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Londra, Berlin ve Roma ile Anlaşıyor 
HYlk<lOlliifil<eit Venö Te<dlbörrUe1r AOoy<.0>1r 

gi tere, miihim Fırtına. Kar 
r arefesinde 

-
-ar 

Çemberlayn, 
Nöyratla 

Musolini 
görüşecek 

ingiltere durmadan ve. sOr'atle 
üdhiş surette si,Ahlanmaktadır. 

• • 
Habeş ıstanın italyaya 
ilhakının tanınması 
meselesi de halledil-

mek üzeredir 
Londra, 3 (Son Telgraf) - Hüku

raıetin umumi siyasetinde bir müd
ilettenberi görülmekte olan mahsus 
tierecedeki tahavvül, bugünlerde da
ha ziyade vuzuh kesbetmiye ve da
ha faal bir safhaya girmiye başla • 
mıştır. Başvekil Çemberlayn, bey -
nelmilel siyaset ve İngilterenin ta
kib edeceği dış politika işlerile daha 
esaslı surette ve bizzat meşgul olma
y.ı. nıuvafık gurmüş \~ bu maksadla 
kabinede daha hakim bir vaziyete 
geçmiştir. 

Ba~vekilin hali hazırda takib etti
ği iki mühim yol vardır. Bunlardan 
blrisi fevkalade silahlanmak, diğeri 

Dün gece Çarşıkapıda 
bir ev çöktü 

Kaza hafif geçti. Nüfusca zayiat vok 

Sougun şlaaetınaen Ken· 
dıstnı korumaya çatışan · , ...... 

bir ihtiyar ı 

1 Halayda Çöken evin bu sabahki hail 

İstanbulda bu sene kış mevsimi, Kil Grist acentesine aid bir İngi· 

Manda •d • . •
0 

pek müteha~···.ı geçmektedir. Hemen liz vapuru dün Çanakkaleden çıkar· 
1 aresını her gün lodos poyraz mücadelesi kar- ken karaya oturmuştur. 

Y • b şısında bulunmaktayız. Bir kaç gün- Marmarada şiddetli bir lodosesti-
enı ve oş denberi oldukça mutedil giden hava ğinden, bazı vapurlar yolarına devan . 

TasaVVUrlarJ dün yine birdenbir,? bozmuştur. Dün edememektedirler. 
sabah başlıyan yagmur, kısa fasıla- DÜN GECEKİ ÇÖKÜNTÜ 
larla akşama kadar devam etmiş, fa- Dün gece Çarşıkapıda İskender 

in ihabı kaybede• kt kşam saat 19,30 d devamlı sur ~ Boğazında çıkmaz sokağın başında 

Ceklerl·nı· t k k n- de kar yağmıya başlamıştır. Beledı)e memurlarından Ahmed'e ar ı e ·d h b b. d b" ··k ·· ı·· Hava, bugün de bozuktur, Şid- aı a şa ev, ır en ıre ço muş ur. 
dilerİ de anhyorlar detl\ bir soğuk hüküm sürmekle, ara- Oldukça eski olan bu ~v,_yağmur ve 

\ }'gzzsı 2 inci :sugfamtr.tfaJ sıra kar yağmaktadır. (Deve mı 2 ıncı sayfada) 
tlllUUllıllllllt nunınıınn11tttnnı11tuıuııııııııııııı1111uıut1flllllllCfUMtltllOlllll!ll11tlHllUllUUfllllllflltt Hll'lllllflJIUUUIUUUIUllllllUUUUlUllllllllllllUtlllllllUJllUllllUlllllıtUnlltllllltllllllllllllllll• 

!~;~~~kR~~lac~!~v:~~:s!~~~:~~~~ Ame r·ı ka de rh a 1 ne ka-
sulh vadisinde tan~m eylemektir. lnglltere basveklll ltalya başveklll 

(Devamı 2 nci ::.ııyfada) Çemberlayn 

Mısırda krahn ==R=om=an~;;~
0

Al~=an=.yadar asker çıkarabilir 
nüfu~u artıyor.ile .. derhal . Cin Ricali Arasında 

Parlamentonun · feshedil·Muzakerelere ' B. ı·k ,.,. · E'-'•tJ.• 
mesinden korkuluyor. Başhyor ır_ ı 1 ,~~ın ":,l al 

Mısırda hasıl olan vaziyet ingu. iş~ evvela ikti~ad~ Japonya, Çine tekrar keOdlDI toplamadan ODC8 
tere için birhezimet değildir. Mun~s~batın ınkışafını kafi darbeyi indir
veıdciler, vaziyetl;rini tesbit ettiler Temın ıle başlan>:caktır 

Londrn, 3 (Son Telgraf) - Yenf. JRomanyad; Örfi Ve mek niyetinde 
hükümet, Mısırda asayişin temini M'"ll... 1 ... 
için uğraşmakta ve Vefd Pa.rtisinit· I I eSSS ara mUS- Londra 3 (Son Telgraf) - Japon-
muk:ıbil bir hareketine mani olacalt / tenid bir çarışma !yanın suih şartlarını reddeden ve 
her türlü tedbirleri almaktadır. B1.> başladı 1Japonyaya karşı sonuna.ka~~rAmu-. 
anıda Mavi Gömlekliler teskilatınm ı Bükreş, 3 (Son Telgraf) _ Yeni kavemete k~rar :e:enA Çı~. hukum~t~, 
Iağvindcn sonra Vcfdcilerl~ bunlar; hu··ku" t lek tt o"'ri' .11• her şeyden once ıstıklal mucadelesını 
t f 

me , mem e e ı ve mı ı . , , 
ara dar halk arasınd~ uyanan hoş· sona crdırebilecek mali ve idarı ted-

d l ~ esaslara müstenid yeni bir sistem b' 1 nl! SU7. ugun izalesine çalışılmakta. ır er almıya koyulmuştur. Bu cüm-
dır. kurmıya başlamıştır. Hükumet bu leden olarak evvela Mareşal Şan -
Diğer taraftan Vafd Partisi erkanı maksadına ermek için bir program Kay - Şek bütün Çin'de asker ve si-

mi.ihim bir toplantı yapmış ve alına- dahilinde çalışmaktadır. Hükfunet, vil Çin liderleri arasında birlik te-
cak vaziyeti tesbit etmiştir. Parti- bilhassa ilk iş olarak Yahudiler me- minine çalışmış, bunda muvaffak ol-
nin bu toplantısında verilen karar • selesi ve müessesatın millileştirilme- muştur. Eskiden beri Mareşale ba-
lar, gayet mahrem tutulmaktadır. si meselesile meşgul olmaktadır. sım olanlar da dahil olmak üzere Çin 
Ancak tereşşüb P.Cicn haberlere göre Diğerta raftan Almanya ile der - ricali, milli mücadelenin sonuna ka-
~ ddciler, memleketin vaziyetini teh· hal iktısadi müzakerelere başlanma- dar mareşalin etrafında toplanmıya 
lıkeye sokacak bir harekette bulun- sma karar verilmiştir. Bu müzake- ve onun emrile hareket etmiye ahd 
mayı şimdilik doğru görmem!sler, reler için Bükreş'den Bcrlin'e bir he- ve peyman etmişlerdir. 
yalnız yeni kabine ile geniş öl~füle yet gönderilecek ve iki memleket a- Bu anlaşma neticesi ilk iş olarak 
yapılacak yapılacak bir propag~nda (Devamı 2 inci sahifede) (Devamı 2 nci sayfada) 
Ye Kral ne~ılinde yeniden müessir , .,,11111111111"'''""11""''"''"''''''''"'"""'""'"'111111111111111111111ıum1111111ııım11mııııııııııın""'ıııııııııı•ıı11111111111111111111111111• 
teşebbüslerde bulunu:irnak suretile c 
miicade1e edilmesi muvafık görül. Amerika umhurreisinin mesajı 
müştür. Bu teşcLbüslcrden bi.:.· fay
da hasıl olamazsa o zamal!.-.Vcl<l.cjler 
\·aziyeti ~ir kere dah~. t~,y~~·-e:i~ 
zamanın ıcnblarma ~re· f!i.!'"',4adı-
vC'receklerdir : •'; '·' f1 1 ..... · · f ... r~r . ... __ ·: , 

Yalnız, Meclisin bir ay,:ıç~/latp .. :. 
- . ~ ~ - ~ · . . 

bugün parlamentoda okunacak 

Kraıı r c:aı u" Ruzvelt mutedil davranacak imişi 
( D•cuımı 2 inci ıag famı%dG) (Yazısı 2 nd sayfada) ~areşar Şan•Kay•Şek·ın yetlştlrdıgı asr1 bir Çın esKerı 
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Sabah ve Akşam 
Gazp,teleri '"'Başmuharrirleri neler diyorlar 1

! 
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Cumhuriyet. 'ralarını kapamış, Türk'ün kendi dü-
ı, kanunu bizde tam rüstlüğüne ve temizliğine olan ina-

Amerika Derhal Nekadar 
Asker Çıkarabilir? 

yerlnde ve zamanında nmı geri ver_m~tir. (1 inci sayfadan devam) YANGIN MESELESİ ışey varsa, o da Mareşalin bundan 
ga"ımi' bir kanundur ' Fakat, eskı gunlerden ve hele harp· b .. l l . . l'· 1 Ş h 3 (AA) J d b .. 1 .. h ç· d l b u rnucac e e ıçın uzumu o an para- ang ay, . . - apon or u- oy e mun nsıran ın or u arı aş-

. · . . ten kalan fona mirasın ortadan ta- . . . . 
Iş kanunu, bızım nazarımızda te- I .

1 
.
1
. d·~· 'h . 

1 
. k nın temmı maksadıle devlet daıre- su namına söz söylemiye salahiyet- !kumandanlığı vazifesini ifaya has-

. d v• d'v b. mamı e Si ın ıgıne l tıma venrse 1 . d t fi 1 'd b N .. f d b'I .. i . k t . mın e ecegı ıger ır cok esaslı men- k d. k d. . . ld E k" .. erın e asarru ar yapı mıya ve ı a- tar ir zat, anklı-ı'dcki Sovyet Bu- rıne s e e ı mesı ıç n ıcra omı esı 
i tl d . . • • ·en ı en ımızı a atırız s ·ı gun- k' . . 1 .. t .. k El 1 b 1 · ı·ğ· B K ' t · ı 

italyada 
18 bin kişinin iştirakile 
bir buğday konkuru 

yapıldı 

aa er yanın a ıçtımaı muavenet • . hl.ki ı ı·v• 
1 

b' re ma ınesı venı esas ara gore en- yu çi iği esas inasının yanmış o - reıs ı ıne . ung un ayın o unma-
.. b il d 1 b. .. wrın a a gevşe.;: ıgı ya nız ır ce- .k d'l . ~ b 1 M 1 d 
1tı ar e e atı mış uyuk ve kat'i bir k . 

1 
kt sı e ı mıye aş anmıştır. areşa duğunu teyid eylemiştir. , sı ır. binden fazla zürra iştirak etmiştir. . . . revan ve anane se lınde orta ı a ya-

adım sayılabılır. Is kanununun tat- .. kl k 1 • 0 .. 1 . k h Şan-Ka'l•-Şek şimdi bir taraftan Çin- Japon gazetelerinin bildirdi!Zine 1 YENİ HAVA ÜSLERİ Bu konkur 1925 de, külliyetli miktar· 

Roma, 3 (A.A.) - Buğday konku
runu kazananlara mükafat tevzii mü· 
nasebetile İtalyanın bütün şehirlerin. 
de merasim yapılmıştır. Konkura 18 

. · . . . . ~ama · a a m:yor. gun erm c a - " ' ~ 
bıkma memur olanlar, ı~ı daıma goz 1 1 b' k h·ı· t de umumi bir seferberlik yapmakta göre, Sovyet büyük elçilik müsteşa- Ne\"-York, 3 (A.A.) _ New-Yark ,da buğday ckmf"k suretile İtalya)ı .. .. . . . raman arınc an,. ır ısmı a a or a- • 
onunde tuta11 bır zıhnıyetle yorulur- 1 kt 1 H·ı · T .. k . t• • b.. . ve yeni bir Çin ordusu yapmıya ca- rmın evi de bir Laşka yangın sebe - Times gazetesi Alaska'nın ilk hava lt'cnebi ınemlekc>tlcrine muhtaç et-

Tü k . d . • . ı acır. a a ur ıç ımaı unyesı- , 
sa r ıye e q .Kanunu medenıyet i . . k 1 • h !ışırken, diğer taraftan da memleke .. !bile hafif miktarda hasara uğramış- u··ssu-nu··n kU\'Vetlı' b'ır ihtı·mlale pek memek için Duçe tarafından bir ka-d" .. , . .. nın nızamını, anun arını, umumı a-
unyasına orne,: olacak bır mue~sese t t . ı•v• . t hd'd t kl tin umumi mekanizmasına yeni bir tır. d 

1 
. d'l ~· . b"ld' rarname ile ihdas edilen buğday 

h . . . . ya ın emız ıgını e ı e me e yakın a tcc uz e ı ecegını ı ır -
alını alabılır. ı ıa·· 1 veçhe vermektedir Şimdive kadar c. İN, HARİÇTEN YARDL\f muharebesi> ııin unsurlarından l.ıi-mes.gu ur er. • .. .· · mektedır' 

* b k 1 t d d b l Go .. RECEK 1\.rı· ?. • rini tes.kil etmektedir. Türk milleti, dünyaya örnek ola- aşve a. e . e.u,z.erın. e u .. u .. nan m_ a- 1n. 
Tan : 1 d ç d k Başka bir üs de Sitka'da ihdas e-- -- cak vasıf ve istidadlarda bir millet- reşa şım ı ın ın ı tatoru vazıye- Faris, 3 (A.A.) - Le Temps gaze-

lçtimaf ve a h llkl disiplin tir. tine geç1:1i!, ~in'i~ ~akiki ve umumi tesi, Çin'deki Alman Sefiri B. Trant- dilecektir. Burada iki aydanberi ha-
Bir Maden Arama İdaremiz var- Ahlaki disiplinin daha şurlu, daha fakat mıllı bır reısı olmuştur. mann tarafından Mareşal Tchang reket sahaları geniş olan altı keşif Hatay da 

dır. Toprak altındaki zenginlik kay- hassas bir hale gelmesi sayesinde bu Japonya da Çin'in bu yeni hazır- Kai Chek'e tevdi edilen Japon sulh tayyaresindcn mürekkcb bir filo bu-
naklarımızı arıyor. Bir Eti Bankımız Wtsıf ve istidatlarından en büyük ve- 'lıklarmı gözönüne alarak mukabil tekliflerinin Tokyo hükumetinin as- lunmaktadır. Manda 
var. Arama idaresinin bulduğu ma- rim alması mümkün olabilecektir. j tedbirler almaktadır. Japonya Çinin la Çin'de arazi bakımından bir isti· Ayni gazete, Kadiak adasında.Baie idaresi

nin yeni ve boş 
tasavvurları 

denleri işletdmekle ve kıymete çe- * yeni ve taze kuvvetlerini toplama- fade araştırmamakta olduğuna dair des Dames koyunu da ihtiva etmek 
virmekle uğr~aıyor. 'Fakat Türk va· Kurun dan önce, Çinlilere kafi darbeyi in- olan beyanatile tezad teşkil etmekte üzere geçenlerde bahriye nezareti ta-
tanında altından da, platinden de Romanyad1' Goga dirmek niyetindedir. Fakat bu pla - ,bulunduğu mütalcasmdadır. Zira rafından satın alınan arazide ileri~ 
kıymetli bir maden vardır, Bütün ça- hu·· k Qmet"ı nında ne dereceye kadar muvaffak ç· ,. J b 'lh aıı:.ı.ad de bir hava üssü daha tesis edilece-

v •• • v ın ın aponyayı ı assa C1K ar 
lışmalarıınızpan büyük verim almak , D h li h d k' b" .. k t bb" .1 olacagı hemız bellı degildir. ğini haber vermekte ve Aleoute ada- Hatya'dan gelen habe;lere göre. 
. ·a k 1 . 1 a ı sa a a ı uvu eşe u::. e- •v t ıetmekte olan mıntakaları bilfiil Tok-
ıstersck, bu madene aı ıymet en ı . d ff k 1 b'İ k . . h . Dıger taraftan ngıltere ve Ame· k t 1.. lt k lm b larında bir kaç hava üssü tesis edil- Hatay intihabatında Ti.ırklerin ekse-
ve icabları her şevden evvel gözö- r:n elhmuva a. 0 a 1 mhet ıçınl arı- ik u k ş k k t dikk t iyonun ·on ro u a ına onu uş u- mesi ihtimali me\·cud oldugvunu ila- · d 1 

.. d t t 
1 

~ Cl su ve emnıyete mu aç 0 an ye- r a, za ar \'U ua ını a ve /lunmaktadır. riycti temın e eceğini an ıyan va 
nun e u ma ıyız. · R k b' · · B lk An ehemmiyetle adım adım takib etmek- B t .

1
• d" ve eylemektedir. Sancaktaki Fransız delegf'si Garo -

nı omen a ınesının a an - u gaze e, ı avc e ıyor: 
Türk dünyanın en yüksek askeri- tantına sadakatinden şüphe edile- tedirler. Bilhassa Amerika, her ihti- J t f l 1 l JAPON MÜMESSİLİ İTLYADA nun himayesinde bulunan İttihadı 

dir. Askerlik; zeka giib teşebbüs gibi ffiPZ. male karşı fevkalUde hazırlık gör • apon
1
ya ara ılntc an lybapı1 mış otakn Bcrlin, 3 (A.A.) - Japon halkı Aıwsır Cemiyeti, yeni entrikalara bnı 

takımla hareket gibi en yüksek ka- k d' ve yapı ması mu 1 eme u unan e - mümessili, Baron Okura yılbaşı ta- vurmaktadır. Cemiyet intihabı kay-
Hakikat halde Romanyada yapılan me te ır • liflerden müstakil olarak Tchang 

biliyetlerin imtihan meydanı olduğu son tesrii intihabat, bu memlekette- AMERİKANIN KUVVETİ tilini geçirmek yzere italya'ya git - bedeceğini anladıkları takdirde hi} 
için iyi asker olabilen bir insanın e- ki demokratik partiler için büyük bir Washington, 3 (A.A.) _ Harbiye Kai Chek, ya dlişmanı Çin içlerine miştir. olmazsa bu intihabı kcenlcınyeküu 
linden her iyi şey gelebilir. mağlUbiyet olmuştur. Tataresko ka· ~çekerek, onu tıprandırmak ve bitkin ÇİN MÜLTECİLERİ ÇOGALIYOR hükmünde bırakorak manda idare 

A . k' 'l.. hb ı· Müsteşarı Miralay Johnson tarafm· . h 1 t' k t'l ff" sinin devamını uzatmak rnaksadıl•• tatı.ir ün daıııcc re er ıği sa- binesinin intihabatı kaybetmesi üze- ır a e ge ırmc sure ı c muva cı- Hongkong, 3 (A.A.) - Hongkong'a ' 
· d k t d v ill. k t dan Coast Arhillery Joumal gazete- k ı· t a·a k'f t intihabata Arabları sokmamayı, bu yesın e ur ar ıgımız m ı ıyme - rine vaziyeti tedkik eden Kral Ka- iyetle mu aveme ı em ı e ı aye gelen Çin mültecileri mühim bir me-

l k d b. kil t b sine yazılan bir makalede şöyle de- suretle fiil! bir obstroksiyon yaptır· er, şu a ar ın ome re mura - rol, memleket efkarı umurniyesinde decek askeri vasıtalara malik bu - sele teşkil etm~ktedirler. Gayri res-
nilmektedir: mayı tasarlamı tır. Bu cemiyet, şim· baı topraktan, şu kadar milyon Tür- bütün siyasi partilere karşı halktaki Iunduğundan veyahud yeni bir ta- mi tahminlere göre, bunların adedi 

kün yurdun hakı·k·ı sahı'bı· haline gel ı'tı'm.,dın sarsıldığı kanaatın' ı· hasıl cMuhasemat yarın başladığı tak- di de bu mesele üzerinde çalışmak· 
' - " kım hadiseler zuhuru üzerine hariç- 250.000 dir. Bu miktar, her gün ço- tadır. 

mesinden ibaret değildir. Her şey- etmiştir. Bunun üzerine iş başına dirde Amerika derhal 300.000 kişi, h 
1 

h 
otuz gu"n sonra da bir milyon 230.000 ten kendisine bir müzaheret yapıl- ğalmaktadır. Çin hasta ane eri ın

den evvel Türk'ün büyük tarihi mi
rası olan ahlak disiplini ve fedakar
lık ateşi kurtulmuştur. Dünya dolu
su müşkiilata kar§t kazanılan istik
lal savaşı, cihan harbinin ahlaki ya-

partiler üstünde bir hüklımet kur-
kı·sı· çıkarabilı'r. 1917 de 300.000 kisi masını hesaba katmakta olduğundan cahınç doludur. Hastalar hapishane-mak kararını vermiştir: Milli Hıris- ~ _ ~ 

tiyanların reisi olan Goga,nın kabi- silah altına alınmış ise de dört ay dolayı muharebeye devama azmet- lere yatırılmış, hükumetin sivillere 
ne teşkiline memur edilmiş olması sonra ancak 551.000 kişi techiz edile- miş görünmektedir. mahsus hastahanesi, fakir mülteci -

1 i~te bu karar neticesidir. bilmiş idi. Bu hattı hareketi teyid eden bir lere tahsil edilmiştir. 

Romanya Almanya 
ile müzakerelere 

Amerika Cumhurreisinin mesajı 
bugün parlamentoda okunacak 

Cemiyetin ve bu cemiyetin hamisi 
manda idaresinin yegane gayesi yı 
intihabı kazanmak, yahud feshettir 
mek, bir müddet sonra yeniden yap· 
tırmak ve bu suretle vakit kazan • 
rnaktır. ~ 

Fırtına, 
Kar 

Beyoğlu yakasmm müs· 
takbel vaziyeti nedir ? 

Tra mvay işleyen yQJlar değiştirllecek 
binelar 'tliizelt ilecel( ve Beyoğlu anfl· 

teatr ,ekline sokulacaktır 

. 
Başlıyor 

(Btrmci sahifed"n devam) 
Washington, 3 (A.A.) - Roosevelt'in sabırsızlıkla beklenen mesajı bu- karın tahribatına mukavemet ede 

Ruzv elt m utedil davranacak imi' 1 

gün saat 13.30 da -Washington saatile- Kongretd okunacaktır. memiş, ilst katı olduğu gibi aşağıya 
Zannedildiğine göre Reisicumhur iş~izlik meselesini tedkik edecek ve inmiştir. Bereket versin ki, hane hal. 

trust aleyhindeki kanunlara Jackson ve İckes kadar hücum etmesi ihti- kından bir kısm ıdışarda olduğu, dl
mali azdır. Çünkü reisicumhurun bi.iyük müesseselerin yardımına ihti- ğer bir kısmı da aşağı katta sağlam 
yacı vardır. bir tavanın altındaki odada bulun • Şehircilik mütehassısı Prost'un ha- pacaktır. Çünkü, Voyvoda - Şişhane

zır1adığı avanprojenin marta kadar Tepebaşı yolile Beyoğluna çıkan İs

bütün formaliteleri ikm:ll edilecek- tanbul tramvayları için Yüksek~al
tiı. Prost, mart sonlarına doğru bu- dırımıı muvazi olmak üzere Kapıiçi
raya gelecek ve tekrar çalışnıalı!ı,rına Kemeral tı-Kumbaracı yokuşu yoli
başlıyacaktır. le yeni açılacak geniş bir caddeden 

( 1 inci sayfadan devam) 
rasındaki iktısadi bagların takviye
sine ve münasebatın inkişafına aid 
esaslı bir anlaşma yapılacaktır. 

MUSOLİNİNİN CEVABI 
Roma, 3 (A.A.) - Yeni Romanya 

Başvekili Goga'nın bir telgrafına ver
diği cevabda Musolini ezcümle şöyle 
demektedir: 

Jackson ve teker tarafından söylenen nutuklar hükfunetçe tasvib edil- duklaıı için bu çöküntü nüfusca bit.• 
miş olmasına rağmen, hükOmeti hakikf bir taahhüd altına sokmadan bü- zayiata sebebiyet vermeden hafif at· 
yük müesseselere karşı bir ihtar teşkH etmek üzere uçutulan bir nevi latılmıştır. 
balon mahiyetinde idiler. Hadise maha1llnde bu sabah ted-

Roosevelt, ayni zamanda beynelmilel vaziyetten bal-,:;edecı:ıktir. kikat yapılrtıış, tcabeden tedbirler &· 
1111HHIHllllllltUlltltHHlttllNHlllHIHlllltllltHlllllllllHHHIHlllllHM0111tlHll llllnt•MlttHH\MM l'tHltltttııııı lıtlll ltlllttl11111111 1 1t tlllll 

Liizumsuz masrafüıra boğarak tat- bu meydana çıkartılacaktır. Maçka, 
bik kabiliyetinden mahrum bir pro- Şişli ve Kurtuluştan fstanbula geçe· 
je meydana getinnektense, pratik cek veya Tünele inecek tramvaylar, 
mahiyeti haiz bir proje yapmayı e- Taksimden Tarlabaşına sapacaklar, 
sas olarak kabul eden Prost. planını Tep<'ba~ı yolilc Asmalımescide ine
kıymeti yük::;ek mıntakalarda istim- ! cek, oradan Tünelin karsısındaki ge
lak cihetine gidilmiyecek tarzda ya~ niş mevd:ına geçecek, Tünel tram -

nııştır .... Bu :.ti~arla.~t:>hr~~ ~"~oğlu ya- vayları kavisten manevra yapara~ 
ıtasınd-:. muhım bır degışıklık ol mı- d .. k 1· t b 1 1 1 · • onN·f> . s an u :-amvay arı, yenı 
yaoak, mevzii gii7.clle~tirme usuhı . .. . 

tb'k ı kt Bu .. "'d t tik genış yola saparak K:ırakoye ıne-
ıa ı o unaca ır. "'r"' a s - . . . , .. 
ıı:.ı .Jd ·dk. b' ala ··k k <:ektır Buıtıbarla'lepebasındanTü-

ö cau esın e ı ın rın vu se - • 
]'kl . b l .. ae ıal.:ı • -h nk te nele giclen yol epevce ı?enis1etile -: erı ve oya 01'1 ~,r ali a e - - • ~ , 

cektir. min olunacak, yalnız bu c:ı.ddenin 1 
scmı olan Taksim meydanile işlek Bundan ba..,ka, Beyoğlu yakasmda 

yapılacak belli başlı imar işleri ara
bir dört yol ağzı olan Gal:ıtasaray-

·11 sıncla. bu y. kanın deniz<' bakan tadan başka, Tünel meydanının da 
r,ehresi değiştirilecektir. Tünel'in rafının anf iteatr halıne getirilmesi, 
antresi, sağ sol cihetleri olduğu gibi 'Mecidiyeköyü, Sürpagop'da savfiye
mubaf&za edilecek, fakat karşısında Jer, ve Taksim buhçelerinden Dol
bulunan ve altında paı::aj bulunan 1 mabahçeye inen kısımda L\ınapark 
&da olduğu gibi, Foto Süreyyanın yapılması, Galatadan Kavak'a ka -
karıısı yanı dn 50 m~e kutrunda dar~O metrelik bir cadde açılması gi
bir daire şeklinde tamamilc kaldırı- bi işler vardır. 
ııHtll ....................... ,, .................. , .. ,.,,, ......... """'"""'"'"flMHHHllHHIUtfflllHHHltUHllllHHlmHnıHlrtlUICHl1111Hllltlllr 

Mısırda kralın nUfuzu 
artıyor 

cEkselansınızın Romalılarm ahfa
dı bulunmasına inzimam eden hali
hazırdaki hamiller iki millet arasın
daki feyizli bir teşriki mesaiyi müm· 
kün kılacaktır. Ekselansınızın Kral 
Karol'un verdiği vazifeyi yüklenmek 

lngiltere mühim 
kararlar arefesinde 

üzere bulunduğu şu sırada kendisi- ----
ne şahsi görüşmelerimizin bir hatı- (ıl hıd sayfadan devam) ile içtimaa çağırılacaktır. 
rası olarak sempatimin ifadesini ve Bunlardan silahlanmak işi için D_iğcr taraftan.' ~~~berl~yn, İta.1-
samimi selamımı gönderiyorum.,. muazzam bir plan ve program hazır- ya ıle arasındakı puruzlerı halledıp 

ROMEN YAHUDİLERİ VE ııanr.11ş olup, geceli ve gündüzlü bir n.erlfn - Londra arasında olduğu gi-
BİZ çalışına neticesi ve durup dinlenme- bı Roma - Londra arasında da sa-

Türkiye ile Rom~mya arasında 1925 cen bu plan ve program sür'atle tat· mimi bir iş birliği temin etmek ..ıe 
de yapılmı~ olan bir anlaşma buna bik olunmaktadır. Çünkü İngiltere. bu suretle Berlin - Roma mihverile 
manı olduğu için Romen Yahudile- (Hğer deyktlerle anlaşırken ve nazl'l( İngiltere arasında beynelmilel siya
rinin memleketimize hicret etmele- mC'selelerle uğraşırken bilhassa bu set ve iktısadi sahalarda umumi bir 
rinin ımY.füLlız olduğu anlaşılmıştır. dPvlcıtlere sözünü gecirccek bir mev- teşrikimesai esasını temin kararın -

kı ve kudrette olmayı hükumet ken. d:.dır. Çembertayn İtalya ile uzlaş
cJi,.inc esas prensib olarak kabul et- ı mak için her şeyden önce Habeşis-Yrlbaşı tatili 

Bitti, her yer 
. t' !tanm İtalya.va ilhakını tanımakta, bu mış ır. 

Açıldı 

Beri in • Roma mihverile anlaşma 1 işin ·artık bir e~riv~ki haline g_~l
meselesine gelince, Çemberlayn bu ımis olması hascbıle bır mahzur gor
meseleyi her ne pahasına olursa ol- memektedir. Londra kabinesi, yakın
sun sür'atle halletmiye azmetmiş gö- :da bu meseleyi tedkik ederek kat'i 

- -·-- rünmektedir. ı kararını verecek, ondan sonra Mu-
Yeln ız me ktebler yarın 1 Almanya ile umumi ınc~clclerde solini ile Çemberlayn arasında ha-

s b h açllacakllr. esas itibarile Lord Halifaks'ın oyna- kiki ve ciddi müza~erelere geçile -

1 
• 

8
.. b n .... /dığı rol neticesi fikir mutabakati te- cektir. 

Yı başı munase e 1 e cuma gunu a·ı · r B d 1 tle ·· e · Bu mu~~ ... kerelerin nerede ve ne 
sabah bütün dairelerde yeni kayıd ve min e ıbmkışkı. l u eve 

1 
lr ~z rtınt- c.co 

.. de muta ı a ınan mese e erın a - sekilde olaca~ı henüz kestirilmemiş 
(1 • • ı-..J- d ) f k' t' şektı•nde go"sterm kt d' 1 ır.uesseseler, bu sabah tekrar açıl - d"'k"l i d'Y t r • Lo d Sef' • ıncı say uuun eva.m a ıye ı e e ır er. · . 

1 
bik sahasına o u mes , ıger e er- ise de evvela Romanın n ra ın 

dil ... ka 1 t Bil" 1.H. mış ve ışe baş anmıştır. . . 1 . . d 1 k .. , 'lk t <' ı mesı ıyı rşı anmamış ır. a- Bu hususta sa cuıiyettar mahfel - . . v . . rü~k aıd ış er ıçın e an aşma uze- Grandi ile ÇemberlAyn in ı emas-
hare Meclisin ıamamile feshedilme- ler, Vefd Partisi iktidar mevkilne Yeni yıla gırilmış oldugu ıçın bu re veni temaslarda bulunulmasını l]arı yapmaları sonra Başvekilin Ro-
sinden endişe edilmektedir. Genç İ f sabah büiün dairelerde yeni kayıd ve kara· rlastınlmıstır. Bu maksadla Al- lma'ya bir seyahatte bulunması ihti-

geldiği zaman talyan nü uzunun te- ı k ·ı · 
kral Faruk Mısırın iç ve dış politi- muamele defterleri açı mış, es 1 er man H~riciye Nazın Von Nöyrat'ın ,mal dahilinde görülmektedir. 

sirleri hakkında buna benzer tefsir- k ld ı t 
kasma tamamile haki mbir vaziyete a ırı mış ır. . • bu ay içinde Londra'ya davet edile· Çemberlayn, programını tahcıkkuk 
geçmiftir. lere tesadüf edilmiş olduğunu, fakat İcra dairelen de muamelatın ve ~eği ve ÇemberJiyn ne Nöyrat ara- ettirmek icin Hariciye Nezaretini 

Bu ayın y:innisinde yapılacak dit- hidiselerin bu iddiayı kat'i surette dosyaların devir.ve t~~Ue meşgul s~da bizzat mühJm temaslarda bulu• muvakkaten bizzat üzerine almış, E-
ğünü.Dden IOlll'a Kralın memleket iş- tekzib ettiğini hatırlatmaktadırlar. clmaktadırlar. ~ır ~ı ~k sonra ..... ~5:,- nuJacağı söylenmektedir. Bu temas den'e mezuniyet vermiştir. Bu te-
lerile daha yakından meşgul olacağı kisi gibi halkın ışlerme a mıya ~ va müzak~relerden sonra müstem- beddülün bilahare daimi bir şekil al· 
ve daha faal bir rol oynıyacağı mu- Fransa-Sovyet tica- l1~acak.la~ıdır. . leke isile Çekoslovakya ve Avustur- ması da muhtrmeldir. 
hakkak görülmektedir. Şehnmızde mevcud olan ve Denız va meselelerini halledecek ve ala- PROPAGANDA tşt 

MISIR VE İNGİLTERE ret anla, m&SI Bank kanun;ına gör~, .~u b~anın kadar Avrupa dcv1ctler:ndcn mü -
Londra. 3 (A.A.) - Havas Ajan- Paris, 3 (AA.) - B. Delbos ile emri altına verilen ~~tun rnuessese- rekkeb olacnk olan konferansı sürat-

•w• •• •• • • Jer de bu sabahtan ıtıbaren muame- ~ _ ----------~ 
sının muhabiri bildiriyor: Sovyetler Birlıgı Buyük Elçisi, 17 ilk-pelerini Deniz Bank adına tedvir et- ".in 25 milyon lira da istikraz yapa-
Mısırdaki siy~si va~i~et~ bazı g~- kanun 1936 tarihli Fransa • Sovyet- miye başlamışlardır. · c~ktır. 

zetelerde suretı tefsırı diplomatik ler Birli~i ticaret anla<:Tnasını 1938 . ' • k·ıa k - MEKTEBLER YARIN AÇIL YOR 
ah6 11 • h te dil. •• kted' 6 -r-· Denız Bank ın resmı şe ı e u 

m ıe erı ayre şurme ır. . nih t' k d te d'd ed b · · se-nesı aye ıne a ar m ı en rulup fiilen işe başlaması u ay ıçın-
Bu gazeteler, Mısırda hasıl olan va- . .. . . 

. et• İn ·ıt i . b" L--:--t bl.r protokolu du nakşam ımzalam11- de ikmal edilecektır, Banka serma-

Seneb:ışı hasebile kapalı olan bü

tün mektebler, yarın sabah tekrar 2.JY ı, gı ere çın ır ı~mn: ve 
İtalyan propagandasının bir muvaf- lardır. yesini 125 milyon Jiray~ çıkarmak i- ~ç1lacaktır. 

Londra, 3 (A.A ) - Sunday Tirnes 
gazetesinin bildirdiğine göre, önü • 
müzdeki sene büdçesinde silahlanma 

meselesile İngiliz hariri siyaseti et

rafında yapılacak propagandalara 
büvük mebnliğ tahsis olunacak ve 
bi; nevi propaganda ofisi tesis edile
cektir. 

lınmıştır. 

Amerjkada Noel 
Kazalarında 
Ö1enler298 kişi 
New-·Ycırk, 3 (A.A.) - Amerlka

•da noel mUnasebetile vukua gelen ka· 
1 zalard:ı P.n azı 298 kişi telef olmuş .. 
ı tur. 200 kişinin ölümüne buzlu yol .. 
dardaki virajlarda kayan otomobil-
ler sebebiyet vermiştir. Diğer ölüm-

! İP.re avcılık kazaları, boğulmalar, 
lyc.ıngınlar ve kış sporlan ka··:ı.ları se
bebiyet vermiştir. 

Viy:ma, 3 (A.A.) - Schneeberg da· 
ğında. Vlyanalı kayakçıların rande
vü mahalli olan iki bin metre yük -
sek1iğlnde bir noktaya isabet eden 
bir çiğ, orasını bir maktel haline koy· 
mu~tur. Dağın ü:erinden yuvarlanı, 
gelen büyük bir kar yığını Kraun .. 
b:ıch deresinde bulunan yirmi kadn 
knyakçının üstüne düşmüş bunlar -
dan sekiz tanesi yığının altında kal
mıştır. Yığının altından beş cesed 
çıkarılmıştır. Diğer kayakçılar aran
maktadır. 
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1 : KtlÇOK HABERLER 1 
* Beledıye, şehrimizde odun ve 

kömür ihtikarı meV'cud olmadığı. fi
ntların müvaredat azlığından yüksek 
olduğu kanaatindedir. * Şehrimizde çalışan Sivil dok • 
torlar, 1088, dfş tabibim 275, d.fşçf
ler 80, eczacılar 124 tür. 
* Tupkapı Sarayının tamiri için 

proje ha:zırlanmıştır. Saraya bir mil
yon lira l .rcamıcaktır. * İstanbul Ziraat ve Büyükdere 
Fidanlık müdürleri Avrupaya ted
kik ı;eyahatine gideceklerdir. 

* Emniyet 6 ncı ı;ube müdürlüğü
nün eski Emniyet Müdürlüğü bina
sından Sanasaryan hanına nakli ka
rar laştınlmııtır. 



,--------------------------------------------
1 ili arıyanlar sütun1ıl Sahaflar çarşısı! •• 

İş arayan, işçi isteyen veya bir 

B tt b t 
• h A d 1 müşkülü olup bizden fikir soran ve 

eyazı a u arı 1 yer e-ışikayetini b~ldi?11:~ arzu eden muh-
, terem karılerımızın mektublarım 

ki salaş barakaların· derhal :.~n:;::.~~~;~~::~.~~ I !ecek ış ılanları 2 gun ustuste tek -

k 1 • t d • ' rarla ncşredilecektir. 

YI 1 mas 1 1 s en 1 85 - Fransız mektebinin 7 nci sı-
• •• nıfma kadar okumuş genç bir kızım. 

j Oldukça pratik ve mümaresem de 

Kahvelerden. "'azla kira almak ıvardır. Eski ve yeni harflerle mü -' J ~ kemmelen okur ve yazarım. Ayni 

l•çı•n • kaldırım/~ • k l k zamanda daktilo da biliovrum Ay· , . ara ıs em e on- nca bayan kostümleri için makas -

b t • b k / / darlık ve bay elbiselerinin dikiş işm a S Z ser e,ç mı ıra l mış ... ! ~erini muvaffak bir surette yapanın. 
___ I Istenilen referansı vermiye amade· 

Bcyazıd ve civarı semtinin sür'at- C. H. P. Beyazıd nahiyesinin sene- yim. Kanaatkar bir ücretle her han-
le imar edilmesi Ye büyük meyda- ı·k kongresinde müwkere \'e kabul gi bir işe seve seve razıyım. Adresim 
nının genişletilmesi ve hemen bütün •dilen dileklerin 9 uncusunda bu iki için Son Telgraf gazetesi halk ve iş 
ulusal ve önemli günlerimizde milli ·neseleye ezcümle ve aynen şu satır- sütunu vasıtasile (Aysel) e rnüraca
tezahürata sahne olan ve Taksim :;ırla temas edilmekte, ve bu suretle at edilmesini rica ederim. 
meydanından büyük ehemmiyeti o- )i!hassa Evkaf dairesine de tariz o- 86 - 22 yaşındayım. Ecnebi mek-
lan bu meydanın layık olduğu ehem- unmakladır : teblerin 10 uncu sınıfından mezu -
miyetle mütenasib bir güzellikle be- c ••.. kaldırımlara sandalye konu- /num. Her hangi bir daire veya mü
ıenmesi için iki sıra ve yanlardaki ı rak işgal edilmesine, küçük bir essesede hesab ve yazı işlerinde çalış· 
birçok dükkanların yıkılmasının ta- nuddi menfaat mukabilinde Evkaf \mak istiyorum. Seri bir surette yazı 
leb edildigvini eV\·elcc haber vermış· _ Bu ı ı makinesi de kullanabilirim. Adre -'daresi müsamaha etmektedir. ı tik. sim: Son Telgraf gazetesi halle ve icı 

11al, gelip geçenleri; bilhassa kadın -x Aldıgvımız mütemmı'm ı· ta arayanlar sütunu vasıtasile (Y. İz-ma uma ve çocukları rencide edici müz'iç ne-
aöre Bcyazıddaki (Sahaflar çarsısı) •iccler vermektedir. zettin). 
naınile maruf ve halen iki sıralı. kı·- 87 - Tahsili orta derecede olan Belediye ve Evkaf, Sahaflar çar-
tabcılar, çorapçı ve fanilecilerle dı·- bir genç kıZlm. Evvelce bir müddet :;ısını kaldırarak bilhassa seyyah gü-
11er bazı esnaf tarafından · 1 dil bankalarda ve mümasil müesseseler-.., ı~ga e - 7.Crgfihı olan bu sahayı, çirkin man-
ıniş olan tarihi ve çok meşhur çar- .,.aralı salaşlardan kurtaramıyorsa, de çalıştım. Bilhassa muhaberat iş
c;ının da en evvel yıkılması ve bu su- .Jerine de vukufum vardır. Eski ve 

hiç olmazs::ı, bir caddeyi kahvehane 
retle buradaki tel ... mil köhne baraka- . . yeni yazıları mükemmelen okur ve 
ların ortadan kaldırılması da Bele- şel~lınden kurtarmıyav muktedır ~l- yazarım. Az bir derecede Fransızca 
dive ve Evkaftan ricn edilmiştir. dugu; zan~ınd~ oldugumuz~an. bıl- konuşmasını, yazmasını, anlamasını 

Saniyen, Beyazıdda, camiin sadır- hassa bu cıheti musırrane dılerız ... > biliyorum. Her hangi bir müessese
van kapısında, kahvehnneleri~ \'e ~ongrede ittifakla kabul edilen nin veya ticarethane veyahut şirke
diğer bazı küçtik dükkancıların ora- bu dileğin hemen yerine getirilmesi 1 tin yazı işlerini müstakillen idare 
daki kaldırımlara ve bi.iyün çınar a- ve (Sahaflar çarşısı) nın bir an ev- edebileceğim kanaatindeyim. Az bir 
ğaçlarının altına iskemle ve sandal- ı.rel yıkılmak suretile buradaki salaş 1 ücrete razı olduğumu bildirir ve ba
~~e koydukları ve bu suretle hem ge- kulübelerin hemen kaldırılması için ,j n_a iş vere.cck :nües.ses~, ticarethane, 
lip geçenlerin ve hem de yabancıla- Belediye ve Evkaf nezdinde icra edi- şırket sahıblerıne şımdıden teşekkür 

l
rın müşkülata uğrayıp çok çirkin bir len teşebbüsler ehemmiyetle nazarı- !i ederim. Adresim için .arz~ edenlerin 
rı:a~zara ile karşılaştıkları da ayrıca dikkate alınacak ve icabı icra edile- Son Telgraf halk ve ış sutunu vası-

ışıkuyet edilmiştir. cektir. tasile (V. Y.) ye müracaatlerini ri-----------....:.. ________________ _:=::~~----~ cacderim. 

Bir vatandaşımızın projesi 1.. 88 - Lise mezunuyum. Fen fakül-
tesinde talebeyim. Fransızcaya aşi-

B •• •• k b• r 1 k •f nayım. Fakülteye devam etmek mcc-

u y u 1 gene 00 pe r atı ::;i:e:!ı~!~ac:;~;:~~7ri:~a!~~:s~!~ 
h 1 • ı ı · 1 k (Son Telgraf iş ve halk sütunu vası-Ve er sene mı yon ıra 1 t~sil~ ~T~r~an Se~~r). 

b 
• • k 

1 
şekilde elde edilebilecektir. 

ır pıyangO feş ı· ı· 1 H<ılkımızı .. bukoo~rat!fe~ahafaz-
• •• la ve cok yuksck bır alaka ıle rabıt 

-·-- ve bendetmek için de, senede bit" 

Bu kooperatife herkes· ta ar .1ılmi.lyon ııra ikramiyeli <ıo yıllık bir _, b •t .... . , s rUJ 1 piyango) tertib edilmelidir. Bu pi· 

eue l ecegz günde 1 kuruşı•g 1 yang'l, t~şk~ .edilecek olan (Genel 
ı.e kooperatıf) ıçm bankaya para yatı-

bi /e iştirak edebilecek , rarak, tasarruf hesabı açacak vatan· 
• •• daşlar orasında tertib edilecektir. 

----~ --- 1 O ~ene için hükumet, bu biriken pa-
Bay Mustafa isminde bir vatanda-

şımız h h ''k" • · em u umetin gelir kaynak-
larını r;oğaltmak ve hem de halkımm 
tas~Tufa alıştırmak maksad ve ga
yesıle sayanıdikkat bir proje mey
dana getirmiştir. 

Bu 1)rojesinden kısaca bahseden 
ve bunu tedkik ettirmek üzere nere
y~, ?angi daireye müracaat edeceği
nı bızden sonran kariimiz bize yolla
dığı mektubunda ezcümle söyle de· 
ınektedir : ~ 

Kısa bir zaman içinde birçok hari
kalı inkılfıblar yaratarak bugüne ve 
~·anna refah \'e saadetler bahşeden, 

kalblerimize sonsuz bir Türk genç

liği varlığı aşılayan Ulu Önder Ka
ma! Atütürk atamızın dehasından 

aldığım sonsuz ilhamlarla, hüküme
time \·e yurduma olan ulusal borcu
n1u ödeyebilmek için scnelerdenberi 

. ... -
Ha\•a sisli olduğu için cesed pek 

farkedilmiyordu. 

çalıştırıı, diişüudiJm ve btlhassa uıu
sal ekonomimiz hakkında önemh bir 
gelir kaynağ1 daha bulabilır mıyım 

acaba diyP., uzun yıllarca vaktımi, 

nıesaiını hep bu uğurda sar!ethm . 

' ırayı çalıştıracak ve 10 sene sonra is· 
Lı~yc:n halkımıza, işleyecek olan pa
rasını irrde edecek ve arzu eden hal

. kımıza da 10 sene sonra, kooperatif
ten hısse senedi verecektir. 

Ayrıca, bu maksadla bankada ta· 
sarruf hesabı açtıran her vatandaş, 

Nıhayet bulduğum bu fikir ve yeni 
proje, şu esasları ihtiva etmektedir: 

Ticaret hayatımızın her gim mes- bıriktirdiği para nisbetinde bu koo
ud bir şekilde inkışaf etmekte o!du- peratirten ödünç pan alabilecektir. 

Bu f>rojem sayesinde hem birçok 
ğunu ıneserretle görüyoruz. Ulusal 
bir jş olan idhalıi.t ve ıhracatımııı hır vatandaşlarımıza yeni iş kaynakları 

ıuhur edecek ve hem de hava kuru-
elden idare etmemiz ve bu önemli 
mevzuda daha terakki etmemiz içitı 
lazım o1an milyonlarca lira krediyi 
temin t:.tmek üzere bir (Genel koo · 
peratif) teşkil edılmesıni teklıf €dl-

yorum. Bu (Genel kooperatif) in 

sermayesi, halkımızın kendi m enfa. 

atletine olarak bankada kolayca pa

ra 1'h iktirr.ıelerini temin edecek bir 

munun gelirine senede 1 milyon lira
ya yakm mühim bir gelir kaynağı 
lemin edi1miş olacaktır.• 

Bay Mustafanm sualine cevaben: 

Mali ve iktısadi bir fikir olan bu pro
je hakkında bir istida ile Vilayet m'.1-
kamı vasıtasile müracaatte bulun
ması Jazımgeldiğini kendisine bildi· 
ririz. 

S - 8 O fi T e L G R A il - 3 lklnclklnun 938 

Şimkdiy:I kadar, 6 vil§yef Araıa!.';~"~~~ğ~lan: 
mer ezı e 5 kaza mızın ka- ::::a~:nk~Ç:~:Z~y~:~:la]::~~r~a~~~~ 

dastrosu l
•kmal edı•tdı· ~~; ~~U~;~li:r O:::~~:;:~· ~;~i;:~~~ 

kabul edılecek ve elmcle en son ka· 
ğıd olarak papaz kalan itiraz etmi • 

'C' ı •h V J k •• B ""'l B yerek tekıırrür ettiTilen cezayı infaz 
I' Q l t 6'. Q 1 0 y, e YO g U 1 Ur SQ edecek. Bu cezalar, horoz gibi öt -

Mani · · A d ·, d l t mek. e.~ek. gibi bağırmak. 01ıtma da-sa, ızmır ve ... ana ıı.e ev e hil olanların hepsini birer defa sır-

çiflliklerinı·n de bu b ·ı k tında tMtmak. d'•rt ayak ü-eri odayı sene ı ece dol11ıc:mak.. gibi avı1·ca CC'Zaforclan 

Şimdiye kadar memleketimizin muhtelif mıntakalannda yapılan ka- bas1ca şa ·kı sö1 Zem · t ·-de ·a pat
dastro işlerinden çok müsbet ve faydalı neticeler alınmıştır. Memkke- lıcan demek, bir şi"r o1

· mak gibi tu-
~imizde ilk defa olarak şehrimizde Eminönü, Heybeliada ve Büyiikada haf ve ne..,ih cezalarda programr 
ıle Mudanyanın ve ayrıca da sırasile Konya, Aydın, Malatya, Denizli, konmuşt1ı. Yasları yirmiyi gı>çmiyer 
Çankırı vilayet merkezlerinin kadastro işleri tamamlanmış ve bu suretle gençlerin kış gecesi enencesi. «Pıı
yeni vücude getirilen tapu kütüklerile, mükemmel ve muntazam harita· paz kaçtı> ları saatierce bıkı1madan 
ları, tapu sicil muhafızlıklarına devredilmiştir. lezzetle de1,am etti durdu. • 

Halen, Bursa, Manisa, İzmir ve Adana vilayet merkezlerile şehrimiz- Biraz sonra oyıma yeni bir çeS'. i 
de Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu kazalarında kadastro isleri pek seri ve vermek icin cezaların değismesi, ye
muhtelif kollardan devam etmektedir. Bu yerlerin de ~n yakın bir zaman- nitenmesi teklif edildi. Bu sırada bir 
da kadastroları tamamen ikmal edilecektir. muzib oyuncunun teklif ettiği ceza, 

Bunlardan ilk olarak, Bursa vilayet merkezinin kadastrosu Mayıs yiizlerde bıırtt..mk b·r tesir yapması
ayı nihayetine kadar tamamlanmış ye yeni kütüklerile, veni haritaları na Tağmen Tcd de edilemedi. 
sicil muhafızlıklarına devredilmiş olacaktır. Ayrıca eski ·Ankaranın ta- Ceza şu : Kadınlar gidip muslukta 
mamen ve yeni Ankaranın da üçte i_kisinin kadastro muameleleri noksan- yüzlerini yıkayac 1-lar, erkeketr is.? 
sız bir şekilde ikmal ve itmam edilmiştir. kadın gibi boyanacaklar. 

Diğer taraftan Maliye Vekaleti, milli hazineye aid bulunan ve köy- Oyuna devam edildi. Papaz, naziıı 
lüye dağıtılacak olan çütliklerin, hepsinin ve muntazam sıra ile kadas- bir küçük bayanım et' de kalınca 
trolarını sür'atle çıkartmıya devam etmektedir. İlk olarak İzmirde ha- gözler ona çevrildi. Dudaklarda miis· 
zineye aid bu kabil çiftliklerin kadastroları tanzim ve ikmal edilmek- 1 te1ızi tebessümler kıvnldı. Genç kı~ 
tedir. kızardı, sarardı. Sarardı. bozardı ve 

Diğer taraftan, yeni olarak Elazziz ovası ne Tokad vilayeti merkez- nihayet : 
lerinde de kadastro işlerine başlanmıştır. Kadastro işleri tamamile ikmal - Yapamam .. dedi. 
edilen yerlerde bütün tapu muamelatı ve alım Eatırn işlerinin en büvük Yüzünitn boyasının, gözlerinhı sifr-
bir sür'atle yapıldığı görülmektedir. Yeni alınacaktedbirlerle, bu büyük mesinin gitmcsi?ıe, rimellerinin ıs
sür'at; büsbütün daha mükemmel \•e şayanıhayrct bir çabukluğa mün· lanma.sına birtü'r?ü -razı ol.cımıyan ba-
cer olacaktır. yana hepsi birden : 
n11nıuı11u111ttlltlttlll111111fllllllllt1111111Jlllllllllllfllllllllllllt11111011111111111Ult1Ullt11llHllllllHl lllllllllUHUHllllllHUUllUlllllllltHlllt - Mızıkçı .. dediler. - Uf aramız-

da - papazın elinden kurtutmu§ o-

Yeni, muazzam Soyadı 
Pigamgo salonu Soysuz 
Yapılacak!. Olan sarhoşl ---
Tayyare piyango mUdUr· DIAer maznun bir 9oförde 
lllğü; bu maksatla Emin· kendine en mUnaaib 

önU meydanında arsa soyadını bulmusl. 
ar1yor !... Sarhoş olup gürültü çıkardığın-

Tayyare piyango müdiriyeti, asri dan dolayı Mehmed oülu Hüseyin 
bir piyango keşide salonu ~ aptırmı- isminde bir şahıs Sulh Ceza mahke
ya karar vermiştir. Öğrendiğimize mesine verilmiştir. Hakim, maznu

na soruyor: 
göre bu bina, Eminönü meydanının 
veya Karaköy meydanlarının son a
lacağı şekle göre Eminönü meyda -
nında inşa edilecektir. Tayyare pi
yango müdiriyeti şimdiden aramıya 
başladığı buralardaki bir arsayı satın 
alarak hemerı inşaate başlanmsını 

temin edecek ve şimdiki dar ve mu
vakkat salonun birkaç misli büyük· 

Iükte ve altı keşide salonu, üstü de 

1 
daire odalannı ihtiva edecek en asri 
bir keşıde salonu yaptıracaktır. İca-

bında, burada, Hava Kurumuna aid 
müsamereler ve temsiller, muhtelif 

toplantılar ve konferanslar da ter
tib ve icra edilebilecektir. 

Bu suretle daimi bir şekilde tay
yare piyangosu da badema bura.da 
çekılmiş olacaktır. 

Diğer taraf tan bu yeni salonun in
şa edilerek vücude getirildikten son~ 

ra piyangoların keşide tarzı, yani 
halen küçük kızlar tarafından kutu
lardan fuvo ve ikramiyeleri elleri 

ile çekmeleri usulünün de terkedil
rnesi ve ibtidai usul yerine Avrupa-

da ve Amerikada olduğu gibi keşi

delerin otomatik dolablar ve maki

neler vasıtasile icra olnuması da dü
şünülmektedir. 

- Soy adın nedir? .. 
- Soysuz ... 
- Böyle soy adına da şimdiye ka-

dar rastlamadık !.. Nüfusuna geçir
din mi bunu? .. 

- Evet .. resmen tescil ettirdim .. 
- İyi.. güzel... Sarhoş olmuşsun? 
- Hayır olmadım ... 

Sokaklarda nara atan bu adam • 
suçunu inkar etmesine rağmen din-
lenen şahidler aleyhinde şahadette 
'bulunmuşlar ve mahkeme, sabıka
sının sorulması için talik edildikten 
sonra, otomobili ile 12 yaşında bir 

çocuğa çarparak yaralamaktan suç
lu Ali isminde bir şoförün muhake
mesine geçilmiştir. Hakimin sualine 
karşı şoför Ali, soy adının (Vur .. ) 
olduğunu söylemiş ve muhakeme şu 
suretle devam etmiştir : 

- Soy adın, yaptığın işe ne kadar 
da uygun düşüyor ... Yazık değil mi 

çocukcağıza .. otomobilinle \'Urup ye

re dü~ürmüşsün .. ne diye çarptın? .. 
- Vallahi görmedim .. 
- Senin biraz da sabıkan var ga-

liba ... 

- Kusura bakmayın bay reis .. 

Suçlunun sabıka adedi,nin tesbiti 
için mahkeme talik edilmiştir. 

lan öteki bayanların yüzlerinde se
vinç, delikanlılarda da adeta bir te
essü-r okunuyordu. inanınız bana. 

Ha1k Filozofu 

Maarif müfettişleri 
ve köylüler 

İlk okulları \'e köv okullannı tef
tis etmiye memur olan Maarif Mü 
fettişlerinin yalnız köylerdeki mek
teblcrin vaziyeti ile meşg uollmıya· 
rak köylünün kalkınması işi ile d~ 
yakından alakadar olmaları kararlaş
tırılmıştır. 

Bu tedbir bilhassa mekteb görme
miş. yaşı ilerlemiş olan köylüleri u
yandırmak itibarile çok faydalı ola· 
caktır. Müfettişler, halk için serbest 
konferanslar vermekle beraber köy
lünün yasayış şartlarını, iktısadi, zi
rai ve içtimai vaziyetlerini ıslah e
decek tedbirler alacaklardır Köy 
muallimleri, Müfettişlerin verdikleri 
talimat dairesinde köylü ile meşgul 
olacaklardır. 

TekeUd polislerden ne 
su etle istifade edilecek? 

Emniyet işleri Umum Müdürlü -
ğü tratmdan hazırlanan, Emniyet 
mu:ımelat memurlan nizamname 
projesi Devlet Şurasında tedkik e
dilmekte olduğunu yazmıştık. Bu 
projey~ göre, tekaüde sevkedilmiş o
lan polis memurlarının muamela .. 
memurıuklarında kullanılabilmeleri 

kanundaki yaş hadlerini gecmemiş 

1 
olmak ve istihdamlanna ma:ıi hal
leri bulunmamak şartile mümkün o· 
la bilecektir. 

Yedelı: sübay olanlar, yabancı dil 
bilenler tercih edileceklerdir. Bu 
kararm tatbik edildiği zaman müra
caat etmek üzere şimdiden şehrimiz· 
de birçok mütekaid polisler hazır -
!anmaktadırlar . 

larmdan kavrıyarak lcompartimana 
sürükledi. 

Sür' atle bavulu açtı : 
Yo!C'ulardan bazıları meraklana

rak vagonlarından inmişlerdi . 

İnenler arasında genç, güı.e) bir 
de ecnebi kızı vard1. Diğe1 ~raklı

larln beraber ce!;efle doğn1 vürür -

ken trenin penceresinden çıplak ka
falı, sL5man bir baş uzanmış, 1tal -
yanca: 

r---------------------- YAZAN 

- Hay Allah iyiliğini versin ! di
ye söyleniyordu. Ne söz anlamaz ço
cuksun ! 

- Kızım, sakın bakma, fena olur · 
sun .. diye seslenmisti. 

- Hayır baba .. bir şey olmam, ba
kacağım ı1e olmuş? .. 

Genç kız, rayların tra\•erslerine 

basa basa cesede yaklaşmıstL Ölü -
nün etrafını saran küçük ~eraklılar 
grupunttn ve tren memurlannın a
rasından basını uzattı Go··zıe . ~·· · rı, oıu-

nün gözlerile kar~ılaştı. Kafasına bir 
darbe yemiş gibi sendeledi. 

Ne görüyordu? •. 

Bu.. bu rayların üzerinde yatan 
adam ... 

Kanlar içerisindeki bu et ve ke .. 

1 .... __ N_u_s_ı_~ _EE ~ E ~TAR~~ A ~ ~-ş_K_u_N ____ ı 
.rnik yığım ... 

Ona hiçte yabancı değildi... 

Om.ı gözlerinden ve saçlarından ta
nımıştı. 

Bu ölü, bu cesed, bu adam .. Süatl 
Sudi değil miydi? .. 

Süad Sadi ... 

Süad Sadi... 
Süad Sadi. .. 
Genç kızın nğzından bir bir peşi

ne •A> ları kısa aksanlı birçok pel -
tek Süad Sadi ismi çıktı. 

Gözlerini uğuşturdu, sarı, dalgalı 
saçlı başını iki yana kuvvetli kuv -
vetli salladı. 

Rüya mı görüyordu?. 

Onu, rüyasında bile bu kadar feci Iıyorlardı. Saçsız başlı şişman adam, yavaşca 
vagonuna omuzuna dokundu: bir vaziyette görmiye tahammül e

idemezdi. 

İki tren memurunu kollarmdan 
çekti, aralarından başını uzattı. Ö
lüye, bir daha, dikkatli dikkatli bak
tı. 

Oydu .. bu. Süad Sadinin ta kendisi 
idi. 

Sendeliyerek geri çekildi. Ta İtal
yadan onu bu vaziyette bulmak için 

mi kalkmış, gelmişti. Dizleri mafsal

larından kırılmıştı sanki.. gözleri 

kararıyor, bu karaltı arasında aca -
yip şekiller, buzlu cam arkasından 

geçen hayaller gibi biribirini kova-

Tutuna tutuna kendi 

kadar geldi. 

kuvveti kesilmişti. Daha fazla yürü

yemedi. Alt basamağa çöktü. Babası 

onun bu perişan halini görmüştü: 

- Ben sana dedim, inatcı çocuk.. 

dayanamazsın, zaten sinirlerin bo

zuk! diye söylene söylene kompar

timana çıkıp basamağa kadar geldi. 

Genç kız gözlerini kapaımstı. Ka

fası göğsüne düşmüş, saçları enese

sinden itibaren öne sarkarak ba~ını 

göğsü üzerinde örtmüş, ellerini iki 
yanına sabvermişti. 

- Bira zbüyük sözü dinlesen iyi 
edersin ! Sana galiba dayanamazsın 
gitme demiştim !.. 

Kızda hiç bir hareket yoktu. 

Baba, elini ensesine değdirdi. 
Buz gibi idi. 

Kızın perişan hali nazarıdikkatini 
celbetti. Çömeldi, basamakta oturan 

genç kızı koltuklarından yakalıya

rak yukarı çekti. 

Baygındı. 

Etrafına bakındı. Kendisine yar
dım edecek hiç bir kimse görünmü
yordu. Göğsüne yasladı, koltuk alt-

Kolonya şisesini çıkardı. Burnuna 
çekti. aralarından başını uzattı. 
koklattı. S kaklarını, nabızlannı u
ğusturdu. Genç k zın göğsü ;htilıiç
lar icinde in ·p çıkıyordu. Şiı:;man a
dam telaşlandı: 

- Cino, yavrum, ne oluyorsun?. 
Biraz snnra iri kirpikli gözleri a

ralandı. Bu ar3Janan bir tivatro per
desi i<li sanki.. Bu açılan göz kapak
ları altında gözüken ıslak dekor cid· 
df'n f€'vkn!adeydi. Ne güzel gözleri 
varrlı bu kızın! Yıldızlı bir scmava 
benzjvordu. 15c-iverd gözlerini kom
partimanın tavanınd3 gezdirdi. 

Bu geziş elektrik lambasında ta
kıldı. kaldı. Göz kapaklarının arasın 
dan sıynlıvercn iki damla yaşla be-

raber ağzından bir tek kelime çıktı: 
- Suad!. 

(Devamı vtır) 
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HiKAYE 
H beşistanda ORTANCALAR ARASINOA 

22 &. O::İl!!!lllBll!lll!l!ll!!!!l!I ........ ~ .................. .. 

60,000 kişilik ordusunun EylUl ayı. .• 
Artık ılık yaz günlerine, tatlı son 

bahar akşamlarına eh'ed:ı. 

20,000 askeri italyadan 
g 

- d • 1 • Genç kız, kusursuz ve pürüzsüz 

Bir sabah ... 
Serin bir sonbahar sabahı. 

o n e r 1 m 1 ş . . vücudunu örten mavi sabahlığı için-

i
l de, kumral saçlarını dalgalandıran 

sabah rüzgarı, uykusuz geçen gece-

H ar b l·htı·malı·ne karşı Afrı·kanın boş 
1 

ı nin mahmurluğu ile. küçücük bah-çesindeki çardağın altında, etrafını 

süsleyen pembe ve mor çiçekli or-

b k 1 
tancalar arasındaki şezlonguna u -

ıra 1 maması esasmış.. . o zanmış, yeni bir romanın sahifeleri-. ç yıldızlardan ni, hırçın bir hareketle karıştırıyor. 

İtalyada hayat pahalılığı gittikce rülmüştür. 1936 son, baharında ve 
artmaktadır. Öyle ki yeni seneyi 1- 1937 ilk baharında olm.~ üzere İtal
talya hayat pahalılığının artmasile yada iş ücretleri biribiri ardınca iki 
karşılıyor demektir. Almanların defa arttırılmıştır. 
Frenkfurter Zeitung gazettısi noel Alman gazetesinin muhabiri şunu 
münasebetile bir ilave neşretmiş ve da söylüyor ki İtalyada ev kiralan, 
bunda Roma muhabiri taı-afından umumi hizmetler gibi hayat pahalı
yazılmış bir mektubu koymuştur. lığında çok ehemmiyetli bir rol oy
Bu mektub İtalya hükUmetinin res- nıyan ücretler yeni sene ıarfında 
mi istatistiklerine istinad eden ma- tekrar gözden geçirilerek tadil olu
lıimattan yazılmıştır. Hayat pahalı- nacaktır. 

lığı esas olarak mesela 928 senesi ha- Fakat ne olursa olsun İtalyada ha
ziran için 100 rakamı kabul edilirse yat pahalılığının artmasındaki se
bu mikdar 935 ikinci kanununda bcbler dışarıdan ithal edilen eşyanın 
15-15 derecesini bulmuştur. Yani Ha- fiyatlarında görülen yükselişidir. ·ı 
beşistan harbinin başladığı sene ha- İtalyan parasının kıymeti düşü· 
yat pahalılığı bu kadar artmıştır. rüldüktcn sonra bu fiyatlar daha 
1936 senesi eylulünde yü<.de 82,54 yiikselmiştir. Diğer taraftan dünya 
artmıştır. 1937 birinci teşrininde % piyasasında mevaddı iptidaiye fiyat· 
9ö,95 artmıştır. Nihayet gene: 1937 ları da arttıkca artmıştır. İtalya muh-1 
senesi ikinci teşrininde % 96,93 art- taç olduğu iptidai maddeleri hariç
mıştır. ten böyle yüksek fiyat üzerinden al-

Hayat pahalılığı mikyası bu suret- maktadır. Diğer bir sebeb de İtal . 
le 1937 ilk teşrininde 1936 eylıilüne yan parasının kıymetten dGşürüle· 
nisbetle % 16 artmıştır. Ondan sonra rek ucuzlaması üzerine hariçten bir 
da İtalyan parasının kıymeti düşü- çok istek gösterilmi~ ve İtalyadan 

bir çok mal alan memleketler olmuş-
tur. Bu ihracat da İtalya ic;in karlı 
olmamıştır. Bir çok ticaret C>şyası iç 
piyasadan alınarak dışarıya yollan· 
mıştır. Bilhassa İtalyanın peynirleri 
dışarıdan cekilmiştir. Bu suretle yi
yecek fiyatları yükseldikce yüksel
miştir. İtalyadaki hayat pahalılığı-

bu sefer tayyare ve tahtelbahirle _ . İşte burada da aşk ... Her yerde 
rin oynıyaacağı rol çok ehemmiyet- En b.. 11 .. 11 olduğu gibi, fakat bıktırmı~·an ve 
lidir. . uyug~ doyulrnıyan sevgi... 

. . -Biribirini çılgınca seven iki sev -
Avrupa devletleri.İlin müstemleke- I · 

]erile olan münasebetl~rini kesmek --- gili, haset ve kinin ayırdığı iki kalb, 

için düşman tarafı tayyare ve talı- Kocaya gı"dı·yor ayrılığın soldurduğu iki· çehre, hic-. rana katlanamıyarak ölen genç bir 
telbahirlerle azami çalışacaktır. 

İtalyan generali bu nokta.ıarı ha- An l" M b aşık ... ge a av i on altı yaşında bir Bu bir roman değil, mazinin boş-
tırlatmakla İtalyanın Afrikada bu- yıldızdır. Onun gibi sarı dah~ iki kız luklarında kaybolan saadet, istikba
gün niçin böyle daimi surette kala • vardır: Klod ile Klodin. Bunlar ikiz-balık bir ordu bulundurmasındaki dir. Angela Mavabi de bunlardan on lin ıst.ırab günlerini içine c;erçeveliyen hayatlar.mdan bir- kaç satır ... 
mecburiyeti izah etmiş oluyor. Ge- bir ay büyüktür. Şimdi Liverpolda Elindeki .romanı diz]erine bırakı-
neral demek ı'stı· k' b k t il bir fabrikatöre varacaktır. Resı'mde yor ı u uvve e yor. Taze üzüm tanelerine benziyen 
orasını muhafaza ve müdafaa etmek ~en\ yıld~~ .. ~.~şanlısı fabrE<atör ile iri göz bebekJeri ile, .bir ceyJam an· 

kabil olacaktır. Fakat başka devlet- -~'~'~'"~~ .. !~.~~ .. ~~?.~;ın .. nuım .... ınnmu"'""'"-" ~ırıy~r.' 
lerin bu ordudan endişe etmelerine cabederse Şarki Afrikadaki bu amele B;ıkışlarında bekaretin saf ve ma-
yer olmasa gerektir. Bundan başka kütlesinin de elindeki kazmayı, kü- s1:1m renkle~! ~örünüyor. y. 

Afrikada İtalyadan gönderilmiş bir reği bırakarak tüfeğe sarılacağını i- Etraf~ı ~uslıyen! çok sevdigı OE_ -
çok amele vardır. General ileride i- Jave etmektedir. tanca çiçekleri, ona neler hatırlat

mıyor ki ... 

Genç İmparator __________ ..;;. ________ .:,. ________ ,,__ ____ 

Japonyada eski ananeler imparato
-ra halkm hürmetini kazandmyor 

Berrak ve lekesiz hislerin doğur
duğu masum bir sevgiyi, ve unutul
rnıyan saf ve sonsuz bir aşkı ... 
Ortancaları neden bu kadar sevi

yor? .. 
Onlara karşı bir yakınlık duyuvor 

ve hissediyor. O da bir çiçek değil 
mi? Üç kız kardeşin ortancası. 

Ayni çatı altında yaşıyan, aynı 

kanı taşıyan diğer iki kardeşine hiç 
te benzemiyor. Bu da tabiatın garib 
cilvesi. O kardeşleri gibi, hissiz ve 
duygusuz yaratılmamış. Sevmek, se
vilmek ve mes'ud olmak istiyor. Ya
kın bir zaman, karşılaştığı genç bir 
erkek, bu arzuları hakikat yapıyor. 

Onu ilk defa, mehtablı bir yaz ge
cesinde, bir ckır balo.t sunda tanı -
mı§tı. Üç yıl süren arkada~hktan 

sonra, yabancı bir duygunun peşin
de sürüklendiklerini sezebilmişler
di. Bu eski dostluğu, zaman se\•giye 
döndürmi.lşti.l. 

Uzun müddet çekinmişler, kork
muşlar, fakat en sonunda, hiribirle
rine aşklarını itirafa mecbur olmuş
lardı. 

1 

Yazan : M . S evgi 
müthiş bir merak içinde ~·ırpındı

lar. 

Muhit kıskanç değil, aynı zamand~ 
mutaassıptı da. Bunun için sevişen 

l gönı.illerc karşı, takdir ''e hürmet ve
rine, hoşnutsuzluk ye asabiyet gÖs. 

1 terdi. Kıskanç ruhlu kardeşleri bile 
bu münasebetle kin bağladı. Onlar 
biliyorlard;, anlıyorlardı ki, böyle bi! 
alfıkayı, bö:vle bir sevgiyi, yalnız bir 
tek sevgi için çarpan bir erkek kal
bini bulamıyacaklarını, bu~Line ka
dar karşılaştıkları muvaffakiyetsiz
liklcr açıkça göstermemiş miydi? Bu 
kuvvetli endişe, yalnız kendi men
faatler inden başka bir şey düşün • 
miyen, egoist ruhlu bu kızları hare
kete getirdi. Sevişen iki kalbi zede· 
lemek, körletmek için ne · lazımsa 
yaptılar. 

Yalan, iltira ve fesat dolu sözlerle 
onu aldatınağa, kandırmağa çalıştı
lar, ve daha acı neticeler elde etmek 
için, kendilerini.. fedaya kalktılar. 

c;;enç kız bunlardan bihaberdi, ay 
ni havayı teneffüs eden, ayni ülkü 
peşinde koştuklarını zannettiği kar
deşlerinin sadakat.sızlığını, acı Lir 
hakikat olarak, dönmemesine kaybo 
lan saadetinin. sessiz uçuşundan snn 
ra söyledikleri istihza dolu kelime
lerden, ve zehirligülüşlerden an
lamı~tı. Artık o, iftira kurb:ını bir 
sevgiliyi, bir destek zarm~tti.ği. ve 
şefkat umduğu iki kız kardeşini kay 
betmiş demekti. 

1 
Halbuki genç erkek, o ~ehvet arı

~yan gözlerden çoktan kaybolmuş 

'

kendisi Anadolunun münzevi ve seı-, 
siz bir köyüne çekilerek. kalbinin en 

'

derin köşelerine yerleşen bu aşkı u· 
nutmıya, bu ağrıyı boş yere dindir-
n-1eğe çalışmıştı... (Deramı var) . .............................. , ....................... . 
Adliye 
Daireler i ve 
Yazı makinelerı 

Adliye Bakanlığı, Cumhuriyet Ad-
liye dairelerinin ve mahkemelerimi-

1 

zin yazı makinesi ihtiyacının tama
milc tatmini vaya hiç olmazsa asgari 

l 
hadde indirilmesi için tedbirler al
maktadır. Vek:ılet, bunun cin Adli 

1 teşkilatta mevcud yazı makineleri-
nin adedini, mad:asını, yazı maki . 
nesi olmıyan daireleri tesbit edebil· 
mek için bir anket açmıştır. Adliy.:: 
daireleri bu ankete en kısa bir za -
manda cevab vereceklerdir. 

Geçenlerde Japonya veliahdi prens[iki yaşlarındadır. Küçüğü olan da 
Aki Hiro'nun hastalanması üzerine yedi yaşlarında prenses Taka'dır. 
T~kyoya davet edilen Amerikalı he- Prensesler en ziyade sinemaya 
kım Whely Japon sarayında gördük .. merak ediyorlarmış. Amerikalı dok
lerini ve imparator tarafından nasıl tor prensesi muayene ettikten son
kabul edildiğini anlatarak rfünya ga· ra hiç merak edilecek bir şey olma
zetelerine bazı şayanı dikkat malu- d ~ h kk d · paratorluğunu muhafaza için orada 1gı a m a ımparatoriçeyi temin 

na dair Alman gazetesi muhabirinin 
verdiği malUmatı gözden geçirdik
ten sonra İtalyanların Şarki Afrika 
imparatorluğuna sözü getirmek la
zım gelirse şu malUınatı da vermek 
icabedccek: İtalyanların Habeş im-

Bundan sonra hiç bir mahkemede, 
kat'iyen el ile zabıt tutulnııvacaktır. 
Ayrıca, yazı makinelerinin mahke
me salonlarında fazla ses çıkarma. 
malan için de tedbir alınacaktır. 

krala GARY COOPER'i!1 
. . ·~·. .:. ' ., .~· ~::" ~· . ,. . :-: ~ .. 

mat vermektedir. Bundan :mlaşıldı- t · f k t ı k En son •e en büyük filmi 60,000 kişilik daimi bir ordu bulun- e mış, a a ayrı ma için izin iste-
durulmaktadır. Bu 40,000 kişi yerli, ğma göre Japon imparatoriçesi otuz eliği vakit imparator hekimi kapıya 
20,000 kişisi de İtalyadan göııderilen yaşlarındadır ve şimdiye kadar dört kadar geçirerek iki gün sonra tek
askerdir. İtalyan generallerinden A. çocuğu olmuştur. Veliahd prens Aki rar gelmesini söylemiştir. Ameri
Bolatni neşrettiği bir makalede ile- Hino dört yaşlarındadır. Çok zeki- lı hekim diyor ki: Bunda bir fevka
ride çıkacak bir Avrupa harbinin te- dir. Kendisinden ileride çok şeyler ladelik oJmıyabilir. Fakat öyle değil. 
sirleri müstemlekelerde daha çabuk beklenmektedir. Küçük erkek kar- Japon imparatoru ilk defa olarak be
duyulacağını yazmıştır. 1914 senesi <leşinin nasıl oynadığına bakar, ona yaz ırka mensub benim gibi bir a
harbinde de bu tesir kendini göster- karşı büyük bir ağabey hali almış- damı mahremiyetine kabul ediyor 
miştir. Fakat ileride böyle bir harb tır. Veliahdin diğer kardeşlHi ken- demektir. Çünkü büyük devletlerin 
çıkınca bunun müstemlekelerdeki disinden büyüktür ve kızdırlar. Bun- Tokyodaki elçılcri imparatoru an-

DEN;Z KAHRAMANLAR/ 
Fransızca söılü bir süpcrfilm 

ÖnUmUzdekl Per,emba ak,arnından 

SARAY Si nemasında 

tesiri daha çabuk olacaktır. Çi.inkii lardan en büyüğü prenses 'T'erd on Devam• 6 mcı sayfamızda 

İşte2 o günden bugüne bu zehirli telkin devam 
edip gidiyor. Sönmedi, hafülemedi; alevlendi, ku
durdu. Bugün tam yirmi yedinci günü. Eğer, hadise 
yanlız tek vak'a ile kalmış olsaydı kendikrini cok
tan bağışlar; sebebi kıskançlıkta, kinde, senelerin 
birıktirdiği Ye için için tutuşturduğu bir cekeme
mezlik mücadelesinin taşışı da, olsaydı bütün bu ig
rc11Cliğe aldırmazdım . Fakat.· nerede? .. 

Hatta. bu anda bile, Vicdan'ın vicdanı dn bir ha
kimse hükmünü VC'l miştir: Kıskançlık. cekf'ınrmez
lik, çocukluk hl'r şey aff,edilmiştir. Ancak kuduzca 

süı i.i p gidc·n hıı: 

- Piç ... 
Propag;:ında~ı, ac;la! 
Viı·rlan pit; olamaz. 

3 Temmıı:? 

Mekteb ıssız. Cıın sıkıyor. Hiç kimsl"nin uğr-ı
dıih vok. Ne öğrC'tmen. ne de talebe ... Öy11" •a. her· 
kes benim ~ibi değil ki.. Onların anneleri. balrnları. 
evleri, sayfiyeleri, köşk \'t' konakları \'ar. Ben. za
vallı ... Geceleri elli y:ıtakhk kocaman yalak salo
nunda yapyalnızım. Bu kadar geniş yatakhanede 
insanın gözüne kolay kolay uyku bile girmiyor. 
Neyse ki, gündüzleri ~erbestim. Arada bir istediğiı;1 
gibi geziyor, dolasıyor; bazan ak~am, hazan g"c'~ 
mektebe yatmıya geliyorum. 

Dün yatakhaneden sıkarken koridorda yar<lirek

;füü gördiim. Karşılaşınca: 

No: 3 

- O ... Nasılsın Vicdan? .. 
Dedi, hatırımı sordu, iltifat etti. Kendisine bü

yi.ik teşekkürle mukabelede bulundum. Ayrılırken 

de dedi ki: 
- Diplomanız Maarif Bakanlığında. Tayin em

rinizi bckliyeceksiniz. Her halde çok gecikmiyece
ğini zannederim. O zaman kadar mektebde kalma
nıza müsaade edilmiştir. Müsterih olunuz .. 

Bu tostoparlak, yüzü de, vücudu da, edası da 
konuşuşu kadar tatlı ve şirin olan kadın öyle ho§U· 
ma gidiyor ki.. 

6 Teınmuz 

Geceyi Nezihe'de geçırdim. Iloca çıkması ile 
isim gününü bir arada kulluladı; erkek \'C kadın ar
kadaşlarına iyi bil' gece geçiril ti. 

Hele, bende hatıras ı ve izi daha km·v<•tli kala-

cak. Vecdet, nihayet dün gece orada bana kalbini 
açtı; derin, muammalı hır aşk hikayesinden bahset
ti. Ona bakılırsa gönül ve göz alıcı bir se\•gi .. Tuh::ıf 
şey?. Daha ya beşinci, ya altıncı konuşuşumuz. İlk 
günden bana aşık oldu. Şimdi de şeh\•et dolu bir 
co~kunlukla bütün duygularını ifade etti. Amma, ne 
nafile üzüntü! Hiç, bende onun aradığı yaradılış vr.r 

mı?. Fakat, ne olursa olsun dün geceki hali ile beni 
şaşırttı; müthiş bir çılgınlık gösterdi. Herkesin ba
na ve ona bakması mümkün iken çekinmedi, kork
madı, yanıma geldi; usulca bileklerimden yakaladı, 

Şehdane'nin yanından ayırdı. karşı oday agcçirdi. 
Buna ben de şaştım, mukavemet edemedim. Mikna
tisc tutulmuş gibi idim. Gittiği yere arkasından be
nidc çekiyor, gö1i.i.riiyordu. 

Geçtiğimiz odada yalnızdık: 
- Vet:det ne oluyorsun, bu halin ne? .. 

Diyemiyordum. Dilim mi tutuldu'?. Neden bunu 
söyliyemedim?. Bilmiyorum. Yalnız. o da, ben de; 
ikimiz de muhakkak ki çok hisli, çok,heyecanlı idik. 
O şeh\•ani bir galibiyetle bana hükmediyor: ben d.;: 
ş.uursuz bir arzu ile ona bağlanıyordum. Hatta o 
kadar hakimdi ki: oturmama bile karı~tı, bana bı
rakmadı, gösterdiği bir koltuğun üzerine yığıldım; 
kendı:;i de, bir sandalye çekti, yanıma oturdu Bilek
lerimi bırakmıyor, ateş gibı yanan anıçlarının içın
de ellerimi sıkıyoı·, ovuyor: munis, sıc:ık, cana y;ıkııı 
sesile mütemadiyen söylüvordu. Bu ses ne kandırıcı 
idi? Hayret ettim. 

- Bayan Vicdan, sizi seviyorum .. 

Yahutta, daha senli bt~n ii olarak: 
- Vicdan .. Haydi kuzl.lrn, beni scvJ; y ·1i s·~\'Jo 

Dedikce, tıtriyor; lu nciıııdı:m geçiyor, dalıyor 

bakı~Jarını bakışlannıa b,ığlıyor; g0zlerinden I• ,kı· 
ran aşk \'e şehvet kıvılcıııılıııılc gözler;mi alevlen-

dirmek, gönlümü, clarnnrlarımı h tuşturmak, duy· 
gumu ateşlemek, muknvf·metımi bütün biitiin kır
mak istiyordu. Bc-n de hayran, şaşkıı: onun gözlt>ri· 
ne bakıyor, karanlık bir çöle doğan güı~e;; gibi gıiz 
alıcı göz bebeklerinin icindc kendımı sPyre:dıyor· 
dum. Hele, avuçlarımı avuc:;lannır. .. içinde ovalıy-ı
rak sıktıkca, meltem gibi baş dondürilcü. sıcak, kıv
ruk, sinirleri bozan bir riizgar saııki parınaklarırıın 
ucundan damar damar kalhime akıyor, kalbimtl•"' bır 
bahar havası gibi tazeleni~·or, beynime çıkıyor, ka
nımı uyuşturuyor, tepemden tırnağıma kadar bi.i'ıin 
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Afrika ormanlarında Her tarafta kış sporları başladı 
'5ffi*lae 6 

Bekir maymunlar 
Erkek maymunlar kılıbık
lık denen şeyi bilmezlermiş 

hiç birine yan gözle bile bakamazlar
mış!. 

- Yan gözle bile bakılmaz olur 
mu hiç?. 

Diyeceksiniz. Evet.. Mübalağa et
miyelim. Baş maymunun bazı eşle
rini yalnız bıraktığı zamanlar bekar· 
larla bunlar arasında tuhaflıklar ol
maz değildir. Fakat bir kere yakala~ 
nırlarsa?. O zaman baş erkek may
munun hainlere vereceği ceza çok 
ağır ve şiddetlidir!. 

Cürmü meşhud halinde yakalanan 
öişisinin ilk yaptığı şey acı acı bağı- J 
rarak kocası olan erkeğe koşmak ve Dünyanın her tarafında kış spor- neşte yatarlar; öğleden sonra bir iki dınları gece büyük tuvaletler ıçın-
ona yaltaklanmağa başlıyarak hid- ları başlıyalı bir hayli zaman olu - saat kadar daha kaydıktan sonra el- de görmek çok garib oluyor; onlar 
detini ytıştırmağa çalışmaktır. l yor; paskalya tatillerini Alplerde bise değiştirip otelin holünde çak i- gündüzleri nasıl erkek arkadaşları 

.Ailenin başı olan erkek maymu • geçirmek için dünyanın her tarafın- çerler ve dedikodu yaparlar Sonra ile kartla yarış ediyorlarsa gece de 
nw1 yanında gözdesi bir dişisi var- dan insan akını başlamıştır. asıl akşam yemeğine hazırlık başlar. o kadar kadın ve nazlıdırlar. Gün-
dır. Fakat bu dişi diğerlerinden çok Kış sporlarına bilhassa Avrupada Kış sporları yapılan yerlerdeki otel- düz gördüğünüz sihhaili, ne~'cli ka-
farklıdır Erkegvin her arzusunu ye lerde yenen akşam yemeg·i bir hadi- dınlar, akşam yorgun, edalı ve kap-

. - kadınlar rağbet etmektedirler; on-
ı·ine getirmekte yorulmaz, bıkmaz lar gündüzleri pantalonlarını giyip sedir. Kadınlar her gece başka tu • risyözdürler. Onları bu halde gören 
olduğu gibi ona karşı da son derece valetler giyerek boy gösterir ve dans erkekler ertesi sabah karşısında ay
sadıktır. Kocasını mahud b<:!karlar- ayaklarına taktıkları t ahtalarla öğ- ederler. Bu gece yemekleri saat 24 ni mukavemeti gösterecek ve ayni 
la h iç aldatmağa kalkmaz. Onun bu leye kadar kayarlar, öğle üzeri ote- de kadar sürer. Zira ertesi sabah er- yolu katedecek bil' arkadaş bulacak
sadakat ve fedakarlığına karşı ken- lin lokntasmda yenen nefis yemek·· ken kalkabilmek için herkes erken !arına hiç akılları ermez. İşte erkek· 
disine yiyecek olarak verilen şeyler leri hazmetmek için uzun i:;;kemle- yatmak mecburiyetindedir. te olmıyan bu değişme hassası ka -
de diğer dişilere verilenden bir kaç lere uzanıp bir hayli sıcak olan gü - Gündüz pantalonla dolaşan bu ka- dınlarda katbekat mevcuddur. 
misli fazladır. eUllUffftttHMflltUlrl•tlllMfW ffUHllllUfttrUll UUllJU llllllHUtUUIUUIUUIUUIUllllUlllllfltUltlllfllllftllt ... ıtl•IUUOIUUUrtlUttllfUlllllUUIJlllJllllfllllllUIUllUUUJUlfltfUllllHlrllfhnlltfrtl&tlHllllltfillllH 

• 
ae1!ı7z:~~~~~a:a~ö~~:~:d:~ ~;ğ:~y~~ 50 000 lngı·ıı·z ıı·rası ı·sıı·yen adam 
hal de bunların bilhassa erkek may- ' 
munların son derece menfaatlerine 

ö.üşkün,kendilerindenbaşkabirşey · lmzas•z mekfubda her zamankı· S011 zler: düşünmez mahluklar oluşudur. Baş- ·~ 

t aki erkek maymunun düşündüğü 

şey yalnız kendi menfaatidir. Ken
fü arzu ve iştihalarmı tatmin etmek
tir. Gözü hiç bir suretle doym1yan 

~:~n~a~;a ::~::n7:r~~a7ı~::~~dl:1~0;e~i~e:.::1:~:::.d;e~- !~:~:~~=:~::~~!;:~~~n!:Fd:~ verip işi kanştınrsanız size pahahya malolur 
benzeyiş eskidenberi meraklı bir kikat için bunlardan çok istifade e- rece merhamctsızdır. Erkek may- Doktor b b • • 
tetkik ö 1 munu her hevesini ve iştihasını tat- zengı·n a ayı soymak ıçın kızını 

mevzuu olmuş, kalmıştır. y- diliyor. Fakat son zamanlarda bir · t kt h" b " al k 
le ki bahsi bitmiş, tükenmiş olmadı- !İngiliz aliminin Cenubi Afrika or - mın ~~et ~ d:ç. ~r şe:h ıkoya· ••ıd •• "' • • ğı gibi bu mevzu üzerinde . maz. a a en ısın en a a -uv - o urecegını yazmıştı. 
d 

.. . •. . son söz mcııılarında yaptığı tetkikat asıl vah- vetli başka bir maymun çıkarsa o 
e soylenmış degıldır Maymun da • 1 d ld - · · 

• ft • • • • • • • şı maymun ar arasın a o ugu 1çm zaman iş değişir. Başkalarına kar§l 
ıns .. n glbı ıçlımaı bır hayat yaşnmak- bilh.'.\ssa ehemmiyetli görülmekte - bu kadar mcrhnmetsiz olan maymun 
ta ve onun gösterdiği h us usiyetler dir. Bu vahşi maymunların cemiyet yalnız korktlığunun karşıs!nda du~ 

insan cemiyctlerile müşterek bulun- hayalı ·şu hususiyetleri gösteriyor: rur, ileri gcı;;eınez!. 
maktadır İ t i T Ar · il k ' " . Bil' erkek vardır. Onun bir çok ta dt- ş e ngı ız a ımı uc erman m 

Memeli hayvanların çogwu için zür- . . . 1 E k k h . hA Cenubi Afrikadaki vahşi orman1ar-
şısı ou unuyor. r e epsıne a· _ . . . 

riyet yetiştirme zamanı senenin bir k' d" n· .1 b" . k , 1 F da yaptıgı tetkıkatın netıcesıne da-
ım ır. ışı er ıı co ) avru ar. a- . b. k t rn· u· Aı· · d . · . . ır 1r ac sa ır. g ız a ımnın a-

mevsimine münhasır kaldıaı halde <:. 

maymunlar da insanlar gibi cins ha-

yatı senenin her zamanında yaşa
maküıdır1ar. 

kat gene bu cemıyctte ehemrnıyetı h k ' 1 t tkik t d · a pe uzun o an e a ın an an-
ikinci derecede görülen bir takım er- laşıldığına göre çok esk~ insan ce • 
kekler vardır. Bunlar cbekar> dır. rniyetlerile şimdi maymunların ya .. 
Bu bekarlar da ailenin başı olan er- şayışları arasında çok sıkı bir ben· 

Londradaki hayvanat bahçesinde keğe tabi bulunurlar ve dişilerden zeyiş vardır. ============================== 

Erzurum-Kars dar timen• 
difer hattının genı,ıe

tllmesl ı,ı ı. 
B aten Erzurum ile Kars arasında 

işlemekte olan şimendifer hattının 
ı :;!:ıhı hakkında Nafıa V~kfileti t ara· 
fmdan verilen karar üzerine bu hu
snsla bir proje hazıdanılmasma baş
lam~uştır. Yeni projeye göre bu kı
sımdaki dar hat ve dekovil yolları, 
normal, geniş bir hatta tahvil edile
cektir. 

Bu suretle, bu şimendifer hattı, 
Rus ~imendiferlerile kolayca birleş

t irilecek bir hale ifrağ edilecektir. 

İngilterede yeni bir film, sinema 
aleminde çabuk şöhret kazandı: Na
poleon Bonapart mevzuu öyle görü
nüyor ki sık sık başvurulan bir mev
zu olup kaldı. Bu filmde Napoleon 
Bonapart rolünü Çarles Boyer al -
mıştır. F ilme asıl can veren de Gre
ta Garbo'nun. san'at i olmuştur. 

Napoleon, Varşovada Kontes Va-
Jevsk::ı isminde güzel, asil bir kadını 
görüyor. Fakat ilk defa olar ak ... Bir 

akşam v arşovada bır resmı.ıı:abul 
yapılırken Kontes te gelmiş, Napo
leon, kadının güzelliği karşısmda 
lakayıd kalamıyarak yanındakilere: 

- Şu kadın kimdir? .. diye sor -
maktan kendini alamamıştır. Kontes 
Bari Valcvska rolünü oynayan Gre
ta Garbo'dur. Kadının kocası olan 
Kont, çok geçmeden Napoleonun bu 
alak:ı ve dikkatini öğrenmiş, ondan 

!Devamı 6 ncı •a9/am.1%da) 

Fakat kız daima babasını gördük· 
ce ondan nefret ettiğini söyliyerek 
evden kajmak istediğini tekrar edip 
duruyordu. Zengin baba en me~hur 
akıl hekimlerini toplıyarak kızını 

yazısı değildir. 1\Iakine ile de yazıl
mış değildir. Bu gazeteden kf'silcrck 
alınan harflerle bir kağıd üzerine 
yapıştırılmış, bu suretle kelimeler 
teşkil olunarak viicude getirilmiş 

bir mektubdur bu!. 
İmzasız olduğunu tahmin edebile

ceğiniz bu mektubda şöyle eleniyor
du: 

10,000 İngiliz lirasını filan yeı c 
gönderiniz. Banka kaimesi olarak 
ondan sonra kızınız gene sizin ola -
caktır. Uancn sizden çalı11m1ş olan 

tlftl HllUIUlttltUIUlltfltflHllll1U1UlllltlUllllll111tllUUHIUUUHUltlllll1111!1111Htutıııııııttnn11tJ1lllllllUtllUllllllUllUlllfflllllUlllllllll 

çeŞidleri 
Kadın1ara karşı zayıf olan erkeklerle her 
şeye tabanca ile mukabele etmeye kal-

kanlar arasında ki farklar !.. 

insan 

l~ 

Kad ı n lera karş ı zeyır er t<e K r< ı zın ca stlaha sar ıla n a aam 

Çok adaınm hiddeti uzun sürmez, 
gelir, geçer. Fakat hiddetli adamlar 
yaptıklarını işte bu kısa süren kız· 
gınlıkları sırasında yaparlar. Ken -
dilcrine hakim olamıyarak her şeyi 
kırıp dökerler. Daha fenası eline 
bir silah geçerse onu da kullanmak
tan kendilerini alamazlar. 

Hiddetli adam el yazısından da 
belli olur. Kızgın adamlar O"ll telı-

buk sönenlerc ehemmiyet vermeyi
niz. Tehlikeli azgınlar ve kızgınlar 
başkadır. Onlar her şeyi kendi iste
dikleri gibi ve zorla halletmek ister~ 
ler. Bunlar el yazılarından da anla
şılır. Aldığmız bir mektubda eğer 
harfler köşeli, uçları shTi, şiddetli 

1 
bir hareketle çizilmiş görünüyorsa 
bu mektubu size yazan adam daima 
jkıımağa hazırdır. 

muayene ettirmiş ve lwpsi de çocu- likelı olanlar öyle gelip gcçıci hid -
ğun aklı , fikı-i yerinde t>lduğtınu söy-

1
detlilu deQıldır. ÇalJuk k::ıL<mp ça 1 

Bunlar haı fleri yazarken evvela 
Devamı 6 ıncı sayfamızda 

• 
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(Eski bir e.kşamcının detterınaenı 

Osman Cemal Kavaııı Yezl'n: -
Gözlerinin içi kan çanağına 

dönen genç kıpırdamadan 
011ları se grelti 

- -
olsun, eski tarzda olsuıı böyle şeylere 'ribirine tanıştırdıktan sonra : 
Turha11 c.ı pek metelik vermezdi. O, _ Turhan Be dedi iiri ek e-
her şe " 1 • - 'b' .. · d · · · · y, ' ş P s .• ı-. ın o a:~~ gı ı şımn e ıymnı,, ver, hele senin gibi değerli üstadla-
halısını, temızıni, güzelini okumayı, _ 
yahut dinlemeyi severdi. Onun için, ~a pek. h~rmeti vardır, demin gitmek 

uzere ıdı, fakat sen gelince vazgeçti, 
demindenberi okunan şeyler onu bi- artık yeni bir şeylerin varsa lütfet 
raz sıkmıştı. Onlardan müsaade iste- dt Turhan Bey de dinlesin! 

Bu teklif Şehabın canına minnetti; 
ıhiç nazlanmadan cebinden defterini 
çıkardı, sayfalardan birini göstere
rek: 

50,00Q lngiliz 
Lirası Istiyen 
Adam 

: ( 5 inci ~ahifadan devam ) 
sonra ne yapacagını şaşırmı~, sonra 
götürüp polise vermiştir. Sidney'de 
Avusturalya hükumetinin en tanın

. mış bir polis hafiyesi olan Fransis 
ide bu işin takibine memur edilmiş
tir. 

On beş gün geçiyor. Zengin, fakat 
bedbaht olan baba her gün bir şey 

, çıkacak diye bekliye bekli ve bu on 
beş gün geçirmiş ise de bir sey çık
mamıştır. Yalnız kızın halinde fazla 
bir değişiklik göze carpmıyordu. La. 
kin mektubu gönderenin kim oldu
ğu anlaşılamıyordu. Nihayçt polis 
hafiyesi şunu söylüyor: 

- Bu mektubu size gönciı>ren ol
sa olsa şaka yapmak için ~·ollamış
tır. Fena bir şaka ise de ondan ileri 
bir şey değildir! 

Zengin adam artık polis!m ümi
dini kesmişti. Fakat çok gı>cmeden 
gene böyle ikinci bir mektub daha 

No. 3 
Y azan : Rahmi Yafiız 
Terceme ve iktibası mahfuzdur 

v~~Kızıl denizlerd 
_ ..... ._..// HAMIDIY 

--

Vesikaları veren : 

Donanms Başkatibi Ihsan 
Ve .. Hamldlyerıln seyir defteri 

Rauf kaptan tehlike karşısın 
da : Tam yol emrini verdi .. 

Enginde ve gecenin zifiri karanlığında Ha
midige gi tehdid eden en ziılinı hasım her 

şeyden önce tabiat oluyordu 

yerck tam sırasında kalkacak oldu 
ve tam o aralık merdivenden çıkan 
uzunca boylu, yakışıklı, karar gözlü, 
az çatık kaşlı, uzun kirpikli, ensesi 
çok saçlı bir genç, karşılarına dikil
di. - Bunu, dedi, bugün vapurla Üs

küdardan gelirken karşımda oturan 
almıştir. Mecidiye Erenköy limanına dönüp 

Gözlerinin içi kan çanağına dön
müş olan bu genç, durduğu yerde 
hiç kıpırd~modan, hiç bir laf etme

den bir dakika kadar onları süzdü. 

Bu müddet içinde ötekiler de hiç bir 
şey söylemeden sadece ona hlktılar. 

c20.000 İngiliz lirasını evvelce bil- vaziyeti Rauf Beye anlatınca bu za
ve arasıra bana güliimseycn, fıkır- dirilen yere yollayınız. Manen sizin man içinde tertibatını almış olan 
dayan fidon boylu, genç bir hatun- elinizden alınmış olan kızınızı kur- Hamidiye süvarisi de emrini verdi: 
cağız için hemen oracıkta.. yani !l tarmak isterseniz bu parayı verirsi- - Yangın başlasın ... 
'hatuncağızın karşısında çiziktiriver- ıniz. Bu soylenen şı>yler Ş3ka değil- Anide gemiden beyaz duman sil-
miştim, bakalım hoşunuza gidecek dir. İsin ciddiyetini öğrenmPk ister- tunları yükseldi; sahil bataryaların-
mi• (D ) seniz size delil de gösterebiliriz: Si- da telaş ve heyecan uyandıran, Os-·~ evamı var 

Bir dakika s0nra, gazel y:ızan değil !=============== 7e ne kadar kuvvetli bir adam oldu- manlı topraklarındaki düşmen ca -
de öteki orta yaşlı adam liıfa başladı: Genç ğumu isbata hazırım. Önümüzdeki suslarının sevinçli nazarlarla takib 

- Tam sırasında geldin genç üs- çarşamba günü öğleden sonra tam ettikleri bu hareket telsizle Naraya, 
tad ! (Yanında yer açarak) gel baka- ı· saat dörtte kızınız bayılacak ve 25 donanma kumandanlığına bildirildi. 
lım şöyle yamacıma l mparatOr dakika bu halde kaldıktan sonra ayı- Amiral Ramiz'e verilen tdgraf, 

O yine ayakta ve olduğu yerden 
gövdesini, ayaklarını hiç kıpırdat -
madan iki elini tavana doğru kaldı
rıp iki yana doğru kocaman bir ka
vis işareti _yaparak §U mısraı okudu: 

Bir nim neş'e say bu cihanın baha-
rını 

lacaktır.> İngilizce metinle aynen şöyle idi: 
( 4 Cncı1 snqfadan a'evaml N. 'd 

İş gene polise haber verilmiş ve o ara a donanma kumandanlığına 
cak fevkalade merasim ve ahvaldı: 
görebilirler ve kcndisile ancak teş· 
ri!at icabı olan bir kaç kelimeden 
fazla hiç bir şey konuşmazlar. Diğer 
toraftan imparatorun böyle sarayın
da mahremiyet ve hususiyt•tine da· 

1
gün polis müfrezesi gelerek zengin Kıç ka.•aremde yangın çıktı. Son-

l

fabrikatörün evini kuşatmış, içeriye dürmiye uğraşıyoruz ... 
de bir çok polis memurları dolmuş- Hamidiye süvarisi 

•tur. Kız da bir salona getirilerek mu· RAUF 
hafaza altına alınmıştır. Orada kı- Etrafa yangın hakkında iyice ka-
zın mürebbiyesi ile bir de i(azeteci naat verildikten sonra Hamidiye du-

Orta yaşlı adaP.ıla Bedebl z:ıde de hil olmak şerefine sarı ırka mensub bulundurulmuştur. Tam saat dörtte manlar arasında Boğaz ağzına doğru 
ona ikinci mısrn'fa cevab verdiler: olan Japonlardan da pek az kimse kız bayılmış ve 25 dakika bu halde yol verdi... Karanlık Liman'a gelin
Bir sdgarı keşideye tut lalezarını nail olabilmiştir. Bu şerefe nail ol- kaldıktan sonra ayılarak k~ndisine ce yol kesildi; gece müdafaası haline 
Bunun üıerir.e yeni gelen geçti, Jmakla pe~ az Japon kendini meclh gelebilmiştr. Herkesin saati elinde konulan gemide hiç bir ışık yakılmı

orta yaşlı adam·n kendine gösterdiği ·edebilir. Imparator 36 yaslarında. ve gözü saatte olarak dakikaları he- yor, Hemidiye mehtabın altında gri 
yere ci'ktü. gene hükümdardır. Genç bir aile re- sab etmekle beraber kimse bundaki tir gölge külçesi halinde Boğazdan 

Kalkmak iizere olaıı Turha~, Be- isidir. Unutmamalı ki, genç hüküm- esrarı meydana çıkaramamıştır. On- çıkıyordu. 
devi zadeye gizlice fısıldadı: dar 66.000.000 Japon un bir mabucl dan sonra bir tedbir olarak şuna ka· Kruvazörde tam bir sükunet göze 

- Kim hu?.. diye taptıkları bir insandır. Sade ya-ırar veriliyor: çarpıyordu. Boğazdan çıkarken va-
0 da onun kuiağına eğildi: şayışlı olan bu hükümdar 66 milyon . Kız_ın yan'.na. daimi olarak müreb- zife başına geçen mürettebat büyük 

B el !Japon, 3,000,000 Foı·1·,· .\·e ve ?v .000.000 /bı.yesınd_en, ıhtıyar aş.cı kad•_:ıda_n ve bir şevk içinde bulunuyorlardı. Bi-- u, erli, çok yüksek bir şaır, . 
k - Manço'.•,·a hu"km-,tmekte-''•. lhızm.ı>tçıden başka kı.mse fı.rmıye - rinci harbde, İmroz harbınde acemi-ço ustad bir san'atk:irdır; fakat çok '" = 

içtiği için kendisini ~yık yakalamak İmparator Hiro HitO Japonya- c':ktır. Bunların hep~ı d~ :v·n en .es· liği adamakıllı anlaşılan düşman top-
.. k " d ··ıd· B k · d · nın 124 .. ·· · t d 7. kı emektarları oldugu ıçın kendıle- çularile alay ediliyor, hav~nan deh-mum un egı ır. a , şım i gcire- I ucu ımpara artı ır. .amanın · .. 

· . • k · . . / rine her suretle emniyet edilebılır· şetli ayazına aldırmıyan t:ırassud ne-ceksrn · pek enfes, p~k harıkulade o- en es ı bır hanedanının mırascısı -
lan şiirlerinden bize neler okuyacak? dır. Japonlo.rın itikadına göre bu ha- idi .. Bir de vakit vakit dakb.ıl 1 ddoktordu ferleri çanaklıklarda etrafı gözetli-

B d d. ? el 'Ik t . d G'· 1 gelıyordu. Fakat bu te ır er en e yor, ufukta ve civarda bir ışık, bir - unun a ı ne ır... ne an ı • esıs e en uneş o muştur K 
G .. . bir şey çıkmamıştır. ızın yanına ziya eseri görmiye uğraşıyorlardı. 

- Şchab Nureddin!.. une ın toronu Japon adalarına gel- . . . . 
m ·ş b' h't bed b' , t b 1 yabancı kımse gırmemıştır. Akdenize açılır açılmaz sür'at 18 

ı ve ır ı a c ır me._;:: u yo - ... . . . 
1, ı B kt b·' , . h. 1• Lakın zengın baba gene hır mek- mile çıkarıldı. .. mış ır. u me u CTai<ı esas a a .. . 
b .. d 't'k d _ _,.1 b' t tuh almıştır. Bunda şoyle denıyor- Gece yine hava bozmıya, ufku ke-

ugun e ı ı a =ı en ır esas ır. 'f b 
k . · d . . du: sı kara ulutlar sarmıya başlamıştı. 

ı o a Japon ımparatorunun aynı İ 1 .. Ak d d · · h ·· ·· d 
d h • b' . . . c50 000 ngiliz lirasını evve ce gos· şam an, en12ın ırçın yuzun e zaman a ru anı ır reıs ıddıasıdır: ' . . . . . 

Hamldly e n ln llK h edefte bomol:!lrd ı mon ettıÇ)I ve 
b arut fabrlfas1 n ı u çurttu!)u Şlra lı m anında p a n!K., 

hedef. tutaca~~z ... ~e dersiniz?.. ı . Geminin sancak bor~asında henüz 
Derın hır sukut ile kumandanları- hır, bir buçuk ı.ıetre yuksclen bir su 

nı dinleyen sübaylar hep bir ağ12dan !sütunu görülüyor, etrafında hızlı ve 
cevab verdiler : gürültülü bir anafor dönüyordu ... 

- Hay hay... Tehlike büyüktü ... Ar:ınılan düş-
Rauf Bey sözüne devam etti: man donanmasının toplarından da-
- O halde, müştereken aldığımız ha tehdidkar bir hasım karşısında 

bu kararın tatbikine 3 - 4 saatlik bir bulunuluyordu. Ve .. her denizcinin 
zaman kaldı. .. Şimdi, herkes yerine bildiği bir kaide vardı. D0nizde en 
dönünce vazife başına geçsin; şu an- büyük hakim, en müessir kuv,•et, 
da Sinfoni boğazına yaklaşmış bulu· tabii kuvvet yani engindir ... Bir fır
nuyoruz; yani düşman sularında sey- tına, hazan verilmiş bir kararı a:ıko
rediyoruz. Binaenaleyh muharebe 

yar, bir tayfon birçok defalar felfı -
tertibatı almalıyız ... İlk emirde ateş 
edecek vaziyette hazırlanalım. Bu-
İyurun arkadaşlar! .. 

1 
Rauf Beyin sözleri biter bitmez, 

kamaranın kapısı şiddetle vuruldu ... 
Kumandan, gür sesile bağırdı : 

-Gel! .. 

Kapı açılır açılmaz, te13ş ve heye
can içinde bulunduğu halinden an
laşılan güverte gediklisi Salahaddln, 
kumandanı askerce selıimladıktan 

ketlere sebebiyet verir; bir med. bir 
cezir, huliisa denize aid her irıza. 
başlıbaşına bir hadisenin ön elemanı 
olmak kabiliyetindedir. 

Hamidiyenin sancak bordasmdaki 
siklon henüz teşekkül ediyordu. Bina 
enaleyh gemiye yol vermekle tesi
rinden kurtulunabilirdi. 

RDuf Bey. makineye emir verdi: 
-Tam yol!.. 

Bu isim Turhana pek te yabancı 

değildi. O, bu Şchab Nureddin ismi
ni <laha önce başkllarından da işit

tiği gibi bazı mecmualarda da ger -
çekten birkaç ~zel şiirin altındo 

görmü~tü. Şehab Nureddin için bazı 
kimseler ona zaten zamanın en yük
sek istidadlorIPdan demişlerdi. Şim
di Turhan. Şah~bın kendi ağzından 
bazı şeylerini dinlemek ve onunla 
tanısmak için kalkmaktan vazgeçti. 

terilen yere gönderinız. Bunun ıçın dalgacıklar yaratan ay, buluta gır • 
Geçe.~lerde ;ı'0k~·oda yanılmakt.ı size 3 gün mühlet verilmi§tir. Eğer miş, zifiri karanlık içinde gittikçe sonra : 

olan :u~sek bır bınada calısmakta dediğimi yapmazsanız kızınız öle _ artan bir poyraz esmiye başlamıştı. - Kumandanım! dedi. sancak bor-

Bir anda geminin sür'ati arttı; Ak
denizin bağrında sür'a!irıi 18 mile 

. çıkaran Hamidiye, artık S'.l üstünde 
seken bir taş gibi sür'atle kumonda

nının dümen tuttuğu ilk hedefe, Şi
ra adasına doğru yoluna devam edi
yordu. 

o:an ı~cıler oracl~ ıır<'~ yap'.°ışlar, de- cektr. Kızınızın bayılacağını haber Kumkalenin ışıkları Hamidiyenin damızda bir siklon görünüyor ! .. 
dıklerı kabul ~.ıl"'.'edıkce ıse başla- vermiştim. Dediğim gibi oldu. Şim- ardında silinirken, yavaş yavaş serp- Rauf Bey fazla dinlemedi, dinle -
mıyacaklarını soylıyerek oradan ay- di de öleceğini haber veriyorum.> miye başlayan yağmur, biraz soııra yemedi: 
rılmamışlardır. Adamcağız ne yapacağını şaşır • sağanaklaşmış, poyraz karayele di· - Nasıl? Siklon mu dedin? .. 
Bunları dağıtmak için hiç bir ça- mış, fakat istenen parayı gönder - rise etmiş, suluscpken bir kar, üst Diye haykırarak yerinden fırladı, 

re bulunamamıştır. Fakat birisinin mekten başka çare görememiştir. güverteyi örterken Hamidiye, hır- Kumanda köprüsüne koştu. 
O zamanlar rakı.açık istendiği hal-

(Deı-amı var) de garson, Şahab Nureddinin önüne 
rakısını kiiçük bir karafaki ile değil 
de koca bir yarım k;Joluk şişe ile ge
tırdi. Onun adeti öyle imiş, eğer ö
nünde yarım kiloluk sişe olmazsa iç
tiği rakının t~dını anlarııazıruş ! 

aklına bir çare gelmiştir. Hemen i- Akıl doktoru vakit vakit kızın yanı- çın hırçın bordalarını yalayan dal- ... ı-ıınıuu .. nu"
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ıan edilmiş ki beş on dakikaya ka- na giriyor, muayene ediyordu. Fa - gacıklara baş tutarak Skiros adası İnsan Grefa Garbo 'nun 
dar imparator o binanın bulunduğu kat orada doktor ile kız yalnız hıra- fenerine doğru yolu tutmuştu. 
caddeden geçecek diye!. İşciler im- kılmıyordu. Kızın mürebbiyesi ora- Saat 4 e doğru, Skiros adası borda- ÇesitJerİ Son şaheseri! 
paratorun karsmna cıkmamak kin dan ayrılmıyordu. Polis hafiyesi landı. Bu sırada gemi süvarisi Rauf , 

O, rakısını kadehle de içmiyor, ko
ca bir su bardağına doldurarak çe
ki~tiriyordu. 

caddeden çekilip gitmekten baska Fransis evvel.1 bu işin fena bir şaka- kaptanın gönderdiği bir posta, sübav ( 5 inci sRvfarlan dev•m ) 
dan ibaret olduğunu söylemisti. L3· kamarularını dolaşarak biitün bölük gayri muntazam başlarlar, sonra bi- Nnpoleon fi lminde ha-

İlk bardağı bir yuc:umda yarıladık
tan sonra boşını ğnüne eğmiş pis pis 
tiüşünmekte olan Rahimi Beyin o -
in.uzunu okşayarak : 

yapılacak bir şey olmadı11ını anla -
mı !ar ve hepsi de oradan bçmışlar
dır. 

kin şimdi görülen bu hallerden son- kumandanlarile taret zabitlerini ve tirirken şiddetli bir hareketle biti. .k l , 
ra artık işi böyle hafif görmek doğ- çarkçıbaşıyı süvari kamarasına da- rirler. ırl a ar yaratan san at-

İmparator o kadar muk~ddes sa- ru olaımyacağını düşünerek bir ne- vet ediyordu. Fakat kadınlara dü,kün olan ada- 1 kar neler anlatıyor l 
ticeye varmak için o da merak ettik- Zabitler, Rauf Beyin kamarasınd~ mm hali başkadır. Tehlikeli veya ı 

yıldığı kadar ona görünmek de o ka- ce ediyordu. Onun için sık sık mü- toplandılar. Süvari, akşamdanberi 1 ( 5 inc1 ın'ı fnrl~rı cf-.,a.,, ' 
ed 1 k tehlikesiz olan hiddetli veı•a azgın, ı 

dar hürmetsizlik add i me tedir. rebbiyeye bir takım şeyler soruyor, sükut 'çinde esrarengiz bir mahiyet ; sonra bu koca için müşkül bir vazi-- Yine, dedi, dalmışsın maveraya 
list 0 d ! Ne VQr, ne yok bakalım per
denin arkasınd3? .. 

İ • k b kızgın adamlar başka. Kı,gın adam-
ı mparatorun sokağa cıkac3!!t zaman- evdekilerle görüşüyordu. Mürebbi- alan halini artık hıra mışa enzi · ;yet kendini göstermışlir. Çünkü ka-

lar h{'r dediklerini karşısındakilere 
!ar her tarafta ses sada kesilmekte, ye bir gün polis hafiyesine şunları yordu. Arkadaşlarının ortasında du- msı ile yalııız kalan Kont, ona bir 

b b . · k 1 t d S zorla kabul ettirmek isterler. söylemiştir: ran oş ır ıs em eye 0 ur u... on- şeyler ~ö~·lemek isteyerek nihayet Öteki, isteksiz cevab verdi : lhPrkes birer tarafa çekilmektedir. 
N l ak · ilik .. ilik ı Hükümdarın geçeceği yolların üze-- e o ac .. ıy . guze ... 

- Akıl doktoru olarak kızı mua- ra, hiç mukaddimeye lüzum görme- Halbuki kadın güz~llığine meftun 
rın el yazıları da dig>cr çes.id insan- söylemiş ve Napoleonun halini an-

Şehab yine onun omuzunu okşa- rinde bir tek adama rast gelineme - yeneye gelen doktor Beach arasıra 
yarak şu mısraı söyledi: mektedir. kızın kulal{ına eğilerek duyulmıya -

Japonvada hükümdara l'Österilen cak gibi bir şeyler söylüyor. 
Gönül bir diığ ile fahreyleme diığ Artık iş aydınlanmıya başlıyor. 

üstüne dağ vur 1 bu derin hürmet avnl zamanda Ja- M ğ d kt k t' d' 

Ö 
ponvada içtimai havatın <'sasını da e er o or ızı manya 12me e •-

teki orta yıtşlı: '. . • yormuş. Kumarbaz hekim c:ok borç-
- Cenabı Fuzuli de öyle demez mi 1 te5kıl etmektedır. Mes!'la T<'kvo ha· lanmış, bunlardan kurtulmak için 

ya: ricinde bir memur vazife icobı ola. zengin Simit'den para çekmPği dü-
cYarab çok belô.lara eyle mübtelô. rek imparatorun iradesini hr,Jka leh- şünmüş, hakikaten manyatizme yap

beni ı . liğ edece~i zaman yüzünü Tokvova maktaki iktidarı sayesinde klzı iste
- Şakayı bırakın amma galiba bi- do/!ru di\ner, üç defa e~ilir. Ondan eliği zaman kimseye belli etmeden 

razdan belıilar hepimize mubareki ! 1sonra hükümdarın ne istediğini, ne bayıltmağa muvaffak olmuştur. 
- Hayır ola, ne var, ne beli\sı bu? emrettiğini halka tebli~ eder. İmpa- Şimdi doktor mevkuftur. Her şe-
- Neyzen Tevfikle bizim Sclmanı ratorun iradesine muhalif h~reket et- yi itiraf etmiş, muhakeme netice -

pak harretleri demin fitil gibi dük- . 1 b' J h"k"' d .. sinde kendisine verilecek hükmü 
mış o an ır apon, u um arı gu- . " 

kanın kaptsının önünde bocalıvor - d' d' d' k d' k d" ... 1.. beklemektedir. Kıza istedıgi gibi ,., cen ır ım ıye en ı en ını o ume 
!ardı. Galiba da içeriye girmiş olma- telkinlerde buluanrak bab&sından 

mahkum eder ve bıçağı karnına sap-
lılar ki bakın aşağıdan sesleri geli- soğutan bu hekim şimdi artık kızın 
yor. Eğer bir de buraya çıkacak o - lıyarak dünyadan gider. llI·;sela bir yanına sokulamadığı için menyatiz· 
lurlarsa tamamdır keyfimiz ! şimendüfer makascısı hükümdarın me kuvvetini de gösterememekte-

Gerçekten şimdi aşağı kattan Tev- bindiği treni iki dakika geciktirme- dir. Zengin baba gene 50,000 İngiliz 
fiğin sPsi gelmiye başlamıştı; yine ğe sebeb olduğu için karnına bıçak llirası vermiştir. Fakat bu paranın 
orada birisine kızmış olmalı ki birisi saplıyarak kendini öldürmekte tered- 10,000 lirasını polis hnfiyesine he-
!çin: düd etmemiştir ! diye olarak vermiş, 40,000 lirasını d:ı 

Sunturlu bir küfü r savrılıyordu . İşte Amerikalı doktorun gördük- ifa kir fukaraya, yardım cemiycl!eri-
Bedevi zade, Şehabla Turbanı hi· ]erinden bir hüliisa. 'le bağışlamıştır . 

• 

den söze başladı : -
- Arkadaşlar ; dedi, size, vazife- ! a rın yazılarından daha ziyade ah - Jlatmış ve: 

nizin ehemmiyetini anlatacak, ya • lak ve mizaç gösterirmiş. Eğer yazı 1 - Lehistanın istiklatini temin için 
hut hareketlerinizi tahdid edecek yazarken harfleri bitirmcd0~ hıra· ıNapoleonun nüfuz ve tesırini kul -
d -·lim y ı h b aksadı'le ana l,lanmRsı lilzımdır·, <lemis.tir. egı · a nız ar m kıyo r, küçiik küçük yazıyorsanız 
filodan ayrı lan kruvazörümüz, yal- siz de kendiı,izi kadın güzelliğine J Fakat Kontes, kendisinden bek -
nız başına başaracağı bir macera se- çok meftun olanlardan sa:,•abilirsi- !enen hPr hangi bir rol ile bir zaman 
yahatine çıkmış demektir. Vazifemi· nız. alakadar olmomıştır. Napoleon da 
zi biliyorsunuz : Rastlayacağımız düş- Bunların yazılarında bir garabet ı sonra yeniden evleniyor, fakat o ka
man nakliye gemilerini batırmak, vardır. İntizamsızlık göze çarpar. dar sevdiği Kontes Vale,·skayı ko
düşman liman vesahillerini bombar- ı d --ı A 

Har fler'n ucu yuvarlak dü~er. Fa _ 1 casından ayırarak almak a egı , -
dıman etmek... ! k ı 

İlk olarak ta birkaç saat sonra va- kat böylelerin yazısında bir güzel · Vusturya mparatorııııun ıztnı a a
racağımız Şira limanını tophrımıza l ik gö>e cerpar. 

. . . . ... •' ,,.., .. . ._..... ~ 

Baş, diş, nezle 
r ınızı derhal 

grip, romatiz m a ve b i.ı tUn ağrıla~ 

keser. icabında günde 3 kate 
a l"l :t '>il i r. 

!/""'*· •• ~ •• -·. r>' .. ı· ,, 

rak siyasi bir izdivac yapmakla ... 

Resimde, Napoleon rolünü oyna
yan Çarles Boyerin Ktntes Valevs

kayı çok muvaffak olmuş bir vazi

lyetle nasıl sorduğu görülmektedir. 

j Diğer resimde ele Kont, gelerek genç 
karısına, Napoleonun ona karşı duy

duğu alakayaı anlatışı görülüyor ki 
bilhassa Greta Garbo'nun her şeyi 

anlayarak ve kadınlığının gururunu 

takınarak asil ve metln vaziyeti çok 
san'atkıiranedir. 



Lik maçlarının son haftasında 

Galatasaray Fenere 3 -2 yenildi 

1 Diğer maçlarda isf anbulsPor, Eyüb, 1 
1 Süleymaniye mağlOb !. 1 Topkapı - Eyüb .. ~.NKARA'.da a a 
Lik maçları~~n .~on haftası, dün !müdafaa .. h~tları arsınddır. Ve SL'< ı•ltıdan tbrahimin ayağile ilk golle-/ Beş·ıktaş lst spor Ankaragucu Demırçankay !! , 

tamamJandı. Dunku maçların en mü· sık kale onune aşıyor. 1 rini yaptılar .oyun bundan sonra Bey- • 1 Harbi q,e .. A nkaraspora galıp 
hiınmi Fenerbahce ile Galatasaray 24 üncü dakikada Bülend'in 18 dı- kozun ~ıkı hücumları :ıltınd~ .geçti. Dün Topkapı, Eyübü 3. O yenerek .. 
arasında idi. Şeref Stadında oynanan şından kuvvetli bir ı::üt çektiği bir . On dakıkalık bu Beykoz tazyikınden , kt k t ld Ank 2 (S T 1 f) - İlk 28 inci dakikada Harbiyeli sağ açık "' k t 

1 5 
.. 

1 1 
lil b. k sonuncu oıma an uru u. ara, on e gra maç 

bu maçın, yağmurlu ve soğuk bir ha· lahza görüJUyor.. Galatasaray kale- ~r u an u eyman ye . er . ır aç Şeref stadında : Demirçankaya ile Ankara Gücü ara- ayağındaki topu, bir müddet Anka-
vaya rasalması seyirci adedini 2500 cisi bunu yumrukla karşılıyayun, hucum yaptılarsa da bır netıce ala- Şeref stadında çamur vaziyeti, di- sında yapıldı. Ankara Gücü, bu maçı, ra Spor kalesine kadar sürükledik-
ze dü şürmi.\ştü. Zaten sahanın yağ- derken topun içeri girmesine yar- madılar. ğeı· sahalara nazaran çok daha iyi haklın bir oyundan sonra 2-1 gibi bir ten sonra, güzel bir şandelle topu or-
rnurlu havalarda maç seyretmiye ve dım etmiş oldu. Vaziyet; 2-1 Fenerin Biraz sonra Beykozlular penaltı- idi. Bunun için havanın devamlı yağ· farkla kazandı. taladı. İzzet, bu çok müsaid vaziyet· 
futbol oynamıya milsaid olmayışı bu lebine dönmüştür. da:-ı Halidin ayağile ikinci gollerini murlu olmasına rağmen maçların Bugünün mühim karşılaşması olan te kendisine gelen topu, sıkı bir .ka· 
oyunun da zevkini kaçırdı. Fener • Sarı-Kırmızılı forvert içlerin bo • ikinci maç ise, Harbiye ile Ankara- fa vuruşiyle Ankara Spor kalesıne 
G. Saray karşılaşmasının bu haftaki zuk oynamasına rağmen, Fenerbah· ~ spor arasında idi. sokarak takımının yegane galibiyet 
ehemmiyeti eski rekabet hislerinden çe müdafaasını şaşırtan bir çabuk· Netice üzerinde müessir olabilmek golünü kaydetti. 
ziyade İstanbul likinin birincisini ta- luk gösterdi. Bu tazyik arasında Fe· ,.. için her iki takı mda canla başla ça- Neticede, bir değişiklik olmadan 
yin edebilecek mahiyette olmasın • ner müdafilerlinden biri topu eliyle lışıyordu. maç Harbiyenin 1-0 galibiyetile bitti. 
daydı. çeldi, hakem penaltı verdL 20 nci dakikaya kadar n'ıütevazin • • 

Futbolcular titreşe titreşe sahaya Bunu Necdet yerden bir şütle çe· bir manzara arzeden oyunda İsken- ı z Mı R' d 
çıktıkları zaman eski re re re ra ra ra kerek adaşını mağltıb etti. işte yi· der, iki bekin arasında kaptığı topla e 
Galatasaıay Galatasaray cim bom ne beraberlik: 2-2. ve süratle Harbiye kalesine kadar 
bomlar ve yaşa .. Fener .. feryadlan Oyunun bundan sonra cson golü sokularak topu sıkı bir şiltle kaleye 
pek kı a gecti atan kazanıyor> düşüncesine makes gönderdi. Fakat, büyük bir şansla Doğanspor Ya man1arı 

Üçok Ateşsporu yendi 
İzmir, (Son Telgraf) - Bugün 

yağmurlu bir havada devam edilen 

Hakem: '.Rüştü (Beşiktaş), olan bir cereyan içindedir. Acele, a- Harbiye kalesi, İskender'in bu tutul-
ilk hata şampivonanın en kuvvetli sabi çalışma, didinme, yağmur, ça- maz şütünden topun kale direğine 

namzedi olan Bcşiktaş'a mensub bir mur, hepsi oyunun güzelliğini boz- çarpmasile kurtulmuş oldu. 
hakemin hu maçı idare etmesi veya mıya sanki biribirile müsabaka edi- Bu çok heyecanlı maçın ilk dev • 
Pttirilmesinde idi. yor ... Karşılıklı hücumlar, ne taraf- resi, her iki tarafın da büyük gay • 
Fene~· Necdet - L ebib, Sedad. M. tan gol verecek diye bakınırken, otuz retlerine rağmen, 0-0 a beraberlikle 

lik maçlarında Alsancak Dcmirspora 
galib vaziyette iken siddetli yağmur 
dolayısile maç tatil edilmi tir. Do • 

ğanspor - Yamanlar kar ,ıla ması 1-Q 
Doğansporun lehine bitın·, ve Üçok 
da Ateş Sporu 2-1 mağlub etm ır. 

Re ad. A-ııtaı Esad Fikret, Bülend, yedinci dakikada Galatasaray mü • bitmiştir. 
Ali Rı~a. lıi ·ya i Ncıci. dafaasının 18 dışında bir favl yaptı- İki takım da güzel ve enerjik bir 

Galata aray: Necrııi, Salim, Adnan oyunla birbirlerine tehlikeli v:ı.ziyet-
Mtıstafa Nubarik, Fazıl. Necded. Sü- ğını görüyoruz. Bu kıymetli vuruşu ler ihdas ediyorlardı. Harbiyeliler, 
ze1ıman. Bülcnd. Haşinı, Danyal: en iyi idare edecek ve gayelendire-

cek olan Fikretti. Netekim ustaca bir 
Oyuna b:ı lıyan Galatasaraydır.. darbe ile topu başların üstünden ge-

Fencr muavin hattı atılgan bir oyun- çirdi ve Galatasaray kalecisinin eli· 
la bunu kesmiyc çalışıyor .. Ve mu ne çarptırarak içeri soktu. 
kabiJ hiieumlar kendini gösterrniye 
basladı. Fenerbahçe galib vaziyete geçmiş-

Bu karşılıklı hücumlarda Fener _ ti.. Bu vaziyeti, bu kıymetli anı çok 
bahce forvetinin çamura rağmen da- güzel idrak ederek avantajı kaybet
ha düzgün, daha isabetli oynadığı memek gayretile çalışmıya başladı. 
farkolu~·or .. Haf hattının görerek ve Uzun vuruşlar, Galatasaray forver· 
düşünerek ç::ılışması da bunda funil- tine fırsat bırakmıyordu. Ve sıkış
dir. tırmalar, bu yüzden iyi bir tabiye 

Galatasaray müdafaası son oyun- kullanışıyle boşa çıkarılıyordu. Maç, 
Iarına naz:ıran daha şuurlu .. Bu taz- bu cereyan içinde ve iyicene basan 
~v' ık serin kanlılıkla çeliyor.. İleri karanlık arasında 3-2 Fener'in gali
di en top. ne yazık ki, forvertde ay- biyetile neticelendi. 
ni muvaffak iycti bulamadığı için Tufan &iP A Hl 
ka:vbolu) or .. Haşim ayağındaki arı- • e 
za ile tutuk. Süleyman çalım yap -

makta inadr'I .. Bu hat işlemiyor iyi.. Beykoz 3 
Buna mukabil Fener muhacimler1 

arasında göze batan tek adam, Ali 

Rı7.adır. Böylece 24 ilncü dakikayı su••ıeymanlye 2 
bulduk. Bu anda parlıyan Ahenkli bir Mehmet An bir ıstanbuıspor akın ı nı uzak.teştırryor 

Fener hücumunda, Niyazi, Rasih ka
lecinin yanlış bir hareketinden ze
kice istifade ederP.k topu Büelnde 
aşırdı ve Bülend de yerinde bir ka

Dün Şeref stadında senenin en mil- yaptılar. Biraz sonra da aevre 2-1 yapılmasına imkAn hasıl oldu. 
him maçı oynanırken Taksım stadın· Beykozluların lehine bitti. İlk maçı Befiktaş • İstanbuispor 
da da Vefa. Gilneşle, Beyokz da sa.- İJdnct devrede yağmur hızlaştı. takımları yaptılar. İstanbulsporun, 

fa ile ilk golil kaydetti. leymaniye ile karşılaşıyordu. Sahada top kontrolü güçleşti. her zamanki takımına mukabil.,, Be-
llk oyunu Beykoz ile Süleymani· 15 fncf dakikada Beykozlular Şa· şiktaşlılar son haftalarda dalına ek· Oyunun bu dP.vredeki mütebaki 

babın şahsi bir gayretile üçOncü sa- sik çıkardıkalrı kadrolarını tamam-
ı yılannı da yaptılar, oyun bundan lamışlar ve şöyle sıralanmışlardı: 

sonra kısmen Beykozun, kısmen de Mehmed Ali - Enver, HüsnU • Rı· 
Süleymaniyenln hücumları altında fat, Feyzi, Fuad - Hayati, Rıdvan, 
geçti. Devrenin sonlarına doğru Sü· Hakkı, Şeref, Eşref. 

çamur içinde Fener • Galatasaray maçı .. 

kısmı yine mütevazindir. Fener hü· ye yaptıla. Hakem Burhan :Atak. 
cumları da semeresiz kalıyor .. Çamur Bu maça Beykozlular ıöyle çıktı
ve su, yorulan ayakların çeldiği to- lar: 
pu tutuyor.. Sinan, Bahadır, Halid, Sadettin, 

Birinci devre bu hava içinde 1-0 Sekiz Mehmed, Beytullah, Galib, 
Fener lehine bittL Şahab, Sait, Todori. Buna mukabil 

İkinci devrede takımlar yine aynJ Süleymaniye de: 
kaydo ile... Nuri, Burhan, Ruhi, Orhan, İbra· 

Galatasaray, Fikret'i tutma tabi· him, Reşid, Daniş, Muzaffer, İbra
yesini muvaffakiyetle başarıyor .. Haf hiın, Hamdi, Süreyya. 
Mustafa emirber gibi bu kıymetli o- Oyun Silleymaniyenin soldan bir 
yuncunun peşinde, önünde yanında.. hilcumile baıladı, derhal Beykoz ka
hatti tehlikeli... lesine inen Si.Ueymaniyeliltr, Bey· 

12 inci dakikada Danyal santradan koz kalesine ilk korkulu dakikayı ya
aldığı topu ıııürerek dün en güzel oy- şattılar. 

nıyanJa.rdan biri olan Esad'ı niha1et Bu mühim tehlikeyi atlatan Bey
mağ~~b etti, topu aşır<h. Beki geçti kozluiar da Süleym.anlyenin llu hG.· 
ve guzel bir orta yaptı .. Vaziyeti kol- cu.munu iade etmekte gecikmediler. 
hyan Haıim, gelecek pasa hnırlan- Beykozlular hemen Süleymaniye 
mış gibi idi.. Top yerden önüne ge- kalesine kadar indiler. Fakat Süley
lince şütü salladı .. ve Necdet yer- mafiiyeli ruhi topu elle durdurdu. 
den gelen bu golU plönjonla kese- Penaltı. Bahadır bu suretle Beyko
rnedi. . zun ilk golUnil yaptı. Bu golle bera-

Vazıyet, 1-1 olmuş, heyecan bUs- ber bızlaıan Süleymaniyeliler sol
bütün 4lrtınıştı. Fenerbahçe, kaybet- dan ve sağdan Beykoz kalesine sıkı 
tiği lvantiljı yeniden almak için gay. hücumlar yapıyorlardı. Beykoıun 
.f'etle çalı§ıyor ve muvaffak oluyor. yaptığı golden sonra Süleymaniye
Bu sıraad oyun Galatasaray haf ve liler de tıpkı Beykozlular ıibi pen• 

leymaniyelller Danişin şahsi bir gay- Maçı, Fenerbahçeli Cafer idare e
rettle ikinci gollerini de yaptılar ve diyordu. 
biraz sonra da maç 3-2 Beykozun le- Oyunun başlangıcında İstanbul· 
hine bitti. sporlular daha canlı görünüyoralrdı. 

GÖNEŞ - VEFA Fakat Beşiktaşlılar, hakimiyeti ele 
Süleymaniye Beykoz maçından almakta gecikmediler ve 1stanbul

aonra sıra günün en mühim maçını spor kalesini tehdide başladılar. Hü
Vefa. Güneı takımları yaptılar. Bu cumlar ekseriyetle ortadan inkişaf 
maça Günqliler Galataaarayı yenen ediyor ve Hakkı, ŞMefe çok müsaid 
takımlarile sahaya çıktılar. fırsatlar ihzar ediyordu. Bunların, 

Cihad, Faruk, Reşad, Yusuf, Rıza, sayı ile neticelenceğint tahmin etmek 
Ömer, Salahaddin, Rasih, Murad, zor değildi ve filhakika on birinci 
Rebii teklinde idiler. dakikada Şeref, Hakkının bir pası 

Oyuna Güneşin bir hücumile baş• ile gilzel bir gol çıkardı. 17 nci daki
landı. Soldan Vefa kalesine kadar i · kada yine Şeref ikinci golü, 25 inci 
nen Güneşliler Vefa kalesine bir dakikada da Hakkı, bir frikikten ü· 
hayli korkulu dakikalar yaşattılar. 1 çüncü golü yaptı. Birinci devre bu 

Fakat t am 2!5 inci dakikada yağ- tekilde 3 - O Beşiktaşın lehine bitti. 
mur şiddetlendi. Adeta bardaktan Beşiktaşlılar ikinci devrede de 
boşanırcasına yağmıya başladı. ayni hakimiyeti idameye muvaffak 

Ortada top kontrolü güçleşiyordu. oldular ve 12 nci dakikada Şerefin, 
Vefalılar bu çamur deryasında 21 inci dakikada Rıdvanm, 32 ncl da

g(lzel hücumlarla Güneş kalesini kikada da Hakkının ayağile dördün· 
ortalardan sürerken yalmur fazla- cü, beıincl ve altıncı gollerini yap. 
taştığı için hakemin işaretile durdu- tılar. Maç, bu suretle 6 - O İstanbul-
rularak başka güne bırakıldı. sporun aleyhine bitti. ......... v·;····················· .. ··· .. ·····-···· DUnkU kro• 

~I m Y 8 g e f Beyoğlu Halkevinin tertib ettiği 

Hüsameddin 
Tam idrar tablill 100 kurqtıır. 
BUumum tahlil&t. Ernin&nü Enıllk 
\te tytam Bankası karpsuıda 
ln et Bev Hana. 

kroslardan ikincisi dün sabah ıaat 
10 da Fenerbahçe stadı ile Fenerbah· 
çe yolu üzerinde yapılmıştır. Bu se. 
fer birincilili evvelki krosun birin
cisi t brahl mkazanmıştır. İkinciliği, 
bu mesafenin spesyalisti olan Art in 
üçüncülüğü Sokrat, dördüncülüğü 
Receb kazanmıştır. 

NEVROZıN 
B••• dl,, neaıe, arıp, romatlxma, nevr•IJl1 lurtkllk 

ve bUtUn aır1ıar1nızı derhal keser, lcablnda 
Unde 3 ka e abnablllr. 

====== 

Amerikanın 
Saint Moritz'i 

Tuz 
Fiatları 
Ucuzladı!. 

Sun Valley'i Amerikanın Saint - · -
Maritzi diye maruftur. Buraya dün- Evvelkl sabahtan 
yanın en zengin insanları gelerek gUn 

itibar en t uz,ucuz satıhyor 
Tuz fiatları yeniden mühlın mik

dar ve nisbette ucuzlatılmıştır. Ev

velce kilosu 5,25 kuruş hesabile bayı

lere verilen Çamaltı memlehası cin
si ince ve mutfak tuzlarının, halk ta
rafından kolaylıkla tedarik edilme
leri ni temin maksadile kilosu 3,8() 

kuruşa tenzil edilmiştir. 

Bu hesaba göre, eskiden 262,5 ku

ruşa satılan 50 kiloluk ince ve mut-

fak tuzları, şimdi 190 kuruşa satıl • 

spor yapar ve vakitlerini mükem -
mel llUI'ette i:eçirirler. Havanın tah
tessıfır 10 derece olmasına rağmen 
suya giren bu çifte şaşmayın; çünkü 
onların girdikleri su 33 den~cede sı

caktır. Buz gibi bir havadan sıcacık 
suya girmek çok zevkli oluyormuş. 
Maamafih resimde gördüğünüz gibi 

kadınlar soğuk havaya daha taham
mülü olacak ki erkek suyun içine 
glı'mlf bir h alde fakat kadın çıplak 
bir vaziyette etrafı karlı olan banyo· 
nun kenannda oturmaktadır. Bu •· 
caip banyodan bagka tenis oynıya - maktadır. Çuval bedeli, tuz fiatına 

rnrttıttııt"'"'u dahil olduğundan, müşterilerden ay· 
rıca çuval parası taleb edilmemek -

tedir. 

Bu yeni tenzilatın tatbik ve icra
sına, her tarafta 1 ikincikanun cu
martesi sabahından itibaren başla

nılmıştır. 

~,----------,------, 
1 RADYO 1 

BUG'ÖNKtl' PROGRAM 

Jlk§am tıeıriyatı: 

Saat 18,30 çoc~a masal : Bayan 
Nine tarafından, 19 Bayan İnci: şan 
piyano ve keman refakatile, 19,30 

cak kartlar, iski kayıiabıiecek yerler konferans: doktor Salim Ahmed (E-
ve geceleri de bir baloyu andıran 1 ktrik d k e çarpmasın an orunma ma-
otel solanları mevcud olan bu şehrin . . 
ziyaretçileri Studbeyker otomobil baıd), 19,55 Borsa haberlerı, 20 Ş;· 
kralı, Milyoner Amerikalı Mis Glo- fat ve arkadaşları tarafından Türk 
ria Baker, en maruf sinema artistle- musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ba
ridir. va raporu, 20,33 ömer Rıza tarafın-
ı ........................... dan Aı·abca söylev, 20,45 Belma ve 

1 G6z Hekimi 1 arkadaşlan tarafından Türk musi

Dr. Şükrü Ertan i kisi ve halk şarkıları, (Saat ayan), 

ı 21,15 radyo fonik temsil (Deniz fa-
Catalotlu Nuru011Daniye cad. 
(Dr. O.mu Şerafettin apart. ı elaları) Stüdyo orkestrası refakati-
mana) No. 5. Telefon. 22566 ı le, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 plik-

ı .......................... ı la sololar opera ve operet parçalan ......................... , , . 
DOKTOR 22,50 son haberler ve ertesi günün 

İ Ali Rıza Sallar f programı, 2s son. 

1 JÇ H A S TA L IKLA RI YARINKİ PROGRAM 
MOT E HASSISI i . 

Her rün Beşiktqta tramvar Ôğle M§ritlcln: i caddesindeki mua,enehualnde Saat 12.30 pWda Türk musikisi, 

ı saat on beşt~ıı ıODra haıtala- l2.50 h ,u. l3 5 muhtelif - 1a .. neı-
rını kabul edıyor. ava...., · ...-

lltt!! .. !!!! ........ " .... iiıl .. liılriimyaitiı,m1m4msoin.il .............. . 

El A.LMI l 
Nevralji, Arbitizm. Romatizma Grip, Ba, 

ve Diş Ainlan 



8 - tt O N T P l o 1' ~ F - 3 lktnclkAnun P~8 

badem, Yağlı 
.., 

yagsız ve acı yağlı 
.., 

yagsız kar ve yarım gece gündüz ve 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleı·i güzelleştirir a 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
. ... • • .: ~ .. - l 

Kulağınıza küpe olsun ! 

~~ MÜDHl$ 
\sT\RA\'TAN 
~ONRA · · · 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Üçüncü keşide 11 -2. Kanun -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

------

p A T 1 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

iç ve dış ba•ur memelerinde, basur meır.eler!nin her türlü illihab- 1 
larında, cerahatlenmiş listüllerde, kanayan basur memelerini!l 

tedavi•inde daima muvaffakiyetle şifayi temın eder, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kabataş Levazım anbJrında mevcut avarya olmuş 2000 kilo sigara 

paket kolası lü-1·938 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

N EVRO z· Nı 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden hu piyangoya işti

ıı!ak ediniz .• 

isteklilerin malı hergün anbarda görebilecekler: ve pazarllk için de 

% 15 teminat paralariyle bırlikte muayyen gün ve saatte Kab1taşda 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna 

gelmeleri ilan olunur. M8563. 
• 

Ku11anmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür, 

Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak N E V R O Z 1 N 

almak suretilo çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklidlcrinden sakınınız. 

' . '' ~\ . . . \ ... ,, 

KİRALIK DÜKKAN 
Semti Ne. Cinsi 

r DAİMA SAGLAM KALMAK .. 
lstiyenlere: Midelerinden muzlarib olanlara, hazımsızlıktan şik&yet 
edenlere ve kalori alamıyorum diyenlere kan ve c,n verici, meşhur 
Akçaburııaz çiftliği mer'alarında fenni bir şekilde yetiştirilen bin. 

!erce koyunların sütlerinden yapılmış olan: 

Hüseyin Avni Akçaboğaz 
YOGURDU 

tavsiye olunur. Tenekenin yan tarafındaki etikete dikkat ediniz. 
Satış mahalli : Tütüngümrük No. 10. Telefon: 23581 
Merkez yazıhane: Merkez Hal 75. Tel 23717 

• • 
Adet Muhammen bedeli 

2Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) Paşabahçe Fab. için 1000 Lira 
2 • • .. • " Likör n • 1000 • 
1 - Yukarıda müfredatı yazılı Elevatörlü arabalar pazarlık usu· 

liyle satın alınacaktır. 

il - Muvakkat teminat 150 liradır. 
llI- Eksiltme 13-1-938 tarihine rastlayan Perşenbe günü ~aat 

l!i de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir, 

liaydarpaşa 

Mahallesi 

Rasim paşa 

Soka~ı 

Uzun hafız 74 Dukk&n Tophane, Beyoğlu, Cihangir, Pangaltı, Maçka, Kurtuluş, 

Şi,;li, Mecidiyeköy, Şehrema1eti, !3eyazıda 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Münakasa gününden 
bir balta evveline kadar fenni mufassal teklif mektup ve katalokla0 

rını yerli firmalar mufassal imalat resimlerini bilhassa elevatörün in• 

dirme kaldırma ve fren tertibatını gösterir ruımli katoloklarını ida. 
renin lüzum göstereceği evrakı inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 

Fabrikalar Şubesine vermeleri vo münakasaya girebilmek için de 
verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkür şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

Yukarda mevkii ve numarası yazılı dükkan kiralıktır. ihalesi 12·1·938 
tarihine müsadıf çarşanba günü saat IS dedir. l•tek lilerin Haydarpaşa 
Kadıköy ve havalisi musevi cemaati idare hevetinc müracaatları. 

HER GÜN KAMYONET SERViSi 11Z YARDIR. 
Bır gün evvel telefon ettı\iiniz takdirde yoııurt evınizc kadar gelir. 

1 İnhisarlar İstanbul Dr. Hafız Cemal -Doktor-Operatör-

Başmüdürlüğünden : Dah~~"~A~:.E:h::sısı Orhan Mahir Toros lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Kulak, Boğaz, burun hastalık· h y d ş· ı "h · d k' k" "k L" t 

Çamaltı memlahasında sureti mahsusada tesıs edilmi• olan ince J Fnerba çe arım a asının ıma cı etın e ı uçu ımanın em,z. 

vı - isteklilerin pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte be
şinci maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
yukarıda adı geçen komisyona g"lmeleri ilAn olunur. •8021" 

• Pazardan başka günlerde öğle • !arı mütehassı31 
tuz cle,.irmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu d lenmesi vo bu limanın tekrar dolmaması için batı cihetinde eskiden 

5 den sonra saat (2.5 tan 6 ya ka ar Taksim, AbdüJhakhamit Caddesi 
M5,2S. kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı "262.5. kuruşa satılan mevcut sedde ile şark cihetinde yeniden bir dirse~n inşası kapalı 

lstanbuJda Dıvanyolunda (104) nu· Geyik Apartmanı No: 1 
mutfak tuıunun 1·1-938 tarihinden itibareıı holk tarafından kolay. h •arf usuliyle münakasaya konmu•tur. Tahmin bedeli 9950 liradır. oı0 ınaralı hususi kabinesinde asta· •Har gUn 15·"!9 kadar• • • '' 
!ıkla tedarikini lemin maksadiyle kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli 7,5 teminatı muvakkale 746 lira 2S kuruştur. Münakasa 4-1-938 
kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmislir. !arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5. 12. saatleri ha· •""""""""""""• Sali günü saat lS,30 dadır. Bu işle iştigal ettiklerine dair, vesaik, 
Çuval bedel~ tuz liatını dahil olduııundan müşleriltrden ayrıca ı M 

çuval bedeli alınmayacaktır •• 8n 6• I kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- Zührevl ve cild hastalıktan ı teklif mektupları ve teminatiatın Defterdarlık Muhasebe üdürlüğüne 
~~~~~~-~~~~~~~~~--------~~~~~n~e~w~e!v~e~t~e~~~fu~n~:~2~2~~~s~-~2~1~~~-- j H . 0.. ptırı~~~d~rm~b~np&nkamek~~ınnı~~zarliarı nat 

Dr, a yrl mer 14,30 da Gılatada Deniz Ticareti Müdürlüğü Satınalma Komisyo• 

ı Ôğledcn sonra Beyojllu Ağacaml l nuna tevdi elmel~ri ve _şartname ~e izahat alm:k isteyenlerin Müdü· 
ı kar~sında No. !33 1'elefoıı: ı riyet idare Şubesıne muracaatları ılln olunur. 8447. 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--

ı 43585 ı r---;: 
•-.. ••-••• .... - .... • 1 lstanbul Yakıtlar DirektörlUğU ilAnları 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

TUrklyedekl ,ubelerl 
Galata. lstanbul • lzmir 

Deposu: lst. Tütün Gümrüjlü 

8 Her tUrlU banks iti e 
Yeni nesrıvat 

LOKMAN HEKİM 

Cereaatlerce idare olunan Vakıflardan Balat'da Pulyaşen ve seli. 

nike ve Unkapanı Musevi sinagonu Vakıflarına 2762 sayılı Vakıflar 

kanunile nizamnamesine ve olbabdaki talimatname hükümleri'le tcv. 

fikan tek mütevelli tayin edilecejlinden alakadarların S.1-938 tarihi· 

ne k"dar lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelusul müracaatları 
ilan olunur. "8436" 

Şehzadebaşı 

TUR.J.N 
TiYATROSU 

Bu gece saat 
20.30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semiha 

ve Mişel varyetesi 
SONRA ANLARSIN 

• 

1 

1 A K BA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An-

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 
müsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

1 

(17) nci sayısı çıktı. (Tütünün, 
içkinin zararları), Hekim gelinceye 
kadar ne yapmalı?), Gözlerin öne
mi), {Brendizi'de neler gördüm? ) , 
(Meyva yemenin faydaları), (Lok· 
man Hekimin öğüdleri), Sıtma için 
yeni usul kan muayenesi), (Güzel 
bir çehreye malik olmak), {Eti çiy 
mi yemeli, pişmiş mi?), (Temiz ço
cuk sağlam olur), San'at mektebleri 

mezunlar cemiyeti), (Medeniyet a
leminde neler görülüyor?), (Çöp • 
!erden zengin olan Belediyeler), 
(Sun'! sünger yetiştirmek usulü), 
(Taze konserveleri nasıl anlamalı?) 
gibi çok kıymetli makaleler vardır. 
Tanesi 7,1/2. seneliği, kolleksiyonu 
(100) kuruştur. Divanyolu No. 104. 

j~56 H.crı -

••• ... . ,, ı,. .... 
•. Af,-~ lıL ı ........ " .,~"" 

<· /(, -
J& 

Türkiye 

.... ,. 

Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 
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Sahip ve neşnyatı idare eden 

Baş muhamri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı ı;er: Eltüzzi11a Matb<ID4' 

3
"1~ Eski Fransız tiyatrosunda 

fi : lıı ŞElilR Ti y A TRo::ıu 
\1\\\1 lliil OPERET KISMI 

ı~\lıı;:ıı~uP Bu gece saat 20.30 da 

Bir Kavuk Devrildi 
Korr.erJi 5 perde 

Ya.an · Celal Miisah.p oğlu 
Pazar günü gündüz saat IS,30 da 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: (Kadıköy - Süreyya) yarın 

gece: (Bakırköy - Miltiyadi) Çar
şamba: (Üsküdar - Hale) Sincmala· 

rında: CEZA KANUNU 

1353 .{.ı nr 
' Zilkade B. Kfıoun 1 , 21 i 

' 

Yıl l!>.>8, Ay l, Güa, 3 l\.asıın 51 

31. Kılnun ı Pazartesi 

Fırtırıa 

i ' -
1 

Vaki el ar Vau.ı E:a,ı 

••• 1· i. 

Güne) 7 24 2 J3 

0ıtla 12 19 7 27 
Uı.ınJi .~ 39 9 .. 8 

Aı.~"' .ıa '-> 52 l~ J) 

' ) ct~~ı "' 31 1 J8 

ıııu.u: 40 . 2~\ 


