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Avrupanın arkında Var Gerginlik 
Güttükçe Na~ülk<De~öy©ır 

~~~~~~----

V c§l~oyeit 
·Polonya ile Rusya Roma paktı ispanya mesel 
arasındasiyasiimti- Devletlerinin yine On 5 f · geç· 

- - --- -- • 

z çsızhklar başladı Peşte konferansı 
1\Totalar t-eatı• Bu defa f8vkalide ıF rankova muharib hakkı l V ~ Ehemmiyeti haiz J ..... J.•ı• , Bulunmaktadır verilmesi isteniyor 

.., al ıyor Romanyadaki tahavvül 
· ..1 • • Bu konferansın başlıca Roma bu hususta Londra ile temas 

Rusya, Ukranyamn Avrupa ile mu- lş.ti~~ı mevzularından 
Vasalas k .... f .h d. Bırıdır ... 

ını esmegı ercı e ıyormuş Te~;a~a~ ~:~fr 
edecek, Ademi müdahele komite
. - si de yakında toplanacaktır. 

Rusya Hariciye 
Komiseri Lıtvınof 

Poıonya Harıcıye 
Nazırı S e k 
(Yazısı 2 nci sayfada) 
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günü Peştede Ro: 
ma protokolunu 
imzalıyan üç dev
let, yani İtalya, 
Avusturya, Ma • 
caristan Hariciye 
nazırları, yıllık· 
toplantılarını ya
pacaklardır. Bu 
defaki toplantı, 

geçen toplantılar
dan çok daha mil-
himdir. ltaıya Harlcı· 

Bu ehemmiyet, ye N~zırı 
( Devam ı 2 de) Kont Cıyano 

Hazırlıklara 
Bakılırsa bir . . 

Harb olacak 

Amerikanın Berlin 
sefiri A lmanyadan 

niçin ayrıldığını 
anlatıyor 

Londra, 7 (Son 
Telgraf) - İspan
ya meseelsi yeni
den günün hadi -
sesi olmıya yüz 
tutmuştur. Bunun 
muhtelif sebeble· 
ri vardır. Son gün
lerde hükfunetçi
lerin Teruel cep
hesinde muvaffa
kiyet göstermele
ri üzerine asiler, 
İspanyada'ki mu-

\ Y uz ısı 2 inçi şag /amutlaJ allak vaziyetin bir 
an önce nihayete 

Cl·n durmadan mDthiş :;::.i~~~na!~~ 
.a. ' teşebbus1ere gı • 

S·ııa,,. hlanıyor rişmişlerdir. As-
keri tcşcbbilsleri, 

lıüklimetçilere mu 
surete 

Japonya buna mani O im ak kabele için yeni 
ve ehemmiyetli 
tedbirler almak 
suretile tecelli et-için demirgollarını eline 
miştir. Fakat si
yasi teşebbüsleri 

Franko Roma nez. 
Üfettişler her geçirmeye çalışıyor 

Türlu·· şı·ka· yetler·ı Han~i taraf~n ~1,1vaff~~ ~~acağını ~::ı::m~::;.:~nve 
kestırmek şımdıden mumkun değil ~~:;~d:: s~:~: 

D. n 1eyecek1 e r Lı ondfra, 7 (Son m,YÖ::~!:inyeardbımı"r 
Te gra) - Uzak 

Otobüs fezlekesinin hazırlan
masına devam ediliyor 

Şark ahvali gittik- kere daha nazarı 
çe sarpa sarmak- dikkati celbetmiş-
tadır. Çin, Japon- lir. ' 
yanın sulh teklif- Roma, esasen İs-
lerini kabul et- panya meselesi • 

nin mümkün olan 

Ten aleyhi'1e açllan 
Hak~tt-et davası 

meqıekle musır 

davranıyor. Esa -
sen Çin'in Japon. 
ya ile kat'i bir 
harbe tutuşma -

süratle Franko le- lspan yol asllerinden bir müfreze 

MOtKıye te rtış rıeyetı reisi 
TevflK T.:tldt 

G •• •• ı d • . dan sulhe yanaş-o r u eme l tması imkansızdır. 
Bu itibarla Çin 

rine ayrılan dairede çalışmalarına durmadan silah _ 
devam etmişlerdir. Otobüs işinin ted~ lanmıya başlamış
ki~ ve. tahkik. salhası_ bit~iği cihetle tır. Japonya, Çi
ın~fottışler halen netıceyı ~~sbıt et- nin yeni sipariş 
mıye medar olacak rapor musvedde- etti11i silahlarla 
sini tanzim eylemekle meşguldürler. yolda bulunan 

Taksim - Yeni mahalle hattında harb levazımının 

M··ık· .. r . . Muharrir Ahmed Emin Yalman ta-
u ıye mu etıı ~leri d"" d b .... .. . ·~ un e uL~l rafından yazılan bir yazıda kendisi-

gun hep hır arada vilayette kend1}c- 'I - (Oeveml 2 inci sa}•fada) 
. .: ' ! • 

..... . l .. " 
. ... , · .. t.· 

•. ı.. " ....... ~,.. ... ... . 

hine neticelenme- Kumandanı 

r.ine taraftan olduğundan bu teşeb· İngiltere ile İtalya arasında bır 
~üs İtalyayı yeniden harekete geçir- uzlaşma yapılması kat'i olarak ka-
miştir (Devamı 2 nci sayfada) 

SON .TELG F 
Okuyucularina yeni bir 

buldu hizmet vesilesi 
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(Biı~nci sahilederı devnm) \Japon zabitlerinin İngiliz polis mü· 
tarzda harekata geçmiye başlamış- fettişi Benett'i döğmelerini Japon 
tır. Japonlrın bu düşüncelerinde ne deniz makamları nezdinde protesto 
dereceye kadar muvaffak olacakları etmiştir. 
şimdid('n kestirilemez. Polis ayni gün İngiliz polislerin-

ÇİN SİLAHLANIYOR den Sinclair'in döğülmesi hadisesini 
Şangha;. 7 (A.A.) - Röyter mu- de protesto etmiştir. 

habiri bildiriyor: SULH MüZAKERELERİ 
Çin mehafilinden öğrenildiğine gö- ı Tokio, 7 (A.A.) - Konoye, Hirota, 

re,. Çin Hükümeti, 10 kanunue'."'..el Sugiyama ve Yoma! Çin hükumeti· 
tarıhınde yabancı memleketler sılah nin sulh tasavvurları hakkında mü

Washington, 7 (A.A.) - Roose • 
velt'in mesajı hakkında tefsirlerde 
bulunan Washington Post gazetesi, 
Amerikan siyasetinin atisinin tahmin 
edilemiyeceğini kaydettil<ten sonra 
şöyle yazmaktadır: 

ve mühimmat fabrikatörleri nezdin-
de, ağır topçu bataryaları da dahil 
olmak üzere, 20 milyon dolarlık si
lah ve mühimmat siparişi yapmıştır. 

zakerelerde bulunmuşlardır. Bundan 
sonra neşredilen bir tebliğde Japon-

•Amerika'nm sulhün idamesi için 
sarfedilen gayretlere tedricen işti· 
rak etmesi mümkün olduğu gibi, ge
ne kabuğunun içine girip saklanması 
da mümkündür.> 

Bununla beraber, bu gazete, şun· 
!arı da illi.ve eylemektedir: 

yanın maksadı Uzakşakta sulbü te
min etmekten ibaret olduğu hatırla-Sipari , 10 bin modern tüfeği, mü-

h . ·kt d h ı·ı ğ k" il tılmakta, fakat Çinliler hatalarını ım mı ar a a ı ve a ır ma ıne . 
t .. f •· 100 b" k · · h düzeltmek istediklerini açıkça gcis-u egı, ın gaz mas esını ve mu -
telif bataryaları ihtiva etmektedir. termedikleri müddetçe Japonların 
Bu siparis, biri Hindiçiııi ve Yuan- : askeri harekata devam edecekleri 
nan, diğeri, Sovyetler Birliği Sin- tasrik edilmektedir. 
kiaııg ve Kansu olmak üzere iki yol- ÇİN HARBİNİN MASRAFLARI 
dan Çine idhal olunacaktır. Tokio, 7 (A.A.) - Asabi gazetesi, 

1 

•Diktatörlükler, Ameril<a'nın in • 
zivada kalacağından emin bulunduk· 

1 
ları müddetçe çok daha müsaid bir 
vaziyette idiler. 

Siparisin satın alma -pa~asının iki Harbiye ve Bahriye Nazırlarının, 
sülüsü peşinen tediye edilmiştir. Ge- Çin harbinin rnasranarını karşılam~k 

Ziyaret yalnız 
Yılbaşını tebrik 
Maksadile yapılmış 

ri kalanı, teslimde verilecektir. üzere dört milyar yeni tecavüz ede-
İNGİLİZ POLİSLERİ VURULDU cek olan fevkalade bir bütçe proje
Changhai, 7 (A.A.) - Beynelmilel sini tevdi eder<·klerini zannetmekte

imtiyaz mıntakası polisi, noel günü dır. 

• • • • • 
MAKiNEYE 
VERiRKEN 

Japonlar, İngilizlerle harb 
dahi göze aldılar 

.,, . 
etmegı 

To1<10, 7 (A.A.) - İngiltere ile Japonya arasında çıkması muhtemel 
bir harb hakkında sekiz Japon generali arasında geçende yapılan müza
kereleri tefsir eden Hinode mecmu- ası diyor ki: 

cBu generaller, Uzakşarktaki hak ve menfaatlerini müdafaa etmek 
için akibetini tehlikeye koymak istemiyen İngiltere'yi mağlCıb etmek için 
silaha sarılmak liizımgelmediği kanutindedirler. 

Japonya için mühim olan nokta, kendisinin mücadeleye hazır bulun
duğunu göstermekten ibareWr. 

IMllllUllllllHlltllllllllllllltllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUUlnlllllltlNlllllffllllllllllll'Jt 

Türk vatandaşlarının Türkçe ko
nuşmalarını mecburi kılan 

kanun projesi 
Eski Ziraat Vekili Manisa mebusu !ar, bir daha laakal bir sene kullanıl-

Sabri Toprak tarlamdan Türkiye'de 
yaşıyan Türk vatandaşlarının yalnı.ı 
türkçe konuşmıya mecbur edilmele
ri hakkında Büyük Millet Meclisine 
verilen kanun layihası, Meclisin Da
hiliye Encümeninde tedkik ve ka
bul edilmiş, Adliye Encümenine gön
derilmiştir. Layiha Adliye Encüme • 
ninde de bugünlerde tedkik olun • 
duktan sonra derhal umumi heyete 
sevkolunacaktır. 

mamak şartiyle açığa çıkarılırlar. 
M. 6 - Harb sonu Türkiyeye gel· 

ml4 olan muhacirler hakkında bu 
kanun, tarihi neşrinden Uç sene oon. 
ra tatbik olunur. Şimdiden sonra ge
lecek muhacirler hakkuıda da mu-
vasalatları tarihinden üç sene sonra 
tatbik olunur. 

M. 7 - İşbu kanun tarihi neşrin· 
den altı ay sonra ınerldlr. 

M. 8 - İşbu kanun ahkamının ıc
rasma Dahiliye ve Adliye VekAletle· 
rf memurdur. 

Roma, 7 (A.A.) - Havas Ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfeler, Perth ve 
Blondel tarafından Kont Ciano'ya 
yapılan ziyaretlerin siyasi mahiyet
te olmadığını beyan etmektedirler. 

İngiliz ve Fransız diplomatları İ· 
tal yan hariciye Nazırını sadece yeni 
seneyi tebrik etmek maksadile ziya· 
ret etmişlerdir. Nazır ile iki diplomat 
fırsattan istifade ederek beynelmilel 
vaziyeti umumi şekilde tedkik et· 
mişlerdir. Fakat bir İngiliz - Fran• 
sız teşebbüsü mevzubahs değildir. 
İtalya ne Fransız. İngiliz grupu ara
sındaki münasebetlerde değişiklik 
yoktur. 

BİR MÜLAKAT 
Roma, 7 (A.A.) - Kont Ciano, 

Fransa maslahatgüzarı Jules Blon
deJ'i kabul etmiştir. 

Roman yadaki 
Heyetimiz bu sabah 
Şehrimize geldi 

Bugün 16 ıtla Ticaret 
Odasında bir top

lanb var 
1 Romanya ile yeni yapılan ticaret 
mukavelenamemizl hazırlıyan heyet 
reisi ve İktısad Vekaleti milsteşarı 
Fail< Kurdoğlu ile heyet azaları bu 
sabah Romanyadan şehrimize gel • 
mişlerdir. 

Bu akşam saat 16 da Ticaret Oda· 
sında bir toplantı yapılacaktır. Ro
manya ile ticaret yapan tclrlerlmiz, 

Dahiliye Enciimenüıce kabul edi· 
len kanun projesini ehemmiyetine 
binaen aynen veriyoruz: 

Madde 1 - Türk devleti tabiiye
tinde olup milll ve ırki lisanlarından 
gayri bir ecneblğ lisanını, milllğ Türk 
dlll, yahud ırkiğ dili yerinde olarak 
yalnız oturdukları evin haricinde, 
gerek ailesi efradı ile, gerek diğer 
bir vatanda1iyle konuşm3yı itiyad 
edenler. yirmi dört saatten bir haf. 
taya kadar hapsolunurlar, ve yahud, 
on liradan yüz liraya kadar nakdiğ 
ceza ile mahkCım olurlar. 

1-==============lbu i~imaa çağırılmışlardır. Toplantı 

Bu nakdiğ cezanın yarısı, cürmü 
bulan memurlara mükifat olarak ve
riliz. 

Madde 2 - Birinci madde hük
münce mahkum olan kimseler: 

a) Muallimlik, doktorluk, avukat
lık, fabrikacılık, gazetecilik yapa
mazlar; gazetelercle, mecmualarda 
neşriyat yapamazlar; ellerinde bu
lunan meslek diplomaları, m<'zunı -
yetnameleri, !mtiyaznameleri geri a
lınır, b&ttal edilir. 

b) Hükumet. idaro?i hususiye ve 
belediye işlerinde kat'iyyen mütc · 
ahhid ve bayi olamazlar. 

M. 3 - Birinci madde ahkamınc:ı 
mahküm olup da, il<inci madde hi!A

fında alenen veya diğer bir tarikle 
hareket eden kim•elrr ve bunlara 

Bulunan cesedin 
Kime ait olduğu 
Henüz belli değil 
Haliç daresinin Halıcıoğlu iskelesi 

memuru Ali, dün iskele civarında de
nizde yüzen bir cesed bulmuş, zabı· 
taya haber vermiştir. 

Cesedin dudakları bıçakla g\lsil· 
rni~. gözü oyulmu§, boynuna da bir 
balıkçı halatı geçirilerek boğulmuş
tur. 

Adliye ve ıabtta İ§e el koymuş ve 
her şeyden önce cesedin hüviyetini 
tesbite çalışmıya ba§lamı§lardır. He
nilz hiç bir ip ucu elde edilmemiş
j tır. 

Cesedin üzerinde fani!A, çamaşır 

ayağınrla pantalon ve rogan iskarpin 
vardır. 

( l lnei .tayfadan devam) 
yardım edenler, bir aydan bir sene• ne hakaret edildiğinden bahisle Re
ye kadar hapsolunurlar, ve, yüz lira- cai Nüzhet Baban tarafından Ahmed 
dan bin liraya kadar nakdiğ ceza a. Emin Yalman ile Tan Neşriyat mü-

lınır. .. dilrü Sabri Salim aleyhlerine açılan 
Alınacak na.kdiğ cezanın yarısı cur-

rnü bulan, takib eden memurlara V€• dRvaya dil~ saat 17 de Birinci Ceza 
·ı · mahkemcsınde başlanmıştır. rı ır. 

M. 4 - Yukarıki m~c!de:erde ya· 
zılı davalar cürıııün rşhud dav:ıları 
gibi tedkik ve hüküm ve tenfiz ahı· 
nur, ve bu eürii:nleı- için verilen ce
zalar tecil olunmaz. 

M. 5 - Bu cürümleri taldb ile bü
tün: 

a) Adliye memurları, 
b) Zabıta memurları, 
c) Millkiye memurları mükellef· 

tlr, muvazzaftır. 
Takibde ihmalleri göriiltın mcı.ıur-

Neşriyat Müdürü Sabri Salimin 
yine m~hkemenin davetine icabet 
etmediğ; g;;rülmüş ve Müddeiumu

mi hakkı Şükrü'nün isteği veçhile 
ihzaren celbine karar verilerek dar 

/

va ayın 11 inci günü saat 17 ye bı
rakılmı•tır. 

Recai Nü>het Baban tarafından yi
ne Tan aleyhine açılan diğer bir ha
karet dQVPsına da ayni mahkemede 
bu ayııı l~ un~ü günli saat 11 de baş
lanacnktır. 

da Kurdoğlu yeni ticaret mukavele
sile bu mukavelenameye bağlı pro
tokollar hakkında izahat verecektir, 

Roma paktı 

sürmektedir. E • 
sasen kış bu sene 
yalnız memleke • 
timizde değil, Av· 
rupanın her tara
fında ayni şiddeti 
göstermektedir. 

ldmliğinden: 

Üıküdar Selimiye Kışla sokak 71 
No. lu kahvenin sahibi Haşim. 
Haıine tarafından aleyhinize ika· 

j me olunan alaak davasmcbn dolayı 

1

. ikametgahınızın meçhul olduğu gön
d<!rilen 'f ıvetiyedekl mübaşir tara· 

1 fır.dan verilen şerhten an !aşılmış ol
duğundan 10 gün müddetle ilanım 
tebligat icra~ını ve muhakemenin 
27 /1/938 saat 11 e talikınr. karar ve
rilmiş ve ycvm ve vakti ınezkürda 
mahkemeye gelmeniz davetiye ma
kamına kaim olrnak üzere ilanen teb· 
liğ olunur. 937/854. 
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r Ü-yük sıtma savaşı 1'11Ş arı~anlar sütuı!!!.JOrmanlardan istifade!. Anadolu yakasr 
İş arayan, işçi isteyen veya bir ı k d 1 1.1 • 1 . , k A f/ı Spor 

M 1 k t. . d müşkülı.i olup bizden fikir soran ve 1 ev ete 1 e iŞ etı ece or vı-b .. .J l l em e e ımız e sıtma :~~:~eti~a~~=:~~ar:::ı:~~:~ - n.~ u unae. 
ve hiç bir batak-1~~.~n:;::.ı:.~:~;~~ı;::;.;i~ man Safranboluda seçildi hastalsğı 

lık saha 1 

Jecek iş ılanları 2 gun ustüste tek -

b k 1 k 1 rarla neşredileccktir. 

1 r a 1 m 1 yaca u 1 93 - Lise .derecesine yakın tahsi-
le malıkim. Üç ay sonra asker olaca-

lğım. Bu müddet zarfında boş kalma-
B ıl. sene yapılan büyük faali- mak için iş arıyorum. Günde 11 saat 

çalışabilirim. Ve 1 lira kazanca da 
gefe Ve başarzlan işlere bir nazar razıyım. İstekli olanların Son Tel -

Memleketimizin her tarafında sıtma hastalıgına ve sivvrisineklerc graf iş ve halk sütunu vasıtasile Ö. 
L. rümuzunn müracaat etmelerini karşı açılan mücadeleye hararetle devam edilmektedir. Hastalık aşılaymı 
rica ederim. sivrisineklerin türemesine sebeb cılan küçük, büyük bütün bataklıkların 

kurutulması ve memleketimizde hiç bir bataklık saha bırakılrruıması 1 94 -. Ortamckteb mezunu 18 ya
kararlaştırılmıştır. Birçok yerlerde de sular ve birikintiler, ıslah edilerek şın~n b~ gen.ç kızım. Çalış~?k ~ec
ınuhite zarar verecek vaziyetlerin önüne geçilmektedir. b?,rı)~~t~.deyım. Yazıı:ı ~~k ışlek ve 

Sıhhat \'e İctimai Muavenet Vekaleti, bu suretle bir tat·afta memle- duzgundur. Her hangı bır yazıhane
ketin sıhhatini kurtarmakta ve diğ~r taraftan da yurda, rnünbit ve mah- ı de, cczahanede, doktor yanı~~a :e 

mag" azada ticarethanelerde munasıb suldar toprak parçaları kazandırmaktadır. . .. 1 
• • • • 

Bataklıkların kurutulması yolundaki savaşa her tarafta ve muhtelif hır ucretle katıblık, ~aktılolu~ •. t.ez-
ekiplerle devam edilmektedir. Bilhassa Kocam mmtakasında büyük bir gfilıdarlık \'e memurelık ya~~~ılırıl. 
faaliyet vardır. A) rıca bu sene içinde, Konya mıntakasının Aksarayda Her hus~sta kefalet ve_rebılir1n: ~-
50 bin dekar genişliğindeki Karasaz h ataklığı kurutulmus ve burada yeni teyenlerın S~n Telg~af ış ve halk su 
bir göçmen köyü kurulmuştur. YL1e bu civarda Ulukışla - Kırgıl batak- t~nu v~tasıle (Baıan.s: ~.) adre
lığı kurutulmıya başlanmış ve Eşmckaya bataklığının kurutma planı ha- sıne muracaat etmelerını nca ede-
zırlnnmıştır. rim. 

Bundan başka, Afyon Gazlıgöl h amamlan civarındaki ıslah işlerine 95 - 933 senesi ortamekteb sınıf 
de ehemmiyetle devam edilmektec!ır. Bugünlerde Eskişehirdeki Sazov 1 den tasdikname ile çıkmış bulunu· 
bataklığı kurutulmaktadır. Mahalli sağlık vaziyetini bozan bu bataklığın yorum. Vaziyetimin bozukluğu ve 
kur~tulduktan sonra yerinde pek yakında Eskişehir halkının bir mesire dört nüfuslu ailemizin iaşesini te -
ycrı teşekh'iil edecektir. mine yardım için her ne iş olursa 

Mücadele mıntakalarmda Sivrı:1 isar ve Azi1.iye kazaları hududunda olsun, hatta taşrada köy katiblikle-
15 kilometrelik bir saha işgal eden ve civarındaki köyler için bir bela rine talibim. Eski yazıyı da bilirim. 
olan Alikan bataklığmın suları da muntazam k nallar içine alınarak Adres: (Cağaloğlu yokuşu No. 33 te 
ıslah edilmektedir. 1333 doğumlu Nuri) 

Seyhan sıtma mücadele mıntakasında SiJifkenin Erdemli kövü önün· 96 - Yüksek iktısad ve Ticaret 

Orman iş/erile meşgul olmak 
Üzere şehrimizde ve A nkarada 

· 2 heyet kuruldu! .. 
Bir an evvel ormanlarımızın rasyonel işletmesine başlamak ve Dev

letin, koruyucu ve işletici elile onlardan azami istüadeyi temin etmek 
için gir~ilen mesai cümlesinden olmak üzere ilk defa Safranbolu kaza. 
sındaki (Büyükdüz) ve (Keltepe) ormanlarının Devlet clile işletilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Karabük demir ve çelik fabrikalarına çok yakın bulunan bu orma
nın; ilk Devlet elile işletilecek olan orman sıiatile intıhabında, bilhassa 
ormancılık mütehassısı profesör Vegeli'nin raporları nazarıdikkate alın
mıştır. Bu ormanın işletilmesi için mütedavil sermaye olarak, Devlet; 110 
bin lira tahsis etmiştir. 

Diğer taraftan ormanlarımızdan hem azami istifadeyi temin etmek 
ve hem de ziraat, ticaret, iktısad, sıhhat ve milli müdafaa noktainazada
rından ormanlarımızın haiz oldukları ehemmiyetlerle mütenasib işletme 
tedbirleri almak üzere başlanan çalışmalar da çok ilerlemiştir. Tahdid 
muamelatile ve bu işlerle meşgul olmak üzere, şimdiden şehrimizde ve 
Ankarada 2 heyet teşkil edilmiştir. 

Orman kanununun tatbikine başlandığı 1 Haziran 937 denberi alınruı 
kat'i ve cezri tedbirlerle ormanlarımızda kaçakçılık ve yangın vak'aları 
da çok azalmıştır. 

Yine 1937 Haziranından sonra 183 bin 969 kental odun, 3505 metre 
mik'abı göknar, 5895 metre mik'abı meşe, 12071 metre mikiabı çam, 1336 
metre mik'abı kayin ve diğer ağaçlarla cem'an 23 bin 112 metre mik'abı 
kerestelik ağaç serbest arttırmaya .tonulmuş ve ihalesi yapılmıştır. Köy
lülerin şahsi ihtiyacları için ayrılanlar ve yine köylülerin sattıkları, 

bundan haricdir. 
Ayrıca, memleketimize yerleştı:nen göçmenler için bu sene 40 bin 

980 metre mik'abı kerestelik çam ve göknar, p:ırasız olarak te"l.>zi edil
miştir. 

AtatUrkUn ve bUyUk•erl· 
mlzln klUbe illi ·au.,. 
İstanbul Anadolu yaka ı Atlı spor 

klübünün ilk kongre i rnünasebetile 
Reisicumhur Atatürk ile Partl Ge
nel Sekreteri, Başve il Celal Bayar'a. 
Ziraat Vekili Şakir Kesebir'e ve İs
tanbul Valisi :Muhiddin Ustwıdağ' 
saygı telgrafl rı çekilmı tı. 

Kongre Reisıne, Atatük ile Part( 
Genel Sekreteri ''e Zıra t V ekfile -
tinden gelen ccvnblan n ediıonız: 

KONGRE BAŞKANLIGINA 
lstanbul Anadolu ya.kası Atlı rpor 

klubünün ıtk kongresi münasebetilc 
gösterilen temiz duygulara Ata· 
tük'ün teşekkuTleri i bıldırirım. 

Umumi Katib ~ekilı 
S. ANDERİMAN 

Dahıli~ c Vekıli ve Parti Genel 
Sekreterı Şukrü Kaya da şu ce\ abı 
vermışlır: 

KONGRE BAŞKA TLIGINA 
Milli bir sporumuzu ca la d rmak 

yolunda gö tcrıleıı gayre e e P rf 
hakkındaki gu~cı duyg te
şekkur eder, b~ar Zar d 

Dahılı e V ·ıli v 
C. H. P. G. S kre~erı 

Zıraat Vekilı Şakır Ke eb r de şu 
cevabı \'ermi tir : 

KONGRE BAŞKANLiüINA 
Atlı spOT klübil kongresi munru e· 

betile gönderile el yaz la ını aldım. 
Tcşckür eder, muvaff aktyetleT dıle· 
T

0 m. Zırnat Vekaleti V. 
Ş Kesebır 

deki büyük Erdemli bataklığı da k.ırutulmaktadır. Memleketimizin en mektebinin ikinci sınıfındayım. Ma
gi.ızel limon, portakal ve muz bahçe] erini ihtiva eden bu yerlerde geçen Ji vaziyetimin imkansızlığı dolayısi-

==================================================ı~==========::r:=====~:o:aı----~ 

sene de Lames bataklığı kurutulmuştur. le bu sene tahsili terkettim. Resmi 937 senesinde 
Kaç davaya 
Bakıldı?. 

1 Her taraf ta 
Ağaç dikme 
Yarışı!. 

T u 1 u a tc ı I a ı· kon gresi:~:~~ ~~r~~;u~~lı~y~üe::~~e:ı;: 
Adres : (Son Telgraf ış ve halk su-

A n karada k ı• bu·· yu·· k toplan- tunu vasıtasile ~stafa Günal) 

Açık muhabere sütunu BUtUn ,ahir ve kazalara-

t d 1 1 k ? Bayan Aysel - Size yapılan bir mızdakl mahkemelerde 

' -----
Bu aene halkımıza 100 

binlerce fidan tevzi 
edl!dl !. 1 a ne er görüşü ece . teklifhakkındagörüşmeküzerehalk hazırlanan istatl tikler ı. 

,.e iş sütunu rnuharririmizi her ak- 937 senesinde Adliyemizin gördü· Memleketimizde ağaçlandırma i
şine her tarafta bü~ ük alaka ve gay
ret gösterilmesi, bütun vilıi~ etlere 
ehemmiyetle tebliğ edilmiştir. Ağaç 
dikme yarışına halkımızı teş. ik için 
yeni b:ızı esaslar tesbit edilmektedir. 

Tiyatro san' atkarları,· 
şam saat 17 - 18 den sonra muhak- ğü işler hakkında her tarafta istatis

k azan ç kak görmenizi bilhassa rica ederiz. tikler hazırlanmaktadır. Geçen yıl 
içinde İzmir Cumhuriyet Müddeiu

BU y U k (okallptU& orman• mumiliğine 9141 dava evrakı gelmiş, 
ıar1 kurulması hazırhklart bundan 6378 i aid olduklan mahke

vergisi nisbetinin çok yüksek 
ve ağır olduğunu söylüyorlar !. 
Önümüzdeki aylarda Ankarada licab eden yardımlar esirgenmiyecek

toplanması kararlaştırılan büyük 'tir. Ezcümle bu heyetlerin, tren, va
(TulO.atcılar ve tiyatrocular kongre- pur gibi Devlet vasıtalarında toplu 
si) etrafında şimdiden bazı hazırlık- bir haldeki seyahatlerinde, şimdikin
lara başlanmıştır. den çok fazla tenzilat icra ve tatbik 

Bu kongrede bilhassa görüşülecek edilecektir. 
i lerin başında, tuluatcı ve tiyatro- Yine bu heyetlerin gittikleri şehir 
culann faaliyetine yeni ve istifadeli ve kasabaların Belediyeleri tarafın
bir istikamet verilmesi ve halkı, dan kendilerine her hususta teshilat 
köylüyü aydınlatma davasında ti- ve yardımlar yapılacaktır. Bilhassa, 
yatroculnrdan yapılacak istifade şe- seyyar tiyatro heyetleri, memleketi
killerinin tesbiti bulunmaktadır. mizin en uzak ve hücra şehir ve ka-

Aynca, halk tiyatrolarının inkişafı sahalarına sık sık turneye çıkacaklar 
''e bu san'at zümresi mensublarının ve her vakit köylerde temsiller vere
terfihi gibi esaslı mevzular da görü- ccklerdir. Ayrıca köylerde (Açık ha-
şülecektir. va tiyatroları) de teşkil edilecektir. 

Köylerimizin kalkınması, kültür Halk tiyatrolarınd<ı temsil edile-
savaşı, sıhhat propagandası \'esaire cek eserler; en sade bir üslCıb ve en 
gibi zihinlerimizi işgal eden ve küt- faydalı mevzuları ihtiva edecek ve 
leye mal edilmesi lazımgclen dava· ayrıca büyük inkılabımızı tebarüz 
ları ve benzerlerini bir an .evvel yap- ettiren (Vatani pi~ es) lere de pek 
mak için sinemadan ve öğretici film- büyük bir ehemmiyet verilecektir. 
!erden istifade edildiği gibi ayni mev- Tiyatro san'atkarlarınm ve artist-
2ularda, halk tiyatrolarından ve sey- lerin mühim bir derdini teşkil eden 
yar tiyatro heyetlerinden de istifa- \•ergi işi de bu kongrede mevzubahs 
de edilmesi çok güzel bir buluş ola- edilecektir. 
rak telakki edilmektedir. Aldıl'1ımız malumata göre, şehri-

::. 
Bu maksadla seyyar tiyatro he - mizdeki tulüatcılar ve tiyatro san-

yetlerine büyük himaye ve muzahe- atkfırlar arasında bu kongre, - dığer 
ret ~östcrilecek ve kendilerinden şehirlerde olduğu gibi - büyük bir -

Akdeniz mıntakasında (Okaliptüs melere gönderilmiştir. Bunlardan 
ormanları) tesis etmek için orman 1976 sı mcşhud suçlar kanununa gö
fakültcs profesörlerinden Çermak'la re takib edilmiştir. Yine Müddeiu -
mütehassıs orman mühmdislcrimiz- mumiliğe 937 yılı içinde 5549 ilam 
den murekkcb bir heyet bazı te<lkik- gelmiş, bunlardan 535.2 si infaz edil· 
Ier icrn etmiştir. Bu tedkiklcr neti- miştir. Bir yıl içinde Izmir Ağırceza 

mahkemesine 481 dava gelmiş, bun
cesinde (Okaliptüs ormanları) teş- !ardan 300 sı intac edilerek karara 

bağlanmıştır. 

Geçen yıl içinde memleketimizin 
her tarafında ve bilhassa Ankara, 
İstanbul (Bahçcköy), İzmir fidanlık
Ia,rından yeti tirilen muhtelif cins
lerde binlerce fidanlık tevzi edilmiş-
tfr. Yalnız Ankaranın Marmara, Eti
mes'ud ve Çakırca ağaçlama saha
larında, 1,000 hektara ) akın bir ara
zide şimdiye kadar 100 bin fidan di-

kil edilmesi için en münasib ve el
verişli, müsaid sahalar tesbit edil -
miştir. ADLiYEDE : kilmiştir. 

İlk ayrılan ve hemen ise başlan
ması kararlaştırılan sahalar, (9380) 

8oyadlar1 muhakkak 
kullandacakl. 

Ankara fidanlığında bu yıl 132 bin 
721 :fidan dağıtılmış, Eskişehirde 210, 
Tarsusta 12 hektar büyüklüğünde 2 

hekt:ır büyüklüğündedir. 
Bundan sonra ilfim, zabıtname, fidanlık sahası satın alınmıştır. Bun

alaka uyandırmıştır. Bunlar, bilhas- muhavere evrakı ile adli evrakta Iardan başka yeniden bazı fidanlık 
sa şimdi, istanbulun birinci sınıf bir her türlü suçlu, müşteki, şahid vesa- sahaları tesis edilmesi için de ted _ 
vilayet olması hasebile her artistten ir suretle ismi geçen bütün şahısla- kikler yapılmaktndır. 
günde 4 lira kazanç itibarı üzerinden rın soyadlarının yazılması için itina Floryadaki ağaçlama işlerine pro-
kazanç yergisi tahsil edılmesinin, edilmesi Adliye Bakanlığı tarafından gramla devam edilmektedir. 
kendilerine büyük bir yıkım olduğu- dün bütün l\Tüddeiumumiliklere e

nu iddia etmektedirler. En maruf bir 
tuliiat komiğimiz bile günde 4 lira 

kazanamazken 'e umumiyetle tullı
atcılarm yevmiyesi 80 - 100 kuruş a
rasında iken İstanbulda adam başı-

hemmiyetle tebliğ edilmiştir. 

* icra dairelerinin ısUihı 
için getlrllecek olan 

mUtahassıs!. 
na günde 4 lıra kazanıyormuş gibi, Adliye Bakanlıgı tarafından İcra 
her artistten ayni nisbctte kazanç daırelerinin ıslahı için isviçreden 
vergisi alınması yüzünden. tiyatro 
mesleğini tcrketmek mecburiyetin

de kalan küçük artistlere tesadüf e
dildiği de sövlenmektedir. 

getirtilecek olan mütehassısla mu
habere edilmektedir. Bakanlık, bu 
mütehas ısı en kısa bir zamanda ge
tirtecektir. 

icra dairelerindeki 
h rçlar 

Bazı İcra dairelerinde şifahen ya
pılacak olan takib taleblerinde dam
ga resmi 'e harç alınmakta olduğu 
Adliye B kanlığının nazandikkatinl 

celbetmiş, şüahen yapılacak takib 
taleblerınin arzuhal mahiyetinde ol

madığı için resme ve harca tabi tu
tulmaması aliikadarlara bildirilmiş-
tir. 

~!!!$t 

Haklısın İlhan. Bu kadar çılgınca 
seven, hatta ailesi, kendisini başka
sına vermeğe kalktığı için intihar et· 
mcğc kalkışan bir genç kızın üç, 
dört yıl sonra kocasını sevgiden azle· 
dişi hakikaten şa 1lmıyacnk bir ha
dise değil .. 

DEILü 
Fakat hakikat hayallerimiz kadar 

süslü değil.. Hele çılgın başlıyan 

aşkların muhakkak ki kısa bir müd
det içinde hızını alıp bu sevginin Ö· 

nüne biı· cson, noktası koyması mu
kedder. 

Y A Z A N -----------"' 

ır NUSRET SAFA 
L--------E O E B İ R O M AN: 7---------· 

COŞKUN 

tün ters çıplaklığile insanın karşısı· 
na dikiliyor. Bunu geç, fakat iyi an
ladım. 

Söylerlerdi, inanmazdım. Çılgın Sen daha.evlenmedin İlhan! Sana 
\'e taşkın sevgilerin kurduğu ym·a- tavsiye ,molsun, azırı bir muhabbetle 
lar çabuk yıkılır, aşk pençereden ça- sevdiğin adamla evlenme.. Çünkü 
buk kaçar, nefret kapıdan girmeğe üç gün güldükten sonra, bütün öm
fırsat gözler diye .. İnanmazdım ... i- rünce kınlan ümidlere, yıkılan hül
nanıyoru~ şimdi yavrum. yalara; büyük aşkının hüsranına ağ-
İnsan gozlerini kaplıyan aşk bulut- larsın! 

lan içinde yekdiğerini iyi göremiyor. Bende olduğu gibi.. 
Kusurlarını, meziyetlerini iyi tarta- Evvelfı Naci ile biribirimize doy
mıyor. Ruhların biribirine ne derece mıyacağız sanıyorduk. Fakat ben 
uyabileceğini iyi hesablıyamıyor. Bu k d' h b b g" 0 bollu-k için-. . . • ·en ı esa ıma u un, 
anlarda ıkı t.arafa da hakim olan ynl- k d 

d . r tt'g~ 'm aşkımın a m-nız ve yalnız carzu, oluyor. Aylar e ıs ısmar e ı ı , . . . 
· · lığımın lıovarda bir miras yedı gıbı 

geçınce arzu aradakı mutavassıt ro- . 
lünden çekiliveriyor, meziyetler el- harcadığım günlerine, sa~.tı~:ın.e a
bise değisliriyorlar. Eski sevgili bii- <'ıvnr•ıın. Belki hana nankorluk ızafe 

edeceksin. Fakat ne dersen de .. Ha
vat bizim bildiğimizden, tasavvur et
tiğimizden çok daha başka bir şey .. 
Kocamı merak edeceksin .. ondan 

da bahsedeyim biraz sana ... 
o beni her gün biraz daha artan 

bir 'scvgı ile sevmekte devam edi -
yor, aşkına hürmet ettiğim için on~ 
karşı şefkatim ve saygım var. Hepsı 

bu kadar. Demek ki sevgimiz bir ta
raflı imiş. O beni meziyet ve kusur
lanmı kendi ölçüsüne göre, mihen
ge vurmuş ve bunda aldanmamış 

dernek. Fakat ben ayarsız bir terazi
de tartbğım hislerimi, düşünceleri· 

mi kusurlu bir mal diye süremedim, 
e1imde kaldı. Aramızda vakıô. her 
zaman birkaç santimlik mesafe var. 

Fakat o, benim için binlerce kilomet
re uzakta ... 

Sevmiyorum, arzulamıyorum, kol
larının arnsında kafamda maketleri
ni yaptığım hulyalarm zevkini bu
lamıyorum artık... Nefret ettiğimi 
itiraf ederim. Daha evvel hürmet 
gösterdiğimi söylemiştim. O buna 
derin bir tevekkülle boyun eğiyor, 
hiç reaksiyon yok. Bu hareketsizlik 
büsbütün isyan ettiriyor, uzaklaşb
rıyor beni... 

Geç vakıtlere kadar eve gelmesem, 
cNerede idin, ne yaptın?> diye sor
muyor. Üşumemdcn, yorulmamadan, 
hasta olmamdan korku~ or, adeta bir 
cocuk gibi lizerime titriyor. 

Bir kadın, kocn:.ından daha ne 

bekler diyeceksin. Yıllarca bir çatı 
altında ve bir sırada okuduk İlhan, 
biribirimizin psıkolojisini biliriz. 
Takdir edersin ki, bütün bu saydık
larım b~ni tatmine hiç bir zaman 
kafi değildir. 

Ben ne istiyorum, kocamdan ne 
bekliyorum ? .. 
Beklediklerımı saymanın, bu hb· 

lerimi tahlil etmemin imkanı yok 
sana ~eker kardec;im.. bunları çok 
defa kendi kendime de izah edeme
diğimi söylersem bana güler m.~~~? 
Kahkahnlarl:ı gül.. fakat bu guluş, 
hiç olmazsa knfanda bir ıstifham çiz· 
sın .. 

Bu istifham uzun müddet ccvabsız 
kalsa bile. yine senin n.:zarında be-

Türkkuşuna 
Yazılma zamanı 
B ·ı· , ı ıyor .• 
Kayıt için 4 gün keldd. 
Türkkuşuna uıe k ~dına de\ am 

edılmektcdir. Anc k her mekt~bd n 
kaydedılenlerın ad d ne göre terti
bat alınaca ınd n k ' d ı u m le · 
nin bır an C\ el onu alınmak zan · 
reti dolayısile talıblenn, mekteb n 
alacakları foto raflı 'e ıka, ltı f · 
toğraf 'e nufus cuzd nlarıle birlikte 
10/1/938 tarihine kadar 'lür u u 
Kurumu 1 tanbul şube e mur c · 
atle kayıdlarını yaptırın lan ık 7. 

etmektedir. 
Arnda pek az bir kı zaman k 1-

dığı için bu miıddet zarfında 
lerce genç mektebimin mur 
decekleri muhakkak gorul ---- r. 

islim eserreri müzesi 
dlrektörl rğunun sen t 

Türk \e İ lAm eser erim 
duru Bay Abdulkadır Eıı 
gün Atinaya mute' eccıh 
edıyor, De erli bılg nler· 
lan Bay Abdulk dır Erd n, Atın • 
da Türk ve. İsi m escrlerını ıhtı,· 

etmekte olan Bennkı muz ınde ted
kikler yapacak ve a\ detınde tedkı

katını bir rapor halinde Kultiır B -
knnlığma bildirecektir. 

.Bay Abdülkadir Eıdo •an'ın ted
ki kseyahatınin on on be · n k dar 
sürece i tahmın edilm kt<'dı ·. 

Stenograf 
Beyoglu Halkevinden: 
1 - E\•imizdekı t r fı kuısu-

nun ıkinci de\ re i bıtm t r. 
2 - Uçüncu de\ re ı in k yıd mu

amele ine ba lanın tır Arzu ede -
lerin 15/1/938 tanhıne k d!lr mü -
caat e) lemeleıı mercudur. 

i 

raet etmi) e benim için bir e b bı 
muhaffefed ir. 

Alel'uu ı bir karı koca ha\ atı ya-
şıyoruz. Rahatsızlığımdan bah C'cic
rek odalarımızı a~ ırdım. Se mı çı
karmadı. Her gece ba ucuma kadar 
geliyor, hatırımı soru) or. gözlerın
de geç"n günlerin hasretıni bırıkcn 
arzuların konu usunu görü) orum 
Fakat düştindiıkle;ini, hesabladıkla
rını yapamıyacnk, hazırlndıgı sözleri 
söylcyemi~ ecek kadar cesaretsız. 

- Gecen hayır olsun ynvrum, dı
yerek odasına döııü' or, ben yorganı 
başıma çekiyorum. . 
şu ruhsuzluğa bak ki, en apta~ ~ır 

adam olsa bile, bendeki ŞU değışık
ligın farkma varırdı. Kocamın bunu 
anladığı muhakkak .. fakat nede~ : 

_ Niçin? diye bunun izahını iste~ 
miyor, yahut bunun sebebin; lcendl 
kendine bulmıyıı çalı nııyor .. 

Senin nnlayaca ın ben bu aşkta 
sukutu hayale uğradım İlhan .. Sev
gim bir atesin üzerinden indırildı, 
bir buz dolabına kondu. Yakıp ka
vuran nşk, şimdi adeta donduruyor 
beni.. (Devamı "aT') 
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Balkanlarda 
Romanya 

H 1 KAY E 
D • 

1 LENC • 
1 
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Belgradl Ja vazı.yet dı.kkatle ra~;:~~ b~~~l:c~~~~:ı~iko~ai~~= U 1 yardan farksız oldugu kanaatı hasıl 
oluyor. 

Yapılan bir kaç para yardımdan, ve~ 
rilen bir sigaradan ne olur? 

Bu gibi düşükleri acımak kaç 
para eder. Onlara yaratan acısın ... 

takip ediliyor 
Beli kamburlaşrmş, yamalana ya

malana bir şilteye dönen donunun 
yırtık yerlerinden, buruşuk derisi, 
pörsümüş eti görünüyor. Saçı, saka
lı biribirine karışmış olmasından 

y1llardanberi berber yüzü görmedi
ği anlaşılıyor. 

Bir elinde, kirden, yağırdan mu
şambaya dönmüş bir kise olduğu 

halde mahalle arasında, şurada , bu
rada dolaşarak toparladığı sigara 
artıklarını kesesie kor ve bulduğu 
gazete parçalariyle sigara yaparak 
içer. Dolaşırken büyükce bir sigara 
kırıntısı bulunca mal bulmuş mığrı
bı gibi sevinir. 

Romanyadaki vaziyet karşısında Yugoslav mehafili 
evvela hayret gösterdi, fak at harici siyaseti e büyük 

bir değişiklik olacağı ümid edilmiyor 
Bilmem bu adama dilenci demek 

Elleri kirden, bakımsızlıktan na
sırlaşrmş, kabuk bağlamış, yarım 

santimden daha kısa olmıyan tırnak
ları pislikten gök gök olmuş. Şapka-

ne dereceye kadar doğru olur. O hiç 
sı şapkalıktan çıkalı seneler olmuş. 

bir kimseye varıp ta, ne bir ekmek 
Ayağında sürüdüğü yuluğu kimbi-

parası, ne bir siğara, hiç bir şey is
lir hangi hayır sever brisi verdi. A· 

Von Şlttart'ln yerine tay:ı 
edııen Slr Eadogan Belgraddan yazılıyor: - Roman

' yadaki değişiklik ü2erine Yugoslav
ya mehafilinin ne düşündüğünü öğ
renmek her halde merak edilecek bir 
mevzu olsa gerektir. 

temez, avuç açmaz. Verirlerse alır. 
yağının yarısı yuluğun içinde yarısı . . . . . 
d d V.. d b' · k 1 t 'b' Et' Bu halıle herkese kendını sevdırm1' · 
ışın a. ucu u ır ıs e e gı ı. ı . • 

kanı gitmiş de bir deri bir kemik kal- tır. . . 
G

.. 
1 

· d · k 
1 

k Kendısıne yapılan yardım ne olur· 
mış. oz ev erı erın ve aran ı . . . . 
b. ku k d uk G""" "k"k sa olsun, en ehemmıyetsız hır şey bı-
ır yu a ar ç ur. ogus ço u . . . . . 1 k 

K il b ki b
. d - k . le verilse bın dua, hın nıyaz a mu a-

lngiliz 
Hariciye 
Nezaretinde 
Yeni yeni mühim 
Değişiklikler oldu 

Romanyada bir buhran vardır. Fa
kat bu buhranın halline doğru gi- ' 
dilmek istenirken neticenin böyle 
büsbütün beklenmiyen bir surette 
kendini göstermesi az hayret uyan
dırmamıştır. Belgradın en ileri ge· 
len gazetelerinden biri olan • Vreme• 
gazetesi Romanyalı mehafilden al
dığı bazı ma!Umatı kaydetmektedir. 
Eğer bu mehafile snad edilerek ve
rilen bu malumata bakılırsa Goga 

o ar ve aca ar ırer egne gı- be ed 
bi ince ve kuru. Çelimsiz bacakları le er. 

Geçenlerde onun eski vaziyetini 
zayıf ve hasta vücudunu güçlükle 

bilenlerden birisi anlattı: 
sevkedebiliyor. Geçen her gün onu 
törpüliyerek, aşındırrmş, inceltmiş 

ve eritntlş. Zavallının bu vaziyeti 
karşısında, içi sızlamıyan, müteessir 
olrmyan hiç bir kimse tasavvur o
lunamaz. En katı yürekliler bile ol-
sa. 

Onu görünce acımamak insanın e
linden gelmiyor. 

Onu hemcinsleri acımış ne fayda. 

Yakın köylerin birindenmiş, vak
tile hali vakti yerinde imiş. Köyü -
nün ileri gelenlerindenmiş. Birkaç 
sene muhtarlık filan yapmış. Keçi, 
koyun sürüleri, çifti çubuğu varmış. 
Köyden kentten gelen misafirleri 
hep o ağırlarmış. İki çocuğundan beş 
çocuğu olmuş. 

Aksi şeytan. Bir gün ev halkının 
tarlada bulunduğu bir sırada evin
de yangın çıkmış. Köylü yangını 

söndürememiş, çocuğu ile birlikte 
döndükleri zaman zavallı adam ba
şından vurulmuşa dönmüş, neye uğ
radığını bilememiş. 

Ve meşhur müşavir kabinesi yeni intihab edilmiş oıan 
lcabineye memur parlfımento ile beraber çalışmak ni

yetinde hiç değildir. Meb'uslar da-
ed ild İ ğıtılacak, onun yerine Goga tara!ın-

Londra - Senelerdenberi İngiliz dan başlı başına bir hükumet tarzı 
hariciye nezaretinin daimi müsteşar- kabul edilerek memleketin idaresi 

(Devamı 7 ncı sayfamızJa) cihetine gidilecektir. 

•111ıu111111111111111111111111111ııı1111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111"'"''11111111111::111~;"u~~.;,,~,ı11H1Hııu111111•111... Diğer taraftan Yugoslavya meha-

Hind 
filinin ne dediği meselesine gelince. 

M "h 1 ' it Bu mehafil Romanyadaki intihaba-

1 racesının a m•·ı~:~i~:im~~~~:7t!~c!t ~:şr~~ s~;~: 
Ş 1 d " u H setle Goga kabinesinin ne gibi bir 
ıncı yı onumu yol takib edeceği noktasında ara -

maktadırlar. Bunun için de bir müd
det beklemek lazım gelecektir, di
yorlar. Bundan dolayı şimdiden bir 
şeye hükmetmeğe kalkışılırsa acele 
edilmiş olacaktır. 

Fakat buna rağmen Belgrad'ın 

siyasi mehafili Romanyanın Goga 
kabinesi tarafından takibedilecek 
harici siyasetine dair şu mühim tah
mini yürütmekten de geri kalma • 
maktadır: 

M. Goga kendi şahsı itibarile fa
şist fikirleri besliyebilir, Hitler Al
manyasının milli sosyalist fikirleri
ne hayran olabilir. Ancak harici si
yasette devlet adamlarının kendi 
şahsi fikirlerinden ziyade idare et
tikleri memleketin menfaatleri ha

Beşvekil Goga 

birini bırakacak rle~ildir. Şimdiye 
kadar Romanyanın uzun zamanlar
danberi yerleşmiş bir siyaseti vardır 
ki bu siyaset Avrupanın bazı devlet
lerine karşı çok dost olarak devam 

1 edegelmiştir. Bu siyasetin şu veya 
bu fikre tabi olarak değiştirilmesine 
karar vermeden onu Romanyanın 

1 
menfaatler i göz önünde tutulacağı
na şüphe edilmemektedir. 

Bununla beraber meselenin diğer 
safhası da vardır: Romanyadaki va
ziyetin tesirleri görülmiyecek değil-

i
dir. Balkanlarda, Tuna boyunda ye
ni bir takım safhalar görülmeğe baş
larsa buna hayret edilmemeli; diyor
lar. 

Goga hükumeti yeni hariciye na
zırı M. Micesku tarafından Fransız 

Hem, kuru kuru acımak neye yarar. 
İnsan olnıaklığırnız dolayısile, ona 
karşı yapabileceğimiz bir vazifemiz, 
bir borcumuz varsa, o da, ya bir kaç 
para verip sevindirmek, yahut ara
sıra karnını doyurmak ve yahut da 
bir sigara vererek gönlünü almaktır. (Lıeoamı Yedinci •agfada) 
ıu11111111ıııın11111tııııım1111111111111ıııı ... ııuıı•H011 .,, _,.,.,,. ............. ,ltNtMHmını .. 11111111-•ı•ıııu,......"ıuı .... 1 .. 

Amerikadan Fransaya 
getirilen altın fıçıları 

kim olduğuna göre M. Goga da şim- hariciye nazırı M. Delbos'a bir tel -
diye kadar Romanyanın harici si- graf gönderilmiştir. Bu telgraffla 

Eski maısalleırdeıkl gibi pek parlak merasim yapıldı 
ve Hindi! rakkaseler türlü türlü meharet gösterdiler 

yasetine esas olan ana hatlardan hiç (Devamı 7 ncı •ay/ada) 
ı ==========================-============~==,===--===================== Şu gördüğümüz fıçılarda ne ols1 

gerek? Vapurun güvertesinde bck
liyen, başlarından da bekcileri ayrıl
mıyan fıçıların içinde pek kıymetli 

bir şey bulunabileceğini pekıi.lıl. tah
min etmişsinizdir: Altın!. 

Eski zaman masallarını andıran ı cesi beş yaşında iken 1877 senesinde 
iiebdebelere §imdi Hindistan mibra- tahta çıkmıştır. O zamandanberi deb
celerinin saraylarında rastgeliniyor. debeli bir hayat süren bu Hind hü • 
Mihracelerin vakit vakit yıl dön Um- kümdarı her sene Avrupa seyehati-

. ne çıkar, yazın Avrupanın en güzel 

BU AKŞAM 

i PEK 
Slnemaaınd• 

Dünyanın birinci artisti meşhur 

EMiL Y ANINGS 
lerı ol~y~r~~· Yaptırdıkları parlak yerlerinde mevsimi geçirir ve bil -
merasımı. goster~n resimler Avrupa hassa Fransayı çok sever, oralarda 
g~z~telerıne geçıyor. Biz de orada çok para sarfeder. Bu resimde mih-

tarafından harikulade bir ıuretıe yaratılan 

Fransanın milli bankasında külçe 

halinde pek çok altın var. Fakat bu 
sene mali buhranı karşılamak için 
Amerikadan altın almak lazım gel
di. İşte bu gördüğünüz fıçılar Ame
rikadan bir gemiye konarak Fran
sanın Şerburg limanına getirilen al
tın fıçılarıdır. 

gorup anlıyoruz. Bu sefer de Fapor- · fi ı · · 
t 1 ih · · al race bir çok Avrupalı mısa r erını GÜNEŞ BATARKEN 
~. a .':' ~acesının. trmşıncı yıl dö· sarayda parlak bir ziyafet verdikten 

Hissi ve muazzam tllm takdim edllecaktır. numu munasebetıle yapılan merasi- sonra Hindistan rakıslarını seyrettir
min tafsilatı var. Faportala mihra- mektedir. :. .............................. ~ .............................. . 

Buna: 
- Şeytanlığını anlıyorum Vecdet. Niçin benim

le gelmek istediğin belli. Yalan söyleme. Fakat, yap
tığın yetişmedi mi?. 

Diye cevab vermek istiyordum. Boğazıma ka
dar geldi, orada tıkandı, söyliyemedim. Bir müddet 
kendisi de bir şey söylemedi. Yürüdük. Sonra yine 
başladı. 

- Beni iki defa affetmelisiııiz. Bu gece sizi üz
düm. Ancak, inanınız ki sizi çok seviyorum. Bu sev
ginin kudretini, derinliğini ölçebilseniz bana hak 
verirsiniz, çılgınlığımı mazur görürsünüz. Samimi
yetime inanınız. Sizi deli gibi seviyorum. Aşkımı 
reddetmeyin. Haydi siz de beni sevdiğinizi söyle

yin? .. 
Güçlükle: 
- Beni seviyorsunuz Vecdet bey. Çok iyi. Te

ıekkür ederim. Fakat, bana bundan bahsetmeyiniz. 
Diyebildim. Bu cevabı verirken ne kadar güç

lük çektiğimi bir ben, bir de Allah bilir. Ancak iyi 
mi yaptım, fena mı yaptım? .. O'. baş~a. Fakat, yec
det bu sözü söylediğime çok mlıteessır oldu. Gozle
rinin ateşi ile gözlerimi tutuşturmak ister gibi yü
züme dikkatle baktı. Sonra, mektebin kapısına ge
linceye kadar tek kelime söyletmedi, hep kendi söy
ledi; aşkından, iç duygunluğundan bahsetti. Ayrıl~r
ken de tekrarladı: 

- Haydi Vicdan, beni sevdiğini söyle. 
Başım sarhoş ve yerinde değildi. 

No: 7 

Az daha: 
- Seviyorum Vecdet. 

Diyecektim. Dilimi güç tuttum. Söylememek 
için alevden bir buse ile kavrulan ve kabaran du
d~klarımı ısırdım. Sadece hafif bir tebessüm yü
zumde toplandı, açıldı ve bu gülüş ona cevab oldu. 
Arkasından· 

- Allaha ısmarladık. 
Dedim. Uzun uzun bakıştık, ayrıldık. 
Mektebe girdiğim zaman doğruca yatakhaneye 

çıktım. Ayşe kadın beni beklemiş, meraklanmış, u
yumamış. Anne gibi bir kadın, müşfik, beni görünce: 

- Nerede kaldın kızım? Merak ettim. 
Dedi. Bu candan kadına baktım, annem gözü

mün önüne geldi: 
- Çok mu geç kaldım Ayşe anne?. 
Cevabını verdinı. Beni merak ettiğinden dolayı 

kendisine teşekkür ettim: 
- Ne olur? .. Nezihe'nin davetinde idim. On beş 

yirmi günde bir defa böyle toplanmak, geç kalmak 

zararsızdır. 

Dedim. Hemen soyundum, yatağıma girdim. 
Fakat, uyuyamadım. Göz kapaklarımın altından, 
beynimin içinde bir türlü Vecdet'in hayali gitmiyor, 
meşgul ediyor, düşündürüyordu. Bir genç kızın his
lerine ve hayaline ilk defa bir genç erkek hayalinin 
karışması, tesir yapması ne fena? .. Her saniye, her 
an o hayal ile uğraşılıyor. Kalbimden, muhayyelem
den ne kadar koğmıya uğraşlımsa boşa çıktı. Kale
mimin ucunda, gözümün önünde, zihnimin içinde 
hep o var; onun hayali, onun delen, aşındıran, bağ
lıyan, esir eden, hakim bakışları var. 

Niçin böyle? .. Onu sevdim mi, ona kandım mı?. 
Niçin bu hayal bu gözler beni bırakmıyor, benden 

ayrılmıyor?, Bilmiyorum. Fakat, ben sevebilir mi
yim? .. Buna imkan var mı? .. Sütten ağzı yananla!' 
voihırrlu üflevio te vemezler mi? .. 

9 Temmuz 
Dün, evvelki gün, daha bir gün evvel. MEkteb

den çıkmadım. Bol bol kitab okudum. Okuduğum 
romanlarda Vecdet'e ]:ıenziyen ne çok aşıklar var! .. 

10 Temmuz 
Nezleyim. Galiba uşutıum. Bugün de sokağa 

çıkmıyacağım. Hem, sanki nereye gideceğim?. Mek
tebde oturmak, yalnız kalmak, okumak daha iyi de
ğil mi? .• 

11 Temmıız 
Bugün Cavidan ile Perizad mektebe geldiler, 

bana da uğradılar. İki saatten fazla oturduk, kunu:
tuk, gülüştük. Perizad nişanlısından bahsetti. Güzel 
kız, onu ne kadar çok seviyor. Yakında evlenecek
ler. Resmini gördüm. Güzel, tam erkek yapılı bır 

genç. Çok dilerim ki, mes'ud olsunlar. Pcıiz.ıtl 

çok içlidir. Küçük bir ıstırab, ufak b:r geçimsi;.l'k 
bu kızcağızı harab edebilir. 

-Alq;an' üzeri -
Nereden hatırıma geldi, nasıl oldu?. Galiba Pe

rizad'ın nişanlısından, sevgisinden. bir saattir Vec
det gözümün önünden gitmiyor. 

(Devamı var) 
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SüNEMA 1 
Greta Garbo'nun G. harfleri etrafında 

yapılan bir istatistik .. 

minde Grusins • 
kaya rolünü oy -
nad.ı ve filmin di
rektörü Edmond 

Foksun varyeteden yııdızıarı arasına 
cıKardı~ıı genç artist Loret 

Bu tesadüllere ne dersiniz? Bu 
.G • harflerinin kadının hayatınd~ 

bu kadar çok rol oynaması hakika -

Vaydman'ın kurbanları 

uymanın 
dır. Hem yeni modaya göre baş tu
valeti yapmak, hem de kulakları 
saklamak için -resimde gördüğünüz 

-
Genç kadının kocasına anlattığı 

nihayet meydana çıktı ! .. 
masal 

Vayd.ınan'ın annesile görüşürken 
cereyan eden sahneyi dünkü cSon 
telgraf. yazıyordu. Vaydmıın'ın ih
tiyar annesi oğluna soruyordu: 

- Seni bu uçuruma kim sürükle
di?. 

Kadının 

Bacağındaki 

İki yara 

İzi nedir? 

l"' o ıeı ı rıKonun yaz y...ınu marıuo ı<OŞKün oahçe• 
si n d e .:ıl ınan b ir resmi 
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No:22 /AKŞAMCILAR! Vaydmanın_ k~rbanları 
ı-···-·-···· .. ·----::·~---··-+ Genç kadının kocasına anlattığı Bir Günah!.?.

0 
~~.',!!~.~.~ 

!Eski bir ekşamcının detterınaenı masal nilıaget meydana çıktı /. Kamran hanım yerinden bir yıl- ıdıı. Hayatının çok neş'eli ve yine çok 

Yszan : Osman Cemal Kayqılı dırım süratile kalktı ve koşa koşa huzünlü dakikalarını gizleyen oda-
(5 inci ıaqfadan deoarn) karşılaşması da diğer bir noktadan ka~ıy~- g!_tt~. Sonra salona çıktı. Göz- 1 sını bir za_man nı:_ k_adar severdi. Fa-

A rar ise . . l b . "'d kalmamıştır. Kollet'in kocası Hanrl çok heyecanlı olacağa benziyor. lerı buyumuş, asabı bozulmuş her kal, sevdigı ve butun gençliğini giz-n ışın aS ını enıa em Triko'ya yeniden bir takım sualler Vaydman'ın köşküne komşu olan ve tarafı zangır, zangır titriyordu. Sa- kyen bu odada artık ne hakkı vardır 
lıep gekdig"' erı" 'e bı•ra -'er sorulmuştur. evvelce ifadesi alınan Moli'nin para !onun kapısını açtı. Ve orada Sunayı Onu e\Telce bilmiyerek benimse. 

L~ Uı SQ gılzr. Hanri Triko'nun daha evvelki ifa- kaçakcılığı yaparak Almanyaya gi- bekledi. mjşti. Yaşadığı hayat, asalet ve ~öh-
delerinden cSon Telgraf> uzun uza- derken kendisile beraber Million ve Suna aşağıdan bir gürültüler duv- ro>t kimindi' Her halde bir fakir o-

temiz, doğru bir kadın görünce be. ak · d 
c arı geldi, hasta kardeşin fenalaş- dıya bahsetmişti. Tekrar anlaşılıyor Jan Blonk da vardı. Netekim onlar muş fakat bunu Ayşe ninenin vap- '. uncu kızının elbette değil.. bir bes-

ni kendisinden soğutup onu elimden t J ı 
1 ı, seni istiyor! deyip onu yanımız- ki Amerikalı dansöz Joan Foven'in Almanyada yakalanmışlar, hapse tığına zahip olmu~tu. Çünkü Ayşe ıcmc par~sııun da h'.ç.harcı mıydı? 
:u~~ için bu masalları uyduruyor- dan aldı, götürdü. öldürülmesinden Millon'un da, Kol- konmuşlar, fakat Moli kurtulmuştu. nıne, her zaman kendisini bekler 0 Suna. goz yaşları ıçınde, odadaki 

- Mantardır, mutlak evlerden bi- !et Triko'nun da vaktinde haberleri Bu üç kişinin Almanyaya seyehati gPlinceye kadar uyumazdı. Genç kız es,·alarm birine elini süremed i. Ye Turhan güldü: 
rine başka bir enayisi gelmiştir, ona vardı. Fakat kollet şimdiye kadar esnasında beraberlerinde üç de ka- onu yukarıda zannetti ve yavaş ya- r;irmckten. onlara dokunmaktan 

- Darılma amma Abdi bey, biz go··ıurm·· ;;<tu··r. Yoksa onun kız karde- h 'dd' t · t· dın b l d • 1 1 t F k d" nl · k korkt H" b" 1 l h" b b ..., ep şunu ı ıa e mış ır: u un ugu an aşı mı~ ır. a at vaş mer ıve erı çı nıağa başladı. u. ıç ır şey a mac an, ıç ır 
ütün arkadas!ar seni hayli saf bi- şın· ı· ben demm· teyzesile bı"rl"·te Ba- B k k t ğ b k d 1 k. ld .... F k t S b b <n e"-' ·· ··" odad ık ı "' - en or aıuş um, ne yapaca ı- u a ın arın ım o u5~ meydana a a una irden ire olduğu yer· .,.·Je LUU surm.,...en an c ıp 8 • 
irdik amma, bu kadar da mantara lıkpazarından mezelik o'"teberı· du·· • b"l · d k d • ·b· b 1 d kal •ağ · d' Y A · 

basacak, kül yutacak kadar alık ol- mı ı mıyor um. çı ma ıgı gı ı un arın izleri de bu- e ıverdi. • ıya ın ı. ava~ca yşc nıneı in 
d • zerlerken gördüm! Halbuki kadının kocası şunları lunamamıştır. Yalnız üç kadından Salon katına kadar gelmiş, orada oJasına girdi. AYje nine de nedense 
t ugunu tahmin edemezdik! Kalk is- Turhan, Abdi Beye döndü: söylüyor ki bu suretle Kollet'in kork- birisi Vaydman'ın tevkif edildiği du- annesile karşı karşıya gelerek oldu- uyanıktı . Kar sında Suna_y1, peri-
ersen caddede biraz dolaşalım, sa- - Duyuyor musun Abdi Bey?.. matlığı, vak'anın içinde bulunduğu ıyulur duyulmaz hemen ortadan kay- ğu yerde donakalmıştı. ~an bir halde, sar;ları dağılmış. göz-

na onun tellalını bulayım, bizi gö- O, melı11 melül karşılık verdi: neticesi çıkarılmaktadır. bolmuştur. K' ı. i~ri ağlamaktan kızarın~. üstü bası 
türsün çalıştığı randenı evlerı"nden amran ,.antm, karşısında dim- . 
birine! hald Ben şimdi hiç bir şey duyacak _ Karımı tevkifinden evvel son Bunlar hakkında büsbütün mallı- dik duruyor, kaşları çatılmış, gözle· ~~l;ksız ve dalgın bır holde görünce 

Abdi . e değildim; siz muhabbetinize defa olarak ikinci teşrinin 3 üncü mat yok değildir. Mesela birincisi ri büyümüş ve öyle bir hal almış kı', ı .. t ~-ar _«_a_ dm. yenn_dbrn' fır1 ladı mr 
yıne kabul etmedi: bakınız ! v d • k"f ·· - · k 

İmk • ay man ın tev ı i üzerine ortadan bı·r adun dah kl 1 r,:ya goruvormuş gı ı gaz erıni a-- Anı ı'htun' aıı· yok b" ı gunü görmüştüm. Evet.. Kendisini a ya aşsa onu ıemen d · 
' oy e ~e- Turhan herı·fe sordu· kaybold 'k' · · H" d" ç· · pa ı açtı f k t kar•ıSlnda b 1 · ı D d. v· • · o tarihte sonuncu defa olarak gördü· uysa ı mcısı ın ı ınıye tutup parçalıyacak. Onun yüzünden ' · ·· a a__ • •. . u uı:-yın .. · e ı. akıa 0 eskiden_ arasıra - Onun kız kardeş·ı kaç yaşında? gı"tmı"şt'r F k t b d h l t · d·ı~u manza a dPgil b h k b l ğüm zaman bana dedi ki: ı . a a u a a evve or a- çektiği gizli aşkının intikamını bu 's. . . ra ruy - • ır a ı-

oy e şeyler yapar, bazı kibar in • - Ne diyorum zatınıza? Yava• dan kaybolmuştur. Çünkü nisanda suretle alacaktı. kat ıdı_. v_ e kar<ısında duran genç kız 
sanlarla nadir ·· - ·· .. • • - Sağ bacağımda bir şif var. Be- S ' 
bana dost ldeı..1 godruşbur~ubş amma, yavaş büyüyor, gelişiyor, yakında gittiği söylenmektedir. Hindi Çini- • , una ıdı. 

0 ugun an en en kalı- Lokman hekim efendimizin ye de- · ni rahatsız ediyor. ye giden kadının hüviyeti hakkındıı K~mran hanımın ilk sözü şu ol- Ayşe nine onu ilk defa bu kadar 
?ımı basar~m ki -~ö~le şeylerden kat- di~i çeşitten olur. Şimdi henüz on Fakat fazla bir şey söylemiyordu. daha esaslı malCımat toplanınca ken- muş u:_ . . . .. d~lgın ve perişan görü~·ordu. Merak 
ıyyen elmı, elegını çekmiştir. dört on beş ya• nd daı Merak ederek kendisine ısrar ettim. disinin orada ifadesi alınacaktır. Di- - Soyleyınız dıyordu. Boyle gece içinde sordu : 
Kadın gı'deli bir saatten fazla ol- İş: · hakk"' ,ı hı'· rb ... b 1 k B" k il d O b kt' d l" d d - hald h'!' 

1 
mın ı e e ı, er a ı o an ı- ır ço sua er sor um. zaman a- ğer üçüncü kadın ise bunun Paris - v_a ı n'.'."e en ge ıyor unuz. Ben si- - Sunam .. sana ne oldu? Bu na 

b ug~ f \;;,da ~'; memiş ''e Abdi ranta tellal Abdiyi göstererek: na dedi ki: ten ayrılmadığı anlasılmıştır. Bunun zı yata~zda hasta bırakmı§tım. hal ? .. Yoksa ben rüya mı görüyo _ 
e~ Ş~a .. _e ıçı ~ıkılmıya. başla- - Beyefendi biladerimiz ne için - Sana yalan. söyledim. Ava çık- da yakında izi bulun;cağı tahmin e- ~e~~ınıze bir hasta süsü mü vermiş- rum. Böyle gece yarısı. .. 

mış . undi ikide bır saatine bakı- öyle düşu··nüor lafa karışmaor yok- ınıştık. Avda kaza oldu. Ben de ba- dilmektedir. Bu kadınlar Almanya- tınız.. Onu yanına oturttu: 
yor ve· , ' ğ d 1 d 

A · b lm. . sam bir derdi, bir kederi, bir sıkın· ca ım an yara an ım. ya gizlice para götürüp getiren Mil- ............... - Sus .. sesini çıkarma, şimdi her 
- ca a ge ıyecek mı, acaba za- tısı vardır?.. Ben bunu tabii bulmamıştım. Tek- lion, Moli ve Jan Blank isimlerin- - Susuyorsun değil mi? .. Esasen, ~yi öğreneceksin .. dedi. 

~al:~n kız k~rdeşi büsbütün fena. _ Öyle olmalı t rar kendine işin hakikatini öğren • deki üç kişinin emri altında bulunan senin konuşmana, senin bir tek söz ve akşamdanberi olup bitenleri, 
ab~ a o~'r ~Çin dmi gecilcti? - Eğer derdi, sıkıntısı bir hatun- mek üzere bir takım sualler sordum. yardımcılarıdır. Hatta kadmlardan söylemene müsaade etmiyorum, lü- olduğu gibi aglıyarak anlattı Ye son 

1 
ıy~ soy enıyor u. Turhan artık cağız meselesinden dolayı ise merak Bana şunları söyliyerek sözüne ni- birinin o sıralarda Frankfortta bir zum görmüyorum. Çünkü ben her sözleri de şunlar oldu :. 

~muş u ve_ onlll1; ar.tık ~alkmak za. buyurmasmlar, onun çaresi hıp deyi hayet verdi: mağazada yakalanarak hapsedilmi~ şeyi öğrendim. Olanları kendi göz. - Ayşe nine, ben gidiyorwn. Bü-
anı gelm~ g~bıydı_. Bır a_ralık bl- bulunur. Yok, eğerleyim başka bir - Million bana dedi ki: olduğu da meydana çıkmıştır. !erimle gördüm. tün hakikatleri öğrendikten sonra, 

rahaneden ıçerıye kim teşrif buyur- üzünf"sü - Vaydman Joan Foven'i öldürdü. Tahkikattan anlaşılan bı"r cı·het Genç kız çok fena olmuştu. Anne- benim bu köşkte hiç bir hakkım kal-beğ · . . ? u varsa .... 
sa enırsınız. Turbanı iki yıl ön- - Onun üzüntüsü Madam Adela- Ondan sonra Million ile ben gide- daha vardır ki 0 da Kollet Triko ile sine 1:ıiraz yaklaşarak her şeyi itiraf ır.ıyor. Bir oduncu kızı , bu köşkün 
c.~ Beyoğlunda ilk defa bir eve gö- dır, Madam Adela ı_ rek Amerikalı kızın gömülü bulun- Million'un Amerikalı dansöz Vayd- j'etmek, af dilemek istedi. Ve Kam- de bir evlıidlık ve beslemesi ... 
turc? ~a,nta muhabbet dellalı gel- - Madam Adelii da kimdir? Şu duğu yeri araştırmağa başladık. man tarafından öldürülerek gömül- ran Hanıma bir adim daha yaklaştı. Suna, yaşlı gözlerini Ayşe niııe~·e 
mesın mı. · · b b ld' S d T h b .. • arasıra ben Ispanyoj tebaasıyun diye Vaydman irden ire ge ı. on e- dükten sonra cesedi gömülü bulun- - Beni affedn anne .. diye yalvar- çevirdi ··e onun ellerini tuttu. Yal-. ıı; at~· unu g~un~e he:.ife __ elile Yahudicenin farisisini konuşarak şu- rece kızdı. Tabancasını çekerek bir duğu yere giderek ellerine geçirdik- mıya başladı. ,•aran bir sesle: 
ışare e ı, sonra bdıye dondu: nu bunu kandıran Galatalı Yahudi el ateş etti. !eri rastgele bazı şeylerle toprağı Kamran Hanım ateş püskürüyor- - Sövle Ayşe nhecıgım söyle .. 

- Ba~ şimdi benden değil, yanı- kızı ise ben şimdi gider, Parizyana- İşte kadının kocasına söylediği ve kazmış ve cesedi gördükten sonra dıı. Sunanın yüzüne doğru haykırdı: (Devamı var) 
mızal glde ı;ek ad~dan o kadının ne dan enseler, şıpınişi buraya getiri- onun da istintak hakimine anlattığı tekrar örtmüş olmalarıdır. Kollet - Sus .. artık bana anne deme .. çün- =================-
ma o ugunu dınle 1 

• 1 •• ı b ı d T k • k k k 
Abdi d rım ... soz er un ar ır. ri onun ocası yu arı i ifadesin- kü ne ben senin gibi bir oduncu kı- Bir kadının 
~r u~ - Hayır canım, bu Adela başka Bıından sonra istintak hakimi tıb- de kansından bunu duyduğunu söy- zının annesiyim .. ,.e ne de sen, be • 

- o a am! Adelfı ! Yani senin anlayacağın bi- bıadliye giderek Kollet'in yaralı ba- !emişti. Vaydman ise o sırada üstle- nim gibi asil bir ailenin evltıdıSln... Tuvalet masası 
- Kadın komisyoncusu kim ola • t · · ·· ı · 1 cak! • zim arkadaşın ah Adeıa, of Adela ı cagını muayene e mesını soy emış • rine gelmiş ve Kollet'i yaralamıştır. $imdiye kadar seni kapımda bir ev- Nası olmahdır ? 

di;ye yanıp tutuştuğu karı, bana da tir. Hekim giderek Kollet'i hapisha· 111111uu11111•11111111•1•11uııuuı111111n••"'"'"""-.-""'m"- lcid gibi besledim.. halbuki sen, bu 
Heri'.f geleli, yanlarına çöktü. Tur- Kendisini vaktile İzmaro diye yut- nedeki hücresinde muayene ettik- Romanya köşkte bir evlfıd değil, bir besleme 

han herife bir sigara uzatarak lafa t 1 · h d M ik dı 1 ten sonra gelmiş ve: d 
başladı: urmuş o an senın ma u ar a r. parçası i in. Sana, mcykiini şimdiye 

- Vay babasının canına ! Vay kö- ·- Evet, demiştir. Kadının sağ ba- kadar bHdirmcdim. Artık çekil, kar-
- Demin senin mahudlardan bir! a d "k' · d B B k•ı• burada idi! poğlunun karısı vay ! Demek ki ken- ca"ın a 1 ı yara yerı var ır. u ya- aşve 
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şımda hiç durma ... 

disini Beyefendi biladerimize de (A· ralar kapanmıştır. Yerleri vardır. 
- Hangisi acaba? Ve genç kızın yüzüne salonun ka-

dela) deyi yutturmuş he? Vay ölü- Bunların atılan bir kurşundan ileri 
- Izmaro! pısını şiddetle kapadı. Çekildi, gitti. 

SÜ dirisi kandilli karı vayı geldiği anlaşılmaktadır. Ve madam Lopesko Izmaro da k' bil · ' s Bu darbe genç kızı oldug· u ,.erde - mı, ne eyım · , u- (Devamı var) Fakat karı ile kocanın yüzleştiril- ' 
nun şeklini şemailini terli geç ki ağ- ........................................................ mesi beklenmketedir. Her halde Romanya kralı Karol'ün Lopesko yığıverdi. Islak ve perişan başını, 
nayayım kim olduğunu! Hayat inceldikçe çoktanberi biribirleri_ni _gör":~yen isminde tanıd1ğı bir kadın vardır ki merdivenlerden kaldırdığı zaman, a-

- Hani, canım bir gece, Tarlaba- bu karı kocanın bırıbırlerile yuzle- bu kırmızı saçlı kadın senelerdenbe- radan kaç saat geçtiğini ve burada 
şında bir evde ben onunla birlikte İnceldi şerek söyliyeceklcri sözlere çok e- ri kendisinden bahsedilen bir ro • r.e kadar kaldığını hiç bilmiyordu ... 
gelmiştim de siz de yukarıda... hemmiyet verilmektedir. manyalı yahudidir. Korkak bir vaziyette gözlerini etraf-

- Haaaa ... Şimdi kefşetmişim kim (S fnel ıagfadan a'eaarnl Bu sahnenin çok heyecanlı olaca- İngiliz gazetelerinin yazdığına gö- ta gezdirdi. Köşk hala se;sizlik için· 
olduğunu ... Velakin onun adı Izma- ye intihab ederken kendi zevkimiz- ğı kolaylıkla tahmin edilebilir. o re madam Lopesko yakında Bükreş- d~ idi. Henüz sabah olmamıştı. Et-
ro değildir ki! den ziyade götüreceklerimizin ne - kadar ki mesela ;Million ile Bayd • ten hareketle bir müddet istirahat i- rdına baktıkça orada kendisini, el-

- Ya nedir ya? den hoşlanacaklarını bilelim. man'ın yüzleşmelerine ilk günlerde çin Parise gidecektir. Romanya baş !eri, ayakları zincirlenmiş, tımar ha-
- Onda sen ad mı san mı ararsın! Kalıyor çehrelerimize vereceği - çok efemmiyet verilmiş, fakat bu vekili Goga yahudileri Romanyadan neye kapatılmış bir deli .. büyük bir 

O kimine adım Izmarodur der, ki- miz çeki düzen meselesi ise daha zl- sahne 0 kadar heyecanlı olmamıştır. çıkarmak isterken Romanya kralı- cinayet işleyer~k hapse tıkılmış bir 
mine Kiryakiçe der, kimine Argilo yade incelik istiyen bir iştir. Lakin Vaydman ile ihtiyar annesi- nın sarayında bir yahudi kadının cani zannetti. Hayır, böyle de değil
der, kimine Kamelya der, hüliısa der Bazı çok güzel kadınlar vardır ki nln görüşmesi sahnesi en heyecanlı bulunmasına müsaade edilmiyeceği di; o, iki, üç eskisi, pırtısı eline veri-
oğlu der. Halbuki onun asıl adı Ti!- bazı çok zengin adamlar gibi zevk- olmuştur. Şimdi Kollet ile kocasının anlaşıl.maktadır. !erek köşkten kovulan bir besleme 
ki Marikadır. ten, incelikten mahrumdurlar. Sa· değil mi idi? .. 

- Kız kardeşi hasta imiş yahu! hiblerine çehrelerine yakışacak bir Kamran Hanımm haşin sesleri, 
- Kimin? şekil veremezler. yine Sunanın kulaklarında canlandı. 
- Izmaronun, yahut Marikanın! Resımde gördüğünüz artistler bu Kalbini parçaladı .• Sen bir oduncu 
Abdi bey şimdi bunları can kula- hususta muvaffak olanlardandır. Bir kızısın .. ve benim köşkümde evlad-

ğile dinliyor ve ikide bir ahlar, of- parça tetkik edılirse görülür ki si- !ık sıfatile büyüyen bir beslemesin; 
lar çekerek saatine bakmayı unut- manın inceliği. uzunluğu, genişliği- çekil karşımdan, artık bana görün· 

rnuyordu. ne ne kadar dilckat edilerek saçların Bat, dit, nezle grip, romatizma ve bUtUn ağrıla• me ...• 
- Kız kardeşi ne hastası imiş ba- ona göre düzeltildiği görülür. Her rınızı derhal keser. icabında gUnde 3 kate Suna, ağlaya ağlaya odasına çıktı. 

kayım? iki çehre de son derece tabii görün- a!ınablllr. Ona, bütün eşyası ayrı ayrı huzün 
- Bilmem, demin buraya bir ko- mektedir. \'eriyor, elini hiç bir şeye süremiyor-

r s lnel ıag/aaan ""''"" l 
!abalık ,.e karışık bir halde değil -
dir, olmamalıdır. Pudra kutuları, 

rujlar hepsi yanındaki çekme! re 
konmalıdır. Yalnız masanın üzerın-
de fırça, küçük el aynası. ve kolon
ya püh·arizatörü bulunmalıdır. Çok 
ze\'k sahibi kadınlar tu\'alet masn !a
rının üzerinden bir demet çiçeği hiç 
eksik etmezler Onlar süslendıkleri 
zaman yüzlerinin yanında çerçeve 
gibi bir demet çiçek isterler. 

Çok karışık bir tunlet masasında 
bazen pudranııı bile bulamazsınız, 
halbuki yanı çekmeli olan tuvalet 

, masalarının her bir gözü ayrı bir tu-

valet eşyasına hasredilmelidir. Bu 
suretle sol taraftaki ikinci gözde 
pudra, sağdaki birinci gözde ruj ifa. 
diye gece karanlıkta bile i• ediğini
zi bulabilirsiniz. 
Malüındur ki, tuvalet masasının 

durduğu budvare bir kadın en sami
mi kadın dostlarını alııbilir; yani 

misafir kabul ettiği bir budvarın tu
valet masasının karma karışık ol -
m:ısı güzel olmıyan bir manzaradır. 

Onun için mümkün olduğu kadar 
tuvalet masanızın üzerini bo~ bıra
kın, bu sızin için hem daha pratik ve 
hem de çok daha güzel bir manzara 
arzeder. 

Pollıo romanı No. 29 dansözü tevkif etmek için adamları
na emir verdi. 

den, maskeli dansözün muhakkak su
rette Antonin olduğu, büyük bir teh
likeye maruz bulunduğu anlaşılıyor
du. 

- Neresi hoş? Bunda gülecek ne muz gibi etrafına bakındı. Demek -
ONU KiM 

.. o .. 
OL D R D U ? Raul'ün korktuğu da bu idi. Dan-

• sözün Antonin olnp olmadığını bil-

Yazan: Moris Löblan 
"'iyordu. Fakat eğer öyle ise, bir ta

Na kleden: fa. raftan polisler, bir taraftan da İri 

Fakat kabil mi idi? Marki d'Erle
mont'ün kızı, henüz vilayetten gel
miş olan bu acemi mah!ılk, bu dere
ce sahne alışkanlığına ve meharete 
nasıl sahib olabilirdi? .. 

eteklıği, harikulade nefis ayaklarına 

bir hfile teşkil edince halk çılgın gibi 
aık~lamıya başlıyordu. Jorjöre, Ra
ule eğildi ve: 

- Bak, dedi, iri Pol kolislere do~
ru kayıyor ... 

Fol tarafından çevrilmiş iki ateş ara· 
sında kalmış bulunuyordu. 

Raul korktu ve koşmıya başladı. 
Kendisi için korkmuyordu. Antonln 
içın korkuyordu. Zira, İri Pol'ün 
sert ve kaya çehresindeki manalar, 
ohun hiç bir şeyin önünden çekin -
rniyeceğini ifade ~iyordU. 

Volnik şatosundan döndükten, e

vine gittikten sonra giyinip buraya 
gelebilmek için ne zaman fırsat bu

labilmişti? Raul, düşündükçe bu su

allerin hepsine bir cevab buluyor 

Filhakika İri Pol, kolislere doğru 
ilerliyordu. Raul, bu mane>Tayı gör
dükten sonra : 

Raul ile Kul"'l'il, artistlere mahsus 
kapıya gelince, kapıcı onları göğüs

- Evet, dedi, gidip içeri girecek, ledi. Fakat Raul, hiç bozmadan : 

ve mantıki bir teselsül yapıyordu. dansöze sokulacak. Adamlarına ten
Zira, nihayet hakikat, canlı olarak bih et de, artistlerin kapısında top

karşısında ve sahnenin üzerinde du- !anıp beklesinler. İcab ederse ora -
ruyor, Valteks'in yüzünde, Jorjöre- dan yakalarlar. 
nin şübhelerinde okunuyordu. Jorjöre bu noktainazırı tasvib etti. 
Şimdi dansöz, hareketini hızlan- Başmüfettiş, adamlarını toplaınıya 

dırmıştı. Kendi mihveri etrafında ve giderken, Raul gazinodan çıktı ve 
tek ayağı üstünde dönüyor, birden- polislerden daha evvel artistlerin ka-
bire duruyor, orkestranın bir tem • 

posu 'ile tekrar dönmiye başlıyordu. 
Sonra sür'atin verd .. i tesirle açılan 

pısına doğru ilerledi. Tam bu esna
da Kurvil kendine yetişmişti. 

- J orjöre dedi, sizi ve m&skeli 

- Polis ... 
Diyerek yanında Kurvil ile bera

ber içeri girdi. Bir merdiven ile ar
tistler odasına çıkıyordu. Tam bu es
nada, sahneden maskeli dansöz çık
mış bulunuyordu. Halkın alkışları 

yüzünden üç dört defa sahneye çık
mak mecburiyetinde kaldığı için o
rada gecikmişti. Omuzunda büyük 
bir şal vardı. Raul birdenbire Va! • 
teks'i gördü. Damarları şişmiş, göz
leri büyübüş olan İri Pol'ün yüzün-

Raul, gözlerile Jorjöre'yi aradı, bu 
~ptal ne yapıyordu? Nerede ;di? Mü

cadelenin burada cereyan edeceğin! 
anlamamış mıydı? Fakat Jorjöre o
rada değildi. Onun için Raul, derhal 
karar vererek mücadeleye atıldı ve 
Valteks'in omuzuna yavaşca doiun
du. 

İri Pol, dönünce, Raul'ün mustehzi 
y~zü ile karşılaştı : 

- Siz .. siz ba .. diyordu, demek siz 
d~ buradasınız? Yoksa beraber mi 
geldiniz? .. 

Sesinde ve halinde müdhiş bir kin 
vardı. Fakat kendini zaptetti. Zira, 
yanlarında birçok halk vardı Ye du
yabilirlerdi. 

Raul güldü: 

- Evet, dedi, onunla beraber gel
dim. Kendisini bana tevdi ettiler ... 

Muhafazasına memurum. Galiba za
vallı kmn peşinde dolaşan birsürü 
serseri varmış. Ne dersin bu işe? 
Hoş değil mi? .. 

var ?.. firar fikrini. kabal etmişti. 
- Malum ya, üzerime bir iş alın- Raul handan memnun oluyordu. 

ca pek eğlenirim de.. adetimdir.. Zira, bir defa Valteks'ten kurtulduk
hem şimdiye kadar muvaffak olma- tan sonra, sarı K!.iıayı, yani Anto-
dığıro hiç bir iş yoktur. nln'i polislere karşı müdafaa çocuk 

- Valteks titredi: o~'l!neağından ibaret kalırdı. 
- Demek muvaffak oldun? .. 
- Tabii! .. 
- Atıyorsun sen. Ancak ben öl -

dükten sonra buna muvaffak olabi
lirsin, halbuki ben daha ölmedim, 
buradayım. 

- Ben de buradayım. Hatta biraz 
evvel de istakoz barında idim. 

- Ne? Ne dedin? .. 
- Jokey kıyafetinde bendim .. 
-Alçak ... 
- Oraya polisleri de ben getirmiş-

tim. Seni yakalasınlar diye ... 
Valteks gülmiye çalışarak: 
- Amma, dedi, muvaffak olmadın. 
- Fakat artık bu sefer kıırtula -

mazsın. Jorjöre adamlarile burada! 
- Yalan söylüyorsun ! 
- Emin ol ki burada. Sana derhal 

kaçabilesin diye haber veriyorum. 
Henüz vakit var. 

İri Pol. dört tarafı sarılmış bir do-

- Haydi, ne duruyorsun? Yürü
sene!.. 

Fakat Raul geç kalmıştL Tam o 
esnada maskeli dansöz yine alkışla
rın mecburiyeti altında çıktığı sah

neden di:inüyordu ve merdivenler
. den Jorjöre, peşinde beş sivil polis 
olduğu halde koşa koşa geliyordu. 

Valeyks tereddüd etti. Bir taraf
tan maskeli dansöz kar§ısında, öbür 
taraftan da Jorjöre beş altı adım ö

tedeydi. İri Pol, ani bir kararla ce
binden tabancasını çıkararak ateş 

etti. Fakat Raul bir tokat vurarak, 
tabancanın nan1Ju;unu havaya kal
dırmış, kurşun da dekorlar arasınd:ı 

kaybolup gitmişti. Bununla beraber 
Valteks'i tanımış olan maskeli dan
söz baygm bir halde heyecan ve kor-

/ 
kusundan yere yuvarlanmıştı. 

(Dev11mı t•ar) 



ve Kızii deniiierd8 Alman cereyanma 

No. 7 
Yazan = Rahmi Yafiız 

Terceme ve iktibası mahfuzdur 

Veslkarerı veren : 

Donanma aa,kltlbl Ihsan 
Ve .• Hamldlyerıın seyir defteri 

Averof Hamidiyeyi Beyrut 
limanında kıskıvrak yakala

mak ve batırmak istiyor! 
Akdeniz 

hiş 
enginlerinde beş 

ve heyecan dolu 
saat süren müt

bir kovalama 

Hamidiye Averof'u ufukta görürgörmez. kendisini 
Beyrut limanından dışarıya nasıl att1 !. 

Ve hemen kanaatler şu noktada 
toplandı: 

Averof ! .• 
Demek, günlerce seyir halinde bu

lundukları sırada Averof onların pe
şini bırakmamış, çetin bir takibe gi· 
rişmş, işte nihayet hareketlerinin 
beşinci günü Berut limanında kıs
tırmıştı. 

FELAKET 

I 

$.. 

Limanda kıstırılmak, bir harb se
finesi için felaket demekti. Eğer böy
le, uzaktan görülmeden yaklaşacak 
bir düşman harb gemisinin karşısın
da kalırsa batmaktan kurtulmak için 
muhakkak bir mucizeye lüzum hasıl 
olurdu. '::. "'--~ ,,.,..,.. - ~,.g, 

~ -- .. ., . - . ~-· ~-~ .... ~"""' 
Bereket versin ki, bu can sıkıcı f;'i;~~ ~.~><fi. .- :..,._~~····~/~ - - " 

haber, tam zamanında verilmiş, A- r ..--, • ~ ~- ... _ .. _~,,..,~,,,,. . "' ""' 
f l d . 4:~ ..... ~'~~-="'·"'·~;.:,ı...;..;;iiıi...._bıiliıı;.'llSil~~==-= vero o masın an şübJıe edilen ild .............__.....; ..... --.. "' · ' ~"bfNsoA>. 

dire~li, üç bacalı ~arb ge~~~i, ı~:na İ Hamidiye ~kdenizde :Averofu kendi peşinde koştu.rmaya çalışırken 
5

. mıl. mesafede ik:ı1 gorülın~ştü... Osmanlı donanması da Yunan kuvayi külliyesi ile çarpı§mak için hazır· 
Şırı:dı, hemen tertıb.ıt rumaklazım- lanıyordu. Yukarıdaki resim imparatorluk donanmasından Mııaveııeti 
gelıyordu. Milliye> muhribini ve süvarisi korvet kaptanı bay A1ımed'i göste)·iyor. 
Şira limanında, denizin dibine in· 

dir~.i~!e:.i .Makedonya muavin kru- riçin bu uzun ve çetin takibi göze al· Bir saat kadar daha bu halde sey-
vazorunun akıbetine uğramamak i- mıştı ?.. redildikten sonra tam saat 11 de Port 

orta A vrupanın bundan sonra ne gi
bi safhalar geçireceği meselesi zi • 
hinleri meşgul edip durmaktadır. 
İtalya, bundan sonra orta Avrupada 
müessir bir rol oynamak rolünü Al
manyaya bırakmış olduğu gibi Bal
kan faaliyet sahasını da Almanyanın 
Romaya bıraktığı yeni değildir. 

Orta Avrupa şimdi Almanyaya 
karşı bir mukavemet vücude getir
mek ihtiyacını duymaktadır. Emni
yet ve selameti için civar komşulara 
el uzatılırken haysiyet ve şereften 
fedakarlık etmiye katlanmanın da 
çok kere fayda vermedibti görülegel-

1 
miştir. Orta Avrupadaki devletlerin 
her birinde birer Alman akalliyeti 
vardır. Akalliyetler yüzünden sık 

sık açılan meseleler bu gidişle bitip 
tükeneceğe de benzemiyor. Macaris
tan olsun, Avusturya olsun kendi 
topraklarında Almanyanm milli sos
yalist propagandasına müsaid dav
ranmamak için komşularına yaklaş
mak ve yanaşmak mecburiyetini his
setmiş görünüyorlar. 

Alman akalliyeti bahsi çıkınca Çe
koslovakyanm hatıra gelmemesi ka
bil değildir. Oradaki Almanları tat
min etmek çok müşkül görünmekte
dir. Bu müşkülat arttıkca Çekoslo
vakyanın diğer Alman akalliyetleri 
bulunan orta Avrupa devletlerine 
yanaşması ne kadar doğru görülü -
yorsa o devletlerin Prag hükfuneti· 
ne yaklaşmaları o kadar tabii sayıl
maktadır. 

Fransa HariciY,e Nazırının geçen· 
lerde yaptığı orta Avrupa seyahatin
den sonra bu cihetler daha iyi ken· 
dini göstermiye başlamıştır. Orta 
Avrupada Alman cereyanına karşı 
mukavemet hususunda italyadan ar
tık bir şey beklenmediğine göre orta 
Avrupadaki devletlerin biribirlerine 
yaklaşmak suretile bu cereyana karşı 
gelmeyi düşündükleri anlaşılmak • 
tadır. T .......... ~.i~A~·~ ........... i ... 
DİLENC ·İ 

Çin var kuvvetle çaJ~cımak, hemen Fakat bütün bu suallerden önce, Said'in meşhur feneri iskelebaş o -
vazüe başına koşmak, demir almak, gözönüne alınması icab eden bir ihti- ımuzluğunda kendini gösterdi .. Ve { 4 ı'incıl ın11fadan devam' 
Averof, liman ağzını kesmeden dı- mal vardı: Peşlerine takılan bu se- 12,50 de Hamidiye Port Said önüne Bu felaket yetişmiyormuş gibi a-
şan çıkmak, denize açılmak icab e- fine, Averofun kendisi miydi?.. vardı; ve klavuz gösterilmesi için radan az bir zaman geçer geçmez, 
diyordu. Sual silsilelerine başlamadan ev- prova direğine işcıret çekti... keçileri, koyunları türlü, türlü has-

HARB BORUSU vel, bu noktanın tevazzuhu, kat'i şe- Biraz sonra. gcıniye gelen klavuz, talıktan, bir tane bile kalmadan te-
Kumandan, harb başına, borusunu kilde anlaşılması lazımgeliyordu. vaziyeti tcsbit ettikten sonra 1,30 da lef olmuş. Bu felaketler hep biribi-

çaldırdı. Karaya çıkmak, beş günlük Kumandan bir deneme daha yap- Hamidiye'yi peşine takıp limanın şi- rini takibetmiş. İş bununla da kal-
yorucu scyahattan sonra istirahat mak istedi: mal kısmında İsmailc havzasının şa!:-. mamış. İki, üç yıl içinde biribiri ar-
etınek, biraz gezmek, eğlenmek için -- Son sürat!.. kındaki şamandıralara götürdü; ve dısıra karıları ve iki kızı ile bir oğ-
hazırlanan müxettebat derhal verli Bn deneme ayni zamanda bir ta- iki şamandıra arasına baştan, kıçtan h1 ölmüş. Oğlunun ikisi seferberlik-
yerine koşuştular!.. Bir sanj;ede, haffüz çaresi de olacaktı. Hamidiye yaklaştı .. . (Devamı ,.,, te kalmış. Zavallının başına kaza, be-
herkes vazife başına geçti. Suda bu- ile Averof'un arasındaki nisbetsiz, - . la yağmur gibi yağmış. · 
ıunan demir sahih şamandıraya rab- büyük kuvvet farkına karşı Türk lngı·ıı·z Harı·cı·ye Şimdi köyde onun dikilir bir ağa-

kruvazo··ru"nu" n su"rati tadil edici ma- cı tac: u"stu.' nde taşı olmadıl1ı gibi hiç tedilerek denize bıarkıldı; Hamidiye ' ;s l't 

limandan çıkmak için harekete geç- hiyetteydi. Averof-Un azami sürati Nezaretı•nde bir akrabası da yokmuş. 
ti 23 mil, Hamide'nin ise 26 mildi... İşte arasıra sokakta, çarşıda gör-, az zamanda açık denize açıldı ve 
cenubu garbiye doğru sür'aUe yol Şimdi son süratle ~denizin mavi ( 4 üncü sayfadan devam ) düğümüz ve dilenci diye tamdığı .. 
almıya başladı. sathında kayar gibi, uçar gibi hare- . mız bu adam vaktiyle iyi görmüş, i-

lığmı yapmış ve Ingiliz istihbarat ket eden kruvazör yine şüpheli gemi yi yaşamış bir adammış. Bu adam 
Süvari Rauf Bey, seyir zabiti, i· tarafından hız arttırılarak takib e- şebekesinin başında bulunmuş olan belki şimdiye kadar çok defalar ölü-

kinci süvari, topçu kumındanı ile dilirse arbk bunun Averof olduğu- Sir Robert Vansittart'ın yakında bü- mü aramıştır. İstenildiği zaman Ö· 
birlikte kumanda köprüsünde du .. F k yük elçiliklerden birine tayin edile- l!i k na şüphe etmemek lazımdı. a at, mez i... 
ruyor, ellerindeki dürbünleri, ma - Aradaki fark dolayısile artık engin- ceğt haber verilmişti. Vansittart'm Geçen gün onun bir haline daha 
nevrasını kendilerine uyduran meç- de yol alan Hamidiye bir kaç saat elçilikle mühim paytahtlardan biri- şahid oldum. 
~ul gemiye çevirmişler, onun hare- sonra bu tehlikeli kovalayıcısmın ne gönderileceği haberi tecyyüd et- Hava soğuktu. Kahvede üç beş ki-
.ıı.atını tarassud edıy· orlardı. · · d k d. · · · d h ·· 

elinden yakasını d:ı kurlar&bilerek· memı~ ıse e en ısı ıçın a a mu- şi sobanın etrafını çevirmiştik. o, 
Liman~~ 6 mil kadar açılmışlar- ti. him bir vazifeye tayin edilmekte ol- dileııci, korka korka kahvenin kapı-

dı .. Hamıdiye, sen hı.zile hareket e- Dürbinden meçhul gemiyi gözetli- rluğu anlaşılmıştır. Sir Robert Van- sını açtı. Cesaret edemiye edemiye 
diyor, buna mukabil, sür'atini arttı- yen Hamid iye erkanı onun da sür- smart İngiliz kabinesinin baş diplo. yanımıza doğru geliyordu. · Nihayet 
ran şübheli sefine de arkasını bırak- atini arttırdığını hayretle gördüler!. mat müşavirliğini yapacaktır. geldi ve ısınmağa başladı, Sonra 
mıyordu. Artık kanaat hıısıl olmuştu. Van:::ıttart'ın hariciye nezaretind" bağdaş kurarak çimentonun üstüne 

A VEROF MU? Peşlerine takılan, bir saatten fuz- bıraktığı müşavirliğe Sir Cadogan otuı·du. Biz onu ne yapacak diye ba· 
Artık herkes karar vermişti .• bu, la bir zamandanberi onları kovalı - tayin edilecektir. kıyorduk. Maksadı biraz daha ısm-

Averoitu muhakkak L Onun eşkali- yaD bu gemj muhııkkak Averoftu!.. İngiliz kabinesinde baş diplomasi makmış. Yerden kalkmasını ve san
ni gösteren, ve kendi peşJerini bıark- Hamidiye, artık var kuvvetile bun- müşnvirliği diye şimdiye kadar bir dalyeyc oturmasını söylediğimiz za
mıyan, rahaUanru bozan başka bir dan uzaklaşmaktan başka bir kurtu- mümuriyet ve makam yoktu. Fakat man: 
gemi olabilir miydi bu?.. } · ·· · d Son sürat - Sandalyeye oturmıyayım. Bel-uş çarcsı goremıyor u... • bu Sir Vansittart'ın sekiz seneden-

Nnradan demir aldıkları günden- le hareket ıo dakika daha devam et- beri fasılasız olarak yapmakta oldu- ki kahvecinin müşterileri iğrenir -
beri donanma ile aralarındaki rabı- dak ·· • f k b rı zar ler. Siz keyfinize bakın. Ben böyle 

k ti: ara i sur at ar 1 u zama . • ğu hariciye daimi müşavirliğinde 
ta esilmişti. Şirayı bombardıman fında kaçan kovalıyanın arasındaki .. te :ı•gYi büyük muvaffakiyetlere daha ı·ahatım, dedi. 
ettikleri zaman, Hanıidiye, Os- f . b .. ·· ıtt" 15 . . daki gos r.Jı K. b·ı· d h k d 

mesa e~ı uyu u; v~ ıncı . . • karşı bir müktıfat olarak böyle bir ım ı ır a a ne zamana a ar 
manlı donanması kumandanı A- k:da sısler ~1:-~na gıre~ Hamıdıye, makam tesis edilmiştir. Her sene bu cansız vücuttan, zayıf ve bir değ· 
ıniral Ramiz Beye, evvelce kon~ - duı::manına mnı kaybettirmeğe mu· kendisine maa olarak (3,000) İn ·~ nekten hiç farkı olmıyan koııa:mı 
toldan şekilrle İngilizce bir şifreli vaf!ak olmuştu... . . . ş . .gı !arkıtarak, nasırlı parmaklarıyle 
telgraf çcltmiş, bunda, işlerin yo • S 9 57 . d B. k d lız lırası verilecektır. Onun yerm~ toplamıya çalışacağı izmaritleri kir-aat , ıtecıvor u... ır aç a- . . d . i ·· · li-· t · 
lunda gittiğini haber vermişti. Fa- kika daha bu hızla yol alındıktan ha:ıcıye aım muşav~r. g~e ayın li kisesine koyacak .. Ne zamana ka-
kat bu telgrafa ne bir cevab alabil- sonra artık d'· d k tul d edılene de (3,000) İngılız lırası ma- dar donunun yırtıgmv dan görünen, 

uşman an ur un U• • k · k' b tl · d' ı ' ıniJ, ne de o tarihten itibaren donan- gu· kanaatın' "" ı t s·· · t ,,. aş verılecc tır 1 u sure e şım 1 a • pörsük ve titrek bacakları bu zayıf .. - van mış ı. uvarı, en;.- v • T r • • 
•adan bir haber edinememişti. rar harita başımı geçti, geminin rnev- makta o]dugu maaş aoo Ing:ı_ız ırası yarı ölü ve hastalıklı iskeleti sürük-
Tanıamen ın-huller i,.inde bulu_ k ... t b't tt' b ·ıa 1 daha :ırtbnlmış olacaktır. Sır Robert leyip duracak -:r :r ıım es ı e ı; arı ve pus aya . · 

llUYordu. göre Porti Said civarında bulunu • Vansittart bundan sonra artık ıdari Biz insanlar buna da -hayat- diyo-
Osmanlı donanması A.kdeniıe açıl- yorlardı ... Tayin edilen rotaya aykı- mahiyette hiç bir mes'uliy~t. ve v~- ruz. Ne manasız bir kelime ... 

mış mıydı?.. rı düşen Port Said'e doğru çevrilmek zifcsi olrnıyacak, yalnız İngıl.ız kabı-
Averofsuz kalan Hidra sınıfı üç oray.:ı varılmak lazımdı .. Süvari bu nesine siyasi meselelere daır soru. 

kruvazörle, Liyon sınıf 12 d t h r· k~ .1 .... - b 1acak reyini söyliyecektir. . , _ ı es ro • ususu se ınc er anı e goruşup u . . . 
~rro dan murekkeb hakiki düşman kararda birlik hasıl olduğundan böy- Sir Robert Van.sıttart şıır yazar, 

-Kimyager•• 
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Balkanlarda_ il RADY~ Romanya 1 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§am neşriyatı: 
"' iirıcıi ıopfad'ln tf~v.1ml 

Romanyalı nazır Fransaya teminat 
vermiştir. Fransa ile Romanya ara
sındaki dostluk eski olduğu gibi bu 
dostluğun ittüakla da kuvvetlendi -
rildiği maJCımdur. M. Delbos'un da
ha geçen ay Romanya paytahtını 
ziyareti sıra:nnda kendisine Roman
ya ve Fransa dosluğuna da ne kadar 
teminat verilmiş olduğunu da unu
tulmamıştır. 1934 de Fransız harici
ye nazırı Barto'nun Bükreş seyeha
tinde gösterilen tezahüratın eşi de 
bu sefer gene oraya giden şimdiki 
Fransız hariciye nazırına karşı gös
terilmiş olması Romanyanın Fran
sız dostluğuna ne kadar ehemmiyet 
verdiğine bir delil olarak ileri sü -
rülmüştü. Fakat saklamağa hacet 
yoktur ki Romanyada yeni intihaba
tın böyle neticelenmesi ve iş başına 
Goga hi..'ıkCımetinin gelmesi Roman
yada Frnnsız dostu olanları da hay
rete düşürmüşti.ir .. 

Yeni vazivetin Romanya haricin
de neler uyandıracağı meselesi me
rak edilip dururken yeni hariciye 
nazınnın Fransa - Romanya dostlu
ğuna dair teminat vermesi iyi bir ne
tice bırakmaktan geri kalmıyacak -
tır. 

İtalya Yugoslavya ile anlaştı. Ro
manın yakın bir gün Bükreşle de an
laşacağı ileri sürülüyordu. 

Roma ile Bükreşin bundan sonra
ki münasebatı ne dereceye kadar sı
kılaşacağı merak edilmektedir. 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19 konferans: Ali Karni Akyüz (ço· 
cuk terbiyesi), 19,30 Beyoğlu Halke· 
vi gösterit kolu tarafından bir tem
sil, 19,55 Borsa haberleri, 20 Nec • 
meddin Rıza ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 hava raporu, 20,33 Ömer Rıza 
tarafından Arabca söylev, 20,45 Ba
yan Muzaffer Güler ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı), !'1,15 orkes
tra : 1 - Linoke: Norche, 2 - Me
rohe: Meyerleer Leshuguenots fan
tezi, 3 - Çaykoviski: Elegie, 4 -
Rosey: Figliar intermezzo, 5 -
Yoschitomo: Laternentauz, 6 -
Sgambatti: sercnade valse, 22,15 A
jans haberleri, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50 son 
haberler ve ertesi günün programı. 
23 son. 

Ertut?ırul -
Sadi Tek 

TiYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy - Süreyya) salı 

(Bakırköy), çarşamba: (Üsküdar) 

Sinema lannda 

İTAAT İLAMI 

Yeni vodvil 3 perde 

Yazan: Musahibzade Celal 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 .__ __ ---...;;_ 

Kabataş Levazım anbarmda mevcut avarya olmuş 2000 kilo sigarc. 
paket kolası 10-1-938 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin malı hergün anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de 

% 15 leminat paralariyle birlikte muayyen güu ve saatte Kabataşda 
Levazlm ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. "856311 

SATIŞ iLANI 

ÜSKÜDAR İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Hürmüz tarafından Vakıf Paralar ldarasinden 24237 ikraz numa. 

rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril

miş olup borcun ödenmeme!inden dolayı satılması~ karar verilen 

ve tamamına ehlivukuf tarafından 659 lira kıymet takdir edilmiş olan 

Üsküdarda Hace Hasna Hatun mahallesinde, servilik caddesinde eski 82 
yeni 100 sayılı bir Larafl şeb Mehmet Talib Efend~ye ferağ olunan 

arsa, bir tarafı Sait ağa vereseleri menzili ye bahçesi ve hazan polis 

Hüsnü Efendi arsası, bir tl'ırafı mülazim Aşıref en dinin menzili ve 

cebhesi yol ile çevrili biı hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

ZEMlN KAT : Zemini çini mozayık tekneli ve maltız ocaklı bir 
mutbak, bir gusulhane, bir merdiven altı, bir bodurum ve kömürlük. 

BIRINCl KAT : Zemini çini döşeli bir taşlık, blrinde yük ve do
lab olan iki oda ve bir abdesthane. 

ÇATI KA TJ : Basık tavanlı ikisi iç içe üç oda bir heladan ibarettir. 

UMUMi EVSAFI : Hane ıhşabdır ve boyasızdır. Bahçede dört 

meyva aQ-acı vardır. 

MESAHASI : Umuin 118.50 metre murabbaı olub bunun <40 metre 
murabbaı bina, bakiyesi bahçedir. 

Yukarda hudud1 ev.saf ve meaahası yazılı gayrımenkulün tanıamı açık 

arttırmaya konmuş olup 15-2-938 tarihine rastlıyan Sah ıünü saat 14 

den 16 ya kadar Osküdarda lbsanfyede dairemizde açık arttırma 
ile 5ablacakbr. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 

takdirde gayrımenkul en çok arttıranm üzerine ihale edilecek, aksi 

akdirde en son arttıranııı taahhüdü baki kalmak üzere arttarma on 
beş &ün müddetle temdid edilerek 2- 3-938 tarihine rastlayan Çar. 

1amba günü ıaat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art· 

brması yapılacak ve bu iklocl arttırmada gayrımenkul eo çok 

arlbranın üzerine ihale ·edilecektir. 

Satı~ peşindir. Taliplerin artbrmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya mili! bir 

bankanın teminat mektubunu ibru etmeleri lhımdar. 

Birikmiı vergilerle belediyeye ait tenviri7e. tanzifiye ve dellaliye 

resimleri ve Vakıf icaresi aatış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta
viz bede& miifteriye aittir. 

2004 numarah icra vo ifJb kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üneil 

fıkrasınca, bu gaynmenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diter all· 
kadaranın ve irtifak hakka sablplerioiıı ba haklarını ve hususile fais 
ve masrafa daır olan iddialarım, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 

20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabedcr. Aksi baldo 

baldan tıpu ıicilile 11bit olmadlkç& atıJ bedelinin paylqmaaından 

hariç kılacaklan ve daha fazla malumat l\lmak isteyenlerin 15-1-938 ta
rUıiDden itibaren berkesin görebilmesi içia açık bulundurulacak olaıa 

arttırma oartnamesile 937 /5416 numaralı doıyasına müracaatları iliD 

olunur. (81) 

fılosu acaba Osmanlı donanmasile bir le hareket edildi... 3 kerte sancağa piyes yaz:ı-, edebıy~ta ?0 k merakl~
muharebeye tutuşmuş muydu? Ave- rota değislirilcrek sefinenin prova- dır. Hatta bo~ vakıtlerınde yazdıgı 
rof hangi cür'etJe kendi filosunun sı Port S~id'e çevrildi ... Bütün göz- İngilizce piyesler olduğu gibi Fran
noksanını bildiği halde Makedonya- Jer, prova istikametine dikilmiş, u- sızcaları da vardır. Kendisi bir çok 
nın intikamını alınak, Akdenizi, bu zaktan Port Said'in büyük fenerini dil bilir, bu bildiği diller arasında 
yeni ve asri korsandan temizlemek görmeğe uğrasıyorlardı... bizim Türkcemiz de vardır. 

1 Hüsameddin 1 

' 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ,! G • 8 
Bilumum tablilat. Eminönü Emlak Nevralji, Artritizm. Romatizma rıp, aş 
ve Eytam Bankası karŞ&sında ve Diş Ağrıları 
!'.net Beı· Hanı. l'-••••••••••••ıııİl•ıııiİ••••••••••••• 
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/ ,...... 

25 ınce .. 

20 kalın 15 kuruştur. 
H A Z 1 M S 1 Z L 1 K • ı Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 

Hayatın, zevkinden insanı mahrum eder. l ı mantolarını !O sene garanti ve 

-
PERTEV KARBONAT komprlmeleri 

Çok temiz bi .. Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkiilat 

i'Öz önünde tutclarak yapılmı~tır. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayt hacıı altına alı-
• na_n Reo markalı .ve 2556 ~umaralı . Taksc otomobili Kadıköyünd~ 

Muhcrdar dadde~ınde Emnıyet garaıında 7-1-938 Cuma günü saat 
14 de açık arttırma ile s.atılııca*"ı ilan olunur. (B.) (91) 

-CAFER M O S H 1 L Şekeri -
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. - fli lumum eczanelerd t: bulunur. Posta kulusu 1255 

ı ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. Anadoluda bulunan müş. 
rilerimize aym ş~raitle kab:.ıl ediyo
ruz. 

Mahmudpaşa. Kürkçü Han içeri!!; 

~~~S~~~~~~~~~~~ BE~~Q Tuıe~n: 2ı6M 
Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

undan başku: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler:e 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyang·oya işti
rak ediniz .. 

-Doktor .. Opera tör-

Orhan ~1ahir Toros 
Kulak, Bo~a7 Buruıı lıastalık· 

lan mütehassm 
Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 

Geyik Apaı'tmam No: 1 

.Her gUn 15-19 kadar• 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An
karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 , .......................... : 
ı Göz Hekimi ı 

J Dr. Şükrü Ertan i 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. l 
ı (Dr. Osman Şer af eltin apart. ı 

111 ı manı) No. 5. Te efon. 125).l :ı 

~==================================================~ ı: .......................... : 

. 

Nezle hastaııkıa: Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareler 
kara habercisidir 

GRiPiN 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder 

Gripin, nezleyi ve gripj geçirir, ha• 
rarcti düşürür. 
Baş ve diş ağrılarma, romatizma 

sancılarına. sinir ve adalelerdeki ız. 
tıraplara karşt en kuvvetli deva Gri· 
pindir. 
Havaların çok karışık ve tehlikeli 

oldu~u günlerde sıhhatinizi koru• 
mak için tüphesiz Gripin kullan• 
malısınız. 

isim ve markaya dikkat ve her 
yerdo 11rarla GRIPIN isteyiniz. .. 
.......................... 
t Züiırevt ve cild hastahklan i 
f or. Hayri Ömer ı 
i ôtlcden sonra Beyoğlu Ağacami i 
ı karşısında No.. 133 Telefon; ı 

ı 43585 ı 

........................ 11 , - ' 
1 

Uykusuzluk, asabf öksürükler, 
asabi zayıflık, bat ve yanın baş 
ağrı sı, baş dönmesi, baygınlık, 

çarp:nta ve sinirden ileri gelen 
bütün rahatsızlıkları iyi eder. 

1 ________ J 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TUrklyedekl ,ubelerl 
Galata. Jstanbul .. lzmir 

1 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

• Her tUrlU banka ı,ıe ........................... 
DOKTOR 

f Ali Rıza Sağlar J 
l lÇ HASTALIK l. A Rl l 
ı MÜTEHASSlSl ı 

ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

ı caddesindeki muayeneh.:ınesinde ı 
saat on be~ten sonra hastala• ı 

: rını kabul ediyor. .......................... 
Şehzade başı 1 

TURJlN 
TiYATROSU 
Bu gece saat 

20,30 da 
San'atkar Naşid ve arkadaşları 

Hakkı Ruşen b irlikte 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

• 
;~lljl\11\l!~ TEPE:l~~~~~S~EHJR 1 

~· Dram ve Piyes kısmı 
11~~~

1

ıııfl\ Bugece saat 20-30 da 
Erkek v o httyaletleri 

Piyes 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lenormand 
Terceme eden: 1. Galib Arcan 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 1 

• 
Wl

•;ımıı~ Eski Fransız tiyatrosunda 
ıi 

1 
ŞEB1R TlYA1"ROSU 

!J .ıııı m~ OPEHET KISMI 
~ lllllllll!l!l P.u gece saat :.!0.:JO d.ı 

Satllık K•rahk 
Koıııedı :3 pı.; rde 

Yazan : AnJre Bır.1ocau 
Terceme e<l•!n: M. Feridun 

Pazar günu giind uz saat 15,30 da 

• çocu~ '1 IYA"ı ı,o~u 
Cu ıı •. r tesi, <: • • •Hı.\ l 4 t.: 

~t i\ v ı t·o· !CUK 
Y ıa): Zc ~ ı T şı< ı' 

ile öldDrDnDz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi f arelcrf, 

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

Buğday nevilerini serpmelidir: Macun olanların yağlı bir ekmete 

vo berhanrl bir rıdaya sürerek farelerin bulunduR'u yerlere koymalı· 

dır. Kutusu 25, ikisi bir arada .3_0 kuru~tur. 

KASADA 
SAKLAD IG INIZJ 

DA~A 
KURU 
Blll 

(~$M[. 
·VAZl Y ETi N D~OİQ 

ONU rAiZL~ 
()ANl(AYA VE12İl'ÜZ 

'-JU~USİ S'ARTLARIMIZf 
soQUNUZ 

Beyoölu Kadastro· Direktörlüğünden : 
Kadastrosuna Vaziyet edildiği evvelce il!r. edilen Koca tepe ma .. 

hallesinin tahdid ilanı hitan bulmuş ve Kadastro komisyonunca 
14-12,.;937 tarihinden itibaren tasarruf tetkiklerine başlan mtş olduğun. 
dan bu mahallede taşıhız malları olanların Sultanahmette Tapu Dai. 
resinde lcrai FaaJiyP.t etmekte bulanan Beyoğlu Kadastro Komisyo
nuna müracaat etmeleri 2613 saytlı Kadastro Kanununun 22 nci mad .. 
desinin A Fıkraa• mucibince ilan olunur. (84) 

----------------

P A T 1 
Jç ve dış basur memelerinde, ba-;ur memelerinin her türlü iltihab- 1 
larında, crrahatlenıniş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 

tedav ıcıinde daima muvaffokiyetle şifayi temin eder, 

5 
~~~-----....-------------Y ı J l!tj8, Ay 1, Gün 7. Kas.ııu 61 

7 1. Kanun: Cuma 

l. anın dogum gecesi 

Vakiti ar 

Güneı 

Ogl~ 

•~ııı Jı 

A""ı.A a 
'ı • .u:ıı 
... . .J l,.. 

Vasati 

sa. .-l. 

7 24 
12 2(.ı 

.4 43 

lt> 57 
... s 35 

~(J 

E.ıanl 

a. d. 

2 28 
7 ı~ 

9 47 
d J) 

ı J8 

Dr. Hafız Cemal 
(L'vKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle .. 
dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbuida Divanyolunda (104) nu· 
marah hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Sah, c•ımartesl 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 

kıki fıkaraya mahsustur. Muayene.. 
hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 
ııı1uuıuııuıu1111111111111ııın1111111111t 11uıuıı111ınıuuuıul......_. 

Sahip ve neşriyah idare eden 

Baş muharriri 

l TEM iZZET BENiCE 

M ıi ... : F. Ebe --~~~~~~---· ~ --


