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Son Paris müzakereleri 
• 

umumi bir vrupa 
anlaşmasını temin edeceğe be ziyor. 

-------

lngiltere - Fransa Almanya arasında ilk •• once ve üç 
taraflı bir hava anlaşması yapılacak 

--- --
--

Rusların kararı : 

u;;ı;ş;;kihtiiif~ ~üYüYor 
laponıara göre : 
Vcık· h ıt kazanmak, Çin Japonyanın şimdiki zor-

Bunu ve Çek mes'elesinin hallini Al
manya'nın müstemleke hakkındaki 

1 isteklerinin kısmen yerine getiril
t ak i b edecek • 

mesı 

Fransız Cumhurreisi Londrayı ziyaret etme
den önce Pariste ekilen tohumların semereleri 
elde edilmiş ve Avrupanın karışık tarihinde 

bir değişiklik husule gelmiş olacak 
Hava anlaşması, müstemleke işi ve Çekmes'elesi hakk!nda lngiltere ile A lmna

ya arasında bazı esaslar t esblt edilmiş • Südetler mes'elesinin Almanyayı 
memnun edecek tarzda halline lngiltere tavassut eyliyecek 

• 

L
ondra 24 (Hususi)- İngiltere hüküındarlarile Hariciye Nazırının 
Paris seyahatleri zannedildiğinden daha ehemmiyetli neticeler 
doğurmuştur. Siyasi müşahidlerin kanaatine göre, bütun enter. 

nasyonal meselelerin keşayiş peyda etmiş olduğu söylenebilir. Hatta 
Fransız CumhuTreisi Lebrön yılbaşında Londraya gelmeden önce ekil. 
miş tohumların semereleriaı.i vereceği ve Avrupanın karışık tarihinrl~ 
bir değişikliı< husule getirecektir. 

Muallak meselelerin muslihane halli milletlerin daha geniş mikyas
ta teşriki mesailerinin meydana gelmesine amil olacaktır. 

k Q,.bini bitirmek, bütün }uklardan kurtulmasına 
~ "tJvet/erini toplamak, jll imkan bırakmadan şark 
ı;s !ltı ile ~esab görmek U mes' elesini halleylemek " , 

llsya ıle Japonya arasında patlı- h~ ~.:: .. 
~~cak bir harbin bütün dünyaya ·F.,.i 

Salahiyettar Fransız makamlarının kanaatine göre, İngiltere ile 
Frnsa arasında perçinleşmiş olan itilaf, önümüzdeki aylar içinde, du. 
rulmaksızın ve bir an bile fasıla verilmeksizin askeri ve siyasi sahada 
inkişaf edecek ve ettirilecektir. 

Bütün Fransızlar, parti, düşiınce ve akide farkı olmaksızın, bu iti.. 

lafı alkışlamaktadırlar. 
Diğer taraftan Paris müzakereleri Fransanın, İngilterenin bugün 

takib ettiği dış politikanın tamamile izleri üzerinde yürümesini temin 
eylemiştir. Bunun neticesi olarak Çek, İspanya mese\elerinin pek ya
kında birer bal şekline bağlanmaları ve Fransanın Almanya ve İtalya 
ile uzlaşıcı bir siyaset takib eylemesi beklene'lıilir. 

ALl\IANWLA DA ASKERİ BİR ANLAŞMA YAPILACAK 

Londra 24 (Hususi)- P ariste cereyan etmek olan as'keri müzake. 

reler sür'atle ilerliyor. 

~aycleylemesindenkorkuluyfil1~1=~~lı1=~=~=·rlu=~~~=w~e k=~=~=~=ma~~~b~~~=~=========~ 
I L ondra ~4 (Hususi)- Uzak Şarkta iki büyük devi ~t arasında baş. 

lıyan gerginliğin zail olacağı hakkında henüz hiçbir alılMet be
lırmemiştir. Bilaki!: Rusye - Japonya arasında bu ihtll5fın sulh 

.. , " c 

İngiltere Fransa arasında askeri sahada yapılacak olan iş birliğini 
~anya ile' İngiltere ve Fransa arasında aktedilecek bir askeri anlllf. 

(Devamı 6 mcı sahlfeınl:ıde) 

l'rof ·· t: sor Bayan Afet 

Mı ilrkiyede 
aarif 

~~Yatı 

_ yolile halli iç'n diploması teşebbüslere devam olunurken iki taraf da 
h;.immalı hır şekilde askeri hazırlık yapmaktadır. 

Ancak .Japonların yegane maksadı, bir netice çıkması melhuz olnu. 
yan bu müzakerelerle hır müddet vakit kazanmak, Çin işini halletmek 
ve müteakı?en Rusya ile lıesab görmektir. Çünkü Japonya iki taraflı 
harbetmeği şimdilik doğru bulmamaktadır. 

Yalnız g~rginlik zail olmadıkça Japonyanın bu maksadına eremi
- yeceği zannedilmektedir. Çünkü ,·aziyetin vehameti iki tarafın yekdi. 

ğerine karşı denizden ve karadan tahşidat yapmalarile bir kat daha 
artır.ıştır. Haber verldğne ııöre hadse mahalli civarında derhal iki Kıztl
ord• •-,_ı mevzi almıştı · Hadise mahallinin yanıba~ındaki Fossiyet 
kör .J>rt• S'lvyctlerin r' izden büyük kuvvetler sevketmekte olduk. 
!arı ., .. ede edilmiştir 

:V1ançurye ve Kore hududlarına toplanan Sovyet kuvvetleri bazıları 
tarafından 100,000 kişi tahmin olunur. Japonya dahi bütün Siberya hu
dudu bovundaki muhafaza kuvvetlerini takviye etmiştir Bunun manası, 

• • (Devamı 6 •ırı s~yfmnızda) 

--
Ulus'un neşriyatı ya. 
hudi vatandaşlarımı
zın s~nirle~ini teskin 

b~fetın . m·Uhim 
(\'aııa ~ h:utku. . 

'."'.\.!l!Mt sahifemizde) t edebilecek Yazısı 
6 ıncıda .. ~ '. .. -' . . -,. 

Ana 
Kraliçe 
Mari 
Bugün hazin me• 
resimle gömüldü 

Bugünkü dini merasime rıynsct 

eden Romen Baş"cklli Patrik 
Bron 

!Büyük 
Şef 
Dün yatla bir ge• 

zinti yaptllar 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Bu yılın 
Gezme 
Rekoru 

l 

Hür hir ha,·:ı içinde tcseil muamelesine giden H~r.whtar 
davul vP zurnalarla sokaklardan geçerlerkl'ıı .. 

iki g ünde:-.:,;;, senenin Surı·yenin bir kısım 
en 'sıcak gUnlerlnl 

yaşıyoruz h lk T •• k• • •ı 
Dün.ve bu~n ~u yılın en sı .. - a 1 ur ıyeyı m 

cak giınlerıdır. Dun hararet gu-
neşte 66,4 ve gölgede ise 30,4 de- • t• ? 
receyi buldu. Bugün sabah ayni ıs ıyo r • 

(Devamı 6 ıncı ııahlfembde) 

Yaıaı 
6 ı ncıda 
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T rakyada canlı bir 
kültür faaliyeti var 

Yeniden 25 mekteb açılması 
kararlaştırılarak inşaata başlandı 

Trakyada ilk d efa o imak üzere bir 
"Kız San'at Enst itüsü" tes i s edildi 

Edırneden hususi surette gaze
temize yazıldığına göre şirin; 

Trlktyada kültür faaliyetinin mer
kezı olan bu ba.~ şehrim i zde Trak
ya umum müfet. ti~i ceneral K iL 
zrm Dirik'in mütemadi enerji ve 
gayreti, Ma.arıf Müdürü bay Şe
hap Aklaya ve arkadaşlarının bü.. 
yük bir azim ile çalışmalara saye
sinde canlanan Maarif faaliyeti, 
büyük hır hızla ink işaf etmekte
d;r. Ezcümle bu ders yılından itı
baren tedrisata başlamak üzere 
yeniden muhtelıf kaza ve köyler
de 20 mektep oçılması için tatbı
kata geçilmesi kararlaştırılmı~tır. 

Bu yem mek'.epler için Kültür 
Bakanlığından 12 bin lira tahsisat 
verilfil4tır. 

Bu mekteplerdekı tedrisat eğit
men kursu mezunları tarafından 
verilecektir. 

Yeni mekteplerden ilkinın ınşa
sına dün Hasanağar köyünde baş.. 
lanmıştır. 

Vali bay Niyazi Mergen'ın baş
kanlığı altında Kültür dırektörü 
bay Şehap Akkay, kültür müşa.. 
virı ve sair alakadarlardan mü
rekkep bir heyet tarafından bu 
yeni mektebin temel atma mera_ 
simi ıcra edilm iştir. 

Bakanlık tarafından bılhassa 

gönderilen inşaat ustaları hrafın_ 
dan başlanan Hasağa köyündeki 

bu mektep in2aatı ll(Yni zamanda 
eğitmenlere bir tatbikat sahası ol
makta, genç muallim namzedleri 
burada hem yapı tatb i katı ve 
hem de zrai :iersler görmektedir
ler. 
Karağaç eğitmen kursunda bu

lunan bu gençler ders yılı başında 
bütün köylere dağıtılacaklardır. 

Ayrıca vilayetin Meriç - Keşan 
Uzunköprü kazalarında da yeni
den 5 mektep daha küşad oluna_ 
caktır. 

Diğer taraftan burada iki sene 
evvel •aslen• •Akşam kız sanat 
okulu• bu kerre görülen rağbet ve 
lüzum üzerine Trakyada ilk de
fa olmak üzere Bursada ve İstan
bulda olduğu gibi ens'tıtü halıne 
konulmasına kaı ar verilmiş ve bu 
yolda vekiilete kültür direktölü
ğün tarafından bu hususta müra
caat yapılmışhr. 

Vekalet; bunu yerinde bir tek.. 
lif olarak kabul ederek yeni ensi
titüde önümüzdeki ders yılında 
tedrsata başlanması emrini ver
miştir. 

Şimdiden Edirnenin genç ve 
münevver bayanlarile bir çok 
genç kızlarımız; kendlerine ev ha
yatında en lazımlı malumat ve 
tatbikatı öğretecek olan Trakya_ 
daki bu ilk ensititüye yazılmak 
üzere büyük bir şevk ve hPvesle 
müracaat etmeğe başlamışlardır. 

Esnaf arasında 
Dargın ilk 
Olur mu ya 

D Un, birbi r inden davacı 
o larak mahkem eye g e• 
t l rllen 4 dökmeci korl· 

dorda barıtıb itleri 
batına d öndüler 

Dün öğleden sonra Adl ıyede 

üçüncü cürmümeşhut mahkeme
sine yekdiğerini ciö~mek ve haka
retten ve biri!:ı i rlerinin gömlek
lerini parçalamaktan hem suçlu 
hem davacı B<!~ ·azıdda dökmeci
lerde çahşan Bürhaneddın, Dimit
ri, Nikoli, İstefo isminde 4 şahıs 
polis vasıtasile getir ı ımişlerdı 

Ayrıca bu işt" biri kadın olmak 
üzere 7 kişi şahit bulunuyordu. 

Lakin mahkemeye çağırılmaz
dan evvel yine Dömecı esnafından 

bir şahıs tavassut ederek esnaf 
arasında kavganın ve hele l:.iribi
rinden davacı olarak mahkemeye 
gitmenin hiç de doğru olmıyaca
ğını söylemiş ve muhakemed~ ga.. 
ip edeceklerı 'amanı; barışıp iş.. 

leri başına dönerek para kazan.. 
makla geçirmlerini tavsiye etmiş
tir. 
İçerinden biri, barışmamak iste

mişse de nihaıyet o da ikna olun_ş 
muve bu suretle biribirlerile 
ba.rrşan 4 dökmeci; gehrken birı
birlerile dargın dargın ve polis 
nazaretinde oldukları halde, gL 
derken hep beraber konuşarak 
yine Sülymaniyeye i~leri başına 

dönmüşlerdir. 

Biçki 
Yurtlarının 
1 e/tişi 

Gazi köprüsü l!:z=~ =K=uç=ax= HA=BERLE=R ====!~ s0n bir ~~yıı içinde 

1 
., I' * Türk - Alman t icaret anlaş- şe hrim izde a çı lan 

nşaatl 1 er 'yor masının bugün ıntaç edilerek pa- 1 
zartesi günü imzalanması kuvvet- yurt arının sayısı 

biçki 
"27" 

Gazi köprüsünün ınşaatın& hız 
verilmiştır. Şimdıye kadar 187 si 
18 metre 66 taneJı 16 metre uzun
luğunda olmak iızerc 2·;3 a rnk 
dökülmüştür. Unk;p:ını cih ?. t •,.in 
son kazığı da :lü.ı kakılm.ştır. 

Bundan sonra Unkapanı cihetinde 
yapılacak ış esas kaz ıkların üze -
rine altmış santim kılın lığında 'çi 
bo~ betonar!?e döjcm~ konmasıdır. 

Köprünün bütün ağırlığını bun -
lar ta~ıyacaktır. 

Azapkapı cihe\ iP.dr•k. bzıklar 

kısmen dökülmu~ k ı~men d~ ha -
zırlanmaktadır. Azapkapı • :ı a _ 

fında yol, köprüden sonra, cami 
önünden bıraz 50la alınmıştır. Yol, 
burada bir kavi5 çizd kten ~onn 

bir numaralı havuzur a: kasından 
çıkacak, buradan geÇ<!t'~k P~ra -
palasın arkasındakt asfalt yola iL 
tisak peyda edecek•. ır. 

Köprünün 24 dubosından 18 inin 
montajı yapılmıstır. Geri k.:hn _ 
!ar da :ki ay iç;nde bıt;r ' iec·ektir. 

8 dubanın da oirbirınp bağlanışı 
ve perçini bitmi~t ir. 

Bir aya kadar 3 uı:ba kilprü 
mıhverı istikametind·' konacaktır. 

le muhtemeldir. yi bu ldu 
* Maarif Vekih Saffet Arıkan, Kızlarımıza ve kadw larımtza 

yanında a·üksek tedrisat umum biçki ve dıkiş oğretınek maksadı le 
müdürü Cevad, ilk tedrisat umum açılan •Biçki yurdforu nın şehri-
müdürü İsmail Hakkı olduğu hal- m :zde her sene çoğ<ıldığı görüL 
de yarın Güneysu vapuru ile şeh_ mektedir. 
rimize geecektir. Daha bır kaç o;ene evvel İs tan-
* 938 - 939 ders yıı başında bulda ancak 10 .15 biçki ) urdu 

memleket dahilinde H orta m<> k-
tebde çifte tedrns:ıt yapılacaktır. 

İstanbulda yalnız Üsküdar ve Be. 
yoğlu cihetlerinde birer orta mek. 
teb çı1te tedrisü yapacaktır. * Bu yıl orta tedrisa kadro _ 
sundan 700 mu1:ıım kıdem zammı 

görecektir. Yeni zamlar alakadar_ 
!ara ağustos ayı içinde tebliğ edi
lecektir. 

* İstanbul ilk tedri sat kadro _ 
sunda 300 mualrm kıdem zammı 
almıştır. Yeni zamlar Maarif Ve_ 
kaleti tarafından tedkik edilmek_ 
dir. Yakında alakadariara tebliğ 

1 
ediecektir. Bu yıl zam !{Örecek ilk 
mekteb muallimler:nin sansı beş 
bmden fazla olacaktı r. 

* Mısır Başve~ili Mahmud Pa
şa İngiliz Harıcrye Nazırı Lord 
Halifaks ile uzun b r mü15katta 
bulunmuştur. 

varken bugün; ~chrimizde me,·cut 
bıçki yurdlarının s~y:sı 2·1 ye ba
liğ olmuştur . 

Bunların 10 ıı Beyoğlunda; l i 
Bakırköyde Kartaltepede 2 sı 
Be~· lerbeğ:nde 1 i Kadıköyünde. 

1 i Eyüpte , 4 u İ>tanbu lda ve dL 
ğerleri de diğer ınuht<'! i f semtler_ 
dedir. 

Bu yurdlara Mt:let mekteLi me
zunları veya lk mektep mezun
larının alınma,ı !:hım gelmPkte
dir. 
Maarıf Miıdürlüğu tarafından 

tasd'k olunan .bu kabil yurdların 
şehadetnameleri yekunundan; her 
sene bunlardan 2CO den fazla me_ 
zun ahndığı görülmektedir 

Maarif müdürlüğü müfettisleri 
cBiçki .,· urdları. nı esas lı bir ~"
kilde teftiş ve ko'lt·.ırol edecek 
!erdir. 

ONU,BEHv Sizın gibi güwl ve cazibe li 
bir kadını ihmal ederek, gözü dı
şarda dolajJ'.'l b ir erkekle yaşa _ 
mak cidde'l güçtür_ Doğrusu tak
dir edilec~k bir feragati nefis sa
hibisiniz! 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrika 
N . 54 

- Valhhı buna inanıl.,,az. Her 
erkek, ı•nı tlnı~ . ıf:ı kadına d• -
ima bek ;ırlığı:ıd<ın bahseder Bl'
nim Pvlenm t~ bilP böyle olmuştu . 

Ömer be1 i heğendı. (Sl·n n ıçı n 

çı ldırıyortı""'.'I~) derli r:vlcndıkten 

son ra kirımız.1 i kı çflCııklu b,r ka
dın ge' d t Bunlar kocamın çucuk
Jarı id . 

H1 yrr- t ed Iecek -ey O va -
z;yet karşı•m la re ) aptınız siz? 

N yapab i ırd m? Olan ol -

m llijt U artı k. Kocam il k karısın

dan ayrı. lı .. Çr.cukl.ırma aylı k 

bağ la.d . s.~n rol~ cv!~n ırkrn ne 

kadar ı [, tı-'k &d~ l<' rn ı z l· r f!r -

kek rnlu oynJmıştt 

voz ~n: lak en der F. 
SIER'tELLI 

Evlendıkten sorıra maske _ 
sini çıkardı mı? 

- He•n de aradan b'r hafta bi
le geçmede:ı. O kadar çııpkın, o 
kadar mut,•cavil bir erkekti ki. .. 
Halbukı !.ıu tıpte erkekler den hıç 
ho · lanm1zd ıın . 

- S:zi çok sevmiş olabil ı r. (Aş
kın gözü kördür!) derler. Sizi se
vince kari~ını, çocuklarını gözü 
görmem ıştır 

- Hayır. Öyle değıl. Bu bir mo_ 
ral meselesidir .. Bilhas~a onun ıçın . 

Çünkü beıım.Je evle nd 'K!en son_ 

ra da ahlak.'l t değ ; ş ! ırmedi.. Turk

cesi kırkt·1ı geçtiğ , h ı lde uslan
nuyan çap'cın bir erkek. 

Ferda güldü· 
- Bu, benım feragatı nefsim -

den yahud onu seviş:mden doğ -
muyordu. Benı ona bağlıyan ka -
nun korkusuydu ... Of, dedim ya, 
yine kendimden bahsedıyorunm. 
Bunları k•payalırr. beyefendi! ::>iz 
söyley ı n bakalım: Bu yaşa kadar 
neden bekar kaldınız? 

- Bu, lı • r tesadlif eser:dir .. S iz 
evlendin :zğ, nıes'ud değilsiniz: 

Ben ise evienmediğ.m halde mes. 
ud değilim . Saadeti evl ı l'kte arı.. 

yorum. Siz, anl aşmad•n evelen
miş olm3.nsını~? 

- Ev~t. Anla~madan. Şöylece 

bir tanışmaklJ . Fakat kocam beni 
o zaman çok severdi. 

- Sonr~ bu sevg!yı k im .hliil 
etti? 

- Do.~nı~una söylt-mek lazım
sa, ne o, re dP ben. 

- fl arib şey' Bır üçü ncü şa"ıs 

Kesilmiş 
Tavuk 
Yasak 
Ediliyor 

l ldamı istenen polis katili !-------------------- ___ .. -
ile Bahriyeli Salim ve Nazım 

avukatı 
• .,eti 

Milletler Cernh dünkü muhakemele
Milletler Cemiyetinden ~~~ 

!enlere yenileri ilave ed• ~. rinde müdafaalarını gaptılar .•. '" Geçen gün Cenubi Anıer•. b.ı 

Beled ıyece yapilan kontrollar
da, bazı tavukçu dükkanlarında, 
halka ölmüş ta\·uk satıldığı gö _ 
rülmüştür. Bu çcık fena vaziyetin 
önüne geçmek :çin tedbirler alın
mıştır. 

Kati l Nazım; po lis Hasan Baarin in Sul· 
tanahmetdeki evine ya lnız hırsızhk 

için girdiğini iddia ediyor 

metleri bu işde öne geçıtıJŞ qtJ• 
nuyorlar. Geçen gün Vcn•ı. O' 
nın çekildiği hnberi gelınişt•rıil 
dan son ra Kolombiyauın •Y~ 
cağı öğren ildi. Fakat detl 
göre Cenubi Amerikada diiı:ı 
kümetler de birbirlerini ~~ 
derek Cenevreye veda c 

Beledıye, tavukçu dükkanla -
rında tavukların daha sıhhi bir 
şekılde kesılmesi için, yeni bir 
talimatname hazırlamaktadrr. 

Bundan sonra, tavukçu dük
kanlarında kesılmiş tavuk bu _ 
lundurulması yasak edilecektir. 
Tavuklar canlı olarak satılacak, 
halk ve mahallebiciler yalnız can
lı tavuk alacaktır. 
Tavukların gayri sıhhi bir şe

kilde nakledildiği, tavukçu dük
kanlarında pis ve fena şartlar al
tında muhafaz~ edildiği görül _ 
müştür . Hayvanların, ekseriya, 
bakımsızlıktan ve bu fena şartlar 
altında . pislikten öldüğü te>b it e
dilmiştir. Bir kısım dükkancıla -
rın da, bu ölmüş tavukları derhal 
keserek satılığa çıkardtkları an -
laştlmıştır. 

* Hamallara yeknasak dbise 
yaptırılmıştır. Yakında hepsi bir 
örnek elbise giyeceklerdir. 
* Belediye nyaseti şubelere ver_ 

diği bır emirde ay sonuna hdar 
'tarifelerini tasdık ettırmemi~ bu
lwıanlar hakkında takibat yapı.. 

lacağını bldirmiştir. * Yunanistanda zelzele devam 
etmektedir. 

Dün Ağırceza mahk emesinde; 
bir gece vakti Sullanahme'. teki 
evinde öldürülen polis Hasan B•s
rinin katili Nazrm ve sırkatte şe

riki cürmü bahriyeli Salım ile bu 
işte y alan şahadetde bulunan Sa
limin nikahsız karıs: Mük erremin 
muhakemelerine devam edilm iş

tir. 
Evvela suçlular iki jandarma 

refakatinde mahkeme salımuna 

getirildiler. 
Suçlu katil N azmıın mahkeme

ye verdiği mürlafaanamcsinin O

kunması yarım Slatten fazla sür
dü. 

Nazım müdafaanamesinde ez.. 
cümle hadisede kendisinin polis 
Hasan Basriye karşı ötedenberi 
b ir düşmanlığı olmadığı gibi öl
dürmek maksadile değil ancak 
müdafaai nefs için yaraladığın ı 

söylüyor ve şöyle dıyordu: 
- •Hasan B~srinin beni vur

mak üzere tabancasını istimal 
edeceğini görür görmez ben de 

biçağımı çektim. Ve o sırada Ha.. 
san Basrinin tabancasını tutmak_ 
ta olduğu koluna kurşunu~ sey
rini değiştirmek için v•ırmak ıs

tediğim strada nasıls~ b:cak gırt
lağına rastgeldi ! ... 

Kendisi bu .>ur~tle yaralaııarak 

lslanbuJ kütübhanelerindeki eser ier 
Avrupada birinci safda geliyor 
Şehrimizde 

• 
sarayı 

modern kitab 
edilecek ı nşa 

İst \nbu1 küt übhanelerinde yarım mi yona yak
la şan es~r bu unduğu tes bit ,._,'un ..:u 

Kütüphaneler imizde mevcut e
serlerın : asnıfi neticesine göre; 
en başta ve es~r itibar 'le zengin
lik bakımından •SÜl<'ym:ıniye• 

umumi kütüphanesı bir i nciliği 

kazanmıştır 

Bu kütüph•ne:n:zde 43 bin 990 
eser bulunduğu anlaşılmıştır . 

Bunların arasındakı tlirkçe ve 
farisice gayet nadir tarihler ve 
ve d ıvanlar, Arap tarih ve <.debL 
yatının en mühlm ve nadir mefez_ 

!erini ıçinde toplamıştıı·. 

Beyazıt kütüphanesin in ise 100 i 
el yazması olmak üzere cem'an 36 
bin 492 k ap bulunmaktadır . 

Fatıhte ·Millet• kitap sarayı da 
27 bın 854 yazma ve basma kitabı 
ihtiva etmektedir. 

Fat:h camii yanındak ; kıtaı; sa_ 
rayı da 5000 de'l fazla olmak üzue 
9622 nadide eseri ihlivQ dmekte_ 
dir 

mı karıştı hayatınıza? 

- Evet. Üçüncü değil.. Dördün.. 
cü. beşincı, altıncı şahıslar. 

- Bunlara nasıl meydan verdL 
niz? 

- Radvodaki parazitleri nasıl 
menetm~k mümkün değilse, ben 
de önüne gecemedım bu parazit
lerin. 

- Kimdi bunular? 
- Aıle dostları .. Terzıler .. Moı -

siki muallill'L Daha buna benzer 
parazitler.. Bütün bunhr saade
timizi çalan ve bizi bedhabt eden 
kimselerdi. 

- Dem n Ömerden behsettiniz. 
Bu, kocanızın adı de;i•l mi'! 

- Eve: .. Adı batsın yere. 

- Böyie söylemeyin, hanıme-
fendi! Yarın birleşirsiniz yine. 

- O beni bırakmak ıstemez am
ma .. 

- S:z ıni onu bırakmak n iye -
!indesiniz? 

- Evet. Hem de izimi kaybe -
derek .. 

- Yall ah . pek esra rengiz bır 

kadı a be, z;yorsunuz . İnsan dö-

Bunlardan ba~k1 A_,· asofya, Nu
ruosmaniye, Köprülü, Beyazttta_ 
ki Veliyeddin, Çarşambaci.1 Mu
rad molla, Üskiidarda Sehnağa, 
Koskada •Koca Ragıp paşa• ve 

Vefada Aiıf umumi kütüphane_ 
!erinde de 164 bin 136 k ı tap bu.. 
lunmaktadtr. 

Bu suretle İstanbul kütüphane
lerinde mevcut kitapların adedi 
yarım milyona yaklaşmaktadtr ki 
bu suretle kütüphanelNimiz is
liim eserlerinin zenginliği ile Av_ 

rupa kütüphanelerı arasında l 
inc il i ği almaktadır. 

Diğer taraftan Maarıf Vekaleti 
ki:.ap sayısı gittikce çoğllr.n kü_ 
tüphanelerimizdeıı herkesin ;sti

fadesi ve tekmil eserlerin toplan 

ması için şehrimizd~~ yenı ve mu
azzam bir kitap sarayı inşa etti 
recektir. 

nüp dola~ıp ayni noktada duru -
yor. Kanur!dan korkuyorsunuz .. 
Kocanızın siz; sevdiğinden bah -
sediyorsunuz .. Bir deniz kazası ge_ 
çirmışsınız.. Bütün bunlar, bu 
muammaların karşısında insanın 

heyecana kap• lrnaıııası kabil mi? 
- Evet. Kanundan korkuyorum. 

Çünkü, ;:ocam mücrimdir. Ve yi
ne bilmiyerek onun cürmünü sak.. 
]adım .. Onun fenalıklarına ~let ol
dum. 

Naci Demirel hayretle sordu: 
- Kocanız hırsızlık mı yaptı? 

Yoksa müh;m bir sahtekarlık mı?. 
- Hayıı-, daha büyük, daha kor

kunç bir cürüm .. 
- Ne Jiyorsunuz, korkunç bir 

cürüm mü? Adam öldürdü ele • 
mek .. 

- Adam öldürdü diyemem. Fa
kat, neden bilmem, böyle bir cür

mün bütün mes'uliyetini üzerine 

aldı.. Halbuki hakiki katil tınıar
hanededi,· 

- Şu d~li Mansurdan mı bah
sediyorsunuz .. 

- E\·rt. Ta kendisinden .. 

ölüme sebeb~yet hasıl oldu. Ben 
esasen adam vurmak adam öldür
mek kastile eve girmemiştim. 

Ancak hırsızlık için girmiştim. 

Paraları çaldım. Açık pence reden 
aşağıda duran ortağım Salime at
tım. 

Öldürmek kastile Hasan Basri
yi kat'iyen ya"al a madıın' .. • 

Sirkatte suç ortağı Sallmin mü
dafaasını da değ0rlı avukatları_ 

mızdan Nail Taner yapıyordu. 
Mumaileyh de uzun olan müda

faası arasında 5·~nları söyledi: 

- •Suçlu ve katil N~zım; YU
ka.rıki pencereden çaldığı paraları 
sirkattesuç ortağı olarak huzuru
nuzda bulunan mıiekkihm Salime 
attığını söylüyor ki hılôfı hakikat

ıtir. Zıra yukarıki penceredenatı.. 

lan kırk dört lira sokağa düştüğü 
zaman etrafa y ayılması ica b eder 

ve bu sur etle soka~a yayılan pa
raları müekkilım suçlu Salimin 
topladığı esnade görülmesi lazım 
gelirdi ki bunu gören ve bun• şe
hadet eden olm1dığı sabit olmuş
tur. 

Binaenaleyh ölüm cezası istenL 
len bir suçlu vaziyetinde bulunan 
Naztmın hakikaten ve maddeten 

hilafı hakıkaıt b<!yanatta bulun
ması müsteb'ittir. Ve müekkılim 

suçlu Salim bir buçuk seneden 
beri tevkifhancrl~ yatmaktadır. 

Bınaenaleyh kend isinin gayri 

mevku !arak n:uhakcmesıne de-
vam edilmJ!k üzere tahliyesını ri
ca ederim.• 

Heyeti hakime badelmüzakere 

icabı düşünülm~k üze ri:' muh&kc ... 
keme:v, 17 Ağustos giınü saat 12 

ye bıraktı 

Ok spor 
D ün de e lt:ncı atışlar 

ya pıl d ı 

Okspor kurumu tarafından te.-
tip edilen ok müsabakalarının 6 
ıncısı, dün de Okmeydanında, 

kurum ki'itib inin nezrateii ve es'!ci 

ok üstadları ile .nahır hakemlerin 
idaresi altında ) apıl mış ve müsa
bıklar büyük bir terakki eseri gös 
tererek çok takdir edilmişlerdir. 

Müsabakalara heı zamanki gi
bi, uzun atışlarh başlanmış, bun.. 
dan sonra da hedef atışları ya 
pılmıştır. 

Müsabakalara g irerek muvaf -
fakiyet gösteren okçular şunl.1f

d ı r: 

Adnan Evranos, Ahmet Nuyan, 
Tahsin Beyok, Be>ım Özbek, Ce
lal Atak, Hüseyin Bolsu, Necmi 

Sönmez, Mehdı Oksay, Baha Gür
ses, Orhan Kalay, Süleyman Filiz, 
Aydın Üstündağ. 

- Ne garib şey! Herkes gtbı ben 
de bu had'sey. gazetelerde me -
rakla okuyorum. Fakat, tı:narha. 

neden fir:ır eden Mansur, son gün
lerde: •Karımı ben öldürmedim. 
Ben masumum'.• diyormuş. Ömer 
Bey isminde birinden de öç almak 
ıçın onun pPşin. kovalıyormuş .. 
Demek, bu Ömer Bey. sizin ko -
canız ha?• .. 

- Ent. BPnım kocam. Ve artık 
nefret ediyorum ondan. 

- Acab& Mar>surun karısını 
gerçekten o mu boğdu? 

- Dedim ,,·a .. Çok açık konu • 
şuyoruz amnı«. görmedim. Ben O

_nun bu ;şi yaptığını .. 

• . ııı 
!erdir. Cenubi AmcrıkaO . . c 
lspanyol Cuıııhuriyetlerı 

011 
reden ayrılırken sebeb . ~ 
Milletler Cerniyetıinin şıııı, 

"JJl kadar pek Avrııpnlı kalıfıg .. 
ıııuıni ve cihnnşiimul bi ~ ~"• 
se halinde gelemediği •{1~ 
kendileri gibi uzakta b 
memleketler in beklediği fa~ıfll 
temin etmedigini ~öyliyeg ·ıt 

C ...... (erdir. Fakat Milletler . tİ 
tini şu son üç, dür t senedi! 
diğ çetin i ıntilıau lardan s00t 
rad ığı tenkidler arasında ifl1' 
Cenubi Amerikal ılardan J;I.. 
sözler en acıs ı olmuştur! . 
lir. Bunlar l\lillcller ceıııiJ'Jlll 
hiçbir sure tle itimadları J<,l 1 
dığını söylemekle tereddiiP 
zum görmüyorlar. / 

Cenevre müessesesinin b",i', 
on sene evvel Avrupada •Y,r I ...... 
rolün ne kadar ehemını1 !' 
duğn henüz ıınutuımaınışl11' 
r upa sulhunu kuvvetıeııd 
için Milletler CemiyetiJıill 
anlaşma yolları, birçok f• r 
temin etmemiş değildir ;ti 
daha şiddetli tecrübele r. iıll~ 
lar devri bekl iyordu. ./ 

Milletler Cemiye ti etraf ~ 
itimad ve emni~ et havası#;~ 
ğutma.k için ileri sürüleıı ıjıl 
d ialar hu müessrsenio ısl• 
zıın geldiğine dair olnııı.ştP'ııl 
cssesenin bazı büyük de•Jt 1 
elinde alet oldugu söy lene~ 
çük devletlerin hukukunu·d~l 
faa namına orta\·a koonD • 'el_ 
gitgide beklenen te9iri g~1.,,ıi 
ğe baş lamamı') .ı ı·ğil di. ı.ıır 

det böylece devam ettikteP·ı• 
ta.kib eden senel~rin getirdi 
kuat Milletler Cemiyeti i<İP 
çetin imtihan oldu. • 

. 11•' Milletler Cemiyeti ınıs 1;~ 
pılırken U muıni Harbin ga 
sırasında bu ın İ"iaka iş tir9" · ~ ı 
ve bu itibarla Cemiyeti te'''! 

91 
denlerden olan JııponY• · 
Ondan sonra Almany•"'%ı• 
sonra da İtalyanın ayrı . ~ 

.. "! I" B" " k d tet1•1jJI goru c u. Llyu ev 
suretle ayrılması &ıras ııııl• <'•• 
bazı küçük devletlerin -~·dl · 
dikleri görülmüyor degıl ı 

Cenevreden bö~·le dargıP 
lanlar ne istiyor lardı? . , 

. ,ıı ı 
Evvela Milletler Ceı~'·'. ;iıf 

süsünde söyli;veceklerını bP I 
yen, ondan sonra çekilen ... f 

· ıpı<' ~ lar, Cenevredeıı gidt"r gı ;0ı 

esscsenin aleyhinde dah•,..~~ı 
necek hirşey le.a lıp kal '.,.J 

y • 
düşünerek söyliY'Crck .,e ,J•· 
mak ta güçlük ~okmiyorl~ b 
hayet Milletler CenıiY• 1' 
kü hale ı:elmi~ oldu. . ~ ,,,. 

Milletler Cemiyeti ~·~,sl 'ı/ 
kalblerindeki harnretıo deı' 

ğumadığını duyanlar aı ııa' 
Cenevre müess.,,.esi bU ~iJ, 

sut'' , 
halde bulunursa bvlu0. fi~ıi 
lar, Mille tler Cemiyetı ,-/ 

miyecek, yaş ı;vac.ıktır . 6,0 ıı' 
sadık olan bü,v ük, kÜ{~:ııP 11 
dar memleket var<:ı bU0 ·i f' 

di aralarında bu nıüL'5~~,ııl 
landıracakları, ümidi Jıı( 

. t ' ·ııt 
mış ır. . jı•" 

Milletler Ceoıi)' e ti ıı•0 1,~1 r t• J 
re ve Fransadaki ateş.' b'''~ 
larmm öne sürılıik lerı dıJl İ 

fi kir budur. Zaman bU~b ,.JI' 
ra nasıl bir tekamül '"'" 
elbet bu da görıilecek·" Jl ıJf 

AHMED p 
- Gar·b .. Garib .. Garib doğrusu.! ..,,.....,,.. ..... - ........ --..-

İkisi de m3sumivetindcn bahse _ r oıtll 
Sağlık ı ... up . 1 ~ diyor. İkisi de: •İffet Hanımı ben .,,,,., ../ 

Bu kuponun yı geril''., 
öldürmcd;m•• diyor. Şu halde İf_ toplayıp idaremiıe 1~ııı 
fet Hanımın katili b ;r uçüncü şa- kuyucularımıı sof'l .. ,eııııf'..11 
hıs olsa !:(erak.. b · · · ıf •"1' I'"' ' 

F'ın ırıncı sıfl ~aııef."" 
Genç '<adın sustu. rı tarafından mec "'11•" 
Parmağ•ııı•ı arasındakı sigarayı edileceklerdir. .l{u!' Je9' 

unutarak. dalgınlıkla tekror sıga_ giin idarehaııemi«1'1 
ra paket ·ne u zandı . mektediT. 

(Oeoamı var) 
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k Çok lıararetli 
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Gençlik ve genç yıldızlar ... 

için herşey yap- 22s bin k:~~t:uruüzüm 

makta mazur mudur ? 

Jorj Rolen, on ıkı yaşında ıken 
tiyatroya, sinemaya heves ctmis. 
ti. artist olac2ğını söylüyordu. 
Ailesi ise buna hiç ehcmmi.ı·et 
vermiyordu. Zaman geçtı. J orı 
Rolen büyüdü ve mımar yamaklı
ğı yapmıya baılaı:!ı. Nihayet bir 
gün i*ini bırak:ı, Par1'"<! gıtti. 

Maksim Lerinin deliiletile Belvil 

1Garbo gibi, Karo! gibi, Gravfor gibi 
'büyük y ı ldızları takdir ediyor, daima 

kendilerinden bahsediyoruz. Sanda/ya düşkünü sorgu hô.ki-
m inin başına gelenler .. 

ıf' 

l' 

• "•z ~· 1Yet -,,~ 
1 Ilı kar, 0 cı""'en nazikti, selefi_ 

l'!ıı. ~ırıı . t' 
~ d " Soı:g '.5 ıcvaba hazırlanan 

~'fi! ~e ız~ hakınıi büyük bir en-
ıl ~- ıtab iç;nde bulunuyor. 

~ 1~•1 ett1g· 
'lıını daJıa 1 _bu hakimlik sandal

dı, ll.r . bırkaç gün evvel An-
~ rı., ltıoreıı . 

11 b~Ylu ışga! ediyordu. Bu, 
~!'zn 'sert ve asabi bir adam

Unlara karşı çok alice -

f 

• 
nah davranır, birçok ıeslekdaş_ 

!arı gibi ağızlarmdar, söz almak 
için hilelere müracaat etmezdi. 
Mülayemetle ~orguya çekerdi. 
Buna rağmen oir hiç yüzünden 
memuriyetinden istifaya mecbur 
oldu. 

- Maznunu getiriniz .. 

Jaklin Bermören içeri girdi. U
fak tefek, ince, zadf ve utangaç 

Son model b ir şapka 

Ter lekeleri 
Lekeli kuıııaş13rı, bir mislı a -

monyaka üç m:sli su karıştırrarak 
yıkayınız. Renkli kumaşları ba -
zan iki defa ) ık1ınak lazım gelir. 

Parlak kumaş:ar üzerinde leke. 
!eri biraz Eten tozu mahlüıü der. 
hal çıkarır. 

Yaı: lekeleri 
Bunlar gazle veya benzinle çı. 

çarılır. Evvela i.:•kc·nın at taraİı nı, 

sonra Ü!;tünü u~uşlurn1aı. Dağıl

ması için de orLasaıdan başlamalı. 
Sonra 90 derece alkol karıştı:ıl -
mış su . le yıka:n:ı!t. 

İpekli kuma§ıa•ın üz~r- ndeki 
lekeleri çıkarmak için lekenin al
tına ve üstüne ci5 toprağı •erpilir. 
üzerine de b;r bez ve ağır bir şey 
konulur, yirmi dö;·t saat bırakılır. 

Şaraıı lekesi 
Eğer kuma1 ~3.j~lam ise bir müd

det kükürt tüssüsünc tutulur. son. 
ra jeval suyu ıl~ Yıkanır, kurutu
lur. 

Hafı{ kumaşl.ırı, sabunla yıka. 

malı, sanra aın\_'n~·~ıkLl uğu~lur

ınah, daha sonr~ su ile .vık<ıın:.ı:h. 
( Dev•uıı 7 ınci saylarıı.ıaa J 

bir kadın. Avukatı da yanında. 
Zabıt katibının işareti üzerine 
sorgu hakiminin önündeki san -
dalyeye oturdu. Hiıkım; kendisi
ni tanımıyordu ve bu derece gu
zel olduğuna ihtımal vermemişti. 

- Madam, vaL·fe ıktizası siz
den her şeyi doğru söylemenızi ri
ca edeceğim. Çekinı;ıeyiniz, bil
diklerinizi açıkça söyleyiniz. La. 
k uaz meselesi hakkında malüma
tınız nedir? .. 

Genç kadının yüzü kızardı: 

- Doğru söyliyecegime emin 
olabilirsiniz. Fakat ifademi karış
tırırsam beni mazur görünüz ... 

Hakim gülümsedi. Ka!lınm ne. 
zaketine hayran olmuştu. Henüz 
pek gençti ve şübhesiz hile nedir 
bilmiyordu. 
Zabıt katibi kalemini eline aldı, 

ifadesini zabta hazırlandı. 
Maznun anlatmıya başladı: 
- Tahminen aıtı hafta kadar O

luyor. Bir ziyafet tertib etmiştık. 
Davetlilerimiz memleketin ileri 
gelenlerinden miirekkebdi. Şunu 
açıkça söyliyeyim ki kocam, nü
fuzlu kimselerle münasebat tesi
sine çok ehemmiyet verirdi. Se
bebi de rütbesinin terfünde yar
dımlarını temin etmekti. Mahke
me reisi, hattfı Adliye Vekili ot. 
mayı kafasına yerlcştirmişlı. 

Hiıkim, genç kadının kocasına 

karşı derin bir kin besledığini his
setmişti. Hakikakr. eski meslek
daşı terfii rütbe h'stası idi. Sdlü 
kısa kesmek .çin: 

- Asıl vak'aya gelelıın .. 

- Asıl vak'aya mı? .. AndrP'yi 
davetlilerin bır'nin kolları ara -
sında gördüm. Aklım başımd<n 

gitti. Aff Pdersiniz. çünkü koca
mı çok seviyordum. Kusurlarını 

bilmekle beraber kendisine karşı 
büyük bir muh.bh~tim vardı. 

- Halbuki ben nksini ... 
Maznun, muhatabına dikKatle 

baktı. Birkaç gündenberi mPvkuf 
bulunuyordu. Ailesinden 1<inıse 

gelip kendisini yoklamamış, halı. 
rını sormamıştı. Asabiyetle de _ 
vam etti: 

- Göğsünün üzerine sıktı.C:ı ka
dının ismini söylıyecek olsam şa
şarsınız. Şübhesiz kendisini ta _ 
nırsınız. Tanınıasanız da muhak· 
kak ismini ve !5Öhrelini işitmişsi

nizdir. Hem niçin söylemiyey.1' / 
Bu ... 

- Rica ederim. madam .. 
Fakat, Jaklin, rnkibesinin isf'IL 

ni telaffuz etti Z1bıt katıbi yerin
den sıçradı. Bıı kadın, büyük dip. 
lomatlardan bırin;n karısı idi. Ya
şı elliden fazla olmasına rağmen 
şuhluğu ve hoppalığı ile m1ruf 
idi. Yüksek sosyei~de bu kadırın, 
erkeklere kar§ı ol.ın zaafını bi:mi
yen yoktu. 

- Kiıtibiniz, hu k2dın hakkında 
size benden daha ıyi malümat ve_ 
rebilir. Şunu da söyliyeyim ki k o. 
camın kend isıne iltifat göstermesi 
ondan hoşlandığı veya onu s~vdi
ği için değildir. 

J aklin kendini toplamıştı. A r. 
tık sıkılmıyor, serbest söylüyor. · 
du. 

- Eğer o kadını cidden _sevdi
ğine emin olsaydım, şübhesiz ken

disini serbest bırakırdım. Bunun
la üzülmezdim. demek istemiyo

rum. Tabii kalben muztarib o.lur. 
dum. Buna ragmen; çekilir, g; _ 
derdim. Fakatğ oaadetimizi bir 
•rütbe• ye deqiştiğini, rütb~sinin 

artması hususund1 yardımını te
min için bu ellilik kadına ilt•fat 
ve muhabbet göstPrdiğini göı ün_ 

ce çileden çıktıl"ı. Onu. can da -
marından vurar.>k intikam alınıya 

k~rar verdim. :Sunun ıçin. uzun 

boylu dü~üncmezdım. Onu, hcr-
(De vamı 7 inci sa y faııı ı ı da) 

Üzün1 ve inciı· mahsulleri üze
rine yapı!makt'l olan alivre satış. 1 

!arı bu gün1crci~ Ege nnntakasın

da büyük bir inkişaf göstermege 

başlamıştıc·. Fiatlar Almanyada 

ve İngilt~:·ede hemen ayni dere. 

ceyi muhafaza etmekte, dokuz ve 

on numara üzerıre hararetli mua
meleler yapılmaktadır. 

İzmird'! büyük bir ihracat mü

essesesi dün bır İngil:z firması ile 

225,000 kutuluk lıır kuru üzüm 

anlaş-ma::;ı yapm1ştır. Bu üzümler • 

Eylül, ilk ve ikinci teşrin teslımi

dir. Üzüm kurumu da bazı ınuhiın 

firmalarla temasa halindedir. Bıı 

günlerde iızüm ve incir üzerine 

büyük m,ıamel~lerhı tescil ettırı' , 
leceği kuvvcth• ümid edilıyor. 

Alivre satışların in3ci.şafında 

Tür ki(v·e - AlDtanya tıcaret ınua

hedesi müzakerelerinin büyük te. 
siri olmt11;tur. 

----<>--

Velie/endi 
At 
Yarışları 

Bugün 1 inci müsaba
kalar başladı 

Islah encümeni tarafından tertıp 

ve Vilayet baytar müdüriyctıncc 

her sene Velıefendi koşı.: mailin. 

de yapılmakta olan yazlık al ko. 

şularına bu sen" de devam edile
cektir. 

Yarışların birine •i bugün saat 
3 de b•şlamışt ır 

Koşulara bu sene dığer se:-;elcre 
n•zaran daha rağbet old,ığu ve 

bu sene bahsi miişt(·rek !.erin daim 

hararetli olacağı aııla;-ılmaktadır. 

Sahava bu sene yt·ni ko[u atları 

da yarışlara d'onil edilınektedır. 

Bugün yapılmakta olan beş ko_ 

şudan birinci ko~u''" 1. ikinci ko. 

şuya 5 üçüncü ko>,•l' a 9, Dördün. 

cü Har.di kap irnsusun 1 7, beşinci 

handikap ko~usun.ı 6 olmak üzere 

cem'an 28 at koşuya iştirak et.. 
mektedi r . 

tiyatrosuna girdı. Bu tıyatroda 
•Ekmekç kadın> ayarında dram
lar oynuyorlardı. Jorj Rolen cBa. 
ba Lombar. pyi>sind<:' ilk di>fa o. 
larak sahneye çıktı 

Jorj Rolen bundan bahseder. 
ken: 
Kardeşimle münakaşa eltığim 

sırada ıslıkla 1<ar~ı'andını. Fakat, 
·sonra yere diz çöküp tc af talep 
ettiğim zaman gösterdiğim tabi. 

ilik halkın hoşuna gitti, ~iddtle 

alkışlandım. 

Diyor. sordum: 
- Ya sonraları? .. 
- •Sıkıntılı z3manlar., sonra 

cAras'ın yabancısı" cRomeoJuL 
yet• ·Düşes asalığ1> piyeslerinde 
mühim roller nldım. ve muvaffak 
oldum. 

- Sinemaya hangi filmle başla
dınız? .. 

- P at dö Mu~ ve sonra •Dün.. 
yanın en güzel k ızı• filmi ile, 
Şımdi •oltimatom • filmini çevirL 
yorum. Bitirmek üzereyiz ... 

- Başka tasH·vurlarınız var 
mı? .. 

- Hayır! Şimdı!.k radyoda ça
lışıyorum. Paris r•dyo5unda •EkL 
paj• ı söyliyece~;m, VakLniz mü
saidse dinlemenizi tavsiye ederim. 

- Mösyö, artısı olmak istıyo-
rum. 

- Peki, bana hır ŞPy nakledıntz~ 
- Ezbere bir şey bilmiyorum. 
- O halde bild ğıniz bir piyesin 

bir parçasını nakl~diniz. 

Sivilya Batay 

- Yanımda bir piyes yok. 
- PekalL. Gazeteyi alınız, şu 

Biraz da yeni yetişen, yetişmeye çalışan gen~ 
san'atkarlardan bahsedelim. Bunları unutmak. 

teşci etmemek haksızlık almaz mı? •.• 

•Kuyumcu Dürao• !ilminde büyük bir muvaffakiyet göst...-, 
alin !ara mazhar olan sevimli yıldız Blanş l\lontel 

•Kuyumcu Düran., Leopol Mar:ıen'in bir piyesinden alınmıştır 

Mevzuu şudur: 

Dür an; şuh, hoppa, ve son derece hercai meşreb bir gene kadınla 

karısını aldatıyor ve ayrılmak istiyor. Kendisi kırk beş yaşmd& Kacısı 

da çok hassas, çok t&tlı bir kadın ... Netice: Kocasını rakibinin elinden 
alıyoı· saadetini muhafaza ediyor. 

• 
makaleyi ·okuyunuz ... 

Bu sahne, döıt sene evvel, •On 
beşler kumpanyası• müdürü ile 
S ilviya Batay arasında geçti. ve 

SilviıYa angaje oldu. Ve ilk defa 
olarak cTayyarci Ademai• n .. 

• • 
minde görüldü. 

- Artist olmak ner eden akit.. 
ruza geldi? ... 

- Pe k iyi bilmiyorum. Hevesim 
yoktu. Bununla beraber mektebe 
devam ediyordum. 

Daima gülümsemeli mi?., 
iyilik yap~aktan hoşlanan adam 
mes'ud olmanın çaresini bulmuş .. 

Karısına güler yüz gösfermiyen 
bir adamın başına gelenler 

Hayatını, insanların saadetini te. 
min etmek çarcler;ni bulmıya has. 
reden birinin neşrettiği bi r kitab 
tesadüfen elime geçti, merakla o. 
k udum. 

Bu ha.vtrsevf'f adnm, üçyüz sa. 
hifelik es~rinde saadclın sırların

dan, zevklerınde.1 bahsediyor, s0n. 
ra mes'ud olmak için bırçcık for_ 
müller tavsiye ediyor. 

Bu eser Ameri ka mekteblerinir. 
programl!;a da kabul edılmiş. sa. · 
adetin s ı rlarını böyle kitabdan öğ. 

renen Amerıkalı talebeler her hal. 
de mes'ud olsalar gerek .. 

Mösyö Dol Karneci hayatta mu 
vaffak olmak için çok dost kazan. 
mav ı tavsiye ediyor. 

Saadetimizin, dostlarımızın çok_ 
!uğuna v~ azlığın~ bağlı olduğunu 

söylüyor: •Bir hafta müddetle her 
saat, n1uhitinizdc bulunanlardan 
birisine gülünıseyini'.~, sonra bu .. 
nun neticç•s'.ni alınız, bana söy .. 
leyiniz. » 

Oivor. Herkese güler yüz gös. 
term~k gülümsemek fena bir adet 
d<'ğıl. İns~n b•r fayda glirmezse de 1 zarar da elmez. (Devamı ' ıncı ""lıilede ) 

Gabi Silviya 

- Niçin? .. 
- Çünkü mektebe gitmek ıçın 

Lüksenburgtan geçiyordum. Evde 
kapalı oturmak~an ağaçların göL 
geleri altından geçmek daha ho_ 
şuma gidiyordu. 

Sılviya; taY"ı arcci Adcmaı'den 
sonra Roz, Janı "" Mosyc Lanjin 
cinayeti filimlerini cevirdi. tiyat_ 
roda Fransi dö Kruase'nin pelikan 
piyesini oynadı. Sonr> J ak Feydo, 
•Seyahat adamları" filminde e n 
büyük rolü kendisi ne verdi. 

Yakında, Alis F·eld ve Tomi 
Burd el'le yeni bir füm çevirecek. 
Sonra da cKarita La ter' .filminde 
mühim bir rol aiacak .... 

Çıtı pıtı, mı~,0·1, sevimli bir 
P ar is kızı... İht; mal Kahor'de, ve 
ya D uede doğmuştur. Doğrusunu 
isterseniz bunu sormak aklıma 
gelmedi. 

Kendisini ilk defa, Viktor Hügo 
caddes:nde bir pasıacıda gördüm. 
Beraber çay içitiğim profesör 
Raynıon.un başına gelmisli. 

(Devamı ' ıncı sahifede) 



1 k~•iad vekilinin dünk .. ~~·:r • Erzincan BUyOk Son Paris müzakereleri umumi bir Türkiye 
Bir basın kooperatıfı Erzu~um Şef 14 1 Maarif 

kurulacak Demıryo u Dün yatla bir gezinti 1 vrupa an 8!~~~~in edecek Hayatı 
Erzıncan, demiryoluna Cum - t imanın _ı:kib ed.e:eği muhakkak görülüyor. Bu üçüzlü anlaşma bilhassa Cenevre 23 - Yed.ncı lıf 

KAfiıd •ıkıntısısuı önüne geçllmek Uzere 
tedbirler alınıyor 

İktısad Vekili di.ln Basın B.r _ ı 
liği e uğramıj ve b·r ge!etec:Jik 
kooper~Jfi kurulması etrafında 

gazetecilerle sam mi bir hasbihal. 
de bıılumnuştur. B;,: araıt. bilbas_ 
sa flaiıd bııhram üzcinde durul. 
muş Vekil tedkk1rri netice•inde 
bir kB.iıd Slkın.tısı m<ivcud oldu.. 
ğunu her şeydm önce bu işin kö. 
Jran.deıt halledfüne>r !lı.ım oldu _ 

ğunu aıılatmış ve d~mi~tir ki· 
•- Bunun için de g1?eteler a. 

rwııda, malı.em~ ihtıyocını bir el. 
den idare edrbilmek i.;in bir koo. 
Jl'!l'atif kurmanın, en pratik hal 
çaresi olduğu n:rt'cesine vardım; 

Böyle bı.r kooperatif, sıkıntJyı 

ortadan kaldırabilecektir. Ayni za. 
manda, di&er her "rlü. ihtıy2çfar 
için de bu .kooper.ıti1 idarecileri 
bir müt#hassıs heyet vaz:fesı gö. 
:reb.L:ttekier ve V .,ıra:etle yapı • 
lan temaslar dağ.ı?ti.k bir şekilden 
kurt;mlmış olacaktır.> 

1\.J.atbuat mü.mesırJ:nin bilhassa 
bu kooperatifi ·nanse edebilm.'.< 
belki. de ~ülat doğuracaktır. 

Bu itibar la mali n:ı.uesı;eseleriı"ı' :z.. 
de birin.in elini'! bu işı wreı:e; ih.. 
ti.yaçları bu sureUe k3rŞı!ama' ta 
miimkiirıdilı kanaatind yim. 

Diye vaki itirazın'l da Vek'.! ı'.e. 
:ıxt.ştir ki; 

·- .ek 

gü 

(5 inci abife:mizıla devam) 
"3,900 metre irtifaoıda• fl.m; 

hakkında görüşüyordJ. 

Gabi7 geıı.ş bahriye yakalı n:Jvi 
f1stanı ile küçük tir mektepli kıza 
benziyordu. 

On beş gün sonra, Ettl\'ar ti ·af. 
roıımıda sahl>eye çıkır. Çok :ıl><ı -
landı Şimdi ilk filmin! ~ €V;r•cek. 

da doı. mttVaffak olaca~ • -
hsi2dir. İşt.e istilı:b.:ıUn yıldı21:::rın. 
Qat' biz~ --

Daima 
Gülümsemeli mi?! 

(5 iııci sahifeclen le.-nm) J 

GülÜin.'.lem<ik deyince ha'ırırna 
İskandinavyalı bir dipiomatın esk" 
Fransız Cumhur başkanı Pu~u 
ka.re'ye .öyl"d ği. şu sözler haı 
ma geldi: 

- Sız Fransızlar çoi< ı:eu -
ket göste:rirs:niz. Selaw veriri<en 
~apkanızı çıkarırken güiüms • - • 
niz. İki !.ınıdık karşılaştı mı r. u -
laka gülıl.mseder. Ellerim s: . -
ken hal v<ı h1tl!' sorarkeıı dek r.ı . 
Niçin? .. > 

Mösyö Puımkare'n.n verd• ğ. ct
,·abı bilmivorum. Fakat herha'de 
muhatabına haı< verm ş olırası ge. 
rektJ'. Çünkii Fransızlar, erk~ği 

de kadı ı da lün'Jllu ve lüzum.. 
suz gül. kten hoşlanırlar 

Môs ·o Karn~c ın eserın : oku:. 
yanlardaıı bı~L<ı kcnd•s'ne bir 
mektub göndP"mtş· 

•Ün sek /. sened Y n enıyim. 

Nevyoc «ı sanallık . apıyorum.. 
Bu mü<l::f zarfında hnıııa he • 
men hıç giiJEr yüz gösteTJr. dim.. 
Dünyanın en nef .z,. P"n son:ı:ırt. 

gan adan· idim. 
•Sizin tavs ·en ı üzer e gü -

lüm5t'ltle? teerillıe e:m ye karar 
verdim. s~bah cym kah,-altı sof. 
ra,. a ot.ınınea nezak~t!e karımı 
seliimlad. : cl3Gn.Jllr, ~vg.lim .• 
dedım ve gü1 üm~ır . s;ı §3 ıra. 

cağını söylem ,niz . Halbuk:ı o 
dondu, ka1dı ... > 

Tecrübenin ne1icestr.e bakınız: 
•Şi di apartmıandan çt ar en 

kapcıyı ı; •l•ıım verrlt: seLimlı -
yoru~ Tramvay \:!ilet isine gü -

Jöms.yor·w b rt •m. muayrne e. 
den ko~·ro .. ı gülu -u.~·o:-cıın. Bu 

yen1 ustı hrıvc.. n,~ altüst etti .. ,, 

1 

almak .çin icab eden sermay,, mev. 
cuddur. Bu serm;;y..ı ile bu iş çev. 
rıiebilir • 

Bundan sonra gazete kağıdları _ 
na me112U mnafiyet miktarının art. 
tırılma:;ı lazım getdiğin~. çünkü 
kağıd sarfryatının mütemadiyen 
arttığı. rakamları ıstinad edilerek 
Vekile anlatılmrıtır. 

Bu görüşmeler neticesinde, ku. 
rulacak kooperatifin, esas muka _ 
velesıni hazırlamalı: üzere İktısad 
Vekfilet<nde bir komisyonun top. 
lanmasına kar ,;af ı-erilmiştir. 

Dünkü toplantıd1, İktısad Ve. 
kfileti müsteşar vek'h Hüsnü Ya. 
man, Türkofis asbaşkanı Nihat 
Odabaşıoğ u ve Vah ve Belediye 
Reisi Muhiddin Üstündağ da bu. 
Iunmuşlardır. 

Görü melerden so!'.l.ra toplantıda 
hazır bulunanlar bufede ağırlan _ 
mı.şiardır. 

Vekil •S11S• da 
İktısad V kık Şakir Kesebir, Ba. 

sın Kurumıı merkezindeki toplan. 
tıdan sonra, Almanyadan yeni ge. 
len Sus gemisini ziyaret etmiştir. 

Velril, vapuru b1ştan aşağı geı. 
J?LŞ, alakadarlardan izahat almı~
tır. Şakir Kesebir, bilhassa Jc.ı _ 
manda :yerind\! k:.?ndis~ne vei'.ilc~ 
izahatı yakından dinlem; ·, vapu. 
run son teknik terakkilerı ihth-a 
eden cihazları üzer:nd~k, tecrü 
beleri alaka ile takib etmiştir. 

areşa n 
lznıirdeki 
Teftişleri 

Büyük Erb.:inıharbıye Reisi 
Mareşal Fevzı Çakmak dıin İz • 
mırde Bayrakfı v&puril körfez. 
de b:r cevelan. y:.ptıktan sonra 
öğle üzeri Urla iskelesine çıkarak 
ocadan otom<ıbill Çeşm _ ka
dar gitm~ ve ak am üzeri İzmire 
dfuımi' tür. 

Pazıartesıy kad İzmırde ka _ 
lacak olan Mareş~I. Kütahya üze. 
rinden Ankaraya dönecektir 

Mareşal, bugün Bornovad.ı as
keri kampta buluPan lise talebe. 
lerini de tefti~ edeceklerdır. 

Mareşal dün .-yn zamanda İz. 
mirdeki bütün <.keri tesısat kış-
la ve müesoesatı da 
teft:. etmektedır. 

birer bir"" 

Balkan demi~yolları 
Konferans. kapand! 

Balkan dernıı Ot•an konferansı 
dün mesaisıni bitrnnişil:. S.:ıfya • 
da yapılan topl.ıntıl::mııı d vann 
mahiyetinde olan •eh riıı:ı: zdili 

toplan•ılardan Balknn dem;ryol _ 
larında seyri sc:ri vı~ mü.şterek 

nakliyat ,.~ of taıfe ler. nin 

tanzim üze-ı·"nde 

reyan etm.ştir. 
nlüzakere1~r ce-

Dün son defa b2ğaj t:ırifes•nin 
son şek! münkn•e mevzuu ol _ 
mu ve bıırt.n ü7. ı· nde de &n:aş. 
ma vukua gelm4tır. 

Tar•feyn son ciefa murahhaslara 
yapılan projeleri hükümetlerine 
bildireceklerdir. Eu tarifeler tas. 
vib edıldikten soma mrriyet mev. 
kiine g:recektir. ----
Ç0cukların kurduğu 

bir çete 
İzmırde Çeşmeııın Alaçatı na. 

hiycsınde 13 yaşında Muharrem, 
14 ~aşında Kazım, 15 yaşında 

M sa aralarında bir çete kurmuş
lar ,.e ilk iş olarak ta Bayan Ül. 

fete aıd hır ev· tepeden tırn~ğa 

kadar soymuşiardır. Küçük hır. 

sızlar çaldıklan esyaları pazarda 

satarken yakı:. a rnışlar 

ycy verilrn ,ı rdir. 
ve a..:lli-

Mek.u'l • !!'bin , k.ıı-. , 6 c.rün. --------------
de gulcı • .mu ııc rn- dig koca
sın n böy .c b •den re gıı' u mse -

m<'.ı;e ba~'.ıdığ; ı g' ·ünce ciunup 
ka1makta haklıdır. B : tç·ıer de, 
kontrol memurları da öyle .. 

Bund 'l, gu um•Lmc <rleylı·nd~ 

• 

old ... ;...mıı za .. _. tm~ ınız. !{arısına 

buyuk \'e ufak hizmetlerde bu~u
na~'ara gillü~sıyerel: teşekkürü 

an.a .. ım. i;-akn-;, lüzumlu ve lüzüm_ 

suz gü•iimsemcnir saadt.n; nasıl 
tm n edrceğinı aıılıyamıvorum. 

huriyet bayramında kavuşacak - yap 1 rar hava sıLilıları ıçın olacaktır. milel tedrisat konfornl151. 

tır. Reisicumhur Atatürk, diin Bu hususta Almanyarun Londra sefiri Dirksen ile Çembe.rlayn ara- ]erdeki celselerini eski 
1 

Her gün vasat! 5ekiz yüz metre 
1 

sında ihzari temaslar yapılm><-tır. mekteblerde oku•uJpıaS" rıı 
d.. d · öğ eden c\•vel Savarona yatilc ·• oşenen emıryolu, bu vilayeti - İyi mah'.ımat alan mehafilde işaret olunduğuna göre Çemberlayn kltabarına ve ilk mektcb 
mızin ekonomik kalkınmasını te. Floryaya gitmiş ve f'lorya sa. A ııı 

hillerinde bir cevelan yapmış- lmanyanın tek1ifinde lamamile mutabık kalmıştır. menlerine verilen rııaaj 
min edecek ve transit suretile Er. . Hava kuvvetl~rini cins itibarile tahdid etmek meselesi Berl'inde, ]erine tahsis etmiş bıı10" 

· d , fır. Banyo yapmak için Flor - lrf 
zıncan an geçen .rnsaplık hayvan- yada lnılanan •_ok kalabalık bir Ingiliz elçisi Hendersonla da görüşülmüştür. Bugün tedkik edilmekte Eski lisanların okulu 
ların daha çabuk ve bol miktarda ' ı r ·· ırl hail< kütlesi. Atatürkü coşkun ° an P ana gore: . selesinde Türkiy1 b~~"· ~ 
orta ,.e garbi Anadol'Uya gelme - tezahüratla. kar ıl tu 1- Tayyarelerın ve toplann sayısı ve kuvvet dereceleri tahdid konferans ikinci reısı prtl _ 
sini kolaylaştıraraktır. Yurdun ş aınış · d·ı 'rts' Savarona yatı akşam üzeri e ı ecek. yan Afet, :yük;ek ıca 
en bol ve iyi meyva yetişen bu Boğaza dönmüş' ve Büyük. de. 2- Bir üçüncü devlet anlaşmadaki tahdidatı aşacak olursa mua. tince ve eski yunancad

3
1 

mıntakası demiryoluna kavuş _ h d · · ı ı Eti S · k Mısı• reye kadar gitmiştir. Sahilde 1 e eyı ımza amış o anlar da hükümiaoden kendilerini iıri görecekler(ir. , iımer, es i 
makla civar vilayetlerin de ticari btılunan binlcrcc halk Bt.iyük .Diğer taraftan hava anlaşması yapıldıktan sonra İngiliz Başvekili li.sanlar_ının da okutulın_ d~-~ 
faaliyetini artıracaktır. l ı Şefi şiddetle alk..,lamışl~·dır. aynı zaman.da umumi bir Avrupa anlaşaması çerçevesi içinde bazı müs. lıf et_ mış ve. bu_ ma '"' "" 
Diğer taraftan Erzincan • Erzu. i~========··===~===:i B ıa,.,. 

1

• 'ternlekelımn Almanyaya iade edilebileceğini de söylediği iddia edil- takrır vermıştır. ıı . s: 
rum hattının Cumhuriyetin 16 mektedir. ferans heyeti umuını)e . 

ıncı yıldönümüne kadar yetişti.. u 1 usun y • • • dan tasvib edilerek hilk ~ 
rilmesine çalışıfmaktsdır. 548 .ki- a ZISJ tevdi edilecek I:onf~t ars 
lometre uzunluğ,ındaki Sıvas • İNGİLTERE ÇEK 1'.iESELESİNİN HALLİNE TAVASSUT EDECEK rasına alınmıştır. 0 
Erzurum demiryolu üzerinde y h d" • Bertin 24 (A.A.) - D:rksen'in madığına dair Prağ'dan alınmış o. Profesör Bavar ı\fe• 
W.900 metre uzunluğunda 131 tü- a u 1 erı Çemberlayn ile yapmış olduğu lan haberlere Çemberlayniu naza. toplantıda da . mckteb 
ne! bulunmaktad,r. d · görüşme münasebetlerile salahi • rı dikkatini celbetmiş olduğu be. meselesi müzakere e 

Dokto,Jar 
Halkevlerinde 
Çalışacaklar 
Sıhhye Vekiıletı, ViJayete gön. 

derdiği bır tezkered~ Halkevleri... 
nin sosyal yardım kolları tarafın.. 
dan açılan mu3yeııe yerlerinde 
Sihhiye Vekale•ine bağlı dok:or. 
ları.n da çalışnılilannın muvafık 
görüldüğünü tfldirmiştim. Buna 
nazaran hükumet taboblerile res. 
mi mü.esseselerd'! ve mkan olur. 
sa buse.si. müesseselerde vazüe ifa 
eden doktorlar, hait.ının muayyen 1 
günlerinde bur:ıJard ı hastalara ba. 
kacaklardır. Bundan maada yine 
ayn. kolların te<tib ett!!<leri köy 
tedktl<lerine de h'.!kilmrt doktor. 
!arı İitirak ederelr. kövlerd~ has. 
taları muayene edeck ve kendi _ 
lerine sağlık öğü<llerı veıılecektir. 
Bundan başka Halkevlerı sosyal 
yardım knlarıln;ı fakir kiı)•lülere 
tevzi edimek fuere kafi ın.Jctarda 
ilaç verilecektir 

Teskl·n etf ,. yet tar bir memb~. bir nota n<>şret. yan edilmektedir. cuklarm tar!h !<ttabl~ 
miştir. Bu notoda Alman sefirfnın Notada Çemb.,rlayn'in İngilte.. ğe.r memleketlerın ıa 

renin Prağ hükümet! üzerinde te. kında yanlış filc'rl,r al 
B'.rkaç gündenberi hiç yoktan 

bir de Yahudi meselesi çıktı. Hi
kaye malünı: Şe..'1rimizde oturan 
Yahudi vatanda~larırmz<Lan bir 
kısmı, resmi günlerde Türk bay. 
rağile beraber Alman bayrağı çele 
tiği cihetle Tok1t'ıyan oteline git. 
mez olmuşlar. Bunların kanaatin
ce gameli haç bulunan Alman 
bayrağı asılı olan yere Ya -
hudi giremez. Çünkü Hitleıin 

idaresi altındakı yerlerde böyle 
yapılıyor. Üstelik Alman firma_ 
!arının memleketimizdi' Yahudi 

mezuniyeti müna•ilıetile ve<fa et. 
meden evvel B Çenberlayn': ziya. sir icra etmeğe mütemayil bulllll- milletler arasında an1*t' 

duğu suretinde cevab vermiş ol. laylaştırmak iç·n bU ~ 
ret etmiş ve Alman İngiliz müna. 
sebatının heyeti mecmuası hak. 

duğu ilave edilmektedir. ]arın bitaraf olması~l 
Notada, netice olarak, şöyle de. mesini ileri sürmüş \ 

kında ceryan etmi§ ol,m bu müza_ 
kere esnasında Dirkscn'in Çekos.

1 
lovak hükünıet;nin Südetl.i'rin 
mütalebatını is'afa mütrmcrvil ol-

nilmektedir: konferans reisi ve b~. 
İki taraftan hi' biri nıüsbet her haslar tarafındn taS'"'ıır 

hangi bir teklif veya telkinde bu. 1ir. Fakat bu müh•m l" 
lunmuŞ değildir. esasen altı sened nbe

1
" 

olan mümessiller' değiştiriliyor. 
Binaenaleyh bu hareketlerden 

müteessir olan bir kısım Musev'-

Uzak Şa.rk ihtilafı 
(!Sirinci sahireden denmı 

\ üssülhareketi Port • Artur ve Dciiren limanlarını ih!h:: eden Kvantung 
yarılll.'.ldas"lllrle bulunan Asya karasına mahsus Japon ordusunun Çin 
harekat $alu;sında bulunmıyan kuvvetlerim ve muavin Mançu ve Koreli 
fırkalarını; Krzılnrdunun hudud boyunda mevzi alan kuvvetlerine karşı 

]er izzeti nefislerını çiğniye ek talışid eylemesi demektir. 
bu bayrağı ta;; :·0 n yere girme - B;r Rus • Japon harbınin Japonyanın Avrupada mütteiikleTi bu-
meyi tercih ediyorlar. lunması hasi!bile bütün dünyaya sirayet eylemesinden endişe edilmek.. 

Cumhuriyet l(azetcsi bunu doğ. tedir. Bu itib~rla ehemmiyet ve nezaketini muhafaza eden vaziyet dik· 
bulmadı. Türkiytdeki Yahudi!e • katle takib olunmaktadır. 
rin bir ekalliyet olmay·p Türk ~=============================== 

olduklarını, Türklerle Al!nanlar Surı·yelı·ıerı·n bı·r kısım 
arasında da dostiuk bulunduğunu 
ileri sürerek Yahudilere birkaç 

gün hücum etti. halkı tu·· rklerı· mı· ı· stı·yor Biz, dünkü 3~y;mızda Musevi 
vatandaşlarımızın, aleyhler'ndeki 
neşriyattan çok müteessir olduk
larını, alakadar makamlara mü_ 

milel fikri te~rik ın&, 
me~gul olduğu için b~c 
gale dvam etmesi ınıı' 
müştür. 

Konferansın !I!< ok01 

le.rine verilen maa~lD~ f~ 
tahsis ettiği celseye ı"" 
fet riyaset etmistir. . 

~eL· 
Muh~elif menılckcl· d 

arif hareketleri hakk111 

umumi müzakerc!erc ~ 
birkaç celsesini işgal ~( 
murahhasımız Rayan (il 
zakereler esnasındl rrı ıl 
mizdeki maarif harel<~t 
fassal bir raporla izalı ''. 

MJtec1v:z co~~;k 
H3kkında tev~if 
Kararı v;:Hdi 

Geçenlerde B0şiktaşta oturan 
14 yaşında Eyüb Sabri ~ocuk ta _ 
rafından iecavüz2 uğrıyan 13 ya. 
şında Hediye kız:ıı. :>apılan mua. 
yenesi sonunda bikr;nı.n izDle e. 
dildiği an.aşılrnıstır. 

~ racaat ederek bu neşriyattan şi... 

1 kayet etmeğe karar verdiklerini 
ı blok halinde bir grev mevzuu 
ı bahsolmadığını, kendilerinin Tü:k 
~ olup hiçbir ayrılık gözetmeksizin 
1 memlehtin her davasile alakadar 

Antakya 24 (Hususi)- Kayıd 

muamelesi büyük bir intizam i.. 

çlnde ve hızla devam ediyor. 
Her büroda 200, 250 müntahib 

kaydolunuyor. 

Halk şanlı Türk bayrağının göl. 
gesi ve kahraman Türk erlerinin 
himayesi altında ve hür bir hava 

taraftarı olarak Şamda çıkan Ed. 
diiaa gazetesi, Tüı-lriye lehindeki 
neşriyatı dolayısilc bir ay müd • 
detle tatil edilmişti. Bn tatil müd
detinden sonra •Eddifaa• daha 
büyük hacimde olarak yeniden in. 
tişara başlam"ilır. 

Profesör bu ra~. 
genr;lik kursları iJ!<, o (.1 

tedrisatımız hakkında.~ 
ihsai malümat Vt'rdıııt' 
yüksek tedrisat _ ı;ıı 

Büyük Şefimiz At~t/ 
!erile doğu, batı ve. i 
mak üzere TürkiveıııP ·' . ·t'~ 
kültür mıntakasını a) ı!" 
rinci mıntakayı i~tanbO C 
sites, ikincisini Ankar•~ 
tesi teşkil ettiğini. şzr -ı 
için de Vanda teşkil~~ 
versitenin kültıir ıner ~,< 
ğını bildirmiş v~ ınesl•1 
sahalardaki çalışrrıa1"1° E. üb Sabri. çocuk, sorgu lıiı.k.im. 

1.ginde sorgusu sonunda tevkif 
olunmuştur. Va,Jyeti. e,·veLl. cHe. 
diy ile güreş ediyOTdck şeklın.. 

de tevil etmek i.;~iyen <ücük mü
tecaviz, bi15har~ : raf etmiştir. 

Orta oku./ 
Muallim11iği 
Oı ta mekteb Ul°'' E.ir.uı:;ı tçın 

Ünivers:tede 1 °yliı'df' d~ hır im
tihan yapilac~ktı;. İm~i:knlaı:. 
edebi-vat, tarih, caiırc.fy;•, fa;k, 
kımya. lisan ve .o'J! !) ' !imlerin. 
oiacaktı:r. İmtih:ıa.:> girmt!k üzere 
bu zümrelerden birine talib olan 
lise ve muallim mektebi me::.un _ 
!arının bu ayın sonuna kadar Ma. 
arif Vekaletin,; miiracaat etmeleri 
lazımdır. 

Bu yılın 
Gezme rekoru 

(Birinci sahifeden devam) 
dereecler göre ,arptığı gibi öğleye 
doğru hararet düne nazaran biraz 
daha yükselmiştri. 

insin iki gündenlıcn adeta oldu. 
ğu yerde terlemektedir. Bılhassa 
öğle üzeri sokakta yürümek adeta 
müşkül bir hal almıştır. Dün ol. 

duğu gibi bugün de plajlara giden. 
ler pek çoktur. Den'lebilir ki haL 
kın plajlara koşuşması itibarile 
bugün, bu -yılkl pazarlar arasında 
rökor kırmıştır. 

Diğer taraftan on binlerce ha'~ 
da ta sabah erkenden sokakları 
dökülmüşler, her biri ~ehrin b. • 
tarafmdak• mesire yerlerbe gıL 
meğe koyulmusl rdır. Vapurla•, 
Trenler, tram,·ayl2r adam a!m:•·;ı_ 
cak derecede hınc.ıhınç douduI. 

bulunduklannı ileri sürdüklerini 
yazmıştık. 

Bu sabah Anka:rada çıkan Ulus 
refikimiz de • Vatıındaşhk huzu
ru• başlığ1 altınJa ve iki yıldız 
imzalı şu fıkrayı neşretmiştir: 

•Peki, şimdi ne y«psınlar, Mu_ 
sevi vatandaşlar Almanya'.!aki 
Yahudi aleyhbr'ığile h ssen ve 
fikren asla mün"~~bctlcri olma _ 
dıklarını anlatmak için, Medoviç 
otelme abone mi olsunlar? Al • 
manlar bizim yakm dostlarımız. 

Yahudiler de haklarında •ckalli. 
yet• tabirinin bile kullanılmasını 
istemiyen vatand?Şlarımızdır. Du. 
rup dururken. ne dost Almanya 
devletini, ne de on binlerce ya • 
tandaşı rahatsı• edecek neşrivata 
ne lüzum var? Toir vatandaş için 
en büyü!< buı:w·•uzluk bu gibi 
manevi tazyiklerdir. 

Hiçbir kulübde, hiçb;.r s!nagok. 
ta. hiçbir havrada Türkiye Muse. 
vilerinin herhangi siyasi bir teza_ 
hür yaptıklarını görüyor muyuz? 
Yahud herhangi bir müesseseyi sL 
yasi vasıta olarak kullanıyorlar 

mı? Mesele buradadır. Türk.:ye, 
kendi iç'nde ekalliyet davası iztı. 
rabı olmı;·an vatandaşların hak _ 
!arını, hürriyetledni ve vazifele. 
rini tanıyarak müsterih bir hayac 
süren nadir memleketlerdendir ve 
yalnız vazifelerinin icablarından 
mesuldürler 

Herhangi bir ekalliyetn. her • 
hangi bir maköadla toplu ve mü. 
tecan·s ve mem!eket m~nfaatleri 
aleyhine olan harcketl~rile meş _ 
gul olmak i~in ot l \•e lokanta -
!ardan gayri bir mevzu mesela 
neşredilmi~ bir e~. toplantı, hu. 
!asa hak;katen harkesi '.kna ede. 
cek iıraz bulmak lazımdır. 

Ne Musevikr tarafından ve .. 
ne de Musevila·c karşı: Çünkü 
her ılrisi de ilk hııl ınaıldeşidir! 

Kemalizm rei mı vatanda•ları • 

içinde se\·İne sevine reylerini is
timal ediyor. ı Ana Kraliçe 

Beyrut 24 (U.ısusi) - Suriye 1 M 11 

Başvekili bu ayın sonlarına doğ. arı• gomu"ldu'" 
rn Şamdan har~.l<el edecek ve AD. 

br. ~ 
Başmurahha:;unız ra 

nunda Büyük Scf•"'~ı 
ı};i"' 

rında işaret bu ·ıırd" kara yolile Parisc gidecektir. 

Cemil l\1a:rdaın Pariste 20 giin 
kadar kalacaktır. Bu müddet zar-
fmda Fr:ıma ile Suriye ve Suri. 

ye ile Tii.rkiye arasındaki muallak 

meselelerin de halledilmesi için 

birer teşekkül hnlunacaj;'l tahmin 
ediliyor. 

Ancak Suriyeliler, son günlerde 
Haleb ve civarındaki vaziyet ten 
kuşkulannuya başladılar. 

Hataya Tiirk ordusu girdikten 
sonra Ilaleb, llıınıus ve civan 
halkı Türkiye lehine büyük teza. 
lıürat yapıyor, Türklere ve Türk 
ricaline karşı derin bir sempati 
gösteriyor. 

Bu hal Şam hiikiımetini epey•~ 
düşündürüyor. Hükiımet Paris 
müliikatlarında her şeyi açıksa 

görüşüp hallctmire karar vermiş

tir. 
Diğer tara.!tan Türk dostluğu 

nın yalnız maddi değil mane\"İ hu. 
zurlarını da miidafaa eden d:sip. 
linler koymuştur. Onlar:: hürmet 
etmekliğimiz dalıa doğru olmaz 
mı? Durup ıl.ururken mesele icad 
etmeden de mükemmel surette ga. 
zetecilik yapılabilir.• 
Şehrimiz Yahudiler: bu n('ş. 

riyattan çok memnun olmuş. 
]ardır. Museviler bu vazıt-·et 

karşısında hüküınete müra -
caate lüzum ka!madığını. bu neş.. 
riyatın CumhuriyPt.? kafi bir ce
vab olacağını düşünmekted'rkr. 
Maamafih Ulusıın bugünld\ nüs -
haları gelip okunduktnn sonra bu 
husustaki düşünceleri vuzuh kes. 
bederektir . 

Bugün dost ve müttefik Ro • 
manyada Majeste Romanya Kra
lının annesi KraJi~c Marinin de. 
fin merasimi yapılıyor. 

Bütün Türk miJJeti, kardeş Ro. 
men milletinin bu saniyedeki te
essürünü duymaktadır. Teessürün 
sebebi, yalnız Kraliçe Marinin 
Rumen millet'nin hayatındaki 
resmi mevkii değildir. Kraliçe 
Mari, kendi meziyetlerile ve ken. 
eti şahsiyeti sayesinde dünyanın 

her tarafında kendine mahsus hir 
saygı ve sevgi yaratmıştır. 

Bu ltibarla cenAze merasimine 
iştirak edenler resmi bir vazifeyi 
ifa etmekle beraber kısmen de 
şahsi duygu ve alakalarını izhara 
vesile bulmaktarhrlar. 

Cenaze merasiminde bulunmak 
üzere ecnebi heyet murahhasları 
Bükreşe varmışlardır. Bu meyan
da birçok ecnebi Prensler de var. 
Merasimde hükümetimizi de dün 

de yazdığımız veçhile, Hariciye 
Vekilimizin başkanlığında bir he. 
yet temsil edecektir. 

• p 
Türk mllli terbiyesın rı1 
evvelemirde millet•" ,ı 
ğını en yüksek ınedC~s<'~ 
cesine ulaştırma'< _v• .c f 

. rı\"' 
rifin yayılmasile :lll tıcf 

·ıtc 
esaslı şartı olan rrı ' 013,,ıt 
lıklı anlaşmasını lt ır'· 
olduğunu tebarÜ'- ~~nı 

Bayan Afetin bıı '. ti 
ferans muhi:ind~ ç~; »c 1 

rev 
uyandırmış ve har~ 
mıştır. 

1 .... ------:. pı! 
rahati ruhu için d·rı 1 

pılmıştır. t ~ 
Merasime hük(ırııe ,e' 

!erile Romanva ,e;~;l~ı 
diplomasi ve kon· 0. ıııJ 
lerinin mümcssıllcrı .. s.ı· · 

• . d ·•a'ı) 1 
kanı, Istanbul a .> 'do!ı 
ler ve Romanvaıı;n 
bulunmuşlard;r. d~ f 

Daçya ,·apıırurcsİ" 
Romen ana J{ralı. Jll" 

merasiminde lJııW;lll" 
şehrimizden Ron'l-rı.;,,ıı.' 
kimse gitmiştir. J!0

' 1ı19' 
Diğer taraftan bugün saat 11,30 acentası dün istanb; ( 

da Taksimde Seni Trinite kilise _ postaya ilavet~ 
_s_in_d_e_an_a_kr_a_li-'ç_e_M_a_r_i_n_in_i_s_ti_· __ k_al_d_ı_rm--'ıştır. ~ -- ---

J 
11

;;P 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ,.~ili'° 
· ı rı:.ı~ lanmz~ derhal keser. lcıhrnda günde 3 ka~e ıı 1 ..... ····----

Ilı, 
... 
' 



~12 tefrlkası:75 Yazan : Rahmi Ya(Jız Hı K A v I! 
----------· Dinmiyen 

Ter .. vesika, rPSlnı, ma!Clmal 'Ve not ver enler: Eski Osmanlı donanması erk&-
liııkckuıne, ve iktibas nmdan miralay Remzi, iskele ve limanlar umum kumandanı alba7 

l mahfuzdur: Şükrü Pala, komodor başkatibi thsan, batan gemi kaptanları, 

lielbrock Ç;;;;~Tziik" ···· ·~<>•u 
içinde kararını verdi : 
Y orkhard'ı buraya 

" Bırak 
tııaıc bir onu canım . . Çok ah.. 
fitile , • ~v o ·. Bu ı~te kendi ka.. 
~tt.ı, ~ f>~rc,cek, iradesini vazi _ 
a141l\ Kore tanzim edecek bir 
llıt ıntthab 

tı htt h etmek lazım. Orne-
' \'a assalardan mahrumdur, 
--. On Yo~khard ? .. 

'· ~Bda ~"' gö,um tutmuyor s .. ılın !ıvarı eın ki. .. 
' Sız Çarkçı başıya döndü: 
tıedi 'ilde bir şey söylesene?. 
,,. ı ve etti· 

b <>tzi · 
U ~ n neferlerinizin arasında 

Yaı·ıya ,_ . 
' \r ar ca.: kımse yok mu!. 

.... i<ın:" 
''l'o ... 
'On~u gediklisi Yorkhard! .. 

"1ıınıa si ıkınci Hil de söyledi. .• 
bı kiı zın neferlerin•zden de _ 

•d' \'orlcha 
ı.. allldır C rd çok becerıkli bir 
""lı:ıyıı:e·. •diki, oluşu da ayrıca 
)eıı, Zlt llt.ı arttıran bir keyfi • 
~Ilı o\ıtı e: _başka gönderilecek a. 

"ngiip 
1 1ı:ın, göre padelbotlara 

~ ltk ·ı k, onı 1 e Yorkhardı bindir . 
,.,' l>e~ar.ı Yola çıkarmak I.lzım. 
qıı loyJ.,. ' Ş d' ı· f 
1 Sen b • ısp. . ım ı ut en 
,ıır. lalim U~ları çağır da lazımge. 
~lı1 nlar. ';{'e Verelım. Vazıfeler·ni 
tı,ıt de dikk rnen yola çıksınlar .• 
~t'dın at edilecek nnkta şu .. 
~lı:uya ::~'.'vıyatıl'l kırmamak 
,_ llıe~ ; . urrnemek, t<'l~ ver. 
. .,, çın bıı · · 
llıij ~'ğız! 

0 
ışı onlardan gizli 

bft teıteoaı nun .çın gerek makine 
lıııı ~y hi,' gerek diğer neferler 

· lr1 rneden bu işi yRpa. 

llı~, l>eıc;,, Pa \b 
llı •tteblt ae otu hazırlarken 
•ııe, llıi• «caba bunu dü~ün • 
'b· 

llııı uşiins .. 
lenın bitti' ıUnler .. Makıne yağı. 

g n nereden bilecek • 

'lııı tv•ı. O 
"'•~a baş• da doğw .. ö\'Je •se 

~ ~. bırşey söylememiz 

\' Qı 1' •bıi . .. . 
r, ~harct·ı s.,, Moııgöpark ile 
le ~Ur•ııe})Yola çıkardıktan son
ııı .. '.''l<!y 

8
• •tı toplar onlara şöy. 

ıı~ bir ;Y.lersınız: Yakınları • 
~t·hulund u:k deniz müfrezesi. 
ııı· ıl'eq. Ugun•ı, fabt yer 'ni 

Uhi - ke 'l ' .. . . 
lııııı ltı bir f,·· ı.~medıg : m" ıçın 
\' ıı cdakarlığ l kalkıştı -
~t(h •nlatır M 

~ .1 ard'ıu • ongöpark ile 
~ıı • %nd Padelbotıarla vu işi 

!~ •rıldık!~rin , bıldırirsi • 
•. l ~ 
""u •~ı•fını 
'<;il]' ~•ıırece·tzın vcrece~ i ra -
Ceğ1 ~ l!•llı br,ıı haberleri al:nak 
lur ~ız, sö"l ır tarafta beklıye • 

•ot Jet·ıı 
..._ •~! l"1 •. 1 z Bu iş de o-
' t~•t kaasıı 1Yi değil m ı ? 

c.· liavct· .P•ten! 
&İl)ı ı Oy), . 
..._ " aı:ı, " ıse sen göndere
li !>"ki k tnları çağırt. 

~~ 11, ka •pıtRn! 
tı !,q 'llar,1 k 
' ~'•Ya •pısından. dısarı 

Ue lieı- b lie~lend . ; · 
\'o ı. , •n~ 'ı k !>,, r<barct• , · • · Mongöpark 

ı... •ta ' ı ouraya .. d 
~'\: "'l'i~ t' • gon r>r. 
1~ 1 • bir .( &< kiiçük koridoru 
' l~ . •kıka .. • 
~ ~ı ı s >nra ç:ıgırılan ne , · gern;c · 

Ç•<tıı ısı Helbrock'un 
J;:: •t 

lı ltır•ı k 
~. •l~r,, apıten' 

%: ıt suraue bunlara emir 

llıu D:~ı . 
hını ~ ı;ı be 

ı , v g,,li •1. ~OcUKlar! .. Size 
t;Ptı · Rırıı 13,' hır Şeyden Oan -
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"""'-kıy ti e er,nıizı daha 

çabuk hazırlansın gelsin ! 
da ileri ~ötüreceğiz .. 

- Şüphesız kabiten! 
- Yalnız, bazı yerlerdekı he • 

sablarımız uymadı .. Bırçok defa. 
lar rota harıci seyirler yaptık ... 
Bunun neticesinde malzememiz -
den bir kısmı az11dı. Mayi mahru. 
katımız, !cumanyamız tükendi. 
Biraz evvel b3Jimakinist silindir 
ve yatakların yağsızlık yüzünden 
yanmak tehlikesine maruz kal • 
dığını söyledi. 

Halbuki bunları ikmal edeceği. 
miz noktaya daha 12 mil mesa • 
fede buunuyoru.~. Bunun için bir 
fedai hizmetine lüzum gördük. 
Arkadaşlarımla yaptığım müza • 
kere sonunda bu işi ikinizin ba -
şaracağına kanaat getirdik. Nasıl, 
bu vazifeyi yapabilir m;siniz? 

- Bizim için :>apılmıyacak va
zife yoktur kapiten! Henüz vazi. 
feyi öğrenmeden kabul ediyoruz. 

Süvari dudaklarında b ir tebes. 
sümle iki tayfasını da süzdü: 

- Mersi çocuklar ... Doğru hak. 
kınız var. Henüz vazifenizı söy • 

· lemed im. Şımdi de onu anlata -
Ylm. 

Biz, B7 ile burada beklıyece • 
ğiz. Bulunduğumuz gizli y<'rin 30 
metro uwgın:ı bır ufok şamandı. 
ra atacağız. Sız, karanlıktan bilis
tifade hazırl~nan padelbotlarla 
denıze açılacak, ' üratle gizli üssü. 
müze doğru yola çıkacaksını. A_vrı 
ayrı istibmellerden gideceksiniz. 

Gün doğmadan evvei oraya var. 
malısınız .. S ize vereceğim b;rer 
mektubu üsteki rustlıyacağınız 

adamımıza verir, orada beklersi. 
niz. Sonr~ bize mayi mahrukat 

getirecek denizaltı ile tekrar dö. 
ner ve burada, geminıze iltihak 
edersiniz. 

Yorkhard sordu: 
- Niçın ikimiz beraber gitmı. -

yoruz kapi ren? 

- Evet .. Onu da izah edeyim. 
Eğer bil'in z yolda ela geçerseniz 
diğeri makst1dı temin için yola de. 
vam edebil :r ... İkiniz;n ayrı ayrı 
i.Stikametlerde ayrı kuvvetler ta. 
rafından tutulmanız güç bir ihti. 
maldir. Soma kulağınızda .olsun, 
eğer ele geçmek ihtımah tahakkuk 
ederse hi!men vereceğim mektubu 
iınha edersimz! Anlaşıldı mı! 

- Tamamen kapiten! 

- Sonra yola çıkarken üni!or. 
ma giymiyeceksiniz .. B.r de arka.. 
daşlarınıza yakınlardaki Osmanlı 

donanması hakkmda malumat al. 
mak, keşif yapmak üzere gittiğini. 
nizi yayacaksınız . Malreme te
darikine gittiğinizi gizli tutacak. 
sınız. 

- Başüstiln~ Kapiten! 

Süvari bunları anla!ırken am • 
bar çavuşu padelbotların hazır bu 
lunduklarını haber verdi. 

Mongöpark ile Yorkhard süva • 
riyi sel3mladı~ar, yeni vazifeler: 
için koşank üstlerini deği,t;rme
ğe gittiler. 
Yarın sut sonra suyun üstüne 

çıkan B7 Erdek kıyıları yakın -

larında Ü>t kapağından çıkarılan 
iki padilbot•ı suya ind•rdi . Be. 

;yaz fanilllı iki gen•ıci bunların 

içine atıadııır. Kusare kapağın. 
dan: 

(Devamı var) 

Şimdiye kadar emsal~ gö
rülmemiş bir mahkeme 

(5 inci sahifeden devam) 

- Bu vaziyette olan bir kadına 
merhamet keyfiyetıni nasıl an -
!arsınız? Kendisir.P tecavüı edil
miş bir kadınır. gPbe kalması do
layısile ona acımak veyahut ken
disinin kurban edilmiş bir kadtn 
olduğunu 9Ciyl!yen bir kadının 
vaziyeti m i? Bun!ar mahkemede 
sabit olduktan sonra mı ona acı
mak Iazımgeldiği fikrindesiniz? 

- Evet.. kadınııı vaziyeti mah. 
kemede sabit old:ıktan sonra o -
nun haline acıyarak çocuğu almak 
fikrindeyim. 

Hakim- Diğer hallerde kadı

nın bunu söylemesi lıi.zım gelir 
demektir. 

Bundan sonra Müddeiumumi 
de kadın doktora ictimai mesele. 
!erle meşgul olup olmadığını, ço. 
cuk düşürmek için kanunun mü

saade etmesi 1,izımgelip gelmedi
ği hakkında ne düşündüğünü sor. 
muştur . Kadın doktor, kendis•nin 
bir hekim oldugıınu, kanunşınas 

olmadığını söy!em i~tir . 

Bundan sonra diğer şahidler 

dinlenmiştir. Kızın çocuğu alın . 

dığı zaman meselrnin polise ak. 
setmesi üzerine '.ahkikat yapan 

sivil polis müfettişi de dinlenmi~ 
ve demiştir ki: 

- 14 Haziranda hastahaneye 
gitt im. Burn amel' _1a t yapm ştı. 

Beni görünce ded ı ki· 

- Siz bu i§i \nhkik iç>n geldi. 

niz değil mi? Bir kızın çocuğu a. 

lınmasını tahkik edyorsunuz. O 

kıza ameliyat .vaJJan benim. İcab 
ediyorsa beni tevkif ediniz. Be _ 
nim fikrimce o yaşta bir kızın 
karnındaki çocugunu vakti gelin
ceye kadar büyütmesi sıhhati için 
çok tehlikelidir. 

Burn'un vekili bu cihete na7aran 
dikkati celbeden~k bir kadının 

sıhhati ve hayatı meselesini i•eri 

sürmüştür. Şimuiye kadar İngiliz 
mahkemelerinde böyle bir dava 
görülmediği söylE·nmektedir. O • 
nun için muhakemenin cereyanı

nı dinlemek için d~ğil, yalnız me. 
raklı bir halk kitlesi, İngiltcrenin 

tababet ve ictiınaiyat adamların

dan pek çokları oraya gelmi1 bu
lunuyordu. Mesele, bir ille< kuL 

!anarak çocuk dü~ürmek suretile 
mahkemeye gelıni~ bulunuyor. 
Alet kullanarak bıına cür'e~ et • 
mek bir cürüm olduğundan şımdi 
operatör Burn da bu cihetten mu
hakeme edilmPktedir. On be~ ya
şında gebe kalmış olan kı>cağız 

ise bir erkek tarafından taarruza 
uğramış, bu adam yakalanarak 

ayrıca mahkum edilmiştir. Fakat 
kızın annesi babası, kızlarının bu 
vaziyetinde işi mahrem tutmak 
istemişler, operatör Burn'e mü

racaat o suretle olmuştur. Fakat 
doktor Malleson, kızın sıhhat : iyi 
olduğu için çocıığıı almıya lüzum 

olmadığını söylemişti. İşte bu 
ictimaiyat adamlarını da meşgul 
etmesi bu gibı iht ,l iıflı bakımlar

dlndır. Muhakeme başka güne 
kalmıştır. 

lztırab 
(Dördüncü s.yfadan devam) 

miyen ıztırabımı karıştırdınız ..• 
Ne olurdu, ben öyle koşara'lt ba.. 
ğırsaydım. Ne olurdu söyleyin 
Kadın yine durulmuştu. 
- Evet o gecenin sabahı çocu

ğum yatağında yoktu. Çılgına 

dönmüştüm. 

Bundan sonra ne kocaır.ı. ne de 
çocuğumu günlerce göreme. !im. 

Ben onları deli gibi günlerce a. 
radım. Uzak harabeliklerde bay. 
kuşların öttüğü bir gecede ko -
cam; deli kahkahalarla karanlık 
odama girerken onu elinde ço • 
cuğumu bulacağımı zannederek 
sevinmiştim. Maalesef bir mucize 
bekler gibi bek!C!diğim çocuğun 

yerine elinde bir kese para ıle 

döndüğünü gördüm. 
- Nerede çocuğum. Onu koy

numdan kim aldı? ... Arıyalım o
nu... Ne 11ülüyorsun be adam ... 
Bu paralar ne? Kocam o Za.IY'an 
anladım ki dei'rmişti 

Elindeki bir yığın parayı önü. 
me attı: 

- Al dedi. Çok parasızdım Na. 
ran ... Afrikadan gelen zengin bir 
şocuk hırsızına çocuğumuzu sat -
tım. Üzülme ... 

Bu kelimeyi yine soğuk kah • 
kabaları takib etmişti. Ben çılgın 
gibi üzerine atıldım. 

- Çekil... Seni öldürürüm! de. 
d i: 

Ve o günden ~onra artık onu 
göremedim. Onu ve çocuğumu 
kaybedeli aylar oldu ve ben işte 

böyle her gün dinmeyen ıztıra • 
hımın esiri olarak kaldım. Beni 
kurtarın Allah askına bulalım ev
ladımı. . . 

MELİHA l\IADENCİOGLU 

Mühim 
Bir sual! 

( 4 üncü sahifeden devam) 
kesin içinde rezil etmekl't!n bir 
fayda yoktu. İşitenler gülecekler, 
alay edecekler, geçeceklerdı. A. 
rada ben de fena bir vaı.ıyette ka. 
lacaktım. Halbuki ben ortalığı 

velveleye vermek istiyordum. 
Kocam, misafirleri teşyi ederken 
masasının üzerinde kocaman bir 
dosye gözüme ilişti. Bu Lakruaz 
işine aiddi. Andre, bana bundan 
bahsetmiş, polisin bu sahtekarlar, 
hırsızlar yatağını basacağını söy
lemişti. 

Baskın günü, orJya gittim. El. 
!erindeki çalınmı~ eşyanın bir 
kısmını satın aldım . Tabii kim oL 
duğumu ve ismimi söylemedim. 
Polisler gelince de ses çıkarma

dım, onların cürüm ortağı gibi 
beni de tevkif ettiler. Sonrasını 

söylemeğe hacet yok, biliyorsu_ 
nuz ... Gazeteler uzun uzun yazdı. 

!ar. Terfi budalası kocam da is
tifasını vermeğe mecbur kaldı. 
Zaten benım de istediğim bu idi. 
Şimdi bana ne yaparsanız ya

pınız .. 
Genç kadın sustu. Zabıt katibi 

hakime dönerek: 
- İmza ~ttireyiın mi? 
Diye sordu. H5kim başını eğdi. 

Jakline hitaben: 
- Adliye ile bu suretle al.ty 

ettiğiniz için ~idrletli bir cezaya 
müstahaksınız madam ... Bir kiıu 
teskin için böyle hareket doğru 
değildir. Buna rağmen ademi 
mes'uliyetinze kar&r vereceğim 

Fakat bir şey soracağım, kocanı. 

zın busisi hayatı kadar resmi ha
yatı üzerinde de hükmetmek 
için kendinizde ne gibi bir hak gö. 
f iyorsunuz? onu böyle müşkfü 
bir mevkide bırakmıya hakkınız 
var mı? ... 

- Seven bir kadın daima şüp_ 
hede hakkı vardır. 

- Kocasını :nevkiinden etmi. 
ye demi? . 

Maznunn gözlerinden dökülen 
yaşlar yanaklarından süzülüyor. 
du. 

- Beni büyük bir vicdan aza
bına attınız. Bıına tahammül mü 
etmeli bir ses çıkarmamalı mı i. 
dim?... Ne yapmalı idim? boşan. 
malı mı idim? .. . Bilmiyorum, bil. 
miyorum .. . 
Ağlayordu. sorğu hakimi sükut 

ediyordu. Nihayet yerinden kaldı, 
kapuyu gstererek: 

- Buyrunuz, madam dedi. Gi. 
debilirsiniz ... 

KADIN 
(5 inci sahifeden devam) 

Yahut bir bez parçasını alkol ile 
ıslatıp silme1i. 

Kahve lekesi 
İnce kumaşlar için şu formülü 

kullanınız : 
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Akşam nef"iyatı: 

Hekimler 
======= 

(Okuyucularımız bu sütunlarda 
mütehassıs hekimlerin hastalarını 
kabul saaUerini muntav:man bu1ur. 

Bir yumurta saı·ısıru biraz su ile 
karıştırınız, bir kaç damla alkol 
ilave ediniz, lekeyi siliniz. saf g!L 
sern de kullan•blirsiniz. Leke 
çıktıkdan sonra bol ı \ık su He 
yık t \' IIllL. 

Saat 18,30 Hatif muzik : Tepe
başı Belediye ba lıçesinden aak • 
len. 18,5'0 Konferans: Fatih Halk
evi namına, Sll"rı En ver (Lozan). 
19,20 Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi (U'!Şak, 
Hüzzam ve halk türküsü) 20 
Gren viç rasadharıcsinden naklen 
saat ayarı. Keman kon>-eri: Kon
servatuvar profesörlerinden Ali 
Sezin viyolinist. 1 - Betoven • 
Sonat re majör. 2 - Şopen _ Nok
türün. 3 - Rubinstayn _ romans. 
4 - Randegger - Pıyero _ sere -
nad. 5 - Albeniz _ Malagenya. 6 
- Hubay _ Perpetuum mobile. 
20,40 Hava raporu. 20,4~ Ömer Rı
za Doğrul tarafından arabca söy. 
lev. 21 Saat ayarc Orkestra: 1 -
Verdi _ Travyata, fantezi. 2 -
Friml - Endiyan low. 3 - Lôfor. 
Tandr babiyyaj . 21.30 Klasik 
Türk musikisi : Nwi Halı! ve ar. 
kadaşları tarafından Türk musi. 
kisi. Tahir buselik faslı : 1 -- Peş
rev. 2 - Beste; Başıma döndük.. 
ce bezmi meyde na:eler benim, 
Mehınedin. J - Şarkı: Gön.em 
gül yüzünü bir gec~ ey mahi ce. 
niın, muallim Kazımın . 4 - Şar

kı: Nim nigahı çeşmi mestin kal. 
bimi nalan eder, Hafıı Ahmed. 
5 - Şarkı: Geçti o gamlı eyyamı 
serma, Rahminin. G -- Şarkı: Naz. 
1ım ne kadar güler yüzıin var, Ha
fız Ahmedin. 7 - Şarkı: Seni can.. 
dan severim a~kına kurban olu -
rum, Hafız Ahmed. 8 - Y. Semai: 

l lar.] 

İç hastalıkl a rı 
Doktor .Hafız Cemal (Lok.. 

maıı Hekim ). Pazardan 
başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Dıvan. 
yolunda 104 numaralı hususi kabı • 
nesinde hastalarını kabul eder Salı, 

Cumartesı günleri s•bah 9,5 dan 12 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehane 
ve eve telefon: 22393 - 21044. 

Mürekkeb lekesi 
Çoraplardaki mürekkep leke. 

!erini çıkarmak için çiğ süte ba.. 
tırınız. 

Yünlü ve pamuklu kumaşlar
daki lekeleri, bir parça pamuğu 
kolonya suyuna batırarak siliniz. 
İpekli kum~lardaki lekeler sı. 
cakcak sü;t vya lımonla uğuştu. 
rularak çıkarılır. 

• 
lngiltere 
Fransa 

(4 UncU sah lleden devam) 
nin bu tezahürü karşısı·nda başka 
türlü bir şey yapmak şimdiyP ka. 
dar kabil olamamıştır. Bu satır. 
!ara nihayet verırken şunu da L 
lave etmek lazımgeliyor: İngiliz 
Kral ve Kraliçesinin Fransaya gi
dip resmen ziyaret etmeleri iki 
memleket ve iki hükumet ara • 
sındaki münasebatı bundan son
rası için de bir kat daha kuvvet
lendirmeğe vesile olmuştur. Ar. 
tık İngiliz hükümdarları Fransa. 
dan kendi memleketlerine dön
müş bulunuyorlar. İngiliz Harici. 
ye Nazırı da bu seyahatte hüküm
darlar ile beral er bulunmuştu. 
Pariste cereyan eden konuşmala
rın İngiliz • Fransız teşriki me -
saisin.i daha sağlamlaştırdığı her 
tarafta•bu vesile ile tekrar edil -
mektooir. Şimdiden sonra politi. 
ka aleminde neler olacağı ve in. 
giliz ve Fransız •J •vlet ad~mları
nın bugünün ve yarının mPselo.. 
!eri karşısında alacarl:lan faal va. 
ziyeti görmek sıra~ı geliyor. 

Yeni yılın 
Soğan mahsulü 
Ve açıkgözlerin çıkar-

dıR-ı bir şayia 
Bu sen~nin yeni mahsulü kuru 

soğan piyasamı~a gelnıeğe başla. 

m~tır. 

Bunlar; Ed ı rne ve Trakyamn 
bazı köylerınden gönderilmiştir. 

Yeni mahstıl soğanlar dane iti. 
barile geçe!! seneden biraz cl!lba 
küçüktür. Ve t kuruş istenmekte. 
dir. 

Bazı ıçık gözler; Alınanyadaki 
soğansızlığı mevzubahs ederek bu 
sene Almanyay.ı memleketimiz. 
den mühim miktardr. soğan ih
racatı yapılacağını esasen yeni 
yıl mahsulünü.1 az olduğunu ve 
bu sebebi<> bırkac; ay sonra soğa. 
nın kilosunun 20-22 kuruşa kadar 
çıkacağını ışa" ederek halkı, bak. 
kal ve top(ancıları soğ~n depo et. 
tirmeğe çalıj!!!8ktadırlar. 

Halburl:i alakadarlar yeni yıl 
soğan mahsulünün ihtiyaçtan çok 
fazla ve lıeın dah;li istihlakfıtı ve 
hem de büyük ihrac~•.• karşılaya. 
bilecek l:.ir nisbett~ olduğunu söy. 
lemektedirler. 

Açık İş ve 
Mem n riyetler 

Ankarada Maliye Vek5:etinde 
Hukuk Mcişavirliğinde 60 lira üc. 
retli bir dakti!.ı•uk münhaldir. 

Talipler; 30 Temmuz akşainına 
kadar müracaat etmelidirler. im. 
tihan gün;,i kendilerine o vakit 
bildirilecektir. 

Ankaraôa Müdafai Milliye Ve
kaleti Hav;ı, Müsteşarlığında istıh. 
dam olunmak üzere İtalyanca bi. 
len bir mütercim aranmaktadır. 
Aylık ücret 165 - 210 liradır. 

Yeni l\.nkara radyo istasyonu 
için 75.100 lira ücretle ve Ankara 
ve İstanbu!da ımtihanla makinist 
alınacaktır. 

Lise fen kısmındar veya sanat 
mekteplerinden mezun olmak 
şarttır. Şehrimizdckı talipler bu 
ayın 25 inci salı günü akşamına 
kadar İstanbul ViJa,eti posta ve 
telgraf Ba.;müdürlüğüne müraca. 
at etmelidırler. Karadeniz Ereğ!L 
si be\ediyesinın 100 lira ücretli fen 
memurluğu münhaldir. 

O gülendaın b ir al şala bürünsün 
yürüsün, Hacı Sadullahın. 9 -
Saz semaisi: Kı?nıani Rız1nın. 

22,10 Müzik variyete: TepebRşı 

Belediye bahçesinden naklen. 
22,50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23 Saat ayarı . Son. 

. < -1 •ti4•#·1f4ill 
EGE 

Tiyatresu 
Nuri Genç 

Ve ~ 
ARKADAŞLARI 

23 temmuz pazar akşamı 

Ye~ehir 3i\e bahçesınde 

CELLıiD Kl\.RA l\1USTAFA 

24 temmuz pazartesı akşamı 

Yeşilköy istasyon bahçesinde 

LOK MAN ZADE 

Ayrıca Sabriye Toksesiıı 
kıymetii konseri ----

Doktor Ali Riza Sağlar;- İç has
talıkları mütehassısı). Her gün Be. 
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla. 
rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak : muayene. 
hanesinde her gün h1stalarını tedavi 
eder 

Dôktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lıkları mütehassısı) c~galoğlunda 

Halkevi karşısındakı muayenehane. 
sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gü.n saat 2 den sonra hastalarını 

kabul eder. 

Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Er tan: - (Göz hu 

talıkları mütehassıs:) - Cağaloğ • 
!unda Nuruosmanıye caddesınde 

Osman Şeraiettın •partımanında 5 
numarada. Telefon 22555 

Sinir hastalık ları 

Doktor Kemal Osman: - (Sınir 

hastalıkları müteh•ssısı) - Cağa.. 

!oğlunda Kapalıfırında Mescıt kar. 

şısında pazardan başka her gü n 

saat 2 den sonra hastalarını kabul 

eder. 

Kulak, Beğaz, Burun 
Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak 

burun, boğaz mütebas>ıs ı doçent 

Fatih tramvay durağı 75 numarJlı 

muayenehanesinde her !(Ün ., ıt 16 

dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiye, Zühr-~viy~ --
Doktor Feyzi Ahmed· - Den iz 

hastahanesi cild ve emrazı zuhre vi. 

ye mütehassısı, muayenehane,. An. 

kara caddesi Cağaloğl~ yokuşu . Pa. 

zardan başka her gün 15 den sonra 

hastalarını kabul eder. Telef. 2389~ 

İstanbul Üçüncü İcrı Memurlu.. Operatör: 
1 -
1 Dr. CAFER TAYYAR K\"-'K\T 

Beşiktaş Muradiy~ mahallesınde Operatör __: Umumi cerrJhı, sınır 
Bayır sokağında H numarada mu. 

ve dimağ cerrahisi müt~h3 .-...sı~ ı ~6 k im iken halen ikametgahı meçhul 

ğundan: 

Akif'e: (Kadın doğum mütehassısı) 

Türk Ticaret Bankası A. ş. nin Adres: Beyoğlu Pdrmakkapı, Ru. 
22/Birincikanun/1932 tarih ve 23/ meli han No. 1. Muayeruıhane Tele. 
Mart/1933 vadeli 53 numaralı bir fon- 44086 
kıt'a senetle alacağı olan on beş o· 
Türk lırasının senetteki ta. _!! 
ahhüdü mucibinee yüzd') 9 D' d kt '"- Öl .. ış o oru v ooyt çor:- Ed ır 
faiz, yüzde 9 komisyon ve yuzde • 
10 avukatlık ücrett ve icra masraf. nekapı Karagiimrük tramvay du • 
larile birlikte tahsilı hakkında ala- rağı No. 95 her gün hastalarını ka. 
caklı banka tarafınd• takip tale- bul eder. Cumartesı günleri •aat 
binde bulunularak tarafınıza tebliği 14 ten 15 e kadar da Yalovadakt 
iktiza eden ödeme emrı mahalli ika. muayenehanesinde b ı 

h ıd _ üb . u unur. 
metinizin meç ul o ugu m aşı. 1 -----·----------
rin ıneşruhatından anlaşıhnakla 30 
gün müddetle ödeme emrinin HL 
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü geçen müddeı içinde daire. 
mizin 1937 /3206 numarayı hamil 
olarak müracaat etmeniz lll.zımdır. 

Yine bu müddet zarfında mal be-

!Yanında bulunmanız veya borcu 
ödemeniz ve kazancını7. hakkında 

beyanda bulunmanız mecburidır. 

Ak& takdırde hakkınızda icra ve 
iflas kanununun. 76 ıncı v~ 337 inci 

maddeleri tatbik edilmek suretile 
hapsen tazyik edileceğiniz ve hak. 
ruzda cebr:i icra yolunun tatbık edi. 
1eceği ödeme emri yerine kaim ol. 
mak üzere ilan ve tebliğ olunur. 

Beşiktaş sulh icra memurlu -
ğundan : 

İstanbul ikincı ı<-ra 
dan : 

memurluğun-

Dairemizin 37 /4802 No: Lu 

yasile mahcuz olup bu kerre paraya 

çevrilmesine kara:- verit.>n İstan_ 

bul Ankara caddesi Aydınlık nıaL 

baasında. 3 adet kasa ve 90 kilo pun-

ta hurufatın birinci ;,çık artı•ması 

28/7/938 perşmbe günü saat 12 den 
14 de kadar yapılacaktır. 

Bu artırmada mahcuz mal mu. 

hammen değerinın ", 75 ini bulm'

dığı taktirde ikincı açık artırınası 

2-'8/938 de salı giı nü 12 den 14 de 
)ı.adar yapılacaktır . Alıc ı olan'~r 

muayyen gün ve saatte mahallinde 

hazır bulunacak '1'1 emuruna müra
caat etmeleri ilan olunur. 

Bir alacağın temıni için Beyoğlu l ---- ---------- 
Tarlabaşı Kadınçıkm~zında 2 No. lı 
evde haciz altına alınan b ir adet a. 
yaklı Sovyet marka dikiş makinesi 
1/8/938 pazartesi günü saat 8 den 

10 a kadar açık arttırma suret.le 

paraya çe,·rilecektir. Mahcuz eşya 
muhammen kıymeti % 75 nı bul -

madığı takdirde 3/ 8/938 Pazartc :1 
günü ayni saatte ıl: i nci arttırınısı 

yapılacaktır. Alıc·ların bcled ıve ' • 
sa ı r resimler k~ıı d ~rıne a;d olm k 
üzere ayni gün ve •aatlerde mah i
linde bulundurulacı:tk mem ru r a 
müracaatları a•n olunur (9183) 



Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü bir birinden farksızdır 

F EM 1 L 
İcad edildikten sonra bir çok üzücü m 
şakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) k 

F E M . •ı L ]andıkları bez ve pamuk tamponların 
felaket yuvası olduğunu öğretmiştir. 

1 
Ve bağı kullanan her kadın lastik top 

F EM L gibi çevik ve serbest bir harekete ka-
vuşmuştur. 

F E M 
• Bilgili bay.anları rahiın ve tenasül 1 L hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mayo-

F EM 1 L 
!ar içinde bile sezilnıiyen gayet ufak, 
sıhhi yumuşak, mikrobsuz, el çantala. 
rında taşınması kolaydır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınnlma Kemisy0nundan: 

l - M~rkezimize ait Sinop motörü için dört silindir ve dört za

manlı 60-70 beygir kuvveUnde bir dizel makine açık eksiltme usulile 

satın alınacaktır. Keşif bed~li 4850 liradır. 

2 - İstekliler fenni ve idari şartnameleri 2~ kuruş bedel ile mer. 

kezimiz levazımından alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 Ağustos 938 •alı günü saat 11 de Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkfır merkez satın alına komisyonunda yapı. 

•lıı.caktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 363 lira 75 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair resmi 

vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. (4624) 

Uroloğ - Operatör~ 

İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 

TALilllllii %1LiilllLEIU 
KARSI 

CILiill SliiPER 

Dr. REŞiD SAMI BERKER 1 
B. O. İstiklal caddesi Mis sokağı No. 1 Telefon41443 - r 

. ·.. ' · - ' , :;:,- · ı·. ·, .... ..,· ·".·~"v" · ·~·~_.:. · ~~;·"i .c.z lstanbul\ Belediy~si :;~: llanlari 
· : · _ • ... ~ ... ... • • ·-;. ~ •. ;,,_!,~ """"·.,·v;,_..;..-:..;:· ~~~ k~- · ·· 

Hepsine 25 ira bedel tahmin edilen Topkapıda eski Takkeci yeni 

Beyazıdağa mahall<?sinde Topkapı caddesinde 203/205 No. lı iki dükkan 

enkazı satılmak üzere açık arttırınıya konulmuş ise de belli ihale gü

nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. İstekliler 1 lira 

87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/8/938 Salı 

günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. -
J inhisarlar U. Müdürlüğüııden: 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm ve anason koymağa 
ınahsus 50,000 adet ç11val kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21,000 lira ve mu. 
vakkat teminatı 1575 liradır. 

3- Eksiltme 1/8/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 13 de 
Kaba taşta levazım ve mubayaat şubesindeki almı· ko:nısyonunda yapı. 
lacaktır. Fiat teklif mektubunu ve teminat akçr;sı veya makbuzunu 
ihtiva edecek olnn kapalı zarfların ayni günde sat 12 ye kadar ko. 

misyon başkanlığına verilmesi lazımdır. 

4 - Şartnameler l lira iıedel mukabilinde her gün İnhisarlar 
levazım ve mübayaat şub<?sile Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden 
alınabilir. 

5- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile %7,5 güvenme pa. 
rası makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek obn kapalı zarflarııı 

yukarıda yazılı olduğu üzere eksiltme günü en geç sa•t 12 ye kadar 

yukarıda adı geçen alım komi.ııyonu başkanlığına makbuz mukabilin_ 
de verilmiş olması lazımdır. (4454) 

••• 
I- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı 350 kilo hurufat kıiğıd 

üstüne basılmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak şartile açık 
eksiltme usuJile satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedeli 420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 
III- Eksiltme 11/VIII/938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 

10 da K~bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV- Şartı;ıameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı_ 

nabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
tıluı:ur. •4774• 

••• 
İdaremizin Koçhisar tuzlası !çin bu kere tadil edilen şartnameleri 

muc.binee satın alınacak 10 adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır 
yeniden açık eksiltmiye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 50 liradan 500 lira, dört 
köşelil"in beheri 110 liradan 550 lira ki ceman 1050 !ıra ve muvakkat 
teminatı 78.75 liradır. 

P&ra biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar ruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

•1 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdak i plana göre ikra nıiye dai!UJ!acnktır: 

4 Aded 1,00u Lira lık. 4,000 Lira 
4 )J 500 ıl 2,000 i) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) . 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 
" DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı 

takdirde %ı 20 fazlasilc verilecektir. . 
Kur'alar senede 4 defa, l Eyllll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilccektır . 

SAHiR 
OPERETi 

Kadıkqy ikinci sulh hukuk ha. 
L. Hovagimyan kimliğinden: 

437 Beyoğlu Kadıköyünde Moda caddesinde 
Paristeki KLA VE.. Rıza bey apartımanında ikinci da

. Rİ müessesesinin iresinde mukim U<en 15/5/n38 tari-
Hakiki Skandal hinqe ölen Makbu lenin mirasçıları. 

Son pişmanhk fayda vermez! 
Diş Doktoru 

diyor ki: 
Dişler; çürümeğe başlamadan çok 

evvel itina görür, hcrgün ve hatta 
&iinde birkaç defa fırçalanarak 
mikroblar, zararlı salyalar ve if. 
razat temizlen irse sağlam ve güzel 
olarak muhafaza edilebilir. Dişler 
çürüdükten sonra artık iş işten 

ı:eçmiştir. Bunun içindir ki dişle
rin •RADYOLİN• diş macunile 
her sabah, öğle ve akşam, her ye. 
mekten sonra bol bol hrçalanma. 
•vıı ısrarla tavsiyf' ediyoruz.• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırırı• 
ve Eksiltme Komisyonundan : 'I 

Hayderpaşa nümune h<ıstanesinin azı 600 ton, çoğu 700 ton kol< ıi' 
mürü ile azı 300, çoğu 400 ton kriple kömürü için kapalı zarfla Y3~ 
eksiltmiye teklif edilen fiat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
eksiltmiye konulmuştur. _ dl 1• 

1.- Eksiltme 10/8/938 Çarşamba günü saat 11 de CağaJogluJI ,ı 
tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kO 

yon da yapılacaktır. .. ~~ 

2.- Muhammen fiat: Kok kömürü için 1724 kriple kömürünuU 

1274 kuruştur. 

3.- Muvakkat garanti: 1287 lira 30 kuruştur. " 
"]>· 

4.- Şartnamesi 472 kuruş mukabilinde komisyondan abnab' sı 
5.- İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 249Ü , 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbUı 
bankıı mektubu ile birlikte teklili ha~i zarfları ihale saatinden b'' 

evvel komisyona vermeleri. c4669» 

Türk Hava K.urumLI 
25. ci Tertip 

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

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(10.000 ve 20.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengİ~ 

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

Devlet Meteoroloji işleri , 
Umum Müdürlüğünde"' l 

Umum Müdürlüğümüz teşkilatının teknik ve idari kısırn18'
1 

~· 
. biJlde 

rolarında münhal vazife bulunmadığından memurıyet tale 13rı 
nulmaması ve bu ilana rağmen istida ile vuku bulacak müracaat ,#' . 

Hanımızın cevab telakki edilmesi lüzumu ilan olunur. .2431• 

İstanbul Vakıflar Direktörlügw Ü ı antarı 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~--......... 

260 95 

4277 86 

Pey par ası 
Lira Kr • 

19 57 

320 84 

• İP18 
Çakm~kçılar Dayahatun mahaııesı 

ıııı· 
han üst kat 10 No. lı odanın taııı 3 t' 

d•·~ Balıklı Rum hastanesi Akı.ratırı l 
·11ıiJl 

Çarşıda Yavaşça Şahin mahalle> .,U J· 
44 sa' Çarşı caddesinde eski 52 y~n; 2 . ,~c;I· 

gif hanın 216 hisse itibarile 132 ııı-· . ıJ11 
I<'' 1 tukarıda yazılı emlak 15 gün müddetle açık artt:rmıya çı t,ı 

tır. İhalesi 1/8/938 pazartesi günii saat 10 da icra edileceginde;e ~111' 
rin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlı'.ılat J<al/ 

caatları. (4524) 

İs l ci İflas Memurluğundan: 
12/6/938 tarihli gazetelerle iflası 

ilan olunan Mahmut Paşada kürkçü 
hanında 48-50 N o. lıı dükkanda 
Kürkçü Vasi! Hacı Yani hakkındaki 
iflas kararının icra iflas kanununun 
182 oi maddesine tevfikan kaldırıl • 
masına karar verildiği ilan olunur. 

DOKTO!t A~ 
A. RIZA SA(;~ 

"' S~1' JI 
Dahiliye mütchs t 1 ı • 

.. saa tfl. 
Hastalarını he: gun J<]<DPı ı '' 

sonra Beyoğlu Parına . k~b~ 
) N a,ı 

vay durak (121 o. 3- Eksiltme 11/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 d~ 
Kabataş:. Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacakt>.r. Pendik, Mal.epe, Yakacık bah. 

çelerinde (DAKTİLO) operet; 

Bir iki güne kadar (Aşk resmi

geçidi) Gala müsamere ile başlı. 

yor. İlk temsıl Be~!ktaşta. 

. genler ve lüks kor nın tarihi ilandan itibaren üç ayt - -----------..._..._..._.,_.,,,I 
tedavi eder. 

- ,l' 
4·- Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube. 

den alınabilir. 

5- Istcklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanuni vesaik ve 
'j, 7.5 giivenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sa_ 
a tte yuhrıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •4715· 

· ı1eler gelmiştir. içinde hakimliğinıize müracaat et-
, mütehassıs kor- meleri. 

setyer tarafından 2 - Ayni apartmanda mukim 
LASTEKS ve KU- mirasçı Fatma savaşçı lehine tan. 

MAŞTAN KOR - Ziim edilip 22/7 /938 tarihinde ha. 
SELER YAPILIR. kimliğimize tevdi olunan vasiyet. 

name 25/8/938 perşembe günü saat 
10 da açılacağından K.M. nin 437 ci 
maddesine tevfikan müteveffiyenin 

mirasçılarını mezkur gün ve saatte 
hakimliğimizde bulunmaları ilan 
olunur. 

• 

ıııar• Sahip ve ne§''iyatı 

Baş muharriri ç:,.' 
ETEM İZZET B~~~~ 

... 'J'll 
SON TELGRAF ~.,. 


