
9AYl81 141R YERDE 

-3-- - " SAc1LIK KUPONU 
Bu kuponun beşini toplıyan o

ktıyucularnnız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşikt<l.§ta Tramı:ay du
rağında 59 numarada her gün saar 
ıs den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. 

FrariSada Siyasi Buhran 
IFırank"on DlYşmesn KoırklYI 

Başladı 
a 

veroyoır 

.Fran·sa ·kabi.· .. ---A-lm_a_n_y_a __ 
nesi çekildi Faaliyette! 

Yeniden siyasi 
Bu~ran başladı 

Fra~k'ın yeniden dDş. 
rnesı buna sebeb oldu 

Vetıı .1e11Jon kllvveuerınaen Dır müfreze 

Saşmuretttş revrı"' ı aıa1 

Otobüs fezlekesi 
Ankara ya 
Gönderildi 

General Göring yakında 
Bükreşe gidiyor 

Yeni Rumen kabinesi 
dDşecekmis 

Londra, 14 (Son 
Telgraf) - Ak • 

1 
denizde bir Holan
da gemisinin ba • 

, tırılması yüzün -
den Akdenizde sü
klınetin tekrar bo
zulacağı hakkın -
daki endişeler pek 
yerinde görülme
mektedir. Esasen 
Fransa kabinesin
deki buhran şim
dilik bu gibi me -
selelerle daha zi
yade uğraşılmıya 
manidir. Yalnız 

İspanya işinin son 
zaınanlarda en zi· 
yade dikkate de
ı~r tarafı Fran -
konun eskisine na-

OtObÜS işinin İÇ yüzü :::ı 2::'\~rır;; 
yakında Dahiliye Vekili :~~~0 ~~;r~~:~J: 
tarafından bildirilecek ~:~parı~~~n~:~ 
Otobüs meselesi etrafında bir ay

danberi yapılmakta olan tedkik ve 
tahkikler bitmiş, fezlekenin tanzimi-
ne baılannuş idi. Bir hafta süren bu 

\0.oHH :4 "i' ıaltı/ea) 

bilmiyen harbten 
yılarak hükümet
çilere teslim ol -
mıya başlamaları- ispanya rıaroınden bir Sl!Utıa 

. ... 

dır. -son gnnlerde mütemadiyen isi- nıflara mensub öz İspanyolların mer 
terin saflarından kaçan muhtelif sı- (Devamı 2 nd MI/lada).__~-



• 
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Am a 
faaliyette 

J Otobüs fezlekesi 
Ankaiaya 
Gönderildi 

Fransız 
Kabinesi Cekildi tngil~~~~.1!C:.~taı 

(Bitine sahifedtn Jevom) ' İtalya Hariciye föızırı He Rorı 
iş de nihayet dün tamamlanmış ve ki İngiliz Sefiri arasında geçen 

( 1 inci $ayfadan deı·amJ •ıbir kararname ile ecnebi memleket· f ı k dü k k" t ·1 A · f h" b" h • 
ez e e, n a şam ı pos a ı e n- (1 ind St!yfaJan Jet•Dm) lafı vikaye etmıye matu ıç ı r a- bir mülakat olrnuş. Roma ile decek, bir gün kalarak Hitler'e icat i lere seyahat edecek olan Stoyadino· k · ·· d ·ı · · 

ı ·ara ya gon erı mıştır. lm"'l.'\-af. \i"ermı·.,. lerdı" r. rekette bulunmamıştır. dra arasında müzakel'ata ba<:}an 
V Mulkiye Teftiş Heyeti Reisi Tev· Başvekı·ı, bı'la" • hare hu··ku· m,.tı·n Salfıhiyettar mahfeller, Frangın rivayetlerinin arkası son zaman. 

eden izahatı verecek, oradan doğ- , viç•ın ycı ine 14 kimunudau itibar n - wn • ,. '): 

ruca arşova'ya gıdecektir. Korotchet'm başvekil ve hariciye na- , 
1 fik Talat da bu akşam veya yarın her türlü tahrika ta karsı asa'-' İşi ve sukutu neticesinde Fransa ya yapı an kesilmişti. Onun için bu mi.il Rumen k.bln •• lnd. z1n \"ekiJlığınc tayin edildiği bildı- A k , f 1 k · J "dh l"t d da kork k" ba 

1 n ara ya gidecek ve ezleke ıa - kanunları mu ha fazaya azmetmiş altın ı a a ının urmasın n • 
1
es ı hsi tazelemiye vesıle o 

lhttllf ~lkftllf ırilme.ktedir. kında izahat verecektir. olduğunu söyliyerı::k Fransız mille- maktadırlar. Ayni mahfeller, üç bü- gibi İngiltere ile İtalyanın art 
Bulgar gazetelel"iniu verdiğı bit• Balkan antanti ye Otobüs mesele~inde varılan netice tıni kabineye ·ardıma davet etmiş- jyük demokrasi arasındaki para itila- l•çık bulunduran meselelerin 

habere göre yeni Rumen Başvekili Rumenler Dahiliye Vekili tarafından umumi tir. fına tevcih edilecek her t~rlü tehdi- olduğunu tc-krar ettirmiye de s 
Goga ile hükumet Partisi olan Mıli- Belgrad mehafilinden gelen haber· efkara ilan olunacaktır. M. Chautemps bu münasebetle d~n A":'e~ikanın .be!nelm.ıle~. sa~a~a· ol~u~tur. . . 
J:lıristiyan Partisi Şefı Prof. Kuza a- lere göıe, şubatta Ankara'da topja. Mülkiye müfettişleri Belediye hak· Meclisten itimad reyi istemiştir. Mec- kı .. t~şrıkı .mesaı sıyaseti-, uze:ın~: . _rngıl~:rcnın . Ital~~ ile an.la 
rasında ciddi bir ihtilaf çıkmıştır. nacak olan Balkan Antantı Konseyi- kında yapılan diğer sikayetlerc :-tid lis reisi M. Hcrriot fırka gruplarına muhım tcsırler .bır~kncagını . ıddı, ıçın muzakereye gırı<;rnck ıslt! 

R · h · ' · • j . • t kt d"rler Şımdıue kadar Ame· ·· ı · , k"t . ·· ·t k f k t Devlet Nazırı .sıfatile Goga knbine- ne omanya namına yem arıcıye tahkıkata devam etmektedır. vazıyetı muza kereye vakit bırahmak e me c ı ·. .r " • • soz erı 'a ı qı,,ı çı mıs. :ı a 
sine iştirak eden Prof. Kuza, parti Nazır! Micesko iştirak ede.::ektiı·. DÜNKÜ DAVALAR üzere celseyi tatil etmiştir. ırikan maliyesı. Fransa hukur:1e.tı~in ldaki büvük ~ngel kalkmamıştır. 

1TALYA İLE YUGOSLAVYA Recaı· Nu-zhet Baban tarafından . Fransa'da bir ıçtımaı ve malı ıstık- nun ne oldugunu hcıtırlamıva lü programının aynen tatbikini Başve- Mechs tekrar 23 30 da toplanmış .. h d k" t1 · . • 
kld · t · · G · ha Belgrad, H (A.A.) - İtalyan • Yu- Tan refikimizin baş muharririle nec:- f k ' ' · . ' rar temını ususun a 1 gayre erme ıvar mı? Haheşıstanal\ Jtah-anın ı en ıs emıştır. oga ıse, zı si- ıı a at sol gruplar kabıneden başvekt- ··zah ret etmiştir Şimdiki k. . ı· . 

1 
• G 

1 · ··ı:a .. ·-1 ·ı · ·· ek rroslav iktısad komitesinin ilk celsesi riyal müdürü aleyhine arılan ikinci ı· · h manen mu e · ımıvc mı anımaK .. . <>CC'li yası mu wıaı.cuarı ı erı surer , bu- b , ın ıza atının bazı no~tala~ını a~dm- buhranda daha mühim bir yardım- başt; Holancfa olctuğu halde A 
nn iminin olmadığını ihsas etmiştir. çarşamba günü Belgrad'da açılmıştır. hakaret davasına dün akşam 18,30 Jatrnası hnkkında venı malumat ıste- . b 

1 
as "hfmali mevcuddur u·ll tl C . ı· d 

ese e a ıne op antısın a U..L mu· Komiteye ugos avya arıciye us- Y ml§ er ır Ü Ü OR M ı k b. t ı d ~- - y 1 H . M"" da başlanmıc:tır. . 1 d" • 
1
aa u unm ı ı ı · 

1 

pnnın m.ı e er emıye ıne 

:ta ere ı ıc a at ıc. ır netıccye tecarı Pı1J"a ile Jtalyn Haricive e- ır o cum urıvetçı er ve emo ra ·) F k • k ed.lm. f k h" b" . . N Suçlu mevkı'ın· de olan arkada<:lan- S 1 • h . ·ı d k t 1 FRANK D Ş y bazı küçük devletlerinin bu hfık 
.., - Y J • • J Paris, 14 (Son Telgraı - 1 an • iyeli tanıyacakları lakırdısı or vnrılmamıştır. wreli iktısadi ışlcr müdürü Gianini mız. Muddeiumumiliğin haklarmd:ı ıttıhadı fırkaları grupu toplantısın - d- b da bir POk teınev,·üçleı· 1 k t 

0 
.
1 

. . ... 
1 Başvekil ile Parti şefi arasında çı- riyaset etmi)lerclir. 6 a . an ın ır nutu ıra etm $. k d t · son nda oır inmliz lirası d" b d 

1 
tl · 1·ı ı ·ı 

1 1 
dava açıldı~ı hakkındaki tebligatın- d M Fl d" b" k . d f un orsn ., çı mış ı. zaman ı <'rı suru en 
dan haberdar olmadan önce bu nec:- ı· b' h k k b" .ay e nıış, u t>· ıa u ev c erın a ya ı e o an kan bu ihtilat halledilmediği tak - Bu celse esnasında ticaret, maliye " mec ısc ır mu tıra verere am •· 

153 
r kd kapan;nıı:.tır 1 • .. b tl . b 

4 
dik . 

ri'-'ab yaptıklarını, esasen bu yazı- uo kontroıu··ne d!'>ır· \•er"ıl"'n ""skı· k"- ran a . N':ı UT. KU icarı munase e erı, u ı3S ış dir~e, G. oga. 'nın istifas1ı muhtemel. ol- 1\ e nakliyat iclerin_ in ted. kik_ i için üç J J i" '" "' .. HER·voNPN · d. k d ·· ·· d • ı 
- -:ı Jarla R,,.., ... i Nu""zhet Bab"n'ı tahkı"r ... uı . şım ıye a ar surunremc e ı~:t n dugu glbı Prof Kuza nm da kab e k · t kk J t t B k ....... .. rarda meclisin ~adık kalmasını iste- Cl t 

• · ın • omısyon eşe u e mış ır. u o- Paris, 14 (A.A.) - Dün 1au emps dolayısıle, zarar gördüğü noktası d k ·ı · ik' · b" 'ht" 1 1 etmediklerini, bilakis Recai Baban'ın m· t" 1 
en çe ı mcsı ıncı u· 

1 ıma 0 
a· miı>yonlar iki memleketin iktısadl ış ır. ın nutkundan evvel parlômento 213 idi. Lakırdı uz.~unış. rivayetlere 'J k "t"b ı b"l" Dış' çi Bayer vasıtasile kendilerine 116 Chautemps muhtelı"f fırka de ra naznrı 1 ı ara a ına 1 ır. münasebetlerini alilkadar ede nbu fü. ' • , reye muknbil 277 reyle Louis Au - Jınca adeta bu üç dr>rt devletin 

YUGOSLAVYA'D hakaret eylediğini iddia etmişler ve legasyonlarile görüşmüştür. Netice- I ltı 1 
A ısahalardnkı mcselt?leri tedkik ede • bert'e karşı Jak Duclos yu a ncı tık İtalya lehine bir knrar vcrm 

Belgrad, 14 (A.A.) - Neşredilen lceklerdir. bu hususta açılan davaların birleşti- de Başvekil hükumetin itimad reyi ! altıncı reis \' l'killiğine intihab etmiş· beklenmiye başlamıştı. Fakat bir~ 
rilmesini i.stemişlerdir. alamıyacağını anlıyarak istifaya ka· 

Reeai Baban, ikinci hakaret dava· rar vermiştir. tir. bire hemen bir ric'at oldu: cTas 
• Bundan sonra Herıiot takı ar inti- ten maksrıcl hııkukan değildir, 11 

Vazı sında Ahmed Emin Yalman aleyhine BAŞVEKİLJN TEMASLARI " 1 
• dava açmayıp yalnız Tan neşriyat habını müteakib ilk nutkunu soy e- gı.inkü \'aziyeti tanımaktır.:t den Al manya ve ıtalya 

yetin inkişafına göre 
hereket edecekler 

Paris. 14 (AA) - Chautemps ile miş ,.e bütün Fransızları birleşmiye Şimdi de İngiltere, Habcşistaı müdürünü dava ettiğinden Yalman 
1 sal cenah murahhas heyetleri ara - davet ederek heıkesin kanuna riayet ı1talyanın hiıkimivetini her ha hakkındaki davanın tatiline, diğeri- ~ 

smdaki görüşmeler saat 21,30 dan etmesi Jazımgeldiğini kaydetmiştir bir suretle tanımak nivetindc gö nin başka gün rüyet edilmesine ka- 1 ı J ı 
22,35 e kadar devam etmiştir. Sosya- Herrlot demiştir ki: ımüyor. İtalya, konuşmnk iı;in ew 

rar vermiştir. 1. K ~ i t 1 b d _...:ı t Jduğu 
ıst Ye omun s grup arı un an 4Sermnyı:ue va anpervcr o • bu engelin kalkmasında ısrar gö Diğer taraftan Sahur Sami tarafm- ı 

1 1 
d ·11 i 

ispanya - 1 tinde oldukları için vaziyet Franko 
( 1 inci say/tıdan devam) aleyhine devam ettiği takdirde bir 

ru hükumetçilere deha\et eyJemele· müddet sonra siyasi ve askeri müda
ri nazarı dikkati celbetmcktedir. halelerde bulunmak hususunda Ber-
Diğer taraftan İta1ya ile Alınan- lin ve Roma mutabık kalmı~lardır. 

yanın yeniden Franko'ya yardım et- Londra, 14 (A.A.) - Bazı şartlar 
miye karar vermiş olması hakkında- a1unda İspanya'nın denizde muharib 
ki haberlere gelince, İtalya şimdilik haklarının tanınmasını ve deniz; ve 

kat'i bir harekete geçmek niyetin· kara hududlarındaki kontrolün tesis 
de dcğ~ldir. Maahaza, gerek Almanya, ve takviyesini derpiş eden karar su· 
gerek Italya Franko'nun behemehal reti Tali Ademi Müdahale Komite· 
muzaffer olması icabedeceği kanaa- !since knbul edilmiştir. 

dan yine Tan aleyhine aç~lan bir ha- sonra _ayrı ayrı top anmış ar ır. . 1 nu göstermeli ve menfaatini mı et n riyor. Londra ise böyle pek e 
karet davasına da dün yine Birinci Vaşıngton, 14 (A.A.) - Malıye, 'menfaatlerinden ayırmamalıdır.> meselelerin konuşulmasından e 
Cezada başlanmış, bu hususta başka f~ank. buhranını~ inkişafını. büyük Netice olarak hatib, Fransızların ikinci derecede bazı işlerin hall 
davalar mevcud olup olmadığının btr a~aka ile takıb etm~kledır. Mali- sıllhü dahilde ve hariçte idame et· lerek zeminin hazırlanmasını i 
tcdkiki için muhakeme başka güne ye, şımdiye kadar lngıltere, Fransa meğe muvnffak olacaklarını beyan sürmektedir. 

bırakılmıştır. I ve Amenka arasındaki üç taraflı iti· etmiştir. ====,========~ 

iilOiiiZiöf ii"ikiiSidf'"'P~P~""Y'~~-o·~·d~~"'R~-ma· 
Münasebeflerimlz ile Berlının araları 

Litvanya ı~-Polonyanın ıMilletler Cemiyeti-! Amerika -ltalya 
Arası gittikçe açılıyor • • t 1 t ı M.. k 1 · 
Li~~~;:~r!!~~~~ıü,.k:~:~~:~~ nın yenı op an ısı uza ere en 
rar başlanacağına dair bazı gazete· (Birınci 11ahifed1?n devam) gilterenin MılJetler Cemıyetinin Kon· Çıkmaza girdi 
lerde çıkan haberleri Polonya Ajansı 1 ıarda bulunacaktır. Bu temaslar es- seyine bu müesseseye bağlılıklarını 

d b 'lha a F "l)Sl., ı·ng1· .. ı 1·.. teyid eden müşterek bir beyanname Vaşı·nmon, l4 (A.A.) _ l\ırusoı· kat'i olarak tekzib etmektedir. Lit - nasın a ı ss r.. .. - .. .. 
6

• ,, 

Açılacak mı ? 
'nkl•şaf halı• nde Berlın, 14 (A.A.) - Evvelce Hit· 

Jer'in ve şimdi de Rosenberg'in çı-
kardığı Nasyonal Sosyalist Partisi-

vanyn'nın Polonya aleyhtarı vaziye

ti son haftalar içinde bilakis daha zi · 
yade artmıştır. Bu da, Litvanyadaki 

dostluğunun tak\'iyesmc. Fransa - tevdi edecekleri anlaşılmaktadır. Bu nın, Amerıkan - İtalyan ticaret 
Almanya yakınlaşmasına, Mıll tlcr devletler. bu suretle Konsey içtima· ıaheclenamc:sinin Habeşistan ımpar 
Cemiyetinin istikbaline ve ayni za· ından sonra taplanacak olan 28 ler toru namına ımza e~ıın:esı husus 

Polonyalılara yapılan 

lelerin şiddeUenmesl 
göstermektedir. 

ı Komitesi tarafından paktta yapıla. dakı· ısrarı ,.e k"mbıvıD üzcdndek manda talyn'nın Milletler Cemiye- .. J 

fena muame- cak isliihat hakkında uzun münakn- taluan kontrolünu· n kaldınlması •• tinden çekilmcsile ktiçi.ik devletlerin J 

ile kendısini Mılleller Cemiyetine olan bağlılık • şalar yapılmasından ictinab etmek susunda Amerıka hükumetinin 
Jannın sarsılmaması için yeni ve istemektedir. bi uzerine muahedenin akdi için 
mühim tedbirler alınması etrafında Devletl~rirı bu mesele ha~kında pılan görüşmeler, bir çıkmaza 

İngiltere'nio eski Müstemlckat Na- nln Nationnlc So1.alistische Hefc 
zırı Jolın Maffey ile Maliye Nezareti mecmuası ~Romanın nasyonal sos- .. 
un~ ~JeDI J!~ uepuutıısısseqa1~w yalist akideleri rılcyhindeki papas si· 

şehrımıze gelmışler ve akşam trem- yascth başlığı ile neşrettiği bir ma
le derhal Ankara'ya hareket etmiş- kalede Pan.. .. lığa şidd lle h"" t-
ı eli ,,.. e ucum e er r 

Et on kuruş 
Ucuzluyor 

müzakerelerde bulunacaktır. noktainazar i~tila~ı~.rının MılletlPr imiştir. Bu Jwl ıki mcmlckr.t arası 
et- Cemlyetinl zaıf duşurmcsı.nc.len kor. daki ticari munasebetleri tehdid Vakıa, Fransız kabinesi istifa t ı b 

kulmaktadır. Fransı~ - ngı ız eyan· ımemektcdir. Çünkü bu münascb 
mişse de Hariciye Nazırının yine Ce- namesının ise bilakıs Mıllctler Ce- fer geçen ay zarfında imza edil 

· mekte ve son senelerde Almanya'ya 
Aldığımız nıali'ımata göre, eski na- komşu memleketlerdl• ve bilhass 

nevre'dc Fransayı temsil etmesi çok miyetine karşı muttarid bir vazıyet olan mıl\'akkat bir anlaşma ile t 
Et fiatlarının ucuzlatılması hak • muhtemeldir. n · d " ld 

zırla maliye mütehassısı Ankarada Alman olan yerlerde Katolik kongre
hükümet erkanımızla iktısadi ve ma-

lcı inin toplanmasını takbih e) !emek· 
li hususata aid çok mühim temaslar- tedir. 

1 

alan memleketler zerın c musa zim edilmişti. 
kında Ankara'da yapılmakta olan ted- )«üŞ1'EREK BEYANNAI\l"' - b k ğ · ıcl "'<lılm"k'"' 

!V! ı:. bir tesır ıı a aca 1 um " ' ". Salahiyettar mahfelleı·, Musol 
kikler bitmek üzeredir. Etin kilo - Londra, l4 (A.A.) - Fransa ile 1n· dir. tarafından yapılan talebin kabul cc 

da bulunacaklar ve Türk - İngiliz 
teşriki mesaisinin her sahada inld
şafın ıtemin edecek müzakereler ya. 
pncaklardır. 

İngiliz heyeti, ayni zamanda şu
batın sonuna doğru Londra'ya gön· 
<lerilecek olan Türk maliye heyeti ile 
de görüşecektir. Evvelce bu ayın so
nunda Londra'ya gönderileceği ya -
zılmış olan ve mHli bnnka direktör· 
lerimizdcn mürekkeb bulunan heyet 
de İngiliz Devlet Bankası Umum 
Müdürilc de temas edebilmek için 
bu seyahatlerini şubatın sonuna bı
rakmışlardır. 

İngiliz heyeti, Ankara'daki temas
larını bitirdikten sonra yeni iktısadi 
ve sınai teşebbüsler hakkında Ana
dolunun bazı vilayetlerinde mahal
len tedkiklerde bulunacaklar, sonra 
Karabük'e gidip orada kurulmakta 
olan yeni demir fabrikamızı geze -
cekler ve oradan şehrimize gelecek
lerdir. 

Söylenildığine göre rnemelketi -
mizde yeni kurulacak elektrik .san· 
~raUarı, yeniden inşasına karar ve
rilen limanlar ve mevcud bütün ma
denlerimitln işletilmeleri İngili~ 
gruplarına verilecektir. 

Yeni Mecli• binası 
Yeni Meelis binasının projelerini 

tedkik edecek hakem komisyonuna 
bir de İngiliz mimar tayin edilmiş -
tir. 

Mister Hovard Roberstan adınd11 

olan bu mimar, dün Londra'dan ha
reket etmiştir. 

sundan on kuruş indirilmesi müm • , .... -•m•"-"'"'"' ........... ""-"'"'""'"'"w'", _ ... ,., ___ "' .. '"""""'""'"'""""1
""
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"'"""'" ' leıniyeccğini, bu talcb is'af edileli 

kün olacağ rnnlaşılmıştır. lM ı ş K ş k lakdirrlc harble elde edilen fütuhn 
DUn geceki yangın araşa an ay e tnnınmnmı:ısı h:ı~kınclaki Simps 

Dün gece saat birde Galatada Ne- Cevad Abbas bugün preııs!blne muhalı! hare~ct edıln 
catibey caddesinde 83 numaralı kar- 1 ç• k d ı olacagını ve Amcrıka efkarı umu 
gir bir bin dan yangın çıkmıştır. Yan- gidiyor j ın uman an arını yesince itfraz~a karşılanacağını 
gın bu binanın terzi atölyesi olarak Bolu mebusu Cevad Abbas, bu ak· 

1 

yan etmektcdır. ' 

kullanılım 2 nci katından çıkmış ve şam Toros Ekspresile Ankaradan Mı- t o p ı u y o r -·- -
etrafa sırayet etmeden söndürül • sıra hareket edecektir. 4 kişi ye 
müştür. 
........................................................ Cevad Abbas, dün de yazdığımız Sa /dıran 
1 KÜCÜK HABERLER ı gibi, Büyuk Şefin Mıstr Kralına ve- (Birinci sahifeden deuam) kamlarına bildirilme~ini istedikleri 

"--------·------- receğı hediyeleri götılrmektedir. Toplantı, bugünlerde yapılacak, Çi· hatırlardadır. 1 D ı · 1 * Yasağa rağmen bazı yerlerde ·• ·•- nin istiktalıni temin için bu defa gi· Hull, Japon taleblerini~1 Y?ngtsc j e l • • • 
bilh<ıssa karanlıkta sırt hamallığı ya. Yekta vapuru rişileeek kaq'i muharebe hakkında üzerinde beynelmilel seyrısefnın hak- Kardeşini, bUyUk ana 
pıldığı göriılmüş, men'i için şubele- .. bazı kararlar verilecektir. kına bir tecavüz teşkil ctmediğıni~ nı i kardesinin k aruu 
re sıkı emir verilmiştir. meselesi Diğer taraftnn Japonya, sulh şart· bu taleblerin daha ziyade se!rise ... ve bir adamı yaraladı 

Yekta vcıpuı unun batmasınn sebe'· Iarı kat'i oJnrak n.>ddedildlği takdir- laini kolaylaştırmak maksadıle a- Fehmi v~ ),'llSuf ismlednde i * Romanyadan çıkarılacak Yahu. u B b ı 
dılerden mühim bir kısmı Filtstine olduğundan dolayı limanımızda ha- de Çin'i imha için yapacağı harekat pıldığını beyan etmtştir. u iti ar a kıırdcş arasında Barlında büyük J1 

Planını hazırlamış, yeni kuvvet ve Amerikanın Tokyo nezdinde bir fro- kavga zuhur etıni~tir. Biraz sonr gideceklerdir. Bunlar, bizim gemi- ciz altına alınan Norveç vapuru sil· b h 1 
lerlmiı.le taşınacaklardır. mühimmatını yola çıkarmıştır. Ja - testosu mevzu a s o amaz. knvga kmşmış ve iıni bh· cinnet \ 

varisi merkezden aldığı talimat üze· ponya, Çin'de merkezi Pekin olmak BİR Ç1N MUZAFFERİYE~İ . !tehevvüre kapıldığı ;ı;an»Edilen Fc * Bulgar - Yunan Mübadele Ko· riı~e _bu haciz kcyriyetini protesto et· ve Mançuko gibi tamamile kendisi· Şanghay, 14 (A.A.) - Tsinmg'ın mi; kardeşı Yusufu, büyük anası 
misyonu Reisliği ve fspnnya'da mü- mıştır. ne müttefik bulunmnk üzere yeni bir Çin kıt'aları tarafından zaptı miına. ve kardeşinin lrnrı:ilElması ve k .. 
şahidlik yapan emekli binbaşı Hons- Diğer taraft n Norveç vapuru ta- !devlet kurmakla meşguldür. sebetile bu şehrin dördüncU d~fa o- heyeti ihtiyariye azasından biri 
sa, Hatay intihabntına nezaret etmi- rafından Rumen Bankasına yatırılan 1 Japonya, şimdi bu devletin yer • larak elden ele geçtiği kaydcdılmek· ağır ve hafif şckilleıcle yaralamı 
ye memur edilmiştir. d" 

15 bin İngiliı lirasının Türk banka· leşrnesi ve kuvvetlenmesi için ted - te ır. tır. * Geçen fırtınada karaya oturan birler almaktadır. Dünkü harekat, büyük kanalın Fehmi ile Yusufun, çocnklanııı !arma çevrilm<'si jçin teşebbüslere 
Sinob ve TaviJzade şilepleri yüzdü- geçilmiştir. lTALYA _ JAPONYA ARASINDA garb sahilinde tahşid edilmiş olan kavga etmesi ve bu yüz.den babalar 
rülmüştür. Tokyo. 14 (A.A.) _ İtalya Büyük Çin kuvvetleri tarafından yapılmış· nın kavgaya tutuşmalnrı scbcbil * 6 rd 19 k Vapurun kaptanı bugün 2 nci Ti· · 

ncı ası an. uncu nsra ·a. carette muhakeme cdillcektir. Elçisi Hariciye Nezaretine giderek :~:: ................................ ................ .... zuhur eden ~u k.anlı vak'anın kahr 
darki 'I'ürk el işlerini göstermek üze. 1---------------- Nazır Hirota'yı ziyaret etmiş ve bir Tunusun emn·ıyett·n·ı mankı .. Fehmı. hm~şahedeTablbtmaAdall·ıy re Topkapı sarayında '-"eni bir salon t 1 m .,c. ı ı ı 

.ı stanbul 3 üncü cra Memu.rluğun· siyasi iktısadi İtalyan heyetinin ya- • ma u1.erc §e rı ı .... , 
açılacaktır. dan: ıkında Japonya'yı resmen ziyaret e- Temın için getirileçektit. * Yeni bronz on paralıklar, bu ay Paraya çevrilmesine karar veri • deceğini bildirmiştir. Tunus, 14 (A.A.) - 'l\ınus umu· - ·- -

sonu basılmıya başlanacaktır. len beygır, arnba, maakonsol ayna, 'ECNEB GEMİLERİNİN VAZİYETİ mi valisi son kanlı Bizerte hadiseleri Begruff a kan/ı * Hıfzıssıhha Meclisi, diın toplan- sandaleyenin birinci açık arttırması Vaşington, 14 (A.A.) - Hull, Yang- hakkında gazetecilere yaptığı bcya~ 
mış, Valide hanı meselesini tedkık tse üzerinde seyrisefaln hakkında natta milli Dustür Partisinin bu ha· Çarpışmalar 17/1/38 pazartesi günü saat onda E-
etmış, meclis azalarının mahallind~ Şanghay'dan Japonl:lr tarafından ba- ıdiseler üzerine Hnsan Nuıinin ihra1 

tedkikat yapmasına karar vcrılmiş- yubde Gümüşsuyu 45 :No. lu hane zı tnlebler aldığını bildirmiştir. cını haklı göstermiş ve tenkil ted- Old 
tir. önünde paraya çevrilecek ve kıyme- Japonların, berhava edilen baraj- birlerinin merhametsizce tatbik edi- U * Yanlışlıkla resmi almmıyan tinin %75 mi bulmadığı takdirde !arın arasından ecnebi gemilerinin Jeceğini bildirmiştir. Yeni emniyet Beyrut, 14 (A.A.) -· Antan'dn SıJ• 
379 uncu maddeye dahil pamuklu ikinci açık arttırması ayni mahal ve kolayca geçebilmelerini temin etmek tedbirlerinin alınması için bugün bi.i- riyeli milli blok taraftarları ile rnus· 
mensucatın % 60 olan birikmiş güm- saatte 20/1/938 perşembe günü ya. uzere bu gemilerin yollarının ve gi- tün askeri ve mülki erkanı umumi rızları arasında kanlı bir çsrpışnııı 

* Topkapı sarayındaki hafriyata 

devam edilecektir. Bulunan manas· 
tır enkazının fevkalade tarihi oldu· 
gu tesbit edilmiştir. 

1rük resmi alınnuyacaktır. pılacağı i)an olunur. deceklcri )'C1lerin ev\·eke Japon m:ı- valiliğe çağmlmışlardır. olmuştur. Bir çoğu ağır olmak üzeri 
elli yaralı vardır. 
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'Tak--;iler ve şoförler !.~1~ar~:.~.Y~ç~:~.~.~u;.~~~JBel ed iye yasak 1 arı ! .. r·Haı~,;~~~~,ru 
Otobüs rekabeti yüzün- ~ı~~:t!~~i~~:~~::i:ı~::u~~ Umuma mahsus yerlerin Arz~~~~:~1bi~:!~!~:, d k 1 terem karilerimizin mektublarını 

11 1 1 
• mış. Geçen ayın son güni.ı bir yıl 

en ta si er hep zarar· ::= ::;.~:~~m:ı::';~:;.~~ güze iği, temiz iği mhzamı.~;~:/~:ı;:;:~:~'.ç;~;.7~;;~.~: 
d lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - ' talih eseri olarak bu yLldı.:m Jı.ışm 

mı e ı·yorlar ? rarla neşredilecektir. Bu kabı·ı yerlerde dı.kkat dan kurtu1m?l§tı':.. ÇarfJSa imiş. b 
• • • 1 107 - Ortaınektcbi bitirdim. Za- yü?· u• 1ımı.mıi bir fe?S.ket vukua 

Günde 10 - ---·- ı ruret karşısında çalışmak zorunda e-'ı.lmesı· laAzım ete/en esaslar lecek in~~ş. Gazet~ler !ıaber ~er.~y l • l k • b • 1 kaldım. Her ne iş oursa yapabılirim. U ı o· Her gım um11mı felaketle1'l bu 
ıra ı ış yapan l1 Tecrübe edilmem için hiç bir ücret • hu .. kümler !.. pımtolarlil bir.iri.C~ eayfadan haber 

Sflh •h • • ı · J f almam. Arzu edenlerin: (Son Tel - V8 genl ren aa:::etelerrn ıç ı;ayfala.rı.tıın 
l ının e ınue masra - lgraf gazetesi iş \'e halk sütunu •:ası- Umuma mahsus mahallerde halkın huzur \'C istirahatini \'C burala- kö§e~iğine rıizlerınıiş olan l>tt hab dan S0n1'Q 80 k k l tasile ,Kurtuluş 130 Alh ye) mlira- rının güzelliğini temin için vazedilmi şolan Belediye yasaklarını ve hü- acaba e1ıemmiyet.~izliği yii:ziindcn 

taksi 

Şoförler c . . .. ~~~~ a I yormuş 1caat etmeıe.rini rica ederim. kümıerı muntazamen kaydetmekte devam ediyoruz: büöuıe bir aı...."tbete uğramıstır der 
bulunmakt d e~ıyetı, otobus servıs.ı.ermın çoğalmasından çok müşteki 1 108 - Lıse mezunu bir gencim. Umumi bah~elcrle eski ve yeni abideler, havuzlar ve çeşmelerin niı? .. 
bil b. a .ır. ilhakika şehrimizde otobüsler lezcıyiid ettikce, . otomo- Her ne ücretle ol ursa olsun bir iş muhafaza \'C buralarının güzellik ve temizliğine itina etmiye bütün her- Hayır! Btttttm sebebi, bc~eriy 

e ıne~lerın adetlerinin azaldığı görülmektedir. arıyorum. Ta~raya da giderim. ~lu· kes mecburdur. iehdid eden felaketlere karşı kanı 
d .. Bu \•azı):ete göre taksilerin günliık kazançları, 10 liradaıı çok aşağt teber ve müteaddid kefillerim var- Umumi b<ıhçe ve parklarda içki içmek, çalgı veya gramofon çalmak, samış olU§mnuzdur. Bir zamanı 
b uşmektedır. ~albuki otomobil s:ıhtbleri, günde 10 lira kazansalar bile du'. Adresim için (Son Telgraf halk şarkı söylemek \"e buralara beyanname veya ilan yapıştırmak memnu • Haley yıldızı arza çarpacak diye b 
~nun ~ncak bır lirasının bile ke;ıdilerine kalmadığmı iddia etmekte ve ve iş sütunu \'asıtasilc Rasim Şev • dur. Buralarda yemiş ve her ne suretle olursa olsun yi:vecek ve içecek tün dı1nya gürılerce tir tir titre 

şoyle .~ır hesab göstermektedirler.: ket'e) müracaat etmelerini rica ede- satmak yasaktır. idi. Buıuı büyük bir felaket saıı 
~unde lO lira üzerinden her ay 300 lira kazandığı farz ve hesab edi- rim. Motörlü ve rnotörsüz her türlü nakil vasıtalarile ve hay\'anlarla bu- idik. Umumi lıarb çıktı. Bu, Hale len hır otomob' li · .. ~ 109 · 

. . · ı n yıne ayda %20 şofor aylıgı 60 lıra, benzin \'e yağ 70 li - ilk mektcbden mezunum. ralarda gezmek ve buralardan hayyan geçirmek memnudur. den çok daha bii.yiik ve feci bir jel 
~:~ıg:~~~ kır~sı 10 ~.ira, plaka 5 lira, lastik ve hasar payı 10 lira, taksit pa- Askerliğimi bitirmiş bulunuyo:·liın. Seyyar fotoğrafcı \•e kundura boyacıları ile diğer her türlü seyyar J;etti. Çilnkii Haley, arzı milıve1'i1 
l' ıra 0 

mak uzere (275) lira masrafı vardır. Yani kazandıkları 300 Ve askerlık hizmetimi tabur yazıcı- satıcılar ve köpek ve saire gibi hayanlar da buralara giremezler. den devirecek ve dünya yüzii.n 
ıradan ancak ayda 25 lira ellerinde kalmakla ve bu suretle günlük ka· sı hizmetinde geçirdim. Eski ve yeni Şehirdeki heykel ve abideleri, heykelleri, en hafif bir derecede dahi canlı tek bir ına1tl0.k bıraknııyacakt 

zanç 
1 lirayı bile bulmamaktadır. yazı ile yazar ve okurum. Daktilo kirletmek ve çizmek veya bozmak ,.e bunlara karşı her ne suretle olursa Halbuki 1ıarb. bir yığw. sakat ve b 

k Fakat çok defalar her otomobile günde 10 lira değil, 2. - 3 lira bile ile seri ve yanlışsız yazarım. Daire olsun saygısızlık göstermek yasaktır. sürü öksüz bıraktı. Bu. son yıldız is 

azan.mak nasib olmamaktadır. Bilhassa bazı mevsimlerde otomoible bi- ive .mü:~seselerde iş arıyorum. Ad- Belediye pulu yapıştırılmamış ilanları dağıtmak memnudur. Bele- ı,ir Japon tehlikesi kadm· bile elıerı 
nen h.alk fevkalade azalmaktadır. resım ıçıu (Son Telgraf halk ve iş diyece tayin edilmiş ve edilecek yerlerden başka yerlere ilan talik edile- ?niyet kazanmaılı. Pıyasaya h ·· ı·· ·· l 

.. 1 er gun en uks arabaların \•e radyolu taksilerin çıktığı bu· su unu vasıtasile cBekir Sıtkı. ya) mez. Beledıyeden izin almadan ve kanunen \•erilmesi lazımgelen resmi Anlaşıhyor ki bu defa arza çarpt 
fe~n ~rıe i~ ~c~~ bu kabil lüks arabalar, 10 ar lira kazanabilmektedir· ımür::ıcaat edilmesini rica ederim. Yermeden her türlü ilan ve reklamlar yapmak yasaktır. rnk yıldız, bir Holivut yıldızmda 
rind ~z tpı es ı olan arabalara ise müşteriler pC'k az rağbet ettikle- 1 110 - Ortamekteb mezunuyum. Her türlü duvar ilanlarile ziyalı reklamlar ve umuma mahsus ka~ daha az tehlikeli imiş. Neyse. tide 

~n .. unların kazançları çok azalmış bulunmaktadır. Yaşım 21 dir. Şimdiye kadat· hiç bir pa lıev açık yerlerdeki ziyalı ve ziyas1z, sabit ,.e müteharrik yazılar, ze\·- yerini bulsun diye hepimize geçmi 
son ~to.rl.er ara.sındaki bu lüks otomobil ibtilası yüzünden, yalnız bu 1 müesseseye girip çalışmadım. Bu iş- ke ve renge uygun olacakları gibi, bunların üst kısımları okunaklı \'C olrnn diyelim. 

~ ıçınde pıyasaya 300 yeni tak5i çıkarıldığı göriılmektedir. Ayrıca lerde tamamen bftkirim. Şimdi. za- düzgün imlfılı ve güzel hatlı olarak TürkçL' yazılac~k ve başka lisanlarla Halk Filozofu 
bunların yarıdan f 1 . ntri ve kat'i bir ınecburiyet karşı - olan yazılar. bunların alt taraflarına gelmekle beraber puntolarile tut- '""''"'""'"'-'"""'"'"'"""'""ıu"""""'"""""'uı"H' 
suretile b' az ası, 200 - 300 lira daha bnrçlancırak vcva ödemek lsrncla hayatımı bir işte kazanarak tuklan yerleı-, Türkçe kısımların yarı~ından fa7.la olamıyacaklardır. o b •lt • 

Şof .. lırer r~.dyo makineı;i de alıp taksilerine koymuşlard~r. temin ve idare etmek icab eltığin - Bu şartlara uygun olmıyırn i1an ve reklamları talik etmek memı1ll- tomo l erın 
or ere gore s h · · d r. h · b · d 800 tlen f .. ' -:.e rımızde çalışan ve kazançsızlıktaıı şikayet eden en .er angı ır yer e olursa olsun dur. y • 

veya~ atlaş~~ va~~~aş~ müref~h deftilw bil~ nhat b~ g~im ~anyorum.Auuedenkrin~~sim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~ e~l ~~~Q~ 
ittihaz Yl§/emın etmek ıçın bilhassa şu iki tedbirin acele \'C bir an eV\'el için: (Son Telgraf iş ve halk sütunu 'T'.alehele.. Cadde ve levha 'arı ·'· 

ına uzum vardır: vasıtasile Hc.diyeye) müracaat olun- ~ ·j , Lj 1 
- ucuz t k . b l . . k bal 

nlek a Sl ara a arı ıç1n muayyen bi rlıp \"C nümune kabul et- masını rica ederim. Arasında Sokakla;ın Büti.in Anadolu şehir \'e asa a 
2ve bu suretle lüks ibtilasmın önüne hemen gecmek. * ı rınclaki otomobil ve kamyonların, 

- Ba k' · !arı bir ok zı ımselerin ve maruf zenginlerin halen takside çalıştırdık· Açık muhabere 11JI.•• b k f N J S •muhtelif sekil ve büvüklükte numa· 
hfılen aç otomobıllere tesadüf edildiğinden, halla tek bir sermayedarın Katib ve bankacı - Mektubları- lVI USQ Q Q • • llffi3fa anma 1 'ı ra ledıal~rı taşıdıkl~rı ,.e her Bela· 
zancına ~.10 taksisi .piyasada çalışmal.ta olduğundan. asıl şoförlerin ka- nızı almak üzere her akşam saat 17- Daha genç yaşlarda fikirleri ılmi ı Butün buyuk caddelerle tekmil divenin bu levhalar üzerine ayrı ay" 
olrnıy ır engel teşkil eden bu hale hem<'n mimi olunması İcili sofor J 8 arasında halk ve i~ su tunu mu • delillerle süslemek ve l&lebt-lcri eser mahallelerin \'e sokakların, ısunlcrle rı · y .. zılar yazdırdıkları görüldüği.irı 

an ve ar b l b" · · ' " k b k b'l rına tnü d a a arını ızzat ı;,;Ictmiycnlere, takside araba calıstırmala, harririmizi görmenizi rica E:deriz. yazmıya "ıtlı~tırmak, teşvik etme tesmiye olunmalan yt:rine hepsine iden Dahiliye Vekaletince u ·a ı 
B saa e olunmaması. · " ı Ba\.•an Mu1·gan _ Sizi b(·kleyen üzere Ankarada (Hukuk ilmıni yay- birer numara verilmesi ve badema, le\•haların hepsinin bir biçim \'C şek-u iki tedb' · b. · 

fUŞa ırın ır an evvel alınması kabul edildiği takdirde· 10 ku- ]bir mektubunuz vardır. Her akşam ma kurumu) tarafından ıne:ktcblile:r aid oldukları numar:ıhrı taşırnalcırı le ifnığı kararlaştırılmıştı. 
adam taşımak ve ı·k .. tl . . j .. b k b . . bl d'l 1' 

fazla l 'k .. . P a a ucre erıni indirmek ve.ra hususi arabalara saat 17 - 18 arasında matbaamıza teş- arasında açı an musn a a, u sene hakkında Izmir Şehir Meclısi taı <ı· Bu emir her tarafa te .iğ e ı < ı· 
kalın p a a ucreti koymak gibi şoförlerin diğer istek ve ricalarına 1üzum 1 rif ederek halk \'C iş sütunu rnuhar- daha büyük bir rağbet görmüştür. fmdan \'et ilen kararın t;ıtbikinc b<ı~· ğinden Anadoluda mevcud bütiin 
_ ı:vncaktır. · b t l ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~- Mrimizi görmen~i r~a ederlı. Bu müsa akaya, Ankara ve s~n- lruımı~ı~ otomobil ve kamyonların numa~a-
17 • b --·~- bul hukuk fakültelcrile Siyasal bil· J\Iemleketimizde ılk de:fn olarcık ı nnm tebdil edilmelerine ba.şl~nmıs~ 
K enı ir gümrük iki sigorta 7 h. ı· gih:·r.oktılu. İstanbul iktısad afkül- ıizmirBcledi\'esivC'İzmirŞehırMec- tır. Bu münasebetle şehvımızdckı K LJe ır l tesi. Istanbul Yuksek tıcarct ınektc- 1lısi tarafından düşiinülüp t<.ıt!Jık jtdbclarL \'e hakkaklara '·.e emaye 

anunu 1 Kanunu Gaz bi talebelerinden 17 miinener genç mevkiine konulan bu usul, bilhassa fabri.k.ısına birçok Beledt~elerden 
y;apılacak ·'• H l I iştirak etmi;;?tir. Amerikanın bütün şehirlerinde ve V<' vilayet merkezlerinden binlerce 

l İde.re hukuku, C'Sasi hukuk \'e ti· · t bela" s'parı·ş edilmiştir azlr anıgor l A\•nıpamn bazı yerlerindE' eskiden- yenı a · ı · 
Halen tatbı'k edil .. . • • Ur S ar 'crırel hukukundan olmak üzere ter- Bu numara levhalarının bir kena-mckte olan Ik beri istimal olunmakta<lır. 

tük kanununu b .. .. gum- tısad Vekaleti tarafından görü- DördUncU devre kurs• tıb edılen 3 sut.le ele hu taleLelcr ga- rına, arabaların ikayıdlı. bu1unduğu 
n, ugunkü sartlar' ln11 1.. - · · b" (S' t k i İzmirde, cadde, mahalle ,.e sokak ve iht' ~ "' ' uzum uzerıne venı ır ıgor a lart bu a tam n heyet yet güzel ve münasib surette ce\•ab· Br>ledivenin ismi yazılacaktır. Hu -

den Y~~~l~a~;~~~:ı~şi;~klmildetyeni- teşkiliıtı kanunu), ~rojesi hazırlan- buluyor 1. lar vermişlerciir. başlarına asılmak üzere bütü~ nVu- susi otomobillerde ayrıca bir (H) 

Güm .. . . ı ışır. masına başlanmıştır. Ş h . . k 1 d h. ı· Bu cevablar·, Ank~rnd,ı bir 1·iıri maralı levhalm· ihzar edilmistır. e l1aı·fı' \'e taksı"l.nrde de (T) harfi bu-
b ·11tuk ve Inhisarlar V k"l . e rımız aza arın a ze ır ı gaz· ~ 
Urnünasebctı" .. ..k k e a etı, Bu ~·eni kanun jrojesinin hazırlan· lardan korunma kursları devam et- heyeti tarafından tc<lkık edıJı:cc k \'C ılk defa olarak Gtizelvalıda Ückuvu- Junacaktır. Resmi dairelerin otomo-

tad'ı· c, gumnı ·anununun · ı l k k) ı ınde b" · . . masından sonra, Is kanununun muh- mektedir. Bu akşam (Cuma akşamı} biriııc:ilığı kazc.nan talebeye 50 lıra lar sokağına (1 numara ı so a • IJı'llerinde ise, v. alııız numara \'e o k ııını ıçın favdalı I b·1 ~ 
ee bazı büy"• -

0 
a 

1 
e- tPlif bakımlardan vapılmasım amir dördüncü dene kursları nihayet bu- para mükafatı vcrileccktır. İkinclli · Bahçelerarası sokağına da (2 rıuma- yerin ismi yazılı olacaktır. 

rük·· k lll:{ memleketlerin güm- · . 1 -
1 

d - . 
1 1 

k d el 
anun1arının getirt . t', bulunduğu hi.ıkümleı dairesinde iş- lacak ve 17 Ikincikanun pazartesi ak- gı a an an ::ı incı o an ara ·a ar a ralı sokak) cümlelerini taşıy:m ema-

Bu kaııunlar·n t dk"k~ıdş u. çilc.'rin ictimai \'e diğer branşları şammdan itibaren beşınci. cl~vrc 
1
muhtelif takdirnameler verikcektir. \'f' levhalar talik edilmiştir. 

ise • e ı ın e nsonra . A · d ı . · b k -• k ~ d -. Yarayacak hükü 1 1 hak ad daaa si1~gpln mmgozaairelıb kurslarına başlanacaktır. ym zaman a vu musa a :ıua a- Bu güzel usulün, şehrimizde ve ı-
bunlardan veni pr ~ e: ahınacak ve hı:ıkkmda da bir (İsçi sigortası kanu- Bu meyanda Alemdar nahiyesin- j zananların ccnıbl<.ırı rsmdn en mü- ğer bazı yerlerde de ileride tatbik 
""' . • OJenın azırlan - . " d Al ·k· k. d h" ·ı· l d· s b ·· .. 1 ' l ·b· - r · ··.~asında ıstifade e · . .. nu pro.ıesi) hazırlanacaktır. e a: oş un e ze u 1 gaz ar an in 1 goru ectl\: eser s:ı. 11 ının ese t edilmesi çok muhtemel görülmek -
:tuk ve İ h. dılecektır. Gum- korunma kursları verilmekte olup, <le; Adlıye V< kaleli larafın<lan La be- tedir. 
kattan n ısarlar Vekaleti, bu tedki- Bu proj.e. kanunun tayin etti.~i ah- bu dördüncü kursu da Tıbbı Adli dilecc.-ktiı 
llun~ k.~~~ra •. Yeni bir Gümrük ka- kom ve müddetler içinde hazulanmtş doktorlarından Nuri Beller tarafın· 
~·apııca~ n1ınde baştan ve yeniden bulunacaktır. Yani yakın bir zaman- dan verilmektedir Bu :::ureilc Alem-

ır. da ihzar edilmiş olacaktır. dar nahiyesi clahılindc bugüne kadar Ji • A ;·- - Yeni proje ile henürlü iş lcazaları 800 vatandaş bay ve bayan. zehirli 
arıcı sıyasetimiz sigorta edilecek ve bütün işçiler, gazlardan korunma çarelerini öğren-Ve mecburi surette hayat sigortasına mişlerdır. Bu akşam (Cuma) bu dör-

U Jn Um İ vazı.yet tabi tutu1acak1ardır. düncü kursa de\·aın edenlerin iınti-
Başveku C ı: .. .. ~''.'"'"111""'"""'"""1'"'"""''"."'.""""""''"""'""'""" .. hanlan yapılacaktır. 

!et M . . e hl Bayar, Buyuk Mil· tılıne karar verecektu. Kurslara Nahiye Müdürü Bav Fah-
eciısınin paz t · ·· ·· E l M 1· · b ·· t t'l k · lesinde h . • . ar esı gunku cel- vve ce ec ısın ugun a 1 a- ri Arsman ile Parti Nahiye Başkanı 

vaziyet harkıcı sıyasetimiz ve umumi ı•arı vereceği me\•ıubahs olmuşsa da İsmail Safa ve idare heyetleri arka-
a ·kında b. b t ' 

lunacak .. . ır eyana ta bu- bu sebebden karar pazartesiye bıra- daşları bulunarak kurslara devam 
' mutcakıben Meclis kış ta- kılmıştır. edenleri kon.trol etmektedir. 

- Teşekkür etlerim 
-Y . 

ter· d anınıa gelsenize .. Tahtanın ü 
ın c rahatsız oldunuz. 

- Hayır ga .. •rt ı·ah t N· . h .ı a ım. ıçrn ra· DEL 

Bu rnusabukarun yakında tc-krar 
!edilmesi çok muvafık ve münasib 
göru lmi.ışliir. 

15 gUnde temizlenen 
tohumlar !. 

Kil\ hHı•rnnizin tohumla1 ının tc -
mizlc:nme ı.,ıne, her taı afta büyük bir 
faaliyetle de\'am E:dılmektedir. Son 
15 gün ıçinde yalnız Trakya ınınta-

1 kasında ve Erzurum \'ilayetı clahi-

1 

lindc temizlenen tohumların .vekıi
nu. 246 bin kiloyu teca\'ÜZ etmiştir. 

HevA Kurumu EminönU 
Kolunda f •. 

I Hava Kurumu Eminönü ka2'a kol•ı 

tarafından her sene yapılmakla o -
lan mü :::a meı <'Si bu sene de \'apıl.ı

caktır. 

Müsamere, 22 İkincikanun cıımar

lr>si ak5am1 dağcılık klübi.ınde yapı

lacaklll'. 1\Iüsamerenin diğer ı;c!ıele· 

re nazaran daha iyi olması için ic:ıh 

j eden tedbirler hazırlanm1;tır. 

atsız olayım. 

- Demek, yanıma gelmek ı· ·t . YAZAN ~ 

SAFA COŞKUN 1 
yorsunuz?. s emı. 

- Rica ederim, Süheyla hanımı N US J~ E T 
t ~u~d Sadi hayatta ilk defa kendl. 
~~ını t~nımağa başladığı hisler i -

ç deydı. On sekiz yaı::ında ilk d f 
sev T ·ı :ır , e a 
ka gı ısı e konuşan toy bir delikanlı 
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o dar ~cyecanlı ve acemiydi. Vakıa 
d nf sekız. yaşında değildi amma, ilk 

e a ve ılk sev ·ıı · ı 
aşıktı. gı sıy e konuşan bir yor değildi. Semra yumuk ve ufak 

doğrulurken ona kayığın müvazcne
sini bozmamak için uzattığı elini ya
nına geldiği zaman geri çekmemişti. 
Vakıa Suad Sadi bu eli el'an tutu-

Yerinden k lk ~ elini onun avucunda bırakmıştı. 
elini uzatm t ~gı . zaman Semra Bu üşümüş küçük el Süad Sadinin 
nan elleri a~!:;nd:~dı ateş gibi ya- vücudünü elektriklemişti sanki . .. 
....... . . . . ayboluveren bu Genç kadının yanına otunırkc•n 
... ın1 mını elin .. .. ·· b' 
etti. uşumuş olduğunu fark ır elektrik teline değmiş gibi, sar-

h Oo, siz üşümüşsünüz Süb ·1·' 
anım . . e) a 

, nıçın ceketimi omuzlarınıza 
alnıadınız?. 

- Hayır üşümedim. 
- Elleriniz buz gibi.. 
- Yamıı ellerı·m ·· .. 

uşuyor. 

Genç kadın, Suad Sadi yerinden 

sılınıştı. Başı dönmiye başlamış, dün
ya şimdi gözünde bambaşka bir ma
na ve renk almıştı. Avucu içerisin

deki bu küçük et ve kemik parçasın
dan vücudüne, kendisini baştan a

şağı değiştiren sihirli bir kuvvet da· 
ğılıyordu. 

Bir söz söylemiş olmak için tek -

ı·arladı: 

- Çok üşüınüşsünüz, cckrtin1i iıl
çin arkanıza almıyorsunuz? .. 

Semra elini hala geri çekmemişli · 
- Ciddi söylüyorum ki, üşümüyo· 

rum. Yalnız ellerim üşüyor. Onları 
da siz ısıtıyorsunuz. 

Genç kadın bu sözleri de söyledik
ten sonra diğer elini de Süad Sadi
ye uzatmıştı. 
Şimdi erkeğin avuçları içinde iki 

yumuk el vardı. Parmakları arasın
da kıpırdıyan bu mini mini zarif el
ler kalbinde gömüp küllediğini san· 
dığı ateşleri eşelemişti. Hayatında 

ilk defa bu akşam ruhu tanımadığı, 

fakat çok tatlı bulduğu hisler içind(' 
çalkanıyordu. Mus1uğu açık kalmış 

bir çeşme: gibı icine dolup 1.a~an bu 
his akıntıları dilini de b<ığlamıştı. 

Bir şeyler söylemek istiyor, beynin
den diline men her kelimeyi ınaua
sız. bu manasız kelimelerin sıraya di
zilmesile meydana gelen her cümle
yi ifadesız buluyordu. 
Basını n~ır ağır genç kadına çe -

vırdi . 
Gozgöze geldiler. 
Gene kadın derin deı in nefes alt

yordu. 

A:nıı sarı,,m !Şığı altında :\'un.ali 
gölge1even saçlarını bir baş hareke· 
tile gNiye attıkatn sonra y:ı\'a'2 ya-

\'a~ kendini erkeğe yasladı. 
Konuşmu\·orlarciı. 

Kadın, erke~i bt:kliyor. 

Erkek sÖ~'Jc,·ecı•k kelime bu!amı
Yordu. 
· Başını öııüııe eğdi. 

Terli ıslak avuçlan içinde hala 7.e· 
btın bir teslimiyetle duran iki eli du
daklarına yak !aştırdı. 

Aydan gelen ışıkların in'ikas etti
ği bu bembeyaz ,.e küçük ellere du
daklarını bıraktı. İki alev parça~ının 
ellerine değmesile kadın titremişt!. 

İnler gibi konuştu : 
- Selim! .. 
Erkcğın dudakla!·ı kıp ı · d8 r!ı: 

- Süheyla! .. 
Semranın başı. Si.ıadin gogsune 

diiştli. Burun delıklcrinden içeri nü
fuz ederek bütün ruhunu kc.p'ayan 
kadın kokusu, göğsünde CH"Jın:m bu 

Eminönü meydanı 
Tram\'ay Şirketinden geri alınaıı 

bir milı:on 700 bin liranın Eminönü 
mevdaı;ının güzelleştirilmesine sar
fedllmesi hakkındaki kanun projesi 
Mt'dis encümenlerinde tedkik \'e ka-

lbul edilmiştir. Bütçe Encümeninden 
!geçtikten sonra ya~ında l\..'Ieclis uı~u-
mi He\'etine arzedılecektır. Bu pro

l1e kan~niyet kesbettikten sonra cv
:.-c: liı A cedveline göre istimlakler ya

pılPc:ık, p:ıra artarsa B cedvelind<> 
jgö-:terilcn yerler de istimHik oluna: 

ı
cakt .r. Hazine, Belediye ve hususı 
İdareye aid binalar parasız istimlak 
edilecektir. • 

IKanua Meclisden cıkı:ır çıkmaz istim
lak i..~lerine başlanacaktır. 

baş sersemleştirmişti onu .. dudakla
rım saçlarında dolaştırdı kadının .. 
Kadın, agır ağır başını kaldırdı. Son
ra kırılmış gibi bu baş geriye düştii . 
kıpkızıl iki dudak koklanmak üzere 
uzatılmış bi rgül gibi ağzının hiza
sında durdu. 

Nefesleri bil'ibirine karışıyordu. 
Kadın gözlerini kapamıştı. 
Kolları gerlmiş tırnakları avuçfarı 

icindc bulunduğu eli şiddetle tazyik 
ediyor, göğsü, erkeğin göğsü üze -
rinde müdhiş dalgalarla müc:;ıdele 
eden bir gemi gibi inip, çıkıyor, çır-

pınıyordu. 
Süad Sadi. ayın serptiği bu loş \'e 

sarışın aydınlık içinde sararan bıı 
gu··zel \"ÜZÜ bu güzel yüzün munla-

. ı . . 
zam hatlarını, kadının soluyan ?.arıt 
burnwrn ve bu sap$arı yüz ortasınA 
da kıpkızıl dudakları uzun uzun, 
gözlerini kırpmadan seyretti. Kolla
rı, genç kadını göğsü üzerinde hap-

setıni~ti. 
Bu müstesna mahllıku bu zengin 

dekol' altında yalnız se~·l'etmek isti· 
yordu 

( Devanıı t·ar) 
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Katolik kilisesi ve Almanyada 
r
ı 

.-. 

HüKAYE -~itler Almanyasıl Yiyecek_._ ........................................ .-! 

KALBiNiN SESi 
ikisi de b. b • . d "' Yüzde yirmi mikdarı 

ır ırın e ogru dışarıdan getiriliyor - Benden nefret etmiyor musun belki, kendisin:
0

t::ı: 'e!;le~0izd 
================-======= J Berlin - Almanyada yiyecek me· Perrin? vacı, benim için reddedecekti. 

Alman Devlet Reisi'nin Mayısta yapacagv 1 Roma seyya- ~~~~~a!i~::~ees:~~~!~:tA~1:::;::~· = ~::~rfe~:ı1~3y::s=:~~~n~e~;:: n:{~~r=;!~'.s:a:~:ı:i~::~~:e:1~~;i 
932 senesıııdenberı 650,000 hektar den nefret etmıyecek, benden iğren- meliyim. 

haf inde Papayı da ziyaret edecegv i muhakkak.. ~71~~'.~d::z~ir~:~k~o~::;~:::r~~d:~ miyc~~y:is~::ad .. Beni seven, ha- be~3!~~ ~~~inde:ili~n;:~~- kalbi il 
kaybolmuş sayılmaktadır. Bu top- na fenalık yapmaz ki.. Ben onu mes'ud edemezdim ki.. 

Katulik kilisesi ile Hitlcr Alman· 
yası arasındaki dargınlık p<"k kes · 
kin bir hale geldıği ge~en gtinlerde 
.son Telgraf. ın bu sütunlarında 

ovrupa matbuatından nakkdilerek 
~ayanı dikkat malümat veı iliyordu. 

Dargınlık yeni değildir. Fakat g~· 
tenlerde ortaya çıkarılan rivayeller 
katolik kılisesini her halde sevindi
recek gibi değildi. Çünkü Almanya
cla gitgide kilisenin malları hükümE· 
le gcccccği tarzında nck dıkkat edi
ler0k sözler diinmeğ<' ba şlamıştı. 

Halbuki Almanyada bundan ayni 
suretle protestan kilisPsi ıl<' müle
e<sir olacaktır. Fakat Almanvadaki 
katoliklerin mikdarı 22.000.000 ol • 
makla bernb~r katolık kıliscsinin e
lindl'ki Pmliık buna nisbet kabul et-
nıiy<'cek kadar çok görülmektedir. 

raklar askeri manevralara saha itti- - Fakat ben seni sevmiyorum. * 
haz edilmiş, tayyare karargahları - Bırak böyle şakaları, allahını Rengarenk ışıkıarm aydınlattı" 

yapılmış ve daha buna benzer mak· seversen. geniş bir salon. Perrin, bu gere ev 
sadlarla artık ekilmez olmuştur. Bu - Ne şakası Perrin, ben seni sev- !eniyor. Törende Cevad da bulunu 
takdirde zirai istihsalatı arttırmak medim, sevmiyorum, yalnız yalan yor. Cevad, Perrinin teyzesinin oğ 
mümkün görülmemektedir. Yalnız söyledim, daha doğrusu aldattım... Judur. 
mevcud istihsaıat derecesini muha- Genç kız, derin derin dünşündü, Perrin, belli ki bu gece çok kede 
faza için son derece çalışılmaktadır. içinden: li, davetliler bunu heyecanına atfe 
Almanyada bugün istihlak ettiği - Bu olamaz ... Bu olamaz ... -di- diyorlar. Caz misafirleri coşturuyor. 
şeylerin ~~ 15 veya 20 mikdarını yordu· Biraz isyankar bir hareketle Cevad, bütün cesaretini toplıyarak 
mutlaka dışarıdan getirmeğe mec- ayağa kalktı. Göz yaşlarını, sakla • güzel ve yeni bir tangoyu Perrinlc 
bur bulunmaktadır. Bir de ziı:aatin mağa çalışarak, kırık bir sesle: dansediyor. 
böyle gerilemesine sebcb elde edi- - Zaten sen, beni anlıyamamıştın Perrin, yavaş yavaş kendini Ce 
len mahsulatın masrafa karşı gele- ki... vadın kollarına bırakırken, !ısıldı· 

memesidir. Geçen seneki rakamlar Bu kırık sesin derinliğinde, yeni yor: 
bunu göstermiştir. 163,000,000 mark- ıuyanan bir nefret iniltisi duymamak, - Artık başkasının oluyorum Ce· 
!ık istihsalatı elde edebilmek için i~ilmemek kabı! değildi. vad .. Fakat kalbim, o yalnız senin o-
335,000,000 mark sarfetmek lazım Kapıyı hızla çarparak uzaklaştı. lnrak kalacak. 
gelmiştir. * Cevad, mahzun ve müteessir, hem 
Diğer taraftan Almanyada ziraat Cevad, pastahanede masası üzerin- de onun saadetini düşünerek, biraz 

işlerinde çalışan işçilerin vaziyeti de deki (Cafc Glassc) Kafeglasseyi i- teselli buluyor. Toplantıyı yarıda bt· 
isliiha muhtaç bulunmaktadır. Bu- çerken, düşünüyor: rakarak uzaklaşıyor. Ikr halde o günlerde iki tarafın 

n'Ünasebatı çok gergindi. Vt!ıtikanda nun için ise para lazım olup istihsa- - Ona yalan söylemekle, ne kadar * 
Fakat ne oldu?. Ne bitti?. Yılbaşı IJ&tı n satış fiatları yükseltilmeden iyi ettim, diyor. Aldığı müteaddit mektublara rağ· 

l'İunca Alman Devlet reisi Hitler'in !emeği tercih etti, dur"du. Almanya· •Temps. gazetesinin Roma muha- bı.na da imkan görülememektedir. Halbuki sevdiğimi saklamasaydım, men Cevad kendinde Perrine git -
Papaya hem kendi namına hem de daki 22 milyon Almanın katolik kili- biri bu dostluk tezahürünün İtalyan !================== mek, onunla karşıla~mak cesaretini 
Alman hükiımeti namına bir tebrik lscsınc olan merbutiyeti karşısında mehafilinde uyandırdığı tesirden ba· H k d ? ve kuvvetini bulamıyordu. 
t~lgrafı yolladığı haberi c:ıktı. Arka· B~ıliıı hükümetinin de, matbuatta hisle şayanı dikkat bir noktaya te· er a 1 n için mi • Son mektubundaki israrı üzerine, 
sından da Papanın ona ve Alınan hü- 'ı gıriştigi ne~riyat ne olursa olsun, Va- mas etmektedir. Malümdur ki Al· onu görmek arzusunu yenemiyor. 
kiımetine Alman ıııill~tine tebrik ve !ikan ıle ipi koparmağa kadar gide- man devlet reisi Bitler, İtalyan baş- Fakat Perrini yatakta buluyor. Ya· 

!C'mennilerini gönderdiği havadisi ıc~ğine zor ihhmal -~·eriliY.ordu. Şim-ıvek'.H Musolini'nin eylülde BerHne Seyyahata çıkan bı"r kadına la"zım vaşcana yanına yaklaşark, doya do-
gcldi. Şimdiye kadar Beri in ile Va- -~ı. 938 seııcsını tebıık .. munasebetıle 1 ettıgı zıyaretı mayısta Romada ıadc ya seyrediyor. Yatağının baş ucuna 
tigan'ın miinascbatındaki aykırılığı iıli ' taraf arasında boyle dostlukla etmek niyetindedir. Ortaya çıkan diz çökerek: 

düşünenler için bu haberler çok ga- telgraflar gönderilmesi de anlatıyor •1
haberler böyledir. Şimdi kiınunusa· olan tuvalet eşyası - Perrin, diye sesleniyor. 

rib geliyordu. Fakat ne kadar garib ki iki taraf, aradaki dargınlığa rağ- nidcn mayısa kadar daha epeyce ay- Hasta fükerek daldığı rüyadan u· 
gelse gene tabii görmek ],izım: men, ipi koparmak, ınünasebatı kes- !ar geçecektir Bu zaman zarfında yanıyor. Gözlerine inanamıyor. Acı 

Almanyada şıddetli neşriyata, ka- ! mek mes'ulıyetini hiç yüklenmek is- araba müsaid bir zemin hazırlamak bir sevinçle: 
tolik papaslarının uğratıldığı taki· tcmemcktedir. ( Deuamı 7 ncı ıayfada) - Sen misin Cevad? 
bata rağmf'n Vatikan susmağı, din- 11111111111111111ııını1111111111111u1111111nı11111111111111ııuu111111ıııu11u11111111111111111ıu1111111111111111111111wıuuı111111111111111111111111ııı1111HH 

xı Plus 

italyanlar 941 senesine 
hazırlanıyor! 

-~- -

Yeniden bir çok harp gem.ileri yaptıra-
caklarını ilan ediyorlar .. Fakat lngiliz. 
lerle Amerikalllarda hiç telaş yok .. 

İtalyanlar yenidC'n harb gemileri limalleri ne olabilir diyeceksiniz de
yaplıracaklardır. Bu artık rivayet ğil mi? Her halde o gün Fransız par
halinden çıktı. Çünkü .G iornalc lamen tosunda bu söz geçerken selil.
d'İtalia• nın verdiği malumat ~üphe· ı' hiyetlar olanlar İtalyanların yeni 
ye mahal bırakmıyacak kadar etraf- kararlarından, daha neşredilmeden j 
Jı ve sarihtir. Geçenlerde .Son Tel- evvel haberdar bulunuyorlardı! Çün
graf• ın bu sütunlarında en yeni ma- ı kti İtalyanların yukarıda ismi geçen 
lCınıata dayanarak yazılmıştı. Fran. Romulı gaze.tcdc etr~(lı sureUe neş
sız parlamentosunda yeni sene büt- 1 redılen malumata gorc •. d~~ız pro -
çesinin münakaşası sırasında deniz gramı 1940-41 dcvre,ını goze almış 
işleri uzun uzadıya tetkik edilırken bulunuyor. · . . . 
1941 senesinin tehlikelı bir takım ih- (Viıtoria • VenNa) ısmıııde yenı 
timaller sakladığı sözü de geçmişti. !yapılan zırhlı biçimınde her birı 35 

Fransızlar Akdenizde tabiidir ki İ· bin tonluk 4 zırhlı; 
•talyanlardan geri kalmağı hi~ bir j (Cavour) zırhlısı biçiminde her 
zaman istemedikleri gibi zaten Jngi- !biri 24,000 tonluk 4 zırl.lı; 
!iz • Fransız donanmalarının teşriki Her biri 10,009 ton!'..lk 7 kruvazör; 
mesaisi noktasından da Fransızlar ı 5 •. ~00 ile 8,000 ton arasında 12 kru

Akdenizdc çok kuvvetli bulunmağa ı vazor. 
mecbur kalmışlardır. Bunlar i'jte büyük birer harb gc-

Fakat 1941 senesinin tehlıkcli ih- (Deva•rı 7 ncı <avfamız.la) 

Eğer yakalıyabilseydin kartal pen~enle belimi 
sıkı sıkıya kavrıyacak, belki. beni cevizin dibinde de 
bırakmıyacak daha kuytu, sık, ağaçlık yerlere gö· 
türecek; bana orada kim bilir neler yapacaktın? .. 
işte, ben buna meydan vermemek için bütün hızım
la koşarken biraz ötede Nezihe ile karşılaştım. Bir
denbıre değiştim ve rengim rengini kaybı>tti. Nezi. 
he de tuhaflaştı, sordu: No: 14 

r 

- Ne oldu Vicdan? .. 
Vecdet, yine hazır cevablığıma dua et. 
Hemen: • 
- Bu yaştan sonra çocuk olduk. Vecdet'le koş

maca oynuyoruz ... Tıkandım ... 
Dedim. Sonra, sen de geldin, son sözlerimden 

vaziyeti anladın. Nezih kız, belki söylediklerime i
nanmadı, fakat bir şey de söylemedi. 

- Haydi su hazinesine çıkalım ... Diye koluma 
girdi ve yürüdük. 

Eğer beş dakika daha cevizin dibinde kalsaydık 
ve damarlarımda yanan alevi kendi azmimle sön
dürmeye uğraşmasaydım: Demek, Nezihe turnayı 

tam kartalın pençesinde görecek ve: 
- Cürmü meşhud ... 
Diye bağıracaktı. Vecdet vaziyeti düşün .. O za

man hele ben ne olacaktım? Bütün ilaveleri ile sen • 
say; 

- Bir yarı bakire .. Bir piç ... Bir oynak ... 
Değil mi? .. Vecdet, niye böylesin?.. Niçin uslu, 

akıllı bir aşık değilsin de bir kartalsın" ... Böyle ol-

m .. san, hemen her sözünün basında sorduğun su.&lc 
derhal cevab vereceğim: 

- Seni seviyorum ... 

26 Teınmuz 
Ne tuhaf, ne karmakarışık bir ruh bunaltısı için· 

deyim. Bu, hem sadece karışık değil de: Saçma sa
pan. Onu hazan çok seviyorum, bazan iğreniyorum. 
Arada bir hoşuma gidiyor, bazan da deh~etli nefret 
ediyorum. Bilmiyorum nedir?. Arab saçı gibi iç içe 
dolanmış, kördüğüm olmuş bir muamma ... Bu dü
ğümler ne zaman çözülecek?. 

27 Temmuz 
Çok lafa ne Hizum var?. Ben daima kestirme ,.e 

doğruyu söylerim: 
- Benimle evlense onu seveceğim ... 
Fakat, evlenme;inden değil, eğlenmek isleme· 

J 

-

- Ne kadar vefasızm1'sın Cevad. 
Bir kere olsun beni yoklamadın hal
buki evvelden ... 

Gene acı acı eski günleri hatırlı

yor. Yavaşcana: 
- Biliyorum Cevad, her şeyi bili· 

yorum. Benim için yaptığın fcclnkiır 
lığı, ancak şimdi an!ı~·abildim Sen 
değil, asıl seni anlıyamıvan benmi· 
şim Cevad .. 

-Hayır Perrin .. bu bir fedakarlık 
değildi. 

Hasta soluyarak: 
- Ben artık başkasınınım. benim 

olamazsın Ce.vad. 
(Devam ı Y•dincl sa11 fada) 

Erkek seyahate çıkarken elbisele

rinden maada bir de kolonya ile traş 
takımını alır olur biter. Halbuki za-
\'allı kadınlar seyahate çıkarken sa

kadının yüzüne ıyı gelmediği ıçın 

yüzü bir nevi yüz losyonu ile silip 

temizlemeli ve sonra müteaddit 
kremlerden sürmelidir. 

pimizin bildiği gibi bir dudak boya· 
sından ve pudradan ibaret olmadığı 
için onları tabii el çantasına koyup 
taşıyamaz. Böyle daima seyahat e
den kadınların ayrıca büyük bir lu· 
valet çantaları vardır, bu çantanın 
kapağında da bir ayna vardır. İçeri· 
sine güzelce yerleştirilmiş kremler, 
Josyonlr, pudralar, yanak allıkları, 

havlu vazifesini gören ipekli kağıcl· 
!ar vesaire vesaire. Tırnak cilaları, 

levantalar, ponponlar hep bu çan
tanın içindedir. Yağlı ve yağsız kreın 
bir de temizliyen krem etti üç krem 
en azı iki renkte pudra, ve yine en 
azı iki renkte dudak ve yanak allığı 
vardır. Yüze sürülen temizleyici los· 
yanlar müteaddittir. Binaenaleyh 
bunların hiç birisi el çantasına gir· 
mez. 

dece yüzleri için neler almazlar yan- Yemek vagonuna gitmeğe mecbur 
!arına. olan kadın daima şık ve güzel olma· 

Yolda -vclevkı yataklı ,·agonla ol- sı lazım geldiğinden yüzüne sürece

sa bile- kadın yüzünü ince ipekli ka- ği boyaları tabiatile yanında götür
ğıda silmelidir. Her tarafın suyu her mesi şarttır. Amma bu boyalar he-

{ 
sinden korkuyorum. Eğlenmek: Buna imkan yok. 
Benim, hayattaki nasibim bu olamaz. Amma, insan
lara hakim olan fikir kadar şehvet ve his de var de
ğil mi?. Şehvet: Bunu inkar etmiyorum. Fakat, ta
biatın damarlarımıza soktuğu, yaradılışımıza karış· 

tırdığı bu yangına ancak evlenirsek: 
- Pes ... 
Derim. Ben, kafasının için kerpıçleşmış, iradesi 

yenilmiş bir budala mıyım ki, hayatın ılk basama· 
ğında bana doğru açılan her kuduz ve kuvvctlı kola 
kendimi atayım? .. 

Belki, her erkek, her genç kadını iştiha ılc yu
tulacak bir lokma farzedebilır. Fakat, her genç ka
dın için de böyle mı? 

- Hayır ... 
Her şeyden evvel titız bir kadın ızzcti nefsi bu

na müsaade etmez. Hem, bir kadın ne kadar alçııl-

malıdır ki: Durup dururken sadece damarlarında 
tutuşan heves için bir erkeğin bütün arzularına ye· 
nılsin ve her gün onun benliğinde hızlanan bir alev 
parçasının sönmesine kendini kurban versin? .. Namus 
telakkisi, cemiyet inzıbatı, ahliik kayıdları, itiyad, fa· 
zilet ve tsmete sadık kalmak da buna mani değil mi• 
dir? Bir genç kız ve kadının alnına yakışan daima 
aklıktır! 

Şehvet: İradeden kuvvetli değildir. Şehvet! yal· 
nız tahrik edilir ve başıboş bırakılırsa tehlikelidir. 
İşte, o zaman kudurur ve bendcyi hür, hlirü bende 
eder. Ben, Vecdet'e evlenmeden bu hürriyeti ver· 
mek istemem ... 

28 Temmuz 
Bı..günler hep Vecdet'le meşgulüm. İçimde gün· 

den g(ıne kendisini belli etmiye yüz tutan bir tema
yül var. Onunla sevişmekten daha çok, konuşmak, 
kardeşlik etmek hissini duyuyorum. Kanı kı:ınım1 
sıcak gelmeseydi bu kadar çabuk taııışır ve açılabi· 
lir miydik? .. 

Fakat, o ne kadar çapkın? .. 

-2-
29 Temmıız , . 

Dün gece bütün sinirlerimi bir kabus işkencesı· 
ııin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım. Ba· 
sım atesler kinde yandı ve geçmişteki yıllarım kor. ' ' 
kunç bir hayal azametile gÖl'.lerimde büyüdif. Uyu· 
mak ıstl.'dıın: Nafile. Düşünmek ıstedim; lmkansıZ· 
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Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında : 

AMERİKAN REVÜLERİ -·- 1 

Sat~hk • Kirahk 

Beoıa Statzer 

Ek ık olmasın, bana, ya azizlik et
mek istiyen y h t t b" ' a u a ır ders ver-
ınc lüzumu h' l . nu ısseden hayırsever 
nr zat, Şehir Tivatrosu mecm 
nın · uası-

d 
:son sayısını göndermek lutfun-

cı bulunmuş!. 

Bu llıtfu yapaıken de .. . 
ı, k b uşenmıye. 
• ' ır kaç gün evvel sizler · 
~utunlnrda bahsetiıTim d e yıne bu 
da t . "' ' ram kısmın-

' e>msıl cdılcn ccrkek h 
ı · . ve ayalet-
crı ısu~h piyese aid, mecmuadaki 
makalenın bazı kısımlarını da k 
mızı k ı 1 ır-

y a em e çizmeği unutmamış 
alnız bu kndar de)l·1 M . 

nın bir t;ı .. ıecmua-
n 1 kenarına da kimin oldugu~ -

u Hıtırhv d ğ 
k • am::ı ı ım mcc:hur s·· .. 
ayd,.hniş: ~ ozu 

Keskin 1 z ı. 
lıamıez •l mç rmllananlal' yanlış 

S 
erden sakınmalıdırlar!:e 

avın vem h l h d · . eç u mu atnbımm ne 
fct',~c:>k. ıslediğini anlamak için, öyle 
1 aladP bır zeküya sahih olmağa 
uzum yok. 

Erkı.;k ve ha l ti · ~ a c erı. adlı pi'-'e-
ııı t k'd .J en ı ını yazarken bazı tiyatro 
:_un:kkıdleri gibi lflfı agzımda çiğ-

ıni\ erek, inanılmasını arzuİadığım 
hakıkatı bır ... hüsnü nivetle; doğrudan 
zl~ TUh begenmcdiğimi, gerek ya
n:ı;ı, ~eııek sahneye konuş, gerek oy-

• • >u gC'rckler k 
musaadenızıe b" t ço oldu amma, 
ım ır ane daha kullana 

y ' - gerek sahne tekniği b k • 
dan muvaffak b' a ımın. 
.. ır eser oJm d ... 

tiOylemiştim. a ıgını 

r. 1 

ı NusRE~tSAFA _ COŞKUN 

mi k<'skin bir kıJmç olarak kullan -
dım ve bu hamlelerde yanlışsa sizin 
altı çizılen mecmuanızı ikinci defu 
okuduktan sonra fikrimi değiştirme· 
dim. Çünkü H. Lenormand'ın işbu 
piyeste yapmış olduğu felsefe, eben 
muharririm, eserimde şöyle felsefe 
yaptım, §Unu demek istiyorum!> di
yen bir iddianın yanısıra gider.ek kn· 
dar yükte hafJf pahada ağır değildir. 

AlJahtan Reşid Baran mecmuada 
bu kadarcık olsun, adamcağızın de
mek istediği şudur, diyor. Yoksa be
nim gibi çok kimse de bu Manakyan 

1 repertuarından çevrilme gibi, ruh-
uz eserde kelin başında saç arar gi

bi beyhude môna ,,.e felsefe arıya
caktı. H. Lenormand imzalı şahsiyet ' 
cErkek ve hayaletleri> nde şayet 
mecmuada yazılanları demek isti
yorsa o zaman da cElmana fi batnıı
şair!> demekten kendimi alamam. 1 

Saıt Köknar 

,/fovü, filmleri en güzel Ameri- !miyor . .Ö'l.lnun sebebi de cazın vata

k~ılıldar yapmakkta.dırlar. l~nde meb· f nı olan Amerikada çok oynak ve hal
zu aııs ve lU4 ın bir müzik bulu -
na1l crevü, filmleri Avrupa stüdyo- kın hoşuna giden melodiler yapılma-
ları taraf mdan ıaklid edilmek iste· sıdır. Bununla beraber Amerikada 
niyorsa da bu filmlerde A mcrikan revii artistleri çok fazladır. 

neşesi ve Amerikan buluşları dere· •Brodvay Melodi. ·Altın arıyan 
cesinde bir muvaffakiyet elde edil- kızlar. vesaire gibi filmlerde gördü-

ğümiiz gıbi Amerikan film stüdyo- ırcjisörleri gösteremiyorlar. Ağu 
lannda hakikaten kabiliyetli ve be· başlı filmlerde daha çok muvaffak 
cerikli balet artistleri hakikaten iyi oluyorlar. Resmimizde Amerikan 

b• k'ld ı· · ·z . · R .. ı·ı revülcriniıı yıldızlanndan bir çoğu-
ır §C ı c ye ıştırı mıştır. evu ı rn .. .. Ell · d b .. ı nu goruyorsunuz. crın e oy e 

ler Amerikalı re3ısörlerin elinde a- ele~nlar olan Amerikan Tejisör
deta bambaşka bir ilıtisas haline gel· Zer Mlci revü filmlerinde meharet 
misıir. Bt• ihtisası m.aalesef Avrupa göstermc~'inler mi 11a!. 

Holivudda şahane faaliyetlerden 

/ " 

~ 

-· 
Vasfı Rıza zoou 

Gökte aranan yıldızlar şimdi fi)m 
şirketi tarafından Holivud sokakla-

rında avlanıyor .. 
Holivud (Son Telgraf) - • Water

loo palas. ın yüksek katlarında otu
ran, benim için çok mühim olan bır 
şahsı görmiyc gidiyorum. Eını Ko
bert Ritchic'dir. Ve sinema sah:sı -
yellerinin hemen en miıhimidir. 
Robert Ritchic, t:ım mrınasilc bir A
merikalıdır. Avrupanın muhtelıf 

1 
yerlerini gezmiş, oradtı ·asamı~tır 

, Mesela Skoçya, llolanda, İngiltcrcvı 
çok iyi bilir. 

O, her şey ynpnıışlır. Ne ) apmış
tır diye soracnk olursmni, ymc sıze 
ayni sözü söyleyecegim : Her sey. 

Ben doğmadan CV\'Cl gazetecilik 
yapmıştır. Robert Rıtchıc sinemada 
çok miihim ş~ylcr yaptı. M. G. M. 
kump«nyasında aktör olarak çalıc:tı, 
fakat muvaffak olamadı. Her gün; 

Bu filmde çalışan yıldızların res - yarın daha çok mu\'affak olacnğım, 
mini görünce onların çokluğuna şa- derdi. Daha sonra stüdyoda çnlıştı. 
§arsınız. Bu kndaı !azla insanın yal· Yıldızların mektublannı okumak, 
nız bir film çevireceğini asla tahmin telefonlarında oevab vermek gibi 
etmezsiniz. İşte yanıldığınız nokta. muhtelif işler göı dü. Holh·udun he· 

Bu kirneseler kimlerdir \'e ne ya. men en esrarengiz adnmıdır. Fakat 
parlar. Başta rejisör gelir. Zamr.nJa. film san'atmdc, endüstı ısındc mcş
rında rejisör her şeye bc.>nzetiJebilır. hur oldu. 
Bence bir rejisör bir orkestra şefine Onun hakkmda pek çok <ey duy-
benzer. Filmi tanzim ve id:ıre, tek· dum. 
nik ve tashih hep rejisörün işidir. .Para hakkmda konuşmak iste-

mek kabıl dcğıldır. Sıze, para hak • 
kında konuşmak ıstenıediğimi söy
ledim. Fakat burada. şayanıdikkat 

bı rartist gönırsc:nı, mensub oldu -
ğum kumpanya nnmına onu hemen 
haftuda 1000 liraya angaje ederim. 

•Artıstlel', aldıkları paradan çok 
,daha kıymetlidirler. Mesela dünya-
1da en tanınmış artist olan Klark 
Gablc bir sevişmek onu en açık bir 
role bıle olsa bu film bize on
suz yapacağımız 1ılmdcn l 00,000 lıra 
daha fazlay.ı mal olur. Film dünya
sında tanınmamış bir şahsa b:ı:. roHi 
versek, fılm hıç altika uvandırınaz. 

Öyle ?.annc:diyorum kı İngiltere 
ve R. A. F. artıstlerinın kı) mrtlerin
den (,'O kiyı tnkdır ederler. Ona sor
dum ki kimse onları f ılnı çevirırken 
gbrmck istese .. dedım. 

Hemen atıldı: cİmkanı yok, buna 
hfç.; biri razı olmaz, dedf. 

cÖylc zannediyorum ki, dedi, bu
r:ıda çok islidnfüır bulacağım. l.ıon

dra sokaklarında her cinsten insana 
tesadüf etmek miımkiiııdür. İrlanda· 

lda çok şey umuyorum, dedi. Bizim 
ye ıi talebderi yetıştirecek pek çok 
mektebimiz var. Ve her gün talebe 
Ve i15v~ etti: Jstıkbale ço kat list lll-
zım ..... 

Robert Rltchle 

J
m~ı :.ansı iyi olmıynbılir. Birçok rnu
vaffa kol muş kadın ve erkekler vaı -
dır. Biz, iki cins yıldız meydana ge
tirmeyi düşünüyoruz. Bu yalnız İn-
giliz artistlerine mahsus değildir. 
Altı İngiliz artisti bulduk. Yakında 
isimleri hcı kcscc tanınac-nk. Bazıları 
tanınmak üzere .. fakat alusınııı da 
meşhur olacağını sanıyoıum. Fakat 
zeki olmaları r.art.> 

Bütiin yıldızlarınız zeki midir? .. 
diye sordum. 'fekrnr tc>krar kahka· 
ha ile gfüdü: .Acavib bulacaksınız 
amma, evet bu diğerlerinın üstiine ~undan başka assi.~t~nın muavin- nıcm .. dedi, cŞımdi sızc söylemek is

Jerı ve ~unl~r~a.~ muhım b1azı kızlar tediğim şey bir yıldıza ne kadar i.ic
vardır kı rc3ısorun asıl yaraımcıları- ret verdiğımiz veyahut vermemi?. ıa-
dır. zımgeldıği ck•ğıhlir.> 

Bunlara Scı .kt kızları dnler. Gazcteleı de okudtıgunuz g.bı yıl-
(Ocvamı 7 ncı ~ayfaJa) 1 dızlaı ı bulınok, oıılann ı. n'::ıtını ~<>7· 

Omı : Neden in1:ıli7. kızhrını A • yükseltmiye yegane sebeb ve ilave 
1 merikadn çcık hııyük muvaffakıyetler etti: Artistlerde kabiliyet Hizım dos· 
elde ec.lcmcdıld('rıni scırdum. Doğ - tuın. Bunları arnınak, bulmak ve 
ı udaıı onğruy, c'ev:ıh \'ermedi. J ?nlnn. ~·ıldız :n~vk.iinc çıkarmak ... 

. Bır kı:r. :sti.ıd~·ov.ı ılk gt'ldiği za-
1
1 te hızım san atımız ... 
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Bu müddetin hitamından sonra nki olacak müracaatların hükümsüz addolanacağı ilan oluuur. 
Yezan : Osman Cemal Kavaı\ı laıni Adresi Adedi Cins ve evsafı 

Malı Piranyan Meçhul 1 Anahtarsız demir kasa (Muhtev. ıneçhul 

Acemlerin muharrem ayinlerinde L. Hirskovis • 1 Muhtelif eşyayı havi bir koli 
J Sahak Cnlakyan > 1 Ev eşyasını havi üç • 
uöğünn-ıe/eri gibi O da şarkıyı Manons saridakı ~ ı > , , dört • 

dinledikçe dög~ünüyordU ·' S. Barısak > 1 Bir dinamo ve teferruatı 
Arna\-ud Zade Hüseyia. • 2 Hamidiye altını 

_Sonra garsonu çağırdı; boıi bir tfı- f yeni hiıncndeliğe başlamış olan bu 
tun kut.usu~ıun arkasın~ ~ir şeyler iesmer ~ilberj kadının pürüzsüz, bay
yazıp hır çıl çeyrekle bırlıkte onu gm sesı bu gazeli hiç falso etmeden 
garsona uzattı : okuyabiliyordu ve hanende her mıs· 

- Bunları, dedi, götür çalgıcılara ra artısında biraz durakladıkca Abd! 
ver!.. Bey de ellerile ctraiı, gökyüzünü 

Biraz sonra saz, nclıavend maka- göstererek coşuyordu : 
mının meşhur şarkılarından olan şu - Dağ taş ateş. deniz derya ateş. 
şarkıyı tutturdu : gökyüzü ateş ve ... (Elini kalbine gö· 

Ah cana fikatinle dembedem kan türerek) burası büsbütün ateş ! .. 
ağlanm Onun bu haline artık etraftnkiler 

Yadedip eyyamı vaslı sinemi ben kıs kıs gülüşüyorlardı. Kozak oğlu Ibrahim 
dağlanm Ortalık esmerleşmiyc başlamıştı. 

Şimdi matemgiri 1ıicranım siye1ıler Biraz ahenge aralık vermiş olan saz 
bağlanın , etrafa çökmekte olnn baharın ~·eşil· 

Yiidediy eyyamı ı.•aslı sinemi ben /Iik kokulu loşluğunu uşşak maka -
dağlanm mile karşıladılar ve d::ıha kanun. uş- Akseli oğlu Mehmed Em.in 

Ş k 1 ·· 1 . k Abd" B şak taksimine başlar bnşlamaz Tur-

f 
aI'.dıl ça ını?t~yhclnır en ı ey han işi çaktı, çalgıcıların bövlc us-

erya vermış ı· e e · ~ ·· 
' · şakı intihab etmeleri o makamın, 

l"'adedip eyyamı vaslı sinemi ben Abdi Bey gibi aşıkları çıldırtacak 
dağlarım birkaç gazel ve şarkısını söylemek Bayıkoğlu I lüserin 

l\!ısraı tekrarlanırken 0 da clile içindi. Taksim bitince bu sefer da,·u-
sinesini dövup hüngür hüngür ağlı- di sesli ,.e hafız tavırlı tıknaz himen· Kızıl üzümlü oğlu Mehmed 
yordu. Onun bu halini uzaktan gören de, yine meşhur Hafız Samınin en 
çalgıcılar ise içlerinden, bize bu ge- sevdiği ,.e en güzel okuduğu şu ga- Stefıfn Papazoğlu 
ce tam yolunacak bir kaz düşti.i de· zeli tutturdu : Mustafa Haydar 
mektir, oh! diye se\•iniyorlardı. Aşıka ta'netmek olmaz miıbıcladır 

Abdi Bey sinesini dövüp hüngür 
hüngür ağlarken Turbanın arkadnşı 
Ekrem, Turbana, galiba seninkinin 
bir tahtası eksik! der gibi elile bir 
işaret yaptı. Turhan da onun kula

ney!esün A B 
Aleme mi1ıri muhabbet bir beliicır rşak akalyan 

ğına: 

- Bu gidişle galıba hiç tahtası 
kalmıyacıık za\·allının ! 

Dedi. Kurnaz çalgıcılar onu biraz 
coşturup ağlatmak, aklı henüz ba -
şında iken, cebindeki paralar başka 
şeylere harcanmadan mümkün ol -
duğu kadar fazla sızdırmak için o 
şarkı biter bitmez yanlarındaki ka
dın hanendeye, HafJz Saminin en 
çok sevdiği ve en giızcl okuduğu ga. 
zelle.rden : 

Dil iiteş, dide, atcı:. sine ateş, ruyi
yCır ate§ 

Gül ateş, bülbül ateş, gülistan citeş. 
cuyıbar ateş! 

Diye başlayan pek yanık gazelini 
nehavendden söylettiler. O zamanlar 

(5 inci saqfadan dttvam) 
Sonra komedi hareket ister. Mu

.raffak bir komedi hareketli olan ve 
vak'alar biribirini ko\·alıyan, canh 
oir eserdir. Allahım ne uzun, ne rna· 
nasız tiratlar onlar!. 

Mütemadiyen konuşma, mütema
diyen laf .. laf, laf .. Hele ikinci ve ü
çüncü perdedeki müteahhit.. Biz bu 
salak tipin nasıl olup ta müteahhit 
olabildiğine merak ederken üstelik 
bir de bu ama\•utcağızın yine üçün
cü perdede müellifin clilc metresi • 
nin varını yoğunu dc\•e eyliyccek 
kadar zekileştirHdiğini görüyoruz. 
Yn bu tip yanlış canlandırılmıştır; 
yahut müellif tcnakusa düşmüştür. 
Amma bu rol üzerinde bu kadar is· 
rarla dururken, rolün sahibi olan 
Said Köknar'ın fevkalade bir tip ib· 
da etiğini asla inkar etmiyeceğim. 

Hakikaten Said. bu arnavud mü
teahhit rolünde, taklidi çok kuvvet
lı olmamnkla beraber, canlı ve mu
\•affakb. 

neylesün1 

Aman o gazel okurken Abdı Be
yin halıni bır görmeliydiniz. Eski 
tekkelerde oturdukları yerde ıkl la· 
rafa sallanarak zikreden dervişler 
gibi şimdi o da sandal) esinde iki ta
rafa sallanarak gözler kapalı içinden 
bir şeyler mırıldanıp yüzünü buruş
turuyor, dişlerini sıkıyordu. Gazelin 
arkasından Abdi Beyi telmır ve bfü;. 
bütün zn·nn·ıd:ın çıknran su sarkıya 
geçildi: 

Ölse de ôşı1~ onulma? ylircsi 
Aşkın ölmekten de güçtiiT çôrcsi 
Etmec1.ikcc merhamet mc1ıparc.~i 
Aşkın ölmekten de güçtür \Üresi 

Berikinde yine gözler bosanmı!:ı, 

elinde mendil. hnbirc ~özlerini sıli· 

yor YC arada bir ellerini semaya doğ
ru açarak o kadar kişinin içincle : 

(Dcv11mı t•ar) 

men diğC'ri yanına gelıyor Galibn 
anlatamadım! Basncağı yerler isa
retli jmiş gibi korkak bir yürüyüşü 
var. Sonra her 7.aman her piyeste 
nezle midir bilmiyorum? Dnimn iki 
laf arası mendilini :burnuna götürü
yor. 

Reşid Akif'i Şehir Tiyatrosu ı;;ah· 
nesine g;çelidenberi çok gelişmiş 
bulduk. iyi bir rejisör elinde ~aJıştı
ğmı belli ediyor Eskiden en büyük 
kusuru sahneye hakim ol:ımnması i· 
di. Şımdi en başla glcn mczh·eti sah
nede değilmiş gibi. kendine \'e rolü· 
ne hakim oynamasıdır. 

Halide tebarfız edeceği bir role 
sahib değildi Kısmetlne bu sene de 
hep vasat roller oynuyor. Galiba Şe· 
hir Tiyatrosundan uzak geçen gün
lerin kefaretini ödüyor. Muammer 
ermeni garson rolünde fena değıldi. 
Refik Kemalin oynayışında: 

- Ben bu role liıylk adam değilim 
amma, oldu işte! Diyen bir mana 
vardı. 

Dekorları da kusurlu bulduğumu· 
zu söylersek inşallah çizmeden yu
karı çıktığımıza hükmolunmaz. Bi· 
rinci perde yeni açılan değil. kapan
mak üzere olan bir otel kadar eski 
dekorla oynandı. 

İkinci perde madeni mobılyeli o
dada bayanın yattığı yer görülecek 

Piyesin bütün yükü Vasfi Riza'nın 
ı;.-:ıuzlarındaydı . Allahtan sevimli 
san'atkiırm halk üzerinde sempatisi 
var. Yoksa bu melodramıınsı rolü 
sürüklemek için çok sıkıntı çt?kecek· 
ti. Çünkü piyeste cspiri namına bir 
şey olmadığı için bütün iş mizansen, 
mimik ve jeste kalmıştı. Bedia fena 
oynadı demiyeceğim. Prova yapar 
gibi oynuyordu. Kendini piyese kap- bir şeydi. Ayni sytil yahut daha gi;s. 
tırmı§ değildi. Şe\•kiye kısa rolü için- lerişli bir karyola .kurulamaz mıydı? 
de zararsızdı. Yalnız bu hanım kızı- Üçüncü perde büfe sabık y:ntak 
mızın ayaklanm hcsabla kullanması odasına kurulmuştu. Bunları, ge1in 
biraz kusurlu oluyor. itiraf edelim, Şehir Tiyatrosunda. 

Sahnede adeta seke, seke ve eğik bir kusur saymağa imkan ypktur. 
yüruyor. Bir ayağını atar atmaz he· NUSRET SAFA COŞKUN 

NEVROZiN 

• 

Erzurumlu Alı R1Z3 

Marmudluzade Isa 

Pehlh-an oğlu Ömer 
Beyzade .Mchmed. 

Kirkor Arakelian 

Dimitri Alexandridis 

Metaxopoulos Hristos 
!Epull Panayoti 

Çulha Pavlo3 

M:ilet oğlu Sirnon 

A. Aclman 

Bay Osman Faik 

Dul Bayan A. Arachtingi 
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Mısır altını 

1/2 İstanbul altını 
Yanm aziziye > 

Kavala altını 

20 lik Mecidiye altınt 

Hayriye altını 

İngiliz Hayı·iye altını 

Yaı·ım Hayriye > 

Rubiye altını 

Aynalı Ruhiye altım 

Aynalı Ruhiye altını 

Fındıklı > > 

5 lik fındıklı altın 

Sandıklı yarım altın 

Mahmudiye altını 

Ha midiye > 

Hayriye > 

Mahmudiye > 

Mahmudiye > 

Ruhiye > 

Ruhiye ., 

Hayriye > 

Zinet , 

Yenigaz.i , 

Güllü , 

Fındıklı , 

Yaldızlıgazi > 

Bacaklı Belçika altını 

Çoban altını 
Vaptiz , 

Ruba > 

20 lik Ycnigazi altını 

Reşadiye altını 

Aynnlı Mahmudiye altınJ 

Çift güllü altını 

Yarım Mahmudiye altını 

Güllü Ga1J > 

Yenigazi , 

Güllü Gazi , 

Yarım Mahmudi.} e , 

Aynalı 

Yazılı 

Zinet 

> 

> 

> 

) 

> 

Bir fes iızcrine dikilmiş 5 lik zinet altını 

5 lik kulplu altın 1293 senesi 

A vustury~ Diika (Quadruple) zinet altını 

Mahmudiye zinet altını 

Avusturya Düka (C:luadruple) zinet altını 
Mahmudiye zinet altını 

Sandıklı zinet 

1/4 İstıınbul 

1/4 Reşadiye 
ldcmduhiyc 

1/2 > 

Rubiye 

Vaftiz zinct 

Mahrut iye 
Eski gazi altını 

Yeni 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

Tek yeni sandıklı altını 

Eski Adliye > 

Ynldız 

Altın snat 

> 

4 lük kırmızı Krnmica altın 

Eski Gazi altını 

Yeni tek sandıklı nllın 

Yaldız altın 

Eski Mnhmudiyc altını 

Çift sandıklı altın 

Baptis altını 

Eski 5 lik Gazi altını 

Yeni 5 > , , 

Eski Gazi altını 

Baptis altın 

Eski 5 lik altın 
Macar Kiremiz zinet altını 

Mahmudiye 20 lik altın 

> 10 luk , 

Ruhiye , 
1 Döğıne altın 

1 Bağ kadın pabuç tokası (1560 adet 

1 Roza ve sırça taşlı yüzük 
1 , yüzük 

l Sırça , 

1 Elmaslı nltın saat 

2 Balıklık 

15 Deser çatnlı 

15 Yemek çatalı 

9 Çorba kaşığı 

3 Kahve ka~ığı 

Bet. dlf, nezle grip, romatizma, nevralji, kırakhk ı Madeni kadeh 

ve bUtUn ağrılarınızı derhal keser, icabında ı Tekerlek tepsi 

Muhammen kıym 

T.L. 
> 

> 

t 

t 

T. ı;, 

• 

) 

> 

> 

> 

> 

1 

11 

,..,, 

ıoo . 
4. 
5. 
ı. 

2. 

ı.

ı.50 

ı.50 

gUnde 3 kate ahnebllir. 2 Kü ... k tuı_!\iJ..:..liLl---~---~~--_._. ..... .-... ~----------------..L-~~~~~~~~~~~~~~~-



ir Günahın Womanı 

Bc:ıy Nu2het 

B::ıy Denıir Ali 

Bayan Edibe 

Bayan Neıihe 
Aleksandr Ladkani 

Ali Bin Veli 
İsnıau 

Mişel Pazda 
llecep Ertuğrul 
İsanc Resnick 

Vezon : Nezahat GUltan 

Çiftcccvizler oyandan Hakkı köş
künde 

.Vefa Sarıbeyazıd Mah. Kütüphane 
sokak No. 14 

Ayasofya 'Üskübi mahallesi Soğuk
kuyu Medrese S. No. 9 
Kadıköy Nuhbey sokak No. 4 
Meçhul 

,, 

" 
Taragavaya No. 14 Sivastopol 

aevamı Cumhuriyet ve 
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17 
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2 
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1 
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1 
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50 
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l 
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6 

Tt•kel'lck tepsi 

Kaşıklık 

1'übak üç ayaklı 

Fincrın tabağı 

Şekcrfık kapaklı 

Kcıhvclık 

Kahve iinc:.ını zarfı 
Buyük kaşık 

Küçük çatal 

Kahve kaşığı 

Hardal kaşığı 

Gümüş Fransova Jozef nişanı 
2 nci Meci<li nişanı gümliş 

11 Osmani , , 

Murassa nişanı 

Pırlantnh yüzük 

Yuvarlak Roza boroş 

Roza kıravnt ii;1nesi 

Kaplama saat 

Altın istnvroz (küçük zencirli) 
Altın iğne 

1/2 lik Türk altını 

l Jik > > 

1/2 Jlk > > 

1 lik ) > 

1/2 lik > > 

1 Jile > > 

1/2 lik > , 
Altın köstek ve saat 

Pırlnnta yüzük 

> > 

Gümüş çatal 

ı Şeker maşası gümüş 

1 Saplı süzgeç kepçe gümüş 

Ak,am gazetelerlndedir. 

., - s o N TEL G q 1\ •-14tkinclk8nun 938 

Bütün bu 
Kalabalık biı 
Film çeviriyor 

ital a 
• 

sıne 

r941sene 
hazırlanıyor 

> 

) 

> 

> 

> 

> 

., 

> 

930 Şehitlikleri İmar Cemiyetinden: 
5 4

L' • Cemiyetimizin senelik Hcy'eti Umumiye toplantısı 16-1·938 Pazaar 
2·-ı günii saat 14 de Cataloğlunda Halkevi ,aıonund' yapılacakltr. Sa· 
-.~o 

yın azanın teşrifleri rica olunur. 
-.40 __.:..~==-:-~----=======---

~1st~hbuf;)Belediyesr' iıanıarı 

'.20.-

2.-

~ . . .· . 
. ' • • ,x'..,. 

• .. .J •• ,· • ...... 

Geceleri saat 22 den aoora taksi otomobiline binenlerden alınmakta 

olan 25 kuruş gece zammımn 20 kuruşa indirilmesi ve rece ıammı 
saatının de 24 den başlayarak saat 6 nihayetine kadar devam etmesi 
Daınıi Encümenin 23- 12-937 T. li içtimaında karar altına aJınmışbr. 
itan olunur. "8.,, "165. 

-.:>o jı:t•nbul Vakıflar , DirektörlUOU ilAnlara 

Kıymeti 
L. K. 

178 42 

Pey Para!I 
L. K. 

13 35 

Dayahatun mahallesinde Büyük yeni han arkası üst kat dı~arısın. 
da eski 8 yeni 5 No. la odanın tamamına verilen bcrlel muva~k 
görülmediA"indcn ihalesi 21-1-938 Cuma g~ııü, yaptlma_k üzere lO gun 
uıatılmışd r. isteklilerin Mahlü'at kalemıne gelmeler1. (221) 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağnları 

1 
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,, İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI MAZON MEYVA TUZU GiDERiR 

M • 
1 

EKŞİLiK ve 

.. o E 
YANMALARINI 

Mide ve BARSAKLAAI ALIŞTIRMAZ. lc;Umasl 
lltlf, tesiri kolay ve milllylmdir. Yerini hi çbir 
mUma•il müstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 
ROZ markasına d ikkat 

Deposu ı Mazon ve Boton ecza deposu. Jştanbul .Yeni postahane 
arkasında No. 47 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. lştihanız yok mutlaka 

öz O HASAN MEYVA 
alınız, yarım bardak ıu içinde alman ve meyva usarelerind en yapılan bu harika midenize rahat 

ve huzur verecektir. 

Şite 36. bUyUk 40, dört mlali 60 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, Mu1, frenk üziımü, mandalina çe~idieri vardır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. 
Şampanya gitıi lezıetli ve midcvidir. MisaCirlcriniu Hao;an Gazos Özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek, kayı~ı. ağaç çileği nevileri çıkacnktı r. 

Şitesi 36, büyük 35 dört m isli 5 0 kuruştur, 

25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. 

.......................... 
l Ali :.~~T~'!.ğıar i 
I Jç HASTALIKLARl ı 

J M0TEHASSIS1 : 
Her gün Beşikta,ta tramvay ı 

• •Caddesindeki muayenehanesinde ı 
•ı eaat on beşten sonra bastala· ı 

f'Jnl kabul eder . .......................... 
------.... J 

1 Uykusuzluk, asabt öksürükler, 
a~nbr zayıflık. baş ve yarlm baş 
ağrısı, baş dönmesi, baygınlık 
çarpıntı ve sinirden ileri geleo 

ıl bütün rahal•ızlıkları iyi eder. 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Ayşe ile Mustafa, Hatice, ve sair~
nin şayian ve müştereken mutasar
rıf oldukları Üsküciarda Selimiye 
mahallesir.de harem iskelesi cadde
sinde kaın eski 23 ve yeni 29,29/l 

yeti taksımiyesi olmadığından şu • 
yuun izalesi için satılarak parasının 
hissedarlar arasında taksim ve tev
ziıne mahkemece karar verilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkullerden Se
lımiye mahalcsindeki hanenin sekiz 
odası bir yer odası bir hamamlığı ve 
ıçinde kuyusu olan bir matbahı (o
cağı voktur) bir köınürliif'ü ve üç he
lası ve bir kaç e1c.,rı müsmireyi ha
Vl bahçesi ve elektrik tesisatı mev
cut olup hane lıey'cti umumiyesi iti
bariyle muhtacı tamirdir. İşbu hane
ye yeminli liç ehli vukuf tarafından 
sc:kiz yüz lira kıymet takdir olun -
muştur. 

Gayri menkullerden Arnavutkö -
yünde eski büyilk ayazma ve yeni 
Gülbeyaz ve sebzeci yeni Bayram so

kakldarında kain di.ikkanm zemini 
çimento döşeli ve içinde Beyazgül 
sokağına nazır bir odası ve Bayram 
sokağında da yüzü olup üstünde bir 

helası ve her iki cephede demir ke
penkleri mevcut olduğu, yeminli üç 
ehli vııkuf tarafından bin iki yüz li
ra kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Satış 17/2/938 tnrihine müsa
dif perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdar sulh birinci hukuk 
mahkemesi kaleminde icra kılına -

caktır. O gi.in kıymeti muhammene
nin 7r 75 şini bulmadığı takdirde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 

ş:atile 15 gün temdicl edilerek 3/3/ 
938 tarihine ml\sadif per~embe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar tekrar arttır
maya devam olunarak en çok arttı
rana ihalei kat'iyeı:.i icra kılınacak
tır. Satış parası pc.şindir. Satışa işti
rak etmek isteyenler kıymeti mu -
hammenesinin 7r 75 nisbetinde pey 
akccsi vermeleri lfızımdır. Bina ver
gısi, Beledıye rüsumu ve Evkaf rü
ı;umu mal sahiblerine, rusumu delJa
liye ile yirmi senelik taviz bedeli 
müşterive aid olacaktır. 

3 - İşbu gayrimenkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayrimüseccel 
hak sahbi oldLJklarını ıddia edenler 
var ise tarihi ilıindan itibaren yirmi 

gün zarfında vesaık ve senedatı ka
nuniyeleriy1e birlikte mahkemeye 
müracaatları lazımdır. Aksi takdırde 
tapuca gayrimüseccel olanlar satış 

parasının paylaşmasından hariç tu
tulacaklardır. 

4 - Müşteri satış parasını ~uay

yen günde vermediği takdirde iha
le bozularak bundan hasıl olacak 

-------·------------------------------------ zarar ve ziyan ve fark ve faiz bila-

-Doktor • Üperatör-j. ZAYİ - Malıye V. vezne katibi , .......................... hüküm ondan tazmin . ~ttirilecektir 
, ıken Ankara memurin kooperatif ı Zührevi ve cild bastalıklan ı 5 - Daha fazla malumat almak 

Orhan Mahir T oros şirketinde aldığım 1663 No. Ju hisse ı H • o·· ı isteyenler mahkemenin 937/17 No 
K scnedımı zayi eyledım Yenisını ala- ı Dr. a yrl mer ı lu satış dosyasına ve satış memuru 

ulak, Boa-aı. Burun hastalık· . . . .. .. f ı olan mahkeme başkiıtibıne müraca-
. Ja rı ~ü lehass~sı cağımrlan esk~sı_nın h~kmu yoktur. ÔA"leden ıonra Beyo~lu ~ğacami ı at edebilirler. Talıb olanların satış 

Taksım. Abduthakhamıt Caddeııi Egrıkapı fopr;ık sokak ı karşısında No. !33 1 elefon: ı günü muayyen saatte Üsküdar Sulh 
Geyik Apatlmam No : l No. 35 İhsan ı 43585 ı 1 m~hkemesı kalem odasında hazır bu· 

Her gUn 15-19 kader .......................... lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

KULLANIN 

ALGIN·· 

Bu karışık havolarda yanınızdan N E V R O Z 1 N eksik etmeyiniz 
icabında gUnde 3 ka9e ellnablllr 

P A T 1 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü il tihab
larında. cerahatlenmiş fistül!erde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muv<iffaldyetle şirayi temin eder, 

İstanbul Aslıye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden ; 

Beyoğlunda Sıraservilerde Sela
mı Bey apartımanında beşinci katta 
mukim Zeyneliibidin Türkkan tara
fından Samatya Etyemez Cad. 155 
numarada oturan Meliha aleyhine 
mahkememizin 937/1523 No. lu dos· 
yasile açılan boşanma davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatında: Müd·· 
deialeyhin ikametgahı meçhul olma
sı hasebilc dava arzuhali ilanen teb~ 
liğ edildiği halde müracaat etmemiş 
ve tahkikat gününün ılanına rnğ -
men de mahkemeye eelmem~ oldu-

ğundan hakkında gıyab kararı mi~ 

hazı ile duruşmanın 1/3/938 saat 
10 a talikine karar verilmiştir. Mu~ 
maileyh Melihanın mezkur gün ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bif 
vekili kanuni göndermesi ve aksi 
takdirde gıyabında devam olunaralc 
bir daha celseye kabul olunmıyacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3913) 
.... uuuıut ı ıuın1111unnı1111111111ıııu ıı111t11111n11111uıırnuı• ...... 

Sahip ue neşriyatl irfore edeıı 
Boş mıılınrril"i 
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