorsa onu yerine getirmel!e 
hazırdır. 

Mahkemenın ı.stediği şey Kon
tun muhakemenin neticesine ka.. 
dar Kontes ile kat'iyycn görü~ -
memesi, karı ile kocanın birbir -
!erini görmemeleri idi. 

Bu anlaşıldı'ktan sonra Kontun 
avukatı demiştir ki: 

- Kont mahkemen.n bu arzu. 
sunu yerine g_etirmeğe hazırdır. 
Bunun için de şeref ve haysiyeti 
ııamuıa söz verebilir. 

Bundan sonra Kont söz vererek 
ııunlan söylemlştir : 

- Bu hususta söz veriyorum. 
Kontes ile görüşmiyece!fm. Ye
min ederim. 

Bu cilıet bu suretle temin edil
dikten sonra 1,000 İngiliz lirası 
kefalet akçcsl gösterilt>rek .Kont 
serbest bırakılmış, mahkemeden 
çıkar çıkmaz bir otorııdbile atlı. 
yan Danimarkalı Kont tekrar 
hürriyetine kavuşmuş bir adam 

gibl derhal Londranın en büyük 
otellerinden birine giderek yer • 
leşmiştir. 

Kontun bundan sonrakı muha.. 
keme safhasını yarınki •Son Tel
graf• yazacaktır. 

Yeni iki fabrika daha kuruluyor 
Diğer taraftan Zonguldak.ta 

Çatalağzı limanında iki kimya 
fabrikası daha kurulmasına ka -
rar verilmiştir. 

Bu fabrikaların bıri asid süL 
fürik yani hamızı kibrit, öteki de 
sü.perfosfat fabrikasıdır. Hamızı. 

kibrit fabrikasının kurulmasında 
üç hedef takib edilmektedir 

1- Süperfosfat imali içirı ıa .. 
zım olan hamızı kibriti temin et. 
mek, 

2- Karabük fabrikalarının kok 
fırınlarında tali madde olarak is.. 

tihsal edilen amonyağı sülfat ·da.. 
monyom yani azotlu •un'i gübre 
haline geti~f'C•l< haınız1 elde et. 
mek. 

3- Hemen hemen bütün sana.. 
yi işlerinde kullanılan hanıızı. 

kibriti istihsal etmek. 
Süperfn~fat fabrikasının kuruL 

masındaki gaye ıse. nıemlek~t 'ıı 

muhtaç olduğu sun'i gübre ihti
yacını temin etmektir. 
Yakında temelleri atılacak ola!l 

bu iki fabrikanın ikisi için 850,000 
lira inşaat ve binalar olmak ıizerı> 
1,650,000 lira sarfcdilece.ktir Fab
rikalar, senede 600,000 liralk h-.. 
mızı kibrit ve 400,000 liralık sJj. 
pcrfosfat imal cdecclclcrdir 

Bu iki bbrikayı da SülT'er Boıı'< 
kuracaktır. 

İktısad Vekilinin tedkikI ı ·l 
İktıs:ıd Vekili Şakir Keseh•r 

dün öğleden tonra Tic:u·et Oda , 
sına gelerek ticaret ve sanayi er 
booının yaptığı bir toplantıya r : 
yaset etmiştir 

Saat 16 da yapıla.'! toplantıy~ 

Vekalet Müsteşar vekil. Hüsn•ı 

Yamanla Sanayi Umum Müdürü 
Reşad, İç Ticaret Umum Müdü•ü 
Mümtaz Rek, Odn erkanı da işti. 
rak et!ll" ır 

Toplantı yarım saat kadar d,e
vam etmiş ve tüccar· piyasa va_ 

ziyeti, harici ticaret işleri ~trn

fında Vekile izah:ıt vererek bazı 
temennnerde bulunmuşlardır. 

lis•e-:ı ves.ka aldığı görülmüş, fa_ 
kat sonra bu vesika kendisinden 
geri alıl'-uştır. Fakit Kon,tesin 

::::\:~:;ı;:k:~::~ :a~: ingiltere ile italya ye· 
=~~~~di:~n~:k~ace::b! ~:::: 'niden pazarlıgv a girişti 
tun vekili bahsedilen s!Lüıın Kon-
tun cebinde olmadığını, evinde 

saklı olduğunu söy'liyerek bu 
meselenin mevzuu bahsedilme -
m :Ui istemiştir. 

Kant Pansten ayrılırken tren.. 
dekı kompartımanını kilitlemiş, 

kimseye görünmlyerek Londraya 

k&dar gelmiştir, Geceyi yolculuk
la geçirmiştir. Kimseye görün _ 
mc<len Londraya kadar gelen Kon 
tu ıstasyonda bir İngiliz sivil po
lisı karşılamış, oradan trene bL 
nt'rek beraber gitrıuştir. Viktorya 

istasyonunda Kontun avukatı da 
bulunduğu halde diğer bir polis 
memuru bekliyordu. Kendisinin 
tcvk,f edilcL., bild rOmış. Kont 

orada za!;.ta memuru ve avukatı 
ı e bir müddet kor...ışmu rur. Vik
torya :..stasyonunda daha bir müd 
det bu suretle trenin içınde kalan 
Kont vagonun penceresini açmış 
;;rt.;k oradan gelip geçenler ken. 
d ıni gormeğe başlamışlardır. 

Yırm• dakıka bu suretle geçmiş, 
Kont kc..disinı vagondan dışarı 
atarak a~;.ıkatı ve zabıta memur. 
.ı.ır beraber ıstasyondan çık _ 
r tır Fakat ıstasyonda yeşil 

renkL uzun bir polis otomobili 
bekl.yordıı. Kont ona binerek po
lis merkez'ne gitmiştir. 

Fakat Kontun tevkıf edilmesi 
Londrada onu tanıyanlar arasın
da derhal duyulmuştur. 

Vakıt sabah, C'rkcndi. Kont aid 
olduğu mahkemeye sevkedi!incL 
cıye ka:far bir mıiddct vak.t geç-
n esi laz:m gelmistir. Ba müddet 
7.3 • da ilk fadı-si nlmmış \"e ev
n' haz rlanmıştır. Muhal<eme 
"' n gelin~ Ko:ıt avukatı ile 
t r JPr mahkemey ginn"s. uzan 
b< J, y <ışıklı, ş k bir adam olan 1 

D. ~·markalı Kont k ndisine mah
ke-r oster ' n ı:andalyeve O- , 

turmıyar k aya ta dur!T'.ıvı ·ter- ı 
c' etti i nn~1•mıştır. Bun 11 'ı... t 

İSPANYA 1 
Roma 12 (A.A.)- Dun akşam 

Lord Perilı ile Kont Ciano ara -
cında yapılan mülakattan sonra 
öğrenildiğine göre, İngiliz pl.".nı. 
nm bilhassa İspanyadaki ec 1 ebi 
gönüllülerin geri alınması hak -
kındakl ahkıimmı me\"zuu bahse
den İngiliz sefiri, Rom hük~me

tinin bu husustaki noktai naza- 1 

nm ve İtalyan lejyonerlerinin 
ınemleketlerine dönmeleri bak • 

kında ne düşündüğünü öğren -
mek istem ştir. Diğer cihetten 
Lord Pcrth, Kont Cianoya İngi-

Hatayda 
(Blrind sahifeden devam) 

yapılmaktadır. Seçtm işlerine bu 
ay içinde başlanacaktır. Bu arada 
bir taraftan henüz r~ylni verme
miş olanlar d''ğer taraftan da vııik.. 
tile tazyik altı!lda arzuları hila -
fına başka listeleN rey vermiş o
lanlar yeniden tesçılc tabi tutula
caklardır. 

ANKARA KO• 'FERANSI 

Ankara 11 (A.A.) - Türkfye 
ilt> Suriye arasında dostluk ve iyi 
komşuluk mukavelesin. müzakere 
etmek üzere toplanan Tiırk ve 
Fransız heye-ti murahhasaları 7 
tcmmuıdan 11 temmuza kadar 
Ankarada yaptıkları konferans • 
larda mezkur :nukavdeye mevzu 
teşkil edecek olan meseleler hak
kında etraflı noktaı nazar teati • 
ınnde bulunmu~lardır. 

Eksperler komisyonları müte -
addıd toplantılar ) apr::-ışlar ee bu 
toplantılar nasında teı<nik me
selele t dk. it C'd " lı:-i. ve rer ıki 
tarafça karşı' klı olarak projeler 
tevdi ou!'~· tur. 

K o1F't'an.' mc 
mu"'""~ . l ~ ra, 

h t "!ııında, 

"rii .' ~.:ı rnese • 

• 

!iz _ İtalyan itiliı.flar:nın tatbik 
iç:ıı Londra kabinesi tarafmdon 
yapılan bazı teklifleri bildirmiş _ 
tir 

Beyaz kitab 

Londra 12 (A.A.)- Salı ı:'lniı 

ademi müdahale komites.mce tas 
dık edilen karar suretinin me'ni 
bir •beyaz kitab• şeklinde Lond
rada tabedilmektedir Bu karar 
suretinde İspanyadaki ecnebi gö_ 
nüllülerin geri alınması, muha
riblere bazı haklar verılmesi ve 
deniz ve kara kontrolü tesis edil
mesi derpiş edılmektedi r. 

lstanbul asfalt 
YoHarı 500,000 
liraya ihale edildi 

İstanbul şehri iç'nde yapılacak 
asfalt yolların ıhalesi bugün be
lediye dalıni encıımcnınde yapıl
mış:ır. Yollar 500 bin liraya iha
le edilmiş olup ik1 senede bitM
lecek:tir, 

* Reiakatinde umumi müfettış 
Abidm Özmen ve d'ğer mütehas
sıs zevat olduğu halde beş gün -
denberi Van golü sahilinde bulu
nan Van kasaba ve şehirleriı;ıde 
tahkikatta bulunan Maarif Vekil 
Saffet Arıkan tcdkikatını ikmal 
ederek Erciş'e hareket etm!ştir. 
Ercişteı.1 tedkikattan sonra Kara. 
köse yol le Karsa harı>ket edecek
tir. 

leleri daha derin bir tedkika tabi 
tutmak ve yeni noktaların !edki
k'ni hazırlamak imkinını vermek 
tçin mesaisinin 1 eylül 1938 tari
hine kadar tatiline karar vel' 1 • 
nııştir. 

Konferans mezkiı tarihte tek-
rar Vıplanacaktır. 

(Birinci sahifeden devam) 
mını kiraya vermek suretile te.. 
m.in eden hu talili kadın; dün keu 
disine birşey çıkp çıkmadığını öğ
renmek üzere Bayan Nimete uğ
ramış, bilyük ikramiyenin bugü. 
ne kaldığını öğrenincP· 

- Bari birşey çıksa.. Çiinkü 
çok daraldım. Elimdeki bir haiı- 1 
yı r ehine vermek i~n bugün İs.. 
tanbula indim!. 

f 

Demiştir. 

50,000 lira kazan ıliğcr biletler 
kamilen nısıf bilettir. Bunlardan 
2 si satılmadan iade olunmu1 
hır. Yalnız ıliğer 1 parçası satıl. 

nuştır ki bunun bahtiyar hP.n tlli 
henüz belli olmamıştır. Bu talili 
zat, tam (25) bin lira ikramiye 
alacaktır. 

3,000 
Lira kazanan 

Lira 

23837 
1000 
kazananlar 

17381 35745 
500 LİRA KAZANANLAR 

1848 575 3j5 27237 131 
1344 11590 29811 36035 5062 

17409 2750 2J1H :J?:ılll 297'16 
33315 10700 3090~ 30347 23973 
19438 18661 17570 11727 37.5 

200 LİRA KAZANANLAR 

32299 17943 17039 12!i31 12086 
38541 27617 14917 16185 26233 

6486 35639 2lo'95 29288 24651 
38900 20349 369"~ 1414G 

100 LİRA KAZA,• ANL4.R 

25023 25325 _o:ı., 6199 ıo!i';1 

24126 23475 26.17 ) l'i052 1'i267 
11524 20219 295ti7 781 30610 
15940 30G05 14791 7w7 32019 
8873 37713 3:12:12 aıo;2 ng.ı2 

19!i42 25590 297 ~3190 35836 
ao664 10534 7ı13 383Ju 11504 
37256 3896 355~~ 30058 24610 
14576 9704 10667 16269 3ll088 
5430 15939 

50 LİRA KAZA. "A.i'LAlt 

22394 19221 372,S !5359 lo856 
14-081 4339 13.ı O H175 19856 
20816 2231 122~2 4608 14549 
22405 27680 30861 33~27 13201 

1111 14524 35747 289~1 352.9 
39249 6606 2H5 l 5703 5662 
29663 1340 lOHB~ 10103 27703 
15214 1124 rn:nn 2n1a 30781 
37851 24457 15315 lDô'R 3131G 
6422 39565 31963 C.~72 28155 

21951 22047 169al 12623 9~31 

34597 34110 1836) 1406) 20039 
19853 ıs116 3131 24a·ı3 39r;9 
26101 216-13 8844 es41 31019 
26085 21465 3895) IJ951 16648 
22427 2oso8 14926 1.,~:;o 34769 
29162 24530 •2 3876J 31~95 
11084 2587 8i7 loGG2 23542 
38670 26226 3976 3166u 13945 
24284 4337 37877 30fi14 18172 
37401 34799 .765u 8002 5469 
21040 27950 l18~ ::3.123 3:;221 
7726 5846 9633 12230 13425 

25474 9472 12197 2.J02 lô142 
5743 13373 13!61 118 L57JJ 

20168 33897 ~9571 31891 34052 
12597 11721 5594 24137 2"95 
11576 17689 21253 1212 1ınso 
32848 14671 

30 LİRA KAZANANI.Ar. 

10637 29495 35082 20544 10659 
12156 29121 2001 32133 26573 
12588 33871 369rr.ı rno11 3215 
2822 17670 19033 1rono 3786 

21336 21217 14763 12295 11249 
13683 19909 19980 2341 11873 
12676 13329 6526 28'32 6235 
34984 30140 979J 29444 26068 
29842 2372 33287 16024 3i7 
2376 24734 4306 19039 33155 

31771 3955 7350 29155 30716 
22586 18950 22471 10582 18986 
32469 8051 15731 2228 29130 

3333 31801 21935 308~7 39475 
22662 1287 212f>2 141~9 8 
25574 24599 ııoRl 23920 5071 
14251 29880 9629 38473 8138 
23771 15240 32619 18486 7007 
18123 4783 24069 30085 16635 
39856 3018 2912 23269 15318 

8492 19439 21424 21414 19249 
2387 4658 12697 70 26210 
9329 18476 20462 22595 32511 
ı1883 9611 14001 a142·2s384 
38036 13932 12846 8313 936 
5680 14685 3901 17924 28801 

22032 32639 12403 18853 17907 
30865 37181 2Ş212 11007 10498 

7103 24838 12116 27900 15414 
1467 36176 17313 22522 37901 

26808 14027 26760 37103 3274 
10729 24604 13708 12344 15434 
2223 7571 22439 30143 34332 

19817 35281 3203i 14502 

20,000 LİRALIK l\fÜKAFAT 

39729 27039 28389 105~8 9113 
21666 7760 11og 28308 21259 

6902 21110 38621 144~j 34003 
11342 39139 103 38841 32378 
17282 32018 1632 10051 4884 
32800 25888 15464 torn 18107 
1718 34819 125.19 30654 38228 

21260 19592 24322 36597 12028 

10,000 LİRALIK MÖKAFAT 

Keşideden oonıa dolabdan ye -
niden 40 numara çekilmiş ve yir
mi ruh liralık m ükafat şu 4;) nu
mara arasında beşer yüz lira ola
rak taksim edilmiştir. 

• o 
En son çekilen (21163) numara 

da on bi.n liralık mük:.ifatı kazan
mıştır. 

Sonları (84) rakam:le biten bü
tün numaralar onda bir itibarile 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

Dünkü keşidede on beş bin li· 
ralık ikramiyenin sonu 37 ile ni
h,.yet bulduğundan ve bugün de 
elli bin lira çıkan numara da gene 
37 ile rUhayetlendiğinden nizam
name mucibince dolaptan yeni _ 
den numara çek\lcı·ek sonu 84 ile 
nihayetlenen numaralara amorti 
isabet etıruşt!r. 

Memle ·et telefon 
ağ arife 
örülüyo' 

(Birinci >ahifeden devam) 
Edirne telefonuna ikinci bir dev
re ilave edilerek, mevcud h:ıt da 
ıslah oturarak Avrupa ı;örti;;mı>
lerin '1 daha iyi bir şekilde olması 
te!Y'ill ed lecektır Yunan hudud 
hatt.nın yapılması ile Bulgar te
lefon ,daresine telefon mıika.eme 
ücreh ı e bir.ıkte verilen transit 
ücreti or•ad3!l ka!kacakt.ır. Bu su
retle de Yunan şelıirlerı~ olan te
lefon mükaleme ücn' tlcri kendl
lığiııden ucuzlamış ol .. caktır. 

Ankara - İstanbul telefonunu.1 
takviye edılmesi de kanrlaşmı~
tır. Bu hatta 1938 yılı i>indc ü _ 
çüncü bir devre ıtave edilecek ve 
telefon abonelerinin beklemefien 
görüsmcleri ımka!'ı kısmen ol _ 
sun tcmın olunacaktır 

Kadıköy telefon santralının 400 
abone!,k geni~letilmcsi işi üzerin
de de çalışılmaktadır. 

Dıger taraftan P. T. T. idaresı 
İstanbul telefonunun şebekesini 
tevsi ve ıslaha çalışmaktadır. Bu 
arada tekfon bulunmıyan semt _ 
!erde telefon şebekesi yapılacak, 

abonesi dolmuş olan semtlerde 
şebeke takviye olunacak ve böy_ 
lelikle abone talepleri tamamen 
karşılanacaktır. 

Fransa 
ltalga 
Arasında 

(Birinci sahifeden devam) 
Övr gazetesinde Madam Ta _ 

bouis imzasile şu satırlar oku • 
nuyor: 

İtalya, Fransaya gittikçe artan 
bir şiddetle hücum etmektedir. 
Musolini sözde Tunusa kar~ı ha.. 
zırladığı bir taarruz için hazırlık 
yaptığını iftiharla, açıkça söylü. 
yor. Tabii kimse bu sözleri ciddi 
telakki etmiyor. · 

Trak vapurunun 
batırdığı yelkenli 

Trak vapurunun Kızkulesi ö -
nünde bır yelkenliyi batırdığını 
haber vermiştik. HAdise tahkikatı 
iıkmal edilmiş ve mahkemyce sev
kolunmu~tur. Hiıdisa mahallin • 
de ikinci bir keşif yapılmyıa lü _ 
zum garülmen:ıştir. 

Kayıılt r.ahlbleri Denizyol!Jrını 
ve Trak süvarisını protesto ctınfş
ler boğulan tayfa için 5 bin, ka
-yığın batması .çin de 2100 lira 
taz,.,.•nat is'crnlşlerdir. 

Qeı -
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Müsaadesiz kalkıp gitmek 
ne haddine idi .•. 

Zavaf h Ali paşa, devi etin ciddi işle 
meyanında padişahın bir çocuk gi~ 

saçma sapan konuşmalarına sıkllıyor~ 
Mısır meselesinden keyiflenen 

Padişah, bol bol kahkahalar savu
ruyor ve Sadrıazamla gi.;ıiıl eğ

lendirmek istiyorcıu. 
Ali Paşa, biran evve! intizarda 

Iunan arkadaşlarına gitmek, ma. 
kinebaşında bek!ıyen serdara bi
ran evvel iradt>yi t:ıbliğ etmek 
sabırsızlığı jçlr.de J..ıvranırken 

Padişh: 

- Lala! Çil lıcrozu görme, tam 
beş okkalık oldu. Horo-LCubaşı 

Mehmed Ali baba hak!katE,n er _ 
bab bir adam. Geçt>n gıin, Kayser
iinin [1] kartalilc döğüştürdük. 

İki vuruşta !11t'hmuzlarilc beynini 
patlatarak gmıklattı. Nihayet; 
Kayserlinin böbfırlendiği baş ho
rozu ortadan kolktı. Lalam insaf 
et! Bu çil horozu:ı galibiyetine 
Osmani nişanı ·~~m layık de
ğil midir? 

Zavallı Alı Paş~. devlet n c,ddi 
ve mühim işlen meyanında Padi
şahın bir çocuk gibt saçm:ı sapan 
konuşmalarına sıkılıyor \'C bir 
yandan da buram buram ter!ı _ 
yordu. Fakat, nıı.isandes.z kalkıp 
gitmek ne haddin idi. Serdar ma
kine başında, sefirle: hariciyede, 
vükela Babıa!id. lxkl"Jedursun
lardi. 

Sultan Az z devam ediyordu: 
- Lalam 1 Çil horosun bu gıı

Hbiyetindcn da!a;·ı boynuna Os -
manh ni~anı 2işanını keneli elimle 
taktım ... Amma, lalam söyle bıı 

horosa layık değ.1 mi bn nişan? . 
Ali Paşa; elli k~u yer öplip: 
İradı> c'en.dimiztndir. 
Diyerek, Pad. a1'ın n·anasız 6ÖZ

leri karşısında lnı k la gibı kalkıp 

oturuyordu. 
Sultan Azjz, çıl horosun şecere

sinden bahsed!yoı~du. Bağdad va
lisinin Hin<ll•\ıından gelirtib tak
dim ettiği anasıııda:ı babasından 

dem vuruyordu. Hatla: 
- Lalam! eğer bu çil horoz gibi, 

döğüşçü bir kumandana sahih ol
saydım dünyalar. fethederdim. 

Diye misaller g"etirıyordu . f 
Padişahın çil horosun üzer"ndeki 

lafı yarım sa:ıt kadar sürmü1tü. 
Şimdi de pehlivanlardan balı _ 

sediyordu: 
- Lalam' Yarın c11ma selam _ 

lıktan sonra; Çağlıyan köşkiine 

gitmek is:iyordum. Sen de gel öğ_ 
le ve ak!fam yemeklerini orada 
yeriz. Makarn~e! ile Sıvastan yeni 
gelen kazıkçı Kar.ı Bekir namın-

[1] Balıriye Nu-:ırı Kayserli 
Ahmed PCU]a. 

Kudusde: 

Camiiömer 
imamı 
Öldürüldü 

Kudüs 12 (A.A.)- Camiiömer 
ima= Şeyh Abinur Elkıltib bu 
sabah K udüsün eski sokakların
dan birinde tabanca ile öldürüL 
müştür. Bu oinayet Arab malı. 
filler inde büyük bir h~ecan u. 
yandırmıştır. 

Donanmamız 
Kuvvetleniyor 

(Birinci sahifeden devam) 
bunu diğer ihtiyacımız olan harb 
gemilerinin siparişi takib ede _ 
cektir. 

Bu sipariş işlerini idare etmek 
ve yapılacak harb gemileri hak
kında mahallinde tedkikler yap
mak, firmalarla temas etmek üze_ 
re bugünlerde Londraya bir he
yet gönderilmesine karar veril _ 
miştir. 

Bu heyet Milli Müdafaa Vekfıl0ti 

Deniz müsteşarı Albay Said Al
man'ın başkanlığındadır. 

da iıir pehlivanı giueştirrc 
Düşün bir kert> lalam! fl{ak• 
cı dünyaya nam salını~ bı: · f' 
van. Onun sırtım yere ge 
almadı. Bugün kır'< beŞ ,., 
olduğu halde onurı eliıi ıut 
kimse yok.. Amma bu k 
yam~.. Bu sene J{ır · 
başpehlivanlık g'.i r!'Ş!enn~ 
kamacı ile beral.>erc kaL'fl 
Yarın bunların g'ireşmı heJ!l 

retmek hem de syırdeurck 
yordum. Eğ{!r, çil horos1111' 
kavas oğlu da y:ırın g;,Jjb er 
ona da bir kıt'a Osmani ni;" 
bolca ihsanı şahanem o!Jca1'1 
Padişahın lafı uzadıkça 

yordu. Akşam olmağJ b:ışla 
Tam bu sırada kHpı ,.ııf" 

Padışab seslendi 
- Gel! •• 
Hazinedar ıçeri g ~ 

Pa,a derhal tazimle ayağa )(t
Zavallı ihtiyar •• fırsat ııı 
sıvşnak iddbsınılı idı. Jl~ 
dar· !DM:anıı ::,, 

Türklerin makus 
T aliinin 
Yeni ld iğ i yer 1 , 

( 2 ine. sayfadan de~afll 
iniz ıçin ıdcal bir örnek olıl'• 
dır: 

Sözlerime ~ihayet verır~e 
sizlere muvaffakiyet ıcmeııJI 
bulunurken bütün çalışınııl 
mızda bir an bile hatırdail çıl 
miyacağımızı Buyük önder 
Atatürk'ün Türk gcnçler!J'.e~ 
vacıhk mevzuıı hakkındıÜ'1 

helerini tekrar ediyrwn: 
·Türk çocuğu, 
Her işte olduğu gibi, ha"~· 

ta da, en y~ek düzeyde, 
seni bekleyen yerini, az zaııı;. 
dolduracaksın. Bundan, $ 
dostlarrmız se\'inecek, TUı"l< 
su mutlu olacaktır.> 

Sultanabmet 3 üncü SııJl' 
kuk mahkemesinden: jJii 

Da\•acı İstanbul Valuf18l' ı 
müdürlüğü avukatı Hikınel ~ 
Alpman tarafından Eyüpdt 
sım Çavuş mahallesinde ~ 
caddesinde 11 No. Iı han~· if' 
ran Hayriye aleyhine e!lı ~ 
vefaen ferağ kaydının kJl 6 ması hakkında açılan 38/5l 
ya kayıdlı davanın yapılıl~ 
olan muhakemesinde nıud 1 

leyhin ikametgahının nıeÇ!ı~1 
duğu anlaşılmasına binae~ 1 ıı; 
davetiye tebliğ edi!di~d ı 
mahkeme günü olan 6/7/,,., . 
hinde mahkemeye geııne,ııiı 
vekil dahi göndermemiş old~ 
dan yemin etmek üzere ~ 
meye gelmesine dair da,·ctl 
ilanen tebliğine ve muhnı:cı;; 
23/9/938 cuma günü saat < 
t alikine mahkemece karar , 
miş olduğundan yevm -.:e 
mezkUrde b izzat mahkerrıt~ 
mediği takdirde gıyaben ::.ı · · 
kemeye devam ve kaıa r 

ceği ilanen tebliğ olunı~ 
- -- 111" İstanbul birinci ticaret 

mesinden: 11 
Posta, Telgraf Umuın fo !<' 

lüğü tarafından Galatada ~' 
net hanında Ordu Vapurıı 
si Ali Kadri aleyhine 13.otJD 
nın tahsili hakkında ilcaı1'eğ~ 
diği da\'adan dolayı oturd0 ,e 
belli olmıyan müddetıale. 

. r' nen yapılan teblıgats 

mahkemeye gPlmediğinde~~ 
kında gıyab kara ı veritef~ ı 
hakeme 27 /9/19:ıs s.;ıı sa8 

bırakı1mıştır. 
\"f 

~UddcaEky} in o ı;ıı.n . 
atte m 'ık~mede ha~ır bil,', 
lüzumunu \-av gıyap kııf8 " 
keme divanhenes '1e nsılJll 
duğundF'l keyfivet işbu ı 
tebliğ olunur. 
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Yazan : Rahmi 

~erküme, ve iktibas ı 
11 kı tnahfuzdur: 

Vesika, rrsim, mnlllmat ve not verenler: E•ki Osma:ılı donanması erkl· 
nından miralay Remzi, İskele ve Jima,.Jar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor haşkôtibi İhsan, batan gemi kaplanlan, 
eski armatader. Ve bugüne kadar &izli kalan ve•il<alar 

• e 
a 

ıyorlar? 
a 

Ağa. dedim, 
• 

mı beni 
yanlış olmasın 
istediler? 

lııJ .
0

turdular; nahiyede konuş.. ar, uzu 
nını i . n uıun kontış'tular" Be
bir k Ç•ınde belirsiz hır his, yersiz 

llu <>tku tiiremışti. 
zar gelen adamlardan bana bir 
içi:ı .g~Jeceğin; tahmin ediyor, 
feiak eki kuvveıJi hisle yakın bir 
da ı:ae1e doğru uzandığımı, sonun-

rar g·· . •ilriikJ 0receğım bir maceraya 
oluyor~eğınıi iyice bilir gibi 

ilen b .. · 
sıı dü; .. 0Yle içim sıkılır, insicam
otollıo\ıurı..,eler altında bunalırken 
tinden 

111~ gelen kanuıı neferle -
](1lııu ikısl, muhtarın peşine ta
~rk.e~· ~alı~eye, bana doğru ge _ 
Yanını gordilm. İrkildim. Bunlar 
ler. A~ <Y~laştılar. Selam verdi _ 
göıter~~umsdiım dedim. Yer 

ı.:; llururun · 
~...,v utursanıza!.. Bır 

e içeı· 
l'ekJ. ı.ın. 

tıı..ad 1 lfi Yaparken sözü ağzıma 
ı ar M: _ t · Uht:ır atıldı: 

<leğili YV~liah reis, kahve içecek 
b~ar ı. M:ıaafirier var. Bu ağalarla 
hında tnda gelen kolordu kararga.. 
Varııı n b~ Yaver bey! Bir işleri 
ili, ~·.Yuzbaıı bey bizi gönder
da &idnıı· oraya istiyor. Haydi kalk 

"· e ıın. 
..,.,di. 

~di kendime düşündüm. Ne 
0-orıar e:t bu adamlar beni arı _ 
lakact ıye? .. Ortada a<kerliği a
UJi~r eden !:ıiçbir işim hiçbir 
diıı1 ç kY0 ktu. Yaşım askerlik had-
"'- o tan a h' ""'\ ç •1 şınış, memlekete ız-
l'rilıl~g ~1 Y.anya sırtlarında, 
daraas Çollerınde, Çatalca mü _ 
feııı 1· llldk a :Yapmıs; bu seri vezi_ 
• Ço t • 
iti alQ an tamamlamıştım. Bu 
dura: ıın almayınca muhtara sor_ 

~~ ~fa.! dedim, yanlış olmasın 
Lfı.ıı lSledi!er. 

dan tar kat'i bir ifade ve rica-
l uzaklaş 
aiaıı bit an tahakküme yak _ 
- ~ eda ile tekrarladı: 

Söy edVJet, lleni istiyorlar! İsminle 
b. ı er c· 
~öhiın · .. ıt! dediler Çeşmeli 
'l'u:tb~1 :!Si a.ı buraya getir .. 

lıfuııta ey ıstıyO!' dediler! 
tı iki 1 tın Yanında duran iri ya_ 
ıç;ıı,. b ~bat eri onun gözlerinin 

altıyor· 
- 'l'utı · 

. ~ben· 
·lna •1 

1 elına gibi kucakla • !'· • ıp .. 
Uro0ekı ~u~aşının yanına gô _ 
haııP.rin~rı, önüne bırakacakları 
la aııı n, duruşlarından peka-

ıı ~ılıyorrıu. 
U Valj 

Yet karşı>•.nrla ısrar e -

derned,m. Kalktım. Muhtarla in -
zllıatların önüne düştüm, yüzbaşı 
ile eşrafın oturdukları çardağın 

altına geldim. Selam verdim: 
- Beyefendi, dedim; beni iste

mişsiniz! 

Yü~başı mütebessim bir yüzle 
bana baıyordu. Sordu: 

- Çeşmeli İbrahim reis sen 
misin? .. 

- Evet yüzbaşım benim! 
- Geç otur şöyle bakalım! İb_ 

rahim reis! 
İşaret edilen tarafa geçtim. Yüz 

başının solunda, ona yakın bir is
kemleye oturdum. 

Bu fazla tafsilat asıl .Yangının 

sebebini, tahtelba'ırin hareketini 
anlamak merakile tutuşan Tajoz 
süvarisinin, Nezir kaptanın canı.. 

nı sıkıyordu. 

Süvari burada. kazazede kapta_ 
nın sözünü kesti: 

- Reis, dedl. Onda bir yekun 
et de öyle anlat: 

- Anladım süvar: bey' 
- Llkırdı çok uzuyor divorum. 

Daha yapılacak çok iş var. Onun 
için bu kadar ince eleme. Çarça
buk toparla Ja anlat 
İbrahim reis;n h'l ıhlara bilraz 

canı sıkılır gibı oldu Fakat h:ı~·a
tını medyun olduğu bu adamlara 
karşı, kendisini gö? göre b'ır ölüm
den kurtaran kendı donanmasının 
temiz evladların:ı kırılmağa hak
kı olmadığını düşündü. tertemiz 
bir yürek, ve ~af b;r dille: 

- Pekl beybaba! 
Dedi, anlatı5ına devam etti: 
- Ne diyordum .. Ha! Başlarına 

~ ;:- l'f •den b 
Tercüme eaen: Hatice 

b" Yetsizlikl aş~a-'rının muvaf- tahkikat yaptım. Büyük şef, ra.. 
u, Old k er ıçınde terke mcc- porumu okuyunca bir haylı gül. 

Ver u arı bıı ·ı b dü. 

t·;~~~~r vazı eyı ana ı _Hakikaten çok tuhaf bir şey! 
Y ga a '~ens S.rv ,,n ld.ımı a _ _ Her halde o da sizin h,ıkiki 
t "tnıştı, Bw $J;r•tle konu- ismınizin tam ruanası!c gizli kal-
\et Ver~~ ~ı~et·da"1 fazla hır kuv. masını ,.e hakiki hü\'iyetınizin 

... 
1

.3 ıyordtı·. · · d 1 Ç meçhul bulunmasını ıstıyor u. Ş-Unk,ı d" 
Ilı,~.~ or ~cned r scrvisı. te bunıın için de yine sızi ç~jlrtı_ k Çalısı ; 
«dar . ın z h.lde bu saate yor Sız herkes ıçin Avustralyalı 
h~lı.. ti ~ilden hi~ b·rimız sizin 1' talebe J\Iuriel Smith':;iniz, çok lı , huviy t' b 

'iı bı e ın tanımıyoruz. sevd.g"iniz ve takdir et.tiğiniz ir l> ıncta~ 'k' 
al'lııe . 1 1 ay evve: bPn memlekete ikmalı tahsile gelmş-Cıd re• . 

" sııın lıakk ızda siniz. Hakkınızda bi'.inen budur, 

oturdum. Yüzba~: yeni bir kahve 
ısmarladı, elime de bir sigara tu
tuşturdu: 

- Çek bakalım reis! dedı. Şöyle 
keyfini çat da sonra konuşınağa 
girişelim. Neyse uzatmıyalım e -
fendim ben kahvemi, sigaramı iç. 
tim, fincanı yere bıraktım. 

Yü:ııbaşı gümbürder gibi bir gül 
dil. Sonra bana döndü anlattı: 

- Boşuna yürek üriintüsıine 

uğramışsın relJ1 SenL bir i§ için 
arattık. Korkulacak bir şey yah;,ıd 
tehlikeli bir ihtimal için dt'ğii! 
anladın mı? 

- Anladım yüzbaşı bey! 
- Hah öyle !se geniş ol baka.. 

!l.ım !. İşini anlatayım istersen! 
- Anlat beyim! 
Yüzbaşı anlattı: 

- Menzil müfettışliğine bağlı 

iskele ve !imanlar kumandanlı -
ğından bir emic aldık. Bunda as
keri ihtiyacı karşılamak i~i'l İs

tanbula gönderıJe,•ek mangal kö
mürünün bir ayak evvel yola çı
karılması isteniyordu. Kumandan 
paşa emir verdiler .. 

Ankara 
Tiyatrosu 
Sa natkar l arı 

(Devamı var) 

13 temmuz çarşamba K1Jirga 
bahçe tiyatrosunda Haruneneşid 
tarihi piyes 4 perde, komedi caz. 
solo, varteye. 

!H iKA YE 

.Siyah perdeler 
(4 Gncü sahifeden devam ) 

Sevim; beni kend:ne esir eden o 
tatlı sesile annesine cıvıl cıvıl Ö

ten kanarya gibi bir şeyler anlat
tığını işiitiyordum. Düğmeyi çe -
vırdim. Bol bır ziy:ı göılerimi ka. 
maştırırken pencereye yakla~tım. 

Dün, çılgın bir arzu ile daima a_ 
çık kalmasını isted;ğim o kara 

perdeyi şimdi kendı e1fmle seve, 
seve örtüyordum ... 

me:Uyetlerinden, kuvvetinden, e
vine iyi bai<tığından bahseder. 

Ve tavS>lyelerde bulunur ... 
cÇok irleal bir ayrılma usulü bu 

değil mi?.• 

ve bu cebheniz ;;izi serbest bıra
kıyor. Siz bu cebiıeııin arkasında 
istediğiniz şekilde hareket ediyor, 
istediğiniz şeyi 1<olaylıkla yapı • 
yorsunuz ve kimsecikler s!Z'ien 
şübhe etmiyor. 

- Esasen hiç bir zaman ben fi. 
iliyata geçmem. 

- Evet.. faai olan oda hizmet
çiniz Doria Lambton'dur. 

- Evet oda hizınetcim Doria .. 
Bu kız biraz acayip bir hızmetçi 
kızdır. Onu nası! elime geçirdiği
mi size anlatayım. Demin size 
bunu söylemek istemiyor görün
mUştüm amma!. 

O bir kadın kaprisiydi. Belki 
de yüksek makamlardan onun na
sıl elime düştüğünü Öğrenmişsi. 
nizdir. 

Hayır ... Yalnız o kızın size 
bütün varlığile merbut olduğu -

nu, sizi çok se\'digini söyled.ler. 
- Bu tam bir teşhis değil O

nun bana merbutiyeti sevgi değil 

Elli Yahudi bir 
Dubaya sığındı 
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Şirketi Hayriyeden : 
• 

(5 inci sahifeden devam) 
mu, mevcud paramı hırsızlıkla 

kazandığımı itiraf ederim. Bunu 1 
Rayhiş hükumetine arzumla hıbe 
ediyorum. Ve Alm~n toprağından 
yine arzumla ayrı!:yorum .. • 

BU AKŞAMKi Boğaziçi 

BÜYÜK MEHTAP ALEMİ 
BAYAN-SAF Tabii imza etmekten başka ça

rem yoktu. 
Beş dakikada varımı yoğumu 

kaybetmiştim. Otelimin kıymeti 
3,000 şilin idi. İki evim daha vardı. 
Mecmu servetim G00.000 Rayhiş 
ma•k kadar tu•uyordu. 

Otelime d~rhnl, Alıran Gestapo 
karargahını yerleştirdiler ...• 

Aladar, yurnıuk!:ırını sıkıyor -
clu. Dili kurumuştu: 

- Nazilerden bır kaçı başka 
Yahudılerin evine gittı er Akşam 

ile memleketimlzln en yüksek saz ve sas sahlblernden 
mUrekktıb fevkallde E AZ 

Saz hey'etinl himll 71 numaralı vap:ır köprüden 21, 15 da refakat vapur
:arı olan 74 Vw 66 numaralı vapur:ar da beş dakika ara ile kalkacakl!!ırdır 

Birincisinde ücret 100, Diğerlerınde 50 kuruştur. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve/ 
Eksiltme Komisyonundan: 

Kok kö:nürü Muh~oımen fiyat M. Gara~ti 

olunca hepimizi bir sürü hal.inde Kuduz tedavi 150-250 Ton 1850 346 Lira 88 K. 
kamyonlara doldurdular. Nereye müessesesi. Açık eksiltme 27/7/938 çarşamba .saat 11 
götürıildüğtimüzü lıilmiyordıık. Ne ·-...,...--·------------------
bir santim para ve ne de bir kos- Aklı} e . 

. 1 .. d d'I hastanesı tiım a mamıza musaa e ver ı er. Kes.lmemiş odu:ı M. Fiyat M. Garanti 
~ceyarısına doğ'u Tuna nehri 
kenarıına geldik. Bizi bir sandala 
koydular Kendileri de küreğe O

turdular. Az nehrin ortasında bir 
bir kum adasına bıraktılar. uzak
laştılar. 

Burada uzun müddet kalamaz _ 
dık. Açlıktan ölmemiT. muhak -
kaktı. Hududu geçmeye teşebbüs 
ettik. Fakat muvaffak olamadık. 
Her gittiğimiz ye,den kcğulduk. 
Çekler, Macarlar da bizi kabul et
meıiiler. Nihayet, Macar hüku -
meli, Macaristandaki Yahndile -
rin ricası üzerine bize bu dubayı 
verdi ... • 

Eski duba üzerinde 
Nasıl ,yerleştiklerini ı;örmck 

için salın içerisine gird:m. Bu boş 
bir dubadan başka birşey değildi. 
İkiye aynlmıştı. B'r kısmı erkek. 
lere, diğer kısmı da kadınlara ve 
çocuklara tahsis o;uı:ımuştu. Hep
si'birer ot minde' üzeri1nde yatı -
yordu. Üzerlerinde, beygirlne ör_ 
tülen birer örtii \•ardı. 

Hemen hepsi karaya çıkmıya 

can atıyor. Fakat, hıçbir millet 
bunlara bu müsaadey: \"l'rmedi -
ğinden nehrin ortasında çal.kuııp 
duruyorlar. 

{spanya Facia sı 
(4 üncU sahifeden devam) 

2000-2500 Çeki 
Mangal kömürü 

250 K. 

15,000-20,000 kilo 4,5 kuruş 

Kapalı zarf. 27/7/938 çarşanba saat 11,30 
536,25 

Kuduz tedavi müesot\Sesinin kok kömürleri ile Bakıııköy akliye 
ve asabiye hastah&nesinin odun ve mangal kömürleFi ayrı ayn f?ksilt
meye _rnnulmuştur. 

Eksiltmenın şekli, gün ve saati ile muhammen fiıyat, muvakkat 
gar;ınti ve miktarları yukarnda yazılıdır. 

İstekliier cari seney~ ait ticaret odası vesilesile 2490 sayılı kanun.. 

da yazılı belgeler ve bu işe yeter mırva.l<kat garanti makbuz veya ban.. 

ka mektuplarile birlikte açık eksiltme için belli saatte ve kapalı zarf 

içinde ihale saatinden bir saat evvel teklifi havi zarflarını m:ıkbu~ 

mukabilinde komisyona vermeleri. ( 4377) 

lstanbul Defterd arhğından: 
Senelik İcar 

Lira 
BÜYÜKÇARŞIDA: Sahaflar kapısında kain yeni 23 sayılı dükkan "'If"" 

Yukarıda yazılı mal 15/7/938 cuma bünü saat 15 de ihale oluna.. 

caktır. Kira bedeli dört müsavi takısitte ve taksitler peşinen tahsil olu.. 

nur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vaktı mua;t'Yeninden evvel yat:L. 

rarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatları. (M. 4043) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Muhammen fiya t 

Haydarp~a emrazı .sariye 70 - 90 çeki kesilmiş odun 330 
hastahanesi ve kuduz 5000 - 7000 kilo Mangal kömürü, 4,50 
teda\'İ müessesesi muvakkat garanti: 45 !ıra 90 il<uruş. 

Kapalı urfla yapılan ela;iltmede Haydarpaşa sariye hastahanesile 
Kuduz tedavi müessesesinin odun ve mangal kömil.rlerine teklif ed;!en 

fiat fazla r,örül.mü~ olduğundan yeniden kapalı zarfla 27/7/938 tarihinde 

ilkbaharı n 

bütün tazeliği 

COT Y"nin yeni icadı 

FLAKSAK 
her sik kadının çantasında • 
bulundurması lazımgelen 

ide a l p a rföm 

CO T Y 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASJ 

KKAT 1 Pam COTY fabrika
larında imal " ihzar edilmi§ 
bir fransıı m:ıstahzandır. 

saat 12 de eksiltmeye korrulmuştur. 1 .• ,=============i'ı 
tır. Miktar, muhammen fiyat, muvakkat garantı yukarıda yazılmıŞ- 1 R A D y 

istekliler cari reneye ait ticaret odası vesıkasıle 2490 sayılı kanun- BUG'Ül\"KÜ l'ROGRAM 

İtalyan gazeteleri bu netıce 
karşısında birşey yazmakta ace_ 
le etmemişlerdir. Bununla bera -
her Avrupa gazetelerinin Roma_. 
da bulunan muhabirlerinin bil • 
dirdiğine göre İtalyanlar bundan 
memnun imişler. Çünkü, İngiliz 
planının kabulü İtalya için ayrıca 
ehemmiyetlidir: !6 nisanda Rıı

mada aktedilmiş olan İngiliz • 
İtalyan anlaşmasının nihayet tat.. 
bika t sahasına girmesine doğru 

mühim bir adım sayılmaktadır. 

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban- Ak§am neşriyatı: 
1 ka mektubu ile tekiiii havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel 18,30 Hafif müzik: Tepebaşı 
makbuz mukabiliııdm komisyona vermeleri. (4378) Belediye bahçesinden naklen. 

Hatırlardadır ki bu anlaşmanın 
tatbiki için ilk şart olarak İspan
yadaki İtalyan askerlerinin geri 
çekilmesi geliyordu. Şimdi hu 
yola doğru gidildiğine göre Roma 
anlaşması sadece kağıd üzPrinde 
kalmaktan kurtulacak, diyorlar. 

Fakat Berlin tarafına gelince; 
İngiliz planının kabulü Berlinde 
az çok şüpheli bir surette karşı.. 
lanmıştır. 

- Çünkü, diyorlar, bu plan bir 
sene var ki hep münakruıa ediJ;_ 
yordu. Kabul edHmek içln bir 
sene ,geçti. Tatbik edilmek için ne 
kadar zaman geçecek acaba?. 

dir. Onu bana bağlıyan his kor -
kudur. Sevgi merbutiyeti geçici 
birşeydir. Onu tanıdığım zaman 
kendisi hapisanede idi. On sene 
küreğe mahkumdur. Kendi şeri.. 

ki cürümleri ise on beşer seneye 
ve yirmi beşer kırbaca mahkum 
olmuşlardı. Onların böyle hır 

cezaya çarpılmış olmalarına se
beb Doria idi. Onlara ıhanet e
den, onları ele veren Doria ve 
aşığı oian mahkumlardan biri 
hapisaneden çıkar çıkmaz onu öl
dürmeğe veya öldürtme/'.:e yemın 
etmişti. 

O sıralarda Avl)stralyada idim. 
Mahkemenin tarzı merakımı cei
betmişti. Onu takıb ettim. Bir 

kaç zaman sonra İngiltereye ge. 
lince büyük şefe planımı söyle • 
dim. Hiçbir şüpheyi celbetm<yen 

bir cephe ve bunun arkasında 

bana körkörüne itaat edecek bir 

kadın .. Ve bu kadın serbest ka.. 
lacofı günü büyük bir korku i-

E.sar 
No. 

Emlak 
Yeri 

Eytam 
Nev'i 

Bankasından: 
Muk add~r 
kıymeti 

Mesahası Depo
r.lto 

C. 27 Beyoğlu l\1eifuti.. 
yet !nahalles! Molla 
Ayazma Kodaman 
sokak eski 43 Mü. 
yeni 138 No . 

Apartırıwı TL: 5.500.- 275,55 M. 1.100. 

Mevkii ve evsafı y..karıda yazılı apartıman pe§in para ile satıla.. 
caktır. 

İhale 25/Temmuz/938 Pazartesi günü saat onda~r. İ~.teklilerin ~il
dirilen gün \!e saatte depozito a.kçesi, nüfus tezkeresı ve uç adet vestka 
fotoğrafı ile ~ubemize gelmeleri. 

çinde geçiren Doria olacaktı. 
Bir müsaade alarak hapisha 

neye gittim. Ona dostunun ufak 
bir cürümle bir kadını hapisane
ye yollamak üzere olduğu ve hap 
se girince bu kadının kendisini 
öldüreceğini söyledim. Sözlerimle 
onu o kadar tedhiş ettim ki tam 
matlub haleti ruhiyell't' gelir gel
mez kendisine, kc:l'Jisıni kaçır -
mayı teklif ettim. Benimle bera
ber kimsenın hakiki hüviyetini 
bilmediği bir yerde yaşıyabile -
ceğini söy !edim. 

•Bu kuveden fiile çıkmak be. 
nim için pek kolay oldu. Bir haf
ta sonra mahkum kadın hapisten 
çıkmış ve benim oda hizmetçim 

olmuş bulunuyordu. Bu kız bir 

korku ile bana bağlıdır ve bunun 
için benden ayrılmamaktadır. 

- Kendisine hazırladığınız ro.. 
lu oynamakta hiçbir teı...adüd gös 
termedi mi?. 

- Azizim, bu kızın bir mace
raperest olduğunu unutuyorsu -
nuz. Onu kurtardığım z.aman ta
bii bunu bir takım düşüncelerle 
yaptığımı, hayatı mukabilinde 
benliğini bir takını karışık işler_ 

de alet olarak kullanacağımı O

na teklifi yaptığım dakikada an-

lamıştı ve bunu pek tabii ol.~ra!< 
kabul etmişti. İtiraz etmeyi bir 
dakika akl.na getirmiyor. 

Genç adam başını sallaya sal-

laya musiel Simith'e bakdı: 

19,15 Konferans Beyoğlu Halkevi 
namına: Semih Mü.ıntaz (Muaşe.. 
ret telitkkileri). 19,55 Borsa haber
leri 20 saat a• arı. Grenviç rasat.. 
hanesinden naklen. Vedia Rı.a 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi (Kürdili, muhayyer, hü
seyni). 20,45 hav:ı programı. 20,48 
Ömer Rıza Doğrul tarafından a -
rabca söylev. ~l saat ayarı: Or -
kestra: 1 - Bellini: Norma. 2 -
Yoneier: Jean dö Loter. 3 - Rab.. 
maninoff: Lilo. 21,30 Cemal Kamu 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi (Mahur). 22,10 Mü~ik ve 
varyete: Tepebaşı Beledlye bah
çesinden naklen. '.!:!,50 Son haber
ler ve ertesi günün programı. 23 
saat ayarı: Son. 

EG E 
Tiyatre su 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
12 Temmuz Salı günü akşamı 

Üsküdar Beyleroğlu Bahçe'timle 
KOKAİN _ ESRAR 

j 13 temmuz çarşe::ıba akşamı Ta,:_ 

, sim Altıntep~ bah\·es.nde: 

eyden emindi. Ben olmasaydım 
onu katledeceklerdi. Onun haya. 

tını kurtaran bendim. Ve yıne ben 
istediğim dakikada onu çıkardı.. 

ğım müthiş hayatın kolları ara

sına atabilırdim . İşte bu kız bu 

- Beni korkuttuğunuzun 
kındamısınız diye sordu. 

1 
KA,· 

far_ ı 4 temmuz p ' • .ıc ak• .ımı Bü. 

Genç kızın çehresi bütün saffe
tini bulmuşdu 

- Niçin diye sordu. 

(Devarw var) 

Ytikdere tivatrc unt 
• GÖ. ·üi BAÔI Pl\'\Sİ\'O, ·u 

15 tcmm_z cuma ak mı Yen ."

hir Aile bahç ~d : 

! KİN YARASI - BESİXCİ '.\IAllDE 



( - SON T E L G RAF -12 Temmuz 1938 

HASAN Çil LOSV ONU ÇIKTI 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekeleri Kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. HASAN DEPO S V 

~HAZ 1MSilL1 K---. 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMELERi 
Çok tomiz bi-Karbonattan va toı Karbonat almalı:Jaki 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 
HER ECZANEDE SATILIR. 

müşkül.it 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ltletme U. idaresi ilanları 

~·~~~~~~~~-· 
Sirkeci istasyonunda yapılacak yolcu paınyonu, umumi heHI, ma- ! 

ğazalar ve ambar binasına aid işler kapalı zarf usulile eksiltmiye çıka_ I 
nlmıştır. 

1- Bu i§lerin keşif bedeli ceman 110 000 liradır. 
2-- lstekiller bu işe afd şartname vesair evrakı Devlet demiryolları 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vemelerinden 550 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3- Elı:slltme 22/7 /938 tarihinde Cuma günü saat 11 de Ankarada 
Devlet demiryolları Yol dairesinde merkez birinci komisyonca yapıla
caktır. 
~ Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektublle bir

likte aşağıda yazılı teminat ve veı<afki ayni gün saat 10 a kadar komla.. 
JOn reisliğine tevdi etmiş olmaları lil.nındır. 

a- 2490 sayılı kanun ahkAınına uygun 6750 liralık muvakkat te-
minat. 

b-- Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
o- Bu eibi ı,,Ierl başarmış olduğu.na dair Nafıa VekA!etinden mu.. 

aaddak ehliyet vesikası. ·2251> •4196· 
••• 

GRIPIN 
Vücudunüzde ağrı, sancı, sızı 

kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRIPIN 
alınız; rahatsızlığınız hemen 

geçer. 

GRIPIN 

TRHTR
HURULRRDRfl 
·· kurtulunuz 

1 ~ '!!~~ ... ~ ~~~}~~,~~~~ ! 
rutma işlerile Kirlevik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu kanal iiıt' 

rindeki şiltler ınşaatı, Keşif bedeli 155,000 liradır. 

2 - Eksiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 12 dl 

Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme kıomi:syonu • od" 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır!~ 
işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve projeleri 7 lira 75 kurııl 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi
rebilmek için isteklilerin 9000 liralık muvakkat teminat vermesi, ~ 
bin liralık Nafıa su ışlerini veya buna muadil Nafıa işlerini teaJılı~1 

edip muvaffakıyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işlerini başarrosk11 

kabiliyeti olduğuııa dair Nafıa Vekdletinden alınmış müteahhidlik ı•l
sikası ibraz etmesi. 

4 - İteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatte! 

bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makıbuz muJ<ab'.• 

linde vermeleri lhımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(2289) (4353) ....,,,, 

inhisarlar U~üdürlüğünden:1 1 
1 - Karaağaç barut deposunda mevcud 2000 - 2250 kilo kadar hurJı 

çinko pazarlıkla satılacaktır. 

2- Pazarlık 1517 /938 tarihine ra5tlıyan' cuma günü saat 13 de 1, 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, so· bataşta levazım ve mübayaaL şubesi satış komisyonunda yapılacaktır· 

Muhammen bedeli ve lsıni ~ağıda gösterilen iki liste muhtevi. 
yatı malzeme 26/8/1938 cuma günü saat 11 den itibaren sıra ile ve ka- alıgınl:ığına, romatizmaya karşı 3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görüJe.bilir. Jl\'' 

palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. en tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. Beşiktaş İcro Memurlugu· ndan: 4- İsteklilerin pazarlık için tayin edtten gün ve saatte '115 te ., 
il Hekı'mler nat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları iW Bu işe girmek lstlyenlerin hi2alarnda yazılı muvakkat teminat e I 

1 1 
Sahibleri Klera Kamh!, İsak Kam 

kanunun tayiıı ettiği vesikaları ve Natıa Müteahhitlik vesikası ve tek.. G R p N hi, Cemil Avigtor ve Vitali Hayim olunur. •
4075 

liflerin! aynı gün saat 10 a kadar komisyon reiıs!Jğine vermeleri ıa.. = varisleri Edvin ve Rifat Kamhinin / ••• .11 
zınıdır. [Okuyuculanınız bu sütunlarda hissedar olduklorı ve kabili taksim 1 - Nümuntsi mucibince 3000 adet Süpürge açık eksiltme usııll• 

Şartnameler parasızı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. İsmine dikkat. Taklidlerinden mütehassıs hekimlerin hastalarını olmamasından mahkemece şüyuun satın alınacaktır. ~ıl 
darpaşada teselJ:üm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4374) lsa~ınınız ve Gri.pin yer~e başka ; kabul saatlerini munta:ztımnn bulur. izalesi suretile satışına k~rar veri _ 2 - Muhammen btdeJi beheri 12 kuruştan 360 lira ve muı·ak 

Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat temınat bır marka verırlerse şıddetle \ar.] len Ortaköyde ei1ü Viran yeni Vat. teminatı 27 liradır. . . .. .. t ı 
Lira Lira reddediniz. Jç hast:ıJıkları man sokağında 12 No. ıu hanede a- 3 - Eksıltme 28/7/938 tarihıne rastlı~an ~rşembe gun~ saa ~dl 

-------------------------- çık arttırma suret!le satışına karar da kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesındeki alım komısyonu 
~No. lu lliıte muteviyatı Havshalter ve . - Doktor Hafız Cemal (Lok. verilmi§tir. Şartnamesi 12/7/938 ta. yapılacaktır. 

Rezsny sistemi sür'at kontrol saati tefer- Istanbul Asliye birincı Ticaret man Hekim ). - Pazardan rihinde divanhaneye talik edilmiş_ 4 - Nüıııuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir, , 
ruatı. 7000 525 mahkemesiinden: başka günlerde öğleden sonra saat tir. 5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 .~ı 
2 No. lu liste muhteviyatı Manometre Ahmed Edirneyc Faühte Malta! 2,5 dan 18 e kadar İst:ınbulda Divan. Evsafi: venme para!&rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ıUI 
Ve Vak .. ~~~treler 2600 195 arkasında Nımet apartıman 5 nu - yolunda 104 numaralı hususi kabi _ 1 (4379) 

~~- Zemin katı malta dö<eli ufak bir 0 unur. 
marada Enver Akgül ve Hamdi, nesinde hastalarını kabul eder. Salı, ' ••• 

Vekaletinden : 
Nafıa Vekaleti su eksiltme Komisyonunca saat on beşte ihalesi 

yapılacağı ilan edilen aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere 
aid ihalelerin İcra Vekilleri Heyetinin yaz çalışma saatleri hakkında
ki 2/9067 sayılı kararı gereğince saat on ikide yapılacağı ve teklif zarf
larının da Komisyonca saat on bire kadar kabul edileceği ilan olunur. 

(164) (4028) 

İşin mezuu 
Marmara gölü 
sedde inşaatı 

İhale günü İhale saati 
tağdiye kanalı hafriyatı ile 

Tokatta Kazovasının sulanması için yapıla-
ıak gömenek regülatörü ile sulama kanalı 

inşaatı ve sınai imalat 
Çürük sudan Saray köy ovasının sulanması 
içni yapılacak kanal ve sınai imalat 

M. Kemalpaşa dersinden Karacabeyovası.. 
nın sulanması için yapılacak inşaat. 

1/7/938 

7/7/938 

13/7/938 

15/7/938 

. . 

12 

12 

12 

12 

İstanbul - Belediyesi · İlanları 
• ., ... ~ · 'f. 

. • . . . . . • .. .. '!_•~XJ_e.: ' do<.·' 

Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş olan Gülhane parkında Bahçeler 

müdürlüğü binasının tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif ev. 

rakile şartnamesi Levazım müdürhlğünde görületıildr. İstekliler 2490 
No. lu kanunda yazılı ves>kadan başka fen işleri müdürlüğünden ala. 

cakları fen ehliyet vesikasile 101 lira 91 kuruşluk ilik teminat makbuz 

veya mektubile beraber 21/7/938 perşerııbe günü saat 11 de Daimi En-
ciimende bulunmalıdırlar. (B. 4251) 

••• 

D ğl f d h d 1 koridor sağ tarafta bir oda ufak bir . . . . . ı'bi~cl 
a ı tara ın an re ne i en tütün. Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 sofa üzerinde bahçey<> nazır mut _ 1 - İdaremızm Paşalımanı Bakımevınde şartnamesı muc 

den mütolıaki 1501) küsur kilo tütü- ye kadar hakiki fıkaraya mahsus faktan çıkılır bahce ve bahçede bir yapılacak pencere tamiri işi açık eksiltmeye konmuştur. . 
nün de satılması alacaklı tarafından ı · · M ehane ' 19" Jır" muayene erını yapar. uayen kuşu bir katt:ı ufak bir sofc üzerin. II - Keşif bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat teminatı o 
taleb edilmilş ve borçlular tcbliğat 
varakasına verile:1 meşrubata naza. 
ran borçluların mahkemen:n dairei 
kazası dahilinde adresi bulunmadığı 
anlaşılmış olduğundan taleb arzu • 
hal~ sureti mahkeme divanhanesine 

ve eve telefon: 22393 - 21044. d de bki caddeye biri bahçeye nazır ır. . . . .. .. ıs•' 
Doktor Ali Riza Sa~lar.- !ç has- iki oda 2 nci kat ark.ya nazır bir ça. III - Ek:;;ltme 27/VII/938 tarihıne raslıyan çarşamba gunu f' 

talıkları mütehassısı). Her gün Be- tı arkası mevcuttur. Hududu bir ta- 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyon~ 
yoğlunda Parmakkapıda tr~mvay rafı Sultana bir :arafı Rahi! arkası da yapılacaktır. . . .. .. • e( 
duraiiında 121 numaralı Tevfık Bey paçavracı Yako bir tarafı cadde ile IV -- Şartnameler 7 kuruş bedel mukabılınde her gun sozu g 
apartımallJndalti m..ıayenehanesindeı mahduttur. şubeden alınabilir. , ı' 

talik edilmiştir. Enver ve Hamdinin 1 "· c ı saat 15 den sonra hastalarını kabu Birinci arttırma 15/ 8/ 938 V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranı lan vesU..a ve ı 0 1~ işbu talebe karşı bir g(ına i.trazları eder. tarihine müsadif pazartesi gu·;nü güvenme paralarile bhlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 588 

mevcud olduğu takdirde ilanın neş- (4382) 
Doktor A.rabyan:- (İç hastalıkla- saat 10 dan 12 ye kadar dairemizde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

rinden itibaren üç g'.in içinde mah-
kemeye bJ!dirmeleri lüzumu Tica- n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz satılacaktır. Arttırmaya iştirak için ••• . 
ret kanununun 

767 
nci maddesi mu.. Kamereddin sokağındak: muayene. % 7,5 yedi buçuk teminat akçası alı. 1 - İdaremızin Koçhisar Tuzlası için şartnamesi mucibınce ~~ 

hanesinde her gün hastalarını tedavi nır. Rüsumu dell.lliye ve Belediye adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pazarlık usulile satın al• 
cihince ilanen tebliğ olunur. 

(938180) eder. ve yirmi senelik evkaf icaresi mÜŞ- caktır. . • . . . )~~ 
••••••••••Iİ-a.. edd. (İ h t terisine aittir. Kıymeti muhamme. 2 -· i\fohammen bedelı mahI'lltılerın beherı 25 Jıradan 250 •. 'dı .,. Doktor Kamer ın:- ç as a. ~ 

A N N EL E R 
lıkları mütehassısı). Cağaloğlunda nesi 1750 liradır. Arttırma be~e!i•dört köşelilerin beheri 95 liradan 475 lira cem'an 725 lira ve muV 

Halkevi karşısındaki muayenehane. muhammen l<ı,ymetın <;; 75 ini buL t€minatı 54.38 liradır. . . .. .. 10 IJ 
D .kk d c · p d d dug· u takdirde ihalesi yapılacaktır. 3 - Eksiltme 27 /7 /938 tarıhıne rastlıyan çarşamba gunu saat "' 

ı at ediniz, çocuklarınız za_ sin e umartesı ve azar an maa a ~ d ,. 
yıf!ıyor mu? Burnu kaşınıyor her gün saat 2 den sonra hastalarını Aksi halde en ç.1k arttıranın taah _ Kabataşta Levazun ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonun 

8 
' 

mu? Uykuda salyası akıyor mu? kabul eder. hüdü baki kalmak iizerc arttırma on rılacaktır. şli' 
beş gu·· n daha temdit edilerek 30/B/ 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubedell 

Çocukta solucan vardır. Derhal R t 
ismet San ton in 0n ge~ 938 tariMne müsadif salı günü ayni nabilir. . . . . .. 5 f 

Bl.kuvlt·ı ı' i saat'.e en çok arttırana ihde edile- 5 ·- İsteklilerin pazarlık ıçın tayın edılen gun ve. saatte % 7, eıel Doktor rCan Kayra: - (Röntken) J.ıTI · · ı 15 d cektir. venme T.>aralarile hir!ikte yukarıda adı geçen komısyona ge 
verınız, eczane erde Hergün öğleden sonra saat en • 3Sll ./ 
kutusu 20 kuruştur. 19 a kadar J3eledıyc Binbırdirck 2004 No. lu İcra kanununun 126 ın Jan olunur. (

4 
-.....,,, 

----------·- Nuri Conker sokak 8_Jo numarada cı maddesine tevfikan ipotek sahibi Ziraat Vekaleti Satınalma Komisy0nundal1 • 
Zührevi ve cild hastalıkları Arslaner apartımanında hastalarını alacaklılar ile diğer alakadarların ktır 

ve irtifak hakkı sahihlerinin dahi 1 - Kapalı zarf usulile 100 ton karbolineum satın almaca · 
kabul eder. 

gayrimenkul üzerindeki hakları:ıı 2 _ Muhammen bedel 22.000 lira, ilk teminat 1.650 liTadır. · ııl 
Sinir hastalıkları ve hususile faiz ve masarifP dair id_ 3 _ Eksiltme 26/8/938 de saat 11 de Ankarada Ziraat Vek

9 Dr. Hayri Ömer 
O ·· hh t Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml dialarını evrakı müs. bltelerile 20 b. d 1 kt ' Silivri boğa deposun&. lüzumu olan 1110 kilo kuru ot mutea i nam Doktor Kemal Osman: - (S;nir .. . . . . . . ınasın a yapı aca ır. . ,ı• 

ve hesabına açık eksiltrneye konulımuştur. Bir kilo kuru ota 2 kuruş karşısında No. 133 Telefon: 43595. hastalıkları mütehassısı) - Cag·a- gun ıçınde Icra d::>:Tesıne bıldırme-1 ş 1 A k d Zira t Vekaleti satın alma koırı'" 
!er lazımdır. Aksi halde iıakları ta. 4 - artname er n ara a a .11.1 bedel ,_..,_,_ edn .... •otıt Şartnamtt' Jeva.zıın müdüırlügun"· de görüle.. · ··--•••••••-:a.. ı ··ı d Kapalıfıruıda 1"1escı·t kar ı •· Müd. ·· l .. ğünd' ol rak ver· wumuu ~,..... ~' ~ og un ı. - pu sicillerilc sabit olmadıkça satış nund&n, ı.~tanbulda Ziuıı.t ur u en para.sızı a • . • ·rııJ 

bU!r. lsteıkliler 2490 No. lu kanunu• yazü, vestka ve 16 lira 65 k"""'luk 1 d b k h ·· l b --• T" k A f "f' şısında pazar an aş a er gun bedein'h paylaşmasından haric ka. 5 - İsteklilerin teminat mektupları veya makbuzları e • "~ 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20/7 /938 çarşamba günü ur n ra s 1 1 2 d h t l k b 1 ı•• saat en sonra asa arını a u lırlar. İ•bu maddl'i kanuııivn ahka". muayyen gu··nde 2490 sa"ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde. ,.·•' 
saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ. 4171) v , ' , "' 

eder. mına göre har•!<et eylemek ve daha dilen vesikaları eksiltme saatinden bir saat önceye kadar koroıs. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon içme su tesisatı. Keşif bedeli 

517,999 lira 83 kuruştur. 

2 - Eksiltme 1/8/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 12 de 

Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 -· İstekliler eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve projeleri 25 lira 90 kuruş 

mukabilinde sular umum müdurlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gL 

rt"b •mek için isteklilerin 24470 liralık muvakkat teminat vermesi 200 

bın lıralık içme su ·şlerin, teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu 

kabıl su işlerini ba armakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Ve. 

ka'etınden alınacak fenni ehliyet ve müteahhitlik vesikası ibraz et_ 
mesı. 

4 - İsteklilerin teklil mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten J 

bir saat evveline kada: sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin

de vermeleri lazımdır Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

"l.287) ( 4352) 

En dayanıklı yanan ideal 
kömürüdür. 

Türk Antrasit i 
Izgaralı her sobada ve -Ocakta 

yanan en ucuz kömürdür. 

Türk Antrasiti 
En kuvvetli, en temiz, en 

sürekli kömiirdür. 

Türk Antrasiti 
Kışa bırakma yazdan al. 

Satış menkezi: 

Galata, Yolcu Salonu karşısında 
Tahir han, 5 nci kat. Tel: 44915 

Göz hastalıkları fazla malümat almak istiyenlerin . (2379) (4351l 
937 /1390 sanlı dosya ile dairemize vermelerı. 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has müracaatları ilan olunur. 
/talıkları mütehassıs:) - Cağaloğ -1--------.,,.,,~---~- ..,.._,,__.ı 
!unda Nuruosman iye caddesınde 

Satılık Kurt Köpeği ı 11 ... rf 

Cemaziyeleve; 
l.ı.Jı • 1 

H.ızirJ" 

1 Osman Şerafettin •partımanında 5 
nUMarada. Telefon: 22555 

Ku1ak, B0ğaz, Burun 
' 

Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak 
1 burun, boğaz mütehassısı doçent 
Fatih tramvay durağı 75 numaralı 
muayenehanesinde her gün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiye, Zühreviye 
,, --

Doktor Feyzi Ahmed· - Deniz 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi. 
ye mütehassısı, muayenehanesi An. 
kara caddesi Cağaloğlı; yokuşu. Pa
zardan başka her gün 15 den sonra 
hastalarını kabul eder. Telef. ı.q5g9 

Operatör: Meraklıların Aksaray Taşkasap 
Selçuksultan sokak 8 nu~~raya 1 

Dr. CAFER TAYYAR l{ANKAT her gün saat beşten sonra muraca. 

~_:_14.:,_~...!.-~--:2~9.1 
Y.ı l~J8,A ı ·ı, u, ı .YJ, lı ·ı 

Operatör - Umumi cerrahi, sinır atleri. 
ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve ;,::~:;_ ___ D_O_K_T_O_R-... -----

(Kadın doğum mütehassısı) 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- A. RIZA SAGLAR 
1 1 

meli han No. 1. Muayenehane Tele. 
fon: 44086 

Diş -

Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakkapı tram- 1 

vay durak (121) No. da kabul ve 
Diş doktoru Übeyt Ölçer:- Edir. tedavi eder. 

nekapı Karagünırük tramvay du - =~===========~ 
rağı No. 95 her gün hastalarını ka. Sahip ve neşriyatı idare edr:. 
bul eder. Cumartesı günleri saat B~ muharnri 
14 ten 15 e kadar da Yalovadaki ETEM İZZET BENİC'.:; ·· 
muayenehanesinde bulunur. SON TELGRAF l\IATBAASI 

1 

. . 

12 Te nmuz • ~V -
-----:---~ 

Vai<Hlu \ ,, ' : ı:' 
,,ı 

.. ,, 
' .. 

8 5i 
Günej ~ 37 31 
Öğle 12 19 4 

' 
~ ·' 

1,;nJi 16 H J' ı; 
Akşam 19 ~2 53 1 ) alsı 21 40 4J 
im> K ! 5 b 

< 
- - . 


