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Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyuculanmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf müteha.~sıs. · ı Zan tarafından meccanen tedavi edile • 
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mizde değiştirilmektedir. 
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ASKERLERiMiZ 'ANTAKYA Y 
-~~ 

DA 
Bu gece Halayın her tarafında tefrik 

J mevzilerine askerlerimiz yerleşmiş 
edilmiş bulunan 
bulnnacaklar 

Dr. Arasla Fransızlar arasında yeni 
•• muza er ele re başlanıyor 

Çin şehirleri 

\ 
Bir harabeye 
Çevriliyor 

1K Ôm Ü r istihsalitımızı 
artırmak ve çabuk-

Yeni bombardımanlar 
.,etlceslnde 220 ölU 

300 yarala var 
Hankeu 6 (A.A.) -- Çin ajansı 

santral Niyüz tarafından bildil -
dirildiğine göre 11 Japon tayyn -
resi dün sabah Honan'ın şimali 

laştırmak 
tedbir 

• • • 
ıçın yenı 

alınıyor 
Başvekilimiz, Dahiliye ve lktisad Vekr .. 
ıerile birlikte yalunda memlekette bir 

tedkik seyahatine çıkacaklar 
Pa:ı.ar günii şehrimize gelen 

Başvekil Celal Bayar bir müddet 
daha burada kalarak istirahat e. 
deceklerdir. 

Alkerlerlmizl kırıılıyan Hataylı izciler (kız.tar balarfye elbtıeai kıyafetlle garnlmektedir. Cel81 Bayar, ayın onunda iz. 
mit kimya fabrikasının temelat. 
ma merasimini yaptıktan sonra 
memleket içinde bir tcdkik se. 
yahatine çıkacaktır. 

Hatayda, bu gün ve yarın milli kur- Fransa 
~~~ş bayramı olarak kabul edildi '~~~:e 
Butun Hatayhlar bu büyük günü hep bir arada ve Arasında 

çılgın bir neı'e ile kutluluyorlar 

A nlak) a 6 (Hususi muhabi. 
rimiz bildiril or)- İki ko1. 

. dan Hata:) n giren askerle. 
nmiz. ileri hnrekctlcrino devam 
etmektedirler. 

Bunlardan bir kol İskenderun 
ve civarına, diğeri de Aktcpe yo 
lilc Kırıklıana giderek o h:ıvaliy: 
Yal ılmaktadırlar. 

Antakya istikamf'tindc ilcı-liyen 
k~taahmız da bu~n Antakyaya 
'asıl olmuşlar ve çok heyecanlı, 
çok coşkun bir törenle karşılan. 
nuşlardır, Tezahürat sılgınca de. 
vanı etmektedirler. Bugünün ak
famına kadar Türk kıtaahna tab. 
ıis edilen bütün me\•akT işgal e. 

Mevcud münasebet
leri inkişaf ettirecek 
ve iyi komşu tuğu te' -
min edecek yeni iti-
lafnameler yapılacak 

Ankara 6 (Hususi muhabiri - ı 
miz telefonla bildiriyor) - A-

hiren burada imza edilmiş o -

lan Türk - Fransız müşterek 1 
beyannamesinin çerçevesi da-

hilinde bazı yeni anlaşmalara 

varılması icab ettiğinden bu 
dilnılş olacaktır. 

Antakyalllar kuv\•etlerimizi 
e_msalsiz tekilde karşılamakta, 
şımdiye kadar eıi görülmemiş te. 
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zahUrat yapmaktadırlar. 
Dlier unsurlar da dahil olmak 

M. Jorj Bone ile Suad Davaz, 
Türk _ Fransız itilafı haltkıııda 

matbuat müm~ sillerine 
beyanatta bulıuıuyorl:ır 

Verirken. 
Hatay'a çete taar-
ruzları yapmıya mı 

yel teni yor lar ! 
Bir bedevi çetesi Keli köyüne 

girdi, bir Türk taraf tarı 
.. ··ıd·· d", reısı o ur u .. 

Antakya 6 (Hususi muhabirimizden)- Antakya ve Ha
taydan savuşan Bedevi <:cteleri Halebe yerleşmişlerdir. Bunlar 
Halchin Hamam nnhiycsini k~~tlılerine merkez ittihaz etmiş
lerdir. Buradan bir Bedevi retesi Kırıkhanm Keli köyüne gire
rek Tifrk 1araf tnrı ''C Tiirk listesine kayıdlı Kürd reislerinden 
l\lemoyu öldüı·mii"lcı-dir. Çete efradı bu cinayeti irtikab ettjk
tcn sonra firar ctıniştir. 

• • • 
Müfridler aleyhinde 

başladı 

Çek Baıvekill Hodza 

Çekoslovakyada: 
_.,; 1 .... 

Ekalliyet 
Mes'elesi 
Ne olacak? 

Prağ 6 (A.A.) - Hodza dün Sti
dct meb'uslarındnn Kımdt ve 
Rosche'yi kabul ederek kendile _ 

rile uzun müddet E kallivctlere 
ai l meseleler hakkında · ı?Örü~- ı 
muştur. 

ğarbisinde kain 90,000 nüruslu bir 
şehir olan Loyan'ı bombardıman 
etmişler ve sivil ahaliden yüz ki
şinin ölümüne sebebiyet vermiş -
lerdir. Tay) arccilcr ayni zamanda 
risaleler atarak şehrin l.>irkaç ke
re daha bambardıman edileceğini 
bildirmişlerdir. 

Başvekilimizin ziyaret edeceğ\ 
ilk merhale kömür havzacıı olacak 
ve burada alınması düşilnülen 
tedbirler için yerinde mühim ka. 
rarlar verilecektir. Bu kararlar 
kömür istihsalitımızı çoialtaeak 
ve işleri çabuklaştıracak mahi • 
yctte olacaktır. 

BaŞ'\·ekilimir.in bundan sonra 
Ege, Mersin ve Marmara rnınta. 
kalamda da bazı tcdkiklcrdl' bu. 
lunmaları muhtemeldir. 

Kendilerine bu tedkikat esna • 
sında Dahiliye ve İktısad Vekil. 
)erimizin ve bir mütehassıslar 

(Devamı 6 ancı nhifedt) a., SUkrU K•r• 

Yabancı gönüllü
ler geri çekilecek 
Burgos ve Barselon hükumetlerinin 
muvafakat cevabları bekleniyor 

Yauteu'nın temmuzun birinci 
"e ikinci günleri maruz kaldığı 
hava ibombardımanlan neticesin. 
de hepsi de sivil olmak üzere 120 
kişi öımüş ve 30_ kiş: yaraıanmış- Bir çok mıntakalarda Frankistlerin ta• 
tırs. t . d' b. h b d" arruzları durdurulmuş bulunmaktadır 

an eu, şım ı ır ara eye on-
müştür. 

Camileri 
Soyan 
Hırsız! 

Bir ÇGk cami1eri, evleri, 
dükkanları sG>yan azılı 
hırsız yakayı ele verdi 

Hırsıza yatakhk 
eden adamda 

bulundu 
Dün polis muthış b r hırsız ya

kalamıştır. Balıkesirli Hasan oğ
lu Said isminde olan ve 22 yaş
la~nda bulunan bu şahıs bundan 
bir müddet evvel de İzmiri ve 
Anndolunun m~tclıf yerlerini 
müteaddid hırsızlıkları ile altüst 
etmı~, bir türlü yakalanamamıştı. 

(Devamı 6 ıocı sıtlıUede) 

-

Frankistlcr cephedeki askerlerine yemek dağıtıyorlar 

Londra 6 (A.A.) - Ademi mü-
dahale komitesinde hasıl olan 
itilaf üzerine İngiltere. Fı ansa, 

1 Almanya ve İtalya hükumetleri, 
ilk yapılacak masrnflnrın muka • 
bili olmak üzere 12,5QJ er 1ng liz 

lirası vermişle:-dir. Kom.te, plan 

metninin iki İspanyol tar;fına 
tevdi edildikten sonra n şredıl _ 
m~sini İngiltere hhkumctinden 
iırtemiı;tir. 

İLERLEME DEVAM EDIYOR 
Buri05 6 ·(A.A.) - Galis'de 

(IJcvamı 6 urı sa~ fanıızda) 
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Ha ay kışlalarında 
Türk bayrağı 

dalgalanırken 
<(Bu büyük eser yalnız büyük 
Atatürkün'dür » 

Orgeneral Asını Gündüz 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 

K alı~aman Türk ordusunun er ve subayları kırk sekiz sa
attır IIataydalar. 

.. . Hatay 1-ışl~larında Türk bayrağı dalgalanıyor ve ..• 
?1ustakıl Hata_y _kcndı müstakbel hüviyetinin çerçevesi içinde 
ılk genş ıwfcsını alnıı~ bulunuyor. 

Bu neticeyi en olgun ifadesi ile vasıflandıran Orgeneral 
Asım Gündüz: 

- Bu büyük eser yalnız Büyük Atatürk'ün eseridir. 
Dedi. Hakikaten bu büyük eser yalnız onun dehasının, 

irade ve Imkimiyetinin karşı talilere hükmeden yüksek sevk ve 
iradesinin aldığı neticedir. 

Bıınun böyle olması tabii ve muhakkaktı, böyle bitmesi de 
tarihen mukadderdi. Çünkü, aslında o Atatürk"iin davası idi ve 
1921 de Hataylıya: 

- Bekle, seni bclıemcbaJ kurtaracağım .•• 
Diyen o olmuştııu. 
O, yarattığı tarihin bütün seyri ve ilerleyişi içinde mut

laka dediğini behemehal yapını ·tı. 
Hatay İ;jini de buşararnk, ona kendi dilediği, kendi istediği 

veçhile ve neticeyi verecekti. Onun istediği milletin istediği, 
milletinin h-tediği daima onun i tediği idi. 

Bu asla deği~miyen 'e ... asla değişmiyecek olan esas ve 
';lçüdür. 

Şimdi dava halledilmi tir. Türk Hatay ;I'ürkündür ve: 
- Büyük e er yalnız büyiik Atatürk'üJJ eseridir ... 
O Türk milletine davasını, Hataylıya Hatayı kazandırmı~ 

bulunuyor. 
Bu büyük zafer hepinıize kutlu olsun. 

Etem İzzet BENİCE 

Amerikan Sirkec.~de 
Üniversitelileri 

1 
Yeni 

lstanbula /IGiimrük 
Geliyor Binası ---
Belediyeden izahat is- Yeni meydanda güzei 
teyen Amerikalı talebe bir eser halinde 
ve prefesörler memle- :·;:ıpıiac-ık 
ketimizde tarihi tetkik- Sirkecide açılacak olan yeni ve 

lerde yapacaklar 1 büyült meydanın bır tarafında, 
büyük bir cGümrük binası• ya • 

Amerikan tlniversite!ilerinden 

mu ekkcb 70 kişilik bir profesör 
pılması kararlaştırılmı tır. 

Bir sivil 
Tayyare 
Fabrikası 
Açıyoruz 

1 Eski ve ;;;~f tayya
recimiz Vecihi yakında 
Almanyad:ın geliy·':?r 
Türkkuşu 

A nkilradak i 
mektebı• nı 

vermiştir. 

umum müdürlüğü, 
motorlü cTayyare 
tevsi emeğe karar 

Ayrıca, Ankarada cTlirkkuşu• 

umum müdürlğüne bağlı olmak 
üzere bir cSivi: tayyare fabrika. 
sı• de yapı!acaktır. 

Bu yem fabri1tanın çaiışına tar. 
zı ve projeleri de tesbit olunmuş. 
tur. 

Bu işle, elyevm Almanyada tay. 
yare mühendisliği tahsil etmekte 
olan eski ve maruf tayyarecileri. 
mizden Vecihi meşgul olacak -
dır. Mumaileyh bu oene tahsilini 
•bitirerek memleketimize döne -
cck ve yeni fabrikanın ınşasma 

da, o zaman başlanılacaktır. 

KOÇUK HABERLE~ ~I 
* ktanbula bağlı mülhakat 

gümrüklerinde yapılması istl'lli -
len ıslahata ait rapor hazırlan • 
mıştır. Vekalete gönd<>rilecektir. 

* Vali Üstündağ evvelk L ak -
şam Parkotelde Mısırlı atletler şe. 
rcline bir akşam ziyaf~tl vermiş
tir. 

* İtfaiye şimdiye kadarki yan. 
gınlarda evvela ateşı söndürmek 
için çalışmakta ıdi. Bundan s~nra, 
evvela hır taraftan ate~in çıktığı 
yere su verilmesi, di~eı: taraf n 
d3 eşyanın kurtarılma,;, şekli m!l
vafık görülmii§tür. Bılhass:ı eş • 
yanın kurtanlması işine ehemmi
yet verilmek üzere, yeni bir pro. 
je hazırlanmaktadır. 

* İngiltereye ısımrlanan yenf 
makineler için, beled:y ~ terkos 
gölünde yeni bina ve tesisat yap
tırmaktadır. Bu tesisat tamam 
olduktan sonra, İngiltPreden mü. 
hendisler gelecek ve bunlar maki
neleri monte edeeckkrc!•r. 

* Belediye 937 yılında belediy~ 
vergisi ve resimlerinden ne ni.k. 
tar tahsil edildiği ve ne kadarı -
nın ibakayayn kaldığını şubelerden 
sormuştur. 

Maliye Vekaletı, b"Jedıyenin 

Darülaceze için nerelerden ve ne 
miktar gelir temin ettiğini sor • 
muştur. 

ve lalebe grupu, yakınd:ı şehrimi. 

ze geleceklerini Belediyeye bil
dırmişlerdır. 

Bu yeni bina, istasyonun eski 
saç ambarları bulunJn kı..-mında 
ve yeni meydana bakan güzel bir 

eser halinde ~ olunacaktır. 

*Bir FrallSlz talebes1 dün Fran- ı 
sız • İtalyan hududunda İtalyan 
miL.sleri tarafından ı:ğır surette 

i yaralanmıştır. 
1 

Arkeoloğlar bu münasebetle 

Beledı)·eden şehrımiz ve arkeolo. 
jı işleri hakkında izaha~ istemiş. 

!erdir. 

Amerikalı tarihciler, İstanbulda 
tcdkiklerde bulunduktan sonra E
ge mıntakasına da gıderek tarihi 
eserlerimizi ve harabel~ri tedkik 
edecclı.lerdir. 

Amerikalı misafirlerin oradan 
Ankaraya da gitmelen ve Ankara 

havıılisindeki tarih kazılarını yer. 

lerınde görmeleri çok muhtemeL 
dir. 

Kendileri, şehrimizde bulıın -

Gümrük B~müdürlüğü ile 

Devlet Ikr.ıiryolları üçüncü ış. 

!etme müdürlüğü, bu hu usta an
laşmıya varmışlardır. 

Ekspresin meS!,ljeri kon trol • 
!arı, bu gümrükte yapılacaktır. 

Yalnız Avrupa yolcularının Av. 

rupadan beraberlerınde getire -
ce1deri e»'alar, o vakitte, yine es. 
kisi gibi trenlerde yapılacaktır. 

dukları müddet zarfında Ü oiver. 

sitenin misafiri olacaklar ve ağır. 

lama bürosu tarafından gezdiri • 
leceklerdir. 

. ... .. ,, ,. ~ ·, . . .. . 
AŞK, HEYECAN ve lnTIRAS ' ROMAN1 

Tefrika 
N.36 

- • uıl öğrendin bunu! 
- Kapıcı söyledı.. 
Kom.s rin canı sıkıldı .. 

Yazan: lekender F. 
BERT ELLi 

- Neden yaıkalayamadınız o za. 
man~ 

1 

* Beyoğlu akşam kız sanat oku-ı 
lu müdürlüğüne, ayni enstitü mu. 
allimlerin~n Refia tayin edil -
mlştir. 

* Ünivwslte astronomi profe -
sörlüğüne tayin edilen Rosenbah, 

Avrupadan gelmrştır. Radyoloji ve 
iktısad kürsülerine tayin olunan 
profesörler de yakınd:ı g~lecek ve 
önümüzdeki yıldan ihöacen ders. 
!erine ba,Iıyacaktır. 

* Mısır üniversitesine men -
sub 35 talebe, dün şehrimize gel • 

mişler, Galata rıhtımında merar 
simle karş,Janmışlardır. Mısırlı 

talebe, :jehrimizde üç ~" kala
cak ve sonra Ankaray .. gidecek. 
tir. 

- Ferhandeyı b.ıl1'ıa.<dan ne çı
kar? Gültekini :-ıulınölıyız .. 

- Ferhundeyi 11o.ılunca, Gül. 
tekinin nereye sakıandığını ondan 
öğreniriz. 

Ve o gec~, ertMı gUnü tekTar 

merkezde bulıı-mak v• bu :şle 1 
meşgul olmak üzere, Nacı Demirel 
T ksim Karakolundan çıkıp gitti. 

* Kamil Efendi, •rtesi gün, ta -

Ne Dnlere1Korkunç 
a d Ik -B-ir_a_d_a_m_,~b--a-lt_a_ı-.l·e-k_a.-rıs nın 

bir • 
cına 

Bir evlad babasını 
mahkemeye verdi ve 

w ena en agır cezanın 
verilmesini istedi 
Zabıta şimdiye kadar nadir te

sadüf cdden bir vak'a ile karşılaş 
mıştır. Bir evlıid bab3Sının ken • 

• dinı öldürmek istediğinı hayatı

nın tehlikede olduğunu söylemiş 
ve bunun için de balıasmm tevkif 
edil.p ağır bır cezaya çarptınlma. 
sını istemiştir. Tahtakale polis 
karakoluna mıiı acaat eden ve Ali 
ismınde olun 20 yaşlarındaki bu 
genç: 

- Babam beni zorl.ı ı·vlendır
mek istiyor. Eğer dcdij(inı yap • 
mazsam öldüreceğini söylüyor .. 
Onu yakalayıp hapis~ koyunuz .. 
Canımdan emin olabileyim .. 

Demıştır. Bunun üzer•ne polis 
Alının babası Mehmed ya alıya

rak karakola götürmuş. Melımed 
ise bir b:>b:ının 20 yaşındakı oğ • 
Juna nasıl kıyabileceğini yalnız 

EminP isminde bir kızla evlendir
mek · ediğıni fakat Alinin ken.. 
disine Pvlerinin hissesinin vaı·ı -
sının verilmesı artile bu isteği 

kabul edebileceğıni lakin bı.ı his. 
seyı veremiyeceğini söylemPSi ü
ZPrine hırsından böyle birşey uy. 
durduğunu söylemiştır. 

Polis bu baba oğlu derhal cür
mü meşhud mahkeme>ine ver • 
miştir. 

Mahkeme dün saat 1B de b1şla
rr.ış ve 2 l e kadar devam e mL5-
tir 

Ali Hlık 1 ml'. 

- Babamı dava d•.yorunı ve 
ona en ağır cezanın veri!mesinı is
tiyorum. çünkü eğer serbest lra • 
lacak olursa beni öldüreccğıoe c
mın[m demiştir. 

Hakimin: 

- Pel<i baban ne :nptı sına? 
Sualine: 

- Beni istemediğim b!r kızla 
evlendirmek istiyor. Ben kabul 
etmcdığım ıçin de telıdidde bulu. 
nuyor. Hatta §imdi dışarda kori
darda bile bana: 

c . Hapise de girsem bır gıin 
gelecek yıne çıkacağım ve o ıa. 
man artık elimden kurlulamıya
caksıı,. dedi. 

Diye cevab vermiştir. 
Bundan sonra şahidler dinlen • 

miş bunların hepşi de suçlu baba
nın lehinde şehndette bulunmuş.. 
lardır. 

Neticccle m:ıhkeme Mehmedin 
lıeraetine karar vermi} ve bakim 
babaya: 

- Sen yine oğluna karşı rahim 
ve şefkatli muameleden avrılma. 

Alıye de: 

- Sen de babanın elini öp. 
Dem~tir. Liıkin Ali bunu kabul 

etmemiş ve yine mahkemeden bu 

garib baba oğul dargın olarak ay
rılmışlardır. 

--O--

* Eminönünde Selanik bon -

marşa:nnın bulunduğu adadaki 

binaların boşaltılmaôarına baş • 
lanmıştır. 

* Balkanlarda tetkikler yap -
makta olan beledıye iktısad mü. 
dürü Asım Süreyya, cumartesiye 
şehrimize dönecektir. 

bunu .enbilmezse,1, bt n m, bile .. 
ceğim? 

- Canım, Gültekin Beyin evin
de oyun oynuıorduk. Bastılar e. 
vı. Bizi de buraya getirdil•r. 

- Hileli kumar oynı) ar. Gül • 
tekin neden kaçtı öyleyse? 

- O daıma kaçar camın, bil • 
mez misın sen onun huyunu? 
Hem hile yapan ben değilim ya .. 
O yapmışı;a bana ne bıından?! 

- Senin parmağın yok mu bu 
işte? . 

- Vallahi yok, Kam lciğim! 
- Haydi. sırnaşma şimdi.. ıra_ 

kafasını uçurdu! •• 
Evindeki bir hırsızlıktıtn şüphelenen katil bu 

tüyler Ürpertici cinayeti nasıl isledi 
• 

Evvelki gün Zongulrlağın Çay
cuma nahiyesinde tüyler ürperti. 
ci bir cinayet işlenmiştir. 

Muhitte derin ıbir heyecan u • 
yandıran bu vak'a hakkında ma.. 
h~l!inden şu tafsilat verilmek -
tedir: 

Çaycuma Mhiye merkezinde 
kunduracılıkla meşgul Raif a • 
dında 45 lik bir adam vardır ve 
biraz aklında bozukluk olduğu 
için, halk arasında deli Raif diye 
anılmaktadtr. Bununlıı ber~ber 

şuurundaki bozukluk onun halk 
arasında bulunmas:na ve mesleki 
ile meşgul olma<ıına mani olama
maktadır. Yani Railin delilıği ha.. 
fil ve gelip geçicidir. 

İşte, bu varım akıtlı adamı a -
vanadan çıkartıp cin~yete kadar 
sürüklemeğe bir aile meselesı kiı.. 
fi gelmiştir. Bu mesele karısının 
hırsızlığından doğmuştur. 

Anlattığına göre, bundan beş 
altı ay evvel, Raif ustanın evi so
yulmuş, bazı kıymetlı eşyası :a.. 
lınmıştır. Haif usta, hu.;usi tahki· 
kat sonunda hırsızın kendi karısı 
olduğunu öğrenmiş ve onu sıkış.. 
tımııştır. Zaten koeası gibi akıl
dan sakat olan kadın, bu tazyik 
sonunda köyüne aşırdığı eşyadan 
bir kısmını eve getimı!ştir. Bu • 
nun üzerine karı kocanın arası 

• fena h:ılde açılmış; Raif usta ka
rısı Eminevi birçok defa evinden 
kovmuştur. 

Kadın ise her drfasınd3 yine 
gelip Raifin karş ına dikilmiştir. 

Emine, bi:rkaç gün evvel k.wuL 
duğu kocasının evine evvelki gün 

Kavun ve 
Kar~·;ız 
.Salış yerleri 

Son günlerde şehrtmh:e bilhas. 
sa cenub taraflanndan ve Halay
dan fazla mikdarda karpuz gel • 
meğe başlamıştır. 

Fakat yine karpaz, tek tük ma
navlarda satılmaktadır Fiatlar, 
30 • 40 kuruş arasındldır 

Alikadarlar, önümüzdekı hafta 
içinde, Ege havalisi ve Trakyadan 
da karpuz nakliyatının bollaşaca
ğını ü:m:d etmektedirler. 

Bu sene, Sirkecidek' tahta kar. 
puz ve kavun barakaları yıkılmış 
olduğundan karpuz ve kavun 
mahsulü, yalnız Kere:;tecilerdeki 
hal müştemilatında saWacaktır. 

Önümüzdeltl yılda ise, kavun 
ve karpuz satışları, yalnız yeni 
yapılmakta olan hal binasında ic
ra olunacaktır. 
Diğer taraftan Belediye Reis. 

!iği bu sene mahal!~ aralarında, 
sokak başları ve yaya kaldırım -
larda karpuz ve kavun sergileri 
kurulmasına müsaade olunmama. 
sını alakadarlara bildirmiştır. 

* Darüşşa!aka lisesind~ yeni ta. 
le'be kayıt ve kabulüne 15 tem -
muzda başlanacaktır. Kayıtlar 15 
ağustosta kapanacaktır. 

- Öyle ya. Yalan mı? Haydi 
Kamil Bey, söyle ban:ı ... Bu işin 
sonu ne olacak? Yarın s1bah kl'. 
!aletle beni 'buradan kurtaramaz 
mısın? Hem sana bu hafta evde 
öyle zengin hır sofra v2ririm kL 
Vallahi sabaha kadar >ğlenirdin .. 

Kamil Efendi kaşlarını çattı: 
- Söylediklerini kulağın işiti • 

yor rnu? 
- Ne söyledim ben, ağabeyci. 

ğim? Sen bizim halimizden an • 
!arsın! Burada oyun '>ynıyan yal. 
nız ben değilim ya .. 

- Başkaları varsa, onları da 

yine dönmüş bulıınuyordu. Bu 
son geliş, Raıfi büsbütün çEeden 
çıkarmış \'C delilik buhranı ye • 
niden bey ini sarmıştır. 

Zabıtanın yaptığı tahkikattan 
ve kendısinin verdiğı ifadeden an
laşıldığına göre, Raif, cinayetı iş. 
!emekte saatlerce tereddüd et -
mıstir. Son dakikada J,eyntnın tu. 
tuştuğunu, gözlerinin karıncalan -
dığını hisseden ve karışık hayal. 
ler gören Raif süratle yerınden fır
lamış, aşağıdan baltayı kıp~ ve 
onu arkasında saklıyarak, ayn o. 

dada yatan karısının Yanıııa dal
mıştır. Geceyarısını geçen bu sa. 
atte uyuyan kadın, kocasının gir
mesile uyanmış ve .r.;eınliği geç.. 
meden Raif elindeki baltayı Eıni
nenin boynuna iki defa ind.rm.iş.. 
tir Darbeler o kadar şiddeUi ol
muştur ki kadının kafası viicu. 
dünden ayrılzn1'o kop~ yal -
nız bir deri parçası kalmşıtır! 

KaW, cınayeti işledikten sonra, 
etrafı dolduran kanları temizle • 
meğe girJimişse de muvaffak o -
lamamıştır. Bu suretle, bır siirü 
şuursuz didişmelerle ::abalıı et • 
tikten sonra çar ıya çıkmış, akıl • 
lıca kahve. e gidip bi: kahve ıç. 

ınış, alacaklannı dolaşarak borç -
!arını vermiş ve onlara: cArtılı: be. 
nı gôremezsıniz!• demiştir. Bun -
dan sonra Devrekte bu unan kız. 

kardeşıne, ncele gelmes: için tel
graf çekmış ve gidip nahiye nıü • 
dürüne teslim olmuştur. 

Raif, akşama doğru büsbütün 
çıldırmıştır. 

IHayaf 
Pa halılıgile 
!Mücadele 

Hayat ucuzluğunu temin için 
alınacak tedbirler etrafında ted
kil<ler yapan Londra Üniversitesi 
iktısad profesörü Benham. lktısad 
Vekaleti müşavirlerinden Haldun. 
la birlikte şehrimize gelmiştir. 

Profesör Benbam, İstanbul pi
yasalarını bırer birer dolaşarak 

tüccarlar, komisyoncular, nakliye. 
ciler ve kabzimallarla ayrı ayrı 

görüşmüştür. Bu anda sebze ve 

me. va halini de geıen profesör, 
muhteilf mıntakalardan getirilen 

sebze ve meyvalar hakkında ge
niş malı'.ımat almış. şehrimizrle ne. 
den hayat pahalılığı bulunduğuna 
dair bazı mütalealar tesbit etmiş
tir, 

İngiliz mütelıassu;ınm en ziyade 
ambalaj ve nakliye meseleleri ü. 
zerinde durduğu anlaşılmaktadır. 

* Kasımpaşa kanalizasyonunun 
noksan kalan k:ı3lnının bir müte. 
ahhide ihale edil~k d;,rhal ta • 

mamlattırılması kararla. trrılını~ • 
tır. 

liyecek misin? 
- Vallahi bütün bildiklerimi 

söylerim. Benim ltımseden kor • 
kum yok ki. Hem .ben onlar gibi 
kumar müptelası da değilim. Zor. 
la oynarım bu kafiri ben. 

- Neyse .. Bırak bu lafları şim
di. Beni dinle: Sen bu ressam Gül. 
tekini nezamandanb<>ri tanırsın? 

- İki üç yıldır tanırım. 
- Sana açıldı mı hiç!. 
- Ne gibi? .. 
- Parasız kaldığı zamanlar, ö. 

Nacir Demırel, ellerini bıribi. 

r:ne vurarak: 

- Bu ne şanssızlık yahu! He-

· - Sonradan farkına \":ırdık, azi
zim! İlk önce yatak oJama gidi. 

yorum diye aldattı bizı. fakat ya. 

ınan adammış doğrı:su bu. Ben 
ömrümde bu.kadar kurnaz tilki 
görmcmlşdim. 

harrı komiseri Naci Dm.rele müs. 
bet malumat vereoılmek ,çin, o 1 

gece uyumadı. Naci D·'mirel mcr. 
keııden çıkar çıkmaz, Kamil Efen
di Jalenin yattığı yere gitti. 1 kikati söyle bana. ifadeni okuyun. 

ca her şeyi öğrenirim. 
.Jale bir iskemlenin üstiınde uyuk. 
luyocdu. Kamil Efendiyi görünce 
tanıdı : 

• bundan sonra • gizli knmarha
nelel'Cie birer birer ba3ıp yakalı -
yacaklar. 

tekini bt•rikini nasıl çarptığını. 
- A .. Böyle şeyleri bana söy

ler mi hiç o?!. 
- Ya kime söyler? 

rili n:hayet elimle kaçırdJn. 
K.-=iser sordu; 

- Elinizle mi? 

- Öyle ya. Ap:ırtımanı basdık-

lrı zaman ı.ep ~ z buraya gE<li. 

yoıduk. Gülte.ltin lıiz:::~tci kadın 

kıya! tile gozumıııun önünden 
geçmı.,t> .. 

Kom.ser, memur:ı sordu: 
i 

- Şimdi ne yapacağız? 1 
- Merak etmeiilniz. beğim! On-

ların kuyruğu daim:ı benim elim. 

dedir. Hele btr sab3h olsun .. Fer. 
hundeyi cabuk bulurum ben. 

- Vay, sen misin, Kamil Bey? 
VoHahi yabancı bir adam sandım 
da yüreğim hopladı. Nrdcn tık • 
tılar bizi kotese Allah aşkına, 9en 
biliyorsan söyle~ 

- Neden mi tıktılar? A gözüm 

Jale ~irdenbire şaşırdı: 

- Şey canım .. İşte bam da bir 
kaç para vereceklerd:. Selim aldı 
gôtürdıi heni oraya. 

- Ne dôye götümü? 
- Karım diye prazen'.a etti. İ~-

te o kadar .. 

- Eh .. Yalan söylememiş. Bir 
gecelik karısı olabilirsin! 

Desene ki ilk piyango bize 
düştü! Hay gözü .kör olsun şu Se. 
!imin. Nerden de 'basımı yaktı bu ı 
gece .. 

Kamil bu 'bahsi kapadıktan son. 
ra Jalenin yanına sukuldu: 

- Bana bak, Jale sana bir şey 

soracağım. Fakat, doğrusunu söy. 

- Onun hem adam?, heın ar. 
kadaşı olan Selimden bo.şk.1 kım. 
sc bilmez bu işleri.. 

- Selinıle arası ço i) i deıne ? 
- Aralarından su sızmaz O k~· 

dar iyidır ki.. 
- Tuhaf şey! Ben Selımle Gül. 

tekini lıu kadar dost bilmezdim .. 

(Devamı var) 

Avustur a'd 
Yazan· Ahmed • rıi F..!>1'111 

A nı.'>turya, ınlistakil lıir de•·1' 
olmaktan çıkarak tarihe iutl)ll 
elük!cn sonra, Avrupa basının" 
ba~ka bir "3hada dedikodu JDCf' 

zuunu teşkil elmiye ba~Ia~ 
Gün geçmez ki Avrupa gczet<j,ıl 
idaresinin tazyiki altında inliytl 
Avusturyadan bııhsctnıesinler. fi 
haberlerin karnen uydımna, ııl' 
men d" mübalağalı olduiwıa fi 
he yoktur. Esasen Avruı,:ıanın gJ 
memleketi hakkında verilen il 
herler, daima ihtiyatla telakki• 
dilmeliclir. Bu iki memlekell 
biri Almanya, diğeri de So>1' 
Rusyadır. 

Üç aydanberi, Avtı. turya~ 
cbşan aksettirilen haberler, il 
memleketi, fetih ve istila edilıııl 
bir koloni vaziyetinde göster,,.# 
tedir: Y ahuclil rin iahau içd 1 

iman )ddetli ıe.lbirler. Na%İ ' 
mıyan Almanlara kar)ı na:ıiı.ıı' 
muamelesi. Alman aazi ~ 
menmplarile Anntmya nazill' 
arasında geçinuizlik. Bazı P" 
leler, bu yaziyeti tliizeltm..l. 'ti 
Hitkria lımat Viyanaya y.eı6' 
ili yaztlıklan &ibi. NZI g;>2e"'1 
tle yiiluek A vunu:rya nazilerı' 
Bitlere şiliyetleriJıi arıetmeJı • 
zere Almaaya)a pttilderini 1' 
m.ışlazdır. Acaba bu haltnkri• r' 
clattesi doğrudur. 
Avustmyanın malüm olan 

lu içinde Almanyaya i!ıifıakıl' 
dan !!Onra. bu -mı ket. t93J 1 
nesindenberi en ·ınutlii İT 

lalı hayatı yaşıya lm:m 
bünyesi içinde hazmedilirken 'I 
takını sarsıntıların vukuu "'.pi 
beklenmekte idi Bu hazım urtl 
liyesinra ıztırabİarı 'iivh• 1ıJJI 
edilebilh-: 

1- Evvclf• Yahudilerin \'aZİ~ 
vardır Ahnaııynnn Yahudii' 
Jıakkıada 19Cl3 sen< inden .,..; 
kib ettiği siyaset malı'.ım oldıı 

na göre, Viyananın iki milyon 1 
fusandan üç yüz bin" i t il 
de Yahudiler hakkında da 
5iddetli bir siyaset takib edccJ 
şüphesizdi. Bn . ioldetli i) • 
Yahudiliğin likidnsyona ;wıcı' 
hulasa edilebilir. Yahudiliğiıı ıl 
fiyesi için alınan tedbirler o I 
rece şiddetlidir ki, Bcrlin, ,·;f 
na Yahudileri için bir mc}rc _,ı 
muştur. Artık Yahudilere J<IP' 
antipatisi ile şöhret kazanan ~ 
!in, Viyana Yahudileri için 
meke olursa. A 'l"llSturyada r~ 
hudiliğin tasfiyesi için alınan l' 
birlerin p<"k şiddrtli olduğu Jı:• 

edilebilir. 

2- Nazi olmıyan Avusııırr' 
!arın da rejim deği:HrmesiJı~ 
zarar görmeleri de tabii <ayıl.' 
gerektir Bunlar arasında naıı ,ıl 
jiıni aleyhine vaziyet :ılanl ti 
bir kısmı, tevkif edilerek Da' 
bapisanesine tıkılmışlardır. İıl' 
nig ve Dolfils hüküınetinln 
rükünleri de hapisanede öl:;:, 
!erdir. Sabık başvekilin n _,,ıJ 

altında bulundu&-u lıiltfu~ 
clir. Milli _,.alistlite br1' I 
liyette lıulun••hklan Ulde 
nazi olınadıldan için zarar ~ 
!er tle varılır. Bunlarm =~ 
bankııluda ve hllkl\met ' 
deki vazifelerinin nui el .. ~~ 
turyahlara verilmesiııtlea ~
tir. 

3- Fakat ani olan A.-usfl'; 
Warın tla ayn derdleri var..-= 
defa nazi olnuyan A Y11Stur)'~ 
lar hesabına tatmin ameliye• 
kafi derecede ileri gidilme4iil' 
den şikayet ediyorlar. İkio<"\; 
. ikayet mevzuu da AlmaJI ,1 
partisi men•ublarının Av..,ı 

nazilerine tahak"6m gibi ıö~ 
nen hareketlerid,r. On bir 'I 
dar~i iizrrine. pleb' 'ti yaP 1 
üzere, Burkel aamm.ıa bir ı\1 
nazisi plebisit komi ri .ıl• 
Viyanaya göml<Tilmi,ti. p[cb 
tin Almanya için bü) ük nıl11i JI 
kiyetle netkelendiğ:i • maJiıı?: 
Bu neticeden senrn Burkc1. " 
lik kemiseri• Uı~ia edilmi<tir~ 
zil~ iki mcmlrketn ııarli o 
nzasyonları \'e hiikiımrt iD' 
ara.unda bir alırnk trnıin rt" 
tir. Bunun kola · hir i ol~ 
tağı a: iki.rdı•. Cünkii .. -nsttl 
Jit ,-r hars itihnril ... ,\)nlf!11 

makla beraber. Pru~;\ anın 

{De'-'nını G ıncı sahifcn•j~ 



Vlem'e~<efimizde i k defa Yeni esnaf 
tatbik edilecek bir karar Hastan esi ayın 

lzmrrde bütün 
halıları saat 

dükkanlar sa-
1 de açılacak 

İzmir esnafının birleşerek verdiği bu karar; 
şehrimiz dükkan sahibleri arasında 

büyük alaka uyandırdı 

istanbulda olduğu gibi diğer 
§ehirlerimizdc de bütün diıkki.n 
Ye mağazalann akşamlan muay_ 
yen saatlerde kapanmaS? hakkında 
muhtelıf yerlerdeki esııaI ara _ 
sında bırcerayan başladığını yaz
mı§ ve bu mesele mevzun bahso -
lurken gerek şehrimızde ve gerek 
diğer bazı yerlerdeki bir Jasım 
mağaza ııahiblerınin dükkanların 
s:ıbabllll'ı da, muayyen saatlerde 
açılmasını arzu ettiklerini haber 
vermiştik. 

Bu hususta al ğımız mutem _ 
mırn malumata gc 'e. hn ik ci
het hakk-nda iut olarak İznir es.. 
nafı nihayet müS!ıet 1;. hal yo _ 
luna girl'I' ~erd.r 

Bu karara evveliı ban eS?Jaf 
cemiyetleri mensublan itiraz et
mişlerse de bilahare ekseriyete 
uymağa mecbur kalını~lar ve ka
rarı kıılıul etmişlerdir. 

Bu karar mahalli ticaret ve sa-
na vi odast"a bild,ri\~rektlr 

Ticaret ve sanayı od.ıs! dukkiın
ların açılma vekapanm l saatleri
m tayin edec ktir. Ticaret ve s.:>

nayı odası. btitun duk',.iı: ' ' ma
ğazalar ıçtn asgari ve aznmi bir 
saat tesbıt edecekt~ . 

Bu, sabahlan saat 7, ak a lan 
ıçin 8,15 dir. 

Yanı dukkiınlar bu saatten ön
ce açılamıyacağı gibi saat 8 de 
de tekmil dükktınlar kap:ınmış 

20 sinde açıhyor 
Fakat resmi küşad me
rasimi 30 ağust0s tay

yare bayramında 
yapılacak 

Türbede Mollafenari cadd<>siııde 
kiralanan •yeni esnaf hastahane
si• binasının noksanlarının ta
mamlanmasına faaliyetle devam 
olunmaktadır. 

Sipariş olunan 30 karyola ile 
yatak, yorgan ve diğer levazım 
bu ayın 15 inde tesellüm oluna _ 
caktır. Bu ayın 30 uncu gününden 
itibaren de hastahane, .10 yataklık 
bir kadro ıle açılacaktır 

Fakat hastaha-<'n. a ıl "Csmi 
küşadı 30 Ağustos Zaf r ba) raını 
günu buyuk merıısıml ıcra c u _ 
nacııktır. 

İzw dek. bütün e naf cemiyet
lenne mensub olanlar, pazar gü_ 
nu partinin kontrolu altında he
yeti umumiye top! '.'!tısı yapmış
lardır. 

Her cemiyet, Hazıranda başla
mış oldukları ycnı sene büdcesL 
ne, bu hastahane yard 'll ıç.n tah
sisa• koymuştur Ezcü!T' · bulı.<-

olacaktır. Yeni kararı İzmır vi- cılar cemıyeti, hastare iç.n 250 
Uiyeti tasdJ< eder eti!' z. h men lira tahsıs etmıştır 

Mahalli ticaret odası salonun -
da tert b olunan ve yiızlerce es
nafın iştirak ettiği bu içtima çok 
uzun münakaşalarla geçmiş b zı 
ihtiyari kayıdlar serdolunmuştur. 

N ticede dükkAn ve mağaz~ _ 
lann her gun muayyen saatlerde 
açılarak Yille her gün muayyen 
aaatlerde kapanması kararlai:ı -
rılınıştır. 

tat:bika gcçilecel<t . -o-----

Bu suretle memleketimizde dıik- K / d 
kanların sabahları muayyen sa - 1 ına ıa anın 
atlerde açılması hususunda ilk 
evvela karar veı en vilayetimiz 
İzmir oluyor demektir. 

Şehrimizdeki mağaza sahible -
rinin ekserisi sabaiıları dükkan -
ların açılma saatleri hakkıııda 

şehrimizde de b!r karar verilme
sini cemiyetlerinden ıstıyecek -

ı !erdir. 

1 Kadastrosuna 
ıBaşlandı 
1 

lktısad Vekaleti dün gönderdiği bir 
tamimle bir anket açtı 

lsu suretle eylül niha
yetinde tekmil adala
rın kadastrosu bitmiş 

0lacak 
Adalar kazasına bağlı Kınalıada 

nahiyesinin kadastro·nna ay ba _ 
şından itibaren başlanılmıştır. 

Burada arazisi olan halk, İstan

Vicdan, tab v •• 
iz'an! 

Dilencılik göt · bi; ~ey . Bunu 
kendileri için iti)al edinenler ne
den bir türlii v:ızgcçemıyorlar. 

Arada sırada. ölen dilencikrin 
geride bıraktıkları bü)·ük scrv~t
lcre bakılır"' işin tama edile<e 
bir tarafı var .. diye. hükmetme
mek elden ı:clmiyor. 

Gallba bunun içindir ki, dilen<İ 
ile ~abıtanın mücadd~i daima sü. 
rüp gidiyor \'e garib garib teza
hürler bu \'esile ile kendilerini or
taya veriyorlar. Bunlardan bir ta
nesi de Langada rürmllmeşbut ha
linde yakalanan, dilenciye aittir. 

Bu kadın dilenci 67 ya ·ındadır. 
Bu yaşta. bir kadının dilenmesi 
için çalışması lazımdır. Onun için· 
dir ki, en öner: 

- Çalışabilir mi, çalı amaz mı?. 
Di~ c düşünülmüş ,.e tıbbı adi. 

!iye gönderilmi 
Hekim: 
- Çal" bilir,. 
Fakat, hiıkim de· 
- Çalışamaz.. 

lıiıkmünü vermi ve .. kadını nera
et ettirmiş. İhtimal ki, bu tıp ile 
\'İ('danın bu mt-vzu tize-rinde ilk 
defa çarpışı ı olu~·or ve hakimin 
desteği olan manevi mcc.nedı, ~·ani 
vicdanı galehe .. diyor. 

Her halde hakkı onunla birlik 
kabul etmckde tereddiid edilemez. 

İz'an da 67 yaşındaki bir kadı
nın çahşamıyarağını emrediyor. 
Ej!'er, bu kadın Zaro ağa yapı ·ında 
ve hamurunda değilse .. 

Dilencilik i. , o ine bambaş
ka.. 

BÜRHAN CEVAD 

Limanlarımızın 
Genişletilmesine 
Geçiliyor 
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Şehir meseleleri 
---

Ça ış 
... i e .. 

1 

ya ı ae 

-------
• 
1 

• -~h i 
eycetesi 

-

Dairelerde sandoviç sarfiyatı bir 
!haylı arttı. Buna mukabil öğleyin1 

1 lokantalar fenhalaştı 

Yen. çalışma saatı, şehr '1 ha -
yatında ne g;ııı bır tah.v\ ül 'Jp· 
tı? Bunun oğre""llck ;çin m. hte

lif daırelcrde 'e bu daireler a· ı 
liıkadar yerlerde g~z>nt yuptık. 
Görduklcrim. ı aşagıya )&Z.ı)O -
ruz. 

7,30 VAPURLAR! PEK 
KALABALIK 

Yeni karurnamc mucıbinc me
murların saat sekızda ış" baş'a -
malan üzerine, sl"k,zden eV\'el 
hareket eden vapurla- pek kala
balık!. 

koloı bır rahatsızlık b ede . 
Yeni ıtıyada alışmak çı·,, ı'k gı: n
lerdc rahatsız olanlar clmuşt r 
Bu rahatsız'ık daha ılyade sa~t 

Çirkinlikler 
S risind 

J.iıldide Genç T rk ,ok gmıla 
oturan JI. Ünsal i nıındc bır k ri
imdt•ıı aldığını bir mckt bu aynen 
~ütunumn g~ri onım4 Gazel~. 
!erde fıkra muharrirleri ile ,chlr 
plıinını ~nparak olan miiı .. hassıs
ların şehri dolnşmadıkcn masa ha. 
şında i. nh~tli bir i~i yapnmıJurak .. 
!arını ispat elmi~ olma ı itibarile 
\C ba,. hakikatleri ihthıı .. ıı:n: 
bullıınma. ı bakımından dil.kati .. 
okunma!,'& d<"ğ<"r 

J\-ft:ktup .a~·nt•n ~u: 

•Sayın filuwf' 

•E\ vclki giio •turizim i feri• 

ha'jlıklı çok doı:ru )ıtzm1'ı uıı ""
n• 'ne okudum fakat yalnız o 
~.dar ııu 3 a? O güzelim, Liilclı 
l·.ıı nin •l-,ethibc') • cadde i b .. 
ındaki üst kapıoının iki tar fın • 

d:ıki o har p e çirkin arpacı ~ 
künıilttü dükkanlarının bu muh
t m abidenin giiz ll''*ine ne fc_ 
ti bir en,:::el oldukların:ı Dt' der • 
•ıniz? Aı abu bu bllJ'abel riıı ay. 
da kira namıle temin cttii:j men
faat, bai uldnkları manrvi m.ı 
zarratla kıya kabul ed r mi' 
Sonra, Bcyazıd rıımı nin n•·lu n. 
nun mcrm r dost- el rlnin l 11 
nedir? Geçenlerde bir ıcazetedt 
bu a,·lımun bir tnk1n1 c.;.atış bar • 
kalarile çirken!<· tirilmt'>tinc çat
m~tı lla~·di, ranıazanl bir 
aıı'an~ hnlinc cirmi oldu~u i ır 

bu çirkinliğe katlnnılsın di) elim. 
Fakat hi~ olmaz a bu barakalar
dan e.ne1r:rdt•n h ri ahnınak ta o. 

lan kiralarla bıı 8\lunıın merm"r 
düşcm<"lcrı t cdid cdilcme'l. mıy
di"! Düşcn1t>lerin hu çırkin man -
zarn'ı ran1iin ı(·ının güzelliö-ini 
takdir lıi. lerini yarı ~·arıya indir. 
m•ı. mi? Sozümiin ne kadar haklı 
olduğunu ishatı bir kert' hu 8\ fıı. 

) u gürmeniL kifayt•t f'der 

etellerim!~i? ısla.hı ve eteıciliğin inkişafı 
muhım bır kanun hazırlanıyor 

. . 
ıçın 

bul kadastro birinci mıntaka iı -
mırliğlıı.n hergün Kınalıadada bu- İ 
Junmakta olan posta, tapu memur_ şe 
!uğuna müracaat ederek beyan -
namelerini almıya ba~lanuşlardır. 

evvela hangi liman
dan başlanacak 

Sekizden evvel Kndıkoy iske -
sinden Köprüye gıde'l vapurlardJ 
oturacak 'er yoktur. s~y ~at ed n
Jerın yüzde doksanı memurdur. 
İlk ı;Ünlerde Akay id:ıresi yeni 
çalışma programına ~ört, tari!e 
tatbık etmediğ, için "" • hatsız -
lığı tabii gormck lazım .. B1..nd.-ı 
sonra yııpılacuk tarıfelerde, ek z
den evvel lazla vnpur tahrık et -
mek ihtiyaçları ası! olmu tur. 
Her halde birkaç gün uk tecnibe· 
den sonra Akay idaresinin bu işe 
bir çare bulacağına eminiz. 

o kiye yakla tığı um n hıSte
d mcktcdır. Saat 12 l)!duğıı zn -
ma da,rekrdc pa d05 zıll çal -
mas. çalışmanın fasıla ız b r su
rette devam etuğ; herke dah~ 

z.iy.ıdc yorm1.. tu B hassa c\ -

v..kı günkıı sıcak! ırda bıı )<lr -
gun:.ık daha zı.ıadı ıluyuı~uştı; 

Fakat bı nraaa hiç paydcıs ~ap
madan, fasılasız bır surette ç -
'ısmak hır taraftan :orgur'Jğıı 

artırıyor, diğer tarafı n memur -
ları sevındiriyordu. Çunk• bu 
yorgu:ı saatlerd~'l sonrn herkes 
ev·nc çekilect:k yemcğırıı ylyf'c k, 
akşama kadar is•ırahat edccekt r 
İnsan bu istJ"ahat 'l!ka,ını ha -
ıırına gctirdiğı zama ğ'e pay
dosunu hiç diişunmu oı 

Dnha sonra ... Bu sonraların ar .. 
k sı t"lmiyor, aymakla tıiken -
mh·ttt'I< kadar çoktur. İyi i mi 
bu scft'rlik bunlarla iktifa Nl<"rek 
)"altnl ~unu ~Ö) 1i~ e) im ~i, ynı.ım
daki mi,allcrin iki,inln de dini 
ahid<'lert: aid oln1ası. 11\t"hrin hu 
ciht"tindeki nbide namı \'f'ril~«'k 

minuıri l":!«.l'rlcr lıl"men h(·men 
lııncn hunlara münha ır olduğu 
irin her ~ ahanl'ı ~ey) alun bunları 
görmekte buhmmasıdır. 

Virana va Yunanlatan otelcilik mektablerine 
ald nizamnameler getlrlldl kablllyetll ve ganç, 
köylülerden tehrlmlzdo metrdotel yeti,tlri ıecek · 

tatbike başlanılan •otelcilik> ka
nununun kopyesl tam!me ek ola
rak gönderilmiştır. 

Tamimde, otellerdeki helaların 
bir an evvel ıslah oluPması ve 
banyo yerleri yapılarak her otele 

Menıleketimizde mevcud otel _ 
•erin vaziyetlerinin ıslah ,.e yeni 
oteller yaptırılması etrafında Dl 
hiliye ve İktısad Vekaletleri tar;
fından verilen direktiflerin tatbik 
olunmasına ehemmiyetle çalışıl -
maktadır, Bu kerre turizm büro-
'u. viliyetlere yeni bır tam:m su getirilmesi de istenmektedir. 
gonderınlştir. Diğer taraftan hrimlzde bir 

. Bu tamimde, otellerin ıslahı ı- •Otelcilik ve garsoluk mektebi• 
çın evve!A, mevcud tekmil otelle- açılmasını İktısad Vekaleti de ar_ 
rı nsınıflara ayrılması ve her sı.. zu etmektedir. 
nıfın riayete mrobur oldukları Bu maksadla Viyana ve diğer 
asgart şartlann tes.?it oıunması şehirlerimizdeki cO!elcilik mek-
bildirilmektedir tebleri• nin nizamname ve tali -

. Ayni tanılınde, ibu şartların tat- matnameleri getirilerek tedkike 
'lııklnı, kanuni müeyyidelere bağ_ başlanmıştır. 
lamak üzere yeni bir ka:ıun ha • Anadolunun birçok ·erlerinde 
zırlanacağı ilave olunmakta ve yenide ntesis olunacal< asri ve 
ilıu kanuna esas teşkil etmek üze- muazzam oteller Jçin işten anla-
re alAkadar makam ve müessese- • van metrdotel ve garsonlara pek 
!erin, otelcilerimizın mütale:ıları- 1 bü ·ük ihtiyac vardır. 
nın öğrenilmesine lüzum görül - 1 Bu maksadla açılae.ak olan mek.. 
düğü kaydolunmaktadır. 1 tE'be istanbuldan mlistait, zeki 
Diğer memleketlerde otelcılığe gençler alınacaktır. 

dair mevcud olan kanuni mevzu_ Ayrıca kö· lülerden kabiliyetli 

at hakkında bir misal vermek gençler de seçil<'Cek ve bu mckte-
nJaksadile Yunanistanıb son defa be gönderileceklerdir. 

D~lL.ü 

- Sizı lnsanlara yaklaştıracak, 

yahut bunlardan bir tanes;ne kar

şı sempat, duyduracak vak'alar 

geçti mı başımzı!an' Yanlış an -

: mayınız, sualimın altında bir 

le<:esı;us s k:ı değild.r. n,mck is

tiyorum kı, bun ... de!' dı",z n: .• ' 

An'ıyorum ne d mlk ıstcdi

g n_zı l:h~ H.'lım. Mu aade edin 

de una c " b verıııi)Cyım. 

V )' g l '1c ye kadar pek 

çok ey konuştuk. Aramız.d ge. 
ç n lafür a yazılacak eheıı:ı -

m Y ite del! .. Y ıılr.,z bu Uç sa
•t'ık ı::..ıudL zorfında ıy. b.r an-

laşmıya \'aı c!ığımız muhakkaktL 

Bana karşı gittikçe açılıyor, es.. 

kisi gibi yadırgamıyor, res:ni dav_ 
ranmıyordu. 

Yolda. otomobilin Jastıi!I pat _ 

!adı, Bu yüzden bir saatlik bir 

gecikme ile üç saatte vilayete f{.e
lebıldik 

Balo ye~ı açılar. iabrıkanın bü

y!ik salonunda veri'lyordu. 

Hakikaten iyi t rtıb ed.lıniş 

muhteşem bir balo ldi. 

- Şimdi ben burnda büziılür 

otururum, kimse gormcz. Rahat 

rahat seyrederim, diyordu. 

Mülk sahıbleri bu beyanname
leri doldurarak beş gün ıçinde ia
de edeceklerdır Burada tahdid a
meliyesıne de, 15 Ağustosta baş
lanılacaktır. 

Bu suretle Büyiilcadl, Heyb li 
ve Burgazdan sonra Kınahadanın 
da kadastrosu Eylu! nihayetine 
doğru bitirilmiş olacaktır. 

Büyükdere 

Bey z 
Park' da 
9 Temmuz Cumartesi 

gUnU akşamı 

KIR 
Balosu 

Mevsimin bu ilk balosunun 
fevkalade eğlenceli ve sabaha 
kadar ne~'cli geçmesi için aza
mi fedakarlık yapılmıştır. Dü
huliye SC'rbesttir. 

Bu yabanc muhitte de saklan-

mıya, çekingen davranmıya nr 

lüzum vardı sanki ... Evvela bn 
hareketini manasız bulmuştam 

amma, sonra hak verdim, Meğer
se işin içind< ı§ \'armış. 

Baloda Ankaradan açılış töre -

nı,e gelen bazı vekiller, meb'uS

lar, banka direktörleri, İstanbul 

matbuat mümessilleri ve güzide 
bir halk tabakası hazır bulunu ' 
yordu. 

Onun hakiki hCviyetıni m~y -

.:lana koyan had..ıenin birincı J,ıs

mı oturmamızdan birkaç dak ı<a 

sonra patlak verdi. Henüz otur -

muş etrafı gözden geçiriyorduk. 
Bütün gozlerin bu sıralarda bı -

z'm masada toplandığını görü -

yor, y&n gözle bu a.akanın onun 

üzerindeki tesırlerini görmej:te 

çalışıyordum. 

Limanlarımıun te\·si ve ı laht 
işi ile ehemmiyetle meşgul olan 
hükumet, fLli sahad1 harekete 
pek yakında geç< cektir. 

Bu hususta, evvel.l Zonguldak 
limanından işe başla'lıl&caktır 

Kömür istihsal mL'ltnkamızın 

birinci şehri olan 7.nnl.(Uldağın 
her ~eyden evvel büyuk ve asri 
bir limana sahih olması, buraya 
girıp çıkan mü teaddı-l yer' i ve 
birçok ecnebi şileplerin selameti 
noktasından elzem göriilmckt<' -
dir 
Buradakı tahmn v~ tsh' )e vc

saıtin;,.. az ve noksan olmas·, lı
manm asri vınçlerdcn ve cliğer 

modnn vesaıtte:ı mahrum bulun
ması, bilhassa kışın ş.lcp ve va -
purlara kömür verılrııesini çok 
zorlaştırdığından, icab eden asri 
vesait ve vinçlerle m:ı!<"nckr, ya
kında Avnıpaya sıpariş olunacak_ 

tır. 

Ayrıca ZonguldaktJ yeni birli
man inşası için İngiliz Gibs Jıman 
müe"esesı mühendislerı tarafın
dan mahallinde yapılan tedkikler 
sonunda hazırlanara 1: hiikı'l'fıete 

verilen raporda da, ilk planda 
mevkii ta•bike konması lrnr~rlaş
tırılm:ştır Sonra da Ereği ve A
masra limanları ile İstanbul lima
nı ıs:ah olunacaktır. 

Hiç de memnun gö:rukmüyor •. 
du, 

Bilakis suratını asm11tı; sordu: 

- Bu halk ni~·,n bize bakar 
böyle? 

Güldüm 

- Bil mel"' 1 

- Size bakıyorlar? 

Sonr~ ilave ett : 

- Hep bakac~klar mı der'1'niz. 

Ben sıkılmağa başladım. 

Balodaki kadınlar içinde en gü_ 

zel elbise benimki idl. Gerek tu_ 

valetını;ıı nazarı d:kkati celbede_ 

rek derecede güze; oluşu, gerek 
benim ltlııa ile yaptığım hafi! 

makyajla bıraz d ha cazıblcşm m 

haklt olar~k herkcsı bizimle mc •• 

gul cd yn. d". 
- Bu ne kendlı> bcJ:en şı 

Der h ! . Doğru 1'1an b'"şeyi 

n çin saklamalı .. Hakıkatin ta 

Yeni çalışma saati iizerıııe Ü<
küdar iskelesi şiİndıvc kadar giJ. 
rülmemiş bir suret•~ k.ılnh lıtı, 

sekızden evvel kalkan vapurlar -
da aYakta duracak yer ye>Ktıı. Bır 
çok memUTlar, 1 !er 'l<' sa t e -
kizde yetişmek ma ·s:ıd•le, Be K

taşa giden lrapur)an bınl\ ordu, 
bundan da anlaşılıyor kı, Şi.ii<eti 

Hayriye Üsküdar iskd~s. ıçiıı s:ı
at sekizden evvel, bır vapu~ daha 
kaldırmak mecburivetınıleC!ir. 

Şimdiye kadar bu ihtiyac arla _ 
eşılamadığı iç n, ş_rk~til·ayrı) c -
nin bu ıhtıyacı daha P\'Ycl takdır 
etmcsimumkuıı olamazdı Bunu 
da tabii gorm"k Hlzı"I' 

SAAT SEKiZDE İKİ TREN 
Yeni çalışma prog· 11r•. Dc\'lct 

dairelerindeki memurbrın 'tıvad

larını tamamile değış•ir!T'"ıtir Bir 
itiyadı deği§t,rmek kohıv b.r iş 

değildir. İnsan ilk gunlerde pisL 

l<endisın · söylememi ıstersen, ba-

1onıın en güzel kadını ben oldu

ğumu söyliycbilırim. 

Ne diyordum, Semracığım?. Bu 

~ırada genç \•e yakışıklı bir ~dam 

masamıza doğru adeta ko u. Göz 
!ermin içi giıliiyor, yüzünden ba

riz bir mPmnunıyet akıyordu. 

- Allah Allah dedim, bu da 
kim böyle?. 

Ddikanlı masa~ann arasından 

~ıyrılarak bize yaklaştı. Ona bak

tım. Sapsarı kesılm.şti. Ta,,ımış 

ofacak kı, yerinde doğruldı:ı. B;ze 

\akla<.ın delk8lılı masaya ik, üc 

ad T'1 kala seslendi' 

- '() taıl r işı>ı z var buralar -

da?. Ne roş te !.luf'. 

R~'1u Suade SQyl· yord;ı. Ko~ _ 

tu, yıJ:arC: nb ri h • etı çekıl n 

bir ; , an. gost rı'. n de~in mı.. 

mıyetle el " •ıktı. Kı:.cakl ,tıl:ır. 

SANDUVİÇ SARFİYAT! 
ARTII 

Her gu•ı saat 12 de )arımda 

yemek yemeği •tıy.ıd ~d,,nler için, 
saat ikide yemeık yemek güç bir 
iştı Bunu itir.ı( etmek lazım ... 
Baz a&amla• )'emek ,·akitlerinı 

g<'çırdıkll'ri zaman, rdh tsı· olur
lar Hatta bu e nada mecalslr. bir 
hale gelerek .ş gıiremi. enler bile 
\'ardır. Bu necals zlığ sıcakları 

da !lih•e edersek, kamı acıkan bir 
insanı r;asıl çal. ~. e ğ n goz 
oniınl' getirebılıriz. 

Yemek \'akil". g~p·erck aç~ığa 
tahammül ed<'miyenler, ş arasııı

da başlarının çaresı<: bakmakta
dırlar. Bu tarz nıemurlarır iştah 
kapatmak için bir simit. sanduviç 
yed ·kleri göriılmuştür. 

Bu ihtivac1 duyan, hnıt, s~n -
duvtç, börek satıcıları saat 12 ve 
yakın dairelrrın koric!or1arında 

bulunmaktad,rlar. Bnı mrmur -
lar, yemek yakttne k dnr m•ceyı 
bastırmak için bırer anduvlç ala
rak işlerine devam-t'tll'ektedırler. 

Bu yüzden şe!ırimızd' sandu -

Lakin neden guade ü tad, d& • 
mışti. 

Talebesı miydi t 

Su adın bu . ·aşta talelıesı olma- ' 
sına imkiın yoktu. 

Onun bu tesadüften memnun 
olmadığı anlaşı~ıyordu. 

Yer gösterdi. Bana takdım etti: 

- Esad Cemıl Bey! Telsiz ı:a

zet<'SI muharrlrlennden ... 

Benim sadece ısmimı söylem~-
ti. • • 1 

Ne arıy"rsun Esad Cemil 
b rada? ... 

Genç muharrir izatiat vcrdı 
- Fabnkanın açıliş tcireM mü

l"J ebet.le he, gazet~de" bir re ı.. 

harr.r ge1d . Poırmı ıla beni ör.
derJı. Fe <·'l'r'adı amma, n -
duzk..ı me a ır. ç k güıeld BP. 
nl!"' için t-"ra~ el ıy tm EC-

•h t rld Lfık u t d se ~e 

arıyorsun 1: u el 

(llernını 'ar) 

,, 

Giderilmeleri p<'k l:hım oldu
ğu kadar pek de kola' olan hn 
drkinlikll'rin de Pro t pliınının 

tathlkatınn ha lanuC'aı.,~ -tanıanaı 

bırHkılma'1na hi~ M ihtl ·a~ oL 
nladı ını anı,·orum. Bilmem hen 

' . 
df' ~an1ıs mı dti iinli orum?• 

Fazla bir keliıve bile llhe•inr 
lüzum görmÜ\ orum. 

HALK FİLOZOFU 

vıç sımlt sarfiyatının çoğnldığıM 

şuphe etmemdıyız . 

LOKANTALAH TENHA 

Bır tarafl3n sandııvıç ve somıt 
sarfiyatı artarken diğer tnraltan 
resmi daırelerin y3ıl'başınd8 ı 

lokantaların tenha olduğunu go -
ruyoruı. Bilhassa Sırk~cı vr H. hı
ali cıvarındak. lokantalar bırkaç 
gündcnberi saat 12 u~ 2 artısında 
tenha hır manzara .ırzcdıyordu. 

E\I daıresine pl'k ) akı ' olan me
murlara Iş.er;nden çıktıkta'l • •n

r , derhJI cvlcrıne gıt:n kted rl r. 
Bu ltıbarla. bu lokan•aların m 'ile. 
rileri azalmıştır. Her halde eni 
çalışma programından, resmi da
irelerin yanıbaşında bulunan lo. 
kantacılar P"k memnur. d· ğıhl.r. 

lo~7 Kı.;rl 

Ccmaziyelevcl 

8 

" 11. 

ıhı .{J ,,r 
Haıiran 

23 
Yıl 19:i8,Ay "/, G~• ·s1,Hım 6 

6 Te:nmuzı Ç•rtamba -

V•kitlar v ... ıı Eıaal 

••• ı. •a.d. 

Güneş ~ 35 8 49 
Ôğlc 1 '2 19 4 35 
ı~ındi 16 19 8 .ı~ 

A~şam 19 45 lJ JJ 

'I at.ı 21 44 2 u) 
im K '2 l7 6 31 
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KATERİN 
HELBURN 
• !ıur sinema yıldızı tayyare 
ıle devrialem seyahatine 

çıkıyor 

Katerin Heplurn, milyoner 

A lman1ar nihayet Jap<i>nlara karşı Çinlilerin mukavemetini artırmıya 
yardım etmemek maksadile T<i>kyenun dediği gibi hareket ediyor .. 

Bu gün dünya politikasında her

Bedavacılar kralı 
Değil mi? 

Bir Avustralyalı, iki kızı ile 
beraber, Parisin en büyük o
tellerinden birinde iki ay be
dava yaşamış .. 

Ev sahibi bir gün dah 
bekliyemiyecek 

a 

sinemacı Hovar Hug'la beraber 
dünya seyahatine çıkmıya karar 
vermiştır İlk evvel Nevyorktan 
Pari.se gelecekler; sonra bütün 
dünyayı dolaşacaklarmış. Los An 
jeles'den gelenler haberlPr bu ... 

Friedland caddesindeki büyük 
otellerinden birine müracaat e
den şık giyinmiş 'bir kadın, ya -
nındaki sarışın ve güzel iki kı

zını holdeki hasır koltuklara O

turttuktan sonra kapıcının ya • 
nına gidiyor ve soruyor: 

Yazan: F ile 

kesi meşgul eden mes' eleler: - Ah şu radyo bir sussa .. Diye 
bekledi. Aşağıki katta oturan, zev. 
kine düşkün bekar delikanlı ak. 
şamları çilingir sofrasını kurdu
ğu zaman radyosunu açar ve ala _ 
turka fasıl bitınci,ye kadar kcy _ 
fini de tamamlar. Yani sızıncıya 
kadar radyosunu ister istemez din
lemek mecburiyeti vardır. 

Katcrin HApburn ve Ho .,. çok 
eski dostturlar. Hatta bir .ık 

nışanladıkları şayiası bil~ .-k -
mıştı 

OrtaAvrupa,lsp nya ve Uzak Şark 

Seyahat hazırlıkları pek gizli 
yapılmıştır. Büyük bir monoplan 
uçmıya müheyyadır. 

Fakat, seyahate daha kımlerın 
iştirak edı:ceği ve hangi tarihte 
başlıyacağı henüz malum değil -
dir. 

Yalnız dört kişi bulunacağı 

söylenmekted.r. İ,k merhale Los 
A"jeles _ Nevyork olacaktır. 

Hovar, bütün dünyayı dolaşa -
c1k ve bütün m!iletleri 1939 Nev
) ork sergisine LŞtirake davet e -
deccktır. 

Moskova ve Alaska tarikile A.. 
ı crikaya dönecekt'r. 

Los A.ııcles, tayyare limanı me 
ntUrları Hug·un Lindenbergi tak. 
1, ı etmek ıstediğini söylemekte _ 
dirler. 

Son gü'llerde Katerin'le Hug
un otomobille bcr~bera gezdik -
lerı gcirulmektedir Tanılmamnk 

iç n a•asıra otomobillerini de;tş. 
tırmckted.rler 

Y .dızın dostla•., bu seyahate 
ç ·km k istey; ine hayTet etme -
mckt drrle, Çünkü Kateı"!l teh
lke'ı şeyle"dcn pek çok ho~lanır. 

Son Telgraf:- Bu s>bah gelen 
haberler, llovar Hugun yalnız 

basınJ Pqrisc hareket ettiğini bil. 
d 'ivor!&r 

H ıg, Pan;;te çok durmıyacak, 
Moskovaya doğru yoluna devam 

-------- -

İspanya meselesi Avrupada na.. 
sıl birçok karı.şıklıklar çıll!ıf:malt 

ihtimallerile dolu bir mesele i5e 
Uzak Şarkta bir senedenberi de
vam eden Çin - Japon harbi de 
milletlerarası politikasında her. 
halde pek korku!u ihtimallerle 
dolu olmakta· ondan geri kalma -
maktadır. 

Orta Avrupanın karışık vazi_ 
yelini de unutmamak lazım. De -
mek oluyor ki dünyada üçbüyük 
mesele vaı·: Çin _Japon harbi, İs
panya dahili harbi, orta Avru -
panın vaziyeti. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri 
bu üç meseleden daha ziyade Çin
Japon harbi ile meşguldür. Çün
kü Avrupa devletlerinin müna -
sebetlerinde Uzak Şark meselesi 
az ehemmiyetli değildir. Halde 
ve istikbalde bu devletlerin mü
nasebetlerinde Çin - Japon har_ 
binin alacağı netice çok müessir 
olmaktan geri kalmıyacaktır. 

Uzak Şark vekayıinı aliıka ile 
taldb eden Avrupalıları en çok 
m~şgul eden nokta hiç şüphes'z 

şu 60n zama~tarda Almanr'lın 

Çin rr.illi hükumeti ile giriş'iği 

münase!letler oluyor AlmaryJ -
nın Japonya ile bir muıı>.~desi 

edecektır Bunun ic•'1 10,0GO 1 .tre 
essans, 40 p2ket sıgaro, 40 şişe lıi. 
ra, 20 litre kahve bulundurulınl
sın telgraflR Burje istnsyonuna 
emir \'ermiştir, 

Kadınla_r_niçin süslenirler ? 
san' atkii.r bir kadın Tanınmış 

bak ınız ne 

'Maksadları 

diyor: 

erkeklere 
güzel görünmektir! ., 

)'.az geldi. Bu mevsımın hndine mahsus pok .,ok güzellikleri var
dır. Kadınlar için de giyinmekte, süslenmekte bu mevsim yeni b'r 
değişiklik getirmektedir. Avrupa matbuatı yalnız politika dedikodu
ları ile değil, yaz mE\"Slmin yeni getirdiği süslerle meşguldür. Dün 
gelen !nglız gazetelerinden biri de kadınların niçin süslendiğini mer?k 
ederek tedkikat ·apmış, kadın ve erkek birçok karilerinin fikir~erini 

sormağa başlamıştır. 
Kadın 1«n ~öylediklerinden çıkan netice şu oluyor: 
Bız ukeklcrc hoş görünmek için giyiniriz. Cazibeli ve sevimli rıi. 

mak isttr.z. Biz m uğrumuzda erkeklerin masraf etmelerini de iste. 

mez d1;;;5ıliz; gibL 
lngıliz filim fılt•ıninin parlak bir yıldızı olan Evelin Arno1 d'ü~ 

bov!c bir mesele olunca fikrini sormamak olmuyor. Onun ıçın Ingılız 
ga~etcc ; ae g •'ip onunla görü~müştür. Genç yıldız şöyle diyor: . 

•-Kadınlar erkekler iç'n giyinirler. Güzel giyinmiş bir genç kız ıle 
beraber gezen b r ukek kendisinde iftihar duyguları duyar. İşte bu
nun içindir ki Liz kadınlar güzel giyinmek suretile erkekleri cezbeL 

rıı.ek ı!ııtcrız.• 

Ded; ,.e sordu: 
Sc:ına vercv1 mmi? .. 

Yenı bır tereddüd, ccbrıncts: 
Tcsekkilr ederim. Şimdi kalsuı. 

Onun da ağzı kapatıldı, kilıdi vuruldu. Yıne, 
yerlerine gotürülccek. Götürülürk•m sr•n bir söz: 

-- Bunıard.ın daha hiç birine dokunr.ndım Ban
kadaki param, e.Hmdeki mücevherlerir;o ömrüm0.n 
sonuna kad r bana yeter .. Bunlar:ı ve apartımanla. 
•ırr. a, t Jk katcn fazla diyebilirim. Olsa da olur, olma

sa da .. 

1 

vardı. Buna ıtaıya da ışttrak etti. 
Denebilir ki Berlin - Roma - Tok-
yo mihveri artık dünya işlerinde 
en müessir rolü oynıyacak. Bu • 1 

nunk beraber Çinde başkuman
dan Çankayşek birçok Aman mü 
tehassıslarından istifade etmekte 
devam ettiği gibi Alınanyadan d3 
Çine hayli silah ve mühimmat 
gönderilıp duruyordu. 

Nihayet Tokvo hüklı;netinin 

Berindeki teşebbüsleri net.ce,;;n. 
de buna nihayet ver.ldiğ" soy -
lendı 

A'm~'1lar Japorl rh .yi geç'n. 
mck ıst'yorlar Beri n ile To:<yo 
arasındaki mu'"hcdeve ricıyet e
dıyorlar Bununb bera',er Çin 
ile olan hesablarını da bozmalt 
niyetinde dcğillerd'r. Hatta Al • 
manların Çindcki nüfuzları o ka. 
dar arttı k: Uzak Ş1rk harh:ne 
bir nihayet vermek üıere Çi'1 i!P 
Japonya arasında tavassut etmPk 
istcc!'!-'.leri bile söyleniyordu. Ru 
neticesiz kaldı. Geçen sene çı _ 
kan rivayetlerin clıemmiyeti şun
dand1' Diğer büyük devletlerin 
tavassut teşebbüsleri akim kal. 
dığı halde Almanyanın böy~e a. 
raya gireceği sözleri az manalı 
değildi. 

Diğer taraftan Çankayşek ile 
beraber bulunan Alman suıbayları 
Çin ordusunu bır an evvel düzel. 
terek Japonlarla harbedecck bir 
hale getirmek için varkuvvetıe -
rile çalışıyorlardı. Çindeki Alman 
erkimıharbiyesinin planları kar_ 
~ısında Japon harekatının uzun 

zaman akim kaldı~İ söyleniyordu. 
Bununla beraber Tokyo ile B~r
lin n münasebatı dost münasebat 
olmakta devam ediyordu. Fakat 

nihayet Japon hükumeti ısrar e. 
derek Çındeki Alman subayları -
nın geri çağırılm'lSını istem'ştir. 

Berlin hükumeti de böyle bir e

mir verm..ştir. Fakat gitgide AL 
man hükumetinin Japonya ile 
münasebatın: ku\'VCtlcndirmek 

Tekrar yatak odasına girdi ve bu serer on beş 
yırmı d3 k.ka geç ka'dı. İhtimal, Refiği yalnız bırak
mak; iht,mal, hazinelerini yerlerine iy'ce yerlejtır
mek, anahtarlarını saklamak için ' .. 

rek derin bir nefes aldı, rakı sürahisine tekrar u _ 
zandı. Bu sefer kadehe değil, bardağa. Yarılama dol. 
durdu. Ve ... lıep birden başına dikti, söylendi: 

M~cevher .. Altın hıızinesi. .. Bankadaki para .. 
Apartımanlar Bütün bunlar bir insanı arzularını!l 
cebr'ne rağmen düşündürebilir. Refik bir sanatkar 
olmasa, ilk düşündüğü gibi içten gelen bir satır ya
zıııın, bir musiki nağmesinin, bir fırça darbesinin 
hazan bütün dünya hazinelerinin fevkine aştığına 
kendini inandırmış olsa yalnız düşünmekle kalmaz, 
çıldırır da'. Bu hazinelere sahib olmayı kim iste
mrz?. Kim bu altın yükünün cazibesinden kendini 
kurtar~bil:r? Hem de, bunlara sahib '>!maktan ko -
!ay birşey yok. Bir sözle: 

- F.vlenelim ... 

De:nl'klc 
Ref·k cı~er!croni kab.ırga kemiklerine deı{dire-

• 

- Adam sende ... Alın yazısı neyse onu görürüz. 
Ucymez. Düşünceye deymez bu hayat!. Keyfine 

bak be Refik. 
Hayatta herşey düşünülenin aksinedir. 
Nimet tekrar odaya döndüğü zaman, Refiği bu 

halinde, başı geriye sarkık düşünürken buldu. 
-- Refik ne o ... Uykun mu geldi? İçmiyorsun?. 
Rafik başını ror toparladı. Cevab verdi: 
- Ben içeceğim kadar içtim yavrum!. Baksana 

halime,. 

- Hiçbir şeyin yok, ne var halinde?. 
- Yapma canım?. 
- Vallahi. .. 
- İçelim mi öyleyse?. 

- 'fabli değil mi?. 

ıç!n TokYonun hatmı kırmamak 
istediği anlaşılıyor. 

Japonlar Çindeki ha~bi umduk
ları kadar az bir zamanda biti -
remedikleri gibi bunun ne vakit 
biteceğini de kestirmek mümküıı 
değildir. Bundan sonra Japonla
rın daha pek çok müşküliıtla kar
şılaşmak mecburiyetinde kala -
caklan ise besbellidir. Onun için 
Çinlilerin mukavemetini arttıra

cak lıcrşey, her yardım Japonya. 
nın aleyhindedir. Tokyo hükiı -
metı Almanyanm daha uzun za_ 
man Çankayşek tarafına yardım 

- Bir apartımanınız ve ban -
yolu büyük bır odanız var mı? ... 
Bağajlarımız sonra gelecek ... 

Şık kadın ve kızları, geceyi lüks 
odalarda geçırdikten sonra sa 
bahleyin kahvaltılarını ısmarlı . 
yorlar. 

Fakat müdür, yeni gelenlerin 
pasaportlarını vermediklerın i, 
polis fişinı de doldurmadıklarını 
görünce vesveseye düşüyor. 

Şık kadın, aşağı iındiği zaman: 
- Çok işim var. Rica ederım 

bunu öğleden sonraya bırakalım. 
Diyor. Müdür nezaketle ısrar 

ediyor. Kızları gelinciye kadar da 
iresine çıkmasını söylüyor. 

Bu sırada tahkikat yapıyor. Şık 
kadının Melburen'de doğdL•İİtın:ı 

45 yaşında olduğunu, biri 20, dL 
ğeri 18 yaşında iki kızile beraber 
üç aydanberi Pariste Lkamet et
tiğini anlıyor. 

Şık kadın, Parisin büyük otel. 
!erini dolaşmış ve hiçbirinde pa. 
ra vermem'ştir. Bu otellerde yük
sek bir hayat yaşıyor ve Melburn 
dan parası geleceğini söylüyor -
müş. 

P0lis k .m.serı otelcinin şi -
kiıyeti üzerine şık kadını ve kız.. 

!arı tevkif etmiş ve mahkemeye 
vermiştir. 

Ertesi güne yetştrmcğe mec • 
bur olduğu yazıları olmasl aşağı
ki kattaki delikanlının radyosu O

na vız gelecek amma. Hicazkarı 
kürdıden nevaya, hüzzamdan, ni. 
havende geçen fasıllar:ı. kalemini 
akord ederek bir türlü yazamıyor. 

Gazetenin patronu Necdete: 

- Yarın hepsini tamaır iste _ 
rim, demişti. Tamam!anmazsa pa
ra yok!. 

Alacağı parayı zaten olduğu 

gibi birlkmis iki aylıJı: kirava ve-

• 

etmesini ise hiç istiyemeıdi. Ni- 1---------------ı 
lıayet şimdi görülüyor ki Alman. 
ya ikiden birini tercih etmek va
ziyetinde kalmıştır: Ya Japon~·a 
ile olan muahedesini muhafaza e. 

decek, yahut da Çin ile dost olup 
kalacaktı. Halbuki artık anlaşıl

dı ki Alman hükumetı Çindeki el
çisıni geri çağırdığı gibi Çankay_ 
şek nezdindeki subatlarını da ge. 
ri çağırmak suretile Çin lle olan 

münasebetlerini artık kesmiştir . 

Çin ile çok alakadar olan Alman
yanın böyle oradaki elçisini ça
ğıracak kadar Çin hükumeti ile 
münasebetlerini kesecek kadar L 
!eri gitmesi Japonyaya olan dost
luğunu isbat için bir delil olarak 
ileri sürülmektedir. 

Fakat politika aleminde hiçbir 
ŞE'y hesab ve menfaat harici ola-

- Ver öyleyse Nimet ... Ver .. 

mıyacağı için Berlinin de şimdi 
böyle Japon tarafını daha sıkı bir 
surette tutmasında bir sebeb var
dır. Bu da Almanyanın şimdi Ja. 
ponyayı böyle zayıf görmek is -
tememesidir. Japonyanın Çinde 
zayıf düşmemesi Almanya için 
elzemgörülüyor, Çünkü Avrupa_ 
da ileride bir ha~b çıkarsa Al -
manyanın müttefiki c'emek olan 
Japonyanın Almanya için favda
sı dokunacak diye hesab edilmek
tedir. 
Diğer taraftan Japonya ile 

Fransanın münasebatında da şa
yanıdikkat haller görülmektedir. 
Japon matbuatının Fransa aley. 
hinde neşriv •a başlaması ve Ja_ 
ponya nezc 1 ' Fransanın teşeb

büslerde bulu arak Hanyan ada. 
sının Japonlar tarafından işgal 

cağının bildirilmesi şayanıdikkat 
bıidiselerden olmuştur. Bu adanın 
mevkii, Fransızlar elindeki Hindi 
Çini ile cenubi Çin arasında ol -
duğuna göre Fransızların Çin i!e 
olan ticaretleri üzerinde müessir 
bulunmaktadır. Bununla beraber 
müsaade edilemiyeceğini söyle -
yen )•alnız Fı 1 nsa da değildir. 

Geçen gün Avam Kamarasında 
buna dair sorulan suallere cevab 
olarak İngiltere Hariciye müstc_ 
şarı, Tokyodaki Fransız ve ! ngi
liz elçilerinin Japon hükumeti 

(Devamı 7 inri sahifemizde) 

recekti. Aksi gibi ev sahlbi de: 
- Yarın son gün. İki aylığı bır_ 

den yarın akşama kada!" verme -
diğin takdırde odayı tahliye eder
sin demişti. Uzatmıyalım: Niha.. 
yet rad,yo sustu. Aşağı kattaki de
likanlı yayık bir sarho~ sesile bir 
iki şarkı. daha söyledikten sonra 
lam basını söndürdü. Mahalle de 
sükuna kavuştu. 

Necdet masasının haşına geçti. 
Artık onu rahatsız edecek kimse 
yoktu. Üst katta oturan genç kız.. 
dan hiçbir zarar gelmez. Zira J;ıır 

trikotaj fabriıkasında ~ece yev -
miyesile çalışıyor ve yorgun ge
lip hemen yatıyor. 

O da uyuduktan sonra zaten sa. 
baha kadar yazılarını bitireceğine 
yüuie yüz emindir. 

Merdivenlerde bir ayak sesi. 
Üst kattaki kız gelmiş olacak işte 
anahtar ile kapısını açtı. Artık 

yatmasını bile beklemeğe lüzum 
yok. 

Lakin Necdet birden dona kal. 
dıdı. Zira yazıya başlaması ile üst 
kattan bir dikiş makinesinin gü
rültüsünün 'başlaması da bir oldu. 

- Belki bir .»eri sökülmüştür. 
Sabahleyin de erken işe gidecek 
dikmeğe vakti yo!<. Ne yapsın 
dedi. 

Bekledi. Dikiş makinesi işliyor. 

Kodehlerin tokuşturuluşu. ve ... münteha: 
-- J'.ferir. Nimet. Şeker kadınmışsın sen be!. 
F'akat, birle iki ile kanmadılar. Sürahideki son 

yuduma kadar içtiler. Tem temizlik. Hele Nimetın 
sarhoş olmasına rağmen tahammülü şayanı hayretti. 
İlk defa içiyor. Çok içiyor. Bu dayanıklık aklı dur
durur. Sarsıntıdan, mide bulantısından, muhakeme_ 
sizlikten esrr yok. Sadece neşeli, hududsuz bir neşe. 

Gülüyor. Gülerken katılıyor, çıplak göbeği üzerinde 
yığılan et demetleri de beraber gülüyor'. 

Sarhoşluğun illeti budur: Oburluk. Doymak bil
ınez! Başı önüne yıkılan, kelime söylemek için dili 
dönmiyen nice sarhoşlar görürüz ki gözleri yine 
rakı kadehindedir. Ellerinde kadehe uzanacak ta
kat bulamazlarken boyuna isterler.: 

Helik, bunun aksinedir. Masaya başını dayayıp 

giitlerıni lıer~eye kapamak için kendini güç tutu -
yor. Bunda Nimetin zoru da var. Reliğin ikide bir 
salta sola çarpılaıı iri başını kolunun arasında sıkı.. 

yor: ufala ufala bir nokta gibi kalan ve ispirtonun 
buharından kızaran, renglı1i değiştiren, kapaklarını 

ağırlaştıran maiş gözlerini uyuyor; şehvetinin bil-
- Rakı versene .. . 
- Rakı ... Rakı ... Hayd i rakı!. 
Refiğin: 

- Peki ... 
Deyişi de bu istekten başka birşey değildir. NL 

metin haline de bir ad verebiliriz: Şeytanlık ... Bu.. 
nun için Refiğe çok rakı veriyor. Bunun iç.in içirtit 
yor. 

- Benim kadehden Refik ... 
-- Peki, cancağızım ... Ver! amma, sen de be -

n imk.inden'I. 
- Elbette ... 

e tün galibiyetini ortaya koyuyor. Maamaflh, şehveti 
seytanetini de unutturmuş değil dir. Refik: 

- Nimet, artık uyuyalım değil mi? 
Dediği zaman: 

- Daha sabaha çok var .. 

Cevabını verdi. Ve .. ilave etti: 
·-- Şafakla beraber uyuruz .. 
- Amma ben sabahleyin işe g ideceğim . 

Nimet, derhal ciddileştı: 

- Ne. İşe mi ıı;ideceksin?. 
(Devamı var) 

Yarım saat geçti susmadı. vaıııt P 
geceyarısına yaklaşıyordu. Bu a'li 1 
şam da Necdetin öyle bir hali d ü~ 
üstünde ki sinek kıpırdasa yaz• • Ilao 
mıy acak. Y azmağa gön iti olmJ • B 
dığı zamanlar insan böyledir.,-* 

400 
Necdeti ciddi endışe aldı. f ~ ' 

. . ınw 
yapacaktı? Bu makıne sesı dut • .. 
madıkça yazmasına imkar. yok~ gor 
•Şu kiracılık ne fena şey• di1' na 
düşündü. Akşamdanbcri aşağıd" P 
ki sarhoşun keyfini bekleme1' tad 
sonra da söküğünü !Anı dike~ Ç 
zaman bulan genç kızın iş!ııll ğu 
bitmesini gözlemek. •Hayat pel <lir. 
çekilir derd değil> diye mırıldall' Ş 
dı. rlrl 

Makine sesi susmavacaktı. 'i" m:ı 
rinden fırladı ve ~erdivenlttl 
dörder dörder atlıyarak üst )(1111 ler 
çıktı. Kızın kapısını vurdu. M• me 
kine sesine karışan bu se'1 ~e .. 

işi 

B' 
sa 
yi 
ya 
pa 

kız duymadı. Necdet biraı dahi 
hızlıca vurdu. İçeriden titrek .ıf lü 
güzel bir genç kız sesi endişeli bıl 

y 

içli d 
tonla sordu: 

- Kim o?. Korkutmamak 
son derece nezaketle: rı 

- Alt kat kiracısıyım. Kork 
mayınız. Sizden bir ricaya gel 
dim. Biraz bakar mwnız banaT 
Kapının arkasından ayni inci r 

ve titrek sesi korku içinde suaııııl 
tekrarladı. 8 

- Ne yapacaksınız? Ne istıyot• tı 
sunuz benden? 

Kızın hakkı vardı. Zira ev si" u 

hlbinden işittiğimize göre alt !<~~ B 
taki sarhoş delikanlı bir ak~am r d 
ne geç vakit işinden dönen geııf Y 
kıza merdivende raspaını~ \'8 si' r 
taşmış. Üstünü başını yırtmış, 1" 
rakolluk olmuşlar. Delikanlı U • 

şınırken: 

- Bak sen de •bekiıs10. -.oorl 
karışmam, külfilıları değişiriz. ıı'1 
genç kızın namusuna hürmet et ' 
meğe söz veriyorsan demişti. 

Delikanlı, en tatlı sesıle, en n'" 
zik kelimeleri söyliyerek genç ~" 
za kapıyı açtırdı ve son derece bit 
nezaketle derdini anlattı. 

- Eğer siz makineyi kaparrıı ~ 
yacak olursanız yazamıyacağım 
yarın da ev sahibi beni kapı ılış'" 
rı edecek, belki de patron. 
Kız düşündü. 

- Bu_yurun içeri dedi. Kar·ı • 
hklı oturdular. Burası derli, t~r' 
Ju tertemiz bir genç lcız oda5t id1 

Ütülü beyaz örtülerle insana sO~ 
derece rahatlık \'eren hir oda ıd~ 
Genç adam bir kendi oda'1nı d iı
şündü, bir de bu sabun kokan ge 
kız odasına baktı, içeni çekti. 

- Ben yapayalnız yaşıyan b t 
genç kızım. Yarına kadar eğer ş~ 
gördüğünüz dikişleri bitirmi ·e • 
cek olursam ben de para alam' ' 
yacağım, ev sahibi benden de Y1 

rın istiyor. Belki beni de kapı d.• 
şarı edecek, ev sahibi de p.ıırı01 
da. Siz erkeksiniz, ne rle olsa. ! ··' 
bir genç kızın sokakta k"lr.~sır•ı 

8 
bir düşijnün. y 

Necdet baktı ki nekada,· ral ; 
varsa faydasız. Peki ıe C1hcaktı 
Felaket insanları birb!rleriııe ş '' 
yanı hayret derecede çabuk yak • 
laştırır. Teferrüatını anlatma~• 
lüzum görmeksizin şu kadarın• 
söyliyeceğim ki Necdet ile geııq 
kız çabucak anlaştılar, sulh oJdll• 
!ar. 

Necdet, sükunu her yerden faS-
la buiduğu bu odada ~turup ya ' 

(Deı·amı 7 inci "1hifeınisd•I 
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unyanın en 
ski gaze:esi 
apanıyor 

!Yıldızlar nerelerde oturuyorlar? YMen~ 
esıh 

Mini mini köşklerde oturanların 

ir 

Peplng BaG. g a ze teaJ 
•'•1• o lundui und•n· 
eri mu harrl rlerlnden 
00 n Un kataaı ke ellml 

Pekinden bildiriliyor: 
1,500 senedenberi neşrolunan ve 
ünyanın en eski gazetesi cPeping 
ao• kapatılmıştır. 

Bu gazete, İsanın doğuşundan 
sene sonra Sou Chamg tara. 

ndan tesis edilmişti. Şu hesaba 

öre Sou Choung ilk tabi unvanı. 
a layıktır. 

Peping Bao, kapatıldığı gün tah
adan hurufatla basılmıştır. 

Çinde gazetecilik, zannolundu. 
kadar kolay bir meslek değil. 

Şımdiye kadar gazete muhar-
irlerinden 1,500 ü kellesi uçurul
ak suretile idam olunmUftur. 
Bu gazetede, her sene muharrir

lerinden bir kurban vermiş de
mektir. 

Jpolar, Pekin'i işgal edince ilk 

işleri bu gazeteyi kapatmak oldu. 
Biraz sonra tekrar intişarına mil
aaade verdiler. Fakat Peping Bao 

ine eski mesleği dahilinde neşri. 
yatına başlayınca büsbütün ka· 
pattılar. 

eggahlara 
erşeg ucuza 
erilecek --
!ısad Vekaleti ıehri
ızde ve diğer turistik 

yerlerde yeni tenzilat 
yaphracak 

İktısad Vekaleti turizm müdür. 
lüğiı İstaılbulda otel ve eğlenme 
Yerleri fiatlarının çok pahalı ol -
duğunu tesbit etmiştir. Bu fiatla. 

rın, turizmi canlandıracak bir 
hadde indirilmesini kararlaştır _ 

mıştır. Bunun için Belediyeye bir 
tezkere göndererek mütaleası so. 
rulmuştur. 

Belediyede ı alıı1acak cevabdan 
aonra, bir rapor hazırlanarak İk.. 

ttsad Vekaletine verilecektir. tk.. 

nsad Vekaleti, İstanbul, İzmir ve 
Bursa gibi turizm mmtakaların _ 

d~ turistlerle a!!kadar yerlerin 
yıy~ek ve içecek fiatlarında ay. 
rı bır tenzilat yapacaktır. 

Ecnebi seyyahlar bu kabil yer
lerde hususi tenzilatlı tarifeler _ 
den ıstıfade edeceklerdır. 

hayatı nasıl geçer ? .. 
Her evinde •• yuzme havuzu var •• yıldızın 

~~~~~~~~~~~~~~~----

J on Gravfor Kabare ve 
dansinglerden niçin vazgeçti ? 

cYıldızlar çok para ıcazanırlat, ı 
saray gibi kAşanelerde otururlar .. • 

Bu cümleyi elime geçen bir si- / 
nema mecmuasından alıyorum. 
Anladınız ya, Kaliforniyanın sine. 
ma beldesi Holivud'dcl ikamet e
den erkek ve dişi yıldızlara aid ... 
Fakat, doğrusunu söylemek lAzım 
gelirse Holivuda gidi'l <le l•n 
meşhur yıldızların saray gibi ka. 
şanelerini (!) görünce insan ın -
kisarı hayale düşüyor. 

Zira, çok para kazanmalllrına 

rağmen yıldızların hepsinin •saray 

gibi kaşneleriıt yok. Birkaçı müs. 
tesna... Bunlar da, parmakla sa
yılacak kadar az... Halbuki bü -
yük ve küçük 500 den fazla yıl -
dız var ... Harold Loyd, Maryon 
Davis, Meri Pikfor, gibılerin. biL 
hassa son ikincilerin ikametgah· 
ları saraydan farksız ... 

Dolers'in evi cidden güzeldir. 
Eşyaları moderndir. Faket çok 
büyük bir zevkle seçilmiştır. 

Dolers'in kocası, Holivud'un en 
maruf dekoratörlerinden birıdır. 
En büyük filimlerin dekorlarını 

o yapar. Dolores'in en sevdiği o. 
danın duvarları kamılen kıristal 
ile yapılmıştır. Bu od.ay~ cı·ayiha 
odası. ismini vermiştir. Seyahat
lerinde, dünyanın dört bır koşe 
sinden topladığı güzel kokulu lc
vantalar, bu odanın camekanla -
rında, kapakları altın kıristal şışe

lerde durur. Bu küçuk şişelerden 
durur. Bu küçük şişcıerden in ı -
şar eden baygın, mestı feza ko
kular insanı derin bir rehavet i. 
çinde bırakır. 

Konstans Benet'ın evi de şirin. 
dir. İhtimal bunda, güze! yıldızın 
gördtiğü Avrupa teI1biyesinın ve 
kocasının zevkiselimının t"siri 
vardır. 

Konstans'in kocası Marki Pa -
lez döla adlı bir İspanyol asılza. 
desidir. 

İspanyol mimarisi tarzında gu
zel bir köşk. Baıhçe,;mde müte. 
addid çeşmeler var. Şırıl şırıl su. 
akıyor. Köşk etrafında büyiık 
bir park. Koyu nefti s rvı er kes
tane ağaçları ... 
Köşkün içi de dışı kadar guzel. 

Odalar ne pek küçük, ne pek bü. 
~'Ük. Eşyalar Avrupa modelı. Sıt. 
lonun duvarlarına yeşil hareli bir 
kumaş gerilmiş, koltuklar da ayııi 
renk kumaştan. Yerdi! kıymet -
1i birkaç halı. Meşhur ressamların 
imzalannı t n ı,, ktç tablo. 
bir vazo içinde mevsım çiçekleri. 
Ortadaki masanın üzerinde şık 
bir vazo içinde mesim çiçekleri. 

HER MEVSİMDE BİR EV 
Jon Gravfor'le-l'ranşot Ton'un 

evleri de pek guzel 
Yalnız Jon Gravforun garib bir 

merakı var: Her sene 0 vlnin da
hilini değiştirmek ... 

Selimiye kışlasında 

ALAY GONO 

Gazeteciler Kralı Vılyarn Ran. 
dolf Hearst'ın nimu csı altında 

bulunan Maryon Davıs, cidden 
muhteşem ·bir sar8'da yaşıyor. sa
lonları kıymetli biblolarla çok 
güzel antika eşyalarla dolu. Hat. 
ta, birinci Napolyona aid olduğu 
söylenen bir de karyolc. var. 

cPikfaiu, Meri Pikio."un sarayı 
daha muhteşem. Hakiki bir sarav. 
Salonlar gayet büyük. Binanın 

bütün bir kısmı misafirlere tah
sis olunmuş. Bunlara mahsus mü. 
teaddid otomobıller de var. Dük 
dö Kent, Holivuda gittiğı zaman 
kendisine misafir olmuştu. Hal -
:t>uki Bernar Şar, Ma1·vor1 Davis'in 
nezdinde ikameti terc:h etti: 

MOaabakalardan .S ... tanı aae: Davetliler büfede.,. 

Pazartesi günü Selimiye kışia. 
lllıda Topçu alayının alay günil 
Yapıl?1Uftır. 

Bir çok güzide Komutan ve Su. 
b~yların ve alay erlerinin iştira· 
kile yapılan merasime fstiklil 
rrıarştıe başlanmıştır. 

MüteakM:>eıı Topçu Alayı mar. 
ıı 8Ö• lenmiştir. Alay Komutanı
nın söylevirte üı;t Koınutan muka. 
bele etti. 

Geç.Hen sonra cı:ıvctlilere bü-

fede ikrımıatta bulunulmuştur. 

Bundan sonra ,·apılan spor gös.. 
terileri: İdman l areketlerl, 100 m 
1500 m. koşu, yüksek atlama, uzun 
atlama, yumurta yarl§ı, giıreş, çu
val yarışı, bisikletle gösteriler ve 
halat çekme müsabakaları yapıl 
mıştır. 

Müsabakalarda kazananlara mü· 

kfıfat dağıtıldıktan " nra merasi.. l 
me nihayet veı ılm ştır. 

-Burası daha sakin'· .. 
Dedi. 
Şimdi, ötekilerin, saraylarda ya. 

şamayan dört yüz doksan yıldı -
zın evlerine bir göz gezdirelim. 
Bunların hemen he.psi bırbirine 

benzer. Hepsinin yeşıl kıymetli 

b:r bahçesi,kilçük bir de havuzu 
vardır. 

Köşklerin ekserisi, komşu köşk
ten ayrılmış değildir. Aralarında 

ne bir duvar, ne bir çit var -
dır. Yalnız bir yol, bir sıra bodur 
ağ. ç veya dar bir yol ile ayrıl -
mıştır. Uzaktan bakıltnca bir bah
çe içinde bir aileye aid mütead
did köşkler zannolunur. 

Nihayet yalnızlık! 

Vaktile Greta Garbonun köş -
künün etrafında da duvar yoktu. 
Yüzme havuzuna gireceğı zııman, 
kenarlarını, paravanalıı,.la. kapat. 
mak mecburiyetinde kalırdı. Ni -
hayet bir gün yüksek bir duvar 
yaptırdı. Bu derdden kurtuldu. 

Evleri güzel yıldızlardan ikisi de 
Dolor del Riyo ile Konstana 
Bent 

J on, her mevsim eviı).i yukarı. 
dan aşağıya başka ~r renge bo -
yatıyor. Hatıl bazıı1 boyacılara 

yardım da ediyor. Fırçayı alı -
yor, kapıları, merdiven parmak.. 
lıklarını bizzat boyuyor. Bunda o 
kadar meharet gösteriyor ki bo
yacılar bile hayretten kendilerini 
alamıyorlar. 

Evinde, en çok oturmaktaı1 zevk 

aldıjı yer cKütübhanesl•, bir de 

Bir çok yahudiler, mabedin 
laedimdenberi ilk defa Filistin· 
de idam olunan •Salamon Ben 
Jozef i, böyle tanıyor: 

Celladın, Akka habishanesinin 
önünde ipe çektiği cSalomon• un 
bir çok Yahudiler, yeni bir Mesih 
olduğunu söylüyorlar. 

Salomon, bir Arap otobüsüne 
taarruz ettiği için Hayfa divan 
harbi tarafından idama mahkum 
olmuştu. Son dakikaya kadar, ö. 
lüm cezasının küreğe tahvil edile
ceği zannolunuyordu. Halbukı bu 
Umid boşa çıktı. 

Bütün dunya y&hudıleri İngıl. 
tere hükümetıne müracaatla mah. 
kümun af rıcasında bulunmuş ve 
Fil~tinde, Varşuvada •ır çok nü
mayişler yapılmıştı. 

Fakat hiç bır tesırı olmadı. Ben 
Jozef asıldı. 

Kudüs mabedı. f sadan 70 sene 
evvel yıkılmıştı. O zamandanberi 
hiç bir yahudı idam olunmamış. 
tı. Bu ilktir ... 

Yeni bir Mesih! 
İdam hükmünün ıcra olundugu 

Hayfa'da şayi olunca bütün yahu. 
di mağazaları kepenklerını ind r
mişler, kapılarını kapamışlardır 

Kudüsteki ağlama duvarı önüne 
toplanan bınlerce yahudi, Salomo. 
nun istırahati ruhu ıçin dua et
mışlerdir. 

o:Gramofon odası• dır Bu sonun. 
cusunda bınlerce operaların bü. 
tün p!akları raflarda sıralanmış
tır. 

JonGı:avfor. Hol vudıın en ma. 
ltlmatlı yıldızıdır Bılh ssa Fran. 
şot Ton ile evlcndıkten s.:ınra ma
Iümatı bır kat daha artmı,,tır. 

Jon Gravfor gayet gı.i el Fıan. 
sızca konuşur ve samımi. dostları. 
na: 

Cok genç iken okumak, te
tebbu etmek fırsatını bulamamış. 
tım. Çok Qir şey bilmiyordum. 
Fakat şimdi he rşeyi 0kuvorum, 
her şeyi tedkik edıyorum. Bazı. 

lnrı: o:Jon kibarlaştı. Evvelce caz
lardan hoşlanırdı. Şimdı evındcn 
çıkmak istemiyor .. • derler. 

Hakikaten, Jon Gravfor, koca. 
sile beraber kütübhanesine ka -
panıyor, edebıyatla, musikı ile 
vakit geçiriyor. 

Bunun için kütübhanesi p<'k 
konforludur. Kışın büyük bir o
cağa odun kütüklerini atar, kar -
şısında geniş bir koltuğa ot.;rur, 
kitab okur. Artık esk~s~ gibi ka -

barelere, dansiglere gittiği yok. 
Kocasile baft>aşa, sade ve sakin 
bir hayat yqıyor. 

BİR KULUBE YETİŞİR 
Klara Bov, Holivuddaki vazi -

fesini bitirince. kocasının çiftliği. 
ne çe'kilir. Kırlarda. bayırlarda 

dolaşır. 

Bu çiftlik, 6,000 hektardır. Ko. 
lorado'nun vabfi. ormanlan ara -

.(Onama 1 - uh"dı) 

Büyük harbde 
Çanakkale harekatının idaresi lngiliz parla· 
mentosunda hararetli mü~akaşalara sebeb eldu 

• 

Casusluk aleyhinde ki kanun 
kabul edilecek mi ? 

İngiltere devletinin esrarını ko. 
ruma kanununa aykırı hareket 
etti diye bir meb'usun iki sene 
hapis cezasile tehdid edildıği, 

ÇurçH 

sonra da mesele büyüyerek etra
fa yayılınca tehdid mevzqbahs 
olmadığı söylenerek izahat veril. 
mesı, kaç gündenberi İngiliz ef
karıumumıyesını, matbuatını çok 

meşgul edıyordu. cSon Telgraf•, 1 
bu meraklı meselenın &imdiye ka. 

dar olan safhalarını Londrı ı• 
zetelerinden nakil ve hulba adL 
yordu. 

Yeni gelen İngiliz gazeteleri, 
perşembe günü Avam Kamarası
nın yalnız bu mesele için akdet.
miş olduğu mühim celsenin taL 
silatını veriyorlar. Bu tafsill~i.an 

bir hulasa çıkarmak llzımgelirse 
şöyle yazmak kabil olacak. 

Parl!mento lzasmm muunt _ 
yeti ve imtiyazlarının muhafaZUI 
için mevcud olan heyetin bu hu
susta hazırladığı raporu Bqvekil 
Çemberllyn okum\lflur. Ondan 
sonra da Harbiye Nazırı Hor Be.. 
lipnın izahatı dinlenmiftir. Me.. 
seleyi çıkaran meb'us Sandla ge~ 
bir meb'ustur. Evvelce de yazıL 

dığı gibi eski İngiliz Harbiye, 

Bahriye ve Maliye Nazırı olan 
Çorçilin damadıdır. Parlimento
nun imtiyazlarını muhafaza ile 
mükellef olan heyet, bir komis. 
yon teşkil etmiftir. Bu kom.layon, 
meb'ua Sandis meselesini bütün 
teferruatile tedkik edecektir. Ko
misyon, parlAmentoya mensub 
muhtelif fırkaların meb'uslann.. 
dan teşkil edilmektedir. 

Aydınlatılmak istenen muele 
şudur: Bir meb'Uıl, ietedilt gibi 
tedklkat yaparak latedilt mala
ma t elde edemez mi? Ettllf tak.. 
dirde millt birtakım meselelerde 

devletm esrarını meydana çıkar. 
mak vaziyeti olur&a ne olacak? .. 
Hilkdmete muhalif olan ifçl fır. 
kası reislerinden Ede, kaç Hır 
evvel.ki vesikaları karl§tırarak 

ş8yle bir f8Y bulınut: Daha 1621 

senesinde İigiltere parllmento &
~dan biri, o ııamanın kralı, çı. 
kan meselede kralın topladılı bir 

heyet!Jı karşı.ama gitmemiş, bu 
suretle parllmento Azası olmanın 
verdiği imtiyazı göstermlftl. 

Buna karp Başvekil de yine 
eski asırlardan kalma bir vesika' 
göstermiftir. 1641 senesine a1d o. 

(l>eYamı 1 mc:ı ~ifede) 

Çölde satılan 

Güzel kadınlar .. 
Sahragıkebirde kurulan 

kadınlar Pana .. 11ırı 
Sahrayı kebirde, Chat'da her 

sene bir «Kadınlar panayırı• ku
rulur. 
Kadın satın almak istıyenler 

çok uzaklardan develerle, eıek - · 
lerle gelirler, İntibah ettikleri 
kızların analatile, babalarile çe
kişe çekışe pazarlık ederler. 

Panayır, kasabamn ortasındaki 
büyük meydanda kurulur On 
dört, on sekiz yaşında genç kız -
lar, tozların üzerinde serili hasır
larda otururlar. 

Arablar önlerinden geçerler, 
dikkatle bakarlar. Dururlu, SuaL 
ler sorarlar. Sanki bir hayvan aa
tm alacaklarmış gibi zavallı kız.. 
ların ağızlarına, diılerine bakar
lar, Alacakları kızların gilzelJi -

ğinden ziyade güçlü ve kuvvetli 
olmasına dikkat ederler. Çünkü 
bunlan hem karı diye kullanacak.. 
lar, hemde tarlalarda, bahçelerde 
çalıştıracaklardır. 

Pazarlık. babalar veya analarla 
7apılır. Uzun uzun çekifilir. Ni -

haye tanlaşılır. Erkek parayı sa
yar, kızı alır, devesinin terkesin• 
bindirir, köyüne götürür. 

JAPONYADA İZDİVAC 
KONGRELERİ 

Japonyada, sonteşrinde kız ba
balan toplanırlar. EvlAdlarına 

koca bulmıya çall§ırlar. Birçok iz.. 
divac idarehaneleri vardır. Bun.. 
lara müracaat ederler. Defterlere 
bakarlar. Hangi erkeji muvafık 
görüyorlarsa idarehane mudürü. 
ne söylerler. 

Müdür; erkeji davet eder, kı _ 
zın ıbal>asile tanııtınr. Eğer anl!\.. 
ıabilirse kızla görüşmesine müsa.. 
ade olunur. Japonyada panayır 
yoktur. Bunların yerine yüzler . 
ce idarehane vardır. 

İTALYADA 
ltılyada, yukarı Adı~'de deli _ 

kanlılar nişanla intihabında çok 
milşkillpesenddirler. 

Bu sebeble birçok g!nç kı:' at 
kocasız kalırlar. 

(Denma 1 meı ahifHe) 
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Askerlerimiz An- Fransa 
Suriye 
Türkiye 
Arasında (Birinci 

buhmmu§lardır. 
lfcdCD devam) 

Hemen bütün llata)da fl"Sliler 
parmakla gihterilccck derecede 
azalın~, kadınlarımız, geuç loz • 
larrınız serbest bir ekildc sokak. 
lara dffi<ıilerek baba. karde~ "~ a 
kocalarının nl!§'elerine iştirak et. 
meğe ha lamı~lar 'e a.kerlerimi. 
zi hep birlikte alk"lamıya ko • 
;yufmuşlardır, 

TORK • FRA.."ISIZ fŞBlRI .t{;l 1 

Bir taraftan bu •uretle te,,.hii. 
ut de,·am ederken diger taraftan 
da Antakyada jmzalanan a~keri 

anla mafar ve lnınların tatbiki 
protokolü ile tasrih edilır.i. olan 
yeni ıi tem filiyat abasına geç • 
miş bnfnnmaktadır 

Bu arada bilhas a Tiirk ,.c 
Fran!IZ kıt'aları derhal iş birliği 

tesi• etmfşler ve Fran ız delrge.l 
albay Koli." örfi idare~·i l~ğvet • 
miştir. Bu karıır halk ar~1Dda 
ayrıca dmn bir ~vin~ nvandır. 
mıştır. 

IIATAYLILA 1 • BÜYÜKLERİ. 
liZE Mi •• ETLERİ 

Yeni vaziyet ve anlaşmaların 
lmza!ı müoasebetlle vaH Ahdur. 
rahman Melek, Atatürk<", Celal 
Bayara, Hataylıların ıükran his. 
!erini ifade eden telgraflar çek. 
miıtir. 

SURİYELİLER NE YAPIYOR? 
Yalnız Suriyede lılr Jı11ım halk 

yeni vaziyetten memnun görfin. 
mUyorlar. Bunlar İskenderun 11. 
manı yerine urlyenln Llzkiya 
n Şamtrablus U-larmdan lıı. 

tlfade e lem ! için çalşnıaktadır. 
lar. 

Bo müudelenln 'iddrtlenmeal 
ek.seri i Türklere ald olan naJıll. 

• r r 
) c \11 ıtalan sahiblerinm cpe)<C 

zarara uğramasına selıeb olnmk. 
tadır faamafilı bu hususta da 
ieab eden tedbirler almmuktadır. 

llATAYUA BAYRA:\I 
\·erilen bir karara göre bugün 

'e yarııı Hatayuı milli bayram 
günü olarak kabul edilmiştir. Bu 
iki gün Hatal·da kurtulu~ günii 
tea'id olunauktır. 

ERME. ILER DE l\H-; 1NUN' 
Ermeni patrik kaymakamı pis. 

kopoor Arslnnyan diın Perapalas 
otelinde Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şül..ru Kayayı 

ziyaret ederek Halayın kurtulu~u 
dolay~ ile Türk Ermenilerinin se 
vjnçlerini ''C tebrikJf'.rİl'i bildire
rek ha hislerin Büyük ı:crimiz A. 
tatürke \e Başvekilimh ('c\"1 Ba 
yara ibllljtını rka etnıi•tir. 

Arslanyan demi tir ki: 
Hatay davosının baslangıcm 

dan itibaren Tlizk Emıcnileri bu 
milli davnnm tahaklrnkıı irin, ken 
dilerine d" en vazifeyi görmek • 
ten bir an geri durmadılar. Biz, 
hariçteki Ermenilerin işlerine 

müdahale etmek i teme) iz w et. 
miyoruz da. Fakat Hatayı, Türk 
vatanının ayrılmaz bir parçası 
saydığımız içindir ki, orada Yll!l'· 
yan ırkdaşları kendilerini tehdid 
eden tehlikelere karşı ikaz etme. 
yi milli bir borç bili oıuz. Hatay 
Ermenilerinin kahir ekseriyeti 
ilk gündenberi Türk kardeşlerile 
te rlki mesai etmekt~dirler. 

Onlan, bu doji'ru yoldan geri 
çevirmek lstiyenler . on zaman • 
!arda, faaliyetlerini gMıişl~tmek 

istem !er ise de, her tarafta hal. 
kın şiddetli muhalefetine ıı~a • 
maktadırlar, 

(Birind ıalıifeden e>rva .. ıı 
hususu temın maksadıle bu haf. 
ta ıçınde yeniden F'ransız.arla 
müzakerata 'başlanacaktır Bu 
defaki müzakerelerde Harıciye 
Vekilimizle Fransız büyiık eL 
çJ Hanri Ponso arasında ce -
reyan edecektir. Ancak beyan.. 
namenin Suriye ve Sunyeli -
!eri a!Akadar eden kısımları da 
mevcud olduğundan' Pon:;oya 
refakat etmek üzere bugünler. 
d<! Surıyeden buraya eksper -
!er heyeti gelecekt'r

0 

Bu müzakereler bir taraftan 
Fransa ile olan umumi mılna • 
sebatımızın ınki.,afma diğ<'r ta
raftan da Suriye ve Lübnan ile 
.yı komşuı k münasebetlerin n 

teessüs edilmesine ve ticari mu. 
amclatıml7.ın geni,.nnesine ya
rıyacak itJMlar olacaktır. 

Fransız sefirinin 
Dikkate değer 
Beyanab 

Ankara 6 (Telefonla).:. Fransa 
sefiri Ponsot Ulus refikimize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

1921 de yen. Türkiyenin ilk 
giınlerinde müşterek faaliyetimi. 
ze açık olan bütün sahalarda dost 
ça bir elbırliğinu"l temellen i at. 
mış olan ilk Ankara anlaşmasını 
zihınden çıkaramazdık. 

Yabancı gönüllü
ler geri çekilecek 

Fransa 936 temmuzunda dun. 
yanın bu kısmında Türkiyeyi iL 
deta sulhun bekçisi yapan Bo • ı 

ğazlar anlaşmasına memnuniyetle 
iştirak etmiştir. 29 mayıs 937 an. 
!aşmaları ayni ciddiyetle Türkiye 
i.. S;uye arasındaki hududun em 
niyetıni tcm.ıı etmiştır. Bu anlaş. 
maların y.ı. I ~ ş:ırkta devamlı 

bir nizamın teessüsüne gene fay. 
dalı surette yard m etmış olduk. 
!arı anlaşılmakta gccikmlyecek. 
tir 

Bunda'! dolayıdır k( alıire11 im. 
zalanan anlaşmaları, yani Fran. 
sız - Türk dostluk muahede5ile 
mü~terek beyannamey. 17 °ne 
evvel başlanmış olan eserin tet. 
vic telakki edebiliriz. Bu eserôn 
tahakkuku bazı kimselere tabii 
görülmüşolabi!u, Fakat o eser 
hakiki mevzuundan kat'iyycn ay 
rılmamış hır fikrin devamlılığı 

ile takib olunmuştur 

(Blrind ıablfeden 4enm) 
bulunan kuvvetler Durrlana ile 
limanını zaptetmlflerdir. Franko 
ıta'lan ileri harek~tlerlne de • 

Jam ederek dün öğleden sonra 
Nules civarına yırklaşmışlardır, 

Diğer bir kol da Villa Vleja'ya 
taarruz etmektedir. Teruel cep • 
heslnde Frankistler Tales'den de
nize doğru ilerlemektedirler. 

BARSELON AKSİNi 
BİLDİRİYOR 

Barselon 6 (A.A) - Neşredfi~n 

resml bir tebliğde, mlllslerln Kam. 
pillo mıntakasında düşmanı dur
durdukları bildirilmektedir. 

Tales mıntakasında milisler ta. 
arruz eden Frankl,ıleri Ayodar 
1 ikametinde ric'at .-tmeğe lcbu 
etmişlerdir. 

Beki mıntakasınds düşman Vil. 
la Vieja'•a taarruz etmiş ise de 
durdurulmuştur. Franklst tayya
releri dG barselon'u bombardı • 
man etmiflerdlr. 70 bina harab ol. 
muftur. 15 ölü, 25 yaralı vardır. 
Frankistfer diğer baı.ı kasabaları 

d bombardıman e•mışlerdir. 

V ALANS!Y A BOMBARDIMAN 

Glirünilşe giıre, rıkbinlik göste. 
rilse bile, .bu pl!nın Noel'den ev. 
vel memnuniyete şayan neticeler 

verebilecek bir şcki!dc tatbik e· 

dilmesiııe imlılıı yoktur. İtalya -
nın, İngiliz • İtaly~n itilafının tat
bik ed!lebilmesı için Noel'e kadar 

beklemesi !Azım gelecektir. Fran. 
lw, kendisine muharib h~kkının 

verilmesi için aynı tarihe kadar 

eabretmek mecburiyetinde kala -
caktır. 

.A.bue gazetesı şi\yıe yazıyor: 
Pek büyük Umid:ere k9pılmanın 

henüz mevsimi gelmemiştir. Mazi 
bizi nikbinliğe se\"kedecek mahi· 
;yette değlldır Bun•mla beraber 

Pirene dağlarının obfir tarafında 
İspanyaya aid oln"ıyan bir dava 

için mucadele edenlerın .azimetin! 
bir muvaff.akiyct addetmemeğe 

de imkAn yoktur. 

Bununla beraber vazifemizı he. 
nüz tamamlamış değiliz ve dest 
Suriye ve Lübnan da samimi ve 
açık olan bu politıkaya zamanın. 
da lştırak edeceklerdir. Hasıla • 
!arı dün aynen neşredılmiş olan . 
müzakereler 8-"lcak bu ~abab ce • 
reyan etm lir 

J\.!oderl". Tiirkiyenln mukadde. 
ratını sevk ve ıdare eden ve e. 
minim ki memleketimız hakkın • 
dak• duyguları da memleketi için 
beslediğimiz sevgi ve yüksek say. 
g hısler!nin, ayni olan mümtaz 
Şefi şu esnada hürmetle 1Mrıııı 

Hadise p 
h 

. . . arası 
e emmıyetsızmış. v l 

Roma 6 (A.A.) - Salahiyettar 
1 na mayınca .. 

mahfiller, Fransız. İtalyan hudu. Bundan bir sene kadar evvel 
dunda cereyan ed~n w b r Fran • epeyce bir parn •ahibi olan Ha • 
sız talebesınin yanlanmasile ni- san isminde bir genç Galatada u. 
hayet bulan hadiseye ehemmiyet mumi evlerden birinde Fatma na 
\•ermcmektedirler .• fatbuat henilz mında bı.r kadınla müna_,ebet pey 
bu hAd ec1':ı bahsetmemiştir. da etmiş ve yavaş yavaş da Fat. 

Valans 6 (A.A.J - Evvelki ge. 
ce saat 23 de asi tayYarelerl şeb _ 
rJn iizermde bir uçuş yaptıktan 

sonra cenuba doğru giderek Sue
ca 'yı mitra'yöz ateşl"e tutmuş -
lar ve birçok klm!!elerin yaralan. 
masına sebeb olmuşlardır. 

FRANSIZLAR FAZLA ÜMİD 
BESLEMIYOJ>LAR 

Parls 6 (A.A) - İngiliz p!A::-ı. 
nın ademi miid·"ale kom·tesi ta. 
rafınd·'1 k2bulil hal:kı:ıda tefsir
lerde bul ..nan Epok ı;azetesi d. -
yor ki 

:Çölde satılan 
1Güzel kadınlar .. 

mayı sevmiye başlamıştı. 
Kurnaz bir kadın olan Fatma 

bu aşktan istifadP etmek istemi~ 
ve zamanla Hasanlf\ olanca pa. 
rasını yemiş. Para da tükenir • 
ce bu sc!er de Hasana yüz çevir. 
miştir. Bunu gören Hasan elınde 
de parası kalmayınca Fatmaya 
müracaatla hiç değilse haftada 
bir defa kendisini görmek tlz:ere 
dost tutulmasını ıstem4, !Akin 
Fatma buna d•· 

Beynelmılel g rg'nllğın izalesi 
;yolunda dun mülı.i:n bir adım a • 
tıldıfr'll itirn( ede' 'Tl. Btınunla 

bC'rabe İspanya harb!'tln bundan 
sc;nra biz. bir sılrpriz karşısında 

bırnkmı ·acağına ır nr~ak hata'ı 

hır ı;:orüştu. Çürkii 1'enuz biıtün 
ec. bi gonü!tülcri lsp:ınyadan ay. 
rıll!'amış, ikı tara{.ı yapı'.an yar • 
dıımn ta m &rkası kesılmemiş 

ve bo bardımanlara nihJyet ve- ı 

rilmcm · t r. Vaz yeti yakından ta 
k e mek ve biıt:.in hük<imetlere 

(5 inci aabifeden devam) 
Burada, eski bir an'an~ye göre 

genı; kızlar, sabahlcyın erkenden 
kalkarlar. Dağın eteğindeki kay. 
nağa giderler, içerisine dalarlar. 

Bu banyoyu yapanlar hem gü. 
zelleşırler, hem de o sene içinde, 
mutlaka evlen.Tler. Yalnız, ban. 
yoya girerken ve çıktıktan sonra 
ağzını açmamak ve bir kelime te. 
IA!fuz etm mek lazımdır. Aksi 
takd.rde olıinceve kadar kocasız 
ka ır'1r. 

•He~ gcnçk .... ek, ve hem de 
.bir koca bulmak» n y' şey değil 
mı• 

lht•vat tavsıyesınde 'Julunmağa 
1 

Fakat, kızlar s bredeb .. ır mı? .. 
devam et ek lazımdı Mutlaka birıbırlerile §aka'aşırlar. 

Övr aw cs·nde mad3m Tabouıs 
d şu. le d.; or: 1 

Kon• 
Jer. 

rlar. Talıhler.ni kaybeder. 

- Ben seni s~iyorum. Baş.. 
kasını kendime dost tuttum. Ar. 
tık seninle alAkam kalmadı. -Demiştir. Bunun üzerine gözle. 
rini kan bürüyen Hasan bıçağını 
çekerek Fııtmanın üzerine hücum 
etmiş ve kadını blrkııç yerinden 
yaralamıştır. 

Yaralı derhal yetııen imdadı 

sıhhi otomobili ile Beyoğlu has.. 
tanesine kaldınlmış ve Hasan dıı 
elinde kanlı bıça~ ile beraber 
yakalar.!!lı§tır. 

D 

Kömür istihsa18tı- Mali bir 
mızı arttıracak ~tı sa~ik mes 

tadbl·rıer alını or ~~;~:- ıdt=t~,; 
şeklı, lJ<' -

ık ' dt:n. 
dm"c.b· 

Yıldızlar nerelerde ~ 
oturuyorlar? 

(Birinci snhifeden devam) 
he~ l'tiııin refakat eylemesi ınuh. 
temeldir. 

Çatalai::zı limanı 

İngiliz scrmayı•darları hükü • 
metimıze yeni biT tclrli! Tapmı~ 
!ardır. 

Bu sabah Ankar .. dao &ehrimize 
dönen İngiliz unavi tesisat ve 
ınşaat firmasının mıimcssili Alek ı 

sandre Gibs bu hus.urta bir mu. 
ltavele de parafe etmıştir. 

Yenid<•n Çatalağzmda bir li . 
man inşa olunacak ve aynca bir~ı 
de kıkomotıf fabrika • vapık . 
caktır. 

Beden 
Terbiyesi 
Teşkilatı 
Deden terbıvesı umun mud.ır. j 

l.1(i teşk.!lt kadr;ı ı yak r.da Ve
k .!er Heyet •. cc tedkık olunacak, 
bu arad Başvck tar ıhndan se. 
çılrcek be aza .le Mil Vudafaa, 
Dahiliye, 1\laarıf ve Sı'ıhat Veka
letlerinin b rer m" mcss l ııden 
tctekküb ed('{'ek ol 1 n.erk"z 
istiş •i lıeyetı de tı k.I cdfü cek -
tır. 

Ayrıca mevcud feder :;yıırlaıa 

ilaveten <f.<çuluk ve nr cicil k, dt

çılık ve b nı<· 'ık fedcra•yonları da 
kurulacaktn. 

l nmıştır Y nız gu .rul. I; mtl-
dürluğu, günde s :. ı ıt ça ı 

şılması içııı kcnd kanutıu'ld 'u 
sarahati nazarı dikka:c alarak es. 
ki çalı ma şeklin devam etmek.. 
tedir. 

Ticaret odası da yl'n nwsaı şek. 
imi kabul etmiştir. Diğer taraftan 
yeni şekle göre Akay V<' Şirketi

hayriye tarıfelerinde yap:lan de. 
ğişiklik bugünden ihbarcn tatb:k 
edilecektir. 

Camileri 
Soyan Hırsız 

(Birinci sahifedeı dcvaın) 

Tekm. bu mın·afr~kiyetltrin. 
den b. ırnt d~ha kuvvet alan Sa. 
ıd en son olarak lst nbula ı;d • 
_ iş ve burıısın d k ·i' k ' 

m1ya ba§'. m.,tır. 

Yaptığı hırSJzl,k rın b. nçosı. 

ı 5ana lıa~ret Hrec K derccroe 
r:o· t t 

B YL mınc • n hak,Ki 
Arser Lupe J son t • a ıç de 
Kadıkoy 'e cıvarır. t .ım. >. _ 

dan sonra da İsta ı:ı~ı tarafır l 
g~miştır Krnd • < t:l mu 3id o. 

(5 inci sahifeden devam) ' 
sıııda Mek ka m "'13 ~· t&rzırcb 
yapı'mı 1:.asık bın , yüksek 
kuleler, uç dört yuz ene ık k.ıc • 
man çınar ağaçları cıddcn noştur. 
Hele Klara 'nın s~l ncağa b.nip 
çılıgn kahkahalar:a sallan.~ .. 
aynıdır Salonların bır son 

Çiftlığin ıçcrisi es!c bınalarm 
modern 'bir Bar, gızlı ampullerle 
aydınlatılan salon. Muıfak ta pek 
asridir: elektrikli fırın!.ır, friji. 
derler, ilah .. her şey vardır 

Banyo salonu pek muhteş<'rn • 
dir. Fakat, binanın en şayanıdık. 
kat ~ erj, en son sist"'m m:ık:nelcr 
bulunan sın<'ma salon dur. 

Klara boş zama'llarınd1 bı; .ıda 1 
yaşar Hayvan vctiş'irc•rı kccaoı. 1 
na yardım eder Fd'•' ki rı da 
yanındadır. Onlarla eğ'c • On-
larla be a>ıer ç ftç c\u f " oy. 
nur avuklar, k ılar ve Aek er 
a, asmda dol r Sor.r, güru 1: . 
rir c:.:tt b sade, &.kin , v, ttan ı ... 
sar: r lh ! vud- He' \ .ıdun '>a • 
lanna done 
Ş.md bir z da Hn e ı \'il. 

d zlarına, G :'lg~r R ı;:e Beti 
Devı<. . g b. g " Id.~I ın 
evlerıı c bak.ıl m. 

B· nl . ıam 'tın c 
l lrak canı• r .... C'çcn S d il ;,ince re yaşam \ ı tC'rc ,....ı r,f'r. Zı • .ı, 
Kzı'toprakta Ziılıdtipaşa canı"- esk. v-'{ıtle €' ı bo'luk çc' tan 
n !' k.ıpı -ı gcccley.n hususi bır gcçm ·•ır En mar~r ·ı ızlar bile 
ale.l" " rmak sureti! gırır..., ve tasar< fa rıayet etmrk kaygı u. 
han .. rı a ırmış, crtesı ak am ay. na duşmu•lcrd:r •Bınb r ı: ct l-

n ştk de Caddt•bc.st . ındaki rav!rlnnı• andıran k.'i ne:erde o. 
Ga!ıbpa a ca ıin;len 4 ad~! ha.ı tınmak, prenseslt g ı ya,amak 
çald Ktan sonra san'a•ını !{adı _ ıçin çok, çok para ıs•e, Sonra da 
kövdexı ev 'c dukkanlarn intıkal ,·ergı t; te \'lldızları en zl,yndc , 

du u d , t crgı m 
B tı Dcvı , s. v t. 

s yf yed ot r. 
Bu kb§k.ı > dar ku 

>ev-.mlı yıldız, kc. aman c ı 

ile kôpıı:::n önunde durdu 
tomob.li, koşkil't cebhcsınd 
ha ~zun olduğu gorü!ür 

Kö.kün drafı çiçek d 
bahçe ıle ~vrılmiştir ol 
küçük. fakat aydınlık v 
dardır. 

Scviml, yıldız koşkunt'e 
sederken: 

Bu kadar küçuK b r 
tıhal- e<! im, hizn ctçı d r 
kurtulnmk içindir. Hol nıd 
l!"etçi bulmak çok guç B 
yar ve sadık arab h tm•t 
tifa edı,•orum. But.ır. i 1 

goruyor, arasıra b n d 
ed.ı;orum. 

Der Sade !:ıır a ı:-rt, ma 
naları, kard ş r.l bera 
yan yıldızlar da var ıı. il 
kazandıklar par arı ~ ,k 
!er. Kc.tu gunıe rıç'n 

FRANSANT CE tll 
SAHİLİNDE 

Gı:. • • rıncı Gr M 
hır pr .1 es !ıı y.ı§-r N 
tak, ~.ıJıtc.,em kon2 nd~ 

birçok ev erı Fr- n 
sah Jındc, Kan'da gazel b 
kü 'ardır. S€ en ı 
burada gc, ir 

Yıldızları!' en zı r 
yet verdiklerı şey, . ~tf~) 
ban) o dairelerın. J;.0n(cr 
mas:ıdır. Tem mıt ve t••et 
cı dcr•cc·de kal·· 

Bundan başka bın• ı iğım.zı ı<

lah edecek F.'..ıhim tedbir~cr alı · 
nacak tir. ~!tirmiş! O ada da 19 e\, fı duk ~=========================',;! 

Bıitiin spor k"lub'Hı" n 't k'1ık. 
idarı ,.e hesab bakımı•ıclal". ne ı: -
bi şartlara ve kavıdl. ra tabı tu • 
tulacağını gôst ren orı:ek hı nı

zamname de hazırla't.ıcaktır. 

kim soydukta~ &C ra i:.u "lal!arı ~u·· yu·· k 
kmdıs,nc yatak! k eden Knyse. 
rıl Yusu!yn evıne t ,:mış, Yu _ 
sur da bunla.ın lçınd n dik • na
kme i, gramokn gibi l'§~"a) ı K<t)'
ser•ye naklettirıp ornda saıtır • 
mıştır. Bu kad.ır soyı;Jnculuğa 

kanaat emiyen Sa.d bu sek• de 
İ ta,b,ul tarafı ı:;eçmış ve or;.. 
da da bırçok camılere girm ştı • 
Bu ca!I' ıerden de halıları a-ıı • 
ır_:.ştır Er. sc.n olarak da Y€oreba. 
tan. Merkezefendi, L:ilelı Tevek. 
kel, camı e girl" w• akabııde 
de yakayı 'le \'ermi tir. 

harhde 
Her ku!..ıb, va.,ıvet,.., altı ay 

zarfı'1da bu ızamna'lle n ıntı · 
bak ettırccektır 

Kabul edilen kanuntı'1 ıcabatın. 
dan olarak her \'ıliıyet bır por 
mın:akası olarak ça!ısn 1) a baş · 
hyaraktır 
~-~================~ 

(Dış politiknd<>rı devam) 

------O=--

ı Kurbağa 
I Yağdı 

Taı ab.,·aıLkı Tokatlı:V'Ul ıtt>li 

önüne n cı\'arına dünkü yağ r:..r 
esna<ında kurbağa yağmıştır. Bu 
hal 10 dakika sürmü•tür, 

mon3 aM altında ) uğurulan .'\l • 
man3adan zihniyet itibarıle ay. 
rıdır. Malümdur ki Avu•tııQ·a, 

on dokuzuncu asrın orta~ından 

sonralarına kadar Alınanyanın 

lideri ,·aıi~·etind! idi. Bu liderli .. 
ğin son 3 ılları içınde Anısııır~·a 
Prusya ile daimi rekabet halinde 
idi. . "ihayet 1866 'enesindc ~ aıu
lan Sadcr.ı muharebesiledir J..i 
A\·ustur)-a. Alman itlcıninin li .. 
derliğini Pru~;ra~a terketıni~tir. 

A\·u. tur:\ anın elinden ~ık.arak 
Prusyanın hegeınon3·a-. altına Saat 18,30 PJ.'ıkla dans m..ıs\kis. 
geçen Almanı·a. hwıdan bö~·le 18.50 Kadıköy Halkcvı ı .ul'ına 

konferans. İffet Halim !Kadın ve 
Prru,yanın an ·ane ine uygtın 'c .. 

~·ocuk). 19.20 N'~zihe U)ar ve •r. kilde inki~af etnıi~tir. 1866 sene,;. 
kadaşları: Kiirdil. h caz, N lıa • ni takib eden ~-arını a!-ıır jçinde 
\'end ve Uşak. 19,55 Borsa haber. 

Almanyanın lıiiı lik n kudretli 
lerı. ~O Grevi·ç rasa,lhanes,nden bir devlet olma,ından bıı inkişa. 

lm Alman halkı için hayırlı oldu. naklen sa1t ayarı, Şehir barıdost:, 
Bay Cemı Dölener .daresinde. 

ğu anlaşılmıştır Bir taraftan Al. 
1 - Anlevöman o serw: ~ozart, manya büyür ·ve kuv,·etlenirken, 
Uevrtür. 2 - Two Slarnn!c dans: 

diğer taraftan da A,·ustur)·a der. 
IA·orak. 3 - Lcmilyoıı Darlöken: me çatına bir imparatorluk \ a • 
Drigo. Serenad. 4 ·- Ka, NU\'3Zd, 

ziyetine dü~tü n nihayet bü~ ük 
dans arab: Ça ·kovsky 5 - Şar. 

harbde dağldıktan •onra da ).·al. 
nız Alman olarak kalan kısmı Al. kı niha,-end. 6 - Marş· Gladiya. 

toren. Jülyüs Fuçik. 20.45 Hava 
manya tarafından yutuldu. 1933 raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafın. 
martında AvlL•t•ır.'·anın Alman. 

dan arabca söylev. 21 Orkestra : 
yaya iltihakından sonra ~u •nal 1 V d" L F d ı D t• - er ı: a orza e l'S ıno. 

sorulmuştu: 2 - Ncbdal: Vals Trist. 3 - Ar • 
- Avusturya Prusyadan daha temi,.d: İn Dorfe potpurı. 4 _ 

eski an'ane sahibi olduğuna göre, 
Neşez: Şan dö suvar. 21.30 Tahsin 

acaba müstakbel Almanyanın ve arkadaşları; Uşş:ı!c faslı. 22,10 
bünyesi üzerinde izlerini bırak • 

Tepebaşı Belediye bahçesinden 
mıyacak mı? Yani acaba Avus • 

nakil: Müzik \'e avryete 22,50 
turya Prusyalıla,.acağı )·erde Prus Son ha:ber'er ,.e ertesi günün 
ya Avusturyalılaşınıyacak mı? programı. 23 Son. 

Galiba bugün Avo•tur:adaki 
İstanbul Asliye İkinci Ticaret 

anlaşmazlığın iç yüzü de budur. 
Mahkemesinden Fakat bu noktııda tereddüde ma. 

hal yoktur. Prusyada ve 1866 şc.. Çarşıkapıda İplikçi Hanında 13 
nesinden beri ona tnbl olan Al. No. da mukim Mehmet tarafından 

Galatada Kule dibinde 16 No. lu 
sütçü dükkanı üstünde Dimitri Ma. 
nol ve Mağdalina aleyhlerine bin 
beş yüz liranın tahsili için açtığı 

manyada Avu•turyamn mukavc. 
metini kıracak bir dinamizm var. 
dır. Binaenaleyh dUnya, Alman. 
yaya benzer bir Avusturya gör. 
miye 9imdidon hazırlanmalıdır. 

A. Ş. ES;\IER 

i davanın yapılan mu_'ıakemesinde 
müddeaaleyhlerden Dlnıitrl ve 
Mağdalinanın ikametgahları meç • 

iTiZAR bul bulunmalarına mebni ııa~en 

Yazımızın çokluğundan dolayı tebligat ifasına ve mahkc'Ilenln de 
Onun Gölge.! ' 15/7 /938 tanh ve sut 1_1 re bıra. 
Tefrikalanmızı dercedemedik. kılmasına k~rar verılmış olmakla 

Ok 1 d Ö il dil 
. I keyfiyet teblığ makamına kalm ol. 

uyucu arımız an z r erız. k .. 
11

• 
1 - - ·· - ma uzere 11n o unur. 

,:; inci •abifeden devam) 1 
!araK İ ng ite rede Lordlar Ka'11a
rası zahtnamelerınden çık~rJan 1 
bu ves kada, lngilterede parla • 1 
mento azalarının ımtiyan büyiık 
.s€ de bu .mtıyaz, milletın işleri. 1 
nı gormPk .çin verılmış olup yok. 1 

sa. devlet hakkında tehlike! o- 1 
:acak bir tarzda kullanılamıya • 
cağı söylenmcktedır. 

f 

Fakat parlamento ımt yazkrını 1 

muhafaza he;c•i terafından S~'Ç•

len kom yonu.'1 ne netieey<' va
racağını beklemek suretile Baş. 
Yekıl, sonura kadar bu işte bita. 
raf kalmaktadır. O::ı dört azası o
lan bu komisyon, 8 l'."'uhafaz~kar, 

bun mudaf ı .. Jm Yl a 
di. Snnd 5' benden •ornıB 
diği sual ben ki arad.ı b 
tır: Çti ku benderı sn J\ o 

Bır takım haller \"a d 
ları k:i edebilir rıi)' diOI' 
inkar edersem bu h- 1 r 
açığa or:.aya konarak rı 

çıkarL.'Tlı olacaktı. E,·et 
sedilen haller inkir edıl 
degıldi. Fakat bunların ıı.ttı 

rette orta) a konmaması 1 
Bundan sonra ışc; f ka!ll 

Atic söz ~arak: 
- Maks:\~ı~ bu mesele> 

mıinakaşa açmak değildir 
meb'uslar meınlekttin ıctS 

veli ve adlive kuvveti ne 1 

dardırlar ,.~ bir takım ~ 
\'ardır; demiştir. Bund:ıJl 

muhalif olan ahrar fırkası 
Sinkler de si:'z alarak şunıı 

4 işçi, 2 •hrar fırkasına mensub 
meb'usta'1 mürekkebdir. Her ŞP

yi sormıya, ôğrenmeğe, her iste. 
diği vesıka~-ı getirtip görmeğe sa
lab'yeti olan bu komisyon San. 
dis meselesıni bütün teferruatile 
tedk k edecek demektir 

1 
miştir: 

- Umumi harb esnas:nd 
usların gayret. \•e ısra-ı sS 
dedir ki mühimmat kıtlığ 
re bulunmuş, Çanakkale ~ 
katının idaresi temin ecl'lıl' 

Avam Kamarasındaki reis, pek 
feYkaladc zamanlarda bÖz söyler 
olduı;u iç:n perşembe günkii cel. 
sede söylemiş olduğu birkaç cüm- J 

le, ehemmiyetle d. lenmiştir. Re. 
is demiştir ki: 

- Umumi bir münakaşa açmak 
için bir sebeb yoktJr. Yalnız 

Sandisin 27 Haziranda ağır bir 
yaziyetle vukubulan müracaatini 
tedkik etmek lazımgelır. Ba mü. 
racaate göre kend.sınin meb'us
luk salahiyet \'e imtiyazına do • 
kunulmuştur. 

Reisin bu ihtarından sonra ar. 
tık daha fazla bir şey söyJ.enme
miş, söz sırası Harbiye Nazırı Hor 
Belişana gelmiştir. Nazır, bu me. 
sele ba§ladı ba~layalı hiç dinlen. 
memiş, söz sıarsı şimdi onun idi. 

Hor Belişa şunları söylemiştir: 
- Sandıs, sual sormıya hazır

lanıyordu. Bunu gören erkanı -
harbiye benim nazandikkatiml 
celbetti. Sandisln öyle blrço)< te. 
fcrrua ta vakıf olduğu anlaşılı -
yordu ki kend;Si eski bir yedek 
subay olduğu halde bu kadar yeni 
mah'.ımatı nereden alabileceği na
zarı dıkkati cclbediyordu . .F.rka
nıharbiyeyi en ziyade düşündü -
ren bir cihet de bu genç meb'usun 
yepyeni bir pl5na vakıf olm~sı ı. 
di Havadan edilecek taarruzlara 
karşı müdafaa tertibatı !çh olan 
bu plan icabında değiştirilecek -
ti. Bu da öğrenilmişti. Onun için 
erkanıharbiye bu meselenin talı.. 

kik edibıeslne kara~ verdi. O ka. 
dar mahrem olan b 1 pi 'tın naSll 
olup da böyle meydana çıktığı 

tahkik edildi Be bunu ev\•elll 
başvekile söyledim. Ba•vek • de 

Bundan sonra da ÇorçU 
mıştır. Çörçil eskidenberi tıı 
terenin milli müdafaası içi~ 
olan \'esaltin kati olmadıP 
hassa tayyarelerin az!ıJtııı• 
miştir Çörçil bir ·ı 0sile ııe 
demiştir: 

- Meb'uslann vazifesı ~ 
metin hatalannı düzeltme• 
nun için casusluk aleyhlııe J 
mış lbir kanun meb'uslar lı 
da tatbik edilemez, 

Bu kanun milli müdafsl 
rini ihmal eden nazırları ) 
mak için yapılmamıştır. 

Bundan sonra Çörçilin d 
olan Sandis söz alar:ıl< Jtı 
Nazırına cevab vermiş (t 

Harbiye N azır,ı bu suali il 
ne sormasını rica etseydi 
kabul edeceğini söylemlştltj, 
dan sonra Maliye Nazır• S 
Simon söz almış ve ha!Z 
hukuk ve kanun adamı ı;ıılJ 
ile münakaşayı kapamıŞt~ 
söz olarak bir meb 'us da _ _.. 
Nazırının sık sık Sand!S tı•,. 

dan tenkid edilmrğe taJıntı'ı( 
demlyerek bu mese)eyı 
söylem.ş. nihayet yukarıd~ 
sedildiği üzere 14 kişiJ,1< 

tc kil kabul cdilmiştır S: 
S. on İng.ltcrcdekı r eti 
ımtıyaz'an, tcşr m:ıs " 
k•~ .ında yaz lı •ı.madı ~ 
bunun bu 'L l.J r tı cık t 

nu soyliyere1t r nak 
hayet vcrmış•ir. 
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Tercüme, ve iktı as 1 
HKkkı mahfuzdur: 

Yazan 

Vesika, r~sim, malCmat ve not verenler: F.ski Osmanlı donanması erkA· 
'Wldan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, kumodor haşkAtibl İhsan, batan ,emi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve buiÜDe kadar ırllli kalan ve<oikalar 
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Yazan: M. SaırJ KARAYEL 

Helbrock korkudan kayık 
akınına ateş açama ıştı . 

Mat dilberin bu f ettanlıkları karşısında, 
fe lce uğramış yalvarıy0rdu ! .. 

Nihayet; Ali Paşa, Babıilıre av. 
det etmek üzere ay ğa kalktı. 

Artık B~kiılib; Paşaya bir şey 
söyleyebilecek bir halde değildi. 

Alı Paşa, kemali tazim ile Başkfı. -

felce uğramış yalvarıyordu 
- D4ad insaf yoruldum! .. 
Mat güzd bu fetlanlıklar sa -

nunda her nasılsa ınsafa gdmış 

ve haşmeth1nun arzusu'lu yer'1Je 
getirmişti!. 

- Bu kadar adamı, mahvet • 
ınek elimizde iken bağışlayalım 
mı? 

-Ne çıkar kapiten! 
Helbrock güldü. 
- Peki ... Fakat §U motördekl· 

!erle, onlarıh yardımına koşan 
sandallı sandallı köy halkı hayat. 
larını kurtaranın sen olduğunu 
Öı!renemiyecekler! 

- Ne çıkar kapiten! Biz, en 
kanlı sahnelerde, en müsait fır. 
&atlarda bile insanlığı (!) mede
niyeti (!) ne kadar gözönünde 
tuttuğumuzu bununla da bir kere 
daha isbat etmiş oluruz. 

- Peki!., Öyle ise doğru hare. 
ket hedefınde ilerliyelim! 

Helbrock B7 nin rotasını de -
ğiştırdL Gemi ı;ür'atle cenuba, 
dcğru uzaklaşmağa, Komodc.r 
Br0<.:eyle buluşacakları noktaya 
ilerlemeğe koyuldu. 
Gem'ıkli halkı tüfeklerle si1'l.h-

1Jndıktan sonra büyük bir sandli 
kalabalığı halındc hala duman _ 
ları tüten molörlerin enkazına 
k ·uyoı;Jar, orada çırpınan ve on
ların dilince 

- Tahlabakır 

ın şe .ne llrıyan vatandaşla. 

rına yardım içın çalakürt>k se:ttr
d.yorlardı. Suyun üzrrl, Motör. 
!erin ~t afında çırpınan i11sanlar .• 
la doluydu .. 

rı r tarafta bir ses d.ıyuluyor; 
bog 'ma g:nltıları, bu St'slere 
teııı <:' tutJn bir ahenkle ku ak 
Yirt or: kalp eriyor, yürek bur. 
gulu ·ordu .. 

Kôylü r butün kudrctler•Ie fe
laketzedelerin yardımma koştu _ 
lar · Her sandal rasg•le uzıınan 
~le sarılıyor, su'.ar i~'lde, ı r ık. 

• lnsa"lar kayıklara alınıyor; 
litriyen, korkudan baygın bir hal. 
d~ bulunan folaketzcaeler (geç • 
mış olsun) diye kend•Ierini ölüm. 
de kurtaran köylüler nlsıl le -
feldtür edeceklerini bil!l"Jvorl:ır -
dı. • 

York Hard·ın bir t•kmc .le MO
t .. 
or güvertesinden am1'ara savur-

de tutmağa çalışıyor, suya alışma· 
mış ınsanlara aid olan bu <>lıer 6 
jandarmanın hayatını kurtarıyor

du. Boyabadlı Receb onbalı •beş 

arkadaşıle beraber suya fırladık. 
lan biraz sonra torpidoların infi-
13.kı meydana gelmiş jandarmalar 
bu ateşten masun kalmışlardı. 

Gürültü geçtikten sonra her bL 
ri bir tahta parçasına sarılı ayrı 
ayrı uzaklıklarda suda, kalan jan. 

HiKAYE 

Ev sahibi bir 
Gün daha 
Bekliyemiyecek 

(4 üncü 'ahifemizdon devam) 
zısını yazacak ve yarın genç kızın 
kirasını verecek. Kendısınc gelin. 
ce katını tahliye cdcc.,k. borcunu 
öded_k len sonra kız ile haya llarını 
birl.,ştirecekler ve b~rabcr yaşıya
caklar. Borç ya insanlan felaketi 
kadar birbırlerine ç• rçabuk yaJr. 
!aştıran hiç birşey mevcud Mt,ıı. 
dir. Sonra laf aramızda biribirle
rinden de hoşlandılar. 

Necdet odasından kfiğıdlarını 

top·rladı geldi. Progrnma gore 
Necdet yazısını ,yazacak, kız d~ 

kaç gecedir uykusuz olduğu içın 
rahll rahat uyuyacak. Necdet, 
yazmJğa, kız uyumag~ koyuldu. 
Kız gözlerini kapadı. 

Aksılığe bkın Nccd•• yıre Y'
zamı ı ordu. Şimdi de ı:özl rınin Ö
nünde misilsız bulduğu bır güzel
likle boylu 'boyuna yalan bir r,enç 
kız var. Onu hayranlı1<la se~Tedi . 
yor, yazamıyor. Kendı kend;ne: 

- Oğlom senin bu akşam yaz. 
mağa niyetin yok galiba' dedi. 
Kız yatakta sağdan sob doner

ken, Necdet de oturduğu yerde 
soldan sağa dönüyor, fakat yaza. 
mıyor. 

Asıl felaket şimdi b3ilaınt1 bu
lunuyor demekti. Zira yazamazsa 
ikisi birden kapı dıprı e:likcek 
ve ikisi bırden sokakta kalacak -
lar. 

Sabah oluyordu. Necdet henüz 

darmalar ,bir ağızdan onbaşılrını 
ramışlar, Receb onbaşı yakında 
bulunan molör enkazına doğru 

ayaklarile çırpına çırpın3 yanaş -
mış, ona tutununca etrafına bak.. 
malc fırsatını bulmuştu. Bu S1 -

rada beş arkadaşı ona sesleniyor
lardı . 

- Hey . . Recııb onbaşı ... Re • 
ceb onbaşı.. 

(Devamı var) 

Alma~ya - Çin 
( 4. üncil sahifed~n devam) 

nezdinde teşebbüslerde buluna • 
rak Hanyan adasının herhanıt! 

suretle işgal '1e müsaade edile -
miyeceğinl bıldirdiklerini söyle. 
mişlir Mir de İngiliz ticaret ge. 
milcrinin çevrilerek Japonlar ta. 
rafından muayene edilmesine de 
müsaade edılemlyeceği bildiri! -
miştir. Al.!ikadar Japon memur. 
ları ancak bu gem.lerin İngiliz 

bandrası altında bulunmak :çin 
liizım olan vesikalara ma:ik olup 
olmadıklarına bakacaklar, gemi. 
lerın başka herhangi bir §eyi ile 
alakadar °'mıyacak1Jrdır. 

H..J:isd Uzak Şarkt ıkt vaziyet 
da;ma birçok karı'lklık iht mal. 
!erile doluclu• Orada birçok nü
fuz ~·ın nasıl çarpıştı~ı her gün 
gelen habPrlerden nnlaşıldığı gi. 
b Avrupa muhabirler ııin ver -
d kleri maı: 'llat arasında Japon 
Harbiye Nazırının bir sozü var -
dır. T ym , gaze'"S ~ n Tokyo 
muhabirine göre bu gcııera!, Ja
pon milletinin aşağı yukarı on se. 
ne daha harbin devamına hazır 
bulunmasını söylemiştır. En aşa. 
ğı on sene ... 

Türkiye Kız ve Erkek Sanat 
Okull arın ın Çayı 

Türkiye Sanat Mektepleri me. 
zunları Cemfveti Başkanlığından: 

İstanbul Erkek Sanat Mektebi 
hın asında 9/7 /938 Cumartesi gü-

••• 
1- Ahırkapı Bakımevinde mevcud 676 kilo iskarta ip pazarlıkla sa. 

tılacaktır. 

2 - Pazarlık 12/7 /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka. 
bataşla Levazım ve mübayaat şubesi sat~ komisyonunda.yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilır. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat ta % 15 temL 
nat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan 
olunur. •3961> 

••• 
1 -- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak •600• ton 

çavdar sapının eksiltmesi tekli! edilen şartlar kabul edilmediğinden 

10 gün temdit .:dilmiştir. .. .. 
ll _ Pazarlık 8/VII/938 tarihine rastlıyan cuma gunu saat 11 del 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubt'sindeki Alım Komisyonunda ya. 
pıl3caktır. 

III - Şartnameler para<ız olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 
nabilir. 

IV - isteklilerin pazarlık içın tayin 
güvenme paralarile birlikle yukarıda adı 
illin olunur. 

Tem zlik işleri ve diğrr müessesat hay. 

edilen gün ve saatte '7u 7 ,5 
geçen komisyona gelmeleri 

(3921) 

Bir kilosunu~ 
muhammen b ıeli 

vanatına 669140 kilo ARPA 4 Ku. 75 Sa. 2383,81 

Teınızlik işleri \'e diğer rnücssesat hay. 

vanatına 738031 kilo SAMAN' 2 Ku. 00 1107,04 

Yuk.•rıda mıktar,le bir kilosunun bedeli yazılı Arpa ve Saman ayrı 

ayıı kaıcalı zarfla eksilim ye konulmuştur. Eksiltme 7/7/1938 Perşembe 
günü sad 11 de daımi rncı.ıncnde yapılacaktır Şartnameleri Lt vazım 

Müdiırlu u: cie görü ebi ır '•teki !er 2490 numara!· kanunda yazı ı ve. 

sika "" h za!armda gö terli n ilk terıınat makbuz veya mekt. .. bile bera
ber teklif mektupla •• nı hJ\I kap ı zarflarını yukarıda yazılı gunde sa. 
at ıo a kadar Daimi Encümene \ermelidlrler. Bu saatten sonra vcrılecek 

zarflar k&bul olunmaz. (B 3748) 
••• 

Belediye ve milcsse ·clcrine lüzumu olan 106350 kilo mangal kö.. 

mürü açık eks!Jtmc»e konulmuştur. Bir kilo mangal kömürüne 4 kur~ş 

1 
25 santim bcd ! tahmin cdılmişt: •• J,ı.;tes n şartnamesı Levazım Mu. 

dürlügü-ıde görülebilir. bt~kll!er 2490 No. lu kanunda yazılı vesika 

ve :>38 ı rn 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meklubile beraber 

15/7 /933 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
<i> < 4049) 

nü saat on yedide verılecck tanış. ••• 
tırma çayınd Türkıyede mevcut Kc,ııf bedeli 17703 !ıra 36 kuruş olan Yıld ız - Zincirlikuyu Yolunun 
bütün kız ve erkek sanat okulla. esas!ı tamiratı kapalı zarfla ek"iltmeye konulmuştur. Eksiltme 7/7/938 
rından bu sene mezun olanlar ile ünü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 
eskiden mezun olan'arın teşrıflen ;>erşembe g . . . 

tibden şunları rica etti 
- Zi.ti şahaneyi gormck diledi. 

ğımi arz \'e mümkünse bir yaver
le bet>delerıni haberdar ey lcmek 
lutfunda bulunmanızı rıca ede -
rim efendim. 
BaşkAhb, nezaketle mukabele 

etmişti: 

- İrade efendimizindir. 
AU Paşa; da ma ~lir.de bulunan 

doksan dokuzlu kuka tesbihinin 
tanelerini asabi parmakları ara
sında çek iştire çekıştire s:ırayın 

binek taşından arabasını binerek 
Babuiliye doğru uzaklaştı. 

* Mat güzel; ılık ve yabancı bir 
elin temadi eden sevgisınin ver -
diği heyecanlı aksülamellerin te
sirfle bir aralık uyanıp güılerıni 

* Aradan epeyce geçti. Kapıda 

nöbet bekliyen kalfalar Padılahın 
kalktığını kahkıhalanndan anla -
mışlardı. Fakat, Saatler geçtığı 
halde hilafı mutad ıçcrlçağırıl -
maınışlardı. 
Halbukı uyanır uyanmaz ya -

nında hangi gôzdesi oluraa olsun 
muhakkak surette büyük Mekke 
f inacfnile tiryakisi bulunduğu Ye. 
men kahvesini içen efendilerine 
acatNı bugün ne olmuştu? 
Nöbetçı kalfalar blrbirlerile ko. 

nuşuyorlardı: 

- Kahkahalar efendimizin de. 
ğil miydi? 

- !Hl.hi kız, sarayı hümayunda 
kimin haddine duşmüj bôyle kah. 

açlığı zaman karşısında dlha o. kaha salıversin'. 
tuz beş yaşlarında diri, hırçın, zor Hayır; boy! edemek isteme. 
bazulu, yenilmek bilmez Sultan dım kuzum ... Efendimizin gülm~-
Azizi görmüştü. lerıni işittin mi demek istyorum? 

Oh! Demek rüyaları birer haki- ( llevarnı var) 
kat gibi yaşıyor ve devam ediyor. 1 ==Y=e=n=l=n=e=s=rı=v=a=,=, ==== ="= 
du. Öyle lse padişahı üzmek, onu 
daha ziyade kendısfne bendetmek ÇOCUKLAR 
için bıllür havuzdaki numarala - R~ad Ekrem Koçu, bazı haara. 
nndan gayrı yenı çeş:ı fettanlık. ları fle Tazı ve çocuk hırsızı adında 
lar ortaya koymak lazımdı. iki guzel hikayesini (Çocultlar) adı 

Gözleri!!.; açıp karşısında efen- altında toplam~ "e çıtc.rı,..ışlır 
dısini heyecan"i kendisinı sever Genç muharrirlcrlırız arasında 
görünce; birdenbire e11erile VÜ- temiz üsliıbu, kuvvetlı müşahedesi 
r.lnü örttü. Çıplak göğsunü ılerı çok hassas bir yüreği olar k R şad 
fır' tarak savurup s• landırdı. A- Ekreınin bu kitabı, Çığır kitabevl· 
yak·arım ..ızalıp gerilm·, gibi ;JraL 

1 

nin Türk muharrirleri serrsınin 

dı ikinc:. ı olarak çık •. ışt.r. 
Sulta Az,z r ıt g-.:zelin bu ge. Değeri 25 kuru,1u 

r ·ışi kal"ISında pehlivanlığını ha-
1 

tırlatan hır har~ket.e, hızla mü. 
cadeleye başladı. 

Sult , Aziz; '"'IJ~ guzc' , b~pth· 
liva, ş 'IJdancıbaşı Kara ,bo ıle 

güreş yaparcasına buam buram 
terliyor. bir yandan da hem gülü.. 
yor, hem de ne~' eli neş'el, soy. nı-
yordu. 

Dilşad, fık.r, fıktr guluyor .. Eı. 
lerıle kapadığı yüzünün açıkta 
kalan dudakları arasından şu söz.. 
!erle mukabele •dıyordu: 

- Hayır_ Hıyır ., 
Sullnn Aziz, Mat dJberın bu 

rallerı'le cezbeve gel~ bir der
vı:ıin şe' hine viıkı ıtaati gibi, cL 
hangrlik gururum. kaybederek: 

- Yapma yavrum!. .• 
Diye, yalvarıyordu Dilşad. ay. 

ni hareketlerle ctvab veriyordu: 
- Yalnız siz mi Iı:uvwtl\siniz!. 

SPOR GÜZELuaı •.. 

d.uğu ih•iyar Ermeni kadını, Şino. 
rık dudu !bütün bu korkuların n _ 
r:ısında sağ kalmış, v•lmlşlık lh
tıyar eline geçirdıği bir tahta par. 
çasına asılarak sakat vücudünü 
ku~tarmış, iboğulmamıştı. . 

tek satır yazmış değıldı. 
Kız uyandL 
- Ne yaptınız? dive sorciu. 
Genç adam son derece sükunet. 

1

2 '90 nıımaralı kanunda yazılı vesikadan ba ·ka on bın lıralık bu ışe ben. rica olunur. "t 

l ı;;;;;ijj~:;ii;~jf;i;;;-7'" zer iş yaptığına dair \·esika ile Nafıa Vekaleti Mütea~itlik vesikası ve! 
• - 1327 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıyle beraber teklıf 

Gôrelım kuvvetinızı 1 

Sultan aziz, M•l güzelın bu ma
suman~ mukabr\eıerine kahka -
hnlarla gülüyordu. 

Atır bir makıyaj ile kabili 
telif de2'i ldi r. Ona hafıfl i lr. 

ve tnelik l azımdır. Bunu 
yalnız COTY pudrHının 
incel iği , fazla yapı~kanlı~ı 

ve güzeJ, ca.ıi p renklerı 

temın edebilir. 

1 er doğru akan bir sandal Şi. 
nor• •i sudan çıkardı. Kocakarının 
sağlık dualarına t"bcssümk mu -
kabele eden köylüler ona ilk mü. 
da vatı yaptılar ... 
Kayığın kıç tarafına yerleşen 

'Şı orik şimdi bir taraftan tirtir 
titriy~r bir taraftan da evvelce in. 
santveti mett'!tiği İngiliz deniz -
cilerine, kendilerin· bu hale ko. 
Yan talıtclbahire alıp tutuyor; 
ağı~ dolusu k.ırür, inkısar s:ıvuru. 
yordu ... 

Allah belalarını vcrs.n! .. Gdz
lerı kör olsun. Aleş alt nda can 
Versinler! 

Motörlcrden yalnız bir tanesi 
kurt labılmış, onun da güvertesi 
ile aıııbar kapakları hmamcn yan. 
ınışt . 

Bu motörd<! kımseler )Oktu .... 
He-• e~ denize dôkü,mLiştü ... 75 
k lıı wk iki torpidonun sadm sıne 
" •V ın ık ine; l:!rinc v~ üçlincü 
rnrt-·· ., or er tamamen par~a~Jnl"'IŞ -
1 i'. ·ıncu motôrüıı bir borda -
sı taınanen hurdaha< oıT..ış, ole. 
k• bor<!ası da dilrd.incü motöre 
b clı 'llduğu nnktad1 asılı kal -
tr.ı tı Yar1S1 sudd, yarı • havada 
d""3n bu motör enkaı•nın bodos
~aına na sa ılmış 6 çift knl. t~m 
kl2) el 6 lrı vücudü bır snate ya. 
ın<.lır batırmadan SU}Un üstün. 

le cevab verdi; 
- Yazı tamam! 
Odasına indi. Geçen sene üni -

versitedeki iktısad notlarını çı -
kardı. İdare nollaril~ birleşlire -
rek kırmızı kalemle hepsine tc -
selsül eden numarabr koydu. 

Sonuna şu cümleyı ilave et ti; 
cArtık onlar birlikte yaşamağa 

başlamışlardı.• 
Doğru matbaaya gilll ve bu not

ları yeni yazdığı roman diye pat. 
rorıa verdi. Patron okumacian o
nun eline cltası> diye bir pusula 
verdi ve Necdet vezneden para -
sını aldı. 

Nasıl olsa diyordu. Yarına 

kadar favası meydana çıkmaz. Ben 
de yarına kadar eserı yaz"r ve 
sahte romanla değiştiririm. 

Dediği gibi yaptı. O gece huzur 
içinde romanını bitkdi. :\Tevzu 
hikayemin mevzuudur. H,k.'ıyem. 
Necdetin romanından !nt hal edil
m~tır. 

Necdetin romanı •ev Slh bl bir 
gün daha bekliyemiyecrkti• diye 
ba~lıyor cOnlar arlık bırlıı<.ıe ya
şamağa başlamışlardı.• diye biti
yor. 
Hıkayeme gelince, heı: Nccde. 

tin romanından in!ih1! etr:eğe te
nezzül mü ederim amma ne b ile. 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARK AD .l\ŞL ARI 
7 Temmuz akşam ı Büyükdere 

Aile .bahçesinde: 
BİR KUYRUK ACISI 

8 Temmuz cuma güni'ı akşamı Ye. 
nişehir Aile bahçesinde:. 

İTİMAD - EMEL - RIKKAT 
••• 

mı AZAK 
l' Sineması 

Yaz ık b !' hçes 

NAŞIT 
ıııınm~. Tiyatrosu 

l.ıuyuı< hal!< S•n'a\karı Naşıd ve ar
kadaşları R Temmuz cuma günü 
akşamı (KUDRET HELVASI) vo:l. 
vil 3 perde. Yazan M~hrrud Yesari. 

m<ktuplarını hiıvi kapalı 1.arfların ı yukarıda yazılı günde saat 10 a ka

dar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 

kabul ol unmaz. (B. 3831) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Cinsi K ilo Fi 

K. --- ------~ ----
Yumurta adet 

L imon • 
Tuz 
K. Barpunya 

K. Bamya 

B. Peymr 

K. Peynır 
Çamaşır yıkan•• 

Kok Kumürü 

Meşe odunu 
Mangal kömürü 

30000 

lCOtıo 

1000 

100\l 

ıoo 

1000 

1000 

50000 

5000~ 

50000 

9000 

2 

3 
!I 

10 

100 

45 

75 

4,5 

1,80 

1,20 

5 

İlk teminat 

Lira K. 

172 50 

168 75 

146 25 

Eksiltme 

sa atı 

15 

15 l!i 

15 30 

Yıld.zda bulunan uıtulun Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarda cins ve mıktarlariyle tahmın bedelleri ve ilk tc.'l\lnalları ya. 

zılı maddeler açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 12. 7.938 salı günü yanlarında yazılı saatlerde Gümüşsu. 

-------------- yunda Yüksek Mühendis mektebı muhasebeclllğ'inde toplanacak olan , 
y1m hik~yemin cev sahibi bir Komisyonda yapılacaktır. 1.tekliler in şartnameyi görmek ve ılk temi. 
gün daha bekliyemiyecek• diye 

nallarını v. atırmak üzere eksiltmeden blr gün evvelino kadar okulu. 
aşladığını ve öyle bitUğiııi gö -

Aynca: var,yete. diieto, dans ve 
saire. Büyük program. 

muza ve eksiltme günü cari sene ticaret odası belges', ilk teminat 

1 
rünce Ari! olan anlıyacaktır. 

FiLE Jmakbuzile komisyonda bulunmaları. (3931) 

Laf değil; Osmanlı imparator -
luğunda onu renecek tek bir kişi 
çıkmamıştı. Edirne Kırkpınarında 
her sene yapılan imparatorluk 
başpehlivanlık miisabakalarında 

başa kalan, Katrancı gibi, Koca 
İbrahim gibi pehlivanları sarayı 
hümayununda hesPyor ve bizzat 
husw;i olarak bu pehlı\•anlarh 
güreşıyordu. Kimsenin yeneme -
diğl bu ikı ba~pehlivanı da ko. 
laycacık yeniyordu . 

Fakat mat güzeli ile uğraşmak!. 
Boğuşmak hiç de pehlivanları yen 
miye benzemiyordu. 

Artık. haşmetlu pehlivan haz
retlerinde takat kalmamıştı. Mat 
dilberin bu fetlan1ıkları karşısında 

COTY PUDRASI 

Gençl ı ğın pudrasıdır 

COTY 
llEŞHUR FRANSIZ r.URKASı 

Sıhhat ,.c İçtl!!'aİ Mua\'enet Veklılelindcn: 
(İnsul'n N. v.ı ad•~dakı müstahzara aid 1/32 sayılı ruhsatnome

sin•n ziyaa uğradığına dair sahipler ı tarafından gazetelere ynpılan ilan 
üzerine yen.d~n 7 /15 sayılı ruhsatname verild.ğı cihetle zayi olduğu 
anloşılan 1/32 saY'lı ruh ·atramcnin hukmu kdlmamış olduğu i11ın 

olunur 

ı- SOLUCANLI ÇOCUKLAR•r 
Gı daların ı Soluca ılara Vende·. ~uıun çi ı ·ı t Vinci .J•\' 

iSMET SANTONIN B .SKUVITIDIR 
Sol u canlı r ı dı; r r çocugu crhıhk tan .. ı.rl rı . Ecz\ 1 c rJ: 

kutusu 20 kuruttur. 
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Alman Ç 1 ·k •• • n Hekimler-----e I sanayıını [Okey~ ..... ·~•·,R d OIİn ulla m muazzam muvaff akiyeti ~~?..:::.:.:..:·::::::: 8 
H A S T R AŞ İç hastalıkları Ve sabaho, nou· ğnllea v... akşam, her yetmekten sonra 

lazımdır? Doktor Hafız Cemal:- (Pazardan 
, başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan-

dişleri temizlemek 

B l ç AG 1 ÇI KT 
yolunda 104 numaralı hususi kabi -

•• • 

nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 
ye kadar haldki fıkaraya ma).sus 

Gunlerce ve hayret ve takdırle beklenen, rakiblerine kerku, dehşet e;,u:~:nt:;:~~~: ~~:~·~{~~~:;ehane 
saçan en ucuz 0Jduğuna rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha Doktor Ali Riza Sağlar:- tç has_ 

mükemmel HASAN TRAŞ bıçagw ını ısrarla arayınız. 10 adedi 15 talıkları mütehassısı). Her gün Be-
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 

kuruşa Hasan depvsu. Toptancılara tenzilat. durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki muayenehanesinde 

Avrupada birincilig" i diplomalarla musaddak saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

HASAN PA. SLANMAZ Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla- 1 ...ılllll ve , rı mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz ,_ __ _ Çünkü 
Kamereddin sokağındak: muayene-

H ASAN TRAŞ BIÇAKLARI Piyasada en yüksek mevkiini hanesinde her gün hastalarını tedavi Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima 1 cliş etlcıinde iltihab husule getiren ifrazat ya· 

muhı:ıfaza etmekte berdevamdır. eder. 
1 ınikroıılıırın yaşadığı bir llZtıVdur. Her yemek· .par, ıııikruplar çoğalır. Geceleri hasıl olan ii· 

~;;;;;;;;;;;;:::::::;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;ı;;;iiiiiiii;ı;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;a-I Doktor Kamereddin:- (İÇ hasta.' ten sonra dişlerin boşluklarına kınntılar dolar. ! razat İşe sade dişleri değil, bütün hazım ciha· 
• lıkları mütehassısı). C3ğaloğlunda 1 Onların tahammürü hem dişleri çürütür; hem :1.ını lıozar. Dişlerinizin snğlamlığını, midenizİJI 

l~UJJIMJIM"lA ~~f.·~;::::;:;:E;:'~-Sab-ah-- öğl;w;;";k;;; ·ı;~;;m ;~;;kf en sonra 
C A N K u Q TA Q. I Q. R:::;e~an Kayra:- (RöntgeJ R A Y O İ N 

1 

1 

nln 

ASiPiN 
~LA 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 

Dahiliye müteTıassısı 
Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram
vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

AN 
ve iç hastalıkları mütehassısı). Her il 
gün öğleden sonra saat 15 den 19 a •••••••••••••••••••• 

• ,,, . - -... 

Türkiye Cumhuriyeti Na
fıa Vek~leti lstanbul Elek-ı 

trik işleri Umum ı 
Müdürlüğünden : 

1 

Hükılmctçe satın alınan Elektrik şirketinin muameJatı l Temmuz ' 

ı938 tarihinden itibaren •İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü• 1 

tarafından filen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro Hanındaki 

Umum Miidiirlüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerinmize yaıı 

ile vuku bulacak miiracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yu. 

karıdan dcrcedilen adresin aynen yazılması muhterem müşterileri-

mizdcn rica olunur. (4184) 

Umum Müdürlük 

kadar Belediye Binbırdirek Nuri 

Conker sokak 8-10 numarada Asr- C"'d" Z .. h • 
laner apartımanında hastalarını ka- ll ıye, u revıy:_ 
bul eder. Doktor Feyzi Alımed· - Deniz 

Sinir hastalıkları hastahanesi cild ve emrazı zührevL 

. . ye mütehassısı, muayenehanesi An-
Doktor Kemal Osmnn: - (Sınır . • _ 

-
hastalıkları mütehassısı) _ Cağa- kara caddesı Cagalogl ı; yokuşu. Pa-

loğlunda Kapalıiırında Mescit kar- zardan başka her gün 15 den sonra 
şısında pazardan başka her gün hastalarını kabul eder. Telef. 23899 

saat 2 den sonra hastalarını kabul C pera tör : 
eder. 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 
Göz hastalıkl~ Operatör - Umumi cerrahi, sinır 

D kt Ş,,, __ .. Erta (~·· h ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve o or wuu n: - 'JOZ ş.s 

talıkları mütehassıs!) - Cağaloğ _ (Kadın doğum mütehnssısı) 
!unda Nuruosmaniye caddesinde Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru-

Osman Şerafettin apartımanında 5 meli han No. 1. Muayenehane Tele-
nurnarada. Telefon: 22555 fon: 44086 

Diş Ku'ak, B0ğaz, Burun 
OiŞ doktoru tlbeyt Ölçer:- Edir _ 

Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak nekapı Karagümrük tramvay du -

burun, boğaz müte~assısı doçenti rağı No. 95 her gün ha~talarını ka
Fatih tramvay duragı 75 numaralı bul eder. Cumartesı gunlerı saat 

muayenehanesinde her gün saat 16114 ten 15 e kadar da Yalovadaki 
dan sonra hastalarını kabul eder. muayenehanesinde bulunur. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Temmuz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
2det mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

eden bu piyang0ya iştirak etmek sure· 

tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Is tan bul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Cinsi ve mevkii Lira 

,----------------·---~ TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya t:u:undukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

ER 
Kullanmaktır. 

__ ....., ............. """-""'"'-'""''"''-'"'" .... "' •... -...... --.. - ...... ' 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Küçük Mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, baş 1' 
tak başındaki şüt ve beş küçük köprü inşaatı, keşif bedeli 232,450 Jif 
61 kuruştur. 

2 - Eksiltme 21/7 /938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 12 4ı 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu od9 ' 

sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdıfl~ 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri, 11 lira 65 kurıı' 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

) 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55 kuruşJıl 

muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su işlerini veya lı' 

na muadil Nafıa ışlerini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğin< 

bu kabil Nafıa ışlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa V< 0 J 
Jetinden alınmış mütaahlıidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin te~· 
mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sııl•r 
umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Postşd 
olan gecikmeler kabul edilemez. . •2110• ,4069' -----·-· -··· 

!Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

~--------------"" Sirkeci istasyonunda ynpılacak yolcu pav yonu, umumi heliı, ııı9• 
ğazalar ve ambar binasına aid işler kapalı zarf usulile eksiltmiye çık3' 
rılmıştır. 

1- Bu işlerin keşif bedeli ceman 110 000 liradır. 
2- İslek.!Uer bu işe aid şartname vesair evrakı Devld demiryoll•'' 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerınden 650 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3-- Eksiltme 22/7/9;l8 tarihinde Cuma günü saat 11 de Ankarad' 
o,vlet demiryolları Yol dairesinde merkez birinci komisyonca yapıla• 
caktır 

~ Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile b:t" 
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komıs
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları !5zımdır. 

a- 249n sayılı kanun ahkamına uygun &750 liralık muvakkat te· 

minat. 
b- Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

::------- c- Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden rrııı· 

ı t b l V k fi D. kt ·· ı ·· w •• f · A ı ~ Arnavutköyünde Polis karakoThanesi bahçesinde-S an u a ı ar ıre or ugu .anıarı saddak ehliyet vesikası. ·2251· ·4196· 
ki harap bina enkazının ahşnp kısmı ile kiremitleri. ••• 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

Pey parası 
Lira Kuruş 

--------------
260 95 19 57 

Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilm·~ 
Müdürlüğü binası müştemilatından harap evrak olan 9690 lira muhammen bedelli 5 kalemden ibaret matbaa kağıdıl19 

mahzeninin ahşap kısmı ile kiremitleri 35 aid eksiltme 11/7/1938 pazarlıosi g.ününden 12-7-1938 salı günü sa.at .. ı~;.~ 
. . .. . . . . tehir edilmiştir. Bunabinaen teklıf zarflarının 12/7/1938 salı gunu > 

İ Yukarıda mcvkılerı gosterılen harap bınalara aıd enkaz, hızaların- . d b" d h·ı dek· k•mı·syona teslil11 
Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinin mameli han üst katta lll . . on bıre kadar Haydarpaşa a gaı ınası a ı ın ı " . 

""-- No. lı odanın tamamı 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. 
daki bedeller üzerinden acık arttırma ıle ayrı ayrı satılacaktır. Tedıye d.l . 1, d (4200, · e ı mes1 i:1Ztm ır. . 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
ar§ısında No. 133 Telefon: 43595. 

şeraiti ıle diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün ve arttırmıya ---- __ 
İhalesi 13/7 /938 Çar~amba günü saat 15 de yapılacağından istekli- gireceklerin de 21/7 /938 perşembe günü saat on birde '\ 7.5 pey ak- Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

!erin Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü kalemine müra_ çelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. ETF~M İZZET BENİCE 
caatları. •3946• (M. -4215) BASILDIGI YER; SON TELl;!! '1' llıl.- . 'Si 


