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SAGLIK KUPONU - Bu kuponun beşini toplıyan o· 

kuyuculanmız Son Telg-:-af'ın bi
rinci sınıf dahiliye 1nütehassısı ta-

27 l kin Kc·ıl:k' Ra .... unşunSaS rafından Beşikt<l§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 

_ PERŞEMBE 15 den sonra muayene ve tedavi 
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Hayatı Meseleler Geri Bırakılıyor!. 
Siyasi, iktisadi Meselelerden Hiç Biti Görüşülmiye.cek 
- ı • • • r 

' 
l H atc§ly ~~~~ :ZoırDuk 

/ Almanya - ltai"Ya 1 Kat'i bir karar& 
ı Bağlanacak 1 lngiltere uzlaşması 

Alman taleblerinin tedkiki esnasında 
mütkilitla karşılandı 

Hariciye Vekilimiz bu mesele etrafında .. 
durmadan çahtlyor 

~ş Bankası Umum MüdOru 
Muammer Eriş 

Bankacılar heyeti · 
Bu sabah 
Ankaradan gef di 
Heyet Pa;;.. akşa
mı buradan hare-

' 1 ket ediyor 
ş Bankası Uınum M-d·· .. l\fr rner E . u uru ıuam-

İlh .rış ve Etibank Umum Müdürü 
Pre:~ı N'nfız Pamir bu sabahki eks
ırı ·şı Ankara'dan şehrimize gel • 

' er h .k 
deki ' b er 1 i bankanın şehrimiz • 
§ılan şu eleri erkam tarafından kar. 

ınıştnrdır. 
A1uarn 

Delbos çok faal bir 
Rol oynıyor 

' 1 

BeşveKll Köse lvanof 
. 

Bulgaristanda da 
Faşizm hareketleri 
Kuvvetleniyor 
Bulgar kabinesi nazik 

ve müşkül anlar 
geçiriyor 

ltalya ile ı ngi 1 tere 
anlaşıyor 

fiının İ 1-0.tner Eri~, doğruca İş Banka .. 
tniidde~ nhul merkezine gclerek bir Fransız Hariciye Nazırı Tevfik Rasta 
tti l3 ıneşgul olmuştur. Kendisi Oelbos Ara& 

Vaziyetin yeni lntl· 
ha ~a kadar muha· 
fazasına çallşıllyor 
Londra, 27 (Son Telgraf) - Bul-

garistanda siyasi :v<?Ziyet )'.eniden ol
dukça nazik bir safhaya dökUlmüı
tür. 23 teşrinisani 935 -ten beri iktidar 
mevkiinde bulunan ve memleketi 
parlamentosuz idare etmekte olan 
Köse İvanof, şimdi cidden müşkül 
anlar geçirmektedir. Bunun başlıca 
sebebi, parti esasına dayanmıyan ye
ni bir intihab sistemi kabul edilmesi 

lnaııtere harlc1ye sıyasT 
· mOsavlri Van Slttar 

ıngllterenln Mlhrihas Lor• 
du Lora Hatitaks 

(Yazısı 2 nci sa.yfada) 
ıarn ;nk ~üdürile birlikte bu ak- Cenevre, 27 (Son Telgraf) _ Mil- / . 

lfua alova ya gidecektir. Jetler Cemiyeti Konseyi bugün öğle- ~en. ~onuşmak~adır. Ayrıca lngiliz 
tnir "'~.ıncr Erişle İlhami Nafiz Pa- den sonra ilk umumi toplantısını ya 1 ardaıcıybelNazırıle de sık sık temas-

.._lflllllNfl•UUIHlll•Ua&ftll•tı ..... ________ ...,_,t"1fftiftH•f .. tM'"9ftl ....... -.-•ılt .......... •f.,_ 

Sovyet Rusya Japonya ile pasta 
münasebetlerini kesti 

ı. ' l""zar akşamı s· k · • ar u unmaktadır ~ııcak ek ır ecı'den kal- pacaktır. · . 
Ceklcr l3 sp~:sle ~erline hareket ede- Dün sabalıtanberi kulis arası mü- C HATAY MESELESi 
Clikte~ er ındekı tcdkiklcrini bitir- zakerelcri de\·am etmektedir B . encvrc, 27 (Son Telgraf) - Ha-
leendi~onra Paris'e geçeceklerdir. da b uhususta t>n faal rolü ~ynıu:: rfcıye Vekilimiz Rüştü Aras, Hatay 

Uahil buı~rf orada iken bu heyete Fransız Hariciye Naz,ırı Delbosi'ur meseı:sı h~~~mda Fransız Hariciye 
~ildür .. Snan Merkez Bankası Umurn Kendisi Balkan Küçük Antant ve b: Nazırıle muhım temaslard bulun -
t u nlahnddin Ça d k ' 1• muştur. 

ve 6 martta yeni intihab yaJ»lmıya 

karar verilmiş olmasıdır. Bu karar 
kabine azası arasında fikir ihtilafına 

mıntaka imtiyazlı 
evine 

dışında bir ingilizin 
----- (Devamı 2 ; s~fa~:d)i- ~araf ddevletlerbi~ rnb~messi:leri ile Bugün Konsey içtimından önce iki isyan hab;~ı~;iırer mutcmadi- (Dev~mı 2 nci '4yfadaJ 

taarruz edildi. ( I>coGmt 2 inci .agfamuda) 

• • • 

"' -~oğru değil 
=~ ~-•nd~.rma ile köylü arasın

Jr musademeden galatdır. 

Zehircilere aman yo~ .. ! 
Dün Balatta bir zehirci şebe~<esi t u u~du 
ve bir kısmından eroin paketieri ve de 

po edilmi• köylü sigarası çıkar•ldı 
) .. zrsı 2 İıı..ı ~ ı /" ı ı.: ı •• 

F'ranko yeİ1i bir harbe 
haz ı r ı a n. ı yor r 

-=====================--~=---· --= 

Silihlanma y 
hızla de.vam e 

F"ranko 
topı..: Yenı 

-wmıya 

Ak~ıarı çı -1 
kan bir gazete 
dünkii sayısında ~ 
büyük harflerle 
Portekiz'de • ve 

Sporcuıarrmızdan bir grub 

Spor işleri için yeni 
liyiha hazırlandı 

----,------- --
•nglltere, SüveyŞte, Kıbr.ista fevkarade . 

hazırhk ve tahkimat yaFıyor 

Şimal devletleri ittifak Franko İspanya -

tında isyan çıktı· 
ğını, bu isyanın 
henüz yatıştırıla-

madığını haber 
vermişti, 

Fransa'daki ko
lonyal radyosun • 

dan alındığı iddi· 
ssile hiç bir tah .. 
kika lüzum gös • 

terilmeden gazete 
sütunlarına geçi • 
rilen bu haber a-

sılsızdır. Gerek A· 
'"' jansa, gerek diğer 

alakalı yerlere bu 

- ed i y o~r 1 ar 
Roma, 27 (Son 

B k A 1 Telgraf) - İngil-
Q ŞfJe Qıete bağlı bir Spor terenin Akdeniz• 

b k l de yaptığı son ha-
Q ş a n ı ğ ı k u r u la c a k zırlıklar her ta • 

r-=~~---------------~~~_;;:;;:.,:.,:;;.:.~ rafta büyük bir a
Tü rk gençliği beynelmilel yüksek ıaka ne takib eruı-
b . mektedir. Halen 

ır unsur, seciyeli ve gürbüz bir in- tng.mz mosu baş-
san Olarak yetiştirilecektir. kumandanının Kıb --------------·----------! nstaki askeri üs-

Memleketirnizdc spor ve gençlik 'bulunan bütün spor teşekkülleri il- Ieri gözden gcçir
harekcUerini modern bir teşkilat al- ga edilecek, viliiyetlerdc valiler spor mesi ve Süveyş-
t 1 B te İngilterenin ına a mayı istihdaf eden yeni ka- aşkanlığının mümessili sıfatile ha-
nun layihası hazırlanmıştır. Bu la- r.':.k.et edecekler, ve memleket genç- müthiş surette 

J - b tahkimatta bulun-yihaya göre, Başvekalete bağlı ol- ıgı eynelmilel, yüksek bir unsur 
olarak '\! r r ·ı kt• mıya karar ver -mak üzere yeni bir Spor Başkanlıgv 1 • .,, e ış ın ece ır. 
Yenı kanun layiha M r · t mesi ciddi bir ala- .. , . .. -· 

haberi teyid ede· 
cek hiç bir ma • 

lUmat gelmemi~ • 
Ur. Yalnız, şarab 

,., . . ~. ' (Devamı '2 de) 
t •.· .. r. ıo 

kurulacak bu başkanlık milli bir . . sı, ec ısın mar ka ••yandırmıc:tır. ınc1iıterenln motö lu :.)rr mufreL..eSI 
' .. .. .~porııçtımaında müstaceliyetlc müzake- .... :.- ~ 

programı yapacak, bugunku Turk re edilecek ve derhal tatbikata ge- İngiltec.e'nin bu tahkimat için i2 mil· ı· sisat ayırma. ı ve nyı·.cn !'.I ·• ır ml'V· 

Spar Kurumu ve bu km·uma bağlı ~ilecektir. yon İngiliz lirası sarf edecek bir tah- 1 Vcv m.ı .!. n~ 5 ' 1 ': 1 • ·e.I 



• 

HA 
(Bimıcf .ahife~ d~J saklamak için bu suretle hareket e-

nazır arasında yine bir temas vuku· decektir. 
bulacağ rnnlaşılmaktadır. YUGOSLAVYA VE MİLLETLER 

VERİLEN KARAR CEMİYETİ 
Londra, 27 (A.A.) ı- İyi malumat Belgrad, 27 (A.A.) - Gazeteler, 

• almakta olan mehafil, İngiliz ve Fran- beynelmilel vazıyetin inkişafını ve 
siz devlet adamlarının Paris'teki son bilhassa Mılletler Cemiyeti Konse
görüşme]eri esnasında Milletler Ce- yinin bu içtima devresini büyük bir 
miyetinin bu içtima devresinde ha- alaka Ue takib etmektedirler. Gaze
yati hiç bir meseleyi ortaya atmamı- teler, bu münasebetle Fransız ve İn
ya karar vermiş olduklarını beyan gilız devlet adamları arasında vuku
etmektedir. Öğrenildiğine göre İn- bulan telakkilerin Fransa ile İngil
giltere, Oslo mukavclenamesine iş- terenin Milletler Cemiyeti misakı -
1irak etmiş olan devletlerin Roma- nın ve kollektif emniyetin prensib
daki sefirlerinin itimadnamelerine Ierine ve metodlarına merbutiyet
Habeşistan İmparator üunvanmı der- lcrini resmen tHin etmek kararlarını 
cetmelerine muhalefet etmiyecektir. tt'.'yid etmiş olduğunu yazmaktadır
İngiltere. İtalyanın AkQ.eniz mesele- lar. 
sinin halli işinde fedakarlıklarda bı1- GazctPlt>r, B. Delbos ile B. Mices
lunması takdirinde bu devletlerin co arasındaki mülakattan da büyük 
yoluna gitmek imkanını kendisin<'n başlıklar altında bahsetmektedirler. 

--- · -- -

Büyük Sel ZORL K 
Yeni denizaltı ge-

.1 • • - y··rk Londra, 27 (Son Telgraf) - İtal-
MI er•mıze OZ U • ya ile pürüzlü meselelerin halli için 

çe ad koydular 1 cereyan eden müzakereler gittikçe 
Yakında kahraman donanmamıza inki~af etmektedir. 

iltihak edecek olan yeni dört büyük Bu arada Grandi ile İngiliz Hari
denizaltı gemimizin isimleri, bizzat ciye Nezareti arasındaki müzakere • 
Büyük Şef tarafından konulmuş, bu ler iyi bir neticeye bağlanmış gibi -
husustaki tezkere Başvekalete gön- dir. Hariciye Nezareti siyasi miişavi
derilmiştir. Atatürk'ün verdikleri ri Van Sittar'm da bu yolda yaptığı 
adlar sırasile Saldıray, Batıray, Atı- temaslar, ayni şekilde müsbet bir 
lay ve Yıldıray'dır. Bu tezkerenin safhaya girmiştir. 
bırer suretleri bu gemilere verilecek İtalya Başvekili Muso1ini Van Sit
diğer bir sureti de arşiv dairesinde tar'ı Roma'da beklemekte olduğunu 
saklanacaktır. bildirmiştir. 

Yeni Mebus ve 
Belediye seçimi 
Hazırlığı başladı 

ALMANYANIN TALEBLERİ 
Londra, 27 (A.A.) - Havas muha

birinden: 
İyi malumat almakta olan mehafi

le göre Lord Hallfax'ın Berlin görüş
meleri üzerine ve bilhas:;a Almanya
nın müstem1ekata müteallik taleb -
Jeri hakkında ne yapılması liızım ge
leceğini tcdkike memur bı-ynelmi -
lel komitenin mesaisi, komitenin 
mart sonundan veyn nisan b:ışlangı
cından evvel Bcrlin'e bir muhtıra 
göndermesine mani olacak derecede 
mühim müşkülata tesadüf etmiştir. 

1 Hatırlardadır ki, Fransozlnrla İn-

1 

gilizler arasında sontec;rin ayında ya
pılmış olan görlişııwl~rde Almanya
nın Avrupa me:selesinin halli husu
sında iyi temayüller gö:.:termcsinc 
mukabil, Almanyaya iktı~acli ve~a 

Almanya ile Yugo 
lavya arasında 

Yugoslav Başvekilinin Berlin s 
yahatinln verdiği neticelere dair 
lumat almak için daha ziyade bt'k 
miye lüzum kalmGdı. Zaten bu zi~ 

e e e Büyük Millet Meclisi ve Şehir 

T •• k• • b f • d•"'. 29 M • Meclisi, önümüzdeki yaz kanuni 

Milletler Cemiyeti müzakereleri 

biter bitmez Van Sittar buradan Ro
ma'ya hareket edecektir. İngiltere 

Başvekili Çemberlayn bu müzakere
lerin son safhalarmdnn haberdar e

dilmiş ve verilen izahatı tasvib et
miştir. 

mülk!: tavizlerde bulunulmasına ka
rar verilmiş idi. 

retin daha ilk günlerinde netic 
ke~fetmek için büyük bir kehan 
lüzum yoktu. Bu seyahate azami 
rette mana ve ehemmiyet verdir 
mek için bazı tezahürlerden de g 
knlmmamış~ll'. Ziyaretin tafsilatı 

avdet etmiye lüzum yoktur. Bu · 
chef!lmiyetle anlaşılan netice şu ol 
yor ki, Yugoslavya ile Almanya a 
.. ında en ehemmiyetli bir mevzu ol 
rak konuşulan bir mesele de Avus 
turyanın ,·aziyeti olmuştur. Bu k 
nuşmndan iki taraf da memnun 
duğunu göstermektedir. Alman g 
zeteleri arada Harbi Umuminin b 
raktığı acı hatıraya rağmen Alma 
•re Yugoslav milletleri arasındaki ur ıyenın u se er ıste ıgı a müddetlerini dolduracakları için ye-

k 1 d k k 1 k nı seçim yapılacaktır. Şehir Meclisı, 
YIS arar arına 53 ) a ma fJr nisan 15 te dağılacak, Büyük Millet 

ki dostluktan hararetle bahsediyo 
lar. Belgrad matbuatının Almany 
içih yazdığı da hararette bundan g 

Bu sabah Ankarada çıkan Ulu~ re- nakaşalard::ı bizim kadar o da tasdik 
fikimiz Hatay meselesi hakkında mü- cektir ki. 29 mayıs. kararlan cerçe
him bir makale yazmıştır. Bu maka- vesı dışına çıkan bir tatbik tarzı bun
lcnin en ziyade dikkate değer taraf- larm hem metin, hem ruhuna karşı 
ların~. aş~ğıy~ aynen yazı~oruz: ı gösterilmiş bir mübalatsızlık, Hatay 

cTurkıyenın bu sefer ıstediği 29 içın iki tarafın muvafakatile tcsbit 
m::ıyıs kararlarının metnine ve ru- olunmuş rejimi ve bu rejim~ esas 
huna sadık kalmak suretile tatbikı- ve mahiyetini değiştirmiye matu( 
dir. Çünkü Sancağın yeni rejimini. olarak atılmış tek taraflı bir adım, 
Fransanın tatbik ediş tarzı, (bayram bir suikasttir. Bunu üstelik bir de 
yapılmasını bile nasıl menettiği ha- Milletler Cemiyetinin bazı organları 
tırlardadır) hüsnüniyetle dayanma- kolaylaştırmıya kalkışırlarsa o za -
maktadır. Keza Milletler Cemiyeti- man muahedelere riayet etmek pren
nin bazı organları tarafından giri. s:ibınden acaba geriye ne kalır? Baz!· 
sılen tatbikatın da ne esasında, ne larınra cemiyetin tam sümullü bir 
ele şeklinde samimiyet vardır. Öyle 1cnkıdi yapılmak üzere iken bu sual 
ki, sanki 29 mayıs kararlan, o gün üzc>rinde düşünmek öyle sanıyoruz 
C"nevre'de sırf bizi oyalamak ve a- ki, zamanında ve zaruri hir hareket
vutmak ic'n ittihaz edilmiştir. tır. Bt>klemP ~nünde söyliyer.ekle-

Meclisi de yaz tatilile birlikte çalış
malarına son verecektir. 

Evvela, Şehır Meclısi seçimi yapı
lacak ve bunu, yeni saylav seçimi 
takıb edecektir. 

Bu itıbarla defterlerin hazırlan -
ması işine bir an önce geçilecek ve 
seçim işleri mümkün olduğu kadar 
acele ve muntazam yürütülecektir. 
Bu işe harcanacak paranın bütçeden 
münakale suretile verilmesi için Be
ledıye reisliği tarafından Şehir Mec
lisine teklifte bulunulacaktır. 

O rl ri kalmamaktadır. Av~turya için düşünülen ve v 
ı ılen karar göre Yugoslavya artık 
vnsturya'nın Almanya ile birleşm --- ·- --

( 1 incı sayfada.n devam) yı ihtiva edecek tedafüi bir ittifak 
cud topçu kuvvetlerinden gayri mo- vücud egetfrilmesini veyahut hiç ol
törlü kıtaat ile tank müfrezeleri gön- mazsa müştereken askeri hazırlıklar 
dermiye karar vermesi endişe i!e yapılmasını istemektedirler. 
karşılanmıştır. Maamafih İngiltere Esaesn sosyalist mebuslardan B. 
ile İtalya arasında samimi Lir teş- Fredcrik Strom, hariciye ııazmnm 
riki mesai. kapısı açılmak ~te~dıği bu nutkunu şimal memleketlerinin 
şu sırada Italya sadece vazıyctı ta- askeri bir ittifakı lehinde söylen -
k~b etınektedır. . . . miş suretinde tefsir etmiş ve sosya
ŞJMAL DEVLETLER! BJRLEŞJYOR listlerin organı olan Social Demok-

ınc mani olacak değildir. Bu nokt 
çok mühimdir ve Almanya hesabın 
bir muvaffakiyet olarak kaydedil 
mcktedir. Şimdiye kadar Avustury 
nın Almanya'j a iltihakı alcyhind 
t>vveıa söz söyliycn Fransa oluyo 
cırlrnsındnn hemen Yugoslavya ger 
vordu. Buglin yine Fransa buna ra 
değildir. Fakat Belgrad artık bu~~ 
k('ndisi için korkacak bir sebeb go 
memektcdir. 

Millctler Cemiyeti, bu seferki mü- rimiz bu kadar , 

~----·-· - -

Küçük bir çocu
ğun şayanı dik
kat bir ·hbarı 

MU? .· . r:.ıten, baş makalesinde B. Strom'un 
İstokholm, 27 (A.A.) - Haııcıye k d 1 nın tekzibine urramak 

Nazırı B. Richard Sandler'in .Şimal aı 11 aş arı b 
1 

d ... 
t hl 'kesine maruz u unma ıgını devletlerine sarsılmaz bir sulh ve tam e 1 

bir milli istiklal temin etmek için ya- kaydeylemiş idi. 
· · · AMERİKA ORDUSU pılmakat olan ıhzari mesaı> nın c- A · t d 
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Zehircilere 
Bcyoğlunda Yenişehirde Kaşkaval 

sokağında 12 numarada oturan Ma
rikı:ının yanında 10 yaşında Mandir 

hemmiyetinden bhis olarak geçenler- Nev-yorkk, 27 (A.'?-.) - ~socıiJ e 
de söylemiş olduğu nutuk dolayısile Pres ya7.ıyor: Amerıka or usunun 
sosyalistlerden muhafazakarlara va- miktarı, bir kaç sene zarfında derhal 
rıncıya kadar bütün gazeteler, üç ts- emre amnde bulunacak olan 675,000 
kandınavya devletini ve Fenlandiya- kişiden mürekkeb olacaktır. 

Bu de i iklik, ne kadar şa) anı dık 
kat ... Yalnız Yu ,oslavyrınm bugu 
razı olmadığı bir cihet varsa o dn A 
vusturyn tahtına tc>krar Habsburl'la 
rın gelmesidir. BC'lgrad bunu kabu 
edemiyor. Anlasıl"n Hitl0r Alman 
yası da zaten bu hususta hiç isra 
gösterecek değildir. 

Aman yok 
1 

ıııtttıııruııııınannııııııııutıııırnıııııruuıuııııııınıııuıııııtnııut1111111111111ıııııııuıı11ıııınııııııuıııuııııııııııınınıınuınıııı11ıııııınu 

Emniyet Kn akçılık Bürosu me . 
mur ları b!r zamandan beri Haliç kı
yılarında f alıyet gösteren bir ka -
çakçı ş bek ini yakalamışlar ve şe
b,..kenin Balatta bir mahzende bulu-

rı 

adlı kız çocuğu dün polise bir ihbar 
yapmış. bundan 4 sene evvel ayni 
aılenin Kalyoncukullugunda oturur
larken annesi Şotıkolaya ismindckı 
kodına bir Luz geldığini ve karde}i er a 

Almanya ile Yugoslavya aras ndn 
kibu noktainazar birliği fiiliv~l c;a 
hasında n0rl'lere kadar varacak? Bu, 
Orta Avruo· da Almı1ııva için mühinı. 
bir hatve drıha demektir. 

r 
nan dt>pn unu da ele geçirmişlC'rdir. I (Birinci sahifeden deva':') 

Buroya yapılan bir ihbarda bu şe- ı~~l açmı~tır Ancak, bu ihtılafı hal 
bC'kenin arabacı Fehmi vasıtasile sey- ıçın D:ıhıhye ve Harbıye Nazırları
yrır iş yaptığı anlaşılmış, evvelki gün nın~-~eğı.şliı rlmesi kfıfı gelmem ıştır. 
kıyafet değistiren memurlar Fehmi- Kose Jvanof 6 marta kadar vazı
den para mukabilinde dört paket e- yeti idame edE?hilmek ve her hangı 
roin almışlardır. Bunun üzerine Ba- bir buhrana meydan vermemek ıçin 
lat civarında dün tertibat alınmış, ve büliin gayretini sarfetmckte olduğu 
yPniden işaretli bir para ile eroin al- Cihı, bizzat kral da müessir rol oyna
mak uzere Fehmi iie ortağı Yaşar'a mıya başlamışt.1r. 

baş vurulmustur. İki k:ıçn!,çı memur- Diğer taraftan Bulgaristanda fa -
Jan Balat değirmeninin yanındaki şic;tlcr faal bir rol oynamıya ve teş
kahvcden malı üstüne alan Fehmi kılatlarmı kuvvetlendirmiye başla
ml'murları Balat camiinin arkasına mışlardır. Komşuları Romanyadaki 
götürmfü:, orada paketleri. vermiş, va7.iyetten de cesaret alan faşistlerin 
i aretli parayı almı-;;hr. Fehmi'den yeni intihabda büyük bir mevcudi
nyrılan memurlar arkasr·ı ıtnkih et- YPt göstermeleri muhtemeldir. Bazı 
mişlt>r, girdi!;i kahvC'de etrafmı sar- mPhafiJ, Bul~aristanda faşizmin ku
mışlar, tutmuşlar ve üzerini aramış- rulacağından bile bahsetmektedir. 
]ardır. Fehminin üzc:inde 6 paket e-

roin çıkmıs, ortağı Yasarda da iki pa- Nazilerin Avusturya
ket bulunmuştur. Bu heyecanlı taki-

bi tanıssud eden Elif kadın isminde daki faaliyetleri tetkik 
ya~lı bir kadının hareketi mernurfo-

rm nnzar ıdil:katini relbctmis, o da ediliyor 
t::ıkıb t'dilmiş ve o civnrda bir mah-
zme girdiği görülerek mahzen bn- Viyana, 27 (AA.) - Nazilerin Vi-
sılmı~tır. yana'daki faaliyetleri hakkında za-

Mahzendc Elif kadının üstünde iki bıta tarafından yapılmakta olan me
boş .eroin .ıak('ti bulunmuş ve bir hfil, elde f'dilmiş olrın vesaikin son 
kö eve depo edilen 49 p:ıkc:t kövlü k&- derece ehemmiyetli olduğunu ve A
çak sigarası da mevdana rıkarılmış- vusturya] ınazi organlarını fiilen ida-
tır. rc>ye memur olan mühendis Ta\·s'ı 

EUf Kadın, kacn-.K malların oğlu vatani hiyanetle ilhama müsaid bu
Sülcyrnan'a aid oldtırhınu ~övlPmiş, lunduğunu beyan etmektedirler. 
kncı-kcılardan Süleyman. Arah;ıcJ Salzburg'da bir nutuk söyliyen 
F0hmi, Mrhmed, Yasar. Hıfzı Elif müstc~nr ve vatanseverler cephesi u
Kndın tutulmuslar, Emnivet direk- mumi katibi B. Zematto, şöyle dc>
törlü ~rünc ı!C'tirilerek tahkikata baş- rniştir: 
)anmıştır. Bir zamandır Balat civa- Her türlü ibhama nihayet vermek 
rında whir ticnreti yapan bu şebe- z:ımnnı 1relmiştir. Sabrımız tüken -
ke dC> ortadan k:ıldırılmıştır. m şlir. Nasyonal-Sosyalizm ile va-

Ku m '!:I" oynıvan•ar tam:rverler Cf'Phesi yekdiğeri ne ka-
Bundan baska Büro memurları Gfı- bili telif değildir. __ 

]i)ta'da kah\·esinde kumar oynatan Sov et 
Kör Aliyi Agob ile Tevfik isminde 
iki adama kumar oynatırken suç üs
tiinde yakalamışlar; kahveci ile ku
marcıları Mi.iddeiumumiliğe ''ermİ$· 

kabi esinin 
kararları 

lerdir. 

Diğer taraftan Boğazkesende bir a
rama yapan memurlar 4 numaralı 
Faruk'un kahvesinde kaçak oyun ü
leUeri ile üç bıçak bulmuşlar ve mü. 
s.1dere etmişlerdir. 
Kaçakçılık Bürosunun bu seferber

liği, zehirciliği yakında kökünden 

yeni 
:Moskova, 27 (A.A.) - Sovyetıer 

Birliği Yüksek Sovyet Meclısi Re
islik heyf'ti 24 kanunusanide B. Ka-
1ininin başkanlığında toplanmı~tır. 

Panayot'a bir ayakkabı satın aldığını met Rr:ıuf 
il ~ sorır ertesi gı.iniı tekrar eve gelen se 1 

mı.:çhul Uız'm babası Koço'yu öldu- Du··n nece gine 
rüp y nlanndaki arsada bır kuyuya 5 
attığını s~ylemiştir. Londra, 27 (A.A.) -Ro)ler'in Mos-l _ihracat muvazemd bılhassa se_ne- z [ / [J 

Zub1ta, i..,ı mucklciumumiliğe ha- kova mut>ubıruıdcrı: Sovyel Soı:.yu- nın son ayhırı zarımda yukselmış - e ze e 0 U 
ber vcrmış, tahkıkata ela başlamıştu. list Cumhuriyetler ittıhadı, Japon tir. Umumi silfıhlunma ·;e Uzı.k Dc.ığu İstanbul, 26 (AA.) - Rasadhane-

-- -·- f LJ memurlarının P"ıuhim mıktan a bir hmU Ameı ikaya yapılan tayyc.ıre ve den tc bliğ edilmiştir: Posta ve telgra mum Sovyet postasını uzun müddet gay- m&kiııe sipcırişlerirıır. <ırtrncısında pc:k Bu gece saat beşi 43 dakika 44 sa-
k c: tte n evkut tuttukla ziyade müessir olmu~tur. ru·y~ gere kuvvetli bir zelzele kay-

M .. d .. 1 .. .., .. v k"'f t' rı nnurıı sure ı - ~ - :o U Uf ugu e a e f rından ve ayni zamarıda geçen ılk- BIR TEKLH dedilmiştir. Merkez üstünün İstan-
Posta ve Telgraf Umum Mi.ıdurü 

Nazife üç aylık mezuniyet verılmış 
ve yerine vekaleten ihtısas daıreleri 
Reisi Bekir Vefa tayin edilmıştır. 

harikadır 

karıun cıyının l9 unda M:.ırıçukuoda Vaşırıgtun, '1.7 (A.A.) _ Perısilvan- Luldan mesafesi 1840 kilometre tnh-
mecburi surette yere inmiş lJhın Svv- yanın cuınhuriyetçı u.t:bus!&rn.cıan, min edilmektedir. 
yet posta tayyaresini de lıenüz bı - B Rich, biı k&rar suretı t~"di ~trrıış- .. · ·• ·• -
rakmnmış olduklarımclan dc.ılbyı bu- tir. Bunda B. Ruzvtlt'clen J&J.ıoh or- Şark tütün konferan&I 
günden itibaren Japonya ile posta dusu Çın arazisini işg&lde dl.'vc.n. et- da~i11dı 
münasebatını kesmiştır . tıkçe Japonya ıle ticari n.ur.ı.~tt.tt- Şark tütün konferansı nihayete er-

Bu inkıtadan ya1rıız Sovyet Rus- leri kesmesi t<ıleb oluJ.Jnattı~d.ı. mışlir. Bulgar murahhasları müştc-
ya ile Japonya arasın(.leıki posta mü- BİR HADİS~ rek bir anlaşmaya gırmek hususun-

Bize gör~ebk hiç bir zka• nakalatı df'ğil, Japonya yo1ile tren- Ş:.nghay, 27 (A.A) _ J&J>W a~- da salahiyetleri olmadığını ileri sür-
men raası olmıyaca sit olarak yapılan posta münakalatı kemıden nıürc:kkeb bir grub, bey • dükleri için yalnız Yunanlılarla ara-
şimal ve cenub taraflarında arası- d " t es51·r o) caktır b' l ım ,, fakat a mu e a · nelrrıılel inıtiynzh rnırıtnka hürıcin- mızda ır an aşma yapı ı~, 

rn zuhur eden ve yüz kilometre ırti- l\1Ul1Al<EBENİN FAYDALARI İ 
1 

L" . d b' Bulgarlar için de istedikleri zaman 
faındn hasıl olan hır iyonizasyon ha- de ngıliz t('baasım &n ırnıe aı ır k 

Nevyork, 27 (A.A) - Geçen E.ene eve glrcı ek si.aıgiı l.lcilc hızmttçileri bu anlaşmaya girınl"'k üzere bir aÇll • 
dısesınden ibaret bulunan Şimal içindeki Amerika ihracatı, evvelki k&pı bırakılmıştır. 
fecri, evv.elki gece Avusturya, fngiJ- seneden 890 mılyrın fazla ol&rak 3 tehdtd ve ıılmış oldukları ııyhkları 
tere, Fransa, Polonya, Portekiz ve milyar 346 milyon ve ithalatı da 661 kcrıdilerıııc v<:ı mıvc ıcbar elmışleı·
fıalya'da da gorulmüştür. Bu hadise, milyon fazlasllc 3 milyar 84 milyon 1 dir. 
hl'men hemen ılk olarak yatnız şim<ıJ dolardır. Eve İngiliz hayrtığı ~ekılrrıiş ıdi. 

Bir y~nqın 
Lfıngada Seideiendi sokağında çan 

tacı Tanaş'ın evinden yangın çıkmış, mt:m leketlerme münhasır k:ılmıya
rak dığer saydığımız yerler en de 
mükemmel surette görülebılmıştır. 

Korkulu ve tehlıkeli bir tarafı ol
mıyan, bılakis görmekle doyulmıya
cak derecede enteresan olan ve çok 
t..'llder meydana gelen bu hadise, 
memleketimiz ufuklarında müşcıhe
de edilememiştir. 
Şimal fecri, en ziyade Fransanırt 

şimalinde kendim göstermiş, tarif 
edılcmiyecek derecede parlak ve 
muhteşem bir kırmızı ışık halinde 
görülmüş, bıdayette bu gibi hfıdısc
ler<lc her vakit olduğu gibi, şıddetli 
bır yangın zannını venni~ bir harika
dır. 

Onitürk i~hali 

Leh l'sta n ,..ı "l ask r:r"ı ıtfaiye tarafımdan söndürülmüştür. 
l j~ ı: Soba bacasının çatlak olduğu ve 

d L • komşu evi nsaçaklarını o tutuştur· 
DogJ rtı deg"' il , Rüesa arasın a~ r duğu, evin 200 liraya sigortaJı bulun-

' 
d dttP-u anlasıldığındrın tahkikata baş-

( 1 inci sayfadan devam) l htilaf devam e iy r landı. 
mahzenlerinin kontrolü yüzimdP.n bir \ 

Çiftri ile c;ıkıın ihtıliil, jandarma ile 1 Varşova, 27 (AA) - Mechs aske- -- • -
"' b k G ı tk -ekte~rerde mazotl koy lii ;..ır<ısınclzı nıt.ısı,rlr·me iJ~ ııetl. 1 r\ korrıısyununun aş anı enenı .. r· 

l cclenmi~ ve- bu· kişı ölmiış ve hir ki-

1 

Zele:gowski ıhtıJafılc HJ<ikad~r ola- temb•I" k !. 
' şı dl! yeıralonmış olduğundan bu ha- rak, Vılna bblgesi milli grupunun li- Ba:.'11 ilk mekteplerde, tahta döşe-
berın ndan g;ılül otm3sı tabiidır derı B Perzanovski de istifaSlnt ver- rnelerin temizliği için faydalı görii-

İsyan haberleri 

HARB VAZlYE'Tİ mı~tıı lerek kullanılan mazotun, sık sık ve 
ı.ondra, 27 (Snn T<·lgraf) -· Gene- b · k bol miktarda kullanıldığı vr s .. 1"!.il-

ral Franko, iht1v~ıt kuvvetlc·rırıt ve Bir me te 1 ar a- mes.ini müteakip dershanelerin kaf~ 
yabarıcı kıt'aJcırı tr·nsik Hmr·ktr> ve <f 8ŞI 0 1,fıt '° f 8-~1 derecede havalandmlmadığı. bu yüz~ 
yenı bır ist ıki:tmf·te göndermek tize- Ceyhanda cumhut iyel ilk okulu den ı, 2 çocukta baş ağrısı gibi ra-
re hazırlamakt;;dır. beşmcı sınıf talebelerinden Gazi, sı- hatsızhklara sebebiyet verildiği gtl-

SöylcnildığınP ~öre. General lıü- nıf Arkadaşı 1'79 numaralı Nuriyi bı- rülmüştür. Bu münasebetle, mekteP"' 
kümetçılC'rc korşı köt'i hır darlıe itı- çcıkla yaralamıştır. lerde dikkat olunncak sıhhi satlar ... 

kolaylaştı rlldı dirmiye karar vermışti r. Ancıık b\ı 1 Bu ıkı talebe arasında çocukça bir lfıkadarlara tebliğ olunmuştur. 
Bir kısı mdövizler ve ihracat bedel- harekatın ncıı ede r,lcıcaQ-.1 gi7li tutul- 1 fikır muarazası mevcud olduğu ri4 

-"- _ _ .__ 

lerıle memlekete Üııitürk getirilme- maktadır. Yc·ni h<ızırJıl.cta İspeırıy<ıl vayet edilml'kteclir. Hadise öğle ye· ·Bankacılar heyeti bu 
sine musaade edilmesi hüküm('tçe kadınlarına <la mühim vazıfC'ler yük- mcği tatılinde olmuş, Nuri arkadaşı 

kararlaştırılmıştır. Bu Ti.irk parasını letilccektir. Gazi ile birlikte mektebe dönerler- sabah An karadan gPldi 
koruma h:ıkkmda çıkar.ılan 12 nu _ BfR 1NGtı..t7. KAPTAN DA kcn Ga1J paçasında sakladığı iki ta-
maralı kararmıme ile al3kadardır. ÖLDÜRÜLDÜ rafh bir bıçağı çıkarmış, birdenbire (1 inci Eaı fadarJ devon\ 

-~- V"lencia, 27 (A.A) . Frankic;tle- Nurinin sol böğrüne saplamış, son- b p 
- ., lerine iltihak edecek ve oradan e rin altı tra.vyaresi. dün saat 14 40 da ra kaçmıştır. Rektör bu sabah 

Ankarad~n geldi 
Ad M birlikte Londra'ya gideceklerdir. lv .... lencia'vı bombr..rdıman ecleı <>k Yaras ıağır olnn Nuri, ana em- t' ı 

" "' Evvelce de yazıldığı gibi, heye 1 
sehrin merkezindeki bir cok l'Vleri lek<'t hustahane ine gönderile:ck tc-

kaldıracaktır. 

* Pire'ye ısmarlanan 24 mavna bir 
kaç güne kadar gelecektir. Burada da 
ayDıca saç ve tahta mavnalar yaptı
rılmaktadır. 

Heyet, yüksek Sovyet Meclısinin 
birinci devresinde kabul edilen ka
nunlarla kanunu esasinin tadilatı ve 
znbitJerin federe cumhur1uk1arla Ta
tar, Başgır ve Dağistan dilleri üze
rinde tab ve neşredilmesine .sovyet
Ier Birli[,ri Yüksek Sovyet Meclisi 
Gazetesi> ismindeki resmi gazetede 
neşredilmesine, Kızılordu ve donan
manın 20 inci yıldönümü münasebe
tiJe bir madalya çıkarıılmasma ve as
keri af ilfınma karnr vermiştir. 

Epey zmandanberi Ankara'da bu
lunmakta olan 'Üniversite Rektoru 
Cemil Bilscl, bu sabah Ankara'dan 
şehrimize gelmiştir. Rektör, derhal 
dekanları toplamış Ye Ankaradaki 
temaslan hakkında görü§mÜitür. 

tahrib etmi tfr. 125 ölü, 2!lR yaralı davi altına alınmış, bıçaklı taıebc d~ miz Londra'da mali ve iktısadi W 
vard1r. Öliı!er arasmda e-emisine 1i- bir l:aç saat sonra evinde yakalan · rnaslarda bulunacaktır. Muaınıı>d 

Eric, Londra'da bulunmaktan bil~ .. manda portakal yüklerken telef ol- rnıştır. !>' bır 
mış olan Dower Abeey adındaki İn- tifade İs Bankasının Londra'da 

] "k" t' d · t ı::ube aç~nsı işı'ni de te<lkLlt ve intaç· giliz gemisinin kaptanı Arııold Corne * Yunan lU ume ı, ra yo ıs as- ~ 
de bulunn.:ıkt.-..dır. yonlnrı kur.mıyn karar vermiştir. edecC'ktir. 
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Trahom mücadelesi 1 !~.~~.~~~1~~~~.~ü~~~ Mahkemelerde... JjHaı~1~1~~~ru-I 

on bir yıl içinde 2,5 mil- :=:ı:t~~1~ı~::::::::~ds::-;:: Mahkemede rakı lafı edilir DAYAK -
terem karilerimizin mektublarmı Dayağın flziletinden bahsederze,... 

h f • ı A ı d ' her gün bu sütunda muntazamen ve d• ı "' d t ken; ccennetten çıkmıştır.> derler. yon as a 1 aç an 1 • pleacreaskızı·q nı'leaAşnrleardelc2eğgui:.nBu··iszteu··sgtoe-ntdeekri-- e 1 mez,· agzını şapır a mı- Gerçi iyi bir şey olsaydı cennetten 
~ çıkmaz orada 1wlırdt amma; «Liif ilt 

5 
-- -- -· rarla neşredilecektir. b ı h tıslanmıyanın 1ıakkı kötektir.• de· 

Sene e / (' k b k 133 _ Galatasaray Sultanisinden ya aş ıya n şa r oş., • yip yine dayak taraftar1an 'btı Tıaki-VVe ı yar Ve cenu file • .,,._ kate inanmıyanlara basarlar sopayı. 
t bl • mezunum . . r..ski ve yeni yazıyı ta -e erırlde trahom nı·sbetı• % 20 inamilcokurveyazarım Ayrıca mü- u k. . ,, Me . . ? I.,af ile peynir gemisi yürümezse d: 

k 
lkemınelen Fra R. ı· J na lmln • ka JQr lÇfln 11 tatlı dilin yılanı deliğinden çıkarttıgı 

l• b •• S d b 1 nsı7.ca, u~ra ısan a- • U ı • •• k S k 1 .. en ugun % en ; le az dır ı1·ına da vakıf ve konwmp t~rcüme ya- (.'\' ı · ''2 k •t h t l da mu1ıakka -~ır. - tL ıe ·er erney~ ~?-
Göz hastalıklnn ·. d f .. l pabilecek bir iktidardayım. Zati ih4 IJUlJ. lne,• l OYU Q iT lY07Um •• • re dnya~m luzmn.~ı ·rey~ adenıı_ lu-

k\ Anad . " nın ıçın c en ccıı o an trahom bilhassa cenup ve c:..o:ır- tiuacımı te ..... ı"n ed k k d b' O zumu 1ıatebnda musbet bır şey soyle-
oluda b k r- J "' ece a ar ır ma- f • • A /l h b •ı • f D d • . -· . 

Yata ebedi en ~:ço . ~avruları~ \'e bir çol: ailelerin en derin acılarla ha- aşla her hnngi bir yerde her hangi e S l n l • a l f r • •'' e f. mck kabıl deglldır. w .. 

tır. Y gozlerını kapatmış ve onları görmekten mahrum bırakmış- bir iş arıyorum. Şu gii.nlerde dayagın luzumltı olup 

Tr l Arzu edenlerin (4 üncü Vakıf han Memleketimizin bazı şehirlerinde !kolu zı ·aret eden b~ şah_ ıs, k_·arako-
a ıom mücadcl · k 1 . . . _ 

him d rtl . esının uru ması suretıyledır kı memleketin en mü- [5 inci kat 22 numarada Rüştü'ye) mü- rakı sarfiyat.mm tewy~cJ e.tti~in"i ve Jun ynbanc:ısı olmadıgı ıçın, yıne ~ar-
e enndcn birine yerinde ve zamanında ce\•ap verilmiştir. racant etmelerini rica ederim. buna mukabıl bazı şchırlerımızde de hoşluktan evrakı '-'apılarak nöbetçi 

Bu mücadel · ·· · 192ı:: J 
mand . k' enın nuvcsı " de en moderrı vesaitle kurularak az za- l:l4 - Lise mczunu~·um. 30 ,_,aşla- azaldığın_ ı ya_zm_ ıştık. m~hkl'mey~ yollanmış\ r. 

a 111 ışaf etmişt· B ·· Ad ı V h f 'faaı· ır. ugun anac an Siirte kadar uzanan geniş bir nndayım. Ayda 30 liraya razıyım. e o ıstatıstıkte de kııydettiğimiz Pejmürde kıyafetli hu adam, a -
pek ıy:t sahasında olgun neticeler "çren, halkın en deıin sağlık dıleğini Tfrr ne is olursa olsun yaparm. · Ke- veçhıle İzmir şehri; memleketimizde tacla on heş lira kazandığı halde, bu 

y kından karşılıyan sosyal bir te şekkül hnline girmiştir. fillcrim vardır. TC'crübe de\•resinde en çok rakı içilen şehırlerin üçün - parayı tamami~·le rakıya \'erdiğini 
Adana Gaz· t b M ı w • •• ··d · d' " · itila . ' J.a.'l e • araş, Malatya, Urfa, Diyarbclnr, Mardin, Siirt i w,aenılmediği takdirde hiç bir ücret cusu ur. ve içkiclPn bır tıırlü va7.ge~·me ıgı-

çal Yctlerı dahilinde medeni ,.e forı:ıi esnc;lara miistC'nirl bir programla ~alcb etmem. Arzu edenlerin (Son 1 Rakı sarfıyalının birincilı~i G~l7i- ni silylPmiştir n;ıkım Naci Erel, suç
B ışal n ve muktedir goz mütehassıslarmın idaresinde 13 dıspanscr vardır. Tcl[!r.:ıf iş ve Halk Sütunu vasıtasi- antebde; 2 ncilik şchrırnı7.dc 'e 3 ün- luya hitah ederek: 

un ardan başk k' ı d d ı -r·k d İ · d cJ ' · 1 ler v a oy er e olaşarak hastalarını takib eden seyyar heyet- e ($a7.i) Y<' müracaat etmesini rica cu u e zmır c 11· Bıtt:ıhı rakı içi- - NP k:ıdar ıçtin? di\ c sorunca; o 
sc c b~ralarda açılan 24 adet köy tedcNi evleri vardır. Hastane, disp;ın. ('(]erim. len yerde de sarhoşluk hadisesinın şıı c<'vahı vf'>rmiştir· 
ı.n~ ve koy tedavi evlerinde gözleri hasta vatandaşların goz1eri müntaz:ı- 135-Li.se derecesinde tahsilım vardı.-. çok olacağı tı:ıbıic.lır Nıtc>kım nrarJo - İki kiloy uhatırlıyorum ... öte-
lr ~ tedavi olunduğu gibi yatırılr.ıası \'eya nmelıyat yapılması icap eden 28 yaşlarında bulunmaktayım. Eski hrmcn hr>r gün 1 sarhoş. cürmGmcş- sıni al1ah bılir' . 
daa . 0mlul~rın yatırılarak tedavi ve amC'liyatforı yapılmaktadır. Köy te-

1 

ve yeni hnrflerlc mükemmelen okur hud mahkemesine vcnflmektedir. nu sınıfa suçlunun ağ7.ından sal-
vı evlerı köyl" ·1 k k E - 1 t · d b ı...ı· ·ı ·-· -Şefk u ı e ço ya ından temas eden ve onun ıstırabını dindiren ve yazarım. Günde birkaç saat veya zcum e 7.mır en ı uırı dıgıne go- yal:ır :ıkmıya baslamıştır!.. 

cvı a~ ocaklarıdır. Dispanser \'e köy tedavi cvlcnne kadar gelcmiycn ve Mı tün gece her nerede olursa olsun re evvelki gün de. ycılnız bir gfın için- Hakim: 
erınde tedavil · ·· k'" h d ·· h J k k' ila 
1 

. en mum un :ıstalara kendiicri t.ırafındaıı tatbiki kolay hcıfif bir ücretle çahşmağa amade _ e uç sar nş u v;ı ası cerey:ın ('t· - Ne o. :ığ?.ın mı sulandı? 
çar şışelerle dağıtılmaktadır. • ıyLm. Arzu edenlerin (Son Telgraf iş miş ve üçü de, cürmünıeşhucl mah- _ NP. y:ıp·ıyım bayım. rakı lakırıiı-

1 . Bundan dört beş sene evvel mckteblcrde yapılan trahom istatı'st k- ve halk sütunu) vasıtasiyle (Mes- kcmesine sevk olunmuştur. Du üç sım işit.iner, :ığıı:ım sulanıyor. 
erınde b'lh · ' 1 

' h l k k' · · · nisbctı ı assa şark ve cenubi An:ı:ioluda yüzde yirmi gibi pek acı bir rur) e ınüracaatlerini rica eder.im. s~r. ?şu va asından bılhassa bırın- - Allah ıslııh etsin. 
gün bue ~arşılanrruştır: Fenni \:e l~~iki veçhile çalışmalar neticesinde bu 13G -Fransızcaya tamamiyle vakıfım. cısı; ç~k.f'nteres:mrhr: . Bundan mnrn c;uçlunun evr:ıkı o-
rası eır::ısbet P~k ~~ ~ır ha~de ı~n~ırılmiştir. Bugün yeni körluk vakalnna Ayrıca orta mektep de~ecesinde oku- . Makımst Jl:ıyroş anında bır ş:ıl~ıs kunmuş ve şahidler dinlenmiştir. 

46 hg ek nadır gorulen bır hadıse olmuştur. Yalnız 1937 yılında 130 hiıı dum. Yaşım ıı:ı dir. Her hangi bir mü- zılzurna sarhoş olmıı-ş ve N:ıma7.aah Sarhoşluktan bir defa daha ımıhke
u hasta muayene olunmuş, 2 milyon 825 bin 514 hasta Hiıçlanmıs, (21199) <>sscsedc \'e yazıhanede ayda (20) li- karakoluna getirilmiştir. Henüz sar- mr>ve dü tüğü s.'lbıka fışinden anla
ını astanelerde yatırılllll§, (3823) hastaya da hastanelerde amelı;at yapll- raya biitün gün katibelik ve rnuhas~- hoşluğunu nmhaf:ı7.a c-den suçlu. ken- şılmıştır. VP. n"ticedP: bu sabıkanın 

Şlır. · jhe i~lerinde çalışabilirim. Kefillerim dısinin Nama?.ı.ıfıh bırakolıına ,geti- ,infa7. edılip "dılmedığınin sorulm:-

B 1 l
vardır. Arzu edenlerin Son Telgraf rildiğini anhıyınC'n i7.hnrı şfidüm:ıni- sına karar verilPrek durusma bu~ıı-- e e d i y e ya s a k 1 ar 1 ' i~ ve halk sütunu vasıtasiyle (Bayan de bulunmuş ve her daim bu k:ıra- ne talik edilmistir. 

_ • • • 1Mes'ude) ye müracaatlerini rica ede- -=--======= 

Bisiklet, mofosıkle-t -ve_e_I Açık muhabere * 
riın. 

Açık muhabere sütuııu: 

Mahkemeden 
Ayak kirası 
lstigen şahid 

Galatasaray 
Beşiktaş 
Maçı 

olmadığı konuşuluyor. Vaktile ken
disini döğmüş olaıı 1ıocasından ba1ı
scdcrken bazısı: elleri derd görme-

• sin.>, cFena mı etti? adam olduk"' 
der. Dayakla a.dam olmak kabil ol
-:aydı. yeı· yiiziindeki biitiin inadcı 
eşeklerin yedikleri dayakla hepsinin 
birden adam olmaları icabeder.di. 

Eskiden mckteblcrdc ders okutcm 
hocaların elinde birer sona bulunm·dtt 
Onlar 1mnıınla çalı .. muıanlarrn sırtı
na. ensesine. tabanlar.mm altına. a-
1 uçların11ı icine t•e 1ıatta ra.c;tqele 1;c
rine vururlardı da ('OCiıklar da fater 
istPmez çalmrlardı. O zaman bu fa
lnkııcılar ellerinde Td sop'Lyı göstere

rc1c 

- Keramrt bm da. derlerdi. Ade
ta lıocanm sopaııı 1ıokka1rnzın sopası 
gibi marifetli bir şı'ydi. Şimdi l1ıt 
ekseriya 1:ızılctk aqacındmı krsileıı 
değnekler kalmadı. Yerini iğneli kP
linıclere terkeden dauak; artık ta
mamen tarihe 1.:arısmıstır uc yerin
de bir nasihat: da1ıa olmaz~a biraz 
daha ağır söıılhıerek manet•i bir d1'1-

ı 1.1ak: bir ameli tokat tan elbette ki, 

daha iyidir! .. 
Ha" Fl'o~oTu 

Mahkemede 
Sakız çiğneyen 

Kadın! arabalı satıcılara 
aid hükümler 

Bayan S. A. - Namınıza gelmiş 

mektuplar emrinize amade bulun
maktadır. Her aksam, saat 18-19 3.

rasmda matbaamıza gelerek iş ve 
halk sütunu memurumuzu görmeni-

Ayşk kiramı almadan ,a. Tayyare kup~sın•n finah i 14 senelik bir sakız müb· 
hidlik yapmam diyen ka· bu Pazar gUnU yapdacakJ telası Bayanın cöz'eri 

Sı zi veya mektubunuzu aldırmamzı ri- dın para cezasından Hasılatı tamamen, Tayyare cemi- Sulh ceza mahkeO'lesinde bir haka-
zor kurtuldu ı. yeti stanbul şubesine ait olmak üze- ıet davasının duruşması sırasında e g r Üs e °'er esnasınd l'' d ca ederiz. 

• J 1 Ve YO tQr Q Ba'-· Remzi Bozkuş - Yaptıg"iımı• 
d kk 

J .. Sulh ceza asliye mahkemesinde, 

l at olunacak hususlar ış sa~hc~e .~arilere b~~ hizm~ttir. Te- Ali reis mahallesinde Arzu, Osman, 

re tertip edilmiş olan Tayyare Ku- şahid olarak celbedılen Şahınde is
pası maçının bu pazar günü ~at l4 minde bir bayan mahkC'me huzuru-

na alındı. vc>ccu unuze teşekkur edcnz. E b kt T ı · t d da e Ga lata 

Ue 
• esaslar •111no1111uıııu111u11omı1111111111111ıu11111:•111mmıHrıılllltlllllltttt 'mine \ ' C t\hmet aralarında \"\lkU- 1 UÇU • a R :Slm 5 a ın \' < • 

Yen l 'saray - Beşiktaş takımları aras.;ndn Şahidin hüviyC'ti tesbit edılirken. 
T.- kk bulan bir h~knret da\•asının duruş- yapılması takarrür etmiştir. nğzını sağa, sola Çevirdiği \'e sorıı-

l3e},,..;ı· ---- .1. ur USU ması sırasında şah.illerin istimaıııa lan SttalJeı·e kesı'k kesik \'Crdifii cc-
'-'\llYece h • Fintlar: Baikon c:h lira, tribii•1 :. 

l>ıhncı ayvan ınezarlığı ya- chayvan sağlık nizamnamesi-. nin hu G l başlanmıştı. ''·"blardan DU ba ·anın ab117Jnda bir 
ı Ya kadar l .. 1 • • JJ b d d h · b' k d c50ı ,,e duhuli'-·e c:25• kuru>:tur. .. Unda ıayvan o.üleri hak- kümlerinc gorc muamele olunacak- enç erının -ı.ası C a ın a i lıyar ır ·a ın ~a- J "' ...J aşağ d ~ * madde dolaştığı anlaşlııyoıuu. 
tekct d' n a gösterildiği veçhile ha· tır. hit olorak salona alındı. Şahit dog-ru s k · 

h c ilecektir· M, • Tay,•are kupası mac.brı tertip he- - Bayan, nedir o.. a ·ız mı çı~nı-
o" • Çalışılan yerin her tarafında, va- uayenesı hakimin karşısına gitti ve durdu: J 

"l UYük \'e küçük h t" l" h J yetinden: yorsun? 
0 illerini h er ur u ayvan ı pıcıların ve satıcıların üstlerinde vr? - Anlat bakalım bu iş nasıl olmuş? Şahid Ba •an kendine geldi H:?!d-
"''-· • er nerede olur a l Türkkuşuna yazılan • talebelerin Türk Ha\•o Kurumu menfaatine 
l"U\hı bırak 5 0 sun a- başlarında ve ellerinde, yapılan v~ ş h h' d' p t ·b· katen ağzında sakız bulunduğu l{Ö· lere atın ınak, umuma mahsus '-'er- muayeneleri bu hafta ikmal edıle- a it ıç cevap verme ı. u gı ı tertip edilen Tayyare Kupası maçhı-

ak J satılan şeylerde ve bunlara mahsus d d rüldü. Bayan kızordı ve ağzından 
.A ı.ır v ~eya gömmek vasaktır. k 1 1 cektir. Binaenaleyh şimdiye kadar ur u. rının finali 30/1/938 pazar günü sont 
~ e _ J ap arda ku !anılan her türlü alet- sakızı çıkararak mendiline sardı. 

S&h•bı . agı} hayvanlanrun ölüleri 
1 

d 
1 

d h 
1 

muayenesini yaptırmıyan \'eya nok- -Anlatsana!? 14 buçukta Taksim stadyomunda 
• erı ta r er e ve vasıta ar a ası ı her yer- Hakim sordu: 

rne\Jdan r.a ınaan (tefessühlerine d san yapanların bu cumartesi guııü - Benim ayağımm kirası verilmez- Galatasarar - Besiktas takımları a-
J ver lın e ve her şeyde temizlik ve alışve- 1 13 18 · ~ ~ _ Mahkeme\.•e, ah-ıııında sakızla mı 

de, lıa'-" • 1 eden) şehir haricin- saa ten e \'e pazar günü saot sc şahitlik va.omam!. rasmda O'-'nanacaktır. Maçtan sonra s 
J va la rişin her kısmında doğruluk şarttır J J • ? 

tılzııı a n r tarafından eşilip çıka- 10 d an 18 e kadar Tayyare cemiyeti- _Ya, demek sen para ile şahitlik şampiyon takıma merasimle şampi- gelinır · 
llunı~rı:akg d surette gömülecektir. sa~t~/artlara aykırı düşen şeyler ya- nin ca;alo~lundaki merkezine müra- yapıyorsun? yonluk kupası \'e turnuvaya iştirnk • - - Bendeniz, i4 senedir, hcı· daki-
sanıar ' 1 a maddelerini \•eya in- caat e ere· muayenelerini ikma let- -Hayır oğlum, ben bu işte şahit ~den di~cr klüplere d: hatı~a olm~k ka sakız çiğnerim ... Onsuz, bir dnki-
iı1san ~ mahsus eşyayı nakle veva Yenilecek ve içilecek şeyleri ya. mclcri icap etmektedir. olarak beş defa geldim. Şahit dediğin uz~re b~re: ~upa he~ıye edılccektı:.· kabile hiç bir yerde duram.ım ... lti-
götiirü.tşıınıya mahsus vasıtalarİa panlarla satanlar, mücsseselerind~ Bu pa7.nr akşamma kadar muaye- !b· d f l" Ş h"tr~· . k' Kluplerımızın merasımde bulunma"' yad saikasilc unutmu~um, kusura 

le . ıneleri yasaktır. gerek bu maddPlcrin hazırlanmasın ııcsıni tamnmıylc ikmal ettirmiyeu ır e a ge ır. a ı ıgmı yapar, çe ı- -.,·e hediyelerini almak üzeı-e bir!!r bakmavmız! 
lrıes~ı, köpek gibi hayvanlarla kü- ela ve yapılmasında ve gerek bunla- gençler. TÜl'kkuşuna kabul cdilmiye- lir gider. Ne bu benim taksiratım, has- miimessil göndermeleri rica olunur. - M~hkemeyc saygı böyle mi olu!' 
eturu~~anlarının ölüleri, tefessüh ra aid kaplarla işçilerin ve müşteri- cekleı·dır. tayım ... Görmüyor musun?! ............ ıı"""'"""""""' ıuıuuıııuu .. ııııııı11111uınıııuıııııııı - Hiç geldiğim yerler değil. dal-
sust ~e ~en sahibleri tarafından hu- lerin tcmizlenmelerinde şehir suyu Kayd ı inin en mühim bir safhası - Hele sen bir defa şahitliğini yap lısın, şu ayak kirasını bırak ta üste- dırmışım .. 
Çıkar.ıı r rde (hayvanlar tarafından kullanmaları şarttır. Bu suyun bu- olan sıhhi muayenenin ve dı!lcr for- bakalım? lik para cezası verme! _ E\"\·elce verdiğin ce\•abları sa-

ınıyacak ve k k ~ 
Cck '"eçhile .. .. o u neşretmiye- lunmadığı mmtakalarda vasıfları s~h- malitelNin ikmalındcn sonra hemen Saf ve cahil şahit, hadiseyi anlat- - Geçen defa neye gelmedin? kız gibi çiğnıyordun. Şimdi anlat ba-
geçecek t ) .g~ınulccek veyahud ilk hiye heyetince tesbit edilmiş temiz nazari derslere mübaşeret ol~nacak- tı, ve sonra: -Görmüyor musun ,hastayım iş- kalım? 
ecUlecekti~ızlık arabalarına teslim sular kullanılacaktır. Pis veya şüp- tır. -Keyfin geldi mi? Söyle bakalım te!.. Şahid, eskisinden daha dürüst o-
aulnşık hast heli su kullanılması yasaktır. İs}[ıhı Şıhrımizde, bu devrede, yeniden benim ayak kiramı kim verecek? Para cezasının affına karar \•eril- larak hadiseyi anlatb. Duruşmn da 

§Upbelf olarak a~~~lar neticesinde \'e mümkün olmıyan kuyu \'e saire gibi ders görecek havacılığa he\'esli genç- Diye bir de herze yumurtladı... miş ve ihtiyar kadın hiç ağzını açma- başka şahidlerin celbi.için başka bil' 
........_ 

0 en hnyvanlar için, su tesisatı kapatılacaktır. !erimizin miktarı 500 den fazladır. -Kadın, sen bu duruşmaya ihzar- dan çekilip gitmiştir. ~ne bırakıldı .. 
:F' -

akat cesaret d . 
Vakit 1·ı 1 

c emedı. 
er cm· t' Döndük.. ış ı. 

Beni aldı"i 
3andald"n .gı kayalıkların önünde 

.. ınd· . 
Ç?k sığ olduğ ıreccktı. Fakat sahil 
bır hayli ın Ulldan sandal karaya 
Çevik bir h~safede saplandı kaldı, o 
~alıştı amma eketıe atladı. Çekmeğe 
u bile .. 'l'er'. ~dal kıpırdamıyor
- Şİllıdi b ıçınde kabnıştı: 
Bunu bililt~n nasıı ineceğim?. 

gayret ets ızam sormuştum. Biraz 
hyabiJirdi~ın bu nıesafeyi pekala at
kucağına 

1
· Maksadım, onun beni 

Si · a arak nı teınin sandaldan indirme-
"' C1.mekt' UQı::ı .. .. ı. 

" onund 
- Müsaad e, mahcub bir eda ile: 

tna nlarak . ed~der.seniz, sizi kucağı
seniz tckra ı~ ıreyım; eğer istemez-
oracıa r ıskeleye kadar d.. l" 

n çıkınıı. one ım, 

- Oo, deditn . k 
tlın. Gö,.;~ıh .. ıs eleye nasıl döne-
b· •u uruz B' 
ır kaya par · ır ayağını küçük 

kuv\'etli kol ~:sına dayadı. Ve iki 
nun kucag" ında~di sandaldan çekti, o-
rlrn· ~ ıın a· k ın altından d'W • ır olu dizle-
&artnıştı b ' ıger kolu belimden 

cnı.. _ 

r----__,,----------------- Y A Z A N ~ 

' 

NUSRET SAFA COŞKUN 1 

Bu lüzumundan fazln uzayan hi
kayeye bir son vermek için geç kal
dığımı bahane ettim. Fakat umdu -
ğum gibi çıkmadı. Sandaldan indik
te nsonra da devam etmemi istiyor
du, mevzuu değiştirmek istedim: 

--------EDE B t ROMA N:27--------1 

- Şimdi bunları b.rnkalım Selirn 
Bey, biraz kendimizden, aşkımızdan 
bahsedelim. 

- Demindenberi kendimiT.den bah 
Sahile atladığı zaman ben yalancı 

bir korku ile kısık sayhalar çıkarı
yor, kıvranıyordum. 

Süheyla hanım!. 
- Ancak on dakika .. 
- Dediğiniz olsun!. 
Kumların üzerinde olurduk. A -

yaklarımızı denize doğru uzatmış
tık . • . 

Denizle alakamız kesildiği halde o 
beni bırakmamıştı. Ben de yere in
mek için hiç bir harekette bulunma
dım. Bir müddet küçük dalgacıklarm a

.. Hala kolları arasındaydım. Beni yaklanmızın hemen ucundaki çakıl
yuksekte tutuyordu. Benim sırtım lnra çarptıklan zaman çıkardığı ses
ayn dönük, onun yüzü ışığın tam kar- leri, büyük gazinodan taşan kahka
şısındaydı. Yüzünü aydınlatan ve haları, ca~ dinledik. 
benim saçlarımın gölgesiyle kıpır- Sonra ikimizde ayni zamanda bir 
dıyan ışıklar altında gözlerinin par- rüyadan uyanır gibi silkindik. Biri-

sııu, yarım kalmadı ını?. 

- Ne kndar mütecessissiniz!. .. 
- Tabii bir tecessüs .. Çünkü an-

latılmağa başl:tnılan bir şey yarım 
kalınca meraka düşer insan ... 

Bir kaç kere ısrarla sormuştu: 
- Süheyla hanım, şimdiye kadar 

niçin evlenmediniz, sizin gibi güzel. 
cazib ve bir çok meziyetleri olan bir 
genç kızın e\'lenmemiş olması, da
ha doğrusu rahat bll'akılması biraz 
tuhaf geliyor bana .. Sonra hayatını
za hiç bir erkek girmedi mi? .. 

ladığını görüyordum. birimizin yüzüne baktık. Kayıkta niçin evlenmediğimi izah 
eden bir hikayeye başlamıştım. O 
kadar şaşırtıcı sualler soruyoıdu ki. 

- Neyi bekliyorsunuz?. bunlara ce\•ab verirken bir e\'\'elki 

Bir müddet böyle kaldık. - Bekliyorum! dedi. 
Sonra aklı başına gelmiş gibi be- Sordum: 

ni yere bıraktı: 

- Biraz da burada oturalım mı - Kayıkta anlattıklarınızın arka- yalanı unutuyor, çok defa tenakuza 

düşüyor bunu duzelterim derken bir setmiyor muyuz zaten?.. . . . _ 
ikinci p~t kırmama nn kalıyordu. Ya- - Kendimizden bahsettığımız dol{-

lan söylemek dcğıl, töylenilen yala- ru, fakat... 
ıu akılda tutabilmek mu\'affakiyet- - Hakkınız var, kendimizden ve 

ı d w asktnn çok konuştuk. Fakat. aşkım_ız-tir, der er, ogru... • b 
Ona garib tabiatlı, kendisi gibi in- dan bahsetmedik .. Hele sız enıın 

sanlardan kaçan, çok ciddi bir terbi- hakkımda verdiğiniz hükümleri hiç 

ye almış genç kız olarak anlattım, söylemediniz. 
b . _ Sizin hakkınızda verilecek hrr 

kendimi ... Şimdiye kadar çıkan ır 

Çok talihleri reddettiğimi, beni isti- hüküm yanlıştır. 
. - Yaaa- demek beni o kadar an-

yenlerin hfü:nüniyetlerinden emın 
olmadıg-ımı, kiminin servetim, kimi- la .lmnz buluyorsunuz? 

• :.._Memnun olmuyor musunuz bu-
nin güzelliğim icin beni istcdiklerı-
ni ruban anlac:acagım hiç bir erke
ğe' rastgelmcdiğimi, ilk defa kı'mdisi
ni bütün erkeklErden ayrılan taraf
l::ın olduğundan beğendiğimi ve yak
laştığımı siiyledim. 

na! .. 
Başını salladı: 
- Kat'iyyen •. 
- Niçin?. 

(Devamı ı•ar) 
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iki devlet donanması arasın
da ki fark göze çarpıyor! 
Japonlar her şeyde gizli çallştıklarını meydana 
vurmak istememelerine rağmen bf rden bire 
ortaya 46,000 tonluk bir zırhlı çıkarıverdiler 

lAlmanyada ziraat 
Bu sene 20,000000 
işçiye ihtiyaç varı. 
Bertin 26 -- Almanyada ziraat iş

leri yeniden bir çok gayret ve faali
yete ihtiyaç gösterecek bir halde bu
lunmaktadır. Bunun için Almanya
nın 600,000 ziraat amelesine ihtiyacı 
vardır. Bu amelenin çoğu İtalyadan 
getirtilecek tir. 

Bundan başka ziraat amelesi ııe -
tirtmek için Macaristanla Yug~slav
ya ve Çekoslovakya hükumetlerile 
de müzakerelere girişilmiştir. Avus
turya ve Holandadan da amele ııe

tirtilecektir. Bu sayılan memleket
lerin her birinden 10,000 kişi getiri
lirse istenen mikdar tamam olacak
t?r. 

EŞYALARDAN FANTEZİLER : 

Yazan: Fli.E 

--· Siz guzdsınız. İnanın bana. se
siniz, gözlerıniz ve bacaklarınız ha
rikulade. 

- Yok canım?. 
- Evet gü1elliğinizin farkında ol-

madığınızı da bilıyorum. 
- Ben kendimi bilırim. 
- İnsan en az kendini tanır. 

BİR BOYUN 
ATKISININ 
İFŞAATI 

., rnı::;ıniz? 
Her edebiyat meraklısı genç kıZ 

1 gibi yumuşak elleri!c çantasından 
ince bir uçla yazılmış kiığıdlarını çı
kardı ve başladı okumıya. 

Uzak Şarkta harh 

başlad>ktan berl 

Amerikanın, İn -

gilterenin ve J a-

ponyanın deniz 

kuvvetlerini mu -
kayese yollu şim

diye kadar bir 

çok malumat neş
redildi. Vakit va

kit cSon Telgl"af> 

Avrupa matbua -
tının Yerdiği ye -
ni melıl.matı oku

yucularına arzet -

mckte gecikme -
mişti. Fakat gün 
geçmiyor ki bi.ı-

Yalnız bu kadar değil: Yeni verilen Fakat diğer bir nokta daha var
ma!Umata göre Amerikalılar her bi- dır ki o da bu amelP.ye verılecek üo.· 
ri 52.000 tonluk ztrhlılar da yapacak- ret meselesidir. Çünkü böyle muh
lardır. Hem de gP.çen gün cSon Tel· telıf memleketlerrlen ıtP.lecek olan 
graf, ın bu sütunlarında yazıldığı ziraat amelesi alacakları paralan 
üzere bu cesim zırhlıların topları mevsim sonunda mPmle~ellHıne 

406 milimetrelik olacaktır. Halbuki götüreceklerdir. O zaman bunl&ra 

- Ben kendtmı herhsten iyi bili· 
rim 

- Yok canım? 

* - İşittim ki, siz kadınla böv le ko. 
nuşuyormuşsunuz. 

Yalan! 
- Belki... 

Sesini dinledim yazısını değil. Yazı• 

dan bir kelime sorsanız bilmem. Am• 
ma bunu dikkatsizliğime vermeyin. 
Güzel ses ve güzel yazı. Onları din
liyen kulaklar ayrıdır. 

* - Siz güzelsiniz. 
O kadar çok tekrarladığım bu il

, tifattan sinirlenmiş gibi görünüyor. 
Ve: 1 

- Benim yaşımdakiler sizin gibi 
koııuşmııyorlar, diyor. mütPhassısların dPdiğine göre şimdi· (De''""'\ 7 Jtı:/ &agftıcla) Sıır:' blr yazırnı okursam dinler 

ye kadar en kuvvetli zırhlıların top~ !=-'================== - Ya~ fırkı. Divonım. Yaş ve ne
sıl farklarını anlatıyorum. Ve bili
yorum ki onun va ıııdakiler hakika· 
ten bövl<> konuşmn. Yirmi yas bo· 
yun bük m<'z. bilek bü kPr. Çakarız. 

ük deniz devlet
lerinin mevcud 
kuvvetlerine da-

Arnerıka rı ın 31 5 0 0 ton lu k 
Maryı end z ı r nıı s ı 

ları 356 milimetreyi geçmemiştir. 

Demek ki Anııırikalılar artık bun -
dan sonra programlarını vaktinde 

tatbik edec<'kler ve para sarfından 

çekinmiyeceklerdir. Japonyaya ge
lince: suyun yüzündeki zırhlıları ve 
daha bir çok muhtelif harb gemile· 

rini saklamağa imkan yoktur. Japon
ların denizcilik faaliyeti son derece 
g'7' · bir surette ve son derece hara

retle devam etmekte olduğuna şüp
he edılmemektedir. Acaba Japonla-

rın gizli bir surette devam eden in· 
şaatı ne derecededir? Japon amiral

i 
leri bir zaman Japonyanın 35,000 tan-

ir yeni bir rakam neşredilmemiş ol- ı tikten çıkarılan bu rakamlar parın.
sun. Bilhassa şu yeni 1938 senesi de- ;menlo azasına gösterılmektedir Ye
nizcilik aleminde büyük bir faaliyet :nı senenin deniz programını tatbik dan fazla zırhlı yaptırıp yaptırmıya
senesi olacağı cihetle silahlanma ya- : içın parlamentodan bir çok paralar caklarını o kadar gizli tutmağa mu
rışında her gün yeni bir safhg göze alınacağı cıhetle meb'uslara, f.yan vaffak olmuşlardır ki hiç kimseye 
çarpmaktadır. ôz:ısına vaziyPt hakkında kanaat ver- renk vermeden inşaata devam edil-

Bugünlerde Amerika donanması rr.ek için bu mukayeseler yürütül • miş ve bir gün anlasılmıştır ki Ja-
gene kendisinden çok b:ıhsettiriy~r .. m~ktedir. ponların en a ağı 46 000 tonluk zırh-
Bu sütunlarda şimdiye kadar veri • ; Bu münasebetle Amerikalı amiral ı .. ş . ' . 
len malUmaltan anlaşılmıştır ki A- lı.ahy şu beyanatda bulunmuştur: tılar d~.v:ıcude getırmektc gecıkme-
merikalılar her vakit pek geniş ve j -· Millei.IN arası vaziyeti o kadar ·mışler ır .. 
zengin programlar yaparak donan - ıvnh•m bır safha arzediyor ki Ame- .Son Telgraf• bu bahse gene -dö-
malarını gitgide kuvvetlendirmek 1 r·ka krndı müdafaası için Jıizım olan necektir .. 
istemişlerse de inşaat işlerinde doi- !vnsılaları son derece mükemmel bir 
ma geç kalmışlardır. Halbuki İngil- hale grtırmeğe mecbur bulunmakta- Alman Mareşahnın 
tere inşaatta geri kalmadığı gibi bu- dır Bızim kruvazörlerimiz on heş &nneSİ 
gün her ikisinin de rakibi olan Ja - seneden fazladır hizmette bulunu
ponya ise inşaat programlar nı ge- yorlar Hele bunlardan 5 tanesı var
cikdirmeden tamamJamağa çalış - dır ki yeni irahata göre hiç bir tadi-
maktadır. liit da görmemışlerdir • 

Fakat Amerikalılar için şu Uzak 1 Bundan Amerika donanmasının 
Şark muharebesi büyük bir tesir bü,hütün zayıf olduğu manasın ı ç ı 

yapmıştır. Amerikalılar şimdi yeni karacak kadar ileri gitmejle mahal 
başlıyan bir faaliyet içindedirler. yoktur Anrak bütün bu neşriyat. 

İşte Vaşingtonda neşredilen resmi söylenen sözler Amerikalıların hir 
bir istatistikten anlaşıldığına göre gün Uzak Şark işlerinde istedikler i 

Berlin - Alman Harbiye Nazın 
v" başkumandanı Mareşal Blomberg 

geçPn gün ikinci defa olarak evlen

miş! i Aradan dört beş gün geçtik • 

ten •onra Mareşalin annesi doksan 
yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 

Verilen malumata göre Mareşal alt

mış dcıkuz yaşındadır. Aldığı kız yir-

Amerika ile Japonyanın karşılıklı gibi söz geçiremediklerin i Japon do- mi altı yaşındadır. Mareşal , yeni eşi 
vaziyeti şöyledir: nanması karşısında kendi deniz kuv· 

Teşrinisani 937 de Japonyanın 213 vetlerinin gene kendiler ince lüzum 
ile birlikte bal ayını geçirmek üze

re Layepziğe gitmişti. İhtiyar anne-
muhtelif harb gemisi vardı. Bu !'(e- görüldüğü derecede olmadığını gös- sinin ölüm haberini orada almıştır. 
milerln hepsi de emre hazır bir 1. 1- termektedir. 
de bekliyor, harekete geçmek için İşte Amerika paı·lamo.ntosu bunun 
her şeye malilı: bulunuyordu. Ame- üzerinedir ki şimdi her biri 50.000 
rikanın buna mukabil harb gemile· tonluk olmak üzere üç cesim zırhlı 
ti mikdarı 199 dan ibaretti. Amerika yaptırmak için lazım olan tahsisatı 
bahriye nezaretinin yaptığı istatJs• kabul edecektir. 

~~~---.,---~.......,,---·---~ 

/ 
l 

Dünyanın ihracat 
memleketleri 

Londra - Milletler arası ticaretine 

aid yapılan bir istatistikten anlaşıl-

<lığına göre Kanada dünyada ih ra -
cat memleketi olarak dördüncü gel

mektedir. Kanada'nın en mühim ih

racatı 937 de, demir müstesna ola
rak, diğer madenler olmuştur. Kana

dada altın da \ıkarılmaktadır . Dün· 
yanın en mühim ihracat yapan mem
leketleri sırasile şunlardır 

Jeponıerın 32,700 to nluk Nage to zırhlısı 
Amerıka, İngiltere, Almany"· Ka 

nada ve FransLJ. 

12 Ağustos 
cNesteren• lerin evi öyle hoşuma gitti ki.. Yeni 

Mahallenin en güzel yeri. Gündüzü gecesinden, ge
cesi gündüzünden daha gönül alıc ı. Hele, sabah; bin 
bir kuş cıvıltısı, deniz, güneş, hava, sv, manzara; bir 
düziye uzanan yeşil dağlar biribirinden ne kadar 
hoş? .. 

İnsan rahat uyuyor, rahat uyanıyor. Ne gecelerin
de kabus gibi beyni saran ağırlık, ne sabahlarında 

vücudu bir yığın demir külçesine çeviren hantallık 
\.'ar!. 

Enfes, sakin, münzevi, tertemiz bir hava ve ha
vat. Rüz~ar Boğazdan içeriye püfür püfür esiyor; 
)·ıne o t~mizlıkle ciğerlere iniyor. · 

Burada bir ay otursam ve besiye konsam mu
hakkak ki, Vecdet'in dediği: Sanem yapılı, tulu 
r<•nkli, ay gözlü, gurub bakışlı dilber olurum. 

Bu sabah Nesteren ile beraber erkenden kalk
tık, dC'niz kıyısına indik. Kumsalda çakıllarla oyna
dık. Sonra, sandala bindik, kendimizi suların cere
yanına kaptırdık, cYeniköy> e kadar fadik. Herkes, 
sandal safasını akşam sever, cNesteren• de sabah
ları denizde dolaşmaktan hoşlanıyor. Hem bunıı 
spor sayıyor. Hiç de fena değil. Küreklere bir asıldı 
mı fotayı tığ gibi dalgalar arasında kaydırıyor. Keş
ki! ben de öyle olabilsem. 

Yeniköy'de deniz hamamına girdik. Açıkta yüz
menin imkanı yok. Sahildeki bütün erkeklerin göz
ll!ri bizde. 

\Ps:m~Jıtk~Bnı 
No:27 1 

Amma, doğrsunu söylemeli. Nesteren de çok 
güzel. Birdenbire gözü alabilecek ve sevılecek ka
dar cazib! Şirin, şuh, mütebessim. 

Fakat, şu erkeklerin de hani ya, bir kadını gö
rür görmez yılışmaları yok mu?. Buna, dehşetli içer· 
liyorum. Hoşlarına giden bir kadın gördüler mi, 
sanki, kırk yıllık tanıdıkları imiş gibi hemen yaltak
lanmıya, sokulmıya bakarlar. Ben, böylelerine hiç 
)·ı.iz vermem. 

Burada da hamama girip soyununcaya kadar 
belki, beş altı tane erkeğin yılışmasile karşılaştık. 

Hele, bir tanesi de soğuklukta şaheserdi. Biz, kayık
tan çıkarken iskelenin yanında duruyordu. Bizi gö
rünce tuhaflaştı. Biçimsizliğine bakmadan gururlu 
bir eda ile gözlüğünü düzeltti, gözümüzün içine bak
tı. Sanki, kendisine: 

- Ooo .. Bizi mi bekliyordunuz? Buyurun gide
lim .. • 

Filist in hududlarında 
yeni tedbirler alındı. 

* ·- --

lngilizler Filisfini taksim 
Buraya kat12r n"' anladınız? II!~ 

değil mi? Ben de h<·niız hir şe;.· söv· 
lemiş değilim. Yalnız belki crlcbivat 
·meraklısı bir genç kızln kor.u~ti.lğ'U· 

mun farkınd3'1nız. Bu: kısa, •iiyle 
küçük bir perdelik facia. Acemi ol
duklaııı için aktörleri ;;ülünç olmak
tan kurtulamıyan tıü•af bir facia. 

projesinden vazgeçerek 
başka çareler arayacak. 1 Cesaret hazan o karlar mıymıntı· 

lıaşır ki ve tccrube hazan o kadar 

M avereylerdün rnuhat k 
M ajor Glub 

1

. Filistinde vakit vakit müsademe • 
!er eksik olmamakta. bombalar pat
lamaktadır Filistin · Suriye hudu -
dunda bir çok tertibat alınarak çete· 
!erin Filistine girip çıkmam:ıları için 

jicabeden şeyler yapılmıştır. Fakat 

1 

Arabistan'ın tbnissuud idaresindeki 
kısmından F'ilistine hücumlar edil iip edilmiyeceği meselesinden bir 
zaman çok bahsedilmışti F'ilistinde 
geçen yaz vaziyet pek karışmış, Ya
hudiler Arablara, Arablar Yahudile· 

1 re karşı şiddetli mücadeleler eder · 
ken çöl tarafından da İbnissuud atlı· 
!arının Filistine yetişP.rek Arablıf(ı 

kuvvetlendireceği söylenmişti. 

Bugün göze görünen bir değişiklık 
(uevamr Y•dincl ragfada) 

1 

tnylaşıverir kı günlük bir gaze:c h.a
vadisi kadar açık vazılmış basıl bır 
kaç satıı ı. üstünd0n asırlar geçmiş 

de silınmi~. girift. c•l;i bir kitabe i· 
rniş gibi okuyuvı-rmı·k kolay olmaz. 

Ben de acemi hir <:air elinden cık· 
mış bowk bir mı•raa benziyen onu 
okumak külfeti ile ?i!mimi yorar • 
ken, edebiyat mc-raklı· ı genç kızın 
boynunda ipek kaşkol bana giiz cttı. 

Bu. yeşil üstür,e beyaz vr k:rmızı 
( ne~JQ"11 6 ne! $Ql//Qm!Z f ı ) 

YARIN : 

Hayal oldu o demler •• 
V o z a n : Murad Kayahın 

'='======-~=-='~~--~-===-

/' BU AKŞAM TÜRK s~~neJ:~· BÜYÜK GALA"\ 

MÜZiK FAKIR TALEBE 
RAKS 

AŞK 

NEŞ'E 

Şöhreti dünyayı aaran Millöcker'in ope reti (Fransızca) 

MARIKA RÔCK • CAROLA HÔH N, JOHANNES 

HEESTERS-IDA WÜST ilaveten: Ekler jurnal· Ayrı ca: 1 
konseri •• 

~~--===;ı;:.~. • Bu Akşam E S 1 R L E R 
O.,· ıPEK 

Sinemasında G E M 1 S 1 
Müdhiş bir korsanlık hayatına aid harikulade macera ve ser
güzeştleri tasvir eden Fransızca sözlü şaheser. 

O kyanosyada cehennem.,, Habeşlerin ihaneti ... 

Ba ş Rollerde : VARNER BAXTER ve 

.---------------------------.... ---------·-------------------------.... ilaveten FOKS JURNAL dUnya havadisleri 

Diyecekmişiz gibi smttı. Yah ut ta kendisinin 
bize sırıtmasıle koluna girip yürüyeceğimizi zannet
ti. Amma, aptal şey değil mi? 

Biz yürüdük. Bu, beyim de arkamıza takıldı . 

Kırıla kırıla yürüdü. Nestren bu hali görünce da
yanamadı, 

- Kah ... Kah .. . 
Güldü. Ben de güldüm. 
- Alık ... 
Diye söylendik; adımlarımıza biraz daha hız 

verdik, kolkola girdik. Hafif bir rüzgar esiyor, ha
zan eteklerimiz kalkıyor, havalanıyor; biçare de hay
ran hayran bizi seyre dalıyor, kah önümüze geçiyor, 
kah arkamızda kalıyordu. Suratındaki o manasız te
bessümler de bir türlü eksilmiyordu. 

Anlaşılan bir aralık dayanamadı da yanımıza 
sokuldu: 

- N" kadar güzelsiniz küçük hanımla r ? .. 

Ded:. Güıec~ktik. Kendimizi güç tuttuk. Sun'i
ieşttik. Kaşlarımızı çattık, cevab vermeden yürü· 
dük. O, hiç bir şey olmamış; sanki bu kaş çatmak, 

· usabile~mek, surat asmak kendisil!e değilmiş gibi 
aldırmadı; beş on adım sonra, tekraı· etti: 

- Küçük hanımlar, teşrif edecekleri yere ka· 
dar kendilerine refakat etmekliğir.ıe müsaade et• 
nıezler mi? .. 

Ne kaba, ne adi t~klif. Mahalle çocuğu gibi bit 
genç. İıısan daha ilk gördüğü iki kıza böyle hitab 
edebilmek için pek saygısız ve pek aşırı terbiyesiz 
olmalı . 

Bana kalsaydı bir kelime ile bile mukabele 
etmezdim. Fakat, Nestren birdenbire çok kızdı: 

- Ayıb değil mi size? .. 
Ded i. Biçare çapkın, galiba bu azarı iltifat tela!<• 

ki etmiş olmalı ki, kızaracağı yerde büsbütün sırıttı, 
biraz daha yanımıza sokuldu: 

- Hanımefendiınize , refakııt etmeyi bendeniz 
ır~ref addederim ... 

Diye Babıali ağziyle bir sarkıntılık daha yaptı· 
Nı?stl"en, daha çok kızdı. Rengi mosmor oldu. Ben ae 
hiddetlendim. 

- Rica ederim, bizi bırakınız... Sizin için her 
halde iyi olmaz .. . 

Dedim. O, buna da güldü. gözlüğünü iki parrrıa• 
ğmın uciyle kanburunu cıkararak tekrar diizeıt ti ve 
söylendi: 

Devamı var) 
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Fransa Bizim Olacak! -
Beraat etti ! Fransayı kan seme boyamıya hazırlanan müthiş tertibatın 

elemanları birer birer yakalanıyor ! .. -
Kitap olduktan üç yıl sonra mah· 
kerneye verilen edebi eser •• 

Türk edebiyat 
ağartan bu 

tarihinin güz 
eseri mahkeme

den nasıl geçti? 

Yosmenı n e vuKOt• 
Mahmud Even 

YoemB hakkında beraat 
k rar1 veren 

eırıncı Ceza mahke m e si 
reısı Bay Sadettın 

MÜDDEİUMUMİNİN 
İDDİANAMESİ 

Bu gDnkD Fransanın; 
bir an evvel gizli teşki· 
Uilln kurmak istediği 
Fran·sanın 

Gizli depclarda sak
lanan silahlar ne za
man kullanılacaktı? .. 

igayesi ne 
:olacaktı? 

- Roselli biraderleri öldürmek gi- sonradan ele geçirilmiş olan mcv
bi. Fakat daha başka bir takım cina- kuflardaon mühim bir kısmı Roselli 
yetler vardır ki bunları da gizli teş- biraderler bhimü ile maznun bulu
kil5.ta mensub adamlar yapmış ol - nuyorlar. Gizli teşkilat meselesinin 
maları ihtimali üzerinde tahkikata bu kadar büyümesi ve tahkikatın u
devam edilmektedir. zaması, meseleye verilen ehemmiyet 

Gizli teşkilata mensub olanlard::ın ten ileri gelmiştir. Bun<lan evvelki 
kabinede bir kısım naıJrlar bu meşimdiyc kadar yakalananların maz-
selcnin biran evvel kapatılması fiknun oldukları cürümler ele başka 

başkadır. Mesela ilk tevkif edilenler rinde bulunmuşlnrdıır. Fbakat koa zş.a~ 
. mı:ınki sosyalist mızır ar una r ı. 

gizli. sil~h sakl~ınakl_a, _sonra_ ~evl.~tın _ Hayır, demişlerdir, tahkikat 
emnıyetı aleyhıne gızlı teşkılat } ~p- ilerlemeli, her şey ortaya çıkmalı!. 
makla mnı.nun oldukları halde dı - Tahkikata nazaran gizli teşkilatı 
ğcr Etual muhallesinde bomba koy- yapanlardan ilk tevkif edilmiş olan
makla maznun olanlar gibi bir kı- lara nc·dcn böyle bir çok gizli siltıh
sım mevkuflar <la suikasd ve adam 
öldü rmckle itham ediliyorlar. Gene (Devamt 6 ncı !ayfada) 

Şimdi sahnede Ame- Bir pirznlaga 
- Kurban giden 

rikalı zengin var ! Yavru!.. ---------=------- '14 a yh k bir çocu§e hl\, .. 
kemikl ; p l rznla ver tl l r m i? 

Vaydman ihtiyar ve zengin Amerikalıyı otomu- 1ce~=:~:irN:~~:;:~~'.,~~;ıe neti· 
Namazgahta otlll'an şapkacı Ceb-

b•ı ıe bı·ndı·rmeye muvaffak olmuş bar, evine bir mıktnr pirzola nlmış, 
11 ~~ğ~~~zo~:;~i;~ız~:t;:~ı;~r~~~ ~:~ 

Vaydmanla otomibile binmenin manasını 

Ame,.ikalı sonradan anlıgan 
kurtuldu ~una 

• 
zengın ucuz 

seviniyor! 
'

- kat Cebbarın en dört nylık Erol a
dındııld küçük çocuğu bir aralık pir
zola kemiklerinden birini eline ge
çirmiş ve yalnınıya başlamıştır. 
Kemiğin bir parçası Erol'un bo11a

zına kaçmış ve çocuk acı acı ferya
la başlamıştır. 

Memleket hastanesine kaldırılan 

küçük çocuğa aıncliynt yapılmış, fn
kat ölmüştür. 

Erolun cesedine otopsi ameliyesi 
yapılacaktır. Namazgah karako~u bu 
hususta tahkikat icra etmcktedır. 

Fatih Ge nçler Bl•llAlnln 
veda töreni 

Ay başında Fatihte yeni açılac&k 
Halkcvinde çalışmalarına devanı ede
cek olan cFatih Gençler Birliği~ 28-
1-938 cumartesi \'C ertesi pazar' Paf 
günü akşamı br veda müsameresi ve

receklerdir. 
Bu müsamccrdc, Cemaleddin Ser

ver Galattısaraylı, Uyatro hakkında 
bir müsahabe yapacak, birliğin mu
siki kol utarafmdan verilecek ala -
turka bi rkonscri ıniitc:ıkib .Ayna
roz kadısı> ve Kovuk devrileli> ko · 
medilcrinden tablol:ır gösterilecek \'C 

1 rahmetli İbnırrcfik Afımcd Nurinin l c:Eski ;iclctlcr, komedisi oynanacak
tır. 



P - O N T F l- f'! P ~ f'!- 27 lktnclkAnun c-09 

A • 

1 HiKAYE 

Beraat etti Bir Boyun Atkısının İfşaatı 
------

(5 inci saı1f11aatt J~v11ml behimi hissiyatını tahrik maksadile ( 4 i'incll sayfadan ıieoarn' resine bablmaz. 

-----
tEskl bir ekşamcı n ın defterınaenı 

Osman Cemal Kovcıılı mlyctiıı umumt revişinde figüran o- yazılmış olan ve şehvet duygularını harflerle manalı bir: kelimeyi h0ce- Ben senin gözlerindeki IŞiğı kcn· 
11.11 .., • • J k d tarak bulunmak taJiisizliğine maruz istismar isteğini güden nhtaki kasd liyen acaib bir boyun atk ısı ıd ı. d ısine ı>hcınnıiyet vermedikleri için 
.lVIeger fÇJnae Q lnların bulun• bir kız hayatının anlatılışıdır. Eser- taşı~ıyan, ed~bi kıymetten ari eser- Kollarını bu sarışın şiirın boynu:ıa o~a karşı Jakayd knlan gençlerin 

d 
"' b de arzusu haricinde ve iztırar halin- lerdır! Etem Izzet'in Yosma kitabın· do la mış b ıı ipekli kumnş bir koza bö- gozlerinde görmedim. Bir gün Snrı

u gu ara anın şoförü de içer· de fuhşa sevkettirilen bir kızın ge- d~ ~~e böyle bir mahiyet ve maksad ceğinın başına yemin ederek benım- yerli bir delilrnnlı giizü şöyle ba:.ı
J k • 1 b 4 • ·ı d • . çirdiği hayat ve safahatı bütün bu ya- gorulmemektedir. le de dostluk ittifal:ı yaptı . Genç kı- j lırcasma süzüliir gibi oldu da cebin-
ue . lter g i i J l f l e ği/ m i lmlŞe • şayışın müncer olduğu nedamet ve Kudretli bir görüşle eserı tahlil 1 zı bırakarak ona sarıldım bovun at- jde bir sinema pnrası bile bulunmadı· 

-- - -·- _ bu yola düşenlerin bu yoldan kurtuı- ı eden ve Yosmanın hakiki damgast- kısı anlatıyor: ğı için hemen içi ya~la doldu ve ağ-
- Onları tanıyan genç hemen fı r- pwm lrnncH fazla ı slimli, hem araba- ma güçluklerine dahi maruz kaldığı nı alnına vuran müddeiumumi po- - Dostum! dıvor. BPnım ıns:rnl.ı r- ladı. 

ladı, arabaya yanaştı \'C onun ya - dakllcr ona boyuna: gösterilmekte ve böyle genç bir ka- lis hak~ındaki hakarc_t isnadıııı da dan dostum heme n hıç vo'< gıbıdı r. - Sahi derler ki onun için ağlı • 
ııaşmasilc birlikle arabadan bir kah- - Aldırm:ı, bas ga7.ı! dının cemiyetin hey'eti umumiye - reddedıym· ve Etem lzıel'in berac- Bana sahıb olan şu sarışın kız ılc bi- yanlar çokmuş? 
kaha, bir cwıltıdır koptu. İçerideki Kumandasını veriyrırla rdı. Bir a- sinde yalnız kalışı \'e kendisine ha· tini istiyordu. le öyle sıkı fıicı bir dostluğumuz yok. - Yal,ml kr>ndileri için ağladığı 
üç kadın inmediler, fakat Şadi ile ralık Trabya ile Yeniköy arasında bir kanların yalnız behimi bir insan hü- MÜDAFAA ! Anıma sana -gö1JerindC'ki mfınaya insan!arın mikdarı daha çoktur. 
Cemal inip berikilerin yanına geldi- kıvrıntıyı donrrken ön tar:ıftan acı viyeti gördükleri ve bu acıyı tadan Etem İzzet Benice'nin vekili bakarak- ac•dım. Btiti..ı' isted ik l ı ri - Öyle mi? Demek hassas lıir kız· 
ler. Haydi orada biı fasıl daha! bir çığlıkt ı r k<ıplu . Arka arabalar he- bir insanın duyguıarı canlandırıI- Mahmud Even müdafaa günü miid- ne ben ccvab vcrı>cegım. Bütün ih- cağız. 

Şoför şimdi boyuna korna çalıyor; mı>n is l()p eltıler. Bir de ne baksın- maktadır. Ayni zamanda böyle bir de iumuminin iddianamesi karşısın- ti •açlarını br-n taımin cd,.ceğım. D..:· - Yok canım. lfascas de~il talih-
kadınlar içeriden: . . tar öndeki k:ıdınlı araba denize uç- vaziyetin ne kadar elim ve müşkül da söylenecek söz olmadığını kavdet- di. ıc;i z. Kırk beş yaşını geçtiği halde hfı· 

-: Geç kaldık ayol, h~ydi~nıze! mamış mı? Artık avaz avaz haykır- bulunduğu ve bıı va7.iyetten kurlu- tikten sonra sözlerine şöyle dc\'am Ona innnıyorum. llırp:.ıanlmakla lfı kendi çıkardığı mecmuadaki ı<'· 
Dıye sızlanıyordu. İkışer uçer ra- m:ıl:ır. imdad istemeler... Juşun da büyük bir nimet olduğu da etti: onunla lalılerımiz müşterek Yulnız simlerinin altında cgenç şair• diye 

kı ve bira daha çekildikten sonra ka- - Yetışinız!. Ölüyoruz! .. İmdaacl! vuzuhla tesbit edilmektedir. Kitabın <- Kitabın edebi eser olduğımu şu farkl;ı ki. Hen trıpuklan Jıı1.J\sırı- yazılı. Kart bir şair ona cSen benınl 
rar verildi. Oradan iki otomobil da· fmd;ıad! .. Can kurtaran yok muu? umumi hey'eti, rucü. nedamet, is- 936 senesinde Maarif Vekaletinin l davım O yumusak çı>ıu sıle oynu • endişe muhalimsin .. dedi de o da o· 
ha bulunacak ve hep birlikte arka Sesleri ayuka çıkıyordu. Arka ara- yan duygularını ifade etmektedir. neşrettiği bibliyografi ile ve diger yor. na ilk kandıran erkek kendisi ol· 
arkaya gelin alayı gibi alayla gidi- badakiler ç<ıktan arabalarından in- Ve cemiyetin verdiği namus damga- antolojilerdeki fıkralarla isbat ettik. -· fnanma' diyllr Nr o, o kadar ıduğunu söyledi. Ve öteki odnda git
lecekti. Otomobıller kolay bulundu. mış!Pr; fakat bir şey yapamayıp bağ- sını taşımanın ne büyük bir mazha- Ehli vukuf raporları da eserin müs- lgr•nç ve tr~~ri.ıbesizdır, ne de sen o mcmeği evvelden kararlaştırdığı bir 
Fakat bu sefer de çal~ı ~ramlmı:va jrışarak aşağı yukan koşuşuyorlardı. riyet olduğunu göstermek itibarile tehccn değil, bilakis ahtaksızlığı ten- 1 kadar ıht ıy:ır Ne onun yaşmdakıler randevu için cunutma üçte. Amma 
başl~ıldı. Buradan şı~?ı üç araba I Durum çok acıklı, çok fecidi. Ara- de ahlaki bir ''asfı taşımaktadır. kid eden ve bu sure tle ahlaka hiz- 1 si)ylrdığı gıhi uslu, ne ele sen ona mutlaka gclınelisilb diyordu. 
çalgı ı~.c ~alkac:a~, Ferıdıycye kadar ba oldukca sığ bir yere düştüğü hal- Kitabın tetkikinden bu netice ha- met eden bir eser olduğunu göster- dil vf: el uzğatmış ıJk yaşlısın. Ne o - Bak! hele... i 

çala soylıye gıdılccek, hatta Hacı de fçerid<'kilPr halii kendilerini dı- sıl olmakla beraber keyfiyet muha- di. Zabıtaya hakaret meselesinde de l "de-hıy~tı Sf•nin bıldığın manada an- - Ya .. Dahası var. Çok öksürü1'-
0sman. bayırında ~ir mol~ veril.~p şarıva at:ım:ım ışlardı: yalnız sarhoş kcmPnin cereyan ve ve safahatı ve o kısım tamamen okununca hakare- ı ,, , rı.:> de edPbıv:tt SPnin hildığin gi- lü bir kitnbcı ona. ... 
oradakı kır kahvesınde sesı pek gu- şoför suyun içinde acemi acemi ça- suclu Etem İzzet'in kasdım tavzih e- tin varid olmadığı müddeiumuminin bıdir. - Ha onu biliyorum. 
zel ~l~n Nigara .b!r iki de hey hey ıbal:ımp duruynr ve boyuna haykın- de~ beyanı ile de tceyyüd etmektedir. de gayet yerinde izah ettği veçhıle Vı> şehvet hir ergC'nlık sıvılcesi ka- - Bir gün bir mürettibH 
çektmlcce~ .ve ışın sonuna sahaha yordu. Bir kaç dakıka sonra polisler, Diğer taraftan ehli vukuf raporları anlaşılıyor.> ldur bılc bırnızı değıldır. - Şu tokat yemiş hani! 
kadar Ferıdıycde devam oluncaktı. bckciler. daha biraz sonra da iskele- KARAR - S::ıçmalıyt')rsım! dedım. - Evet! Sen bunların hepsini bi-

bu eserin müstehcen ve hayasızca t 
Bu vakit çalgı nereden bulunurdu? !erden sandallar. kayıklar yE'tiştiler Bütün, yukarıdanberi kaydettıui- - nan bana dedi. Benim yeşilim liyorsun? 

bir maksadla yazılmış olmayıp ha- . . . . . ,, 
Nihayet garsonun birine yüklüce bir Bır balıkçı kayı"'ı tarafından ı'lk im t f l t d B s onun gö:zlt>rindeki yeşilin cınsinden _Eh ... "' yatta mevcud sahneleri bütün çıp- ız seyır Ye a sı a ıçın e ay a-
bahşiş :tdanmca o kostu. Büyükdere kurtarılan şoför oldu. Arkasından 

1 
ki • . 

1 
ld .. "b" t . t k dettin'in başkanlığında toplanan ldf·~il Denim boyam bir ressam pa- - O halde sana timsahlı bir kur-

çayırının arka taraflarında oturan bir küçük yalı sandalı kadının biri- t ~g~~ 0 

1~gu gı ı laskv.ır edmb~ . yo-IAsliye Birinci Ceza Mahkemesi de letındeki kadın· öz. katıı~sızdı:-. şun kalemile yazılmış bir yazısını 
.kıptilerclrn bir klarnetle bir çifte ni aldı Daha sonra bir başka büvük- un a 1 rea ızm mes e ı e e ısıne kararını tebliğ etti: 1 - Anlamıyorum dedim. okuyayım da dinle: 
nara bulup geldi. ce sanda) Şadi ile ()teki kadını· b·ın uygun bulunduğunu ve edebi bir B - Anlatayım dedi. Beni ilk boy-k t' 'hl" rğ· . b ' ld" k - eraet.. cAşk bir kaplumbağa gibi kabu -

Böyle ŞPylerden hiç de hoşlanmı- güçlük içinde arabadan çıkarıp rıh- ıyme ı 1 ıva et 1 ını 1 ırme te- Şimdi Yosma bir ke re de adaletin nuna doladığı r,ün biraz şişmanca ğuna büzüldüğü zaman bir arslan Y~ 
yan Turhanın şimdi 0 kadar canı sı· tıma'>getirdi. Şofor de, ötekıler de dir. imtihanından geçen ve ak alnı ile kalın cm5eli, güzel paltolu, elbisesi lesindeki sinektPn farksız olur. Aşk, 
kılıvordu ki şimdi oracık!a yeni ba- şimdi baygın bir halde idiler l''akat Kanunun tayın ettiği ve cezaya Türk MiJlet ve edebiyat tarihinin çok ütülü orta yası ıbir adam, tıpkı bir tahta kurusu kadar müz'iç oldu
rışmış olduğu arkadaşına Tarlabaşın· dışarıdakileri telaşlandıran asıl me- müstahak gördüğii müstehcen ve ha- ,huzuruna kat'iyyet kesbeden mah- senın gözlcnndeki manaya benzer ğu zaman muvaffak olur. Her an o-
d:ıki randr"·u evinde yapmış olduğu sele dclıkanlının birisinin h51fı mey- yasızca neşriyat mahza okuyucunun keme kararile çıkmış bulunuyor. bir bakışla baktı ona. Ve cgüzelsin!, n u didi klN, kanını emer ve insan 
nk5:ıli in bir eşini de hemen hem"n danda olmaması idı Gittikre lı:ava- dedi. vücudunda dilediği gibi dolaşır. l{o· 
hurann v:ıpmıya kalkışacak.~ı. Ne is~. rak suya gömülmüş araba şimdi ·ta- ş• d• h d • O da ona kC'ndi yasmdakilerin kusu pis bile olsa ..... 
otomohıllnP doldular ı:oforlere e- mam· ı - d k b l ım sa ne e merı böyle krınm:madıklanm rövled ı. Ya-• ~ 1 e JtOZ en ay o muştu - Güzel dedim çok orijinal bir bu· 
mirlPri vC'rniler: Fenerler yandı. denize dalan bir ., şına denk aradığım ima c:tltği halde luş. 

- Ç<-kin hak:tlım! ka,. baJıkrı h l r d 1 k ı talih onu hep yaşlı insanla rın bacak-'\' "' er :ıra 1 ara ı ar. lata- • Alt tarafı Şekispirdcn bir kaç sa· 
- 7..ırt. 7.art. zart! rlılar: Hikin 7.avallı nelık:ınlırlan bır a 1 zengın var larına <lolac:tıı-mış. Bc-lki de.- yaşlı b1r lır. 
Arka~ından çalgı ile bir ey gazi- iz bulamadılar. o gitmişti artık. gl- ınatbaacmın mirasına knnac:1k kim 

ler ... Bir dnkika sonra Büyükder.e deceği yerP. . bilir? Poliyi.ı s. Hamlete soruyor: 

ki1prüsü gf'çilincc arabalar Kircçbur· Ara~a s~ld:ın denize uçtuğu ?.a- (S (ncl ınyfadara t!eocm) gencin ve gerek şoförün yanında 0 _ - Peki! sövledıklc:-ine ne buyu- - Ne okuyorsunuz efendimiz? 

nıın:ı hüküldüler. Haydi içeriden ba- man bır mudd"t o dıı~~cık sıi!~ıkt;ın he suretilc ifadc>sini a ldırmağa teşeb- turan ve gene genç olan uşağın al· rultır? - Kelımeler, kelimeler, kelime· 
ğırtılar: y~~ y.atmış, bu sırada once şofor kC'n· büs etm 'ıştır. mış oldukları vaziyetten kuşkulan- - Bakma sen. O bir i ştiyakın ifa- ler .. . 

- Orad:ın gitme soför. Hacı Os . ti~c:ını denize fır.latmış: sonr:ı. öte Vaydman'ın adını artık Amerıka- mağa başlamıştır. Ihtiyara oylc ge- desidir. Aldırma. A!';kta nüfus tezke- 1'"İLE 
man ..ıan rrı'd"ceg"'nz Hacı Osmnndan• k ı d h 1 1 rı ............ ,,. •• , ............ , ... , .. ,., .. ,,"''."''"'''"'''''''''''''''''"'u .................. ,,,.,,,.,,,uuıuıuaı••n•ıuuııııwuu11uıuıııuııuıntts1• 

r u c ., ~- " • ' , ı f'r e ran :ıv ı P ıı::t t:ır. afla kalan da da duymıyan kalmadığı ıçin A - byordu ki uşak ile efendisi nrasında 
- Hacı Osman bozuk, yuvarhmır, /kanıyı 7.nrl:ıy p ı. dl ta 

1 

F ' ,. ı ..;en 1 Prnı suya ;ı • tnerika gazeteleri de Fransadaki talı- bir takım esrarengiz işaretler geçi- ra 
parçalanırız! hilmişlers<:' rle sol t.ar:ıfla ve Pn altta hikata dair okuvucularına malumat yordu!. 

- Ne olursa ol~n HaC'ıosmandan! •· ı h • 1 r ı k- J .. a :ın Vt" C'psınr Pn rt7. rı orkiitiik k b · t' · d k d A k · · }" .. · _ OJmaz vallahi billahi bf'va~:ı- P • • • : _ _ verme mec urıye mı uyma ta ır- rtı gezıntıye uzum gormıyen 
olnn C rnnl krnclısını hır iurlu kur- l:ır Vaydman'ı Amerikada meşhur ihtiyar Amerikalı otomobilin yolda 

sa 
( 5 inci sayfadan devam ) 

lan öteye beriye sakladıkları sorul
Koven 'in Va~·dman çetesi tarafın - rek kendini dışarı atmış ve ... kurtul- duğu zaman: 

biler, or<ıdan şimdi beygirle bile l!C!· t;ıramamış t b'I h" 
' V<' " omn 1 ır::ı7 sonra edem cihale Amerikalı dansöz Jan bir aralık durmasından istıfade ede· 

Çilemez! bıılunnııf!u vnsunlu VE'rdc>n lrnvarnl· 
- Çek diyorum sana be yulrnrıya uçurum oş:ıj!ı ı?idinre o ırnv:ıllı da a-

doğru! rah:ı ile birliktP deniıin dibini bul-
dan öldürülmesi olmuştur. Şımdi di- muştur! - Komföıistler .tarafından bir ih
ğer bir Amerikalının ihtiyar ve zen- Yoldn bir yer tamir edıldıği için tilal hazırlandığı söyleniyordu. Biz 
gin Spein'in de bu meseleye karış- bir taş yığını karşısında otomobil de onlara karşı böyle mukabil bir 

ten silfıh ve cephane tedarik etmiŞ 
olan bu teşkilatın asıl başları da 
Fransa hududu haricinde olması ak: .. 
la en yakın gelen ihtimaldır. Tahki· 
kat yapanlar bu cihete dair son d~ 
rece ketum bulunuyorlar. 

- Gidemeyiz. imkanı yok, hem ile mıısıu Bıı çok ff'ci vak'a o gere Tur
yolda jandarmalar geriye çevirirler. hamı tam bir us pahası oJnıuş: bir 

Gürültüye gelen bir polis: dahıı rlıı hu t:!ibi kimselerle. dei!il 
- Hncıosmandan olamaz dC'di, ya- böyle trhlikeli alemlere r,irlşmek: 

saktır, çünkü yol çok berbaddır, a- hatta bir koltuk meyhanesinde kar-

mnsı ve haydudla geçen yaz tanış- durmuş, Amerikalı kendini dışarı at- teşkilat yaptık. Cevabını vermişler- Bugün vaziyet hülasaten şudur: 
mış olması Amerika gazetecileri için t?ktan sonra ise Vaydman ihtiyara dir. Gizli teşkilatın asıl başları kimlcritl 

şağıdan gideceksiniz! ş1 karşıya ntıırup bir karJeh bile iç· 

az ehemmiyetli bir mC\7.U değildir. ne bir şey sormuş, ne bir şey söyle- Fakat bu safhaya kadar gizli teş- olduğu belli değildir. Ortada bulu
Baln imurda bulunduğu Öğl"f>nilir miştir. İhtimal ki Amerikalıyı kuş- kilatın silah saklamak gibi ve dev- nanlar yalnız suikasd ve cinayet va-
öğrenilmez gazeteciler hemen :hti- !etin emniyetine karşı suiknsd ha- sıtnlarıdır. 

kulandınnak için Vaydman yoluna Havdi yine: meğe tövbeler tövhesi etmişti. 
yarı arayıp bulmuşlardır. Kendisile zırlamaktan fazla cürmü görülmü- H ı f · d- · ; .. devam etmesini şoföre söylemiş, şo- e e aşıst uşmanı olduğu ıç .... - Zart, zart, zart! _ 21 _ 
gön.işen gazetecilere söylediğine gö- yordu. Llıkin Etuı:ıl mahallesindeki ı 

Ve arkasmdan çifte telli ile Kireç· 
burnuna doğru hareket! Meğer için
de kadınların bulunduğu arabanın 
şoförü de içeridekiler gibi fittil de
ğil mi imiş ... Arkadaki nrabalann 
şoförleri, en önde giden kadınlı ara
banın Trahya rıhtımında yaptığı 

zikzaklnn gördükce ürküyor ve i
kide hir öndeki arabaya avaz avaz 
bağırıyorlardı: 

- Dikkat yahu, y:waş git ynhıı, 
denize uçacaksın arkndas? 

Fakat kim dinler. öndeki şnfnriiıı 

BALIKPAZARINDA T3lR EDEBr· _ r<' Ppeı·n geçeı1 yaz Fr·ansaya gclmı·ş, för de arabayı bir taraftan geçirdik- talyada sürgüne gönderilmiş ve ~ bombalar ile Roselli biraderlerin öl-
Y AT AKAD EM İST Vaydman kendisile göriic:nıüş ve bir ten sonra alabildiğine uzaklaşmış - radan güç hal ile kaçarak Fransaya 

-:t··· !ardır. dlirülmesinin de bu teşkilatın men- gelmis olan Karlo Roselli Fransada 
HPpsi orada idiler Bu akşam cok gün Amerikalını nda söylediği üze- bl •ft f d l b' • , ı·ht" A ik l .. b" l su arı .... ra ın an yapı mış ırer su- da takib edilivordu. Nı'hayet KarlO 

gnrih bir tesadüf şimdiye kadar şu re Vaydman se\'imH, kibar ta\'ırlı; ıyar mcr n ı o gun oy e o- k d · ld w l l J 

b · ı· d 1 .. .. d i as ve cınayet o ugu an aşı ınca politika ile hiç meşgul olmıyan kar-
lı>frik:mm içindi" ,geç<'n bir çok belli gençtir. Bu kadar nazik olan bir a- tçımo ı ın urmuş 0 ması yuzun en t ı k'k t b .,ı,. b" fh · · 

d. · · d w r b ı a 1 ı a a~a ır sa aya gınnış- desi Sabati'"·o Roscllı' ı·ıe bı'rlı"kte gc' 
h::ışlt vc> s:ıvılı akşamc-ılardan hemen damın teklıfıni reddctmiycn Ameri- ken ısınt ışarı atmaga ırsat u - · ç- k'· E l h ıı · d k" • J 

d ğ t k ··k t k a· tır. un u 'tua ma a csın e 1 çen vaz o"'ldu"'ru"lmu··~ ve ce""dlerı· ".'·O' 
h<'psini sonb:ıharm çin,C!cne palamu- kalı onunla beraber otomobile bine- tı una e rar şu re me ·te ır. b b 1 k ı ik. r J ~ .... 

1 

E • .. h d t b'l . om a arı oyan ar ı po ıs memu- lun kenarında bulunmuştur. 
tu mevsiminde oraya toplamıştı. Son ccği sırada kıyafetinden olsa olsa ger 0 gun ma u 0 omo ı gezın- runun da ölmesini sebeb ola bir 
b:ıhnr sonlarına, h:ıv:ılar scrinlevip bir uşak olncağını tahmin ettiği 01_ tisine deva medilseydi ihtiyarın ba- suikasdin komünistler tarafından Bu iki kardeşin ölümünde Vayd .. 
yağışlar. <'sişler başlamıya başladı- ğer bir adam daha bel irmiş, bu da şına ne gelecekti?. Jd w •1 . . ... 1 k t h 'k·ıa ınanın bir rolü olup olmadığı araŞ' 
~ 1 k h • yapı ıgı 1 erı ~uru ere.· a rı .. 8

. tırılmak• ft ıs· e de bu ı"htı·malı" ku·"'et· 
E>ı 1.am:ın ar ra ıyı mev anelerde ol- şoförün yanına geçerek oturmuştur. Zengın Amerikalı bunu duşüne • l k - h ı ı ı.o. "' yo açma ve sag cena ı c wmunıst- 11 d' k h h . b" d 1. tıı 
sun. evlerne olsun veni ıskaradan Fakat yolda giderken 1htiyar Ame- rek şimdi ikinci defa dünyaya gel - ler arasında patırdı çıkarmak mak- en ırece er angı ır e il or .. 

(Devamı tıar) rikalı g<'rek bu kibar ve terbiveli mis gıbi sevinmekte imiş! .. d "d'"l ·· t•· F k t lı"J • 1· ıya çıkmamıştır. sa ı gu u muş u. a a u cume ın . 
f!!i.!!!.!!!!'~-----~!11'1!!!!'!!!"!!!!!'.!!!!!!!!"!!!l~!!!!!~~ll'!'!!~cl!'!!!..!!!.!!!.!!!!!!.!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!I _!!!!...!"!!!!!'"'!!!!'~••-.!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~'!"!!!!'!!!!!!!--~~~!"'!'"""""!!!!"'!~~~!!!!!''!!_!'!!....~~· bu işlerden ha beri var mıydı' yok yalnız bugün Rose lli birader Ierııl 

buldu: 'sında beklersin. İki d:ıkıkaya kalmaz muyrlu?. Bundan evvelki kabinede birer birer medhaldar olan adaınlL'l'" 
- - Hem, dedi. Valtcks bize hücum gelirim. nazırların bu gizli teşkilat mesele- rın eskidenberi bu gibi menfur iş -

R Du ? d . d K d . · · "d f Raul, Klarayı tuttu ve öperek: sini Na'"·et ketum bir surette takibe- lcrde kullanılan bir takım sabıkalı' 

p,.. rıe!" •---·~,....N ....... 43 

u e ıyo~ u. en ımızı mu a aa mev- u J btJ 
a kiinde idik. Tamamile cMüdafaai - Cesaret, dedi, cesaret. Bu ke _ derck vukuatın inkiraf etmesini bek· lar oldu~ru anla~ılmıştır. Halbuki 

Y azan: öblan 
nefs• halinde idik. Binaenaleyh va- derli halini bırak. Biraz gül. Düşün ]emiş oldukları da ~nlaşılmaktadır. kabil sabıkalılann ise gizli teşkilfıt' 

Nakleden: fa, ziyetimiz iyi. ki hayatımı kurtardın . Evet yalan Demek kı hükümetin, Fre.nsa dahi- taki rolleri ağır cinayetlerde kulla· 
Maamafih, va7Jyetin iyilig~ ine rağ değil. Tabanca dolu idi . .. Va11ahi do !inde bir takım tahrikat ve tertibat nılacak birer kör alet olmalanndat". 

Raul'ün sesi gayet sakindi. da kimseler yoklu B k tta d 'b t b 1 1 d B~ ·· b ter · u a n a YU· men selame1e erişmek daha münasi) lu idi. Ben o zaman mahsus öyle söy- yapıldığından haberi vardı. Fakat ı are u unma arı ır. utun u 
Valteksin göğsünden blçağı çıkar- karı çıktılar Bur"'sı tav "d" l"h d t t'b t ·d d k' I ldu""

1 

• u an arası ı ı. oldugvu i,.in, raul, pencereden çekti. lemiştim. gi7.li si a epoları meselesi, svjçre ı a ı are e en ve ım er o ı.,-
dı. Telefonun üstündeki parmak iz- Küçu""k pcnçereden dam k l b'l" :r d k l ı b c~id a çı ·ı a ı ır- ~i Klara'"•ı evin damından öteki da- R 1 b silah taşınırken yolun Ü7.erine dö - mey ana çı mıyan ara u ç '). 
lerini itina ile sildi, cesedi kapıdan di. Raul, dışarı çıkarken, Klara el'an: 6 " au u yalanı kat'iyyetle söyle- k ··1 bi t k r kl · b 1 maznunların arasında daha kimbilıl' 
girince görülecek bir vazh:etc getir- ma gecirerek yine bir tavan arası mesine rağmen Klara değişmemişti. u en r a ım ışe erın u unma- 1' 

" - Öldürdüm .. Adam öldürdüm.. pence;esinden içeri soktu. Girdikle- Başı önünde çık•·. Raul ontın sola sile yavaş yavaş meydana çıkmıştır. kaç türlü vasıtalar olduğu aranmn,. 
di, kapıyı yarı açık bırakarak Klara- n- ld '-' t d ıye mırı anıyordu: ri yerde kimse yoktu. saptığını gördü. Yüze kadar savdt. Fakat te~kilatm asıl başları kim- a ır. . 
yı tutup yukarı kata doğru sürükle- Art k b " Jcr oldug·ıına dair ortada sö'-•lcnen 1 Dundan sonra tahkikatın girecej• a· - ı eni sevmiyeceksin!.. Burası esasen boş bir hizmetçi o- Sonra o da, şapkasını bir kaşının üs- J ı 
ıTelefonun zili durmadan çalıyor- Diyordu. dası idi. Kapıyı açınca önlerine bir tüne eğerek, Iakayd bir hal ile çıktı. bir şey yoktur. Fransada türlü tür- safhalar, alacağı renkler çok şay:ıt1 

du. Raul, Marki'nin kapısını kolay- Bu cinayetin Klfıra üzerindeki te- merdiven çıktı ve sanki bir arkadaş- Ve Klfıraya tarif ettiği otele geldi, i- lü karışıklıklar yapmak için hariç- dikkat olacaktır. 
lıkla açtı ve tam içeriye gireceği sı- siri, sad~cc ~~~l'ün aşkını kaybet - }arını ziyaretten iniyorlarmış gibi çeri girdi.. 
rada alt katta kapıcının feryadı du- me~ endı_şesı ıdı. Genç kı~~ a.klınn inmeğe başladılar. Alt kata gelince. Bekleme odasında kimseler yoktu. 
yuluyordu. Demek kapıcı cesedi gör- polıs, tak~batı mahkeme fılan hıç bir Raul Klaraya: Raul büyük bir endişeye kapılarak 
müştü.. şey gelmıyordu. Raul, Klaranm dü- - Canım, dedi, her evde olduğu tekrar dışarı çıktı, sokağa baktı. Kim-

Raul tamamile soğukkanlılığını ve şüncelerini değiştir~ek: . dikkatini gibi burada da muhakkak bir kapıcı seler yoktu. Otele döndü. Biraz bek-
her zamanki müstehzi ta\Tını takın- başka tarafa çekmek umıdıle: vardır. Bizi beraber görmese daha i· ledi. Yarım saat bekledi. Yok .. Kim-
mıştı: - Bak, diyordu. Taliimiz varmış, yidir. Sen önce çık. Volter rıhtımma se yok! Ne gelen var, ne giden. 

- Her şey yolunda, dedi, artık ka- yanımızdaki ev de bulunduğumuz amud bir başka sokağa çıkacaksın. - Hayır olamaz.. Bekliyeceğim .. 
pıcı düşünsün, biz mes'uliyetten kur- gibi beş katlı. Doğru itiraf et ki.. Sol tarafı takibeder, sağdan üçüncü Bekliyeceğim ... 
tulduk. Klara hiç 'bir şey itiraff etmiyor- sokağa saparsın. Orada, beş numara- Bir saat kadar bekledi, yine kim-
Bulundukları yer, Markinin biz ~ du. O zaman Raul doğrudan doğ- ,da küçük bir otel var. İsmi Japonya se yok ... 

bıttçllerlnin katı idi. Pek tabii orta- 1ruya hadiseden bahsetmeyi münasib otelidir. Girer, beni bekleme oda - (Devamı var) 

Baş, di,, nezle grip, romatizma ve bUtUn ağrı• 
lartnızı derhal keser. icabında gUnde 3 kat• 

ahnabillr. 
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Yazan : Rahmi 

1 crcrır.e \e ıktibaıu 
YaAız 

m<\hruzdur 

Veslkalerı veren 

Donanm• Batkltlbl Ihsan 
Ve •• Hamldlyenin seyir defteri 

Süvari : Türk tarihi dünya
nın imrendiği seçme sahife

lerle doludur. diyor! 
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71YA1'ROSU 
Bu gece saat 

20,30 da 
Son'atkar NAŞİD ve nrkadnşları 

Okuyucu Küçük Semiha ve ır el 

• 
Ertu~rul ... 
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy - Süreyya) sa· 

lı (Bakırköy) çarşamba: (Ü!'iküdar) 

Si.rında: OTELLO f pt"rde ı tablo 
~ 

Paris Sendikat Nasyonal dans ce

miyetinde birincilik kazanan profe · 

sör Kemal S~ i Bayer her gün sn
bah saat (10) dan akşam (9) a kadar 

dershanesi talebc1erine açlktır. 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. €9 

Kemal Sn. i Baycr'c müracaat. 

(wKMAN flEKtM) 

Dahiliye ınütehassı!I 

Paz.ırdan başka günlerde öıte • 

drn so.ırı. :saat (2.5 tan 6 ya kadaı 
lstcınbujda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde h.ısta • 

ııarını kabul eder. Salı. cumartesi 

günle~ i .sabah c9.5 - 12:. saatleri ha· 

.kiki fık:ınıya mahsustur. Muayen~ 

bane ve eve telefon: 22398 - 2J044. 

~)' ttıcrl 
Zilkade 

25 

l;S):S .{.ı ııI ı" 
L KA1ua 

14 
ysj l~~ Av 1, liuo27. ~asım 81 

27 ı. f(lnun ı Perıembe 

Tay .. are şehitleri ihtif1ıli ! 

VakUJar Vasati Eual ... '· sa. d. 

Güııcı 7 JS ı 57 

(Jglo 12 Z1 7 C9 
la.:ınJi ıs os 9 44 

MjA .. 17 19 u JJ 

~Mit 18 54 l 3S 

5 34 12 16 
-----
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ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz ! 

NEVROZİN 

BİR TEK KAŞf: 

NEVROZ iN 
Bu muannld baf ve 
dit ağrdarını eUr'at• 
le izaleye kafidir, 
Romatizma evcaı, 

s in i r , maf~al ve eda• 
le ıstlrabJar1 NEV• 

RO l IN'le tedavi 
edilir. 

Nezle, grip ve b r o n• 
,ite karşı en müessir 
ilaç l\'.EVROZI N'dir 

tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

için alınmış olan 8 şubat 1934 tarih 

lve 1753 numaralı ihtira bcratınm1 

ihtiva ettiği hukuk bu kere başkası· 

na devir veyahut mevkii fiile kon

mak için icara verilmesi teklif edil

mekte olmakla bu hususta fazla ma-

Kulak, Boğaz, Buru:ı hastalık· 
lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhaınit Caddesi 
Geyik Ap3rtınanl No : l 

• Her gUn 15·19 kadar• 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

lumat edinmek isti) enlerin Galata'da cRef~ektografi usulü ile kopya çı-
. karmaga mahsus usul> hakkındaki 

Aslan Han 5 ncı kat 1-3 numaralara iht" . . 
1 1 10131934 

ih 
ıra ıçın a mmış o an tar 

müracaat eylemeleri ilan olunur. ve 1855 numaralı ihtira beratının ih-

•• tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

SAÇ BAKIMI devir ve yahut mevkii fiile konmak 
için icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malumat 
edinmek istiyenlerin Galatada Aslan 
han 5 inci kat 1-3 numaralara müra· 

Güzelliğin en birinci şartJwr. 

caat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: 

Vefaen meCruğ cihetten paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tama-

• mma yeminli ehli vukuf ta,af ından 
3270 lira kıymet takdir olunan Mah-

. mutpaşa eski Mengene yeni Çift~ 
saraylar sokağında eski 14 yeni 23 ve 

1 Z A M mahallen 25 kapı numaralı ve mat
bah mahallini rnüştemil evin tama· 

ve saç dökülmesini mt açık arttırmaya konmuştur. 2 
tesiri mücerrep bir Mar~ 938 tarihine müsadif çarşamba 

Kepf':k eri 
tedavi eden 
ilaçtır. günü saat 14 den 16 ya kadar daire-

l ••••••••••••n• .. •• m~zde açtk arttırması yapılacaktır. 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Arttırma bedeli mukadder kıymetin 

d 1 tt bakt yüzde yetmiş beşini bulduğu suret-
< Havanın evam 1 sure ~ e· te alıcısı uhdesıne ihalesi icra aksi 

İstanbu l u .. Manifatur a ve Tuhafiyeciler rık vesair taazuv ve teşekküllerin - halde son arttıranın taahhüdü baki 

M i:sta hdemlni Kurumu ea,kanhğından : ckn tecrit etmek usul ve tertibatı• kalmak üzere arttırma on beş gün 
16-1· 938 tarihinde. akdedilen senelık kongremizde ekseriyet ha .. ıJ hakkında ihtira için alınmış olan 19/ müddetle temdit olunarak 17 mart 

olmadığından mezküc konıırenin 30-1.93S e tesadüf eden Pazar günü 121935 tarih ve 2022 numaralı ihtira 938 tarihine tesadüf eden perşembe 
saat 10,30 da Cemiyetiıı Beyo~lu Suriye geçidı 12 No. Ju merkainde ·~ k günü yine ayni saatte dairemizde 

beratının ihtiva ettıği hukuk bu e- ·k· 1 t• d d h" tt b 
akJedilece~inden arkadaşların yevmi mczkurJa hüviyet cüzdanlarile ı ınc ar .. ırmasın a a ı ar ıma e· 
beraber gelmel"ri ilan olunur. \ re başkasma devir veyahut mevkii deH takdir edilen kıymetin yüzde 
~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1
fiileknnmakiçinkaraverilmesitek· yetm~be~nibulmadı~takdirdes• 

Sütçüler Cemiyetinden : 
9J7 yılı he-seplarımızın tetkiki ve 938 ç ·ılışma esaslarının idare be. 

ye.ti tarafından izahı için umumt heyelimi1in 3-'l-938 Perşembe giınü 
saat 15 de Eminönü Halkevi sılonunda loplanacagını bildirir, ce· 
miyetimiz azalarının her halde içt ' maa iştf'rakleriııi rica ederii'. 

lif edilmekte olmakla bu hususta tış 2280 numaarh kanun ahkltmına 
fazla ma!Umat edinmek istiyenlerin tevfikan geri btrakılacaktır. 
G::ılata'da Aslan Han 5 nci kat 1-3 Hududu: Bir tarafı kabristan ve 

bazen Yakub ağa vereselerf kahvesi 

.. f, ,. ..... · .. •. •,4 ... • . "r .t~~-..,,,,,,. ı:o .i 

G RİP .. 
NEVRALJi 

BAŞ ve DiŞ 

numaralara müracaat eylemeleri i-
lan O) IJnllr. 

AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

ve bDtDn av rılarını dindirir 

NEOKALMiNA 
ÖkeUrenlere ve 

gtiA Ua nezlelerlne KATRAN HAKKI EKREM 

KUMBARA 
o 

BIRE~ 
1000 

TARLADJR 

... 
.--· ~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

ve bazen ifraz ve ferağ olunan menziJ 
bir tarafı Hacı Osman ağa vereseleri 
menzili ve bazen çıkmaz Mahmutpaşa 
medresesi sokağı bir taraf.ı mr:zkOr 
medrese bahçesi ve tarafı rabu tart· 
kı am ile mahduttur. 

Evsafı umumiyc:si : Bina ahşab ve 
harabdır Bağçe kapısından girıJdık

te bağçe tulüne muvazi bir uzunluk· 
ta olub kısmen iki ve kısmen üç kat
lıdır . 

Zemin kat: Zemini mermer döşeli 
aDtre taşlik ve zemıni kısmen ahşab 
ve çimento döşeli bir oda. taşlıkta 

merdiven altı diğer kısma geçilir bir 
kapı . 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir 
oda sofadan diğer kısma geçilen bir 
merdiven vardır. 

İkıncl kat: Bir sofa üzerinde bir 
oda ve sofaya merdivenle çıkılan a• 
ralıkta bir hela vardır Diğer kısım 

gerek yukarıda yazılan kaptlardan 
ve ~erekse bağçeclen diğer bir kapı 
ile girilir Zemin katında aralık an
tre solda bir oda birinci katta da so· 
fa üzerinde yi.ik ve dolabı olan diğer 
bir oda ve hela vardır Bu kattaki 
sofanın altında ve bağçeden kaplSl 
olan altında bodrumu buJunan ve 
merdivenle basık tavanlı diğer bir 
oda ve antre de bir hela vardır. 
Bağçe: Sokak yüzü duvarla mah

duttur Bir kaç meyva ağacı mer • 
mer bilezikli bir kuyu ve terkos te
sisat1 vardır. Ayrıca musakkaf iki 
yan duvarı ahşab ve zemini toprak 
adi ocaklı bir mutfak vardır. 
Bınanın bahçe cephesinde iki yan 

tarafında bir şahnişin olup heyeti U· 

mumiyesf itibarile harab ·ve enkaz 
halindedir. 

Mesahas1: Umum mesahası 188 
metre murabbaı 9Jup bundan yet • 
miş beş metre murabbaı bina geri 
kalanı baehdçir. 

Satış peşindir. Arttırmaya girmek 
istiyenlerin mu!Cadder: kıymetin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçe· 
si veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lhımdır. Hak· 
ları topu sicillcriJc sabit rılmıvan i

potekli alacaklılarla diğer alakadar
lcırı!1 ve ırtıfo l: h n kk ı scı hıblc rının hu 
haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan indialarını ılan tarı • 
hinden itibaren yirmi gün 7arfında 

evrakı miisbitelerilc birlıkte daire • 
mi7e bildirmeleri mukta7idir. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabıt 

olmıyanlar ~atıs bedelinin pa\ll n~"Tl~· 

sından hariç kalırlar. Mezkur gayri 
menkttliin n efs inden doğan ve sa
tı ş nihyetine kadar terakiim edecek 
bilcümle ve rgi mük('llc:>fiveti borç
luya ve yirmi smelik V3ktf :.a ı •iz becl .. 
!ile dellaliyc resmi :ıh·ıva aitt ir. Da
ha fazla ınallımat almak ic;tivı-nkrin :l 
şubat 938 tarih indC'n i tibnren l i. 

remizcle acık Ye '.ısılı bulund urula
cak artfırma c:ıırtnbmı:><;i ' f' n:n/"647 
numaralı d0sYa'" nn mi"ır C'aatı' it • 
beden izah a tı n l mı.. ve>;:~ ·0nm;c; ol.1- 1 
cak l n rı ilan olıııı-u <4r"''t 

ile öldDrDnUz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nev ı fe relet~ 

ıuçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bu~day ne\'Uerioi scrpmelidlr. Macun ·o.lanlarıııı . yn~I· bir e;;ınel" 
ve ·herhaaai bir gıdaya sürerek f arelerİA ~lunduğu • erle r- koyınalt-

dır. Katuau 10 bfiyük 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

·, . . .~ . : '. . .. ~ ... '\" 

p A T 1 
1 Kan çıbanları, el ve aytk parmaklarının kaştntıları, dolama. mertle 

iltihabı ve çatlaklara, fJegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan,ergenlikletı 
koltukaltı çıbanları. 

Tedavisini en er" en ve e emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari laboratuarı T. A. Ş. 

Karaataç müessesatına lüzumu olan 73 çift lastik çizme açık e~~ 
ıillmeye konulmuştur. Bu çizmelerin hepsine 511 lira bedel tah111' 

• L M'·d- 1-&~ d ~ *I bT t t kliler edilmiştir. Şartnamesı eyazım u ur u6 un e ıoru e ı ır. s e t 

2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 38 lira 33 kuruşluk ilk teıniıı' 
makbuz veya mektubile beraber 7·2-~38 Pazartesi günü ıaat 14 de 
Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (368) 

* Karaa~aç müessesalına lüzumu olan 279 çift çizme açık eksiltme~ 
konulmuştur. Bir çift çizmeye 10 lira 50 kuruı bedel tahmin edilın'~ 
tir. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlütünde görülebilir. iste.~~ 
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 219 lira 71 kuruşluk 11

1 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7-2-938 Pazartesi günü ı•• 
14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (370) ~ 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Şubat -938 dedir. 

Büyük 50 000 liradır. ikramiye: · • 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık ikİ 
adet mükafat vardır. , 
Şimdiye kadar binlerce kişiY1 

• 
zengin eden bu piyang~ya iştı-

ıu='~.~iniz .. 
- ~ .. :ı.p ve ıı · ~r. , a lı ithrc lJ,ie:ı 8.ışmuharrıri 

E1 E M İZZET BENİCE 

Basıldığı yar : E13UZZIY A MATBAASI 


