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BU GAZETE 
İ~tanbulun en çok Mtılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

Yazı işler!: Telefon 20827 
istanbul Ca(aloğlu Nuruosmaniye No: 54 

En s0n T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare - ııan: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

Orta Avrupadaki harb tehlikesi atlatıldı -A.lmaııya, Çekoslovakya mes' elesi hakkında bu devletin de 
~'::'. ::· ....... --·---"- ... ·. . ..... .. . ' . . .. . . 

iştirakile İngiltere, Fransa ve İtalya ile müzakerelerde 
· bulunmayı ve müşterek hareket etmeyi kabul etti 

• • • • • tkalliyetıe·r mes'elesi halle· 
dilince Almanya Çeklerle 
beş yıllık bir ademi tecavüz 2 

misakı akdedecek ·· 
• 

- lngiltere arasında askeri 
8Qhada sıkı bir iş birliği yapılıyor 
)'\. Ört g\indenberi Pariste ka. de Fransız başkumandanlık genel U lan İngiliz Kral ve Krali- kurmay rcisı General Gamelin, 
qiiıı Ç~ile maiyeti erk.Bnıwn İngiliz Harbiye Nazırı Here - Bel. 
~ İııgijtereye ı.vdet etmek ü. lişa'ya mülôkı olmuştur. 
hll.~ ~an ayrılacaklannı Diğer taı-aftaıı General Gamc -
ıı.~- si telgraflarımız arasında lin, dün hava meydanında Hore -
h~ "~ştik. :l"ilhaklka İngiliz Belişa ile İngiliz hava kuvvetleri 
11-ıillllıdar!an. Hariciye Nazın kurmay başkanı General Gort 
ıı_ h~ ve maiyetleri eftWıı 10,SO şerefine hır öğle ziyafeti vermiş -
lılıııı,Usust bir trenle Paruten ay. tir. 

IJ !lardır. Bu ziyafeti yine müzakereler 
... Vuıııuını Uarbde Fransada ölen takib etm'ştir. 
't,,~\.traıyaJıiar abidesinin kilşad Bu müzakerelere bugün Pariste 
~'<ıı' Yapılmış, bu merasimde devam edUecektir. Bu müzakereler 
1(1~1 ~ 1ı. Cuınhm-reisi ile İngiltere İngiltere ve Fransanın muhtemel 
"<ın, hırer nu!uk söylemişler ve bir harb vukuunda kara, deniz ve 
•tııı·' tnisafirler Kaleye hareket hava kuvvetlerinin b;r elden idare 

[İngiliz Kral ve Kr..ıiçcsinin Paris e yaptıklan tarihi ziyaret ve seyahat münasebetile verilen kır balo ıunda muvafık ve muhalif bütün 
Fransız ricali toplanmışlardı. Bu resimde ricalin !opluluğımu ~e eğ Ieniş f.aı'zlarını göreceksiniz: 

1- Cumhurreisi Löbrun, 2- Meclis Reisi Heryo, 3- Başvekil Daladiye, 4- Eski Başvekillerden Leon Blum, 5- Dahiliye Nazırı 
Alber Saro, 6- Hariciye Nazın Bone, 7- Eski Başvekillerden Flan den, 8- Eski haricıye nazırlarından Delbüs 9- Maliye Nazırı Marşando 1 

Dersim 
Islahatı 

tıt ~~~•tdir. Yat 17,30 da bir Fran· şeklini ve buna aid esasat ve te. 
l<aı~ Osunun •efakalinde olarali ferrüatı tcsblt etmek maks~dile 1 
~ •ıı ayrılmıştır. yapılmaktadır. 

d,~i l, ltraliçe ve refakatlerin. ÇEKOSLOV AKY A MESELESİ 
• lev t Fransa namına askeri mü·-Lere. Lo d 23 (AA) H 0 vas a 

lslah hareketi 
Her sahada fa
aliyetle devam 
etmektedir 

1 Japonyanın ne yapacağı 
bekleniyor: 

Japon kabinesi bugünlerde kat'i 
bir karar verecek 

••nııı" a saat 21 de Londraya ~ n ra · · - • 0 
• ı 

"-S Uşlerdir. lere iştirak eden Fransız erkanı. jansı muhabbnden• her ne krt. 
l.o l<E:lli MÜZAKERELER harbiye reisi General Gume!in dar resmi mehafil Çemberlayn • 

h~~ .. ndra 2J (Hususi) _ İngiliz Dirksen mülakatı hakkında süklıt 
n~llıdıttıarının Pari~i ziyareti maksadile husule gelen itilaf mu.. muhaza etmekt~ ise de parlamen. 

İng;ı~nda ve her sahada Fransız _ cibince askeri temaslara başlan - to mehafili bn mülakatın Alman 
l ışb;rliğin; takviye etmek mıştır. Bu arada Amiens şehrin • (Devamı 6 mcı sahifede) 

~tayda: 
S çim işleri 
~ . 
Jrıtenin 

karşı 

Hızl~_gidiyor 
Hataylılara gösterdiği müşkülata 

mukabelebilmisilde bulunacak 
- rekkeb olması ve ayrıca tercüme 

teşkil&tına ve tercüman yardımı
na ihtiyaç kalmadan halkla doğ -
rudan doğruya temas edilmesin. 
den ileri gelmektedir. 

İktısad Vekili Şııkir Kesebir 
onuncu yerli mallar sergisirde 

nutuk söyli\yoJ' 

Tescil işlerinin on gün içinde 
bitirileceği muhakkak görülmek. 
tedir. Tesçüi takib edecek olan se. 
çim de biran önce ikmal edilecek 
ve Hatay mec!isı eylul ortalarında 
behemehal toplanacaktır. 

Halk sevınçli ve rahattır. Kar. Jkiısad 
deş Türkiyedeki ileri fikir ve in. 
kıliıbları derhal benimsemeye baş. 
lamışlardır. Bu cümleden olarak 
Antakya sokaklarında fesli kimse 
kalmamış gibidir. Hatta kafi de. 
recede ~apka bulunmamasından 

Vekilinin 
Tedkikleri 

dolayı ihtikar ve buhran başıamış. Şakir Kesebir matbuata 
tır. Halk şapka" tedarik edinciye "d k f f • } "l 
kadar fes giymekten ise başı açık aı eopera 1 ış erı e 
dolaşmayı tercih eylemektedir. de nıeşgul oluy0r 

Seçim ışlerı için buraya fevka - İktısad Vekili Şakir Kesebir 
iade dele!(e olarak gönderilmiş 0 - şehrimizd~ki Vekalet~ bağlı mü. 
lan orta elçi Cevad Açık- . 

(Devamı 6 ıırı sayfamızda) (Devamı 6 mcı sahl!eınızde) 

Dergjmde vukuu Başve
kilin Büyük l\Iillet Mecli
sindeki nutku ile işaret et -
tiği ıslahat her sahada faa
liyetle devam c!mektedir. Bir Mançuko müfrezesi de Rus 

Bilhassa bina, yol, mek· 
teb, karakol inşaatı ehem -
miyetle devam eylemekte, 
tedib kuvvetleri de hüku -

metçe kendileriııe verilen. 

direktif dahilinde mernile
rini başarm:ıktadırlar. 

hududuna tecavüz • 
ettı 

Balıkcı kızını 
Öldüren kim ? .. 

Günün en heyecanlı 
Zabıta rGımanı 

Pazartesi günü Son 
Telgrafta başhyor. 

Bu fevkai5de heyecanlı, 
esrarengiz ve rneraKlı po· 
ııs romanını mutlaka oku· 

yun uz ... 

Londra 23 (Hususi) - Uzakşark

ta sev külce'~ bakımından Man -
çuko'ya hiik•m tepelerin Ruslar 
ıtarafından işga! edil1nesi üzE'rine 
Rusya ile Jap0rıya arasında hadis 
olan gerginlik Mifı devam et • 
mektedir. Rusya bu tepelerin ken. 
dis:ne aid olduğLı hususunda ısrar 
ederek işg~I eylediğ, yeıleri tah. 
!iye ctmıycceğim Japonlara kat'i 
şekilde bild rmiştir. 

Bu vaz;yet k:ırşısıncia Son söz 
Japonyamndır. Japonya Mosko -
vııdaki seiiri va~ıtasile Rusynnırı 

kat'i kararını öğrenrliği cihetle Ja. 
pon kabinesi bugünlerde mühim 
ve fevkaJad~ bir içtima aktedecek 

ve bu içtimkclı kabir.e Japonya 
için hay~ti ehemmiye:i ha'z olan 
kararını verecektir. 

Ancak Japon. askeri makamları 
Çin harbi bi!mden önce Japon. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Son Tel~af'ın ..!!..eş~e h.~zır-11 
land•ğı iki _!>~yük roman~ 

1- Kalbe 
2-Sultan 

giren hırçız ! 
Hamid zindan-

ları ve sür günleri! 

Yukarıda gördüğünüz resimde Alman Yahudi kadınlarının tazalHlmll 
ve diiası vardır. Türkiyede ne böyle bir Yahudilik, ne de böyle bir 

mesele yoktur ve .. asla ohnıyacaktır! 

Yahudiler parti ve hür 
kiimete müracaatı 

düşünüyorlar 
Aleyhlerindeki neşriyat 1 ürk 
gahudilerini müteessir etli :.:~:~·. 





Genç pehlivanlar 
T.dağlı 

Meydan 
Hüsegine 

okuyorlar 
Hüseyin yarın kiminle 

güreşecek? 

Oıtd". t ' • 

Salda: T. dağlıya meydan okuyan Uııbaeskili İbralıhn 
Solda BuJa"ar Kua Di .no ile karşılaşmak istiymı 

Molla Mebmed 

lı&iı " a ı.an ıddialara göre T. 
llı~I!,• d ;,.onlardan kaçıl}
dir. ll '" ' rld güreşmemekte.. 

''lıııe)ı ıılb • ış pehlivanla gü • 
~ İb ha~ • Hzanan Babaım. 
Afoua rı>.hllt' ! !lisalı Halil ve 
lıı,da M:ehın~rl o ı r an evvel Te. 

l'la~lı ile. gu smek i•iiyorlar. 
!Q,ı_ ae9kili lıır•himin dünkü 

....,rı g 
o](ju• enç µ .. h •• ı-anların haklı 

n. g\Uıh u gos~~ ktedlr. 
•ora · 

1 ltı diyor kı 
-ı:ı 

tiir en ınuhaı.: k Tekirdağlı ile 
doğr ~ek ist;) or m. Bu arzum 
tilrııt~· an doğrııyı bjr haktır. Bu 
ıı.,hlt~. Vaziyeti~ Tekirdağlı bnş 
it-... ""dır. Ben ona gelinciye 
.... , b"t"' 

Şııııdi u un pehlivanları yendim. 
or.d•rı sırada o var. Eğer benim 
livan ev,·eı ye11emediğim peh -
ı.,.ı. ~aydı o zaman bu kadar 

şiıııdi k:ka sahib olamazdım. 
't~~ird ltı Vaziyette iki şey beni 
)et;nd ağlı ile güre§mek mecburi. 
darı b.", bırakmaktadır. Bunlar _ 

IJ.;:"~'.si şeref meselesidir. 
~ • 

181 ıııe maddi kazançtır. 
Ct.;iıı,~ureşte kazandığım para jJe 

'Yorum 
'l'~ı . 

tu !Qı' daha fazla kazanmayı ar
Çe bn;ı:um. HQseyni yenmedllı.. 
d"ı 

1 1 
Pay almama ve.. dışar. 

1tar1118• e.ı ııcnffiı pehlivanlarla 
oıbt 0!1"• imkanı yok. Hakkım 
larrıaıı ll§eJıden bileğim tuttuğıı 
llıarıltıı istifade etmezsem. ne za. 
l•bııır,""etiınln bana faydası o.. 

ile .. 
iglil'~bıı Paza~ günü güreşmek 
ler v, .~· Eser Bulgar güreşçi. 
oJıır ~ t~tulmsa bu pek tuhaf 
l>.Jıı;,, ku Bulgarları yenecell 

" llıltrımız var. 
, ""il Sö . 
•a}; b llim Hüseynin muhak • 

lı , l!lıbnJe P,ilretmee!dir. 

g;,,~g~ taraftan öğrendiğimize 
lıuıgarİ dağlı Hi."ıseyin bu hafta 
'•larıtıdarı~ gilre~tikten sonra a. 
r'ntıı akı ihti!Afı halletmele • 
lııekıeddaha doğru olacağını söyle-

ır, 

>.yıı. 
lıiııo ~zamanda pazar günü Kara 
<liirı ı:ı ~ güreşmek ist:yen ve 
ı,l\ ı.ı::ııaeskil! ıle gazetemize ge. 
Vıııııa ita Mehme<l Bulgar pehli. 

~~bler~rillaşınak istemesindeki 
~llıle d 

1 Bnlattılı.tan sonra ez -
...._ ll l'tıtış tir k 

Riir~ııı: ~ulgar Kara Dino ıle 
~ltıa . ıııtıyoıum. Kazanaca • 

e"1ınim. 

·--

SON TELGRAF'm 
Tariht tefrikası N o. 41 lıiier • 

lıga b " tak<l 'm e m A. ·r ' Urıu . • r ı 
1 aralı n uz rıı• ' b butun a-

l<te ıı ~illtarn~c.y, bu ış bıld.ğ; 
'llod, n en şıır.d ~ kad, r ;,\ ,e. 

a or nr •. 
~ en de b 

P l4 °' vnrdum k zı ğını 
~ "v t ~ attıkt r sonra oanca 

rııı. l 1 
!! r t or adılT' s a•!cr ı:;~c-
'" r tı k "' tı .. (. 60 y C..~, 

• • ba d ve ı hs ,·et 
it ıj a tta,. ~ 11111 uleı.rıp 
tun n &orr n \c lac· m kı , • h 
~,ı ~ · A < < u u ın • .ır Ka. 

~. . n . ı 
ın. nn a k ı 1; m a. 
'1ı ı: 0 bı, •Ph nr, czd ~ be. 

. r h 
' P 1 Vana k .. zık oyunü 

Bulgar pehlivanı pazar gilnü 
güreş yapacağına göre benim ke-n 
disile karşılaşma;1,da hiçbir mah. 
zur yoktur. 

T. dağlı ile İbrahimin araların
da meydan okuma faslı neticeye 
bağlandıktan sonra ben de kuvve. 
timi deniyeceğim. Meydana çıka. 
cağım12 zaman herhalde yenilme
yi değil, yenmeyı düşünürüz. Fa. 
kat kaybetmek te boldur. 

Biz de bir defa şansımızı dene. 
miye kalksak haıe etmemiş olu
ruz. 
Pehlivanlarımız kızıştılar. Pa. 

zar günü Babacskilinin Hüseyin. 
le güreştiğjni kabul edersek mev
simin en heyec"nlı güreşlerinden 
birini seyredeceği> demektir. 
Diğer taraftan K. Alinin. Di -

narlının, Müliıyimjn ve genç peh. 
llvanlarımızın yapacaf~ı gii p••,._ 

ri de gözönünde tutarsak güreş 
meraklıları yarın heyecanlı bir 
gün geçireceklerdir diyebiliriz. 

Fasulye ekicileri 
Teşvik 
Olunacak 
Ziraat Vekaleti bu hu -

susta alakadarlara 
emir verdi 

Z·raat Vekaleti memleketimi. 
zin fu·ılye zıraatine ehemmiyet 
vt'lilmesi içın alii'.<adarlara em;r 
vermiştir. 

Bilhassa •Soya> cinsi fasulye 
ziraatinin artma>ır.a dikk<.t olu. 
nacaktır. 

Bunun :çın ç;ftçilere güzel cSo. 
ya• cinsı tohumlar teni olunarak f 
teşvik edilecektir. 

Çünkü bu nevı fasulyeden çı. 

karılan \'C s•nayid' kullanılan yağ 
dolayısile bu mahsule Avrupa pi. 
yasalarından ehemmiyetlı mik. 
tarda sipariş yapılmaktadır. 

Karadeniz, Eskôşehir Ye Rusya 
mınlakalarmda Soya fasul.vesi 
çok yetiştirilmekl~dir. 

Badema diğer mıntakalara da, 
bu ziraat te~~! l olunac:ıktır. --* Fransız sosyalistleri komü -
nistlerle hareket birliği yapma -
mağı karaıfaştırmışlardır. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

tatbık tıluııabih mı? Eh! .. Ne ya. 
palım. K ısrne '. ıT' z böyle imiş ... 
Bu ada'Tl d.ı hıç açmadı kendini. 
Eğer, ka,.>.ç ı Bekir olduğunu söy. 
lemış olsavdı. çoK iyi olurdu. O 
Yak ı t. ba!!J eş olacağına hasımla
rımızla P,Ür•*tirır meydaı:ı te -
mizlem•·k kolaylaşırdı. Ş imdi, iş 
berbath tı Ben, yorui,lum. Yarın 
yine Bc:dr. tutu şup güreşi ayırd 
e•memiz lfıı:.ır .. Kal.1, kala ortada 
bır ArnavuJ oğiu kalıyor. 
Açık sj:ıleme>< liızımgelirse biz 

bu sene başp~hllv~nlığı kaybede. 
ceğ z. Y .;ıı z başına Arna,·ud oğlu 
hı: __mlarırrızın elinden başı kur. 
taramaz .. demi~. 

1 Dağ köylerinde ki ARADA B~~ 
Halkın geçimini cs·ar:::::a~· 
ArttırmaK için ... 
Yeni tedbirler 

alınıyor 
Memleketimizir. bazı dağlık 

mıntakalarıncia bulunan köylerin 
ekseriya daha az kazanç temin et
tikleri görülmektedir. 
Binaen~Jeyh dağ köyleri haJkı. 

nm kazancını arttırmak üzere, 
yeni tedb;rJer alınacak buralRrda 
çeşidli mıhsul yetiştırilmes i te. 
min olunacaktır. 

Ayrıca dağlarda ve ovalarda. 
ki yabani ahlat ve saire gibi ağaç
ların aşı!Jnması ame!iyes:ne de 
muhtelif mahallerd~ devam olun
maktadır. Bu maksatla köylülere 
parasız JŞI verilmektedir. 

Bu suretle onlara bir geçim ye. 
ri de bulunmur. ofacaktır. 
Diğer tarafta.1 bütıin mıtakalar

da köylü!erimiz;n bu seneki mah. 
sullerinden kabil olduğu kadar 
fazla randımar. temin için Ziraat 
memurla~ı çalışmalara başlamış. 

!ardır. 

------<>-------··· 
Gençlerden 
Bankacı 
Memur 
Yetiştirilecek 
Bu maKs11 -:lla l.)rta 
Mekteb ve iise mezun· 

larındar · ne·nur 
alınıyor 

Orta mektep, lise ve yüksek 
mektep m2ıun 1aı·ı arasnd:ın r.ıü
tehassıs b1;ıkarı yetiştirmek tize. 
re her sene olduğu gibi; bu yıl da ı 

muhtelif gcnç 1e:- alınn1ası karar
laştırılm.ştır. 

Bu mak:;atıa Ankara, İstanbul, 
Adana, Antcılyı,Ai;on, Toka', İz. 
mir, KastJmoııJ, Slvas, Tl'abzon 
Dıyarba'<ır, Edirne, Van, Yozgad, 
Kayseri, Erzincan, Çanakkale, 
Bursa, Balıkes;r, Erz:.ırum, Ordu, 
Aydın, Meraj, Denizli, Gaziantep, 
Kars, Küt:ıhy:ı, Konya, Malatya, 
Samsunda Orta mektep muunları 
için 16 v~ 17 Ağuoto:;, Lise ve da. 
ha )·ukarı tahsilliler içın de 18 ve 
18 ve 19 Ağastos günlerinde iır.. 

tihanlar yo.pılacaktır. 
Yalnız bu imlihan'ara İstanbul, 

Ankara ve İzmirde orta mek 'ep 
mezunları giremiyeceklcrdü. 

18 yaşı:ıdaıı aşağı ofanlar da im. 
tihana 2iın,,c.ıks·, da bunlar 18 
den evv~l memurluk sınıfına geç
meden 3itajyer kalac3kJardır. 

Orta mektl'p me~unlarından 

müsabak1da kazanacaklar ra 1 se. 
ne staj müddetinde 30, Lise me. 
zunlarına 80 !ıra aylık verilecek. 
tir. 

Bu imtıi1&nlara askerliğini yap. 
mamış ohnlar da alınacaktır. 

Fakat bunlardan kazannl" staj. 
yer olaqk çalışabileceklerdir. 

Staj devres indecı s.)~~a <·;. 20 
zamla daimi kadroya alınacak
olan bu '1tezunl~r !ckaüde de tabi 
tutulacaklardır. 

Makarn:.ıcının bu sözleri üze -
rine Arnavud oğlu lafa karışarak: 

- Ev~t, Makarnacının dediği 

doğrudur. Eğer, Bekir evvelce bi. 
ze şahsiyetini tanıtmış olsaydı, 

yüzde yüz başı kurtarırdık .... 
Hatta. B~k:r olmamış olsa idi bi
le yine 1: aşı kurtarabilirdik,,. Fa -
kat; Faka!, Bekirin gelip Makar. 
nacıya çatması işi tehlikeJ e koy. 
muştur. Ş.md: ne yapsak acaba 
diye ağzının içinde lıir şeyler ge. 
velemek isterken: 

Bekir mukabel~ etmiş: 
- Ben, Makarnacı He gürc;imi 

yarın ayırd etmek isterim. On • 
dan sonra karşıma kim geline gü. 
reşirim ... Ali Beyin, Veli Beyin 
pehlivanı tanımam ... Oynaş gü -
reşe de gelmem. 

Diyere'.t, sözeri katı b:r giirüşle 
bıçaklayınca, Mak~rnacı kızara -
rak muk3bel~ etmış: 

- Peki be Bekir; ben ne kadar 
~·orgun da olsam, senin;e güreş!. 
mi yarın ayırd etmek isticrm. Fa. 

Yüksek istidadları, cemiyet do
ğurur, Fakat; onlar, öyle bir rad. 
deye yükselirler ki, ondan sonra, 
cemiyet, kendini ona uydurmıya 
çalışır. 

San'atkfır, ilk defa hayatı kav. 
rar, cemiyet ve telakkilerine aid, 
kendinde, bir bilgi, bir tez basıl 
olur. Ct'miielin telakkilerine 
mi.iva7l giden bir zevk edinir. İ~
te. ;ı;;an 'atkiir, bundan sonra etra. 
fını diişiinn1ez. Yazan, tahlil \e 
taS\·ir edm, tefekkür ve müliıha. 
za ,yapan san'9tk3r, artık. kendi 
dün~·asına dönmiiştiir. O, kendini 

•nlatmakla, hayat \'e te!İtldciJe
ri:ıtc mi.i'\.·azi ze\kJerini öne :'iİir. 
mckle, cemiyeti ~:tşatır \'C etrafı 

onu tanır. Bu 'ekildc de cemiyet, 
•an'atkiıra bağbnu. 

Bilgi, ancak bir melekedir. Liı. 
kin hayat Ye tel:ikkilerine :lid lıil
ri iizcrine işit.nen san'at hareket .. 
!eri ile san'atkiır temayiiz eder . 
Tarih, çok kere, pek yiiksek san. 
atkiirları. sırf CPmilet hayat tc. 
J3kkilerin:in akı~ına uymaınak 
\'Üzünd('n tckmclemi')tir. · 

'\ .. ani san'atkitrın ze,·ki, in~an .. 
laruı zevkile nnıtahakat etmemiş 
o1mac;ından anJaşıJ~nnamıştır. Şu 
halde san'at, c~mi)ct telakki v• 
2f"\klerinin gave~i olmalıdır ki 
san'at olabilsin 

Ruhi ma!Ulil eti illan hrr san 'at
k3r. içinde, sonuna kadar temi .. 
yetten gizli ban tezler sürükli~ c. 
bilir. Fakat. ha~·at o kadar biiylik 
bir mevzudur ki. ~~n 'atk3r kendi 

komıılekslerinı ba~ka bir •ekilde 
üade l"derek .. n·aıını yapar :-<e
tice itibarile. ıiııe. kendi komp -
leksl~rini anlatmıs ülur. Bu, \~in 

biraz da arti•lik safhasıdır. 
Ekseriya. hu san 'atkirlarıu 

\'f>rdikleri es•rJ~rdc. sırf cemi:re .. 
tin zevkleri hiıkinıdir. Bunııllla 

beraber. san',.tk3rın kalenıintlf'ki 
her'ı"Y· olduğu l(ibi kabul edil
memelidir. O. Lal~n cemiyet.- ~id 
bir safha acmıştır. Diğ~r tar .. r _ 
tan. kendisini latmiıı eden ,;eyler 
de ''Ürudr- eetirnıi~tir. Yani o. bir 
elile cemiyeti. d;ğer elile k .. ndi 
diin.\·asına ~Örf" htr ilenti yaş::ıtır. 
Hl"m kendi komplekslerini dökN, 
Jıem de C<"ınivt1ı n1iistcfid eder. 

San 'atta yülm,J.. bir xnk hiı • 
kim oldu~uua göre, zevkan yiik
selen herhangi bir kin1~c·ni11 d.-. 
bazı hareketleı·i t'!rafında. 'on'at 
baleımınılııu d•mılabilir. ~iesela: 

şarkı ~.ö~·li:rrn hir adamın. vakit 
ge~irmek için du~aklarmd& do • 
lastırdıa-ı ahen~iu bir kıvmeti 

~·oktur. Şarkı. hu dakikasa kadar, 
beste-karın şarkıMdır. 

Fakat, ayni nrlıunın. bir maziyi 

hatıı·lıyarak. d~rın bir talıa~·~·ü l, 

yahud tahassiisten sonra, dud ak_ 
larmda gezdirdiği ahenk. ba.)lı 

başına bir karakl<'r, bir n1an.1 ar· 
zeder. Bu andan itibaren şarkı, 

tamamen söyli~·enc aiddir. Zir:ı, 

bu şarkı, kendi diinyasına mah 
sus bir hi.iviyet fnşır. 

İşte; cemiyet. sun'at e~rlerinl 
bu şekilde benimsi~·erek talılH 'c 
takib ettiği 1'tkdirde yiikselir. 
San'at; başlı ha~ına bir ntanadır 
San'atkir ise. bu mananın esiri \lC 

mün1essilidir )liitek8mil bir 1nu~ 

hit içerisinde. cemiyetin doğur • 

duğu bu yüksek ~·aradılışlar """ 
tasile . .)'ine ccml:-.-et hız aJır. Zev .. 
kan ;vükselmi• milletlerin tari. 

kat sen be~i meydandan çıklrır -
san ya Arnavud oğlu ele veyahud 
da Aliç.:ı •ıe saire llo k<ır~ı karşı
ya kalacakS!n. Yalnız, başına he. 
pimizi sana temizietmcğe mPydan 
verirler mi be Bekir'. .. Ne alacak. 
sın sonra; bava... Hallıuki ba~a 

iki yüz altın var .. . Hem başı ve 
hem de b:ı paracağızları aramıı
da PaY i~sa!< olmaz mı? 

Demi , Arif Ağ~ da: 

- Evet, doğrudur pehlivanların 
söyledikleri çünkü sen yalnızsın 
Bekir .. Bu kadar hasmı ortadan 
çıkaramazsın. Üçünüzün birleş -
mesi muvafıktır. 

Deyince, Bekır, top yekfın ce -
vah verm:~: 

- Allah ne kısmet ett ise o o. 

lur. Benim böyle güreşe aklım 

ermez. Yalnız ba.ııma gürc§irım. 

Ya yenilirim veyahud yuc:rek 
hem ba~ı alırım ve hem de ikiyüz 
al tını denıış .. 

Bekirin bu lafları üztr,ne ii ça • 
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Şehir meseleleri - . .. -... _ ...... ---· -- --
izde derici ik Can ve cıım 

Vurulan damgaların 
Ampul gibi, kııd<'h ı:ihi , pc·nr~ 

re tanıı gibi sırl•~ <·~~ :ıBın nı<~m .. 
Jekethniz.de Jupıhtnuınıa'ı yü .. 
zündcn Avrupay .. avuc a,·ııc pa
ra döktilğüuıüz rünlt•rin hu .. ra .. 
n1nı ödiyen ~ok !--Ükiir ki hır rarn 
fabrikasına n1Alik olınu~ hn:u ... 
nuyoruz. 

hakiki 
Bundan on sene ev\'el, Ycdiku

lede bir cleri fabrikasını gezme -
ğe gitmiştik. Bana fabrikayı gez -
diren bir der. mütehassısı, mü -
kemmel der;nin nasıl yapılacağı 

hakkında çok iyi izahat verdi. 
Nihayet mamul derilerın bulun. 
duğu da:"''Ye geldik. Burada bit 
ustabaşı, ciindeki damgayla derL 
lerin üzer!ıı::-, bir i~aret vuruyor
du. Bu işa•etın ne oldui;unu sor. 
dum, fabı ik.'l müdurü gıilcrek şu 
garib • zah~tı verdi: 

- Bu 101~":1 1 bu derinın Av _ 
rupada yaıJ:ldı~ını ıfad <der. E. 
ğer yaptığımız ına'ların üzerine, 
•yerli• diy~ bir damga Yuracak O
lursak, !"Y~sad.ı kiınst' almaz. 
Çünkü hal:<ıi1 yerli mallarına kar. 
şı h!ç ragbPti yok:ur. Bu rağbet. 
sizlik kar~ısındı, b:Z de, yaptığı. 
mız malla!"J'l üzerine •) erlı> de .. 
meğe ce.iarrt ~dt.•miyoruz.» 

* Ycdikub clori fabı ika sın da bı 
izahatı nl!'.l:.ğımız zaman hayret 
etmişt.m . r'ak,ıt bu garib h;.reket 
~· alnız Mri iabrıkasmda dc·ğild:r. 

Bir kum'~ fabr;kası, mallarını İn
gi .iz kum::ı ·ı <lıyC', tt•rıilcrc satı -
yordu. Terz.kr de halis yerl• maL 
!arını. lngLız malları d:~·e mü~te. 

r 'erine ~aııyo·lardı. Ha<ılı yerli 
malı, Av. ııpa ma.ı diye urnn ~e
nelH halk~ .•tılmı~tır. Bunun sr. 
bebini b'r ruhi,·a '. çı arkada<ım şu 

suretle ,zah ediyor! 
•- İktıs·ıden ger• k;ılmış mem. 

,.. 
manası 

Memlekotimiıae gundengüne e. 
dedi artan fabr:kalar iyi mal çı. 
kard.ıkça, yerli malına karşı olan 
alaka artmıştır. Artık bu alaka - 1 
nın arttığı bu dev•rdc, hiçbir fab. 
rikatör yapt.ğı malı, AHupa m~lı 
di~·e gizlemeğ" lüzum görmüyor. 
Yukarıda bahsettiğim Yediku. 

Jedek! derı fabrıkası da, yaptığı 
malların Uzerine, Avrupada ya .. 
pılı:y orm:ı~ gibi damga \'urmağa 
lüzum göri.ıyor. Buna ne lüzum 
var? Türkived•. Avrupa clerilni 
derecesind; her nevi deri yapıl -
maktadı~ Halk da bunu zaman -
la öğre:ınmt.• Artık Türk:yede , 
yapılan her malın üzerin<', burada 1 
yapıldığı~ı lan etm~k 1amanı geL 
mi~tir. 

Yerli ~e<c,, yeri. kiığıd, yerli ı 
cam, yerli şışe, yC'rl ~ ıas•ik \'e sa
ire .. Şimd ' de tay'\ arı• yapıyoruz. 
10 uncu yff ilmallar sergisindeki 
,·erli tayvi.!r(·!f·rin1 ~ de Yar 
- Bu taYy•rclcri yapan fahrika -
nın sah bi bir Türk nııil<",ebbisi -
dir. Yap•ığı i• i pek müteı-azı bir 
Jısanla şu suretle anlatıyor: 

•- Bu gôrdüğiinüz e~cr, Tür .. 
kiyede yap~ 1 &calt i~l('r' n kti~Uk bir 
mukadd0ıness'd'' D~h.• çok ~.,,._ 

ler yapacağrr, ver ı motör, yerli 
makine, yer!ı taraktÖ!"' .. Bütün 
bunları :la Ti.:rkiyede yap3cağız. 
Birgiin gc-lec<·:< ki. yerli mallar 
sergis:n'.!e, yerli motörler!mizi 
teşhir ed··ct·ğ;z . • 

- Bunu n~ zarr.an f!Ö .. eceğiz? 
- Karabük fabr:kası ;şe başla. 

dıktan ;.0•1ra ... 

H. ,ı. 

Bugün n~sillerden Debıllt·rr ar
takRlarak eliıniı., ~><lar an<·•k kı. 
rıklan gdcbilen <"'"'ıınibülhlıllrrl 

~·apaıı B<·~ koıd.tkı l'Onı fahrika .. 
sındaıı ~gı )tıh:ırı JlİL ~Hı ~ene

lik bir fa:ı-ıJlarlun •.r.nru Cumh,ırl .. 
Jet deniniıı hin• hahş<"ltii:i bu. 
günkii Paşabahçr ram fabrıka<ı· 

nın verdiği bliyük ı~elli il< dii. 
nün nıahruıni~ elini unutn11.\.a ,.e 
yarının büyük ılnıidlerini a\·lamı. 
)'a çalışıyoruz " ı?i>riıyornı: ki 
bngi.in tam mcrleni~·f'te müthi' 
bir savlet halindedir 

Biiyük l'ekpart ,·itrin rr nıla · 
rından modern apartımanları L~1k 
ı ık tufanına bo:.:-;ln bo.'·dan ho,·:ı 

cam du\·arlar:• 'arrnc.-ı,·a kadar 
artık bu <effaf maddenin ha) atı 
ne kadar a~·dınlattığına \e lul\'n. 
tın bu renksiz fakat cok nuınalı. 

çabnk kırılan l:ıkat li.izumu f,!iin. 
den giin~ arttı~nın artık iman l't
nıiş bulnnu,·oruz. 

Binalarını artık fcoınelinden ta. 
'\·anına kadar camdan ~·apan m<· .. 

denİJf't. bir in~an l<alhini ~""""'" 
denberi camdAn mahfa2ac;1 irin . 
de ~a!i'attıktan ı..11nra ... in1rli dt• t-n 

bii~·iik harik:ı..-ını kar,ımıza ('I • 

karmış bulunu\ or· Cu.mdnn adanı. 

Y~rli mallar ~rrgi~inr Alman 
hükUmetinin b;r c:-rmil~i olan hn 
<;effaf mahli>k. camın htikhall 
hakkında ~ok bii~·iik 'e~ ler kr•
fetmeğe hazırlanan Jarının dehfi .. 
sına klmbil ir neler ilham ediyor? 

JeketlerdQ. Avrupa hayranlığı var. 
dır. Bu h.r ranlık o kadar ileri 
gider ki, ir.sandJ kendi kendisini 
aşağı görme lı ssi b<ışlar. YPr!• m~- =============== 
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Bugünkii nıedl"niyet içinde kf. 
malini bulmn~ olan tam. iptidAI 
insanlara bugiinkii mükemmeli -
yeti ile, mesela ~u sıraladığım ha. 
rikalarile göriinmiiş olsa. dı ~iip. 
he edilemezdi ki o de,·irlerde ona 
mutlaka uUıbi~ el i,nad edilir 
kendisine lapıl•rdı . 

tezahürüıden ba~ka birşe:- de~iL Vekili ellinci yaşını 
dir. 

Türk:ye Osmanlı İmparalorlıığu j'd k ı tı• 
de\'l'inde •ktışc,d~n gerı k<ılmıştı. ra e' Ben unun füilıl bir \'arlık ol -

duğuna İnananlardanım. Zira 
Bunun netit<'~i olarak, bazı bed -
bin insani ıı· da. körkörünc AHup1 
hayran1ı~ı karşısında, y('r];n:.alını 

beğenmel'rr. Halbuki yPrliyi be. 
ğenmemı'k kene] kcnd'sirıı beğen. 

memektir. 

* Türk i.1k·lf.hın1r. en bliylik hu-
susiyetlerind,•a bıri d, kcnd· ken. 
dm! aşağı gi\rm• hissini ortc.dan 
kaldİrmasıı•ır . Atatürkiin ~ Jptığı 

harikalar rıılıli gururu art·ırnı1' -
tır. M:Jli guı ·ıruıı artması dcmC'k, 
Türk mil!f-'t :n rı, diinya n .. :11€'.tleri t 

arasında ü.,tÜ'1 olduğunu, anla~ıJ_ 

ması deınektır. 1 
Türk ınkıli•bını,1 ksirlfl- nden 

biri de. hali<a 'erl ma1ı h~kkın

da bir fikir \'ermekti. Şimdiye ka. 
dar mcmlc·kct.mizin muhtelil yer. 
1erinde ~lçı!-=t'.'l yerli rı1allar 5ergl~i 
'"·asıtasile, ycrlı T"lalı mefhumunu, 
baka ifadu etmek kabil olmuştur. 

hinde. muhakkak birçok güneşlt'r 
parlamı~tır. Cemi~ et, daima biraz 
daha 'iikselmek için. ellerini. 
kendi sinesinden doğan bu 'ük. 
sek yaradılışlaı· ı uzatmalıdır. 

Se:·~crtdin r rhan 

tallaşıncq l\lakarr.ac• hıdde:le mu
kabele .,tmiı: 

- Peki<i:ı; yarın kozumuzu pay 
ederiz. 

Arnavud oğluna dö~crek: 
- Us!• be'. Bırak Bekir ıstcdiği 

gibi harck,'l ets:n .. Daha ölmedik 
biz ... Ona Sıvaslı Bekır derierse 
bana da Şumııul:ı Makarnacı der. 
!er! .. Dem:;. 

Arif Ağa Bekirin merdane ha • 
reketler'n<) bayıl:ııak onu kalben 
se\·mi~ .. !f':ıknt bu hiss ni ne Ma .. 

karnacıy:ı Ye ni? de Arrıavııd oğ .. 
luna belli etmıyeıek son sözıi söy. 
li,yen Ma1<Jrnacıya dönerek: 

- PıJkfı!8.; Bekir de, siz de is
tediğiniz g'bi hareket ediı: z . Ar. 

na,·ud oğl•ı s_lov ıı )Cndiğ. için 
yarın, Ks\" s oğlunu yenen Aliço 

ile karşıl~prık, 5' n de Bek.rle 
kozunu paylaş .. 

Deyip J:ıfı kesm '. ş ... Yemekler 
yendil<!~n sonra prhli,·anlar yat. 
mış .. 

Dost Ye müttefik Yugos]ayya • •cam• ın •Un• kadar in•andan 
nın kıvmetli Ba)'.Tkıli Dr. Stoya- ayrılamıyatağına ve ona o kodnr 

• b .. 50 · · •ını !.. llizumlu olduğuna iman <'lml, dinoviç ugun . ıncı ya, u-

rak etmektedir bıılnnuyonun. 

Kendisi müteveffa Kral Alek - '=====HAL===K=F=İL=O=Z=O=F=U= 
sandrın ölümünJ,•n sonra iç po
litikada Y~osl•vyanı.n vahde • 
tini muhafaza emc·kte ve dış po. 
!itikada da Yugosla\'y a içın iyi 
netıceler le\'lid ,den bir sulh si
ye>eli takib eykmekle, bilhassa 
0

mu,·affakiyet •braz eylem!ş bir 
de\'let adamıdır. 

Kendisini sam·miy~tle 

ederiz. 

Doktorlar 
A·asında 

tebrik 

Kadıköv beled" esi baş doktoru 
Te\"fik Ak· f İzmi

0

r belediye dok. 
torluğuna, Jlfaııis:< doğum evi ço. 
cuk hastalıkhı'ı mütehassıslığına 
da Kars doğum e\•ı ser ıabibi Ra. 
if tayin olunmuşlardır. 

Manisa memleke. hastahanesi 
bevlıyc rnutehassıs· Fuad Bnyer 1 
mıistafi 'ayılarsk yerıne tıp talebe 
yurdundm bıri getirilmiştir. 

_.,... ----~ ...... "'""!!!! 

Arif Ağa kahyasını çağırarak, 
şu emirle!·i vermış: 

- Kısrağ1 bin, çiftliğe git, Be. 
k:re iç çamaşırı ve bir kal elbise, 

ayakkabı ku.p1< ve saire el çabuk 
gel. 

Kahya rota düzü!miis . Arif A
ğa da yat1ğına çekilip yatlT'ı'j .. 
Diğer çadlılarda bulunan ayan 

ve pa~alar ve birçok seyirci gPI - 1 
miş olacı!ar tütün gece yatıncıya 1 
kadar Sıva'lı Bckirden bah~•miş. 

ler ... Ve kimsecikler de bu ada -

mm Kazık\ı Kara Bekir olduğunu 

1 bilmediği içın ne ÇfŞİd adamdır 

diye hayreti~:- hayrete düscrek 
nihayet sabahı"l çok meraklı ola. ı 

cak gürcşl»ril"'n bul asına d2 12 -

rak yataklarına ç k 1'p U) amtış • 
lar .. 

Sultan Aziz. lafını burada ora. 

lamı~tı. B·ında!I 

Mehmed Ali Paşa: 

istiiad<! eden 

(Ue,·amı ..ar) 

!Tarihi 
ı Dekorlarla 
I Süslen~n pavyon --

Evkaf pavy0nuna ait 
işlemeler şehrimizde 
hazırlanarak fzmire 

gönderildi 
Evkaf Umum Müdürltiğıi tara. 

tından İzmir beynelmilel panayı. 
rında hazırlanan cEvkaf pavyonu• 
na aid renkli ve eskj usul işlemell 
pencereler; şehrimizde imal olu. 
narak evvelkı gün İzmire gönde. 
rilmiştir. 

Bu tarihi dekorları yapan mih •• 
hassıs da ~elırimizden İzmire git. 
miştir. 

Bu suretle «Evkaf pavyonu• e~
ki biçim clekcrlarl.ı süslenerek ta. 
rihi bir kisYeyı• büründürülmek. 
tedir. 

Mahkemeye verilen 
eczacı 

E\'\·elki gu: cuimu .şl 

muhakemesinde bır kadı:c ile a. 
rasında geçen h.ld,sedeı:c d • .:ayı 
muhakemesi yapılan bır eczacı _ 
nın mezkiır kadın.ı •kınlı! k .t. 
mckten suçlu olarak mu'-"k~mr. 
ye ye.,Jdıği y.ızılmı<lı. 

Beraat c t!ıg i de ılnv eyle . 

diğim.z eczacı kariimız dur. Lze 
telefon ederek; sarkınltıl.k suç;. 
le değil , 1 aren tecnv.\z ,de' ~s le 

muhnkemcs " ı cereyan ett ;ill 
ve e\'Ycke yanınc:la ça' mı , :ı. 

ra çıkarılm..ş şı.hıd kawnın 

yalan J'ades. ın rıo.~ eme e 
r d gfü ülm yercıı. her 
o:d u ıla.< c 1: d rcr 

l ~ usun da zıkr 1 "" r ca ett 
Had_eyi tem· ıc rı tu • ıcayı 

y~r ıne cc tır.yuruz 
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;.Wahrem temaslar .. 1 HIKAY~ 
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GILTERE- ALMANYA 

1 Çölün de 
Gazetesi var, .. 

" Hadaramut gazetesi " 
makine ile basılmıy0r, 

el ile yazılıyor. 

İSİM YÜZÜNDEN .. 
~~~~~~~~~~~~~~-.._~~-

H itlerin }raveri Londrada 
B E Di G ONDOZ Yazan : 

mühim temaslarda bulundu .. 
M ahrem tutulan bu ziyaret 

f·emas ların neticesi nedir ? 
ve 

.. manya d~vi::.t reisinin yave-
ve pek itırrıa6 ettiğı bir dostu 

bu6tinlerde İngıl:z payıtahtına 
gitmiş, bazı ! 'IT'aslarda bulun • 
muş. Londraımı meraklı haberler 
v~ren gazetelerı ıder. biri <>lan 
Dcyli Ekspres H~r Hitlerin yaverı 
Friç Vaydman uı geçen pazar tay 
yare ıle Londraya geldiğini yazı. 

• :·c Bu seyah 1~ e'n:ısında ynve -
rm kendini k'm~~yc bnıtmadı _ 
ğı anlaşılıyor. Bununla beraber 
Y' ver bu seyahati yaparken ken. 
d•sıre diplomatlara mahsus olan 
imtiyazların h.ı:biri esirgenme -
m ,tır. Londraya niçin geldiği de 
pek mahrem tutulmuştur. İngiliz 
payıtahtında bulunan Almanların 
pek ziyade hiirmetlerine mazhar 
olan Prense' Hühenlohe giderek 
tayvare karar6::1~ında yaveri kar ... 
şılamış, otomobiline almıştır. 

Söylendiğir.e göre Her Hitlerin 
ya •eri bundan Lvvel böyle mah. 
rem bir vazife ile Londraya bir 
kere daha gitmi~tir. Bundan bir 
ik av evvel olan bu z!yardln ma 
yısta yapılmış olduğu söylenmek
ted.r Yaver yukarıda dendiği gi.. 
bı ıı~r H:tler·n çok iyi dostudur, 
Alman devlet reis' imdiye ka • 
dar yaverine ch:m.ı mühim \'2Zi
feler nrmekt~ct:r. Her Uitlerin 
Umuqıi Harb esnasında ı!.ıkerlik 

vazifesı dolayısile tanıdığı şimdi. 

ki yaverıne büyük hır itımaw 

vardır. 

Yine bu İngıfü gazetesinin yaz. 

Her Bitler Lorıl Halifaks'la beraber 

ki işi halk arililında dolaşarak ne 
düşünüldüğünü, nE sövlendiğıni 

öğrenmek İiniş. 

Bundan bir ikı ay evvelki zıya. 
• ret ile şimdiki ıiyaret etraf·nda 

daha birşey söylenmiyor. Fakat 

hun kuvvetlenmes~ fikri yeni de
ğildir. Fakat şimdi Çekoslovakya 
işleri dolayısile bu bahsin tazele. 
nerek yeni bir şekil ile ortaya 
konduğu görüluyor ki filiyat ve 
hakikat sahasında nereye varıla
cağı ise daha belli değildlr. 

Bundan sonra ikinci bir mesele 
daha vardır ki o da şudur: 

İngiltere ile Almanya arasnda 

Hadraınuttan, kervanbr vası.. 

tasile Bağdad1, oradan da tayya.. 
re ile Mısıra getir:len bu gazete 
tamamile el ile yazılmıştır. Ve 
Arabistan çolünün ilk gazetesL 
dır. 

Gazeteııın naşiri, okuyucula. 
rından af diliyor. Gazetedeki ku. 
surları ınazu" görmelerini rica 
ediyor: cmak!ne ile basmak is. 
terdim, Fakat, memleketimızde 

matbaa ve makine yok ... • Dıyor 
Bu gazetede, üç sene evvel A.. 

rabistanın Cenup dağlarında asa.. 
rıatika aramıy1 giden ve o za.. 
mandaııbc:i kendilerinden bir ha.. 
ber alın.ım.,yan üç genç İngilize 

bazı malümat vardır: 
cEğer sulh ve sükunet dev•m 

ederse Preya Stork ve arkadaş • 
ları, 16 ıncı yiiz yıla ait birçok 
kıymetli eserleri meydana çıkar. 
mıya muv~{fak olacaklardır ... • 

Hadramu:, Adene tabjdir. Ve 
daima İngiii:>: tayyareleri tara. 
fından taras•ut altında bulundu. 
rulmaktadır. Dıı sebeple asayi~ 

de\•am etmektedir. İsbatı da ışte 
bu el yazısı gazete ... 

bir muahede aktedilerek sililh -
!anma yarışının durması cihetine 
gidilecektir. 

Almanların istediği Londra ile 
münasebatı düzelt.mek, siya•i mü 
nasebetleri iyileştirerek iktı•adi 

sahada da tıcareı işlerini yoluna 
koymaktır. 

Berlin ile Londre arasında ko. 
nuşulan ve konu~ulacak olan bu 
meselelerden tab;idir ki Fransa. 
nın da haberi olacaktır. Bugün -
!erde Fransa ile Almanya e•asın. 
da dostluktan bahsederek söz söy. 
!iyen Alman devlet adamların -
dan Dr. Brukel'in sözleri az şaya. 
nı dikkat değil'1ir. Fransız _ Al
man hududunda Sar ve Palatina. 
da kalabalık h·r toplantıda söz 
söyliyen hatib demiştir ki: 

- Biz Fransanın elinden bir 
parça arazi alm1k istemedi~ımiz 
gibi ona herhangi bir fenalık yap 
mayı da istemiyoıuz. Sar artık 
Almanyaya döndükten sonra 

Devamı 1 inci sohifcmızd• 

Uyanır uyanmaz yataktan sıç • 
radı. Güneş pencere camlarında 

bir dost gözü gib'. ışıldı.yor, ınsana 
eksiklerini güzelliği ile hatırlatı. 
yordu. Delikanlı, aynanın karşı • 
şısında bir kere gerindi, esnedi, 
ne yapsam gibilerde başını kaşıdı. 
Nihayet mütereddid elleri gardro. 
ba doğru uzandı. 
Yarım saa: sonra iki dirhem bir 

çekirdek, kapıdan çıkarken tak. 
vimden yaprak koparmadığını ha. 
tırlıyarak geri döndü. yazı masa. 
sının üstünde duran takvimden 
bir yaprak kopardı, ve yeni gü • 
nün tarihine baktı: 26 teşrınisani 
ramazan 1 old·ıj;;ı yerde mıhlan. 
mış gibi kaldl. Hatıralar uykusu 
çok hafif insanla= gibidirler. En 
hafif bir ses, e!l gizli bir işaret, bir 
renk, bir korku nihayet bir tek ke. 
lime hatırları uyandırmağa ka • 
fidi idi. Bu ram-1Zan keiimes _ ki 
hepimizin bildiği oruç oyunu ismi.. 
dir _ delikanlını'l kafasında bir 
bomba gibı patlamıştı. Unutmağa 
çalıştığı mazisı en ince teferrüa.

1 
tına kadar, ta çocukluğundanberi 
gözlerinde canianıyordu. Doğdu. 

ğu zaman, büyük annesi ismini 
Ramana :rntmuştu. Nedense bü • 
yük annele: torunlarına merhum. 
kocalarının, rahmetli biraderleri.. 
nin veya meşhu; hoacların isimle. 
rini koymakhn zevk alırlar. Bu 
belki de tP.oellidir. Küçük Rama. 
zan 7 yaşına kadar, kardeşlerinin 
kıskandığı bir çocuktu. 

Büyük anne&: adını ben koydum 
d~ye Ranıa'1ı diğer torunlarından 

fazla seviyor, onlara karşı pek sert 
davrandığı halde, Ramazanın bir 
istediğini ik. etmlyordu. Fakat kü. 
çük Ramazan mektebe kaydedilin
ce mesele c!~]iişti: Daha mek~ebe 
ilk gittiği gün hoca sınıfta, 

bütün talebeyi birer birer kaldı.. 
rıp isimfori ni sorarken, sıra Ra _ 
mazana g~!ince, o da diğl't çocuk. 
!ar gibi tab;i bir sesle: 

- Ramazan. 

Derdetne7., vay sen mısın adı 

Ramazan olan, hemen arka sıra. 

!ardan, sahl!rda çalınan davul se. 

sini gölged~ bırakan bir gürültü 
koptu. Bir kahkaha tufanı ortalığı 
altüst etti. Ramazan kıpkırmızı 

/: 'lr 

olmuş, hırsından ağlamamak için 
dudakları!lı ısıra ısıra kanatmıştL 

Hele ertesı gün! 
Aman yarabbi düşündükçe ak.. 

lını kaybetmekter. korkan buh • 
ran içind~ki müWs bır milyonere 
dönüyordu. . Çocukların, onun 
sabahleyl.ı sınıfına içeriye girme. 
sile berab~r hep bir ağızdan: 

Ramazan geldi hoş geldi 
Baklava tepsisi bcış geldi. 
Di;ye şaı·kıya b~şlamışlar ve 

oğlanın gününü haran. etmışlerdi. 
Ramaza:ı ismı yüzünden ilk 

mekteb h2.yatında kaç kişile kav. 
ga etmedi? Hatta bir kere çocu _ 
ğun birinı fen:ı halde dövdüğü için 
mektebden kovulacak blie oldu. 

Orta mektebde ismine alışıldı 

ve kimse alay etme' oldu· 
Kendisi de ism'nin Ramazan, 

Ahmed veya Mehmed olmasına 
pek o kadar ehemmiyet vermi -
yordu . . Nihayet Ramazan da dığer 
isimler gibi değıi miydi? 

Fakat lis·~de iken arkadaşbrın. 

dan Nejad: _İngiltere ile Alınar.ya arasında gö. 
rüşülen ve görü~ulecek olan me. 
seleler hem öyle lıir iki değil, hem 
de bu meselelerin her birinin tür 
lü türlü safhaları vr.rdır. Orta Av. 
rupada Çekoslo\·akya Alman'arı
nın vaziyeti d?ıayısile müzakc. 
relerin nereye VAracağı keyfiyeti 
hatıra gelen ilk mevzudur Bu 
meselenin müzak<>re ile bir neti. 
ceye bağlanacağı ~üphesiz görül
mektedir. Fakat Avrupada de -
vamlı bir sulh temini içın şıo nok. 
tala.r da ileri sürülmektedir· 

Oç sene, iki ayda 100 defa 

- Bir kızla tAnıştım, görme ne 
yaman şey .. Nefis mi nefis .. Bir de 
arkadaşı vır. O da çok güzel. İs. 
tersen seni Nerimana takdim e. 
deyim, dedi. 

18 ~·aşında henüz basan Ramazan 
bu teklifı hararetle kabul ederek 

Okyanosu geçen Trans at lantik 
NORMANDIYA 

·-·- - ~- ·--- -

- Aman Nejadcığım, ne mü _ 
kemmel fikir işte arkadaşlık buna 
derler .. Eh artık hep beraber <:ğ. 
leniriz .. diye teşekkür etti. 

Bitler manevralarda 

dığına bakılırs.ı yaver Friç Vayd
man geçen sene İngiliz Kralının 
taç giyme meras:rıi sırasında da 
Londraya gell"iŞ, fakat o zaman. 

1- İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Almanya arasında bir misak ak
tedilmesi. Bu suretle dört devlet 
arasında akle1ileceği söylenen 
misak ile Çeko<lovakyanın baş. 

ka bir devlet tarıfından taarruza 
uğramaması temin edilecektır. 

F ransızlıırın •Normaudiya » transatlantiği, 
yani dünyanın en büyük ve e n sür'atli 
gemisi 1935 d e ilk Amerika seferini yap· 

m ak üzere Havr limanından ayrılmıştı . 

O tarihtenberi • N o rmandiya» 330,000 mil · 

1 

ka tetmiştir . Bu da bir r ekor değil mi?·. 

İstatistik meraklıları , bu güzel gemi nin üç 

senede, 544 günü d e niz üze rinde geçirdiğini h e

~ab etmiş ler. 

• Nor mandiya», yüz sefe rinde en azı 100,000 
yolcu nakletmiş. Yeni ve eski d ü nyada gemiyi 
gezmiye ge lenlerin sayısı da 1 ,000,000 u geç
miştir. 

•Normand iya,. nm hasılatına gelince: .425 
milyon franktır. Bunun 180 m ilyon frangı 1937 
senesine aiddir. 

Fakat Ramazaıı, Nerimana tak.. 
dim edileceiii gün küçük haııım 
yüzünü hur~turmuş, l:.ı tanıştır. 
madan memnun olmadığını mey. 
dana vurmu~tur .. 

Halbuki Ramazan sevımli ve ya. 
kışıklı denecek bir delikanlı idi.. 
Nerimanın bu haline fena halde 
içerledi ve bütün geceyi uykusuz 
geçirdi. Aynanın karşısında saat. 
lerce yüzünü, gözünü, burnunu, 
dudaklarını güzellik enstitüsü mü. 

Dört devlet arasında bir misak 
akti ile Avrupanın çetin işlerinin 
bir neticeye b t~Janması ve su!. 

·:atafrncia iısıkı ile sarmaş dola, ıken y~K:;,;ıyacak, 
biı bardak su ıçin can verenlerin ate•i!e kininin bütün 
h ıncıııı ~:ac&ktı 1 • Kana kan ölüme ölüm! Ikıcı·nir. de 
canı C'C'henncme . 

E ~~ot, öt;:e oldu ... İkindi g~ti, karısı gözükmedi! 
nerrc!e'.' .. sinır, heyacan ve kiileo ağrı!&rı içinde: 

Ha geldi . Ha geliyor?. 
Diye beklemek kolay değil. Bir kadını hiyanet 

yolunda beklemek aşığı ile kucak kucağa yakalamak 
endişesi: Bunun siniri, bunun hüınnıası, dehşettir! 

korkuyor, birdenbire çıldırmaktan korkuyor, zihninde 
kura kura birdenbire düşüp felce uğramaktan korku
_yor Ve • Sonra kendi kendine soruyor: 

- Niçin çıkmadı? Nerede? Sözünü unuttu mu. Bu. 
ııun için mi çıkmıyor?. Yoksa, başka bir taraftan geç
t i de ben mı göremedim? 

DıMinüycr. Kendi kendisine cPvap veriyor: 
- Hayır. Olmaz. İmkan yok. Il>ıradan kapıyı gö. 

rüyo~um. ne giren oldu, ne çıkan' 
H•kikateo; öyle ... Evden çıktıçık:lı ne giren oldu 

n~ de çıkan. Yalnız ekmekçi uğradı. Sonra da zerze. 
vat aldılar o kadar .. 

N'ıhayet aK•am oldu, hava karardı, 

Yok'.. çıkwıyor, çıkmadı. 

- Bundan sonra çıkmaz da ... 

Yok .. Yok. 

Diyor. Fakat brkleyor. Yarım •aat, bir saat. En 
<'Onra k ırarın ·erdi: 

- Karım buF,tin asığına git~wdi. .. 

r ~at, dcrh•l ;ı,..e etmeyı de unutmadı! 
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- Gitmemek kafi değil. Bugün gitmeye bilir Hat 
ta yarın da, bir hafta sonra da gitmez. Hiyanetini teıı.. 
bit tlmek, yüzüne vurmak, hesabı p.•ylaşmak laz:m ..• 

Aklına geldı: 

- Randevu evinden de Öğrenemez miyim? 
Kazımın mektubu ezberinde. Hc•men adresi hatır. 

!adı: 

- Asmalımescıdde •Kırislaki• •partımanında ... 
Bir, bir buçuk saat sonra; Re•ık Asmalımescidde 

iri, tüysüz, sarışın başı apartıman!arın isim levhala. 
rında, önünu görmeksizin, ayaklacı.ıı taşlara çarpa 
çarp~ •Kıristaki• apartımanını arıyı,rdu. 

Tünel sokağına çıkarken, nihayet, buldu: 
- ~te ... burası. 
Kapıyı çaldı, bir dakika bile b 0 l:lemeden genç 

lıir Rum kızı açtı: 

- Ne istiyorsunuz efendın1"'. 
Refik genç kızı d;kkatle siizdu· 

Gem inin y ü züncü sefor indc süvari tarafın
d a n yolculara b ir ziyafet verilmiş. S abahlara ka
dar su g ibi ~::ıınpanya içilmiş, dansedilmiştir. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Bu kadlt güzel kız burada ha ... 
- Dedikten sonra, Ferhundeyi, Ferhundenin gü. 

zellığıni, buraya gelişini hatırladı; rengi uçtu, d ili 
dolaştı, tutgun, kesik cevab verdi: 

- Ev sahıbin! isiyorum ... 
Refiki, dikkatle süzen genç kız tekrar sordu: 
-- Madam •Kalyopi• yi mı istiyorsunuz?. 
Hangisi?. O mu, değil mi, daha başkaları var mı? 

Refik ne bilsin. 
- Evet ... 
Dedi. Rum yosma, kaşlarını göılerini oynata, vü

cudünü civelek inhinalar!a kıvıra kıvıra: 
- Bır takke bekleyiniz... Sılveople ... 

Diyerek merdivenlerden yubrı koştu. 
Bır iki dakika sonra, Madam •Kalyopi• geldi 

f.açların:ı ak düşmüş bir Madam. i<'akat, binbir koca. 
dan artakalmış kart bir hovarda edası var. Öyle ba
kıyor, öyle yürüyor, öyle soruyor: 

= 
- Beni istemişsıniz efendim ... 
Madam, sualini sorarken, yabancı muhatahının 

sağına soluna da baktı, gözleri ile· 
- Tek mi, çift mi?. 
Diye araştırdı ve sözüne ilave etti: 
- İçeriye buyurmaz mısınız efendim~. 
Türkçeyi fena değil, konuşuyor. 
Türklerle çok düşüp kalkmış olmalı. 
- İçeriye buyurmaz mısınız?. 
Dediği yer koridorun kenarınd:ı küçük bir oda. 

İlk misafirlerin kabulü için olsa gerek. F ena d~şeli 
değil. Döşemeler, perdeler, büyük, geniş ve zarif tab
lo mükemmel. İhtimal bu itina, gizli umumharoenin 
misafirlerinden fazlaca para çekmek için .. . 

Madam, ilk sualine cevab alamayınca, tekrarla. 
dı: 

· - Bir emrıniz mi vardı ~fendım?. 
Ve ... düşündü: 

- Acaba kadını benden mi istiyecek?. 
- Bir :ııabıtai ahliikiye memuru olmasın?. 
- İlk evvel odayı peyliyecek, sonra mı •Dam• ı 

ile beraber gelecek? 

Belki, daha da düşünebilecekti. Fakat, Refik en 
kestirme yoldan mevzua girdi; kendisinin kadının 

süzgün bakışlarile tasavvur ettiği gibi: 

- Sizdırılacak yağlı ve bön hır müşteri olmadı. 
ğını ilk sözile anlattı. Ve. Sordıı. İsim vermeden, 
hüviyetini anlatmadan, kansını tarif etti; onu sor
du, 

dürü gibi incede" inceye musY# 
etti ve kendi ken'.llsine: . 

'"~· - Acaba Neriman neden S•· 

lendi. Diyerek düşündü durdU·. 
Birkaç gün sonra, Ner!mA~.~ 

çin kendisine iltıfat etmedıg· J 
Nejada >orduğu zaman, Nejad b 
kusur işlemiş gibi: ~ıt 

- Vallahi ben de şaştım. F'\ r 
benimki anlattı, Neriman rııe~ ~ ... 

. rıı ]e' ~ıı ı ramazan, şaban, bayram is• /.~ 
rinden hiç hazzetmezm:ş, JıeP 1 lı 
navud isimleri imiş.. b~ lJQ 

•Ramazan• isminin güzel ti
kızla tanışmasına, sevjşmesin;• el 

Ienmesine m.\ni olduğunu ~?' 
Ramazan kat'! kararı?'l verd" 

• 
- İsmimi değ'ştireceğim! .. it 
Büyük ann~sınni falan itir8~ıP 

rını dinlemedi. B1~ına belA 0J, !ı 1 
bu isimden kurtularak ad ını 0~ Jı.ı 
miz• yahu:! da liseden mezun f. 
duğu Ramazan değil Ramiz_d1

:· ti' 
senedenberi bu Ramiz !srnı nl ,,. 
şıyordu . Ramazan kendisi bile, , 
tanmıştı .. Yalnız arkadaşları 
ğızlarındarı: 

1
, 

- Ramazan!. diye kaçırı~~I' 
lar ve Ramız! s!nirlendır~ ,_P 
!ardı. Maamafih buna da zaıt',, 
alıştı ve iki senedenberi c it8~,r· 
zan. ı büsbii'ün unutmuş, b'o1 • 
!atmak azizlığıni gösteren de 
mamıştı. . ,~ 

Fakat bu uğursuz takV:;I 
keyfini kaçıracs k kadar ken 11:• 

eski hayatını çektiğ: cefayı ~a 
ıŞ·'· .1 laması Ramizi hırslandırın e r-

Takvimi hırsla sepete a:tı veri 
daha takvim kullanmamaga 1

0
,,. 

ederek sol.ağa fırladı. s nat 11 1 
uk. on 

çeyrek geçiyordu. Halb ı ,s'~ 

buçuk 3T-3.5mda Macide onul" rıı•"' 
nede bekliyecekt!. Hemen trı 
ya atladı.. .1,,. 

- Ya gelip beklemiş ve. gı ~~~ 
se? .. diye düşünü,or, takvırıı • ı" • ıe;• 

anmayı kendisir.o tavsiye"" t· ~ 
k d

. 0eıı 
adası Necnıiden, ken ı:ı ~il' 

vim satın aldığı adama kad•r~~ • 
für ediyordu. Canının sıkırı~;.sw 
dan dud.1karını ısıryord11 • .far~ 
neden içeri girdiği zomnn il 1;:ı 
henüz çay•nı bile bitircmcrıı ı · 

Macide Ramizhı ha,·alinde ~ 
şathğı tipte çok terbiyeli r•'. e~' 
Bunun ·çind! ki Ramiz. 3 3~ of' 
Macide ile tanışır tanışm3\;ı-" 
karşı büyük zaf duymu~ ,•e nl 1. 
yatını icındeki bü•lin serabı ~t' 
k 1. ·a bi r ~, 
ıza an atmı~tı. Macı e. e~ 

d. 0er 
de a nneme danışa~·ırr 1~ ı 'i 
mizin evlenme tek li fine k3 

ecvab veremrmişf. . et"' 
Bugün, Ramize annesi11 '

11 

bıııı bildirec~kti. . oif t· 
Ramiz beklettiği için ı:-ın ,11 ~ 

şid özür dil~verek MacicJe~~~ 1 
şısına oturtlu. Macide R nfll 

masına m~vdıt~ vermedi' rı· 
• . µ 

- Anne.ıı razı, dedı: .ıır'~ 
Ramiz, sPvin'=: f!.Ôt'~ çıl ... 1tt ~ 

sanki, genç kızla delikanlı ıı ~0~f' 
zun ve tatlı tatlı bakıstıl3rj,;ı 1 /l
müstakbel ha,yatıarındarı 1'3"' '. 

meğe ba,ladılar. B!r ara sJr3,ı~, 
- Macid 0 sana birse.V · 1~ıP ·, ğım. Bazı isı!T'ler ·ıar çok ,,,rı> r· l" rf' nirimc dokunuz. Mcse ' ·sif111 

1 
zan, Saban, Bayram gibi · ~ci JI 

(Devaını 1 1 

<it! 
l 
~ 

\ı 

lı 
1 
1 
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ltalyan zabitinin 1'11ikam ! Giyotinde kesil_e'}___~~-
Keşfi D .. t 1 6. 6• , . _, faları satın alan kadın 

F~ccn~so! 
'f ah~hi muhacereti 
\/e arab tahrikatı •• 

- - or sene evve ır ırıerınuen --- --
Yakında istediğimiz 

gibi U Ç- ~ ğız 

Yaz.ı:ıın : Polet Damira 
r,lstin - · --

lor. İk l><k kanlı saatler nşı. tüfekleri, bellerinde revolverleri 
detıııı 's~ned~r.beri her gün şid- asılıdır. Hudud!arda, yollarda 
· artt'tıı ... f 1 k d 1 H ti 'llarıi : ·1 ıgi •şaş, memlfketi muha ız ı e er er. aya arını 
~~ıe'Ç<ndc bırakıyor, bır çok tehlikeye atmaktan çekinmıyen 
•Utııij0 ''n Ve ;ktisadi havatın Ö- vatanileri ertesı gün ya bir yazı. 
Son~ Ge!lep oluyor. • hanenin başında, yahud da bir 

Ir "•ftaı . ı 1 aıı.ı .. aro.a hhıikiıt bır mis- dükkanın tezgahında işite meşgu 
ı_ 1 as,, t· . 
«ı a Yah· ·, ger Ingilıere, Arap- görürsünüz. 
~'~und, Ud,ler arasındaki ihtiliıfı Yahudil.?r:n Filistinde işgal et. 
la1tjbiııc-n halledecek bir siyaset 

hie .,~~>r_ı., vermezse naha zi- \' ~ -
Bu 1·h agıno süphe "Oktur • l'l. • J • 

~~'ın·' •fııı sebebini kısaca an. a .. 
h •• ·r la'aft· 
ı.,":" baıı 011 Araplar, daha doğ. 
b~'n• 

1
Arap rnehafili, her ne 

~r~·,· 0 
Ll!sa olsun, J ah udi mu. 

oı~ • nı d 
.~ıaısa Urd..ırmak, veya hiç 

ıı;,, llu ~:ıhd;d• etmek gayesinde. 
t•t:e b Uretı, yah..ıdileri akalli. 
8.ınra ''"knıak istemektedırler. 
b,, n~,~a>.ı büyük devletler, seni 
~•ra Z•ıhurund,1 İngiltereye 
b· •e s·1· 
%k b' 1 al: temini hususunda 

tıı~ ır d ltı!•k Yar ımı olacak bır 
te ' <tt har k. . ·1 . >al,,~ ,_ ~ atını ıska etmı. 
~t' ""a><t • ''ıltaı a, buf'un için bir çok 

~· lr ce . 
'"'k•r , - vırmekterJirler. 

ı - ~ı.r { 
liı. ~ha~/ t~n yahı::d;Jer, Fılis-
h •',lı~J.; ;~.bır yahuıii yurdu te
lte,,et ,ın ırkda~lannın mu-

dırı ı~, t h· • 
•r es ıle gayret l'tmekte. 

'taı·h 
hı Q ı Z•tı:! b" 

1 aıe 1 a •r çok yerlerde ya-
'ıt ~, 11·.trl .. 

1; •ı.ı; tıı' 1 ~ 1 başlam.şlır. 

1 ·hatta b tnanyada, Avusturya
'Vletıel" "~' merkez: Avrupa il •Odo 

Uraı •... 
v, ~· .ıra~ k 
~ •lısıin,. ·1 

.• ovulan yahudiler 
k ·St' - gıdıyorlar va da git. 
tn.·ı 'Yoı·ı.ır ' • 

!ı •' teı·e · 
~ t4 rııenı ·. bu meseleyi iki tara • . 
~ le:ınek nun edecek biı' şei<ilde 

l
la Y;ı\,, ı1stıyor: Filistini, Arap.· 
'J·ı ~c ılr·r 

l '· 6 j . ·· arasında taksim ... 
"!lflıis a F'11ı t 
~ . Yon . .8 ır>~ gönderilen bır 
d .kıı1 0i '

1 
ıkı ınüst&kil hükumet 

en. lsav . 
b~ >. ~'Yıl . Vur edı~·ordu: Ak 
1, ~ah"d_arıte Glıle de müstakil 
n ~'h"k• 

hGk~•ri tala u llmeti: Memleke. 
ıı~•ti... n kısmında da Arap 

d~ laks; rn k . 

: 

Eski Filistin basmüftisi Hüseyin 

tiği her metre nıurabbaı yer bü
~·ük fedakarlıklarla elde edılmiş
tir. Memleketin yahudilerle mes
kün kısmı, Araplardan para mu_ 
kabilinde satı'1 alınmıştır. 

Bunlar, topraklarını yirmi sene 
evvel, arzuları ile ve yok bahasına 
satıyorlardı. Sonraları fiyat yük-. 
seldi. Bugün altın pahasına satıl
yor. 
Şimdiye kadar yirmiden fazla 

yahudi köyü tesis olunmuştur_ 

Bunların içerisinde en meşhuru 
da Hamitadır. 

Yeni Filistinin sembolü olan bu 
küçük köyde her gün taarruzlara 
ölülere rağmoo çalışmıya devam ' I 
etmektedir. 

Piyüm'd~, harp malüllerinden 
M. Fükati adlı bir ihtiyat zabiti 
insanların, istedikleri zaman tıp
kı bir kuş gibi uçuvermelcrini te
min edecek bir makine icad et-
miş ... 

Bu makina, küçük ve motörsüz 
bir tayyareden başka bir şey de
ğildir. İçar;s•nde, bisikleterin pe
daline benzeyen pcdaller vardır. 

Pilot, ayak!arile bunu çevirir, 
bu da pervaneyı, dakikada 1,100 
dafa döndürür. müdevver bir şe
kilde olan makine, hiçbir yardım 
görmeden havalanır ve istediği 
kadar havada kalır ... 

cPopola di R<ıma> gazetesi bun
dan bahsederken şu satırhrı ya-
zıyor: 

cBu sade ve dahıyane eser, in
sanların uçmaların: temın edece. 
ği gibi as.:er'.ıkt·• çok işe yarıya -
caktır. Zira motörsüz, yardımsız 
havalanacak, istediğ; yere inebi
lecek ıskerlerin müstakbel lıarb. 
lerde faydas: çok olacaktır .. • 

Kibar 
Hırsız 

Düblin'de, Ferviev caddesinde 
ikamet eden Madam Leyms Rö -
mond adlı bir kadın, hırsızlıkla 

itham oluns.!l 23 yaşlarında bir de. 
1 

Jikanlının muhakemesiPde jüri 
heyetine hitabe" şu sözlen söyle
miştir: 

_ Ric.ı r:aeı inı kendi.:;ini malı -
küm etıneyıı11z. yunkü çok terbi. 
yeli, çok insan ·yetli bir delikanlı -
dır. 

Bu kadın da, hırsız delikanlı 
tarafından soyulanların birisidir. 
Hırsızı gôrtinc•! korkı~dan dü.şüp 
bayılmış. Hırsız, hemen mutfağa 
koşmWj, bir bardak soğuk su ala
rak gelmış, baygın kadına içirmiş, 
şakakları:u koloıFa ile uğuştu -
rarak ayıltmış. Kadım ilave edi. 
yor: .çantlmci ı ü~ lira vardı. On. 
ları da almadan gittı. .. • 

Fakat, kocasının ıfadPsi b..ısbü
tün başka: cEl\erimi, ayaklarımı 
sıkı sıkı hağladı. Havagazı saatinin 
arkasında sakli paralarımı aldı .. • 
Hrsız deliknlı altı ay hapse 

mahküm olmuştur. 

ltı gıbi , ... eyfıyetini tasvip .,_ 
l •t;, hud~0't.ınen İngiltere hükU.. 
''t'n" tıd\ 

1 Uı ~a'" bar•n tayini hakkında n . • ı . 
ta~ iilte,., •. ır karar vermedi. 

Kücük bir çocuğu 
' 

ıv 1 Uiiftı~n·~ kararı iızerinde ic
ıai' Çllttığıç~ndır ki her iki taraf 
•\' '< vahı adar bağırıyor: cA.. 

ölümden kurtaran 

Acaib 
,_ •hu"u Udılcri öld'· .. ı 
"'lıı " "r uru yor ... •, 
.\•rey~ llıemleketimizi cmüs. 

ita ta~ıa, Çeviriyor• ... • 
•• !a.ra 11~'nıutalibatımızı dikkat 

kuş 
"''ıs "•ad ık 
~~.1• a\nı1 ç~ memlekette a. 

·l Pt Vacağ İ 
~''"v "•<'<l~ı· . •nı ngıltereye 
• ., •t oı~ 'ı. 1hma1 edılecek bir 
~ . •uac ı" 
·•r ·• divorı &ıınızı ispat edece. 

''v '11
" Romb 1 t ~.,,1 oıverı a ar a ıyor. 

\' ~- e, hançerle öldürü. 
••ıua· 

n ~ •le·· d 
lı, ı·veı c,'.1 e, •muhacirleri bir 

~''t;ı~t.ınd.ın \:d~lım, yerleştire. 
bin d'·laıı ı~lit Şka çaremiz yok. 
<tt 1'%'1\ f a

1
d•! edelim Bir kaç 

orıa az a a . 
ht r \r .. razı elde edelim 

' 1 1.ıd·ı e bı·y"• "h ' erin ' u,; bir hararetle 
~0,1~1l'orl)1 ~ayısını arttırmıya 

~r · •ehl'k l•~orı · Ca.,,,. . ı €den korkmu. 
a • · •rtn ln . r. ., erişmiye çalı_ 

tar Rıltero 
. 'nd · • ıneını k . 1
1in 1';a~ Relen t e . etı Süriye ta. 
''al ha~inı ethışten korumak 
0r • .'rına b." LUbnanı avırmıya 
~d ~ • d . 

~erd; •n b,, d se diçin. gibi tel 
. uvar çek . I ()ön.. mı ye karar 

nn ~ııu h' 
1•n; ı'- ınuı, <n Yalıudı amele b r 

·~a · rzesi . , l 

, İlk ~e hlsıa. d nın himayesi aL 
•.. '!ıi •' 1 
Ueutıı nıeı-cı,. . 

lı "!"-- Uııa ~ Arap çetelerinin e "t.ı F' "••ru, k 
~~~rİ •1<.ıı )'i~ aldılar. Bir ka_ 
1'i\· ar, e •~!erine devam 

~'il- 'stindo 
~· "'• ·• llıuht ı · '''"ı tıı"n-·u e h içtimaı· •ı "r· 'Pb'ı --
b-tı~kt~ • ın erce kimseler 
Uy- r •. ., 

Uk,,. · nıuaıı 
llu01 • k~çük •ınter, am<'leler 

l•~t \ ar \' ınoınıır\ar 
!~ ı ar ~•aı,., old . 
l r •~a•""' henıe u, ışle"1nden 
~.. ıı;; •· n f'Vle · •10 Uzer . ·ıııe gider_ 
\re S•'•• n· '•rrek!erini ,·er 

Vrıl . 1 d "' - -
·a ~•ka 1 egıştirirler 

r ar O 
n-tıı 7l "'ınria 

Yılanla nasıl 
ve nasıl 

-

""'· 
~ı 

mücadele etti 
.. 1 d'' d'·? 01 ur u. 

--
•Hayv:ınlarla insanlar ar~sın - ı 

daki dostluk, insanların ınsanlara 
gösterdiği dostluktan daha sağlam 
daha kuvvetlidir ... • 

Diyen filozofun hakkı var. İn.. 
sanlar t!kseriyetle insaniyetli de. 
ğillerdir. Halbukı hayvanla~ sa -
dakatleri ve fedakarlıkları ıle ın. 
sanara !ıergü,1 bir ders verirler. 

İnsanlar; Avrupada, Uzakşarkta 

birbirlerile boğuşur, birbirlerini 
boğmıya, öldürmiye çalışırken mL. 
niminicik bir kuşun, küçıik bir ço. 
cuğun ha:•atını kurtarması ne acı J 
bir derst'r. 
Şiko adlı 9 yaşlarında Hindli -

İspanyol bir çocuk daima vahşi or
manlarda dolaşıyor, yabani hay

vanlarla, kuşlarla oynuyordu. BiL 

hassa yılan dü~manı. denilen kü

çük bir ku~u ok~uyor, ö~viyordu. 

Sıcak bir gün yoruldu, arkasmı 
bir çit ed1yadı, uykuya cialdı. Bir. 
denbire meydana çıkan iri bir yı_ 
lan çocuğa doğm süzülmeğe baş
ladı. 

Meksikalıların yılan dü~manı is. 
mi verdiklerı bu gtiçük kuş, yılanı 
gördü. Mıksadını anladı. Çocu _ 
ğun başı üstünde u.;arak kendisini 1 
uyandırmaya çalıştı . 

Fakat, muvaffak olam~yınca yı
lanın :izerine hücum etti. Uzun 
müddet suren mücadele netice _ 

sinde küçük kuş, sivri garasile 
kocaman :vılanın beynini deldi, 
öldürdü. Ve ölüsünü sürükliye _ 
rek çocuğu-ı önüne ge: irdı. 

Az sonn Şıko gözlerini açtı. Ve 

hakiki, nası! bir tehlikeden kur. 1 

tulduğunu anladı. K;,içük kuştı 

kucağına aldı, sevdi, okşadı, öptü. 

ayrı g_a_şıg_a_n _ka_rı_koca... Dünyayı hayrette bırakan balmumu 
Adam nihayet 

karısını tanıdı J 

Hatıralarını da ölümü ile beraber gömen Rose iki sene evvel 

Londra gazetelerini pek meşgul 
eden cinayetin tahkikatı etrafın -
da verilen malü:nat dünkü •Son 
Telgraf• da hulas~ edilmişti. Ölü_ 
sü bulunan genç kadının evvelce 
beraber yaşadıijt bir erkeğin in
tikamına kurban gittiğine dair yü 
rütülen tahnıinlr: r üzerine tc.hki_ 
kat ilerlemekteu•r. Evvela Atkins 
ismınde genç bir şoför öldürülen 
kadının resmini gazetelerde gö. 
rerek bunun kene:: karısı olclu -
ğunu söylemişti. 

Şoför yen! verdiği ifades;nde 
şöyle diyor: 

- Bana bir adamdan bahset • 
mişti. Bu adamdan korktueunu 
söylüyordu. Kendısini ölümle teh
did etmiştL 
Diğer bir karlın da einayptten 

az bir müddet evvel maktul ka -
dınla konuştuğunu söylemiş ve 
onun elbisesine, şapkasına, el 
çantasına dair tafsilat vermiştir. 
Polisin tahmınine göre maktul 
kadın bir müddet bu kadınla ko. 
nuştukan sonra oyrılmış, biraz 
sonra otomobile bitmiş ve cin•· 
yet mahalline götürülmüştür. 
Kadın tahminlere göre bir ga.. 

raja götürülmüş, orada muhtelif 
yerlerinden yaralanarak öldürüL 
müştür. Kadının yaralarından ken 
disinin katil veya katillerle epey 
zaman mücadele ettiği anlaşıl -
maktadır. 

heykeller nasıl meydana çıktı ? 
TUSSO MÜZES 

(Dünkü sayıdan devam) 

Mari, geceleri çalışıyor; gün -
düzlerini ziyaretlere hasrerliyor • 
du. Büyük adamlarla münasebat 
tesisine çalışıyordu. 

Bunların en mühimmi ve kısa 
süreni, •htila: ricalinden Mara ile 
olan mülakltıdır. Mara katlolu -
lunca derhal heykelini yaptı, ban. 
yosunun i~e~isine koydu, müze -
sinde teşhir etti. Bunu pek tabii 
bir surette yapmıştı. Bütün gören. 
!erin tüyleri ürperiyordu. 

Mari, tanıdıklarının birinin nez: 
dinde Robespiyere'le tanıştı, ve: 

- Heykellerimi görrrıiye niçin 
gelmiyorsunuz, vatandaş!.. Ge
liniz görünüz. Her hıldc çok isti. 

( 
\ 

) 

\ 

\ 
1 

fade edersiniz. Robesp<yer bu da
veti kabul etti ve ertesi gün Ma. 

rinin evine gitti ve balmumu hey_ 
kelleri büyük Lir dikkatle ted -
kik etti. 

Mari kandlsine rehberik ediyor, 
maümat veriyordu. Danton'un ba 

şının önüne gelince sustu. RobeS
piyer anlamıştı. 

Evet bu kadının gayet hassas vı 
ihtilfilin timsali olduğunu hl• -
setmiş ti. 

- Beni niçin buraya getirdin~ 

- Çünkü benim gibi afif müs --
tekimsin! .. 

Robespiyer, Mariyi iki elile ku

cakladı. Ve: 

- Mari, pek geç tanıştık. 
- Sizin için belkl Fakat benin 

- Ben otuz ya5ındayım. Karı
mın adı Roz'dur. Fakat Roz beni 
bırakarak gitti. ])ört senedir ayrı 
yaşadık. Yalnız bir defa kendisini 
gördüm. 928 nis3nındtı evlenmiş. 
tik. Onunla tanıştığım zaman hen 
daha askerlik ediyordum. Sonra 
sıhhatim dolays!le beni askerden 
ihraç ettiler. Bcı'lun üzerine o -
nunla evlendim. Karım lokanta
da garsonluk ediyordu. Gec~leri 

çalışıyordu. Rir gece işi bitikten 
sonra muayyen saatte eve gelme. 
si lazım gelirken gelmedi. Kendi
sinden bir kfığıd aldım. •Seni bı. 
rakıyorum. Artık gelmiyeceğim• 

diyordu. Kendisile hiç kavga et
memiştim. Birbirimize çok nazik 
davranıyorduk. Boş vakitlerimi 
daima onunla geçirirdim. Aradan 
iki sene geçti. 0nun nerede ol
duğunu bilmivordum. Nihayet 
bu:unduğu y~r; haber aldım. Git
tim, aradım, tekrar eve gelmesi. 
ni söyledim. Benimle kavg~ etti 
ve bana bir ada,ndan bahsett' O
nunla herabe" ,·35edığını söyledi. 

Kadın bu suretle öldürüldükten 
sonra cesedi otomobile konarak 
uzağa götürülmüş ve kırda yol 
kenarına saklanmıştır. Bu merak.. 
lı cinayetin esrarını anlamak için 
uğraşılmaktadır. Madam Tusso'nun torunları; büyük annelerinin heykelini yapıyorlar 

Fakat bizım iki rocuğumuz var. 
dı. Onları sôv1edim. Bunların iki. 
si de kızdır. Biri şimdi dokuz . di
ğeri de altı ya~·ndadır. Çorukla. 
rımızdan hahsedınce ağla'lm·a 

başladı. 

- Mektebden çıktıkları saatıe 

gider onları sokal<ta görürüm, de. 
dı. onlara parı Yeririm, şeker ve
rirlm. 

Artık bir daha onu görme~ ım. 
Benim için artık onunla bir allka 
kalmamışı. Fakat şimdi öldürül
düğünü öğrenince ş•şırdım. 

Kocasından ayrıldıktan sonra 
genç k•dının mulıtelif adlar takı
narak Londranın muhtelif y 0 rle
rinde yaşadığı anlaşılmakta<'ır. 
I)iğer taraftan polisin elde ettiği 
yeni malümata göı'e kadının muh 
telif adları şunlardır: Rozalin. 
Patriçya, Pat, Barton ve saire gi
bi. Kadının LonJrada elliye ya_ 
kın adresi varmış!. 

Cinayetin bir garajda yapıla -
rak öldürülen kadının otomobil 
ile taşınarak kırrla yol kenarına a_ 
tıldığı anlaşılmaktadır. Cesedin 
bulunduğu yere y2kın olan bah. 
çelerde de tedkikJt yapılmakta -
dır. Kadına aid bnı eşyanın katil 
ve katiller tarafından civara aıL 
mış olup olmadı~ı araşırılmıştır. 
Şayanı dikkat ol ırak bır kadının 
ifadesi alınmı~tır. Maktul kadını 
tanıyan bu kadı'l demiştir ki. 

Görünmez bela! 
Hapse mahkQm olan delikanh şimdi 

de bir alacak mes'elesinden 

Muhakeme ediliyorl 

Londranın şık, zarif giyinen de 
likanlılarındarı dört genç yedi se. / 
kiz ay evvel bir plan tertib et -
mişler, bir kuyıımcuyu bir otele 
çağırarak sözde kendisinden mü. 
cevherat alacaklarını ileri sür -
müşler ve adama taarruz ederek 
yaralamışlardı. 

Bunun hik5yesi uzundur. O za
man İngiliz g::.zetelerini uzun u. 
zadıya meşgul eden bu vak'a •Son 
Telgraf• etrafile anlatılmıştı. Bun 
!ar muhtelif derecede ağır hapis 
cezalarına uğraırışlar ve fazla o. 
!arak İngilterede eski bir ceze sa
yılan birkaç kırbaç darbesiııP. de 
çarpılmışlardır. 

Bunlardan oıı sekiz ay ağır hap. 
sa mahküm olan Lonsdal geçen 
gün mahkemeye çağırılmış, ifa. 
desine müracaat edilmiştir. Ha -
pisaneden muhafaza altınd1 ge. 
tirilen Lonsdal herşeye rağmen 

yine şık ve zarif olarak ıı;;zarı 

dikkati celbetmekten geri k.lmı
yormuş. Lonsdal Londranın zen
gin ve kibar hir adamının oğlu. 
dur. Yirmi dört yaşlarındak: de. 
likanlı Londranın eğlence yerle
rinde, gece kultiblerinde daima 
kendini gösterr-ıış, para sarfet -
miş bir gençtir. Şimdi mahk(ı -
mun mahkemeye çağırlmasına se
beb 230 küsur İngiliz lirası olan 
..ıir borcunun ödenmesi için ala -
caklılar tarafın:ian edilen müra
~aattır. Delika:ıl-nın avukatı pa
ranın ödenmesi için mühlet is _ 
:emiştir. Bu taleb reddedilmiştir. 
Mahküm delikanlı kendi parasile 
hapishaneden b•r taksiye bind'. _ 
rilmiş, yanına lıir gardiyan veril
miş, mahkemede üç dört saat sü. 
ren işi bittikte:ı ~onra yine kendi 
parasile bir taksiye bindirilerek 
gardiyanla beraber hapishaneye 
dönmüştür. Lonsdal eski İspanya 

Kral hanedanı dr münasebeti O

lan bir genç ile beraber bu para
yı almışlardır. Fakat o genç or -

tada yoktur. P•riste olduğu söy
lenmektedir. VPrilen müşterek 

senedin zamarı gelmiş, alacaklı

lar da Lonsdalt mahkemeye ra -
(Devamı 7 inoi >ahifemizd~) 

için değil... Dedi ve güldü. 

BİR GECE, ESKi BİR ÇANTA 
İÇİNDE ... 

Robespiyerle Mari arasındaki 
sevda pek az sürdü. 

Çok kereloc M'arinin hazan da 
samimi dostlarından birinin evin_ 
de bulunuyorlardı. Robespiyer bir 
gece ayrılırke:ı Marı:_ve: 

- Belki yarın sana gelirim .. 
Dedi. ~'akat ertesi gün sukut et. 

ti. 
Mari yd!m&dı. bekliyordu. Onur 

her ihtimale karşı geleceğini ü _ 
mid ediyoraıı. 

Robespyer, m;ıhkemeye verildi 
idama mahküm oldu. Ve derhal 
kiyotinle kafısı k ·sild;. 

Ayni gece cellad Damon, ~ev _ 
gilisinin ba~ını eskı ve tozlu bir 
çanta içındc Mariye getirdi. 

ÇARK DÖNÜYOR 
Robespt•erla olan münasehatı 

dolayısile Mari şüpheli adamlar 
sırasına ge~ti. cSel5.meti umuıniye 
komitesi• tarafından hapsolundu. 
-de>[ TJFJJa 'zıl( ueıı<:a§ nq 1Clfl?.!1 
lıyan yangınlardan salimen kur
tuldu. Nüfuzlu bazı k;mselerin 
yardımile hapisten çıktı Yeniden 
işine devam~ 1>aşladı. 

İşini bitird!, müzenin kapı<ını 
kapadı ını li'ımbasın• yakar, Ro -
bespiyerin kesik başı önünde sa_ 
atlerce aturur, beraber geçirdiği 
tatlı dakikaların hayalile yaşardı. 
Buna rağm~n. bır miiddet sonra 
Fransua Tusso adlı birisi!e evlen_ 
di ve Madam Tusso namile söhret 
aldı. 

Direktuar ricalinin he"kellerin! 
de yaptı. rnoo tnrihine kadar Pran. 
sada kaldı. Bü ün dünyada ismi 
söylenen b.r adamıro, Napolyonun 
heykelini de müzesine ilave etti. 

Tusso İngıliz idi. T<:arısını IngiJ_ 
tereye götürmek istedi. Mari bu 
teklifi bbuı ettı. Vakıilt> fstraz _ 
burgdan Parisc geldiği gibi bütün 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
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imcad isiiyen kadın!. Bir deniz 
Bütün hir semt halkını gece 
yarısı he gecanlandıran vak' al. 

İstimdad sesleri ve yangın var!. 
Feryadları ne imiş ? .. 

Surun mahallesinde oturanlar 
dün gece yansı bır evden acı acı 

- İmdoıd! ... Yang:n var!... 
Seslerin:n geldığini duymuşlar 

ve otarafa ko;ımuşlardır. 
Bu istimdat \'f feryadın Daya 

hatun malıallesind • 6 numaralı 
Halıdin evınclen, çıktığı anlaşılan 

ve bir kadının te!Q,;lı tel.'ı~lı pen_ 
eere önünde bağırıp haykırdığı 

lAkin ortltfa da nf' a lt>Ş ne de yan_ 
gına benzet bır ,t'y olmadığı gö
rülmüştilr. 

Tahminen 25-30 yaşlarında olan 
bu kadın; bır kalab;ılığın evin Ö

nünde toplar,mnsına rttğmen ~ ıne 
feryaddan gen durınamış ve bu 
6t'fer: 

- İınd3d .. Pol:s çağ'rın ... Ko
cam beni öldürt'ct·k• ... 

demiştir•." 

Bunun üzPrine h!.disenın bır 

karı koca kavgah1ndan ibaret ol. 
duğu anl.ışılml!j ve gelen po!isler 
genç kadınm ~ikiiyetini d;nJem ı~
erdfr. 

Kadın derdıııı şu suretle an!at.. 
mıştır: 

- •Kocamla aram açıldı! .. dc. 
min birdenbır~ bil' mel*ledeı: cl<J.. 
18\Yı kavga çıkardı~- Ve üzerıme 
yürüdU!. Sonra benim aldırmadı.. 
ğımı götünce: 

- Ben ·imdı M"nı temızlıyey m 
de görürsün 1 •• 

Diyerek tabancasına davr;ındı 

ve üzerime yUrüdü. 
Ölüm korkusu ile odadan hızl:ı 

fırladım . ve; biryandan da: 

- İmdad• ... Yangın var' .. . 

Diye bağırmağa başladım .. . 
Kocam sesimin fazlalafığını 

görünce beni takipten vazgeqtı , . ., 
JM-men tabancayı bahçeye attı'-· 

Ondan davacıyım! .. Bt'n! ölüm. 
le tehdid etti! .. > 

Polisler genç karı ve koca) ı 
merkeze t<itürmüşler ve düıı de 

curmü :neşhut mahkemesine ver
mışlerdır. 

Dunkıi mahkem~de evveıa ka
dın davasım ) ukarıdaki şekilde 
anlatmıştır. 

Sen·ar satıcı olan gerıç koca ise; 
hadısenın .ft.u oldı.;ğunu; karı. 

sına ka-.'iyyt.·n tabanca ile hücum 
etmedii,rını söylemış ve demiş. 

tir ki: 
- Ben es~.sı:ı tabanca taşımam! . 

Karım fazla sinir!idir. Olur oL 
maz şeylere bağırır çağırır! .. Dün 
akşam da üzerine asabi bir hal ge_ 
lerek bağC"mışlır! .. • 

Bunun üze .. ine poli; tarafından 
bahçede tabanc.ının bulunduğu 

hakim •arafınclan kendis:ne hatır. 
latılıruştır. 

Suçlu koc• buna da: 
- Bu tabanc.ı ber.in: d•·ğil ki? .• 

Bahçeye ben atmış olayım~ 
demiştir. 

Bundan sonra şahıtlerın dinlen. 
mesine geçilmiş'.ir. 

Bunla"; gece vakti cyangın var• 
sebebile di~.ırı)'a fırladıklarını ve 
vak'a yerine ko tukları \'akit geı,ç 
kadının: 

- Kocam beni öldürecek! .. 
Diye feryad ettiğıni gördükleı • 

ni söylemişl~rdır; fakat kocan .ıı 
karsı üzerine hücum ettiğine 'e 
tabancayı bahçeye attığına şalı t 
olmadıklarını; filvaki bahçede bu 
tapancayı bulduklarını beyan et.. 
mişlerdir. 

Bu ifade üzerine Müddeiumumi 
beraet ka"arı is!em:ştir. 

Mahkeme de; icabını düşün. 
dükten sonra ölüm tehdidi sabit 
olamadığından maznunun berae_ 
tine karar vermiştir. Hak.m; bir 
daha karısın• fena muamele et. 
memesi hakkınd~; genç kocaya 
lazım gelen nasihatta bulunmuş. 
tur. 
Mevzuııbah• tabanca da müsa. 

dere olunmuştur. 

Y ahiıdiler Partiye mü
racaat edeceklermiş 

Türkiyede ecnebi nüfus ve propagan-
dasının hiç bi: ~aneilo yürümesine 

imkan yoktur 
Aldıı;ımı7 m~lümata rıaz~ an, 

Türk Yahudılerı ale 'hlerınde ) ~
pılan neşriyat dvlayıs•le Fart.ye 
"e hükumete mliracaat \'e vaki 
neşriyattan şikayet etmf'k tas.ıv
vurundadırlar. 

Kendilerinin Türk oldukla• ını 
ve hiçbir ırki ayrılık gözetm~k

sızin bu memleketin davalarına j 
sadık olduklarını beyan eden Mu. 
sevı vatand~larırr.ız kendileri ile 
memlekM çocukları ara ına bir 
tefrık koyan neşriyattan cidden 
müteessir oldu~lannı ,.e ıztırab 

duvduklar nı ;fadr rtmıye de\'am 
~t,;,ektt ve Tukat!ıya.'l otelinin 
muşterıs'z kalmış olması ıle Ya
lıudiliğ!r alakadar ed•lmesınin 

hır c·v!.am m.;"rnlli o'.duğunu 

ııOylrmektrd.r n ~11 ~ekilde izah
larına devam etrr.ckted:rler: 

•- lliz Tü'i<iYedeyiz \'e Tür -
kilz. lliçbır zamar. bu memleke -
tm dava:arı alc hinde er kliçuk 
bir hareket mı görülmemi§Lr. 
F,enet me'lll,ketkıde o'a"' biten 1 

işler bızı aliikad~ etmez Etse b'
le bir Sf) ırc f. u o h reket \"e 
,·ak'a!.ırı r-ü,,a <dı ede iz 

\'"ahud z n , , .. bt s fi(' da
ha zıva-! B •) ükadıı. a rağba et
m 'ud - ~ ısım d .. He\bel:. 
dı \'C Ye ikiıv tarafa• ıda say. 
f ·ede bul ır ma~ ı te•cıh et 'li~ -
Jr dır. 

Diğer taraftan halktan bir Mu_ 
se,·i de şöyle demi~tir: 

•- Yahudiler iş ve güçlerile 
meşgul oluyorlar. Eski kazançlar 
kalmadı amma, şukür olsun ka
zanıyoruz. Fakat, hiç kimseyi de 
kazanmaktan meneden bir hali. 
miz yok. Eğer kazanıyorsak ör
nek olmalıyız. 

Yahudi olmıyarı bir adama bile 
kırk gün Yahudi dense Yahudi o. 
!ur. İyisi, hlç bu adı kullanma -
mak. esasen Tur ı. olduğunu 'öy
!iyen Yahudiyı her bakımdan 
Türk yapmaktır. Bunun yolu da 
ikıdebir Yahudiye Yahudiliğini 

hatırlatmak degil, daha başka 

tedbirlerdır. 

Yahud:lerin ecnebi propagan -
da»na alet oldukları da doğru 

değildir. Tür' ıycde hiçbir ecnebi 
nüfuz ve propaı;andasının hiçbir 
kanalla yıirüme• ne ımkıin yok. 
tın. 

l:'uri.ıtmiyP ç-alı~anl:ır \'arsa en· 
!ar için de menu bir ıki günlilk 
olmaktan ilerh·e geçemez.• 
D'ğer taraft.ın bugün yine bir 

1 
gazete de Yalıadibk hakkında b!r 
makale .n:i<ar elm"ştir Blı maka-! 
le y ne o gazetedekı yazıları tah. 
fit tahd!ıl ,.e •akdır erlrn b;r hava 
taşımaktıd 1.r 

Saf asının 
Sonu 

Haydarpaşa hamallarından sa. 
bıkalı Ali gece s;,at 11.30 da ara
bacı Kadriyi kandırarak bir deniz 
safası yapmak üzere Mustafa lı;. 
minde birine :ı:d bir sandala giz_ 
lice binmişlerd.r. Fakat tam dal
gakıranın önüne geldikleri zaman 
Ali cebinden çık•rdığı bır çakı ile 
Kadrının üzerınt• saldırarok pa_ 
ralarını alm&k i•temiştir. 

Bu yüzden aralarında denizde 
sandal içmde korkunç bir müca.. 
dele başlamıştır. Bir aralık Kadri 
kendim denize alarak kurtulmak 
istemi{tir. Mütemadiyen istim -
dad eden \'e y~zmek bilmiyen 
Kadrının sesini duyan halk; sahi. 
le toplanmışlar \'e polisler de bir 
kayığa atlıyarak vak'a yerine ye~ 
tışmışlerdır. 

Bu suretle Kadrı denizden. Ali 
de sandaldan alınmış ve karakola 
getırilmişlerdir Ali karakold2 hiı 
distyi inkar etmiş ve bilakis Kad
rinin kendisine tasallut ıçin te -
cavüz etmek ısteCığinı ıdd.a ve 
beyan eylemiştir. 

Bu hususta tahkıkata pev.m o •. 
lunmaktadır. 

H tayda 
(Birinci sahifeden devam) 

alın j!e ma•vt· a--tk Ha-
tay işlerinın tamam11e ni_ 
hayete erme,ın_ kadar bu-
rada kalacak}ardı;. Bu ıt;barla 

Antakya konsolosu Celal Tevfik 
de Kudüse n•kledıimıştir 

Antak 1 23 (Hur.usi) - Hatay . 
dan ··için Sur·'~ \'l' b lh•"a Ha_ 
leb<' gidıp gelmek istıyenlere kar
şı Suriye makarnalı zorhık çık&r
mıya başlamışlardır. Bıı erada Su
riye hududuııda ki j•ndaı m.ı kara
kolu halka fe,·kaliıde ez;yet et -
mektedir B•ı hal de\·am ettığı tak_ 
dirde muk:ılıPıe bilmisilde bulun
mak tizere aynj yol üzcrind bir 
Hata\• karzkolu kuı u~acaktır 

~ktisad Vekili 
(Bırin<i sahifeden devam) 

essese1ere Yt: bankalar.rı .:ııd ışlf'rle 

me~guJ ol!l1;ıl:t~dır \'ekil bugUıı 

saat on altı<la Basın Biılif!ı Ku _ 
run1u m~rl•t:z.nı• d<- gjdetek mat
buata aid ol .t~ı' haric~i1.;:n get·r
tıler kiiğı.:I işler• , ... kooperatif 
teşkih m...,::,c·c~i ıle d ır;l'"gu] o -
acak \'~ elıika<larlıtrda.ı ız ha: .ı_ 

lacak ır 

Po'is mPkt9bind3n 
Mezun olanlara 
Dün merasrmle 
O:p'orna v~r ildi 

Ankard 
0

pcı'ı~ ensti'LlSUn~n ılk 
mezunl;;rı diin Ankaracla bi1" me
rasını ıc." etmışlerd r 

1\fezu'1llr, C\l.'t\ı Uius mryda
nındak• Alatiir~' ab.desınc "'l'lf'ra ... 
s.mle çelenk koymust•r ve sol'.'ra 
Yenişehırrlekl en::;tıtü binasına g,t_ 

mişlerdir Buı2d1 d~ güzidc da -
vetlilC'r lıu·!ut und.ı bazı rrıerasin1 • 
yapı~mış re d p1omalar'" rıl:ıııştir. 

Diploma tevziinden evnl, Da -
hi!n·e Vek'!i mezunlara h'taben, 
bir ·nutuk söyl'yerek, polislerm 
baka daima ne1.a·<etle muamele 
yapmaları ica > elli~;·ıı ha·ırlat -
mış ve ezci.tm1e demiştir ki: 

c- Polıs:ten b;rincı ricam, va. 
tandaşlars muamelelerinde gayet 
nazık ,.e ciddi olma'ıdır. Gerek 
kadın, gı:'.?rek erkek TürklEri ken ... 
dılerı,e müzahir görmek istiyor -
]arsa behemehal naz'k ,.e ciddi 
olaca.~! •ur Bunu tavsn·cden gö_ 
zettığinız fayd1, zabıta ~emuru 

olmak .tib,:rile bu \"akar ,.c ciddi. 
yetin daha !azla gciste- lmesı ·cab 
et'iği'ld~nd•r.. 

1 

Enstitünün i'k orta ve yüksek 
kısımlarından birincı, kinci ve Ü
çüncülükle mezun olönlarn aynra 
miıkfıfa!lar verilmiştir 

Japonyanın ne ya- Giyotin_de ___ kesi~en 
pacağı bekleniyor fal arı s0:tı!! alan faa 

(Birinci sahileden devam) 
yanın derhal ikinci. b:r harbe gir
mesine de pek taraftar olmadıkla
rından kabi.nenin de bu yo~da bir 
karar verece~ tahmin cd·!mek -
tedir. 

RUSYA SON SÖZÜNÜ 
SÖYIEDİ 

vasıt~ı Mo.<kovada muvaffaki -
yetle tatb:k edemiyeceğını de an
lamış olması icat> eder·· 

Demiştir. 

1 Bu sure:le sıyasi lem&• ~ihayete 
ermiştir. 

Londra 23 (Hu~us;) - Japonya. yor: 
nın Mos:.:ova sefiri dün Litvınof 

Moskon 23 (A.A.) - Haba • 
rovsk'dan Tas ajan.,na bildirili • 

21 temmuzda Mançurililerin ikj 
motörlü bir sandalı Usıi nehrin
de dolaşarak Vidnoe ka~bası ci. 
''arında hududa tef"a\·ü2 etmişler 
ve Sovyetlerin l'cngo,· adasına 

altı 8'kPr çıkarnıı~lurdır Bu as. 
kerler . o dvardan geçrn bir Sov
yet •andalıııa at<ş ~çım~lar<lır. 

So\'yet hudud ınuhni12ları bu altı 
askeri yakalamı\ a muvaffak ol
muşlardır Run] 'l\rd:.tn ikisi ~ara. 

ile görüşmüştür Japon sef;ri, Rus 
askalerin·n derhal işgal eyl~dik
leri tepeleri tahlıyt• etmesinı ak-
si halde JapJnyamn kuvvete 1 
müracaat mecburiyetinde ka -
lacağını 'ö: lenıış!ir 1 

L:tvinof ise. bu arazinin haddi 
zatında P..us,··~ .1 aıd olduğundan 1 
bahseyl~mış ve· 1 

tı- He;:1,1r.~,.!'.1 bır ve:;;~kayıı isti-
nad etmı:ccıı askerlerin ge:·ı alın- 1 
ması ıalebı, L•bııl ••·t.lemez bir 1 
mahiyettedır Bu dert·ce esassız 

bir taleb Petkes;ndc. Japon hü - • 
kümetinın kendı kı1'alarının va -
z1yet;n dğıştirn1rğu muv:ıfakat e
deceğı peK şüphelidir 

Kuv\·l~t ıstımalnıt gelinC't>. bazl 
devletleri!! mutavaat eyledikler 
bu ıfbi t~hdid~f·r vu kJrkutma1arı 
eğer büyük elçi i~·i lıir diplomatik 

Janmı~tır. 

~fllRAHHl\')I AR İAO:E 
F:DİI .İYOJ( 

fok~·o 23 (A.A ) . Vladivo' -
toktaki So\·yı•I ın•·mu'«"ları Japoıı 

ceneral konsolo-.;lı,;':un.ı J~pon nr. 
dusn taraf.andan 18 ten1nıuzda 

gönderil111İ5 oları iki ıniik31cn1c 

memurunun bugtio Ja11011 nlakoı. 

rnatına iadc edilt•cekJcrint btldir ~ 

vesika gibi telfıkkı edıy0rsa, bu nıişlerdir. 

1.. -·=· ======,. 

,fransa - lng'.l~ere arasında askarı 
sahada sıkı bir iş b~rhği yapıhyor 

manvanın Suntt .'°ı.ln1C1niaı n1ese -
lesJ hakkııılt t ,.;"ıpını~ oJduğu söy
le-nen tekl:lh· · ıııu~eallik haner
Jer bir td~ır11 far.;;,Liyutt<.ın ibalet ... 
t r 

LO'.llDH.\ .\ff HA Fl Ll 
;,;ı;; DiYOR': 

(5 inci sahilemizden devam) 
tlin hey kellerin: sandık!ara dol
durdu, Loııdray~ gitti 

• • Mari Tu•so. İng:lterede bilyük 
bir şöhre: kazandı. 

Heykellen, Londranın Oid Li. 
sum'unda :e~hic olundu. Mıize -
]erdeki tabloları, he::kel:eri, mo
del ittihaz ecierek İngılterenin 
meşhur ı.dJmlarınıa balmumu -
larını yap·.ı. 

Mütehassısları:ı söylediğine 
göre Marı İstuar'ııı ldamını tas
ı·ir eden grup bir şaheserdir: 
J~koçya KraJ;çesi, gözlrri bağlı 

ve dız çökmüş Ye ~llcrini uzatmış 
bir vaziye!te duru::or. Cellad, bal
tasını ka!dırmı,. Bir, iki dakika 
soma kellesi uçu\'crecek . 

Beri tarafta üçüncü Hanı ı, göz_ 
lerıııı kıpırdat;.rak h~f f\c gülüm_ 
süyoı .. ı\!tı kar;:--ı. d- yanında. 

Bu gru:;ıı seyrederkeıı dPrin bir 
korku h!ssrtn1E"1.ıe~<. titrcmerrıek 
kabı! deği:. 

Tusso rpiiz~ş·nd!' •:lrih~ karı~an 
ö:ülcı Jc-· t--m::.nınıızın en maruf 
eşh•sı van}an• te,hır edılmiştir. 
Üzerlerin'1~kı ipeklı. sırmalı elbL 
seler pek hc~ııır 

Napolyoııun öl1.ın1 dU~eğ'ndeki 
halini. ·ıaıı gösl<·rerı gruplar cid_ 
den san·~tkarnıı.! yo..pıJm1(;tır. Mü
zed~ hali!ıazıro aıd bir{ok grup _ 
lc.r da \.a,.dır 

Londra S(ıkakıarııııı duv:-irla _ 

n3 

rında göl'üıen bii' uk al'ı 
zerinde: 

Madam Tusso'nun J11•1 

yaret edini~.. rl" 
Diye yazılıdır. Hakıl< , 

ze görülcccır bır ş~ydıt· · 
lad Danson dan, ıhtil!l 
ka!aları:u kesınck için 
giyotin mak'nes:nı de ' 
unutmamııtır. 

Bu kaııtı akı, salorıl r 
njn ortası:ıa komıtınu.~ 
na da Heber, R;:.vıy< ll' 
Kamil ~mule!l ,·e M3 

gibi rıc.ıHn:n he krtlt'!' 

rnlştı. ııl 
Siyah solJn, öıürn si 

,-erileıı salonlarda fran~ 
Mari Antuane "in hapS 1 
mım göstcnıı grupJoı t 

imştir. 

Kralı~~. be) a. ıpl'\ ~ 
· · · · B s•c1

' gıyınmışıu. eyat " 
elleri bağlı halde s:~·;ı." 
nına götürüimrktedir 
Diğer saloıılarda son 

·ı t oe aid vakayti ·emsı . fi 
?'erleştirilmh;Jır. ~3\(. 
Inglterede pek bfıytık 

1
, 

vardır. O dı'rrccd !<" 
giden bir yabancı. , . 

- Lonclrn<l ı gô.-iJ]ıf. 
ne var?. 

Diycı ,;ors ı 
alır: 

- Londr.ı 

<Birinci sahifeden devanı) 
M:f:r"ne Vidn1i:iıı'ın s rdltnı~~ oL 
duğu fık•rlc:· tc.t~r·h t.tmcj~ fır~cı

fını bah~eır11 :ı o!du~ı 1 nnjtaJı::.:ı . 
sında bu:unn~akı •. dır Ilu ın1ı.a -
filde istıhsı. ~dilm ş tılaıı ınallıınat 
Alman\·1nıı1 Çekoslov.ık meselı"' - 1 
s.nin haili ıç·n I rans.ı, lnı;iltere 
ye ital:·H ilt> n1!1Z~ket'l'lt:rd"' bu -
ıunmak lnS.i.i\'''t..rund ı t''.duğt•nu 

tevld etınek·cdı.. Çekoslovnk}"a, 
b~ miiz~İ<efCli. " ı~t!rak t ~n:t>:!e 
davet 01..ınacak:ır .t::kall'~ et1eı mt'
sele.: bir;, .. , t.~ll~d ldiktoıı sonra 
Alman,·an 'l Çcko.->~O\~akya ilr he~ 
senelik •}!f adem. tE'CaYÜL mua 
hedesı ~ık.JPdf·tE"~ı t<1hnrı1 1 otı.ın .. 
maktadır 

Londra 2~ ı.\.A ı -- il ı malü 
mat alm3ı:<ta olan d.plun1.ı:-:1 ı11t·. 

hafılı, A!'l'ıan 'dir· D.rk>uı I• •

fından Çeınheı '"~ ıı n tn dı cdıl -
m~ş olan \"tl 5;jd1. t Alman .ıı me
selesin·ıı h:ı l•ıı• muteal ık bu -
lunan dcıı .. lJı ..ıl1 mUzJttrc pro. 

jesı hak<ı:ıd • ~dt. 111 1 11,al~ımat bE'
vaıı t'tmc-k «<l·ılt:: 

1 
Ya;~ı 

1 D.uhlen ~3 (AA.)- H«lih.ızırda Nafıa Vekİ 
Yalovadaç 

Dirksen"ın bu it liı[ııı dah.ı ~e
nı:-- n1ÜZ&~·"'TC'll'r--' mul<ıu1~ı"nt• lt'Ş-j 

kil edt~etğirı ~raO rtn1;s niduğu 

söYleıım• l<tt-rl'· Silahların ,-e h•
,.a· esl ·}1 .ı' ınıt. ı.ıf'1<1id 

Çembe:·:· , ıı'ın arkada~lrırı \'e 
Fran~a hUklı:-11r~ i~t.c;;.,1red:- b:ı_ 

Junn1a.:;ı l("' ıb c·~ınt'kt1• 111dnj'!t:nıı 

söyil'd ı i:i 1an nnl .ır.mo k taılır 
İngdi1fer n ... \aıra:ı. tc klırl<'r 

nin tedki.~<T! ş:ıyan olduğu nıllta 

leasınd,\ bulundukları Eödrnnıek_ 

ted:r 
KRAL rESEY.KÜH EDİY0Jll 
Londr" 23 (A.iı.) Kral J1rı. 

Löbrön'~ b'l tL'lgra' <;<·kr"'k Fran_ 
sız Reisıruınhurur • \·r n;:ızırlar1ııa ~ 
kendi hal<:<ınd.l t?Östrrm c: olan 
dostlukt.l'ı w rnı af'rpen'Prlikl<'n 
do?a\·1 harrı. cC(' ":'~kkü:"" ct1niş -
tir Kral , lrn te'grafı-ıcla d<ınış -
tir ki 

. :\iaan Jfıh, \'cst'lıinsıer korı -
dorlarındJ t\"\'( ;e.•t .. \·eriln11 eıl:ın 

malümat.ı kıymt ı Ye l'hc·n1m:~et 

atfedilmdd•·d r 
KARŞILAJ.IA TEZAHÜRA Ti 
Lnnd~.ı 2:1 (AA.) - - Ger~k Vık_ 

tor,·d is~.?..;Yotı ı civarın,:a gerek 
sar~ya 1:.ıdaı olan ,yol üıerınde 
briikmt:-' olnn halk. l.,n rı:;tt.: 1 1 dö. 

nen Kral \·t· Kl aJicc,y son Ot'rt·ce 
ş ddetle "ı;.ıs'dmıştır Ha ta halk. 
polı; kordo~farı~ı bi<e :ı<rmış ol. 
duğundaıı Kra \'e Kraliç~nin o:o_ 
1nobillerı b:ı aıı tÇir. o~duğu yrrde 
kalmıştır. 

Bük .ngh3"Il sar8i'J önünde co..:;. 
kıınluk azami lıadd:ni bulmuştur. 
Saravın önünıi~ t.:'Cnebilerden mü. 
rekk~b bir gnıp. fransııca olarak 1 
«Yaşasın Kral• diye bağırmış ve 1 

l\1arse\'~·.~ıı 1f'rPnnürrı r·tmi~tir. 

Kral ,.e Kr.ı i•;c. balkona c:ıkmış -
]ar. bunun üzeronP halk kl·ndi -
1er n 1ilk1(,,l~1rrı1,. Ye nı 1 lli İngiliz 

iki Italyan mek!<b gemısınır. şeh_ 

ri Zlyaret etmekte c.Jan bir~ok ta
lebfo.ı:;~. e,·velki tit ce şeh:r .sokak
larında gençlerden mürekkeb bir 
takım gruplarııı 1<cavüzür.t nıa. 

ı uz kalmışlardır. Bıı gençler. •Ha
beşistanı aklınıza ı;:etidniz• d ye 
bağırmı~Jardır . Zaoıta, İtalyanları 
himaye etmek ,.e kendilerini ge
n1jlerine kadar götürn~~'h mecbı.1-

·.·ı_\ t·t ınde ka1nıt5t:!·. 

ispanyada 

İhti1alci1erin 
Beş tayyaresi 
Düşürüldü 

Barselona 2:J ( /\ A.) - Resmi 
bor tebl.gde ezcümle şöyl~ der.il-
m€-ktedir· 
Şark oephesiııdt• düşmanın beş 

bir hava muharebesi tayyar<>sı. 

Psnasında yere ciüsUrülmüc:tı.Jr 

Nafıa Vekilin;;;: A~ ı 
dün akşam Yalo,JY3

0 
Ali Çetinkay:ı ?ir nıu 
istirahat edecekt;r. 

ı> 
İstanbulÜrüncü ıcra 

ğundan: ? 
Kadıköyü>1<le 31 ağıl5 

ğında 26 numarada 111
1 Si 

halen ıkamdgiılıı meçb 0 ~ 
TÜR · "T aAf' K TICARF ,< 

Ş. nin, 2 ma:t 1933 tar )1 ~ 
ran 1933 ,·ad<--ı 7.; n°1,~ O' kı:'a senet!~ alacağı . 
Türk lirasının stnettek' 

" 'b' ' ·' f,it. nuz mucı ıncr.· , -:, · ..,ı 
'(I ' 

yon, '~ 10 avokatlık ~ ıısıl 
masraflarıle bôrlikıe 1•• fııl. 

da alaeaklı banka ı;;rB ,~ 
talebinde bulunuırnuşod,,ııl 
nıza tebliği icii h eden ~~~ 
mahalli ikamet;n ı rıı tıJ 
ğu rnüba~ir;n l'lf'~rllh' ~ 

~ "J1 
laşıldığından 3() ~u ' 

1" neı1 

1 1 f • • • ödeme emrinıı~ ı a 
ngi iz se ırının karar \'erilmı<!. • .• rf 

L k · n1ar~ın1 ~O) lrmiştir. d r 
.K.rali.;e ilr ı:cıı, lf'\' mız ,.e 1 B • f . Sözü geçen müd < ~ 

istırahatim.ıı trn l'I iç:p gösteriL ==========,= }'==k==.==. ir Zl ya etı iremizin 1937i3'.!'J' do~ ,ı 
n-. ~ola 1 ,)ıtırr.am',ı:· •aK'1ir !çi:ı Har "ciye "e ılı İngil z sefirı Sn Persı Lore'1 ,hamil olarak n:üı 3C~~;., ,, 
kelime bcıınıJ;;taıı ac .~'nı • 1 dün gec< Büyükdd<.da İngiltere zımdır Yine bu rn.ı ,-t 

y .. ı!!rafı~r.ıe•l· •·ı <ozlrr de ,·ar_ Roman yaya .d .. M o·k b a nda bu'uıınıaıuı 
' ., ' kredı işleri miı üru . ı roıı ey ru ' ıt 

dır· f · · o"demeniz v~ kazancıJ1 .... t> · şerefine bir ziya et \'ermı~tır. P'. 
•Faris ;elırınck ıapı mış r.lan Gitti Bu ziyafette lktısad Vekilimiz beyanda bu:mınınnıl d~ 

tezy,natrn lctdeı H enev\'ÜÜ Şakir Kesebir ile ~ Bankası u _ Aksi takdırdt' bakkınıı 
bizde uzt.ın müddet tC's!ı·ı zail ol .. I t 11 "\O d mum müdürü l\lt'mmer Eriş ve ıas kanun·1nun 7-j ırıC~ıı 

ak b'r ınt.b' te\'iid etmiş ı Hey'etim z saa ' 8 
b 1 maddeler.'n~ te,·fil"''' ıı mıyac ' ' ~ - il dı'g"er bazı zevat haz:r ıı uno-.uş- • .,ıı zafer torpidoslle ma· h P' 

tu.• tur. edilmek surctı!,• 3 ·.dJ 
Kral. rran>ız h.ı:J<ı:111ı •lı.'.lraret- nımızdan ayrıldı leceğinizi ve h3kkı"' , 1' 

K l . . . f . d'lCCC~ li ve muhabbo;tı.• istikbal n~ karşı Romanı' ana ra ıçcsaun ya. * Sahra jandarmalarımızın hız.. yolunun :atbık e 1 k ii' 
hıssetnıek!.? olduğu mınnet~arlığı rın yapı!1ca~ ccr.aze merasimine meti hakkında bir talima~name ha_ ri yerine 1t~im ol!!"~ 
v~ heyecanı ı!adc ett.ktcn so~ra hükümeti!TI:Z namına Hariciye zırlanmı~tır. tebliğ olunur. 
şöyle demcktcd •: Vekilimız Rlişdü Arasın riyasetin_• 

cBen buııu uzun muddeıtenberi de Bükre, elçım,z Hamdullah Sup. 
iki mer.ı.ı_ketı yekjığoine bağlı. hi ve Ri.vaset.cumhuı yaverferin-
yan, mil tere'< ıdeallere. müşte - den Naşidden·mürekkeb bir he -
rek fedakarhklaıa .stinad eden o·etin iş:irak eylemesine karar 
Ye mün!nsıran ıid:Jane Ye devam- verilmiştı. 

Jı bir su:hun mubafozasına hiıclim Bu hey~t bu sabah saat 11,20 de 
kılınmış elan Jı.a"karane dost - Zafer •orpidos:k t:manımızdan 
Juğun ,.e mütekab,'. •akd.rin bir Köstenceye hareket etmiştir. 
deıili addcdiyoru!T' Fransız :nil - Rüşdü Ara· merasimi müteakıb 
letı;ne ctekrar görüşürıiz• d'yor Bükreş!en Köstenceye dönecek ve 
ve kendisıne yürekten te§ckkür yine Zafer torpidosile buraya av. 
e<Lyoruı..• det edecekt11. 

TEKLİFLER BiRER 
ile SABAH, 

FAHAZ1YE İMİŞ her yemektl' ., 

Ak hir' zdc • ,.,eş_ yat ik lıem 
b z t e ,,:,ır $c \ krdıl.yc • ..z hem 
de d_ Lp dur~ ke Alman bay. 
ragı ç n bir ot ! müşteıis z kaL 
dı dıye ad_t.ı Türkiyede bir 

Y h.ıdı aley" a •gı mod2 •ı var

ın " gıt. b.: rerrvan ve hava u. 
yand r'mıya k lkılıyo Buna ne 
!:;zum, ~ d, cbtl; yok!cır.• 

Bütün bu neşrivat münasebe -
tilp •alahh·etli b'r zat~ gazet" 
mız • siiylediğinP göre Türkiye 
de siya manad . iç ve dış em
niyet ve mü <sc bet bakunınc1 an 

asla bir Yahud.l.k r-ıesele yok -

tur İktı•adi v~ ticari s.:ıhıılarda.kl 
Yahudi teşebbü•lE"J ve yayılma

sı da yi.::e iktısa-'i ve t!t'.ari re • 

kabetle karşılanmak iktıza ed,;n 
bir vaziyettir , .• Yalıuuileri daha 

ziy.ıde Türkkşliiec~k ola-ı lE-1 -
birlerin yolu da kültüre ve so~
yal sahada arannıak iktiza etme!~
tedir. Bu takdirde ne vapurlar -
dakı şamatalara, ne de piyasada1;i 
ve iı hayatındak· Yahudl har--
rtlığına mahal kall:'ıyabi!cx:ekı.;r 

Ber!.n ~J (A.A.) - Siy&~i me. 
hafilde beyan edlldoğ,ne ı;öre Al. 

* Arnavudluk Kralı Zogo ve 
Kralıçe Geraldina eylülde Çekos
ıo,·akyaya g;deceklerdor. 

onre mutazaman 
fırçalayınn. 

G 

.... 

.... 
takııı 
d~~ 

~~ 
ıııı. 

~y 
'• l 
l'j ~ı 
lııtı, 
~~tı 

tı~,~ 



a 

5..,' 

ç 

b,,., 
..........:.:.:1 tefrikası: 74 Yazan : Rahmi Ya(Jı~ 

ı Tere.. Vesika, mim, malflmat ve not verenler: &ki Osmanlı donanması erk&. 
I liıtkkUtne, Ve iktibas nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı a1b117 
~.!_ lnahfuzdur: Şükrü Pala, komodor başkltibl İbsan, batan cemi kaptaıılan, 

b 7 Yi kurt;n;~kiÇinikiiıci 
~aptan Hil'in fikri yerindeydi 
Gellıiden ayrılacak bir nefer J!izli Üsse haber 

götürecek oradan yağ 
ı . .'" E:vet B 

istigecekti. 
"'il !ll!l " U kadar! Benim ak • 

.._ >'i~n bu kap\ten! 
~,ı!na değil! .. Yalnız tat-

Çark ... 
çı ba·ı .. 

0 
.._ ~ 'i soze kar:ştı: 

Udu,, 8~ Yakın gelen çare de 
l( btr ee Isını gonderelim ... Baş.. 
Ço( iy

1 
b illi bıze yağ getirsin ... 

.... !> u ... 

llııı B~elbot 12 mili kaç saatte 
.._ Şö Ytorınusunuz• 

Yle bö I . 
•'Saat 

3 
Y e iki saatte! 

'"'ille)( a de onu yola çıkarsak 
'artbtlir ncak saat 5 de gizli üsse 

.... l! . 
-.. SVet ... Tabıi 

abatı · 
llııı.ıııııu.ı• kaçta oluyo<" biliyor 

'\40" 
'O da! ... 

' halde ..• bit it sonnereceğimiz a • 
~ de~::t gündüz oraya vara -
~' r kı bu hiç hesaba gel. 

'tfeııen, 
~-- tfede . 

birkaç saatlik yola mukavemet e. 
decek iki tanesin. seç, çıkar. Mü. 
rettebata kurdurun ... Sonra bana 
haber ver. Ben pereskopun başın.. 
dayım. 

Çavuş, Hilin verdiği emirJeri 
yerine l!etirıneğe koştu. 

Süvari Helbrock'un iki kişiyi 
bu işe yollaması yerinde hır ted. 
birdi. Deniz harb kaidelerine uy
gun düşen bu karar, gönderilen 
habercınin düşman eline geçmesi 
ihtimalini yarı yarı,ya azaltıyor, 
birisi tutuls'l ötekinin maksada 
varacağını daha ziyade temin et • 
miş oluyordu. 

Hil, Helbrock'la çarkçı başının 
bulundukları pereskop kamarası. 
na dönünce müzakere tekrar baş. 
ladı. 

Üç den:zci şimdi gönderilecek 
neferleri seçmeğe hazırlanmıştı • 
lar. 

Helbro~:C Hil'e sordu: 

- Bu i~e kimleri gönderelim 
dersin? 

- Bana Kalt~sa Motkoparkı mu. 

hakkak göndermek lazım. B7 run 

en beceri:.Oli, en kompedan müret. 

tebatındao biri, hatta bırincisidir. 

- Peki, Motkoparkı gönderdik.( 

Öbür; üteki kim olacak? 

- Ötekinı henüz düşünmfdim 
amma! 

Hil sustu ..• Gözlesrinı kırpıştı • 

rarak filrrınden birşeyler geçirdi, 

mürettebatı teker teker hafızasın.. 

da tarttL Sonra hafif bir sesle şu 

ismi mırıldandı: 

- Orııeman nasıl kapıten? 

- Şu. muhacır mntötünü ya • 

karken kafasına bir şişe yiyip de 

yaralanan onbaş: mı? 

- Evet!. .. 

(Devamı var) 
llQ l(ı~ra n olacak .. Sabah olduk. 

ı. t ıçtııd }4arrıııı.rada bir padel. ~ 
:"&!!iz b e çalak:ürek gidecek bir 1 h • J U M •• d •• ı ·• .., •• d ı blt~. ahrıyelısın.i kim başı boş n ısar ar • u ur ugun en: 
'Q- ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~___J 

'°l'rııa ~llldereceğiınız adamı üni • l - Idaremizin Paşabahçe fabrikası için iartnaınesi mucibince satın 
' ç; e salıverecek değiliz ya!. alınacak 5000 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile eksilt. 

. 'ır/~k ııu gidecek• m;ye konmuştur. 
~ı Cibi ~r'. ii~ıformasız b;r gemi _ 2- .Mu:ıammen bedeli beher tonu 12.41 lira hesabi le 62050 lira mu. 
\~ati 1Ytıısın! O zaman nazarı vakkat temınatı 4352.50 liradır. 

~ l b:elhetınez! 3- Eksiltme 8/8/938 tarihine rastlıyan pazarte.;i günü saat 13 de 
·: rad~ siivarinin sözünü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

' lie pılacaktır. 

~ı, lı~ saat 4,40 da sabah ol _ 4- Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar Levazım ve Mü. 
~:'t ha;~:n güneş doğacak, et.. bayaat Şu~esile .. Anka.ra ve İzmir Başmüdürl~klerinden alınabilir. 
ılo~·l<iir. 'l' t,. uyanış başlıyacak 5- Muhurlu teklıf mektubunu ve kanunı vesaik ilt> % 7.5 güvenme 
it iuıu. sa a~v~mın gösterdıği gün parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
~ını~ sltı .11.k ışıklarıo, §afak !arın eksiltme eünü en geç saat 12 ye kadar yukarıda adı geçen alım 
On 1 Sonra\~hd·:· Bu saatten b.r komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Iazıindır. 
tôı~ ıçiıı' S kaClar gıineş çıkmaz. ·4657 • 
h (len. r ık ız sabahı t.ıkvimde ••• 

, ~lr h~~:;,da~ bi_r ,saat sonra. 1 - İdaremızin Cit.ali fabrikası için şartnamesi mucıbince satın 
, \'anı?.. e ebıl rsını,. .alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltemeye konmuştur. 

~~t~ı .. ~tı.i, Yola k . . j II - MuhammE.'n bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lirad. 
Çııc ""lflııı çı ac:ık adam ıcın dır 

< U Ut el ' 
~bı:ı't hır d .. e __ geçme ihtimali III - Ek•iltme l/Vlll/938 tarihıne rastlıyan pazartesi günü sa&t 
ı" . bu.ıı uşuncedir. Binaen.. . . ' . 
..,.~1 U hio h b 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesındekı Alım Komısvo. 
ıli• U .. ' esa a katmadan • 

ier t rutebilir . lnunda yapılacaktır. 
ğ,,,., ~htelh sını:. Yalnız .. IV Ş t 1 k h .. . ... 
~.;ı ahir· b' . . - ar nameıer parasız o ara er gun sozu geçen şubeden 

11,_ no~· ın 'Zım sınece. . . 
"<ha· •ay;, gclın . 

1 
alınabılır. 

~~·~i~~~dır. Binae::;eg~e i~I:~ V - EksHtmeye iştirak etmPk_ istiye~ler.in fiats:.z teklif ve kata
;, b•rııı. llOkta Yarın :ce ~e ka. !oklarını tetkık ediltn~k ıızer~ eksıltme gu.nun~e~ bı~ __ hafta evveline 
~lııjlt 3bı!ecefm· ~· ) L kadar İnhısarlar Tutun Fabrıkalar şubesı Miüdurlugune vermeleri 

' · ' u ır yer 0 lbımdır. 
ıı, On~ 
~1•n Ylpar VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

:~~ı b~~eıb:~~ 0h1:~ı:t'!':ırm:: güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
-. va: " de düşündüğüm bir iJ.fuı olunur. ( 4564) 

...... . ... 
Söyle ı.. t · 'b • il,, . 'Bı>iten· 1 - daremizin kutu fabrikası için şartnamesı mucı ince bir adet 

~~ltllııy:ı Y·n~ ihtiy·~·tı elden bı el pedal makinesi pazarlık suretile satın alınacaktır. 
'Ye h 1"1. Se · " 2 - Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 22,50 liradır. 
~ e,lbiact • nın uzak ihtimal 
llıtı aııe D" • ıgı,., ele germe işini 
ı · b .. oıoo·· ' 
., •. , .. ır -.. und~ hulundura • 

"l .rı •~~•na k. 

3 - Pazarlık 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabatdşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 
lacaktır. tı &l Yola çık ı padefootla iki 

i'i eı~kaınet er~ratım .. Bunlar ay. 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına-
b ı., g r.;, eıı ılerlesinler. BL bilir, 
~Utı~j lliı ;~ ~ıe_öteki üsse gide. 5 - Eksıltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekliflerini 

aı,ııı hlıkelı vazivet'.en münakasa gu"nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü • 
() llu . . 

J e ~~ . dürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 
tap,J,'tı ;, bırıf kir kabiten! 6 _İsteklileri.., pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü -

ı,. llu 
~ r ~a,. do halı . venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
••boJ ıı •ı~\ı • edıldı. Sen an. ilan olunur. •4073• 
O~ ları çık Çagır Amb1rdan pa. 
() ı ı.. arttı- .. 
~ 'Ut·unı · • murettebat 

ıl r ... 'ltı:ı kadar, hazırlasınlar!.. 
'<•~· ar d b • ııı 'İ k a ız kimi gön. 

l'o • ıiı ;ıJ. 'l\ ;•rle~tıralım. 0n. 
ı ~ Çı!ı"rnıırıı. alır-ıat verelim. 

t>ı:r, ?M r. Vak,t geçirmek 

ıı •kı k 
ı ı l ap te~ 
ııı~ h~ı k .. 

t a\'tı •n•ara1an çık•ı· 
il.~ 'b • 

h n l t· Uldu. Ona de. 
t !arı 

ı· ı Vttdi, emri 

••• 
1 - İdaremizin Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa işleme 

evi Bürolarında ş:ırlnamesi mucibince yapilacak olan transit mahalli 
demir camekan, Banko, ve sıhhi tesisat işi açık eksiltmeye konmuştur. 

1 

2 - Keşif bedeli 4827 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 362 
liradır. 

1 3 - Eksiltme 25/7/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alını komh-yonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Şartnameler 12 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen 
şubeden alınabılir .• 

5 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 
D,·ıırıyu a;, güvenme paralarile birlikte eksiltme içen ta:,in edilen gün ve saatte 

vanva•ak, yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.· (4334) 

Mahrem 
Temaslar 

( 4 üncü sahifemlzden deyam) 

Fransa ile Almanya arasında ara
ziye taalluk edecek ihtilaf kal • 
mamıştır. Fransa ile Almanya a. 
rasında eker arayı umumiyeye 
müracaat edilse de iki milletin e
bedi bir ittifak aktini isteyip is. 
temedıkleri öğrenilmek istense 
iki milletin bu sulh için her türlü 
teminatı vererek ve müttefik o. 
!arak •evet. diyet'ekleri şüphe -
sizdir. 

Alman devlet adamı Fransız -
Alman hududunda bulunanların 

bunu takdir ettiklerini söyliyerek 
sözüne nihayet vermiştir. 
Avrupanın çetin bir takım me

seleleri daha h~lledilmiş olmak. 
tan uzak iken Bedin, Londra ve 
Paris arasında şayanı dikkat ko. 
nuşmalar oldugu birbirini takib 
eden bu haberlerden anlaşılmak
tadır. 

Her Hitlerin paveri Londrada 
kinrlerle !emas etti? Bu cihet ta
mam ile sükut ile geçiştirilm"k -
tedir. Fakat ortada dönen riva -
yetleri bir araya toplayınca az 
çok manalı bir takım netice] ere 
varıldığı görülüyor. İşte yaverin 
Londra seyahatine dajr söyleı!en • 
!erin hulasası ... 

HfKAYE 

isim yüzünden 
( 4 llncll sahifeden dnam) 

den hiçbirıni çocuğuma koymak 
istemem. 

Macide güldü . 
- Ben de senin gibiyim Bizım 

bahçivanm adı da Ramazan. 
Ramazan ismi kullanıldı mı ağ. 

zı daima soğan kokan bal1çivanı. 
mız hatırıma gelir. Çocuğumuzun 

Görünmez 
Bela 

(5 inci sahifeden devam) 
ğırtmışlardır. 

Lonsdal bu parayı ödemek için 
bugün meydanda olmıyan gence 
aid olduğunu, kendisinin bu para. 
dan pek az bir miktar aldığını, e
sasen gayrimeşru surette fahiş 

faiz ile verilen bir paranın faizin. 
deki haksızlığı söylemiştir. Lakin 
hl.kim bunları reddetmiş, borcun 
borç olduğuna hükmederek bu 
parayı ödemesi Jazım geldiğin: 

söylemiştir. 

Lonsdal hapishanede geçen ha. 
yatından bahsederken kendisine 
yiyecek olarak çok patates veril
diğini, artık patates yemekten bık. 
tığını söylemiş ve· 

- Lutfen bana biraz çikolata 
veriniz!. demiştiı. 

Delikanlının akrabasından hiç 
kimse mahkemeye gcımemiştı. Fa 
kat Lonsdalin hapishaneden pata. 
testen başka birşey yiyemediğini 
öğrenenlerden biri bu fırsatt:ın 

istifade ederek kC'ndisine yemek 
üzere kağıda sarilı bazı şeyler ge
tirmiş, vermiştir. Btında soğuk 

et ve ekmek gibi şeyler varmış. 

Fakat delikanlı bunu almamış, 

mahkemenin lokantasında iyi 
yemek bulacağını söyliyerek o. 
rada yiyeceğı c~vabını vermiştir. 
Fakat bunun içın müracaat edin. 
ce reddedilnıi~tir. İşte bunun ü
zerine artık hapishanede patates 
yemekten bıktığını, kendisine hiç 
olmazsa biraz çikolata vermesini 
rica etmiştir. Şit?'diye kadar mah 
küm Lonsdal tara{ından yiyecek 
için edilen müracaatın bu daha 
birincisi olmuştur . Fakat kendi -
sine çikolata verilmesine müsaa. 
de edilip edilnııyeceği henüz bPl\i 
değildir. 

ismini Ramazan mı koy.,,ak? Al. Eminönü Halkevinden: 
!ah göstermes;n.. Evimize bağlı klüpler arasındaki 

Ramiz, Macide farkınl varma - fudbol lik maçlarının dömi finali 
makla berab-~: büyük bir ürperme' 24/7 /938 pazar giinü Karagümrük 
geçirdi. İsmini değiştirmiş oldu - stadında aşağıdaki fiküstre göre 
ğunu nekadar isabet etmişti. De. yapılacaktır: 
mek şimdi ismı Ramazan olsaydı 
Macideyi kaybedecek, bu isim yü. 
zünden n!!lyası haki\<at olmıva • 
caktı. 

* Nişan g:inıerini hyin etmiş se. 
vinç içinde, kol kola, kalabalığa 

müstehzi bakışlara aldırış etmL 
yerek, m.~htablı bir yolda yalnız.. 
mışlar gil.ıi fısıldaşa fısıldaşa yü. 
rüyorlardı. Birden: 

- Ramazan! .. d:ye bir ses, önle. 
rine taştan bir sütun gibi dikildi. 
İk;si de :!urdula•. Ramazan hidde. 
tinden titriyerek, basını kaldırınca 
eski mekte':ı arkadaşlarından biri. 
sinin mütebessim çehresile karşı. 
!astı: 

- Nerc:kn çıktın Romazan. Se. 
ni görmiy~li şöyle böde on iki 
sene oluyor. 

Diyordu. 
Ramiz nişanlısının kolunda bir 

heykel gibi hareketsiz kalmıştı. 
BEDf GIİND!JZ 

OKSPOR KURUMU GENEL 
SEKRETERLİGİNDEN: 
Kurumumuzca tertib edilen ok 

atışlarının altıncısı 23/7 /938 cu. 
martesi saat 15 de Okmeydanında 
devam edileceğinden saygı değer 
halkımıza ve üyelerimize arzı 

keyfiyet olunur. 

BUGllim :O PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Satt Ti<. 
9,30 B Halıcıoğlu _ Rami ıdman 

Altıok _ Alemdarspor 
Halıcıoğlu - Rami idman 10 

12 A 
A 

Hakemler: 
Halıcıoğlu - RıntL Mustafa 
Altıok _ Rami. Kamil Kaynak. 

••• 
Eminönü halkev;nden: 
Orta okul ve Liselerde ikmale 

kalmış talebeyi yetiştirmek üzere 
8/ Ağustos/938 tarihinden itibaren 
Evimizde açilacak Fen bilgisi, Bi. 
yoloji, Riyaziye, p;zik ve Kimya, 
Tarih, Coğrafy;. ve Yurd bilgisi 
dersleri kurslarında çalışmak isti
yen öğretmen arkadaşlara ihtiyaç 
vardır. Şeraiti öğrenmek istıyen.. 

\erin 30/Temmu::/938 tarihine ka. 
dar her gün saat (10) dan (12) ye 
kadar İstanbul Bırınci Okul Başöğ· 
retmenliğine müracaatları rica olu

nur. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve "'/"""' ~ 

ARKADAŞLARI 
22 temmuz cumartesi akşamı 
Şehremini İnşirah bahçesinde 

KOKAİN - ESRAR 
23 temmuz pazar akşamı 
Yenişehir aile bahçesinde 

CELLAD KARA MUSTAFA 
Saat 18,30 da Hafif müzik: Tepe 
başı Belediye bahçesinden nakenl. 24 temmuz pazartesi akşamı 
19,15 de Konferlns : Prof. Salih Yeşilköy istasyon bahçesinde 

Murat ( Fen musahabeleri ) 19,55 ;::;;;;:;;;::;;::;.,:;;;:::L:O;.;K..;·;;;~;;;~AN;;;.::ZAD;:..;;.;.;;~;;;··-;;;:;;;::;:;jj 
de Borsa haberleri, 20 de Saat aya n,?11İcr1 1 HS4 ı{~ nl 
rı : Grenviç rasathanesinden nak- C emaziyelevel Tem:ııuz 
len Belma ve arkadaşları tarafın. 

25 
ıO 

dan Türk musıkisi ( Hicazkar, Su. · ıı---.....;;--....;~~"'."".'"'.""."-~~ 
zinak ), 20,40 da Hava raporu, 20, Yıl 1!138,Ay '/, Giln 204,Hııır 79 

da 43 de Ömer Rıza Doğrul tara· 23 Temmuza Cumartesı . 
fmdan Arabca söylev, 21,00 de -

Erzurum konırresı açıldı 

7 - S O N T E L G R A F - ~3 Temmwı 1931 
• 
!lanı: Gayrimenkul Satış 

lstanbul Emniyet Sandı,ğı 
Direktörlüğünd,_, n : 

Bay Harilaos VPddikasın Sandıf.mızdan 18167 hesab No. sile al

dığı lZOO liraya t~uıı., 'uryı Sirinci derecede ipotek edıp vade>ınd? 
borcunu ödemediğinden dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 No.lı 
kanunun 46 cı maddesinin matuiu olan 40 cı madd~siııe göre satılması 
icab eden Beyoğlunda eski Hüseyınağa yeni Kuloğlu malıal\esırrin Alyon 

sokağında 467 ada 13 parsel ve eski 13 yeni 17 kapı No. lı (kadastro ve 

tesbitine göre 24 parrel bu parsel ve 14 parsel ile müşterektır) k:\rgır 

bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu~tur Sl. 

tı.ş tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istıyen 

350 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin ter.ıınat 

mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütiın vergilerle belediye resımleri 

ve vakıf icaresi ve taviz bedelt ve telliiliye rüsumu borçluya aittir. ArL 

tırma şartnamesi 27/7/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenler~ 

Sandık hukuk işleri servisinde açtk bulundurulacaktır. T&pu sicil kaydı 

ve sair lüzumlu :zahat ta şartnamede ve takib dosy>sında vardır. Art

tırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri 

menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu~ur. Bırinci arttır. 

ma 27 /9/938 tarihine müsadü salı günü Cağaloğlunda kam Sandığımız.. 

da saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilınesı 

için tekili edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayri menkul 

mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Alcsi 

takdir'.ie son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 18/10/938 tarihine 

müsadif salı günü ayni mahalde ve _ayni saatte son arttırma yapılocak. 

tır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırak•la. 

caktır. Haklaı:ı tapu sicıUerile sabit olmıyan aliikadarlar ve irtıfak hakkı 

sahihlerinin bu haklarını v.e h1L>usile faiz ve masarifo dair !ddisla•ır.ı 

ilim tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dai

remize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olıı.n. 

!arla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelının pay _ 

lıl.şmasından hariç kalırlar. Dalıa fazla malumat almak istiyenlerın 37,'60 

dosya numarasıle Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 

lüzumu ilin olunur. 

DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkuH.i ipotek göstermek 

istiyenlere tahmin edilen kymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulUae 

~öre koloylık göstermektedir. ( 4756) 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan : 

Eml&k ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve 

sırada ipotekli olup tamamına üç ehlivukuf maıi.fetile 6770.- altı bın 

yedi yüz yetmiş lira kıymet takdir edilmiş olan Arnavudköyünde Adalı 

Dimitri sokağında eski 11, 13 yeni 7 kapı No. lı sağ tıı.rafı ve arkası Aya

nofiri sokağı solu 1 harita No. lı hane cephesi Adalı Dimitri sokağıle 

mahdud evin evsafı: Zemin kat: Sokaktan mermer me:divenle girildikte 

karasimen papuçluk üzerinde bir oda ve camekanla bölünmüş bır korL 

dor üzerinde yekdiğerine geçilir iki oda olup birinin tavanları tezyinli 

kağıtlarla örtülü iki oda ve tekrar bir kapı ile ayrılan bır koridor üz~

rinde iki oda ve bir heladan ibarettir. Bu koridorda bodrum ve bırnci 

kata çıkan merdivenler vardır. Bodrum kat: Kırmızı çini döşeli b:r 

koridor, karasimen ve zemininde sarnıç bulunan bir t?şlık üzerinde iki 

kömürlük, bir hela, zemini çini bir kiler, maltız ocaklı zemini çını bır 

mutfak, bir odunluk ve zemini kırmızı çini çimento çift tekneli ve sabıt 

kazanlı bir çamaşırhane ile bir odadan ibarettir. Taşlığın bahçeye ka

pısı vardır. Bahçe: Yan taraftaki Ayanofiri sokağına demir parmal<lık 

kapısı bulunan ve etrafı kısmen taş duvar, ve kısmen parmaklıkla mu. 

hat bul•man bahçede yedı aded meyva ve çiçek fidanlarile, beton hır 

sarnıç ve ahşap küçük kümes ve bodrum kattan bahçeye inen merdı. 

venleri vardır. Birinci kat: Bir koridor ve bir sofa üzerinde bir he'fı, 

bir oda, ve zemini karasimen ve termosi!onlu ve mermer ku •'t ve 

emaye kü\•etli bir banyo mahalli ve ayrıca üç odadan ibarettir. 

İkinci kat: Bir koridor ve sofa üzerinde üç oda ve zemmi çımento 

üstu örtülü ve ahşap korkuluklu iki terastan ibarettır. Bina ahşap rloğ

ranıa ve tavanlar kAmilen yağlı boyalı olup pencereler panjurlu ve 

bodrum kat pencereleri demir parmaklıklıdır. İkinci kattan maada dı. 

ğer katlar ve merdivenler kiimilen muşamba döşelidir. Evin üç cephesi 

sokağa nazırdır .. Bina ve dış yüzleri kanıilen boyalı olup halihazır vazi. 

yete göre muhtacı tamır olmadığı anlaşılan ve umum mesahası 336,50 m2 

olup bundan 136 m2 bina ve mütebakisi bahçe olan evin tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şarlnr.mesi herkes ta

rafından görülebilecek ve 26/8/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 

ondan on ikiye kadar dairemizde açık arttırma sııretile satılacaktu 

Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine tabi 

ol:!uğundan mezkur kanunun 15 lnci maddesine tevfikan ikinci bir art. 

tırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artt:. 

ranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak için muhammen kıy

metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankan :n 

teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bin& vergilerile çöp 

ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. 

20 senelik tvkaf taviz bedeli müşteriye aittir. Satış bedeli peşin ödemek 

l.;zımdır. İcra ve iflas Kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 

sahibi alacaklilarla diğer alakadarların gayrimenkul üzerindeki haklarını 

ve hususile faiz ve masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbite!e. 

rile birlikte 20 giin içinde dairemize bildirmeleri Lhımdır. Aksi halde 

hakları tapu 5İcillerıle sabit olmadıkça satış bedelinin payla~masıııdan 

hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uygun surette ha. 

' reket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerir 938/455 do,ya 

Vakitler N~. sile dairemize müracaatları ilan olunur. (4758) 
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ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEV 

OR 

Nafıa Vekaletinden: 
Yüksek Mühendic ve Fen Memurlarına 

Yüksek Mühendis ve fen mekteplerinden mezun olupta kanunen 

mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her 

ne suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini 

yapmak için şimdiye kadar müracaat etememiş veya bu husustaki da. 

vete icabet etmemiş yahut vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş 

v&ya ikamtglJıları meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen me. 

murları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 

1/Ağustoa/938 den itibaren üç ay içinde yani teşrinevvel 938 gayesine 

.tadar nafıa nkiletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa et. 

meleri lüzumu aksi takdirde mezkftr 3467 sayılı kanun hükümleri hak

larında tatbik edileceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 

6 ıncı maddeltrdeki müeyyideler üzerine nazarı dikkatleri ce!bolunur. 
(2452) (4509) 

' ILA Y • 

lstanbul Depasu Direktörlüğünden ; 
1 - Satın alınacak bir aded Röntgen cihazı ve teferruatı 5 ağustos 938 

tarihine rastlıyan cuma günü saat on birde kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulmuştur. 

• 2 - Röntgen cihazı ve teferruatının esas şartlarile fenni vasıflarını 
ve vazıyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat almak 
üzere ı isteklilerin Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızı. 
!ay İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 

olunur. __J 
Yapı itleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Maliye Vekaleti evrak ve deL 

terdarlık binasında yapılacak kalorifer tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 20000 liradır. ~l 

2 - Eksiltme 1/8/938 pazartesi günü saat 10 da yapı işleri eksiltme 

.komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
' 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 

mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - İstekliler 1500 l;ralık muvakkat temınat vermeleri ve Nafıa 

Vekaletinden alınmış en az bir defa \0000 liralık kalorifer işi yaptığı. 

na dair vesika göstermeı,i lazımdır. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yapı işler i eksiltme komisyonu reisliğine mak. 

buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. - ·2472· . 4555. 

TOrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

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

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Nafıa Vekaletinden: 

-~-

1 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Cioıi 

Kalm makine kii. 
İnce • 

Mikdan 

4000 top 
5000 • 

Müsveddelik Ka. No. 5 3008 • 

ÇizgilLkağıd N o. 2 2500 • 
Çizgili ka. No 6 750 • 
Karenaj ka. 650 • 

Büyük karbon ka. 1000 kutu 
Küçük karbon ka. 2500 • 
Sünger kağıdı 20000 tabaka 

600 kilo 

Mnhammen 
Beheri 
Lira K.s. 

bedeli Muvakkat 
Tutarı Temiuu 
Ura Krf. Lira Krı 

1. 18 90 4756 - 356 70 
68. - 3300 - 24'7 -
49. 99 1499 70 112 47 

:us. 60 5390 - 404 25 
;ı.25 937. 50 71 81 
2. 70 49 17!J6 - 131 86 

1. 83 - 1830 - 137 25 
84 - 2100 - 157 50 

300 - 22 50 

Battal sarı zarf 30,000 adet (100 adedi) 

Sarı zarf No: 7 100,000 adet (100 

Siyah kurşun kalem 20000 • 
Renkli kurşun kalem 10,000 adet 
İyi cins renklı kalem 6000 • 
Ağaç kalem sapı 1000 • 

Sabit mürekkeiı 1/2 
kiloluk 1500 şişe 
İstampa mürekkebi 1009 • 
Büyük el defteri 2000 adecJ 
Küçük el defteri 5000 • 

Mukavva kaplı el defteri 
.ıoo yap.• ıooo • 
İmza kurutma def. 
•20· yapraklı• 
Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 
İstampa N o. 2 
Cetvel taht~sı 
Küçük sünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkeb Hisliği 
cPirelli. 
Kağıd kıskacı 

Zımba makinesi 
Tüy süpürge 

Yazı takımı tip 3 
Yazı takımı tip 4 
Musannif 
Klasör 
Sumen tip 4 
Çakı 

800 • 
1500 kutu 
1500 • 
4000 • 
500 Aded 
500 • 

1000 • 
4000 yllmak 

5000 aded 
500 • 
500 • 
250 • 

100 • 
150 • 

30000 • 
3000 • 
300 • 
600 • 

1. 30 - 390 - 29 25 
adedi) 

00 72 - 720 
o. 97 194 -

00 04 20 420 -
8. 90 534 -
8. - 80 -

24. 79 371 85 
3 75 37 50 

21 95 439 
4.- 200-

23. 75 237. 50 
93. 50 718 -

3. 25 97 50 

10. 50 420 -
17 so m 50 
11. 90 59 50 

00 Ol 50 15 -
00 05 75 2 30 

5 50 275. -
17. - 85. -

00 24 - 120 -
0024- rıo-

6. - - coo. --
1 - - !30. -
3. 99. 5 1198. 50 

46.95 1408. 50 
55. - 165. -
!2. 50 75. --

54-
14 55 
31 50 
40 -
6-

27 88 
2 81 

32 92 
}5 -

17 81 
56 Hi 

7 31 

31. 50 
6. 56 
4 46 

01 12 
17 25 

20. -
7. 22 
09 -
04 50 

45. -
11. 25 

$9.88 
105. 63 

12. 37 
5. 62 

Eksiltmenin Saali 
Şekli Günü 

Açık Eksiltme 4/8/1938 10. -
Açık eksiltme • 10. 15 

• • 10. 30 

K. Zarf 4/8/9:18 11. -
A. Eksiltm" • 11. 15 
Açık Eksiltme 4/8/1938 11,30 

Açık 5/8/938 10. -
• • 10. 15 

Pazarlık • 10. 30 

Açık Eksiltme 5/8/1938 11. -

Açık Eksiltme 5/8/1938 10. -
Pazarlık 6/8/938 10 -
Açık Eksiltme 6/8/1938 10,15 

• • 10. 30 
Pazarlık • 10. 45 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

• 
Açık Eks. 

Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

> 

• 11. -
• 11. 15 
8/8/938 10. 
> 10. 15 

• 10. 30 
• 10. 45 

> 11. -

• 
• 9/8/938 

i!. 15 
11 30 

11.45 
10 -
10. 15 

• 
• 

Pazarlık 

Pazarlık 

Açık Eks. 
Pazarlık 

Açık Eks. 

• 
Pazarlık 

> 

> 

• 
> 

10. 30 
10. 45 

9/R/1938 11. -
• 11. 15 

• 

10/8/938 
> 

• 
• 

11. 30 
11. 45 
10 -

10. 15 
10. 30 
10. 45 

E N C! Ü l EL 
naza.I Hıfzıssıhha ıwktai 

nndan her hususta iyi i. 
mal edihıLi§ ÇOCUK A • 
RABALARI, en iyi şerait 
ve en ucu3 fiatlarla yal. 
nız 

Baker MaOazalarında 
satılmaktadır. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu. 
ğundan: 

Bir borcun temin! için hacizli bu
lunan ve satılmasına karar verilen 
kahve değirmeni ve motörü, sabun, 
yap ve makarna ve saire ve muh.. 
telif müskirat 27/7/938 çarşamba 
günü saat 14 de başlanarak Bomontı 
tramvay durağı karşısındaki arsada 
açık arttırma ile satılacağından al· 
mak istiyenlerin mahalJinde bulu. 
nacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

DOKTOR 
A. RIZA SAGLAR 

Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını he: gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakka121 !ram. 
vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

bir kale gibi sizi 
müdafaa eder. 

'( 

Gripin nezleyi ve gripİ ge(' 

harareti düşürlU. 1' 
Baş ve diş ağrılarına, roJ118~ 
sancılarına. Sinir ve adalelt 4İ 

ıstırablara karşı en kuvvetli 
Gripindir. ~ıil' 
Havaların çok k~rışık ve. t~ ~ 

olduğu günlerde >ıhhatinııı ı ıı' 
mak irin şüphesiz Gripin k•' 

______________ 

1
malısınız. 

İcabında günde ;ı kaşe aiın8b' 
İsmine dikkat. Tal<litlerindrn t 
kınınız. Ve Gripin yerine b3i~ 
marka verirlerse ~iddetle r 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml diniz. -

karşısında No. 133 Telefon: 43595. -- ,/ 

;--:----::---:-------.....:.-~-----====~-" 
lstanbul Dördüncü icra 

. Memurluğundaf1 :~ 
" Emlak v: Eytam Bankası ~ürk Anonim Şirketine Birinci dere'~ 

sL ada .ıpoteklı olup tamamına uç ehlivukuf marifetile 8610.- seJtıZ ~ 
altı yuz on !ıra kıymet takdir edilmiş olan Eyübde Şahsultan rrı..ııP 
s;nde Bahariye caddesinde sağ tarafı Hasan arkası, arkası HaşiJ1l ~ 
b~stanı, sol tarafı :VIuhittin veresesi hane bahçesi önü yol ile ıııa~ 
Husrev zade Mustafa vakfından senevi 20/42 icareli eski 60 yeni 7 

I. - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukan da cins ve mikdarları yazılı 37 ka • yenı 82, 82/1 No. lı Cson yapılan nümerotajda 74/1, 74/2 numarsY' 
lem kırtasiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usu!ile· mıştır) altında dükkanı bulunan apartımanın evsafı: 74/l No. Jı dt~ 
eksiltmeye konulmuştur. kapıdan girildikte karasimen bir antre altı kömürlük. Antre katı: J(I 

Il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. ~imen bir sofa iızerınde iki oda, emaye küvetli, termosifonlu banYO' ~ 
IlI - Eksiltmeler yukarıda ya zıh gün ve saatlerde Kabataş! Lev zım ve mübayaat şubesindeki alını ıadan çıkılır demir parmaklık korkuluklu zemini karasimen bir teras 

komisyonunda yapılacaktır. f k mut a vardır. Çatı katı: Bir koridor üzerinde iki basık tavanll 
JV - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alın abilir. d ·ı · · k . il-' o ası e, ·wmın. ı • ·arasımen etrafı duvar korkuluklu bir teras vardır·-" 
V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin %7,5 güvenme paralarile birlikte eksilt- k B p, rum at: ır sofa üzerinde iki oda. bir mutfak bir helıİ ı 

me için tayin edilen gün vesaatler de komisyona ~lmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyen t " o cu tur. "inanın umum mesahası 148 metre murabbal 
]erin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile %7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mek. ıi 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saat !erinden bir saat evveline kadar hllndan 123 m2 bina geri kalanı bahçe olan gayrimenkulün ta111ar1l

1
. ır 

adı geçen alım komisyonu başkan lığına makbuz mukabilnide verme !eri lazımdır. (4616) arttırmaya konıııuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi ber~.e',j 
===================;==-============"'==-==='="""====::==::===::===:=~====\rafından görülebilecek ve 26/8/938 tarihine raslıyan cuma gün~;~· R UŞU LUK c;ndan on ıkiye kadar dairemizde açık arttırma suretile satıJ~CD~~ 

ANNEL E R 
Dikkat ediniz, çocuklarınız za. 
yıflıyor mu? Burnu kaşınıyur 

mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

ismet &anton ln 
Blsk Uvltl 

veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 

ZAYİ 

1 
Fatih Malmüdürlüğünden almak 

ta olduğum ınaaş cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini 3Jarağımdan eski5i
nin hükmü yoktur. 

Şehremini Millet Coddcsi No. 147 
Emmiigillsüm Lamia 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine: 

1938 senesi şubatının 23 cü günü 

Kayseri NoterLğınd e 474 numara 
ile resen yapılmıı bir kı ta vek/ı, et. 

name ile Nazar o~iu Ohannes Dam

lama oğlunu vekil tay in etm •ş ve 
vekilı mumaileyhe gayrı menku. 

mallarımı satma~a ve paralarımı 

tahsil e ve hususat> sairemi ifaya 

selahiyeti mutlaka ve vekaleti u. 
mumiye vermiştım. 

Bu kerre vek'lı mumaileyhi mez
kür vekaletinden tamamen azletmış 

Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükfünJerin.! ,r 
a olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bl~ı' 
g tırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı gündE en fazl~ i 

ve 10 yaş daha genç 
nası l göründüm ? 

• 
Paris'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, 
Bu şayanı hayret tebeddülü nasıl temine 

muvaffak 0lduğunu an latıy0r : 

ranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak i••in muhamıııe0• ı 
t - .. d r ·"~' me ın YllZ e yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir b.,-

teminat mektubu tevdi edilmek liizımdır. Biriken bina vergilerilf el 
ve fener resımlerı ve dellaliy& ve vakıf icaresi satış bedelinden od 
20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. Satış 1'edeli peşin od~ 
ı.;zımdır. İcra ve Iflas Kanununun 126 ıncı maddesine tevfiltııJl 1 ı" 
sahibi alacaklılarla diğer al5kadarlarm gayrimenkul üzerindeki lıF~1'.ı 

h ·ı • · afi "sb'' v.e u~u~ı e ;;.aız ~.e masr ar~a dair olan iddialarını evrakı rrıtı. ~,lı1' 
rıle bırlıkte 20 gun ıçınde dalremize bildirmeleri lazımdır. A.l< 51 ~ 

hakları tapu sicıllerile sabit oimadıkça satış bedelınin paylaşrrı85~ 'I 
hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uygun sııret~ıll 
reket etmeleri ve daha fazla malılmat almak istiyenlerin 937 /3009 ./ 
No. sile dairemize miiracaatları ilan olllnur. (4757) .,/'.). 

M usı-~ f} 
NEZ~I 
ç~~ 

1 Nafıa VekaletindeJ1: 
. ' 

l - Eksiltmeye JoonuJan iş: Erzincan sol sahil bataklrklarıO 
1 

ıi' 
rutma işlerile Kirlevik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu 1'30

' 

rindeki şiltler inşaatı, Keşif bedeli 155,000 liradır. J' 1 
ı . 

2 - Elnsiltme 3/8/9~e tarihine rastlıyan çarşamba günü s33 ıl 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme kıomisY00~ 

1 - Eksiltmeye kon,;lan iş: Trabzon içme su tesisatı. Keşif bedeli olduğumdan ve artık benim namı. 
Bir gün kendime aynada ba. 

karken kendı kendime söylen. 

dim: cAzizen, sen artık ihtiyar. 

Jamağa !>a ~laclın'..• gözlerim ve 

ağzım etrafuıd,ı küçük çizgiltr 

ve alnımd~ derin buruşukluklar 

retlenerek tecrübelerime devam 

ettim. Altı hafta n;hayetinde 

bütün çizgı ve buruşukluklarım 

tamamen kayboldu. 

sında kap~lı zarf usu;ile yapılacaktır. , . 10 ıJı) 

3 - Istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 133;_ ~ıı 
işleri genel şartnamesi, Felllli şartname ve projeleri 7 Jira 

1~ 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. EksiJ!fO e$ 

rebilımek için isteklilerin 9000 liralık muvakkat teminat ,·erfl'e,rı' 

~17,999 lira 83 kuruştur. ma izafeten hiç bir sıfat ve sahihi. 
2 - Eksiltme 1/8/~35 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 12 de yetı kalmadığından bu hususu mü

Nafıa Vekaleti sulaı umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda. beyyin işbu azihAmelerden birer 
sında kapalı zarf usulHe yapılacaktır. nushalarının dyevm İstanbu ld~ 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, Mukavele proıesi, bayındırlık \ Taksimde istiklal caddesinde (45/ll 

işleri genel şartnamesi , Fenni şartname ve projeleri 25 lira 90 kuruş numaralı Bakim nam kunduracı 

mukabilınd• sulaı umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi. dükkanında mukim vekili mll-na'. gördüm. Dah1 sonra tesadıifen 
rcbilmek için isteklilerin 24470 liralık muvakkat teminat vermesi 200 Jeyh Ohannes Darolama oğluna, ve cild unsurn olan Biocel Tokalon 

hın liralık içme su şlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu Kayseri Tapu Memurluğuna ve kremine aıd bir ilan okudum ve 

kabil su ~!erini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Ve. Kayseri Noterliğine tebliğini \'e bi. çok düşünmeksizin sırf r.:ıerak 
kiiletinden alınacak fenni ehliyet ve müteahhitlik vesikaf;ı ibraz et. rinin son telgraf gı.zetesile ilanını saikasile te~ : übey2 karar ver. 
mesı. ve bırınin dairede hıfzile diğerinın 

4 - isteklilerin tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten iadesinı dilerin .. 

bir saat evvelıne kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin. 

de vermelerı Lôzıındır Po•tada olan gecı.kmeler kabul edilmez. 
(2287) (4352) 

Pangaltıda Eşref Ef. sokak Ar
zuyan Apt. (3) numarada Mar. 
diros kızı Güi'nya Evren oğlu.ı 

dim. Tasavvar ediı.ız ki on gün 

kadar sonra arkadaşlarım, taze 

ve beyaz tenimden dola) ı beni 

tebrike '.Ja 1 :aC:ılar. Ben de hay. 

rette kalJıl"" 1e bl!ndan cesa. 

MÜHL~L Her akşam yatmaz. 

dan evwl cild unsuru elan penbe 

rengindeki Tokalon kremini kul. 

!anınız. Terkibınde gençliğin ta. 

bii unsuru olan Biocel vardır, 

gündüz için de beyaz renkteki 

(Yağsız) Tokalon kremini de 

kullanınız \'e bu suretle cildi si. 

yah beni.erden kurtarır ve açık 

mesamelel'i sıklaştırır. Muvaffa. 

kıye•li semereler garantıdır. Ak. 

si tak'dirde paranız iade ed ilir. 

. . t ' 
bin liralık Nafıa su ışlerini veya buria muadil Nafıa işlerıJ'll 11"" 
edip muvaffakıyetle i:ıitirdiği ve bu kabil Nafıa işlerini ~a:~ı:.' 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alının~ müteaJıtı 
sikası ibraz etmesi. 5,ı1 

4 - İteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıl• fll'' 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne mal<ibııZ :ı
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul ~~~~ı; / 

(2289) ~, 
- . =-

'Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE · I 

DASILDl(.;1 YER; SON TELGRAF ~TJJııft:> 


