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Herkesin ağzında 

TiRYAKi 
Sigarası 

En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi -

Hoovr Ruzveld' e karşı 
Beyanatta 

Singapur'daki büyük 

Nevyork, 16 (Son Telgraf) - A· -~--·-
mcrika'da Uzak Şark meselelerinin 
uyandırdığı hassasiyet ve İngiltere 
ile teşriki mesai mevzuu üzerindeki 

b EDEN münakaşalar açık ve kapalı olarak 
lncde de n hararet ve heyecanla devm etmekte-

Zareuni . elbos'un Hariciye Ne- dir. 

tin baş~ ı~gal etmesi, başlanan işle- Sabık Cumhurreisi I:Iovet beyanat
ti tabii t\~ası bakımından bir cm- ta bulunarak her hangi bir harb teh-lin~ h e akki c:dilmcktedir 

~ ald · likesi vukua getirebilecek bir teşri. 
Varsa 0 d e nıuhakkak olan bir şey ki mesainin şiddetle aleyhinde bu -
dakı si aa'~ son hafta içinde Avrupa- lunmuştur. 
canıı ..,,,.'Y... sı ıncrkezlerin fevkaUıde 

... uzak 1 Amerika'nın Singapurdaki İngiliz Roın ... _ B ~re C'rc sahne olmasıdır. 
" crl manevralarına üç zırhlı göndermesi faaJj""t ın .nuhveri çok aktiv bir d J 
v -.- arı tt e aponyada ayrıca bir heyecan u-flnı-ıs _ L e 

1 ıı gibi, bilmukabele yandırmıştır. Jnponlar, bunu bir in-
lıkt<' h ondra da p ykleri ile bir- gili;ı; oyunu şeklinde tefsir etmekte 
içindn.J uı·rm.nıalı bir çalışma faaliyeti A 

"'"' ve merikalılarm bilmiyerek İngiliz 
ra Son siyasi fnalıy<'tfore .. . . politikasının yolunda gittiğini iddi:ı 

fın Vaziyeti ·· 1 .. _ gore, ikı ta- etmektedirler. 
İtaı şoy e gorunmekted' 

d va - Almanya 0 t ır: Japon matbuatı, bu hususta şid-
leC~lctıerini \ e Kiıçuk hi~: f Advrupa detli ııcşriyat yapmakta, 
tını kc d" a evlet- İ ·ıt ·ı A ·k b' · ist n ı sıyasctlerine b .. 1 - ngı ere ı e merı ·a ır mıdir? 
<'ml•ktc b ag amak Bu ··"' k · · Yıı • unun için de "A S' nu ogrenme · ıstıyoruz?. 
• lVIacari lan _ Yug sl vu tur- Demektedirler. 

rnanva üz' . o avy,a - Ro- N . 
dir 1· crmde bılhass!l isle kt evyork, 16 (A.A.) - Sabık reisi-

. tnlva ve AJ · me e- cumhur B u ·· 1 d""' b. lığı t . manya bu k · noovcr, soy e ıgı ır nu-
ha facml hın ctınek ve Rornanva.,Y.!da dın· ıtykta, harb yükünü bertaraf ede 

a ır 1101°t"k a. a- b"J k .. 1 1 vaziyN ka't.aiım , ,,. 1 IJ\e ıçın Amerikanın dünyanın di-
<Dcvaını z "!c. : 1 .. _ BR /g~r .Kıt'a1arı ile iş birliği yapmasını 

• ' sa11rada) ' • 
- · ~ · .. (Devamı 2 nci ~FJyjada) . 

' 

Eski Cumhurrelslnin şld· 
detlı mukabeıestne ma 

ruz kalan Ruzveld 

taksas'ın ziyaretini inde ettikten son-

,----------------~~, 

Malivazi ·.ı 
1 miz p~r 
1 Herhangi -bir istikraz 
1 

müzakeresinde deği iz 
------- ---
niçin kapatılıyor ? 

ticareti ve döviz 
için yeni kararlar 

verilmesi 
alındı 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Hayat paha ıllğı ile 
mücadele 

Hayat pcfhalılı{'Jı ile mücc=delede et flatıerı bllhessa 
büyOK bir ehemmiyet almaı<:tadır 

Et fiatları, İstanbulda olduğu gibi 
memleketimizin her tarafında da u
cuzlatılacaktır. İhraç işinin Karsda 
kurulmuş olnn; (canlı hayvan İhraç 
Birliği) he verilmesi de, çok muh
temel bulunmaktadır. 

Mücade'e 
lst anbuldan 
Başllyacak 

Diğer taraftan hususi surette al
dığımız malumata göre et füıtlarının 
ucuzlatılması hakkında yeni ve çok 

Gıda maddelcrınin ucuzlatılma:;ı mühi mbir proje hnzırlarmıc:tır: 
yolunda devam ~en ~a~şmnlar; mü- ı . Bu P~?jenin cs?~ını, İst:ınbula ke
him bir safhnya gırmıştır. sılmek uzcre getırılecek canlı hay -

Bu münasebetle dün Başvekil Ce- ı vanların yerine: doğrudan doğruya 
lal Bayar'ın riyasetinde bir içtima mahnllindc kesilmiş ve biiyiik par
aktcdilmiştir. Bu içtimada; Dahiliy:? çalara ayrılmış etler getirilmesi teş
Vekili Şükrü Kaya, İktısad Vekili kil etmektedir. ra Belgrad ve Bükreş'e gidecektir. k 
Şakir Kesebir, İstanbul Valisi Mu- Filhnkika her sene şehrimizde e· 

Rumen Başvekilinin ve Hariciye hiddin Üstündağ hazır bulunmuş - silen koyun, sığır \:e manda gibi on 
~azırınm da daha evvel Ankara'yt Jardır. Taplantıda bir kaç gündür ça- binlerce kasablık hnyvanın çoğu. bil-
zıyaret etmesi mukarrerdir. lışmakta olan komisyonun tesbit et- hassa Kars ve Erzurum havalisin 

-----· tiği esaslar tedkik olunmuş ve rapor den İstanbula SC\kolunmnktadır. An 

Ha her 'in ve-dı.g" ı· üzerinde görüşülmüştür. SÖ) lendiği- cak buraya ~ünlere: UZ..'l~l~kat bu-
l ne göre bu raporda hayvan borsala- lunnn bu şehırler ve navalısmd<'n fs. H b d " rının liiğvi; toptancılarla peraken - tanbuln canlı olarak se\ kolurı:ın hay a er ogru decilerin alış ve satış vaziyetlerinin \'anlar, şehrimize ~elinciye knd:ır 

D " •ı organize edilmesi de vardır. (Devam1 :: ;. ı . a.hıf,.rle 
e gı nnııuııııuıııııııııııııııııııııuuuııuıııııııııuıııııııııııtııı "''""""""""""'"'"'"""''"'"'""'""''"""""'"'"""'"'"'"'''Ullll• --

Son Posta 
mizden 

refiki· 
bir rica 

Dün akşamki Haber gazetesi Elek
trik Şirketinin Nafıa VekUJetinin tek-

liflerini reddettiğini yazıyordu. Bu 
haber, doğru değildir. Elektrik Şir
keti mümessilleni, Nafıanın teklif-

Meçhul kamyon 
aranıyor! .. 

lerini kabul etmişlerdir. Şirketin ia
de edeceği fazla para miktarı başlı-
yacak ınüzakcrelerde tesbit edile - --:--:-·~ - . :- - • , a-
cektir Ancak s p t · f"k' · Bu gece yarısına doğru Bcyazıd da hıddetını teskın ederek J,a\ gayı Y 

. , on os a re ı ımız, 1 · · oktuMa 

Çarşıkapıda bir tramvayı harab 
eden kamyon nasıl kaça·bildi ?. 

b uhaberi tekzib ederken: cAkşamla- iki hadise olmuştur. Bunlardan biri, tıştırnn~hır ve onu ıçcrıye : . ~. -
. . d b" n gibi· üzerine de k:ıpıyı kılıtlemış-rı çıkan bir refikimize tabirini dai- /kanla biten bir dava; dığerı e ır . . · 

ı . .. d 'd· . ı elraır. ma o duğu gıbi kullanmakta israr tramvay - kamyon musa eınesı ır. • d "tt"k h'd 
·· d 1 Faknt durdugu ) er c gı ı çe ı · gostermiştir. Son Posta refikimizde.ı 1 - .Saat 23 de B~yazı . ~e.yc:~ - det ve ~sabiycti llrian Ömer, biraz 

tekrar tekı ar rica <:>diyoruz. Haber · ! nınd~~ı sıra kahvdcı de~ bırmın sa- 1 sonra dısnrı çıkmıık istemiş ve ~apı· 
lerini tekzib ettiği gazeteler için da-ıhibi Omcr ile ny .. ancı Sadık :mısın- ~ d . k 

1 
. kTdl' 

· . .. . ya baş vurmussa a, npa ı '\ie ı ı ı ıma isim zikretmeyi bir vazife bil- da bir pnra meselesı ,\'tızundt ıı kav- ı .. '.. h . . . 
olduğunu goruncl' ka .vemn vıtrm 

meli ve iltibasa mahal bırakmamalı· ga çıkmıştır. 
0 

~ 
1 
~ ncı" $ııh:fea•) 

dır. Ömer'in çırakları; u-,tıılarının \ eo-m 
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Ma " ı vaziyetimiz -. 
ok parlaktır 

rnemistir. Buna rağmen bazı gazetelerin bazı ecnebi mali heyetlerin 

veyahud da zevatın Ankara'ya gelişlerinden bu yolda tefsirleri celbe
debilecek mahiyette neşriyatta bulunmaları aksi tesir uyandırml§tır. 
Hü~ümetimizin mali vaziyeti çok parlak ve sağlamdır. Her hangi bir 
mal~ yardım::ı asla ihtiyaç hissetmeden bütün tedbirlerini ve inkişaf 
imkanlarını temin edebilecek bir vaziyet mevcuddur. 

Ank?raya . gelen . ~eyetlerin ve mali, iktısadi şahsiyetlerin ziyaret 
lif'beblerı sırf ış teklifı veya ~ mevzularının etüdü içindir 

di ~elal ~aya~ ~ükt:zneti, kendi programını devletin ve ~illetin ken
. bunyesmdeki ımkanlarla tamamile başarabilecek kabiliyet üadesi 

ıiçın~e b~l~makta ve bunun aksine intıba uyandıracak neşriyatı mem
nunıyetsızlikle karşılamaktadır. 

AJANSIN BİR TEBLİGİ 

. ~nkaradan aldığımız hususi malumata göre hükumetimiz her han
gı. b!r e:nebi devlet ve heyetle her hangi bir istikraz mevzuu üzerinde 
göruşmuş olmadığı gibi böyle bir mevzu akıl ve hayalden dahi geç-

Ankara, 1 5(A.A.} - Son zamanlarda bazı matbuat haberlerinde 
lilrf bura rnahafiliylc temas etmek veyahud vaziyeti yerinde mütale~ 
o!lemek kas~iyle bazı ecnebi resmi devairden, veya hususi şirket ve 
tıcaret evlerınden gönderilen zevatın bu zjyaretlerine bir nevi mali 

müzakc.re mahiyeti \'erildiğı., veya intaç olunmak üzere bulunan işlere 
ehemmıyet atfedilmekte olduğu görülmektedir. 

Bu hususta re:;mi mchafılden aldığımız malümata atfen bu zi a
rc~lerden hiç birinin resmi bir mahıyeti olmadığını ve sırf b•ir vazi;et 

mut~Jcasından veyahu: tı:nret müesseseleri içın mutad veçhile ticari 
teklıflerde bulunmak imkanlarını tedkikten ibaret olduğunu sarahat
la bildirebiliriz. 

~iğer tdraftan ba~ı mühim bankalarımız umum miıdürlerinin şu
bat ıçındc Londraya gıdeceklerine dair gazetelerde intişar eden haber 

üzerine yaptığımız tcdldkat, bunun da ayni veçhılc bir temas tesisin
den ~az~a bir şeyi istıhdaf E'tmiyen bir seyahatten ibaret olduğunu gös
tcrmıştır. 

BORSA NİÇİN KAPATILIYOR? 

Ank<ıra, 15 (A.A.) - Hükumet, devletin umumi mali itibarı üze
rinde ne kadar tesirli rolü olduğunda şuphe olmıyrın Borsanın Anka-

Meçhul kamyon 
Aranıyor!.. 

(Binnci ı.ahifed"n devam) 
camına bir tekme savurduğu gibi 
ymuruklarile de koca camı, şangıl" 
şungur yere devirmiş. yuvarlamı~
tır. 

Fakat bu hücumun tesirile Ömer, 
vücudünün muhtelif yerlerinden ya
ralandığından zabıta tarafından te
davi altına alınmıştır. 

2 - Sirkeciden saat 23 de hareket 
eden bir Çorlu kamyonu, Beyazıd
yaklaştığı sıralarda mukabil cihetten 
gelen ve 367 num3arlı vatmanın ida
resindeki 213 numaralı Kurtuluş -
Bcyazıd tramvayı ile karşılaşmıştır. 

Otobüsün şoförü, tramvayın sol ta
rafından manevra yoparak geçmek 
istemişse de o sıralarda tramvay da 
hareket halinde bulunduğundan bu
na muvaffak olamamış ve kamyonu 
bi.itün hızile tramvayın sol ön tnra
fına çarptırmıştır. 

Bu müsademe neticesinde trarn -
vayın ön kısmı; tamamen harab ol
muştur. 

Suçlu otobüs ve şoför ise kazadan 
sonra hemen bütün süratile gazaba
sarak firara muvaffak olmuştur. 

Kazazede tramvay arabası, diğer 
bir tramvayın yardımile depoya alın
mış ve bu münasebetle seyrüsefer; 
15-20 dakika kadar inkıtaa uğramış
tır. 

Sincmnlarm tatil zamanına tesa
düf eden ve yüzlerce kişinin Beya
zıddan geçtiği bir sıraya rastlıyan bu 
2 hadise münasebetile kalabalık bir 
meraklı kafilesi yolfara toplanmışsa 
da zabıta tarafından dğıtılm1şlardır. 

---------

sına 

Veril 

e 

n 
iyece 

General Frankonun muharib
lik hakkının tanınmasile bu 

mesele halledilecek 

Son muherebelere alt bir sahne 

il Fransız kabine~ 
, Henüz 
Kurulamadı 
Paris, 16 (Son Telgraf) - .Mösya 

I
Bonnet kabiııey kuramadı. Son daki
Y.acl.t Alber Saro memur edildi. Al· 
ber Saro'nun kabineyi teşkil ede .. 
bilmesi ihtimal dahilindedir. 

Vaziyet henüz nezaket ve karışık· 
lığını muhafaza etmektedir. 

Paris, 16 (A.A.) - Parlamentonun 
Sosyalist Grupu bir tebliğ neşredt!· 
rek dün akşam Thorez t:ırafından 

söylenen nutku protesto etmiştir. 
Humanite gazetesi tarafından neş· 

redilen bu nutukta sosyalist nazırla
rın istifa ederek buhrana sebebiv?• 
vermiş oldukları kaydedilmektedir. 

Sosyalist nazırlar, mürtecilerin hil· 
cumlarına mukavemet edecekkri 
leri yerde ikinci defa olarak vazife· 
lerini terkctmişlerdir. 

Amerika harb 
Tehlikesini 
Göze alamaz 

(1 inci sayfadan d~am} 
şiddetle tavsiye eylemiş \'e dem; tir 
ki: 

Bu iş birliğini yapmı.ıkla berabe>r, 
Amerika, diğer milletleri harb!eri· 
nin önüne geçmek vP.ya bu hnrbkı·i 
nihayete erdirmek veyahud ekono· 
mik zecri tedbirlerle ve ombzırf!o· 

Londra, 15 (Son Telgraf) - İspan- tedenberi ileri sürdükleri veçhile lara iştirak eylemek iç!n askeri kuv
Frankonun muhariblik hakl:ının ta- vetleri istimnl edrrPk kendisini teh· 

ya vaziyetinden dolayı Avrupada ye- lıkeye de koymamulıdlr. 
ni bir hadise çıkmnc::ına ve uzlaşma nınması için çab~ılmaktadır. Bu hu

susta ileriye doğru kuvvetli bir adım 
politikasının yüzüstü kalmasına im

atılmış olup yakında bu vadıde da-rada kurulm<ısımı karar vermiştir. İstanbul Borsası, ı nisandan itiba

ren üç sene müddetle ve muvakkaten kapanEcak ve ayni tarihte yenisi 

A~karada açılacaktır. Karar Bakanlar heyeti tarafından kabul edılmlş, 
alnkah fınans ve ekonomi mahfelleri tarafından şevk ile karşılanmıştır. 

Memleketimiz
deki bütün 

kan bırakılmak istenmemektedir. Bu ha müsbet bir iş yapılacağı anlaşıl • 
itibarla Berlin - Roma mihverinin ö- maktadır. 

Amerikalılar, diğer milletkrc'lc> rı
midler uyandırmakt:ın vnzgt=mC'li -

1 yiz. Fakat ayni zamancl::ı, dünyanı.' 

'

ekonomik ve so~yal refahım urtt1'"4 

========ımay ıistihdaf c>yliyen her entern~ı;-

b 
yanal iyi gayrete işbirliği ynpma1ı -

ALTIN TlCARET VE DÖVİZ ffıat yükselmelerini kökünden kaldı- --·-- o Üs tahk• atı lyız. · 
• • • Fenerler !. 

Dunde •tlb D i Diğer taraftım aiirnrük tariff>lerı-
MESELESİ racaktır. n ı eren en z b' 

B k i l ğ mizi indirmeliviz. Ke1log misakı dn 
Ankara, 16 (Tclefrnln) -- Bugün- DÖVİZ HAKKINDA KARARLAR an namına ça şma 8 Ah E • · 

k . U j D bsc:ı.fadı J med ml•n aleyhı•ne ı•k • genlıdahil olduğu halde biitün mmıhc>de-ü lus g.ııcte i stanbul BorS3sı- ı~ ticaret muvazenesinde pasif v • l 
b H ··kA t" · t r d t ı lerin mukaddes mahiyetini idame et .. 

nın kapatılma ı, altın 'e dövız me- ulunduğu muz memleketlerden ge- u umc ımız ara m an sa ın a ı-
selclcrı h kl-:ınd şu muhım mahi· len ham maddeler, seyahate çıkacak- nan (Fenerler İdaresi) neDcınizBank dava daha açıldı '·· ltirmeliyiz V(' bu paktın ihlaH yolu 
matı vermckt dır: hua verılecek dövız hakkında da ko- tarafından resmen vazıyed edilmesi- ile elde edilen muvnffakiyı>tlcri ta-

Yenı Ankara Bora ı, i~t~nbul Bor- JayJık gosterılmesi esasına dayanan ne dünden itibaren ba~lanmıştır. Bu Müfetti ler alimat ekliyorlar nımaktan imtina eylemcliyiz. 
sası kadJr tcı 1 i r 1 oyn:ıdığı, izah tedkıkler ilerlemiştir. Hükümet bu suretle memleketimizdeki bütün fe- Amerikanın milli miidaföa kuvvet" 
('dılm \ C' n uhtaç olmı' an borsanın hususta tatmin edici hükümleri ih- nerler; dünden itibaren Deniz Bank Otobüs cscksi hakkında Beledi- lira komisyonun; hemen istırdad su- lerinin fa:zlalaştmlması laumdır. F:ı'" 
devlet mc kezinde hırulmasına ka- '1ıvı:ı. eden kararlarını bugünlerde ilan namına çalışmaktadırlar. Ayrıca bu yede; mülkiye miifettisleri tarafın- re tile kendisine geri 'erılmesi içın kat silahın yazif esi, yalnız yapıla • 
rar vcırunııc;t!r. Hul·.•imet bu su.,.<>tle eclecektır. münasebetlc>·, Deniz Ticaret l\füdü- dan yapılan tahkikata aid fezleke, An- açılmıc:tır. . . , • ... ,. cak tccaviızü geri püskürtmıye ın· 
devletin mali vr· umumi polıtikaı::ını KÜÇÜÇ KREDİNİN İNKİŞAFI rli Müfid Necdet ve Tahlisiye Umum karn'ya gönde~ildiğini .. yaunı~~ık. . -~vni Bayer, 2 ne· dav.mnı da, ot'l-
yakından takıb e•melcıirı<> imkan 1Ç1N MÜHİM BiR KANUN müdürü Bay Necme<ldin ile diğer bir Alınan malu~::ıta .so.rc; muf~t~ış- b~s neşriyatı munasebetile kendisi-
vermiş okcaktır. Mılli bankalarımız HAZIRLANDI zatten mürekkeb bir devir ve tesel- ler, ~u :ezleke ıle ~ırlıkte Dahılıye nın hakarete uğradığı ıddiasile aç-
mC"rkezlcrinin vc·ya en mühim şube- ylüzzaietmoreatigObu L EL EL r· h t• d t k"I ..J·ı . . 1.d Vekaletıne ayrıcn bır df' rapor gön- mış ve bu hadise rlolayısıle Ahmed 

K"" .. k k d" . . k" um eye ı e eş ı eııı mı!'tır. a- d fı" 1 d. . 
leriniıı Anknrada bulunu~u bu ted- .. uhç~kA re ıyıh ın ışaf ettirmek renin muvakkat müdürlüğü~e de Yu- c~ı ış. er ırd. . ,.ğ b h t ~mın. Y~lman'dan JOOO lira tazminat 

hisar ettirilmelidir. Deniz müdcıfa

ası bakımından ise, Filipin adafan .. 

nın ım:!ıakkak surette Amerikanın 

pnüdafaa haUan dahilinde bulunması 
~Uzumu yoktur. birin el'emmi.vetini arttırmaktadır. ıçın u umetçe azırlanmış ve Ka- r z· K 1 r t ğl . 1 u ıapor a, oı er azı ususa m ıstemıştır. . su ıya a a a o u tnyın o unmuş- t hk·k· ı·· 1 ı d " 

Hükümetin, uzun müddettenberi ü- m~taya ver~lmiş olan kanun projesi tur. a ı ıne uzum. o up oma ı~ı so - Mumaileyh, T .. n g .. zete,i aleyhine -----
zerınde tcdkikler J'i.lpmakta olduğu alakalı encumenlerce tedkik edil • .. .. . . . . . ru1?1akta ve talımat taleb edılmek- yeni bir dava daha açacağını ve ay. Tarak vapurunun denize 
bu mesele İstanbul borsasının 3 sene miştir. Proje bugünlerde ruzname - Butun hukuk \i: tesısatıle bırlık:e tedır. rıca 30.000 lira tazminzıt tale1:> edC'- 1 lndirl'me merasimi!. 
müddetle muvakkaten kapatılarak ye alınarnk umumi heyette görüşü- olarak 5,000,000 ~ıraya. satı ~alınını~ Dahiliye Vekiıleti, muvafık gördü. ceğini söylemektedir Devlet Denizyo~ltırı idaresi hesa-
Ankarad.. ·venı· bır bor"a açılması lecektir olan Fenerler ıdaresındekı hepsı ğü takdirde müfettişler şehrimizde YENİ OTOBÜS SEF-::-nLET'İNL' 1 'd K ı b- ··t< " " ~ · ru· k 1 ı . , ·r 1 · d . .. ' .... n. n r~ bınn· Almnnyn a rop un uyu 
h kk d k. k ProJ·enin kararlacmasından sonra r o an memur ar ,\azı e erme e- hır muddet daha kalacaklar ve yeni MÜSAADE OLU ~AMIYOR• l : . . . .. a ın a ·ı ·ararın Bakanlar heyeti ~ . . . . . . • ··· tezgahlarında ım:ıl ve :nşa edıJmekı.v 
tarafından kabul edilmesile netice- bankanın kurulmasına ve çalışmaya vam cdeceklerdır. Yalnız, ecnebı olan tahkıkatlar lcra edeceklerdır. Aksı Şehrimizin muhtelıf noktaları ar~- 1 • _ • • • 

""d·· .. "f · h"t b l t kd. d k d"l • b ·· l d :olan 3 yenı vnpurumU<-~an 1 ınc:JSl1 
lenmiştir. başlamasına ald olan hususların ger- mu urun vazı esı ı am u muştur. a !r e en ı erı; ugun er e An· sında yemden otobüs seferleri yap- .. _ ., . . . _ 

Yeni Ankara Borsası, İstanbul bor- çcklestirilmesine başlanacaktır. Bu Yukarıdaki satın alma parasından; kara ya avdet edeceklerdir. mak ve yeni otobüs hatları k~şad et- d.un .b~yuK mer~sırı:le d~nıze ind~ !< 
snsının kapanmn tarihi olnn 1 nisan çok mühım teşebbüs ve tedbirler sa- idarenin çıkan memurlarınn verile- AVNİ BAYER YENİ 2 DAVA mek üzere BcJedıyeye mütemadiyen. rılmıştır. Tırak tsmı vcrılen bu il 
938 de nçılac:aktır. Alakalı finnns ve ycsinde küçük kredi meselesi en mü- cek olan birer senelık ikramiyelerle DAH AAÇTI!.. müracaatlcr icra olunmaktadır. Fa- ·ıapm un denize ir.dirilme merasi -
ekonomi mahfeileri bu tedbiri şevk- said ve verimli bir gelişme sahası ~akeme müracaat edildiği takdirde ~iğer ta:afüın, ot~biis ded.iko~usu kat gerek eskiden mevcud seferler ve jminde, ko:ieleyi,. Bedin Büyü~ Elçi.· 
le k:ırşılamıştır. İstanbul borsasm _ bulmug olacaktır. odenecek olan hakem ücreti de tef- munasebetılc son gunlerde ısını sık gerekse bunlara son Z'imanlarda ya- ıniz Bay Hamdı Apak'ın refiknlnı 1 

daki ııcenteler aızH ederlerse Anka- rik edilmiştir. sık mevzubahs olan diş tabibi Avni pılan ilavelerle, şehrin »eyrüsefeı" kesmiş ve merasimde yütlerce h:ılk 
rada çalışacaklardır. Hayat pahaJıJıg" I -·- Bayer, dün müdde-iumtımiliğe mü - vaziyetine göre yeni sc>fpı·l<>r açıl - ile bu niınaseb<>tlc Almany:ı'd'l ıııı-

halk ve bilhassa köylii.nü11 mu- (TUrk Tababeti Akliye r .. caat ederek (Tcın) gazetesi aleyhi- ması imkanı kalmadığındcıTı bu ka- lunmakta olan İktısad Ve!:alı:ti oe-
tavac;sıt!ar;n lava oyunları yüzün- 1·ıe mu··cadele ve Asabiye cemiyeti)nin ne 2 yeni dava dah:ı ikame etmiştir .• bil bütün müracaat.nr; Belediy~ ta- niz müsteşarı Sadullah Gfın<.?v haııt 

Bu d.tvalard n bu ı: Belc>diyeden rafından rcddolunmaktadır. Binaen- b 1 1 d 
den f!ÖrmPkte o!cJukları büyük za- ismi değistirildi!. b. h . . .. u unmuş ar ır. 
rarlar önl"nmı.ş· olm"ktadır. (1 incı' payfa"an ,Jevom) Tü k t b b oto us ru satıye"ı almak uzerc, Tan aleyh bundan sonra y:ıpılacak miira- , 1 d 1• 1• 

"" .. • u a r • a :ı c>t aklı ye ve asabi ve t · b 1 . Ah ed E . 1 d . b Tırak \"npuru p<'r; ya ~m :.ı ımaı 
ll d k K 

~ gaze csı aşl'T'u arrırı m .. mın Jcaat erın e, n1Aırı ıtı nra alınmması İs M 'I 
Alın:ı'1 tedbirlere .. ört? altın tica _ 

1
yo ar a, gere ars - Trabzon: Er- cemiyetı krmgrcsını akdcdrrPk ıı:.mi- y 1 , d . a· ·v· ·:-nz~ gelecek ve tanbnl - -ırm 

~ a mon a ver ğını ıd ıa cttıgı 1000 kararl<>tırılmıştır. ·· . 1 t r reli yalnız l\.1alıvc Bak:ınlığınca izin- zurum - T.rabzon measfcsınin yaya ni ve nııamnam<" nı dC' • ıc;tırm?stir. ""'""'""'"'""""'"' .... , '""'""""'"""'"""'"'"'"""'""""""""'"'""""'""'""" .. " "" """""''"""''""-"'""' ı iskeleleri hattına tah--ıs oltm-ıcı' 1 
• 

li banJ~flhr tarafından ifa edilecek, katedılmesı ve gerek uzun dcnız yol· ı Cemiyctın yr ni ırmı Turk Nön· _ •• •• k ---
djğer taraftan da kuyumcular, an- cu]uğu sebcbilc 10-15 gim ~üren bu Pisıhıntrı cerr.ıyc>ti olar k t .bıt <'-

1 O t } Kazanç verg·si 
1ikacılar gibi sanat sahiblcri ve diş- s.eya~at esnasında çok .zayıflamakta dilmicıtir. Cemiyeıın yc-ni ıdaı e he- I yokla mal are '· 
çiler gibi meslek erbabı da meslek "e kılolanndan fazla mıktarda kay - yeti birınci reisliğine proksör Mnz- -·- Bütün maliye to!"lakkuk ı,uo 1 r n· 

ve sanatlerinin gerektirdiği altın alış bctrnektedirler. Hatta, beher hay - har Uzman ikinci reisliğe p f .. ·ı·ng'ılteren'ın Uzak Şarktak' menfaatle . . k de kazanç vergisi yoklam:ı1:ırnı hJ• 
verişlerini eski<"i gibi serbestçe ya- van ba~ma, kilot:faki bu eksiliş yekti. Fahret;in Kerim Gbkny, ge.n:~ :;~~ 1 1 rr n' oru- yiik bir faaliyeti(' dE: v m cdiln 1 

pabilcccklcrdir. nu 5-6 kil.oyu bile geçmekte ve Kars- ıreterliğe doktor Ahmed Şükrü Ce· abı'lmesi için Alma ı·t r t kl'f ı . . k b 1 dir. Bu münasebetle tC'l~mil t: h k 
Bundr.n bnska k;:on \•eya masnu o- da mesd.l 20 kilo gelen bir koyun, ,met, veznednrlığa doktor Osman Ntı- y n ve a yan e 1 ennı a u · i t b 1 memurları, mahalle ve sok · 

lan altının alım satımı da tamamile k~tn·k~l ~czb_ahası~da ta::11~1 
... ~~ v~- ri Erkun, kitab muhafızlığına da etnıesi siyasi mehafilda bekleniyor caddelerde tic:ırethane VE> rh 

serbest bı-ak1lmıc:tır 1 ı sı etın 14 15 kıloya duştugu go- d kt R h . Dumaıı ı"nı"thnb edı"J-
:ı • ··1 kt d" o or a mı ... ları kontrol etm kt<'rlirler K 

KÖYLÜNüN ZİNET ALTINI ru me e ır. 

1 
h h mişlerdir. (Birinci sahifeden dt> •nm l Jatıerine tahsis etmiş bulunmakta -

Altın ticaretinin nizam altına alın- .Be er ayv~n b~şına böyle 5-6 üzere Bükreş'e d:ıimi gazete muha- dır. İmparatorluğun Uzak Şarktaki 
.b. çol ~·· ıı-

1 
kılo et kaybedılmesı büyük sürülere -- b" 1 . d .. d . k . A ··r .1 b b "k rnası gı ı ' )"umu u ve esas ı ted- . . . . KONFERANS ır erı e gon ermıye arar vermış- sıyası nu uzı e era er ı bsadi vt? 

b . ı · "ht" "ea'cn b l k- ı- tec::rrul edılıncc arada erıyen ve zi- ler ve bu k"rarlanndan Rumen hu·- ı· · t" J b" b l ır erı ı ı·:.. u ça ışına oy u- - . .. . . ... ma ı vnzıye ı rnssas ır u ıran ge-
nün ziynr·t c'lltmına olan ihtiyacını i~n olan et mıktarı muhım bır ye- Emnıönü Halkevinden: kumetini bilhassa haberdar etmiş - çirmcktedir. 

da ehe;nmi~· .. tle nnzarı dikk~te almış n~\bbalki~ holrnaktadır. ah 
11 

. Dil, Tarih ve Edebiyat şubesinin tlerdir. Rumen Hariciye Nazırının Bu buhran, İngilterenin müstak 
. . · a u 1 ayvanların m a erın- tertib ettiği (İstanbul hakkında kon- temasları da avrıc::ı devam etmekte-ve halkın bu husustakı !htıyacını kar-·dc kesilmesı· d h . " bel hnyatiyetini tehdid edecek kadar 

.. • ve on an sonra şe rı - f 1 ) İ d" M h b ·· k'" A ·· fılamak uzere lazımgı: en J:azırlıkla- mize se•,kcdı"lm . b . .. .. erans ar serisinden ( stanbul Mu- ır. aa aza, ugun u umumı go· azimdir. Bu itibarla İngiltere başta 
.. .. . . ' esı, u zıyanın onune 1 F . 

rı yapmıısı~ı .Dnrphane muıiurıyetı- geçecek ve beehr koyun başında 5_6 hasara arı ve ethi) mevzulu olan rünüş içinde Romanyamn da, Yu · ltalya ve Almanyanın dilekleri ol· 
ne emretmıştır. kilo birden kazanılacağı için tabia- üçüncüsü Üniversite Tarih Doçenti goslavya'nın da Roma - Berlin mih- mak üzere Avrupa işlerini müsaid 

işinin bir an evvel ı1<mal cc':Jl'!' 
izami gayret sar:olunmakt dır ,,_ 
, 1356 Hıcrl ~,); '' ı 

Zilkade 1. K:ı ' ı ı 
14 3 .. 

--------------~~--.:-------V ıl 1938, Ay 1, Gün16, ~.ıc;ım 70 

16 1. KAnun ı PAZA~ 

Darphanemizde basılacnk olan ye- tile fiatların da 0 nisbctte ucuzlatıl- Bay Mükremin Halil tarafından 18/ verine temayülleri üzerinde hiç bir bir zemin içinde yatıştırmak ve Ak~ 
ni ziynet altınları bankalarımız ka- ması; bu bakımdan da kabil ve müm- 1/938 salı günü saat (20,30} da Evi- intıba ve ihsas yoktur. Ancak her iki denizdeki emniyeti tesis ettikten j-

nalilc piynsaya avdet edecektir. Al- kün olacaktır. mizin Cağaloğlundaki merkez salo- devletin de Almnnya ve İtalya ifa sonrn tek mesele olarak Uzak Şark Vakitler Eza ol 

tın ticareti yapan kirnsı:lerin yüksek Alakada.rfar tarafından büyük bir nunda verilecektir. Davetiye yoktur. olan dostluklarını, mali ve iktısadi işlerini ele almak istemektedir. Bu-
fiatler1c halkı aldatmalarını ve za- dikknt ve alaka ile karşılanan bu Her arzu eden gelebilir. faaliyetlerini takvıye etmek istedik· nun için de İngi1terenin Almanya-
rara sokmalarını önfoyici diğer mü- projenin tatbikına, Devlet Denizyol- zs leri ve umumi sulhü desteklemek is- nın müstemleke talebleri üzerinde 
hirn bir tedbir de şudur: lan idaresi namına Almanyaya sipa- ve frigofrik tesisatı mevcud bulun - tedikleri görülmektedir. Fransa'yı müsaid bir formüle sev .. 
Altın ticareti ynpacak kimseler riş edilen yeni vapurlarımız geldik- maktadır. B utertibat ve tesis::ıt sa- İngilterenin vaziyetine ve arzula- ketmesi ve bazı kuyud ve şurut tah-

bütün muamelelerini muntazam bir ten sonra başlanacaktır. Bu vapurla- yesinde; beher vapurla 1000 hayva- rına gelince, en saliıhi) cttar resmi tında da Habeşistanın ilhakını ta
surette defterlerine kaydetmekle rın her birinde, bu kabil işler ve ya~ nın etlerinin tamamen taze ve bozul- mehafilden sızım haberlere göre İn- nıması beklenebilir. Yugoslavya baş. 
mükellef ol caklardır. Bu sayede sebze ve meyve nakliyatı için husust mamış bir §ekilde İstanbufa nakli ka- gilterc en büyük ehemmiyeti bugün- 1 vekili de l3erlindcki temasfarına de-
dc>v:ım1ı bir kontrol, normnl olmıyan tırf'tte yapılmış .:oğuk hava tertibatı bil ve mümkün olacaktır. ler zarfında Uzak Şark'taki rıırnfa-

1
' ..ım etmektedir. 

Vasati 

ı:n. d. ~ 
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Güaeı 

Öğ111 
İkincil 

Ak;aıa 

Yata 
lmaak 

7 22 
12 23 
14 52 
17 06 
18 43 
5 39 

2 ı1 
7 19 
9 41 

12 JJ 

1 37 
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r--- -,,_ 1 d · k 1 t [-Halk Fllozoru-ı Doktorların toplantlsl!.111§ arıyanıar sütu'!!!.) e e ı ye y a a rı ... /I dıvor kı = -

-,.h m!!k~i:~~P 1~~~~e~:r;,.;:;.:~: ıUmumi yerlerde ve sey· Duble filmler 
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fiyar ve malül doktorlar ~~;;:ti~.~;::;~::~:··;~~~;:~~; ru·· seferde memnu bele- cı~~:;i~:~·er·!ir~=:~~ir~1::~ğ• İı~~~ 
her gün bu sütunda muntazamen ve lizce filmlC>rdc·n mandasını duble et-

i ç in bir y Ur d açı 1 a C ak I ::•:·~~ ~ıi:~~~ğ~n ~:;;;,~:nı~ri: d .
1 
ye suç 1 a f"' I '· e I 1 ~\Y:~~~:li ~~e11~~~~1ı~:~:;:~~ı :~~h~~c 

rarla neşredileccktir. etmiş. Havnclisi okur okumaz Char-
B • l --- 1 16 111 - Ortamekteb derecesinde o- lıes Boycır'ye hak vcrdım. Çünkü ses-

lr gı da şehrimizde Öıen lan bir Fransız mektebinde okumuş t'ehirde işlenmesi yasak olan Ilı sinemanın icadını manasız ve ço-d kt 1829 l • genç bir kızım. Yeni ve eski harfle- yı cukca bir derkcyc indiren bu duhle 
0 orun ailelerine 1 t lrQ re tnmamile vôkıfım. Yazım olgun esaslar Ve bu hUSUSdaki filmlerde ben de çok sinirlenenlcr-

•l k d /d • f ve düzgündür. Ayrıca mükemmel den biriyim. Filmde dud:ıklrırı kıpı:·-Ve r ı ere gardım e i l ••• derecede dikiş, nakıs ve her türlü geni hüküm/er /. damadan konuşan aktörlerl~ ve a~ız 
Türk Hekim) · D -·- kk f ed l · a 

d erı ostluk ve yar- wı ındc en çok te\·a · u ı enı; m -
ım Cemivet· · b d lmasuu " ının senelik kongrcsı lı'.'ıl doktorlar ıçın ır yur açı Etıbba Od d · ' B t k . . asın a ıcra edilmiştir. ·ırzu eden takrır olmuştur. u a rı-
Cemıyetin şimdiye kadar her sene ı e göre; hayatlarını ilim ve fenne 

yapılan toplantılarına ancak nek h , ır ve ''akfeden ve insaniyet için 
~~hdud miktarda doktorlar ve ~za çalışan bi.ıtun dQktorlarımızın iht i
ıştırak ederken bu sene ve 20 sene:· ) arlıkları esnasında ve son zaman· 
denbcri ilk defa olarak 87 aza iştirak hırını rdal• içinde geçirmelerini te· 
etmiştir. min ilP ccmivct meşgul olmnlıdır Ve 

Bu da, İstanbul doktorları arasın- her hangi bir schcble olursa olsun 
da ve bilhassa genç doktorlarla yaş- ılil düşen ve m:ılül kalan doktorların 
lı doktorlar gruplarındaki mesleki ıstirahat ve ted;ıvılerıni başarmak 
~ckabct yerine gittikçe tesanüd ve •çın de cemiyet taıafından şehrımiz
ıttihadın kaim olmakta bulunduğu- de bir (Alil Doktorlar Yurdu) açıl
nu bir kere daha göstermesi itibari- ması taleb ve tekıif edılmektedir 
1~ çok şayanı memnuniyet görülmiiş- Bundan maada; cemıyet az<ıların-
tur. dan zaı urete düşmüş doktorlara da 

Bu 87 genç ,c yaşlı doktor, salon- karşılıksız yardım edilmesini teklif 
~a Yerlerini aldıktan sonra kongreyi ve lrmcınni C'dPn ikınci mühim bir 
k 

0
ktor Neşet Osman küşad elmiş ve tnkrir d:ıha okunmıış \'e gerek hu 

ongre riyasetine, en ynzJı aza ola- takrir ''e ~erek çok makul gi)rijfı:n 
tak General Hazim seçilmiştir. birinci tcklfi, yeni heyeti idare~ c 

Senelik çalıc:ma raporu Genel Sek· •ıavale edilmiştir 
ret ':si ' 

1 er Fethi Erden okumustur. Bun- ı Bunl:ırclan sonra hes·ıb rapllrları -
r :~ son~a büyüklerimize telgraflar nın okun~nsına g~çöt":1işt.ir: Bıı r~
ç kılırıesı teklif olunmuş ve alkışlar porlara gore; cemıyc>tın ıkı c:;ı:mPlık 
arasında kabul edilen bu teklifi, ölen varidatı 22.716 lira 70 kuru~ ve cemi
doktorların ruhu için bir dakika a- yetın iki senelık s;ırfi •atı da l6.Pı:!7 
Yak!a durulması takib etmiştir. 1 ra 24 kuruştur. Bu paranın l 1.82CJ 

1 ~!\tınan rap,ra göre, 936-937 sene- lira 48 kuruşu ,·efat eden azanın ai
derı.nde şehrimizde cemiyet azasın· elcrine verilmiştir. 
e an 16 doktor vefat etmiştir. Vefat Bu raporların tasdıkından sonra ye-
l"den bu doktarlarm ailelerine 11,829 ni idare heyeti intihabı icr:ı edılmiş-
ıra verilerek yardım edilmiştir. Av- tir Ve idare heyetine; profesör Nraş-rıca az . . 

anın cemıyet hesablarını gös- el Osmnn, profesör Sür~yya Hidalcrırıek .. 
t"b uzere muntazam fişler ter- yet, Fahrccldın Kerim Gökay, Opc-
1 edilmistir ralör Kazım İsmail Gürkan. doktor 
Bundan· so~a iki sene için azalar Ahmed Şükrü Emcıt, BaklC'riyoloğ 

~arafından yapılan tekliflerin müza- F<>thi Erdcın, i.ırol<,ğ doktor İhsan A
cresine geçilmiştir. Bu teklifler a- rifiıı intihab olundukları anlnşılmı~
~da en şayanı dikkat olanı ve Ü· tır · 

Palamut 
ihracatını 
Kontrol 
H:r,etı Vekilece deği,tl• 

en maddeler dUn 
P tebJiğ OIUnd~ 1 
alaırıut ih • 

ile d . raca.tının murak:ıbesi • 

Adliye 
Vekilimiziıı 
Teşekkürü/. 

Nethud Suçlar kanunun· 
dan; hertarafda muvaffa· 
kıyetll neticeler ahndı 1. 

bay ve bayan elbiselerini dikmesini açık olarak tclıi<lfuz edilen bir keli-

bilirim. Bu kıebil ticarethane veya Umumi yerlerin güzelliği, intiz:ı- ı Taomamı veya bir kısmı yerde sü- meyi dudnklar kapalı o1::ırnk işitti-
müesseselerde dıkiş ve terzilik üze. mı temizliği için belediyece vazedil- rüklcnmek suretiyle eşya nakli ya- ğiıniz zaman bu gayri tabiiliği nasıl 
rine münasib bir iş veıa her hangi miş olan yasaklardan ve şehirde iş- saktır. yadırgayorsak bizzat fılmi çeviren
bir yerde katibelık, kasiyerlik veya lenmcsi menu olan belediye suçların- Nakil vnsıtalarının, yürüyüşlerin- }erin bu mnsknralığn ne kadar sinir
memurelik arıvorum. Arzu edıldi~i dan bugün de; seyrüsefere aid olan- de yollardaki su birikintileri veya lenmeğe haklnrı olduğunu kolayca 
takdırde kefil de vcrebilırim. Mü- lan muntazaman yazmağa de\·am edi- çamurları etrafa sıçratmaları yas&k- anhyabiliriz. 
said ve kanaaikar bir ücrete razıyım. yoruz: tır. Hele bizim stüdyomuzda Tükrçc-

1 Adresim için Son Telgraf i51 ve halk ·· .. k · g·bı' her 
- Nakil vasıtaları biribirlerinin o- Kazaya ugrama vesaıre ı leştirilen filmlerde Şehir Tiyatrosu 

c;ütunu vasıtasile (Suzan) a mi.ıra - nüne geçecekleri veya arklya kala- hangi bir sebeble hareket edemiye- sahnesinden seslerini tanıdığımız ar-
caat edilmesini rica ederim. cakları, duracakları l'eya geriye dö- cek hale gelmiş olan nakil vasıtals.rı tistlerin sesçeşnilerini değiştirmek-

112 - Namuslu ve kanaatkar bir jnecekleri z:ıman bunları sevk ve i- en kısa bir zamanda münasib bir ye- sizin konuşmaları adeta filmden da
Türk genciyim. Evvelce bakkallıkta dare edenler mutat olan kol, ses kor- re çekilerek seyrü seferi güçleştir - ha şayanı dikknt ve dahl eğlenceli 
çalıştım. Her nP ücret ve iş verilirse ne ve saire işaretlerile önlerinde, melerine meydan verilmiyecektir. oluyor. 
vPrilsin minnet ve sükranla seve se- 1 d k 1 d k"le nı· B ·b· b lar n bozuldukları yer-

• yan arın a ve ar a arın a ı n u gı ı ara a ı Sahtelik karışan her sey gibi bu ve kabul ederim Taşrava da seve h b d l · b d ı ı d d klarda durdurulma 
a er ar e mıye mec ur ur ar. er e veya ura - duble filmler de ciddiyet ve güzeU:-SP\'e gıderim. Kefıllerim ı:ardır. Ar· N k 1 t ı k 11 ı l l kt 

a ı vası a arını u anan ar vo arı yasa ır. g-ini kaybederek uydurma ve gülün.ı ZIJ edPnlPrin adrr,im ıcin !Son Tel- d k. 1 l k ld k s· k b b 0 t erildiğin 
üzerin e ı yaya ara, ge mc te o u - ır azaya se e ıye v - olmaktan kurtulamıyorlar. Mesela rrraf ic: ve h·ılk si.ıtunu vcısılasile (Ce- b · ·1 b"ld d k"l t ı k llananlar he 

,, ~ tarını oru, ses ve saıre ı e ı ır - e na ı vası a arını ·u - filmde mama gibi her dudağı biri-mal ŞimşC'k) c müracaat etmelerini b d ı R • r d d k k n zabıta me 
rıc:ı· eriPrim 

113 - Lise mnunuyum. Liseden 10 
<;Pnr P.\'\'el çıktım Bilhassa Ana
dolucfa iş arıyorum HPr nP. ücret ve
rilirse vı:> hrr ne iş olursa olsun mak
hulümrJür. 

meğe mec ur ur ar. esmı \•e se a- racn ur urara en ya ı • birine kenelliyen kelimeler canne 
ret arabları hariç klaksiyon çalmak muruna haber vereceklerdir. gibi dudakları biribirinden tamamile 

ycısaktır. Şehir yollarında bir arabaya bağ- ayıran ve asla birleştirmiycn bir ke· 
Nakıl vasıtalarının kornalarını lil- lanmış olarak diğer bir nakıl vasıta- limenin yerini doldurduğu zaman 

zum yokken veya lüzumundan fazla sınınsevkedılmesi yasaktır. (Kaza ve insan filmin mevzuunu filan unuta
olarak öttürmek, kırbaç çatlatmak, bozukluk hariç). Yapı yollarından rak tuhaf tuhaf konuşan bir taı...,m a· 

'akordu bozuk veya alışılmamış ses- çıkacak olan arabaların tekerlekleri damların dudaklarının kıpırdayışm-
A ntırJol ur.la s1>yyar ışlere de razi - j ı k k ı ı ak yasak · 1 · lacaktır 

er çı aran orna ar ça m - temız enmış o · dan başka hiç bir şey üzerinde dile-
yim KefillPrım vardır. Arzu eden- lır. Nakil vasıtaları gıderken ve gelir- katini teksif edemiyor. 
IPrin Son Telgraf İş \'e Halk sütunu Her ne c:ekildc olursa olsun nakil Jı:en daima yolun sağ tarafını ve a- .

1 " Yalnız bunların içinde Lorel ı '" vasıtasile (Remzi) ye müracaat et- işlerinde kullanılan hayvanların şe- raba yolu ikiye ayrılmış olan büyük . k · 
l 

. Hardi'den si!';m.nn komiği Tür çen melerini rica ey erım. h. ·ç·nde do.rt nala kaldırımları ya- caddelerde sag1 taraftaki yolun sağı- • 
ır ı ı az bilen bir İngiliz gibi konuşturan J 14 - 20 yaşlarında bir genç kızım kt r nı takib edecektir. Kapı içi, kemer-

sa 
1 

• Ferdinin muvaffakiyctini istisna et-Biraz Fransıczam vardır. Maalesef Bır bıri arknsına gıden nakil vası- altı gibi geçidlerde de bu maddenin 
daktilo bilmiyorum Fakat eski \•e tatarının, bozukluk falan gibi bir se- hükümlerine göre h<ıreket edecek - memek haksızlık olur. 
ycıni yazım clüzl!ündür Her hangi beble ani olarak durdurulduğundan !erdir. Bence bildiğimiz bir lisandan biJP. 

·· l" th d kP- t"b l"k ı b. J t 0 kl 01.sa, anlamasak bile onları böyle bir muessPse ve ıcare ane e a ı e ı , çarpışmanın önü alınmıyacak bır de- Ayni sınıfta iki yo un ır eş ı · :· 
memurelik vt>ya ~tış memureliğine recede biribirıne yannşmrık ynsak - iri yere doğru yürümekte olnn nakıl ses tercümesine reva görmek doğTu 
talibim. HPr husuc;ta kefalet vere- tır. ı va~ıtalarının (gidıkn tarafa göre) değildir. Bunun içindir ki Ch~~lcs 
bilirim Arzu edenlerin Son Telgraf Yaya kaldırımlarının yanından ge·ı l))d n gelen sağdan gelene yol ve- Boyer'in film şirketile yaptığı boyle 
fş ve Halk sütunu vasıf asile (!vles- çen nakil vasıtaları, bu kaldınmlara recektır. bir mukavele) i büyük bir zeka ese-

urJe) ye müracaat elnıelerıni rica e- hiç bır veçhıle temasları olmıyacak Küçük yoldan çıkanlar büyük ''ol- ri olarak karşılayorum. 
rJerim. kadar açıktan geçeceklerdir. dan geçenlere yol vereceklerdir. Halk Fllo-zofu 

Zehirli gazlara 
Karşı polisin 
Vazifeleri /. 
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Gizli gizli 
Çalışan ecnebi 

Üç tapu 
Memuru 

Tebaalı işçilerf. 1 Taltif olundu!. 
Memleketıınizde ynlnız Türk va- / Beşıktaş tapu sicil muhafızı Celfil, 

ihracatın 

Bir elden 
idaresi 
Bunların ba,ında hangi 

maddeler geliyor ?. 
aır ve me ,. . 

tn" . r ıyette olan nızamna-
tiJ~1n'. bazı maddelerinin değisti -

Her tarafta bUtUn polis
lere amell ve nazari 
Persler gösterilecek!. 
Polıslerımizın; zehirlı gaz hücum

Meshud suçlar kanununun, mem- larına karşı korunmıya alıştırmak ve 
lcketimizin her tarafında: gayeye uy- icabında; hem kendı1erinı, hem de 
gun bir şekilde tatbik edılmekte 01• umumu. bu gazlerden nasıl kurtara
duğu ve çok·muvaffakiyetli netice - caklarını: tatbikatlarilc beraber gös
ler alındı·ı, Adliye Vekaleti tarafın- termek ve anlatmak üzere bütfüı 
dan icra eltirılen tedkik ve ani lef- memleketimizde polısler için ayrı 
tişlerden anla~ılmıştır. zehirli gaz kuı sları açılması karar-

landaşlarına t:ihsis edılcn san'at \'e kayıt kalemı nıiımeyizi Necmi Gür

hızmetlerde, ~rcısıra ve_ muhtelif ~·er- ,dal ve kayıt kıılemi tetkik memuı Ja
lerde gızlı gızlı ecrıebı tebaası ışçi rından Salühııttın'ın, Hazine tasar
ve eşhasın da çalıştırıldıkları veya I d 1 ~tt ·· t dk-

Bir kısım ihraç mallarımızın; bir 

elden idare ve ihraç olunması hak -

kında esas itibarile İktısad Vekaleti 

tarafından kabul olunmuş olan ka
rar etrafınd etüd ve çlışmalara de
vam olunmaktadır. Bir elden ihrac 

olunacak olan mllarımızm başında; 

fındık ve tiftik gelmektedir. Fındık 

ıhrcatile meşgul olmak iizere İş ve 
Ziraat Bankaları tarafından bir (fın· 

·••esı hakk d h . . · . · ruflarına aı rnuame a a gos er ı -t ilen .ın a eyetı vekılece vc-
ti~~d ve kabul edilen karar· dün ik-

"" Vek:l t• ' 
deki • a e ı tarafından şehrimiz-

gızlıcc; kendı başlarına, çalıştıktan . kd" 
göriılmektcdır Kanuna ayl:ın ve u- leri gayretten -Oohıyı bırer ta ır-

sulsüz olarak çalışmnJ.: istiyw ve do- name ile tallı{ cclılm<'leri; Maliye 
layısile Türk isçisine> aid bır ekm,.ği Vekaletı tareı.Iından kdastro umum tur. ~~~a~~rlara tebliğ olunmuş -

tnnd ~ ştırılen maddelerden 27 inci 
denın so t fl .. 

onun kendı öz memleketinde elindeın 
almıya yeltenen bu kabil kımseler 
hakkında takıb::ıt icra edılınektedır. 
Bu gıbiler yakalandıldarı t:ıY.clırde 
derhal mnhkemP ·c tı>vclı olunmakt3· 

müdurluğüne Lılciirılmişlir. Bu ış'ar 

üzerıne keıdastıo umum müdürlüğü 

liızım gelen takdirnameleri ihzaı· e

derek dün bu üç çatı .. kan tapu me-

ıu fıkr . • n ara anna; ezcumle 

l'. a ılave edilmistir: 
c ıcar t a ... 

lerde İ e. 0 ası bulunmıyan mahal-
Ve P 1 ktısad Vekaletince seçilecek 

a anıutt 

Bu münasebetle dun; Adlıye Ve· laştırılmıstır. Bu kursların açılma -
kili Bay Saracoglu Şukrü, Cumhuri- sına: bugünlerde bütün vilayetleri -
yet müddeiumumiliklerine bir tamim mizde ve polıs teşkilatı olan kazala
göndermiştir. Bu tamimde: cürmü· rımızda ayni zamanda başlanacaktır. 
meşhud kanununun tatbikında gös- Polıslere mahsus zehirli gaz kurs. 
terilen hassasiyet ve muvaffaki~·et· larında; her polise gaz maskelcrı ve 
ten takdirle bahsolunmakta ve te- bu hususta ıcabcden diğer levazımat 

hulu an anlar bir zat ve borsa 
dare~~ıYan mahallerde; gümrük i

sının · b i 
"eva . ' u şe ayıracağı memur 
bu h ıeabında bunların yedekleri; 

Usustak· · olur ı tetkik heyetine dahil •. 
Ve.ni v 

de, bu : muvakkat maddeye göre 
l'cte k .nızamnamcnin mevkii mer'i· 
te.n 1 onmuş olduğu tarihten itiba-

scnc · · 
ll'ılrnek .. ıçınde; nihayet ~ ı i geç-

't..- Uzere taş bulunabilir. 
""anune b 

n u yeni nizamname; bu 

--~z Yaramaz değilmişsiniz? .. 
ğırn .. u Yaramazlığı ilk defa yaptı

- ışn bağışlamanız laz.ım!. 

şekkür edilmektedir. da temin olunacal:tır. 
Adfö e Vekilimizin bu te~ekkürü, Bu suretle, bu kurslar. hem nazari. 

müdd~iumumiliklerden; bütün ha - ve he mde ameli olacaktır ve zehirli 
kimlere \'C müddeiumumi mmwin - gaz hücumlarında halkımızın sela
lerine tebliğ olunmuştur. Jmeti için, umumi yerlerde alınması 
tllltflllltlll lllUUUIUtll•iUltUtltftlllnıntttlltllllttflmlltltlltlHtlUI icabcden tcdbJrlere poltSJn ne SU -

avın 20 inci gününden itıbaren her retle iştirak edeceği ve halka n:ı.sıl 
t~rfata tatbik edilmeğe başlanacak· ıy::ırdım yapacağı da bütün polislere 

İtır. anlatılmıs \"<' ,österilmı<; olac:ıktır 

'
dırlar 

İzmir polis mi.ıdurı) eti de; ış hac
mi büj uk ve mütenev\ ı olan İzmır 
şehrı vp civarında boylc gıılı çalıs-
mıya teşebbüs eden yabancı teb:ı:ılı 

esha l büvük hır hasassıyetle ve sıkı 
bir sun·tte takıb cdl"rck hemen mah
keme} c· levdı f'lmektedir 

Ezcumle geçenlerde: rneyva satıcı -
lığiJe uğraşırken yakaltınan \ e der
hal m hkcmeye sevi: olunc.n Fele -
menk t(-bacılı bir şahıst~ın sonra ev
vclkı gun rif' Çeşmede gizh gizli ça-

rrıurlarıma vermiştir. 

J ı:;:~"·;~;~;;·;;";~~;;;;;~~~·;""~~:;~" 
ısmındc yabancı tebaalı bır ı;:çı ıle 

Uzunkuyu'da gizlice amelelikle me~

gul olan Yugoslav lebaa:;mclan Ar

navud Muslıh cürmümeshud halin
de dNdest edılmı~lcrdır. 

Bu ıkı şahıs, bu husustaki 2007 nu

maralı kanuna muhalıf hareketten 

dolayı mahkemev{' tevdı ve se\'k 0 • 

. lunmu~lardır. 

dık Kurumu) tesis olunacaktır. 

Tıftik ihracatının bir elden idare

si için de tiftik tüccarlarının; bir bir
lik vücude getirmeleri takarrür et
miştir. 

Gerek taze ve gerekse tuzlama ve 

konserve balıklarımızın ihracında; 
bütün ihracatçılann müşterek hare-

ket etmeleri de kararlaştırılmıştır. 

Pamuk üzerinde de Ziraat Bankası 
biıyiık bir nazım rolii ·oynamıya de
vam edecektir. 

-· Sızi dinliyorum' .. 

tada k ~rarnazlı~ınızın hududu bu · 
Yaranı:zı~k §artiJe, bütün bu kabil 

Senı larınızı bağışlıyorum. YA Z A N -----------

_ Belki aklınıza ilk defa gurur ve 
kendını beğenmi§lik gelecektir. Ha
yır, hiç bir kadını beğenmemin b~?
larla knt'iyyen alıikası yoktur. Bıla
kıs ben gayet mütevazı bir adaır.ım. 
Yalnız; şu kadar var ki, insanlar ıki 
türlü seviyorlar; seviyorlar da de -
miyelim, iki türlü beğeniyor "'e is
tiyorlar: 

açıktı ~nın~ ne demek istediği gayet 
· u Sö:rJerilc· -B . 

siniz bundan sonra da beni öpebilir-
Yacağ u Yaramazlığı kusur saymı -
rum ~~· topyekun hepsini affediyo-

: •Yordu. 
Lakin s d S . 

etnıca· 
0 

ua adı bunu böyle tevil 
hn b'~· b ' Semrayı kazanayım der-

" Us Üt .. 
:Yord un kaybetmekten korku-u. 

dı-; T<'Şekkür ederim diye mınldan
' eşekkür ederim a· . 

ır müddet sustular. 

ke~adın Yent bir plan çizmekle, er
t Yenı bir konuşma mevzuu a
arnakla meşguldular. 

Çinl{ayığı kendi haline bıraktıkları i-
sular silrükl · 

Yakıaşt cmış, onları sahile 
lloların ı~~ŞtL Ayni zamanda gaıi -
l'ına onune gelmişlerdi. Kulakla-

çarpan caz sesi ikis' . 
.ile getirdi Se ını de kendi-

. mra heyecanla doğrul-

N U S J~ E T 5 Af A COŞKUN 
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du yerinden: 

- Aman Selim bey, rica ederim 
kayığı uzaklaştınn, ga:r:inodan bizi 
görebilirler. 

Suad küreğe geçti. ıskaı mozları 
düzeltirken gülümsedi: 

- Ne kadar da çekingensiniz?. 
- Görülürsem mah\'olurum. Hele 

babamın kulağına giderse bu pek fe
ci bir şey olur benim için. 

Dedikodudan o kadar korkarım ki! 
- O kadar korkmanıza sebeb yok. 

Misafirinizle, bir akrabamzla dola· 
şıyorsunuz zannederler. 

- O bile kafi derecede dallanm 
budaklanıp muazzam bir dedikod~ 
olur. Bunu kat'iyen istemem. 

- Haklısınız!.. Yalnız müsaade 

eder misiniz, size bir şey sorayım?. 
- Müsaade ile mi konuşu\oruz." .. 
- Hayır amma bu soracağım, hu-

susi hayatınıza ilistiği icin iznini?.~ 
isterlim. 

- Sorun bakalım, ben de cevab 
vereyim!.. 

- Belki bu sualimi garib bulacak
sınız amma, niçin şimdiye kadar ev
lenmediniz? .. Müsaade edin, izah e
deyim.. bundan en çok me:nnun o
lanın ben olduğunu elbette tahmin 
edersiniz; eğer evlenmiş olsaydınız 
sizinle bittabi karşılaşamazdık. 

- Ne olurdu sanki ? .. 

- Sizin için belki bir şey olmazdı. 
Fakat benim karanlık dünyama d~ 
güneş doğmamış olurdu. 

- Ne bıle'-'tm! Hem çok tecrübe-- B .. ~ka bır kadın. " 
Surıd Sadi sozünü kcstı Semr&n:n· sız olduğunuzdan, ilk defa bir kadı
- Hayır, başka bir k&dın hayatıma na, sevdığınizi söylediğinizden .~ah~ 

giremezdi. sediyorsunuz. hem de çok tecrubrlı 
Sız benim aradığım kadınsınız, Sü- bir erkek gıbi konuşuyorsunuz. 

heyıa: Ben megcrsc yıllardanbeıi - Buna sizın kadar ben de ha ·ret 
sizi arıyormuşum. Yaşımın otuzn ediyorum. 
vaı masına pek az bir zaman kaldı; - Demek hay&tınıza hiç bir kadın 
bu otuz yıl içinde, hayır otuz yıl <le- girmedi? .. 

t b ı Bırnz evvel de mck hahtalı, hayata bir erkek gözü - nanın ana ... 
i!C' baktığımdanbcri hiç bir kadın izah etmı~tim. 
beni kendisıne cekemcdi. Hiç birini - Peki amma .. 
beğenmedim. Htç biri iki günden faz- Suad S:ıdı kürekleri bıraktı. Genç 
la me gul edemedi beni.. Siz gönm kadını, ruhunu okuyan bir bakışla 
tahtına otuı an ilk sultansınız! süzdü: 

_ Ne demek istediğinizi anlıyo -Yine alaJa başladınız glliba!. 
- Oo. Siz her sözümü alay lıelak- rum: çok açık konuşm:ımı ister mi

ki ediyorsunuz! siniz. size bunu anlatayım?. 

Bir, biraz benim olsun, birnz ben
de bulunsun, bir de hep benim olsun, 
benden aynlmasın diye .. 

İşte hakiki aşk, bunun ikincisidir. 
Aşk, esasen temellük ile s~kı ~ı~ı~·a 
alakadardır. Bunun da netıcesl, .an
min edersiniz, izdivaçtır. 
Hayatıma hiç bir kadın girmedi 

demek, hiç bir k3dınla konuşma -
dım, münasebette bulunmadım de
mek değildir. Bu yaklaştığım, y~h~t 
blna yaklaşan kadınlara kalbımın 
kapısmı açmadım demektir. Onlara 
yalnız kadın oldukl~n içi~ •. ~~iat 
kanunlarının insan ıradesının us -
tündeki tesirlerile, iki cins arasında
ki tabii incizabın se\•kile yaklaştım. 

(Devam' var) 
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Van Zeeland 
ıva~~di düşma~lıöıı-...... f lr ... H ...... i ...... K ...... A ..... Y ..... E ...... l!"l .... ,, 
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lıların Bükreşteki e· .11. b 
teşebbüsleri ır 1 ıra ur anı · 

Roma seya
hatinde Mu
solini - Van 

Zeeland 
mülakattnr 
gEri kalma
sınnı sebebi 
ne imiş 1 

-
İktisadi tes-
lihatın neti
cesi neye 
varacak ?. 

Yedi sekiz ay. 
lık bir nıcsele : 

lktısadi tahdidi 
teslihat. Milletler 
arasındaki iktı· 
aadi buhranı kal. 
dırmak, dostıuk 

çarelerini iktısa
dl vasıtalarla le· 
min etmek .. Gü· 
zcl fikir. 

lngiltcre fle 
Fransa hükumet
leri geçen yu Bel· 
çika Başvekili Van 
Zeeland'ı dünya. 
dalti iktısadr buh· 
ran hakkında tet
kikat yaparak bu· 
nun çarelerini 
bulmak üzere la· 
ıım relen nokt4• 
ları röstermeğe 
memur etmiş· 

lcdi. Van Zeeland §imdi Belçikada 
başvekil değıldir. Fakat milletler a
rası işlerde pek büyiik bilgisi olan 
bu devlet adamının ilmt nüfuz ve 
saH'ıhiyeti gene eskisi gibidir. Van 
Zeeland muhtelif memleketlerde 
tetkikat yaptı, yaptırdı. Hatta Amc
rikaya da gitti. Nıhayet bir rapor 

Van Zeeıandi 

kalade çareler tavsiyesile doldurma
mış, daha ziyade bugünkü dünyanın 
haline göre ne yapmak lazım ise ve 
ne dereceye kadar yapılmak müm -
kün ise bu noktaları yazmıştır. Hat
ta dendiğine göre İtalya ile Alman
yaya kredi verilmesine bile taraftar 
olan bu raporun açıktan açığa mü
nakaşası yeni bir mesele çıkaracak
tır. Çünkü İngiltere ile Fransa hü
kumetleri Vnn Zeeland'ın yalnız ik-

Bükreş 15 - Yahudiler aleyhinde 
yeni Romanya hükumetinin ald;ğı Yazan : M~ Sevgi 

- Nedir, anlatsana Dursun. 

- Fadime, o zaten sana yaramazdı 

- Neden Dursun, sebeb ... 

vaziyet üzerine Bükreşteki Amerika Manisanın gü-ıel bağlarının birin
sefiri Gunter başvekil M. Goga'yı de, giineşin tunçlaştırdığı dinç vü -
ziyaret etmiştir. Amerika elçisi he- cutlariyle, genç Mehmet ve cmmisi
le kendi hükumetinin Romanyad':l nin kızı Fadime güneş batıncaya ka-
Yahudilere karşı alınan vaziyeti dik- dar çalışırlardı. Beraber büyüyen, - Satılmış'la evlendi, yakında ço· 
katle takibcttiğini söylemiştir. Bu- biribirlerine benziyen bu iki genç cuğu bile olacak. 
nun üzerine Amerika elçisi ile Ro - sözleşmiştiler. Fadime Mehmedin Mehmed, ağır bir yükün :ımuzları· 
manya başvekili arasında uzun bi,. olacak, onu askerlikten dönünceye na yüklendiğini, kainatın sanki ii· 
gör~me olmu~t~r. Diğe .. r tarafta~ kadar bekliyecekti. Genç kızı dü • 
me~ us~n m~lısınde de azadın Sı- şündüren bir mesele vardı, hatırla-

zerine çöktüğünü sandı, lHahztm, a· 
ğır ağır uzaklaştı. 

rovıç bır takrır verek Amerika hük:.l- d k d · b · 1 d B' ·· tisadi cepheden ış· i tetkik etmesini . . . · ı ça aıma enzı so ar ı. ır gun, 
metının Romanyade yahudılere kar- b ·· d" "k t'tr k b' ı b istemişlerdi. Bugün Londra ile P:ıris . . aşı one uşu • ı c ır ses e u * Keder ve gamını dağıtmak için, 

t şı ne yapılıyorsa dıkkatle t:ıkıbet • düşüncesini Mehmede açmış ve: 
Almanya ve talyaya temas eden her mesi lazım geldiğini söylemiştir · · 

Mehmed soluğu meyhanede aldı. 
Fadimeyi görmeli idi, ona söyliye • 

cek sözleri, öğrenecek ve bilmek is· 
tediği şeyler vardı. Başı üzerine ver· 
diği yemini bile demek tutmamıŞ" 

meselede bilhassa siyasi cihetleri na- · -: Ya ~enı başkasına verırlerse!. 
zarı dikkate almaktadırlar Daha a- ---- Dıye aglamıştı. . y . b' t kk''I' M h . çıkca söylemek lazım gelirse şu Çl.. en 1 1 r eşe u e met .. 

1~:1 ona: . 
kıyor: İtalya ile Almanyaya kre<li 1 - Se~ uzulme Fadıme .. O zaman 
vermek, onlara paraca yardım et - ben sem kaçırırım. 
mek için bu devletlerle siyasi ve bir "Türk tiyatro san'· Diye teselli etmişti. Mehmet Fa-

tı ... 

çok ihtilafları daha evvel halletmiş dimeyi hakikaten candan seviyordu. 
olmak Jazımtlır. İtalya ile, Almanya atkirlBrl birliği,, Hatta bir gün, hastalanan Fadime
ile İngiltercnin, Fransanın hallcdi- adiyle bir cemiyet nin başucunda, bu temiz kalbli köy 

Fadimeyi.. evini nkapısında ço· 
rab örerken buldu. İkisi de göz göze 
gelmişlerdi. Kuvvetli bir cereyana 
tutulmuş gibi sarsıldılar. 

lecek meseleri vardır ve istedikleri delikanlısı oturup ağlamıştı. İşte ni-
teminat vardır. Bu noktalar elde e· teşekkül etti. lhayet Mchmedi aske:-e çağırıyorlar-

- Mehmed ... 

dı. fstanbula gelip1 vatanına olan 
- ..... . 

clilmeden iktisadi bir anlaşma kabil 
olmıyacaktır. Van Zecland geçenler· 
de İtalyaya da gitmiş, orada başve
kil Musolini ile görüşmek istemiş
tir. Fakat Van Zceland İtalya başve
kili tarafından kabul edilmemiştir. 
Büyük bir ihtisas sahibi olan Van 
Zeeland gibi bir devlet adamının Ro
rnada uğradığı bu muamelenin sebe
bi yeni değildir. Milletler cemiyeti 
iki sene evvel İtalya aleyhine zecri 
tedbirleri kabul ederken Van Zee -

Bt:~~r-.---..._...-.,,...,..,...,....,.,,...,...,..~- ı borcunu ödiyecekti. 

* 
- Neden beni aldattın?! 

Mehmed vücudundaki bütün ka· 

land o toplantıya riyaset etmiş ve 
milletler cemiyeti misakını müda
faa eylemişti. Bu misakın icabı ola
rak İtalyaya karşı Habeşistanı koru
mak lazım geldiği gibi Habeşistana 
taarruz eden İtalyaya karşı da zec
ri tedbirler almak lfızım gelmiştir. 
O zaman Van Zeeland'ın söyledikle
ri o toplantıya iştirak eden milletler 
cemiyeti azasının -tabii italyadan 

Etem Din cer 

başka- düşüncelerine tercüman olu- Türkiyedeki bütün tiyatro san-
yordu. atkarlarını, okuyuci.ıları, varyeteci-

İşte Sinyor Musolini ile M. Van leri içine alan yeni bir cemiyet ku-
Zeeland arasındaki mesele budur. rulduğunu haber aldık. İdare heyeti 

Şimdi Van Zeeland raporuna bel- dahi teşekkül eden bu yeni kuru • 
ki bir takım ilaveler vapmaktadır. m b k Et o· · · . . . ~ . un aş anı cm ınçer cemıyetın 
Y:edı sekız ayaanbcrı kcndınden bah- . . 

Bir yaz sabahı... nının beynine toplandığını hissetti. 
Tan yeri henüz kızıllığmı kaybet· Kim kimi aldatmıştı? 

medi. Bütün gece, ikisinin de gözü- Hnnçcresini yırtan vahşi bir ses· 

ine uyku girmemişti. Bağda buluştu- le haykırdı: 
lar. İkisinin de çehreleri sapsarı idi. - Kahpe .. kancık ... 
ıtlk defa ayrılığın acısını tadıyorlar- Fadimenin çehresi korkunun çiz· 
dı. Uzun ~ren bir sükutu, F.adime gilerini taşıyordu, benzi beyaz :)ir 
yalvaran bır sesle bozmuştu. kağıddan farksızdı. 

- Çabuk gelecek misin .. Mehmed? - Ne diyorsun ... Mehmed. 
- Merak etme tez döneceğim .. Fa- - Demek beni oyaladın, aldat'.n 

dimc. ve evlendin ... 

1 
- Yolun açık olsun... - Buna mecburdum Mehmed, ~ · 
Yüz yüze, göz göze geldiler. Ayni nin İstnnbulda evlendiğini. .. 

jistekle çırpınan, iki kor dudak, saf Sözlerini tamamJıyamadı, ü.zerirıtt 
bir arzu ile, alaca karanlık içinde, atılan Mchmedin bir ahtapot g:b 
ilk defa olarak birleştiler. Fadime boğa7.ını sıkan ellerinden kurtula · 
başındaki yemeniyi çıkardı, Mehme- madı. Cansız olarak yere serildi. 
di gözleri kaybedinceye kadar salla-
dı, yaşlı gözlcrile güneş doğarken e
vine döünyordu. 

* 

Mchrııed kin dolu nazarlarla. iğ~ 

renerek FadiınPnin cansız cesedini 
seyrediyordu. Hain sandığı zavallı 

Fı?dimeyi vahşi gözJerle süzü\·orcf u. 

* 
Mehmet henüz askerliğini hitir -

memişti. Tifoya yakalandığı için 
hastahaneye kaldırmışlardı. Epey Znv:ıllı Mehmede de cinnet geldi 

Doktorlar iyileşcnıiycceitini bildir· 
zaman ateşler içinde kıvrandı; fakat 

dikleri halde, ona boc:o vere şifa bul -
talii onu, sanki bir faciava alet, bir 1 • • 

1 
bilmi~ midir? Rapora dair şimdiye scttircn bu rapor derdlilere deva, 

kadar verilen malllmattan çıkan ri· borçlulara eda, çareleri gösterecek 

gayesı hakkında şu ızahatı vermiş-
tir: 

- Bizim bu teşekkülü kurmamız-

"ft' k b 1 k · : "ld" mıya çabnlıvor.ar. Tımarhancnın 
ı ıraya ur an o ma ıçın o urme- . .. . -· .. 
mişti. Hastalığı Manisava dönmesi- jh'.r k~şcsmdc gece gundu1 .. hep Fa· 

. "kt' · . t' F a· dıme ıle meşgul. Onu: 
nı uzun zaman gecı ırmış.ı. a ı- 1 . .. 
meye kavuşacağını umarak, Mehmed -d. Alçak.. Kahpe ... Dıye mutc· 

. l M . a·· .. , ll l ıma ıyen anıvor. 
vayetlerde ~u netice göze çarpıyor d'ye bekle · o d F k t · s- ı nıy r u. a a neşesız dan maksad, bir çok olur olmaz kim-
ki Van Zeeland raporunu ôöyle fev- karşılanıyor. 
•1tuı1111ıuunı1111uıuınunuuunnu11ttı•unu11uu1111n11ıuıuuıuuutnıuunıuıuıuıııu11111uuıu11Mt1ııuuıuııtttuuruıtt•nuwu.... 

Alman gazeteleri Ani gece 
Ve İngiltere Teftişleri 

selerin sahneye çıkmalarına, halkın 

tiyatro ve eğlence zevklerini istis -

sevmç e anısnya onuyorau. a - • 
b k . F d' kt 1 . t• MehmecJ bir iftiranın. Fadime de u ı a ıme ço an ev enmış ı. . . . . . 

F d . d "t b · ·· ·· 1 d 1. hır ıftıraya kurban gltmıştı. a ıme e o en erı gozu o an e ı-
mar etmelerine nıani olmak, hakiki .... """'' ................ """'u'"""'"""'""u" ............. 1111•" ' 

kanlılar, bu gecikmeyi bir ganimet 
san'atkarları himaye ve onlara yar- bildiler. Bir netice gayesi ile, şu ya-
dım etmek, ihtiyaçlarile yakından a- lanı ortaya attılar: hazırladı. Bu raporun içinde neler 

olduğuna dair çıkan rivayetlerden 
şimdiye kadıır cSon Telgraf, okuyu
cularına bu sütunlarda malümat ve
rilmemiş değildir. İtalyanın, Alman
ya ve Japonyanın vaziyetlerine dair 
bilhassa şayanı dikkat noktalar oldu
ğu söyleniyordu. Bu cihetler rapo~ 
run resmen neşrinden sonra daha zi

Berlindeki Alman sefiri Romanya Şehrimizdeki nakil vasıtalarının lfıkadar olmaktır. Nizamname ha - - Melımed 1stanbulda evlenmiş, 

EvlenmPğe kalkan 
bir lngiliz 

Londrada Rişard isminde yirmi bit 
yaşlarında bir g<'nç hiç bir müna
sebeti olmadığı haMe deniz subayı 
kıyafetine girmiş. eline de bir kılıç 
alarak sokakta dol:ışmağa başlamış· 

yahudileri hakkında Alınan harici- sık sık geceleri, he rtarnfta kontrol zırlanmış, cemiyet resmen teşekkül artık kasabaya dönmiyecP.k. 

ye nazırını ziyaret etmiştir. Bunun edilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu ant etmiştir. Bütün Türkiye dahilındt? Fadime evvela bu sözlere kanma
sebebi Alman gazetelerinde şu son gece vakti kontrollerinde usulsüz ve çalışan tiyatro san'atkar1arı, varye- mış, fakat uzun müddet Mehmediıı 
günlerde İngiltere aleyhinde baş noksanlı görülen nakil vasıtaları sa- teciler, okuyucular cemiyete dahil- dönmeyişi, onu bu yalan hakikate 'İ· 
gösteren neşriyattır. Bükreşteki İn· dir. Ve bütün san'atkarlar cemiyetin nandırm;ştı. Bu suretle, kasabanın 

hibleri; cezaya çarptırılacaklardır. tır. Rişard hakkında tahkikat yapı· 
larak kendisinin nikah dairesine m~· giliz elçisi Romanya hükumetı nez- hüviyet varakasını taşıyacaklardır. tanmmış zenginlerinden Hasan ağa-

yade anlaşılacaktır. dinde teşebbüste bulunarak Roman- Cemiyet ayni zamanda dışarıdan nın oğlu Satılmış, Fadimeyi Jı:olay-
ya yahudilerine karşı alımın vazi • Memleketlmlzden mal gelen artistlerle de me gul olacaktır. lıkJa elde edebilmişti. A 

racaatla genç bir kızla cvleneciğini 
söylediği ve buna dair lazım gelen 

kağıdları doldurduğu anlnşılmıştır. 

Nihayet söylediği kız b~luuarak kcY· 
fiyet ona sorulmuş fakat kız Rişard'J 

tanımadığı gibi böyle bir izdi\·aç me
selesinden de hiç haberi olmadığı"ı 
sbylemiştir. 

Fakat ne olursa olsun Belçikalı 

mütehassısa yaptırılan bu tetkikatın ikk · lb · ş Mehmed "'Olda, evvela eski arka yete dair nazarı d atı ce etmiştı. satın almak lstiyenlerl. H · t 1 ı lA .J -arıç en ge en grup ar evve a ce • dac:ı nursuna rasladı. 
Bunun üzerinedir ki Alm:ın gazete- B' İt 1 r· 1 k t' . ~ fili sahalarda ne çıkacağı çok soru· 

lacak, can alacak bir noktadır. Onun 

gösterdiği çııreleri tatbik etmeden 

t h 
. b ır a van ırması, mem e e ımız- miyet1e temas etmek ve müsaade al- _ Hoc: geldı'n Mehmed. 

teri ngilterc a1ey ine neşrıyata aş· • ~ 
Jamışlardır. İşte Berlindeki İngiliz den, krom ve manganez satın almak mak mecburiyetindedirler. Dışarı - - Merhaba Dursun. 

arzusunda olduğunu bildirmiştir. Ay- dan varyete heyetleri getirenler de - Ne var, ne yok. Fadimeden ne 

rıca bir İngiliz firması da bütün ih- bizimle temas edeceklerdir.> haber?. 
evvel milletler arasında siyasi ihti- sefirinin teşebbüsü bunun üzerine 
laflan az çok bir tarafa bırakarak olmuştur. 
eöyle böyle bir zemin hazıriamak ıa- Bu teşebbüs neticesiz kalm:ımış • 
zım geliyor. Lfıkin Van Zeeland tır. Çünkü Alman gazetelerinde İn
aünya milletleri arasındaki iktisadi giltere aleyhindeki neşriynt durmu~
buhrana karşı tam bir ilaç keşfede- tur. 

racat ve idhaiat maddelerimiz üze- Cemiyet şimdiki halde 'I\ıranba- Dursun şaşaladı, nasıl bu acı ha· 
kikatl MP.hmede anlatabilP.cekti. 

rine geniş mikyasda iş yaptığını bil- rın yanındaki binada faaliyetine de- - ..... . 
dirmekte ve tüccarlarımızla münase- vam edecek ve varidatı için müsa- - Ne var Dursun? 
bet teminini arzu etmektedir. mereler yapacaktır.> - Hiç ... 

Genç delikanlı mahkemeye sevlc 
edilmiş ve nihayet aklı sakat oldu

ğu anlaşılarak bu yolda verilen ra· 
1 porla kurtulmuştur. 

- Halil anu·a burası neresi? .. 
- D:ırülaceze. Burada uslu uslu olur ~alış emı?, 
- Annem de burada mı?. 
- Yoo ... Anneni arlık düşünme .. 
- Peki .. . 
Niçin bu uysal cevabı verdim bilmiyorum? .. Yi

ne çocukluk olacak?.. Halbuki, anne acısı akıl başa 
gelince yüreği ne ç<ık s11Jatıyoı ! 

- Ben artık hep burada mı kalacağım? .. Amca .. 

- Evet çocuğum .. Şimdi, seni içeriye müdür 
beye götüreceğim ... 

Birdenbire içime bır hüzün çöktü. Amma, şu· 
ursuz, muhakemesiz; içeride ne var ne yok? .. Onu 
bilmeden ruhu ezen bir hüzün. Gözlerim yaşardı: 

- Amca beni burada bırakma. İstemiyorum .. 
Dedim. Zavallı adnm gözlerimin içine baktı. Muhak
kak ki, onun da gözleri yaşlanmıştı: 

- Burada çok rahat edeceksin Vicdan. Burası 
bizim evden daha iyi ... 

Dedi. İçeri girdik. Bir çok odalar dolaştık. En son 
Halil efendi elindekı kağıdı bir odada bıraktı; göz
lerimden, yanaklarımdan öptü: 

- Haydi, Allaha emanet ol ... 

Diye içten gelen boğuk bir ses çıkardı, beni bır 
rndına teslim etti ve ona rica etti: 

- Kuzum hemşire hanım. Bu çocuk sizındir. 

una iyi bakınız ••• 

- ..... . 

No: 16 

, 
f şte, ben, bugünden sonra Darulacczenin çocu

ğu oldum. Tam: iki sene. Nasıl bir hayat? .. Bunu ne 
yazmalı, ne de düşünmeli. Dünyayı unutturan, ma
şeri hisleri felce uğratan bir hayat. 

İkinci sene, yedi yaşımda Darülacezeden çık· 
tım. Tıpkı Halil efendinin evinden çıkış gibi .. Bir 
daha dönmemek üzere bir çıkış. Bu sefer de bir 
meymenetsizin peşine takıldım, onunla beraber çık
tım) onun evine gittim. Sanki, esir pazarında satılı
ğa çıkarılmış bir kul ve köle imişim gibi gıyabımd4 
peşkeş çekıldiğim bu adam: Meğer, beni evine bes
leme almış. Yani: Mutlak, sahibsiz ve reysiz bir hiz
metkar. 

Bu adam bir tip, karanlık bir örnektir. Ben onll 
asla unutamam. Küçük, yuvarlak, çiçek bozuğu, a
bus bir surat. Siyah üzüm gibi donuk ve koyu mor 
gözler. Kırçıl, kalın, salkım saçak kaşlar. Şiş, kırmı-

~ 

zı göz kapakları; dökülmüş kirpikler. Uzun ve oturt-
ma bir burun. Enli, porsuk dudaklardan aşağıya 

sarkon bıyıklar. Kılı çok, beyazı az, mat bir yüz. 
Çirkinlik bu kadar olur değil mi? .. Sonra da, haleti 
ruhiye: Zayıfken bir köpek, kuvvetli iken en kUs
tah bir mütecaviz. Boyu kadar aklı da kısa. 

Evi hem çok kalabalık, hem de karma karışıktı. 
Korısı, kaynanası, dört çocuğu, halası ... 

En sefil günlerim bu adamın yanında geçli. Sa
bah namazı uyanır, mangal yakar, öğleye kadar çay 
kahları ve bulaşık yıkar; öğleden sonra da akşama 
kadar en küçük çocuğa, Ali'ye dadılık eder. Beşik 
ıoallardım. 

Benim için ayrı bir tabak ve bir kaşık ayrı ye
mek de yoktu. Yemek yenir, biter; sonra, tabakların 
dibinde ne kalırsa ben onları sıyırırdım. Yarı aç, ya
rı tok. 

Hele bazan yemek yerine daha çok dayak ye
dim. Hem de sıra dayağı. Kaynana emrederdi: 

- Kız .. şur<:dan siyah makarayı getir .. 
Bir sanıyc geç getirdim mi? .. Sille suratır.lıı 

kc:rdi. Arkasından evin hanımı bir şey söylerdi : 
- Vicdan, çocuğu uyandırmsdaıı beşiği salla .. · 
Elimde ip, boyuna salıncağı sallar dururdunı· 

;1.. 'ak:ıt1 çocuk uyanıverir. Haydi bakalım, bunu uyan· 
(]ıran sen misin? .. Anne çocuğunun uyandığına 1<ı

z3r, söylene söylene kucağına alırken: 
- Gözü kör olasıca ... 
Diye bir iki şamar da bana atar. Bu sefer, bell 

&2lamıya başlarım. Eğer, efendi evde ise o gelir: 
- Kız burası bayanın çiftliği değil. Aç gözü· 

nü .. Nazlanma .. ha .• der, bir iki tokat da ondan yer· 
dim. 

Böyle çok günlerim oldu. Büyük çocuklardatl 
çektiğim de başka. Bari, her gün bu kadar hırpıı
landıktan sonra geceleri rahat ve bol bir uyku uyı.ı· 
yabilseydim? .. Bundan da mahrumdum. Buna da nıU
tehassirdim. Çok geceler gözlerimi ovalıya ovalıY9 

uykumu dağıtmıya çalışır, kendimi güç tutarak ve· 
rHen ışleri yapmıya uğraşırdım. Yatacağım zaınaJl 
da gider, en üst kattaki sofada altıma bir çul serer~ 
başıma bir minder koyar, üzerime mitil ve leş gibJ 
kokan bir yorgan çeker, ölü gibi uyurdum! Yedi y9•

1 
şımda saç ağartan bu meşekkatlere nasıl tahamn1t1 

ettim? .. Hayret!. 
(Devamı ·var) 
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200 Yeni Denizaltı 1 Milletler 
ltalyanlar deniz kuvvetlerini gizli tutar Cemiyetinın 
gibi görünmekle ne kazanacaklar?.. ~~~~~.~~!.,..,. ..... 
H. arb olursa etrafı - kuşatı lacak ~i;~:;~;:;~:~~:ı~;;:1::e~~~:~::i·!-

Güze] göriinmek için 
Saatlerce hatta günler
ce (asri) işkence içinde 

yaşıyorlar .• 
--------.... ·---- "" 

letler cemiyetinin geçirmekte oldu- ı 1ta1yay1 a ak den . za 1 tı gem· ı e .. ğu imtihan karşısında duraklamış • n c 1 1 r 1 !ardır. On sene evvel milletler cemi- l 

k U r t a r a C a k ! yeti en parlak bir devrini yll§ıyordtı. 
Avrııpada sulhun yerleşmesi için 
iiç miihim sima vardır: Briyan, Os

İtalyanın 'd 
ıııileri y t yenı e~ .bir çok harb ge-
her ta fatp ırmak ıçın verdiği karar 
· ra a muht ı·r yata e ı surette neşri • 

yeni ~o~ .~JmTır. Fakat bu hazırlık 
am. le~ ır. talya deniz müsteşarı 
., . ıra. avagnari daha geçen ma -
'·ta avan m ı· · ·1. • ec ısmde söz söylerken 
talyanın d · .. k enız uzerindeki harb 

1 
u:vetini tamamlamak azminde ol

c _ ugunu _söylemişti. Fakat İtalyanın 
> dptırdıgı tahtelbahirlerin mikdarı 
ne olacağı"Iı henü kat'i surette kes
tırılmiyo Ç" k" . r, un u en·ela 200 tahtel-
~ahır yapılacağından bahsedildiği 

aide sonra böyle kat'i mahiyette 
o: laya heı· h · b' 
nı . angı ır sayı k0ymak 

tı\afık olm'd ğ ct·· .. .. 1 .. 
. u 1 ı 'Jsunu muı::e ben. 

zıyor. · • 
İtalvan t 1 . d · gaze e erı bundan bahse-

erken ''aln .. d . • ız yuz en fazla diye bah-
Sedıvo 1 · · r ar. Italyadaki denizaltı in-
şaatı · · . 

.. ~çın verılen en veni malümata 
gore Ita!ya h""k" • 
t h u umeti son senelerde 
a telb h' 

ehem ~ ır yaptırmağa bir kat daha 
ha bi!~ıyet vermi~ bulunuyor. Da
tı k assa Habeşıstan meselesi çık. 
artçı alı tahtelbahir inşaatı oldukca 

ınıştır 938 . 
1 · mayıs ve hazıran ay-
arına k d 1 Yanı a ar talya bu gidişle dlin-
d· n tahtelbahir itibarile birinci 
,rece d 1 

tir İ ev etleri sırasına geçecek -
ğa v talyanın tahtelbahir yaptırma-

erdig· · b h . . . 
olab·ı· ı u e emmıyetın sebebı ne 

ı ır?. 

Bu· · 
b. gun Italyanın bir gu··n büyük 
ır tehlik . 

faa t eye gırerek kendini müda-
Çok ~~ek mecburiyeti!!de kalması 
le ki İtımal dahilinde görülüyor. Öy
rab t alyanın her tarafla denizdPn 
ııu1~:.~'. kesilerek aç kalması diişü· 
d ı ır. Onun içm· sahili . . .. afaada .. erını mu-
bahir Pek muessir saydığı tahtel-

vasıtasını - 1 • 
Caktır, çoga tmaga çalışa • 

• • 
1 

-

ten Çemberlayn ve Strezmaıı. füı'l.-

- 1 'ların iiçii de bugiin artık diinyada 

1 
j yoktur. Her devrin adamı varmış. 

1 Harbi umumiden mağlı1b olarak cık· 

1 
mış, sulh muahedesini zorla kabul 

· etmış olan bir Almanya vardır ki O'l. 

sene evvel bunu diğer eski galibler
le müsavi surette konuşacak mev • 
kie getirmek için milletler cemiyeti
ne alıyorlardı. O zaman Strezman 
ağır, a{iır, fakat sağlam adımlarla 

Alınnynın gyelerini tahakkuk ettir· 
!)evam• 6 ıncı sayfamı,da 

Genç kızın kurduğu hülyaları r 
beslediği ümidler suya düştü r 

Vaydman burada da işe karışm ış, lran kervanına kendisi-
nin de katılmak niyetinde o duğunu bildirmiş fakat .. 

• 
• 

~ --·~--· ____________ ..... 
hassalarını kaybetmeden, bozulma • 
dan buraya getirilmektedir. 

Sularda, her g<.in yüzlerce ve yüz
lerce kadın, martılar gibi çırpınarak, 
ördekler gbi yüzerek, kuşlar gibi cı
vıldaşarak güzelliklerini arttırmıya, 
kilo kazanmıya, kilo kaybetmiye, 
gırtlaklarına kadar çamurlara yata· 
rak hastalıklarını iyileştirmiye, vü-

ğüslerine, kalçalarına salabet \·er • 
miye çalışmaktadırlar. 
Amerikanın yaşları ilerlemiye baş

lamış, zengin dulları, artistleri yüz· 
lerinde beliren buruşukları düzelt
mek, burunlarına başka bir şekil \'Pr• 
mek, vücudlerinin muayyen yerl 0

-

rini etlendirmek için en zorlu tuva
let işkencelerine tahammül ederler. 
Başlarını dalgıç başlıklarına benzi· 
yen aletler içine sokmaY.tan, yüzle

ce derecede hararef içinde buram hu 
ram terliyerek avu çdolusu para ve
rerek gönül rızasile bu cefabra kat
lanıyorlar. Fakat tedavi bittikten •OD 

ra aynaya baktıkları zaman yüz!ed 
gülüyor, çel:tiklerini hemen unut''· 
yorlar. Çünkü, güzelleşmiş bir hale 
geldiklerini, yüzlerinde burıı~uklar
dan eser kalmadığını görüyorlar. 
Kadınların gençleşmiş görünmc.k 

ve güzelleşmek için ne zahmetlere. 
ne eziyetlere ve ne gibi tuvalet iş
kencelerine katlandıklarını anlamak 
için şu resimlere bakma!: kafidir. 

ı _ Yüzlerde buruşukları izale et

mek için yüz germe makinesi ... Baş 
tamam bir saat bunun içinde kalı -
yor. Masaj, losyon ile beraber mas -
raf tamam 6 dolardır. 

2 _ Elektrik masajı .. Ücret 10 

dolardır. 

3 _ Guddelcrin ifrazat kabiliyet
leri ve \'aziyeli bu suretle tesbıt e
dildıkten sonra, lazım gele.n ma.>1j 
\'e saire yapılı~·oı-. Bunun ucretı de 

15 dolardır 

4 _ Dudaklar, erl:eklerı çıldıı ıan 
\'C heveslendiren dudaklara da iste 
böyle müştehi bir şekil v~rilivor. 
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fAKŞAMCILAR! K~l~~zan Ha~acıı.~~. bayramı 
ı--·-------... ·:_7c;::·-·--····-··-·t· lngılız banknotla- (23 msan gunu) memleke· 

Faydalı Bilgiler 
BU DA BAŞKA ÇA'MAŞm 

KURUTACAK 

IEskl bir ekşamcının defterınaen1 lllll taklid eden 
Ys7en_: Osman Cemal Kavoılı bir Alman 

Kadın hiddetli hiddetli polis 
çağıracağım.. diyordu! 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna 
göre Frederik Bekert isminde bir Al
manın Pariste olduğu anlaşılıyor. İn
giliz zabıtası bunun kendisine tesli
mi için teşebbüste bulunmuştur. Be--------

(Haydi küçük Yani, git şu hasta
haneye de oradan bir deli doktoru 
çağır, gel! amma çabuk çabuk!} 

Bu söz, oradaki bütün garsonları 
gülmeden katılttı. Bunun üzerine 
Turhan garsonları azarladı : 

- Haydi çekilin bakalım oradan, 
le var sanki burada maymun mu 
oynuyor? .. 

Garsonlar bozularak dağıldılar ve 
fazla hiddetlenen Turhan kalkh, 
Abdi Beyin kollarından asılarak: 

- Otur şuraya be adam, dedi, o
tur!.. 

Onu sandalyesine oturttu, sonra 
Selime seslendi : 

- Koş Selim, sen de şuradan ça
buk bir araba bul, gel de bu leşi bu· 
radan aşıralım ! 

Tam Selim araba bulmıya gider
ken orada gerçekten görülmiye d!· 
ğer bir kızıka kıyamettir koptu ki 
bu artık oynanan vodvilin son ve en 
şatafatlı perdesi oldu ! 

Selim daha iki adım atmamıştı ki 
Abdi Bey yine sandalyesinden fırla
dı ve ellerini sanki birisini kucakla
yacakmış gibi ileriye doğru uzatarak 
tıpkı rahmetli Manakyan kumpan
yasının trajedi oynıyan aktörleri 
gibi jest ve mimiklerle ve onlann 
seslerinin tonlarile bağırmıya baş
ladı: 

- Aaah 1 .. Aman Allahım .. ben ne
ler.. gCrüyorum.. yaarabbim ! Şu 

karşıdan .. bana .. görünen kimdir? .. 
Gözlerime inanamıyorum .. Allahım! 
gözlerime.. bir türlü.. inanamıyo -
rum.. (İleriye doğru sendeleyerek} 
aaah.. Adelaaa.. Adelfüia.. AdeJa ... 
Sen misin? .. Gel. gel gel.. benim .. 
(İleriye doğru yürüyerek) caaanım
dan aziz .. AdeJacığım! 

Turbanla Selim de dahil olduğu 
halde şimdi artık herkeı:ı onun tam 
rnanasile çıhdrdığma hükmettiler. 
Ve Turban, Selime : 

- Aman azizim, sen durma, koş 
arabaya! 

Derken Abdi Bey de bahçeden i
çeriye yanında iri yarı, Anadolu tüc
carlanna benzeyen bir erkekle bir
likte giren bir kadının bOynuna atıl
dı. Kadın birden çok korktu; yanın
daki erkek ise şaşırdı, kaldı. Bu kadın 
Abdi Beyin Adelası ve Turbanın 
mahud İzmarosu idi. Bu manzara 
'ı::arşısında bahçedeki bütün cemaat 
ayaklanmış .. merak, heyecan ve alay 
içinde hali seyrediyorlardı. Abdi Be· 
yi tanıyan kadın şimdi hem kendi 
boynuna sanlmış olan onun kollann
dan kurtulmak için çırpmıyor: hem 
de bağırıyordu : 

- Haydi kale, bırak bana, ben ta
namam sana, terbiyesiz adam ! Ne 
istersin benden? Haydi git more ... 
Yoksa bağirazayim sindi polisya ! .. 
Kadının yanındaki erkek Abdi Be

yin, kadını kolay kolay bırakmıyaca
ğmı anlayınca kuvvetli kollarile onu 
kıskıvrak yakal:ldı ,.e hızla çekine~ 
kendisini kadını ondan kurtardı, 

sonra onu belinden kavrayıp bir kö
mür çuvalı gibi yere fırlattı. Bu hal, 
hele lzmaronun başka bir erlte&tin 
yanında Abdiyi tanımamazlıktan 

gelmesi, ona: 
- Haydi defol oradan ! 

PoHA r""'""' Nn. 35 
-------------~ 

ONU KiM 

Diye bağırması Turbanın birhayli 
gücüne gıtti. Abdi Bey yuvarlandığı 
yerden kalkmıya uğraşırken Turhan 
ile Selım de kollarından yapışarak 
ona yardım ettiler ve o hala kadına 

· yalvanyordu : 
1 - Ah Adela, aaah ! Yazık sana ... 
1 Yazıklar olsun sana .. nihayet.. bana .. 
yapacağın bu muydu Adela? .. 
Şımdi kendısini Turbanla Selimin 

kollarından kurtulup tekrar kadının 
yanına sokulmak isterken fzmaro 

, onu uzaktan bir daha tersledi : 

1 
- Hayde kann ağrısı edepsiz a

dam! Yüzsüz adam! Utanmaz adam! 
Fakat tzmaro bunları söylerken, 

galiba bahçenin o loşca yerinde Tur
hanı pek f arkedememiş olmalıydı ı 
Karının ikinci defa Abdiyi böyle 
terslemesi zaten başı oldukca du -
manlı olan Turhanı zıvanadan çıkar
dı. O hemen Abdinin kolunu bıra
kıp kadının kırşısına dikildi : 

- Ulan aşağılık kan, dedi, bir za
manlar o zavallıyı kaz gibi yolarken 
ondan iyisi yoktu; şimdi o ne çabuk 
edepsiz, yüzsüz, utanmaz oldu. 

Ve kadının suratına elinin tersile 
bir tokat indirip : 

- Edebsiz de sensin, dedi, yüzsüz 
de, utanmaz da, rezil de, alçak ta! 

Ortaya önemlice bir iş çıkacağını 
anlıyan garsonlardan bir ikisi jan
darma çağırmak için dışarıya seyir
tlrlerken karı ile birlikte oraya ıJel
miş ve Abdi beyi bir tutuşta bir sa
man çuvalı gibi yere yuvarlamış o
lan iri yarı adam Turhanın üzerine 
yürüdü, koca yumruğunu havaya 
kaldırdı ve tam: 

- Öyle vurulmaz, böyle vurulur! 
Diye yumruğu Turhanın kafasına 

indirirken arka taraftan yetişen Se
limin şiddetli bir tekmesile sarsıldı; 
sonra bu tekmenin nereden, kimdP.n 
geldiğini anlamak için geriye döner
ken Selimden ense köküne yediği 
boş bir bira kasasının darbesile büs
bütün afalladı. Şimdi artık yer ye
mez misin, lki delikanlı, o kırk beş, 
ellilik, tüccnr kıyafetli iri yarı ada

l kert mühim bir kalpazanlı'Y. cürmi
le maznun bulunuyor. 

1 İngiliz bankasının 5 liralık ile 10 
liralık banknotlarını taklid ederek 
piyasaya çıkarmakla maznun olan 
bu Alman usta bir fotoğrafçıdır. Be
kert Belçika banknotlarını da tak
lit ettiği için aleyhinde ta~ibata gi
rişilmiş ise de şimdi kendisinin Fran
sada olduğu anlaşılmıştır. 

Fransız zabıtası geçen haziranda 
bu kalpazanlık mnznunu olan Alma
nı tevkif etmişti. Muhakeme netice
sinde Bekert altı ay hapse mahkum 
olmuş ve nihayet müddetini geçire
rek çıkmıştır. 

Bekert Fransız parasını t.lklid et
memiştir. Belçika parasından da 100 
franklık banknot taklid etmiştir. 

Fransız zabıtasının tevkifi ve niha
yet Fransız mahkemesinin onu altı 

ay hapse mahkOm edişi üzerinde sah
te banknot çıktığı içindir. Yoksa Be
kert'in sahte paraları kendi bastığı 
başkadır. 

İngiliz zabıtasının Bekert'i iste • 
mesi üzerine Paris adliyesi kendisi
ne bunu bildirmiş, Bekert biran ev
vel fngiltereye gönderilerek orada 
kendisine sorulacak suallere cevab 
vermeğe hazır olduğunu söylemiş

tir. Fakat Belçika hükumetinin de 
hu yoldaki talebine karşı kendisinin 
Belçika paralarını taklid etmediği
ni. Belçika ile işi olmadığını söyle
miştir B"kert son söz olarak demiş· 
tir ki: 

- Ben eğer sahte para basmış i
SPm, bunu fngilterede yapmış ola · 
cağım ve İngiliz parasını taklid ede
ceğim. Halhuki Bclçikada böyle bir 
şey yapmamışımdır BeJcikay.ı gide· 
mem .• 

Fotoğrafçı Almanı istemekte İn
gıltere hükumPti evvela davr:ınmı"?
tır. Belçikanın talC'hi ikiııci olarak 
gelmiştir. Mucrimleri iade etmek i
çin Fransadakı kanuna göre bu gibi 
hallerde evveli hangi hükWrıet is

terse maznun ona vcrılmektedir. 
mı ellerine ne geçerse tabak, bar - ı@~------------~ 
dak, şişe, boş su kovası gibi şeylerle le birlikte dışarıdan para ile tutul
ö~le pataklıyorlardı ki herif araya muş bir de külüstür kemancı vardır. 
geldiğine çoktan pişman olmuştu. Udu arkadaşlarından Refet çalmak-

fzmaro namı diğerle Adela deni- tadır. Onlar bu akşam buraya Bahir 
len ve asıl ad1 Tilki Marika olan ka- be) ın israrile Yenikapıdaki Sandık 
rı oradan şimdi çoktan savuşmuş, burnundan Bahır beyin büyük yel
Şişli istasyonunu bulmuştu. Herifi kenti sandalına atlamışlar ve deni
adamakıllı ıslatan delikanlılar 0 sı- zi yer yer kıvırcıklaştıran tatlı bir 
rada oradan geçen boş bir arabayı yaz akşamı poyrazla buraya gelmiş
durdurdulr ve hemen yerde halsiz )erdi. Turhan bu yıl, geçen yaz bir 
yatmakta olan Abdi beyi omuzla • kere daha olduğu gibi buraya ikinci 
yınca arabaya oturttular ve yine defa yine Bahir beyin teşviki ıle ge
tam o arada, oraya yetişeR iki jan- lıyordu. 
drma ile birlikte hep birden bu ara- Yaman bir denizci ve yelkenci o
baya dolarak gece vakti Mecidiye kö- lan Bahir Bey şimdi bir zamandır 
yündeki jandarma karakolunun vo· Turhana kendi zenaati olan bu de -
lunu tuttular. nizcilık ve yelkenciliği de aşılamış 
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ADADA ÇOK GARİB BiR 

MACERA 

• 

Mevsim yaz ortasıdır. Günlerden 
bir perşembe günü akşamı Turhan
la birlikte kalem arkadaşlarından 
başta Bahir bey olmak üzere sekiz 
on kişi Heybeliadanın çam l!manm
dadırlar. İçlerinde zavallı Abdi bey-

sayılırdı. Onun için akşam gün ba
tıp ay doğarken bütün arkadaşlan 

Çam limanındaki kuyuların yanına 

kurdukları bembeyaz, sakız gibi C'a
dırlarm önünde demlcnirlerken Tur
han tek başına o koca sandala atla
mış, gecenin daha hafifleşen rüzga
rile doltalar yaparak Şalak bahçes!
ne doğru yollanıyordu. Turhanm 
maksadı, ro~vamı vcrr} 

Sosten İri Pol'e: 
- - Anladım, dedi, peşini bırak -

OLDO RDO ? marn. Geç vakit dünkü buluştuğtt-
• muz yerde buluşuruz. 

Kurvil vakit gecikmiş olduğuna 

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa, hükmederek dönmeğe karar Yermiş
tı Etrafına bakındı ve her ihtimale 

Bu, iri yarı bir adamdı. Elincif' bir 
olta tutuyordu. Ekseriya Sen kena
rında balık avlamakla meşgul olur
du ve hakikatte Valteks'in adamı idi. 

İri Pol'ün omuzundan eğilerek 
tabloya bakar gibi yaptı ve : 

- Bugün gazeteleri okudunuz mu? 
dedi. 
-Hayır! 
- Arabı tekrar istintaka çekmiş-

ler. Hakkınız varmış. Sizi haber ve
ren ve Mavi gazinoya gideceğinizi 

söyleyen o imiş. Fakat daha fazla bir 

şey söylemiyor, sizi ele vermek is -
temiyor. Her halde size kaçmasına 
mini olduğunuz için kızmış olsa ge-

önündeki tabloya bir baktı. Sonra 
Sen nehri kenarına doğru bir göz a
tarak devam etti : 

- Marki, yarın değil öbür gün İs
viçreden geliyor. Bunu, dün Antonin 
gelip kapıcıya haber vermiş. Hiz -
metçilere söylesin diye. Binaenaleyh 
Marki ile kız mektublaşıyorlar. Kı

:zın nerede oturduğunu öğrenmek 

kabil değil. Kurvil'e gelince, Raul'ün 
oturduğu kattan birkaç parça eşya 
taşıttı. Demek o da Raul'ün adamı. 
Buna şübhe yok. 

karşı izini kaybettirmek için basit 
bir kaç manevra yaptıktan sonra 0-
töy'deki köşkün yolunu tuttu. Fakat 
Sosten peşini bırakmamıştı. 

iri Pol, resim yaptığı yerde bir sa
at daha kalmıştı. Fakat Klnra, o gün 
gelmedi Buna mukabil Jorjğre geli
yordu. İri Pol onu görünce hemen 
tasını tarağını toplıyarak çekilip git
ti. 

Her akşam. yenıden teşkil ettiği 

çete efradı Monparnas'ta yeni pey
dahladıkları küçük bir barda bulu
şuyordu. lri Pol oraya gıtti, oturdu. 
Biraz sonra Sosten geldi: 

Duvarlara çivi çakıp, yıkıp boz • 

f • • • h t f d b •• 11 k maktansa, pratik bir (Çamaşır ku· 
ımızın er ara ın a uyu rtutacak) yapmak daha iyidir. Yapıl 

ması da, kullanması da kolaydır. 

hava bayramı yapılacak .,~;:i2~~y:.~:~:h~~:;!~:~:~~: 
biribirine sıkıca bağlayınız. Duvara, 

O gün /stanbul, Adana izmir ha- çamaşırları aa üz:;ne asınız. 

va postaları açılırken· Türkiye - sA?. MAK~_NEst 
I Hayatın gunden gunc bahalılaş • 

Irak - Iran tayyare seıerlerinede m.ası !:"s~nlan iktısada sevkediyor. 
I ' Bın turlu şeyler bulup yapıyorlar. 

b a ş la n a c a k , Şimdi de kendi kendine saç kesmek 
. . . . • • • • için bir makine icad etmişler. İşte: 

Memleketımızde sıvil havacılığa karşı verilen büyük ehemmiyet, mak' b" t kl b' "l tt ·b ·· d .. b" ıne ır ara a ır 31 e en ı a-
gun en gune ır kat daha tezayüd etmekte ve halkımızın havacılığa karşı rettir B 1 b' ·b· · t b"t d'l 
olan yu" ksek alitk d b"" ·· .. h · un ar ırı ırıne es ı e ı -

ası a uyuyup ava sevgisi ve tayyare aşkı her tarafa mic:tir B. t k 'b· kull ld v 

sür'atle yayılmaktadır :r • ır ara gı ı anı ıgı za· 
· man, saçları güzel~e keser. 

Ezcümle Türk kuşun son günlerde yeniden orta mekteb, lise ve üni-

versite talebelerinden genç kız ve erkeklerle genç muallimelerden 1000 i 
mütecaviz müracaat icra edilmiştir. 

Kış münasebetile muvakkaten tatili faaliyet etmiş olan; İstanbul -

Ankara hava postalan bu ilkbahard tekrr işlemiye başlar başlamaz; bunu, 
yeni bazı hava postaları takib edecektir. 

(23 nisan günü) ne tesadüf eden bu mutlu ve mes'ud tarih; bütün 

memleketimizde (havacılık bayramı günü) olarak kabul edilecek ve o 
gün gerek Ankara, İzmir, Bursa ve Edirne, Adana ve emsali gibi bir çok 

büyük şehirlerimizde Türkkuşu filo1arı ve sivil hava tayyarecilerimiz 
tarafından büyük hava oyunlan; uçuş ve paraşütle atlama talim ve hü
nerleri gösterilecektir. 

Diğer taraftan memleketimizde, askeri havacılığın yanında sivil ha

vacılığa karşı gösterilen yüksek alaka ve verilen büyük ehemmiyetten 

Londrada çıkan İngiliz gazeteleri; son nüshalarında ehemmiyetle bahset
mektedirler. Ezcümle (Büyük Britanya) gazetesi; son nüshasında şu sa
tırları yazmaktadır: 

t:Meşhur İngiliz tayyarecisi Mr. Növil Stak Türk sivil hava idaresi 
tarafından angaje edilmiştir. Kendisi Atina - Bükreş - Belgrad hava hat

tını tesiste gösterdiği muvaffakiyetle tanınmıştır. Bu İngiliz tayyarecisi 
şimdi de Türkiye'de hava servislerini tanzime başlamıştır. Hazırlanan 

program 23 nisana rastlayan havacılık gününe kdar tahakkuk ettirilecek 
ve yeni hatlar işlemiye başlıyacaktır. 

Röyter'in bildirdiğine göre, 23 nisn günü İzmir - Ankara - İstanbul ve 
Adana arasında hava seferleri b~larkcn, ayni zamanda Suriye tarikiyle 

Türkiye - Irak - İran hava seferlerine de başlanacaktır. Bu suretle, suri
yeye kadar gelen Avrupa hava hatları, Türk idaresi tarafından hududun 

ilerisine kadar tahakkuk ettirilmiş oluyor ki, bu nokta Türkiye hesabına 

muvaffal:ıycttir. Avrupa ile Şark arasında en kısa hava hattı Tiirkiyeden 

geçmekte olduğund·ın bu hallın büyük bir rağbetle karşıl:ışacnğı muhak
kak gıbıdir .• 

llltlltllllHlllll11ııtatlllHlllHttltııtUıllılttllltlllC1fltıllHllHltlflllfll•IUIHtltHlllttlltlHUllHttl ... MtlNHHllHl .... llHHINltlttHtMHlttffl-

Milletler Cemiyetinin 
Toplantısı 

f 5 inel•apfntlrm cf~"a'"' 

mele için Cenevrede çaltfıyordu. 
Çiinkü Almanya AvTUpa devletler a
ilesinden hariç YOflYGmaz kanaatin· 
de oıanlan temsil eden o zamanki 

1ıariciye 11azırı, karşısında Osten 

Çedberlayn ile Briyan'ı görüyordu. 
Onlar da Almanya olmadan millet
ler cemiyeti yaşıyamaz kanaatinde 
idiler. 

MıUetler Cemiyeti kür.tiısünde o 
zaman söylenen sözler, hep sulh söz
leri olmuştur. Tahdidi teslihat için 

de çok çalışılıyordu. 
Fakat bugün Mill<'tleı· Cemiyı?ti şu 

son iki üç senelak imıihan karşısında 
sarsılmış. daha evvel Japonyanın 

aynlmasıle ılk sarsıntıyı geçirmiş -
tir. 

Mılletler cemiyetinin istikbali ne 
olacak?. Milletlerin biribirlerile müş
terek olarak sulhu muhafaza etme
leri fikrimle olmılan düpndüre11 
bir nal. Bugün milletler cemiyeti 
bir buhran geçiriyorsa bu buhranı 
bir kat daha arttırmamak Lazımdır 

•• 

Baf, dlf, nezle, grip, romatizma, nevralji, k1rıkhk 
V4t bUtUn •lralar1nızı derhal keser, icabında 

gUnde 3 ka,e ahnablllr. 

maklığın zılini çaldı ve ıl·eri girdı 

- Raul? 
- Onu görmedim. 
İri Pol duşiınmeğe b3şladı. Bıraz 

Sosten: 
- Eh, dedı, sevdalılar o kadar er

ken kalkar mı ya? 
Yarım saat kadar daha beklediler. 

sonra: Birdenbire İri Pol: 
- Her halde. dedı, benim de gıdıp - Ah hain karı .. Ah namussuz al-

görmem lazım. Yarın saat onda nto- ıçak 

SU ISITACAK 

Bulaşık vesaire yıkamak için, her 
zaman sıcak su bulunmaz. İşte daki
kasında suyu ısıtacak bir alet : 

Lastik bir boru vasıtasile musluk
tan hava gağ ıocağına gelen su, öteki 
borudan sıcak olarak akar. 

• MAYONEZ MAKİNESİ 

Her hangi bir kab üzerine konula· 
bilir. Manivela ve çark vasıtasUe dö
ner. Zeytin yağını da damla damla 
akıtır. 

REÇEL KAVANOZLARININ 
AGIZLARINI NASIL KAPAMALI? 

Kavanozun ağzından bir santi
metre daha büyük olmak şartile ince 

bir kağıdı yuvarlak kesiniz, sıcak 

süte batırınız ve reçel kavanozunun 

üzerine koyunuz, kenarlarını güzel· 
ce kıvırınız. Kagıt kuruyunca par • 

şömen gibi olur. İple bağlanmıya lü· 
zum kalmaz. 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Belediye temizlik 
işleri müdürlüS}ün· 

den bir rica 
&ultanahmedde pis 

bir eokak 
Sultanrıhmedde Sanayi Mekte

bi caddesinde oturan karilerimiz
den Mehmed Derman'dan aldığı· 
mız bir mektubda ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

- Ben, Sultana7ımedde Sanayi 
mektebi caddesinde bakkallık !J 
maktayım. Bu caddede ve dükka-
11ımın yanında bir lağam patladı 
ve bu lciğam bir aydanberi bura· 
da akmakta ve pis sularla cadde 
dolmaktadır. Ve zannediyOTum ki, 
ana ld§amı da doludu?'. 

Bu lô.ğam sularının tifo ve sai
re gibi hastalıklar yapmasının ih· 
timalini düşünerek nahiye mü
dürlüğüne ve bazı alakadar ma· 
kamlara müracaat ettim. Fakat 
kimse kulak asmadı. Bu pis koku· 
dan sokağın kurtarılmasını ve ata· 
kadarlarmın nazarı dikkatini ceZ· 
betnıenizi dilerim.• 

SON TELGRAF - Kariimizin 
haklı şikayet ve ricasını muhte
rem Belediyemiz Temizlik işleri 
Müdürlüğünün ehemmiyetle na· 
zarı dikkatine vaz ediyoruz. 

hain şeyler düşündüğü belli oluyor• 
du. Zaman ::aman mırıldanıyordu: 

- Evet ... Tamr.m ... Evet. .. Tuza• 
ğa düşer ... Hem de farkınd3 olmaz.· 
Hem madem ki seviyor, her haJd• 
aldanır ... Ve o zaman ... Yoksa baş• 
ka şey mi düşünmek lazım. 

mobili getir ve eğer Klarayı orada 1 Diye mın1dandı. Sustu ve muavinine seırdu: 
bulursam ... İş tamamdır. Beni ald1t- ~ Köşkün bir pençeresi açılmış, Kla-
manın ne demek olduğunu anlar. ra ile Raul görünmüşlerdi. 

Ertesi sabah !.rt Pol, bır otomob!le Vücutları yan yana, dirseklerine 
binmişti. Şoför mevY.iinde Sosten o- dayanmışlar, bahçeye bakıyorlar. 

turuyo~u: Sarı Klara'nın altın saçları Raul'ün 
- Haydi bakalım! 'yüzüne sürünüyordu. 

Sosten hareket elti ve çabuc3k Ra- İri Pol: 
ui'un OLôy"deki köşkünün önüne gel- . - Haydi, dedi, gidelim. Hınzırı 
dıler, fakat durmadan geçtiler, yir- kafı mikdarda gördüm. Şıllığın da i-

ld h"k .. .. rdf mi otuz metre kadar ileride durdu- nm u munu ve m. 
lar. f rı Pol, otomobilin içine gömüle- Otomobil kalktı. Bir müddet yü
rek, ön taraftaki aynadan, köşkii, rüdü. Sonra 1ri Pol, muavinin omu
bahçeyi ve parmaklıklı kapıyı tarns- zuna dokunarak durdurdu: 
sud edi~·ordu. ~osten, gaıete~ini aç- - Şurc.da, dedi, bir şey içelim, 
mıs okuyor gibi yapıyordu. gel! 

- Ne yazık ki Raul'ün hir el yr 
Zlsı yok ... Sende var mı'!. 

-· Yok ..• Fakat ..• 

- Fakat ne? 
- Kurvil'in bir mektubu \•ar. O-

dasında masanın üstünde bulmuŞ -
tum. 

lı i Pol'ün neşesi yerine geldi: 
- Ver bakalım: 
Mektubu alınca tetkik etü, bir ~ 

tecrübede nsonra temiz bir kiğıd 
Jarak alelacele bir kaç satır ya 
sonra Kurvil'in imzasını attL Za 
koydu ve tızerine ı.yni taklid Y 
ile: 

rek. Ust tarafı için ne Raul'den ne 

de Valteks isminden ve ne de Sarı 
Kllradan bahis bile-etmiyor.. de 
mele bu taraftan eminiz .. 

İri Pol, muavininin sözlerini din
lerken, gözlerıle bir tarafa bakmıştı. 

Sosten de o tarafa bakınca, ileride, 
şişman bir adamın, kütübhanenin 
cameka~ını seyrettiğini gördü. Bu 

adamın muhteşem bir sakalı vardı. 
Binaenaleyh, aldanmak imkanı yok
tu. Bu, Kurvil"di. 

- Tamam. dedı, yakalc.dım. 0-
töy'de Marok caddesinde 27 numara
da bir köşkte oturuvorbr Kurvil 
k<>fkün bUıçesinin kııp,sını ç1&ld1. 

puır.aklık kendi ker: dine açıldı. Sf.. 
kize on kala da kız geldi O da ~r· 

Böylece bir sc.at kadar bekJedıler. indiler. Küçük bir meyhaneye,11ir-

1Kôşkte ses, sada çıkmıyor, hi~ bir jdiler. İri Pot garsona: 
hareket görünmüyordu. f ri Pol: - iki vermut! 

ı ·- Acaba, dedi. içeride kimse yok Dedi ve kağıd kalem istedi. Sonra 

1 

Yazdı 

Maunazel !Clira 
Karok eaddesı, l'I 

Sosten bqını kaldırdL İri Pol'ün 1 
mu? uzun bir düşünceye daldı. Yüzliılden ( Deı;amı "" J 
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Zayıf taraf /arı - üstünliikleri -
tahiye farkları • hangisi daha 

kuvvetlidir? 
Y e za n f Erdem Ekrem 

ÇOCUK Turk futbolü ıçin en hayırlı bir baş· mak, bol şüt atmak. 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel !angıç olan milli kı.i.me maçlarından İstanbul da -mağrur olın::ımak şar-

Merkezi tarafından çıkanlrnakta o- evvel Ankara futbolü İstanbula ek- tile- Cihad, J<,aruk, M. Reşad, Hüs-
lan (ÇOCUK) adlı derginin (69) sa- serıya yenik düşüyordu. Stnd, antre- nü, Hakkı, Fikret, Haşim gibi yıldız~ 
yısı çıkmıştır. Yurt yavrularının nör, hususi, milli temas noks:ınhğı, larıdır. 
sağlık, sosyal kültürel durumlarının az çok bu nımctlere otuz senedir sa- Tabiye farklarına gelince: Bugün 
inkişafına hizmet eden bu kıymetli hib İstanbulu tahiatile üstün kılı · cAnkara sistemi:. diye iyi tetkik edi· 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve yordu. lince anlaşılır bir taktik doğmuştur. 
babalara tavsiye ederiz. Çok yakın bır maziden beri bu va· Kalelerini on sekizin dışına çıkma-* ziyet değişmiştir. dan müdafaa eden b!r bek hattı, a-

hir gemi vardı ... Ona yaklaşmak ve ANA Geçen sene fstanbulda seyrettiğim çıkları marke eden bek lı. flar, hü-
hiç olmazsa bunun mürettebatını 

1

kur- Çocuk Esirgeme Kurumu Genel cAnkara Gücü> merkezden açıklara cuma yardım eden santrhaf, toplu uç 
tannak, kendi sefinelerine almak Merkezi tarafından çıkarılmakta o- dağılan hızlı, fakat etiidye sistemile orta ve merkeze akan golcü açıklar. 
fikrini ileri süren mürettebat, Rauf lan (ANA) adlı derginin (1) sayısı bir cFenerb:ıhçe, tabiyesinin en mü- Halbuki yirmiye ) akın antren ·r 
kaptana baş vurdular! Kaptan da bu çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık, kemmel şeklinde oynamış ve üzerim- ve yüzden fazla ccnebı teması gcir n 

gemiyi görmüş, ona yardım çare ve sosyal kültürel durumlarının inkişa- de cen güzel futbol oynıyan Türl-: ta- İstanbul futbolünde hrnüz yerleşmiş 
imkanlarını araştırmakla meşguldü, fına hizmet eden bu kıymetli dergi- kımı, tesirini bırakmıştı. Büsbütün bir sistem yoktur. 
Kendisine gemi zabitlerile nıürette- yi çocuklara, çocuklu ana ve baba- başka sistemde oynıyan atletik ve e- Hangisi daha kuvvetlidir? 
batın bu yardım arzusunu söylemiye tara tavsiye ederiz. nerjik .Gençler Birliği> de hiç ihmal Yukarıki satırlarla bu sualın ce-
gelen ikinci süvari Adil ile baş çark- ~'""'-""'"""""'"' .. """"'"'"'""""'""""'""""'" ... ~ edilecek bir kuvvet değıldi. vabını biraz ima etmiş olmakla be-
çı Mahmud, Rauf kaptanı kumanda ~ T IY A TROLAR ~ İçlerinde; Atec:;, İhsan, Ali Riz:ı., Ha- raber daha açık kunuşarak diyorum 
köprüsünde buldular. ~"'"'"""'""'""'"""""""'"""''"''"' .. ""''"""uuuıuuJ san, Nuri, Selim, Yaşar, Niyazi gib; ki: 

Süvari, akşamdl!nberi kamarasına 
çekilmemiş, fırtına ve tipinin şiddeti 
altında ayaklarında çizme, omuzla
rında gemici muşambası bulu?'lduğu 

kaptan Çarles, 
2iyafetin 

sonuna 
kadar ·· .. su varının 
~~nından ayrılma-

halde kumanda köprüsünde vaziyet
le yakından aliikadar olmayı tercih 
etmişti... 

Merdivenin vardavelosuna sıkı sı
kı tutunarak zorlukla ilerliyen ikinci 
ve baş çarkçı süvarinin yanına çıktı
lar. Kaptan sordu: 

- Hayır ola? .. 

İkinci Adil Bey kaptana efradın 
arzu ve endişesini anlattı: 

- Ufukta bocalıyan ve alabora 
Ve b"t" 1 k .. b l • u un fıkri o ma · uzcre u unan bir gemi gö-

de Harnidiye sü _ rünüyor, mürettebat, bu müthiş dal-
Varisfni Akdeniz- galann arasında hiç şüphesiz imdad 
deki kontrol me - Henııaıye Akdenızın kuduren cıeıgaıe. uman bu gemiye yardım etmek isti
se.lesine ikna et- rına beş v ermlye u~reşıyor misli. gö· yorlar. Ne buyurulur? .. 

ltııye uğraşıyordu. rOJmernış oıan bu fırtınanın dehşetiıe .. süva:i, gözl~ri?i tekrar karanlığm 
Esasen n pence ıeşıyordu.. ıçınde ımdad ıstıyen geminin boca-

gel~eden y:~!akap~an daha Ci~de!C: 1 Portsaiddenberi nazlı nazlı esmekte /Jadığı .istik.~~ete .dik~iş, bakıyordu .. 
Çevıtıniye tıcaret gemılermı olan yıldız rüzgarı bugün şiddetini Denız, butun şıddetıle devam edi
:ıştı bne: .. e;:~~ını tedkike başla _- arttırmıya, bora halini almıya baş- yor; k~p~ştelerde ~mbürtüler ko
~ ~nun Yalnız b t kaptan Çarles Vıl ladı ... Birdenbire büyüyen Akd . par tan ırı dalgalar ınsana korku ve gıJ h .ı unan ·ı · d enı-
te ' ~ttA İngiliz gerı:ı erme e- zin asi dalgaları, Hamidiycnin önün- dehşet veriyordu... Süvari tam ka-
~niıni ta"aiye ~:milerm: kadar de hareket eden dağlara benzediler· rar vereceği sırada, Hamidiyenin per-
dan ı'dalkan liarbj ... ?orddu kı, bu, esa- yağmur ile karışık sulu bir kar tipı'sı: canelerinin seğirdim (•) ettiği gö • 

are .... per e arkasın - -ıd" R- a lı 1 
isim]· eden cD- 1. vardiyadakileri dondurmıya başla _ ru u. uzg nn ıs k arı arasında ba-
ka 

1 devıetıerin uv~ ı mu~zzama, dı. vada yeni bir ihtizaz yapacak şekilde 
k l'lnıılarına 8 b Yenıden hadise çı- duyulan bu gürültü kaptanı kara-
~P.~ıın Çarı ... e.h:b. olabilirdi ... Rauf Gemi, dağlaşan müthiş dalgaların nndan vazg,.,.irdi y'anındakil . 

goru d ..-s vıl'ın .. ar d k'. d k" -,. ' ere. 
. n ü. Saat 1 sozlerini dinler asın a opeşte en opeşteye yal- - Bu vaziyet karsısında dedi· ona 

ını~aYet bulrnu 0,30 a doğru ziyafet pa yapıyor, enginin bu dehşeti kar- hiç b ir yardımda bulunat~uyac;aız. 
erı ge-·ı itu fI,, ..... d. b. · · d H ·a· b' ':> 

dises· ·••l erine dÖ .~ .. ı ıye za ı;- şısın e amı ıye ır sandaldan fark- Kendi başımızın çaresini düşünmiye 
S ız geçti, nduler: Gece ha- sız, bocalıyor, rüzgarın haşin uğul- mecburuz! .. 

ik.rrı:baıııeyin sefin . tusu yüreklere korku ve dehşet aşı. Ciddeden alınan kömür 6 günlük 
1 . 1 ve tedarıL ~ın noksanlarını lıyordu... seyahatin üç gününü tutan fırtını 
erıle rn ~ edılen koma · · R 

gün d eşguı olund }{ ·. ~~ a ış- auf kaptan başta olmak üzere bü- esnasında tamamen sarf edilmiş, ih-
berı aha Ciddede k~·d amı~.ıye 3 tün mürettebat, en kavi hasım olan tiyat kömürlüklere dahi el uzatmak 
rı1u Akdeuizde dol ı ... l5 gımden- denizle mücadele tertibatına giriş _ ihtiyac ıhasıl olmustu. 

rettebat b nşan krüvazörün mistı· F rt k ı· · · ıt d b ç -
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TUR~N 
TiYATROSU 
6u ıece ıut 

20,30 da 

Harri Flcming Amerikan revüsü 40 
kişi sahnede - Solist kı1Jar Beynelmi
lel dansözler - Flcming caz ve orkes
trası Gündüz: ESKİ MEKTEBLRR 
Büyük komedı. Gece: ZORAKİ TA
BİB Büyilk komedı 

• 
TEPEHAŞtNDA ŞEHiR 

11YATROSU 
Dram ve Piyes kısnn 

Bugece saat 20.30 da 

Erkek ve h•yaletler t 
Piyes 4 perde 16 tablo 

Yazan: H. Lenormand 
Terceme eden: 1. Galib Arcan 

sivrilmiş genç yıldızlardan başka, İstanbul futbolcusu daha \•akıfa
top kontrolünü, sürati, nefesi, şütü, ne oynadığı oyunun modern icabatı
tabiyeyi, azmi hazmetmiş eleman - nı Ankaralı kadar kavrıyamamıştır. 
far pek çoktu. Futbolün cneticc. olduğuna iman ge-

Ankara bu kudretinin ilk basarna- tirerek o yolda çalışan cGenç Anka
ğında idi. Ve tabiatile şampyonluğu ra, nın bu sene fstanbuldan daha 
İstanbula bıraktı1ar. Fakat buna a- kuvvetli olduğuna kanaatim vardır. 
mil biraz da dört mühim rakible uğ- Bu kanaat futbolda ccazibe• nin 
raşmak mecburiyetleri olmamış mı- •randmıın, dana az ehemmiyetli o· 
dır? Öyle ya! .. Bir taraf dört, öbür luşundan do~ uyor. 
taraf iki şansla iştirak ediyor. Her. ERDEl\I EKREM 
ne ise .. Bu sene bu gibi yeni imtihan- Gelecek sefere : 
lara başlamadan evvel, her iki fut- Pariste yapılaccık olan dıinya fut-
bol seviyesi hakkında az çok bir mi- bol şampyonltığı k ıpa nı hangi mil
yar olabilecek hadi~ler oldu. Bir let alabilir? 
ecnebi takımı orada mağhib oldu, e e 
burada kazandı. Başka bir takım da iSTANBUL MİLLi VOLEYBOL Bf
burada oradan fazla muvaffak ol- RİNCİLİKLERİ VE MILLİ TAKP.i 
du. Şımdi de pek ykında İstanbul • SEÇİMİ TEŞVİK MÜSABAKALARI 
Ankara muhtelit karşılaşması var. 23/1/938 Pazar giınü, Alemdar caJ
Bu da fevkalade ehemmiyetlidir. desi 23 No. Y.MCA cemiyeti jimnastik 
Çünkü.·· salonunda teşvik müsabakalarına 

Pazar ıünü ıündüz saat l 5,30da Çünkü zayıf görünen ve fena tali- başlanacaktır. İştirak edecek •9k1m-
• ile zayıf tertib edilmesi muhtemel ıarın 22/1/938 Cumartesi günü ak

olan bir İstanbul ckarışığı, nın An- şamına kadar yukarıdaki adrese baş 
kara karşısında alacağı netice alaka vurmaları tsfanbul Veloybol ajanlı-. 
ile beklenmektedir. İstanbulun bir ğı tarafından bildirilmiştir. 22/1/938 
zamanlar yüksek klasta yalnız iki Cumartesi günü saat 18,30 da oyun
takımı vardı: Galatasaray, Fenerbah- lar için kur'a çekilecektir. 
çe. Ve icabında bu muhtelit temsıli 

Y Komedi ~ perde kuvveti haiz bulunuyordu. Şimdi ise ~ Ki m ya g e r ·1 
• zan: Andre Bırabc~u bu mahdud beraberlik daha dağıl - ı 

Terceme edıen: M. Feradun 5 mış ve memlekette Beşiktaş, Güneş, H" dd• 
Pazar eünü ründüz ıaat 1 ,30 da Vefa, Beykoz gibi birinci smıf teşek- usame ın 

• küller ehemmivet Y.esbetmiştir. Bi- ı 
naenaleyh bir hakiki muhtelit teşki· ,, Tam idrar ~hlili 1~ _ku_ruşlu~· ı 

Ertuğrul linde bu dağınık sınıf kuvvetlerden ı Bilumum tahlılaL Emınonu Emlak 
istifade mecburiyeti vardır. Bundan ve Eytam Bankası ka111sında 

Sadi Tek dolayı da eskisi gibi İstanbul muh- İİıılriiiuıııiieiıitliBeiıillvlİHIİailnllİı._, ____ _ 
TIY A TROSl J teliti klüb takımlarından daha kuv-

Sultanahmet 3 üncü sulh hukıık vetli değil, fakat klüb takımları isa-
betsiz bir muhtelitten daha kuvvet- hakimliğinden: 
Jidir. Bu muhakkaktır. Dosya: 937/1604 

Gelelim Ankara'ya.. Ankara'da. Ahdinin mülga muhtelit nakem hntten ı u dört günlük •st· "' . ı ına ve ar ıpısı a m a ir arkçıbaşı Mahmud daha süvari-
A.:rtı'-tarn ınanasile istifade ı ttırila - çok uğraşılarak denizler başa alın - nin yanına gelmeden mevcud kömü-

. ~ "• herk ı e er. dı dalgal d .. h b ~Ulltı gid ~s. 5 günlük yorgunlu- ' . ar, prova an pupaya ka- ru . esa etmiş ve Hamidiyeyi Adri-
uncü gü e:rnı tı. İkincikanunun 21 dar bütün güverteyi yalıyor, önüne yatık denizine götürecek kadar kö-
lI nu sabahle · geJcn insan veya malzemevi alıp sü- .. k l d 

Yarın gece: (Kadıköy - Süreyya) sa
lı (Bakırköy) Çarşamba (Üsküdar) 
Sinemalarında SÜT KARDEŞLER 
Vodbil 3 Perde. Çeviren: t GAL!P 
AR CAN . 

hayranlıkla bahsettiğimiz cAnkara mahkemeleri takip memurluğunda 
Gücü, ve cGençler Bırliğh bu sene bulunduğu esnada avanstan halen 

_S_u_l_t-an_a_h_m-et_3_ü-nc-ü-. -s-u-lh_h_u_k_u_k_ büyük bir sürprizle karşılaşmışlar hazineye borcu olan YÜZ liranın fa-

..... a~idiye, dü Yın. de~ir alan ,; mur ~. m.~ ığını anlamıştı ... Bu sı-
• Orune de Ş?nan sahıllerındeki te- ıiikliiyordu ... Artık bu hal karşısın- rada komut meselesini de süvariye 
tık deniz;:rn :tmek üzere Adriya- da yola devam imkanı yoktu ... Ya- haber verdi • 

h• ve iki askeri te=küül olan .Harbi- iz ve masarifi muhakeme ve ücreti akimliğinden: ~ 
' ye• ile .Muhafız Gücü. ne boyun vekülctle tahsili hakkında İstanbul 937/455 

~•!denizde 3 ~o ru yola çıktı ... Kı- pılacak iş, denizi başa alıp (bocalama) Bir sefine için en mühim mesele o
~~ 2! kanun=~agkece seyirden son- yap

1
ma

1
ktan ibaret olacaktı ve, bu ka- lan kömür işinin böyle serazad bir 

ı . .ou"tu"n şamı kanala air- I rar a IamidiyeDin makineleri ı'sto- h k tt 
gc k "' are ·e c temini en müşkül bir hu-

eğmişleı dir. Hakikaten, Paris olim- maliye muhakemaf müdürlüğünün 
Tebliğ makamına kaim ilan piyadlarında c Urguvar, ın yaratmış hazine avukatı Yusui Nuri Antcr 

Ahmet MEDENİ olduğu sürprizli havayı bu kuvvetli \'eka1etile ikame eylediği d:ıva üze-
Mülga petrol ve gaz inhisarı me- iki takım Ankarada dalgal::ındırmış- rine cereyan eden muhakemede mu

murlarından Ahmet Medeni'nin 9?7 lardır. ınaileyhin tayin eylediği Nmi Os -
tarıhinde bir maaş nisbetinde almış Güzel Ankara Gücünü, iyi Genç· maniye caddesin!!e -16 numaralı e
olduğu avanstan bakiye borcu olan ler Birliğini yenen bu klübler, hele vi terkle nerı.;yc naJı:l ettiği meçhul 
ELLİ lır' a 37 k f · . birJestikJeri zaman ne yaman bir bulunduğu gerek mahkeme mübaşi-

l'an ve " 1 ce nnal sahilini kaplı- per ettL.. d' d' B' 
,, 111 gın b 1 ısey ı... ınaenaleyh, bu haber sü-•vfısırı11.. gı i tezahürat "'apan Ak k 

.. rın lk ,; şama ndar şiddetini gittikçe varinin canını sıktı. 
sı.nda Yol alınndıkıştlan •. du:ıları ar.a - artıran fırtına, gecenin kesi.f karan-
y Ciddcden hareket etmeden evvel ın Şafakta b' l'kan sonra sabahle - lığı denizi kaplarken büsbütu"n ca- B h . 
zad Akd .. ır ı te kendi gibi sera~_ a rıye Nezaretine verilen bir tel-~ <mızın ı ~ · navarlaşnııstı ... Sabahtan beri bulun-
na?.]ı da! al acıverd göğsünde grafta bu mesele mevzu7J:ıhsedilmiş 
ta gel.foi~ke arın arasına atıldı. Beru- duğu noktada muvaffakiyetle boca- ve derhal alınan cevab ise: 
l(' lnuhtern nl Averof olması ku·"'·et- lıyan Hamidiye, gece bu işi kolay ba-

b • .. cMalta ile Tunus arasında bildire-harb . e ulunan 3 bacalı bir şaramıyacağını anladığından hare -
kıb, ~~~~i' ta~afından yapılan ta- kete geçmiye karar verildi; ve ... per
kete nıe b )eyı çok Hıtiyatlı hare- vaneler işlcmiyc bıışlndığı sırada u
Sth'e:Yşd~ ur ediyordu. Bunun için Iukta, dalgaların arasında inip çıkan 
Yatige du~ doğı u bir rota ile Adri- ve imdad istiyen bir geminin mevcu
ic)j( rot 1 en tutulacak yerde muh- diyeti görüldü ... Bir gemi imdad is
nıevkii cı: ar.~ seyredjJiyor, geminin tiyordu' .. Fakat kimden? .. Kendi ba
ti de Yıldı:lunduzlert pusul~, gecele- şını kurtarmak için kudurmuş deniz
liyorau. .. ara bakılarak tayin edi- lerle boğuşan bir harb sefinesinden 

l'olda ilk Hamidiyeden mi?.. ' 
mm,·si _:u ra llanan bir Arjantin 

"
1 nyene ed ld' Arslan Türk bahriyelileri kendi 

ra,k rnunt ı :n bı 1 ~ ... Gemide ev- mü kül vaziyetlerini bir dakika için 
:re:;ı icabcdccek b~ un u ve ınilsnde- unutmuslardı; karşılarında imdad is
llladı ındnn y l ır eye de r.ı.s•Ian - tiycn b' 
d' 0 una dev m 1 ır gemi) e :\ardı mctmek isti-

1. n cıkedil- yorJardı şımdi ... Fnkat bu .. k-
Ra .. d" ' mum un ın1 nunusaninfn 31 inci .. .. ı muy u ? .. Öıılerinde bütün yardım 
diye Ege denizine ginni~~~a~~- ı~ı:kanlarım .şiddetli dalgalarile tah

, ı Cdf'n Akdeniz, onun elinde zebun 

ceğiniz bir noktada size kömür ge
tirecek bir nakliye gemisi bulacaksı
nız, denilmişti 

Süvari, bu noktayı gözönünde bu
lundurarak çarkçıbaşıdan ::ordu: 

- Peki, eldeki kömürümüz Malta-
ya kadar da yetmez mi?.. • 

- Oraya kadar yeter, fakat oradan 
sonrası için bir parça kömür yoktur. 

Bu kısa konuşma Malta limanına 
inilmesi kararını verdirdikten sonra 
derhal geminin mevkii teyin edildi 
ve gece yansından sonra Sicilya ada
sının cenubundan dolaşılarak orta 
alabandada sabah bckle"ldi. 

(Devamı var) 

1*) Seğirdim: Boşta dönmek. 

uruşun aız ve masarı- • . k · b · t ·· 
fi muhameke ve ücretle birlikte hük- tehlike olduklarını ısbat edecekler - rınin ve gere Istan ul emnıye mu· 

men tahsili hakkında İstanbul asJıye 
muhakemat müdürlüğünün yangın
dan sonra da hazine avukatı Y. Nu
ri vek5.Ietilc tecdiden ıkame olunan 
davanın cari muhakemesınde: Mu
maileyhin bulunduğu yer hakkında 
maIUmat alınamadığı İstanbul em
niyet müdürlüğü mnrifetile yapılan 
tahkikat neticesinde anlaşılmış ve 
hazine avukatı tarafından vesaik ib-
raz edilmiş olduğundan Htihaz olu
nan muameleli gıyap kararının ila-
nen tebliğine bittalep karar verilmiş 
ve muhakeme için de 9/2/938 çar -
şa.mba saat 11 tayin edilmiş olduğun
dan beş gün içinde itiraz etmed1ği 
ve mezkur günde isbatı vücud eyle
mediği takdırde gıyaben muhakeme 
icra ve hüküm ita olunacağı ilan o
lunur. 

14 K. Sani 1938 

dir. dürJüğünden gelen cevablardan an-
Mılli küme maçlarında karşıların- !aşılmış ve hazine avukatı vesika ib

da geçen senekinden daha kuvvetli raz ve ilanen tebliğat icrasını talPp 
birer rakib bulacak olan İstanbul etmiş ve mahkemece de muameleli 
futbolü işte asıl muhtelit halinde gıyab karan ita ve muhakeme 9/2/ 
bundan dolayı çekinmelidir. 938 saat 10 talik olunmuş olduğun -
Ankaranın zayıf tarafı; tecrübe ve dan müddeialeyh ışhu Han tarihin -

yeni başlıyan klaslarıdır. İstanbulun den itibaren beş gün içinde itiraz et
ıse anlaşammazlık, klübcülük, ener- mediği ve mezkur giin ve saatte 
jisizlik. mahkemede isbatı vücut eylemedi~i 
Ankaranın üstünlüğü fevkalade takdirde gıyaben hükmü ve karar 

' k . 1 si.irat, enerji, nevmid olmamak, so- verileceği tebliğ mal:amına aım o.-
nuna kadar ayni şevk ve hızla çalış- mak üzere ilam keyfiyet olunur. 
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Yeni bir 
C i L o· 

Beyaz ve 
yumuşak 

Dişleri niçin hergün 
Temizlemek lazımdır? 

• ÇUnkO unut ~ı: 

BiRiNCİ 
GÜN 

ÜÇÜNCÜ 
GÜN 

Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfto
enza, ve hatta zatürrieye yol açtık
ları, iltıhab yap<ın dış etlerile kök
lerinde mide hummıısı, apandisit 
nevresteni, sıtma ve romatızma yap
tığı fennen anlaşılmıştır. TC'mtz a
ğız, ve sağlam dışlcr umumi vüC'ut 
sağlığının en btrıncı .şartı olmuştur. 
B ınaenaley h dışleı ın ızı her gün ka
bil olduğu kadar fazla -ıtıakal 3 de
fa- (Radyolın) dış mc:ıcunılc fırçalı-

Açık me. yarak sıhhatınizi g..ırcıntl cd<'bihrsi-
sameler niz ve etmelısınız. Bu suıdle mık-
ve siyah robları ımba cder<·k dı~leı ırıiıı ko-
benler rumuş olursunuz. 

Ebediyen kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivıkeler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol -
muş bir ten .. Bütün bunlar açık me
samattan ileri gelır. Bu mc·sameleri 
kapatan gayrisaf yağb maddeleri 
ne su. ne de sabun ıle izaleın kabıl 
değıJdir. Her açık mesame, cildın 

taharrüşüne sebeb olur. Beyaz ren
gindeki (Yağsız) yeni Tokalcın kre~ 
mi hemC'n mesamata nüfuz ile cild 
guddelerınin taharrüşurıü anıyen 

teskin eder. MC'sarrıatm derinlıkJe

rindeki gayri saf mad(foleri ve siyah 

benleri hal cdE>rek hartce tard ve a
çık mesameleri tabi! hallerine irca 
eder. Esmer ve sC'rt bir cildı beyaz
latıp yumuşatır. En kuru bir cıldi 
kuvvetlendırir ve t:.ızeleştirir Alnın 
y0rgunluk çizgılcri ve burnun pdr
lak ve yağlı manzarası tamcımPn za-
11 olur Beyaz rengindeb bu yC'ni 1 fi· 
kalen kremı terkıbinde taze krema 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi koruı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Salınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muh<lfazıı. Meıııurlan ıçin 1 JO tane muşambanın 27·1•9.38 
Perşemtıe gJnÜ ı.-l 11 de a:;ık cksiltm.::si yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan Tutarı 1350 lira ve ilk terııinatı 102 liradır. 

3 - Şartname 11e evsaf korı.isyon 1adır. Gört;l~bilir. 

4 - isteklilerin vezn: m:ıkbuıu v~ya bsnka mektupl,m ve kanuni 
vesıkalartle birlikte o gün ve saatmde Galata e ... ki ltha!at Gümrüğü 
bınasındnki komisyona gelmeleri. "164,, 

ve tasfıye edılmış zeytınya~ı gıbi 

mukavvi, bfsleyıci ve beyazlatıcı 

maddeler mevcud olduğundan 3 gün • 
zarfında cılde yeni bir güzellik ve· 

CAFER MÜSHiL Şekeri 

l rir, ve bcyazlatıp yumuşatır. Bu kre· 
mi her sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 1 

varsa, yüz adelelermız zayıflamış i-

se, cıldınizi Bıocel ıle beslemeniz Ja. 
zımdır. Cıldinizdeki Bıocel'ın aynı O· 

Tesiri kat'i, içimi koaay 
en iyi müshil şe:<9ır'-dir. 

Bi'ıimum ecza.nelerde bu'..!·--?. 

Is tan bul Defterdarhğından : 

25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. 

lan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hi.ıceyrelerinden 

istihsale nıuvaffakiyet hasıl olmuş
tur Penbe rengındekı Tok:.ıl<;n kremı 
terkıbrnclc tam cıldınızın genç ve ta
ze kalması icin matlup nisbet daire· 
sinde karıştırılmış olarak Biocel cev
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. 

Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 

fatih <;arşambada Beyceğiz rnahallesintn Mehm".!tağa 

hamamı sokağında eski 14 yeni 12 No. h dukkAn : 55 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Beşiktaşda Cihannuma mahallesinin Hasfurun soka· 

ğında eski 90 yeni 66 No. la dükkanm on sekizde 

üç payı : 33 40 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Şubat -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.0001 12.000, 
10.000 Liralık ıkramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
! rak ediniz .. 

--
:; ~. .-IJ-~ ~·~· ' /. ', 'C' ,. • •• :.'' ·~~ .. :. ••• - .• -.; - t ... ·.;_:;;,.; __ ~·~~- 1- .• '. : ~~ :-~ 

;~ sta.nb,ut· ...... f3eledlMeSı ·~~:· l~~nları .. : 
.. .' ,.:;~·iw. ··-: r '..'.(" ·ı{ . .~··i<'.~i. ·~ ,_. T~·~»~ı\.y•; _·::"-";;'.: ·" .,. 

Keş f bedeli J250 lira olan Yakacıkda Ayazma bahçesindeki gazi. 
nonun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~if evrakile şartnam~si 
Levazım Müdurlüğünde görülebilir. lsteklıler 2490 N. h kanunda ya. 
:ıılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
vesikasile 93 lira 75 kuruşluk itk teminat makbuz veya mektubile be. 
raber 25-1-38 Salı gürıü saat 14 de Daimi Erıci.ımende bulunmalıdır. 

* 
(l) (155) 

Aksarayda Yalı mahallesinde Katip Kaslm Kemal sokağında 227 

No: Ju evin maili inhidam ve tehlikeli vaziyette olduğu görülmüştür. 

Araştırmalara rağmen sahibi bulur.up tebliğ' edilememiştir. Şahsına 

tahriri tebliğ' mahiyetini haiz olmak üzere gazete ile ilAıı tarihinden 
itıbaren (15) gün zarfında sahipleri tarafından mezkur hanenin tamir 
veya hedim suretiyle mahzuru izale edilmediği takdirde yapı ve yol· 

Jar kanununun 44 ncü maddesi mucibince Belediyece hedmedileceğ'i 

ve yıkma masarifinin aokaz bedelinden, yetmediği takdirde tahsili 
cnıval hrıL•nuna tevfikan tahsil edileceği i!An olunur. (291) 

MAJİK SİNEMA VE FİLM 

T. A. ŞİRKETİNDEN 

Şirketımizin hissedarlar umumi 
heyetı 7 şubat 938 tarihine r3stlıyan 
pazartesi günü saat 11 de Beyoğlu, 

Sakızağaç sokak, 21 No. lu Nur apar
tımanı, 3 No. da kain id3re merke
zinde adiyen toplanacaktır. En az 
yirmi hisseye malik olan ve asaleten 
veya vekaleten jştirak etmek istiyen 

hissedarların toplanmadan evvelki 
10 gün zı:ırfında saat 10 dı:ın 12 ye ka-

dar hisse senetlerini şirketimizın 

yukarıda adresi yazılan merkezine 
tevdi ederek mukabilinde dühuliye 

varakalarını almaları lazımdır. Aşa

ğıdaki ruznamede yazılı bilanço ve 
kar ve zarar hesabile mur:ıkıplar ra
poru şirketin idare merkezinde sali· 
füzzikir saatlerde hissedarlar tara
fından tedkik edilebilir. 

RUZNAME: 
1 - İdare heyeti ve Murakıp ra

porlarının okunması, 

2 - 937 senesi bilançosile kar ve 
zarar hesabının tasdiki, 

3 - Muvakkaten idare azalığına 

intihap edilmiş olan Cemal Pekin ve 

Cevat Boyer'in idare azalıklarımn 

tas tiki, 

1 4 - idare azalarının ibra edilme
si, 

5 - İdare azasının 7 ye iblağı, 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı Emlak Hizalarındaki bedeller 

üzerinden ayrı ayrı açık arttırma usulile satılacaktır. isteklilerin ve 

tediye şeraiti il~ diğer şartıarını öğrenmek istiyenlcrin 

zartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalari'e 

Müdürliığünde topianan Komisyona gelmeleri. M. (~81) 

31-1-938 Pa• 

Milli Emlak 

.. ••••~••• .. o•••e••••••• ......... ~ .............. 11 
ı ı DOKTOR • 

Ziıhrevr ve cild hastahklan a • .. ı : *1'1i Rıza Sağlar ı 
o Hayrı· Omer • ı ıç HA s r AL ı K LA Rl • r. + M 0 T E H A S S 1 S l i 
Ôğlcden sonra Bcyogl•1 Ağ'acami i f Her güıı Beşikta~ta Lramvay ı 

• f • • caddesindeki muayeııeh..ınesin<le • 
karşısında No. l 3J i ele on: : : saat on beşten sonra hastill ,.. :. 

4:.5ô5 .) tı rını kabul eder. 

~ ........ H••··~~M .. 
Sultanahmct 3 unci.l Sulh Hukuk 

hakımlığınden: 

934/717 Yenilemedir. 

1 

Teblığ mcı.kamına kaim olmak ü-
zere ılandır 

· P. Legos ve Potyadısin mnhkeme-
1 ye müracaatla pul müdürlüğünce 
J tahakkuk ettinlen 1291 kuruş dam

ga pulu noksanı ve 8425 kuru~ para 

cezasına karşt yangından evvel va

-------------- ki olan itırazlnn dolayısile yenile-

İstanbul Asliye Mahkemesi Altın- me beyannamesıne tecdit edilen dr.s-

cı Hukuk Dairesinden: ya ile cereyan eden muhakemede 

·~~·· .. ··~ 

BAıı>S 4Ve Di~ 
•~R•L•Aıflıll 

Cerrahpaşa Hobyar mahallesi tu- muterizlerin ikametgah olarak gös

Iumba sokak 27 numarada iken ika- terdıkleri Galatada Aliekber ha -

metgahı belli olmıyan kocası Abdul- nında hulunmadıkları ve nereye git

Iah Fevzi aleyhine Nazire vekili Ah- tikleri meçhul bulunduğu mahkeme 

met Şükrü tarafından açılan ihtar mübaşirinın davetname zahrındaki 

6 - İdare azasile Murakıplarm davasının tahkikatında: Tebliğata meşruhntından anlaşılmış \'e m3.h-
938 senesine aid hakkı huzur ve üc- • 

l<:~S~Jı 

1 

retlerinin tayini ve 938 senesi için 
Murakıp intihabı, 

rağmen mahkemeye gelmediğinden kemece de ilanen tebliğat yapılma-

hakkında gıyap kararı ittıhazile beş sın:ı ve muhakemeııın 9/2/!'38 saat !~-;;-.......... ..-. ......... •: 
7 - İdare azalarının şirke~ n:ımına 

gün içinde on beş gün müddetle ila-

mesi. 

nen tebliğine karar verilmiş ve tah
muamele yapmağa mezuniyet veril-

kikatın 8/3/938 salı saat 14-30 za bı-

--------------- rakılmasına karar verilmiş ve gıyab 

-Doktor· Operatör- kararının bir nushası da mahkeme 

Orhan 1v4ahı"r TorOS divanhanesine talik kılınmış bulun-
ıı r1 duğundan mezkur gün saatte İstan-

Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 
lan rnütehasslsı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

Har gUn 15· 19 kadar• 

bul asliye altıncı hukuk mahkeme -
sinde bulunulması aksi takdirde gı-

yabınızda tahkikata devam olunaca

ğı tebliğ yerinde olmak üzere ilan 
olunur. 

j Göz Hekimi i 
il J Dr. Şük~ü Ertan i 

de gıyablarında muhakeme icra edi- : Cağı'\loğ-lu Nuruosmaniye cad. S 
ı (Dr. O~rııan Şcrn!ettı11 apart• S 

Jeceği tebliğ makanıına olmak üze· ı ır.anı) No. 5. 'fe eioıı. 2255., j 

11 talikine karar verildiğinden mez~ 

klır gün ve sa~tte bizzat veya bilve

kalc isbatı vücut etmedikleri takdir-

ır~ ilan olunur. _ " .................... $ ...... ., 

ZAYİ 

Nüfus kağıd)mla Beyoğlu askerlik 
şubesinden aldığım vesikamı zayet
tim. Yenisini alacağ!mdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

327 Mi~on oğlu Hayim 
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Sahip ve neşriyatı ıdo:.ıre ed~n 

Baş m1.ı.harriri 

ETEM !ZZET BENiCE 

Basıldığı ı.e'!': EhüzzıvıJ Mutl><ı''' i ........................................ . .. ............................... .. 


