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\fa _··~ V 8 hi m r Alma.~~arm 
a p o n i m p a r a ·t o r u _lstedıgı 
eminat ver med i kçe Oluyormu? 

Amerikadaki heyecan 
yat ı şmıyacak 

Çekle r Alman akal· 
llye t i hakkındaki 
tekllflerlnl yaptılar 

Benes-Delbos mülika. 
h çok ehemmiyetli 

!Esrarengiz cinayet 
NasoD BOQlYJ U<dhu ? 
Katil : "Fakabasmaz,, imzası· 
nı taşıyor .. henüz bulunamadı 

Japongaga karşı Amerikada 
tnilli ittihad hareketi haşladı 

Prague, 18 ( A.A.) - Salclhiyet
tar bir menbadan bildirildiğine 

Cinayette üç ihtimal _var .. 
Japon Hariciye sefiri Amerika 
nazırını ziyaret etti ve uzun 

b'li_ashington, 18 
~) - Japon 
....:llri Saito, Ha-
~e .. Nazırı Hull 
lL_gorüşmüştür, 

~ rnüWcattan 
~. Saito, Rei
~ur Roose. 
t lt ın taleblerine 
~·nun ceva. 
". getirmediği -
ttrıfakat Hull ile 
dit. tnalumat e -
4n l'nek maksa -
>. e bir miilakat 
._1 l>~ak istediği -

Söylemiştir. 

lfıı ~firin ziyare -

111 .. den sonra Hull, 
l.Ulakat esnasın -
~ferrüata aid 
N.i ı::~rden bah

ldıgıni bevan 
k. tir. • 
azır, Ameri -

Protestosuna 

bir 
görüşme yapb 

göre Benes, dün öğleden sonra Del- Üsküdarda Esrarengiz bir cinayet 
bos'ya Çekoslovak Hükumetinin işlenmiş, bir evde tek başına otur • 
Alman - Çekoslova:: münasebet • makta olan 60 yaşlarında Onnik adlı 
Zerindeki gerginliği izale etmek bir Ermeni öldürülmüştür. Hadise
maksadile Alman akalliyetleri me- ye Üsküdar Müddeiumurnt muavini 
selesinin halli için lazımgelen ted- Orhan ile Emniyet Müdürlüğü Ci· 
birleri ittihaz etmiye hazır bu • nayet Şefi Abdurrahman ve muavi· 
lunduğunu söylemiştir. ni Alişan el koymuşlar, dün gece geç 

Bununla beraber bu hususta Çe- vakte kadar tahkikatla meşgul ol • 
koslovak hükumeti aşağıdaki şart- muşlar ve bu sabah da erkenden ay

( Devamı 2 incı aahifede) ini mesele ile uğraşmıya başlamış • . 

1 d h eardır. Amerika a arp Bugün öğle üstü Adliye kapan -

N 1 •J" d•J k maadn önce yaptığımız tahkikata gö-
3SJ 1 an e 1 ece re, Adliye ve zabıta henü zkatilleri 

W h . gt 18 (A.A.) _ Reisi--:- kat'i olarak meydana çıkarmıya mu· 
as ın on, ç·· k"" h. d" 

cumhurun harbi ilan etmeden evvel vaff ak olamamışlardır~ u~ . u a 1-

. ·· t etmesı·n1• d · se gayet karışık oldugu gıbı ortada 
reyıama muracaa erpış .

1 eden ve Budlow tarafından hazırla- failleri sür'atle meydana çıkarab~ ~-
nmış olan karar suretini Roosevelt, c~k bir iz ve ~elil de mevcvud deg~ı
T ili hükumetin prensibine mu- dır. Cumartesı olmasına ragmen Üs-

• ems Adl" · b .. k k halif olarak tavsif eylemektedir. küdar ıyesı, ugun a . şa~a a-
dar bu işle uğraşacaktır. Şımdıye ka· 

Bu karar sureti sonkanunda par • 
dar üirmi kişiden fazla kimsenin ifa

liimentoda müzakere edilecektir. 
desine müracaat edilmiş olduğu gibt, 

Hariciye Nezareti ile matbuat, ha- bugün öğleden sonra da yeniden bir 
rici mesailde reisicumhurun slaahi- ·· t çok kimselerin malumatına muracaa 
yetini zaifletecek ve Amerika'nın d"l k Üzere Adliyeye davet olun-
h b . . . k "k . k l e ı me 

ar e gırmesın~ ço. ~ccı tırece o. an muşlardır. İşin pek dolambaçlı olma· 
bu karar. suretıne ~.tı~.az e~mekted.ır. sına ve Adliyeye ifade verenlerin ka· 
Bazı kım~ler, buyuk bır ~kserı. - naat ve görüşleri biribirine uyma • 

yet harb lehınde rey verse bıle reyı- masına ortada knt'i bir hükme me
ama müracaat etmek usulünün mem- ·dar ola~aJvielil bulunmamasına rağ
leketin birliğine halel geti~ men Jiatll'leriiİ 1.u a~ ""6.,.uı 

. iddia etmektedirler. Bazı demokrat yakayı ele verecekleri muhakkak sa-
1aıaı~ 1 hakkında şefleri ile bir çok sulh taraftarı ve yılmaktadır. Çünkü, bugün öğleye 

( mat alama - Japon lmparatt?,ru ~uf<addes anı tı dini cemiyetler karar suretinin ka- kadar varılan netice cinayetin üçse-
..e:,arnr ı de) uzerın<le bulünü istemektedirler. bebden işlendiği kanaatini tevlid et· . A ....... V ................... n .................. 
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Esrareng iz bir surette öldürülen ihtiyar klsrrsı ve kızı 
ile beraber en son ou fotoQrafı c::el<tlrmlştlr 

Hatay Vaziyeti ..., •iiı••--•• Bu sebeblerden birisi intikam hissi, aw 

mezalim devam ediyor 

lre, Daimi Delegemiz Konseyde Mil
letler cemiyetine verdiğimiz nota da-

1 
hilinde idarei kelam edecek ve bu 
arada bilhassa intihab işinde düşü-
len hataya ve Beynelmilel Komite
nin Hatay'da yalnıZ" manda iadresi 
memurlarile temas eylemeleri nok-

( Devamı 2 nci a&J/laM) 



2 - ~ C' t' T F r r. P f r- 18 SirfnclkAnun ~3'1 

abah ve Ak am 

Cumhuriyet: "'"'"""""'"""""""'"'"'"""'"'"'"""'"''ııı zelzeJe .. oı~uştur. c 1 na ye (1 inci sayfadan devam) 
bu kadar kolay ve zengin fırsat ve • * Tilrkı:e - İsviçre ticaret muka- talarına ~ret edilecektir. 

Hatay ı,ıerl için Milletler imkimlar arasında tufeyliler yarat- \elenamesı 31 marta kadar uzatıl - ZULÜM DEVAM EDİYOR 
Cemiyeti nezdinde ~~z .. da ne y~par? Yine dünyanın her mıştır. r Diğer taraftan Hatayda zulü11'1 
teşebbüsümüz buyuk. şehrınde bulanık suda yaşı- * Ankara Nümune hastahanesi l tazyik gün geçtikçe şiddetlendiri~ 

Fransa, Hatayda teemlli kalmak ,yan hır takım mah!Uklar eksik ol- Başhekimilğine tayin edilen Rüştü Müddeiumuminin be .. l}anatı : mektedir. Simdı de Hatavda rcJı 
istiyor ve Milletler Cemiyeti buna !maz .. Hatta bunların ke~dine ~a~- ,Çapçı dün işe başla~ıştır. .. .. " .. bayramına iş;irak eden TÜrkler grıı 
göz yumuyor. Eğer bunlara ehemmi- sus bır takım asılzadelerı de yetışır. * Beyoğlu Tahsilat Mudurluğü T hk•k d d halinde tevkif edilmiye baslanınıŞ 
yet verilmezse, bu takdirde yalnız ~~ asılza~ele~ ~yun sathında gö - memurlarından Esad, Balıkesir tah- a J at evam e iyor, katil he- Jardıı·. 
Hatay meselesi halledilmemiş olmak- run~7k curetını ~ulmıya başlayınca sil Şefliğine, İstanbul tahsil memur- •• b J Bundan bac;ka Hatavda suri'" 
la kalmıyarak, büttin Cenub hudud- tcşhısınde t~reddud etmeyiniz: Bele- larmdan Necmeddin, İstanbul Tah- nuz u onamamıştır. Cinayetin pa- hayrağının c~kil:nesi yü.zündcn d

3
i 

umuzun daha büyük bir mesele ha- diye hastalığı ileri ve azgın şekline sil Şefliğine tayin edilmişlerdir. mi ihtil~füır cıkartılmaktadır. Man 
Hnde ortaya çıkması gayrikabili iç- jvarmışLr. Son zamanlarda İstan - *Hukuk talebesinden bir grup, I' ra ve intikam hissile yapılmış cl:.ı idare i kC'ndi taraftarlarını ı:nıı 
tinab olur. Hatay davası Fransadan bulda cBlediye hastalığının işte bu !mahkumlar üzerinde tedkikat yap - temaclıycn ~uriye bayrağı çekrn·v 
evvel ve elbette Fransadan çok zi- seyri görülmüştür. Asılzadeler su - mak üzere sömestr tatilinde İmralı 0lmaSl muhtemeldir• mecbur etmekte ve bu suretle Ara 
yadc olarak bizim davamızdır. Bu yun sathına kadar çıkmıştır adasına gideceklerdir. larld Türklerin arasına derin uçıı 
davanın halline taalluk eden usul- * * Üsküdar Adliyesini yakan Nu- ( rumlar acmaktadır. Bütün bunl dd" l inci sayfadan deı:am) ra kaçakçılığı da ynpıyordu.> · 
lerde ve şekillerde Fransa ile hiç ol- Kurun : re ın'in müşaheed altına alınma - k h ık 1 yetmivormuc: gibi Delege Garo'ıııl 

k 
a veye ç ıp tav a oynamakla ge - Galatalı Fakabazmaz Zeki, 

mazsa müsavi haklara malik bulun- sına arar veıilmiştir. · · b l riyaseti nltında bir Arabları :Kor Bu nasll umumi af * y y çırmıye aş amıstır. Bu vaziyet kar- Kurbağalı A.> _.ı duğumuz asla söz götürmez bir ha- eni olcu Salonu tezyin pro- d k l\1r ma Ccmiveti kurmıva teşc>bbüs ev B d ı t bik edil" · · şısın a arısı .ıaıgerit Kadıköyün- Bu mektubun tammrnle tahkikatı .J ı11 
kıkattir. Fransızların tek gavesi H _ ır van an an aşma at ı- 1esı müsabakasına girenlerin proje- d k Ş b"" k d miş ve c<.'miyetin bac;kanlı ına .; ·b t ·ı· a·~ f 

1 
e, ızı en ori . e Beyoglunda bir işkfü etmek maksadile vazılıp bıra _ 

tay'm Suriycdcn a!akası kesilecek yor gı ı gos erı ıyor, ıger tara tan eri pazartesi tedkik edilerek birin- d h. k' 1 .J san C<.'bbnre getirilmiştir Bu c . ev e ızmcl ar o arak girmişler, hef- kıldığ ıanlaşılmış, fakat einayetin bu 
ve faakt buna muk bil orada Fran- tatbikine elden geldiği kadar mani cı gelen ilfın olunacaktır. tada hır" er gu··n ı'zı'nlı" çıkıp koca ve k"ld 1 yet Arab g yelerinden ziv ae 

* 
G 1 şe ı e iş enmcsi ve alınan ifadeler 

sanı belki ilanihn\;e bitır.ij.ecek ha- olunuyor. Umumi aftan Hatay Türk- eçen odos fırtınasında Ye ıl- babalarını zı·yar~t etmı·"c mecbur .. . l'k hıbda manda idar~c:·nin ve)a bu .; - ı k"" ·· ·· d b " .; uzerme a a ·adarların kanaati bu iıç 
kimiyeti tesis olunacaktır. erinin I'"'tıkli'!l için çalışmış olmak oy onun en sandalile kay olan kalmışlardır. Gerek Margerit, gerek h . 1 .. ren n ist dıgi kim le in k 

* 
Mustafa So uksu, üç gu··n üç gece de- 1 tıma uzcrinde temerküz ctm ş - nı t"min"' mPmuı· oltıo btı tin • 

Tan: 

Belediye hastahftı ve 
azgın şe 111 ri 

Ferdler gibi içtimai bünyelerin de 
hastalıkları vardır. Bunlar da. çeşıd 
çeşid mikroblarm tahribıne maruz
dur. B uhastalıklar dünyanın her ta
rafında birıbirine pc'· benzer. Tufey
li mıkrobların her ) erde gözlerine 

en çok kestirdikleri ictimai bünye -
ler, belediycJerd r. Şehrin umumi 
hayatında kısa, kestirme, kolay yol
lard~n el uzatılacak menfaat kay -
naklan hududsuz gibidir. En kuçük 
bir mürnkabesizlik ve beceriksizlik, 

yüzünden h ... pse atılmış, yahud hu- Şenbörik kazançlarındar. muayyen tir. '" .c 

dud hanci memleketlere gıtmiye nizde kaldıktan sonra yüzHek Ban- 1arı para ile Fr nsızl ra satıl 
dırrnava çıkmıc;tır. bir kısmını her ay ihti)ar Onniğe bı- İHTİMALLER kı"msC'lerden mu··r kkebd"r. 

mecbur edılmiş olan münevver ve .J k kl * Galatada Rıhtım caddesinin as.. ra lı arı g~bi iki kadına aid olan Çünkü Onnik'in bir takım genç-
hamıyetli Hatay vvatandaşları isti- mu··c h 1 d d h f d ı ı · falt olarak in.,.c::a cttirılmesi ve bu su- ev er er e C\' e mu aza e i - erı ara::ııra evine ça)rıp e ,lendigi MuaUim,erin m·rterakİ 
fade edecekti. Halbuki bu yapılma- 1 b mcktedir. anla ılmış, bundan mutcvcllıd On-
mış, efkarı umumiyede siyasi mah- ret e u yolun rıhtımın yeni seviye- mes e'I maaş' rl 
kümlara dair af yapılmış gibi bir sile bir hizaya getirilmesi kararlaştı- TAVLAYA GELMEYİNCE nik'e beslenen bir intikam hissile iş- İlk mekteb muıllimlerinin rniı 

nlmıştır. Onnigin fer gün dış rıya çıkm sı 1 ndiği ihtimali görülmü~tür. Fakat ral-im me krn bedellerin ·n nih3' 
hava uyandırılmak istenilmiştir. Bun- * Henüz k deın 1 ım~mış ve kahvede bir kaç parti ta\ la oyna-

1 
ortada cinayetten bir gün evvel On-d b k H t d · · · d ·· ı zamm a " 938 mali yılı başına kadar behrrll 

an aş a a ay a yenı re1ım e vu- olan m 11" 1 l\ır "f V k~l t• ması mutadı iken kendi i evvelki nik'iıı cebinde bulunnn 15 liranın n- f 

dl 
. d . ·r d 

1 
bil · k b' ua ım er, • '.ıaarı e a e ıne ve tnmamPn veriımesi dün M 

cu erın en ısti a e o una ece. ır müracaat ederek haklarını istemis- gün ortada g(;>rulmcmiş, bundan ya- lınmı olması, ortaJa bir hırsızlık ih- Vekaletinden vil;ıyc>te bilclir·ırn·.t 
çok münevverler ve gençler birer su- ıerdir. nındaki komsusu Onnik'in hasta1an- timali çıkarmakta ise de bu ihtimal 
retle faali'-'et sahasından uzaklaştı- d w d"" k ,.. k f k l kt d ç·· k- d h kk d k'l k u·· .; * Dün şehıimizde beş otomobil ı ı zannına oşerc nfargcritin ken- pe zayı a ma a ır. un ·u ev e- a ·ın a sorguya çe ·ı m 
rılıyorlar. tknzası olmus, beş kişi yar..-ı1anmıştır. disine bıraktığı anahatrla kapıyı a- ki mücevherlC'rle <'syalar olduğu gi- l makamımızca davet edilmic::. iıç ~ ~ * * İzin olmak istiyen muallimler, çıp içeriye girmiş, c.Onnık, Onnik!> I bi durmaktadır. Sonuncu ihtimal de ı dür bu davete icabet etm<'mi tir • 

Aksam: badema Maarif Vekaletine müracaat diye srslcrmiye başlamıc::, ccsab ala- Şenbörikle münasebet peyda etmC'k guva çekilmek üwre davete 
11

elll1 

1 
edeceklerdir. mnyınca büsbütün merak ederek istiyen, fakat bir türlü babasının mu- diği için hakkındn usulc>n ıhuır 

Baş makalesi yoktur. k·ı k * Hariçten lise bitirme imhhrını- merdivenleri hızla ç·kmı) n basla - vafakatini alamıynn bir genç ile iki ze ~~ere-si ·fsilmiş ve Bey u 
na gireceklerin askerlik dersi dcı gör- mıc;, fak t merdivenin so!luna doğ- arkadaşı tarafından bu cinayetin iş- niyet Mudtirlüğune tebligat yapı 

t Va h • meleri şart kosulmuştur. ru gelince birdenbıre tüyler ürper- lendiği merkezindedir. Hatta eve gi- mı tır. 

1 * Moto:.ikletlere de otomobıllcr tici bir manzara ile karşılac:mıştır. ren üç ki inin evvela Onnik'lc hızlı Bu snate kadar polisçe A vri J3 
lgibi gürültü çıkarmıyacak Yc.aıtle ünik, sofada kanlar içinde bo:, lu bo- hızlı ve asabi bir şekılde konuştuk - yer'in bu1undu~una dair bir i •nt' 
techiz edileceklerdir. yunca yere yatırılmış, ağzına, bova- ları, sonra işin küfür ve kavgay~ bi- ki olmamı tır. Saat 1~ e kahır 

• az 
(Birinci sahifeden devam) ıRoosevelt'c taleb edilen teminatı ver- * Yeni tiryaki sigaraları 16 ku - jzının ortasına kadar giren beyaz, bü- nerek cinayete kadar vardığı da zan- geçirildiğı takdirde Adlıyeve r. t 

dığını söylemiştir. Jll\:dikçe Amerıkn hükumeti tatmin ruş olarak ay başında pi) asaya çıka- yücek bir mendil sokularak tıkanmış, nedilmektcdir. rilerek sorguya çckilecC'ktir. 13ıı 
İMPARATOR TEMİNAT VER- edılmiş olmıyacaktır. .rılacaktı.r. başının muhtelif yerlerinden bıcak- 1 Dün Adliye Şenörıkle Margerit'in gün cumartesi olmak münac;ebe 

MEDİKÇE Hon11'-kong, 
18 

(A.A.) _ Muhtelif * İsmetpac;a Kız Enstitüsü ev ida- la yaralnr açılmı tır. Komc::usu Ab- ifadelerini almış, bilhassa Zenörik'i eğer Avni Bayer'in bulunması 
... 0 h b f · · t• ·· ·· ı b b k d · t' b l · 13 ü geçerse polisçe eınnivC't<' r, ' 

Washington, 18 (A.A.) _ Efkarı cinslerden rntirekkeb 30 JaEon harb resi kısmı için talebe alınacaktır. ra am, u ecı \azı) e ı gorunce o - u a ım an ıs ıcva ey emış, son-
umumıye, Panay hadise inin fena gemisi, Amoy'un dış limanı olan Ki- * Tramvay Şirketinin mukavdı;-- duğu yerde bir fenalık geçirmiş, fa- ra her ikisini de serbest bırakmıştır. dilerek pazaı t si ~nü Adl yeye 
b mı · ·· d 1 d w d K'" kat derhal kendıni toplıyaıak he - Cinayetin işlendıği Üsktidarda Ye- ve ihzar edilecektir. 
ır tesadüf e eri olmayıp mes'ul Jn- moi açıgında toplanmışlardır. Amoy- .. ~.esı musaı . 0 ~a ı ın an op- · h 11 d p b M Avni Bover'in saklanmıc:; olmas 

pon makamları tnrafından kasdcn ika da vaziyet gergindir. Burada Ja _ runun Galata cıhetınde ıhdas edıkn men Çinili polis mevkime ko up key- nıma a e e azar ası civarında~ ır 
edılmiş oldu~u hakkında Reisicum _ ponların kaarya çıkmasından kor _ yeni c1urak yeri Eminönü kıt'ae:.ı sa- fiydi habn Yermi tir. oğlu sokağında 106 numaralı ev mu-
hur ıle Hariciye Nezareti tarafın _ kulmaktadır. yılacaktır. BİR MEKTUB hafaza altına alınmıştır. 

timali vard1r > 
BELEDİYENİN MÜTALEASl 

Di-er ta.raftan bu mesele hak~ 
d 

· h ol k · k * Beledi" e d ....., lıw ·· Zabıta, acele Yak'a mahalline gel- MÜDDEİUMUMiNİN BE-
an ız ar unan anaate ıştira et- Çin'in cenubunda muhasematın .; , mey anın aar gı j u- 1 

kted
. züıld"n Em"no'"n·· d k" t b'" d k mis., vaziyet· Müddcfomumiligwe de YANA'l'I da Bc·ledi)cnin müta1eası şu S1.l 

me ır. başlaması ihtimaline binaen Kwan- " ı un e ·ı 0 0 us ura -
S ıh ··d f 

1 
verini kald rm t bıldırilmiş, müşterek tahkik, ta baş- Tahkikatla mec:gul bulunan Bny le hulasa edilebilir: 

u ve tecerru tara tarı 0 an tung'dan Kongkong'a yu·· zlerce mul- .; ı ı-ş ır. ~ '·C 

* 
B 1 k · lanmı§tır Orhan bu sabah bir muharririmize: -- Bclçdiye otobüs islerinde ~ 

mahfeller bile hükumete hücum et- teci gelmektedir. 32 kilometre uzun- a ı e ırin bir köyünde bir ~an- . 1 d'" . . . h . d t deb 1 
k 

· 
1 

E • gın ç km ·· ·1 b b b k" İlk adımda e\ de ŞÖ) le bir mektub - Tahkikatla meşgulüz. Henüz ka- ısı ıçın mua ezeyı ave c 
me ten vazgeçmış erdir. firarı u- luP,unda olan Hongkong hududu bo- ı . ı!;, uç ev ı e era er eş ·ı- 1ıııı 

J Şı.lı"k bı"r aı·ı,, de tama t bulmu"lardır til bulunmadı. Fnkat 1·z u··zerı"ndeyı'z, <'ek en kücük bir nokta bile btt . 
mumive, aponya ile silahlı bir ih- · d f ı· '" • men yanmıc: ır. ~ · ı t .J yunca mü a aa ame ıyatı yapılmak- n· b d hl"k 1 · .. ı · mad gw a kan·a·r ve bu kanaa ı tılfıfa müncer olabilecek maceralara tadır. * Av ba~ından itibaren tatbik e- c ız u a am ıa a sız ı~ı içın ol- Cinayetin paıa ve intiknm için ya -

1 ın • 
1 1 

• · muarız bulunmakla berabC'r, şimdiki dilmek üzere Liman İdaresinin j eni di.irdük. Kendisi 11undan baska ciga- lpıldığını zannediyoruz. d0rece ku\·vetlidir ki, ortaya. bit'~ 
·n· 'tt"h d h" l . . t k" "ht" HARB VAZİYETİ kadrosu hazıılanmıc;tır. "'""'"''""'"'"'"''"''""'·'''"''"""'""''''''''''''"''"'"'''"''"'""'"''''"""''"''""""'"""'"""'"'"'""'"''""''"'"''"''"" dia atıldığı zaman bu iddianın s~r 

mı ı 1 ı a ıs crı geçmı~ e -ı 1 ı- Londra, 18 (Hususi muhabirimiz - • h edk k · · D hT e " 
IAflarla tezad te kil etmektedir. Fil- * Kanunusaninin 11 inde Kahil('- atini t ·ı cttırmC'sı a 

1 ıy 
hnkikn "Panay ha" dı"sesı· serb st sey de toplanacak BeynelmilE'l C"za Hu-

den) - İngiltere Hükumeti, henüz 1 a ye r kiilc>tindC'n bizzat kendisi istemi 
• ' - Japonya Hariciye Nezaretine Yerdi- " Dahiliye Vekaleti de rnüfc>tti JC'f 

risefain haklarına bir tecavüz adde- kuku konresine profesörlerimi~dC'n b 
dilmektc \e hususi menfaatler pJa- iği n~ta~ara cevab almamıştı~-. Siyasi Tahirin riyasetinde bir heyet gön - yollayınca bu meseleyi tamamen 

gergınlık devam etmekte, Ingiltere •bu 1 u na m a lara bırakmıstır. Neticeyi beklerrıe 
nından milli plana intikal etmis bu- ihtiyatkar bır tnrzı hareketle vazi - 1 de*rileçccktirk. d k d k 1 tcdir. 
lunmaktadır. . k d . . arşı apı a arsı an ·arsJVa R-r::CAI. Ni"ZllET NE Dı·yoJı? 

yeti ya ın an takıb eylemektedır. geç k . t' K . dl 1 . k• h .r. v • 
Sureti umumiJ ede zannedıldi~ine ç· ı·ı k d J me ıs ıyt'n ("rım a ı )ll' a - H.:-ıdı"sc"'" 1·smı· ı~nrıştıı·ıl,"n nec 

t 
ın ı er sonuna a ar aponyaya mu- . v f" Al d'" t b ı· "" · " 

göre, Ja~on. ~pa~~toru, Japon ordu 'kavEmet etmEk kararındadırlar. Ye- vecı cıragı şo or .... 1me 1:1 o omo ı ı Nüzhet Baban bu mesele hakkıll 
ve bahriyesının yuksek şefi sıfatle "d b f .h . . . • altında kalmış, olum halınde hasta- o b 
............. : .......................................... nı en eş sını ı tıyat kuvvetı sılah hnneye kaldırılmıs Ahmed yakalan- to u•• s meselesı• dal• diyor ki: ..; 

Aıman]arın altına davet etmişlerdir. Bu ihtiyat mıstır. ~· • - Avni Bayer'i Ahmed Emin 
kuvvetlerden 250 bin kişilik bir or- j * 

11 
.. k. t . 

1 
t . ,_ k man aleyhinde harekette bulunn

11 

• d .. d . . . u ume, orman ış eme ı ıırı - b - k d lJC 

1 d
• . u vucu e getırılccektır. Bu ordu- k ~ . 1 . t 

1
. t h 

1 
d ben teşvik etmişim. Ne münnsr 

te 1
.., 1 . .ıncıa venı )lr a ıma nnme azır a- u a sa 9 $ g nun her çeşıd esliha ve levazımı tc- . . t k t D l t . r ) 1 dedi, bir gün A vul:at Yusuf J{ell 

min edilmis bulunmaktadır. ı:ıış, ~erıyc> c oymuş ~r. C\ e ıs- ,yazıhanesine gitmistim. Avni :83' 

Oluyor nlu ? ~ tıhs:ılatı ham olarak pıyasaya çıka- ı ıınd 
VAZİYET VAHi

u -·- oradnvdı. Ahmed Emin'e yo ' . 
ıv.ı. racaktır. (B" · · 1 ·ı d 1 ı - ' 

N k 18 (AA) De h . . . 
ır. ıncı s.a ıı e en devam) Hikmet Onat demiştir ki: protestoyu hazırlıyordu. İsini bit 

evyor • · · - niz are- * Rumen Başvekili, vakında \ 1ar- k lt ah b J 1 d (Btrmci ıtıhifed~n devam) 
lan koymaktadır: 

1 - Çekoslm;akya devletinin 
birliği muhafaza edilecektir. Bir 
f cdCTal hükUmet te§kili ihtimali 
mevzubaJıs olamaz. 

2 - Çekoslovakya 7ıt1kı1meti, 

memleketin dahili işleri çerçevesi 
içinde tam bir istiklal ue hak-imi -
yetle kararlar ittihaz edecektir. 

lki devlet adamı arasındaki mü-
1ci1«ıt saat 13.30 dan 16.30 a ka-
dar sümı~tür. Delbos, geçen per
fembe günü Alman Stidet parti
sinin iki Hitlerci şefi olan ayan 
azasından Urof ner 1.'e mebus Ku
na tile yaptığı mülakat hakk,nda 
Benes'e malumat vermiştir. Bu iki 
fe/, Almanlık hakiarile Çekoslo
vak vatanpert·erliğini telif etmek 
istediklerini Delbos'ya söylemiş -
/erdir. 

Her iki şef, Fransa ile Almanya 
ıırasında bir yakınhk istedikleri
ni, bunun Almanya ile Çck.oslo -
vakya arasında da bir yakınlığı 
husule getireceğini ve Çf-!koslo -
vakya'daki Alman akalliyeti me
selesinin hallini kolaylaştıracağını 
beyan etmişlerdir. 

iJ..; devlet adamı, yeni bir Rhin 
paktı için müzakerelere girişmek 
ıhtimalinden ba1ısetmi§lcr 'l'e böy
e bır paktın imza.~mn memnuni
~etle kar t<l1Mk'CIO\ hususunda mu-

ıab, 1: 1·almışl-'"'· 

.. nı e sı ıcı .m ıyette u muş ve c- Vilayet tarafından bize te,·di rince birlikte çıktık, 6 ncı notere 
kah Şefi Amiral Leahy Reisicumhur şova, Berlin \'e Farisi ziyaret ede - Ah d E Y 1 ı h b ı Roosevclt'i ziyaret ettikten sonra de- cı;-ktir. me mm amana ey ine ir edilen Avni Bayer'in protestosu üze- ru yürüdük. B ukısa mcsaCe içiıı 
miştir ki: dava acmıştıı:. rine kendisini dün polis vasıtasile da- birlikte görülmemiz, bu iddıanıJl 

cPanay•ın bombardımanı hadisesi 
neticesinde hasıl olan vaziyette ye
niden bir gergınlik husule gelmiş -
tir. 

Şimdiki halde orada zahiren bize 
lfızım olan miktarda gemilerimiz 
mevcuddur. 

* Fransız Hava Nazırı İngiliz ri- Ahmed Emın Yalman, Avni Ba- Yet ettik, gelmedi. İhzaren getiril - taya atılmasına sebeb olmuş olıı~ 
calile temaslarda bulunmak üzere y.cr ta~afından şahsına madde tas- mesi için bugi.in polise müzekkere Elbette haysiyetimi korumıık ıÇ 
Londraya gitmiştir. rıh edılcrck hakarette bulunul - yazdık. Kendisi der}\al getirtilecek - dava edeceğim.> * Hususi kabine nazırını hüktı - muş olmasından dolayı 10 bin lira tir.> TAN'IN NEŞRİYATI 
mete haber vermeden tayin ettiği maddi zarar ve 25 bin lira tazmi- Buna rağmen Avni Bayer bugün Bu snb~hki Tan gazetesi otob 
cihetle Mısırda Kral ile Hükumet a- nat olmak üzere Avni Bayer aley- devairin tatil saatine kadar Adliye- ruhsatiyesinin nasıl almdıf,rı halc1'

1 

rasındaki ihtilaf derinleşmiş, İngiliz hine 35 bin liralık bı"r da\'a aç l · ld - 1 d e - ye ge memış ve aranı ıgı yer er e da yeni teşriyatta bulunmakta , •. 
5 Sefiri hakem tayin edilmiştir. mıstır b l t S b ı t b · Ad · ı . u unamamış ır. a a 1 an en - işin komisyoncusu hakkında bır J 

1 * :Merkez ve vilayet ve kaza se- İsmi zikredilerek kendisine haka- liyenin önu·· bu münasebetle kala - • kt ole• zikrederek malumat verme e 
ferberlik müdürlüklerinin vazife ve ret edildiği için Recai Nüzhet Bnban, b 1 kl d ı 'd' a·~i 1' a ı a o u ı ı.. ğu gibi, A \•ni Bayer'in çevir ıl'"> 
salahivetleri hakkında yeni bir ka- Tan aleyhine bı"r da\•a açtıg~ı gı·bı' A · B d.. h · ! ..... tı .J , vnı ayer un muayene anesıne rışık işler hakkında da yeni ıı...- . 
nun Hlyihası hazırlanmıştır. Ahmed Emin Yalman da müessese - ve evine de gitmemiştir. vermekte \'e kendisinden bin Jir9 

* Lehistanda Musevi lideri ile sini zarara sokan ve sahsına hakaret IIalbukı' mu·· dde·umu ·1·kçc ·h a b u ol • ı mı ı ı z - tendiği gün Avni Bayer'e orc 
tirdiği takdirde Büyük Okyanustaki ,üç arkadaşı tevkif edilmiştir. eden Avni Bayer hadisesini ihdas ren celbi için Beyoğlu Emniyet Me- 16 liranın ödenmediği için bir P 
Amerikan filosunun bir kaç saat zar- * Lehistan ve Belçikada Millet - eylediğinden dolayı Recai Nüzhet murluğuna ve Kasımpaşa polis Ko- testo çekildiğini yazmaktadır. 

Washington, 18 (A.A.) - Deniz 
mahfcllerinde, Amerikan filosunun 
hazır bulunduğ utam bir emniyetle 
söylenmekte ve Japonya tarafından 
ittihaz edılece ktarzı hareket icabet-

fmda her ihtimale karşı koymak üze- ler Cemiyetinden çekilmiye karnr Baban aleyhine bir dava açmı§tır. miserliğine ihzar müzekkeresi ke - BİZANS 1MPARATORLl1ÔtJ 
re kafi techizatla Çin sularına gön- vermişlerdir. Belediye, Müdeiumumiliğin Tan silmiştir. Haber aldığımıza göre Vali ,.e. 
derilebileceği ilfıve edilmektedir. * Çckoslovakyadaki Alman eka1- aleyhine açtığı davaya iltihak etmi- Avni Bayer'in Adliyeye ketirile - lediye Reisi Muhiddin üstünd:ığ ı 
Böyle bir nümayiş, şahsi bir mnhi _ liyetleri için Hükumet yeni bir muh- ye karar vermiştir. Fakat Üstündağ ceğini duyan gazeteciler ve halk, sa- _ Bizans imparatoru ... 
yeti haiz olacaktır. tıra hazırlamıştır. Bu suretle Al - şahsına yapılan davalardan dolayı bahleyin saat 10 dan itibaren Adli- Vasfını kulanan Kırşehir ıneb" 
JAPONYA HALA CEVAB VER- manya hükCımetinin tatmin edilece-· ayrı bir dava ikame etmiyecektir. • yeni~ ~ış.k.apısı~da merdivenı:ri ':e jBay Yahya Galib olmuştu~. ve.~b 

MEDİ ği tahmin olunmaktadır. A VNI BAYER YOK taşlıgı ıstıla etmış, burada baı'lZ bır nu bir telefon muhavcresı cSJl 
Tokio, 18 (A A.} - Hariciye Neza- * Son bir hafta içinde memieke- Diğer taraftan protesto hakkın - kalabalık nazarı dikkati celbetıniye 1 

da l:itife kabilinden olarak İç 13~ 
reti namınn soz söylemiye sal{ıhiyet- timizde 126 kaçakçı tutulmuştur. da tahkikata devam edilmektedir. başlamıştır. nı ve Parti Sekreteri Şükrü 1{8Y'

9 

tar bir zat, Japonya tarafındnn Ame- . .. ™ Müddeiumumi muavini Nureddin bu Saat 12 ye kadar beklenildiği hal- ısöylemiştir. 
ik t 

1 
.1 k 

1 
lm taleblerın munaknşayı mucib ol- 1 h kk d k. t hk"k t k ,. d A · B ,. 1 cer"· ·· ··ı d• 

r ·anın no narına verı ece o an ce- masına rağmen her iki hüklımeti de mese e a ın a ı a ı ·a mı a: ı e vnı aycr ın gem ıgı goru - Sa bur Sa mi .., 
vahın henüz hazır olmadığın ıvc tah- bır safhaya dokebılmek için A\:ni Ba- müş, bu hususta Müddeiumumi Bay • 
kikat henüz bitmediği için bu ceva- tamamile tatmin edebilecektir. :er'i dinlemek istemiştır. Fnkat, Ba- Hikmet Onat müracaat eden gazete- d&V8 etti 
hın ne zaman verilebileccgı"' 'ni tayin Bu znt, tahkikat için Amiral Mit- yer iki günden beri Adliyenin bu da- cilere ve muharririmize yukarıda Bugün son dakikada Sabudr e 

·• · T k" ' ~ l · d dl' - c at e etmenin miimkün olmadığını bC'yan sumamı ı:ıın ° -ıo ya çagırı ması mu- ,·etine icabet etmemektedir. Müd - yazdığımız beyanatına ilave edecek mı e a ıy~ye mura a 1cıcıe1 . · .. Ahmed Emın Yalman ha .,,, 
etmiştir. hakkak surette inzibati bir tedbir a- deiumumilik kendisinin zorla ve ih- ym~ hır şey ~e~cu~ olmadığını soy- hakaret ve teşhir davası ı"'"o 

Japonya, bundan sonra Amerika lınmasını intac etmiyeceğini ilave earen Adliyeye celbine karar \'er - lemış ve demıştır kı: etmiş ve istidası muameleye 
ile İngiltere tarafındnn ileri sürü -

1 
etmiştir. 1 miştir. Bu hususta Müddeiumumi 1 - Avni Bayer, verdiği protesto muştur. 
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l'~---=------·----·· an ar su unu! t-- !:ş ve !§el isteyen knrikrimlzin hl· 1 Ü 
Halk Fllozofu-ı 

diyor kf: 

ffaiye,· bütün ev ve binala- :kf!:d:~~~~:~:1;:,::.g:~~; ç abıkalı hırsızın soyad 
rı 3 ay içinde kontrol ::::~:l:;d::~~~=i~.!t lan: Vural; kıral; çala 

av a ar 
Kavga seyretmek. Çarpl§an kuv 

vetlerin hangisinin galebe çalacağı 

tecessüsüne bağlı bir zevk ki insan-•• 
üzere l ilan ve 2 de yeni ilan neşre- Zar kendilerini. bu zaaftan kurtara· 

d k dilccektir. Elimizde birikmiş ve ge- Anasını . •• b f mıyorlar. Ara bulmak ve kavgaları-e ce ••• lecek bütün mektublar busuretle gagrzmeşrU munase e 'na sebeb olan mevzu üzerinde Jıak-
muhakkak neşredilecektir : •• • d k 7 ••t' J .. b • lıyı, 1ıaksızı ayırd ederek 1ıer iki ta· 

'f:\ • 54 - Kimsesiz bir genç kızım. 18 UZef ln e ga Q1.Qglp 0 UUren ır 1 rafın da gönlünü 1ıoş edecek br hü-

~?Jinde, gangzndan kor lnma Ve·· yaşında bulunmaktayım. Evlerde SUÇIU· hapishanede de SUÇ ı•şlemiş küml~. ~~lib i_~e mağlub~ tayi~ ede· 

b 
hizmetçilik veya küçük çocuk bak- ırek dovU§e, guzel ve yennde bır son Saiti ulundurmlganliJTQ mnk arzu ediyorum. Biraz tahsilim vermek, çok kimsenin aklından qeç-
de vardır. Arzu eden hayır sahible- Mahkemelerde, davacı ve surlu- adları bulmuşsunuz... miyor. Iler çarpışmanın zevkli bir •t k 1 larla şahidlerin sovadları·ıe çag~ ı:.. ıl- S l h t' e te ·ı edi Ceza Verl ece rınin Ve küçük çocuklu ailelerin ad- J UÇ U emen ı ıraz V Vl • t l 'kk" · k d" · k 

• •• maları hakkındaki karnrdan sonra, yor : temCl§a e a . ·ısıne ·en mı aptıra-
Binalarda tarama suretile itfaiye tarafından yapılınıya başlanan resim için (Son Telgraf gazetesi halk hazan müsemmalari ile çok uygun, - Benim soyadımın manası, sizin rak sadece seyirci vaziyetinde kal • 

ltıtroı üç ay ı·çın· de behemehal ikmal edileccl·tir. Bu kontrol netıcesi ve iş sütunu vasıtasile Bahtiyar) a mak isteniyor. Ben ise daima 1ıer :t-ı.ı müracaat etmelerini rica ederim. hazan da sahibine hiç uygun gelmi- anladığınız gibi çnlmaktan gelmiyor, 1 • b' f'k' .1 n .1 d k 

1b
1
' .acak ıı·stclere go··re her binaye yangından korumak için alınacak ilk '-'en so adla h k·t tl ç ı ı · k ı kt ı t ıangı ır ı ır ı ı ı a m an çı ·an 56 - 327 tcvellüdliivüm. Ticaret J Y rına c:r va ı ras an- a a, yanı ·apıyı çama an ga a -
ırlere medar olacak .filat ve edevatın alınması için bina sahiblerine kt d E ·· 1 ı · ik' · s lh kavgalarda iki tarafın da hak etitği , ııa,,., - lisesinden mezunum. Askerliğimi / ma a ır. zcu~ e zmır ıncı u tır !.. hükmü. vererek her kavganın daha 

l ~ ... .-·Jen bir mühlet verilecektir. Bu mühletin sonunda yeni bir kontrol vaptım. Fransızca bilirim. Dışarı gi- Ceza mah. kem.esınde. cereyan eden - Sen onu başkalarına anlat!.. 1 b f1 
-ıı:.l J J k b başka ve içinden çıkı maz ir sa ıa-
~ı~. ncak ve kendisine söylenen c;ı>yleri almamış olan bina sahibleri CP· der ve her türlü teminat gösteririm. !şu cc sey~ ta ı cdelım: Hakim Naci Erel, anasını öldür· 
""<Ildırılacaklardır. Belediye, bu hususu temin için Şubat ictimaı de\cTe- Adresim: (Son Telgraf gazetesi halk Muhtelıf suçlardan dolayı muhte- mekten mahkum bulunan ve Ceza ya gimıeden evvel 1ıemen hükmünü 
.ıtde Şehir Meclisinden de bir karar alacaktır. ve is sütunu vasıtasile Nişantaş Ali) lif senelere mahküm olan üç kafadar Evindeki bu gayriahlaki suça, ken- verebilecek bir hakeme i1ıtiyac var-

llcr hangi bir sebeble yangın vukuunda itfaiye yetişinceye kadar hu ıı: ••• ahbab, Ceza Evinde işledikleri gay- disı de karışnn dördüncü mahkuma dır. Bence fikri münakaşalardan çı· 
~ının tevessü etmemesi için alınacak ilk tedbirleri temin için yalnız 56 _ İyi terzilik ve ütü bilirim. riahlfilô bir suçtan dolayı muhake- hitab ediyor: kan kavgalarda anlaşmayı temin et-
~ etgfilı olan binalar değıl, fakat apartıman, pansiyon, han, hamam. Beş lisan konuşurum. Mükemmele\• ıme edilmektedirler. Ve Hakim, ilk - Senin soyadın nedir?.. mek pekfılti mümkündiir. Yoksa her 

~ 
I, lllckteb, mües.c:.-ese, fabrika, ticarethane. mağaza ve dükkan gibi şeh- idaresi bilen Avrupa tahsili görmüş suçluya soruyor:. - Benimki cAlmadım> dır!.. kavgaya bir pehlivan güreşi veya bir 

iti en büyük binalarından en kürü -ıilnc kadar hepsi icab eden te io;alı orta yaşlı bir bayan, namuslu bir ai- ı = S~yadı1n nedır?.. - Olmadı! .. Sen de kendine uygun ftulboı maçı gibi seyircilerin iki ta-. 
~a ve yaphrmıya mecbur tutulacaklardır. le içinde iş istiyor. Adresim; (Be - 'ural ... . . bır isim ara bari .. bak arkadaşları- rafa aynlarak tarafeyni tefci edici 
b yoğlu Saksı sokak No. 2 Mısırlıoğlu) - Vurdun aldın nmma, ıkı buçuk niz ne müansebetli isimler bulmuş- seslerle onları ktfkırtmak veya sa-

0, ef edz·ye, hususi' Tüccarlarımızı. n 57 -Askerlik hizmetimi bir buçul~ seneye mahkum oldun!.. ıar_!.B. en onlar gı"bı· hırsız dlği·ıı'm dece sükunetle temaşa etmek doğru 
rw evvel bitirdim. 1~sizim. Okur ya- Yıne hırsızlıktan bir buçuk seneye t.: d ...... d b ~ ld [ D •t k/ • z~rım. Şirket ve mUessesclcrde ka- mahkum olanlardan ikincisine sıra kı ... Ben anamı gayrimeşru münase- değildir. Horoz ovuşun en, oga 

' 
Qre memur arz ı l e erı l 1 . güreşine kadar insanlığı saran bu pıcı gibi, ayak hizmetlerinde halime gc iyor : bet üzerinde yakaladığım için ö dur-

l • Senı·n sovadın? du"m. Bu rezalete ahıa·kım ve terbı·- kavga seyri, iki fikir münaka§asımn 
f\ k 1 D • l d • f münasib iş arıyorum. Kefalet te te- - J • •• ~ln UT S.. ln e ll l., min ederim. - Kıral !.. yem müsaade etmedi. neticesine kadar varan bir keyif ha-

lı~ ---- -- - Biraz mür<:'ttiblik bilirim. Matba- - Sen de kasayı kırdın parayı al- - Evet amma, işin tuhafına bak line gelmesi acınacak bir ibtidatıik-
b llrs yakında açıltyorl Fransanm Ankara Sefaretinin ti- alarda da çalışmak isterim. Adresim: dm amma, cezaya çarpıldın!.. ki, sen de şimdi Ceza Evinde ahlak- tir. 
0 elediye ~e Hususi İdare memur- careti harlcire mümessiii B::ıv Lo· (stanbul, Ankara caddesi Çığır ki- Sıra, hırsızlıktan 7 aya mahkiun, sızca bir cürüm işlediğin için buraya Gazetelerde son günlerde yine 
tı.ın .... 

1 
k" b'l .

1 
. . tt k rand; tüccrlarıınızla temas etmek Ü· tab evi vasıtasile Osman Sezgin). üçüncüsündedir: getırıldin... kavgalar bG.§ladı. ...J 

' ... ese ı ı gı ennı ar ırma . . . . . Ya se . so ad b k 1 ' •- . bl d 11a~dı"senı·n e ltendil . t zere Ege. havnlısıno gıtmıştır. Bay o• - nın Y ın ne a a ım... U>tıcva ar an sonrn, c Yok tabiatte bir inilti bile .. 
~,,ı_ •. erme lazımgelen malfunatı Lornnd Izmirde, Fransız Konsolos- Açık 1'1Uhabere : - Çalal !.. 'mahiyeti itibarile, duruşmnnın gizli cBi!dkis her tarafta kahkahalar.> 
~ L ~- uzere .. k.w. ·slar açılması mu- lugvu binasında dün ve evYelki gün, - Bravo ... Tam işinize uygun say- yapılmasına knrar verilmiştir. Halk Flıozofu 

~ n l Bayan Perihan - Matbaaya gele- • :a c;,Oru muştur. Frnnsa ile alakadar ticari muamele- . .. ......... " .......................................................... ,.,. ...... u .... 11uıuu111ıı11•••11nun11111111111111111•1111011ur11nu1111111111c1111uu 

u tnaksadla ilk kurs, yakında An- leri bulunan tüccarlarımızı dinlemiş rek (Iş ve halk sütunu) muharriri- p k l s b k 
l'a.d mizi görmenize intizarda bulunuyo- amu satış arı pora üyü .. a acılacaktır. Bu kurslar 6 ay ve onların fikir ve dileklerini anla- J 
• ın ruz. Ar / Könisberg 

Panayirine 
iştirak ediyoruz 

l) . ~decektir. mıştır. Bayan Gülseren -Hususi ve ma- ı ~izam a tına Ehemmiyet 
hılıye Vekaleti, başlıca büyü.ip ruf bir ticarethaneden size bir jş tek-

ı ı lstanbul m dre e bina· 
~~r erimizde bu kabil kurslarına- farı mekteb olacak!. lifi yapı1mıc;tır. Bu akşam saat 17-ta A [ındı /.. I Verilecek/ .• 

A <ası.nı çok faydalı bulmaktadır. İ arasında (İş ve halk sütunu) mu-" stanbul medreselerinin ilmi \'C 
~'llı zamanda Ve,·~ıet, kurslnr 1. _ • harririmizi görmeniz ve namınıza ı Almanyadaki Türk Ticaret Odası-

~ asri şartları haiz birer mekteb füıli· B t 1 lhtllAf S 1 1 y bir d gelen mektubunuzu bir an evvel 21- U sure e e a ların por işlerin n Maar f e• nın, beynelmilel (Könisberg) sergi· 
ı,. e izahnaıne hazırlamıya bo~- ne ifrağ edilmeleri kararlaştırılmış. manızı rı·ca ederı·z. 0-·nune gç ilecek !. a.. 1 ti t f d id · · 
~1"••r.::::=============b=u=h=u=s=u=s=ta=h=az=ı=rl::::cık=l=a==r==a=b==a:=şl=a=n=m=ı=şt::::ı=r= Bay Nr-det _ Namuu·"" bı"•· m"k- B · k 
"'Ilı tı /" e ara ın. n resı ve panayırına, hükumetimız namına 
~ '"'"" '"" A •• ir iki yerde pamuk mahsulünün hak &ndekl kanun Uiyih sı ':e.hük~mctimizi te"25~~en .~şt~:a et-

tuh gelmiştir. Bu akşam saat 17 - ıe alım ve satımında ekseriya Irnrşıla- Türk spor kurumunun, Kültür l3a- tırılmesı muvafık gorulmuştur. 

• • / arasında (İş ve halk sütunu) mu- şılan yolsuzlukların önüne g"çılmesi kanlığına merbut bir umum mudur- Bu iştirakin, muvaffak olabilmesi 
harrırimizi görerek mektubunuzu için bu işin nizam altına alınması ltik veya müsteşarlık tarafından ida- için hazırlıklar çok geniş tutulacak 

) 

almanız rica olunur. muvafık görülmüştür. re edilmesi için hazırlnnan ı,e Baş- ve bütün ihrac mahsullerimizden 
ı ·- Ezcümle bu maksadla İzmir Tıca- ,·ekületc tnkdım edilen kanun Iayi- nümuneler bu sergide teşhir edlle-
~U·t fu••1J ekı·m ret Oda.sı, İzmir ve havaHsınde pa- hasının tedkik edilmesine başlanıl- ccktir. 
1. j ınuk satışları için mecburi riayet e- 'mıştır. Bu maksadla dün İktısad Vek6lc· 

Ç 1 /lll f k l dılmek üzere bir talimatname hru:ır- Bu suretle memleket iç ve dışın _ tinden, Ticaret Odalarına gönderi-z n a a arının !ayarak bunu tatbike başlamıştır. daki spor hareketleri arasında tam len bir emirle, kendi vilayet ve mın· 

O'• 'T' h d •d • f Bu talimatname ile İzmirde pamuk bir ahenk tesis edilecek ve mckteb- takaları dahilinde istihsal edilen bqş. 
1J •• •• d k • • • • d •d 1. ll l l. • nevileri (Akala~ ve (Yerli) olmak ilerde spora daha fazla ehemmiyet Iıca ihrac mahsullerinden nümune--

U1nUZ e l sene ıçın şım l en ----- üzere iki kısma tefrik edilmistlr. verilmekle beraber spor sahaları ve ler hazırlanarak (Berlin Türk Tica-

Y.eni tedbir alınıyor ve kadrolara Başvekalete yapılan Vadeli mallar, teslim ve tese11lim, spor vesaiti de, ihtiyac nisbetinde, rdeı"rtı.olmdı~"-stıı·)r.adresine gönderilmesi bil-
balya .sikleti, dara ve karışık mallar her tarafta çoğaltılacaktır. ~ 

~l'11dilı•k(9u••)müdr 5 ilave ediliyor bir müracaat!.. ile tediye şartları icin de talımatna- Bu suretle bütün memlekette ve He:r tarafta bu nümunelerin ha -
Bu yıl tütün mahsulümüz çok bol mede ayrıca hükümler konmuş bu- bilhassa orta tahsil çağında bulunan urlanmasına başlanılmıştır. 

t ~rtamekteblerimizde okuynn talebelerin adedı he rsene çok buyuk ve bereketli olmu~tur. Ezcümle yal- luumaktadır. çocuklar için bütün ortamekteblcri· 
,111sbette artmaktadır. Ezcümle r,.,smi istalıstikleıe göre geçen sene, ya- nız Akhisar ve havalisinde 5 buçuk - -·--~ mizde her türlü spora fevkalade bli-

to-~~36 - 1937 ders yılı içinde, memlekctimızdekı butün ortamekteblerı - milyon kilo tütün istihsal edilmiştir. Dev et hesablarında Ura yük ehemmiyet verilecektir. 
e, 75,000 talebe bulunmuş ve veniden 12 ort.<ımcktcb ve 208 şube a- Bunun 4 milyo nkilosu satılmıştır. esas olacak ! .. 

Hava gazı ve 
irketi Hayriye 1 ~ıştır. Bu sene, yani 1937 - 1938w <lers senesi zarfıııda ise ortamektcb-

1 
Müstahsilin elinde henüz daha sa- Devlet hcsablarında kuruşun icr-

cki tckmı'l talebelerı"mı'zı'n yekt"nu (95) bini tecavliz etmiştir t ı 13 ·ı k"l t'" ı·· 
Kfiğıthanede yapılacak 

b"r iş ! .. at:n alını yor!. 13 ... ı mamış mı yon ı o u un mev- kile liranın C'sas ittihaz edilmesi hak-
'tıı u . "ne, yeniden 17 ortnmekteb ve (307) §Ube küş.:ıd edilmiştir. Bu e.ud bulunmaktadır. Akhisardaki tü-
~ascbetıe birçok mekteblcrimizde hôlen çıftc tedrisat yapıldığı içın tün ınüstnhsHleri, memleket tüHin-

IIını ihtiyacı bir kat daha artmaktadır. 

kında bir kanun lfıyihası vücude ge
tirilmiştir. Bu layiha, Büyük Millet 
Meclisi büdce encümeni tarafından 
da tedkik ve kabul edilmiştir. 

Kagıdhaneyi yeni bir sel istila ın-
dan kurtarmak maksadile orad ki Belediye gelirlerini arttırmak için 

sehre aid müesseselerin belediye bendin kapatılması için Müzeler idn- .. 
t d l3u vaziyet karşısında Maarif Vekaleti •. önümüzdeki ders ~yılı z.~r: 
t a ortarnekteblerde talebe mikdnrının hır kat daha artacagını du\u
t~~~ Şimdiden icab eden tedbirleri almak içın bir müddeltenbcn yaptığı 

~katını neticelendirmiştir. 
ne l~~ ·,. olarak ortamektebler kadrolanna yrniden 39 müdürluk n:ıvesi 
ılı rn~dürler sayısının 200 e ve yeniden 52 müdur muavınlık ıl[l\'csılc 
~~lllUdür muavinlerinin sayısının •100 e ib!Uğı için bir kanun lavihası 
~·tlaınış ve Büyük Millet Meclisi"ne vcrmı~t r Y<'ni muallimler \e 

l tedbirler bulunması i~inE' de d<'vanı cdilmcktcdır. 

cülıiğünün inkişaf1 için Basvekalete 
müracaat etmislerdir. Bunlar, tüti.ın· 
!erin, üzümler için olduğu gibi nu
maralar tahtında satılmasının ve Jıer 
num3raya ayrı fiat \'erilmesi usulü· 
nün vaz'ını taleb ve rica etmektedir
ler Ayni zamanda Akhisardn tütün 
satıslarrnın da Borsaya idhal edıl
m si ve memlekette tütün ekim mıu
ta kalnrmın tnhdidi de istcnmcktt'dir. 

Lfıyihaya gtire, hazine kayıdların
da badema, lira esas olacak ve kuruş 
onun kesri itibar edilecektir. 

emrine verilmesi esas itibarile karesinden müsaade istenmiştir. 
rarlnstırılmıştı. Bu cümleden olarak * Devlet Denizyolları umumi he- ilk defa Belediyeye devredilecek 

yeti, bu hafta Anknrada son toplan- müessese, evvelce de yazıldığı gibi 
tısını yapacaktır. Akay ve Haliç idareleridir. Epey .ıa-

* Gemi Kurtarma Şirketinin eş- * Askerliğini yapmamış mekteb mnndanberi Belediye tarafından ida
has elinde olan hisselerinin satın a- mezunlarının memuriyete alınma - re edilmekte \'C müsbet neticeler a
lınması için hazırlanan kanun la- ması hakkındaki kararname meriyet lınmakta olan Hali çidarcsi pek ya
yihası Meclise verilmiştir. mevkiinden kaldırılını. tır. landa tamamile Belediyeye de~rc

-~~~~~~!""'!"!~~!!!!:!!!!!!~!!!!!i~!'!!!'~~~:!!!!!!~!!!!!!~~~~~!!!!!~!!!'!!"~~~~!!"'!!!!!!~~~~~~~!!?!'!~!:?!"'""'!"~!!!"!!~~~~~~~""!!!!!'~~---~~~--.·---~~-~ _ clilecektir. Akay ve Yalo,·ruun ıtla-
k · · M"rtt" Belediyeye verilecek· kagıdı, fotoğraf var mı? c dedi .. bır

den, dilimin ucuna nasıl oldu bil -
mem .. cYoktur .. söz.Ü geldi. Müdür, 
başını bir iki defa kaşıdı. Deftere bir 
şeyler yazdı. Sonra benden bir tas
vir aldı .. defteri imzalattı. Masa üs
tündeki çıngrağa bastı .. gelen uşak
ia birisini çağırttı. Birkaç dakika 
sonra içeri bir eksik etek girdi : 

• 

' • 
~ 

Yezon: Halli F rat 
t "~l 
g ;ı.k Yay gibi siperden boşandık. bağışla. Bunları andıkça yürekten 

lf ~er işliyordu. yanar, ağlarım evlat.. yanarım. Ney-
arn hart hart ... Dışler gıcırdıyor, lse, seni de üzmiyeyim. 

>fltııu ıştıın, bardak bardak kan içi- Aradan birkaç gün geçti. Bir gün 
~~rn. Kendimden geçmişim.Ayıl- taburdan izin alarak Edimeye git-
~ v:m.:~ Yüz~aşının~ ya~ınday~ itim .. ilk işim Zehranın tasvirini (re
'q. 't dıgım em1r meger ısabe1.Jı sim) çıkartmak oldu. Gittim, zor be-

l t~btır da b~. dakika sonra sün- la bir adam buldum .. üç tane çektir
l\cı ~akttr.rnış. Yuzbaşırn., son nefe- dim. Sonra dediği mektebe gittim .. 
: laşmıştı. Beni yanına çağır- oranın müdürü tıknaz, yiğit bir kı-
' ç zandı. Yi.izbaşmın mektubunu \'er-

tıırıı .. :\>uş, dedi, ben artık ölüyo - dim .. okudu, gözleri dolu dolu oldu .. 
~ chra sana emanet. Onu, E - _ Peki çavuş, dedi .. yalnız burası 

)~ :te ~ bir öksüz mektebi var, ora- yeni açıldı .. kızlar için değil amma 
~~tu~ eştir. Sıhhiyelerden birisine /ne yapalım, mutlaka alma klfizımw. 
l ~ l'l\;; :azdırdım. Onu da o mekte- Zaten benim de kız evladım yok, 

"dUJ:ii 
t ' fltılaa ne ver. Bir de resim çek- dedi.. sonra Zebraya baktı : cSen 
t~ı ~ ın mı arslanım.. dedi. Zeh- benim kızım olut· musun?:. dedi.. 

ftıı;İtıi saçlarından öperken son okşadı, sevdi.. yaramazı kim görse 
ll~lli de VerdL. böyle severdi. Sonra çekmeceden 

<ığlattın komutan.. suçumu büyük bir defter çıkardı.. cNüfus 

- Leyla hanım, dedi.. sınıfa yeni 
bir talebe .. benim kızım Zehra .. de-

di. Öyle sevindim ki ... Artık Zehra 
da kitab okuyacaktı, demek. Müdür 

,sı ı sarıldı. Ağlam1ya başladı. Ben na tekrar sızarken o sırada kapı açıl- ,resı ıse u " • • 

1 
de kendimi tutamadım.. ômrümde m1ş, başçavuş içeriye girmişti. Sesi tir .. Diğer taraftan Şu ketı Hnyrıye 
ilk defa, Zehradan ötürü, bir avrat titrek ve heyecanlıydı !.. ile Istanbul ve Beyo lu hava gazı 

d · · · k tlerı'nin de s:ıtın alınrak B<'le-yanın a ağladım be e\'lat... - Erat sıl· hbaşı yapıyor .. hazırlık ~ır e . . . 
En son, agvlamakt"n çocug~un uy- ba l d k t . . ? diyrye venlmcsı krırarlaştırılmı~tıı. " ş a ı omu anım .. emrınız ... . "b b 

kusu geldi. Onu mini mini karyola- Bırinci böli.ik komutnnı sür,atle Bu hususta 938 yılından ı~ı aren ıt 
sına yatu-dım .. son bir defa alnından ayağa kalktı : ş"rl·etlerle ~_m~Iara geç~lccek 'k ve 
öperek böliiğün yıldızından için içın, - Şimdi geliyorum .. böluğün ba- satın alma ışının Marta kadar 1 m-
hıçkıra hıçkıra ayrıldım. şında bulun .. dedi. Basçavuş, sert !ine çlışılac_ak_tı_r_. ------

Aradan aylar, yıllar geçti.. Balkan- -ında bulun .. dedi. Başçavuş, sert - 1:056 H.cri 
dan Çanakkaleye, Galiçyadan Bağ· bir selüm vererek odadan çıktı. Za
dada, sınırdan sınıra doiaştım. Zeh- \'allı sakat çavuş, anlattığı savaş hi
ranın izini kaybettim. Sakat olup kayc>lcrile komutanı uykusuz bırak

Şcvva1 

,5 

-
1353 Ru nt 

1 
B. Ktınun l 

s ) 

-
kısaca onları anlattı. Sonra gelin gi- terhis edildiğim zaman onu bir ta- tığına üzülmüş, büyük bir suç i~le
bi süslü avratla odndan çıktık. nıdıkla sordurdum. Fakat orası da- miş gibi boynunu bükerken gözleri 

ğılmış, onu başka bir yere yollamı~- dolgunlaştı. 

Yıl 1937,Ay 12, Gull 352,K.asım41 

i& B. Kanun:Cumartesi 

Bana, mektebi, sınıfları gezdirdi.. 
hiç te yorulmadan mubarek kadın 
bir şeyler anlattı .. anlattı. Sanki ben 
muhettişmişim gibi geldi bana .. süs
lü süslü sınıfları, sıraları görünce 

il - Suçumu bağışla evlôdım .. seni ar ... 

1 

fşte komutan, ortanca kızı çağır· de uykusuz bıraktım. Tanrı yardım-
cın olsun, dedi ... Gl·nç sübay, buyuk 

dıkça hala onu anar, yüzbaşıyı yü
bir gönül dolgunluğile ihtiyann o

rcğim sızlaya sızlaya hatırlarım .. 
muzuna ellerini koydu : 

rubaları bir tarafa koyup, sakalı bı- Kim bilir Zehra şimdi nerededir .. 
- Komutanların uykusu zafer be· 

yığı kestiri p talebe olasım geldi. J Belki büyümü~, çoluk çocuğa bile şiğindedir .. yas çekme baba.. dedi. 
Artık Zehracıktan ı:ıyrılacaktık. Ken- karışmıştır. Tanrıdan diledim ki o- Sonra yalvaran ve titreyen bir sesle 
dimi tutmasam çocuk gibi ağlaya - nu hiç olmazsa ölmeden bir defa da- ilave etti : 

Vakiti ar 

Güneı 

Ôğlo 
liuuJi 
Akş:ı ıa 

Yatsı 

lınsak 

caktım . !çime öyle bir gariblik çök- j1ıa görsem ve sonra ölseydim. / - Bu gece benim en gizli dertleri-ı 
iü ki, orada fazla duramadım. Zeh- , Başçavuş berin bir nefes alarak 

1
mi tazeledın. Zehra benim nişanlım

rayı tam saçlarından öpecektim.. sustu. Bir hıçkırık. Birinci bölük ko- .l dı .. fakat sonu karanlık geçti baba.. 1 
ynvrucu!· anlamış gibi boynuma sıkı mutanının boğazını yakarak bağrı- 1 (Devamı var) -

1 

1 

Vasati Eza ol 
1 

$8. ~. "~/ 
• 

7 20 2 38 

12 11 7 28 1 

14 30 9 48 ' 
1 

16 42 u J) 
ı 

1 

18 21 ı 39 1 

5 33 12 51 l 
·- -- ı 

-
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Fil is • 
1 

• 
1 a 

Cetelere 
' dınları 

ka-karşı Yahudi 
silahlandılar .. 

lngilterede yetişen yeni 
dans san' atkarları 

Filistin işlerinde ingilterenin tuttuğu yol ne? 
Kudüsten yazılıyor: - Filistin me

selesinde bir yenilik var mı? Diye 
bir şey soracak olan bulunursa her 

halde bu yenilik sık sık vuk ubulan 
silah ve bomba vak'alarınm tekrar
lanması suretiled ir; denebilir. Ya
ni her gün bir tarafta vak'a oluyor 
ve vukuatsız gün geçmiyor. Maama

fih geçen yaz aylarının hadislerile 
şimdikiler mukayese edilir::e her 
halde yazın burada çok şeyler ol -
duğu unutulmıyacaktır. Bir zaman 
kendisinden bahsedilen miifti, şimdi 

artık Filistin hududu haricinde, Su
dyede bulunuyor. Müslüman evka-

fının idaresi için 2 İngiliz ile 1 müs
Jümandan mürekkeb olan heyet ev
kaf memurları arasında eski müfti-

ye taraitar olanları ayırarak bun • 
]arı işden çıkarmağa hazırlanıyordu. 

Bu iş bayram ertesiye bırakıldı; de
niyordu. 

kalanan olursa divanı harblere veri
liyor. Tahrikata merkez olarak en 
ziyade K udüs şehri sayıldığı için 
burada gece sokağa çıkmak yasağı 
devam etmektedir. F ilist inin her ta
rafında bugün İngiliz kıtaatı göriil
mektedir. İngiliz askerleri eskiden 
de vardı. Fakat son aylarda mikclar
ları arttırılmıştır. 

Çetelerin tecavüzleri en ziyade 
Yafa civarında olmaktadır. Onun i
çin Yafa taraflarında otomobillerle 
ve otobüslerle bir yerden bir yere gi
denlerin yanında mitralyozlu İngi
liz kamyonları da beraber bulunu
yor. 

Kudüste cami kapılannm başfarı 
çelik miğferli İngiliz askerleri tara
fından beklenerek içeriye kimsenin 
sokulmadığı günler de olmuştur. Fi
listinde bir taraftan bu karışıklık 
vukuatı, türlü türlü yasaklar, silah 
ve bomba sözleri duyulur, işitilir -
ken diğer taraftan da mesela cÖlü-

. İngilt;r~d.e ~ans mektebleri de meğer diğer mektebler gibi ~~ ~ 
ıdarcye tiibı mıış. Dans mektebi nerede, sıkı inzibat nerede? Gıb• 
sual hatıra gelir. Fakat hakikatte dans talebesi geceli mekteblerif. 
erken y~tar, çok erken kalkar, t alimlerle saatlerce uğraşır, dersleriJlİ ~ 
parlar hıç boş durmazlarmış. Şimdi yılbaşı geliyor diye İngiliz d 
mekteblerinde de faaliyetin pek artmış olduğu Londra gazetelerıııd 
öğreniliyor. 

.. Mesela şu resim yetişmiş dans san'atkfırların°ı yepyeni bir kıyııfet 
gostermektcdir. f 

uıııı ı ı ı ıııınmnnnııı ıııı ıııı ı ı ıı ıııımınııuuııı111111111 111 1 11 1111 11111 111 11111 :1111 111 1 1111111 1 11111111ııııııııııı ııııııııııııı ı ııı11 1 ıııı11t1•1''1/ 
.. ~ BugUn TÜRK Sinemasında ~ .. Evkaftaki memurların değil, hu

duddan girip çıkanların Filistin top
rağında vukuat çıkardıkları nazarı 

dıkkate alınırsa Filistindeki İngiliz 

Y ahudl şehrinde Kam yon ve otobüsler ı İki büyük film birden 
aylarda vazıyet pek gerginleştiği müdaafa için kadınlı erkekli terti - / 
zamanlar bu ziraat sahasına çetler bat yaptıklarını söylüyorlar. Filistin 

idaresinin Suriye hükumetile konu- tarafından çok defa hücumlar edil- ı· ··d·· ·· d ~ Ad k 
k h d dl dikk d·ı . . po ıs mu uru egişti, fevkala e o- 1 

şara u u ara ··at e ı mesı ı- di. Oradaki yahudilerin kendilerini miser değişti. Ellerinde silfı.hile ya- 1 
çin tekrar müracaat ettiğinin scbe-

,,,. .......... ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,, •• ""' uıııııııııııııttttıuıııırıııııırn r ıııııııııııııııııııu ıı ııııurııtı ıııuııtıı ıııııuııı ııııu ııı ı ı ıı ııııııııııııı• 

bi anlaşılır. Filistinin bugün bir çok ı 

noktalan hala yeni vak'alara sahne Belçika Krah Alman Kralının kardeşi mi? . 
olacak' diye endişe edilen yerlerdir. 
Yahudilere sorulursa her vakit tcca-

vüze uğradıklarını söyliyerek ken
dilerini müdafaa için tertibat alma
ğa mecbur kaldıklarını iddia ediyor
lar. Eli silfıhlı, bombalı ve atacağını 

attıktan, vuracağım vurduktan son
ra çabucak kaçıp gitmeği de bilen 
çetelere karsı yahudilerin aldıkları 

tertibat vardır. 
Bu müdafna tertibatına yahudi 

kadınlarının da iştirak ederek va

zjfe kabul ettikleri anlaşılıyor. Baş
tan ayağa kadar silahlı yahudi ka
dınları görülmektedir ki bunlar Fi
Iistinde yahudilcri çiftçilikle meş-

gul oldukları yerlerde çetelere kar
şı müdafna için hazırlanmaktadır. 
Mesela Kudüs ile Beytüllıhem ara-

--~·-----

Kral eski hatıraya sadıktır. Kardeşinin ev
lenmesi rivayeti doğru çıkmıştır. 

İngilterenin en eski asilzade hane· 

danına mensub olan Ledi An Ka • 
vcndiş'in Belçika kralına varacağı 

söylendi . .Halbuki kral iki sene ev -

vel feci bir kaza neticesinde kaybet
tiği kraliçenin hatırasını hala unut
madığını söyledi. O halde, dediler, 

kralın kardeşi Londraya bu asil İn
giliz kızını almnsa geldi. 

Günlerce İngiliz ve Avrupa gaze
telerini meşgul eden bu rivayetle -

rin şimdi Ledi an Kavendiş'in (re -

simde ortada) sözlerile asılsız oldu
ğu anlaşılıyor. Ledi an kısaca: 

Sil~h lı bi r Yohuaı kaaı n ı 

deniz> in sahillerine biriken kaJın 
' 

erkek yahudilerin tuzlu suya B!rciik-

lerf, ılık Filistin ikliminde herke::: in 

kendine gö;e bir eğlence aradığı da 
göze ç:.ırpmıyor değildir, 

• 
Yahudilere atı lan 

bomba 

1 - ASRI İŞ ADAMI ~ 2 - B E K A R E T 
R AIMU ve LUCIEN BARR

OUX ve EDWIG FEUILLS. 

en güzel fil mleri. .. 

Muvaffakiyetleri n muvaffalci

yeti .. : Baş rolde : LIL DA· 

GOVER • SAEINE PETERS 
. .......... ;-. ~-.·_ 
'lt.· - .. '. 

Herkesin görma~I llzımgelen bir. film: 

ÇALI KUŞU 
HE.NRY BA TAILLE.'ın meşhur romanı ve 

1 HUGUETTF. DUFLOS • JEAN PIE~RE AUMONT'un 
emsalsiz temsill er i. Muhteşem bir f!lm. Ebedi ve ihtiraslı bir meVZLI· 

ilaveten : PARAMOUNT JURNAL. Fra~mı- ILa\va Futbol ın ıcı 

l~ı-:a'a Bugün S A R A Y sinemasında 
2 bUyUk film birden, istifade ediniz : , 

SESSUE HAY AKA \YJ A Hakikatler filrni .•. Gizli ihtira
518 

-
Şnr k ve G·ı rp arasında bir aşk üzer indeki açılan perde.··· 

sında yahudilerin geniş bir ziraat 

sahası vardır. Burada yahudileri 
toprağa alıştırmak diğeı· t erakkiya- Belçika kralile biraderinin geçen

ta göre çiftçilik ettirmek üzere bir lcrde Londraya gelmesi hükümdar 

;ok paralar sar!edilerek tesisat ya- aileleri arasındaki münasebata la -

pıJmıştır. Fakat arablarla yahudile- kayd kalmıyan gazetelere sermaye 

rin arası açıldıktanberi hele şu son 1 olmuştur. 

- Çok müteessirim. Artık hiç bir 
şey söyliyemern.> Diyor. 

Amerikanın harici 
ticareti 

Kudüs (Hususi) - Üç yahucli mc· 

mur hükumet dairesine gelirken sa

bahleyin bir arab tarafından üst -

müna7.aasıoı tasvir eden CEZAYİR 

JAPON BATAKHANELERi 
G Ü L Ü JEAN GABiN ve MlREII..Lf. 

• 

Nevyork (Hususi) - Amerikanın lerine bir bomba atılmıştır. Lakin 

son bir senelik harici ticareti hakkın- bomba patlamamış, bombayı atan 
. arab da tutulamamı~tır. 

. ..., - da neşredılen resmi bir istastistiğe - ·-----

Bugün (İPEK) Sınemasında 
MÜDHIŞ ve MUAZZAM BiR FiLM BAŞLADI, BAŞTAN AŞAG! 

OLDUGU RENKLERDE 

KAN DAVASI 

nazaran geçen senekinden bu sene 

ll8 milyon dolar bir fazlalık vardır. 

Bundan başka şayanı dikkat olan ci-

l het Uzak Şarktaki muharebeden A

l merikanın oraya olan ıhracatı mü -
teessir olmamıştır. 

Batan vapur 
Bat rollerde • ~iL ViA Si DN EY Kahire (Hu"u~i) - Kartignon is-

Fransızca sözlü FRED MAC MURRA Y HENRY FONDA minde bir İngiliz vapuru sakatala -
AŞK-KIN • IATIRAS ve iNTiKAM ŞAHESERi KÜÇÜK. BÜYÜK narak Bahriahmerde batmıştır. Bir 

il HERKESiN GÖRMESi L.Ô.ZIMGELEM BiR FILtı.I _I İtalyan vapuru tayfaları kurtarmış-

~ .. ~======================:::lJ ıtır. 
Polis romanı N o . t 3 ~ - Bir gün sizi gbrmcği mi? Vtide-

Papehk ile 
Yugoslavya 
Bclgrad (Hususi) - Papalık ile 

Yugosla\'\ a arasında akdedilen an
la ma uwrınt' yazın Yugoslavyada 
ortodokos kilisesi ml'nsublan tara -
fından bir takım hadiseler çıkarıl • 
lmıstı. Belgrad - Vatigan anlaşması 
bozulmamış ise de ortoc.lokos kilise
si ıle katolik hırvatlar arasındaki 

gerginlik devam etmcktcdır. B:ış\·e

kil Stoyadinoviç Romayı ziyareti es · 
nasında papa tarafından kabil edil· 

, mi ve bu mesele görüşiilmüştür . 

1 - Bir kaç haftadır. 

BALIN Güzel ve zengin 
filminde tarafından büyük filıfl 

Komple sea"lc: lar : 2 - 5 ve 8 de 

MARLE N E ~ 

~ DIETRICH 'in 
f.'l biiyiik, en müşfik ve f"n ilı t i ra~lı filmi 

KI Z IL iZDiVAÇ 
Fran-;ızca süılü şaheseri önümüzdeki Paıartesı akş ıınından itıb ırt: 11 

SAKARYA Sinemasında 
l a~lıyacak \C evvelki f ı lııılcrin fevkinde bir muvaffakiyet 

kazaıı:-ıcak tı r. Bile tler evvelden a lı n~bilir. •> Tele f on : 41341 ~ ~ 
- 4 -

NU KiM Öl 
• diyorum. 

DO ? - Bana kendinizi te\·di edeceği
• nizi de vadediyor musunuz? 

- Bugün gelecej!inizi biliyor muy
du?. 

İLK ÇARPIŞMA 

- O halde gidelim, dedi ve ne o

lursa olsun, biran korkmayınız. Ya
nınızda ben varım. 

durdular. sonra, genç kız: 

- Haydi. dedi, gidelim. 
1 

Rnul kapıyı açıp sokağa çı~tı· . 

- Evet. 
Y azan: Moris Löblan Na k lede n : f a li Şimdilik ~ey. Yardım edebilir 

- Kendini topla .. Antonın .. Evet, 
Antonin .. Bu isimi daha hoşuma gi· 

dı) oı. Egcr iri Pol için Sarı Klanl i

sen, benim için vilayetten yeni in
mış küçük Antonin olarak kalmanı 

is tivorum. Bilsen seni böyle ne ka
dar tercih ediyorum. Fakat ağlama, 

herşey hallolour. İri Pol senin peşi
ni bırakmıyor değil mi? Seni arıyor 

değil mi? Korkuyorsun değil mi" 

Korkma .. Yanında ben varım .. Yal-

nız, bana biraz izahat ver .. 
Kız mırıldandı: 

j -- Sana ö~ le geliyor ki, seni mu
hafaza edebilirim değil mi? Fakat 
bunun için bana anlatmalısın ki.. 

nasıl İri Po1 ıle tanıştın? Burıwa 
nıçin geldin? Niçin bu .:otoğrafiiE'l·i 

aldın? 

- Rica ederim, sormayınız .. Şim-
1 di ı;ormayınız, bir gün dbet size an
latmm. 

- Fakat derhal söylemelisin! Bir 
gun, bazan bir saat geç kalmak ... 

Lüpen, kızın ellerini okşamakta 

devam edivordu. Genç kız farkında 

İzahat verecek bir şey yok .. Anla- değildi. Fakat eJinj yanan dudak1a-
tamam.. rile öptüğünü ve kolundan yukarı 

- Beni tanımıyorsun, fakat bana doğru uzattığını. g~rünce öyle bir 

itimad ediyorsun değil mi? İtiraf bakışla yalvardı ki, Raul ısrar etme
et... di ve artık ona .sen• diye hitabdan 

- Belki sebebini bilmiyorum am- vazgeçerek: 
m a .. Bana öyle geliyor ki.. - Vaded iniz ki, ded i.. 

miyim? 
- Evet, evet.. Benimle beraber 

geliniz. 
- - Bir şey mi var? Bir şeyden mi 

korkuyorsunuz? 

Lüpen onun titrediğini hissedi -
vordu. Gene kız boğuk bir sesle: 

- Bu akşam , dedi, beni takib el-

tıkleıini hissettim. 
- Polıs ını? 

- Havu·. 
- Kim? 

- İri Fol.. ve arkadaşları. 
Bu ismi yavructık dehşetle söy -

lüyordu. 

- Emin misiniz? 
- Hayır, fnkat onu tanır gibi ol-

dum .. Başlıca mua\'ini olan arap dn 
beraberdi. 

- İ ri Pol'ü ne zamandır görm"di

J n iz? 

- IIayır. 

- O haide nereden sizi gördü? 

1 
- O da bu e\•in etrafında dolaşı-

yor. 

- Yani Marki'nin? Ve ı;izinle ay
ni maksad için? 

- Bilmiyorum .. . Bir defa, onun 

kanına susamış olduğunu söylemi ~

ti. 

- Niçin? 
- Bılmiyorum. 

- Adamlarını tanır mı5ınız ~ 

- Yalnız Arab'ı. 

- Nerede bulu şuyorlar? 

mini de duymuştum. 

~ - Hatırlıyor musunuz? 

1 Lüpcn daha fazla sormadı. O gi.in, 

1 geryç kızın daha fazla cevab vermi· 

yc<"Pğini 3nlamı ştı . 

Raul her şeyin yerli yerinde olup 

olmadığını tetkik etti. Sonra elek

triği söndürerek, Antoni'nin elin -

den tuttu, kapıdan çıkıp merdiven
leri indiler. 

Lüpen biran evvel sokağa çıkmak 

ıstiyor, genç kızın aldatmış olmasın
ı dan korkuyordu. Zira, onu müda
faa etmeyi şiddetle istiyoı·du. Fakat 

tuttuğu el o kadar soğuktu ki, dur-
1 du, iki avucuna alıp ısıttı. 

- Eğer. dedi, beni biraz daha iyi 
tanımış olsaydınız, benim yanımda 

mayınız. Eliniz ısındığı zaman, ne 
kadar sakin ve miisterih olduğunu

zu göreceksiniz. 
Böylece, bir müddet, kıpırdama

ı dan ve ellen biribirlerine kenetli 

Sisli bir geceydi. Aydınlıklar. ' 
geler içinde eriyordu. Bu santtc 

11 
ı 

1 len, geçen pek azdı. Fakat d~r b ı 
1 Raul, . karşıdan iki gölgenin geçıP 

1
1; 

otomobilın yanında bekliyrJ1 1 • 
başka gölgenin yanına· yaklaştı1' 
rını gördü. e 
j Biran, genç kadını aksi istiJdııı~~ 
götürmek istedi. Fakat sonrB eÇ, 

geçti. Bu fırsat her zaman ele g ,,'· 
mczd. Esasen gölgeler derhRl ~ 1' ! 
m1şlar, onları muhasara edece 
~ekilde ilerliyorlardı. tırıt:Y 

Yeniden korkmıya başJıyan 

- Evet. 
- Çok iyi, anlaşırız. 

111111 
boylı.ı o 

- Korkm uyor musunuz? ...,,:ı111 
korJcıı · 

- Eğer haykırmazsanız ) 
(Devamı ı·ar 



e 
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l'.fiY ATROI 
Şehir Tiyatrosunda : 
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lngi terede 
Müthiş bir kaza 

Almanya ve 
Çin işleri 

Londra (Hususi) - İngilteredc Bcrlin (Hususi) - Japonya hü • 
915 senesindenberi misli görülme- kfımeti artık Çin işlerini müzakere 
miş bir şimendüfer kazası olmuştur. etmc:k lfızım gelince Çan-Kay-Şek 
Bu kaza her tarafta derin bir tees- ile konuşamıyacağını bildirmiştir. 

Bir varmış, bir yokmuş .. evvel za- r ) sür uyandırmıştır. Kanunuevvelin Fakat Almanya Hükumeti bu fikir-
~an içinde altın Kaan isimli bir Çin Y A Z A N 10 nuncu günü akşamı saat 16 da 

1
de olmayıp müzakere için Çinde 

1rrıparatorunun uğrunda yüzlerce N LJ s R E T s A f A Kastelkari'de vukubulan bu kaza - Çan-Kay-Şek'i salahiyettar bar baş 
gencin seve seve kendini ölüme at- nın verilen tafsilatına göre Oyim - kumandan olarak tanımaktadır. A-
tığı çok giizel bir kızı varmış .. Pren- C O Ş K U N borg sürat katarı saatte 90 kilometre radaki ittifaka rağmen Japon ve Al-
Sl's Turandot derlermiş adına.. =================ıhızla giderken başka bir hatta geç- man noktai nazarları değişmiştir. 

Her güzelin bir kusuru var ya e- 1 Her seyircinin merak ettiği perde mesi için önünde durmakta olan _ -·------. 
f~ndi~, ile bu hasna, müstesna, çe- arkasını, dekor kuruluşunu, projek- diğer bir trenin arka vagonlarına A Cmanyada çok 
kık gozlü, elmacık kcmikeri çıkık Çir. siyonln dekor tecessümünü gördük. çarpmıştır. Duran turenin arka va -
dı1her1• d rk kl ı .., k 1 gonları parça parça olmus, sürat ka- çocuklular e . e ere ve ev enmege Bir e ime ile teknik ve mizansen • 
karşı garib bir nefret taşırmış. fevkaJadeydi. tarının da ön tarafındaki arabalar Berlin (Hususi) - Almanyada 
Hoş, kadınların garib olmıyan hal- Artistler beraber okudukları par- biribiri üstüne binmiştir. 1lk tahki· çok çocuklu ailelerin büyük bir teş-

1~i, düşünceleri yoktur ya! .. Ne ise çayı da lütfedip ezberlemiş olsalar- 'katta bulunan öliileriıı mikdarı 34, jkilfıt vardır. Hükumet bu teşkilata 
hız masalımıza gelelim.. dı, biribirlerinin ağzına bakıp yenl ~arnlılaı· 92 idi. ıgı:-; de olan kazada önümüzdeki seneler zarfında t asfi-

l<ız ·· 1 d" d · k B Iskoçy:ı'nın cenubunda olmuş 223 ki-guze , unya a eşı yo . a- i15hiye başl amış, eski devrin talebe 
bası da A h'k' şı ö!mü<=tür. syanın yarısına a ım, an· naınzedleri gibi acemi, acemi mırıl- :.-
lı, şanlı bir imparator. Bö~·le yagvlı Bu seferki kaza esnasında yol kar-
k .; danmasalardı başka tesbit edecek 1 .. .. 1 .. b 1 d K 
apıya kim damad olmak istemez. k d b 1 k k a ortu u u unuyor u. aza yerin-

A usur a u amıyaca tı . d ··ı-ı . hl k 
4"\SYanın dört bir köşesinden kızı al. G ı b Alt K 1.. • e o ıı erı ve mecru arı arın al-a ı , ın aan ro undc mana- k . · k v 
k sız, mu a aga ı a at arı uladeydı. 

ye etmeğe karar vermiştir. Bundan 
sonra takib edilen maksad yalnız çok 
çocuk dünyaya getirmek değil, dün
yaya getirilen çocukların vücudce 
ve akılca sağlam olmalarıdır. Teş -
k%t buna göre tasfiye edilecektir. tr:ıak için fıdeta talıblerden mürek _ .. b 1• - 1 f k h 'k • 1 tından çıkarma ıçın ço. ugraşma-

l'b bir hicret ba<=lıyor Çine.. 1 s· b Ik' d b" l b - ğa mecbur kalınmıştır. ~ • ız e ı e oy e urnu agzını tek- __ _ 
Fakat dedim ya. güzelliğine mağ- zib esen bir hüküm duymadınız. Ga- f Yugoslavyada 

rur. hiç bir erkeğin tahakkümü al- lib'in pozisyonları, mimikleri, bu Frankonun spanyasında 
tına girmeği onuruna yediremiyen tarz tiyatronun şartlarından olma - Pads (Hususi) - İspanyada Fran- Katolik papası 
Sevimli prensesimiz bir türlü evlen- y b' 1 B l ı (IJ i) Z - b b sına ragmen ıraz mübalfığalıydt. konun eline geçirdiği yerlerde buğ-

1 
e grac -ıtısus - agre aş pa-

tr:ıek istemiyor. Bunun kaşı var, be- Fakat bu mübalağa içinde emsalsiz u,\y ihtiyacı gittikce artmJktadır. pım Anton Boer seksen bir yaşında 
l'ikinin burnunun altında agyzı var, · "bd" ld ~ h ld · ı .. t" ll tl 
el bir tıp ı a etti. Jest ve mı- Dorgos'dnn gelen haberlere göre o ugu a e o muş ur. ır\'a aruı 
lğc'rinin gözü var, diye herkese bir • 

k mik itibarile bütün aktörler fazla Franko blitiin banblımı müracant ba~ papası olan bu katolik bir ruha-
usur buluyor .. mübalğalıydılar. Bilhassa Avni.. etmiştir. Bunun üzerine bankalar ta· ni reis yirmi üç scnedcnberi bu ki-
Maksad evlenmemek.. Turandot rolünii yapan Perih:ııı rafmdan 250 milyon peçetahk bir lisenin başında olup katoliklerle or-
Oiur mu '.'a!.. Altın Kaan saltana- Ak .. ı · 

•
1 ''a ıa yuz erce gencin uğrunda ka- kredi açılmıştır. Bu para ile buğday todokosların arasını bulmak için 

ta kimi iştirak ettirecek·, veliahd da 

TABİATA DÖNÜŞ 

'. ·ahşi ve tabiatte geçen had isele
ri filme almak modası gittikce artı

l yor. Tarzan geliyor, T:ırzan kaçıyor, 

diye tarzanın seksen türlil filmini 
gördük, hatta geçenlerde bir de Di
şi Tnrzan gördük. Yok. fasını seve seve \•ereceği kadar ca - tedarik edilmcğe çalışılacaktır. çok kitablar yazmıştı. 

Israr karşısında Turandot: :~~ ;%~k:V~~~:~u~1!~~~! ~~;a~is~~~ 1. , =z======

1
=

8
A=================-==== 

-- Beni istiyenlere bilmece söy - ha sahneye hakim bulduk. 
1

1 

1 n S a n a S a 1 h 
liyecegı-'m. Kim bilirse ona va!'aca-

N e~~e, S<!mi, Neşet, Said, Emin 1--------------------------

Biribirine uyan iki insanın tabii 
şekilde güzelliklerini hiç sıkılmadan 
bize gösteren bu filmleri beğenme -
mek kabil mi? Şimdi de C'Adaların 

gıro. Fakat bilemiyen kafasını kes ~ Belli rollerini mükemmelen yaşat- yap 1 • ı n 1 y ~ 1 \1 r 
lirrrıeğe rnzı olmalıdır, diyor. tılar. Bunlara Reşid Baranı da ila\•e 1 .ı 9 ~ lJ ' 

Bundan sonra saravın mevdamn- etmek lfızım. Yalnız biraz daha se - 1 ~---------------------...;;;. __ _ 

Şarkısı. isminde bir film çevriliyor. 
\ Burada kadını da erkeği de yarı bel· 

da mızraklar üzerin~ asıl~ış sıra sini her zamankinden değişik olarak, Ad '' ld •• ki t ht k 
sıra kelleler görüyoruz. Asyanın bilhassa tonunu iyi kullanarak çı • l a m o urme f~ a a uru su 
kıyısından, bucag-ından kalkıp dün- -karsaydı. • 

den yukarısı tamamile çıplak göre-

k ceğiz. Bu sndece iki insana münha. ez m e sır kalmıyacak bu filmdeki bütün 

(' Ertuğnıl 'hı sin'i bize er zaman • • ~ a giizelini almağa gelenler, bilme- 1\ h h ı d f k k ' 
~:: ,::::::~:17;;e~aydi Allah selô- ~~~~~:~n!~7;~a;ea ;~;~1!~ıa~;:s~~~:n I ar a S 1 n a 0 n Un 1ç1 n ar y 0 m U ş e 

figüran1arı da çıplak bulacağız. Baş 
artistlerden figüranlara kadar bü -
tün eşhasın vücudu seçilerek alın

mıtştır. Bakalım bu filmi İstanbul-
Yüzlerce genç bu ug-urda kahsmı k .. 

teknik tekamülünü canlı olara gos- 1 A k d h 
300 Vl'riyor. Nihayet Halef isi~li hir d~ • d f 

ı terdiği için, bil.tün san'atk.a.rları. .a 1 r a aşının em rangını ıkanlı onun resmini görer<>k asık ~ bu bambaşka Janra çok guzel ıntı-
0.1uvor. Aşık olmak kolay amma. im- b 'k t k 

da görmek nasib olacak mı?. 

T eşrinisaninin ( 27 ) 
sinden KanLJn uevvelin 

(3)ne kadar 

t ba. k ettiklerinden dolayı te rı e mc 1 h d •• 1 d • • • • ıhan çetin .. 
Malum ·a aşıkların gözii dünyayı bır borçtt~.USRET SAFA COŞKUN Ç_ a11mış em e 0 ıırup 

goı rrıez. Bu genç de öyle oluyor. Tıı-

;~~~:~ .;~:~i~: ~=~~~ ~~~~=: [(;·;,·:~~;;................................ 1 ma.hzene atmış 
diyor, dclikanlıcağız! 1 Bu müddetlere doğum tarihi isa

bet eden kimseler pek alışkan olup 
cemiyetlerde herkesin takdirini ka
zanırlar. Bunlar •pek şen olup, bir 
çok kimselerin aradığı en iyi ve en 
temiz kalbli insan şahsiyetini kendi 
benliklerinde mündemi~ kılan kim
selerdir. 

l<ızın sorduğu üç bilmeceyi bir Çocukların 
dtıkikada buluveriyor. Bulunca ela 

tabii bayan Turnndotda şafak atıyor. Himayesi! 
1"akat kadın inadı ve gururu ... Mağ-

Fransız zabıtasını ve gazetelerini 
meşgul eden katıl Alman Vaydeman
ın yakalandıktan sonra neler anlat
tığı dünkü .SON TELGRAF~ da 

lubiyeti kolay kolay kabul eder mi - -·-
hiç?., Sıhhat va içtim ai w.ua· 

tafsilalilc yazılmıştı. Bugün de de
vamını ve yeni haberleri dercedi -

- Siz de bana bir bilmece sorun venet vekAleti bunlar1 
diye şart koşuyor. Eğer haUedemez- himaye edecek ! .. 
Sem sizin olurum. Muhtelif şehirlerimizde bu1unan 
Delikanlı razı oluyor. Sorduğu bil- kimsesiz çocukların mikdar ve aded

llıt.'ee de kendidir. Kız bir türlü bil- lcri hakkında, bunların vaziyetleri 
İl'll'ceyi halledemiyor, fakat bu zorlu ile yakından meşgul olmayı karar -
tısıka da abay ıyakmıştır. laştır;n Sıhhat ve İçtimai Muavc-

Sarnyında esir bulunan Se- net Vekaleti tarafından vi1ayetler
l'tı<'rkand Prenı;csi. Adelma, beş den izahat ve m::ıl\ımat is!enmistir. 
~c ne evvel aşık olduğu bu deli- 6 yaşından biiyük ve 12 yaşından 
«~unın ismini öğrenip Turancfot'a küçük kimsesiz çocukların, mahalli 

\cıtışt' . p . . el k 
ınyor. rensesımız avayı a- 1 Beledıveler Vf' Maarif VPkfıleti ta-

:: nıyor amma, ask da ikisini biribi- ,rafından himave edilmeleri ıcab et
o~~l' kaza?clırmakta geç . kalmıyor. mekte ise de, Mııarıf Vekaleti, bu 
kc ar ermış muradına bız çıkalım kabil bütiin cocukları him.:ıye etmek 

ıevc>Une. üzere her h~ngi geniş bir te~kılatı 
••• b k olmadığından bunların a ımlarını 

t Sızım tulfıatın biraz daha d~rli Sıhhat \'e içtimai Munvcnet Veka-
0r>lusuna İtalvanlar commedia Jetinden istemıştir. 
~~ll'arte cliyorla~. Bizde Karagöz, Bu kabil çocukların adedleri. şim
(11 c•kfır, Kavuklu olduğu gibi onlar- diki vazivetlcri \'C di~er lazımgelen 
'l' cl,l Brigella Pantalona, Tartoly&, ,tafsilat Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

1 t.ıfolclin gibi tipler vardır. Bu şa- ıvcknll'line bildir<'cektir. Kendileri 
~ıslar Garb tulCıatının mümessili - himaye edilecektir. 

1
1.rll'r. Commcdia dell'artc bunları 
ıne alan bir tiyatro mektebidir. 1 h d 

tir'Bu rnekteb şö~•le icrayı lıibiyat e- spanya u udun· 
ı r Muharrir oyunun ana h:ıt- d e ki vak'a 
<l tın~ çizer. aktorler bu hu- Pcripniyan (Hususi) İspanya -

1 d ıçinde isledikleri gibi konuşur- jFransa hududunda İspanyollar ta -
k r Sehir Tjyatromuzun komedi rafından bir Fransız genci öldürül -

1 
.ll:tnda umumiyetle olduğu gıbi. müştii. Bir daha böy1e vak'afarın ö
l Trıini saydığımız dört şahıs İtal- nüne geçmek için İspanya tarafın _ 

c: ~n ~uht~lif v.ılayet~cı·ini t~msi~ daki nöbetçiler bir kaç yüz metre ge
Olctu tıplerdır. Bızde şıve taklıdlerı ı ri çekilmiştir. Öldürülen gencin ba
lar g~ ~ibi bunlar da mensub olduk- bnsı hem ihtiyardır, hem de iki göz-

1 Vılayetin lehcesile konuşurlar. .. .. 
Bu i · . k' .. t 1 1 C den mahrumdur. Bu olum her taraf-

ı şın en pış ·ın us acı o an ar- .. d 
cı Gozz· b ı· 1 . "lk d f l ta büyük bir teessur uyan ırmıştır. 

ı u ıp erı ı · e a sa ıneve • . . 
~1karrn t ~ Fransa hükumetı tahkıkat yaptırt -

ış ır. "h l a· l Çin . maktadır. Manmafı mesc e 1p o -
E: r r· .masalı, Turandot ışte bu zatın masi ollardan halledilecektir. 
tıit. 1~r. O zaman dahi böyle gar - Y • •• 
~(\ur ııave edilmeden seyredilemi - Ademı mudahale 
~"~bu piyesi, Şehir tiyatromuzun komitesi 
§;ttı r~tli rejisörü Ertuğrul Muhsin Londra (Hususi) _ İspanya işle-
l>t dıye kadar görmediğimiz bir 

dt> rile me~gul olan ademi müdahele ko-sahneye koydu. ıı 
... ınitesi toplonmış ve İspanya hükfı -

J:ı· 
ba/Yesi gülerek, eğlenerek hatta 
ıE>1: ehemmi •etsiz sayılan felsefe -
~ e t:ık1Iıp, düşünerek seyrettik. 
kbhrıe:rnizin teknik tekamülünü mü-

ede etmekle sevinç d uyduk. 

metile Frnnkodan gelen cevabları 

1 tetkik etmiştir. Her iki cevab da .ec

lnebi gönüllii lerin çt?kilmesi ic.;in mu
\'nfı k bir tarzda görüldüğünden ko
mite fa~d 'yı-t ine deva med<'cek tir . 

1 

1 yor uz: 
Bu sözler Almanyada nazarı dik

kati celbctmiştır. I'.Jiyedman'a cevab 
olarak Berlind·~ şöyle denmektedir: 
i >iyedman 908 doğumlu olduğuna 

göre henüz askcrlıge çağrılmamıştır. 
1Bu doğumlular sonra çağrılacaktır. 
Biı· de l>iyedman, hırsızlık gibi cü
rümlerle mahkum olmuş bir adam
dır. Böyle bir ndamın orduya kabul 
edılmesi caiz görülmemekteclir. O -
nun için kendisinin askere alınması 
zaten çok şüpheli bulnuyordu. Bun
dan dolayı Fransaya gitmesindeki 
asıl scbeb askerlikten kurtulmak is
temesi olduğuna dair iddiası doğru 
görülmemektedir. 

Vaydman yaptığı cınayetleri yaza· 
rak itiraf ederken eski :ırkadaşı E!'iÇ 
Fromcd nasıl oldurdüğünii şöyle an
latmıştır: 

c.Froıner'i ense köküne bır kur -
şun sıkarak devirdim. Üzerinde 300 

1 frank olduğunu bana göstermişti. 
Bu parayı a1mak için ben de onu 

r<::atilln ıtK nırsızlı K yaptıgı 

16 yeşınaaki resmı 

Karllln Fran Krort'dakl bürosu 

vurdum. Sonra cesedi köşkün mah- diği zannediliyordu. Acaba bu adam 

Yalnız böyle kimselerin hayatta 
muvaffak olabilmeleri için serbest 
bir meslek int ihab etmeleri lazım -
dır. Bunlar çok müsrif olmakla be
raber fazla talili olduklarından çok 
kazanırlar. Böylelerinin gençlikle -
rinde zengin oldukları d:ı çok kere 
görülmüştür. Yalnız ellerine geçen 
parayı muhafaza etmek için güzel 
bir karı alarak bekarlığın müsrif ve 
yorucu hayatından evliliğin sakin vt 
mes'ud hayatına alışmaları icabet -
mektedir. -.,.., 

Robert T aylorun kar
şılaşması muhtemel 

olan tehlikeler 
1 zenıne attım.> Vaydman değil miydi? Leplond·un i Bundan ıki sene evvel ismi i~itil-
1 Vaydman bundan sonra şoför O:ür~kkebli k~lemini madma~~l .. şim- miyen bir artıst bugün yıldızlar a
ıcong'uyu da öldürerek otomobilini dı \ aydmaıı ıle beraber gorunce lrasında en cazib bir mevkie sahih 
aldığını itiraf etmiştir. Bu şoförün kalemini tanımıştır. Vaydmanı de- 1 bulunmaktadır. Bugün bir cok er • 
otomobili Vaydman'ın oturduğu ğil. k ki l 'b" ~ 1 c er onun saç arı gı ı sac arını 
köşkte bulunmuştur. Emlfık de1la1ı .. ~~Y~.man di~or ki: c~eb~ond'u ben tanzim etmekk. bir çokları onun el-
Lesobre'nin otomobili ile beraber ~ld~rd~m. Koşke ge!ı~dım, orada bisclerini ve bakışlarını taklid etmek 
Yalnız evvelce de söylendiği üzere o~durdum .. ~onra .~esedını ge~: k.:n- tedirlcr. Robert Taylor'un bu şöh _ 
bu otomobillerin levhaları numara- dı ?to~obılıne yukleterek Noyyı ye jretinden dolayı film kumpanvaları 
ları değiştirilmiş, başka boyaya bo- getırdım.> . .. kendisine mütemadiyen bir çok r_. 
yanmıştı. Sahte numaralarla bu oto- Fakat •alnız başına mı cesedı yuk- imler ç<'virtmektedırler Digt>r ta-
mobillere binerek daha başka cina- Jetmiş? Hayır. Vaydman'ın o sırada f b" k 

1 
k 

1 
d .1• 

1 ti d" · V d 'k' d d h d ra tan ır ço mem e et er e ı an-1ye er yapmağı uşünen ay man ı ı yar ımcısı a a var ı: . . . 
. . . . . . . larla artıstın şöhretinm artmasına 

zabıtaca ıstıcvab edıhrken pek çok Pradıyer ısınınde bır adam. Yanın~ ('l l . . l k 
. ve ı m erının tutulmasına ça ısma ·. 

!suallere maruz kalmış, bunların hep- da hır de genç ve kumral kadın var· 

isine cevab vermiş ve şayanı dikkat dır. 

olan cihet kendi üzerine bir çok cü- Vaydınan karanlık kalan bu cihe-
rümleri alarak .miithiş itiraflarda bu- ti itirafl:ırile izah ediyor: 

1 • 

lunmuştur. - lliıncı Leblond'a tiy:ıtro ışım 

Fakat burada bir şüphe uyanmış- teklif eden adam işte bu Pradiyer-
tır. dir. Yanında bir de kumral kadın 

İlancı L€plond'u bir tiyatro işi ile- ıvardır. Leblond'a giderek ona tiyat
ri sürerek aldattığını ve sonra öldür- 'ro işini teklif etti. 
düğünü söylemiş olan Vaydman Bu tiyatro !şi Vaydman'ın kur -
Leplond'un metresi madmazel d'Mon- muş olduğu hır tuzaktır. Leblond o
net ile yüzleştirildiği zaman netice raya düşmtiş ve nihayet o korkunç 
evvela polisin beklediği gibi çık - akibete uğramıştır. 
mamıştır. Madmazel Vaydman'ı ev- Bu erkekle k:ıdını evvela nasıl ta
'velce gördüğünü hi~ hatırlamamış, nımış ve onları kendi mel'un mak
onu tanımamıştır. Halbuk i bed baht sadına göre nasıl kullanmış? .. Vayd
ilancıya tiyatro işini teklif i\in gelen man b u ci heti de şöyle anlatmıştır: 
adamı mad mau•lin gördiiğü ve bil - (Devamı 6 ncı sa~·faJa) 

tadırlar Bu ilanların ve filmlerin 
kadınlar üzerindeki tesiri pek aşi -
kardır. Hatta Amerik:ıda Bomt>s a-
dnsındaki kadınlar artistin ismi söy
lenırkcn heyecandan soluksuz kalı· 
yorlarmış. 

Robert bir çok yerlerde cıu garib 
hadiselerle knrşılaşmaktadır: Biraz 
hava almak için sokağa çıktığı za -
man tanıdığı, tanımadığı bir çok ka
dınlar etrafını sarıyorlar ve bunlar 
bir hatıra olmak üzere ceketinin ar· 
ka kısmından birer parça kumaş ke
serek kaçmaktadırlar. Buna karsı 
artist çok tedbirli hareket etmek 
mecburiyetinde kalmakta velhasıl 

f l)~tJ.Jtn ı 6 ne: sag/t1mud~) 
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{Eski bir akşamcının detterınaenı 

1 .. nsan kasab 
Hala yaptık arını 
Yazıyor 

Robert T aylorum kar
şılaşması muhtemel 

olan tehlikeler 
(5 inci sagfaclan devam) ( 5 ı"nclıag/aaan clerıam l 

- Parise ilk geldiğim gün, istas- rahatının kaçtığını arkndaşlanna 
Osman Cemal Kavaılı yanda trenden iniyordum. Röger anlatmaktadır. Bundan başka bir Y zan : -

edilme g 
pab'lece "i • 

1 

ya
i a lar 

Yazan : Dr : T. A. Miçikoğlu 
Burası tekkedir 

bakanın gözü 
tekke.,. Hor 

olur kör 

Milyon isminde bir adzımla tanışı - çok kadınlar tarafından aldığı m~k
yordum. Onun ıc:rnrile Paris civa- tublarda kaçırılmak fikrinden b:lh
rmdnki sayfiyelerden birinde bir sedilmektedir. Bütün bu harici teh- Son Telgrnfın 25 - 11 - 937 tarihli (sm işcmiye başlar. Bir defa prostat 
köşk tutmağa karar veriyoruz. Bu likelerden başka Robert fazla çalış· nüshaSJnda, belsoğukluğunun iyi te- oldu mu, arkadan yumurtaları şişer. 
köşk iş görmek için maksada muva- ğ dzıvi edilmediği takdirde yapabile- !Bamı böyle hastal"r rnu··1 ... ca"t tc • h ından asabının bozulması yüzün- .. .. .. 
fıktı;. Bir ay geçmişti. Ben Amerika- de kırışıklar hasıl olması ihtimali de ceği büyük ihtilatıardan bahsedece- ınişlC'rdir. Bu yazdıklarımın hepsi Ü· 

- Demin burada kendi kendinize yaptı; sonra geldi arkadaşının yanı- Jı d<ınsöz Joan Koven ile görtism:v~ daima mevcuddur. ğimizi yazmıştık; bugün sırası ile zerledinde iken geçen nüshada vaz· 
dertleşirken Zeyrekli Aziz Bey ba- na çöker çökmez pzıçacı damından haslndım. f:I.k defa kendisine Şzın - mütalea edelim. dığım gibi el'an kökçülere devam 
banın halinden de bzıhsetrniştiniz. kelp düşer gibi birdenbire gzızele zelizede rastgelmiştim. Benim tuttu- V' Hastalığın mikrobu gonokoklar, dn· <'derler. Tabiidir ki bu haller ivi ne· 
Do-ru mu, Aziz Bey baba ortık o ha- ,başladı; ses yine o kötü ses, makam ğum köşk Sel -Sen- Klo'da idi. Ken- .1\.. arika tür ima ihlil gışai muhatisinde kalmaz- ticeler getirmez. Nihavct cerrahi 
le dü tü mü ?.. yine o makamdan başka her şeye disini hafta sonunda i tirahat için .. l::ır, mücavir uzuvlru:ı .da istila eder müdahaleye kadar gider. Prostat 

- Sus, sus .. evladım .. sus .. herif benze)en makamdı. Müşterilerden, oraya gelmeğe davet ettim. Geldi. Varmış Jıge.. ve bazan ~akan ~~rık~e daha uzak- müzminlesirse birtakım b:ıc;ka trıza· 
::;imdi .. tam manasilc .. çoluk çocuk vüzlerini ekşiten ekşitene idi. Ne ise Fakat anladım ki bı:>roberinde para . • . Iara da gıder. Mucavır uzuvlardan Iar başgösterir. Me"'el5.. mü külnt i· 
masJ.rnrası .. olmuş .. bu gidişle .. kor- aval, bağıra çağıra, haykıra uluya vardı. Üzerinde mücevherat çoktu. Berlı.n (Hususı~ - Dan.ımark~ ga- J ilk defa sünnetsizlerde hastalığın, le idrar ederler, sık sık ve uzun de--
karım.. yak"lnda.. ya Darülacezeyi.. gazelini bitirdi ve gazel biter bitmez Hemen karar verdim. Bu paralarla zetelerile. ~aha b1: çok lskanclınav had devresinde çok seylan olur,mü- vam eden sebebsiz intinzlar olur, bu 
yahut tımarhaneyi .. boylar.. bu sefer iki arkadaş birden modası mücevheratı elde edecektim. Dan- gzızetelerının Berlıne gelen nusha - tem::ıdi delk ve temas neticesi gulfe- intizızları bir difk takib eder. tedri· 

- Ah, pek yazık, acıdım doğrusu! çoktan geçmi- ol::ın şu türküler ar- sözü öldürmekten başka carc yoktu. ları zabıta tarafından topdanmıştır. yi tahriş eder ve orada bir şiş peyda cen bir ademi iktidara doğru sürük-
- Yazık ki.. yazık .. kim acımadı tığını tutturdular: Ne ile öldüreyim? .. Kurşun ... Fakat Buna sebeb de bu gazetelerde dok- olur. Biz buna cPhimosis> deriz. Gul- Ier kad'b k" ı·b ti · 

1 
z 

t Ş h .1 1 a·· · ,. k · , ı es ı sa a c nı a ama , 
ki.. ::uruna kabahat kimde?.. Yine Sarhoşum amma falso yapmam, böyle incecik bir mahlüku öldür - ar .. a ı. 1. e genera orıng ın arı- fen in ileri geri hareketine mani o- pörsük kalır, difk sür'atli olur, bazan 
kendinde .. onunkisi rakı içmek de- Olur olmaz hovardaya kulak asmam! mek için bir kurşun kullanmak faz- katurlerının bulunmasıdır. lur. Bazan bu şişlik o kadar çok olur da hakiki bir ademi iktidar teessus 
ğildi ki ! .. O, rakıyı .. ta gençliğinden- . • . • • . • • • • • • la olaczıktı. Ben de öyle yaptım: O- --···-- ki idrar deliğini tamamen kapar. eder. Bu hallerde hastanın üzerine 
beri.. anasının .. memesi sanır.. ne Sonra onun nakaratına geçtiler: nıı kurşunla öldürmedim. Boğdum!. Macar har i e nazırı Böyle vnk'zılarda derhal sünnet yap- :fena tesirler yapar. Nihayet bir neV· 
gece der .. ne gündüz .. ne sabah .. ne Kadeh kırmak, elin sarmak Üzerinde para, mücevherat, seyyah- Roma (Hususi) _ Macaristan har- malıdır. Sünnetlilerde bunun aksini rastcniye doğru gider. 
akşam .. ne öğle .. ne ikindi. biz de· Hovardaya hovardaya pek şandır! lara mahsus çek defterleri vardı. t. li~ye nazırı general Roder buraya y~par. Buna da cParafhimosis> de- Hastnlann yine kendi ihmalcili • 
içiyoruz. bu zıkkımı amma .. amma Zımba İbrahim en sondaki (Şan- ki yardımcı ile rek defterlerinin ço- ! rız -· el 

, gelecektir. Macar hariciye nazırı - Ş.. 
1 

gulf h f . k gm en gonokoklar arka ihlile ~eçer, 
öyle olmalı canım .. rakının tadı .. za- dır) kelimesini söylerken elinde tut- ğunu P 3 ris sergisinde bozdurmağa talyada on gün kadar kalarak kral . ış 0 an e, aşe enın ~r asına buradan da meni keselerini istila e· 
ten .. öyle çıkar... tugvu kalın kadehin dıbini de taaak para almağa muvaffak oldum. Çün- t f d" k b 1 d'l kt" gıder ve orada darlaşmış bır halka der. Prostatta ne gı·bı" fenalıklar ya· 

D t bakkaldan d .. d •vu ara ın an a u e ı ece ır. 'b" h f . "k d k ... u çu on ugu zamzın dı'ye mermerı·n u··zen'ne v"runca ka- kü ben de Faris sergisinde sevvah- .......................... .. ............................ gı ı aşe eyı tazyı e ere şışırır. b·ı· b 
'"' J J ~--ıİııiııiııiıİııiııiııiııiıiıiııııiıiıiııııiıiıiıı-- pa ı ırse urada da ayni halleri va· 

Turhan da oradan ayrıldı. Sonra Re- deh parczılandı. Kel Pano denilen a- Iara tercümanlık ediyordum. Fakat 1 ı Bu suretle deveranı deme mani olur. par. Yumurtaların şismesine sebeb 
fik Beyle dutçu bir saat bile sürme- dam, böyle veylere karşı pek pişkin- gene para ihtiyacı artıyordu. Onun 'I R A D Y Q I Neticede kangrene kadar gider. Böy- olur. huvcysal rnenevi<len gonokok· 
den o şişeyi de hakfadılar ve tam dı·, h"mcn tezga·htan h"g"fırdı .. için ben de bu clnavetleri ·vapıyor- le vak'alarda derhal Iazımgelen ame- 1 " .. J J ar kana karışır, bu defa gelir, bütün gece yansı dutçu, ikinci defa bakka- ıdum. Amerikalı dansöz .Joan Koven'i liyeyi yapmalıdır. Bir de, nadirdir, ,. 

ef k B - Sen sağ ol delikanlı, kırılan ka- BUGÜNKÜ PROGRAM vücudümüzün mafsallarına gonoko~ la gitmiye hazırlanırken R i ey bog· duktan sonra elime g1>ren para fakat olabilir; ince damarcıklar va-
deh olsun! --. At... · sık bir romatizma yapar. Buralarda de yattığı yerden ona şu emri veri- şudur: Banknot olarzık 5,000 Fransız ~am neşrıyatı: sıtasile gonokoklar, hastanın kasık- I 

1 Z b b k "ks· bı"r karsılık s t 8 f su toplar, vaktile çarelerine bakı • yordu : ım a una ço ... ı ').: frangı, 500 dolarlık seyahat çeki. sa l ,30 Sekizinci tasarru vt• larındoki bezlere gider ve bunları 
A k t k k Pıyı verdi : k l' h ft k f Ak . mazsa iş kötürüme kadar gider ,,e - çmazsa.. era a.. ır a .. Şoför Con.g'dan da 1,500 fran •. yer ı a ası on erans: şam aa- şi~irir. Şişirdiği zaman da çok gerilı tedavisi de gayrikabildir. 

gir içeri! - Amma .. biz .. bu kadehi.. ada- Leblond'dan 10,000 frnnk. zetcsinden Selfımi İzzet, 19 Safiye: olur. Bazan da cerahatlcnir. Böyle 
- 13 - mın. kafasında da kırarız!.. Lcsobre'den 5,00 frank. piyano ve keman refakatile, 19.30 vak'zılnrda derhal bir ::;ak yapıp cc-

TURHAN, ZIMBA İLE YİNE Meyhaneci yine gülerek : Friç Fromerin üzerinde yalnız 300 Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından rnhate yol açmalıdır. Fena yapılan 
KARŞILAŞT _ Yine siz sağ olun omuzdaşlar, frank bulduğumu söylemiştim.> doktor Şükrü Hazım (Çocukta zeka lfıvaj ve enjeksiyonlardan gonokok· 

Sıcak, bunaltıcı bir Ağustos gecesi, kırılan adamın kafası olsun ! Zabıtaya verdiği bu ifadeden son- ve karakter) mevzuu ile konfer:ms. ların ~ok sevdiği, gizlendikleri ma-
geç vakit, Turhan, tek başına Tekir- Turhan, vaziyetin pek aynasızlaş- ra Vaydman'ın diğer cürüm arka - 19,55 Borszı haberleri, 20 Sadi ve ar- hal clittre~ guddeleridir. Bunların 
sarayındaki m~hur Kel Panonun, mıya başladığını görtince önce biraz dnşları olanların tevkifine girişil - kadaşları tarafından Türk musikisi 'iltihabında li~tre veyahut Folikulit 
içi yenidünyalar ve kağıddan askı- iirker gibi oldu; çünkii sakar oğla- miştir. ve halk şarkıları, 20,30 hava raporu, namı verilir. Işte bu guddeler de ba
lar, çiçeklerle süslü meyhanesine uğ" nın bahçeye çıktığı zaman yine kolu- Vaydman bundan sonra istintak 20,33 Ömer Rıza tarafından Arabca ızan cerahatlenir veyzıhut dışarı ta
radı. Fakat kzıpıdan içeri girer gir- nun içine söğüt yaprağı den~n sip· hakimine sevkedilmiş, onun tarafın- söylev, 20,45 Semahat Özden ve ar- rafa şişerek adaleyi, cildi deler, dı
mez burava uğradı-ına da, uğrıya- sivri bıçağı saklamış olmasından şüb- dan hüviyetine veszıireye dair muh- kadaşları tarafındzın Türk musiki~i şan akar. Bu veçhile idrar yolu ile 
cağına da bin kere p"şman oldu. Çün- heleniyordu. Bununla beraber 0 ge- tasar bir kaç sualden sonra hakkın- ve halk şarkıları, (Saat ayzırı), 21,15 !irtibat peyda eder ve o mahalde bir 
kiı tam kapıya karsı gelen kzınepede ce Yenikapıda Mehmed Ali denilen da tevkif müzekkeresi kesilmiştir. orkestra: 1 - Bethoven: Coriolan fistul husule gelir. Bu vzık'a çok fe
iki kılıksız delikanlıyı hemen tanıdı. döşemeci kalfasmdan yediği bir bas- Vaydman sirkat mzıksadile adam öl- uvertür, 2 - Rimiski Korsakotf. : nadır. Çünkü bir defa idrar yolu ile 
Bunlar üç, dört ay önce Yenikapı- tonla yere yuvarlanmış olan bu sa- dürmekle ve zabıtaya karşı silah kul- Şeherazate, 3 - Çaykoviski: Das - irtibat peyda etti mi kolay kolay ka
daki mt'yhanede hır çıkarmak iste- kar oğlanın oradaki yedi sekiz müş- lanmakla maznun olarak tevkif o- varn noh zaytin, 22,15 Ajans haber- panmaz. Bu defa fistulü kapatmak 
~en Zımba İbrahimle arkadaşıydı. ıteri yakzılayıp dayakton suyunu çı- lunmuştur. leri, 22,30 plfıklzı sololar, opera ve o- ıçin tıbbi başka tedbirler alınır. 
Turhan bunları g .. riınce, görmemez- karabilirlerdi. Bu sıralarda ise zabıta Vaydman'ın peret parçaları, 22,50 son hzıberler ve Cihazı tenasüliin haric kısmında 
lıkten gelerek tezgaha sokuldu; yü- Zımba yeniden bir gazel karikatü- diler arkadaşları olan erkek ve ka- ertesi günün programı, 23 son. husule gelen ihtilatları kısaca yaz-
reği tıp tıp atmıya başladığı halde dını arıyordu. Bunların Mantoa'da 111111111111111111111111111111111111111111ıı11• 1111111ıuııı11111111111111111111111 dık. Şimdi sırası ile dahili kısmında rüne başladı; bu defa eskisinden dört 
hemen oradan geriye dönmeyi hiç bir otelde oldukları zınlaşılmış, ora- ni bırakarzık otelcinin de hesabını husule gelebilecek fenalıklarından 
te muvafık bulmzıdı. Dönse, ötekiler beş misli falsolu bağırıyordu. Geniş nm zabıta ve jandarmasına haber görmcclcn gitmişler ve bir daha dön- bahsedelim : 
korktuğunu anlayacak, belki de he- meyhonenin en dib tarafında oturan verilerek bu kadınla erkeğin kaçma- mcmişlerclir. Aranan kadın Renetri- İyi tedavi edilmiyen belsoğukluğu 
men peşi sıra fırlayıp dışrıda kendi- Ali kaptan adlı sivil giyinmiş Rizeli sına mani olmak lüzumu bildiri! - ko'dur, bu kadın da genç Milyon ile yavaş yavaş idrar yolunda darlık 
sine cullanacaklardı. bir gemi kaptanı meyhaneciye ga- miş, bunların tevkifleri cihetine gi- ayni otelde oturuyordu. O da onun- peyda eder, Bu darlık birden olmaz. 
Zımba İbrahim de derhal Turbanı yet sert çıkıştı: dılmiştir. Mantoa zzıbıtası tertibat a~ la oradan savuşmuştur. Vaydman'ın 12 _ 15 sene sonra başlar. Bazan da 

Hôd bir belsoğukluğunda meni ke· 
sesi iltihablandıktan sonro burada 
Bt'rlahzı giderek onu iltihablandınr. 
Buna cOrchi - opididyrnih denir. 

Şişlik, ekseriya tek tarafta olur. :tki 
tarafta da olduğu vardır. Sol taraf, 
snğa nazaran daha ziyade afetzed~ 

dir. Bu da :fena lavajlar, perhize ade· 
miriayet, vakitsiz konan sondalar, 

tenasüli tahrikattzın iler igelir. Bir· 
denbire başlar, bir kaç sazıt sonra 
dehşetli ağrılar ba~gğsterir, torbalar 
ıbüyür, kızarır, şişer, kordon kalın· 
laşır, sertleşir, dokunurszın fena n,!'trl 
yapar, ateş yapar, iştah kalmaz, ağ· 
rılar kusturur, torbalarda su topla· 
nır, burada sebebi gonokok olarak 
c<'rahat toplanmaz. cSevgili şefimiz 
Bzıy doktor Ali Eşref, Epidymitte ce 
rahatli fistul görürseniz, sebebini 
başka hastalıklarda arayınız> der ... 

İşte Epidymit gonokok yapa· 
bileceği en büyük fenalık. huveyna· 
tı meneviyenin olmaması yani çocu
ğu olmamak .Kısırlık> iltihab esna-d - Kafa bu be, sustur şu hergeleyi, l k t 1· t d t · b kl · "u··ru··m ar1-adaşları hemen ele gerı·- h v k" tanı ı. ara o e ı arassu e mış, e emış .. 1\ , darlığın erkenden zu ur ettigi va ı-

ve o tezgah başına yürürken arka- yoksa kalkıp ben sustururum haaa ! ise de çok geçmeden anlaşılmıştır ki vermediyse de otelde oturdukları o- dir. En ziyade 30 _ 40 yaş arasında sında berbahin huvcynatı tıkanır, 
k Z ba bı.rden durdu ve Ali kap h t meni çıkmaz, egv er hastalık tek taraf d:ışına onu gösterere , yavaşca : ım - aranan erkekle kadın bir zamandan dalnrda er yer aranmış ır. görülür. Fena tedavi neticesi, tabii-

- Ycnikapıda bana gülen züppe ! tana sordu: beri ortadan kayoblmuşlar, odala - Yarınki cSON TELGRAF> da tah- dir, hastalık müzminleşir, hafif bir 
Oranın tulumbacı reisi olan Kel - Bana mı söylüyorsun moruk?.. rında eşyalarını, çanta \•e soireleri- kikatın devamı vardır. akıntı ve idrarda filamanlar vardır. 

Pano, Turbana iltifat etti : (Ayağa kalkarak) bana Zımba İbra- Burada dzırlığı anlamak için ihlilin 
- Bizi unuttunuz artık çoktandır him derler, ben adzımı... sonda ile muzıyenesi lfızımdır. Bu de-

Turhzın bey. Böyle olur mu? Tek- Oğlzın sözünü tamamlnyamadı; el- virden sonra hastada idrar kuvvet-
kedir tekke; buraya hor bakma- li beşlik Rizeli kzıptan, yerden bir siz çıkmıya bzışlar, geç ve uzun müd-
malı ! Hem burası bizim değil, sizin sandalye kapınca Zımbanın omuz ba- det devam eder. Hasta adeta ayak-
gibi ahbaplarındır. Size kzırşı bir ku- şına bir indi... knbılarının üstüne işer. İdrarın şekli 
surumuz oldu da ona kızıp buraya İşte o kadar. Ortoda artık ne ses bozulur, çatal gelir, bazzın kesilir, 
uğramaz oldunuzsa kusurumuzu af- kaldı, ne nefes ... Kaptan yerde boy- hazan bittikten sonr adahi birkaç 
federsiniz. luboyuna uzanmış olan Zım9anın be- • damln gelir, daha sonra darlık i1er-

İriyzırı, bol paçalı, visne çürüğü line de bir tekme yapıştırırken ar- Baş, diş, nezle, grıp, romatizma ledikçe hasta, mesanesini boşalta • 
kuşaklı, göğsü bal gümeci siyan min· kadaşı kaptanın ellerine, ayaklarına maz, zorlatır. Mesane büyür, nih:ı-

ve bütün a~rılarınızı derhal keser. tanlı, omuzundzın kuşağının arasına sarıldı : yet halip yolu ile böbrekleri bozar, 
doğru uzanan kalın, gümüş kö;ıtekli, - Vurma babacığım vurma, vur- icabında gün de 3 kaşe ahnabilir • hasta bzışlar zayıflamıya ... Ateş yükJ 

kalın boyunlu meyhanecinin Tur - rna öldüreceksin babacığım vurma Taklitlerinde~ sakınınız ve her yerde israrla selir, iştzıh ka1maz ve vaziyet çok fe-
hana bu iltüatı berikilerin hiç te ha- yazıktır babacığım, vurma, biraz ca- - nala1'ır. Bu darlıktan ileri gelen bir 
şuna gitmedi. Bir aro, Zımba İbra- hildir, kusuruna bakma ! G R 1 de idrar yolunun gısavı muhatisi fe-
him kalktı, tezgahın önünden dola- Kaptan ona: na IUvajlardan, keskin ilaçlarla o 
şarak mnhçeye su dökmiye gider gibi (D ı·amı var) kadzır muhtekan ve şiser ki hastanın 

Yılmazın sesi gıttikçe derinleşti. 
Gözleri bulutlanır gibi oldu. 

Suna, Yılmazın bu halini gördü ve 
anladı ki, Yılmaz, tamarnile kendi 
zevklerine, isteklerınc uygun bir ar
kadaştı. Ve kendisini seven bir ar
kndaşla niçin mes'ud olmıyacaktı. 
Hissettiği bu sonsuz saadeti, sevgi
lisinin gözlerinde de görmek istedi. 
Ve onun gözlerinin tfı derinliklerine 
kadnr derin bir kuyuya bakar gibi 
korkulu bir heyecanla baktı. 

Y ılm:ız, Sunanın gönlünden geçen
leri hissetmiş gibi idi. Ona iyice yak
laştı. Ellerini onun sarı saçlarında 
gezdirerek içini çekti : 

- Suna .. güzel Sunam ... Aşkımız
öa ilahi bir kuvvet var. Bunun için 
korkma Suna .. bu kuvveti aramızdan 
kopanp çözecek hiç kimse bulunmı
yacaktır. 

Suna, başını kaldırdı. Kirpikleri-

Yazan: ~ezahat GUitan 

nin ucuna kadar gelen bir damla ya
şı ondan gizleyemedi. 

- Güzel gözlerinden, kirpiklerinin 
ucuna kadar inen bir damla yaş, e. 
minim ki saadetimiz içindi. 

Ve Sunanın sarışın başını göğsü
ne doğru çekti. Kızıl dudakları üze
rine kendi dudaklarını koydu. 

*** 
Uludağda spor başlamıştı. Suna 

ile Yılmaz, daha yolda iken tanıştık
ları bir grupu bırakmamışlardı. Hep 

gençlerden teşekkül eden bu grup 
dağda neş,cli bir spor hayatı geçiri
yorlardı. Yzırışlar pek heyecanlı ol
muştu. 

O gün Uludağ sporları pek neş'eli 
geçti. Herkes geçirdiği günden mem
nun avdet ediyordu. Yzırışa girenle
rin dağdan inişi daha eğlenceli ol -
muştu. 

Dağın eteğine geldikleri zzımzın Su-

l
nzı, başını kaldırıp dağa baktı. Ulu
dağın üstünü koyu bir gölge kzıpla
mış, uzaklarda gün çoktan sönmüş
tü. 
Yılmaz, Sunayı her wmanki yeri

ne kadar getirdi. Oraya gelinceye 
kadar, hava iyice kararmış, vakit i
lerlemişti. 

Suna, geç kaldığı için üzülüyordu. 
Yılmaz: 
- Haydi Suna.. seni biraz daha 

götüreyim. Belki korkarsın.. dedi. 
Sunzı razı olmadı. Kökünü ona 

göstermeyi istemiyordu. Ayrılmak 
için elini uzattı. ve : 

- Gecen hayır olsun Yılmaz, hiç 
m<.>rak etme .. ben şimdi koşa koşa 

giderim .. cevabını verdi. 
Yılmaz, genç kızın yüzüne ve göz

lerinin içine bakarak : 
- Suna .. dedi ve sözüne ekledi : 
- Çok geç kaldın .. ya sana evden 

darılır larsa? .. 
Genç kız gülümsedi : 
- Niçin düşünüyorsun Yılmaz .. 

beni üzerlerse sana sesleniveririm . 
Yılmaz, Sunzının ellerini zıvuç:ları 

içinde sıkıyor, dudaklarının ateşile 

bir cehennem gibi yzınıyordu. 

••• 
Kamran Hanım, o gün Sunanın, 

yine kendisine haber vermeden git
tiğini duyunca fena halde içerlemiş
ti. Ona iyi bir ceza tertib etmeyi ko
rarlaştırdı. 

Suna, o akşam köşke çok geç dön
düği.i halde, Krimron Hanım, onu cok 
iyi karşılamıştı. Suna, annesının. 

kendisine karşı hiç değişmediğini 
ve biUıkis her zamankinden dzıha ivi 
dzıvranışının pek hayıra alamet ol

madığını düşündü. Ve yemekten 
sonra doğru Ayşe ninenin yanına 

gitti. Onu yalnız bularak annesi hak-
kında bir şeyler öğrenmek istedi. 
Ayşe nine de hanımı o gün her 

zamnnkinden daha iyi bulduğunu 
söyli.iyor, yalnız, sabah kahvaltısını 
verirken: 

- Ayşe nine, Sunn erken mi gilti? 
diye sorduğunu ilfivc ediyordu. 

Sunzı, bundan da bir şey anlamadı. 
Mernk ve tcreddüdle salona çıktı .. 
vakit epey geçti. Annesi de odasına 
gidiyordu. Sunayı gödincc <löndü : 

( Deı·amı VOT) 

birden, idrarı tutulur, bir damla bile 
!idrar çıkaramaz, sancısından, ölüyo
rum, diye bağırır. 

Yine fena tedavi neticesi gonokok
lar mesane gışayı muhatisinde ilti
hab yaparlar. Hasta, her beş dakika
da idrar etmek fütiyacmı duyar, gi
der, birkzıç damla idrar gelir, arka
dzın dehşetli sancı. Beş dakika son
ra bu hal tekrar olur. Gece, gündiiz 
devam eder. uzun sürerse idrarın 

arkzısından kan da gelir, Bazan baş
tan aşağı kanlı gelir. İdror cerahltli, 

bulanık olur. Bu halde uykusuzluk
tan, hasta zayıflar, iştah kalmaz, 
yorgun bir hal alır. 

Bir de gonokokların fazla sevdiği 
rnzıhal Prostattır. Hastaların iyi te
davi edilmediklerinden, kendilerine 
itina etmediklerinden, meselii, ata 
binmek, dans etmek, koşmak, futbol 
oynnmak.. gonokoklarm prostata 

yerleşmesine çok yardım eder. Has
talığın h5d devresinde nkıntı fazla 
olur. Bilmiyerek sonda yapmak gibi 
haller, prostat yapmıya sebeb olur. 
Yaptı mı 38 - 39 derece derece ateş 
olur. belinde, kasıklarında ağrı olur , 

Iı ise kısırlık rnevzubahs olamaz. 
Çü kü muk3bi1 taraf açıktır, huvey· 
nah nakleder. 

Bı:>lsoğukluğu daha ne gibi fena • 
1 kfor yaoabilir? Ne bilevim, her şev 
yapar. Hatırıma mühim bir şev da· 
ha geldi. Hastalar idrar eder, taharc\ 
yapar. Fakat tahareti kendi ellerine 
jyapmıya ihmal ederler, Ve o eller 

liJc ~özlerini ovzırfar. Bu defa gano· 
koklar gözlerine intikal eder, bac;Inr 

1 
faalivete geçmiye ... İlk defa göziin 
tabakal munzammesine iltihab yıı· 

par, kızarmak, yanmak, yaşarmak. 
akar, yanısır. nihavet tabakai karni· 
veyi tehdid eder ve orada bir karha 
husule ~elir. cOitalmi gonokok> bu· 
na derler. f ş, bir körlüğe kadar gi· 
der. 

İste havan ve havlar, sizlere gecen 
niishada bu hastalı >tın sirayet rnerrı
ha larından ve mümkün mertebe tu-

tulmam1k çarE>lerinden bahsetmis· 
tim. Bugün de, bu hastalıyın vapn· 

bileceği fenalıklarından bahsederek 
zanned<'rim. sizleri oldukça tendt' 
çük cocuklarda görülen belsoğuk -
luklarıncfon bahsedeceğiz. . 

:==============--==~ 
ahtı n ad m a r d a 

g id iyor 
Bcrlin (Hususi) - iktisad nazır· 

lığından çekilmiş olan doktor Snht'ıt1 
evvelce beraber çalıştıı!ı rnütebııS • 
sıslnr da birer birer istifa etmektck 
ve bunlardan bir kısmı tekaüde sev 
olunmaktadır. 

Fransa"'" Brüksel 
sefiri 

Brüksel (Hususi) - Fransanı~. 
Brüksel sefaretine tayin olunan }3Ll 

. . . . bıışlıı· 
geton buraya gelmış ve ışıne 'ldl 
mıştır. Sefir gelir gelmez Bel~1 

•• 
.. .. .. ve ıtı horiciye· nazırile goruşmuş 

uştur. madnamesi hakkında konuşm 



Haftanın en 

Güneş · 
Fener 

mühim maçları 

G. Saray 
- Vefa 

Mılli kümeye iştirak edebilmek likle bitecektir. Tabii bütün bunlar 
sevdasile bütün gayretlerini sarfe- birer tahminden ibarettir. Asıl neti
clerek çalı~an takımlar normal bir ceyi pazar akşamı bu ayni yuvadan 
Şekılde elene elene nihayet geçen doğan iki ezeli rakibin bir buçuk sa-
cneki Mılli küme..'1in dört kahrama- atlik didinmesindcn sonra öğrene -
nı ile bir de bunların yanında can- ,ccğiz. 
larını dişlerine takmış habire didi -
nen Vefa \'C Beykoz var. Bu haftaki FENERBAHÇE - VEFA 
llıaçlarm neticeleri ilk !';ampiyona - Günün ikinci ehemmiyetli maçı 
«-ında takımların nlacakları \•aziy<>t Fener stadındaki Fl'ncrbahçc - Ve
hakkında bize fikirler \·crebılerek fo karşılaşmasıdır. Likte ayni pu • 
ın hi~ ettedir. vantaja mal ık olan bu ıki takım nQt 

• itibaı ile biribirinin ayni dC'gildir. 
GALATASARAY - GÜNEŞ Fcncrbahç nin epe\ ce sayı farkile 

•. L kın en mühim ve haftanın en a- calıb g lmesi tabii bir netice olur 
dk lı k r~.la ma ı Taksım stadın - Lakin son z manlarda fevkalade ça

k. Galatasaray - Guneş karşılaş - Iışan Vefanın da Fenerbahçeye kar
~ dır. Bu maçın neticesi her iki şı nasıl bir oyw1 çıkaracağı şimdıden 
h kun içinde fevkalade ehemmiyeti pek kC'stirilcmcz. Likteki vaziyetin 
ıl.ızdır. Şayet bu maçtan Günc>ş ga- ve milli kümeye girmek ümidinin V"· 

1 h çı cak olursa \'azi~ eti büsbütün. receği şevkle oynadıkları takdirde 
. 1 mfanacak ve şampyonluk ümi- Fen<'rin karsısında bir hayli dayana

: k:.ıvvetlenmi~ olncnktır. Çünkü caklnrı ümid edilebilir. Saniyen Fe- 1 
k~n~an sonra daha iki maçı kalıyor ner karşısında zayıf tı:>lfıkki ettiği 

ı b r SÜ rizle nc>ticel nmedi ı tak- bir takıma kendi oyununu kabul et- ı 
dırde ikisini de kazanın sı ihtimali tiremczse sistematik oyununu kay -
Çok kuv\ etlidir. bederck şuursuz gelişi güzel oyna-

ı· ~~ıatasaraya gelince: 16 puvanla mağa başlar. Şayet Vefa Fenerin 
, n b ında giden Sarı kırmızılı - tazyikine girmeyip kendi bildıği gi-
k rın bütün kU\ vetleri ile bu maçı bi oynamawa muvaffak olursa neti-
<l z nm wa çalı<;acakları şüphesiz - ce ummadığımız gibi çıka.bilir. 

r. Galib geldikleri takdirde önle- SÜLEYMANİYE - İSTANBULSPOR 
~· ~C' ~ alnız bir man~a kalmış olacak Taksim stadındaki maçların birin-

l3i da F~~crb h.çedır. .. .. .. cisi nisbden iki mütevazin kuvvet 
r de 1 m aksı tarafını duşunur- Rrasında geçecek bir didişme ola -

t k Yani G latasaray ma1Tlub olduğu caktır. Lfıkin 1stanbulsporun zaman 
akd'rd 1 kt .. 'd' · k e şampyon u an umı mı e- zaman parlayan istikrarsız oyunu bu 

d C( k, lakin milli kümeye iştirak e- maçta bir tempo tutturarak rakıb 
f't'ek dört takımdan biri olacaktır. tarafn göz açtırmnmıya çalışırsa ne-

Guneşin mağl(ıbiyetine gelince: O ticeyi kendi tarafına çevirmiş olur. 
~aınn bu takım milli kümeye gireme Puvantaj vaziyetleri arasında pek 
l'nek t hl"k · d · kt' TA k" • "b e ı esme e gırece ır. a ·ı fark bulunmıvan bu iki eski rakib 
~ Ur h fta Vefayı da ye:nebilsin. Şu galibiyet için bütün kuvvetlcrile ça
C ldn bu pazar sahada Gal~tasaray lışacaklardır. Nclicede az farkla İs
t k trn daha fazla avantaJlı ola - tanbulsporun galib gelmesi ihtimal 

ç kıvor. dahilindedir. 

f 'l' kıml ra gelınce: Güne in müda- BEŞİKTAŞ _ TOPKAPI 
b hattı c;üphcsiz ki rakibinden nis-
t e>t daha km vctlidir. Muavin hat- Beşiktaş sahasında yapılacak olan 

1
1kl'lria Galatasaray daha çok iyidir. bu maç, Bcı;;iktasın biiyük bir sayı 

ı t rafın mülıacimlcri de müsavi farkile kozarıması ile bitecektir. Be

~ıb. i. C'lcr de Galatnsaravlıların da- şiklaşın Eyübc karşı yaptığı gol re-
a <ılık ve canlı oynamaları itıbarile korunu böyle zayıf bir takım karşı

n 11 b acakları umulur. Güneş for- sında yenilemek hevesini her halde 
V( ll r dE· <'ski klasik ovunlnrına kaç- duyacaklardır. Lfıkin belli olmaz ki 
tr 

1 Yıp fırsattan istıfadc etmesini bi- tempolu bir oyun tutturabildikleri 

f 
r l 1 kr:ndilcrine düşen ağır vazi- takdirde Topkapılılıların ezilmemek 
~ b d rm ş olurlar. ümidleri de var ır. 

t G l t ray eksik bulunmasına BEYKOZ - EYÜB 
rn n takım halmde canlı ve karşı Beşiktaş stadındaki günün ilk ma-

!arara. keneli ovunlarını kabul ettire· çı Beykoz - Eyüb karşılaşmasının, 
lt b r şckilde oynarsa Güneşi ye- Beykozun galibiyeti ile biteceği şüb

:lb.ilec<'gi ümid edilir. Her halde hesizdir. Son zamanlarda takımını 
b he<' büyük bir sayı farkilc gali - düzelten Eyüb, bocalamadan çalı -
b1

Yett n ziyade ya bir tarafın ufak şırsa zevkli ve güzel bir maç seyret
-· r farkla yenihnesile \'eya beraber- miş oluruz. 

'' 
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Süveyş kanalında 
Alman Generah 

t ~ahire (Hususi) - Alman gene
" 

1 F'on Frih Mısır toprnğına gelmiş 
~ ~ Su\eyş kanalı civarında uzun u
tird•Ya dolaşarak tetkikata girişmiş
~b ~enernlin yanında bir de emir 
t ıtı vardır. Çok manalı görülen bu 

1
rhat Mıı:.ır mehafilinin canını 

t'd·ınaktadır. Si.iveyş kanalını tetkik 
ec~~~~eneral Mısıra istirahat için 

dıgıni söylemektedir. 

• 
Nobel mükafatını 

kazananlar 
~ Stokholm (Hususi) - Bu senenin 
t ~~1 mükafatını kazanmış olanla -
flu hepsi de buraya gelmişlerdir. 
..... nıara mükafatlar tc\·zi edilirken 
"l~ra . 
l tı ırn yapılacak ve nutuklar söy-
(:tli~Cektir. Kral tarafından da kabul 

ecckı"rdir. 

• Almanya ile 
ı> Çekoslovakya 

'huı rag (Hususi) - Çekoslovakyada 
~d.ııUtıan Alman ekalliyetinin tazyik 
trıa:1ekte olduğundan bahisle Al -
~llıe ll'ıatbuatı Çekoslovakya aley
tlır SJk sık neşriyatta bulunmakta-

lı~~t~<:rlin ile buranın ar.ası bu ekal
tt('ltl er YÜzunden bir ti.irlii iyileşe
ltod ektedir. Çekoslovak başvekili 
\'a,(i~ söylediği yeni bir nutukta bu 
~~<!tfe~e temas ederek Alınan ekal
'iırı~ n~ hiç bir tazyik görmediğini 

?nıştir, 

llngilteredeki demir 
tacirleri 

Berlin (Hususi) - Şimdiye kadar 
demir ve çelik üzerine iş yapan bü
tün İngiliz tacirlerinin birleşmesile 
bir federasyon teşkil edilmiştir. Bu 
suretle bütün İngiliz demir tacirle
ri birleşmişlerdir. 

• 
Prağ Başpapası 

Vatigan (Hususi) - Çekoslovak 
yanın paytahtı olan Pragdaki kato
lik kilisesinin baş papası Kardinal 

Kaspar Romaya gelmiş ve Vatikan

da Papa tarafından kabul edilerek 
oranın vaziyetine dair izahnt ver -
miştir. 

Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
1 hakimliğinden: 

Davacı Fatma tarafından Divan
yolunda bestekar Osman sokağında 

1 numarada Münir aleyhine 37-2196 

No.lu d'Osya ile açılan l No.lu dük
kan tahliyesi davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde müddeialey -

hin ikametgahının meçhul olmasına 
binaen ilanen yapılan tebliğata rağ
men mahkenıeyc gelmemiş ve itiraz 
dahi etmemiş olduğundan mezkur 
dükkanın tahliye ve teslimine ve bil
cümle ll!asrafın müddeialeyhe aidi
yetine 24/11/937 tarihinde gıyaben 
hüküm ve karar verilmiş bulundu -
ğundan tarihi ilandan itibaren sekiz 
gün zarfında temyizi dava edilme -
diği takdirde hükmün kesbi kat'iyet 
edeceği ilfınen tebliğ olunur. 
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İST ANBUL GÜMRÜKLERi BAŞ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
İhale günü 7/1/938 mezat kaime numarası 9081 numaraları müdüri- 1 l/2 M VEN KS 255 K 137 L 83 KD demir kapaklı cam 'se MKN 9133 

yctte mahfuz 200 aded NAGAND toplu tabanca kanuni safi sikleti 167 MB 7958 M VE N KS 21 K 3 L 5 KD adi demir çivi MKN 9132 P M 

kilo ağırlığında 3176 lira 9 kuruş değerinde olup işbu tabancaların sa- bila N KS 770 K 89 L 78 KD yapıştırılmış tahta parke MKN 9131 F 110 

tışına Maliye Unvan tezkeresini haiz herkesin silahların arttırılmasına 9 M VE N KS 117 K 135 L 10 KD sofra muşambası MKN 9130 GZM 

girebileceği ve yalnız satış bedeline göre % 25 inhisar resmile zabıtadan 445 M VE N KS 104 K 365 L 12 KD Pamuk mensucat MKN 9129 GZM 

izin aldıktan sonra sılahları ambardan çekmek ve bu izin alma müd

deti hususi şartlardaki ambarda yer kirasız bekleme müddetini geçerse 

silahlar her ne suretle olursa olsun ambardan kaldırılıncıya kadar 

muafiyet müddeti haricinde kalan zaman için muayyen yer kirasına tabi 

tutulmak ve ihale bedeli de kezalik hususi şartlar mucibince muayyen 

müddet içinde verilmek şartile MKN 9600 bila M ve N KS 112 K 19 L 

90 KD galvanizli demir bidon (müstamel) MKN 9601 bila M ve N KS 

25 K 28 L 47 KD Al€minyum depo MKN 9602 bila M ve N KS 2087 K 

468 L 84 KD Tay~ are ve aksamı motorsuz (müstamel) MKN 9063 bila 

M \"e N KS 1500 K 497 L 84 KD iki aded benzin ile işler motör (müs

tamel) MKl'\ 9604 bilfı M ve N KS S8 K 44 LD motör aksamı MKN 

9f:05 bııa M ve N KS 267 K 54 L 85 KD radyatör müstamel MKN 9606 

bılii. M ve N KS 530 G 2 L 51 KD yün filama MKN 9607 bila M ve N 

KS 38 K 13 L 43 KD yoğ ve benzin tulumbası l\1KN 9608 bila M ve N KS 

145 K 9 L 41 KD motor aksamı MKN 960!) bilfı M ve N KS 37 K 10 LD 

drlınmi cam Ic"h'\ MKN 9610 bila M ve N KS 81 K 125 LD adi bakır 

dep MKN 9611 bila M ve N KS 37 K 5 LD m..istumel ağaç fıçı MKN 

!)'\<) bıl5. M ve N KS 22 K 6 L 39 KD boyalı yazılı boş teneke MKN 

9-9g bıla M v N KS 4 K 3 L 62 KD benzin \e kilometre miiş'iri iha

les 10 1 938 1KN 2 ... 96 OWA marka muhtelif No. KS 3158 K 1270 L 

49 KD bo~alı demir ezilmiş, kırılmış evrak dolabı MKN 1208 FAH marka 

18747 /98 N KS 3757 K 5 G 2443 L 24 KD akimül:ıtör 261 adet MKN 

'i93 AK 13219 .1 ve N KS 138 K 500 G 534 L II KD boyalı pamuk mrn

sucnt MKN 9582 GK 49 " [ VE N KS 130 K 25 L 54 KD KISMEN ağaç 

saplı dc>mir ba bıçagı MKN 9578 GK 50/57 M VE N KS 8G2 K 214 

L 50 KD demir sade kapı kilidi MKN 9585 GK 200/3 KS 2.2i K 49 L '38 

KD demir kapı kilidi MKN 735 SC 10/12 M VE N KS 230 K 78 L 55 KD 

s d demir pencere İspanyoler takımı MKN 721 SC HK 7295 M VE N 

KS 43 K 54 L II KD elektrik tertibatlı çorap ütüsü MKN 718 AS 23 M 

VE N KS 39 K 8 LD adi demir çivi MKN 715 AFA 60757 M \·e N KS 

15 K 128 L 88 KD sun'i ipek ipliği ihalesi 13/1/938 MKN 9583 FTS 

2772/2773 M ve N KS 198 K 1408 L 9 KD sun'i ipek ipligi MKN 9587 ST 

3025 M ve N KS 252 K 4 L 93 KD hurda demir p:ır aları MKN 9593 

.M.MP 100/104 M ve N KS 338 K 74 L 34 KD demir k pı kil:di MKN 7QS. 

BFE 1004 M \ c N KS 8 K 30 L 51 KD iplıği boyalı p muk • 1en ucat MKN 

2010 FG 345 M VE N KS 7 K 500 G 34 L 36 KD ıp:ı ı mer erıze fa onelı 

p~muk m n ucat MKN 705 GF 345 M VE N KS 24 K 500 G 91 L 80 

KD iplı ı merserize fasoneli pamuk mensucat MKN 701 DRFCO 567i 

M ve N KS 80 K 164 L 54 KD Aleminyüm şi e kap i.ılu MKN 710 YA 

6778 M VE N KS 60 K 43 L 38 KD Pirinç yaldızlı demir vida MKN 712 

RNO 5671 M VE N KS :\,4 K 55 L 81 KD ipl.gi meı·_erize pamuk men

sucat MKN 750 NPC 80/81 M VEN KS 284 K 318 L 70 KD kur und n 

ndre 'i boş tüp ihale günü 17/1/938 MKN 9157 l beyaz M bıla N KS !'i30 

K 3G L 62 KD adi demir çubuk MKN 9167 ZV 12834 JF 46 M VE N KS 

293 K 54 L 45 KD tutya üstübeç MKN 9154 LF 2J6/1 M VE N KS 99 

K 105 L 45 KD boyalı demir J'ermeJÜp MKN 8431 ANKARA 7 M V~ 

N KS 154 K 2G L 17 KD ağaçtan demirle mürc:tteb marangoz alôtı 

MKN ~378 T.i\IA M bıla N KS 145 K 25 L 45 KD yayı gah anızli knr

yola somyası MKN 8417 SLC 556 M VE N KS 125 K 215 L 15 KD 

ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 3581 bil..i M VE N KS 1530 K 403 

L 23 KD adi boş şise MKN 9594 MGP 9 M VE N KS 23 K 500 G 18 L 

61 KD hasır şcrid MKN 722 SVPR 4481/86 M VE N KS 664 K 500 G 

563 L 90 KD sarı renkli kopya kağıdı MKN 9596 AZOA 1893 M VE N 

KS 117 K 831 L 92 KD sun'i ipek ipliği, ihale günü 18/1/938 MKN 9156 

NBC 7i4 M VE N KS 120 K 110 L 66 KD pamuk ağ ipliği MKN 737 KS 

!628 M VE N KS II K 122 L 76 KD Radyo makinesi MKN 6456 EA 

3/7 M VE N KS 123 K 53 L 20 KD ağaç çerçe\·eli demir reklôm MKN 

772 MZCBF 1531 M VE N KS 3 K 50 G 1I L 91 KD ipliği bovalı pamuk 

mensucat MKN 786 RNO 6683 M VE N KS 9 K 39 L 87 KD boyalı pa

muk mensucat MKN 758 ARVS L M VE N KS 199 K 190 L 97 KD 

saman ve ot kesmiye mahsus makine MKN 8535 MLS 90/104 M VE N 

KS 3362 K 1341 L 80 KD Sırlı demir banyo MKN 8580 BSN 1640/3/4 · 

M YE N KS 101 K 148 L 23 KD alıcı radyo MKN 8613 NMK 75930 M 

VE N KS 99 K 675 L 6 KD mütcaddıd boyasız yün ipliği :MKN 8614 

NWK 75931 M VE N KS 92 K 753 L 59 KD müteaddid telli boyasız yün 

ipligi ihale günü 20/1/938 MKN 8528 HS 71/2 M VE N KS 322 K 1770 

'. 11 KD pamuk örme mensucat MKN 8601 CİNTi M muhtelif N KS 

816 K 1431 L 59 KD oto dış lastiği MKN 9065 IZF M muhtelif N KS 

1216 K 200 L 82 KD toprak boya MKN 9062 SF M bila N KS 2337 K 

209 L 46 KD mükC'lles manyazit MKN 9854 MA 3318/19 M VE N KS 

140 K 2899 L 70 KD Deri taklidi muşamba MKN 699 bil:ı M ve N KS 

700 K 216 L 65 KD cilalı toprak şişe MKN 1190 ASN 8376 1/5 M VE N 

KS 533 K 580 L 32 KD boyalı zımpara MKN 7580 GII NF 30 4 M VE 

N KS 30 K 89 L 37 KD cilfıh pirinç karyola MKN 8393 ZF 3 M VE N 

l<S 41 K 133 ı, 3 KD arası lastikli pamuk mensucat ihale günii 24/1/9313 

9152 TMSC 42/46 M VE N KS 461 K 188 L 2 KD galalit levha MKN 

8661 LJZS 161 M VE N KS 76 K 111 L 30 KD kasarsız boyalı pamuk 

mensucat MKN 1056 bila M VE N KS 411 K 58 L 44 KD levha halinde 

dam comı MKN 7786 S demiyes 1/45 M VE N KS 2250 K 318 L 74 KD 

toprak boya MKN 1200 LRV 8609/3639/2 M VE N KS 61 K 200 G 651 

I, 72 KD nhize makinesi Radyo MKN 1200 LRV 8639/2 M VEN KS 12 

K 500 G 45 L 80 KD Trans formatör MKN 1458 ETKiM 2268/2269 M 

VEN KS 447 K 54 L 37 KD benzol MKN 8451 PH 110 M VEN KS 73 

K 35 L 3 KD Asicl Salisilik MKN 8310 AS 58 M VE N KS 141 K 951 

L 7 KD müstamel yün elbise MKN 8454 RO 18240 M VE N KS 99 K 

48 L 53 KD sulfat dö sucl ihale günü 25/1/938 MKN 9146 GİLKRİST • 
WOKER 12 M VE N KS LK 700 G 1 L 13 KD kağıt takvim MKN' 

9145 PXCM 92561 M VE N KS 94 K 206 L 98 KD lastik ökçe MKN 

9144 PXCM 92561 M VE N KS 35 K 8 L 62 KD demir çivi MKN 9143 

PXCM 92558/59 M VEN KS 205 K 441 L 44 KD lastik ökçe MKN 9142 

AFVM 78505 M VE N.KS 46 K 30 L 52 KD çelik levha MKN 9141 W 

127/130 M VE N KS 580 K 1396 L 5 KD topu boyalı pamuk mensucat 

MKN 9140 FK 3/12 M VE N KS 5730 K 321 L 19 KD Degırmen taşı 

MKN 9139 HM 353/54 M VE N KS 174 K 491 L 95 KD boş foto fılmi 

MKN 9138 DAV 1/95 M VE N KS 4700 K 419 L 73 KD elektrik teli 

kin adı demir boru MKN 9137 MC 100 M VE N KS 10 K 3 L 94 KD 

cilalı beton çubuğu ihale günü 27/1/938 MKN 9136 LHCIF 1/2 M VE 

N KS 46 K 39 L 53 KD boyalı demir saç firkctesı MKN 9135 LHGIF 

444 M VE N KS 140 K 393 L 27 KD basma pamuk mensucat MKN 9128 

JWW 987 M VE N KS I K 3 L 35 KD cilalı pirinç musluk MKN 9127 

CST 978/79 M VE N KS 140 K 234 L 70 KD Lastik boru MKN 9126 

VK 817 M VEN KS 244 K 456 L 73 KD Yün mensucat tela MKN 9125 

VK 808 M VE N KS 201 K 395 L 82 KD yün mensucnt tela MKN 912A 

BULUMENTKAL 384 M VE N KS 6 K 16 L 35 KD yazı makinesi içın 

muşamba kılıf MKN 9123 BULUMENTHAL 383 M VEN KS 73 K 30 

I.. 1 KD boyalı yazılı demir reklam MKN 9122 REM 100331 J\!l VE N 

KS 86 K 34 L 37 KD top halinde lastik levha MKN 9121 ADRES LA

FONTEN M ve bila N KS 3 K 1 L 12 KD Nıkcl gah•ani:ıli çelık levha 

ı MKN 9120 PEW 9094/3130 M VE N K S 970 K 396 L 35 KD sade cam 

abajur ihale günü 31/1/938 9879 DOKME M N KS 1008 K 107 L 25 KD 

ınadcni yağ MKN 9387 LB 161 M VE N KS 43 K 500 G 68G L 16 KD 

yün mensucat MKN 2182 SK ll8 M VE N KS 5 K 100 L 66 KD Gayri 

mezkur esans MKN 5528 OL 2 M VEN KS 17 K 11 L 40 KD Kuru sığır 

derisi MKN 5527 ANGLO 78 M VEN KS 18 K 500 G 12 L 39 KD kuru 

sığır derisi MKN 9318 KIRMIZI BEYAZ mnrk:ı bil:t No. KS 12000 K 

216 L 64 KD d mir kulçe \ e kutük yukand ki e ya 1549 \ılı kanun 

mucibınce b l rında yazılı günlerde \e tam s t on ç b k a 24QO 

S.:) ılı kanunun hükümleri daırcsinde Sirkecide R d.i c 

gümrük satış s 1 nunda çık arttırma il ' satıl ... c ktır. İ 
ye um an tC'zkcre i Ye m lın değeri n· b tinde " ) etli b '1 

makbuzu rır n r. Ş rtnam lcr her gün clairrde 

her gün alınır. Yalnız ihale günlerinde pey nk leri. i t 

kadar \ ezncye yutırıl b:Jeceği ve bu saattC'n s nra k" ı~ 

1 edılmiyeceği ve pesin para ile mal almo:k istiyenle d n u \ n t zkerc i 

a. anmıyaca ~ı bu gibilerin temin tlarını usu~ı.l daire inde 'e malın d · 

ğcrin: teminat olarak yatırmaları ihaleden sonra ihale be lını d( rh 

vermeleri 1 ·zımdır. Açık aıttırma iınlcıinde nyrıc. p ın para ı.r 

mütcfcrrık r~ya s tışları da vardır. Bunların listeleri s tı • l nu k l 

smda asılıdır. Tel. 23219 (84 ~: 

Nevralji, Artritizm. Romatiznıa Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları 

Beledi} e zabıtası talimatnamesinin 525 inci mtıddesi umumi mecli • 

sin lS. l ı-937 tarihli toplantısında aşağıda gösterildiği şekılde değişti-

rilmiştir. 

AIAkadnrlarca bılinmek üzere ilan olunnr. 
!\faddc : 525 - Umumun y yip içmesine, yatıp kalkrnasına. taranıp 

temizlenmesine, c~lenmesine mahsus olup Belediye kanununun on be· 

şinci maddes:nin üçüncü fıkrasında sayılanlarla bunlara benzeyen yer· 

!erin sahipleri buralarda yenilecek ve içilecek şeylerin fü~tlnrile mev· 

cut olduğu takdirde kira, hizmet, duhuliye ve bilet mukabili a!ınan 

mebaliği gösterir üç nusha tarjfc tanzim edeceklerdir, Bunlar Be'edi· 

ye lktisad işleri Müdürlüğünce tetkik ve tasdik edildikten sonra bir 

nushnsı ait olduğu Belediye Şubesine verilecek ve diğer nushası mü

essesede saklanarnk her talep vukuunda ibrazı mecburr olacak ve 

suretleri buraların kapılarına ve iç taraflarında halkın kolaylıklıı gö

rebileceği münasip bir veya icabına göre müteaddit mahallere bir 

anda göze çarpacak surette iri harflerle büyük la vhalar halinde ve 

"musnddak fiat tarifesi" adı altında asılacak ve bu tarifel'!rin birer 

örnekleri de kilçük matbualar halinde ma~alar üzerinde bulundurula. 

caktır. Kapılara ve diğer münasip Yerlere asılacak tarif eler en aı 

35/55 eb'adında olacaktır. 
Musaddak fiat tarifesi bulunmıyan ve bunları yukarda göstcrilea 

şekilde kolayca görülecek yerlere asmayan müessese sahipleri hak• 

kında umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa tevfikaD 

takibat yapılacaktır. •B,. "8387., 
• • • 

Hepsine 600 lira bedel tahmin o1unan Şehzade başında Kalenderhane 

mahallesinde Cuceçeşmesi sokağında 20 N.evin ankazı satılmak üzre 

açık arttırmaya konulmuştur.Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü. 

lebilir. lsLklılcr 45 liralık ilk teminat makbuz ve ya mektubile bera. 

ber 6·1·938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma!~ 
dırlar.(B) (8452) 

:Jlılıj TIY A TR OSU ~
~~ımmın~ TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

~~ııı ıffi Dram ve Piyes kısmı 
ILıııılı.* Bugece sant 20.30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

Yazan: Karlo Gozzi 
Terceme eden: Sait Ali 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• Eski Fransı.ı tiyartosunda 
ŞEHiR TiYATROSU 

OPERET KISMl 
Bu gece saat 20.30 da 

B ilmece 
Komedi 3 perde 

Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu gece saat 
20,30 da 1 ıı , 

San'afkar Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semiha ve 

Mişel varyetesi 
DENAETKAR KADIN 

--or. HORHO RNI~ 
Herı:ün hastalarını Eminönü mu· ıl ayenehane~ndo kab~ ede~ Ev 

ti adresi. Ağacami yanında 1 
1 Tel : 43152 I 

Yazan: c. D. A. Birabeau . _ Kı·m yage r 

1 Terceme eden: A. H. Akde mır 1 
Paza~;::Kgü~~: T:·;~~

5

.
30 

da Hüsameddin 
Cumartesi, Çarşamba 14 le 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

LA FONTEN BABA Bilumum tahlilaL Eminönü Emlak 
Yazan: Ekrem ReŞit ve Eytam Bankası karşısında 

izzet Bey Hanı. 
Müzik : Ccmnl Reşit 
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"" yagsız Yağlı ve acı yağlı badem yağsız kar ve yarım gece gündüz ve 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençle~tirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
. . . . . ~ ~ . ' .. 

Kulağınıza küpe olsun ! 

EN tv1Üt>Hİ$ 
\sTiRAPTAH 
c:,oNRA · · · 

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi ge:çirir. Harareti sür'atle düşürür. 

Baş, diş, sinir, marsa!, adale ağrıları ancak N E V R O Z l N 

almak sure tile çarçabuk def edile bilir. 

Kat'i Tesir------
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

~ııııııı111111111111111111111111111111111111111111111utı111111111111111111111111!! 

ğ PLJLI ı Mustafa Evren ~ 
~ Ş IST ANBUL - BEY AZIT ~ 
: HAKKAKLER No. 51-1>3 : 

~Kullanılmış POSTAPULU alınır ~ 
: Her çeşit anhhr : 
fHUlllflftlllllllllttlltlllUllllllllllUlltltlllllltllmlltlltllt"ltnUltltHI 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cBcnzin vesaireden petrol rusu

bunun istihsali> hakkındaki ihtira 

için alınmış olan 26 Son kanun 1925 

tarih ve 256/246 numaralı ihtira be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 

başkasına devir veyahut mevkii fi
ile konmak için icara verileceği tek

lif edilmekte olmakla bu hususta 

fazla malfımat edinmek istiyenlerin 

Galata'da Aslan han 5 nci kat 1-4 

numaralara müracaat eylemeleri i

lan olunur. 

••T 1FOB1 L• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan ah. 
nan tifo haplarıdır. hiç rahatsız· 
lık vermez. Herkes alabilir. Ku- 1 

tusu 50 Kr. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun

dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar' verilen muhtelifülcins halı Ye 

seccadeler 23/12/37 perşembe günü 

saat 9-dan itibaren Beyoğlu Parmak

kapı Jan apartıman önünde hazır 

bulunacak memur tarafından açık 

arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

Bir hastab:ıkıcı; 
Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi. 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birkaç 
gün zarfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol-

duğunu gördüm ve iki üç haf ta 
sonra kendimi adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, cBioceh cevheri bir Vi

yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde mevcuddur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan ev

vel kullanınız, Sabahları da be
yaz rengindeki Tokalon kremi
ni sürünüz. İki kremin tesirile 

en esmer ve çirkin bir tene bile 
yeni bir canlılık ve gençlik ve

rir, Cildi bcyazlatıp tazeleştirir. 
Ve bütün · buruşukluklardan 
kurtarır. 

1 ~' __ E_M_N_iY_E_T_S_A_N_D_IG_ı_IL_A. __ N_L_A_R_ı _ __.. 

Taksitli Emlak Satışı 

SEMTİ C 1NS1 

Muharnrnt.
0 

Kıyrnetı 

Kuzguncukta eski Kumbaoğlu yeni İki katta dört odalı ahşab 

Bamyacı sokağında eski 6 yeni 6 No. bir evin tamamı. 

lı. 

Fatihle eski Mollaahaveyin yeni Muh İki katta beş odalı kuyusu 

tesipiskender mahallesinde eski Ce- ve elektrik tesisatı olan 

vizci, yeni Balipaşa sokağında en es- kurgir bir evin tamamı. 

ki 15, eski 17, yeni 148 No. lı. 

Üsküdarda Altunizade mahallesin- Üç katta yedi odalı bahçe

de Hacıibrahimağa (Sırmaperde) so- li ve kuyulu ahşab bir 

kağında eski 5 yeni 11 (kapı üzerin- köşkün tamamı. 

de 13) No.lı 

Şehzadebaşında Babahasanalemi m:ı- Üç buçuk katta on odalı 

hallcsinde eski Mahmudefendi mek- elektrik tesisatını havi ah

tebi yeni Serezli sokağında eski 9 şab bahçeli bir e\•in ta • 

yeni 23 No.lı. mnmı. 

Kumkapıda Muhsinehatun mahale- İki buçuk katta beş odalı 

sinde Molataşı caddesinde eski ve elektrik tesisatını havi 

yeni 19 No.lı bahçeli kargir bir evin ta-

mamı. 

Beşiktaşta eski Rumalı yeni Türk!. İki katta dört odalı ahşab 

ali mahallesinde Uzuncaova cadde • 

sinde eski ve yeni 10 No.lı 

bir evin tamamı. 

Sultanselimde Çirağıhamza mahalle- Üç katta beş odalı ahşab 
sinde eski Sakızağacı yeni Tabakyu- bir evin tamamı. 

nus sokağında en eski 20 mü. eski 

68 yeni 65 No.lı. 

Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 

Küçükhendek sokağında Kuledibi

meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4 

mük. 6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No.11. 

Beyoğlunda Hüscyinağa mahallesin

de eski Arnavud yeni Mısırbuğdayı 

sokağında eski 24, 24 mük. 24 mük. 

Dört buçuk katlı yirmi 

odalı altında bir kazino ve 
bir mağazası olıın, terkos 

ve elektrik tesisatını havi 

kargir üç evin tamamı. 

Lira ---300 

-Doktor-OperatörİİIİİİ 24 mük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, 

Üçer katlı beşer odalı al

tında iki dükkanı olan 

kargir iki evle ayrıca arka 

kısımda on odadan mürek

keb kargir bir evin ta -

mamı. Orhan Mahir T oros 28 No.ıı 
b - - saat 

KdaK, Boğaz. Burun hastahk· 
lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Ca.:tcles: 
Geyik ApartmRnı No: 1 

.Her gün 15-~9 kadar• 

1 - Artlırma 23 • 12. 937 tarihine düşen perşem e gunu 

b d 1 ı - - lerill" 15 te yapılacak ve gayrimenkuller en çok e e veren erın uzer 

de kalacaktır. 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbe

... inde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

.pADEMi iKTiDAR 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene

de sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

AGRILRQI 
TESKİN f DEii 

1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
4 _ Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dert4 

==c=e~d=e~i~po=t=e=kl=i=k~a=lır=.===(8=1=8~0)==========================~ 
lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 

27-12-937 Pazartesi giinü saat 15 de Jstanbulda Nafıa Müdürlüğ~ıı: 
de (2998233) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum lslah istasyonu lşevın 
de yapılRcak kalorifer tesisatı dÇık eksiltmeye konulmuştur. 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Fren giden korur. 

Tabletleri. Her ecıanede arayınız. ( Posta 
\:ulusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbııL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Cibalide Nakliyat Şubesi Müdürlüğünde mevcut Eerliyt! ve Şavrole 

Marka iki adet Hurda Kamyon 25-XU-937 tarihine rastlayan Cu· 

martesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. lııteklilerin kamyon• 

hm bergün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de tayi'l olu· 

nan gün ve saatte % ı; teminat paralariylc birlikte Kabataşda Le· 

vaıım Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
"8329,, 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ş~rt• 
nameieri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesın• 

de görülecektir. 

Mu vak kat teminat (225) liradır 
"dS• 

isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer (~ yaptığına dalr 1 
__ 

· · · d 1 b 1 N f' M-dürlu relerinde almış olduğu vesıkalara ıstına en stan u a ıa u ) 

Od ·k ı ., 1 ı ·csı00 ğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret ası vesı a an.e ge me erı :/ 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
er

Ortaköy Ru:n ilk okulu:ıun Beşiktaş maliye şubesine kazanç v.
1
. 

• ki "' 
gisinden ol:ırı borcundan dolayı Ortaköy Ayafuka ve Ayayorgı ~ de 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: se, kabristanı ve mektebi vakfı Mmına oldu~u anlaşılan Ortako;!)4 

22
.
1
2.937 Çarşamba günü saat 16 da lstanbulda Nafia müdürlüğünde eski Ortaköy mahallesi Mecidiye sokağı 9~. 96, 98, 100, 102, ve 86 

p
49

8,S5)1ira keşif be:lelli lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür ve yeni divan yolu mahallesi muallim Naci sokağı 78, 80, 82, 
84

• sili 

lüğu yanında yapılacak Sığnak inşaatı ııçık eksiltmeye konulmuştur. ve 88 kapı No. lu dükkanların köprü ba~ı 2-4 No. lu methal tah 

Mukavele, Eksiltme, Bayındır:ık işleri Genel, Hususi ve fenniproje e:nval kanunu hükümlerine tevfikan aleni müzayede suretile safriacakll:; 

keşif hulasasile bu~:ı müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Talip olanların ihalei evveliycsi olan 19-1-938 ta: ihinde pazart.:e 

Mu\'akkat teminat (188) liradır. günü saat 14 den sonra Beşiktaş kazasında müteşekkil idare r.eyell 

isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare % 7,5 pey akçelerile ı.,craber müracaatları ilan ol~ 
!erinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Nafia M:!dürlügün. •da p.s~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI edinmek istiyenlerin Galata l .. ~ 
d n yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalııri!e gelmeleri. (8091) artı a• 

c: cBir vasata enerji intikal ettirmek lnn han 5 inci kat 1-4 nuın ................. v................. .. . . - · ·ı· oıunur· ................. DOKTOR • veya bu vnsattan enerJı almak ıçın murncaat cylemelcrı ı an .,.,,,,,.,., 

! Zührevt ve cild h::tahklan ı ı Ali Rıza Sağlar i tertibat> hakkındaki ihtira için alın- """'"'""''."'""""'"""""'.""""'111.'d11 • 1111~11·:~e" 
A T 1 p • H • Q ı ı l ç H A 5 T A L ı K L A R l ı mış olan H/l/935 tarih ve 1942 nu- Sa1ııp ve neşn.yatı ı ar 

Kan rıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, meme : Dr. ayrt mer ıı ıı M? T EH. AS S 1 S l ı maralı ihtira beratının ihtiva .ettiği . .., ı __ BCl§ muharrirı 
iltihabı Vt! çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlik· 1: Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı ı Her g:un ~eşıktaşt~ tra~vay ı hukuk bu kere başkasına devır ve-

ler, koltukaltı çıbanları. ı k d N !33 T 1 fon: ı ı caddesındekı muayenehanesınde ı yahut mevkii fiile konmak için ica-
Tedavisini en erken ve en emin bir surette lemin eder. arşısın a 0

• e e saat on beşten sonra hastala• 
ark ispençiyarı laboratuvarı T. A. • ı 43585 ı ı rını kabul ediyor. ı ra verilmesi teklif edilmekte ~ldu-

--~~---~-~•-••••••••••••~--~ a ........ ~ .... ~ ................ ~ ........... ~n~nbuhu~tahz~m~m~ 

ETEM 1ZZET BENiCE 
'L •• • ,. /tf il t boıı--' 

Basıldığı !ier: E nu.zzıv ... 


