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SAGLIK KUPONU 

Bu k ıpoııun beşüıı toplıyan o
kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci nnı/ dahiliye mütehassısı ta
rafından BeşiktQita Tramt•ay du
rağında 59 numarada lıer giin saat 
15 den sonra muayene ve tedaı-i CUMARTE 

,___ edilirler. En ıs on T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
!!!!!!!"!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 

ille· er Cemiyetinin Rolü Değişiyor! 
Mü~~lk<®rr~D~rr BaşDc§lmalk ü~~rr<® 

Devletler arasında hakiki bir' Şek;rveKömürde 
anlaşma yapılmadan cemi- · l t l 
Yetin uç ruma sürüklenmesi-· ucuz a 1 ıyor 
he m_ eydan b ı rakılmıyacak Hermaddeninucuzluğunuteminiçin 

Milli korunma komisyonu kuruldu 

l 
lnqııız l:::laşvel<lll Çemoerıayn va Hariciye Nazırı Eden 
söylenildi~ine göre, ~gil~ere pek ya- ,büyük devletlerle müzakerelere gi
kında Mlıletler Ceınıyetı hakkında rişecektir. (Devamı !kinci sahifede) 

ispanyada iki taraf ta 
durmadan hazırlanıyor . 

----·-----
Hükumetciler mukabil 
harekete geçmek Üzere 

lntihab hazırlık ve mü
cadelesi hükumetin 
lehine inkişaf ediyor 

Londra, 29 (Son Telgraf) - Yeni 
hükumet, intiha bhazırlığile meşgul 
olmaktadır. Diğer siyasi partiler ara

( Dıvamı 2 inci ıayfamı%da) 

Kıymetli Başvel<lıimlz 

Ce ıaı Bayar 

Hükumet, halkı, refahiyete kavuş
turmak için yiyecek, içecek, giyecek 
ve yakacak maddeleri ucuzlatmak 
üzere açtığı mücadeleye büyük bir 
hızla ve ehemmiyetle devam etmek· 
tedır. Bu uğurda yapılan çalışmala-

rın siklet merkezi İklısad Vekaletin
de toplanmıştır. Bu maksadla Veka
iette cMilli korunma. komisyonu 
adile yeni bir komisyon kurulmuştur 
Ucuzluk hakkında yapılacak etüdle
rin hem acele, hem şümullü olabil -
mesi için bu komisyona bütün veka
letlerden birer mümessil seçiler.ek 
gönderilmiş olduğu gibi İktısad Ve
kaletinin bütün umum müdürleri de 
komisyona memur edilmi ·!erdir. 

<Milli Korunma• komisyonu ha
yatı ucuzlatmak için ana meselelerin 
ilk projelerini hazırlaamk üzere Baş· 
vekilden yeni ve mühim direktifler 
alarak işe başlamış bulunmaktadır. 

Komisyonun şimdi meşgul oldugu 
islerin basında kömür ve ~eker me
s~leleri g~lmektedir. Her ikisi de ~y 
rı ayrı bakımlardan fevkalade ehem· 
miyeti haiz olan bu iki ll)addenin ka
hil olduğu kadar seri bir zamanda 
miimkün olduğu kadar ucuzlatılması 
esas itibarile kararla~tırılmıştır. 

Milli ekonomiyi korumak daima öı 
planda gelen bir mesele ise de hal
kın zaruri ihtiyaçlarını ucuza temin 
edebilmesi için hariçten mühim mik 
tarda şe.'<er idhaline de izin verile-

{ Det:amı 2 inci •ıılıifede) 
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sovyet Rusya h a rb iye Komiseri Mareşal Voroşilof 
Ku m andan lardan izahat 01ıyor 
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M~lletle.~ Ce~iyeti- 1J;:~k ~:!::tileri Rus-Jopo? m~nasebatı' Ro~:.~x~:~ı 
n 1 n ro 1 u de g 1ş1 yor Büyük Şef, ~ün Yalova bıp!ıca~a- ge rgı n 1 eşıyo r sında,. bilhass~ milli .köylü. p~rtisı 

nndan otomobılle Yalova'ya ınmış-
1 
den hır çok kımselenn de mtıhabcl 

ler, motörle sahilde bir müddet ge- - - - ~- hükumet cephesinde yer al ar.akla~ 
(Birinci ıahijeden devam) miyeti çerçevesi içinde ve dışında o-

İngiltere kabinesi, Çemberlayn'in lan büyük devletlerle Eden arasın
göstcrdiği lüzum iizerine, Versay mu- ela bu kararların hakakkukunu temin 
ahedesinin Milletler Cemiyeti misa- için müzakerelere başlanacaktır. 

zinti yapmışlar, tekrar kaplıcalara (Bifinc ulıi/eden J ct1om) Japonyayı mukabil \·e şiddetli ha- anlaşılmaktadır. 
dönmüşlerdir. dirtmektir. Fakat Japonyanın bu yol- zırhklarda bulunmıya sevketmiştir. Faşist zihniyeti taşıyan veya h<'I 

- - ·--- da yürürken Soveytlerle tehlikeli Hu15sa, Uzak Şarkta bu iki devlet hangi bir sf'b('blf' antikomünist ola!\ 

kından ayrılmasına, zecri tedbirler ÇİN MESELEİ 
meselesinin lüzum görüldüğü zaman Cenevre, 29 (A.A.) - Alman Ajan-
tetbik edilmesi mümkün olabilecek ısının öğrendiğine göre, İngiliz, Fran
makul bir şekle bağlanmasına ve , sız, Sovyetler Birliği ve Çin delege
Milletlcr Cemiyetinin ' daha ziyade ı]eri tarafından ikinci toplantıdan 
ihtiJitflı meselelerle büyük işlerde sonra, Milletler Cemiyeti Assamblesi 
ve her hangi bir h5.disede sadece fa- tarafından 5 teşrinıevvelde kabul e .. 

dilen ve bi.itün az:ı devletlerin Çine 
müzaheret taahhüdünü ihtiva eden 

Otobüs işinden 
Çıkan davalar 
Otobüs meselesi etr:ıfmda yaptığı 

neşriyattan kendisine madde isnadı 
suretile hakaret yapıldığı iddiasile 
mahkemeye baş vuran Sabur S:ımi
nin Tan gazetesi baş muharriri Ah
med Emin Yalman aleyhine açtığı 

kat müessir bir hakem rolü oynama
sına imkan verecek bir vaziyete so
kulmasına karar vermiştir. 

Hariciye Nazırı Eden bu karar-

karar ı:,1.ırt>tir:in Kom:ey tar.ıfııLd:m davaya dün Asliye Birinci Cezn'da 
tckid ettirilmesi tasavvuru mevcud- bakılmıştır. 

lara ve Çemberlayn'in noktai naza
rına tamnmile iştirak etmiş bulun
duğundan gelecek ay Milletler Ce-

dur. Bu hususta evvelemirde Ame- Yalman, Sabur Sami'nin istisnai 
rika delegeleri1e temasa çalışılacak- vaziyet ihdas ettiğini ileri sürmü~. 

Sürpagop mezarlığı, Eminönünde 
tır· vr henüz kat'i für karar verilme-

benzin satış yeri, ve hamallar işle-
miştir. rinde Belediyenin menafii aleyhine 
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hareket ettiğini idda eylemiş ve: 

)
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ektayı batıran 
aleyhine bir 

Norveç vapuru 
dava açıldı 

c Yazılarım, hakaret kasdile değil, 
İstanbul Belediyesinde vukubulan ve 
hükumet tarafından müfettişlerle 

tahkik edilen yolsuzlukları meyda-
Köstence limanında manevra ya- dığını söylemekte, bu noktada israr na koymak maksadile yazılmıştır.:. 

parken Türk bandıralı (Yekta) va- ctmektcdır. demiştir. 
puruna çarparak vapurun batmasına KAPAPİNO HADİSESİ Sahur $aminin :ıçtığı diğer dava -
sebebiyet veren ve limanımızda tev- Geçen sene Çanakkale Boğazında larla bunun tevhidini istiyen müd-
kif edilerek teminatı alındıktan son- İtalya bandıralı Kapapino vapuruna dei vekilinin isteği kabul edilmiş, 
ra serbest bırakılan Norveç bandıralı çarparak batıran İspanyol (Megal- ın:ıuhakcme bir şubata talik edilmiş

BAYER'İN DAVASI 
(İrenya) vapurunun aleyhinde Yek- lanos) vapuru muhakemesinde hadi- tır. 
ta tarafından yetmiş bin liralık bir senin cereyanında suçun hangi tara
zarar VC' ziyan davası açılmıştır. ta olduğu tesbit edilemiyerek bu iş Diğer taraftan Avni Bayer'in Tan 

gazetesi aleyhinde açtığı hakaret d:ı
vnsına da dün ayni muhakemede de
vam edilmiştir. 

Ahmed Emin Yalman reisin sor
gusuna: 

bir şekilde karşıla§ması da pek muh- arasındaki vaziyet, şimdi pamuk ip- yahud da ~ine her hangi bir sebebı 
temeldir. liğine bağlı olup zodukla bu bağın le Alman veya İtalyan dostu bul 

Esasen Sovyet Rusyanm Japonya çözülmemesine çalışılmaktadır. Fa- nan bütün Rumenlerin, mensub o 
ile posta ve muhabere münasebetle- kat her geçen gün bu bağı biraz da- dukları parti vaziyetini nazarı d~ 
rini kesmiye karar vermesile bu iki ha gevşetmektedir. kate :ılrnaksızın intihabda tek b. 
memleket arasındaki umumi ve si- KABİNE TOPLANDI kütle halinde hareket cvlcmelerini 
yasi münasebat bir kere d:ıah esa- 'I'okyo, 29 (A.A.) ~ oÇindcki h:i- tcmm edılmesine çalışılmaktadır. 
sından sarsılmış bulunmaktadır. disenin son inkişefüırı,:. hakkında vadide yapılan gayretlerin boşa git 

İki memleket arasındaki hoşnud- müzakerede bulunmak üzere hüku- mıveccgi hakkında şimdiden kuV 
suzluğun gün geçtikçe bu suretle hnd met azaları nlcHicele diyet mec:Jisi \·etli enıınareler baş göstt'l'miştir. 
bir safhaya girmesi ve yeni tezahür- binnsında toplanmışlardır. 1 İnhhabın yapılmasP1dan sonra h
ler göstermesi her iki memleketi, bil- AMERİKA PROTESTO EDİYOR kumetin dahili ve harici siyasrtt 
hassa Sovyet Rusyayı Sibiryada ge- Washington, 29 (A.A.) - Ameri- Romanyanın gidişini temelinden 
niş ölçtide hazırlık yapmıya mecbur kanın Tokyo, elçisi Amerikalı Alli- ğiştirecek yenilikler yapacağı sÖ\ 
bırakmıştır. son'un Nankincle maruz kaldığı te- Jcnmekte ise de bu husustu şimdide 

Söy1enildiğine göre 8ovyetlcr Man- cavüzü Japon hukürneti nezdinde yiirütülen iddiaların cümlesi bir ta 
çuko hududunda her türlü levazımi- protesto etmek için Hariciye Nezare- min hududunu geçemez. 
le mücehhez, motörize kıtaatla bir- tinden Uı.limat almıştır. 
likte 600 bin kişilik bir kuvvet talı- Hariciye Nezareti hadise hakkın- A Çlk 
şid etmiş olduğu gibi. muazzam da da bir tebliğ nC'sretmiştir. Ayni za
hir hava filosu bulundurmaktadır. manda neşredilen Japon tebliğile bu 
Şimdi, Japonya'nın en kısa yol olan tebliğ arasında büyiik farklar vardır. 

Rusya vasıtasile Avrupa ile olan ve HARBİYE NAZIRI NE DİYOR? 
Rusyanın en kısa yol olan Japonya Tokyo, 29 (A.A ) - Harbiye Baka-
vasıtasile Amerika ile olan muhabe- nı neşrettiği bir beyannamede, par
ratlarmı yapamamaları da her sınıf 1lak mu7.af!eriyetlere rağmen, Japon
halk arasında biribirleri aleyhine yanın unm bir ihtilafa hazırlanması 
me\•cucl husumetleri tahrike vesile kabcttigini bildirmektedir. 
olmaktadır. Bı.ıkan, parlamcnto'<la yaptığı be-
Diğer taraftan, Rusların durmadan yanattn da, Çinle olan ihtilafı bitir

Vladivostok limanında deniz tahşl- mek için mühim ask<'r! hazırlıklar 
datı yapmaları ve buraya btiyük de- lazım olclu&ıunu ve Çinde uzun müd
niza1tı filoları getirmeleri Japonya- det mühim kuvvetler muhafazası i
da derin bir asabiyet uyandırmış, cnbedcccğini söylen i~tir. 

• • • 

• 
ış ve 
Memuriyetler 
Muhaslb; doktor; 1 Ba 
y an, n o ter muavini v 
llsan bilen memur tale 

Olunu yor ı . 
Lisana 5sina ve usulü ticariy~Y 

l vfıkıf, tecrü~beli bir muhasip, İzmir i 
çin talep olunmaktadır. 

Almanca ve ingilizce bilenler 1r.ı 
cih olunacaklardır. 

Diğer taraftan batan \'apurun mal- ehlivukuf heyetine havale ediJmişti. 
farını sigorta etmiş bulunan İstanbul Bugün İkinci Ticaret mahkeme -
Umum Sigorta Şirketi vekili (Adato) sinde toplanan ehlivukuf heyeti öğ
da ayni maksadla 7500 liralık bir taz- leye kadar tedkikatta bulunmuşlar
minat davası ikame etmiştir. dır. Bir iki güne kadar tedkikini ik-

Evvelcc teminatı alınarak bırakı- mal eden heyet raporun~ mahkeme
lan vapur hakkında 10 gün zarf d ye verecek, bu rapora gore muhake
bu davaların açılması Iazımgel:Ck~ meye tekrar devam ~dilecektir. 
te, aksi takdirde teminatın refedil- LİMANDAKİ MÜSADEME 
mesi kanun icablarından bulunmak- Geçenlerde limanda çarpışan Ga-
ladır. lata ve Suad vapurlannm deniz ra-

Bir kaç güne kadar İstanbul İkinci poru hazırlanmaktadır. Kazada Su
Ticaret mahkemesinde bakılacak o- ad vapurunda süvari bulunmadığı 

ve ikinci tarafından sevk ve idare 
lan bu davalar hakkında Norveç va- edildiği hakkındaki iddianın sübutu 
puru vekili Platon mahkemenin esas da bu rapora göre taayyün edecek -

Bana ve gazeteme isnad edilmek is
neten lekeye filet olduğunu zımnen 
itiraf etmiş bulunan ve bugün neda
met hissettiğini itiraf eden bu adam, 
tezvir dolabına kapılmıştır. Bana 
verdiğini iddia ettiği bin liralık Jı:o
misyon hakkındaki protestosu üzeri
ne aleyhinde mahkemeye müracaat 
etmiştim. Bu hususta açılan hakaret 
davası bir şubatta rüyet edilecektir, 
demiştir. 

MA KiNEYE 
VERiRKEN 

Arzu edenlerin, İzmir İkinci ko·· 
donda Şaphane sokağında 20 nunı!t 
raya birer mektupla müracaat. ctnı 

uzun sürecek bir Japonya, 
hazırlanmak 

h b leri Hi.zımge1mektedir. ar e Devlet Demiryolları idaresini 
• • muhtelif işletmelerinde istihdam . 

mecburiyetinde IIDIŞ lunmak ve ayda her birine 177 şerh 
ra ücret verilmek üzere 5 doktor at 

Tokyo, 29 (A.A.) - Sugyama bir beyanname neşrederek uzun süre- . d Jc 
zu olunmaktadır. ihtisası ol.ın o 

cek bir harb için icabeden bütün hazırlıkların yapılması lüzumundan torlar tercih edilecektir. 
bahsetmiştir. İyi h:ıber alan mahfcllere göre, bu beyannamenin neşre- Yasları 45 ten fazla olmamak ş~t 
dilmesindeki sebeb, Çinde rnuhasemahn durması ve Tchang-Keıi-Chek ile tiyle,~ taliplerin, birer mektupla. p,.o 
tekrar müzakerelere başlanması lehindeki temayüllere sed çekmiştir. 

davaya bakmak salahiyetinde olma- tir. Müdafaa avukatı da bunları teyid 
ettikten sonra: 

karada Devlet Demiryollan umı.l 
fyi haber alan mahfcller imparator ve erkfımharbiye heyetinin etra- müdürli.iğünde zat işleri müd'..irlür;i 

Zehirciliğe 
Paydos 

Şeker ve kömür 
Ucuzlat ıh yor 

- Neşriyatımız haksız bir fiilin ne-

de ticesidir; hakiki davacı biziz. Bir şu
battaki dava ile bu davanın tevhidi
ni isterim, demiş, hakimler heyeti 

fındaki zevat ile hükumet ckseriyetit,in Çimle gayretlerin temerküz etti- .. t t 
1 

. . t ı·t" 
. ne muracaa e me crı ıcap e mc:>" 

rilmesi taraftarı olduklarını temın etmektedırler. ı 

( l inci sayfadan devam) 1 ( 1 inci sayfadan devam) 
numaralı evde oturan sabıkalı Meh- ceği anlaşılmaktadır. 
rned ile Zeyneb adlı kadının eroin ti- EKMEK MESELESİ 
careti yaptıklarını tesbit etmişler- Şehrimizde asri ekmek fabrikaları 
dir. kurulmnsı için yapılan tedkikler, so-

Biraz sonra işaretli bir para ile na ermek üzeredir. Bu suretle ek -
kıyafet değ·ştiren bir memur Zey- meklerin daha ziyade ucuz.latılması 
nebc baş vurmuş, kriz geçirmekte ol- ve kalitelerinin düzeltilmesi tem.in 
duğundan bahsile bir miktar eroin edilecektir. Fabrikalar kurulunca 

iddia makamının isteğini kabul ede
rek Ahmed Emin Y:ılınan'ın Avni 
Bayer aleyhine açtığı davanın mahi
yetin in ve tarafların kimlerden iba
ret olduğunun sorulmasına ve aley
hine açılan cla\•adn Müddeiumumi -
likçe Bayer hakkında verilen ademi 
takib karar suretinin Müddeiumu-
milikten istenmesine karar vererek 
muhakeemyi başka güne bırakmış
tır. 

istemiştir. mevcud fırınlar kapatılmıyacak, bun-
lar rekabete terkedilecek, fakat ı"ı:: .Mülkiye te .. ftiş heyeti, oto.büs tah-

MÜFE.TTİŞLER ÇALIŞIYOR 

Zeyneb bir müddet memuru süz- "' k k t b k 1 
yapamazlarsa kendiliklerinden tica- ı .o mı ugun veya yarın ı ma e-

düktcn sonra şüpheye mahal görme- d k rt · d · f 
retlerini terk eyliyecekfordir. ec<> : paza. esın en sonra yem ez-

miş, bekle \•ereyim, demiştir. lekeyı tanzıme başlıyacal:tır. 
içeriden getirdiği bir paket içinde 1 K(}COK HABERLER 1 

bir gram eroini l\Iehmedin erne alıcı Yugoslavyada 
memura verirlerken tertibat üstün- moto .. rcu·· ı •i k * Balkan Antantı devletleri dün " 
de bekliyen diğer memur lar da ye- de Cenevre'de toplanmışlar, arala - Belgrad, 29 (A.A.) - Merkezi Ber-
tişerek sabıkalıları suç üstünde tut- d h 1 lı·n'de bulunan Alman otomobil ih-rın a er mese ede görüş birliği ol-
muşlar; evde yapılan aramada baş- duğunu tesbit etmişlerdir. racatçıları Cemiyeti, Almanyadan 
ka zehir ele geçirilememiştir. Kaçak- * Köy ebesi yetiştirmek üzere her getirilen bütün arabaları tamir et
çılar Emniyet direktörlüğüne geti - vilayette bir kurs açılacaktır. meü üzere Belgrad'da mühim bir en
rilmiş, bunları nereden tedarik ettik- * Hükfunet doktorlan için açılan düstri müessesesi açmıştır. 
Jeri ve ellerinde başka eroin bulunup kursda doktorlara şehirlerde su ve Almanyanın Belgrad sefiri Von 
bulunmadığı hakkında tahkikata baş- kaanlizasyon tesisatının da öğretil- Herren ve Alman otomobil ihracat-
lanmıştır. mesi kararlaştırılmıştır. çıları Cemiyetinin nezaret meclisi 

KÖFTECİ DÜKKANll\T])A * Yunanistana giden üniversiteli reisi Werbin de merasime iştirak et
Eyüb'de bir köfteci dükkanı aça- talebeler dün şehrimize dönmüşler- mişlerdir. 

r:ık ticaretle meşgul olurmuş gibi gö- dir. Werbin, bugün bir kaç sene evvel
riinen ve bir müddettenberi dükka- * Muhtelif hapisanelcrden bin kine nisbetle üç misli daha ehemmi

nında esrar satmakta ve içirmekte 
olduğu haber alman sabıkalı esrar -
keşlerden Hasanın dükkanı etrafıR-

d:ı dün tertibat alınmış, biraz sonra 
dükkanı tarassud eden memurlar, 
pencereden esrar dumanlarının çık
tığını görmüşler, ve dükkanda ani 
bir arama yapmışlardır. 

Aramada tezgahın altında 15 gram 
esrar, bir sarılmış ve içilmiyc hazır
lanmış esrar dolu sigara, bir miktar 
da esrarlı tütün ele geçirilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında suçunu in
k5ra mecal bulanuyan esrarkeş Ha
san suçunu itiraf etmiş, müsadere e
dilen zehirle birlikte Emniyet direk-
törlültiine getirilmiş, zehiri nereden 
tedarik ettiği hakkında araştırmaln
ra ba"lanmıştır. 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaleti, memleketin arası

ra kuraklık görülen rnıntakalarını 

mahkfım iş yerlerine gönderilecek - yet almış olan Yugoslavyanın tica
tir. ret siyasetinin muvaffakiyeti karşı* Bu sene tecrübe mahiyetinde 0 • sımia duyduğu hayranlıktan bahset
larak orta mekteb talebesi için de miştir. 
kamp kurulacaktır. * Bir şubata kadar kırılmaz cam 
takmıya mecbur olan otomobillerin 
sal ısı 500 dür. * Yalnız gündüz çalıştıkları tak
dirde şehirde bir ekmek buhranı ol
ması göz önüne alınarak f ırınlnrın 
yine geceleri çalışmalarına karar ve
rilmiştir. 

* Kırkçeşme, Halkalı, Taksim su
larının mikroblu olması hasebile ta
mnmile kesilmesine hükumetçe ka
rar verilmiştir. Bu sular, Terkos te
sisatı tevsi edilir edilmez kesilecek
tir. * Yedikule'de Devlet Havayolları 
için yapılan telsiz istasyonunun te
sellüm edilmesine başlanmıştır. 
* Şehrimizde rnevcud ve İktısad 

Vekaletine do&trudan doğruya veya 
dolayısile bağlı dairelerin bir araya 
toplanılması mukarrerdir. 

Sigara ve içki satıııa. 
rında '<I b UyUk tezayUdf. 
Bazı inhisar maddelerinin fiatları· 

nın ucuz.latılması hakkındaki tetki
kat devam etmektedir. Diğer taraf
tan b usene şarap, rakı, diğer müs
kirat nevileri ve sigara satışlarında 
büyük bir artma görülmüştür. Bil· 
hassa şarap satışı, gözleri çelecek ka
dar artmıştır. Bu vaziyet, halkın sa
tı nalına kabiliyetinin arttığına ala
met sayılıyor. 
İnhisarlar idaresi. sigara içenlere 

bir yenilik olmak üzere yeniden ba
zı sigaralar hazırlamıştır. Bunlar a
rasında yerli pürolar yakında piya
saya çıkarılacak ve büyük bir rağ
betle karşılanacaktır. Yerli pürolar, 
evsafı bakımından cidden büyük bir 
değer taşımaktadır. 

sulamak için çalışmalarına hız ver
miştir. * Paris, İtalya İspanyaya yeni gö

Bu arada bir çok nehirlerden fenni nüllü gönderirse Londranın da mu-

Bw1da nbaşka İstanbulda ve .Aı.ı
karnda piyasaya çıkarılmış olan Tir
yaki sigaraları; bu hafta içinde diğer 
Anadolu şehirlerinde de piyasaya çı
karılacaktır. rurette istifade edilecektir. kabil tedbir alncağı kanaatindedir. 

Sugyama'nın bey&rınamesmin ordunun uzun bir muhasemat devresi için dir. Ankarada, genç bir zevç ve zc" 
hazırlanması ve Çın'de mühim garnizonlar tesisi tasavvurunu teyid etti- ccden mürekkep 2 kişilik bir nil 
ği söylenmektedir. nezdinde, genç ise hemşire. yaşlı i~ 

valide gibi bak11m, üzere ev i~lefl 
ni görebilecek bir bayan aran:nakt 
dır. Düğünden sonra: 

Arzu edenlerin her akşam 4'ao.t ı 0 
19.30 arasında gazetemiz yazı işle k Q b in e şefi Haluk Cemale müracaat etr-1 Parlamento 

karşı 
ile yeni 
karşıya .• 

lcri lfızımdır. 

Kralm düğünü münasebetile duran 
siyasi mücadele tekrar başlamıştır 

Kahire, 27 - Kral Farnkun evlen
mesi münasebetiy1e yapılan tezahü
rat ve merasim, halkın ,tamamiyle 
genç hükümdarı saadetiyle meşgul 
olması hasebiyle tatil edilen siyasi 
hayatı faaliyeti artık yeniden başla
mıştır. Ekseriyet fırkası demek olan 
< Vefd• ler iktidar mevkiinden uzak-

' laştırılmakla beraber buna razı ola
cağını iddia etmek zordur. Bilakis 
öyle görünüyor ki, • Vcfd• fırkası 
mevkiini muhafaza etmek için faali-
yet göstermekten hiç geri kalacak 
değildir. Şimdiye kadar pek çok müş
kül devirler geçirmiş olan bu fırka
nın iktidar mevkiinden uzaklaştırıl-

1".akat diğe rtaraftan sarayın ira
desiyle iş başında bulunan şimdiki 

Mahmud Paşa hükumeti de kendi 
mevkiini kuvvetlendirmek için mu.
kabil faaliyette bulunmaktadır. 
Şubatın 3 üncü günü Parlamento

nun karşısına çıkacak olan Mahmud 
Paşa kabinesine karşı ekseriyeti ka
hir olan c Vcfd> mebuslarının alaca-
ğı vaziyet her halde kabineye itimat 
reyi vermek olmıyacaktır. Bu tak
dirde hükumetle Parlamentonun a
rası açılmış olacaktır. 

Diğer taraftım, söylemağe hacet 
yoktur, genç İral Faruk halk 1.Mafın-
dan çok sevildiği için sarayın iktidar 
mevkiine getirmiş olduğu bugünkü 
hükumet de halkın ınUzaheretindeıı 
ümidini kesmemektedir. 

ll Hlfllltlltlll l ll ll llllllllJIUUlllll ll lllJtlUllUlllllllffllHllllllllllltllltlUIJflltnlll l lllll l tU•ttUnhıııuını ıııuıunııutınıı111111111 tillHl • lltllt 

Seyyahlar ve 
yenilikler 

Mevsimin ilk seyyah kafilesi bu
gün Reloans vapurile limammıza ge
lecektir. 

İlk olarak bu vapurda Kızılay ta
rafından bir sergi ac:ılacaktır. 
Seyyahların geceleri şehire çıkma

larına izin \'erildiği için kendilerinin 
milli musikimizle milli oyunlarımı
zı görmeleri icabedeceği düşünül -
müş, bunu niçin tertibat alınmıştır. 
Badema limanımızda seyyah vapur
ları bulunduğu müddetçe gardenbar 
bu işe tahsis edilecektir. 

* Bulgaristanda eski Harbiye Na
zırının dostu olan Adliye ve Maliye 
Nazırları da istifa etmişler, yerleri
ne diğerleri tayin edilmiştir. * Yunan hükumeti, tahrikat ya
pan eski siyasiler hakkında çok şid
detli tedbirler almıştır. Bu kararlar 
matbuatc;n da tasvib cdilmiştiı'. 

Onitürk hakkındaki 
karar 

Ünitürk hakkında verilen son ka
ı rar meriyet mevkiine geçmiştir. Bu 
karara göre, her nevi esham ve tah." 
vilfıUa kuponların ihracı, hariçte 
bankalarda parası ve tahviJiıtı oian
ların bunlardan hasıl olacak temet
tü karşılığı, memleket haricinde ira
dı bulunanların alacağı mukabili 
Ünitürk iclhal edilebilecektir. 

Ölen muallimlerin lilele• 
rina rardım cemiyeti 

kongresi 
Ölen muallimlerin ailelerine yar

dım maksadile kurulan cemiyetin 
yıllık kongresi bugün saat 14 de üni
versite konferans salonunda toplan
mıştır. 

Kongre, cemiyetin yardım esasla
rını genişletebilmesi için yeni hazır
lnnan programı müzakere etmekte -
dir. 

Mutabık kalındığı takdirde. 0 

masrafı ve zaruri ihtiyaçları burad 
tesviye olunacaktır. 

Ankarada, bir bankada çal~nııı 
üzere, almanca ve fransızca y-ı tnfı'l8 

miyle vakıf olan bir m('mur ıate 
olunmaktadır. Arzu edenleriı:ı, ter 
cümei halleri ve fotograflarivle bil' 
likte, Ankara 505 numaralı posta ktl 
tusuna tahriren mürncantleri id' 
etmektedir. 

Verilecek ücret iktidarına gört'ı 
100-150 lira arasında olacaktır. 

Nizip noter muavinliği acık buh111
; 

maktadır. İmtihanlı veya imtihafl5~, 
noter olabileceklerin l ay içinde A 
Jiye vekaletine mürı:caatleri lftZl~ 
dır. 

-··----. 
Yeni ve modern Cezs• 

inşası 1. .. !e 
33.250 lira sarf olunmak uzc 

b". Jıll' Zonguldakta, yeni ve modern ıı t' 
pishane binası inşa olunması karıl 
laştınlmıştır. ~ 

İçine 100 rnahkfım alabilecek ."re 
ınnhkCımlann ameli ve ruhi terb1~ •• 

•th 
ve is.lühlan için müteaddit imala .,. 

d 
.. rr 

ne ve paviyoııları da ihtiva c e. 
1 

olan bu yeni hapishane binasının 
1 

" 

şasınn, önümüzdeki ayın 25 in
11

" 
sonra mübaşeret olunacaktır.~ 

,-1 JSS6 Hicrr- ı 1353 {ı.J 111 

Zilkade t. Kanun 

27 1B~ 
\'d 193& Ay 1, Güo 29, Kasılll I 

29 1. Klnun ı Cumar~ 

__./, 

Vakiti ar Vasati Eı•111 

ıa. el. ~ 
Güaeı 7 13 ı s' 
o~ı. 12 27 1 c1 

lkiacii 15 04 9 d 
17 21 

11 J} 

18 56 ı !J' 
5 32 ı 2 ı ' 
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r---K--------------,---..""'iTş'arıyanlar sütu'!!!.l Milli emlıikda Oturanlar~ 
- öy ka 1k1 n ması ! .. ~ ~~:yon, ı~ı lstey~ veya bir ŞuA rayı Devi ef· ecrı 

K muşkülu olup bızden filnr soran ve I 
0
11 

y •. ş 1 er,· ·, ç ·ı n para top 1 a- şikayetini bildirmek arzu eden muh- 1 
terem karilerimizin ınektublarını ı·çı·n murur zamanı 

k 1 
her gün bu sütunda muntazamcn ve rn a •• k d t parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- d d ' 

borcları 1 .• ,

1
-Halk Fllozoru-ı 

. ·tf d iyor k1 : 
mlSI er Yarıda kalan işi;; 

Düşünüyordum. Arkadaşım· 

-Mevzu mu düşünüyorsunuz? de
di Altıncı daireden Kasımpaşaya i· 
ne nyol üzerinde ağaç dikmek için 
bir müddet ev\•cl .açılm.ış olan çukur· 
ların insanı kösteklemekten başkr. 

sene-
usu u ya ın a ama- lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - ye ı·n ir i ... 

rarla neşredileccktir. 

ka idi rl la Ca k !.. .. 137-Tahsilim ilk mekteb derecesinde men 
olmakla beraber Avrupanın muhte-

l ---- lif yerlerini gezmiş görmüş ve kuv-

dea / köy pla"'nları hazırlandı· v~tli bir ~r~nsızca elde etmiş. bir 

!
Türk gcncıyım. Beş senedenberı de-H e ı• köyün müşterek bir kor~tör ~)arak ça~ışıyorum. Sağlam 

Bu suretle mükellef !erden 
olunacak 3 milyon liraya 

h• bir işe yaramadıklarını ve o zaman
la danberi hala bir fidancık ible dikil · 

sil mediğini yazsana!. 

\T e ila\•e etti: 

kefıl verır ve ne ış olursa olsun ça-

ra dgOS U olacak ' lışabilirim: Ba~a iş ~·e~cek olan m~- Hazineye ait milli emlaktc muhtelif senelerde oturup da bural,ırıru 
• • essese sahıplerıne şımdıden teşekkur fuzuli surette işgal etmiş sayılan ve haklarında (ecri misil) tahakkuk et-

yakın para var !.. -Bu çukurları kaç gündür yağan 
yağmurların taşıdığı çamurlar yem
den doldurmaktadır. 

}{· 1 ederim. Ce\·abl:ırın (Son Telgraf i~ tirilenlerin vaziyetleri, Şfırayi Devletçe tetkik olunmakta idi. 
at 

0

~ erimizin kalkınması ve zira- \azami haddi yirmi lira olmak şar- ve Halk sütunu vasıtasile Cemal On- Haklurmda bu suretle ecri misil tahakkuk ettirilmiş olnn mükellefler, ,;.1kültüı·, ekonomi, bayındırlık ••e itiyle bir derece tayin edilrni§tir. ge ismine rnüracaailerini dilerim. şehrimfadc, izmirdc •·e memlekctiutizln diğer bazı ycrlcdndc bulunmak-ıa: ık ışlerinin inki11:afı için her ta- 1 Şimdi, hükümctimizin yegane e- 1~8-25 yaşındayım, tahsilim orta o- ta ve sayıları, (15) bin kişiye baliğ olmaktadır. 
'l1 ~a hararetle faaliyete devam olun-ımeli, bu salma usulünü yavaş ya\·aş !up iyi fransızca bilirim. Daktilo ü- Bunların ödem<'ğe mecbur tutukitıkları c>cri misiller ise, takribNı. 3 ~ tadır. 'kaldırmaktır. Maamafih köy gelirle- zerinde ihtisasım ve usulü muzafa- milyon liraya yakındır. 
ni ~. ınaksalla hazırlan~ış olan (ye- jri, planlaşmış teşkilat işlerini yap- aya aşinayım. Resmi ve hususi yer- , Aynca heniiz ecri misil tahakkuk ettirilmiyenlerin de bu yekuna itrıe~o: kanunu projesi), tetkik edil- 1 mağa !di!i gelen yerlerde b u usule 

1
ierde çalıştım. Kanaatkttrım: kendi- lavesiyle, mecmuunun, 10 milyon liraya yaklaşacağı tahmin olunmakta -

. . Uzere Bü~iık Millet Meclisin"? !başvurulmamaktadır. me iş arıyorum. Ad resim: (Aksaray dır. Maliye daireleri, bu gibi eşhas hakkında takibat yapmakta ve borç· 
\ crıln1iclir. Onuı1 ı'çın"d 'ır ki hem kü,.•lerin işle- M'll t dd · N 161 d N' · Y 

y• J ı e ca esı o. e cı ıyazı c- Jarını, Tahsili emval kanununa göre tahsil etmektedir. ~ Diğ:r taraftan her vilayet tarafın- rini inkişaf etti~c.k,. hem de .. b.i~~~e- şilkaya>). Tahnkkukatm haczen tahsili için şimdiye kaclar icraya mühim bit 

Buraya kadar, arkadaşımın söyle
diklerini aynen yazıyorum. Bu, had~ 
dizatmdn belki gecikmiş bir iştir. 
Belki ınürC'ttipler şu satırları dizer· 
ke nbiı' l>e1edıye balıçiv~nı bu çu

kurlnra (idrınları yerleştirmekle meş· 
'gul oluyordur, kimbilir? Fakat ben, 
bu satn ları, hem şikayeti yapan dor.
tumun gönHi hoş olsun diyP, hem dt! 
yarıda kalmış işlerden artık tiksinir
cesine bıkmış olduğumuzu kaydc·
mek için yazdım. an ':'°Ctıda getirilen köylerin ve köy- lir membaı tc•şkıh ıçın her. ko~ ı:ın· 139-20 yaşında bir gencim. Yugos- yekuna baliğ olan dosyalar verilmi~tir. 

ulcrı nterakk· · k'" 1 rd de ko'"vlerin mamıv:i şahsıyetlerme la\•va ort" mektebı'ııın· 7 ncı· sııııfın B · · ili h kk k d l' · ·t . ısı ve ·oy e e yapı- - . " " - u ecrı mıs erin ta a u un 3, evve a muruzu 1.aman on sene ı ı-
acak ışler hakkındaki 5 yıllık faali- ait nümune fidanlıkları, tarlaları, fı . dan çıktım. Yugoslavca mükemmel bar edilmişken, bilahacr Şfırayi Devletin verdiği bir kararla bu müddet 

Başlanıp bitmemiş işler! Bunlar. 
bence, hiç yapılmarnaktan claha kor-

vh~t. Programlan da, çok büvük bir ıdanhklarla birçok g~!ir ~ayn~kları surette ya1.ıp okurum '\'C konuşurum. beş sene olarak kabul edilmiştir. İlk tahakkukat on sene üzerine çıka -
k .. ~ırnarnıa takip olunmakt:ıtl~r. Hala hazırlanmaktadır. Koylerı? .. ı:u- Türkçe yeni ve eski yazıyla da yaz- nlmışken. bu yeni durum üzerine beş sene üzer.nden tahakkuk ettiril-
~~ teşkilatı hizmetleri, köy iratları 1 pada olduğu gibi ~ükselme~ı .ıçın ıde- marn ve okumam vardır, hesabım da mesi icap etmiştir. 

~arı gelmediği fakdirde (imece) ve jal köy planlan vucud~ getırıl~ek~e# iyidir. Ayn zamanlarda verilen bu iki kararın taaniz etmesi iizcdne Maliye 

lkunç bir mana tasırlar. Çünkü bfr 

nok<:an hissedilemi ·ebilir, nnlasıla

nuyabilir. Fakat, noksan anlaşıldık
' 

u da masraf ıkorur.ıadığı halde dir. En ziyade ehemmıyet verılen ış- Hastanede ve eczanede 4 sene ka- vekaleti yoliyle tekrar ŞCırayi Devlet in tefsirine lüzum görülmüştür. (satıma) usulü ile görülmektedir. lt>r kültür ve imar işlerid ir .. Yapı~.an 
1 
tiplik yaptım. Bonservisim de var- Dün şehrimize gelen haberlere göre Devlet Şürası umumi heyeti top-

tan ve knbul edildikten sonra ba~· 
lamr ve ikmal edilmezse ... 

~te, hududu ta · ed"I ' · · koy birlik trşkilat projelerme gore dır. Bir 'yerde tercümanlık, veyahut lantısında, bu mesele tezekkür edilerek karara bag·ıanmıştır. Son karara .. yın ı me.iCSJZtn ğ f d l -
toy ihtiyar meclisine verilmiş oları düz arazide be~ ve co ra__ ı urum arı rıdacılık veya başka bir iş, arıyorum. göre ecri misiller için, müruru 1.aman l:ıit. sene olnrak kabul edilmiştir. 
bu salına takdiri saliıhi eti kö lü- itibariyle daf!ınık ve daglık yerl~r.de ı Her işi kabul ederim. Adresim: Son Henüz resmen bildirilmiş olmıyan L~-kararın şehrimizde, İzmirde ve 
nün kudret v . y '.1• Y. . on ilci metreve kadar mesa<e dahılın- Telgraf iş ve halk sütunu vasıtasiy- Türkiyenin diğer yerlerindeki mükellefleri alakadar etmesi bakımından 

Bence bu, iki taraflı bir suçtur ki, 

affedebilmek için insan bir özür arar 

da bulamaz. Asıl feci olan şey budur 
bence. 

Halk Filoz otu 
sa c faalıyet kabrn.yetım d b 1 n köylerin "n miinasip nok- 1 s··tr· 1' M Ş a· tsıntıya uğratacak derecelere var- c u una . ) . t k"l e u uce ı . . Lr. ehemmiyeti büyüktür. 
dıtılın,,""' • • . ta}rınnda bil }ık n1crkez Pfl CS "I e- 140--YÜkSeK sanat mektebi mezunu- .. ttııuıunıuııı111unmıu1111oımmıımıımıttı11um11mn111111urwuutııııınııııııı11toıut11ııııınNrıt111u111uııHHııtıııııııu11ıımıttn ıııuımııııımıııııuııııımnıııımıırııı rııınııııuııııııııı1t1tt1 1111119 -..uıası ıçın yenı yapılan vt! . .. 1 d ·· t k k . ~ . TASFiYE HALiNDE tl'ıecl· dilerek b ul:oy er e m•ış ere me - vum. 18 senehk sanatkarım. Bır çok 'T'.• "' 'T' k • J "'l 
Pro· ıse. ~erilmiş olan köy kamın'.! tf'pler yapıJacnk ve idtırcsi muktedir demir inşaat yaptım. Fabrikalarda .1 ıcarı .1 e ıruag l Bakırköy Bakkaliye l~scı ile tahd't ed"l · ti F7 " • 

lünü .. 
1 1 mış r. "'

0
:> - ellere \'crileceklir. demir işleri üzerinde, ustabaş11ık ve D k Kooperatif Şirketinden: 

lu n ve koyde arazi ve eml:lki bu- Ayrıca, her köyün miişt.Prı>k bir şeflik yaptım. Anadolunun her tara- Mutavassıtlar Ün a şam Tasfiye halinde Bakırk(:;y Bakkali-nanıann al·-:.,_ k ı · k'' ı ·ı · · · 1 
b . Mll ve azanç r.ın nıs· radyosu olması , .c oy u erımızın fına giderim. Maaşla veya sermayeli U k • / ye Kooperatif şırkcti hissedar an -
ınct~nde devlete verdıkleri vergi radyo vasıtasivle de. yükselmelerine ıbir :ırkadaşla iş yapmak istiyorum. Kaldırılıyor nare et ettı.. nın yıllık umumi toplant·sı 28 şubat. 
~uunun yarısını geçmeemk ve calışılacnktır. Arzu edenlerin şu adresime mek- ... 1938 pazartesi günü sant (13) de Ba-n •• tupla bild irmelerini rica ederim: Bu kabil müesseseler, Bafpehlivanımız dogruca kırköy Halk P.:ırtisı bina;ında yapı-

Ug\J ünlerde Yeni Maliye Ost:ınhul, Aksaray, Küçük Langa, bilhassa Amerlkada Parise gidiyar !. larnk :ış:ığıd, vazıh ruzname muci-
JI 6 • SPkİ7.İnci bostan karş1sında, No. 40, aleyhim ize n P. all Tekırdağlı Hüseyin (lün akşam bince mtizaker~tt:ı bulun::ır&.k karar 
l.VlQsraf Tayin Ve Aziz hanesinde cTeknisiyen•). çalıfryorlar?. Sen plon ekspresi •le doğru Parisc iltıhaz edileceğinden mezkur şirkC't-

.l ~ * Memleketimizle Şimali Amerika jlıarekct etmiştir. tc hissedar bulunanlaun ınua)\en 
yap l k 1 'F'l • çı'r muhab re birleşik cümhuriyeti arasında ve git- 1 Yanında menaceri bay Asım ve lgün \'C saatte hazır bulunmal<>rı IG-
D .. l mz ya CQ er J l er l Btıyrm So(iııe (Patih) - Namını- tikçe inkişaf etmekte ola:'l ticari mü· Cemal pehlivan bulunmaktadırlar. zumu ılan olunur. 

L ahıl ye \fakaleti ala- Muhtelif memurlar ara- 7,;ı ~Plmiş bir mektubunuz '\'ardır. nasebctlcrin daha geniş bir inkişafa Pariste şubatın sekizinci günü iLI{ Tasfüc memurları 
~•darlara yeni bir emir sınd ki non değişikliğin Her akşam saat 19-19.30 arasında mazhar olması için bazı teşebbüsle- karşıla.mayı İtalyan Savoldi ile ya- Ruzname: 

· ı · i ! d k · h lk pacaktır. Baş pehlivanımız bu maçta T • nun n.. gönderdi !. ı s tes • matbaamıza teşrif c ere ış ve a re girişilmi~tir. Ezcümle merkezi b"" 1 - aSiıyc n muru rapo ·u. Uğunı , . · 1 ı t · t · h · · · · ·· · · · galin gelırse, - ki hepimizin en u- k Ve ı· .. a· eı·de fazla israfta bulunmak .ı cm yapı an ma ıye ayın ve er- sıilunu mu arrırımızı gormenızı rı- Nev Yorkta olmak üzere cTurkich- 1 t- o unması, 
.. ı r·1 · yük temenni ve arzusudur - Deg - . f tl 'k' !atlı , \':tç ınünasebetiyle çok şata- 1 erını yazıyoruz: ca ederiz. American Trading Co., adında bir 2 - Bilan~·onun <: " ı. 

v - 1 k l 'k" · ·· ııan, Danglof gibi diğer tanınmış peh· y . f ı sccif ( ı.'nn•·e .nınsr::ıflı mernsiın ,.apmak, Bütçe ve mali ontro l ıncı mu- mu"essesenı"11 faalı'yete .•"'C"tı·g- ı· Tic". 1 k 1 t' 3 - enı tas ıyc memur arı -
''1" " K 1 d ı · "' :>' " livnnlarl:ı karşı aşacn ve seya ıa ı· .. 

1 
. . t h"t "'".,, ~- ı ... r.nfat kn, nuııu) rnu";bince ımeyyiz nnmz~di B. Şmasi T a bcr büt- 8Z8 ar 8 po IS t od b'ld" .

1 
. t' mesi ve ucret ermın es • ı, 

•11"" c .• iJ ..... :...... ..... • • • re asına ı ırı mış ır. ni, Londraya ve belki de Amerikay~ k 
1 

b t la ,...,,.... .~·us>dr. Halbuki buna rag- _ içe ve mali kontrol birincı mümeyyıı- Teşkı·la"'tı I. 4 - Şir et mat u a ve mevcu( ,-
·•ı..,,,ı , ·a Maksat Türk mallarını Amerika kadar uzatacaktır. · h sa ı . .-·•ne birçok yerlerde ve bilhas- , Hğinf:, Şarkikaraağaç varı at mcmu- tı hakkında karar ıtti azı. 
tııerao~·lerde, evlenme ve nişan gibi lru Arif Tt>kin Eşme malmüdürliığü- Son k::ıbııl edilen emniyet teşkilatı piyasalarma doğrudan doi:rruya sa~- ist:ınbul asliye 4 i.incl.İ hukuk mah- ZAYİ 
\'c> 'iask'.tnler münasebetiyle lüzumsuz ine, biı inci piyade tümeni muhasebe k:mununa göre, kazalarda da yapıl- maktır. Serbest döviz ver•m bu mem· kemesinden: Sahibi bulunduı.,tUm 

2725 
pl[ıka nu-

ta Ole} ı: ı rnasrafların hala yapılrnak- ıkatibi Ömer Öztüp ,birinci kolordu lm:ısı lfızımgelcn emniyet teşkilatı Iekete fazla mal satabilmek üzere a- Muhakemat müdüriyeti vcldli ta- maralı çift allı yün nrab:>sının µla
hıt ol Ugu, fJahiliye vekiıletince tes- ınuhnsebe kat· lii:rine, bit ınci kolor - için hazırlıklar yapılmaktadır. E\·- raclaki mutavassıtları nknldırılması- rafında~ ŞjşJide Saman yolu sok:ık kasını zayi ettim. Yenisini çıkaraca-

:a unnıuştur. du muhasebe katibi Vehbi ,bırinci {vela , nüfusu on binden fazla olan na teşebbüs edilecektir. Yapılan tet- 66 num:ırada oturan Mustafa zade ğımdan csl~isinin hükmü yoktur. 
U tni.in b piyade tümeni muhasebeciliğme, mu- bzalarımızda polis teşkilah yapıl:ı- kiklerin verdiği neticeye gör~; muta- Ahmed aleyhine 938/987 numara He Çnrşıkapı 94-96 numarn-o.t~~adar]a arasebcı·rtlet Da.hiliy: vdekfil~ti hasebat umum müdürlüğü daktilosu cak ; bil5hare 940 senesine kadar bu açılan alacak davasından dolayı lı fmn sahibi Mehmcd 

ı .. 'h amım gon erımş vassıtlar, diğer memlekeUerin mad- ıl 
. • . .ou ta A - bay~m Memnune yerinde bir derece teşkilat bü tün kazalarımıza şümul - müddeialeyhe ilanen tebliğat yap - Eınin ı rnırndc evvel yukar k' cilıe• delerini Türk malı adiyle Ameri.kava 

a.t'et ı ı • 'ıterli, Kırklareli muhasebe müdürü lend irilmiş olacaktır. Bu zamana ka- J dığı halde m'lhkemeye g.~~mediğin -
(J\ten•i ~~akta ve düğünlerde Hultisi Sönmez Zonguldak m uhasebe dar Ankara palis enstitüsü, ilk me- sevkcderek bu piyasdan kendi1iğin· den gıyabında mahkeme"" devam o
tıin t at kanunu) hükümleri - · · z ld k ı ı zu nlarını vermiş olacaktır den çekilmemizi temin etmişlerdir. Iunarak bu babdaki gıy:ı'"· kar.ırının 0 b anıarniyle t tb"k 1 ak b 1 müdürlügiıne, ongu .. a mu ıose JC ............. .......... ................ : .......... .... .. 

<:>ı i Yak a ı 0
-unar u müdün.i bay Şevki ündür Kocneli yizliAine. levazım müdürlüğü memu- Arnd:ın mutavassıtlar ~-alkmak su- ilanen tebliğine ve talıkikatın tıUne 

1

~
1 

an'anclerin behemehal ö- muhasebe müdürlüğüne, İstmıbul ru İbrahim Aydın levazı mikinci mü· ret iyle Aınerikaya birçok maddeler 3/8/938 gunu saat H de ta-

Fatih sulh 3 ncü hukuk hakimli-
den: 

1'" ~CÇılmesi emrolunmaktadır. tahsı'l koı1trol mC'muı·u Abdülkadir meyyizl ig1ine, İstanbul evrakı mat- likine ve ınüddei:ılc'-·lıc bu hu-
• "l'llını nıu 'b· ihracatımızın artma~ın ın imkan da- ,J 11
tnirlnr1• .. 1 cı. ınce, bndema, idare Erol İstanbu l varidat memurluguna, bun ambarı memuru B. Hüseyin Ta- sus ıçın bir ay mühlet veril-

Eir.l'emin P.V\•elre boşadığı karısı 

Müberra aleyhine açtığı muk&dde -
mn Müherrn yanında bul.ınan ve ha
len sinnirüşde vasıl olan Neriman a
leyhine evvelce bağlaannn nafaka -
nm katı davasının munclcemcsinde 
Neriman ilanen tebliğata rağmen 

"' v e zab t h iline gireceği ku\•vetıe zan ve tah-ıetirıd · 
1 

a teşkilatı, bu iş ü- ı· .. mir muamele verrıisi hesap mi.ilr.- tay ' 'er inde b ir derece terfi, nakil ve mesine tahkikat hakimli~ince karar 1 e doürud d ... ~ ,, b j J nü n olunmaktadır. 0 
Cakl an ogruya alaka<far hassısı Mehmet Ali Adolrın İzmir mu- tayin erlilınişlerdir. verildiğinden yukarıda a:iı ve adre-

ft --
~~ t t 

amele he ·eti hesap mütehassıshğı- , Diğer tarnft.an, uzun müddet Kurt- ZAY VES KA si yazılı müddeialeyh iHln gününden 

. l\fy0nai: 8 ".Yon ihracı 
u~re k acı ışiyle meşgul olmak 

uruıan ~'-
tıfy0n 'hr ... urk - Yugoslav ham 
v 1 acı ergi ,, 

1 
rnerkez bür.:;• u bilcümle 

lı. . ve ekalüt - v 

"'lisat '" ~ en muaf tutulacagı 
r·ı v ekal t' 1 

~· e ınden vı15yctc bilcli-

Serıin a 
tn" nlıyacar. 

Uthis b' uın kafamın içinde }{ l ~ ır nnar . 
n klıtn ' şı \'ar. Uyuv:ımadım 
Aı ~~a " . 
1 Y a ~ı Yil 11

• P<ınjorları açtml. 
~şe bir tn"dıe, onunla derdleşe derd
tırrı k• _ u det ot 

cıgıc\.ı k urdum. Sonra çek-
tnekt\lb nl rni ·· .. n· u Yaı • onurne •. sana bu 
d ır daha ~ga başladım. 

ıl'll ger1 d .. " 
\>a ' neler s,..,. 0 nup te, neler yaz-
• • cak .. ,maı d 
nc1 •• _ def:ılitn n un, l:.unlan oku-
sahklıgile, hi . ?lanı, biteni, bütün 

ıfele...... c: btr .. e\.· sak1 
13 . ·.:: döktü " amadım, 

ır Çok ın. 
sın. :S Yerlerd b . 
da Emderı ?lef e enı n:.·ıplıyacak-
ka me..,cud oı r~t edeceğin taraflar 

t t S('J}de~ h·dugu muhakkak Fa -
el'll· ·• ıç b' .. 

-
1Yot-duın u ır Şey saklamak is-

gu g'L• • ..-ıalet· 
... . 

1
' '1 t~b·ı . 1 ruhiyemi oldu-

·•1Udd t 1 ettırn n 
llla .e de içiınd ·· ounlar uzun 
d~nk ~~lliyacını h~ kal~nuızdı. Anlat-

cışka kiın ss d Yorclurn. Sen-
J"orunı kı' e Yazabılirdirn B·ı· ,... r. . sen k b . ı ı-~usun'" . a ahntı · · 
rust u bUe llffet . enrnın en kü-
Y '-'e temiz b' krnıyecek kadar dü-

Qrsun ır ızsın Lak· " .. 
l'llek ı~ ~a; kendi . . ın goru-
rnrı,, .. uıumunu drnu ı drnazur göster ... 

... ın.. Y u~ 
derı k Ustesna h· b' {,'llrn bazı ta-

a ıl h0calığı ı; l ır ~araftn sen
a eh etmiyorum. 

n:ı, açıktan Alı Galip Ertürk munta- kapı""' Alcmd:ır maliye şubeleri tah- 31/009810 numaralı fs!anbul Em _ i1.ih;•rc.>n bir ay zarfında mahkeme-
zam borçlar umum müdürlüğü nfo- sil memur ve haşmcmurluğunda bu- ve ynzılı olarak ilira?. et•!lediği ve 

ld k h d niyet miıdürlüğünden rldığmı ika- y. azı.lı gu··n V"" saatte mahkemede ha-vakk<ıt müst.ahdcmW'•ine, Zongu a Junmus olan bav A met Bilecen e, ,. 
ı 

1 
met vesikasını, za,.·i etti!"'I. Yenisini b 1 d y akd"rd b z tahsiliıt kontrol memuru B. Şa ıap bu kere defterdarlık ve maliye ve- " zır u unma ıgı t ı e gıyı. ım -

'Demren Zonguldak tahsilat kontrol kaleti makamlarınca takdir ve taltıf alacağımdan eskisinin hükmi.:. yok- da mahkemeye dc\•am olunacağı v~ 

llmemur}uğuna, Hocap.asa maHye ŞU· edilerek terfian Samatya Maliye .şu- tur. bu babdaki gıy&b kararı da mahkeme 
besi icro memuru Selım Sırn Ayber bf' i talısil şefliğine tayin olunmuş· Elektrik şirketi başmühendisi duvarına asılmış olduğu ilfın olu -
lıevazı mmiidürliH'rii birinci mümrv- tur. Jül Gileri 1 nur. (938/9&7) 

- --=:n - ---- --

GONIL,CM 
YAZAN-----------"'\ 

L..' ___ N_u_s_,_~ _EE ~ E ~ fA R ~ ~ A ~2~-ş_K_u_N ___ ı 

ıın~hkemeyc gelmediğinden muha: 
keme gü'1ü olan 7/3/938 p.:ızartesı 
günü saat 10 a talik kılınmış olup 
tarihi tebliğden itibaren beş giin zar· 
fında itiraz etmediği surette muhnke· 
meye kabul clunmıyacağmıza dair 
işbu gıyap kararı Nerimana ilanen 

tebliğ olunur. (4325)_ ----• 

İçinde bultınduğun ) eni muhit. ye· 
ni dekor ve yeni hava sana çok yar

dım edecek kanaatindey:m. 

Günlerin nasıl geçiyor İlhan .. Ta

bii bol bol okuyor, ve uzun uzun dn 

gezmeler yapıyorsundur. Bulundu -

ğun yer için dünya cenneti dediği

ne bakılırsa, tabiatin ku:ağında ka

l fam ve kalbini dinliyerek mes'u•l Çünkü, bu seni de hic bir zaman tec- han ... Bunu şimdiye kadar yapma- Hatırlar mısın!? Sami ile seviştiğin yaptın. Sonra iş bu kadarla da ka - r 
1ı dık 

k k gu .. nler yaşadığına hükmedilebi _ır. vız. etmiycccg•in bu maceraya, suç Y amma, kendimi n:ılatmaktan zamanlar sann söylemiş, bu genç ta- madı. Sen bu vefasız çocuğa ızara 
1 Amma kalbini dinlemenin sana s-ortağı yapmak istemem. Bununla be- seni dinlcmiyc vakit kalmadı ki.. Iebeden sana hnyır gelmez İlhan, de- soluğu bir karadeniz kazasında .
1 • .. 

1

-ı· ş· di b h 'k' · b"t' d" B tanbulu hntırlatrırak, üzüntü vesı e-raber senden kat'iyyen bir si.ıru '"° a- ı.m en 1 aycmı .ı ır ım. u miştim; b u yaşta çocuklar her önü- kaymakam olan babanın yanında al-
sik ahliık prensiplerini ~.1ray:ı dizen sahıfeler dolusu gevezel ıklerden son- ne gelene aşık olurlar \'f' her a~ ık " k k' . k b ttı'n · ü si olmasını da istemem. 

.,.. . . • . ~ dm . .ı aşama· zev ·mı ay e • • b ·m mizel ,.eme· bir mektub da beklcmedıgımı ılaw~ ra susuyoı, kulaklarımı sana uzalı- olduklarını ideal sevgilileri sanır _ . . .. d Yaa, böyle işte cnı · t'I. 

k b Ş d 1 k d k 1 v mıdlerın kırıldı, hulvalarına ve a k m Mu··s.,ade et de artık ederim. Yah•arırım sana, mc tu un- yorum. u ay ın 1 gece e u agt- lar. Halbuki bu onlnra yaslarının . M k'l: 'b" k"ndini le yavru · .. ' 
· · · f ld y h' b" h r · ' ~ ettın anastıra çe ı ır gı ı """ da bir takım isimleri v:ır, cı~ımlcrı ma ısı aya~a~~".1 ıç ır ava< ısın bir oyunudur, genç ve toy oldukları U""kl.nra attın. bnna: 

1 1 -k f 1 d ğ b ld g· l halde """' _ AI1,"h r, ... hPtlık \'ersin! diyerek Yok kelimeler namus ve a ı a mc - o ma ı mı ı ı ın .. . . k a· k d'l . . b k b " " " 
' ' . . .. . d k' ıçın en ı en ı erım u aş ın c e- Şimdi tedavi ile meşguls.iı~ kcn- buluttnn yorganını sırtına çeken ny humları kullanma.Bana nasihat et · Karadenızın bu uzak koşesın e 1 diliğinc inadırırlar. Kendileri ina - dini.. Unut:ıbiliyor musun barı .. Der-

meğe kalkışma .. Arhk hiç bir kuv- tenha güzellik ortasında yalnız ba- nınca çok samimi oldukları için kar· . k . k h tahğı gibidir Ne gibi ben de sana: 1 ı d' 
. t hi b" asihat beni tuttuğum ~ma sıkılmıyor musun?. Üniversite şısındakileri de inandırırlar. Halb•J- ler kı, aş ç~çe . as a·-· in~ iz- - Gecen hayrolsun Jhan. ıye-\eıd' ç ~ n . mez tahsilini bitirdikten sonra böyle ba· ki bu mütekabil inanma iki tarafın kadar tedavı edılırse e ı:.ın. Y yim. 

yo an gerı çevıre · . . . . . . • 1 · kalır kl d:ın öper 
G .... d a·· k krıdar alçaldı- başının dızı dıbınde kısmctını bekle- yekdiğerine inanmağa blsladığı müd- en · b" .. 'd an- Gözlerinden, ynna arın 

ozun en uşcce . . . . . .. • Ben kalbinde yıkılan ır umı ı11cl,tubunu beklerim canım karde-gunay eminim Fakat bu benı hakı- mek tecellındc varmış k:zıın. Maa- det kndar bıle uzun surnıez.. • . . 
1 

\"ı'·lanmasını ~ 
.... · ' · · · · l · d h~ kazının bıran C\ \'e a. .. · ' k ti h .k. , trnekten menede- mafih yıne bilmıyorum. Be kı e a- Netekim, sende de öyl" oldu. Sa- . .. b" t" tedailer _ 

a sana ı a) e c , ruhunun senı uzen u un 
la evlenmekten, erkekden nefret e- mi bir başkasını ::;evdi. Sen bunu pN a· m 
diyorsundur. haklı olarak bir izzeti nefis meselesi den sıyrı lınnsın ı temenni e ıyoru · 

miyar. 

E, biraz da senden bahsedelim İl· 

şim. 
Semra 
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Harbinde 
700,000 Japon 

AŞK 
Sayın okuyucularım! 

Ben altı ay evvel :ıyıl:ı bayıla ev
lendiğim bir adamı bugün yüz üstü 
bırakıp başkasına kaçacak bir kadı
nım. 

iLAHI 
A. Kenan Somer 

l
yüksek, bu kadar ilahi tir se\' 
ben Jiiyık mıyım .. . 
Evliliğimızin birinci avı böı le 

ti. Yani kocam, beni mhayaJim; 

Görüyorum ki hcpimzh nefret do-
!erin en derin maviliğinde arama· 
çin odasına kapandı oradr. yazdı, 
di, karaladı ve benim yanıma pek 
uğradı. O zaman bana, lutfen ken 

lu gözleri şimdiden üzcrı e çe\•rilcii. 

Av r U Pa Ve A m er 1• kalı 1 ar o·· n u·· n de ;:~!s~l~;~~~:~t:~~n~~~~:~~·b=~~ 
, pek de haksız bulmıyacaksımz zan-
nederim. Bakın dinleyin: 

Ç • • ı A d • ' Onu ilk defa evimizin cıvarmdaki 
len 1• t büyük parkta görmüştüm. Dalgalı 1 s ı a e ıyo r ee e siyah saçları arkaya taranmışh. Ko-

yu ve derin gözleri daima dalgındı. 
"!!111--------------------------,----------·---------------------ııRenksiz yüzü ezeli bir ıstırabla sol-

J 1 t d 1 A 1 1 1 
muş gibi idi... Uzun favorileri yü-a p on dev e a am arı Vrupa 1 ara ızüneokadaryakışmıştıki.. Kendi 

ı:~;:~~~Y~t~1~~~~~d:~~dığım ideal 

Amerikahların Cinde maddi menfa- bi;·~~~:~7;.~~~1=~"~::~~;:.::; 
atler gu··ımeler·ıne kızıyorlar mı"· ~~~~~i:~~ri~v::~~:1:

1

;i:tı~;~ :: 
ğaçların altında, mehtablı gecelerde 

=------·--------------ıo:·---------·--------·-------------------- bu esrarengiz adamdan işittim. 
Tokyo'da geçen gün toplanan Dı

yet Meclisi, Japon mi!let vekillerine 
Uzak Ş.ırk harbi etrafında verdiği 

jzahat ve ileri için tayin ettiği siya
Sl tı gösterdi. B ımı dair evvelce 'fel
graf habcrleı i olarak gelen malumat 
y 1.ılrn:ştı. cSon Telgraf:ıı bugün bu 
sutunlarda yine Japonların Çin'deki 
mu\•affakiyetleri neticesi olarak g(1s
tcrdıkleri haleti ruhi~·enin naSll be
lırmekte olduğu mevzuu etrafında 
konuşulacaktır. 

Tokyo'da çıkan Kaizo isimli mec
muada geçenlerde Juponya Dahiliye 
nazır;nm öyle sözleri çıkmıştı ki, İn
gıltcrcye meydan okuynn Dahiliye 
Nazırı amiralin beyanatını çok ihti
yatsız görenler buhmdu. Fakat aca
ba hakikatte bu sözler ıhtiyatsızlık-
la mı söylenmişti? .. Çünkü çok ma- 1 ---

nalı okrak o zamnn Amiral Suetsu- ı çrn şehrrrerrnden 
gu İng~lt~r~nin Çinlilere ~ar~ım et- rupalılara, Amerikalılara aid bitaraf 
rr.~mcsını ıhtar ederken ılen~e İn- mıntaka falan tanımadığını açıktan 
gılızlerle Japonlar ar.asında bır m.u- açığa söyliıyvr. Hem de şimdiye kn
harebc cıkarsa Amerikanın buna ış- dar kendısi taıafmdan cıkarılan hfı-
1'rak etmiyccegmi söylüyor. bu su- dıscler olduysa bunlan- hi.ıkfımetm-
retle Amerikalıların dostlu unu el- ' den emir alarak yapr.ıadığın:, tama-
de etmek ister göruncrek, diğer dı er 
taraftan i"e Sovyet Rusyadan hiç mi 
hiç bahsetmiyordu. Dem0 k ki, Japon 
knbinC'sinde bugün Dahiliye Nazırı 
bulunan bu amiral o mecmuaya söy .. 
lcdiği sözleri daha evvel tartmamıs 
olamazdı. 

Şi:ncli, gene Kaizo mecmuasmda 
Jnponya'nın Çindeki ordulan baş -

kumandanı general Matsuinin sözle
ri vardır. General Şanghay'da Av 

mıle kendi mc ulivetı altında yap
mış olduğunu oylemesı az mevdan 
okumak dcgıklır. 

Paı isleki Japon sefareti bunun ü
zerine bir. teblığ ncı,:tederek bu soz
~eri evvelce Nankin düştüğü 7.aman 
zaferin neş'esile ı;öylenmış sozler o1-
duğur.u, generalın 4asker noktzj na
zarın1> ifade ettiğini bildirmıştir. 

Bu hafta S O M E R Sinemasının da 
l'östermekte olduğu haftanın en büyük ve en güzel 

IA T E Ş!!I 
filmi, cidden şimdiye kadar gördüğümüz aşk... Heyecan ... deniz· 

cilik ... ve kahramanlık filmlerinin en mükemmeli ve en 

harikuladesidir. 

Bat rollerde : 
VlCTOI{ FRANCEN .. EOWIGE FEUILLERE 

mutlaka bu t•heserl gidip görUnUz. 

Evet biribirimizi se\'dik.. Fakat 
onun sevgisi herkesinkine benzemi
yordu .. O kadar hayalperest idi ki.. 
Bir gün semalara hitab ederken: 

- Senin hayalini göklerin en derin 
maviliğinde aramak için çok sarp 
uçurumlara atılacağım sevgilim. De
mişti. Ben bu ilahi adamın müphem 
manalı, güç anlaşılan sözleruıin a
hengiyle mcstoluyordum. 

Bu ilahi aşkın baş döndürücü ha
vası içinde aylar geçti. Nıhayet ev
lenmeğe karar verdık. 

Kocam evlenmemizin ikinci giinü 
bir roman yazmağa başladı ve onun 
müphem sözlerinden anladım ki bu 
eser benim için yazılacak imi~ Onun 
mihveri, merkez sikleti ben olacağ
mışım; kocam bu kitabd:ı benim ha
yalimi göklerin en derin ır.oviliğin
de arıyacakmış .. 

O zamanlar yarabbi diyordum, 
bu esrarengiz adamın yazacağı ro
man kimbılir nasıl bir şey olacak ... 
Hem düşünüyordum ki bu kadar 

Aşk, macera ve sergüzeşt. 

lerle dolu Fransızca sözlü 
şaheser 

sini yalnız bırakmamı, zira muha 
lesınirı akışındaki en ufak bır in 
tam dimağından benim hayali 
kaçmasına sebeb olacağını sö' Jc~ 
Kocam böylece sevgilbi!1den uz 
ta kalmış bir aşık gibi hayalle ll1 

guldti. Bir gün ona: 
- Brn varken neden hayali 

uğraşıyorsunuz!. 

Dedim. O ccvab vermedi, magli 
rane gitti, odasına kapandı. 

:Evlenmemizin ikinci oyında kd 
cam büsbütün gnribleşmişti. Ba
yeıneğe bile gelmiyor, geldiği zam 
larda da benimle tek kelime konu 
muyordu. Ben ah diyordum, şu r 
man bir bitse ... O zaman kocam h 
büyük eserini bi.iti.iu dünyaya tan 
tacak, lıem de artık bana yaklaş 

caktı. 

Bu teselli bir ay daha ondan a)'J 
yaşadım. llem öyle ki, kocam art 
benim kendi odasma girmerr.i k 
iyyen mcnctmişti. Ben zararı yo 
diyordum, bu muvakkat bir hald 
Kocam bittabi az bir zaman sonra 
serini bitirip benimle m~şgul olaca 
tır ... Zate)ı benden ayrılması yi 
benim için değil mi... Yine beniJ 
hayalimi göklerin en derin ır. ' 
ğinde aramak için odasına kap<:nm 
yor mu ... Bu kadar yüksek ruhlu b 
adamın hayatı, tabitaleri elbette b 
zimkine benzemez ... 

Böyle bir zaman daha bir evin 
ı;inde ondan ayrı yaşadım. Nihay 
ikinci ayın sonunda rom.:ın bitti. A 
tık ~evincimc payan yoktu. Art 
ona kavuşuyordum. Hem kocam si 
di esP-rini herkese tanıtacak, düny 
mn en büyük dehaiarı nra~ına gir 

lcekti Beni görenler 4işlc büyük. r 
(D~v:tl'T'! 6 ncı q•.f-\'1117. • 

• Diyet Meclisindeki sôzlerilc baş
vekil Prens Konoye J aponlar!n Çınin 
mcnbahırındnn diğer dcvletlPrin is
tifadesine mani olmıyacağını, ecnebi 
sermayesinin faaliyete devem ede
ceğine dair Avrupa ve Amerikalıla
rın kulağına tatlı tatlı gelecek tarzdıı 
beyanatta bulunmuştur. 

• aa, roıde:w ARNER BAx TER. 

Hariciye Nazırı da Anglo-Sakson
ların yüreklerine sular serpecek tarz

da ve daha kat'i mahiyette beyanat
ta bulunmuştur. Hem de Haricive 

Nazırı daha ileri giderek şunu demek 
istemiştir: Şimdiye kadar Japon or· 
dusu Çinde ilerlemiş ise, bunda asıl 
di.ışimülcn maksad, Çindeki ecnebi 

Dehakar HARRY BAUR'a layık ve JEANINE CRISPIN ve GEOR· 
GES RIGAUD il .. beraber çevirdiği POUCHKINE'in şaheseri 

•fBu hafta SARAY sinernasınffij 
Pek büyük bir muvaffakiyetlt: göstermekte olduğu 

VATAN HASRETi 
mü stesna lilmi parbk bir muvaffakiyet kazandı. BÜYÜK BiR 

AŞK DRAMJ. .. BiR EDEBiYAT ŞAHESERi 

CESUR KAPTAN 
Fransızca soılü ve fevkalade filmini mutlaka görünüz. 

Diı<kat: Herkesin görebilmesini tenıinen : Bat rollerde : 
menfaatlerinin bozulmaması için -
dir!.. Hariciye Nazın M. Hirota İn
gilizlerin, Amerikalılann, geçenlerde 
çıkan hadiseler esnasında gösteı mış 

1937 PARIS SERGiSi FREDIE BARTHOLOMEW 

<Devamı ( ... ,., mq fuct.:ı) • ' • t • ~ ·: • •• ~· • - - -

1 LIONEL BARRYMORE ve MELWYN DOUGLAS 1 

cNestrcn• e: 
- Bunlar hep Yenimahalleli, Sarıyarli mi? .. 
Dedim de: 
- Ne rniınasebd?. En çu · u İstanbul'dan gelmış

tir. Hele cuma, pazar günleri oturacak yer bulun
maz. Vapurlaı· s:ıbahtan ak ama kadar buraya insan 
t makten u nular. Cevabını \"erdı. Bir su icmc:k 
için buraya had r gelmnk de epey znhmet!. M ama
iı!- sular da ı ılmı~ ecek su değtl .. 

Hunk·r suyt1nda epey oturduk. Saz dın 1 l'dtk, 

etrafı seyrettik. Ne tipler, ne örnekler, ne insanlar 
var? .. Hele, önlerindeki sofrayı bir lokanta cameka
nı gibi süsleyip püsledikten sonra, karısını oturtup 
kendi elile şiş kebabı pişiren erkeklere bayıldım. 
Daha neler, ne ye~: ki? .. Biraz yukarılara uzanıp 
fundalığa çıkmca da çift çift sevgililerin defne ve 
yılgın kümelerinin arasına saklanıp başbaşa verdik
leri gözden kaçmıyor. 

Hele, hapabap karşılaştığımız bir çiftle bu tes<l
di.ıf pek kc;mik oldu. 

Biz hem ciçek to;;luyor. hem de tepenin ta en 
üsfünd~ki kay~nın yanına çıkıp Boğaz'm ilerilerini 
ıeyretmek için çocuk gibi çalılıklar arasından oyna· 
ya hoplaya geçiyorduk. Bizim boyumuz~. aşan'. ne 
.. ··mu··zu" ne c:·ıgıw mızı ne de solumuzu gostermıyen onu , . ~· , 
e anılarındu. ancak bir keçi yolu bırakan defnelcr-

~en kurtuhmca etrafı yine ağaçlnrla örtülü küçük 
bir boşlllğa çıktık. Fakat, ne ç:kış?. Gözlerimizi .biı
denblre k:ıpam1ya mecbur old•Jk. Uzun bo\ lu, ıncc 

~ npılı, yeşil ve cok gtizel gözlü, mahmur bir gençle; 
ayın ışığını emen maiş gozlerindc şehvete yangın 

veren bir Rus dilberi bcrabcrdıler, yanyana toprn
ğın üzerine uzanmış yatıyorlardı. Apansızın bu man-
7.arayı görünce ayaklarımız gayriıhtiyari geri geri 
~itti ve tesadtifün kendilerini bıze yakalattığı bu ıki 
sevgili de ani bir şaşkınlıkla kendilerini toparladı
lar .. Genç kıpkırmızı oldu. Kadın: Bizden yüz çevirdi. 

İki saniye icine sığabilen bu tesadüfteki tuhaf
lık doğrusu bana pek garib g ldi. cNestren:t e: 

- Biz kayalığa filan gitmekteıı vazgeçelim de 
haydi dönelim ... 

Dedim. O da: 
- Peki. .. 
Dedi. Zaten, biz ele onlar kadar kız~rmıştık. Da

ha ilerilere gitsek ihtimal bu kızartı yüztimüzü haş
lıyacak kadar da coğalabilecekti? .. dnndiik. 

- Vıcdan ... Vıcdan ... Seninkine bak! .. 
Mesarburnunda arabadan inıyoruz. Akşam gc

zıntısim burada yaptıktan sonra, eve dönecef{iz. 
Nestren böyle birdenbire: 

- Vıcdan .. Vicdan, seninkine bak!.. 
Deyince, ödüm koptu: 
- Vecdetle seviştiğimizi galiba biliyor ... 
Zannına düştüm, telaşlandım: 

- Benimki de kim? .. 
- Baksan a canım ... Şu maskara, hani Y cniköy· 

ilcki ... 
Parmağının ucilc gösterdiği yere baktım: Haki

katen orada. Hem, bizı bizden önce görmüş. Durmu~. 
bakıyor ve sırıtıyor .. ferahladım. Eğer Vecdetle kar
sılaşınıs olc:aydık \'C NE>stren bu yarımyamahık ma- (Deı•nmı uar) 
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Böyle kardeş olur mu? 
Eli biçakh katil kardeş_~ 
le kavga ederken aray~ 
giren dilsizi öldürdü! 

Serkeş cani kardeşini kıhr kıtır 
do q r a ya c a k m ı ş_ ! 

D 
~fu.ı;nır ve Oe{lerıı HalK san'atkarımız Naşid : Rüyada taaşşuk, lbnOrreflk Ahmed 1 
kor,nın sekızıncı piyesinde, Habib Neccar, Rıdvan poşa zade Reşadın Yavrum 
' nııser.. f<omeaısınde ve Arşın mal alan operetinde Acem Vefi rollerınae. 

Iakir. Hayatlarını günügününe ka
zanabilen adamlar. En büyüğü otuz 

Jubilesi Münasibetile : 
.................................................. _ .... ı:-. .. -.. ................. _ 

BÜYÜK HALK SAN'ATKARI NAŞIT.. 
'!e30yıllıkbirsanat ömrünün bil§nçQsu: • 
IST ANBUL ve SAN' AT ALEMİ NAŞİDE olan 
borcunu 5 yıllık bir gecikme ile 1938, Mart ayında 

' beş, otuz aıtı yaşlarında olan bu üç 
kardeşin bir de köpekleri var ki, hep· 
t>i tekerlekli, seyyar bir kulüh<:de o
turuyorlar. Yalnız en küçükleri olan 
Nikola'nın hali iyi değildir. Çünkü, 
sağırdır, dilsizdir. Çok çalışkan bir 
genç olmasına rağmen bu sağırlığı, 
dilsizliği yüzünden her işi göremi
yor. Onun için diğer büyük kardeş
leri odun Jtesmek, ormanlarda çalış
mak gibi işler bularak her gün ça
lışmıya gidince Nikola kulübede ka
lır, yemek pişirir, çamaşır yıkardı. 
Fhkat bedbaht Nikolanm gördüğü iş 
beğı'nilmez, büyük kardeşleri her ve
sile ile ona karşı kaba davranırlar, 
çocuğun izzeti nefsini kırarlardı. A
rada çalışabilseydi, her vakit para 
kazansaydı bu üç kardeşten mürek· 
keb cemaatin varidatı artar, daha ge
niş bir surette geçinebilirlerdi. İşte 
diğer kendinden büyük olan karde§
leri böyle düşünüyor, zavallı sağırı 

ödeyecek. Buna 5 yıllık temerrüdün faizini 
...... ilaveye mecburuz ! .. 

......, 

Naşid, otuz yıldır bizi güldüren, eğlendiren ve ibişin 
Püskülsüz fesi ile tenekesini ve süpürgesini ikinci plina 
atıp yerinde modern tiyatroya doğru hamle yapan bir 

müesseseyi kuran adamdır • 

• 1 tahkik etmek için fırsat arıyorlardı . 
• '1aktul Nikoıa kanıarıçınde Fakat hu iki büyük kardeş de acaba 

Bunlar üç kardeşmiş: Jakob, Ar- !kendi aralarında iyi geçinebiliyorlar Karşinin l<anına Olren 
nold, Nikola ... Üçü de bekar, üçü de (Def.lamı 6 ncı ıagfa.da) katil Arnold 

11 1 U UMlllllUllllJllllUfUUlllf"ltHIUllllll"'llllllfJlllHlllUIJJlllHUHU •unu111uuuıu11uuıuuıt1rnırııın1..1ıut11ııuıuuutnıırrınnrınuıuuuıııH1fıuuuın1tu11nuru.•ıWLMtwıuıuuuınuunıııHuw "'" ırıı 

YAZAN 

NUSRET SAFA 
COŞKUN 

Aksiliği üstünde bu nl:şam, Anıa
vudun: 

- Bırakmiyorem bu akşam içeri
ye diye ayak diriyor, tövbe estağ
furullah, her akşamını bu.. çekilip 
gidiyormisin, yoksam sana cenabı 
hakka sığınıp bir şnplak aşk ediyor 
miyim?. 

Tiyatrodan taşan müzika, alkış ve 
şo.rkı sesleri bizi rahatsız ediyor, id
diasilc mazbata yapıp temsillere ma
ni olmasınlar diye tiyatı\J idaresi bir 
loca tahsis etmiş mahalleliye.. Eş -
raftan sayılanlar, semtin ileri gelen
leri münavebe ile bu locadan istifa-

Meçhul katil ? , ...... , ............... .. •• 

Küçük mektepliyi 
· ÔldOren katil 

El'an bulunamıyor ? 
·- -

Yakalanan salak adam evvela inkar 
eder gibi oldu fak at sonunda 

Kaybolan (X) küçük kız V'! 

aptallığı meydana çıktı il •rnnesi. ~~ba~!·a:ardeşlle 
lt>da de ediyorlar. 

ettıgı canıı Karagoz Kapıcı Raşid Ağaya: 

·· · · · s b l v mcrnkı arttırıyordu. Odette ismiııdt! Fransnnın bazı yerlerinde bnzı ku- ıdıkkatı celbedıyordu. on a ıar mc 1 _ b 
küçük bir kızcagızın geçen son a -çük bz çocuklarının öldürühneSi siminde bu gibi vukuat arttı. Hem de (O 

6 
ncı sayfada) 

l>iı-ekler · - Bu akşam smı bizde .. aiyen kü-
cı Abd· . arasında, m<'şhur tuliıat- çük çocuğun babası, mahallenin 

'~ ının tiyatrosu ' l k 
ol\.apıd . . ·• muhtarı olduğu ıçin da ıa sı g--"~ n,. cınai · 1 ..,,,lis roı.. pıyes erde arasıra yarlar tiyatroya .. 
- l\fo:n~ çıkıp; bütün sözü: ·Eve misafir gelmiş, ağ4ıyıp, sıkıl-

Voreın s c. anun namına tevkif etli- ması karşısmda küçüğe: 
" enı.. H d. ·ıı d · l vcın(lkt . - ay ı sen gı . emış er. 

~os bıyıkıen ıbarct olan, iri yarı, Fakat aksilik bu ya, Raşid ağanın 
'.l'iyatr 

1 
nrnavud lUışid ağa.. da bu gece almıyacağı tutmuş. 

b~•lla kl~nun. orta katından tram- ._ Yaa ..... Diyor_, küçük.. mini mini 
guvdesin ar~etın davulun pestilleşmiş elleriJe derhal dolu dolu olan gözle-
8'!ti, •gü·~dınc~ darbelere karışan rini uğuşturarak: 
tarar111d;ı e bır he!eti musikiye (!)> _Ben sana gösteririm! 

n çalındıgını belli eden mu- _ Haydi be rnore .. mübarek ak-

a?.zarn . ..Maşldf tenıdınız mı ?. 
,_ hır gurij}t .. Surplk Duou 

işte Neşld •. 

merhum bir kaç göbek fazla atıyor, 
Peruz ve diğer kantocu kızlar düşüp 
şırakkadak bayılıyorlar . 

Bu küçük afacan, Naşiddir. 

* 

bir kaç ay evvel pek ziyade nazarı failleri bulunamaması bir kat daha ! evamı 

DÖRDÜNCÜ? 
--işte; tiyatroya almmayışını koca _ G k 

1 0 
•• 

10 
•• me 

man taşları sahnenin ortasına fırlat- ı·zıı· teş ı· aA tın 
makla protesto ve ayni zamnda ti-

yatroya olan aşırı sevgisini ispat eden ~;;;;;::::::;;;~;;;;;;;;~;;;;~=========~.:===:========= 
büyük san'atkar Naşid, otuz yıldır, Ettı•gv ı· ı·kı· ı· talyan nasıl 

mahküm 
sahneden ibda ettiği sayısız tip-

lerle vc her bW~kS@nın~~şh~ ~~~~~~=~==~====~~~~~~~~=~~~ dudlarını işaretliyen espirilcrle ha- : 

yatın, cemiye.tin yaşayışımızın gü - o d kaldırıldı ? 
lünç taraflarını taşlamkta ve kari- rta an 
katürize etmektedir. 

Sahnede otuz yıl.. 

Otuz yıl bıkmadan, usanmadan, K d. . . t kd. etmedı•gV ,. ı·çı·n 
dinlenmeden neşesini kaybetmeden, en 1s1 n 1 a 1 m -
ve her senesinde daha olgun, her,)- tan 1 n m 1 yan adam 1 n halı ?. yununda daha san'atkar, her gün 
başka bir ruh başka bir kılıkta, sah-
nede .. bu ne demektir bilir mh:iniz? 

Bu, ayağına çarık gcçirip elinde ı:ı
sasile incilile Afrika yamyamlarına 
din propagandasına giden misyone
rin yaptığı isden daha fcrağatkar b:1· 
harekettir .. 

Fransada giz -
li tcşki15.tm öl -

dürttüğü İtalyan 
sosynlisti Karlo 

Roselli ile kar -
deşinin ne surctBu, hayatını, insanlığın saadetine 
le bu cinayete kur vakfeden Pas!ör'ün, ferağat ve fazi-

letinden bir santim dahi aşağı ol- ban gittiği etra -
rnıyan bir harekettir. fındaki tahkikat 

lığı cttıkleri gibi şimdi de adam öl
dürmek içın gizli teilkilatta beraber 
bulunuyorlardı. İki İtniyanın otur
makta oldukları oteli tarassud etmi :
ler ,.e onların girip çık.:na zamanla
rını öğrenmişlerdir. Otıdan oma 
kendilerine Piycro, J~ıkobiye, FilJı 
ile bir dördüncü adam dııha ıltiha.< 
etmiştir. Bu dördüncü adn~ıı~ ki.m 
olduğunu Buviye söyJ::n•eınıştıl'. l~
tintnk hakimi sorduğ ıızaman Bun-

... az.ile be .. nb u halinde, kendi en-.. •• er k ~ 
ÇUri.it-u·· ı:ı ucagında bir a··mu- " 

.,, ır san'ntk" • 
lihe rnaı "d ar direkleri de ta-

l 
Bu, dünya yuvarlaktır dediği için, d~vam etmekte • 

diri diri yakılmak istenilen Galile i- dır. Tahkikatın 
le atbaşı giden bir cesaret ve gaye-"' son ssfhasında el· 

şanı vukti başımı belfıya sokma be- nin emrine bütün bir hayatı vakfet- de edilen netice 
nim.. menin meydana getirdiği asil bir ha- §Udur. Yazın iki 

ye şöyle diyor: .. 
_ Onlarla hcraber gelen bu dor

düncüadamı bana takdim cttil~r. 
Ben de adını sormadım. Hüviyeti 
hakkında bir şc:ı.· öğrenmedim. No -
raz ile bana da işten bahscttile: ve 
bize düşen rolün ne oldn~unu soyle

d ı "' en taht a g.? taşıyor a caddeye dalga 
l<uçük b' 

ri b ır araca .. 
•
11 ir Zekan n, goıJ.erinde dc-

tıı ll)in1 bir ın arnpullcrj yanan mi-
ha Çocuk . . va gaz.ı ı:- • suratı daıma bır 
"atı arnbnsı kad . . 1 kapıcı) ar ı~h . asık su-- na~ Ü , akışıyor: 
d ıd anıca b 
~. ' u ak am sıra hız-

. Çocuk, ti~·atr.oy.a bitişik olan evleri- rekcltir. kardeş Bağnol'da 
nınk sadhnk~ ıle ıltısak peyda ettiği * bulunuyor! a r d : 
no ta a ı pencercye geliyor. Sahne Mübalfığa etmediğime eminim. 
buradan kuş bakışı gözükmektedir. Aktöre oyuncu deyip tehzil ettiği-
Yanına aldığı kocaman taşlaı ı birer miz bir devirde, zckasma açık bıra
birer sallamağa başlıyor, aşağıya.. kılmış bi.ıtün istikbal kapılarını te-

Buvige isminde o

lup gizli teşki1ata 
girmftı ·bulunan 

Oto mobllele n lndlQını gören diler. Bizim işimiz Roselh kardc.!ert 
şahld kız., •sıkı surette tarassut ctmcktc-n_ ıba-

Kati ilerin 

Miithi-ı: bir gümbürtü.. tiyatroyu pip sahneye, yani mahrumiyete, iz-
1 bir dehşet kaplıyor. Bağrışmalar, tıraba, didinmeğc, yani mukabele 
1 bayılmalar .. şaşkınlıkla hı>r sallayı- görmeden, vermeğe, teşvik görme • 
şında karnı burııttna değen Abdi , ı l)ernmı 6 ncı HJ/e11tısd•) 

bir genç bu iki İtalyanı tarassud et
mek üzere orada bulunuyordu. Bu-

viyenin bu cinayette medhaldar ol

du~u anlaşılmış ve kendisi Afrika-

daki kıt'asından Parise getirilerek /retti!.. O gü ııöğleclcn sonra .~ıycro, 
tevkif olunmuştur. Bunun yanında /Jakobin, F~~ol .. ' ·c .~anlarmdaKı ta~ı-

. · b. k ı daha va .. - m3dığım dorduncu ud:ım otomobıle Fort:n ısınmde ır ar a~ aşı · f ı 
. . . d Dt:vam• n ıncı sav nmu:r ' dı. Eskıden ıkısı de mekteb arka aş-
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deland havalisinde kaybolması yal-

Jübilesi Münasibetile 

Büyük Halk San'atkarı NAŞiD !AKŞAMCILAR! · ~ .. !,.~ !,u 1 Kati 1 
'"'~""""'ıuuı111111ıııuıtıııtnu11111111111•1111ınıııııııM1•1H11111uo1111111111111111111ııı1111uu .. 11111.11011111ııu,uııtııııııı1111ı11ıuw•"' :,11, barda Fransanın Iiıtif Senin Hiler .. • -a1- ı 

!Eski bir ekşamcının defterlnaen] nız ora halkını değil uzak yakın her ·· k d h · · · a · i ·d· r $ inci ıagfadan tf•tıam' muze a ar cpımızm v zı esı ır. 
yerinde merak uyandırmıştı. . • . .. . Sonra bunun san'ate, san'atkıira 

Osrnan Cemal Kayaı!ı Jurdan isminde bir adam bu kızca- den ile:_lemege, b'.1" cumle ıle ış:ksız değer vermenin san'ata karşı olan 
_____ , __________ _ _ ,__ ğızı öldürmekle maznun olarak ya- k_ar~ı~a ~~şan hır adam, evvela te- alakanın bir miyarı olarak kabul et-

YP7Pn: -
Turhanın içi içine sıg" mıgor, bir- kalanmıştır. Kızın öJdiirülm(iş bu- lfil<~ilerımızın, ~o~ra da_yenı_ ~ır san- meli, bu suretle bir çok istidadların 

lunduğu zaman tahkikat yapılınca at. Janrının galıbı oldugu ı~ı~ bır kabiliyetlerin ilerlemesine vesile o-
den çalmak isfigordu bütün şüpheler bu adamın üzerine mısyoner kadar gayesıne nefsını vak··ıacağını hepsinden üstün olarak dü-

toplanmıştı. Jurdan yarı divane bir !etmiş, Pastör kadar, insaniyet ası- .. 1 .. 

Gôren yok ""'r aııın bir tek dyaarın 
Belıey soysuz senin çiften gelir vız 
Elimdedir bugün zira yulcarın 
Yeter imdi bırak artık laıifım 
O me!'ımuıı, o hınzır lıişahaarm 
O mel'un itin soktuk ........ . 

- şunme ıyız. 

. .. .. . halde gezer bir adamdır. Kendisi ev- kı, Mikelanj kadar yaratıcı bir mu- * 
dan ve hın turlu U''durma mahıer.t 1 t• 1 d . . k h ı h.b. R f ı k d r tab·a . , ''ece ımar ıaneye e gırmış, çı mış ayye e sa ı ı, a ae a a ı - Yazımın altına amzamı atacaj;ım. 
şeyl~rınden .dem vurulmı..yordu. Hal- onungirdiği timarhane rahibelerin tın renklerine ve mimiklerine ha • 'Düşünüyorum. Belki Nasid'i fazla 
bukı 0 meclıslerde \'e baz.an akşa~- idaresindedir. Jurdan orada bulun- kim, galile kadar kaşif ve ülküsüne )medhettim zehabına kapıİanlar ola-
ları o gibi meclisleri teskıl eden ın- d - ··ad t f d h t h ·n sadık tela.kkı· edı·ımekde hiç bir mü - ugu mu e zar ın a as a anenı • cak. Fakat umuyorum ki. bir çokla-

k •h 1 . d• çıvan ıgını :ı yapmış, sonra ıyı- , sanların gündüzleri toplandıkları- bah 1 . d . · Cürmü bir türlü anlaşı, baliıg"a voktur. \rı·. 
Bevazıd Şehzadebaşı ·• ve erın - 1 k k B b. h"k. d. mıyeın Louis Jurdan N ·d ı Jd b" · ··ıd·· .. • ' . . eşere çı mıştır. u !r ı aye ır: - aşı. ' o uz yı ır ızı gu_ uren - Yazık, Naşid'in 30 yıllık san 'at 

Belıey şair seı·ilısin delfikıiıiıirın oyle açık saçık hıcvıyeler okunuyor- R h.b 1 · "d . d k. ı· h eglendiren adamdır Naşıd Türk sah 1 
· · · a ı e erın ı aresın e ı ımar a- bir kabahati olmadığını anlatmıştır! · ' ' - ; hayatı böyle mi tebarüz ettirilmeli, 

Bu. nazmınla belıiğat sahasındıı du ki en halvet bır yerde bıle ınsan d b k b"l h tal 1 t nes'nde taklidi getiren adamdır Na ' 
· · , ne e u a ı as arı meşgu e • Evet hakikaten Jurdan'ı itham e- . ı , . . • ·. - 1 onun sahnemize yaptığı hizmetlt•r Yüceldi nam ve §anın i•tihaaarııı.. bu gibi sözlen kendıne "aşına ulu . . b"l ki · b' d ki k b t ı t ık erınrle 1 

..,. - l kt k" · a· s mek ıçın onlara yapa 1 ece erı ı- decek hiç bir delil bulunamamamtş- şı .'.. ası . ır_ u ~a ı Y ı~ Y böyle mı anlatmalıydı? Naşid bugü-
. b. . 1 d b" k orta agzına a ma an çe mır ı. on- , . .. t ilin ktedi B J d , l b Tü k t atro ıann ya I Hicvıye ıtınce genç er en ır ıs- b 1 h . d ed b" t rer ış gos er e r. u ur anın tır Zaten timarhaneye girmiş çık- orııına ır r ıy . . . .. ..' - niin tiyatro zevkine hizmet eden bu-

mının gizli gizli dudak bük.nelerine r~ .kun arınd :1pstk e ~ ıyalınedsal - sabahleyin erkenden kalkarak şehre mı~ yarı akıllı yarı deli ol;n bu ra .. tan a_da. mdır. Na.şıd_, ıbış.'.n _puskul: günkü sev. irciyi hazırlıyan adam. böy-
tırı nevı enı en ısmır..a rna ı e· . . 1 :ı, , f ı t kn g 

karşı orta yaşlılarla yaşlıların çoğu rek isin i inden ıkılı •o··du. En daha gıder, orada hast.aha~eye aıd olan köylü delikanlının sözleri bir:birini suz esı ı e e esım ve supur <»ını le mi tahlil edilmeliydi, dive düsü-
bunu dehşetli beğendiler ve dehşet· - ç ç ) . mektubları ve saıreyı postahsneden k d ikinci plana atıp, yerinde modern kl · 

·;ubafı bu gibi şeylerle birib•rlerinı .. . tutmama ta ır. . d • h ml b. nece er .. 
li alkışladılar. Hatta içlerinden bir , _ h. ed 1 .. .. alır, doner gelır. Bahçıvanlık da ya- Jurdan muvakkaten tlhliye edil- tıyatroya ogru a e yapan ır İşte ben bu iimidJe mütescllivim. 

b en Ggır surette ıcv en er gunun F k t h" ·a· 1. k bı' ·· · k damd Naşid · kaçının ricası üzerine unu yazan . . . . . . par. a a şe ıre gı ıp ge ır.·en - miştir. mue~seseyı uran a. ır. ' • ' Kalemimin iıciz gösterilmesine mü-
t b . dah b ·ı b •t ta l>ırınde bakıyordunuz, vH:e bırıbtr- iki t d b' y ld b" gu·· k"' ş md •·e kadar yetışen sanatkar za onu ır a ve eyı eyı ' - ' . • s e e e ıner. o a ır n u - Şimdi tahkikata yenid0n başlanı- ı ı, - teessir olmam. Fakat bir san'atkiir 

ne tane tekrar okudu; o tekrar fev- .erile can ciğer kuzu. ~r"'.ası olup çük bir kızcağıza rastgelmiş, onunla yor. ların:ız içinde _en fazla temsil ve le- için söylenilenlerin fuzuıı addedil-
kalade beğenildi, fevkalade alkışları· bu sefer bir başkası ıçın bır mısraı ahbab olarah her sabah kızı mekte- olan mal messul kudreh olan adamdır. Naşıd, mesini san'at hesabına kusur teliıkki 

. · · · • benden, bir mısraı sendrn! dinye d k k Koskoca ağacı kesmiş bugu··nkt"ı· Tu··ı·k tı·yatrosunun temelı·-dl. Turbanın Şı.mdı· ıçı ıçıne sıgamı- be gı· erken go··rdu··kce artı onuş- k f'derı·m . 
. " .. t " h" · ' karalıyorlardı sahibi acele ettig"ine piı;man olara yor, birden patlamak ve bunu ya7.an :;,uş ere~ ıcıv.er · mağa başlamıştır. ne gücünün yettiği kadar taş ve harç NUSRET SAFA COŞKUN 

sonra da edebiyattan parlak bir pa:- Şimdi balıkpazarı meyhanesınin çe· Tahkikattan bu öğreniliyor. F~kat durup yanarken Jordan da köy~en taşıyan adamdır. Naşid, bilmediği-
d k" d f ku şid çeşid kokulu tavan arasında bu ğ d.. •.. 1 1 köye salak salak dolaşmaktadtr. a- miz bir cok tipleri ibda eden adam-

ça diye onu ora a i ı e a o yan, h. . . 1 d r'u han da kızca ızı niçin öldür ugu an aşı a- kat halkın bir kısmı onun mücrim ol-
manzumenin sonunda b.ınu kaleme ıcvıyeyı 0 m : an a amı ' r mıyordu. Nihayet Jurdan itiraf edi- dtr. Naşid, halkın pisikolojisini en 
aldığı için kendinin beHğat meyda- dahil olduğu halde gen~•uin çoğu o yor: duğu iddiasındadır. Küçük Odette iyi anlamış bir adamdır. Ve .. Naşid .. 

Böyle kardeş 
Olur mu ? gece \·ık defa go··ru··yorlatcıı Hicviv' nı·n babası da bunl·rın bas_ındadır. , b h · · t· t· a··· nındaki nam ve şanının, şöhretinin · · ~ - Ben öldürdüm. Ağacın dibine u çorak san at a çemızın ye ış ır ıgı 

bir kat daha yüc0ldiğini söyliyen bıı ikinci defa okunup bıtti':len ve al - gömdüm, diyor. Zaten çocuğun naşi Jurdan'ın timarhanede il<cn geçen en değerli mahsullerden birisidir. 
altlama çatmak istiyordu. Fakat o- kışlandıktan sonra Tesalyalı Şevki da onun gösterdiği ağacın altından hayatı tetkik edilmiş, bu yarı diva- Bunu da bize Avrupadan kalkıp bu-

( 5 inci sayfadan devam ) 

nıın böyle patlaması on beş yirmi ki- adama takıldı: çıkarılmıştı. Jurdan diyor ki: ne olan genç adamın kendi yapma- raya kadar gelen bir frenk öğretti. 
şilik meclisin tadını kaçıracaktı. O- - Vezni, kafiyesi yerıı·de amma _ Ben onu ağaçın dibinde öldür- dığı bir takım kabahatleri de iistüne San'at rt'formumuzda o bir mü -

mıydı?. Kendilerinden ~ayıf olana 
karşı bu Y.adar merhan.etsiz davra
nan iki kardeş, birbirlerine karsı da 
fenalık beslemekte gecikmenıiskr-

nun için yine dişlerini s•kıp sabretti. üstad, buna hicviye de~ıC'zler, apa- düm. Sonra kucağıma aldım götür- alarak ona göre türlü türlü itiraflar- messildir. 
Eskilerin, eski meyhanı> edebiya!ı çık küfürname derler. rlüm. Bulduğunuz yere gömdüm da bulunduğu anlaşılmıştır. Onun Hangimiz onun mütevazı tiyatro· 
artık ve döküntülerinin yine mey- Yaşlılardan biri: Lakin bundan fazla bir şev ~övle- için şimdi Odette'in öldüriilmetn~e sunda çok kereler, kederimizin neş- dille: ki~inin oturduğu kulübe altın-
hanelerde t'dehiyat mer~klıs genç- - Tabii öyle olacak, efendi haz - miyen Jurdan artık esrarını içinde de kendi kcncfüine bir çok şev e~ ~s- ,esizliğimizin ilacını bulmamış ve.. da tekerleği olan bir beygir ile çeki-
lere edebiyat diye aşılamak istedik- retleri kaside \'eya medhiye okuma- saklamıştır. nad etmiş, fakat bunların asılsız ıgı hangimiz onun kudret ve kabiliyeti- len seyyar bir araba de'!1ektir. Kii-
leri şeyler bunlar mıydı? Bu şimdi dılar ki. .. Hicviye demek bu demek- Bretanya halkı olur olmaz bir çok mevrlana çıkmıştır. ne hayran olmamışızdır ki.. çebe bir halde ya~ıyan üç kardeş han· 
okunan bastan baştan başa sövün tir. şeylere inanır adımlar clduğu için Fakat kürük mcktebli kızı kim Andalodudan İstanbula görıneğe gi tarafta iş bulurlarsa arabalarını 
saymalı hicviye yıne orada bazı ak- O zamcın İstanbuldaki edebiyat a- çnruğun öldüriıldıiğü ağacın bulun- öldurdü?. Onu böyle salıahlevin yol-ıgelen her vatandaş, ilk defa: oraya çekerlerdi. Fkat son zamanlar
samlar okunan başka hicvivelere n•s- limlerinin kendine malı<.us orıjinal dul!u yerin rnhibi eline bir balta a- lda ~iclrrkpn aldntarak maklaş!ıran - Beni kuzum Naşid'e götürün!. da Sen Marton civarın-! ı bir yere 
betle anber sayılırdı. Çiınkü kinle, bir tipi sayılan ve o zamanki münev- lıp geliyor. Ağacı kesiyor. Ta kı bu ve sonra uldıirerek bir ağacın dıbine IDiyor. konmuşlardı. Lakin oranın Belediye 
gayızıa, P,arezle, hırsla söylenen bu ver kalendt'rlcrin en clt:şkün ve er. mrnfur cinyaleti hatırlatacak bir şey ıgiımmüş olan katil kimdi.r? Bütti.n 1 1?:nı.ek ki o, yalnız _Hya_ıromuzu_n reisi böyle göçebe seyyar kulübenin 
ağır sözlerin içinde hiç değilse ken- tuhaflarından Said Hik-net lfıfa ka- kalmasın diye.. merak burada toplanıyor. lçı~de ~ı". j degıl, fst .. nbulun da y'.ız agartıcı b': orada manzarayı bozduğundan ha-
disine hücum edilen adamın namu - rıştı; hicviyeciyc döndü: Fakat bir müddet sonra Jurdan i- ıerkckle bir kadının bulundugu goru- 1uzvudur. Bunu hPpımızden evvel bı- hisle bunların çekilip gitmelerini 
sündan, m:mdan. 1<2nsınd~n. kızın- (Deı·amı ı•ar) f.ıdeyi deği~tirmişlir. küçük Ödenni len bir otomobilden bahsedılmckte- ze bir ti_,·atro kazan~ıran san'at se~er kendilerine bildirmek üzere Jakobu 
===============================löldiirC"n kendisi olmadığını sövlem~ş ıdir. Delinin itirafları as•lsız çıkınca val_i~iz Muhiddi~ ~stündağ takd'.~ çağırmışhr: 

O•• J M hk ve evvelce gösterdiği a<ıacın da hıç bu meçhul otomobıl aranıyor. ettı. lstanbul Nasıd e otuz yıllık hır K d . de' Gizli Teşkilatın iime a ôm "'""'""""'"""'"""""'"""'""'""'"'"""""'""' ""'"""""""""""'"'""'"'"'"'"'"'""""""""""'""'""""'""""" san'at rcsülmalinin faizini borçlu- = K:rrd:~::n n~~~a~da ağac kesi-. . 1 dur. Bunu ilk defa düsündüğü için yor. Yevmi!te ile çalışıyoruz. 
Ettig"i iki JtaJyan 1 o..y...ı H 1 KAY E ~:X:~ de Muhiddin Üstündağ tebrike ve -Sizeyarınakadarmüsaade .. he-

' ,.. _ -.ı takdire hiyıktır. Biz de ilk defa •A- men buradan kulübenizi çekeceksi-
1~ i"d •a•ıfodan d'etıam) ta gırişildıgi vakit gene ele bir şey çık Söz• sahifelerinde buna tercüman niz. Kardeşin geldiği zaman da ona 

binerek önde gitmekte olan Roselli geçmemiştir. Nıhayet yol kenarında A ş K 
1
• L A,. H 1 olmakla gurur duyuvoruz. ("). söylesin. Olmazsa jandarma vasıta-

kardeşlerin otomobilini takibe baş- iki ceset bulunmu5, yanlarında birer * sile sizi çıkaracağım. 
!adılar. Ben de Noraz ile beraber ar- tabanca görülmüştür. Üstleri, başları Naşid için vadedilen jübilenin _Peki ... dediğiniz gibi olsun. Kar· 
kada diğer bir otomobilde bulunu· iyice arandığı zaman bı.. cinayetin ( 4 tinci! sr." ''·rfon tlevo..,ı kovalamaktan vaz geçer de beni a- Mart ayı içinde mükemmel ve onun deşim Arnold gelince ona SÖYierim. 
yorduk. Bu takip akşama kadar sür- öyle paraya tamah edilerek yapılma- nıancının karısı, i,te 0 bGvıik aclama rardı. Fakat işler hiç te böyle git - 30 yıllık hizmetine, sanatına yakışa- Yarı nsabah buradan çıkar, gideriz. 
müştü. Altı buçuk sularında bizim dığı anlaşılmıştır. Çünkü ceplerin- ilhnm veren kadın! ..• diveceklerdi. medi. Kocam ıkinci eserini de bitir- cak bir şekilde yapılacağını memnu- Jakob böyle Belediye reisinin em
önümüzdeki araba durdu. Burası ci- deki paraya ilişilmemiştir. Kocam artık od3SJJ}a kapanmıyacak, di ve yine bir gec!! mehhbda bir ko- niyetle haber almış bulunuyoruz. rine karşı son derecere müti görün
nayetin yapıldığı yerdi. Biz de dur- Bu defa hakkında ilk ifadede bu- benim hayalimi gönüllerde değil, rulu)!,a gittik. Orada aşkımız ayni Bu memnuniyetin tevlid ettiği he- mesi, başka bir tasavvuru olduğu i· 
duk. Bu esnada bir tabancapatladı. lunan şahit genç bir kız olmuştur. kendimde arıyacaktı. ışekılde kurşuni dumanlarla beraber yecanladır ki, tiyatrodan anlıyan bir çindi. Oradan çıkarak kulübeye dö
Bunun üzerine Noraz daha ziyade Helen isminde olup beri:ıerlik eden Liıkin sevincim çok sürmedi Çün- asumana u~tu ve kocam ertesi gün insan sıfatilc değil; sadece tiyatroyu düğü zaman sağır ve dilsiz Nikola
beklemedi. Ne olduğunu merak et- bu kız işten dönerken iki otomobilın kü kocam eserim aleme tanıtmıya lüçtincü eserine başladı. seven, san'atk:irın kadrini ve kıyme- ya hakaretle bakarak işaretle şunu 
metli. Benimle beraber Parise dön- kenarda durmakta old•ığunu gör - kalkmadı. .Ben onu herkes için de- 1 Fakat ben artık bu asumana uçan tini bilen bir vatandaş olarak onun anlattı: 
dü. Artık ondan sonrasını bilmiyo - müş, fakat bunların her lirini niçin- ğil, kendim, kendi aşkım için yaz - aşktan bir sey anlamamoğa başla • 30 yıllık san'at hayatının bir muha- _ Durma, buradan gideceğiz. Ku· 

de ikişer adam olduğunu anlamıştır. dım• diyerek bir gece eserini ve be- mışlım .. Artık bu hale nihayet ver- sebesini şuracıkta yapmak lüzumu- lübeyi çekeceksin! .. rum. 
Tahkikata nazaran bu r;nayet 9 ha

ziran çarşamba günü ak$amı olmuş
tu. Bagnolda tedavi için bulunuyor
lardı. Sosyalist Korlo Roselli Fran
sada tesadüfen bulunuyor, faşistler 
tarafından takib ediliyordu . -

Kız diyor ki: ni yanına aldı, hep beraber güzel bır m~k istiyordum. Bir gün karar ver- nu hissettım. '""(1.-"• Seyyar evi çelo:miye gücü 
koruluğa gittik. O, gözleri daima se- dim. dim, ona, bu işin ne zaman so- ~u elbet! kafi değil .. Ona ~epi - yetemiyor. Jakob arkadan iterek ku· 
malarda uzun uzun söylendi, arada na erece.iıini, daha kaç eser yazmak mızın teker teker borçlu oldugumuz lübeyi başka bir tarafa, belediye rei· 
bPnim ismimi sayıklıyarak feryadlar niyetinde olduğunu soracaktım. Ak- taraflar var. Onun yalnız 30 defa 360 sinin karıştığı yerin hududu dışarı· 
kopardı. Sonra iki aydanberi üze • şam kapıyı vurmadan odasına gir - günlük bir san'at yolcusu olması ken- sına götürüyorlar. Odun gesmekte,n 
rinde uğraştığı eseri k~nardaki ça- dim. Kocam derin bir rüvadan uya- dinde~ bu .kadar ısrarl~_bahsetme - gelen Amold geceleyi ndöndüğü za• 
hlann üzerine koyarak bir kibritle nır gibi homurtularla silkindi, sonra mız ıçın kafıdır. Meslegıne ~tu~ yıl man işi anlamış, kendisine haber ve-

- Be no tarafa doğru yaklaşırken 

O akşam otele dönmiyen iki İtalya
nın uzun müddet kayboluşu nazarı 
dikkati celbelıniş, on beş gün takiba-

o adamlardan biri indi, diğerlerine 
yaklaştı. Bunun üzerine !ıer iki oto
ımobil derhal hareket etti. Bu adam

lardan birini çok iyi gördüm. Kum
ral bir adamdı. Diğeri esmerdi. Biri 
de başında saçı yoktu ı. Bunlardan 
ilk ikisini tanıyabilirim!. 

.... llllffffllOl+l"l!lltıHlllllllllllttNlllllllllllllUllllllllllllHllıtllUlllllllllllllllllllllllllllltı lllll•MlllllllllfflllllllllUllUlllllllllllllllllllUf 

Çin - Japon harbinde 
( 4 üncü •avladan dev1m ) \tatbiki, fiiliyat sahasına çıkarılması 

oldukları soğuk kal'lılıgı da çok tak- kalmıştır. Asıl merak edılecek cihet 
dir. ediyor. Hulasa Japon Par15men- ide budur. Çünkü Japonvanın, Çinin 
tosu kürsüsünden Çin - Japon harbi ,.e Mançuko'nun her hususta birleş
mevzuu etrafında söylenen bütün bu ımiş olabilmesi hem çok zaman geç
sözler sırasında İngiliz ve Amerika- mesine, hem de kim bilir ne kadar 
lıları tatmin etmek arzusu kendini fedakarlıklara mal olacaktır. 
göstermiyor değildir. Söz maliye nazırına gelince, o da 

Fakat Çin - Japon harlıi gene o hal- Japonya'nın uzun bir harbe devam 
de duruyor. Yani Japon hükümetinin ihtımallerine göre bütçesini yapmak
başında mes'ul olanlar Çinde Japon- ta olduğunu söylemiştir. 
yanın ilerilemek, yerleşmek. Çini Öyle ki, artık Çin Başkumandam 
avuç içine almak gibi maksadları Çan-Kay-Şek ile her hangi bir mü
olmadığını her vesile ile söylemek - zakere ihtimalleri bugün için kalma
ten geri durmamaktadırbr. Halbuki mış görünüyor. Çünkü Japonlar ar
Çinde bıır<ün muhtelii yerlere dağı- tık Çan-Kay-Şek diye bir adam ta
larak harbetmekte olan Japon kuv- nımadıklarını söylüyorlar. Fakat her 
vetleri 700.000 kişi tahmin edilmek- ş~yi zaman halledecek ... 
tedir. Avrupa ve Amerikalıların he
sabına göre Japon kuvvetleri daha 
aşağı olmasa gerektir. Sonra Japon
ların Şimali Çinde yerle~mek husu
sundaki maksadları da 1'ugün fiili
yat sahasında kendini göstermekte
dir. 

ı:ı;~;-.-. .. ' 

onu yaktı ve bana: birden dönerek sert bir sesle: eme kveren m_emur dolgun hır ıkra- rilmeden yapılan bu işin içinde Ja-
- İşte sevgilim dedi, bizim aşkı- - İhtarlarımı çiğniye"ck hayali _ miye ve kendını sevıyesile mesbu • kob'un fena bir maksadı olduğunu 

mız daima herkesten uzak kalacak nizle meşgul olduğum hir sıra beni ten miitenasib b~ ş~kilde yaşata~a~ sezmiştir. Nihayet gitmiş, bir yerde 
ve su kurşuni dumanlarla beraber rahatsız etmeniz aramızdaki bütün maaşla taltif edılıp ıstırahate çekılı- iyice sarhoş olduktan sonra kulübe-

1 asu;,,ana uçacaktır!. rabıtaların bir anda kopmasına se- yor. Her meslek kendine bir öm~ün yi aramış ve bulmuştur. İşte o za
Sonra kolunda olduğumu unut - beb olabilir'. Dedi ve muhakkak yansından fazlasını verenlere gon- ınan Arnold ile Jakob arasında şid· 

muş bir halde yürümeğe başladı ve dışarı çıkmamı emreder bir şekilde ılü.nün genisliği nisbetinde diyetini ö- detli bir kavga başlarrı_ış, b~ınl~r_ bir· 
öylece bir kelime konu~madan eve başını çevirdi ve masına yaslandı. duyor. . . . . birlerine karşı beslediklerı kını ar· 

dk Fakat bu nefıslcrını halka vakfedıp, tık en ig"renç bir halde dökmiye baş· gel i . Anladım ki artık onunla birleş -
Ne olacağız diye düşünürken ko - memize, onu benim hayalimden a- istikballerini yine sanatın hiç te ga· lamışlardır. Nihayet sarhoş Arnold 

ni olmıyan gönlüne bırakanlar alın- karanlıkta ag· abeyisinin ü~erine hii· cam ertesi gün ikinci bir romwa baş- yırmağa imkan kalmamıştı. E, be -
d !arından damlıyan terlerle bir ista- cum edeceği sırada zavallı sağır ve 

!adı. Eyvah dedim, şimdi yeni en °- nim de genclig"imi i•kence ile geçir- ·t ··ı ·b· k d kl f 
. ' Jagmı su unu gı ı ur u arı era- dilsiz Nikola araya girerek iki bü· na hasret mi kalacağım! ... Ve kork- meğe hiç le niyetim yoktu. Aşkın ·b d kt k 

ğat a i esini ne ile aya a tutaca - yük kardeşini yatıştırmak istemiştir. 
tuğum başıma geldi; Kocam tam i- bu kadar yükseğinden ben bir şey !ar? Nikola, güçlü kuvvetli bir gPnçtir. 
ki ay daha odasına kapandı. Beni anlıvamadım. Kendime, hayalime Unutmıyalım ki, san'atın ilhamı Sarhoşu bir tarafa çekmek istemi<, 
artık oldukça sert bir tarzda yanın- tercih edecek birini bulmam li'tzım- bol, asarı mebzul, fakat eli açık değil- fakat bu sırada Arnold'un elinde be· 
dan kovuyor, hayalimle uğraşırken dı. <lir. yaz bir şey parlamıştır. Bıçak! .. Ni: 
ıkendisini rahatsız etmemPmi söylü- Bu i~ güç olmadı. Bir gün önce San'atkar zaten kanaatkar adam- kola vaziyetin vahametini daha iy• 
yordu. Ah bu hayalim olma?. olay-· biraz kaba yapılı, hiç te hayalperest dır. Para ile alış verişi so.n'atile oldu- anlamış, Amold bıçakla Jakob'u ö~_
dı.... olmıyan biri çıktı, bana asık oldu- ğu kadar derin değildir. Fakat san- dürmek için üstüne saldıracağını dt.1' 

Bu halin sonu nereye varacaktı. ğunu söyledi; ben de ko.::am üçüncü atkarın tatmin edilmesini istediği ru- şünerek buna mani olmak üzere var 
Artı!< kocamın pek fazla ilahileşti - eserini bitirip dördüncü eserine baş- hi bir taraf vardır ki, bu da sat'at o- kuvvetile uğraşırken çok geçmedell 
ğini görüyordum. Yegane tesellim !atlığı gün soluğu. y~ni ~sıkımın e- niirüdür. ·kendisi yere dü~ümüsliir. za,·~llı 
bu yeni eserini bitmesini beklemek- ıvınde aldım. Sı~d.ı bır hafta va kadar . S~n,atkaı· emeğine _para değil, tak- Nikola Arnold'ün sarbdı.~ı bı<;al{•;. 
ti. Belki bu sefer kocam hayalimi onunla evlenecegız ... O kadar mes- dır ıster. Ve bunu daıma arzular. ıya. ralarile kanları akarak yere yıkı 

Çin ile Japonyanın ve Mançuko'nun 
bundan iktısadi, siyasi ve fikri ola-

rak ayni cerçeve içinde iıirleşmeleri 

18.zımgeldiği ötedenberi Japonlarca 
ileri sürülmektedir. Şimdi bu fikrin 

ea , , di,, nezle grip, romatizma ve bUtUn ağrı· 
larınızı derhal keser. icabında gUnde 3 ka,e 

alına bitir. 

uddum ki. .. Yeni aşıkıMın gözü bir Onun etrafında çevrelenen kala - mış ve çok geçmeden ölmü~tür. p,.r
şey görmüyor, bütün gün benimle balık bu takdiri ifadeye mecburdur. !nold ondan sonra kendine ge1ebil -
meşgul; hayalden filan anladıi(ı vok. Ve bu mt'cburiyet kadar san'atkar imiş, fakat öldürdü~ii adamın Jak0.~ 
Benim esrarengiz ilahi i'ı5ık benim da beklemekte haklıdır. olmayıp küçük k·rdesi sağır. dıls'.' 
hayalimi göklerin en derin mavili- ı Naşid'in snn'n ini takdirde hepi - lzavallı Nikola oldugunu i\i?;renıııcC· 
ğinden arıvadursun, ben de kı-ndimi miz miitldikir " · lı·ı!clr bu takdiril 1 _ Ne ehemmiy0ti vnr? Ölen " "1: 
arıyacak birini buldum. Ne yapa - maddi o' 8 ı . if ''I' 7nnındayız. sun!. Der gibi omuzlarını silk<'rr~ 
lım. .. Bu en Lnyüğümüzden en küçüğü-

1 
bir tarafa çekilmiş, yatarak smnıŞ r 

Sevgili okuyucularım, ;ste vazivet ["] .4çık Sö7 gazetesinde arkada· tır. Bir kaç saat sonra iandarmal~
bu merkezdedir. Artık hakkımda la- şımız Ni:ameddiıı Na:i.f 1·e Nıı"1'et geldiği zaman ayılan Arnold yak•',, 
zım gelen notu siz verin. Safa Coşkıııı ilk def~ Naside jıılıile ıdo mahkemed,. riirmiinün hc.ot>ı• 

A. KENAN SOMERK ıyaptlma~ını ileri sürmii~lerdi. , VC'recektir. 
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TiYATROSU 
Bu haUa üç sahada muhte
lif karşılaşmalar yapılacak 

Yezen : Rahmi 
Terctme ve iktibası 

Yalız 
mahfuzdur -

Vesrkeler1 veren ı 

Dot1•11111• Batl&l.tlbl lllsan 
Ve .. Hamldtyenın seyir defteri 

Pazartesi: (Ka:hköy - Süreyya) 
Salı: (Bakırköy) Çarşamba: CU'skü
varyetesi GUGUKLU SAAT :tome
de 1 tablo. Bu hatta İstanbulun üç sahasında lduı mıya çahşmaktadırla!'. 

muhtelif karşılaşmalar yapılacaktır. 1 Ve Süleymaniye karşısında bu 

Borda toplarından yükselen 
hazır sesleri nihayet bulunca 

• 
Şehzade bap 

TURAN 

Fakat bwılarm en mühimi, hiç lkadrolarını deniyccekl~ti söylen -
şüphesiz Taksimde hava kupa.c;ı içm lmektcdır. Son zamanlaı-da takımın 
yapılacak Beşiktaş - Galatn!aray en fomıimde bir O) uncusu olan .Mu-
karşılaşmasıdır. zafferin takıreda eski yerini alac3 ı 

Lik maçlarında hiç bir takıma ye- söylenmektedir. Bu marı tabiaiıle 
nilmıyen Beşiktaşlılar, r.cçen hafta Fcncrbahce ka1. nacaklır 

TiYATROSU 
Bu rece ıaat 

I Güne~i de yendikten sonra şampi - M. SENCI::R 
yontuk karşılaşmalarınd<t yeneme - FENERBAHÇENIN GENC İSTIDA-

20,30 da 

b , J 1 • J 1 San'atkar NAŞİD ve arkadaşları lTuen ateşıenmesınaen do• Okuyucu Küçük Semiha ve Mişel Dört borda topunun 
gan gürültü ufku sarstı .. düşman topu bir 

isabetle y erinden fırlamış denize guvarlanmıştı. 

varyetesi GOGOKLU SAAT Kome
di 3 Perde. 

dikleri Gnlatasarayla karşı karşıya Dl ORHAN HASTA 
1 gcldılcr. 1 Fenerbahçcnın genç istidadı so' :ı-

• 
TEPEBAŞINOA ŞEHiR 

Hcr iki kulüb taraftarlarının gali- cık Orhanm hasta olup bir hast.-ıha· 
biyeti kcn .. ii tar"flarmda göm clerıne rncde tedavi edılmckte olduğunu du~-
rağmen ac::ıba netice ne olac, k? duk Kendı me acıl sifa!ar t0mennı 

Y dkenlıde artık mukavemete ya
~ut muhalefete mecal kalmamıştı ... 
l retlrrın dediuıni yaptı; hafif bir 
'ol ta ıle ey !l ı tıkametini Hamid iye· 
n n UZ<'rin C\ ırdi ... Knıva7.ör yo
lunu k mı , avının yaklaşmasın1, 
ı .lmpa ctır.e mi beklıyordu. .. Yel -
kenlı vcıkla tı yaklaştı .. 6 gomine [•] 
rn afeye kadar sokuldu ... Hamidiyc 
ınuı t b tı guvcrteye üşüşmüş a -
:'ı aklarına gelen n~ ın yakla~masını 

TiYATROSU Bu suale cevab verebilmek içın ederiz. 

abır ızlıkla bt:klı.yorlar, esir edile
cek yelkenli murettebatının ifadcle
rınden kara muharebeleri hakkında 
fıkır edinrnegi ta arlıyorlardı ... 

Yelkenli bir gomıne daha yal:laşmış 
t Bu sırada bas güvertesinin kasa
r ~ e benzer ~ uksek tahtalardan ya
pılmış bir yerinin tayfalar tarafın
dan hemen kalclınldıgı hayretle gö
ruldu ... 

Kaldırılan tahtaların arkasından 
7,5 santimctrelık bir top göründü ... 
liaınidıye mürettebatının hayretle -
rını gbstermelPrine meydan kalma
dan düşman yelkcnlınm topu ateşe 
başladı ... 

Dram ve Piyes kııma bumda her iki takımı mukayt'Se c-
Bugece ıHl 20-30 da delim: 

MÜDAFAA: 
Pergunt Be ıktaş mudafaa mda kolu sa -

Dram 5 perde 
Yu.an: Henrik lbsen k<ıtl nan Hu mı oynn.mıyacak. 
Terceme eden: Seniha Bedri Göknil Buna mukabıl çoktan a namıvan 
Pazar günü gündüz aat 1S,30da Nurı)i ovnat c kl rı so lenivor. 

• Bu t kdmk Bl"' 'kt. mi.ıdaafa .. sı 

;~;
{///,Eski Fransız tiyatrosunda Mehmcd Alı - F ı uk - Nı ·den kuru-

l ŞEHiR TiYATROSU ı, cıık. 
1//111111 KOMEDi KJSMI Galata aı a:> ımidafaas111da i e kn-
m/111111111 / Bu rece aat 20-30 da lede Sacıd, bc:kdc cezası biten Reşad 

. oymyacak \ c bu hat Sacıd - Adnan • 
Aynaroz K ad .. ı R'· '·dcJvn tes<'kkul edecek.. ~u iki 

Komedi 6 tablo " " 
Ya.ıan: Celil Musahip ottu hattan hır şüphesiz ki Galatasaray 

Pazar ıfinü ründüz saat 15,30 da mudafaası daha kuv\ etli ve toplu 
e bır manzara arzcdiyor. 

çasından başka bir şey kalmayınca öğretileni yaptık; fakat netice, işte ÇOCUK TIY A TROSU Haf hattı: 
kruvazör tekrar eski rotasına dü- gördüğünüz gibi, Arkadyanm batı- Cumartesi. Çarpmba 14 te Be ikt:ı.ş haf hattının Rifat - Fey-
men tutarak seyre koyuldu. nlması ve bizim esir olmamızla ni- MAVi BONCUK zi - Fuad, Galatasaray raf hattının 

Batırılan geminin ismi (Arkadya) hayet buldu. Yaz.an : Zeki Tqkın ıise Salim . Nobar - Eşfak şeklinde 
idi. Pire limanına mensup bulunu- -Peki; bizim takibimize memur Müzik: F. Eıre kurulacakları söyleniyor. 
yor, İskenderiye-Pire arasınd& ediJen kuvvetler var mı? =======-=======-=.= Bu hatta da Galatasary daha kuv-
nakliyatta kullanılıyordu... - Var, kaptanım! d lstanbul 3 uncu ıcra memurlugun· vctli gözüküyor. Galatasaray haf 

ı an: h .. .,_sanı Yelkenlinin kaptanı stelyo Korali- -Hangi gemılerden mürekkep hattının attının yegane noK 
d. . . d 54 1 d k bunl.:.r'>. Mukaddema Pangaltıdıı Poyraz b 1 k b·ı· t" . 1 gvıd•r Bu ıs ısmm e, yaş arın a, ırmızı - ~ . . es eme a ı ıyc ının az ı . 
yüzlü, kısa boylu, hilekar bakıslı bir - Üç destroyerden mürekkcb iki S'lkagı~da 18 ~o.lu tvde rnukım iken hat güzel oynadığı gün Galatasaray 

Birbiri arkasına iki mermi atan gemiciydi... fırka Akdenizde ccvelana ve Hami· h:.ılen ıkamKelgahkı Fmeçhul Aleknb akza: takımı muhakkak daha !azla gol çı· 
to Avukat ıgor aumn Ago ızı pun gulleleri Hamidiyenin çok üs- Arkadya batırıldıktan sonra sıra diyeyi bulup batırmağa memur e- knı tacaktır. 
tü d Manikdcn namın:ı. temlık edılmiş o-n e uçup geride denize düşmüştü! gemicilerin isticvabına gelmşıti 1• dildi. HüMLm 1ıattı: 

Dü lan De) oglu Altıncı noteı lığ inden E f ş m n gemisinin bu beklenmi - Hamıdiye süvarisi 1stelyo Koralidisi Bunlardan birinci fırka Lion sis- Be iktaş hücum hattı, şre - e. 
Yen h rr>'sen tanzım kılınmış 31/7/937 ta- . kı· r ke tarzı krüyazör mürette- yanına çıkaı ttı; ona sormağa başla- temi, dort bacalı, Arax - Falasa - ref - H kkı - Rıdvan - Ha vatı şe ın-
b t 1 rıh ve 6064/165 sayısına kayıtlı bir · d n , rmıya kfıfi gel - dı: lyada distroyerlerinden müteşek- de Galatasaray hücum lıattınm ıse, 
?J: 1 t• t kıt'a senede müstenıden C!ohsınızdan d s··1 1 

• - Nereden geli~ orsunuz? kıldir; Pire - skenderiye sevir hat- r- Danyal - Ha im - Bu len - u ey-

• • 
A t yarışları 

Ve at 
Sevgisi 

, 
••• 

Anadolu yakası Ath Spor 
kulUb U halkımıza at 
s evgisini • tıhyor 1. 

c.n onde ve:: yuv~nııen 
.atlardan: soıon T k larnğ1 olduğu ıddıa evledıği yüz 1 .. 1 • 

P ı d ı annı larında~ı· arkadaş- - İskenderiyeden, kaptanım!. tı üzerınde dolaşarak ticari emniyeti man - Necdet kuracak :m sov enı-
1 ... yn mı beş liranın maafaiz ve masarif d h 'kb h t 
1
r ı ıb top atmakta dehşetli acemi 1 -Ilamuleniz neydi? istih ale, ve sizi aramağa memur bu- yor. Bu hatta da Galatasarav a a Bu sene yapııac:ık cı"n il a R!' 

cı haciz yolile tahsıli icın dairemize va- k · • f 
b 

bu b c ı ık iz cu·· retkt.rlara 1·y1· - 24 ton maden suvu, 72 ton pl- lunuyor. Hıdra sınıfı üç dist.royerden in icamlı gcizuküyor a da Beşi taş yanslarınR her yıl.ıdnacn ÇOK < an3 
.. J ki müracaat ve talebi uterine yazı- ı 1 - t ı k .ı d r venn k •-pwı n!\s·, aie" e- muk! mlirekk b bulunan nci fırka ise, Draç for hattında Şeref ve H kkı ya nız fazla re-bet göctcr 2cc t a :ıcı.ı a 

u 1 .... r u ~ lan ve tebli i ın tarafınıza gönde- k d . d } 1 ını, ı abetın n sıl yapılacagvı- - Ncre)e gidiyordunuz? bombardımanından sonra ihdas edil- . k •1 h başlarına takım yenebilPcek ·u ret- uğraşan muC':;$eselcrin şim~ı en ıa-
rılC'n icra emrı ı ametga ıı azıranı- ı ı nı nlatmak artık ·acib olmuştu. Yel- - Pıreye, kaptanım! di. Bunun vazifesi de, Adriyatik de- te iki c~eman olarak bulunuyorlar. zıdıklara bai'lamnforın fan an a. ı -
zın mcçhuliyeli l1asebıle tebliğ kı-

k n ının tor> uuçu·ncu· tonu atmıya -Baş güvertenizde kasara altına nizinde dol:ışarak, kıyıların bombar- Yukarıda yaptığımız mukayese- maktadır. 
lınamadığı icra hakimlığincc bu hu-

azırl nırl<en çe\ ık hareketlerle çar- konmuş topu nicin bulunduruyor- dıman tehlikesine karşı emin bulun- lerde gördügünüz gibi Galatasaray Önümüzdckı ~1:sanda başlıyac ~ 
suslaki tebligatın 30 gü·~ müdd tle d h 1 ·• 

abuk t b dunuz., durulmasına çalışmaktır. takımı bugu-nkü vaziyette a a nsı- olan y""rı<ı.lar ı:::rr.oiden alakıui.,ı·l r-op a ına se 1 irten mürette- · ilanen tebliğıne karar veıilmiş ol - " s- .,.. 
bat H ınıdıy nin borda toplarını Süvarinin bu suali, Yunanlı gemi- Aynca Mesina civarında Hidra ile makta tarihi iliından itibaren mez- camlı bir takım olmasına ve Hüsnü- cıı ehemnuyeth haıı:rlıkları istihdaf 
h_ rn gem· ine çevirmışler, nişan- ciyi bir an tereddüde sevk etti. Cc- iki distroyer, daimi karakol hizmeti- kur müddet zarfında 93713591 dos- nün oynsmamasile büyük bir avan- e tirme.ktedir. Viliyetin tertip edece-
g hl rı tanzım etm·ışlcr, la"hzada de- vap verip vermemekte tereddüt e- ni yapıyor. Spedya ile ii.ç destroyer- bo taj elde etmesine rağmen Besiktaş g-i kos.ulara bu sene tcc:::' külünu ye-ya numarasile müddeabih rcunu- ı B 
nızın derınlıklerıne cr0··mm"k ı·çı·n diyordu ... Süvari süali tekrar etti: den mürekkep ikinci karakol fırkası takımını yenebilmesi için va nız e- ni ikma: eden Anadolu !7DkMı atlı ,., '"' zu tesviye etmediğiniz "\:eya icranın 

1 
k d 

°Y('lkenlı hakkında ıccıbeden bütün - Söylesene kaptan: topu ne için da Malla - Pire arasında vazife gö- durması hakkında tetkık merciin _ şık taş hatlarını ıutm1ya ça ışına c- spor klübanün de iştirnk f'Clc<'t>k. ha-
te>rtıbntı alnw,laıdı... bulunduruyordunuz?.. rüyor. ( Devam ıvaT) ğiJ, ayni zamanda Şeref ve Hakkıyı ber alınmıştır. 

:r ;;;;;;; _____ m;;;;;;;; ___ ;:: den veya iadei muhakeme yolile ait 
Acemi topçular, üçuncü mermile- Sualinde ısrar eden Türk süvansi- 1 - 1 olduğu mahkemeden veyahut tem- işletmemesı ıazınıdır. " Kulübün ~indE: 937 yılı yanşlnrın· 

tını de aıc lernişler, bu da diğer iki ne, doğru cevap vermek mecburiye- R A D Y Q yiz mahkemesinden bir karar getir- Aksi takdirde gecen hafta GunE'şi da zmit ve Bur.:.ada bi ·ir.cllik kaza-
llıcrmı gıbi ıslık çalarak, vızıldaya - t~ni hisseden İslilo Koralidis, keke- mediğiniz ve yine müddeti mezk~r yenen bu iki oyuncu bu hafta GaJa- nan K. öcalır'm SUlim·ü bulunmak-
rak llamidıycnin direk uçlarından lıyerek anlattı: ... ____________ __. zarfında mal beyanında bulunma~ tasarayı da yC'nebilirlP.r. . ta ve at.çıJan11 nazarı dikkatini cel-
50/60 BUGÜNKÜ PROGRAM Her iki tarafa da muvaffakıyetler b. ık lüp bac:-mctre daha üstten geçmiş ge- - Sizın Akdenizdc cevellına baş- dığınız surette 76 ıncı maddeye . . beden bu hayvan ızza u :ı 
~~:~ ~ır ki mil uzakta denize düş- ladığınız tnrihtenbcri bütün limanla- Ak§am neşriyatı - 18.30 P lakla tevfikan hapscn tazyik ve hakikata dı~~ı~Un ikinci mühim J:arşıJaşması kanı ve binicilik öğrctmPni bay Şev-

~ u... rımız dışarı çıkmağa korkan nakliye dnns musikisi; 19 Safiye: piyano ve muhalif beyanda bulundJğun"ı tak- .. d F h h ·ıe ket tarafından çalıştınlmakbdır. Yu-
Borda toplarından yükselen: gemileriyle doldu ... Şire bombardı- keman refakatiyle; 19.30 Konferans: dlrdP. 338 inci madde mu,.ıbince hapis IKs·~ıdıkoy . stadın a d enerılaac:ke şıı.ld'karıki resim<!e g<irülen beyaz at Sü-

Haz ı B...1· S T (Ç uk bi . • u eymanıve ara:sın a yap "' .. . . d b y ır. manının ertesi gününde nitibaren. ~ ım ırrı arcan oc ter ·ye- ıle rf'ulandırılacağınız malurırnnuz .. lün'dur. Yrnı ba· en sonra a 
Hazır' hiçbir kaptan, denize açılmağa ces.ı- si); 19.55 Borsa haberleri; 20 Sadi olmak ve icra emrinin tarafınıza teb- muL~kbakas1ıdır. d h. t uvaffaki- ŞevJı:etin idaresinde bulunmaktadır. 
Hazır• t d . 'B . k . Ho k d 1 t !ınd ı·.. '· k . b 1 k .. ı maç arın a ıc e m . 1 1 d ı e e cmıyor. u vazıyet, i tısadi fa- şses ve ar a aş arı ara an ıgı mnr.amına aım u •mma uze-

1
. 

1 
Fener Di~e .. kuvveth ~oşu at arına asa· 

H • T k 30 . vet ı ovun ar ovıııvamıv{ n - "' • azır. ahyeti durdurdu ... Sahil ahalisine ur mu ıkisi ve halk şarkılan; 20. re keyfıyet ilanen teblı~ olunt•r. bahçelıln Mılli Kı.ime maçlarında i· hip bulunan An:ıdolu _yakası ath s~or 
f Se Jerı nıl a) et bulur bulmaz tele- dehşet ve korku hakim bulunuyor. Hava raporu; 20.33 Ömer Rıza tara- lst.ınbul aslıyc dorduncü hukuk vi neticC'l"r almak icin cah'$ınakta kuluhiınün bu senekı yarış~arda. ıyı 
Olld~:~';annin emri duyuldu: Hiıkumetimiz bunlara karşı bir ça· fından arapça söylev; 20.45 Semahat mahkemesinden: ve takımlarının simdive kadar ihmal dereceler kazanacal;-ı tahmın edıl -
Dö · re olmak üzere, sahil şehirlerine giz- Öıdcnscs Ye arkadaşları tarafından Malıye hazınesinc izaf<!ten 1st:ı.n- ettikleri bir takım gedıkleri do\- mektedir 

1 rt borda topunun birden ateş- li bataryalar koydu. Ve... Turk musikisi ve halk şarkıları; (Sa· b 1 h k t -d. . · k ı· 
enmesınden doğan büvük bir gürül- at ayarı). u mu a cma mu urıyctı VP. ı ı 

tu ufk • - Evet, devam et! tarafından Çarşuyukcbird" Zıncırli fstanbul bcşınci hukuk hakimli _ lhakkında gıyab kararı bilitt:haz .ta_h-
'5) u sar tı; top sesl""rile birlikte - Ve bu tehlikeıı· n1ıntakada de- 21 15 ORKESTRA: 1. Wagner: le>a h<ın üst katında 3 numarada oturan . . lkikatın 8/3/938 s&lı saat 14 e talıkı-
ı_ rnını:>v~ k:ıd ır sokulan cüret- h · l d 2 R k K t gınden. b b bd k. 
t~. r \ elkenhde de mua1.zam bir ratır- nize açılmak qesaretini gösterecek cngıın pre u e, . ıms y- or· matmazd Şake llaçat<Jry<:n ile s • Davacı; İstanbul muhakemat mü- ne karar verilmiş ve u : a ı g.-

ı duyı' l S ~ nakliye gemilerine birer gizli top sako!: Schchrezade, 3. Morena: Stra- t<ınbulda Bahçckapıda Yılrlız depo- dürluğü tarafından dava olunan 8ü- ,yab karan da mahkeme _dıvanh~ne
tım k 1 u.. u kesiminden 30 san. verme kfedakarlığın1 da göze aldı. ubfcdern, 4. Sibelius: valse triste, sunda Kırkor aleyhlerine 825 !ıra a- yukadada Yılmaztürk caddesinde 9t ::ine talik kılınmış oldu.;11 malumu 
lıkt n r \ uk ekte acılan dört de- Mi.ırettcbatımız arasına tecrübeli 5. Glinkale doute; 22.15 Ajans haber- cak davası yangından evvel açılmış S da oturan Tclınak Usulcuoğlu aley·; olmak üzere key{ıyct H. U. Mahke-
k ı 1ı ~ ııtı ıle doı n sular, yel· bir de topçu gedikuSi ilave etmek- leı i; 22.30 Plakla sololar, opera ve o- ise de adhve sarayı yanRınında yan- , . . tah mel •ri K. nun 141, ve 142 inci mad-

b:ıt 
1 

d bor<la!>ına Üı ğru eğmi- ten çekinmiyen hükfımetin bu hare- pcret parçaları; 22.50 Son haberler dığından bahisle İstanbul 2 nci ye- hine ikame olunan mo lır:ının • deleri mucıbince ilan olunur . 
lk ~rnıya k3fı gdmişti. k k ve erte i günün programı; 23 SON. nilemc bürosunca vcnile:ne muame- sıJine rniıtedair dava_dnıı ~olavı da- (93'1/1497) 

ıncı dcfak· t etı arşısında biz de denize açılma- J va olunan namına gondPrılen dave-
tnadı ı h 1d ı a eşe pek lüzum ol- ğa cesaret edebildik. 1esı icra ve ıkmal c<lıldıkten sonra ·h t k 

a c bo d t ı d ı b l i · tıye borçlunun bu ikaırPtga ı er daha r a op :ırın an ikisi stan u asl ye mahkt::!l'esi ikincı evrak mahkememize gönrlerilmış ve 
1 gurJedı n· Bu ,benim, Pire- İskcnderiye a- · h ı a·ıttini ve e -

:nın bn · · usman yelkenlısi- ticaret dairesinden: 938/l 761 numarasına k··wdedıldik _ ile bir semlı meç u e o t:t 
güveı te d ki Tü rasındaki ücüncü seferimdir. Di1ier d !d - mı ~ılen olma-ÇUbrının 1.,..b tıı·n e ı,,D "rk top- ~ İstanbul belediye rais.Ugvi ta~·afın- ten sonra mu· ddeiale)•hl<'rın vazıh yevm nere e 0 ugu . .... iki seferde size rastlamadan muvaf- l" br- · de edıl 1ırlam1 •• e. ı ate~lerıle yerinden dan Hurşit ve Durmuş aleyhlerine adreslerine davetiye gön:forilmiş ise dığı beyanile bi a te ıg 13 -

nize "'~· rnuthış bir gtirtiltü ile de- fakiyetle nakliyat yapmam çok işe 1 /11 No.lu dükkanın kira boreun - de mumaileyhlcrin mezkur adres- miş ve bu davetiye ilan~n teblığ o-
J uVarlanrnıc:ta... yaradı; hükiimetce madalya ile taltif t 

Nara, f .. ryad $ dan dolayı alacağı olan (333) lira Jeri terk ettiklerinden blhisle tebli- !unmuş u. 
... v d h edildikten başka, fiatları fevkalade U 1 - ı uavven 

kenli h e e şetle dolan yel- (45) kuruşu vermemiş o!cluklarından ğat yapılamadığı mübaşirin yazısın· Telmak su cuog unu!l m · J 

makt' enıen beyaz bayrak kaldır - artan pamuk, mısır, maden suyu ve icra tazminatı olan (33) lira ilave- dan anlaşıldığından mahkemece müd 25/1/1938 ·r indeki tahkik~:t celzesın
ra .... eayarrtbık tcretidüd etmedi ... Tek. baharattan çok para kazandım. Bize sıle cem'an (356) lira (40) kuruşun deialeyhlere ilanen teblilr,;ıt yapıl • de isbatı vücud etmeme~ı ha-.ebıle 

... e a ı verilen talimat şu idi: ... 
lıye ~okul ş ıy~.n Harnldiye yelken- faiz masarifi muhakeme ve avukat- masına ve kendilerine Hl' ay müh-
Vert . du, murettebatı kendi gü Hamidiyeye rastlarsak onun vere- lık ucretile beraber tahsili talebini let verilmesine ve muhakemenin 4/ 

ke:ıı;;t~~ ~kınında rastladıkları yel- kınlarına kadar sokulacağız; yaklaş- ialeyhlerden Durmuşun ikametgahı- verild11'1inden bermucibi karar yu-
q J mu azammın arzu a sure ı mu e- "° günü saat 5 a ınc arar o 
ru U 

1 
una da bir mahmuz vu- ma sırasında topumuzu hedefe tev- nı terk eylediği ve hali hazır ika - kanda adları ve adresleri yazıh müd-

İstanbul 5 ;nci icra memur'l'l!un· 

dan: 
Bir alacağın temini için hacze~illp 

paraya çevrilmerine karr..r vPrılen 
45 çi!t erkek ayakkabısı Çarşuvuke
birde Bitpr..zar Fescilerde 8-10 n_u
ınaralı dükkanda 3/2/9;18 pe .. şemoe 
günü saat g da birinci açık arttırma 
ile satıl:ıcağ• ilan olunur. 

Ad esıne cıldıktıuı sonra tıpkı ilk- ceği işaretlere tebaai.vet edecegviz. va. l h ı t• -dd 3/99 n 1 t llk' k N il ! a 
1§ e suyun dıbine indirdi cih ve nişangahı tanzim ettikten son- metgahının da meçhul olduğu teb- dei:lleyhler yazılı gün ve saatte 
kı ÜÇ d k .k l • Ta 3-4 .. t e 

reu .. a • a •k bir heyecan CÜ- yuz me re mesafeye gelince lığ varakasındaki müba)irin meşru- mahkemeye gelmedikleri veya bir ve- A • . R atizma 
Yun ~oıı.:eren yelkenlinin yerinde su- topu örten tahtaları devirerek ateşe hatından anlaşılmakla dava arzuha- kil göndermedikleri takdirde hakla- Nevraıı·i, rtntızm,. omv , 
~stunde Y6ze nllti Uç tahta par- baJh)aca~! .. 7.5 santimetrelik seri 1i suretinin ilanen tebliğine karar ve- nnda gıyab,ftaran veriltteği ve bu Di A )arı 
"' ) BiT Gowalncı 50 metT'elUc deniz ateşli bi rgernı t opu •izin zırhınızı rilmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma- babdaki davetiye de mahkeme duva- Grip, Baş ve ş grı 

eıaferi demektir, delmek, hatta batırmak için •k~af~id~ir~~k~am~ın~a~k~a~im~~ol~m~a~k~ü~z!e~re~il~A~n~ol~u~-Jrın~a~a~m~ıl~mış~~ol~d~u~ğ~u~il~a~q~o~l~un~ur~.:__JL_~=.:...:..: ___ .;. _______ .......... .. 
.__-~~~~~~~~~~~---....:..ı~.1:....Ut:ıüllll-Qillll.ll'UAl'd n:_ 



inkıbazı hazımsızlığı 

M i D E 
Ekşilik ve yanmalarını 

giderir. Mide ve barsakları ılııtırnıaz. lçilıneai IUif tea·ri kolay 'H 

mjlayimdir. Bugünden bir ıişe MAZON alınız. Horoz markasına 
dikkat ve başka ıııarkaları ısrarla reddediniz, 

Asipin Kenan41 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat ı1 ve dl' ağrılarından koruyacak en iyi lll ç budur 

-1°mine dikkat buyurulması --

KEŞFiY AT ve İNŞAAT T. A. 
ŞİRKETİNDEN : 

Şırkelimizin yıllık alelade toplantısı 1 Mart 938 tarihinde ve saat 
14 de Galata Asiküraziyoni Generali hanında 4 ncü katta 68-69 No. 
da Şırkel yazıhanesinde yapılacaktır. Toplantıda bulunmak hakkını 
h 1iz olanların toplantıdan bir hafta evveline kadar müracaatla kay· 
dolunmaları. 

1 - Murakıp ve Mccliıi idare raporlarının okunması, 
2 - Bilançonun bittelkik tasdikile meclısi idarenin ibrası 
3 - Mliddcli biten murakıbın yeniden tayinile ücretinin tesbiti. 

J lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak Başmü• 

dü,.lük binası inşaatı kapalı zarf wıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460,10 
liradır. 

~ - Eksiltme, 10-11·938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 11 
de Kabatatta Levazım ve Mub11yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapalacaktır. 

4 - Şutname ve ~rojeler 1.64 lira bedeUe inhisarlar Umum Müdür· 
lüğü lıı~aat Şubesi>le Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden ah· 
nabilir. 

5 - Eksiltmeye iştir;lk etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikinl 
inhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı fhliyet vesikasını ve % 7,5 gu venme parasını ihtiva edecek 
o:an kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarda 
adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde veril. 
mi~ olmalıdır. •B. w464• 

Scnel,k muhammen kirası 180 lira olan Yenıbaldc 83 numaralı tü • 

tü~cü dükkanı iki sene müddetle kiraya verilmek üzere a;ık artırma• 

ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Is· 
tekli olanlar 27 liralık ilk teminat mektup veya makbuıu ilo 2-2·938 

Çarşamba günü saat l4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (346) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan : 

25. ci tertip Piyango biletleri için H0.000 Türkçe ve 10.000 Fran. 

sızca el pli\nı ile 10.000 duvar planı ve 10.000 resimli afiş basbnla

cakbr. 31· l-938 pazartesi günü saat 15 de münakasası yapılacağından 

i'tekli olanların şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü 

muhasebes ine müracaatlan. "541. 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

325 sayılı arttırma kağanda 1000 kilo aR'Jrlığında 505 lir a değer in

de O K A markalı 30 kafes Muz 31-1. 938 a-üoü aaa t 13 buçukta 

Sirkecide Reşadiye cad. gümrük sabş salonunda açık arttırma ile 

Aktarma olarak satılacaktır. isteklilerden % 7 buçuk pey akçası ve 
Maliye üovan tezkeresi istenir pey akçaları saat 12 ye kadar yatı rı!. 

ma"' mecburidir. (556 -
GRİP 

ÇÜNKÜ: 
Radyolin dişleri temiz!iyerek sağ

lık ve güzellik vermekte, sizi, şu ve-
1 ya bu diş macununu de:ıeyerek diş· 
lcrlnizl bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha
lisiyetine rağmen azami ucuzluğu v2 

azami tazelıği temin edere:k sizi ya· 
bancı ve pahalı macuııl&rdan kur • 
tarmıştır. Radyolin mikropları öl· 
dürerek diş etlerine ve bütün ağıza 
temizlik ve sihhat kazanrlırır ve bu 
neticeyı garanti eder. 

Daima Radyolin 
ile fırçalayı nıı 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntıları,dola· 
ıııa men e ... iııabı ve çatlakları, llegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

' ergen likleı , koltukaltı çıbanlan. 
Tedavisini en erken ve en emin bir suretle temin eder. 

Şark ispençiyari Jaboratuarı T. A. Ş. 

lstanbul Nafia Müdü rlüğüne: 
7-2-938 PazJrlesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(989,07) lira keşif bedelli Üsküdar Tevkif evi demir parmaklık işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, B•yındırlık işle•i ~enci, husu,! ve fenni şartna• 

meleri, proje keşif hülbasile buna müteferrı diğer evrak dairesinde 
görüleceklir, 
~uvakkat teminat (75) liradır. 
isteklilerin en az (5 JO) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida• 

relerinden almıı olduğu vesikalara istinaden lst~nbul Nafia Müdür· 
lüğündeo eksıltıne tarihinden bir hafta ev.el alınmış ehliyet ve Tica• 
ret odası vesikal•rı ile gelmeleri. ' (334) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha • İstanbul dördüncü icrn me.,ıurlu· 
kimliğinden: ğundan: 

Bayanların sıhhatleri için elzem 
en mükemm«tl ve sıhhi 

tuvalet bezleridir. 
İstanbul belediyesinin fvvelce Bey Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

oğlunda Mustafa Çelebi mahalksin· paraya çevrilmesine karar verilen 
de 21 No,Ju hanede mukim iken ha· ev eşyası peşin para ve açık arttır· 

İiıı••••••••••• •••••••••••••••- len ikametgahı meçhul olduğu bil· ma ile 4/2/938 cuma günü saat 10 da 

C 1 Doktor-Operatör•• dirilen Divinisya al~ydhinc aç!;ğıda: Gedikpaşada çadırcı M .. hmet Çele· Dr. Hafız ema ıacak davasının carı utuşma•ın a. bi mahallesinde sandalcı sokaiiındll 
(WKMAN HEKİM) Orhan Mahı'r Toros Müddei vekili kuturatı 937/1957 22/14 No.lu evde satılacaktır. Bugün 

No.lu dosyada olduğunu beyan ve mahcuz eşya takdir olunan kıymetin 
Dahlliye mUtehassıst Kulak, Boğaz, Burun bastalık· müddeialeyhe mua.meleli gıyab ka· "'ı" 

75 
ini bulmadığı takdirde satış 10: 

Pazardan başka günlerde öğle • ı h bl • · · · t hk ' 
den &O.ıra saat (2.5 tan 8 ya kadar arı müte assısı r~rı ~e .. igını.,'dsdemtlış ·v1~ ma enb1e~e 2/938 perşembe günü saat 10 da sa· 

Taksim, Abdülbakhamit Caddesi yırrru gun mu e e ı anen gıva a- t 1 kt M .. t .1 · h ıı·nde t buld D. 1 d (104) nu . . ~ ı aca ır. us erı erın ma a 1 

stan a ıvanyo un a • Geyik Apartmanı No: 1 rarı te::ıliğine karar verı)mış oldu - 1 h b 
1 

·k ,, ata• 
maralı hwıust kabinesinde hasta • .. , 

121938 
azır u un2ca memura murac 

Her gun 1"' "'9 kadar• ğur.dıın mahkeme gunıi elan 24 1 .1• 1 (4336) 
1 k bul ed Salı Cumarte.I ~ .1 • arı ı an o unur. arını a er . • !-------------- saat 11 de mahkemeve bızzat veya ı --------------: 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha· ....... __ ...... --.. -· bilveklil~ gelmeniz muamE'leli gıyab İstanbul asliye :nahk(>r,>esi ikinci 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- ı Züiırevr ve cild hastalıktan ı kararı makamına kaim olmak üzere ticaret dairesinden: 

hane ve eve telefon: 22398 • 21044. ı • •• ı i!5n olunur. (43'1~) Almanyada Engelskirchen şehrin· 

f Dr. Hayrı Ümer ı Beyoğlu birinci sulh hııku': ha - de Alman tcboasınd~n Willi Blur>1' 
. ı ldmliğınden: berg vekili avukat Hil:met Ziya ta· 

ı ôtleden aonra Bcyo t lu Ağacamı ı Lıman işletmesinin Halit ve evvel- •afından Ltar.bulda Çiçe1<pazarınd3 

f karşısında No. _ Uj Telefon: :f ce Galatada Panorama honında Fındıkliyan hanından 15 No. da ıüc· 

NEVRALJİ 
BAŞ ve DiŞ AGRILARI 

ARTRiTiZM 
ROMATiZMA 

4J5d:> ı ! 16/1 No. da mukim iken halPn ika- cardan Yorgi Papadis all'yhir.e aç'.• 
.......................... metgal>ı meçhul bulunan MPl'>med lan if!as davasından dol~yı gö,.,derl' 

-
1
Fuad alPyhlerine açtığı 150 lira ala- len dava arzuhali sureti mumaileY' 

İstanbul 5 inci icra memurluğun- cak dav~suıın ~~ri dvru'.ma~:"lda: ve 
hin ikametgahını terk evled,ği 

dan: (Müddei vekili kuntura• .brn ede· , · 1 0 1· 
hali hazır, ikametgahının meçhu 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup rek mlidrleialev:1 Mehmet t\ıadın D' 
ı ciuğu mübaşir tar~fınd~n Leblifı " satılmasına karar verilen 30 lira de- kunturattaki imzasını iı·karı ha in- ııı· 

de istiktob istediğini VE' gel.,,ediğl r'\İ'.asına VNiler. rresrulıalt~., 1n ·r 
g·erın· de bir ''u··fe 25 lir,· deuerinde şılınokla da\'" arzutıalı· r.ı•retı·ı·,in bl ~ ' "' " takdirde istiktabdJn ka~.nara;c iınz~- ·• ~ -
oda takımı ve 20 lira değerinde bir sını kabul etmls sayılacağına dair ay müddetle ilanen teblıfine ,kor0

; . 

ve bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALMiNA 
tuvalet ve sair ev eşyası 4/2/938 ta- gıyab kararı tehli~ini i~teıniş ve lııın- verilmiş olmakla keyfiyet teblığ rJ1 

rihine müsadif cuma gür,ü Tepeba- dan bahisle mahktmece ilanen yirmi kamına k3im olmak lizere ilan olıJ' 
~ında Tozkoparanda Filıtiço namı- gün ınüclnı>tıe gıyab kararı tebliğine nur. •'" 
diğeri Bereket apartım:ını önünde ı karar \'erilmiş olduğıından wıhk:e~ 1111111111•"••111111111111•••1uı11••••••·11•ıım•••m11•••1•••·"'""' 111 ' 

. me günü olan 24/2/938 saat 14 de Sahip ve neşriyatı idare ederi 
saat 9 dan 11 e Kadar açık arUırma 1 . k b' t b'J k"I 

ml'!ı emevf' 11?..a vev:- ı ve a ~ 
suretiyle satılacaktır. Almak istiyen- , gelmeniz ,muameleli gı"ab ,<aran 
!erin mezkur mahalde gösterilen sa- .:nakanıına kaim olmak t. iere ilan 
atte hazır bulunmaları ilim olunur. olunur, (4339) 
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