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Y. M. C. A. Kapanmalı1 
urdclaşlarınlçinden K61'9n Bu Asil 
Ve Mukaddes Sesi Dinliye/im 
•&• 

(Sona 3 lin .. ü .. vfar:tzda \ 

ltatya; Ama 
Limanlarını 
işal mi Edecek? 





• • • • • 
aıresı 

a • 
avı 

rft&fta fı l mel Si\ yf d ) 
kuyJcuJ rımıza tcı cdiy uz. 

acı-

Sel lk, 24 (Hu ) - Büln eş-
ten dönmekte olan Yune..n Başvekili 
M Metaksa diln buray eldı 

mer ıoıl kareılandı. 
etn yann bah ka-

m rlcrdu. 
anet1" b binasın· 

da B. Şilk.Ml S ;oğlu § refin mU. 
Jrt f bir z.~· t l Vdilıui tiı · 

Bu ziyafeti ınuhtesem bir uva. 

ı• takip tm~tfr. 
Suvared büttln kordıploınatik 

v t Belgı adın yilk ek a.ilelerı, mtite· 
mayb: sımalan hazır bulunmuşlar· 
dır. (b 

B. nu;oglu ukrU ~ann u 
gün) Selanig var . u.k ve ora~ 
Yun ı baş\iekıll . ıet.aka mu 

lilki ola ktı · 
Yun n ba.şv• kılı \ e Tur 

ncıye vekıh Sel ikten dogrıı 
tinnya gıde ekl rdır. 

B .• nı oglu Şulrru, YmıQ ı hU 
kümet m rk ~ınd lıç gi.ın 'kalacak 

tır. 

dar burad kalacak ve •ann Bel. 
g ddan hı nuz.e gelecek olan 
Türkiy Harıcıy V kilini bizzat is-
tıkb ı onunl beı r Atiııa 
ya h rcket ed ccktıı . 

Elen gazete! rı ve Butg ı mat. 
buatı Türkiye Har·ciye Yekilinin 
Atinn ziy ı-et ve s )'8hatine bUyUk 
bir h~miyct v rmcktedirler. 

B. Şükrü S raçoğlu, h gUntine 
kad r tınnd kalacak ve h gü. 
nti, Pire yolıl İstanbul limanına 
h rek t ecekttr. 

lfl. RK Mf l APll..ACA • 
Atına 24 ( . ) - Gazeteler, 

Yun n bllkümet :r eisı etaksas ile 
Ti.trkı~e Harfrtw V ili Şükrü S. · 
ra oglunun n :ar gllnU At:lnny.ı 
g leeekl ri11i 'e kt"ndilerine halk tc.. 
rafından bn kRbul y pılo.cağmı yn 

zfyori tr 

--------------~"""""" 

11 bin aralı 
Fra s ya G çti ! 

"it ·ı . yıs· da '>20 bin . u ccı erın · -
buluyor . 

P rı 24 (A.A.) P rı u 
: zet ıne g()re ımdıy k d r d • 
u Piren ınd Fransaya 220 bııı 
UkUmetçı 1 pan~ol mUit i i g • 

mı§tir. Bunlardan 11 bıni y ralıciır. 
Bundan b ka 187 buı kaclııı. çocuk 
'e ihtiyaı Fre.n ya ıltica etmı ~:r 
•5 bin mihs ve ınvil meml ketlerıne' 
gönderildiğın göre, b len Fnm • 
nın nıisafır etm •ye m buı oldu ·u 
mülteci dedı 342 bin ki iyi b 1nı k. 
t dır. 

talya Hariciye 
Nazırı Varşovada 

Roma, 24 (A. A.) - H ncıj~ 
N zın Kont Ci no, yanında Polon 
yıının Roma büyük elçisi, bazı İl l· 
ynn hnrıciye memurları ve İtalyan 
m tbuat mttmessllleri olduğu lınld , 

Un aat 24 tc Varşovııya ha 

reket etroIBlır. 

Berlinde idam 
Edilen Casuslar 

Dü 3 ki i Tat na biyanet 
cOrmiie id"m olundu 

Berlln, 24 (A.A.) - V tan~ hL 
yanet cürmü ıle Rayh Harp dıvanı 
tarafından öltim mahkum edılen 
Erbıich, Bruno Lalisch v Wılhelm 
rlroczck · mindekı üç ki , bu giln 

idam olunmuştur. Bu ü kaşi, bir 
yabancı tıhb at servisi ile mUun. 

bete glt'lnıs v bu y bancı devlet 
h bına uslult yapmı tır. 

Alman Yahudileri için 
yeni bir karar 

Bertin 24 (A.A.) - Rsuter a· 

3 nsının nıuhabın bildınyor: 
Re mı g zete<k çıkıuı bir karar. 

name mucıbınc lman t baasınd u 
olan yahudilerle hi bir devletin te. 
baası olmıyan )lahudıl r 15 gUn 1• 

çinde atışa çık nlınak Uzere bel 
dil enin emnf) e sandığına ııltın, 
gumlia ve platinden bllttin yalıııi. 
l mllcevlı "'rl rlnı t lim etmeğe 
mecburdurlar 

Bütün sanat mektepleri 
müdürleri Ankaraya 

ç ğırıldıl r 
Ankar 24 ( Tel fonla ) 

A a ya 
1 yhine 

ayiş er! 

bın 

dadır 

u 24 (A.AJ 

Ameri anın 
Yeni Deniz, 
Ha~ıa s • 

rı 
Bunl 

Maarif \ !eti biltttn an t 
ttı ktebl rı m duder ile atölye 

Bu gun 

mllyo 

geımış ı·opor Jl r lm<l r hayret &

dı} orunı M ugrur b şıl hergün 1 · 
tıınbulu yrcden bu ızjm d ı
mız bamt :saııkı uzak gıbi duruyor. 

<;unku hal bir dı h imendif r 
;>ahut h \ni rabalar y pılamll· 

dıkUrn b ,,ka, da rn epesin çık· 
mak içın munbtzam bır otobüs er
" i ı bil t i ed nıedık. Y zm Bur 
saya gıdcnlerin ço 'U d ğa çıkamı
yoı Bazı zamanlnrd tepeye oto-
bu ı lediğını i idıyoı-uz. Fak t 

mahdut günleı inhı ar ettiğini 
• Ö) lilyorlnr. L tenileıı zam nlard 
dönmek de k bil değil. Hu u bir 
t k i ile gidip elm k çok ma raflı. 

Soıır , dağ<lakı otel me.~lesl. 
Hunu henüz tam men hallMilmiş 
ay mayız. Son zam ol rd otele 

uid nl r m mnuni) t b y n ttil r. 
İyiy doğru bir d fisiklik olduğu 
ani şh or. F kat yln ne k dar 
g yri kafi! Ba k torlu olma~m 
d imkan )•ok. Ulu lağ s ued an
c k !birkaç a) i hyor. O d dedi-

irn g bi g yet nokı.an 'e ait ile 
Uludağm eıı güzel zam nı y.az 

ile beraber ış me.,; imi de olm k 
cap eder. Fakat k mev iminde 

<l gdaki otel va ıl olabilmek ıçin 
lınıli \ d ) aıııklı bir ka) akçı 

o nağ ıhli> ç vaı dır. Açik bir 
hava b lup d otomobj.I il otele 
, . ı m k n ip ohm bil erle i güııu 
dön bil ceğinize ınin ol m z ımz. 
Çunku gec bırdeııbire k.u ın bn<1-
tırmu ı htımah her zaman :.1 ,_ 

cull ı. Bu ,erai ltmda Uludağda 
lıh ot lin tlc ri b k d n va -

ı ı mk u )okt r. Bu imka u 
· ılt edebilmel her mev iınd hiç 

nua). n .,; e ıenin biı-

\ ık kı mı u plıyllcal mcv ımler
de, kola) ca Ulııdag ıkm \'I te
min edecek ıı 'mendi( ~ pm • 

11 milt vakkıftır 

Uludnğı takdir t'l ı ; e ba .Ja 
dık. Riı ke · gıd nleı !tı duydu' lnrı 
ıneftunhı efrır dıt lr Je cdJJor. 
J1 ı ke te lud ~ao gitmek iç.in btı· 
arzu v meı UJ anı or. l ludağ
d bir h yat yar tına· içm 7:emın 
az ç<>k bar.ırlanm ı avılabiliı. F -
kat bOUhı bu h zırlıklar bfr hm·& 
yolu yapılmadık~' akım 'knlmn~a 
mahkumdur. 

Uludnğ BLmı& ehıi ve dahili 
tnl"izn1 b kımından kıl m tli bir al-

ıı m denidil'. Bunu i leteb lirs k 
~ alııız m h m bir f lı} et v rat
makl kalmll\ ı7.. BUtüıı m m cketi 
ul kadu v mü tefıd edecek bir 
har ket bulunmu oluruz Ulu
daA' ı n· ve • u h·eden ba ln ar k 
bütun 'ak n ar l'l ye •an ' mtl 
tesna b hi a ıd1r. Kı porl rı 

dır. Uluda ı 

Sın em 
zafer bid~ı 

ES KRALI 

nı 

fl .rini ş hrimiz davet. etnıi tir. 
n ayın 27 inde ehnmızde top· 
l ntllarına bll'>lıyacak olan mU 
ıd \r ve «Siye ~eflerl 1940 eı1e in· 

~ılncak olan kız en Utilleri v 
t o ullan rgisind teşhir <>· 

un ak elfşl ri llo nat okullatı· 
IOlll ~t. tel'bi.~ e v ldaı-e işl ri 

Tnhrnn, 24 (A.A.) - 15 martta 
Kral Farukun hemşiresi 17 ) aşında 
prcn s Fevziye ile evlenecek olan 
ıran veliahdi bu sabah Kahire) e 
hareket etmiştir. Muma.lleyh, Bağ· 

" BOÜLVEHAB,, m 
Son eseri 

YASASIN AŞK! .. 
~ ~ c 1 rdir. Toplan· 
\\lw v hafta ~ııo .. r uı ece. til'. 

dadd iki gün k lacak 8 m rtt 
'y e bulun~ktır. 

B den terbiyeai u num mudür
ts b l l kıim j n \ kili e· 

U 1 r ) Ba;J Ooıer: 

Y M. C. . h v. TUrklenn i. 
c;md bır si~lce, bır çıbandır. Çıban 
imha \C ted vi edılmcz ve kökü ka. 

Jre n orum 

K d~i Özaöz "l 
teai" 

A il v t m Turk k nın 
ter. Türk ruhun menfı te irler ap 

bu cemb in n1 mleketimizd ' 
m ı tiy n doğru değildir . 

"Genç hııi tiyı nlnt• c mtJ ., 
yerine, temiz gay lerlc kuru 1 

Tlirk te.ş kkUll rinııı yeı· alma 
n lbette.ki b nim ibi dü"t • 
len h r rk d t ~ nardır. 

&W\en, bu uğurda çalı an H 
k vlenmiz, onl nn gö~t rdiklf' 
ahın •a} el eri hakikaten temin ' 

tatmııı •tınl'ktedirl ı. 

enff lıare • 
i takdirde 

memleketimiz ' >ilhas a mılle 
mfz çın b~vle (muzır) bir te l 
kılım k lkm ı 1 zım ve hatta 

İtalya Arnavut 
Limanları ı mı 
şgal E ecek? 

dır. Onun ıçın lbu m e enin 
pu unu d rhal kihdi urm lıdır.,, 

Numan Özdalg "Hukuk Fa -

m ru 
Sahil" Ermar ''lktiıad FakUlte· 

Vali bugün Anlunadan 
dö üyor 

nko.ray gıd n v lı ve b lediye 
reısı doktoı l..utfi Kırdar bu s b h 

hrlmiz g lnuş olacaktır. 
V lııım Ankal'ad )Rptığı nıuh

tclif tem lnrdan mU t netıc el~ 

ını an- de ettiği söylenm ktedıı. 

Büyük Operet Film nin en üzef ve sevımli Şark ıarını 

1 YI iZi ER NA 
TAKSIM 

Sene ın •n 
n uht m 

Sinemasınd 
k t kr r 

RUS TAR Hİ 
ç 

l CA 

İPEK 
Sinem aında 

B Rolde 

HARRY BAUR 
Harikulade bi muvaff kiyet k -

amaktadır. 

at 1 v 2,30 aea slannda TENZILA T Tardır. 

dir. 

Kuruc sme Cinayeti 
( H 11fad(JJ 

detlı bh 

s vur. 
nıa 

Bu ıdd Uı bı nk dar elenndeu 
biri Mustnfanın kasığına i bet f. 

mi ' Mu tafa k nl r i in y n
yıkılmıştu . 

1uhnkcmc lıcyPtı nhıUeı ı dm 
lunıiş ve lı discd hır (k t) gör 
mediğinden \"t' ( ıdd tlı t hı k) bu
hınduguııdnn 1uıadı 3 t"DC hap 
mahkum etmi tır. 

Ancak ) n.~ınm 
dolaj ı bu cez . 2 
tah\ ıl olunmu ;tur. 

müdürü geldi 

-

\ ef at et mi t r C ı 
989 cum rt ı g t 12 de 
ş ntaşında Valf konn "1 c dd 
Somer apartın ı tn 2 No lu el. ·-
inden k ldırılar~k Cenaze na 

Tc vikiye Cnm .. nde öğle nam nı 
müteakib kılındıktan onra Fcı -
köy knbri tanm dcfnoluıınc k tr. 
E cılı bulunan n ve bnba· 

na e k derli ilesine bu on 
dan dol :rı tannda.n 
t&net dlkrb. 
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General KAzım Katabekirin Hatırat• 
Bi)YOK HARBf NASIL GiRl}iK 1f 

Karargahta Geçimsizlik 
Bronzart ile Hafız Hakkı Beyin 

Aralan Epey Açılmışb 
Bir GBn Hafız Hakkı Beyin Derhal Hazırlattırılan 
Mecidiye Kruvazöril ile Ansızın Trabzona Hareket 

Ederek Karsa Gideceğini Öğrendik 
··"'"·-·-----~--· ----~·----··-·- - - ..... .,, ·-.. .....,--~--- .._ • .a.---"'*'._ _____ ..,._ 
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AJmaa Garp eeplau lıarbiade o. .. .ı. :ıalritam: Tayyare ile diqmıa aiperleri:ıııi kctiftea avdette 

ı..tene Almanlar galip gelıtin ! Bu- abnı§ki yine bana hiç bir teY. &öyle-
nuu için bilıe dUfen vuife her tara. Yazan: General medi. Mecburen ben fllll}an söyle-
fa ba.fvura.rak Enver patayı Alman- dim: 
ıann ağından kwtarmakıığımızdır. Ka""zım Karabekı·r - Kars kalesi hakkındaki tetkiki 
Ben; ancak Enver p~a üserinde iş. niz Kafkas cephesinden bir taarruz 
liyebilirim. Sizin diğer .aatlerle ve arzu olunduğu hakkında bende en-
hususile Talat ve Cemal ve merkezi - 58 - dişeler uyandırıyor. Kışın oralarda 
umumüe daha hususiyetin.iz vardır. bitleri muvaoeheeinde gıyabında tek.. :ae kadar fiddetli hükmünü sürdü, 
Günün meselesi budur. Bu davayı dir ediyorum. Bir daha bu kabaha. fflnü o havalide Uç yıllık geçen ço.. 
sonuna kadar götürmeliyiz. tini tekrar ettirirse daha ağır bir cukluk hayatımda tehirlerin içinde 

Bu mlitalaamda Hakkı beyle ta- cezaya çarptıracağım-) ıörmüştüm. Kamilen dağlık olan 
mamiyle akord kaldık. İfte . ~-, Bu ağır muamele hepimizi mUte. o rnıntakada dağlar ve kışın fiddeti 
mal paifanın bir hafta sonraki Ku · e.ssir etti. Harp halinde bir yabancı taaruz edeceklere karşı pek yaman 
çükçekmece manevresinde zabita- General bütün Türk Erkanıharp za- birer düşmandır. Böyle bir teşeb. 
na hitabesi bu tesirle oldu. Fakat bitlerini karşısına divana dikerek bir büs varsa bütlin kuvvetimizle önle
ba.şka hiç bir şeyyapamadık. Hadi. mafevkimizi bize karfı tekdir hatti meliyiz. Korkuyorum ki Almanlar 
seleri günügününe takip ederek te. tahkir ediyordu. Besarabyaya asker çıkarmıyoruz 
ı,ebbüslerirnizin vardığı neticeyi de Kendisine de tahriri tekdir gön- diye Kafkasyaya hareketi istiyor-
göreHm 

1 
derilmiş olacakki Hafız Hakkı bey lar. Kışın elbisesi ve teçhizatı çok 

tık önee Hafız Hakkı bey karar. ertesi gün vazifesine gelmedi. Arada eksik olan üçüncü ordumuzu mah
güı umuıniden çıkarıldı. Bronzartla neler geçti bilmiyorum. Yalnız da- va meydan vermemeliyiz. 
aralarına giren soğukluk günden ha ertesi günü makamına gelmiş. Hakkı bey - Ben de Joşııı ta
güae çoğalıyordu. Bronzart riyasete Beni istediğini haber verdiler. Ya- arusa taraftar değilim. Kars hak. 
mahsus otomobilin kendisine ait nına gittim. Çok meyustu. Tabii ben kındaki tetkiklerimin sebebi ilındiye 
demek olduğunu ileri sürerek buna de bir şey açmadım. Benden Kars kadar orası ile hiç meşgul olmadt, 
binmemesini ve mevcut faytonla gi- kalesine dair harita ve malümat is~ ğımdandır. 
dip gelmesini Hakkı ~e tenbih edi- tedi. Haritaların kendisine bir gece Ben - Birkaç gündilr maka
yor. Bundan başka geç geldim, er~ kalmasını ertesi günü geri verece. mınıza muntazam devam etmeme. 
ken gittin diye çıkı§malara da ba~- ğini söyledi. Ben de bir şey söyle. n.isden bu vazifeden çekileceifniz 
Iıyor. Harp ilan olunalı henüz üç medim ayrıldım. Hakkı bey de yeisle §ayıası vardır. Verilmiş bir karan
hafta geçmişti. Basrarnın sukut et. beraber bir yolculuk sevinci hisset- nH varmıdır? 
tiği 21 (8) Birinci Teşrin 9H te ti.ın. Kars hakkında malfunat iste- Hakkı bey - Vazifeme devama 
Bro.ıızart karargahı umumi üç şu. mesinden de kani oldum ki Hakkı imkan kalmamıştır? !ıltlnasebet
besindeki bütün Erkanıharp zabit. bey Kafkas cepheainde bir vazifeye sizliği aea de biliyonAID. Fakat he
lerini kendi çalı§ma salonuna çağır- gidiyor. Kendisi bana açmadığı için nüz yeni vazifem hakkında kat,t bir 
dı. i811lini zikir etmemekle beraber ben de bugün kendisine bir şey aöy:- emir de almadım, karar tfa verme-
sarih olarak tavsif etmekle Hafız Iemedim. dlm. 
Hakkı beyi anlatarak ıunlan söyle- 24 (11) Birinci Te§rin 914 de 
di: Hafız Hakkı bey bir iki saat için yi~ 

(Buradaki bir a.rkad&§UllZ ben· ne makamına geldi ve Kanı hakkın. 
den izin almaksızın çalıtma aamuı dairi malfımata teşekkUr ederek ha. 
bitmeden evvel kalkıp gitmiştir. Bu ritalaruı bir kwnııu iade etti. GalL 
seferlik 01tu btitUn ErkAnıharp 1&· ba pek kettim davranmuı emıiıli 

Ben - Balkan yolunu açmak 
için ne teşebbüsler var acaba? En. 
ver paşa bu hususta bir şey söyle. 
miyor? 

Hakkı bey - Avusturaya Er. 
kinıharbiyesi Vid.inin garbındaki 

[runa kısmile daha Garptaki dağ
sllsillsi arasından bir koridor aça
rak Bulgaristanla ve bizimle doğ~ 
nıca bir muvasala açmayı düşü
nemiyorlar. Hiç değilse Tunadan 
veya kamyonlarla karadan bile 
nakliyat mümkün olur. Bunu Enver 
pqaya IÖyledim. Almanlarda yazdı. 
tar. Bakalım. 

. Ben - Her hilde Sırbistan De .. 
mır yollan kimilen ele geçirilme. 
dikçe bu teklife muvafakat edip 
temin etseler dahi Romanyanın 
ıUpheli vaziyeti ve SırbWann tek
rar bu koridoru kapatmak ihtimal
leri kal'§ısında sağlam bir muva
aala elde edilmiş sayılmaz. Bunun 
için taamızi hareketlerden cepha~ 
ne meselesini de ileri sürerek kaç. 
makhiınuz lazımdır. 

(Devamı var) 

İntihaba fesacl 
Karıştıran bir 
Köylü mahkum 
Oldu 

İzmitkiğıtf abrikası~da 
Yıllık İstihsalat "12000,, Tona 
Çıkarıldı ikinci Fabrikada Bitince 

• Kayeeri: (Hususi) - Bünyan 

1 
~·~ası ~~rk_ez nahiyesine . bağlı IJu miktar iki Misli Artacak! 

Güllüce köyü muhtar seçıminde 
ayni köy halkından 301 doğumlu 
Şaban Çay, intihaba fesad karış
tırmak suçiyle lbir buçuk ay hapse 
ve 50 lira para cezasına rnahkOm 

Bursada define 
Bursa: (Hususi) - Pantufcu 

Ali isminde bir ~dam defterdarlığa 
müracaat ederek Acemler, Durak 
karakolu civarındaki Çınarlar al-' 
tında mühim bit definenin. saklı 
olduğunu haber vermiş v-e "arama" 
müsaadesi istemi.tir. 

lzmlt Zelzele le16ketzedttlerlne 
r•rchm 

İzmir (Hususi) - Çandarlı 
zelzelesinde yıkılan 84 evin kıs -
men tamir suretiyle ve kısmen de 
yeni<len inşası için Dahiliye Veka
leti tarafından 5000 lira gönderil
miş ve Ziraat Bankasına yatırılan 
bu paramn zelzele f eliketzedeleri
ne verilmeei kararlaıştırılmıştır. 

tzmit (Hususi) - Birinci beşt De çalışmasına rağinen talebleri ku 
yıllık Endüstri plfı.nının ilk fabrika eılamağa yetmiyen bu fabrikamo. 
lanndan olen Kağıt ve Karton fab- makinalamıa ilaveler yapılması su. 
rikası lzmitte 1936 dan beri çalışmak retile imal kabiliyeti 12,000 tona yük 
tadır. En modern teknik vasıtalar1 seltilnı~tir. Hanı mndde olarak sel-

Genç bir kadının cesareti 
Bayındır, (Hususi) - Kurumal 

köyünde oturan Kadriye ismindeki 
genç biı kadın, gece vakti evinde, 
lbrahim isminde tanımadığı bir a
damın tecavüz ve tehdidine maruz 
kalmıştır. 

Tabanca ile Kadriyeyi tehdit e. 
den lbrabim Şen'in elinden, Kadri. 
ye büyük bir soğukkanlılıkla mü
cadele ederek sillhını almış ve he
men ateş ederek mütecavizi ağır au 
rette yaralamııtır. 

ile teçhiz edilmiş olan bu ilk kağıt 
fabrikamız vasati olarak senedE' 
10.500 ton kağıt ve karton imal e 
decek bir kabiliyete malik olarak 
kurulmuş ve kısa zamanda ·verimini 

nazari kudreti haddine ~ıkarmakl:ı 
büyük bir muvaffakiyet kazanmış
tır. Bizim için yeni olan bir sahada 
ve pek mahdut bir zaman içinde ve 
tamamen yerli unsurlarla eriştiği 
bu merhale, Türkün teknik sahadaki 
yUksek başlangıcının bariz bir deli. 
li olarak iftihara şayan bir netice· 
dir. 

12,000 ton lstihll&li.t. 

Mamulen piyasada büyük bir 
rağbetle karşılanan ve azami verimi 

Kayseri Viliyet 
Meclisjnin içtimaı 
Seylô.pzedelere Yemeklik ve To

humluk Tevziatına Başlanıldı 

.. "' 

Kayaeride inşaatı ikmal ..u•an Var Konaiı 

Kayseri Vilayet Umumi Meclisi nlacaıı anlaşılmıştır. 
toplantılarını yapmıya başlamıştır. Kayseri seçimi: 
ldarei Hususiyenin 939 yılı bütçesi K 
tanzim edilerek Meclise tevdi olun. ayseri (Hususi) - Kayseride 
muştur. Kayırerinin Pazarören nahi- seçim .~lerini kolaylaştırmak seçici· 
yesin de her hafta bir pazar kurul. lerin esas def terlerdeki kayıtlarını 
ması için vaki dileği Vilayet Umumt kol~yca bulabilmek üzere teftiş he. 
Meclisi tasvib etmiitir. Y~ 1 tarafından her seçicinin ikamet-

gahına birer fiş tevzi edilmeğe baş-
Seylabzedelere yardım: lanmıştır. Bu fişlerde seçicinin adı, 
Kayseri (Hususi) - Yaz mevsi- aoy adı, hUvviyeti, ikametgih nu. 

minde Kayseri Vilayetinin bazı ka. marası sokağı ve mahallesi ve reyi· 
zalannda seyllptan bUyük zara'" ni hangi sandığa atacağı yazılı bu. 
görmüş olanlara tavizen yemeklik lunmaktadır. Bu fişleri hamil olan 
ve tohumluk buğday tevziatına baş- se~ic~ler sandık başına gelecek rey
lanmıştır bu hafta tevziatın arkası len~ çok kolayca istimal edebilecek 
alınacaktır. lerdir. 

Müatehibiaaai Namıetlerİ•İ• VaU konağı iqaatı: 
Yoklamaları Kayseri (Hususi) - Nafia Veka 

Ka . (H • t leti tarafından tanzim edilen p1•-. ysen usus ) - Mebus se- l&ll 

çimini yapacak olan münteqibi sani lar dairesinde çok zarif bir tipte 
namzetlerini Cumhuriyet Halle Par. ?1an Kayseri Vali Konağı in§aatı 
t . . ikmal edilmiş Vali Adli Bayman bu 
ısı yoklama heyetleri tespit etmiş- k .. &. 

tir. Bütün Vilayet dahilinde 77 4 on""6a nakledilerek ikamete başla-
mlintehibisani ve sekiz mebus çıka. mıştır ve bu v~ile ile konafın ka. 

bul salonunda bir suvare verllmJştlr. 

lüloz, odun, kırıntı kağıt, kaolin, re. 
çina, §8.p, uzvf ve madeni boyalar. 
kullanan fabrikanın imal ettiği klıo 
g-ıt çeşitleri şunlardır: 

Her türlü ambalaj kiğıtlan, iyi 
ve adi cinste yazı kağıdı. adi ve iyi 
c!!1s karton, Sünger ki.ğıdı, mukav. 
va .. 

Fabrikada 550 işçi çalı§Dlakta.. 
dır. 

ikinci kağıt fabrikası: 
Birinci klğıt fabrikamızm açı· 

ıı, töreni yapılırken yine tmıitte 
ayni hacimde ikinci bir kiğıt ve 
karton fabrikasının temeli atıımış. 
tı. Bu fabrikanın inşaatı ilerlemek. 
tedir. tnşaat ve montaj işleri bittik. 
ten sonra, iki kağıt fabrikamız 1000 
i mütecaviz amele kullanarak !'len~ 
de (24,000) ton kağıt ve karton is
tihsal edecek ve sigara kağıdı da 
dahil olmak üzere, her cfD8 kAğıt 
ve kartonlann memleket içinde ya 
pılması mümkün olacak ve iç piya. 
sanın ihtiyacı, tamamen karşılan.. 
mış olacaktır. 

Sellülöz fabrikamız: 

Şehrimizde ikinci kağıt ve kar· 
ton fabrikası ile birlikte, bir de Sel 
lUJöz fabrikasının temeli atılmıştı. 
Bugün klğı.t fabrikamız imalit için 
muhtaç olduğu başlıca ham madde 
olan sellülözü hariçten getirmekte
dir. Fakat, sellUlöz ayni zamanda 
harp sanayiinde çok kullanılaa bir 
madde olduğu için son zamanlarda 
dlin~a piyasasında hem fiyatı yük. 
selmiş, hem de takas yolu ile teda. 
rikı bir hayli güçleşmişti SeUOlos 
fabrikamız tamamlanarak faaliyete 
geçtikten sonra kağıt endüstrimizin 
ve ~ml~k fabrikasının bu maddeye 
olan ihtiyaçları tamamile ka,nılan
dıktan başka, askeri sanayiirnizin 
mühim bir ham maddesi de dahilden 
temin edilmiş olacaktır. 

Senede 15 bin ton Sülfit sellülo 
.zil ve 3 bin ton saman sellülozil, ooÖ 
ton do paçavra sellillozU imal ede
cek olan fabrikanın inşaatı bitmiş. 
tir. ~aal~yete devam eden montaj 
işlen de ılkbaharda bitecek ve fahri 
ka yaza tecrübe imalatına başlıya
bilecektir. 

Bu fabrikanın münakale vaaıta
ıin olarak yapılmakta olan dokoviJ 
hattının lnpatı devam etmektedir. 

KaoUn fabrikası: 

Kağıt sanayiinin diğer bir ham 
maddesi olan kaolin imal edecelr 
bi~ f~b~ka d.a yine şehrimizde inşa 
edıl~.ıştır. Şımdi, makinelerin yer. 
leştirılmesi ile uğraşılmaktadır. 

tzmit birinci klğıt fabrikasının 
atölye ve santralı biltthı bu fabrika
lar guruhunda enerji Cıtiyacuu kar,. 
şılıyacak surette tevat edllıneııte_ 
kazan <Jaireslle yeni konulan Türbi. 
ne ait çalışmalar ilerlemektedir. 

Klor fabrikamız: 

. Yine ~mitte kimya sanayii §Ube 

sınden bır klor ve sudkoetik fabrL 
~asının inşası karartagml§ ve teme
li atılmıştı. projeleri tamamlanmJI 
ve makineleri Avnıpaya aipari§ &o 

dilmiş olan bu fabrika binasının ~ 
§ası işinin ihalesi de yakında yapı .. 
lacaktır, 

(Sona 7 inci sayfada) 
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Edirne MERİÇ Gazinosu Aşkın Kuvveti 

Aşkın Günahı -·-NAZlll ALP GiRAY 
enua bu JWI bana ela cesaret ediyorum. Ll1dıı ._. .-'il ,.m 

Bea de mDmkflıı olduiu k&. bırakıma. 
~ uabmıa hlldm ohmya çalıitmı. tçen,. girdifia •mu, • a..-
Oa peainde 1dt.ab okuyordu. KoUanmı 

- Görütellm ~ .... actllll ~ 
dlİallyorum. Dedi. - Neylia, dedim. 

Karanhkt& ~ fB:derl O bir gma, iRi Unlwt'ml, 
.. JrapMım: allanma atılıp: 

- N.,ı&n. ~ llelai ub- - Kaç l\blClllr nendl.aaT D'cL 
~ ™ wri)oı wa dedim. ment. diye 'lla7lm'u'ak kartdardı. 

Bil obdar ~ piell lıir ll88ti O gb, öyle yapn&dı Yabus gtlldtl 
Jd, pek damdan dlter sibl oldDlu ft illtftmlyecek kadar J&Yaf bir 
..... Oll1l ............. :lldmk de .... : 
.-ayonluk. Dlkbt.le ~ 1IÜ - Bot geldin. Dedi. Oturduğu 
... ..,.,... lreppeJi ilaret ederek: Buyur ... 

- .,... aihyonua öyle ili! •. 
Dl 'hı Ka1ml1ı rlpnm 11Jkmma- . • .kıymetli 1llr vücudu sarmak 
.. .,.... .,.. ..... silli ........ iGla açalaa kolJana Juum& dllltti-
....,....: ._ Neyllıı dedim. Sana böyle M 

Kedemki lfllımı INlıradar alıılu ! Nedell likaytmı? 
Jrorlmnç ve atlatıcı gqrdti~ Hafızam yokla, mazide, en ya-

IRldml keett: kın bir mazide verdiğin ilmitler ıw 
- Sua Erdment sus iliyle llÖy. oldu? Söyle itiraf et. 

Jeme dedi. Bell Mika '9Ye ağhycr _ Sua Erctlment 8U8 beni 9ÖY· 

ram. &etme. Beni botan bir sar Belli de 
- la halde, dedim. Sözüme ee- boğmasın sen de onua fecaa.tı için. 
~ wr bmt M'\'iyor muun ! de Rbirleume. 

Mademki muhakkak ikrar et. _ AaıI timdi aehirleniyorum. 

-.ek i8tiyonnm. Ewt. Ejer Dtırabımı dinlendirmek ister· 
Eğildim, •tef ribi dudakların. &ell IÖyle o aırn ifp et dedim. 

6m ilk tatlı selıiri içtim. - Söyliyemem Eretiment, ben 
Bn pldiğimia :uma•, yine bir-- ketwluım. Bu öyle bir mr 1d dedi. 

'6rtnl .,,._ iki arlradq tipille sir-
mlftlk. - Beni aevmlyol'Bunl. Dedim. 

Rlba)'9t den yılı llOlluada bir Botana ümid verdin l Şimdi de hakl
JJl:ln kırık not k&r111ıada bocala. bti itirafa ~aaretin yok. 
'9 1DD1fta. llaldı•, ı.;vuıa kollaruıı açarak U1-

Bu vuiyeti cöreıı ailem, Ney. Jarclı: 
llaı benim h&Jlubgmım feriki, ııat- - SeviJordum ! ı. Seviyordual r 
t& .. ......,. olarak telakki ettiler. L&kbı linet olllUn o Mvgiye ! 
lira o da bealm sUli cl&ım•iftll.. Da - Ooh, dedim. Sevsiııle ben.o 
lla 9l]ade annemin iRarile muhit ber beni de linet. mahld\m odi)'OI'. 
~ karar verildi. -. 

Bir 8CÜ WnmU öglMiade hof - Hayır hayır, IJi& bidaalur. 
Dllıa daiıwd.,_ aynbrkea Ney. illfdlimiz clna,.U.., mtlortm aa-
• JdlNlr llimllr ~ bil acı ..ıer, babelu dıldl.. 
...... r· &melfrla ut'ı blJ.. - lhlı tmlea bir 197 abyum
lla llllleri de boncuk boneuk Y•n- yonım dedim. Dm M gOnah lfledilc ~ 
,.._ Sevilmek CUnah mı? Söyle Neyllal 

O "1adla IGlll'a, lmrab v. aa- SIJle! bun nedaa sOllaJa diyormn T 
.W t'eillmo'wi içiade çallr•nan _. Sua, dedi. Bili duymumlar, 
MI' &ilk tipine ıtrdia Oadu _.. YU'lll her 18Ji ~· 
eldulwn AıMnlar botuluyor, bu.. Olleden enet ..._ •• 0 a. 
uhYor, beraber olunca aevinçt• man hepeblJ anlatanm. 
_..qcwdwa. co.n.. > 

M a ftlll:ine pterdim, YlM ------... -_ ...... __ 
Wr sin...,_ .... onu me)«-

..... ı&...,mee: 
- Keylla nerde!. Dedim. 
.... , iQılDI tekUktiea IODl'a: 

- 8lllR dalnde. Dedi. Onda 

Kubilay ihtilaline 
hazırlık 

ll•emen (HU8Ulll) - llw w 
mart ayı içiude ymplm .. a1ltad o-

Bdinae (Hu•wl) - Şelalr latu
YOllU bqaamda Meriç boyunda P' 
çm .... kuııılılıUt olall (Kail p. 
ainoeu) EdirneDin en mWılm bJ.r 
ilıtiyr.cuaı kaqılam11 lluluııu7or. l'n 

krllcle, mıoclın, yubk ft tllhk .. 
lonlan, 80il JdPlea ful& olu tara. 
uaa ile gl1zellik saçan bu gutno bir 

martta lUbana açılacakbr. 

• • • 
lzmitte Seçim 
Hazırlıkları 

İzmit: (Husual muhabirimi& • 
ilen) - Vilayet umumi meclisi va
li ve parti b&fk&nımız Bay Zıya 
ıTekelinin bıqk&nbiıada aç.alDUf

tır. İkinci reis, ilci k&tib eeçildtk
ten IODrt. mlllt ve btlyilt '6ftmi• 
İnönttne, başvekilimiz ve btıyQtıe.. 

rlmfze tazim tel~rafları kt41deBlne 
alkıflarla kıanr verildikten sonra 
mfizalkerelere bqlanmıştlr. Bu mti
zakereler devam etmektedir. Ni • 
ha,yet bulduktan .sonra daimi en
cilmen l11atan aeçilecek va umumi 
meclil toplantısı aoııa erecektir. 

911 ıoty& INTIHABI 

Balıkesir Şehrinin 
imar Planı 

Btbh* (Hulull) - l*ir pi&
.... pplmuı için Nafıa Veklleti 
Jm.u- komiaJODUDWl tAltkDdere bat
..... old1Jlunu büdirmiltim- Bu de
fa tmar komkYoDU beWtJeye IÖL 
deıtdtlf. lıir yammda f8hrba llengi 
Nllltlerinde düa ful& ntttu. keea
fetinkı buhmcfutunu, bu cihetin 
plln y&plbrta gtis &ılnde bulun. 
clurulmua icap ettlltal blldtrmiftir. 

BeledlJe, tmar komill)'onwum 
ı.t:ecqt bu lsahatı wrmek ibıere 
tetkDden mtlımJlbr. Berita u.. 
rinde eehrln fala nttfusu olan yer
llr ilU'.t ...... v .... pde
Tilecektir. 

Buadaa 8onra, Velr.lletten pil. 
Bn-elee yasdıtım l'ibf, dtrft.et ma tudtlri plir plmea hemen JU.. 

t6ruı. f6brimiz belediye hıtfha -
bıu plaashık kantmuı üzerine. alaat bu~~aeak ve derhal faaliyete 

Jı: geçtlece-.wı~. 
bunu f.th içi11 ve bu fesih aran 
'rillyetten l>elediy~ teblil edile- IMrer lllr UMlul tnaw•~ 
rek belecliye he;>•etfnJa vaaffel.nte lllllnlle ll•l•ı 
nQaayS wıClm1'tfr. ObelJü.Ja gitmekte olan 12 

....... VUnft)' ........ Sdlaa• 
lılkelen elvanda 4f.i numaralı ber
lllr ilkklaı &llncle. yqmda Sa. 
IMıtay admda bir muemye ~ 

Yeni belediy• intihabı mebue 
MÇiminden aonra yapılaeaktlr. 

UN1 ld8UILAll 
Y ~i mebus intihabı hazırlıkla

rı nihayet bulmq ve defterler ma
Jtantta uılmıftır. VllA,yettmlz bta 
1ene 1 IMbua tula 9ıkaracakbr. 

.,. ,......=·-· lebeM,.t ftr'llÜI. 
tir. Yaralı clerhU memleket hasta.· 
.... kalchnbmftır. 

Yanh llltiyarm Aiar olduğu w 
tramftJlll plilJlnl ~ anla· ........... ,.~ ..... 
YatmU llnllim ~ b&nkılmJt. 
tir. 

Tefrika No: e Naldeclea: ORHAN S· 

Nail bey de odaya girerek, tey-1 doyaracak IHqeyl lluırlatnufb. 
semı. ~ ve kapının ePtmdeA Fakat yine JwıctisiDe &DOM mecbur 
bana JeÜltl. Şöför Ahmet de, au kakbğılll Rmrnlar 1lllmdı ,BISyle. 
tlada Hctlk bavulumu tqıyarak dlm. 
pllJordu. Oaan arlwnndan da, )'il. y emeji yedikten aonra t.ekrar 
d lallDtftden deiilen Fatma eö- yok çıktık. Artık hava tama.mile 
ı1bldtl. Derhal boynuna anldım. kararmıf, gece olmWJtu. Uyup kal-

- ADaJuı mnarlachk Fatma. dıın. Otomobilin nnaJmuma raf. 
Hayvanlarmaa tyt bak diye batır- men daldıtnn bu derin uykmndall 
4ım. vutmin: 

- Merak etme, onlara iyi baka. - Haydi Cahide, BUeciğe ~ 
mllm ve dalma seni dtt~ne<'.eğim. dik, demestle uyandım. Göaenmi 
Ve uslu durmağa çalı§.. Uo~tuıvak etrafıma ba.kbğmıda. 

Bu esnada Top güri'm.i\l ve üıııe. istasyon binımnın önUnde bulundu· 
rbM llQl'ada. AJni dakikaia yemek ğumwıu anladım. 
oduının aralık k&(H~'ndan tekir sü· Kapının yanında duran yqlıca 
zU1d.t1. blr kadın biat g6rbce derhal iler. 

Bu defa gÖıllerimc!en yaf dokhl- Yemeği yedikten 80llr& tekrar 
mep balladı. Sidik ve vefaklr dost 1edi. Nail bey, ,ere inerken. 
larımın yanında fazla ka!dığım ta 1 

- Siz misiniz Ayşe hanım? de. 
ctirde hüngür hüngür ağbyacağını di. Annem ile kardePm iyiler .,. ! 
anladım, l'atmaya hitaben: _ Hep iyidirler... Siz de iyi bir 

- Kapyı kapa, yoJaıa arkamdar yolculuk yaptınız mı! 
gelecekler diye baj'ırarak dıları fır· -Btır gmenld gibi, bu da iyi 
ladmı. pçtl... CabJae, itte bak, Ana ha· 

Bahçede, benı bektiyen Bekiı mm. ınnemtn ~ri 
çarptun. Az. ~ abfbiı iç' taıte bahmaD emektar ve ayni .._ 
-tmıda gevelediii keli=ehri ann manda im brdellmln ilk hoca.sı-
ma.dan iri warh ellerini sıktım. Vt dar. KewlW malAmatbdır da. ı.tan
otomobiltn keaannda beni bekHycn hula 11111:aJe ll8raber 'pllp koleje iL 
vUimin yanına gittim. nkacak. 

Nail beyin daveti berine araba. aıtqar Jmdınw tebealltimlne 
ya bindim. Kend•at de yuuma otur. bqıa wma utma. O da, vulmln 
du. Kapının önünde duran Fatma ,.me blm olaeü bir mndan gar. 
barı& e1lerile ctııe sttle ipreti ,.... di)tuımdaD farlmaıh. Tatuttle bu 
JQl'du. l'ab.t ben blçblr PJJ sör- bdmı da wvmtıeceJdim. Kapıl•n 
mek, okadar çirldla balwıduğmn ea pwtm, llelee:Ji duyan Jmlülan
Jd biDaJa 1-kmamü iatbordDL ma, A"8 hnumn vutme hafif.._ 
Yalnız burada, ve etrafına ıeof.rdl· le aöylecltil an.ler Dlltl.: 
tim bir kUI gibi ht1r ve ml.tlkfl - l'akat Nal ..,... 8'a adeti 
hayatı dQottnnıeyor da dflll1dlm. ktlclld"' 1ı1r ......... Ne de lllclm· 

Otomobil. bll1lk Wr s8rlWl 11 * vui,.U savanı. ve~ My
hareket ederken gGsleriml &ıUme le ktiçt1k bir vahşi kız ne lleraber 
dlkmlf. Jnmıldamıyordum. Bu d&· • gelmek ve onu terbiye etmek ama. 
kikada duymUI oldugum keder ve swıda bulunmak çok bflytlk bir ea. 
ıstırabı tfmdlye kadar hlaRetmemtt- -.ret.. 
tim. Vahll .im! ı:.et, fthll bir km 

Yanı bqımda hafif bir 1118: idim. ve buDdu da lfttbar dl•JUJOI'· 
- a.tbnbdeki tatilde J1De ba. dum! Vuim beni..._... oc1emwa 

ra7a gelindnll. dedi, Bu anda kalbi· ao~: 
mi kemiren derin hümtbı farkllla - la IU'&Y& oturup lliıııa uyu. 
mı 1'8'11llftl acalWt l'abt w,18 ahı mala çalıfuı, harada tamcfJi \111)'& 

8i bir hareketle bent teM1n etmeje bfr otel yok ki, 111z1 kal'J'Oladii UJU· 
gabtmumı iatemiyordum. Alana· yayım .. Ayşe hanım aisi, hareket 
ta balhyan r6z yqlanını iWM· aaatmda uyandmr. Ana ıauum b&
memek için baltamı yan tarafa çe.- nim ile beraber gelir mieinia lıiru. 
vtrdbn. ... bul teJler aöJliyecejlm. 

Otomobil, -bahana sararttı- Manen -.e maddetm kedimi o. 
p bilytlk keataDe -taçlan Of!HBIL derece yOlfun htwıdiyorduaı ki. 
n arunndan pçea yolda, tostan 
bldırarak ilerliyordu. 

bir müddet aonra mıuun u.ertne 
bnslhntlş uyuyordum. 

G&deıimi açtJiım .... , __ 

............... Jeni mebu elacklar 
arannda aüıt beı.diye r.W Ke -
mal 0.6n, abu tktiaad TtklU 
Slrnnın ve doktor H uaa öm.rf. ...... ~. 

C. Y. KOU'EZLI 
Adllyeee ~ldbta ..... edft. ...... 

a&atd:rw· Bir ...... koyduk; Ev· 
• ""lmM'u"8 •ticWetAJe ondu ay. 
ıtlmyw. 

Jaa Kubilay töreni iGlll UmWdara ========:::::::::=============! 
Nthnm...,,... Bu t&m marta 21 

tete btrdea aiaçlar llt)Te~ 
mele blflıclı ve J'Clla ta alt kı&
nuH& cerıiRe Wr vadiden aGdlell 
c1eft görlnft. Tatlı bir 10Dbahar 
gUneti koyu renkH auları tı.eriDd9 
binlerce kıvılcım çskarQor gi1ll ldt. 

da Ana humnn da~ 
U1Qdulunll ~ Drnrdati .. 
tıe baktım. Beniz sabaluıı c11nt1 i. 
dl. 

- Tuhaf, dedia. Bombot ... 
.... Dl J&plJOl'T Sim bun1m Me
Mal anttuıxw41aw mıf 

- Çok utnetım. 1Dİll apuı. 

- llir ilk almak •"•kin olma. 
da. Erefbiımt, dedi. Bir defa da ll8ll 
t11eW.U. et. Belki ltir _. elde 
ec1eblltnin ! o, lllDi ook 11ewr, _.. 
'l'IDI -.dea. utıunu 

- Peki, dedim. Emrillİae itaat 

8ftDild ...m: 
- Bagtm ne ;yapacağaa? 
- lhla• her Ud pnel ette.m. 

-*için~ bana yardım._ 
..... ? 

- Yarda mıf 
-Bvet. 
Xolmıu ıenç kıanlrine ıeçtrerü 

odedan dışarı çıkardı. Oliver buna 
aldırmadı. J'akat Godard'ın yttzü a. 
nldı. Zaten lılis Bartendal'ın evine 
-lrWtndenberl hareketinde bir 
teklnpnU.k vardı. Lunanm eerareıı• 
... laallel'lnl lah edlllıedikçe pllQ 
bdma brfı itimadı vtıcude plemı. 
~ . 

Yannı aaat aoııra bir M~ 
bdm OUver De arkadallJU Lwaa. 
.. tatlWe odaama geçlrdl. Burul 
• nrette tefrit ecfOmifti. Bu cicl• 
.... c1etor lprlıdıı~ ispiıtt .. 
wı kaduı. m111ek.t Wr tam takın--. 

-m--=-• _ .. ,_. ........ 
- Dik._ WJııdlM sbw il. 

• gpll)w,.,. .......... lllDlls L 
....... , pi b 

inci c6nl 11•-- Kullilly .... .. ~~. 
Tur1811l ,.aan- ln9• 

•-teUpçallm9• 
..... '1f\l8alll) - Tmlıltlk ,... 

lanmmll 200 illa liralık • .__ 

-------
amm.Dnıku .. yaplmJlltr. 

:~=:~':aman: Baf, Diı- Nezle, Grip, Romatizma 
mart tarOıbıde 1ora11 brarlqbnL N•rmQI. lllrddlll veW• .. rdf"1ne il•rtud kwr 
mllbr. • ..................... ,. ubllr.•• 

- l'akat ben ..... ~ll· 
rlm? Btkqtm bir 18Y yok 1d. 

- Meaell Varnokun oanavu 
Jaaklnnda ~dilderini. 

-Evet 111unmuza hlkim oldu· 
iunuz sırada böyle. l'aJrat 111 OllUD 

ahfadından biri8inla. ~· ı. 
ve malhıat belki cfımlimmn btr 
Javnm.ıııda ıayri euurl olarak ne--
811lerdea Dille hrtlkal edenle orada 
mahfuz kalmlfbr. 

- Ya, .t.mek ld oeddhnin rahu. 
av çağırac.abm• ! 

- SiY.e evvelden böyle bir ite 
cirileceğiml söylemittim. Yapaca. 
jım 18Y daha buit: tnsanlar ipıo
U.. edildilrJerl ftk1t, uyWk lhll 
lıllmedilderi bul hadlleı.rt, ~~
plıiD.yerlar. 

- BeDl lpnoti-ne mi edeCebl 
Dis? Ne vakit tatenenhi: tecrtlbeya 
hazınm. hkat QMbme701" da de· 
llJba. 

- lferak etmeyfa. BeJneu\ IU 
koltula oturup demhıden ........ 
.._ eofdulum. auallen lla 4e oen.1t 
ftl'eClkalnq, 

Oodard: 

Çeviren : R. SAGAV 
- Ne var? Svan~ buJıa iaud 

•11.:rafabt ettinis ! diye bağlrdı. 
- Bu baylğı- ... uyudum. 

ve bqka bir teY hatırh~yorum. 
- Mia ~.metodunuz ha. 

• te1ılik:eli ;ve ~eticesi belli olını. 
yan ... GOd.,cl, sözlerini tamamJadL 
Zaten olan olmW}tu. Userilıe dUt
~ JUsum da yoktu. 

Ollver, arkada11nın harellıet:hai 
bejennıedltfni ifade eden bir tavır
la t 

- A.zlzlm, Kill BaıUda1, llUl&tm 
ehlidir. dedi. 

- Kar4elfniz en ufak bir suale 
Ma. oevab wremedi. Sizinle yapa. 
0atn tecrtlbeniıı daha mtlsbet 'bir 
D.etlee ftnlHllliDi ümit ecleltllıa. 

- Her ne olurea olaun emrinim 
bekliyorum. 

Lunanm gözlerinde hafif bir pa.· 
nltı vardı. Birbirlerinin karoısına 
geçerek Ollver ile genç kadın, ka .. 
ranhk ve yabancı bir yolda yilrüme 
ğe hazırlanan aricad&flar fibi elleri
m tuttular. 

Mina: 
- Asırlana •)'rinde ta aihlrba. 

,a kadar çı~ diye izah etti. 
Genç adamı, yUdnü pencereye 

çevirterek koıtup oturttu. ve: 
- itte uabm. Yeni bir emil' ve. 

~.kadar~ tarafına bakı
:aız mOaytl Bamuıd, dedl. 

Od•n.,._ iQerialnde PrcDa ve 1ç 
sılacı bir alkdt oldu. 

Artık kendimi tutamayarak adam 
~111 atJadım ve çocukluğumun ne. 
teli ~rlerine tahit olu c1ereciği, 
elimi dudaklanma götilrerek, son· 
bir defa seJlmlıdua 

iV 
Çiftlikten Bilecip kadar hiç k >

nupnadık, adetl dtm dik vuiJet" 
durdum. Akpm Uaeri, bir ataçh. 
tın dibinde bir yemek yedik. ve hem 
kttçtlJI: bir aepet IQerislnde kanıımızı 

Lona Svanilde hitaben: 
- Sizinle nasıl hareket edeceği

mi görecek ve aynı zamuada 10rd&1 

ium sualleri işideoebinia dedi. 
Oliver. saablllll mıdenl kapa. 

tından gözlerini ayırmıyordu. 
Dört dakika kadar pçtiltten 

10nra genç kadın: 
- Kendinizi ııaaıl ld•edi10NU· 

au. diye sordu. 
- Biru yorgun CilJiYIİll. 
- G&lerlniz yonılmQfbır' onJa. 

n nekadara kirplJol'llUllus. Adetl 
göz kapaJdanms kapanacak libl 

Ollverln ktrplkleri oynuUI& ........ 
- Oözlerlnbi kapaya • cmları 

artık açamı"'Dıı. 

Genç adamın ~ bp&ldan dtlf. 
ttl. Luna bir takım 1webtler yap. 
tı. Tamaml1e 11111duttaa I01ll'lı, 8vL 
Dilde dBnerek: 

- Kardettniıl. pJWt 1lllhl, .... 
ldlllt çıkarmıyôr cledl. 

Svuılld: 
- Asabi ve ilteıit Wmn'ulR 

dalla -- ..,..... ----·dide. 

Bu aarada. kapa açılarak igeriy• 
Nail bey girdi. YlllalH llflllle: 

- Vakit geldi. Decij. ADalataa 
ı.a lmadl ldim. Yolma ha halin•· 
le treni kaçlracaktuus. Calatde. p11 
alm da........, 1ııu ..U IMli'alan 
aolQlrtur. 

Bunlan söylerken ..ommılanma, 
kendisinin obıMP'a fllplle etmedı
lim bir mantoyu koydu. 

- Tanıamtle yanlış bir fikit. 
Kıs Hamand, haydi kardetinble ko
nuşun. 

Fakat Svanild sorduğu suaD• 
hiçbir ceY&b ......... 

- Derin bir uykuya daJmat, ve 
tamamDe irademin altında. Sız de 
onun gibi idiniz. 

Ollverin lrutıama oturdu. 
- lılllaytl B&mand, ~ ı.. 

rthiııde hatırbya bUcltlJn• ftblan 
Glrenmek l8ti)orum. 

BUDJan 86;yHJaıek genç bdm 
'blrQok 8U&ller IOl'du. Bu aaaleri• 
t.mm pJet buılttl. Sv.anil4, V8; g_o.. 
4lard derhal ......, veNblllrdl. J'a. 
btlJiıt ~ da ~ fllaltmatlan. 
.. harlelH ~ OJhw ba.. 
... tweddlt8lm ;tıehesat bir .... 
tonueuyor, ._.. da lılr •Miat 
t.eddllt ettfttlD aonra enab wn. 
~Sarim ilmi..,..... 
oe, Olltala &Nulude '* alla 
puddm QUdı. 

DlllDmedea: 
-•YIDıkwllaaldd. 
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Tabii UzülUyorsunuz OeQil mi ? 
Çocuklarınızda gördü~ünüz oburluk, hal~izlik, kansızlık, ha

zımsızlık, karın şişmeleri, araaıra ialıaller, ııa. dönm&leri, burun 

ve makat kaşmmalan, uyurken salye akması gilbi ırayri iab!I 

haller :.avallı yavrucukların bıırsa.klaı-ın<U yaşıyan ve kıınla.nnı 
emen solucanların teııiridu·. 'ı 

ismet Solucan Bisküvili 
kullanmakla bu hallerin hepai ort&daıı kalkar, 9cxıll'ld&r M bll
,yökler sıhhatlerine, neşelerine kavuşurla.r. 

Kullaaııı tarzı kutuların içinde izahlı olıan.lc yaııılıdır. Okıarw· 
nu11 ve ç-0cuklannıza ·enede birkaç bisküvıt ihtiyııteıı nriniz. 

(iSMET) iamine dikkat edilmeıi ric:a olunur, her eezahanede 

kutuıu 20 Kr. 

Kolinos'la~~ ---,-~~~~ 
oı,ıerlniz pırlanta gibi parlar 

Diıleriııiz çürüınea, oaj"lam kalır, 
çirkin, sarımtırak lekeleri izale 
eder. Diılerln çürümnılne sebep 
ola.n milı:ropların tohumlarını im· 
ha ederek dlfleri beyazlatır Ye 
ı-üzclleıtiri-r. 
f<OLfNOSLA GÜLÜŞÜNÜZÜN 
PARLAKLIGINJ YÜKSEL TİNiZ 

Büyük tü"bü 40 

Macun tek· 
alf cclilmİ§ 
olmakla bir 
tllp ihtiyacı
aızı u z u n 
müddet te· 
ınlıı eder. 

Küçük tübü 22,5kr. -

KARA KIŞ! .. 
Şnba t ve mart: Memleketimizde ekseriyetle se t ve soğuk 

üzgirlarle fecer. R · zgar ve soğuk cildin en müthiş düşmaıııdır 

KREM PERTEV 
Kulla•aralı: cildinizi bu dU.mana lı:ar~ı mücehhez buluaduru
uuz. Krem Pertev : Cilde kadife yumuşalı:lıiı vererek 

aynı zamanda cildi besler 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. .Komisyonundan: 
Muhammen 

Yapılacak i•: 

Kadın ve doğum klinlti 

madeni eşyası 
Göz kliniği madeni eşyası 
Kulak boğaz ve burun 

kliniği madeni eşya..•ı 
Tedavi kliniği 

Bedeli Temİnab 

Lira Kr. Lira Kr. 

H299.66 1147.47 
6295.50 4 72.20 

5445.- 408.88 

ibate tarihi Ye 

saati. 

8-3-939 cuma saat 15 
3--8--939 " " 16.30 

8--8-939 " .. 18 

madeni eşya~ı llll44.- 843.80 3-3-989 " " 16.30 

1 - Yukarıda gö~terilen kliniklere yaptırılacak madeni e~ya ayrı 
ayrı kar~ılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 

,konulmuştur. 

2 - İete'·liler şartname, 
rektörlükte i;tirebılirler. 

liste ve malzeme nümunelerini her gün 

3 - Zarflar ihale ırünü saat U de makbu:ı; mukabili rektörlüğe 
verilecektir. 

4 - 2490 ,.gyılı kanunda yazılı vesikadan baııka en az 150 yatak
lı bir hastahan<'nın bu gibi madeni e,yasını iyi bir surette yaptığına 
dqır ve,ikalarııı ·da zarf içeri•ine kon ılmll<'lı lazımdır. 875 

TÜRK ANTRASiTi 
GELDİ 

Satı, Merkezi 1 OILKRIST VOKER ve Keı. Ltd. 
Galata Yolcu Salonu karŞ151nda Tahir Han 5 nci kat 

Telefon : 44915 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büy.ük Piyangosu 
Besinci Keşide; 11-Mart- 939dadır. 

BUyUk lkra~iye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bllet alarak lttlr~k etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 
ve bahllyarları arasına glrmff olureunuz ... 

'fltNISA8AM 

LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
TiZMA AGRILARI 
NIHA YET BULDU! 

.8ftı'1f{ılt ACl..~cl'.'S fAKft.AR1, AYMI ZAMANDA 
4 ŞBKfU>li iCRA YI TESiR AOAR!K ıtOTUN ACUil&.ARıa. 

ll'IZI Tll:l>A vt vı TESIOR ED&R. 

M- .. Bol. L~mboQo. !hyatok veya ....... 
~IM'tft.-dMl ııt.tt"top ~· t.emMt. eo ... 1 
haneetwden. btcALLCOCK ' SyıUIMAl Mı11tS ve.f. 
a;rıya" ~· ,.~ ......... P..lc. •a umeo 
&arlıAda "' tluvvtM.ta ag:r.tar"'u. ınlt\.l" 

~.:'.-:-::~::. ~L=~f: =·~·. ~~· 
:fllatık "'"'"4 - 11 A.iNyan lec"ferdıe yeffi 
IJH" Uı\ oevett.. - tı lthf\1 bıt ııeaktdıı. 

• t.evlfot. ...... ._. Kuvv•th vı ııo•k btr •"
•&mıuu t.eaırfırı 8'• .. ınıd. m ..... k.eo 
ALLCO('K 8 y11ıtuat \.Mılntw )'-.ptw Y9 bw\.tıı.G 

•i'"- clel-

ALUX>CK '8 yakıları. wıı•ık ., •• ,~ ... vı 

•ka.Mnıiu Led&vı '-'• but.Uft Mtrıt.n thh&a 
&dtH· Şayanı h~yr"t "' Qabuk ,.,,.. ti4· 

btlrıykı her kullan&ll .on d11rı .. e tnf'tranwıı 

kalır iıılerna.n buguıutın l"K'Mh&JW"ıuzden 

Itır ALLC<>CK. S y-.kııunı Rıhntt Yıa.tı 
27 1 / 'l. kur~ur Ueu~ vf'I ıakJıt _yıkH&rdan 

sakuuıwz 8-.;ka hıç bır y»Jtı itOl•yc• 
raptttt.wıhp kakhrılma•, """ °"" dil"MMt te&ı.r 
'oıu>ınrıe' Kak~ y•llılar •M.'l'Mnriea.ıı 
lı.ırmııu Kartal \.e OatN markuına dtkkw 

ANİ 
rıoAvrr 

A&ttıln ....... Mt •LL' 
co••·ı ,._, ,.,~) 
"' .................... ~ 
lelfh ... ~~ ... t 
"' ... _ ....... o.~ .......... ..,... .. .. , ..... . 

ARTll\ A6RILAR 
ICIRA YET BOLDU. •.:I 

.. IU .. 1.IMA'I J&• 
• W, ttMto IMf ....... 

Mil ..... , ....... 

~IM~lM 

........... tlı-· 

..,_..... • -.ı~· ... 
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ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

SÜMER BANK -----. 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden : 
Pamuk ipliği Satışı : 

ayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kurut 
16 .. » 4 o )) 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 » 

Ereğli bez fabrikası ,, 24 » 

580 )) 
)) 

Yalnız Ereğli bez Fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için 
15 
25 
50 

" " " ' 
" " " 

» 

" " " Fiatlarla fabrikada tealim fartiyle satılmaktadır. 

580 

575 
570 

565 

560 

)) 

)) 

)) 

iplik mUatehlilderinin yukarda yazdı fabrikalara ırönderecelı
leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niıbetinde iplik aiparİii 
verebilecekleri ve 24 numarAdan ince ve muhtelif maksatlara 

yarıyabilecek pamuk ipliği ır.;;ıtehliklerinin de ihtiyaçlarını yine 
aynı fartlarla yalnız Erefli fabrikasına aiparif edebilecekleri ilan 
olunur. 

İnhisarlar l1. Müdürlüğünden : 
I - Tuzlalarımız için ~artnameoi mucibince 90 adet vagonet açık 

ek6iltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Hep.ıinin muhaııımn bedeli aif Hayuarp,..a 4700 lira ve mu
vııkkat teminatı 3112.50 lir.ıdır. 

HI - Ek•iltme 10/ 3 / 939 tarihine ra81ıy.a.n Cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnamler par..~ı~ olarJik her gön sllzü geçen şubeden alına. 
bilir. 

V - F.ksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiyatsız teklifle
rını, detay ve ab'adını gösterir reısimlerin ve vagonetlerin yatakları 
hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini ihale 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğli Tuz 

' Fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

VI - İstek-lilerin ek~iıtme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
ırüvenme paralariyle ve tuz: fen şubesinden aldıkları vesik;a ile birlik-
te yukarıda adı ırçeo komisyona ırelmeleri ilan olunur. (1116) .. 

1 - Şartnam88ı mucibince m$ teferruat bir adet buhar kaır:anı 
kapalı zarf u'uliyle ek.slltme:re kon nuştur. 

II -- Muhammen bedeli s.if İ•tanbul 12500 liN ve muvakat temi
natı 9~7 .50 liradır. 

HI - Eksiltme 14. 3. !ııl9 tarihine ra.stlıyan salı günü saat l~ de 
Kabataşta levazım ve mlibayaat 'ubesindeki alım komisyonunda yapı
'!Jicakttr. 

iV - Şartnameler p.ııraaız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye girmek iırtiyen firmalar münakasa tarihinden ni
hayet bir hafta evveline kadar· fi'1tsız teklifi erini inhisarlar umum 
müdilrltiğü müskirat fabrikalar şulıesine vermeleri va tekliflerinın ka
bulünü mutazammıu bir vesikayı ekııiltme gününden bir gün evvP.line 
kadar almaları !Azımdır. 

Y.I - Eksiltmeye girmek i:<tiyenlerin tekili mektubun~.. kanuni 
ft6aik yilz.de 7,l'> ırüvennıe parası ve yıa bankJl teminat mektubunu ve 
münaka•ay>< i~tirlkk vaııikıı,ıııı ihtiva edecek: olan kapalı Z!lrflarını ek 
si!Lnıe, .ırwıli c.ı ııcc; ~:.ı:.ıl l l e kadar yukarıda adı geçen komisyon baş-
kalılı.iına makbuz mllk.ııJıiliAde vet'llleleri ilan olunur. (591), 

25 ŞUBAT 1939 

Diş Doktoru diyor ki: 
Kısa bir müddet "RADYOLİN" 
kullandıktan sonra dişleriniz in
cıt gibi parladıktan başka mik
ropların lcamilen mahV<ılduğu

nu ; zararlı .salya ve ifrazatın ke
eildfğinl, ıü~ etlerlndeki llt!hap
lann durduğunu ve nihayet a4-
zın1'llda !Atıf bir rayiha b~ladı-

tmı duyacakııınıı. 

-0-

Gayet 
Gayet 
Gayet 

• temrz 
sıhhi 

ucuz 

Her giln sabah, öğle ve akşam 

:yemdklerden sonra dişlerinizi 

- -

RADYO L 1 N ile fırr.alayınız 
= -

1 Devlet Demir,'olları İlanları 1 
Muhammen 1><'' 60 adet demir el arabası 15. 3. 93!1 

çarşamba günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası içind~ki 

komisyon trafmdan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleıin 129 lira 38 kuru9luk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gti

nü saatine kadar komi,yona müracaatları lilzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyoıdan oara..,ız olarak daP:ıtılmak-
l>adır. (1256) • 

* Muhammen bedeli 11575 lira olan 550 adet el kar1ıit lambası ile 
387 adet muhtelif eb'atta meydan karbit lambası 27 - 3 - 1939 pazar

tesi günü saat on beşte HJiydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 868 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin etliği ve,aikle teklifleri muhtevi zarflarını eksiltme 

günü saat on dörde kadar komisyon rr'ixliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komis
yon tarafından para;ız ol ark dğıtılmktadır. (1257) 

GÜZEL 
Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek için bu 

.baıit uıulil tecr1.ibe ediniz. 

fırml SHne-O:enberi kullanılmak
ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudras:nın 

mahrem formulüne taakim ve 
tasfiye edilmiş süt kreması ve 
Zeytinyağı, sair kıymetli cevher
lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 
cildinizi serian be;;ler ve gençleş
tirir. Ve tenin buruşukluklarını 

ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 

ve nefis bir koku bırakır. Fazla 
kılların faaliyetine nihayet verir. 
Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelkilerine nazaran daha güzel
leşmiş bir haldedirler. l\Iütehas
sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 
kremin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de he· 
men bugünden kulhnmağa !başla. 

yınız. Ve her " ·h daha genç 
görünilnüz. Menı ı iyetbahş se
mereler garantilidir. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

ZAYi - Galatn<nray lise;in
den aldığım tasdiknamemi kay
lıettim. Yenisini ıılacağınıd:ın e;ki-ı 
~inin hükmü voktur. 

Şadan 

Esbabı Matlubu Davet : 
s üncü ilan 

:Müddeti hitam bulmuş olma
sına binaen umum şürekAnın itti
fakiyla tescil ve iliin suretiyle ha

li ta•fiyeye vazedilmiş bulunan 
(Türk Kitabçılık Limited) şirketi
nin dainleri ~irketteki nıatIOlrnt ve 
hukukunu alelu'tıl i. bat ve ka~·ıt 
ettirmek üzere şirketin ta ''yP mer
kezi bulunan f,tanbulda Ankara 
caddesinde İkdam Yurdu ltınrln 
kain 42 nmaralı mağazada ta fire 

memurluğumuza işbu ilanın ul•er 
hafta fasıla ile :ı Oncil defa neşri 
tarihinden itibaren bir "ene zarfın. 

da nıüracatları lüzumu kanunu ti
caretin 445 inci maddesi ahkinıına 
tevfikan ilan olunur. 

Hali Ta•fiyede bulunan (Türk 
Kitab~ılığı Limiled Şirketi) Tasfi
ye heyeti. 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 
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Kitab, Mecmua Ye her türlü 
tabı işlerini en temiz, en 
güzel ve en ehven şeraitle 
seri bir surette yapar. 

lsta11bııl Cıımhııl'iyet Miiddeı 
U muıniliiğ11derı: 1st.mahakim ve 
devairi adliyesinde açık bulunan ve 
açılacak olan Bin kuruş maaşlı 
zabıt katiplikleı"ine memurin kanu· 
nunun (4) cü madde&inde yazılı va· 
sıf ve şartlan haiz ve daktilo ile Se
ri yazı yazan talipler arasında mu
sabaka ile münasipleri alınacağın. 
dan, tsteklilerin bu maddeue yazılı 
belğeleıi hamilen imtihan günü olan 
2 . Mart . 939 Perşembe günü saat 
ondan - bir gUn evveline kadar tst. 

Adliye Encümeni Başknnlığ 'la mü· 
racaat eylemelerinin gazet nizle i· 
!anını dilerim. 

-·----
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Nefriyat müdürü: Macid ÇETiN 

Baııldıiı yer: Matbaai EbWısiya 
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Buz 
hak ver 
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bir fayd 
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Fil ha 
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süzce,sa 
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adım adı 
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Bu zat, 
nudur, Bir 
ta terfi et1 
lofisal edeı 
Çer. Şıınra, 
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