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ve 
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os o 
· kı acağ 

Yeni blok kur ı 
ı·n ·Roma mihv 

Londra, 5 (Son 
Telgraf) - Her ne 
kadar yeni Romen 
Hiıkftmcti, yeni 
intihabdal) önce, 
~saslı işlere giriş
mek kararında de
ğilse de esas prog
ramını tahakkuk 
ettırm"k için ip • 
tidai mahiyette 
hazırbklardnn da 
geri durmamaktı.

yalnız bıra~ 
• 

enzıyor 

tan sonra Ber
na acak! 
rudan doğruya ·yeni başvekil Goga 
arasında cereyan etmektedir. Bu mü
zakereler yeni Rume nintihabatınm 
sonuna kadar devam edecek, huku· 
metin vaziyeti tesbit edildikten son
ra işe resmi bir mahiyet verilecek • 
tir. Müzakerelerin başlıca hedefi Po
lonya - Yugoslavya • Roınanva ara· 
sın da yeni bir blok teşkil etmektir. 

Ya~murdan korunmaya 
çatışan küçük mektepliler 

Şehrimizde dün aksam başlıyan 
yagmur, gece yansına doğru fırtına 
şeklini alan rüzgarla birlikte hfıla 
devam etmektedir. 

Bir iki gün fasıla ıle fırtınalar ko-

• 
ın d Hava 

Her tarafda kar, yağmur 
ve fırt.na tahribat yapıyor 
Kediz nehri 

arazi 
taştı, binlerce kilometrelik 
sular altında kaldı 

:iır. 

Bu blok, siyasi, askeri, iktısadi sa
halarda üç devlet arasında tamamile 
iş birliği temin edecek, fakat ve yek
vücud bir kütle haline getirilecektir. (Devemı 2 inci sayfada) Şehrimizde ya~an ye~murtarın caddelerdeki birikintileri 

Bu programın 
bilhassa harici si· 
y.ısete taalluk e
den ana hatları 
fevkalade gizli tu
tulmakla beraber 
bu hazırlıklar ve 
iptidai tcmasl:ır 

orta\ a bazı ip uc-

Haddizatinde Berlin - Roma mih· 
verinin bir peyki olacak olnn bu ye
ni blokun kurulması tahakkuk eder
se Küçü kAntant da tarihe karışa -
caktır. Çünkü yeni Romen hiıkuınc
ti, tamamile Bertin - Roma mihvcri
le anlaşmak, antikomünist pakta il
tihak etmek, Polonya ile sıkı dostluk 
yapmak \ e dolavı ıle Çek slo\ akya
d n uza l· · k-
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Kral Faruk için muhteşem bir 
düğiin merasimi hazırlanıyor 

Londrn, 5 (Son 

Telgraf- - l'.1'ısır 
ahvali, nazik bir 

safhadadır. Vefd 

Liclcri Nahas Pa
şa, Pnrlıimcntoda 

) 

Parlamentonun 

f esfo kararı okun
rnndnn önce kabi
neyi ekalliyette 
bırakınnl• için çe
virmek istediği 

pliı.nda muvaffak 

olamaymca ayni 

plfinı Ayan Mec

lisinde de tatbik 

etmek istemiştir. ıvıısıraoKI lngııız kuvvetlerinden 
bir müfreze 

Fakat parlamentodan rtıağhib çıkan sa <la bunun ne rnkit olacağı henüz 
Nnhas Paşa, Ayanda encyce kendini b 11. d y :ı- e 1 egildir. Şimdi Mısır iki şeyle 
göstermiştir. Fnkat Kral ve y~i hü· y kt d B k. ugraşma a ır. irisi dahilde sükun 

umet her şeye rağ . d"kl . 
lr. •• • men çız ı - erı ve asayişi temin etmek ve yeni h ··• 

p an uzerınde .. .. k - u 
b 1 yurume kararında kumeti fevkaliide kuvYetlendirmek 

Bu hususda İngiliz
lerle teşriki mesaide 

bulunulacak 

ar, 
m 

tile ~'<ıkından alakası bulunan ve 
ilaçlardan alınmakta olan istihlak 
resminin kaldırılmasını teklif etmiş
tir. Bu ay onu Lon· 

draya bir heyet Maliye Vekili miktar ne olursa ol
sun sene ortasında büdçeyi bozacak 

gönderiyoruz. bir harekette bulunulmasının doğ-
Aldığımız ·malumata göre İııgi- ru olamıyacağını anlatmı~tır. 

ı 
liz .. sanayi firmalarından v.~ 1~ali 1 Bunun iizerinde Meclis, ı haziran 
mııessesatından bazıları, Tu.rkıye- 938 den itibaren her nevi ilaçlardan 

de madenlerin i§letilnıesi, liman- istihlfık resmi alınmamasına karar 
(Devamı 2 inci sahifede) . 

1
. 

------·--------~vermış ır. 

• 

nidir. Bu itibarla 

Japonya, Çin son 
sulh tekliflerini 

abul etmediği 

takdirde, Çine ka· 
radan veya deniz
yolile yapılacak 

yardım yollarını 

kapatmak kara -
rındadır. 

Vakıa bu çok 

nazik bir mesele-

~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~ dir. Fakat Japon 

SON TELG 
Hükumeti,Japon-

A F yaya pek pahalı
ya mal olan Çin 

Okuyuculanna yeni bir 
buldu hizmet vesilesi 

Hasta okuyucularımızı birinci 
sınıf mütehassıs hekimlerimiz 

harbini mümkün 

olan süratle kendi 
lehlerine netice • 
lendirmek için 

u unduklarından, bu giih siyasi ma- . _ . 
nevralorın t t l • _ ve dıgerı de Mısırın genç kralının ev- 1 muayene 'V8 

u u an yoıdsn donmek 1 . . . . 
hususunda h. b' . enme merasımının sakın, fakat muh- H .. b' d 1 ~b 

ıç ır kıymetı ol::ımıya. t b' . . . . . er gun ıraz a ıa rag et ve itimad bularak istanbulun en çok oku-
caktır. c~em ır ş~ldlde ıcra edilınesını te- nan ve aranan gazetesi olan SON TELGRAF okuyucularına ~ü.kran ve 

tedavi edecekler 

başka çare göre • 
memektcdir. ni .. 
naen'aleyih hükti
met bu düşünce .. 
sini tahakkuk et
tirebilecek şekH

de hazırlık gör -
miye ve plan ter
ti b ctmiye başla-

Çinliıerl takatsız bıraKan ..ıopon oruu· 
tarından bir müfreze siperıeroe 
düşmanı tarassud eoerKen 

mın etmektır. · t b ··d b'l '· · · · • ' · · · ~ mınne orcunu o eye ı me~ ıçın yenı bır 1ıızmet vesılesı daha buldu. 
. Bu:n siy<ıs! ıncha!ili, Mısırdaki va-

1 
~.u. da,. hasta veya ansızın 1ı~tal?nacak_ okuyucularım birinci sınıf he

zıyctı adım adım \"e ehemmiyetle ta- kım1erıne muayene ve tedavı ettırmektır. 
ı (Devamı 2 nd !>'lyfada) 

mıştır. 

Japonlar, sulh hususunda tavassut 
rolü yapan Alman Sefiri vasıtasile 
Çinin mukadderatına hakim bulu -
nan Mareşal Şan-Kay-Şek'e bu cihe
tide anlattırmak için teşebbüslerde 1 

bulunmı.:şlardır. 
Diğer taraftan günün en mühim 

hadisesi, Yangtsc nehrindeki İngili?; 
topçekerlerine buradan verilen emır
dır. Bu emre göre, Japonlar tarafm-

( Veaanıı 2 inci HJlf•ını :::J~• 
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ve 

Cumhuriyet: 'dir. Ayan Meclisinde söyledıği son 

Parti Drupunun 'Romanya, Yugoslavya' lngiltere-Porteki 
Mühim bir içtimaı ve Polonya birleşiyorlar : ittifakı çok 

Ruzvelt'in nutk u dinlen· ınutukta da bu S<'\•diği mevzu üzerin- BilhRssa harici siyase- (1 inci sayfadan devam) Bunların arasında Cserno Ovitz de 
dikten sonra dünya l•lerl de durmuştur. timiz etrafında hüku- itibarla bu üç devletin biribirlerile /Almanca olarak intisaı· eden hu tün Sağlamlaşt ırıllyo 
Aıncn~ar>ın ergec, diinya işlerinde Nut~kta göze çarpan nokta, Roo- m • anlaşmaları çok zor olmıyacaktır. An- gazeteler de vardır. -

kr-ndi,in~ riiişen vazıfcyi ne istika _ sevelt ın demokrası ıle sulh arasında etce gur?p~ izahat lcak bu uç cledetın ayrı ayrı Berlin _ j Bu tedbir, yaıılarilc Romen mil-
mette ve ne 

5
ekilde ıfa edeceği bu- gördüğü sıkı alakadır. Amerika Cum- verıldı Roma mih\·erinin dostu olmasına leline zarar vermiş olan diğer bü- Beri in • Roma mih-

ı;ün düne nisbetle dalıa ziyade açık- lıur Başkanının fikrince sulh ancak Halk Partisi Meclis Grupu, aun An- rağmen bu iki devletle ayrı ·~'il an- tün gazetelere de teşmil olunacak - veri Portekizle za-
lık kazanmış bulunmaktadır. demokrat memleketlerde yuva ya- kara'da mühim bir toplantı yapmış, j Jaşmıyaark bir blok vücude getird ik- tır. 

Harbci kuvvetlere kar<ı sulh taraf- pabiliyor. Bir mernJeket demokrasi muhtelif meseleler üzerinde görüş- ten sonra bu milwcre baAlanmak hu- KADIN TİCARETİ YAPA- hiren dost imiş 
tarlarının mt:essir bir vaziyet muha- ıle hi<; ülfet etmemişse veya hıidise- melerde bulunmuştur. Bu hususta susunda müzakereye karar ,·ermiş MIYACAKLAR Londra, 5 (A.A.) - İyi haber ala 
fow edebilme'eri için Şimali Amcri- !erin tesiriyle demokrasiden uzak - Ajansın verdiği telgrafı veri ·aruz: !olmaları şayanı dikkattir. Bükreş. 5 (A.A.) - Hükümet ga- mnlıfeller, İngiliz askeri heveti aza 
kanın bu z'hniyete mutabık hareke- !aşmışsa sulh prensiblerinden de GÖRÜŞÜLEN MESELELER Yeni bloka dahil olacak her üç dev- 1zetesi olan Tzara Noatra mesai na- jlarile Portekiz erkanıharbİ\;esi ara . 
tine kat'i bir ihtiyaç vardır. Yoksa mutlaka uzaklaşır. Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P . Gru- 1' l?tin de a~zu .e~tiği bu şekil, sırf ile- zırının bir emirnamesini neşretmek- 1 sında şubat so~1~nda Lizbon'da ya 

• eskisinden dJha şiddetli bir umumi Türkıve. Roosc,·elt'in tarifıne en pu, bugün (4. 1. 938) öğleden sonra rıde kendılerını Berlin - Roma mih- tedir. pılacak olan goru,melere büv• k hi 
harb. önünden kanlamaz bir felaket uq~un •ekilde demokrasi ile sulhü !Trabzon sadavı Hasan Saka'nın ri- \'erinin baziçesi haline getirmemek, Bu emirname mucibince Yahudi- ehemmiyet atfetmektedirler B 
olarak yakın ufuktadır. Eğer Ameri- bırleştıren hır mcmlekettır. yasetıncle toplandı: !icabında kendi menfaatlerini de her ilerin kırk yaşından aşağı Romen ka- mahfeller, İspanva harbinin tesirle 
kanın müdahalesi !T'uhakkaksa dün- Türkiye ayni zamanda barışçı mem- 1 - Petrol ve benzin fiyatları ve an koruyabilecek şekilde kuvvetli dınlarını hizmetlerine kullanmaları rine rağmen İngiltere ile P orteki 
ya işlerinin sulhan düzelmesi bir za- ılekellerin ilk safından hiç bir zaman vaziyeti hakkında Kütahya saylavı bulunmak endişesinden ileri gel - !yasaktır. İş idarehanelerine de bu arasında ittifakın bütün ~netin 
ruret olur Bazı devletler ve bazı dev- ayrılmam1'(ır. ~ehmed Somer'in sorduğu suallere mektedir. Her ne kadar bu •c·kil ne lyolda emirler verilmiştir. Bundan muhafaza ettiğini söylemekle ve b 
Jet adamları dünyanın altını üstü- * Iktısad Vekili Şakir Kesebir cevab- ,Berlıni, ne Roma ·ı fazla memnun maksad, Yahudilerin kadın ticareti görüsmelerden kat'i nf"liceler bekle 
ne getirecek yeni bir harbi kendilcJ'i So n Pastı!! !arını verdi. bırakmıyacak ise de üc mühim ve yapmalarına mani olmaktır. nilmesine rağmen İspanyol ihtılafm 
için biricik çıkacak yol telakki ettik- Kahraman Adananın kur• 2 - Yeni sene münasebetile Baş- kuvvetli unsurdan mürekkeb blokla ROMAYA GİDEN ROMENLER dan istıfade eden bazı ecnebi rncm 
!erinden Japonvanın Uzakşarkta is- ı tulu, yıldönUmU ~ekil Celal Bay~r ve Hariciye Veki- le•riki mesaiden de geri kalmı~·aca~- Roma. 5 (A.A.) - Augusta sergi- leketlerin Portekiz üzerinde nufu 
tedi.i(i gibi kesip bitmek maksadına .. .. .. .. . . Ilı Dr. Tevfık Ruştü Aras, harici me- laıdır. Yalnız Romanyndakı bu yem ,sini gezmek için Roma'ya gelen 1500 icra etmiy" tesebbüs ettikleri su sı 

_ . . . · Bu buvuk gunu de elde etmek ıçın · . . · t h • ... ı · l ç k ' dunya tarıhınm lıiç kaydetmediği ka- • · .. .. selelerı ve arsıulusal sıyası durumu a. a\' u . en zıym e e o•lovakyavı Roman:;·alı meçhul askerin mezarına rada bu müzakerelerin elzem oldu 
dar bü .. k d .. l l . . J bagırlannı duşmanın topuna, tufe- izah ettiler mulees,ir ederc·ktir. Vazıyelin ne- ıçelenk ko'. duktan sonra bunların bir g>unu kavdetme:;tedir. 

)U yar ım ) ap ı aı, \e a- .. . b'T 1 kl .. 1 k ll 1 · . . , 
ponya ile adeta dünyanın yeni bir jg.mc u un çıp a ıgı e açara.' e ~- 3 - Bazı mali kanunların üzerinde zaketi~ı '."üdrik bulunan Çekoslo - heyeti Vf"nedık sarayında l\Iusolini Burada hasıl olan kanaate göre 
taksimini istihdaf eden bir ittifak rınde hır sopa ıle duşmana dogru vu- bir çok hatiblerin mütalealarına !\fa- /vak rıcalı ,.c bılhassa tecrübeli bir t.ırafından kabul olunmuştur. Almanya. İtalya ve Portekiz aıMın 
akclettilf"r. 1rüyen Adana yavruları, Türk tarihi- :liye Vekili Fuad Ağralı cevablarını ldiplonuıt olan cumhurrdsi Brne'. 1 Mussolıni. Romanya avanından !\fa- daki zahiri yakınlık. İspam·nl rne-

İngiltere ile Fransa, Uzakşarkta nin büyük efsanesinin devler kadar verdi. !vaziyeti adım adım lakib etmekte, lnoilcscunun nutkuna verdiği ce,•;ıb- selcsınin çerçevesini a,-mamo'·ta ve 
daha fazla ehemmiyet verseler Av- kuvvetli mücahidleridir Hükümelimizin bu hususlara dair !memleketin selamet ve emniyetini da Romanyalılar ile İtalyanlar ara- İngiliz - Portekiz askerı ınen••atlrri 
r upada taarruza maruz kalacaklarr- * verdiği izahat Grupça ittifakla tes- temin için yeni kararlar almak mec- sındaki tarihi bağlardan bahsetmi., ideo!ojik mülahazalara takaclcl'im 
nı pek iyi biliyorlar. K u run : vib olunarak müzakereye nihayet ve- buriyeti brşısında bulunmaktadır. ilk defa olarak bu kadar kalabalık etmektedir, 

Belki kuvvetlerinin muvazenesi bu rildi. YAHUDİ GAZETELERİ KAPA- bir Romen kafilesinin İtalya'yı zi- İngiliz askeri eksperlerinde!' !"Ü 

··"•k•cak derdi - --- NIYOR \ feliiketin önünü alabilir, ki işte b u yare! etmekte olduğunu kaydeyle- rekkeb bir heyet, İngiıtere ile Pnr 
noktada Şimali Amerika Cumhuri- Bir çok illerimizde yakacak der<li Mad 1 • • • 1 Bükre~. 5 (A.A.) - Dahiliye Na- miş ve bu ziyaretin bilhassa bugün- tekiz'in mütekabil ihtiyacln1.,,, :es 
yetleri İttihadının oynıyacağı rol çok vardır. Bunu yalnız düşünmek bile en arımız ış. zırt, Yahudi muharrirler kullanan bir kü çok mühim bir siyasi :ında vuku- bi tetmek üzere şubatta Lizbon'a gi 
mühimdir. vicdanlara istırab veren bi rşeydir. çok vilayet gazeklerini kapatmıstır. bulduğunu tebarüz ettirmiştir. ldecektir. 
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Demokrasi ve aulh 
Amerika Cumhur Başkanı Roose-

bu defa bir nevi baskın gib i geeln hu larımız yapılacak göremiyecek bir hale getirnıek 
vaziyet gelecek seneler de tekerrür 
e tmemelidir. ( 1 itıci sayfadan devam) i s ti yor 1 a r 

').; Zarın iıı§a.sı gibi hususlarda milli - --
bankalarımızla teşrikimesai et • , 1 iııci •ayfadaıı devaın) yardımda bulunmalarını tekit! <'di-

1 

Köylü, göçebe ve göç 
menlerle toprağı az ola 

velt'in en sevdiği mevzu demokrasi- 1 

Akşem 

Başmakalesi yoktur. 
t1 trıı11111111111111111 111 1t.ııo11r 1 1111111111111111111111111111111111ıı1 ıı ııı111uuttıft11"'""''"""'''llnllM ııııu111111111111111ııııııııııııııııııııııııııı 

mek aı·zusunu izhar etınel·terlir- dan yapılacak hava taarruzlarında yorlar. 
leı-. Bıı lııısusta kendilerine Kara- 1 şayed bu gemiler de bir taarruza u;ı- MUHABERAT SANSÜR EDİLİYOR 
bük demir ve çelik fabrikalannın rarsa gemiler derhal Japonlara mu- Şanghay. 5 (A.A.) - Japon ordusu, 

zürralara dağıtılacak 
Hava· yine bozuldu kurulmasındaki teşriki mesai itji kabele edeceklerdir. Bu itibarla Ja- çekilen Ye alınan telgrafları kontrol 

bir rehberlik etmiş bulunmakta • ponya Ye İngiltere arasındaki vazi-
1
etmek moksadile Easterıı. Northern 

( Birtnci sahifed"!11 devam ) mi!crin de civar limanlara iltica e l-
partan havanın iltır~dsızlığı Orta tikleri anlaşılmakta ve şu ana kadar 
Avrupa'da şiddetle hüküm sürmek- bir kaza vukuu hakkınad hiç bir ma

dır. Bıı ı~evzıılaı· üzerinde göriiş- yet yeniden nezaket kesbetmiye baş- ve Commercial Pacific kablo kum -

Kanun projesi hazırla n· 

dı yakında meclise 
verilecek 

mek ve lngiliz sermayedarZanııııı lamıştır. :\1aamatih. Japo!'ların bu panyaları bürolarına 5'n,ür memur-J 
tekliflerini mahallinde ted\:ik et- defa daha temkinli hareket edec<>k- lan yerle~tirmek üzeredir. Memleketle. toprak·,;. çı'tci kal 

k b
. k 

1 
. b . . D.. J ı "b t ·ı ik 'mamasını temm cdf'Cek cılan kamı 

te olan büyük kışın serpintileri ad- iümat verilmemektedır. me ve ır ·arara bn{ilnmak üze· erı ve u gıbi hallere sebebıyet ver- un apon arın no e çı er amc . . . · · ·zz· b k z . . · l l ki r· t · 1 R d' proıesme aıd çalı~malar bitmrk ü 
del un makta ve memleketimizin b1zı DON ARAK ÖLÜM Te ını ı an a armıı:ın direktör- mıycceklen zannedılmrktedir. etmış o • u arı n ernatıoııa a to· ı z . . _. . . . . 

Zerinden müteşekkil bir lıeyetiıı Ç İNDE MERKEZ BANKASI nun memurları, bu sabah vazifel~ri eredır. B.u ışle ugıasan kor:'ı ''>n 
noktalarına kar ya~makt3dır. 55 yaşlarında Anten adlı bir adam 

Bu cümleden olarak bugün Çarıak- Tahtakalerle Tanburocı hanında so
kale \'e Eskişehir havalisincle şiddet- ğukdan donmuş olarak buiunmuş • 

bu -.,y sonunda Londra'ya gitnıosi,t başına g(llmemişlcrdir. Bu ~ZdPn en m~e~ı ve m~dcrn memlck lcr 

1ı Tokyo, 5 (A.A.) - Şimali Çin pa- de bu ış ıçın t•tbık ed·ı 11 · d 
mu ıeemldir. Heyet. Türkiye j, telsiz s!'rvisi bozulmuştur. . " ı en usu en 

rasını tevhid etmek üzere Pekin hü- t dk k d k ı k · · · Ban~·ası Genel Direktöı·ü Mııaııı·ı TEESSÜFLE KARŞILANAN • e 1 e ere meme etımı" ıçıı 
li kar fırtınaları vardır. ' tur. kümeli şubat ortalarında bir m!'rkez ı"•..,dalı olab·ı k k l 1 mer Erişin başkanlığında olaco?<, BEYANAT "' ı ece ısım arını a 1"15 

Ye.~ilköy Meteoroloji istasyonunun GEDİZ TAŞTI banka'ı kuracaktır. la d B k t tb'k k.. k Cumhuriyet 1\lerhez Bankası Unıu- Loııdra, 5 (A.A.) - Londra'n1:1 iyi r ır. u anun 8 1 
mev 1

'"1'' 
•1erdığı malümala göre, yurdumu - Gediz nehri bir gece içınde 3.5 
ıun her taraiında bugün hava tama- ımelre birden yükselmiştir. Bütün 
men. kapalı ve yağışlı.geçecel:tir. Ko- jo~a, su al.~ında kalmış olduğu gibi, 
caelı, Zonguldak, İzmır, Ankara, Ma- bır çok koyler de suyun tehdidine 
latya, Diyarbakır, Erzincan ve Trab- maruz bulunmaktadır. Bu yüzden 

mi miidürii Salülıaddin Çam, Eti 1 Bu yeni banka. bir Çın - Japon haber alan ın:ıhfelleri, amiral Suet- nulduktan sonra görmen "" c;ör be 
Bank Umumi Miidürü ilhanıi Na- !müessesesi de~il, münhasıran mu • sugu'nun bPyanatını teessüfle kar- !erle yeri olmıyan \•eya yE-tişm;yen 
fi··- Pamı·r rie heyette bıılunacaktır. .vakkat lıüklımetin bir müPssesesi o- .)ere arazi verilecektir. Avni zal!'"n şıl amakla bPraber, hu beyanatın ~- ı · 

lacaktır. dı1 bir çift0 i aile.,ini gerindiren top mira! dahılive nazırlığma getirilme- > > 

"onda şiddetli yağmur yağmaktadır. boğulanlar olduğu gibi, epeyce ha- Yunan T Te/ı"a/ı- JAPONYA YA BOYKOTAJ 
den CV\'CI yapılmış oldLı?,unu kay _ rağa, hiç bir scbeb ve suretle bölün 

d k d 1 B hf 11 b mez mahiyet vPrilecel: ve toprak. ela 
'Rüzı::iir. şimalden esmekte, Trakya sarat da mevcud ise de gerek telefat V 1 Londra. 5 (A.A.) - Çin:" yardım 
qe Marmara havzasında kuvvetli, ce- gerek hasara! henüz k:ıt'i olarak tes- dinin evlenme Komitesi, bi r beyanname neşretmiş-

1 

etme te. ır er. u m:ı e er, u lıe · 
ima aidinin en büyük evladına inli 

yaantın lngıliz - Japon münasebet-

i ı ka l edecektir. 
mıbi Anadolu'da orta şiddetle es • bit edilemem!itir. tir. Bu beyanname, bilhassa profe -

mekte, Karadeniz kıyılartl'd:ı şid - Fakat, sular ı;ittikçe yük,;clmckte Merasimi lsör Albert Eınstein tarafından imza 
detli bir karayel fırtınası yapmakta- ve yüzbinlercr kilometrelik araziyi cdılmiştir. Beyannamede Japon enı-
dır. kaplamaktadır. Yağmurlar devam et- Belgrad, 5 (A.A.) - Yunan Veli- tiasına karşı beynelmilel bir boyko-

!erinin iyileşmes i ne bir cnge mahi-
yetınde telakki edilınemrsi lazımgc- Verilecek toprağın sah::sı, memle 
Jcceği ve dıplomatık biı· teşebbıisü kelin zirai mıntakalarına, nüfus kP 
intaç etmiy••ceği kanaatindedirler. ısafotlerine ve toprakların ,·uim de 

Zannedildigine göre, resmi Jngilız lrccesine göre değ: ~cektır. 
mahfellerinde görülen kayıdsızlık, 

amir;ılin beyanat• ne ,n·dıldiği gün 1 Do.nuda m u··h ı" 
Japon m .. k larının L'>ndra'ya te- ..ı:; 

Bu yüzden limanımızdan hareket iliği için bu feyezanın ela devamından ahdı Prens Paul'un evlenme mera- taj yapılması tavsiye edilmektedir. 
edecek gemiler Boğazdan çıkama - korkulmaktadır. si'."ınde .bulunacak olan davetlılerin Beyannamede hılhassa şöyle de -
makta. Büyükdere önlerinde fırtı- Hüküme:t, icabeden tedbirlere baş b.uyuk bır kısmı Belgrad'dan geçecek- nilm!'ktedir: 

nanın dinmesini, h'.ıvanın sükl<n• t vurmustur. ıtır. · · Tnsanıyet. sulh ve dc'Yl•ıkrasi '13-
bulmasını bcklemclctedirler. 1

11m-1.1111 111 111111111u111·1111111 .. ,m.ıııoı1111•1111u11•11•n11111ıu1111111 Yunan Kralının yeğC>ni Prenses b . 1 k 1 J ı mına ütün mem e et ere apon 
Ankara Şehir Akksandıra ile Danimark.11 Prc·nsi 11 k k r •lıtıvarlarile 

minat vermiş olmnlarınden ileri ı;el· 1 T l 
mcktedi,.. ve yeni iş er 

Bıı~ün ehrimi~de şimal i~tikame

t">ıden pscn rüzgarın şiddeti sanive
de 15 metreyi bulmakta olup en dü
şük har•ren 6 5 santigrad olarak 
knydedill"'i,t'r. 

• Knııd, Danımarka prensesı Matlıilde ma arına arşı ene ı , 
TıyatroSU 'Pru ya Prensi O•car, Pnısrn Prensi boykotaj ilUn etmelernıi, Japonya il" 

Ankara Ş hır Tıyatrosu hazırlık- August-Guillaume, Prusya prensesi onun trnrruz siyasetim le•hil c<lccek 
!arını bitirmek iiı.ered r Bu tiyal- Cecile. Duc de Meklemburg ile Dü- olan her türlü mesaı biri. inde bu • 
roya meşh.ır san'alkiır Şad ile Fe- es Anastasie de ;\!eklf"mburg dün •lunr.:-aktmı f~riğ olmalarıı•ı ve Ja -
rıha Tevfik d<' iltılıak etmişlerdır. Atin:ı'ya gitmek üzere BC>lgrad'dan ponya Çincleki mü<elliıh kuvvelle
Ayrıca İst.nhul Sehir Tty«trosu ar- grçmışlerdir. rini tam 'YlCn geri :ı madıkca ve f..i
tistlerinden bir kı ·nıı şıındılık iki ay DÜK DÖ KENT DE BULUNACAK tuha Liva~etini bırakmadıkça Çııı'e 

.J"ponlar Amiral Sucl ·ugıı taraf n-
dan Japon mecmuasına yapıl"n :ıc- Başarılı 11or 
yanalın amiralin şahsi kanaatinden 
ibret oldu~unu ve Japon lıükümcti
nin kanaatine uymaclı..,ını Londra'ya 
bildirı'1 !erdir. Hadise lıu suretle 
bunda!' b r kaç gün ev\·el kaı>anmıı 

Di~;"r tar.ıltan, 24 saat zarfında ya
ğan ·ai'im ;run mık tarı metre mu -
rabbaın . 6 kilogr ın ;;,abrt elmektf"

dır. 
ı addedılmiştir. 

Üçüncti l!,mur i lufet•is T1!• · 
. Uzer Viyana'da tedavi c<lıll"'ck t' • 

re diın Trabzondan clır mıze g<'I 
miştır Tar n l'zPr gazetecılcre oe 
miitir ki; 

• Biitün Do ı mı t.ıkasında tc 

Kandılli Ras· t"'lC · den ve y.,. 
şilköy meteoroloji istasyo. unun \'t'r
diği m:ılümata naz ran f rt ııa bugun 
de dev·m edecektir 

mezumvetle bur. dan ayrılım lar ye Londra, 5 (A.A.) Dük ve Düşes 
yeı i tıyalronuı k, dro un.1 girıriş- de Kent, Yunan Prensi Pat•! ile Pren- ı K Ü Ç LJ K H A B E R L E R 
!erdir. ses Fredrıka de Brunswick'in eden- - ------------ -----

1 
\e şuurlu t künet ındc k 1 
kınma, g "' kme ~e .lcricFe >ı · 

Limanda gecen günku fırtıı11 SP

bebile müteyakkız davranan deniz 
vnsıtalnrı kaza oln1asın:ı meydzn 
vermed0n kıyılara }.açmışlardır. U
fak telek sandal VC' mavna kazabrı 
hakkında ise heniiz nıal(ıınat me\'Cud 
rl~gıld:r. 

KaT"denızde seferde bulunan ııe-

Ankara Şch Tıy trusu, ilende melerinde h.ızır b~Iunmak üzere A- * Muharrir Sabılıa Zel:eriyya la- * içtımai hczmetlerrlc m:itehassıs 
kurulacak Dl·vh·l Tı) atro.,unun nüv- tina'ya gıtmişlcrdir. rafından Cumhuriyet gazdesı alcy- yeliştiı mek üzere Am<'r ka'ya •ki 
vesiıü te kil ecleceklir. ı ~ •k • • d hine açılan hakaret davası hakkın- ta ehe giinuerilecektir. Bu ı•e Tan - --* İngitelre, llındistanda büyük \"e ı 
mı1him bir manena yapacaktır. 

l l n Cl ava ya da Müddeiumumilik tedkikatını bi- !gazetesi ı. vassut etmektedir 

varrn sabah tirmi~. dosyayı ikinci Cf'Zaya ver - * Silivrinin Çanta kö ·ünde bır 
I 1 miştir. bakkalı soymak suçunda olan hır -* Vekaletler ~:ıs bütçcs 'li hazır

lamıya başlamışlardır. * Sivas ve ErwruM t h\ ıııeri 
yükselmiye baslamıştır. 

B l 
* 937 yılı içinde viliiydim:ze 150 qzJar, yakalanacak larını anlayınca 

1 QŞ Q n l yor bin 777 evr:ık gdınis, 33740 evrak bekçi Bekiri öldürmüşlerdir. 
Mülkiye müfet!ı !eri otobüs işine çıkmıs, aynca 17,60:l mahrem evrak * Çannkkalede karaya oturan İn-

aıd tahkikatlarını da bitirmiş gibi- üzerinde muamele yapılmıştır. gilız Arlnn vapuru yüzdürülmüş -

SON TELGR A F 
dirler. Ancak iki otobüscunün ve bu * Em'nönü llalkcvi pavyonu •u- tür. 

!hadise ile nliıkadar diğer bazı kim- batta ) mlmıya ba,lanacaktır. * D;;,, ·'azım vapurile Romany<ı
selerin müphem kalan bazı noktala- * Muam< le ve istihlak yerı;; 1 ri dan 1690 goçmen gelmiştir. Bunlar, 
rı tenvır için tekrar malı'.ımatlarına jic n yeni bir müdürluk ku ulmuştur. mev imin son kafilesidir. 

Okuyucularına yeni bir hizmet vecıilesi buldu miiracaat edilmesi zarureti hasıl ol- Evveke ınalive tah il şut> lcriPd bi- * AmPr < 'ela rot.ımobıl k ,zas n -

(1 inci sayfadan devam) muştur. l\ltifcttişlcr, dün oldtıJ'u gi-
!Zö ı ~ ube olarak bir birinci sııuj mütelıassıs gostcreC"eğiz SON TEL- bi, bugün de bu işle me•gul bulun

GRAF'ııı lıı ,,. sayfasında b<41ık kerıarına koyacagımı• •Sağlık kupon- nıaktadırlar. 

!arından Leş ta esini kesip gristcrdiıjimız adreste/.:ı clo1~ıo ·a giıtureıı o- Otobüs hadisesini ortaya atan Tan 
k>ı?Jucıımuz, hiç t 'r ~crete tabi olmaksızın muayene t'e tedaı" ol ;nacak- b, muharrıri Alımecl Emin Yalman 
ıır. Kuponları 10 ik.ncikılnıın pazarte~i gününden i~ıbarcıı ga:etcınize hakkında açılan davalardan binnci
konmuş bıılacak.,mz. İlk tecrübe on beş giin dernın edecek, i~ı neticeler /si, dunkü sayımızda uzun uzadıya 
alındığı takdirde muayene ı·e tedavı evleri f tanbulıın mulıtelif mmta- izahat verdiğimiz gibi şimdilik neİi
kalarına ıeşmil oluııacak ve her çeşid hastalık muayene ı·e tednt'isi için celenmiş bulunmaktadır. Recai Niiz
mütelıassıslar gösterilecektir. İlk deneme11i Be-<iktas mıntnkasıncla yapa- j he! Baban tarafından ac;ılan ikinci 

'ciiaiiiğiiızii. iiiiiiiiiiii;:;iiiiiiiiii:;;;;;iiiiiii:iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii d "'. a" a da y ine b ; r i n c i cezada var n 
• 

1 
•abah •aat onda başlanacaktıı-. 

rer Masa ha ınr!ı• drülınekle nl " ria" b r v lda 40.300 ki,i öımuş ve 
bu işlN-, b5dema bu fYÜdurluk t r - 1,06~.000 ki i 'ar:ılanm' tr. 
fı,..daT' tedvır rdilecrkt ı 

* Il!u"ll mkriıı ucı yılı ıı;iı de 
hEr h· ngi b r lcblc nakil muanıe

Jleleri yasak cdumıştır. 
I * Yardımcı muallimlerin üç yı' 
d<.ha muallimlık yapmaları hakkın
daki kaı ı.n llleclısden çıkmı~lır. * Grııi k..ırl rma şirht:nin mü-
}..., 1-1-1., l t; k " ... , pr 1jC'o:.i 

\"a 1n 11 ' pcH rfp gi.: -~ iilf"C'rkt ı·. 

'"arPsıle r!'kor kırmak üıcre 
<evah l'ık n \'P 1 r m;iddPttrnlı rı 

keYI 1 ıı B. ,·•n M i7 1 ı ilz lıııl n
nıu •tor. * Gezi kiipriısü bır bucuk se!'e 
sonı a Be!Pd ı e,·p trslim c>di'ecEk ir * Adliye \"ekiilelı. Üskudar Adli
.\·pslnın yapılr1~1 irin 50 bin lircı a
,·ırrııc;t!r. Y,1kında insnata başlnrın

c·ktır. 

keti ' r. Cum .ı.ırl\·~t h~klı tı sn 
ık ıl ~i C4 Şaı ka k '>ek bU\'l' 

fc<l k lıK~ar y.ıptığı ç n gıi1el " er 
ler meydara 6 mı tir. Bu se- D 

:unun daha ç~tı ;k ve daha gen ın 

kişaf hamlelerini göreceğiz. 

Trabzon'dan İran'a 600 kilomet 
relik transit yolunda hı' ·.,k bir faa 
liyet vardır. Tren sarp boğazları te 

likeli dağları aşarak Erzıncan'a ·.k 
!asmaktadır. 

·-- .. ·---
iş kanu nuna göre çık 
ması lazım nizamname! 

İş kanunu n: ucıb ncc çıkarılma 
ıcabeden bazı nız.ınuı. meler, hazır 

hklaı ın ikmal eriılemcmc ı ıi Jn 
c en geri ırnlmı~tır Bunl<lr a.asırcl 
il' ılıkcl. 1 !erle nıe kl rast .ıık:11 

· ileri!' saglıkl mı k-ırumıya ve çı 
kacak il-ıtıliıfları hJkem ycı;ı!e h:ıl 

1Pt ılı\·e mııhsus ı.iz ... n1na1nrler vur 

dır. 

llakcm nızamııa•ncsi çıktıktan so 
ra bunun tatb'ki için 6 av mühlet v 
rilecektir. 
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- -- \ ''F l ··t l'lnhisar Şarabına oyun oynamışlar•··· ı-Ha lk Fl\ozofu-ı T I b t I , ı ış arıyan ar su UQ!!_ .. d iyo r kı , 
8 e e f8mV8Y &fi••• m!!:ı':r:7~/~;~d:·~~r;:;:n~'.~ Şaraba SU katarak muşfe- Bir Noel hediye;i 

Her semtte, sabah ve ak· ~~::~ti~a~:~:;~:~narz~::~~~;!~ r·ıter·ıne veren bir barcı 3 ~:~:;ıı:=ud~y~~ı::;:~e~n~~a,:~_ 
her gün bu sütunda muntazamen \'e nu kaybe mem.i§ buıtmuyor. Akıl 

1 t 1 b 1 • • parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- h k A d • ı d • ' ve hayale gelmez maceralar, muzib-
şa m ya nız a e e er ıçın llecek iş il5n~arı 2 ~n üstüste tek - ay hapı·se ma um e 1 1 • hkler bıraz eşelenirse altında~ bir 

rarla neşredılecektır. Amerikalı parmağmm çıkacagmda 

h " t ı 1 89 - Her türlü ince işler için bi- il yuzde yüz emin olmak gerektir. E-
U SUS I ramvay ar.... rinci derecede elektrik ve oksijen Barcı mahkemede· - Ben bunu· d.s0ladostlarıtarafmdanyı1başı1ı~-

kaynakcısı bulunmaktayım. 9 model ı I 1 d ycsı olarak süslü bir ta1ıta k-utu ı-
• • • lkolaylıkla kaynak yapabilirim. Sekiz • •l•k • • Q tım halkı sarhoş çrnde bir ı;ılan yavnısu gönderilm"ş Bu hususun temin edilmesı ıçın; Sl!nelik kaynakcı ustası olup, muh- ıgı l ıçın y p • . c;ldııg 1 atırlardadır sanı~~m .. Yine 

.., • telif :fabrikalardan almış olduğum k • f • d f Dıgor harbden evvel Loııtre mıc~esınden c H p Beyazıt ocagı beledıge• /bon servislerle imtihan olduktan etmeme ıs ıgor um •.•• '' bir Italyını delikanlısı ta.rafından a.~ 
• • 

1 
sonra istediğim ücret dahilinde taş- Geçenlerde Ankarada tuhaf bir vak'a olmuş ve şaraba ~u ~atan bır rıhp tekrar müzeye iade olunan c.To-

ge miirUCQQf etli !.. rüya da gidebiliri~. Adre~im .. içi~ barcı, cürmümcşhud halinde yakalanarak ma~k~m~ye ve:ı~ıştır. kond ısnmıdeki meşhtır tablo_n~1~ 
(Bakırköy, Osmanıye bekcı Ruşdu Ankarada bir barda büfecilik eden Necatı ısmınde bınsı, patronun ı opye olduğunu ve aslın•n kendısın 

Mekteblerin açılma zamanı, sabahleyin herkesin işine gittiği bir sa- vasıtasilc Karaman oğlu ka~ nakcı} özüne girmek için, İnhisar şarablarınm şişelerindeki mühürlerini, gızli de> bulımdugımıı iddia eden oir A-
ate tesadüf ettiğinden bilmecburiye kız, erkek tal~belerle, esnaf, memur, ya müracaat edilmelidir. gizli ve çok mahirane, kurnazca açarak şarab nisbetini yarı yarıya boz- mcrıkalmın Amerika müzesine Noel 
işçi ve amele vesair kimseler tramvaya en evvel bınmek hususunda a.~e- 90 _Lisenin 9 uncu sınıfına kadar ~uş ve bu hal karşısında, müşteriler dedikodu yapmıya ve : hediyesi olarak bir cJok?nd> kop -
ta miisabakaya girişmekte ve bittabi küçük olan talebeler, en geııye okudum. Elyevın 24 yaşında bulu - _ İnhisar idare::;inin şarabları su gibi !.. yesi gönderdiğini de henüz unutmuş 
kalmakta~ırlar. . . . . . . . , .· 

1
11,:m bir gencim. Askerlikle hiç bir Demiye başlamışlardır. dcğ~liz . . .. . . 

1 
Bu y~zden, me~cla Istanbul .~ı~ lısesıne gıden ... eya Ün.ı\ersıt.cd~ ~~lakam mevcud bulunm~maktadır. Nihayet bu dedikodu, halkın ağzından İnhisar idare.,ine kadar ak: Şımdı busbutun ve yepycnı bır ga-

okuyan bır Bcbeklı Yeya Ortakoylu genç kız, tramvaya vaktınde bıne Çalıstıgvım yerlerden ve muesseseler- . b" t ma heyetı· teskı·ı edilerek bir gece ansızın bardakı rabetle daha karşılaşmış bulunuyo-
k b · , t' de ~ setmış ve ır araş ır s· . . k d B bılmek için mutaddan bir saat e\"'\'Cl e\·inden çıkma mec urı) e ın den bon servislcrim vardır. ~hven sarablara baskın yapılmış ve şişelerin ağızlarında kurnazca oynanmış r.ız. Dun1...-u gazctlerdc o tı um. m • 

kalmaktadır. bir ücretle İslanbulda ve bılha:-sa •1d v .... 1 k Necati ismindeki büfeci mahkemeye tevdi edilmiştir. dan 19 ene evvel sabık Alman im-
d k · a ka o ugu gonı ere 1 · · V'lh l ' b" N l Diğer taraftan tramvaylarda her sınıf halkın arasm a e serıy - taşrada her ne iş olursa olsun kabu- Mahkemede, İnhisarların avukatı, bu işi bir kaçakçılık addederek ıparatoru kın~ı ı c. m 1 ır. oe 

!abalık arasında talebelerin itilip kak!1mıya maruz kaldıkları da ese?e le amade bulunmaktayım. Ar~u :-
1086 

kuruş zarar ve ziyan taleb etmiştir. Mahkeme, muhtelif safhala~ gecesınde ekız Amerı.~lı zabıt ka
görülmektedır. Hatta bu cihet; C. H. P. Beyazıd nahiyesınin kongresın- dmlerin Son Telgraf halk ve ış su- . d'kten sonra ve nihayet içilecek gıda maddelerini bozma diye :rem çırmak ·e o zaman Reısıcum~mr .bu-
d<' de mevzubahs edılmiş ve bundan bahseden bir dilek te, kongrede tunu vasıtasile (Yazıcı) rümuzuna g~ır ı t k ştur • lnnan M. Vilson'a Noel Jıedıyesı o-

bu tez or aya onmu · . · z K 
müzakere \ e kabul edilmştir. 

1 

müracaat etmelerini rica ederim. Necatinin avukatı, bu işte hiç bir kaçakçılık olmadığını ıleri sur - larak takdim etm~k ıstemı .e:. ay-
10 numarayı ta ıyan bu dilekte ezcümle ve bilhassa şöyle denilmekte- 91 - İyi dereceli orta okul mezu- .. r· N cati ise şu çok şık ve garib mantık ve muhakeme ile kendi- serin Holandada ıkamet cttıgı Ame-

dir: c .... sabah ve akşam, muayyen saatlerde (talebe tramvayları) te- r.uyum. Bir apartıman veyahut bir n:u.ş u::d fe tmiş' ve: rongen şatosuna girerek 1~p?ra~o-
mini surel'I 1 k · .. 'd ı I mızın bilhassa k b' .. t k sını mu a aa e · .. k · t dı'klerını so /· ı e, mem e ·etın umı ve istikbali o an yavru arı • müessesede ço az ır ucre mu ·a- B fenalık de~il, halka iyilik etmek için şaraba su kattım. Çün- ru bızzat gorme ıs e . . . . · 
kasden hareket eden birtakım pespaye kimselerin ayakları altmda ezil- bilinde kapıcılık, uşaklık arıyorum. -.. en.

1 
. h g tmemek isti vordum 

1 
demistir lemışler. Fakat şato sahıbının ıhbarı 

melerine meydan verilmemesi .. . ., Bu satırları okuyan muhterem iş sa- kü, muşterı erı sar loş. et dk'k etmi-ş ve Ne~;tiyi b~ s~çundan dolayı 3 üzerine hükumetin aldığı tedbirle Gerç. b hl k . lesu· 1i düc:ü b. k l 11,,. ~t f Mahkeme mese eyı e ı . ffak o!amam,slar ı sa a arı tram\ ay şir eti tnlebelenn paso ınese ~ - h:blerinden, ıçare a mış ınu::. a a 
35 

r a cezasına mahkum etmistir. Fakat kendisinin yaşı cmellerınc muva "}: · 
nerek l ve)a 2 adet ikinci ınevki nraba çıkarmakta ise de bu tramvayı~- Konur'a lutfen, merhameten vatan- a~ ~apse v:_ ıra par 

15 
.. hapse indirilm~tir. A.merıka 1 ükumeti bıı skanda!ı ta~ 

ra vın' e h k b' kt d' B d ı d ·e mektebkrın · · · k t k d • kuçuk oldugundan cezası gun d 
1 

.., kl t'-' ı'e kimseyı ,, er es ınme e ır. ·naenalcyh, ers ay arın a .,. daşlık şefkatınızı ve ur arma U}- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,11111 ,1111111111111,ıııuııı11n11ruu ımn1111111 on o =u. sene sa am -:ı 
acık bulundugu sıralard.ı ıwr semtte ve heı· sabah, her akşam muayyen gunuzu esirgememenizi yah·arırım. ı11111 11111111111111111ıııımııııııı111111m•11111111111111 • / bundan 1ıaberdar etmemiş, bu suret-

~a~tle~de, hepsi 2 ?ci mevld o:reak üzere (Yalnız talebcl~re n~ahs~t.u:> Adr:es: (Son Telgraf iş ve halk sü- Digw er şehirlerde Ecnebı vapur arı le sekiz Amerikalı _za.bit te yakayı 
ıu ... rcsı bulunmak uzcre 'msusı ('Ialebe tramvayları) temın edılmesı ıçın tunu vasıtasile Mustafa Konur) t cıız kurtarm star ımış. 
a,·nca BclediyC' nezdinde de teşr>bbüsatta bulunulmuştur. . ı 92 _17 yaşında bir gencim. Oku- D •t •ı'!llik Sirkeciye Şimdi Kay erin Alman hükfme-

Beledıye, bu cıhet hakkında trau.vay şirketine müracaat edecektır. yup yazmam, hesabım kuV\·etlidir. l enCl ftıi mü .aadesile .Alman toprakları: 

A Ticarethane; şirket ve müesseseler- v ak e·dildi '· Yanaşacak!.. no a det do1ayısıle, tam on do~; vrupa ve Tohum de çalışmıya hazırım. Her }ere gide- 1 as . ene 07 a meydan~ çıkan btı ga 
• •1 • 1 ~ rim. Elinmden tornacılık ta gelir. İstanbul, Ankara '1e İzmirden son- Yeni Sirkeci yolcu salonu macera yine Amenka1ılarm muha-
AmerıKa ya gıden Temizleme Her türlü kefalet veririm. Adresim: ra memleketimizin diğer şehirlerin- b u ay mar~•lmle kUtad faza ettıkleri garabet .reko~ıına -~e-
8 d k .. f 1 (Unkapanı Üskiiplü caddesi No. 45 de de dilenciliğin kat'i surette men e d ihyor !, rıelerce m· al olarak zıkrcdılecegın-

0 torum uz. 1 ı·şleri R. Bozkurt) ve yasak edılmesi kararlaşt.mlmışt~r. Sirkecide tamir edilmekte olan rl ü.b1 enıiz yoktur. 

Mahalli Belediyelere verılen emır yolcu salonu, bu ay içinde merasimle ............. ~.~~.~ ... ~!.•.~.~!-?.!~ .. .. H~:~ı'ar~.:~'!to~~d:~ .. :.~k· Yalnız 15 g_Un içinde 1,6 Gu··mru··k üzerine Delcdiye ve zabıta memur- küşad edilecektir. • ... v~·fa erkek lisesinde!. 
m ilyon kı lodan fazla tarı, müştereken dilencilere karşı Diğer taraftan Gnlatada inşa edil- Vef Eıkek lisesi son sınıf talebe-

Mesleki ihtısaslarını haric memle- toh m temlzlendi!. b 1 mesine hararetle devam olunan yeni k d 
ketlerde kuv\·ctlendirmek ve ameli u M [Af şıddetli bir mücadele açmıya aşa- ]eri ev elki gün muallim ve ar a aş-

1\. fah.sullerimizin en iyi ve.en te. -. ı UQme Q l mış bulunmaktadır. Ezcümle Erz.u- ve muazzam yolcu salonunun bit - l"rına mektebin salonunda bir mü-tatbikat yapmak üzere, her sene ol- · ı d f zı b" zaman " 
mız cıns tohumlardan yetışmesını /(ı l l f I rumda da dilencilik yasak edilmış- mesıne sene en a a ır S··m"r ,·erılmiştir. Müsamere~ e. İs-dugu gibi bu yıl da Sıhhat ve İctimai d ld ~ d · d'J'k Av - " 
temin için başlanan faaliyete büyük o ay aş ı.. tir Dilencilik edenler, polis ve Be- mevcu o ugun an, şım ı ı ' - tıklal mar ı ile başlanmış Ye mekteb 

'.1'uavenet Vt-kaletı Uırafından Av- bir hızla devam edilmektedir. Yal- d t 1 rupadnn ve Amerikadan şehrimıze N' t f d 
rupaya ve Amerikava gönderilmesi Kayıdlar basltle,lrken ledijC zabıtası tarafın an op ~n - müdur mutı\·ini ımet ara ın an 

" nı:r son 15 gün içinde, muhtelif mm- 1 d g n vapurla gelecek olan seyyahların \'e ·ı · b dan sonra kararlaştırılan 8 doktorumuz bugün- memur adedind en ta•ar• mok.ta ve diı.'şkün er yur una 0 • 
1 

bır oylev verı mış ve un 
takalardaki tohum temizleme maki- gP bütün ecnebilerin, Sirkeci yo cu sa- r 

1 Jerde şehrimize gelecekler ve şu ruf yapılacağı ,aylaları denlmektedırler. İ kul 1 d' çalınan muziki le mil ı oyun ar o~-
neleri ile Ziraat Vekaleti tarafından . t lonundan stanbula so ma arı u- n nmıc: \·e Muhiddin tarafından bır 

memleketlere hareket edeceklerdir: k'" ı· .. 1 1 160 b' 159 k"l G" .. kl . . de kırt"Si'-·e mua Dilencilere yardı myapma ıs e- ·"";nu-lmektedir. Esasen, Sirkeci yol- ~ 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi mü- oy unun mi yon ın ı 0 

umru erımız ' .. .J - enler bir makbuz mukabilinde Er- "" monolo r övlenmiştir. 
tohumu t<'mizlcnmistir. mclcsinfn knldırı l ması ve bi.ıtün iş- b ~u salonundan Köprüdeki Şirketı Bundan sonra Aka Gündüz'ün (Be· Lchassı lnrındnn Muhtar, pnrazito- • urum yoksullar kurumuna e er- . .. .. k 

loji U ak Memleket hastahanesi da- Temizlenen bu tohumların, 500 bin ferin kolay bir şekilde göri.ilmesini rularda bulunabileceklerdir , Hayriye iskelesi ve Emınonune ·a- yaz Kal raman) edebi piyesi temsil 
l 1. .. t h M . . . k 1 296 kilosu Anknrncla ve 11 bin 90 ki- temin için yıl başından beri tatbik e- dar yeni rıhtım inşa edilmiş oldu - • dılmış \'e bunu mu" teakıb da genç u ı.ve mu e assısı tıın sınır ve a ı B 1 k · · K" 1 nahı"yesinin , 

losu Kütahya köylerinde. 19 bin 870 ı ı kt 1 veni usulden henüz a ı esırın upe er ' ~ d b ı çok müsaid görulmek hastalıkları, Ergani hi.ikttmct tabibi c me e 
0 

an " ' .. gun an uras • san,.'atkarlarımızdan Fethi Kopuzun 
k:Josu Kes~an köylerinde, 18,000 kı·- b k .. geçmı'ş olmasına rağmen Macarlar köyünde Murtaza adlı koy- t d' A k s yun derı"nligvinin bu ~ r t T k .. h t 1 ki B'tl" ır aç gun e ır. nca ' u ' - 8'". teledığı" cZu"ğü'rtler· komedı'sı· zze o goz as a ı arı, ı ıs mer- 1 l" ·· · v · .. u bı'r arada do " • los uBiga, 3,200 kilosu Ezine, 640 bin b'" "k · t'fade elde edildiği görü - unun ınegı uç yavruy - ··k l y na mnsına ne de 

kez hükumet tabıbi Adil cil dve züh- uyu ıs ı yu vapur arın a ş - O'- anılmış \'e her iki temsilde de rol 
890 kilosu da Trakya, Eskişehir, Er- mektedir. Ezcümle, gümrük dairele- ğurmu tur. Buzağıların hepsi de ya- receye kadar müsaid olduğunu an- " 

1 re\'i hastalıklar ihtısası uapmak içı'n k d kt d alan gençler, alkışlanmışlar ve ro -
" zurum ve İzmir köylerindedir. rine gelen ve giden kağıdların ·ay ı şama a ır. Jamak ve tedkik etmek üzere bir tec-

Parise; Merkez hıfzıssıhha müesse- d' 1E-rinde çok muvaffak olmuşlardır. 
için iki ayn defter tutulurken şim ı rübe yapılacak ve ondan sonra sular 

sesi biyoloji Şubesi asistanı Eyüb tec- Almenyaya, 2001000 bu iki defterin birleştirilmesı ve 14 DvlAdhğını döven bir ka· musaade ettiği takdirde derhal bü- ~13S6 Hforr 1 :i3S3 Ru'llt- -! 
ruhi patoloji ihtısası için Amerika- k 1 ih ~utunlu olan yeni defterlerden baş- d ın mahkemeye verildi! yuk vapurlar buraya yanaşacaklar- Zilkado B. Kanun 

1 
yn Gaziantcb memleket hastahane- paket porte 8 raç 1 · d k t'' 23 

ediliyor !. ka, gümrük daire erın e a ıyen Bir evliıdlığa fena muamele eden dır. 3 ı si kulak. burun, bogyaz hastalıkları • "d "d· kavıd def 
Portakal mahsulümüz hakkında dosyn, varı eve sa ıre \'e • - ve kızcağızın vücudünü yara bere mütehassısı Ziyaeddin avni hastalıkM · t l ıamel···tı 

" .. · l" tcrJerinın tu u maması mı .. içinde bırakan Hatice adında bir ka-lcrı tahsil için Berline, Konya sıtma aldığımız yeni ve mutemmım ma u-
1 

t _ ----
(KUçUk san'atler kanunu) 

nevaklt çıkacak? .. mata göre bu sene Adıma mıntakası çok kolay aştırmış ır. dın hakkında Kemalpaşa Adliyesi nıucadclesi tnbiblerinden Fevzi mal-
k ve Dör t'-·ol, Mersin ve civarı havali- Diğer taraftan gümriik ve liman tahkikata başlamıştır. ·ara hükumet tabibi Enver röntgen " 
'h sinden Almanyaya 200 bin peket por- i~letmc idarelerinin tek bir ordino Zehra adında ve dokuz yaşında o-

Küçük san'atlerin himayesi hak
kında çıkarılacak ohm ve butim es
naf tarafından dört gözle beklenen 
(Küçük san'atler kanunu) nun b'r 
an evvel Büyük Millet Meclisince 

ı tısası için Viyanaya gidec~klerdir. 
G takal gönderilecektir. Şimdiye kadar kullanmasının da faydası olmakta- ilan evlfıdlıgvın anası ve babası kızın enç doktorlarımız buralarda ik i-

er sene kalacaklar ve bilahara mem- bu mikdarın 36 bin paketi sevk ve dır. vücudünü yara bere içinde görünce 
k~ketimizc döneceklerdir. ıhrac edilmiştir. Bu yeni şekıller tatbik edildikten j Adliyeye müracaat etmişlerdir. Bu-

- • _ Diğer taraftan bu yıl, yalnız Dört- sonra, işletme memurları arasında nun üzerine kız muayene edilmiş ve 

1 

miiznkcre edılmesine azami gayret 
sarfedilmektedir. Halen (Kiıçuk san
atler kanunu}, Büyük Millet Meclısi 
!klısad encümenindedir. Bu ışı ıçın 

Doktorların kazanç yol ve civarının portakal rekoltesi, \ e kadrol::ırda ufak tasarruflar ya- yc.ra izleri tesbit olunmuştur. Zehra, 
vergileri 61 milyon tahmin edilmektedir. Ye- pılması imkanı da elde edilmiştir. en küçük bahanelerle mütemadiyen 

Doktorlal'ın kazanç vergisinde esas ni vücude getirilen fidanlıklar, bu Bu münasebetle, gümrüklerin enak 'nce kamçı ile dövüldüğünü söylc
t utulacak listeler, her yıl olduğu gibi hızla daha 5 sene devam edecek o- kalemlerindeki memurlar arasından trıişlir. Hatice, cvladlığı dö\ mediği
bu sene de yeniden ıhzrı.r edilecek- hırsa rekoltenin tam 5 misline mu- b::ızı tasarruflar yapılacağı hakkında nı. kızın üzerine odun yıkıldığını söy
tir. Sınıfları değişen doktorlar, bu hakkak surette çıkacağı kuvvetle b::ızı şayialar deveran etmekte ve bu !rmistir. Kızcağız hastahanede teda-
1.stelerlt> tcsbit edileceklerdir. tahmin olunmaktadır. muhtemel görülmektedir. v· altına alınmıştır. 

encümenden seçılen \ e 5 azadan mu
rekkeb olan bir komisyon, her gun 
toplanarak tcdkiklerine .de\· m et
mektedir. L sz 

Genç adam camdan olsun bu kar
şısındaki nefis mahhikıı seyrettikce 
yavaş yava vücudunun belirsiz bir 
yPriııde duyduğu sızının enjeksiyon 
yapılmış gibi hafiflediğini, ba -
şındaki agırlığın, hafız:!.!:ını sa
ran dumanın yavas yavaş dağıldığı, 
kafasının içindeki sabahtanberi de -
\"aın eden ihtil:ılin :rntışt ığını hisse
diyordu. 
Yapyalnız bir ad<ımdı. 
Bütün ömrü yalnız geçmişti. 30 

rıl boyunca arkadaşı, kardeşi, sevgi
Hsi, her şeyi, her seyi yine kendi 
kendisi olmuştu. 

Bütün ömrü kendi kendisinin ben
liğini yuğurmakla geçmişti. Bu sa
bah da babasının öldüğünü haber al
mıstı. Yıllardanberi yüzünü görme
dıgi ihtiyar babası Karadenizin u-
7ak bir kö e indeki çiftliğinde ha -
;ata gözlerini kapamıştı. Şimdi ley
li bir mektebdc okuyan bir erkek 
kardeşinden başka kimsesi kalma
mıştı. 

Zaten onların yaşayışlarmdan ha
berdar mıydı!. 

Buna hiç de evet d iyemezdi. Ara-

r YAZAN ~ 

l._ ___ N __ us_ı~_EE ~ E ~ JA R Fo ~ A ~: ~-ş __ Ku_N ___ ı 
sıra babasına mektub yazıyor, ha!
tada bir gün kardeşi, onu gazetede
ki odasında yokluyordu. 

Fakat bu iki insan hayatını doldu
ruyor değillerdi. Gözünii 30 yıllık 
hir ) oldan geriye çeviriyor, hayat 
yolunun yaş dediğımiz kilometre 
taşları arasında unutulmıyan hatı

raları arıyor. O kadar az ki bunlar .. 
Yalnız bir annesinin ölümünu ha-

tınlıyor, bir de onun buruşuk yüzlü 
soğumuş ~ uzunden öpüsünü .. Bun
dan sonrakiler silık ve hatırlatma
ğa değmıyecek kadar az.. Okumak-

rak, ınsanlara ısınamıyarak, adeta Çamlarda, mehtabda, kayıkda bi- t~liıkkileri de beraber çıkarmı~lardı. 
insanlardan korkarak geçen 30 uzun ribirlerine aşk fısıldıyarak gezen Ahlük telakkılcrinin zn) ıflamış ol-
yıl... gençlere çok zaman gı!)ta ediyordu. rr.ası başlcıa şıka.) etini teşkil edıyor-

Bacon'a hak veriyor, evet diyordu, Fakat bugünün aşk telakkisi olan du. Aıle bozuluyor, aileyi cemiyetın 
hakkın \'al', cinsanlard:ın ziyade ki- ısmarlama sevgiden nefret ettiği de mıvesı ııddcttigimizegöre, cemiyet 
tablada çalışmak lazımdır.> muhakkaktı. Aradığı ideal kadını kurtlanı.) or, diyordu. 

İki arkadaşı vardı: Kendısi \'e ki- bulamıyordu. Bır kaç tecrübe acı ne- Cemiyetin çekirdeği kurtlanmış-
t .. blnr ı .. Kendini dümdüz, asfalt bır tice veı mi", bedbinlcstirmişti onu. +11'. Bu çurüyus, muhite do ru yu -
yolda yürüyen otomobıle benzeti - Kadınları :ızo.mi derecede şımarık nı) ecektir. Yasının adamı gıbı de ıl, 
yordu. Hayatında ne inic; \ardı, ne 'VE' laübali buluyordu. ihtiyar \ e muhafazakar bır insan gı-
cıkış .. Ne ıstırab çeki) Ordu, ne de Hemen hep ının bııt>r fJörtlcıi \ r- b' dü ünüyordu. 
saadetlerin sevincını duyuyordu. dı Bedbin, çok bedb ndi. Fakat hu-
ş · le dı"vordu kendı' kendine •.Ln bunların kend ıne ne ekılde 

oy " ' · Sinema artıstıne ben İ\ en delıkan- " 
- Dünyaya geldıgim için ) a ı- 1 1 . a.diyeti oldugunu da tesbıt etmı 

v . . ' ı ara meftundular. Temız sevgı, 
la' kı'tablar arasında, dı'dı"c::mckle ge- gım l"ın va ıvorum 1. 'k k b' l dcgıldı. Niçin bunları diı unuvordu -:ı ~ " " • p atonı a , e ki ır tere :e eş) ası 
çen bir ömür .. Her zaman yalnız.. Hiç sevmemi~ti. Sevmek şö) le dur- gibi gerideki yıllarda bırakılmı~tı. Sosyal alemde bir değişıklık Y P -
H mak fikrinde miydı? Böyle yaratı -er zaman anlıı.şılmıyarak, her za- sun hayatına hiç bir kadın küçük bir insanlar üstlerindeki kapalı elbi-

lışta degildı. Buna kat'iyetle hayır 
rnan garib bir insan telakki oluna- ~eınpati şeklinde olsun girmenuşti. selerle beraber, ıçlerindeki birçok diyebilırdi. o halde, bu fıkırler ka-
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& 1. KAnun : Çar,amba 

Adananın kurtuluş bayramı 

Vakitler Va11U Eza ol 

1 

1 

1 

ra. ~. sa. d. ' 
' 

Gün"' 7 24 2 30 
Ôğls 12 19 7 25 
lkin:Ji 14 42 9 47 1 

Akşaıa 16 55 1l J) 

Yatsı 18 33 l 38 

lmsalc 5 40 12 41· -
f ınd n ç n doktırinle ı~ ordu? Bu
na da ce\ ab veremezdi. 
Yalnız ınsanları niçın sevmedi i

r.ı kendı kendisine ızah edcbilıyor
d • 

In a 1 , medeni) et ilcrledıkçe, 

b rıbırlerine yaklaşacak ) erde uzak-
1 !ııvorl r. Hodbinlc iyorl r. Ego -
ıım veba gibi dünyayı sarı or. 

Ferdci ve cemi) etci egoizm.. oh .. 
ı t o bundan, bilt\assa bombalı me
denı •etten nefret ediyordu. Orta ça
ğın k mçılı medeniyeti, esiri doven, 
olduren kurunu vustayı daha insani 
20 ncı asır dünyasından daha üstün 
buluyordu. 

Insanlnrdan kaçıvordu. Bunun için 
de hak g rüyordu, kendısinde .. Ta
bu) ecıler insanları hayvanlar sınıfı
n ıdh edeıler. Bunda ha) vanlar 
l hın belkı bır i abet var gıbı gö
nınur amma, cin an• denen malı -
Ilık Ha} v n. isımli mahluku çok
t n gerıd bıraktı. 

Ar lanın tok olduğu zaman insana 
ılışmcdıgı hakıkattir. Fakat tok ol
dugu halde hemcinsine zararı dokun
m. an kaç ınsan \'e kaç cemiyet var· 
aır (Det•amı var) 
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Altmışından sonra aşkl Meşhur Yon a 

o M N 
Lehli prenses bir türlü Siffart sefir 

sevgisindenvazgeçemiyor ~!.~z~~~~!.!,.lindeilaimi Anna Neagle ve 
-- J müsteşar olarak bulunan Sir Robert B • • •• k v • k 

Mahkeme karan ile vesayet altına ~~:o~~~[;;~E~:~::::~;~;:! uyu ı torya 
alman ihtiyar prensesin hali kötü :~~i~~~:~:~~~~ü~:~:~·~~~~- Bu ıı·ım h·ıç şu·· phesı·z 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~lt~t dunya ı~erınde İngtltere huku-
P~is - Lehistanın zengin adam- genç dul ile Monte Karloda kışı ge- metinin reyine daima müracaat et- • • 

!arından ve eski asılzadelerinden çirirken Varşovadaki mahkemenin tiği bir adamdır. Kendisi gizli istih- Senenı·n şaheserıdır 
prens Radzyovil yaşlı bir adam ol- kararile vesayet vazifesine başlıyan barat teşkilatının da başında bulun- • • 
duğu vhalde genç bir kızı severek onu \Kalyoski de artık kendisini iş başın- maktadır. 
almaga kalkışmış, bunuıi üıerine da göstermiştir. Kalyoski evvela Sir Robert Van Sittart yakında bü-
prensin hısım akrabası ile arası a- prensin artık Monte Karlo'dan geri yük elçilikle başka bir yere gönde
çı lmıştır. Hısım ve akrabası mahke- ldönüp gelmesini söylemiştir. Bun - rlldiği takdirde yerine muavin Sir 
meye mürn~uat ederek ihtiyar pren- ldan sonra kendisine para filan gön- Cadoğan geçecektir. Van Sittart boş 
sin kendin<' m~11ik olmadığını iddia lderilrniyeceğini de ilave etmiştir. vakitlerinde kitab yazar, şiir yazar, 
etmişlerdi. Asıl mesele şundan çık- IKalyoski, prensin Lehistandaki piyesler tertib eder. Kendisinin İn
mıştır: Pre~~. altmış. yedi yaşların- !şatosundaki telefonları da kestirmiş- giUzce olduğu gibi Fransızca yazdı
dadır. Se\'dıgı kadın ıse genç ve gü- tir. Artık Montekarlo'dan prens şa- ğı piyesler de vardır. 

insanlardan sonra 
hayvanlar da akro

bat oluyor 
Atlantic City'de son senasyon o

larak bir canbaz beygir süvarisi ile 
beraber suya dalıyor. 

zel bir duldur. Bu kadın yahudidir. !tosundaki adamlarile de konuşamaz 
Tcr7j~ııne:erde manken olan bu ka- !olacaktır. Kalyoski telefon hesabla
dın bır gun prens Radzyovil tara - rını tetkik etmiş. prensin nişanlısı 
fından görühniiş. Ondan sonra ihti- Janen Şoştof'un çok uzak yerlerle 
yar adam gönlünü güzel yahudi du- konuşarak bir çok tel~fon masrafla
:una kaptırmıştır .. Kadının boşandı- rı ettiğini anlamıştır. Fakat prens 
gı k~cmilndan sekıı yaşlarında bir Radzyovil meselesi acaba bu kadar
de oglu vardır. Fakat ne olursa ol- la bitmiş olacak mı?. Prens mahke
su~ pn·~s bu. kn~ı~~ k~ndisıni ala- jmenin kararını tanımamaktadır. Le
cagını so~lemış, ıkısı nışanlanmış _ lhistandan Monte Karlo'ya gitmiş 0 _ Bu görülmemiş numara herkes ta-
lar~_ır. Nışanlılar şimdi Lehistanda lan ihtiyar adam şimdi orada sevdi- rafından çok alkışlanmıştır; tehli -
degıl. çoktanberi Monte Karlo'da iği genç kadınla beraber bulunmak· keli \'e ayni zamanda muhtaralı olan 
bı.•lunuyorlnr. Kadının adı madam tadır. • bu atlayış için yalnız süvarisi 1000 

J.ane Şoşnof'tur. Fakat ihtiyar pren- Öyle' görünüyor ki bu dedikodu dolar almıştır. Atın sahibine bu can
sın taze yahudi dulunu alacağım an- mevzuu daha bitecek gibi değildir. bazlık için 5000 dolar verilmiştir. 
lıyan hısım akrabası hemen hareke- 14lllltUUllUlllllllUIUUIUllUUllUtlltltUUtıU11UUllUtlflUtUlllllll1UltUIUttltllltlllllllllll111111111111HllUUIU'"llthlUIUUUMUIUtHttHn 
te geçmişler ve mahkemeye müra
c2atla prensin vesayet altına alınma
sını istemişlerqir. Mahkeme niha -
yetinde bu hususta bir karar ver -
~~ştir. Karara göre }lrens Radıyovil 
ıçın vasi tayin edilerek kendisi de 
servetinin idaresi de bu vasiye ha
\'ale edilecektir. 

Varşovada mahkcınenin verdiği 
bu karar Pariste öğrenilir öğrenil
mez Faris gazetecileri telefonla Mon
te Karlo'daki prensi bulmuşlar ve 
ona keyfiyeti söyliyerek ne düşün
düğünü sormuşlardır. 

Ihtiyar prens şu cevabı vermiştir: 
- Ben o mahkemenin karnrını za

t:~ temyiz ediyorum. Söylendiğine 
gore gerek prens ve gerek prensin 
servetini idare etmek üzere Varşo· 
va mahkemesinin tayin ettiği vasi 
eskiden Lehistanın Pariste bulun -
muş olan elçisi M. Kalyoski'dir. 
Prens Monte Karlo'dan Paristekile-

GOrUlmemiş 
Karı-kocalık 

Haydud kadınm Million'nun eline 
nasıl geçtiğini Jan Blank anlatıyor 

rc telefonla şunları söylemiştir: Bu senenin en güzel İngiıiz filmi 
- Ben mahkemenin kararını rea Büyük • ./iktoryadır. Filmde kraliçe 

ettiğim gibi daha başka ne denirse Viktorya rolünü Anna Neogle ve 
densın her ha~de sevdiğim kadından prens Consort rolünü de Mlon Uol-
ay~ılacak değilim. Vasi olarak tayin karovku oynamaktadırlar. 
edılcn adamı reddediyorum. Anna Neogle 28 sene evvel Lon-

Bundan sonra kadın da telefonla drada Frostgotede doğru. İlk evvela 
Paı istckilcrc şunları söylemiştir: ismi Mariporin Robertsandı. Annesi 

- Ben çoktan yahudilikten çık • İrlandalı babası da iyi bir İngiliz 
tım. Hiristiyan oldum. Beni vaftiz kaptanı idi. 
ederek hiristiyanlığa kabul etmiş o- İki kardeşile birlikte büyüdü. İlk 
lan zavallı papas ise bunun üzerine tahsilini St. Sebnoda yaptı. Mekteb-
geçinecck ekmek bulnmıyarak aç de müsamerelere ve kl'o heyetine 
kaldı. Sebebi de beni nicin hiristi- girerdi. Küçüklüğündenberi çok al-
yanlığa kabul etti diye ·Lehistanda kış topladı . 

gösterilen husumettir. Göri.ilüyor ki 1930 senesinde ilk defa •Bir dok-
bu husumet h:il5 beni takibetmekte- Vaydmonın ennesl sorguda tor söylemefü filminde oynadı. Da-
dir. 

~ ha sonra Nebert Wilcks'in yardımile 
A5ı~ olan ihtiyar prens tekrar şun- Vaydman çetesindekilerden öte- elde etmeğe teşebbüs ettim. Nihayet parlak bir yıldız oldu ve büyük Vik-

ları soylemiştir: kilere nisbetle az bahsedilen biri onunla beraber Malolebn'e gittik. torya fı"l . . b 1.. .. ld D" mının as ro unu a ı. 
- unyaya ilan ediniz. Yahudi vardır: Jan Blank Hanri Trikonun Temmuz nihayetine kadar orada kal- .. .. -ı: • 

kadını ç~k ~eviyorum. Ondan öyle karısını, Million'un metresi olan dık. Temmuzun 26 ıncı günü Kolet Buyuk Viktorya filmi Ingiltercnin 
her hangı bır mahkeme kararile ay- Kollet Triko'yu şiddetle seven Jan bana kendisini ailesi nczcline götür- değil belki bu sene Amerikanın bile 
rılacak değilim.> Blank cetenin faaliyeti etrafında memi söyledi. Bunun üzerine Ko- en san'atli filmlerinin üstünde bir 

Janet Şoştof vaktile Berlinde bu- çok malfımatı olan bir adam olmak let'i akrabasından olduğunu anladı- filmdir. Daha şimdiden Amerikada 

alınmıştır. Bu filmin rejisörü He -
bert filmi çok güzel idare etmiştil'. 
Bu film kraliçe Viktoryanın bütün 
hayatını değil bilhassa prens Hebert 
ile olan maceralarını cok ) akından 
göstermektedir. Fılmin en canlı l.ıs

mı zaten bur<ılardır. Evvela C<ekingen 
Hbcrt ile kraliçe arasında bir ask 
başlıyor. Sonra evlenip ) eni yapılan 
siirat katarı ile balayı seyahate cı
kıyorlar. Fakat çok gecmeden nrn
larmda taht ve hôkimiyct miıc: df>le
leri başlıyor. Film biıtün bu muca
deleleri çok güzel gösteri ·or. 

Bu filmde Anna NeogJc Vıktorva

yı çok güzel ynşatmıstır. 

Anton Walbrooh'un sevimli ka -
raktcri prens rolüne çok İ\ i uyımı5-
tur. 

Bu :film bütün İngilterevi hc\'C'can 
içinde bırakmış ve hnlku kendini çok 

, sevdirmiştir. İki hafta evvel ingi}
terede gösterilmeğe başlanan bu fılm 

!şöhreti duyuldu. Bu film kraliçe Vik-ıumanz ki memleketimize de yakın
toryanın hakiki hayat safhalarından da gelir. 

• • • • • lunmuş büyük mağazalarda çalış - itibarile onlara yataklık etmekle ğım bir adama götürdüm. Fakat bu 
~ıştır. Prens Radzyovil kadına 60 maznun olarak mevkuf bulunuyor. adam hakikatte onun nesi idi bilmi
bın İngiliz lirası tutan mühim bir Jan Blank çetenin diğer adamlarile yordum. Belki de kocası idi!. • 
ser~et ayırdığı gibi onun oğlunu da yüzleştirildi. Fakat bundan bekle- Devrisi gün Kolet ile yeniden gö-
evlad ed' · r 

Hangisini Conrad Veidt 
ınmış ır. nen netice çıkmamıştır. Ondan son- rüşecektik. Fakat tayin ettiğimiz ye-

Prens Radzyovil gençliğinde Al - ra istintak hakimi bu ma7.11unu yal- re gittiğimiz zaman orada Kolet'i de
n:a~ o~du.sunda bulunmuş ve kendi- nız olarak uzun uzadıya sorguya çek- ğil MiUon'u buldum!. Bana dedi ki Tercih etmelidir? Fransada 
~ının In~ıl~erc~c de geçenlerde bir miştir. Jan Blank ötedenberi soru- - Kolet artık benimdir. Dostum 
aavası goru1muştür Pr · · d d ı . · ensın yanın- lan suallere şaşırmadan katıyetle ce- Jan, gel artık o ka ın an vaz geç ... 
~a Marı Angenson ismind_c bir İngi- veb veriyordu. Bu sefer de öyle ol- Hem de bunun için biribirimizle kav
hz kızı vardı. Bu kızın Ingiltcredc muştur. Jan Blank şunları söylemiş- ga edecek değiliz. Söyle, bana darıl
bir gün bir otelde ölüsü bulunmuş, tir: dm mı?. Darılmadığmı isbat etmek 
derhal yapılan tahkikat üzerine I..eh- _ Moyısın 15 inC'i günü Fransız _ istemez misin? .. O halde bana biraz 

1i prensin bu İngiliz kızını yanına a- Alman hududuna gittim. Vaydman ödünç para ver! .. 
~arak bir müddet sonra parasız, yar- geliyordu. Onu karşıladık. Çünkü Ben para vermedim. Gidip köşkte 
aunsız bir halde bıraktığı iddia edil- ben Almanyacla Frankfort hapisha· eğlenecek olan bu kadına ve erkeğe 
miştir. Kız kendisine para bulabil- nesinde iken Vaydman tarafından sarfetmek için para \'ermeğe razı o
rnek i,..in -·· h k · ·ı·k .. d" 0 l d Ben de artık Vavdman Q ~ :ı; •uUCe\• eratını satmış ol- ÇO ıyı 1 gor um. llUll iyiliğine amıyor um. J -

bug~ d~ söyleniyordu. Halbuki prenslkarşı Len ele ona Frnnsada hizmet ın köşküne gitmedim. Sonra öğren-

k
u ıddıalara cevab vererek İngiliz etmek istiyordum. Ben Sen Klo'ya dim ki Kolet kocasına bir mektub 
ızına hi b' . ç ır zaman evlenmek va- gittiğim zaman onu da alıyordum. yazmış ve ondan aşıkı Million'a yar-

dınde bulunmadığını kendı'sı'nı· para- dım ntmesini istemiştir. o da onla-Sonra 12 haziranda Vaydman ile " 
sız terketmek değil, para vererek Million da orada oturmağa başladı- ra 400 frank yollamıştır!. Bir kaç gün 
~anında~ ~yırdığı söylemiştir. İı;gi- lar. 18 temmuzda ailem beni Pariste bunların ne olduklarına dair bir ha
lız kızı ihtıyar prensin yanında üc- alıkoymustu. Ben de Koleti Vayd - ıber alamadım. Sonradan ağustos ba-

. \ 
r:tıe dadılı~. ediyormuş. Kızın Leh- man ile iıımion'u muhafaza bırak - ışında bana bir mektub yolladılar. 'A 
1ı prensten uç senelik üc t 1 ~ . . . F b t fl 'd ~ . . . . re a acagı tını. Sonra gıtlım. Kolct'ı aradım. ransanın cenu ara arına gı e- _ _........._.__..-..:...~ ~ 
oldugu da ıddıa edılıvordu ıı lb k' K 1 t l k .11• , t ceklerini söylüvorlardı. Yol parası-. · 1 a u ı o e ar ı mı ıon un me - , 
. Fakat bu mesele artık: .bzın ölümii. resi olmuştu! Halbuki ben bu kadını nı da ~.1illion\ın büyük babası, büyük) Meşhur sinema artistlerınaen Jo-
ıle kapanmış kalmıştır. Ihtiyar prens çok seviyordum. Onun için tekrar (Devamı 6 n cı sayrada) hn Boles çevireceği bir film için ka-

Sessiz film zamanında çok şöhret 
kazanmış olan meşhur Alman artis
ti Conrad Weidt'un bir ara sesi se

dası kesilmişti. Bir çok artistler gibi 
onun da Mikrofonda muvaffak ol -
madığını söylediler; bazıları Conard 

Wcidt'in yahudi olduğu için artık 

Almanyada film çeviremiyeceğin -
den bahsettiler durdular. 

Fakat aslında Conard Weidt iki 
sene kadar istirahat ettikten sonra 

İngilterede bir kaç film çevirmiştir. 
İngilterede çevirmesinin esbabı an- jnc eski şöhretini kazandığı söylen -
Jaşılmamakla beraber bu adamın yi- rncktedir. 

dın ırı ı nı Kt ndisi seçecektir. Bu hafta ıçinde Parisc gelen Co -
Bu mun<1scbetlc bır çok arti:.tleri nard 'Vcidt Fransada bir !ılm Çe\•i

reddetmış \C fakat sonunda iki ka- recek ve fılmin ismi de cAsya üze
dına takılıp kalmıştır. Bunlardan rinde kasırga• dır. 
hangisini tercıh edeceğini kendisi de Güzel olmamakla beraber kadın
şaşırmış ve bir türli.i karar vf'reme- lar tarafından çok beğenilen Conard 
miştir. Bu ıki k .. dınclan birisi Fran- Weidt Fransada çok rağbet görmüş 

(Derıt.lflt 6 •ıı;r si.lJ/<ı l ı) \'<'her taraftan davet edilmiştir. 
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i - 60- ~ anası verecekmiş Million bana yaz- bcb sorulduğu zaman Amerika cum-
dığı rnektubda şunu da ilave ediyor- hurreisi bugünkü milletler arası va- - ~ -·-fEskf b ir ekşamcın ın defterın cıen ı 
du: cDostumuz Ojen Vaydrnan'ı u- ziyetinin bunu icabettirdiğini söy- (4 üucd ıogfaJ.'Jn cfeoaml liyle yaşıyorum. 

Yazan : Osm an Cemal Kayath nutma, Bizim için Bizim için Frank- !emiştir. dan geri döndük. ve şehire geldik. Ertesi günü canlanan nntıraıa 
- - fortta çok cşık> davranmıştı. Bugün Deniz kuvvetleri itibarile Ameri- Ayrılmak ne acı bir hakikatti. Boy- arasında vazifeme gıttım. Mas 

Abdı. B cebı·n -'e .. .. .. l~u zavalhnm bir parası bile yoktur. kalılar 1ngilizlerden sonra gelmek- nu bükük .. gözü yaşlı. titriyerck e- oturduğum zaman evraklarımın 
e Y 1 U~ UÇ gumUŞ Ümid ederim ki ona yardım etmek tedir. Onlardan sonra da Japonya lini uzattı. Sıktım ve ayrıldı.. ayni· rasmda açılmnmış bır zarf gözü •J • · •b • •• l• b • •Iıitfunda bulunasın.> Benden bu üçüncü oluyor. Maamafih gene ge- dk ilişti. Üzerinde Bay Melih yazıv 

meCl lge gz l Onem f fr PQTQ tarzda çok para isteniyordu. Onun çen gün cSon Telgraf> ın bu sütun- ıBir sevgili süzüldü, bir duman gi- du. Yırttım. Fakat keşke yırtmas 

b l için ben de Vaydman'ın yanına git- larmda ya~~ldığı. gibi Japon donan- bi uçtu gitti.. dım. Re§ke onu da bir k'iğıd 5" 

U Unduğuna Se'Viniyordu mekten daima kendimi geri çektim. ması tedafuı vazıyette kaldıkça Ame· Bu seker bavramı olduğu için mek- rak sobaya atsaydım Bu nasıl 
____ Aradan zaman geçti. 18 teşriniev- rik~ d?nan_ması için J:ponlara gale- teb ü~ gün tatildi ben de nasıl olsa mektubdu?. Umdugumdan bamb 

- Alla ısmaı ladık! al.p eve götüreceğinden, hatta onu vel günü birdenbire telefon çaldı. be ıhtımalı y~ktur'. ~gc~ Japon do- vazifeme gitmezdim. Rahat rahat !kaydı. Biz nasıl aynldık. O nasıl 1 
Deyip oradan sıvıştı. nikahla alacak olursa kadının ban- Kolet beni çağırıyordu. Million ile nanm~sı Bahrımuhıtıkebıre açılır ~da R:ezecektik. Helecan ve sevinç için- mektub gönderdi?. Hayır! .. Bu o 
TURHAN YİNE BEYOGLUNDA kııdaki parasından kendisine tam beraberim. Onun babasının evinde- Amerikan donanmasını karşıla?1aga de ne yapacağımı bilmiyordum. o ge- değildir .. Bu fıkrı muhterem düş 
Turhan artık akşamcılıkta olduk

ca pişmiş, olgunlaşmış, dolgunlaş -
n.ış, birhayli tecrübe sahibi olmuş; 
bu alemlerde kendisine b irhayli de 
yeni yeni ahbablar pcydalamıştı. 
Yağmurlu bir akşam, tam kalem

den çıkacakları sırada kalem arka
daşı Abdi Bey, Turhana : 

- Bu akşam, dedi, ben mangır tu
tuyorum. Filin kalemin odacısını, 

tam üç mecidiye ka!esledim; haydi 
gel seni Beyoğluna götüreyim, orada 
bu gece seni, benim (Adela) ile ta
tıştırayım ! Ah Turhancığım, şu be
nim canım Adelayı bir görsen bani 
bu gencliğin ile ona sen de bayılır-
sın! .. 

Turhan, önce bu teklife tiraz etti; 
f kat sonradan yumuşadı : 

- Haydi, dedi, öyle olsun baka -
lım, şu senin medh<>de ede bitircme
dığın (Madam Adela) yı da bir göre-
hm!.. 

önce İstanbul Balıkpazarında ü
çer dörder duble ile kafaları biraz 
fayrapladıktan sonra tünelle Tcpc
başına çıktılar. Oradaki meşhur bi
rahanelerden birine kuruldular. Bu-

yüz tane sarı altın drahoma uçlana- yim, mutlaka gel diyordu. İlancı kalkarsa o zaman galebe Amerıkalı- ce sabaha kadar uyuyamadım, kar- nemczdi Bir satır hala hatırımd 
cağından bahsediyordu. Tabii, Tur- Leblond'un öldürüldiğü günün ak- larda kalacaktır. volamda titredim durdum. çıkmıyor. Beynimde ıliıhi bir mı 
han bunların hepsini martaval diye şamı. ;,\fillon'un akrabasından bir a- Fakat Japonların da kendilerini v Kiınbilir ne kadar adını sayıkla- gibi akisler yapıyor. 
dinliyor, içinden acaba bu fettan, vukata danışılmasını söyledimb .

1
Fat- böyle tehlikelere atacaklarını kimse dım. -Git! .. Alçak ruhlu çocuk. Her 

düzenbaz karı kim ola ve nasıl şey- kat Kolet ile Millıon bunu ka u e • iddia edememektedir. İkinci gı.inü biraz daha helecanlı lüşüııün altından bir canavar 
c!ir? diye düşünüyor, meraktan kur- memişlerdir. Ondan sonra ben de: Amerika donanmasının bu sene- geçti. Fakat son yani üçüncü günü. kan çocuk git! .. 
tı1lmak için şimdi Abdi Beyden zi. - Öyle ise, dedim, .Million'un bü- den itibaren gireceği yeni bir faali- adeta öldürücüydü. Sevmenin ikin· Hayır .. hayır.. Bunu Muhtere 
yade onun bir an önce yanlarına gel- yük anası var, büyük babası var, on- yet ve inşaat devresi olacağı anlaşı- ci bır acısını daha çekiyorum. Düşü- y3zamazdı onun ince ruhu bunl 
mesini bekliyordu. Nihayet gele gele ların yanına gidiniz. Uzaklaşınız. O- lıyor. Reisicumhur bu in~aatın mil- jnuyorum düşünüyorum da aklım ha- düşünemezdi. . . 
niızeninimiz geldi. İki arkadaşın ü- rada bir şeye karar verirsiniz. Onlar Jetler arası vaziyetin icabı olduğu- lla almıvor. Fakat ikinci mektub aynı tahkı 
çüncü kadehleri henüz bitmişti ki, da bunu muvafık görerek Kambe'dc nu yoksa deniz kU\·vellerinin ton o sabah gene yağmur çiseliyor.. lerle dolu. Elbette ben de insandı 
koyu lacivert elbise giyinmiş güzel- bulunan büyük ana ve babaya gitti- mikdarı itibarile İngiltereye müsavi ı üıgarsız bir ha\•a. Ben deve tüyü Benim de kalbim, benim de vıcda 
ce bir kadın kapıdan girer girmez, ler. Lfü:in onları yerlerinde bulama- olmak nrzusundan ileri gelmediğini renkli paltomun yakasını kulakları- mm vardı. Fakat bunlara rağmen 
Abdi Bey, Turhanı dürtti.i : mışlardır. Seyahate çıkmışlar. Bu- söylemiştir. ma kadar haldırmış yolda onu bekli- ne onu deli gibi sevi} ordum ve ölQ 

- İşte geldi! nun üzerine Million ile Kolet bana İngiltere var kuvvetile siHihlnn - yordum. Bulutlarla konuşuyorum. ceye kadar da sevecektim. Fakat 
Turhan, kadını daha uzaktan gö- çok rica ettiler. Ne yapacaklarını maktadır. Ağaçlara sualler soruyorum Adeta yazık ki onunla beraber yaşayamı 

şaşırmış bir halde bulunuyorlardı. Fransız donanması da icabında İn- bir deli olmustum. vacagwım ve ben de istemiyerek v rur görmez tanır gibi oldu. Hele ya- b d · J 

Kendilerini Fransanı ncenu una, gi1iz donanmasile teşriki mesai e e- Uzaktan bir güneş gibi parladı, b!r dığım satırlarla: kma gelince tamamile tanıdı. Bu, il 
bundan bir müddet önce kendisini Nattoa'ya götürmemi rica etf er. ccktir. alev gıbi yandı. Geliyordu Beni çıl- - Behey! .. Kızların kız.Iık vasfı1 
buradan l:ız kardeşime bakmıya gi- Çünkü zabıtanın araştırm~sı~dan ~u Amerikalılar yeniden i~şaa~a hız dırtan mabut geliyordu. Bu sevgi- tanımıyan alnı kara ) azılı, çerkes 
delim! diye kandırıp Tarlabaşma, suretle kurtulacaklarını u~ıd edı- vere:ek .. bun.dan sonra. gecik'?1ı!ecek- hmlc ağaçlar ar~sına ~irdık. Saat- zı.. çerkez kadını, dedim. Faknt ell 
randevu evine götüren İzmaro idi. yorlardı. Onların ısrar ve rıcaların~ 1ernı gosterıyorlar. Dığerlerının de lcr geçti \'e ak~amın nasıl olduğunu rim bunu istemiverek vazdı. Ev 
Kadın da derhal onu tanıdı. Fakat, dayanamadım. Bu suretle kendimı boş durdukları yoktur. bilemedik. Geçirdiğimiz iki gtinden istemiye istemiye ... Ve bağıra ba ~ 

Turhanın, Abdi Beye çaktırmadan de onlarla cürü markadaşı yapmış Netice?. Alabildiğine silahlanmak. daha üzücü dakıkalnr ve daha hele- ra yazdım. onunki de bir hayal 

1 · ı ·ı olduğumu anlıyordum. canlı "ıılar geçirdık. Bu akşam onu sevmiue bilirdi. Ah .. kec:kc ellerir yaptığı kaş, göz ve c ışaret erı e o- KONFERANS " J ' 

nu tanımamazlıktan geldi. Bu hal, Aradan üç hafta geçti Million'un lk . d evine kadar goturecektim. Ve belki o anda kalem tutmasa,·dı · Dimağıt: 
lzmaroyu fena halde sıktı. Çunkü babası bana müracaat ederek kendi- Eminönü Ha e\~ın e~ =. . de bir daha göremivecektım. Emi - bir an için dursaydı. F, kot benim 

sini Vaydman'ın şatosuna götürmek- Bu sene için tertıb cttıgımız \Halk · k. h · · kt bl bir gururum vardı. Daha kimscs Turhan, onun foyasını meydana vu- .. d (H k' nım ı er gun gene me u arımız, 
resı, hani Turbanın bir gece tek ba- racak olursa alık Abdi Beyi artık, liğimi rica etti. Ben de otomobil<: konferansları) scrısın e~ . 7 _ım ve ı' helecanlı satırlarla dolup boşalacak- çiğnetmediğim bu gururu ona da ç 
Şına orada otururken İzmaro adlı d koydum, götürdüm. Dört aydanberı halk) mevzulu. olan bırıncısı Dr. tı Akşam olmı .. ·a bulutlar kararmı- netmezdim. Bütün bunlara rağme 

pek kaz gibi yolamıyacağını üşü - o ş f tt t f d 6/1/938 J ' 
bl·r k--dınla tan1c:tı ı ıoe kadının kcn- ilk defa olarak Vaydman'ı görüyo- sman era e ın ara ın an b . d B' k lk 1 h . 1 ı 1 · g b' edvoru .. -..: niiyordu. Abdi; sevgili, nazik, kibar, E . 1 \•n asıa ı. ız o o a se rın yo urı- çı gın, ve serserı ı 1 J 

d•sini bir bahane ile kandırıp biı' tok sözlü, doğru sözlü ve yakında rum. Biribirimizin ellerini sıktık. Bu perşembe günü. saat (17,30) da \•ı- da çiseliyen yagmurun altında ağır Unutmak istiyorum Her se)de .. 
randevu evine götürduğü yerdi. nikahlısı olacak olnn dostunu arka- g8rlişmem1z çok samimi oldu. mizin Cağaloğlundaki merkez salo- ağır ilerliyorduk. A açlar bir yıldı· yerde onu güri.ıyorum. Bir barda 

Abd: Bey, bu gece cebinde üç gü- kd ı Burada istintak hakimi Jan Blank- nunda v_erilecektir. rım gı"b"ı Ç"buk '1Cçivor, saatler bil' su bir damla vaş, ve bir yaprakta .. 
daşma la im etti : kt H den " b J 

ıniış mecidiye gibi önı::mli bir para a şunu sormuştur: Davetıye yo • ur. er arzu e sanıve gıbi iler1ıyordu. le, fakat unutmıya çalı acag.~ım_ . . 
- Madam Adelfı, bizim müstakbel 1 b'l' 

o1duğu halde dostu Adela ile bulu- - Bir çok cinayetlerle kirlenmiş ge e 1 ır. Ev uzaktan göründü. Gene o: lmid. hicran içinde olmı,·e layık bı 
can yoldaşı ve halihazırda ruhumun '""'""'""'"""''""""""'"'"""""""""'"'""'"~"""'"'"" şacağmdan dolayı pek sevinçliydi .. 1 olduğunu bildiğiniz halde onun eli- işte bizim manastır. dedi. insan gibi öleceğim. Elbette bir gü 

V'1 bu sevinçle boyuna Turbanı traş e.r.ısı ··· ni nasıl oluyor da bu kadar samimi Şehzadebaşı ve derin derin içini çekti kıısları- unuturum. Fakat hayıı· unutamam 
c>diyor; ona, Adelanın güzelliğinden, Sonra Turham ona takdim etti: surette sıkıyordunuz? TURP. N na manidar şekiller \'erdi. Gözlerini !Ölmeden onu unutruna1ı1. Hasta ol 

kl d k .b 1 - d t k ·· - Genç kalem arkadaşımız Tur • 1 k Aw d nczi ıgin en, ı ar ıgın an, o goz- _Başka türlü ne yapabilirdim?. TiYATROSU gözlerime dikti. madan çok kor uyorum. gzım a 
li.Jlüğündı:n, doğruluğundan, kendi- han Bey! Vaydman eğer beni kendisine karşı -Sc\• bcnı Melih, dedi. her zaman knn gelıyor. Şimdı Baı 
rile dost olalıberi başka hiç kimsecik Kadınla Turhan el sıkışırlarken, düşman öilmiş olsaydı beni ya~t- Bu gece sııat Ellerini avuçlarımın içine verdi. 'tından da 2 ny içın uzakla tım. İst.ı 
ile görü :ncdiğinden, hatta yakınd:ı manalı manalı gülüşüyorlardı. mazdı. Ben 0 gün gidip te onun otur- 20•30 da Ben onları bir mengene gibi sıkış- bulda. Kandillide oturuyorum. Bu 

· · d B" 1 k T h boş bulundu Snn'atkar Naşid ve arkadaşları · belki de karısının iızenne onu a, ır ara ı ur an • dug"u .ı..öşkten İ"eri nircrken her ta- tırdım, ezdim. Derin derin göğüsler lreda da kırmızı evimin pencercsın 
(D ) fi '" G YAVRUNUN GECESİ ıkinci bir can yolda ı olarak nikahla cvamı var ı·arum korku kapl:ımış bulunuyordu. geçiriyor ... Başı dönmüş gibi ken- den korular dal::ı~ k d ·rın deri 

uıı-unıu_" ... m'"''"'"'""'""'"'_ ... .,.,.......-ıım_ ..... ,.._"'"""'"-•""ıı""""""'""""m"ıı"ıı""'""' Fakat korkudan titremekle beraber. Ses Kraliçesi Hamiyet konseri dini kollarıma bırakı •or .. Ben kum- düşünüyorum. Doktorlara da kızı 

k E k k K 
(KAYNANAM) vodvil 3 perde d .. 

F d • gayret ederek bütün neşe ve şeta- ral saçlarını okşuyor ve parmakla- yorum. Onlar da uşunceme mua r ansa a 1 r e ., ız retimi toplıyarak bu katile karşı se- • rımla ezmemeye, incetmemeye ça- rız. Düşündüğümü, daldıgınu hiç is 
vimli \'e nazik olmağa çalıştım.> ;~ın; TEPEBAŞINDA ŞEHiR lışıyordum. Öyle bir an oldu ki boy- temiyorlar. İşte bu satırlnrı yngmu 

• - - --- Jan Blank'ın bu ifadesinde yalan H TIY ATROSU numa sarıldı, hırçın bir kadın gibi l ıu bir ha\ nda korulugun bir kenar 
( 4 iincil rey/adan J eovaml ve bu sahada şöhret kazanmıştır. Er· olmadığına kanaat getirilmiştir. Çün- 1\" ~~ Dram ve Piyes kısmı saçlarımı dağıtarak dudaklarımdan da onu hatırlıyarak yazıyorum. Ne 

yolet'in yanında bir baron, bir de kek sporlarında erkedkledre ıeb~~be: kü şimdiye kadar söyledikleri hep ~ 11
1~u~\~ Bugece saat 20.30 da optu. Gene yağmur olanca hızıyla ideli şeymişim. Beni unutanı hatırı 

baronun karısı vardır. Kam baron- eder, kadın sp?rların a a ırmcı biribirine uygundur.; Erkek ve h ayaletlerl yagıyordu. Karanlık iyice çökmüş- mak gülünç şey amma neyse ... 
dan para istemiş, bunun üzerine a- gelirdi. Umumı harb esnasında da ............................... ..... .... ....... ...... ... Piyes 4 perde 16 tablo tü. Yollardan geçen k.k tük insan Muhterem! .. Istıroblo, ümidle, \' 

raya Viyolet girmi tir. Biraz sonra otomobil hizmetlerinde iş görerek Dikkat etmeliyiz Yazan: H. Lenor mand şemsiyesinin içine gömülmüş, ancak göz yaşları arasındrı gene seni he4 

Kam para istemekten vazgeçmiş i- takdir edilmiştir. Terceme eden: 1. Galib Arcan çamurlara batmamak için zıplıya gün anmak arzusuyla bu satırlan 
se de Viyo1et yalnız kaldığı zaman, Fakat Viyolet'in damarlarında A- ( 4 üncil so!ılfeden dtuaml Pazar i Ünü i Ündüz saat 15,30da zıplıya ilerliyordu. Biz ihtiyar bir hatıra defterimin en iyi yazısıyla ya 
o zaman .ikisi arasında kavga taze- merikalı kanı olduğu bir iki gün e\•· tireceği bahsi bir müddet sürer. İna- • çınar dalının altında yalnız kalmış- zıvorum Elbette bunları benden 
lenmiştir. Bu sırada silah patlamış, vcl yazılmıştı. Viyolct erkek gibi gi- nılsın, inanılmasın, istikbal denilen ;~~ffi~ Eski Fransız tiyatrosunda tık. Gece oldu. Karnıılık iyice çök- b~ka ki

0

mse okumıyacak .. Şimdi be 
Fam başından yaralanmış ve kalbi- yinmek ve erkek gibi görünmek i- şey bizi daima meraklandırmaktan 1 ı ll ŞEHiR 11YATROSU tiı ve biz yavaş yavaş ilerledik .. Ya- ıstırab ve hasret içinde kıvranırken 
nin yakınından geçmek üzere iki çin cesaret ve cüret istiyen hiç bir geri kalm1yacaktır. \'ı' 1 lfı]' OPERET KISMI ğan yağmur .. ayak sesleı;i .. hıçkırık- aşkın ıstırabını bir zehır ~ibi he:gün 
kurşun daha isabet etmiştir. Fam şeyden geri kalmadığı gibi daha ileri Madam Foninen dünkü posta ile ,~\\ı.mın\I\\~ Bu gece saat 20. 30 da lar ıçindc ayrıldık. Ben de göz yaş- kadeh, kadeh içiyorum .. Öy1e bır an 
ölmüştür. Viyolet mi öldürdü?. Bu- giderek vücudunun kendisince fazla bazı mühim Avrupa mecmualarında Satıhk KJrahk )arımı saklıyamadım. Ne çare 'ki iki gelecek ki.. son kadehin son yudu-
rada iki türlü iddia vardır ve mese- gördüğü bir takım yerlerini kestirt- 1938 yılının neler gelireceğine dair Komedi 3 perde damla yaş yanaklarımın iizerindcn mu boğazımda kalarak öleceğim. M 
lenin esrarengiz tarafı haltı kalkma- ~iştir. Çünk? ~üc~dun ba~ı. y~rle- ıleri sürülmüş bazı kehanetler var- Yıızan: Andre Birabeau karanlıklara gömüldü gitti. Ayrıl- ğer aşk ne öldürücü şeymiş. ~uhte-
mışlır. Kam yere yatırılmış, fakat rınde fazla buyukluk, faz.la ırılik ol- dır. Bunların hülfısası şudur: Terceme edt!n: M. Fe ridun dık ... Onu da her sey gibi karanlık- rem ne öldi.irücü. Ben gene goz ya~-
sonra sarhoşluktan ayılarak tekrar dukca sporda çevik ve ustalıkla ha- _ 938 de Avrupada harb olacak Pazar a-ünü gündüz saat 15,30 da lar kapladı. Ve üç gün unutulmıyan larıma dönüyonım.. Bunlarla baş-
kalkurak kız.ın üzerine hücum et - reketinc bunlerın mani olduğunu an- d ~- 1d. A ·k ı b. A ı ., bı' e bır mazi oldu. Ben büyük bir baş başa kalıp dertleşıneğe düşünüyo -
mi:itir. Bunun üzerine Viyolet eline lamış :.e vücudu~u. yonturma ta .a ne uzak. kalacaktır. Yalnız mümkün- ÇOCUIC TlYA TROSU donmesi içinde zorla e\·e geldim. D:ı- rum. Allnha ısmar a ı .ı.vıuhtcrem, 

k d 

1 

egı ır men a c a ır sya 1 .. r - 1 d k u 

tab:ıncasmı geçirmi ve ateş etmiş- tereddud ctmemıştır. Yaradılışı ı- ·· k' A ıı ti · d b" · Cumar tesi, Çarşamba 14 le ima onu düşünü\·orum. Onun haya- Allaha ısmarladık. 
tibarHe bu kadar aykırı görünen bu dur 1 vr~pa ıı:1 e crın en_ ırı 

tir. . b"" 1 f k ı·a ı·kı . Asvada malık oldugu yerlerde şıddet- LAFONTEN BABA 
F k t b k ah'd 1 k kızın ışte oy e ev ·a a e ı crı na- • . . b 1 , y E' R ·1 • a a aronun arısı ş ı o ara . k . lb t kt d" T hk li bir mücadeleye gırışmış u unsun.. aza:ı: uem eşı 

dinlendiği zaman demi~tir ki: zarı dık atı ce e mğe e ı\1 ab ~- rakat diğer taraftan müneccim Pri- Müzik: Cemal Reşit 
- Kam boks nctıcesinde yedi.ği katın nereye varaca ı mera a e • vat'la Japonva ile Sovyet Rusyanın 

yumruğun tesirnc yere yatmış bu- 1cnmektedir. birıbirıerile vmuharcbeye tutuşacak- Ertuğrul 
lunuyordu. Uyandıgı halde Vıyolet .... H ... ı:ı:ıııuuı::ıııııı:::ııuır::ı::m:u::ıııııı:ı:ırııııımı~ııhu:ı1111 larını söylemektedir. Sad i Tek 
silah çekiyordu. Fakat bunun böyle ang ISJDl tefCJ 1938 senesinde bir çok kanunl~r, 
olduğunu gc.ırcn yoktur. Viyolct ni-

1
. d• içtimai isliıhat yapılacaktır. Sencnın TlY A TR OSU 

çin silah çekiyor?. Sarhoş adamı yum etme } lr ilk ayları çok hareketli olacaktır. .. k'"d (H l ) . 
ı t.kla yere serdikten sonra onu öl- Fakat harb olacak değildır. Bazı mil- Bu gece: Us u ar a e sınema-
dürmek için mi? Fakat bunu tama- (5 inci sagfrıdan cl~v!ım) b sında : (CEZA KANUNU) ''Od\•il 3 

ces Drake ve ötekisi de Luli Deste- !etlerin meşhur adamları u sene 
mile görrn de yoktur. Yalnız ne ka- dünyadan ayrılacaklardır. :..p_e_rd_e_. ____________ _ 

dar erkek sporlarile meşgul olursa di~caba bu iki kadın artistten han- 1938 senesi halkın eğlenceye düş- Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
olsun, ne kadar erkek rolü yapmak ? z 1 k 1 kt d d a ı hakimliğinden: gisini tercih edecek dersiniz. ava - ı ·ün o ması no asın an .. a şay ~ 
isterse istesin Viyolct de nihayet b ir 1ı John Boles'ün yüzünden de bu ka- dikkat bir hususiyet gosterccektır. Davacı İstanbul posta ve telgraf 
kadın oldugu~ nu göstermiştir. Çünkü 1 d umum mu··au··r1u··g-ü avukatı Burha 

rarsızlık belli. j İfratlardan, taşkın hareket er en çe- • 
kendi ifadesinde diyor ki: Amerika muhitinde de büyük bir lkinmeli, akıllı hareket ctmeğe çalış- m•ddin Tahsin tarafından Üsküdar-

- Be~. gör~lmüş sebebleri gev- dedikoduyu mucib olan bu hadıse malı, arzularımızı zaptetmeği unut- da Selamsızda yeni bülbül sokak No. 
.ı:;etmek ı~ı~ mı,. yoksa~ komşulara ~u- nin sonunu herkes merakla bekle - 1 mamalı ... 1938 senesinin bize tavsi- 8 henede mukim Beykoz eski mü -
~ urmak ıçın mı oldugunu kendım mektedir. ye ettiği ihtiyat ve tedbir bunlardır. vezzii Bahaeddin aleyhine 935/491 
de bilmiyorum. numaralı dosya ile açılan 20 lira 38 

Muhakkak olan bir şey var o da lkuruş alacak davasının yapılmakta 
Vıyolet'in tnbancasındaki kur - olan muhl\kemesinde miiddeiaJeyhin 
ş<mları boşaltıncıya kadar hava- lıkamctgahının meçhul bulunmasına 
ya bir çok el silah atmış olduğunu binaen ilanen tebliğat icrasına Ye 
Viyolet lehinde şahıdlik edenler o- !mahkemenin 18/1/938 tarihınP mü-
nun meşru müdafaa halinde bulun- sadif salı günü saat 14 de tahkine 
duğunu söylemişlerdir. Çünkü sar- mahkemece karar verilmiş olduğun-
hoş Kam ikide bir gelerek kavga çı- dan yevm ve vakti mezkurda biz7.at 
karmaktadır. Kam barondandan pa- romatizma ve bUtUn a ğrlla· veya bilvckôle mahkemeye gelin - 1 
ra alır, belli başlı bir işi gücü olbı· keser. icabında gUnde 3 kate mediği takdirde gıyaben mahkeme-
yan bir gençtir. ahnabllir. ye de\·am ve karar verileceği iliınen 

Viyolet eskidenbcrj sporla meşgul tebliğ olunur. t • • .. -· .·.. •• ' 

Keşif bedeli 1043 lira 20 kuruş olan viIAyet aygır deposunu~ ikmal 
inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif e\•rakile şarlnamesı Leva
zım Müderlüğünde görülebilir. istekliler 26'90 N. 1ı kıı~unda y~zılı 
vesikadnn başke Nnfıa Müdürlüğünden alacakları fen ehlı~·et vesıka· 
sile 78 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz v~yn mektubıle beraber 
6· 1· 938 Perşembe günü saa t 14 de Daimt Encumende bulunmalıdır. 
lar. (1) (85\0) • 
Keşif bedeli 729 lira 10 kuruş ~ı:n Fatihte c~naze otomobil gara• 

jında yaptırılacak tamirat ve tadilat açık eksıltmeye konulmuştu~, 
Keşif evrakile cartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lste~lı
ler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 54 li ra 68 kuruşluk ılk 
temirıat m:ık buz ve}•a mektubilc beraber 13· 1-938 perşmbe günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8663) 

1f 
Keşif bedeli 534 lira 75 kuruş olan Çubuklu gaz dep~la.rında 4 

tnne tanğın boyanması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıt evra
kile şartnamesi L~vazıın Müdürlüğünde görülebilir.lsteklil~r 2490 N. lı 
k nunda ;•azılı vesika \'C 40 lira 11 kuruşluk ilk tcmınat mak~uz 
veya mektubile beraber 13-1-938 Perşembe gügü snat 14 be Dl\ımi 
E'lcüme•ıde bulunmalıdırlar. ..l(Biii.ima(ili8~6m72il)-••••••••••: 

ED L~I 
Nevral ji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş ı 

ve Diş Ağrıl arı 

~-------



No. & 
Y ~zan : Rahmi yalız 

Terceme ve iktibası mahfuzdur 

Vesfkale rı v eren : 

Donanma Batkltlbl Ihsan 
V e .. Hamfd lye nfn seyir defter i 

., - 5 ON TEL G R 1\ •- &lkınclkanun 938 

~ . . 
~ . .,. ~. } . 

MERKEZİ. ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI Yunan hükUmeti teliş içinde: 
Hamidige kaptanı düşünüyordu: Şira'da 1 -
yaptığını Adrgatik'le giıpamaz mıydı? 

Her ay faizleri ödenen : 

Hamidiyenin kahraman subay ve erleri Üzerine 
KUPONLU VADELi MEVDUAT atılacak 

._ 
YUNAN AMİRALINA EMİR 

VERİLİYOR 
Beyannamenin çık::ınlmasından az 

sonra da Venizelos tarafından Avc· 
rofun, Hamidiyeyi Akdenizde arayıp 
bulması için Mondrosta bulunan diiş· 
man donanma kumandanı Amiral 
Ko~doryotis'e şu emir telgrafı gön
derıldi: 

düşman arıyorlardı • • 
gemısı 

ŞU B ELER: 

cAverofu, Akdeni.::de korsanlığtı 
başlayan ve .Şfrayı bombardıman e
den H_~midiye krııvazö1·ünii takib et- ı 
nıek uzere tavzif ediniz. Ve hemen 
1ıareketc geçiriniz! 11 

H c!!m lc:t iyenln üzerin e cekmeğe cellştıQ f Averof 
o vakit e n modern zırhtı k ruvazörlerlnden. b ir i id i. 

suretile muazzam bir zafer sayfası
na kavuşurdu. 

1 - Pekala; haı·eket zamanımızO.a, 
bütün kömürlükleri doldurmadınız 
mı? .. 

ANKARA: 
Telefon : 2316 

Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 

BozöyUk 
Bursa 
DUzce 
Eskltehlr 

Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekir dal 

ISTANBUL 
Telef on ~ 22971 

Bu telgrafa yalnız hayret değil, bi
raz. da hiddet eden Amiral Kondor
yotıs. emri yapmadı, Başvekil Veni· 
zclos a şu cevabı veıdi : 
·~ ~<'rof un, Hamidiyeyi arama ve 

takı_b~nc b~gürıkü. muharebe şartları 
d~hılınde ımkaıı göremiyorum. Em
rbın ~nuhakkak icrası lazımsa derhal 
enını do k ' . ııanma u.mandanltğın.lan 

azlıme karar . . . ~ 
O 

vermenızı rıca ederım. 
smanlı donanması Bo~azd . t• .. . g a, ısım 

ıızennde bulunurken böyle bir ha-
reket ·· ' . e cur et edilemiyeceğini ar;:e-
derıın .... 

AMİRAL KONDORYOTİS 

Hamidiyc, Makcdonva muavin 
- kruvazörünü batırdıkt;n ve barut 
fabrikasını uçurduktmı sonra artık 
kendisi için Şira limanında yapacak 
bir iş tasavvur etmiyordu. Efradın, 
~evk ve mane\'iyatı fevkalade art -
mıştı; bir giin önce Boğazdan ayrı
lı.rken sancak demirinin kapması, 
şıddetli tipi gibi ilk arızalarla biraz 
sarsılan mürettebat, bombardıman
dan sonra artık bu .uğursuzluk say
dıkları hadiseleri unutmuşlar, güle 
!.'ğlene, adeta bayram yaparak yola 
~ıkrnışlardı. Adanın önünden açılır~ 
ken geminin bandosu güverteye a
lı~rnıs, duman Ye ate~ içinde kalan 
Sıra limanına do~ru ilk müsademe-

• b 

nın zaferi bando ile ilan edilmişti. 
lI~rrıidiyc sii.varisi, başladığı işin 

henu., ·ık . 
• .. 1 numarasını yapmıstı. Ini-

s•yat · ~ 
1 

ıve bırakılan bu macera safha-
harının programını birbiri ardınca 
azırlarnavı d .. .. .. d ş· b b ~ uşunuyor u. ıra om-
ardırnan edilmiş. bir muavin kru

vazö ·· b ru atırılmış, bir barut fabrika-
sı -~~va~ n uçurulmuş, yani ilk işte 
m~h.ım biı· muvaffakıyet elde cdil
~ıştı ... Şinıdi, harekatın devamı sıra-
arında bu muv:ıffakıvetleri birbiri 
;r~nca tekrarlamak ıizımdı. İlk an
ar a sıralanacnk nıuvc.ıffakıyetle ef
radın man . 

c cvı "atını arttırmak icin 
en· · "' · ıyı ve en müessir vasıta idi. Za-
ten insan kılığında birer arslan olan 
~amidiye mlırcttebatı. böyle muvaf
akıyetJi muharebclerlı> daha fazla 

sevk! · enıyor, cesareti artıyor, her ne-
fer, bir harika hcyl-..eli kesiliyordu. 
Programın diğPr safüasını Ldri

.vatik denizinde bir cevelana hasret
mek t:rık fa,1 dalı facaktı. Sü\'arinin 
cı- .. . 
uşunec~ı bu noktaya takılıyordu. 

~~zır,. Pırede ve diğer adalarda bü-
vuk bır korku '\i e ,l.,,h ,,.,. u d . - "'· yan ıran 
~ıra bombardımanının tcsirino' . 
t'f d . en ıs-
.ı a e etmek zamanı idi. 

Hamidiyenin Adiryatikte görün
mesi, Adabr ehalisile dtişman sahn 
~ehirleri halkının korkularını arttır
mıya kafi gelebilecekti. Bir kere de 
bu hesab edilen ihtimaller tahakkuk 
ederse, Mondrosta bulunan düşman 
dorıanmnsmın en kudretli gemisi A
\'erof, }famidiyenin takibine memur 
edıliı b11 suretle htıfif kalan düc:man 
donnnması, Bog~azda Narada istim 
f ' l7.ı>rinde fırsat bckleven Osmanlı 
d ~ 

on. nmasının zorlaması karşısında 

Fakat, Hamidiye, bulunduğu vazi· 
yette bu işi görmiye, Adiryatik De· 
nizine girmiye, orada korsanlıklar 

yapınıya hazır mıydı? .. 

'T"" Doldurduk. .. 

- O halde? .. 
Tür ki yenin her tarafında muhabirleri vardır, 

- Fakat bu son 30 s::ıatlik seyahat-
Kumandan bunu öğrenmek istedi; 

Yaveri Mülaz!m Tevfiğ! çağırdı ve 
sordu: 

- Tevfik ! .. Git .. ikinciden öğren, 
1 gemi, uzun bir yol üstünde ve tehli
keli bir mıntaka dahilinde büyük bir 
sefer ve manevra için hazır mıdır?. 

te yakılan kömür, mühim bir miktar 
tuttu; bundan başka, biliyorsunuz ki 
Kalede bize İhgnlnz kömürü yerine 
Ereğli kömürü verilmi~ti. Bu kömül' 
hem çabuk yanıyor, hem fazla du • 
m&n çıkarıyor; maamafih, yine vere· 1 

ceziniı emre göre hareket etmiye ha
zırız! .. 

TELGRAF ADRES 
: TÜRKBANK- Şubeler . Müdürlük 

Mülazim Tevfik bir anda, kuman
danın emrini tahkike koştu; beş da
kika sonra ikinci süvari Yüzbaşı A· 
dil'le birlikte kumandanın yanına 
dönmüştü. 

BİR TEREDDÜD 

Bu son sözler, süvari Rauf kaptanı ' 

haklı olarak uzun bir düşünceye 
sev ketti. 

Kömiirün azlığı kafi bir sebebdi ! .. 
Saat 2,5 a geliyordu. Hamidiye, Fakat bunu, mesela Malta gibi, Kıb

Adalar arasında ilerliyor, Reni ada- :·!s gibi İngiliz adalarından temin et~ 
sının Badi burnunu bordaladıktan 

Kat'iyyen 

ihtiyarlamayan NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

sonra Amorgos adasının Koraks li- mek kabildi. Yalnız sefincnin bu iş 

Kadının Sırrı 

manına doğru ilerliyordu. içın elde kafi parası yoktu. Bir de, 
Rauf kaptan, Adil Bey yanına ge- Ereğli kömürü fazla duman çıkardı

lince, Yaver Tevfiğe sorduğu şeyi ğından, geminin yerini uzak mesa-

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 k ate ahnablll r. 

i bir defa da ona tekrarladı. Adil, feierden belli ediyor, gizli ve ani ha· 
maksad hakkında bir mütaleası bu- rcketlere meydan ve zaman bırakmL
lunmadığını söyledikten sonra sözü- yordu. Şu halde, şimdilik Adiryatik 
ne devam etti : Denizine gitmekten sarfınazar et .. 

inhisarlar Umum 

- Adiryatik gibi birkaç düşman mek 15.zımdı. Adalar Denizinde do • 
sahilini ihtiva eden bir deniz parça- Jaşmak, buralardaki düşman ticaret 

sında harekat için hazırlıklarımız, gemilerini yakalamak, batırmakla 

30-11-937 gününde yapılan 

kafi değildir. Bir kere kömürümüz, teröre devam etmek, bu suret- 45 yaşında olduğu halde yüzünde 
Sıra 
No. -

adları 

Adı. Soyadı 

ı Zekai oğlu Tevfik buna yetmez !.. le Averofu takibe icbar ve filosundan 
ı hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Süvari burada Bay Adilin sözünü ayırmak maksadı elde edilebilirdi. 
kesti: (Devamı '&ar) Cildi açık, yumuşak ve bir genç 2 Cem::ıl Işın 

""'"'"'"'"'""""'nu111nunu"''''""'"""'"'''''""""''''''"""'"nnuu11ııuuun11111uıuıuuııııııu•nnn••• • nu•ı••••ı•1111u111••u kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 3 Neyire Gürsan 

V 1 1 ' harika! Fakat, bunun da fenni bir i- 4 - apur nav un arı •• • zahı vardır: O da; Viyana Üniversi- 6 
• tesi profesörü doktor Stejskal'in şa- 7 

Bir Hollanda şirketi lktisad :::.~::~~~:~z01:,j~~:.0':~i0::: ! 
V k 

A 1 t• 11 h • L ! yumuşak ve buruşuksuz bir cild için 10 e a e 1 ne mu 1 m Dl r gaye: e_ızcın gençliğin tabii ve kıy- , ıı 
mctlı bır unsurudur. Bu cevher, şim· 16 

t kl•f p Q 1 di P~~be rengindeki Tokalon kremi 17 e 1 ya 1 y r • ı • teı kıbınde mevcuddur. Siz uyurken 21 

o cildinizi besler ve gençle5tirir. Bu 22 

mallarımızı. güzde 40 suretle her sabah daha genç olarak 25 
1 uyanır ve yüzünüzdeki çizgi ve bu- 26 i hracat 

tenzilatla 
Ankara ya 

Avrupaya nakil için r~ş~kluk~.arı~ kaybolduğunu görür- 27 
sunu7.. Gunduz kin beyaz renginde- 28 

bir mümessil gönderdi ki (yağsız) Tok~lon kremi kullanı- 29 
nız. Bütün siyah benleriniz erimiş 3l 

ve cildinizi beyazlatıp yumuşatmış 3~ 

ve on beş yaş gençleşmiş olursunuz. 34 

Yeni mahsul mevsiminden itibaren birkısım ihracat maddelerimizin 
hr,ric memleketlere ve limanlara nakil ve ihrac edilmesi için, yeni şilep
ler satın alınması ve bu kabil nakliyatın, milli bayrağımızı hamil vapur-· 
Iarla, Avrupanın şimal memleket ve lim::ınlanna taşınma~ı işi tedkik 

edilmektedir. 
Bazı ecnebi vapur kumapnayaları tarafında~, zan:ıan z~n:an .ve hiç 

bir esasa istinad etmeden vpur navlunlarınm yukseltılmcsımn, ıh:acat 
mahsullerimizin maliyet fiatlarına ve satış tarzına esaslı surette tesır et

tiği anl::ışılmaktadır. 

Diğer taraftan bir Hollanda şirketi, memleketimize bir mümcs~il 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 35 

genç görünmek, taze ve nermin bir 36 

yüze malik olmak için mutlaka ha- 37 

kiki cild unsuru olan Tokalon krem- 38 
39 

lerini kullanınız. 
----------~------------~44 

Saim Tuncay 

Selim oğlu Mahmut 

Cemal Tarımcıoğlu 

Faik Berçman 

Cemalettin Erdoğ 

Nevzat Ansay 

Müeyyet Aksel 

Kazım Alkan 

Mükerrem Baban 

Ncjat Zühtü 

Zeki Ulufer 

Kadri Güveli 

Hayri Dericioğlu 

Semiha 

İbrnhim Doğanlarlı 

Talfıt Gül 

Mcsrnrc Siier 

Jale Ziyaderlc 

Celfıl Öza) dm 

Necati Özaydm 
Kemal Taşçıkaı 
Osman Akgün 
Muammer Erkul 
M. Kemal 
Semahat Sayın 
Cihan Zöngür 
Sabahat Bilgiseven 

Müdürlüğünden : 
memur imtihanında muvaffak olanlarııı 

aşafıda yazılıdır. 

Sıra Adı. Soyadı 
No. -49 
53 

54 

56 
59 
61 

68 
70 
73 

75 

76 
77 

82 
83 

84 
85 
86 
87 
91 

95 

98 
99 

102 

Nuri Taşcı 

İhsan Güzey 

Nigar Sarıgöl 

Ethem Mahçı 

Bedriye Gençay 
Suzan 

Muzaffer Uzel 

Ömer Llıtfi Ö\•ün 

Şcraf et Alyot 

Kemal Arpa 

Sıtkı Dinccr 

Sabiha Y csilaydın 

Sabahat 

Nimet 

Tarika 

Cclalettin Gülgör . 
İhsan Arsoy 

I Talit Taran~ı 
Enver Alğaner 

Altladdin Günerı 

l\fohmet Hüseyin 

Kemal Önen 

Abdullah Adil Aydoğdu 

göndermiştir: Bu Holand~ şirketi, elinde mevcud vapu~ıa_:ını, sencı~ın 

1 
her ayında, Istnnbul ve İzmir limanlarına uğratarak mı!lı. mahsullen .. -

1 
mizi nakletmiye talih olmuştur. Bu şirketin, memleketımıze gele~ mu
rr.essili. evvela İzmirdeki muhtelif makamlarla temasa geçmiş ve Istan- 1

- Kimyager ·1!: 
Hüsameddin ~.~İn~h~is~ar~la~r~lst~a~nb~u~I~~~~ 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak Başmüdürlüğün en ; 
ve Eytam Bankası karşısı:ıda 

bul, İzmir limanlarının, ihracat işleri hakkında esaslı tedkiklerde bu~ 
lttnmustur. 

~crı<Jan olur ki, o zaman Hamidiyc 
c, O manlı don nması da maksad~ 

hrmda muvaffuk oldukları gibi Bal
kan harbinin kara b"mındaki f . 
fiek1 k b'l · ecı e mu a ı denız h"ı·b:n, h'" .. k 

• " 
1 ae uyu 

hır zafer elde edilirdi 1 R" , 

Holanda şirketi, halen mahsullerimizden alınmakta olan navl.unl~r~ 
· çok fahiş \'e fazla bulmaktadır. Kendisi; bütün vapurlarile ve. ş.ımdikı 

navlunlar üzerinden yüzde 40 tem.ilatlı tarife tatbik ederek millı mah
snllerimizi taşıyacaktır. Holanda vapur şirketinin mümessili, ~~karaya 
giderek bu iş için, İktısad Vekaleti!:? ehemmiyetle temasa ve goruşmcle-

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. I d 
fZ7et Be"· Hanı. Çamaltı meınlahasmda sureti mabsusada tesis edilmiş olan ince 

• tuz değirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu 
ZAYİ "!>.25,, kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı "262.5,, kuruşa sahlan 

2004 numaralı otomobilimin pla- mutfak tuzunun 1-1-938 tarihinden itibaren halk tarafından kolay• 
kasını zayi eyledim. Yenisini çı- Jıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli 
karacağımdan eskisinin hükmü yok- kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiftir. 

Osm 1 t ih' · ıç oımazsa, 
an ı ar ınin, :',rıllardı" lı k 

ı d . - oş a. 
an enız sahfaları bu . h , 

b" h mu .areocde 
ır asım donanmasını . h 

·· ım a etmek 

rc geçecektir. 
Bu şirket, Avrupanm ticari ve müh.im lin:ıanları~a hayf.ta~a ic~~ eder

se 2 • 3 ve batta daka fazla vapur basriı tahsıs edebılecegını de ılavelcn 
bildirmektedir. 

tur. Çuval bedeli, tuz fiaboa dahil olduıundan müşterilerden ayrıca 
Eminönü İzmir sokak 4/6 No. çuval bedeli arınmayacakbr. •ff7269 1 

Benzinci Halid Kanadsız 
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25 ince 
20 kalın 15kur r. 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, knbız çekiyorsunuz. l ş tiiıanız yok 

HASAN MEYVA 
nı ı tlal<a ozo 

alınız, yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat 
ve huzur verecektir, 

Şite 25. bU~Uk 40, dört mlsli 60 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Llmo~, po.·takal, mandalina çeşidleri vardır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gitıi lezzeti, 
ve m;devidir. Misafirlerinize Hasan Gazos Ôzü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, !renk üzümü, kayısı, ağaç çileıti nevileri çıkacoktır. 

Şişesi 251 bUyük 35 dört misil 50 kuruştur, 

ile geçer r 
Çektiği ıztıraplar bu haki

kati Öğreninceye kadar sÜ• 

rüp gidecektir 

NEVROZIN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıla· 

rı dindirir. 

Baş ve diş ağrılarile nezle· 

ye, ü~ütmekten 

ız tıraplara karşı 

mütevellit 

bilhassa 

11
-Doktor·Üperatör 

lstanbuı Vakıfıar Direktörlüğü llonıarı 

---------·----- Orhan Mahir Toros 
Kıymeti 

Lir" Kur. 
10~3 04 

157 80 

235 00 

178 42 

54 66 

Pey paras: 
Lir• Kur 
82 00 

11 ss 

• 11 65 

13 3~ 

' 10 

Şenremininde eski Ca1cr oğ'a 
yeni Ereğli malı, Sara~ Me·, dı.:.ı 
cad. Günavdın sokak 2\l No. ı ıı. 

zemini renkli Karasıman doşeli bir 
taşlık iki sofa ve dört oda bir mut
fak iki hela ·,esaireyi müştcrni ma ,, 
bahçe bir bab henenin i•mamı. 60.H 

Ycdık11le Fatih Sultan M,h.,,ct 
mahallesinde Gazlı ~e,mede Cam• 
sokağında eski l 1 v No taj : 9 
No. hı 1Q8 metre arsanı:. ı .- rr. r.ıı. 

2594 

Beyaııt malıallesınd.: Çı:h llll&r 

caddesinde 80;82 No. lu v, tamamı 
iki metre murabbaı~dı. Lu' ~ a·ı 

dükkan. 4021. 

Dayahatun mahallesinde oüyıl~ 

yeruhan arkası üst kat dışarısın•i .. 
eski 8 yeni 5 No. lu odanın tama. 
mı. 836. 

Fatıh Dülgerzade mahallesi Hd· 
fafhane sokağında eski-76, yeni-42 
No. lu ve tama::ıı 12,48 metre ınıı. 

rabb,.ında bulunan arsa 5945. 

Yukarda yazılı emlak satılmak üzere onbeş gün müddetle açık 
aritırır.aya çıkarılmıştır. ihalesi 12· ].9j 8 Çarşanba günü uat 15 de 
yapıla caktır. f•teklılerin Mah~ulat Kale~ine gelmeleri. (8667) 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntıları, dolama, ~mc 
ı.lihabı ve çatlakları, Oegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, erg"enlik• 

ler, koltukaltı çıbanları. 

Tedavisini en cr~en ve c.n emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari laboratuvarı T. A. ~. 

Kulak, ıJGğaz, Burun hastalık· 

!arı mütehassısı 

Tı:oı<sim, Abdüibakhamit Caddes 
Geyik Ap!0rtmanı No: 1 

Her gün 15·19 kadar• 

.......................... 
: Zührevi ve cild hastalıklln ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Om er ı 
f ôıtleden sonra Beyoğlu Ağacami i 
ı karşısında No. l33 Telefon: ı 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

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

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz .• 

Ticarethanemiz eskisı gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak sl\t• 
maktadır. Anadoluda bulunan müş
rilerimize aynı şeraitle kabul ediyo. 
ruz. 

Mahmudpaşa, Kürkçü Han içerisi 

BEYKQ Telelor.: 21685 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hA • 
kimliğinden: 

Hazinenin Recai Rıza ve Kasım • 

pasada K11laksızda hamam sokağın

da 7 No. da mukı.m CeHil aleyhlerine 
açtığı alacak davasının cari duruş • 

masında: Müddeialeyhlerden Ccla • 
!in ikametgahının meçhul olduğu 

celbnamesine müba~iri tarafından 

verilen şerhten anlaşılm ı ş ve mah
kemece yirmi gün müddetle ilanen 

ı 43585 ı ZAYİ - 847 numaralı anahtar Be· 
.......................... yazıd ile Köprli arasında zayi olmuş· 

ftllltHUllUllllllllllllllllllllMlllllffUM MUUIUlllllllll!lllllllUllllllll tebliğat icrasına karar verilmiş Ol• 

1 
ZAYİ - Beykoz Evkaf dairesin • tur. Bulan, Çarşıkapı Makascılar, 

den almakta olduğum maaşın müh· küçük Yolgeçen han 4 No. ya getir· 
irünli kaybettim. Yenisini kazdıraca- diği takdirde kendisi fazlasile mem-
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. nun edilecektir. 

Göksu imamı: Osman 4 No. da Ohanncs 

Sahıp ve neşriyatı idare eden duğundan muhakeme günü olan 3.' 

Bııf muharriri 2/938 saat 10 da mahkemeye gelme-

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı ı;e,-: E"i.izzıva Maıbcın.r 

1 diğiniz ve yahut kanuni mümessil 

;wkil göndermeniz tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 


