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iki Kıt'adaki _ Harb Kıvılcımı Aceba Bütün 
Dünyaya Sirayet Edecek mi? 

--.--------------~--~~ ~~-~ 

ROMA Av r lYI iP c§l <dl c§l 
.......................................... Macaristan la Roman

yanın arasını bulmıya 
çalışıyor 

ispanya harbi ilk Japonya, Cine yeni bir ihraç 
Baharda bitecek hareketine başllyor 

Peşte konferansı ya· . . . . . -
rın bu mesele ile de Fransa ve Rusya hükumetçileri tepeden Arrerıka ve Fransanın dahili vazıyetlerı, Berhn-Roma mıhve-

meşgul olacak tırnağa kadar silahlandırmışlar rinin a~ır basması devletlerin Japonyaya harbaçmalarına mini 
Londra, 9 (Son 

i'elgraf) - Roma. 
paktı devletleri 
konferansı yann 
Peşte'de açılacak· 

tır. Evvelce de 
bildirdiğim gibi 
bu konferans bu 
defa fevkalade e
hemmiyetlidir 

Asiler, mukabeleye lngiltere, fevkalade ahval müstesna, Japonya ile tek 
Hazırlanıyorlar başma harb etmek niyetinde değil 

Konferansda A
wsturya, Küçük 
İtilaf meseleleri 

M eçar Bas- daha ziyade ikin
ve1<111 Daranyl ( Devamı 2 de) 

Rusya' da 
Stalin, hangi 
Şekli tercih 
Edecek? 
Stalin "Baş vatan
daşn unvanını aldı 
Londra, 7 (Son 

Telgraf) - Sovyet 

Rusya'da son in· 

tihabdan sonra i
dare makinesinde 
rniüı im değişik • 
likler yapılmasına 
intizar olunmak • 
tadır. Bu arada en ~ 

başta c (stalin. in 

Ahiren hOkOmetcııerın eline geçen 
Terueı soKakıarınao 

Berg,a, 9( Son Telgraf) - İspan- ,rişmek üzere istirahat eylemiye ko· 
ya -d!lvali uzun zaman sükfuıet dev- · yulmuşlarken, böyle bir vaziyet kar
resi geçirdikten sonra yeniden dik- şısmda kalınca tabiatile ilk ad.ım lar
katc değer bir vaziyet almıştır. Bu da biraz fena vaziyette kalmışlardır. 
~ükfınet devresinden istifade eden Maamafih, general Franko derhal ve 
ispanya cumhuriyetçileri, Fransa ve seri surette icabeden mukabil ted -
Rusya'dan geniş ölçüde yardım gör- birleri almıya tevessül etmiştir. Hü
müşler, tepeden tırnağa kadar silah- kt'.imetçilerin bu iptidai rnuvaffaki-

\•:ıziycti mevzu • h 
b 

lanm1şlardır. Bu suretle em mal • yeti uzun müddet sürmiyecektir. E-
ahs olmaktadır. · zeml·, hem maneviyat itibariel zen- sasen Franko Ispanya meselesine bir 

tcıtalin, Almanya. ginleşen hükCımetçiler asilere karşı nıhayet vermek kararındadır. Fakat 
nın Führer'i İl ' 
Yan D 

' al- S ovyet Lideri yem yaptıkları harekatta muvaffa. bu kararını kışın tatbik etmek im-
ın uçe's' "b· b"' .. 1 gı ı Stalln kiyct temin etmiye başlamışlardır. sız olduğundan şimdilik mevzii harb-

utun salahiyet ve kuvvetleri nef • Asiler , uzun zaman devam eden !erle ve hazırlıklarla uğraşılacak, fa. 
sinde cemetmek kararındadır. mesainin yorgunluğunu gidermiye, kat martta İspanya'nın mukaddera-
,..__ (Devamı 2 nci sayfada) bir müddet sonra kat'i bir harbe gi- (Devamı 2 inci .agfamızda) 

•• gune ve düne göre! Evvelki 

Hava kısmen şiddetini 
kaybetmeğe başladı! 

Londra, 9 (Son Telgraf) - Tokyo 
Sefirinin Japon Hariciye Nazırile 
yaptığı temaslardan alınan ilk neti
celer evvelden salahiyettar mehafil· 
lerin yaptığı tahminlerde isabet ol
duğunu göstermiştir. Bu müzakere
ler, oldukça müsaid bir safhada ce
reyan etmektedir. 

Maamafih, İngilterenin Uzak Şark· 
taki azim menfaatlerini korumak hu
susunda daha müessir ve yeni ted -
birler alınası icabetmektedir. Fakat 
bu tedbirler hiç bir zaman J aponya
ya karşı muhasamat ilam şeklinde 
tecelli etmiyecektir. 

Çünkü İngiltere, tek başına böyle 
bir maceraya atılmak niyetinde de
ğildir. Büyük Okyanusda mühim 
menfaatleri olan Amerika ise dahili 
vaziyeti itibcırile böyle bir maceraya 
atılacak halde değildir. Amerika u
mumi cfkin her türlü harblerden 
ve Avrupa ve Asyadaki siyasi ve bey-

1 nelmilel ihtilaUardan uzak kalmak 
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.Deniz Bank Amerikanın dahili 
Umum müdürlüğü vaziyeti oldukça karışık 
Yusuf Ziya 
Oniş tayin 
Edildi 
Yeni kur ulan 

Deniz Bank U

mum Müdürlüğü

ne İş Bankası İs-
tanbul şubesi mü· 

dürü Yusuf Ziya 

tayin edilmiş v~ 
bu tayin keyfiyeti 

yüksek tasdika ar· 
zedilmiştir. 

Evvelce Umum 
Müdürlüğe eski 

İskan Umum Mü 

Cumhurreisi yEni söylediği bir nutukta "Hü
kumet üzerinde icrayi nüfuz etmek hakkının 

l kendılerinde mevcut olduğunu t€msil eden b:r 
_grupun tehdidine maruz bulunmaktayız.,, dedi 
Harbiye Nazırı da milli müda· 
f aanın tar sini zaruretinden 

bahsediyor 
Vaşington, 9 (A.A) - Demokrat ılarla bir takım sanayi erbabının sa· 

fırkanın bir ziyafetinde bir nutuk 

1

nayi ve finans aleminde kullanmak· 
söyliyen B. Roosevelt, bazı bankacı- (D~ı:amı 2 ??ci .<>ııyfad.a) 

so LGR F 
Yurdun diğer taraflarmdada kış dürü ve Devlet 

(Devamı 2 inci sahifede) ~ılrası azasından Yu5c!:J~ i ;-ıva Okuyucularına yeni bir 
buldu 

.. Yu~d.umuzun her tarafında oldu- Bu sabah erken sokağa çıkanlar • 
gu gıbı .~~?rimizde de şimdiye ka· d 
dar nz gorulınüs so v kl b"· .. . an kayanlar soğuğun şiddetinden 
aefl d ~ gu ar utün şıd- mustarib olanlar epeyce çoktu. 

ı e cvam etmektedir 
Dün şehrim· d · . . Havanın mütemadi surette bozuk 

de ::ık k dız e fasılalı hır şekı~- !gitmesi üzerine Belediye her ihtima-
.. şama a ar kar yav . :t k t 

geC'e k d . .. ~,, .. ~'fi~ • 1 le karşı tedbir almıya başlamış, te-
ar uı muş, mut1ıt· · ı.. ;....-i'Zi "., , . . • . _ 

başı '-ti!'\ . }!~ ~ mız1ık amclesının say ısı çogalmıs 
amıs ve s·tbah d - · · · "...it .,. ~· 

d 
. · ' a o her.,fırr~t.,. kar tc·ın "zteım.· n l iıt ve edevatını Be-

o.1nıuştuı:. . , "'"' • 1 d , . ._ · • .cı. - ~· }' " 1ye ~uıel erınc dağıtmıştu· . 
"P\ ·--'~ ıs • l .. . .•. "' . .... . 

tJ t U Utlllllllll l lU l llllUUIUUIH IUUllUlllll l l ll llUllllllllHl l l llUllll ö LJ'. f mer ut inin tayin edilmesi mev· 
Ve/iahfı zubahs olmuşsa da bilahare bu ta· 

savvur geri kalmıştır Yunan 
Bugün 

Evleniyor 

hizmet vesi lesi A finaJa Yusuf Ziya'nın De~iz Bank'ın ba
şına _geçirilmesi, gerek Ankara, ge
rek Istanbulda ve gerek bütün iş 
mehafilinde büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Atina, 9 (Son Telgraf) - Yunan 

Vcliahdi Prens Pol'ün evlenme me
rasimi bugün yapılmaktadır. Düğün-

de İngiliz kral ailesini temsil edecek 
olan Dük dö Kent ve zevcesi ile Yu
goslav Kral Naibi, Romanya Veliah· 
di ve diğer devletlere mensub bir 
çok mümessiller buraya gelmiş, me· 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Hukuk mezunu olan ve Bankacı

Hasta okuyucularımızı birinci 
sınıf mütehassıs hekimlerimiz 

tedavi edecekler lık ve iş hayatında mühim muvaffa- muayene ve 
kiyetler gösteren Yusuf Ziya'nm ye- ller gün biraz daha rağbet t:e iri1M d bulurak lstanbulıın en ı;ok ok•ı-
ni kurulacaü olan ve iktısadi haya- nan v e aranan gazetesi olan SON TEl...GRılF, okuytıcularma §İikraıı ı:e 
tımızda mühim rol oynıyacağı aşikar . . . . . . . . . . 
bul . ·r . d d d h mınnet borcunu odeyebılmek ıçın yenı bu hı .. ınct ve.>ılesı daha buldu 

Y 
.. kunkankybe~l ~ va1zı es~.n e e -· 3 a 

1 

Bu da, hasta veya a.nsızm hastalanacak okuyuculcınnı birinci sı11<f 1 e-
u se a ı ıyet er gosterecegı mu- k" . . . · h kk k ımlerıne m uayene ve tedavı ettırmekrır. 
a a tır. 1 llö tecrübe ularak bir birirıcı s1111f mütehassıs göstereceğiz. SON TEL 

GRAF'ın birinci sayfasında başlık keııarına koyacagımız cSağhk kupoıı· 

Otobüs tahkikatına aid fezlekenin zannda?h beş .tan~sin.~ 1.esıp yi~.~terdiğimiz adresteki doklora ~ötifren o-
kuyucumuz, hıç bır ucrete tabı olmaksızın muayeııe ve tcdavı olunacak· 

YazılmaSJ08 bugün de devam edildi tır. Kuponları 10 iki~ci.':iinu~ pazartesi ~~inüııden itibaren . ~azet:mi:::\? 
konmuş bulacak.<:tmz. ilk tecrube on beş gun devam edecek, ıyı netıceler 
alındığı takdirrle nıuayeııe 1:e Ledıwi evleri İstanbultm mulııclif mınta

Fezleke bu akşam yetiştirilemezse yarın k alarma teşmil olunacak ve her Çl!~İc! hastalık mHCYl'lle ve tedavisi icin 

akşam Ankaraya gönderilecektir mütehassıslar göstc•rılecelclir. İlk deıwm~yı Hc~il.laş mıntakasındıı yapa

lYu~ııı 2 inci •agfamr•llaJ 
cağız . 



Amerikanındahilivazi- is anbulda Asyada 
yeti oldukça karJŞlk Adelerve Boiezlçl 1--------

asrf birer Hffiye <ı met ıayfadmı detıamJ jseferberligıni bitırıneuen ve yeni st-
( l lncl qfmda ...... ) ,sun, tereffüüne, küçük ll8DAJ1 edıa-. ,.. olacak. taraftarıdır. Vikıa Amerikayı bu - parif ettiği mühimmat gelmeden ön- Almanya 

• olclnlrl•n otıııbatit 1aıvftt1e:e ı. ile bıcirlen brp J'8PlmalRa olan -- itin idare edenler u çok bu fikrin a· ce Çin ordlllWla kat't darbeyi ladi1'- Yeni - llldi tllleli effmizd 
brp mClcadeJe etmet ve tattyen uz- ınıtııJyete mtllteııfd rekabete 119 Jıer leta • ıel'-' ı••lt" leJlıüıde ileler ele her ne oı- ol- mettir. Yelmıde Çin de lıaah ft 16- çekmediii b! o az ÇC ' ı ._. ü 
Jaşmı;ra yalllfDWk ni)etlude oı.. ne fe1rUıJe olUJ'la olsun m-sıoııer•••k, 1nezerhklerın- sun umumi efkAııt uymak mecburi- yük muluırelıelere intimr edilebi - nıidlerimizl, yahut üınldaizlıkJenmlo 
tlıııjw .,_ etınlıltlr. tnssil rn , • mıı-maluı edeme- de ••el• •• allelarl )wtluhdlrler. llr, zt lıep bu yeni ylla ~ iltlt 
......_., ıle•nltllı 1d Jı.. Bmıa ııı!MıeaDeN ~ver- k ...... :rr..'ya gelinee, Pw.s + Uaık KABbo: V,AZfYSI1 'raatK: bal 'h''ında ,ah li)y9-, illa bir 
Baıll lıllı.ıM iz il it lcrayi -'t .ı1Jii'911nf b 1ıtı ıı+ız 9a 18• Bir d·•~ Atı ; de m. ŞllltM1 menfuUerl elliııeD ,..,,.._ EDB\A illnJnılw v.ıyara.z. 

nüfuz etmek w ona dlretti8ll' Vft'o JAhiyetln vernm.i, amerikanın q l11neakta ~ Şehircilik mütehas • re ve Amerika De lllçlllemlyeeek ele- Londra, 9 (A.A.) - Gelecek ka1ıl' Yent mlb projeleri W 6e fılly-
mek hakkmm kendileriıide ~ud ı ·a' ı ile __,ı. Q bı.~ aıa Proit f*Jıfiıda ,ehı:imbe avdet. recede azdır. Semra dllailf vaziyeti, ne içtlmaında Şanghay beynelilıiel Her' memlmtte dünya auJhil-
oldujunu 4ebayyül eden ehdden aııdazarnr ~ 1 ' tir . flrMlk -.ıncla iltılbaçsızlıklar, mmh5 p n._t •i,hiıtkm • nüa btikbUfııe dair türlü tilrlil ri • 
mürekkeb ufak bır grupun ~idine W,ıJ lfODAA& lçbr il, ~ fe~ U'8"J,... M~ l'ramı!nnı - vatla ile alikası 01- dald .ıa lıılıı!rlnflt teılldk eıif. a,.eler çıktılı aman İngılterede 
mıınız baJunmaktayız. Ben, vatan • Vatinpılı, 9 (A.A.) - H4rl;ıiye köy, Bolaziçi ve Adaların avaıl prÔ- ad tifr harbe ııliriMfliimesine kat- Jecell.ınııhaHak *""1ınektedfr. de blrhayli falcıliklar olduğunu ııöy-
lanmm eberiainin inderinl yerine Nazın B, Hıırry Woodring. Denver'de jelertnl yapiCÜbr, Proit ilk tedldlı:- iyyeıı manici~. EsaleJI Berlin • Ro- Londra diplomasi tarikiyle F hacet yok ~•ıaa -ı.-
&ettıııııek ve ufak bir mu,eaıa aa- 111ttııkJnıd ec11ft1ı: .mı ı fda- ııırasında bütün adaları, Fener - ma mih'VWlnln mevcudiyeti Fransa- sa ve Amerika ile bu hUlllfia •W. iji hem- vardır 
WıiJet millt!malerine ve fFDtlja- mıın tanini ~ 1mt baff KaJemıı ve civan gibi şehrin birine! -.ıra tlriıllara lıiılımaktm ..... er•a lfl'llmlltir. ~ 
1arına Dllıayet vermek U'Z1llUllda • ve bu Jı.ey!l)etbı bltfM!e mu+m lmıf ayfiye yeri olaı'ak kabul etm~ kadir e•s •-tyedidJr, Bu iti- ı..dra'ıa siytlll md 15 '@ırle müna tnmı alacağı şekle ve ıaa 
yun, MaU bir takım ll'tlı>*a - • , . 1a a n ± , 41 • ılri• tir~-" • ~ J~~ Ç~dekl harekltuıdan söylendıi!ne göre İngiltere hükd - de bu millıaeelıatın .mutlaka fri • 
haU ve mevzi! müesıınaleriı& istik- okluğunu ııöyleml§tfr. Nazır~ ~- ..,.aziçinde yeni sokaklar açılma- -ır• .-- •YNfa w AwDıa Jap ' la M "' e;ye lirife- lin& llaiı 1 '. .. thpirUsi ta • 
Mit n ,.,.,,. diğer llir .. müeto tlıl Pmıq lılılisesl - h oldıilıa sı ve nhtımlıır yapılarak bazı mm- devletlerinin lreei!iıdle tHr harbe tu- nık kendilerine fiındiye kadar Çin- hakkuk edecek nıJ? .. Orasuıı istikbal 
-ıiı'=• Pi lu6ıı y.pmeJıt:w Gılılaklan 11Jı1 B. .aoo.velt'e a• alt«8' .._. takaJaıda hhıalarm deni& ~ tuşmalarma lnılıjı{ ydda, .Ancd Hlerill aOst fid .....,,n 1ıü w • tıwr. J'alrat w't 1ı1r 'fiil': 

lı:cıntrolil tahdid etmeyi amı Miyo- için ittihaz etmesini taıeb eylem~ dan 10 metre içeri ılınına11 gibi 1- fn~tere,, Uzd: Şarlc"tdt llldlfwtle- tlhiyftlerl ftl'lllf)'e lıazu6a. 11iFdwii •o da Londranm 111 - avı rda gı, 
rum, Demokrall N)lntl. fi)ıalltınn tir. kiDCi den nele bazı imar işlerine gl- rinln kat ıyyen haJe!der olm•masto için de Japca mııkwnh ının vazly• rişmlş oldala ~ h faıala 
----------------------- rı,tfıııetbd de mavııfık glirmektedir. hllhauı ..... ı,. vsdllh he tinde Wr •e; MO: "-le getirınelr vermek ısten.llğldfr. İngiltere hil-

A d 
Boğaz sahillerinde bir ömek inşa- cfafıııl surette vaziyeti talıib etmet- üzere tırgl'ftere ile tepiln mesai e~ küınetı Almanya ile olan münaııeba. 

Vrupa a ata milseade edilecek ve bu tip; Bo- te, ciddi tedbirler ittihu eylemet- mek arzusunu samimiyeUe izhar e~ lııll • U11ıalr ,,, ' ı .. ..._ 
faz'm Rumeli ve Anadolu Jı:ıyıJarm- ıen llri chınııaltıütadı, meelri pr&w. :a. lıal, lııfti> rclııld miyet vea "t*rilr Bunun •=da 
da ' l'Jl r 1 *· Vikıa JepclllJ'a İnlilıere)'i ndlm- vaztyelin fiilen tımmmap demektir.. el ile tuhılar, alblt ~ netiı:eleo 

fataubul cihetinin avan projesin& kün olduğu lradar eücencUnııekten Bundan maada Yangbe nelırinda ri ele ~ 
,...,_. • ıı 'r Ilı a) ilBU&L g ımaı plhıee EJ11b mm+elremv'"' maar- çeklnınekte iııe de ıüniln birinde bu- leyrilefaiıı aerbestliğinia her hflil- ..._. ftalJa ile tnıııt: enin 1916· 

...__~ ta,iıt ilden Jıarlıe ..,...._.... Ban ._, t (AA) _ 8 w ~ JıkJrır Jıaldmlleelr ft 1nıa1arm ,. nun ~~ ·~ ~-·hrm 'ltat 11 • taaz .mı t • ,J!..:'• 'tnııe lrP 41•?; ;;c:ai bir 
unvmilftleld balııınıı -a datru dirildfllııe g6re Terael )elırl )liııd1 ıfne, ldlçllk tanaylde çetıpn aıiıel• ,eye , ... ,...,.. u ....... dev'- wa:a diil eh~ille lalycfM!lme1ıtemL n ~' ' tr 
İapmıyada her'fl!)' 1ı1tm1f, ikilik mtaoı 19 J:riilt "" Mnetlıırlııda leııa "*"• ft'ler yapılacak, Em!Jloo '* ~ cıhnua da •hılriln ' lap hr tarafından ittihaz edilen aramda bu ~ 
dan kalkmıt o-ı.cettıır, • &la- 11JG1ı mcıest 25 metre pnlf: dlr, tambaıeket, Japon makamlarının dotra her 1ıaql b 
Httıt'OMETçtLER ZAYİATI AStLERtN BİR MUVAJTAKIYETt letn-lr, Unlıapanından Eyilbe kan Harb vaziyetine aeıınce. Japonya madunlannı el albııda bulundurma- tını da •ı ıll ' Jjliililiiiiliiır; 
Tarael Nlı.t. ı (AA) _ llDll- Sarııaı 111 1 (AA) _ llavu -- dar olan la11mda küçüle sanaylln kıı- Çin'e ,..S Dınc lııM ' Mı JapnıJa dılclan ...,. MM ı'er 'fUlma ~ alıllll ftli ' G 

yetpa-ler, 11ıfin1 ' " bfJmııt· ..,.. b:lndaa:' ruJmuma izin verilecektfr, btw vumlflli, • bıılıaJDI lathllı mlJe çalıplrlan lıaaatlni halll e~ •acın ellıııten teı.a ..... fe11,... 
eındmılıar\ ~ DJlııbm .., DllW' tazaftan, 1ıüdhı tnın Jo1Ja.. • .ı......,a'den MlJllk • '"f* 11r r ..... 1l1ll. ~ '* ...,..._ Sili lıMıııı-
JI Wıa o1an1t ,&ılaf)0tk, U DGJ;. ~ =-=~ nnm etnlmna otuz metre ıiçılJll4ll mdedle llDIJ nallı:; ııtl ...aı.,... Ba\urde, J:den'in :IDdılednl nef: yanın ~· ~ llllıgl ta-

ftAR81ZLA1UK YMtDIMI • 81 11 1 ae1 • ve pıbrin bem baflı lılltibı eadcleJe. ~ t' zbr, ilk ,.u U lılylk ptnl iddia edi1a Ywlılldm Post nıftan 1ılr ..a ı>ro. 
8u I 1 (A.A.) _ • , .. aı111- mlfllr, Scımmcla J'nnldetler, t,eeata. rlnin feDltlettlmesl ve saire libl dl· ile Çin ralannıla ik'"'" "ftllr. h- palırl 'lıaailn. L11ı1J .... Wlseııl a Londn 1ıaıla heliiı!ii 

J.sa ,.... : ı> , ıı-:t...ırım nm milhtm lnlrllbn -mJe.rlrıf ter mllhim huaıata da projede ys ....,.. an.ata baf'anı - ~ dalqlıtDa ...,...._. latS' 'rn tev• ,. Jıam ~ktedir. 
lıatt sjaJ , hı ,...._ • 1n J'ra. ıaıpteırnıpnlir, verilmiştir. niJw, cl1 tszllilP4 ,...... ...ıleıı Lımdra. ile a.rJaia =g : 'tb 
llıit8 1 'Tll , #, \il Tank- lllllıaıeeb, cıa iti saatten fazla ele- ı...nııuı ve BeyolJıı Jaka1annm Bıe 1eı 1ıaf1ıa Çin'• J '· mil. J.,.. -ı. aıubün Um olaralı: ."1't;I" ı l • • . ., çcık wı. 

l8r Wlnrsı 8ıc)wt z . ., Utl idi. ftlD ebnlf, llC& Jana ata andph. aPrvaııt ~ detf&ıu:.'!~~-=:1'1 ._M. hlm ... ~ ?:" ~ ..'!!: !nım• ~ ..... ~)11dat~iJll!ba-rbı ·=+le flrar=etı Wı: -.. .... ı;..,~ Fakyeeeği, ıeçen-'llvn• • G f ft : m Jıe. l'rlllıldll'Jeda • tepa, Mlrftnwt nıi- Ol I"''~"'""" av -Je al• V9 -Jır-• ...... mqa !WWW ......., ve -- _...n,....w. al :e.llll fle 
ıı11s p:u tntı•& 1 - ............ Hal lnln bat' w brp eıp1we •I dar ikmal ec1nm11 olaclkbr: .J~JflYI .. Jm1 fult)ı9te in• 4erlıll Ull!lı ..... • &le-·- •riMpnak içla. Lcındraım ..... ıee-
nnlrr, bir .... 'pıuftn', Ba ; lrOaln • ıı.lelı en mNılnu Amil, Çln'ln Jeıı1 lltamKtedlıt. ği gayret ve faaliJt!t ~ 

0 
... , •· '*~ ..,F 'ı 1 1mı11ınıa.....,. ....... Amenkaya her taraftan • • • 1 ed~ ~ na•• ı ıt •• •lıılik6metçller 1ı11, • , AK NEYE 

daa ıilmlill adıteılta IMzkttiM - VtUeJer, w 7 h ' 'wet Akın halınde h1Cret v E RI K EN 
..,. Teraefe brp taallill Prmısı& ..... , .... " J'rmldı:&'lııir, .... 1llUll Ed·ı· 
~ zabitlerlıı ~ • milthi) a6illB aGlla tuP F•'a•- l IYOI' 
laa ve tdııtt ettWeri ~ ilan ._. -.il nıldafa Hden iç Vqlngtcııı, 9 (AA) - Hariciye 
dir, lipar lıattm• ele ıı;bal•Hmif)erclir, Bakanlıiı tarafından neşredilen Is: 

tatisti .. &öre. pçeıı sene Ameıika-

ırem,oıı.ın iJdanilalıı Cı•Jımt
yet vapuru doktoru Bay Caıll Ha
,_ ba lııere Sıhhat Vekileti tarafaı. 

~tlı-.~~tl.-
şında yer 

Al4 fezlat 
TamatnlaniJI' 

Millklyoe Teftlt U.,,ell lJWI' ol
masına ftlnien bu sabah a edlen
d4ın ViJlrete ~ \endllerine tq· 

nı. i hda ç" 2 .,. bat1-ı1• 
dJr. .1ı1illetUfıft, otobüs feZlekesiııi 
bugllıa .... eıllp ... ak§am.Aııkara
ya ıtı • jW!I" fç1n P1't" ''"w bu 
vermlflerdlr,l'ezlelıenmnllb~edde- 1,_....,....,....,.ıiıiiiiıiıiiiiiii!liiiiiiiii;;ilj,;;;;,J 
.ı ı • ... .._ ..,._ Sn ı,. KUçOI( H 
baı'an"'iı ııllyJeı~, F~a ı-.;;= .. :'jb;;::~:;= 
1111 '; Mı ' ,. s QU#' Peu ı., ı o : • ı11ıııre '1nl..- ta-
li tJı:dJn1a JUUl akpm matWra lplıwı hakkındaki lrarann telıirina 
AM ')a"' f °cnl •1ı:11ı1• r f.'if ler C ı \eliafa P(llıjı 

30.89e kabul edilmiştir. Kanuni mık, 
tar .. lU,'174 tur, 
Ama~ Y~ llomaıı· 

ya, Suriye w ......_ ~ 
IPn kanwıi m8rtu ~. 
lııpaıı.y.a keııdlsine verilen konten • 
..... ,.. .. mı, Mac;arlstan ytl'"z. 

• liRI. •=a.,. da Jlzde • inl 
kullanebılmiftir, Gidenlerin ekserisi 
Yahudidir, 

Defl/lltl11r ara
sında sili1ıltı • 

ar. ı.cınc.- rdtıtılmıpir. ııı.--
~Yr-·ı. 

........... ,,, .... ..., 1 

81rlsct'I 'd ,..a Y .... lılma ... 
aGstııı-11 llld paj ' t)e l J' 4W-

* Bil l1fli -.ınea lllnfl JJıtiıaN. 
... lld lılyGk .,,.ıa ........ 

• * Dımf1et lklDet lıl1ıe ...arıa.. - ·-llal:liıtlı8 
lbdıt bfr otomol>!lll milfnn bruJ. :oııuıuwra 
91 tz. 
* 1'..aP ' t 

manevralar hakkında Manille'deıı a lmıf olduğu mufassal mal6matı neş
~tlllf:ktedir. Amerikanın mahalli tayyare filoan bu manevralara iftira\ 

'1 ffli!:IM11'.~~J. 
•sfl*k S'lıııııaa p 1 ılı Çin • Japorı ibtılfımR baf'ımcıc"ıd•n'wi 1 .. 1-!1 

J'!Hp ......... ......_ H 1 l l I IWsMtı.JDiııt ~ -anmdaw ~ 
ayni prtlar dahilinde lıır&Jl ltaeke& •h '• ~ 1ıik1ı: ıl ' ;I ı 

Temmuı ~ zabitlerin maıuıiJeüed u,a ecMhntplr. V• da
mtte ai1ib bapaa wa17.ue t.W•m=2Hecl1r Tcw"•na endabt 

teerübeJsi drha ilk J&1111matt.dır, Donuıııııı da her ihtimale kup ha
... vaziJetteclir, TcıırpHcıların iııllrettebatma pek klll menni,.e1er 

verilnıektec1lr ve lı6t6ıı gemller, takviye edDmlf m!Uıtmwt • ......._ 
bat De uzun bir Joloahıla ~ hazır bir \lıWe l!sı'i • 1 14 &< 
nııluia laırppek .aıkı lhtiJat tedbir led fit' t: "ô, 
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r -----------ıınş a r ıİa nla r sütu~1 Talebe saçları!.. ! Halk Filozofu- , 
Darbhanede !.. İş arayan, işçi isteyen veya bir B f t 1 b 1 . 1 1 diyor ki: -

Y 1 ki müşkülü olup bizden fikir soran ve Ü Ün a e e erin SaÇ arr DOST 
en•ı harflerlf~ st•ı a,.._ 1 ma• şikayetini bildirmek arzu eden muh- I Dostunuz çok mıt? Allah bağısla-

- terem kar ilerimizin mektublarını h • b • k • ı d l _ t • • ı nn. Kendisile ait§tleris yapmamak 

1 b 1 her gün bu sütunda muntazamen ve epsı ır şe 1 e Kes ırı - şartilc dost, daima iyi şeydir. Fakat 

da Yelerl•nı•n ası masına parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- dost kazanmak kolay şey değildir. 
lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - ı ı k ı 4Şcırabla dostun eskisi maklmt -

b 1 d rarla neşredilecektir. mış o aca .... diir;p aeder amma be nbunu da naza· 
aş an 1 97 - Yeni ve eski Türkce harfler- riyede görenlerdeııhn. Do..~tım yeni-

le mükemmelen okur ve yazarım. J1 I • I ,/' k .al • b .. •• k b si de fena değildir. Bazı eski dostlar, 
- - --- Uzun müddet ticarette bulundum. LYIQQTI f I' e Q eti, Uf Un me te - talihin kendilerine kiiçfı.dik bir gü-

M erJcud 10 ve 20 para/ıklar Talihim yar olmadı. Şimdi ufak bir • k . . lümsemesirıdcıı şımarırlar da evvel-
• ücretle iş aramıya mecbur ve muhtac !erin ayni bıçimde saç estırmesı ce sı:irle içli dışlı oldııklar.t lıaldt-, 

gerıne sarı renkde ,ve ufak i~:ı~:':k ~'~~~ı~~~~ ~~~ '!::~~! için yeni bir formül teshil etti! .. ""'k ~~.~~,.~~: ;~:~:;ıı::;_b"' 
mikgasda yanileri basl/QCQk müracaat etmelerini rica ederim. Muhtelif mekleblerde yapılan kontrollarda, bazı mekleb idareleri - bira ıı;er~i1:. Şimdi bıırım Kaf dag.n-

. ·· · · · · · ı · . ı.~ 1 - da .• dersmız. Haksı..""'Stnız. Zira o es Geçenlerde tedavül mevki.inden kaldırılan bı:onz 10 ve nikel 25 ku _ 98 - htan bul Universitesi iklısad nın, talebe saçlarını 3 numara makıne .ıle kestırdik erı \ e J.Mll arını ıse ık. . . K b 
1 

. d 
1 

d -·s-rrnıe 
fakültesine devam ediyorum. Öğle- 2 ve hatta 1 numarayı tercih ettikleri ve bir kısımlarında da, talebelerin 1 ~ı.~dı: t~. Da a ıadt tsızke ·t .. egı~ .1b.dı'r ruşltıklardan sonra yavaş yava§ bunu yenileri takib edecek ve bu suretle b ,.. t ı mı:. ost a c a ·os um gı 1 • 

eski paraların verine hep '"·"nı· paral"rımız kaı·m olac"'ktır. 10 ve 20 para- den sonra her hangi bir müessese ve saç kesme jsini kendi zevk ve itiyadlarma bırakmış oldukları ve u :ı uz- B _ ··ı k 
1 

'd" . d 
.J .J" .. "' ' • _ •• •• •• _ A kes , urıutu mu utu eme ·, es .ı ı mı t:· 

Iık nikel paraların da bilahara pb:asadan kaldmlmaları kararlaştırılmış- ı1ya ticarethanelerde çalışmak arzu- den fazla uzun saçlı talebeler bulundugu gorulmuştur. ynca saç - d _ . k . . . l 
1 

lci""ım 
.J d b me sek illeri dolayısilc talebe velilerinin, hazan mekteb müdurlüklerine degışEtıık·ı'.ıeb." Y.~msındı a maG-: .. e-,l.I": tır. Ancak bu vaziyet karşısında piyusada her hangi bir ufaklık buhranı- sun a ulunuyoruın. Kanaatkar bir d .. f ır. s ·ı 

1
,. soz ııar ır: c ıw , ... 

na meydan vermemek üzere evvelden tedbirler alınacaktır. Tül'k genciyim. Beni müessese veya ve Maarif Müdürlüğüne de şikayetlerde bulunduklarına arasıra tesa u dostıına. saman doLdurıır postuna• 
Ayrıca Darbhanede yeni 10 ve 20 paralıklarm basılması etrafındaki ı ticarethanesinde nstihdam etmek su- cdilnıi:;.tir. Hattıi do.7w Heri giderek derler ki: 

hazırlıklar da çok ilerlemiştir. Darbhane ınüdiriyeti, bu yeni ufak para- retile yüksek tahsilimi yapmama, Saç meselesi, kız mekteblerinde ise daha mühimdir. Genç kızların <Akrabanın akrabaya akrcb etme? 
!ar için yeni şekiller tesbit etmek üzeredir. Ve yeni 10 ve 20 paralıkları- yüksek yardımda bulunacak muh - bazıları. saçlarını, kendilerine ve çehrelerine en uygun biçim ve şekilde etttgtıı 
mız küçük mikyasta ve san renkte olacaklardır. terem ve insaniyetperver iş sahih - kestirmeyi arzu etmektedirler. Bazı taşra kız mel:teblerinde de uzun saç- Oktaı• Föyye'niıı Milsyii. dö Ka 

D. v t f 1 . . S T 1 f . h Ik lı kız talebelere tek tük rastlandığı da olmaktadır. nıor adlı bı·r eserı· vardı.r. Orada Kr.. ıger ara tan tedavülden kaldırılan eski nikel 25 kuruşlukların hep- erının on e gra ış ve a sütu-
sl. D bh . .1 (A B) .. Fakat umumiyetle kız orta ve lfaeleri idarelerHe diğer kız mekteb- .. ıor ogf" Lu··ı· do·· Kamor'a ya.:::dıııı ar aneye verilmis.tir. Darbhane müdürlügvü bu paraları eritmıye nu vasıtası e t. . ye muracaat ,, ... 
b kri müdürlükleri, kız talebelerin saçlarının kesilme tarzile çok yakından d . aşlamıştır. Bir yandan bunlardan· yeni paraların \'e 20 000 adet üzerin- etmelerini rica ederim. • lı k 

1 
b.. .. d .. ~ - b 

1 1 
b 

1 
vasıyecname c . 

den (İstiklal madalyası) nın da ın:sılmasında istifade edilmektedir. 99 _ Şehrimizin maruf bir ailesi- alakad~r 0 na ·:a ve. saç ar . uyu_ ~gu z~man un arı~, ta e c ere en cAsla dostun olmasın, Sezarın bi · 

MalUm. olduğu üzere mevcud (İstiklal madalyaları) nın hepsi eski ne mensub ve anasile babasının ölü- mün~~: ~olan bır i:kıl~e k~~ılm~ını ~:v;ı)~e. 1e~~~k~e~ıı~le~. . . ...ı dostu varclz. O da Briitiis oldu> der· 
harflerledir. Yeni basılan (İstiklal madalvaları) ise yeni harflerimizledir, . ıgımız ma uma ~. gore, aarıd e a; 1' a e e erımızın sa ... arı- ıBm a sorarsanız. dünyada en iyi dos l 
.... E~ki bronz 5 kuruşluklarla 100 paral;klar \'C nikel 40 paralıklar da, :~şn~~;gs:ı~~:ı~;:~ ~;i ~:ı~~:~:~!~ ııın k~~ıl~e ta.~·~ı v\~~kl~ 11

.e t~ok J'akm ~ al~~ad~~ 01~:.~~ b\ h:su;ta paradır. Parası olanın dostıt rar de· 
on.uınuzdeki sene başından itibaren geçmiyecektir. Bu itibarla halk, şim- yeni. ı~ ormlu tles ı. eb:nıbş.ı~. du kyen·ıı orkmt.u ey~oreb .. ul .. unkıer el btaele- tmektir. Zira dost. para ile satın azı .. 
1 d ise mezunuyum. Fransızcaya aşina- belcrının saç arı 1epsı ır ıçım e esı ece ır. ıne u un z ta e e- . f 

1 
"k k 

1
. tl atılan c ı en ve yavaş yavaş bu paraları sarfetmeklcdir. . . . 

1 
k . . nan aclı a~wt 11H ·3e • m a s 

yım. Evvelce madenlerde bilfiil ve rin saçları da hepsı bır şekılde o aca tlr. Hazırlanan (Mekteblenrnızde . 
1
· · 

. Bir yandan Darbhanede, yeni Cumlıuri'"·et 4Q paralıklarınm yani I ··ı··) 1 ak d b'"t·· M •t "!l.!"'d·· ı··kı · lbır mata ıtır. 
1 ik 1 1 k .J maden mühendislerinin yanında je- saç keseme ormu u , pe <: y ın a u un aarı J.~ u uru· ennc \•e ora- .. . d Z d r

1
er Na 1 

·e . uruşluklardan da basılmaktadır. Çünkü eski nikel 40 paralıkla- dan da bu"tu"n kız ve erkek mektebleri müdürlüklerine teblH! edilecektir. 1•D1uşen.kn_ dostu 0 md~· 
1
e -· . ...n rın d ometr olarnk çalıştım. Dolayısile bu ~ t n e ugı a,.. 

m- P~!a._sa a.
11 

k_alkmasile ortada kuruş bulmak biraz zorlaşacaktır. Bu Bu tebligv mucibince derhal harekete ge,.ilecek ve kız ve erkek bütün n ko sıkın' ·ı kos ıınz'· t!.§e 
1
.t dtı. k 1-t kabil işlere de vukufum vardır. Ma- ..- t t 

0 
ayat a uş u a ' şımdıden ve bu suretle önlenmektedir. mekteblerdeki talebelerin saçlarını her mekteb idaresi ayrı ayrı \'e umu- ca lva 1 yold .. ~r. ıra ' • -

Yeni nikel 100 al ki d b denlerden ayrıldıktan sonra 5 sene ld . kt' B k t 1 t' . d . f ··ı ran a meşgıı ur. 
Y . . . par ı arın a asılmasına yakında başlanacakbr. ,milli bir bankamızda istihbarat sef· mi bir kontro an geçırece ır. u on ro ne ıcesm e yem ormu e uy- D b d- v bakar 
enı 5 lıralıkl h t f , ~ . .. . . . c ost aşu, uşman ayaga > 

ar ıse er ara ta bollaşmaktadır. Kağıd 1 liralıklann yerini gun olmıyan talebe saçları, kabul edılen şekle gore kestırılecektır. Ba -
1 

Nr' • b"l" •.. ? E ıelı' 
de '-·avaş '-'ava c mh · t liral liği yaptım. Ve bankanın kapanma- . der er. ı ıçın ı ır mısınız. n , 

.J J ş u urıye an tutmaktadır. Bu suretle bir zaman dema, saç kontrolları, mekteblerde her ay başı muntazamen tatbik ve k ll .. k kt n·· n ise 
sonra bütün kağıd liralıkların yerine bu gümüş bir liralıklar kaim ola- sından sonra mecburen ayrıldım. . . . ·c esmı ·oparma · ır. u~mam 
caktır. Bonservislerim vardır. Lisenin ede- ıcra edılecektır. gözü. ayaktadır. Çelme takıp dü~iir-

De n •ı z 1 erde k • 1 t 1 ' ı:;~:~~~c:;:~•:d:~:::~e:: :::: i'ö"""bü'y'""iik'""'"""'"'''""""""'"-"'ö;;;;"'t;ı;b;i;~il;o~ ~~:.d~~?:'~:~~D~::. inM;:.:~ 1 a 1 n ar•• sun fazladır. Ve muhtelif müsabaka- ıolma-.. • 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!• !ıa~n kawnmışh~iycl~~. yu~~ M t k d 2 • ı • Eclkibirni~rig·ıt'm.Sunu~~ 

(B 1 k B 1 ın a a a mıs 1 leye-yün ki be11im de rfostlanm rcır. a 1 ank) feşkı·ı,· pro1·esı· _ ı~:1~1:~~~~~~:rh~~:~a!ı:g~.;ı~;!~;; T dk.k1 Id ' A tt ld ' Fal.at 1ıeps: .,.fyi yiiıı> ler için para 
tutma ışlennı mustakıllen ıfa edebı- e 1 er ya pl 1. r lrl ) •• 1 

ile t t Imt ~ maymırnlardır. • • h • b • k lirim. IV!föeaddid kefiller gösterebi- -- Tas 1 ı çaldırmamak için drı · larıı ı m U 1 m 1 r IS m 1 ~i~im. ~aşra):a v? he: han.~i. uz~~ bir (46) b in kişinin ayrı ayrı Avrupaya staj i çin yeni , ez a bile kabul e miye Esrcf'.? 
ırnye bıle gıderım. Istedıgım ucret, fi•lerl hazı r !. orman mühendlslerl hak ı·ermemel;: kabil değıı. 

h 1 
' 

b ·1 k · · b "' ~ ctice : dostlarınızı tasfiye edini-, d mesaimi göstere ı me ıçın ana gı- Sıhhat \e İctiınai Muavenet Ve - gönderilecek !. a Z 1 r an 1 d t b.• • 'hf l onlan reel ı·e tardediniz demiyo "Um. a ve a u ve zarurı ı ıyac arımı kaleti, memleketimizi 10 büyük mm-
• • 1 · l ·r t d k k d d Bu :ıene yüksek ziraat enstitüsüne Sadece onlardan çekininiz, itimad e-tem ıne u aye e ece ·a ar az ır. takaya tefrık ederek başta bir dok-

A d 1 - (S T 1 f · bağlı olan şehrimizde Büyükderede derek kendhıize kıynıayını.: demek Bu"tu••n d - rzu e en erın on e gra ış ve tor ve kafi mikdarda sıhhat memuru eniz mahsuller,· m ı· z de n halk SÜ :unu vasıtasile cKatib \:~ban- olmak üzere- bu mm takalardan her Bahçe köydeki orman fakültesinden istıyorum. Benden size bu kadar. 
k ) kt bl 1 '>Q T.. k ı ·· Bana inanmazsanız bir piyango ta-ach rumuzuna mc u a muraca- birme he• etler göndermiştir. Bu he· mezun o an w ur ve orman mu-azaml• z

1 f ~ L J • • b b k t t l · · · d · J lihlısiı e sonmuz. E?: ·eke selam rer-S lJ aae ıçın u an a n a eme erı~ı rıc~ e e~ım. yetler vasıtasile her mıntnkada ve hendisi \"C Bursa orman mektebini • • • • e IOO - Kımsesız bır genç kızım. ı.nua.'''. ·en ya!';lnrda 7,000 - 10,000 ki- miyen kaç dostu şimdi kapı~rnı aınıı-
gıbl Yenll k ı k ? 0 t kt b d . d t h T ·"' . - ikmal eden 22 orman mühendis mu- dırma -:tad .• si"·e 0 söylcs~n. l (er gapaca r ame e crcccsın e a sı ım şi muayene edilmek üzere 64 bin ki- avini muhtelif nnntakalara te,'Zi e-

• 
n ın 

İktısad Vekaleti tarafından bir zin her birinden Iayıkile ve tam ma
(Bal~k bank) teşkili için yapılan nada istifade edilmesini temin etmek 
tedkıkler ve hazırlıklar cok ilerle - için icnb eden her hususu ve tedbiri 
~iştir:. ~u hususta icab ~en proje- bir an evvel icra edecektir. Bu cüm
nı~ muh~m bir kısmı vücude getiril- leden olmak üzere şimdiki (Balık 
mış ve hır an evvel ikmaline gayret sardalyası sana.Yii) tamamile ıslah 

• ••• vardır. Daktilo kullanmasını da bi- tlt111,'I\ C"\ ~ "'! ")l J 
lirim. Az bir ücrete razıyım .Eğer şının muayenesi icra olunmuştur. dilmişlerdir. .. ................... ... ........... ..... ............ .. 

edilmiştir. 

arzu edildiği takdirde kefiller gös - Antropomelri tedkiklerini ihtiva Diğer taraftan ormanlarımızın Fakir ve k in sesiz yav-
terebilirim. Adresim: (Son Telgraf eden bu muayene ve müşahedeler- Devlet elile işletilmesi münasebeti- ruhıra \•ar~H-'" brılr~ u ' . 
gazetesi iş ''e halk sütunu vasıtasiie den, herkesin, ayn ayrı cinsi, yaşı, le orman memurlarına olan ihtiyac Çocuk E::.irgeme Kurumu İstanbul 
Bayan Mübeccel( diyerek müracaat kendisiie anasının ve babasının •rı·1..:. .. ...,..t nıerkezi tarafından her sene - çok artmıştır. Bu iki orman mekte- • ı.a" ... 
etmelerini rica ederim. doğduğu yer, meslek veya ict~ai yapılmakta olan mevsim balo;:,u bu 
- --- .. vatiyeti de tesbit edilmiştir. binden her sene mezun olan genç e-

. - sene de ~ apılacaktır. edilecek, Boğaziçinde büyük ·ve en 
(~alı~ bank), isminden de anlaşı- modern bir şekilde yeni bir (Balık 

lacagı uzere bilhassa, balık ı·hracatı konserve fabrikası) inşa edilecektir. 
ve balıkcılığımızm himayesi işlerilc ı Çok bi.iyük ve geniş bir mevzu o

den biri olan ve son zamanlarda Hin- Herkes için a.vrılan bu fişler Sıhhat lemanlar bu ihtiyaca tamamile teka- . 
- Bu balo için şchrimizın tanınm~ distan ,.e havaiisinde ve diğer ecne

bi şehirlerinde tsr:ırla aranmıya baş

layan (Sünger) lerimizin, daha meb-

ve İçtimai muavenet Vekaletinde to;-ı- bül etmediğinden yeniden bir or - kibar ba'·an veba.) ları komite heye-

ıneşgul olacaktır. 
(B 1 lan balıkcılık ve deniz mahsulleri iş- zul bir şekılde elde edilmesi ye mat-

.d a ık bank) m me.rkezi İstanbul- 1 · · · ·· t ı J 
1 erı ıçm mu e 1assıs genç er ve icab ltıba en uygun bir şekilde temizle -

a 
0 acaktır. Ayrıca Izmir ve Trab- eden elemanlar yetiştirmek üzere ye- nerek işlenmesi için de ihtimamla K ltab tasnif komisyonu 

z~n gi~~ sahil şehirlerimizde şııbele- ni bir (Balıkcılık mektebi} açılacak- k I orta orman mektebi daha açılması 

lanmış ve tasnif edilmek üzere Baş~ man mektebi küşad edilmesi ve di- te dahil -edilmişler<lir. Balo hazırlık
vekalet istatistik umum mudurlüğü- ğer mekteblere de fazla talebe ka - }arına devam edilmekte olnp 19 Şu
ne tevdi edilmiştir. bul edilmesi zarnri ve muvafık bu- batla Tokathy.;:ın salonları 11da veri---.... .... ...__ 

lunmuştur. Bu rnaksadla Boluda bir Iecektır. 

KONFERANS rı v.e dıge.r kiiçük, fal".at ehemmı·yetli t çalışılaca tır. ' mdili k dağıldlll 
l r \•e Bursr-dakı· orman mckt~•binın· ta- E · - J'.Y...,Jkc\·1·11dcn · sahıl c:eh ı · izd · Diğer taraflı.ı.n, balık sattşları rü- Küti.ibhanelerimizde bulunan ve " " nunonu ... · 

• :i' ır erım e ise acente Ve a- Hayatını yalnız balıkcılık etmek A Dıl. tarı'l1 ,.e edebiyat s.·ubem:zi!1 )anları bulunacaktır. surnunun ve balık tutma ve çıkarma kıymeti milyonlarca liraya baliğ 0 _ lehe kadrosunun iki misline iblnğ _ 
(B suretile kazanan \•atandaşlarımız, b 1 ·· .. k ·ct l · edı'lrncs'ne karar \•erı"lını"ştı"r tertı"b ettı"gi (İstanbul hakkında kon-alık bank) tesekkül. k muraka e erinin gumru ı are erm- lan kitablann mu""hı'm bı·r kısmının ı · 

• etti ten kolayca bu bankadan aradıkları kre- feranslar) serisinden (Kurtulusun-sonra rnemleketin1ız· de b 1 k t t den alınarak Belediyeye de\'redil - tasnifi ikmal edılmiştı'r. Ayrıca orman fakültesine de otuz İ 
. • . a 1 uma diyi temin etmiye muvaffak olacak- dan Tüık fethine kadar stanbul) ş~~ller~ ~e mcvcud dalyanlar ıslah lar ve ayrıca kendilerine balık tut- mesi yolunda bir teşebbüste bulunu- Ancak, Maarif Vekaletince görü- yerine altmış talebe alınm~sma karar mevzulu olı:ın ikincisi Üni\·ersite ta-

e ı e:e. tır. Ve bilhassa dalyanların k . . . d"k" "bt"d • kull l hıcağı söylenmektedir. len. lüzum üzerine tasnif ic:leri ı'ş'arı verilmiştir. Bundan başka, Avrup:ı- rı'h doçent_; Bav Cavid tarafından hepsmın ıslah edildikten sonra b" ma ıçın şım ı ı ı ı aı ve anı - -s 
'd il' ması zor olan vesait yerine muhtelif Bu takdirde Belediye, balık satış- ahıre kadar tehir edilmiştir. Bu e _ da ormancılık tahsil ve stajı ile meş- ll/l/938 salı aksamı saat (20,:~0) da 
ı are altına alınması ve bu suretle ve en asri balık tutan vasıtaları ve larının Bahkhanede değil, Halde ic- mir mucibince, Fatih Millet kütüb- gul olan 18 genç orman mi~hcndisi- Evimizin Cai!aloğlunci'ıki merkez sa-işletilmesi muhtemeldir. ~ 

aletleri verilecek lir. ra edilmesi arzusunda bulunmuş o- hanesinde çalışan kitab tasnif kom is- mize ilaveten yeniden 4 mi.ihendis lomuıda \'E>rilcc('ktir. DaYetiy e yok-
(Balık bank), deniz mahsulleriıni- Memleketimizin tabii servetlerin- lacaktır. yonu siındilik dağılmıştır. daha gönderilecektir. tur Her arzu eden gelebilir . 

..... ~~--~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bl!m!!!~~~~~~~ .. ~:.:.:~~~~!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~:.;.;~-~ 
karşıma çıkan bir maceranın tesiri-
le değil, yeni maceralara atılmak ar· 
zusile isteyerek, d~ünerek, karar 
v:riler~k çizilmiştir. Yani karşılaş
tıgım bır macera beni bu şekilde ha
rekete mecbur etmiş değildir. Tec
rübemi, neticeyi hesablayarak tat
bik sahasına çıkardım. Şimdi daha 
iyi anlıyorum ki ben evlenmemeli 

YAZAN 

SAFA 
-----------------------------~ 

idim. 

NUSI~ET 
R o M A ~, ~-ş_K_u_N ____ I -----~---EDE B T 

Bunu bana sen, uzun uzun anlat- dar saçma bir şey olamazdı. Oldu çin hazırlık addediyorsun. Haklı ol- leri devirdiğinin, paltosunu çıkarır
mıya, beni kandırmıya çalışmıştın. işte.. E vlendim. Ve .. bedbaht oldum. duğun nisbette haksızsın . Çünkü hiç ken eteklerinin bana çarptığının, 
Fakat o zaman kafamda öyle bir ka- Şimdi, artık sana yeni maceramı bir insan fena yola, hazırlanarak, ka- şapkasından akan suların üzerime 
vak yeli esiyordu ki, kendi ruhi te· anlatmlya başlayabilirim. Sana mek- rar vererek ve .. planlarım çizerek damladığının; hiç, hiç bırinin farkın-
~ayi.illerimi düşünecek halde değil- tubumun baş taraflarında seviyo • düşmez. , da olmadı. 
dım. Bu esen ri.izgar, kafamın için • rum, demiştim İlhan.. Bir akşamdı . 30 yaşlarında var, yoktu. 
deki kararları ruhum .. 1 t·· ~ ·· t ' un o Ç ugum Evet kendi kendime de itil-af edi- Köyden sinemaya inmiş, öteberi Orta boylu, yakı~ıklı bir adamdı . 
.. em .. ayüllerini, birer kuru yaprak gı' bı' l F k d yorum, seviyomm. Fakat hemen ila· almak için de dolaşmış, geç ka mış- a at o kadar garib bir hali var ı 
o~un~ kat~:a.k birer tarafa savurdu. ve etmeliyim ki, bu ne romantik bir t ki 
Lıseyı bıtırır bitirmez evlendim - ım.. . . .. 
S t h .1 · aşk, ne platonik bir sevgi.. sadece Yağmurlu, berbat bir ha\·a. .. Alnına dokülen sarlarını düzelt-en a sı e devam ettin. 'l 

bir macera yaşamak arzusu .. haya- Güç halle 18,40 trenine yetişebıl- meyi bile aklına getirmiyordu. 
Keşki ben de senin gibi vana,·dım. a· 
Olmadı işte... - ~ . tımda yeni heyecanlar bulmak iste· ım. Vagonun sıcağından buğulanan 

gi .. ne kadar devam edecek bu .. şim- Tren hareket ettikten sonra kar- gözlüğünü silmeyi bile neden sonra 
Hayatımda böyle kıvrıntılar de- diden kestiremem. Fakat muhakkak şıma sırsıklam olmuş, şapkasından akıl etti. Kendini kanepeye bırak -

ğişmeler olması mukadder~.: ki pek çabuk bitecek. Ondan sonra adeta sular akarak genç bir adm gel- mıştı. Başı geride, derin derin nefes 
Benim gibi m::ıC''" ~ •• ., heyecana yeni bir erkek. Yeni bir macers.. d i. oturdu. O kadar yorgun ve dalgın aldı. Sonra cebinden çıkardığı bir 

düşkün - belki bm ·ız aşı:rı Belki benden iğrenmiye başlıyor, gözüküyordu ki, ayağıma bastığının, kağıdı, kırmızı etiketinden tanıdım. 

)inde e\·ırdi, çevirdi. Sonra gözleri 
kağıc.!:ı dakikalarca takılı kahırak o
kudu. 

Onu hayretle süzüyordum. Bu tam 
numara perişanlığa 1~ağmen bu ada
mın insana emniyet telkin eden, ken
dini beğendiren, beğendirmiye ça -
lışmadığı için de çok tabii olan sem
pa lik bir duru~u vardı. 

Neden sonra başını pencereden 
tarafa çevirdi. Bugulu c.amda gözle
rimiz karşılaştı. Beni paltosunu çıka
rırken gördüğünü unutmuş gibiydi. 
Hayretle baktı. Baştan aşağı süzdü. 
Başımı önüme eğdim. Fakat beni el
an gözden geçirmekte devam ettiği
ni hissediyordum. 

mı, bacaklarımı biribiriııin üıerine 

attığım zaman şuh pozisyo:1lar ta -
kındıgımı senden niçin saklayayım. 

Bana gözlerini kırpmadan bakı • 
yo:-du. 

Fakat bu bakışlar her zaman, her 
>erde ırnrşılaştığımız manasız ve çir
kin ıfctdeli bir erkek bak ışı defiildi. 
Yorgun nazarlarile beni her türlü 
kotu di.ı üncelerdcn sıyrılmış olarak 
seyrettıgi muhakkaktı. Ona. biraz 
daha dıkkat1e bakması için rnüsaid 
fırsatlar vermedim değil. 

Çünkü evveli karar vermiştim. 
İlk maceraya bu adamla başlayacak
tım. Belki de yirmi dakika içinde, 
gözlerle bnşl.'.ıyıp yine gözlerle niha
yet bulacok olan bu macera, kocamı 
ilk aldatma tecrübesi olacaktı. Ev
lendıkten sonra ilk defa başka bir 
erkekle alakudar oluyordum. Bu ba
kışlarm bir müsckkir giib vücudümt 
yayıldığını, gevşediğimi, sebebini 
bilmediğim bir yerden vücudüme 
bir heyecan çeşmesinin akmıya baş
ladığmı, tahlil edemiyeceğim kadar 
değişik hisler içinde şuurumun iğne· 

bulacaksın • b ir kızııı "i ka- bu düşünceler imi, fena ola iri i- otururken kar ı a ko du~m P,aket- tel r üddet - dl 
~~~ ----~..;,..; ________ ..4.,;.;.;.;.;..;;..,.;;--.;.;..;.:....;;.;;--.&.~....ı;ı.;,;..;.ıo.....;;;.~~~~~~_...,.,,_~--~ Ona biraz müsamahakar baktı ·ı- lendi~ini hissedi)'...;.O_r..;..d_u_m_. ____ ~--
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ingiltere. Japony 
........ ..:;a. ............ 1111 .. :... Cn # 

aponyanın 1938 programı 
anlaşıldı! .. 

Artık Beyazlara Uzak Şarkta 
ekmek kalmadı! 

------------------------------
Japonya kabinesinde İngiltere aleyhinde bulunan 

Amiral Sovyet Rusyadan bahsetmiyor .. 
.Japonların dahliye nazırı bir a-

:miraldır. Amiral Suetsugu bugün Ja- ·ıtjgkiilB~ 
yazlan kovup çıkarmak istiyorlar 1. 

Japonlar tamamile elleri altına al
mak istedikleri Çinin gösterdiği mu
kavemeti arttırmak için İngilizlerin 
yaptığı yardıma canları çok sıkılı

yor 2. 

punya hükumetinin en nüfuzlu bir 
şahsiyeti sayılmaktadır. Geçenlerde 
cSon Telgraf> bir Avrupa gazetesin
den Amiralin beyanatını naklcdi· 

yordu. Amiral bu sefer daha mü -
him bir beyanatta bulunuyor. Tok
yoda çıkan Kaizo adlı siyasi bir mcc-

nrnasında Japonyanın Uzak Şarkta
ki emellerinden bahsederek açıktan 
acıga diyor ki: 

İngiliz başvekili bizim Çinde ken
di zevkimize göre bir hükumet şek
li kabul ettireceğimizi söyledi. Bu 
bizim maksildlarımızı bilmemektir. 
Bizim maksadımız Uzak Şarkta de
vamlı bir sulh tesis etmektir. impil
rntorun fermanı da bizi mecbur edi
yor ki beyazların ticari menfaatleri 
Japonyanın vazifesi karşısında si
linmelidir.> 

elde edilmesi üzerine her halde u
mumi bir karış:klek olacaktır. Fa
kat şunu da söyliyelim ki btzirn ala-

Japonlar bir gün İngiltere ile şim
diki üstü kapalı mücadele yerine a
çıktan açığa harb etmeği düşünüyor
lar; 3. 

Japonlar böyle bir kavgada Ame
rikanın uzak kalmasını çok istiyor
lar; 4. 

cağımız ihtiyat tedbirleri ne olursa Tokyo kabinesinde dah!liye nazır
olsun netire ayni çıkacaktır. Umumi lığı yapan amiral Suetsugu'nun bu 
bır karışıklık mı? .. Mukadderat bunu sözleri acaba diplomatlar arasında 
I ~ö.yl~ istiyor. As~l ol~n. şudur ki .. biz riayet edilen kaidelere uyar mı, uy-

l
ıkıncı derccedekı muliliazalar uze- maz mı?. Bahsi bertaraf kalıyor. A
ri~de durmıyarak vazifemizi ıfa et- mıra! şimdiye k:ıdar Japon devlet 

1 mış olalım.> adamları arasında itidal sahibi diye 
Beyazlarla sarıların karşılıklı va- tanınmıştı. Eğer böyle fikirlerinde

ziyeti hakkında bu kadar sarih olan ki itidal ile tanınmı~ bir Japon ami-
amiral Çınde rnuka\•emeti arttırmak rali değil, yalnız İngilizler için fakat 
için İngilizlerin ettiği yardımdan da bütün beyaz ırk hakkında böyle dü
bahsederek: şünüyorsa demek oluyor ki bu Ja-

- Çinin mukavemetini kırmak i- ponyanın istikbale aid programının 

çin İngilizlerin yardımını da koru- en mutedil tarafıdır. Üst tarafı bu
mak icabedcr. Hatta bir harb baha- nunla kıyas edilebilir. Amiralın be

Almanyaoa kumaş1 

HüKAYE --, r
Sıcak sud a yıkanın· L 
ca dağ ıhyormuşl.. -IBIG!I•.,~• -· Yazan: FiLE ---... -·•· 
Almanlar harbde yaptıkları gibi 

şimdi de cessatr> dedikleri bir takem 
sun'i şeyler yaparak mevadclı ipti
daiye yoksulluğuna çare bulmak is
tiyorlar. Mevaddı iptidaiye yoksul
luğu hasebile bu gibi maddeler ha
riçten satın alınmaktadır. Halbuki 
Almanya harice muhtaç olmadan 
her şeyi kendi yapmak mecburiye
tinde olduğunu söylüyor. İşte böyle 
sun 'i bir takım şey !erden kumaş da 
yapılmıştır. Fakat bu kumaşlardan 

yapılan çamaşırların yıkanmağa 

gelmediği cihetle çamaşırlarcılar 60-
70 derece secakta bu gibi çamaşırla
rın dağılacağını söyliyerek müşteri
lerine karşı mesuliyet kabul etmi -
yarlar. Maamafih halkın bu yeni çı
karılan sun,i maddelerden yapılan 

kumaşlara karşı itimadını kazandır

mak için çalışılacakter. Alman ka
dınlarına karşı şöyle bir düstur ka
bul edilmiştir: Kadınlar bu madde
lerden yapılan çamaşırlara göre bir 
yıkama tarzı bulmalıdır.> 

itimad iyi Şey Değil •• 
---·----

Bir gece Adada kendisile bir otel- diyorum. Yoksa aksi takdirde dün
de beraber kaldığım bir kadının çan- ya bana cehennem olurdu. 
tasında şu mektubu buldum. cKar- Baktım kocasını seviyordu. İtiraf 
deşim> hitabile başlıyor. Mektubu edeyim ki kıskanmadım değil hatta 
aynen alıyorum: kocasını biraz da merak etmeğe baş

cOnlar evleneli iki sene oldu. İki lamıştım. Gerçi onu bir defa uzak
senedir onlara hiç rastlamadım. Za- tan görmüştüm amma, bugün karşı
ten kocasını bir defa uzaktan gör - ma çıksa tanımam. Şöyle orta boy
müştüm o kadar. Yalnız arkadaşla- lu, tıknazca bir adam gibi hatırım
rımdan haber alıyordum ki, Nerima- da kalmış. 
nın kocası son derece kıskanç imiş. Derhal harekete geçtim. Nerima-
Neriman da bununla övünüyor, ko- nın elcrinden yakaladım. 
cası tarafından çok sevildiğini, asla - Dikkat rıt Neriman itimad iyi 
aldatılmadığmı söylüyormuş. şey değil, dedir.a.. 

Gerçi (ınlarm bu saadetlerini ihlal , 
etmek doğru değildi amma körkörü
ne bir erkeğe bağ!Anmanm ve bu ka
dar gafilane bir inanışla yaşamanın 
manasızlığına sinirlendim de kalk
tıın Nerimanın evini aradım gittim. 
Onu evinde yastık yüzlerini diker
ken bı..:ldum. Dehşetli sevindi. 

Boynuma atılarak: 
Bir ticaret heyetimiz _ Nerelerdesin ayol. Bir defacık 

lsviçreye gidiyor!. bile bizi aramadın. 
İsviçre ile hükumetimiz arasında Dedi. 

yapılacak yeni ticaret ve klering an- Güzel, küçücük, şirin, temiz ve 
laşmaları müzakerelerinde hükume· derli toplu bir hanecik. Hoşuma git
timiz namına Türkofis Reisi B. Bur- ti. Eşyalarının zarafetine baktım da: 
han Zihni Sanus ile Tükofis Müşa- _Kocan zevk sahibi Neriman, de-
virlerinden B. Cabir bulunacaktır. dim. 
B. Burhan Zihni Sanus ile Cabir, bu _Eh, diye kestirme cevab verdi. 
ayın yirmisinde doğru Bern'e hare- Dere tepeden konuştuk. İki sene-
ket edeceklerdir. lik hasretimizle eski hatıralarımızı,/ 

Emniyet Memurları arasında yeni kızlık hayatındaki unutulmaz gün- ' 
bazı tayin, terfi ve nakiller icra edil- leri hatırhyarak bir hayli gevezelik / 
miştir. Bu listeyi aynen yazıyoruz: yaptık. Bir ara: Şap Kanın astarın ı çıkardım 

Çocuk Esı;ğ:me Kurumu .- I~ocandan memnun musun? De- Kocan seni aldatıyor. 
kongreleri!. yıve_rdım: . .. .. . Gözleri büyüdü. Zavallı: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun na

hiye ve kaza kollarının kongreleri 

Gözlcrını aça aça, gulumsıyerek 
cevab verdi. - Yoksa b!r şey mi biliyorsun? .. 

Amiral Çin ile Mançuko'nun ve 
J aponyanın bir araya gelerek siyasi 
fikri ve iktisadi bir birlik teşkil et
meleri lazım olduğunu da ileri sür
mektedir. Fakat amiralın beyana
tından alınan yukarı.ki parça beyaz-

yanatı okunduktan sonra şayanı dik- devam etmekte olup bu ayın sonun
kat diğer bir nokta daha göze çarpı- da nihayet bulacak ve Şubatın son 
yor. Sovyet Rusyadan hiç bahsetme- ,haftasına doğru da Vilayet kongresi 
miştir. yapılacaktır. 

_Çok. Dedi. 
_ Kocana emin misin? Deyiver- Üzi.ilmesin diye kendisini temin 

d
. ettim. Fakat fikrimde de ısrar ede-
ım. 1 
Ağzm1 doldura doldura cevab ver- rek: 

di. - Hayır! Aldatmıyorsa da alda-
JUUllllllllllUUIHllllfllllllttllltllllUllUltlflllllllllllJtlllllllllllllllllltllltlllltllllllUUUllfllllllUtll tıırrıııınıııııııııı11111u1111111nınu1ıJtn - Cok. tabilir, dedim. 

San' at bahisleri _ Seni hiç aldatmadı mı? Deyi- Biraz ferahlar gibi oldu. Fakat be· 
verdim. Düşünmeksizin cevab ver- nim, artık içime giren şeytanı defe-

San'at mecmuaları d. demiyecek kadar gözlerim karar -
ı. 

-Hiç! mıştı. 

(Devamı 7 ncr ıagf ada) -· Bundan sonra da aldatamıyaca-

Bizde plastik san'atlerin anlaşı labilmesi ğına kani misin?. Dedim. 

- Evet! DP.di. 

, ________________________ ____ 

Yann 

lar Uzak Şarktan çıkmaları için Ja
ponların nasıl düşündüklerini gös
terdiği gibi bundan sonra gelen par
ça bu maksadı daha açıkca göster -
mektedir. Japon amirali beyazların 
Uzak Şarktan çıkmalarının verece
ği neticeyi de şöyle görmektedir: 

.Biz öyle bir takım vukuatın için
de yaşıyoruz ki bunun dünya tari -
hinde nihayetsiz bir tesiri olacaktır. 
Bu vukuatın nasıl cereyan edeceği
ni kimse kestiremez. Ben şuna ka
niim ki sarı ırk kendisine mukad
der olan saadete nail olacak, beyaz
ların hakimiyeti nihayet bularak 
dünyada hakikaten adalet ve insa
niyet devri başlıyacakter. Amerika
lıların ve Avrupalıların daima bah
settiklçri adalet ve insaniyet. 

sına olsa da bunu yapmalıdır.> Di
yor. 

Bizde cPlastik) san'atlar henüz 
iyice tanınmış ve sevilmiş değildir. 
Rağbetsizliğinden daima şikayet et· 
tiğimiz ve şikayet etmekte belki 
haklı olduğumuz plastik san7atlar, 
Türkiyede lazım geldiği ehemmiyeti 
bulabilmesi için ne yapılması icab 

Amiral Suetsugu İngilizlerin Çine 
yardımları beyhude olduğunu bu ediyor?. Bu suale -başı ağrıyanlara 
suretle İngilterenin kasırgaye ken- cAspirill't, dişi ağrıyanlara karanfil 

yağı gibi hemen tavsiye edecek bir di üstüne davet ettiğini ~öylemiştir. 
Dahiliye nazm amiral beyanatın- ilacı~ız olmad.~ğı i?.in- he~en_ ceva_b 

d 1. 'lt k b" 1 b" ı· verebilmek mumkun degıldır. Bır a ngı ereye arşı oy e ır ısan 

k~landığı halde Amerikalılardan def~ şu_rası ~~h.akkaktır ki bir şe!in 
bahsederken başka türlü davranmak- sevılebılmesı ıçın onun ne oldugu
tadır. Diyor ki: nun bilinmesi ve tanınması şarttır. 

_ Amerikalıların İngitterenin ar- Bizde plastik san'atlar, tam mana
kasından gideceklerini zannetmiyo- sile lazımgeldiği ehemmiyette teş
rum. Bizim harekatımız Amerikalı- hir edilmiş, izah edilmiş ve mahiye-

1 f tı · d k E ti anlatılmış sayılmaz. Meseia re
arın men aa erıne o unmuyor. -
ğer İngiltereye silahla karşı çıkacak sim, sergilerde görülüp seyredilmek 
olursa Amerikalıların İngilizlerin ar- icabeden fakat bununla hemen se
kasından geleceklerine ihtimal ver- vilmesi ve anlaşılması mümkün ola

mıyan bir san'attır. mi yorum.> 

Bunu tekrar etmekten hiç bir za
man geri durmıyacağım: Beyazların 
sarı ırklar üzerindeki boyunduruğu 
kalkmalıdır. Bu hürriyetin süratle 

İşte amiral Suetsugu'nun beyana
tından en mühim yerleri buraları -
dtr. Bundan çıkanlacak hülasa şu o
luyor ki Japonlar Uzak $arkta be-

Resim olsun, heykel olsun, mima
ri olsun hepsi haklarında sütun sü-

tun yazılar yazılması ve izah edil
mesi lazımgelen ve halkta san'at 

Vecdet, muhakkak ki: Çok güzel, çok güzel ol
masa da bir kadına kendini daha ilk görünüşte be
ğcndirebilecek kadar çekici bir çocuk. Şirin, sıcak 

kanlı, tat1ı. Sesindeki ahengi, gözlerindeki kudreti 
saymıyorum. Onlar: Bir harika. Fakat, boyu, end:ı· 
mı, burnu, kaşı, kirpikleri, yüzü, yürüyüşü de ne ka· 
dar sevimli ve biribirinden güzel. Tok, adeli bir vü· 
cudu, orta boyu var. Yağız bir beniz; ince uzun, ha· 
reli kirpikler; siyah, zarif iki kaş; yuvarlak bir çe· 
ne, kusursuz bir burun, halavetli bir ten, daima mü· 
tebcssim ve dalgalı tok yanaklar, ressam fırçasındilr, 
çıkmış gibi artistlik yüzüne ne kadar yaraşıyor. He
le, bi.itün bu güzel ve yağız çehreye gömülen o bir 
çift yeşil göz .. Bu gözlere bakılamıyor, bakan gözler 
esir oluyor. Sonra, çok da zeki, ateşli, dinamik bir 
gene.. Konuşuşu, an]atı~ı yerinde, neşeli. Boyuna 
giılüyor. 

Bir aralık Nezihe dışarı çıktı, beş on dakika iki
miz: Vecdet \"e ben odada yalnız kaldık. Bunu ara
nılıp ta bulunamıyacak bir fırsat bildi, hemen yerin
den kalktı: Dolaşacakmış gibi odanın jçinde sağa 
sola bir iki adım attı, yanıma geldi; yine o ateşli, 
şehvetli ve alevli gözlerile gözlerimin içini aydın

lattı; şiir gibi ruha dolan, kan gibi damarlara akan 
s si ile kulaklarımı doldurdu: 

- Vicdan beni sevmiyecek misin? .. 

- Yalvarırım. .. Haydi bir defacık: cSeni sevi-

"' . . . 

No: 9 

Hiç cevab vermiyor; baygın, ılık bir ürperme 
·duyuyorum. Bir defa daha söyledi: 

- Vicdan ... Vicdan ... İlk busenin ateşi hala du
dağımda. Allahın aşkına beni sev. Haydi, durma, 
bunu söyle. İnan ki, seni bütün ruhumla, bütün ben
hğimle seviyorum .. Ben behemhal sana sahib ola
cağım. Sen benimsin Vicdan .. Yalvarıyorum. 

Yine cevab vermedim. Bir heykel gibi harcket
sız duruyor, fakat içi tutu~an, alev alev yanan bir 
me~c.le gibi ıhtirasla onun esiri olduğum müte
hakkim yeşıl gözlerine bakıyordum. Göz bebekleri 
ufalmış, hafif penbemsi dalgalı yanakları ısınmış, 

sinirleri gerilmişti. Adeli bir saniye ... Dua ediyot"
dum ki, biran evvel Nezihe gelsin. Amma korktuğu
ma hemen uğradım Yine bilmiyorum, nasıl oldu, ne 
oldu? .. Elimi onun sıc<ık, ateş gibi dağlıyan avucu-

Yazan: Burhan Cevat 

l scvgh;inin uyandırılması için pro -
pagcındaya ihtiyacı olan nesneler
' dir. Yoksa. bir eseri san'at ne kadar 

İşte aziz kardeşim. O zaman bil
mem nasıl oldu da yine mahud si
nirlerim birden ayaklandı. Olduğum 
yerden doğruldum ve kendisine: 

Deniz ve kadın !. 
çok görülürse görülsün onun meza

(l.Jevumı Yedinci sagfada ) 

- Bu kadar itimad iyi şey değil, 

dedim. 
Nusret Safa Coşkun 

- Bilakis, dedi. Bununla rahat e- :...-----------------------------
BUGÜN M A R L ENE 

MELEK ' DiTRiCH 
Sinemasında Nefis Ye ,aha ne bir filmde 

(~ızc~ sö~ Re~ ~TL~SCH ~slar~4, ~30 ~are~a •••-illi 
ilAhı müziğl.~STOY'un en gUzel eseri... ~ 

Kadın ve erkeği alakadar eden mevzu K R E u T z E R s o N A T 
GUzel bir kadının ıst1rabı 
Seven bir erkeğin kıskanchğ• 

Fransı zca 
Bir gencin •tkl • LlL DAGOVER • PETER PETERSON 
Mevsimin en muhte9em filmi JOHANES HEASTER 

lııveten = EKLER JURNAL •• T u·· R K s· d •• 
- ·-3ugün saat 11 de ten zi!Atlı ma tine-·· ınemasın a •• 

da dudaklarımı dudaklarında buldum, dudaklarım 

kavruldu; boğazımdan aşağıya kaynar bir sel aktı, 
kanım alev aldı; gözlerim kapandı ve ben dudakla
rımı, alnımı, göz kapaklarım1, ylizümü dağlıyan ha
şin bir öpücük borasına. tutuldum. 

Bu her biri kızgın, ateş parçası gibi yakıcı buse 
scrpmesinden kendimi kurtarıp ta ayağa kalktığım 
zaman ellerimle yüzümü kapadım ve bağırdım. 

- Vecdet.. Çok fenasın .. Seni şimdi şikayet ede· 
CtCğim. Senden nefret ettim. 

O, sanki hiç bu haykırışa aldırmadı, yahut ta 
işitmedi; yoluna av düşüren bir kaplan hızile tekrar 
üzerime atıldı. Dudaklarımı dudaklarile kıstırdı. 

Göğsümü göğsüne bastırdı ve kolları ile bütün vü
cudümü kavradı. Ben: 

Dedikce o, daha çok şehvetli, daha çok haristi. 
Dudaklarımı koparacak sanıyor, sıkı sıkıya kavra:.. 
dığı belimi kıracak zannediyor, kurtuluşumu bula
bilmek için kendimi geri geri itiyordum. 

İkinci defa kendimi kurtarınca odada bir saniye 
daha durmadım. 

Hemen, kapıya koştum ve yürüdüm. Arkamdan 
söyleniyordu: · 

- Ne güzelsin Vicdan .. ne güzel. Bugün değilse 
yarın, yarın değilse öbürgün muhakkak benimsin! .. 

Ben kapıdan çıkarken Nezihe de yanım1za geli-
yordu. Sofada beni görünce sordu: 

- Nereye Vicdan? .. 
Sersem ve bitkin: 
- Seni aramıya çıktım, neredesin?. 
Dedim. Sonra, hemen kendimi toparladım. Sır 

vermemek için ilave ettim: 
- Odada canım sıkıldı da .. Bahçeye çıkmak is-

tedim. 
Sevimli, şirin, güneş bakışlı kız: 

- Peki Vicdan'cığım ... 
Dedi. Önüme düştü. Beraber bahçeye çıktık. 
Geceyi Nczihe'lerde geçirdim. Bana ayrı bir 

yatak vermedi. Kendi yatak odasında, kendi koy
mmda yatırdı, Biribirimizle sarmaş dolaş kardeş gi
bi yattık. Ya, beni çok seviyor, yahut da acıyor; bü
tün bu gönül alışları ıstıra b çocuklarına teselli sa· 
yıyor. Hangi t elakki doğru ise yine iyi. Eğer nyrı 

I'. T)p.,nun ?lfJ1' ) 
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Amerikalı milyoner 
Kaçakcı Avrupa 

Topraklarında .. 

Romanya 
Macaristan ve 
İtalya 

f SüNE:MA .f 
1938 Brodway melodisi 

·- ~ ----

AL KAP 0 N' n u 
Romanyadaki vaziyetin inkişa!L 

her halde küçük itilii.f merkezlerin
de olduğu kadar Berlin ve Romada 
da büyük bir dıkkatlc takib edildiği
ne şüphe yoktur. Bilhassa Roma me
hafilinin Romanya işlerine son de
rece ehemmiyet verdikleri anlaşıl

maktadır. İtalyanların Romanyaya 

Filmde baş rolleri Eeonor Povel ve 
Robert Taylar -oynamaktadırlar. 

Sally <Eleonor Poveı. yarış atla
rının seyisinin kızıdır. Kendisi çok 
şen ayni zamanda güzel dansetmek· 

1 
tedir. Bir gün babasının emrinden 
çok sevdiği bir yarış yarış atı olan 
Gayer'nin sateldığını duyuyor. Bu 
hadise onu çok üzmüştür. Ve buna 
çare arıyor. Oradaki arkadaşları o
na çok iyi bir dansöz olacağını söy-

K 
Meşhur suç ortağı 

i D T 

Amerıkada bir zamanlar içki ya
saktı. Fakat gene parası olup ta sar
hoş olmak istiyenler içecek türlü 
türlü şey !er buluyordu. 

Işte o senelerde bir çok kaçakcılar 
zengin oldu. Bu kaçakçılardan bah· 
sediilrken meşhur Al Capone'i 
hatırlamamak kabil değildir. Al Ca
pone senelerce keıııdisinde bahset
tirmiş, Amerikada bir çok yerleri 
haraca kesmiş, paralar çarpmış ve 
kaçakçılıkla çok zengin olmuştu. 
Kendisi şimdi hapishanededir. Bir 
Zamanlar takibata rağmen bir türlü 
ele geçemiyen AI Capone herkesin 
gözü önünde debdebeli, parlak bir 
hayat sürer, türlü türlü israflardan 
çekinmezdi. Fakat şimdi o devirler 
geçti. Al Capone'nin en meşhur bir 
arkadaşı olan Kid Tiger şimdi Avru
pa toprağında kendisine barınacak 

yer aramaktader. Amerikadan çıka
rak oturacak bir yer ayrıyan bu 
meşhur kaçakçı çok, çok zengindir. 
Fakat içki yasağı senelerinde kazan
dığı parayı şimdi rahat rahat sarfe
dcmiyor. Çünkü nereye gitse oranın 
Polisi hemen karşısına dikiliyor çı
kıp gitmesini söylüyor. 
Avrupanın en küçük bir cumhuri

yeti olan Andorre'ye gitti diyorlar. 
Ornda ne kadar kalacağı belli değil. 
Kıd Tiger'in tam 52,000,000 dolarlık 
serveti her sene kendisine kim bilir 
ne kadar para getirmektedir. Zayıf, 
kuru bir adam. Fakat gözleri çok 
kuvvetli bakıyor. Bu gözlerden çı-

• 
1 G E R 

kan bir aydınlık sanki bütün çehre- dair bir çok dü~ündükleri vardır. 
sini canlandırıyorı.nuş. Ağzında he~ 

1
Balkanlarda .pek faal bir rol oyna • 

men hemen hıç dış kalmamış gıbı 1 mak istiyen ltalya için Romanya ile 
bir şey. Fransadan Andorrc hududu- ' anlaşmak maksadı öteden beri takib lüyorlar. Hemen dansöz olmağa ve 
na gelirken: ~diliyordu. Fakat bu maksada var- para kazanmak üzere Nevyorka ha-

- Ne olursa olsun, diyor, bir oto- 1 mak ümidi senelerden beri ancak reket ediyor. Koca şehirde tanıdığı 
mobil! .. K. aç para .isterlerse .v.erece-. şimdi daha ziyade kuvvetlenmek fır- hiç kimse yoktur. Fakat tesadüfen 
ğim. Benım Amerıkada rn sılınd ırlı satını bulabilmiştir. Romanyada ye- Stave Ralacigh •Robert Tay lor> la 

bir otomobilim vardı. 32,000 dolara 
almıştım. Önündeki kar yığınuu bir 
tank gibi delip geçerdi!. 

Evet... Ka~akçı milyoner Fransa
dan çıkarken Andorre yolu karla 
kapalı bulunuyordu. Nihayet yola 
düzelerek yeni gideceği yeri düşü· 
nüyor. Dünyanın hemen her tarafı
nı gezmiş, görmüş olan bu adam ba
vulunda, çantasında gittiği yerleri 
gösteren bir çok kfığıdlar yapışık 
imiş. 

Kendisile bu yolculuğu sırasında 
görüşen bir Fransız gazetecisile gô· 
rüşürken AI Capone'nin bahsini et
mek istemezken: 

- Üç defa yakalamak istediler. 
Dördüncüsünde nihayet muvaffak 
oldular. 

ni hükumet iş başına gelir gelmez rahbab oluyor. Ve aralarında bir aşk ı t=llmden güzeı bir sahne 
Romadan alınan haberler de manalı başlıyor. Deoe kızı evinde dans kız-
olmakta devam edip g;tmekledir. !arı için bir pasiyon açmış olan bir başka ~yakkabı giymez. George Melgat yeni çevireceği bir 
Bununla beraber Romanya ile Ma- kadın takdim ediyor. Kız tiyatroda Vırgıne Bruce pek nadir az kenarlı fil miçin bir çocuk arıyordu. Bir ar
caristanın münasebatı ne olacağı 1 ffak 

1 
b'rikt· . şapka ile görülür, onun en sevdiği tistten Loretta hakkında malilmat 

İ . . . .. .. muva o uyor ve para ı ırı- şe k k 1 k h k 
noktası talyan mehafılını dusun • 1 C d b. k G ld • Y ço enar ı şap adır. aldı. Ve emen çocuğu aramağa O· 

.. . " yor. ora a ır iZ ayer yı ıgını n·· t aft L durmekten gerı kalmamaktadır. Ma-
1 

d 
1 1 

. ıger ar an uise Raner nadi- yuldu. 
. . satın a an a am a ev enıyor. k . . 

carların bır takım emellerı vardır. S 
11 

b. t t. . k b" .. k ren şap a gıyer. Başına ekserıya Çocuğa evlerinin önündeki bahçe· 
Umum! harbden mağlilb çıkan Ma- 0 Y ır yarış a a ıçın çol uyuB açık' renk bir şarp sarar. de çamurla oynarken buldular. Re· 

. . para kovuyor ve onu satın a ıyor. u M. 1 . . carlar bır çok yer kaybetmışler, Ro- • .. 
1 

ırna oy ıse elbıse hususunda jisör o kadar acele ediyordu ki çocu-
. . . meyanda çok guzel danslar, oyun ar çok tT d' B. lb. manya ıse Macarıstanın aleyhıne o- k 1 .... 1 kt d. Filın b l iZ ır. ır e ıse yapmaktan ğu elini yüzünü yıkamadan, çamur-

Jarak büyümüstür. ve şar ı ar goru me e ır. .. aş- 10-15 defa prova için terziye gider. lu elbisesile aldı götürdü. 
· • . . tan basa Oleanor Povel guzel şen J t D D . · . . 
Şimdıki Romanya başvekılı M. Go-

1 
•.
1 

d 
1 

d onne ac onald ekserıya Irlan- <Hoş kelimeler> fılmınde çok be-
ga siyasi kanaatleri ötedenberi ma- daBns afrlı e 0 u ur. k. 

1937 
B d da yeşili renginde elbise giyer. Hat- ğenildi. Fakat küçük yıldız olamadı. 

b. h · · ş· d. u 1 m geçen sene 1 ro vey ta bu yüzden ismin· İ k l k ç··nk·· l ·1· · d h lilm bulunan ır şa sıyettır. un ı- M 
1 

a· . d k d h .. ıd· ı • s oçya 1> oy- u u annesi onun ta ısı mı a a 
ye kadar M. Gaga Macarların emel- e 0 ısın en ço a a guze ır. muşlardır. mühim görüyordu. Ve ilk filmini bi-

lerine ve iddialarına karşı daima mu- 1938 de go"recegvİmİZ Evlenen Pove! bir şeyi ilk defa tirir bitirmez Los Angelosda bir 
halif bir vaziyet almış, bunların tat- yapmağı, bir elbiseyi bir döşeme tar- mektebe yatırdı. 
min edilemiyeceğlni söylemekten fı"lmler zını ilk defa onda görülmesini sever. Loretta film çcvirmeği çok sevmi-
geri durmamıştır. Rose Stadner örme spor papuç gi- ti. Hele süslü elbiselere çok hasret 

İtalya ise Macaristanın istekleri- Oksfortta M. G. M. kumpanyasile R. yer. Belki siz bu artistin ismini pek çekiyordu. Mektebi sevmiyordu. An· 
ne kaqı müzaheret vadetmiş, Maca- Taylar bir Amerikalı• isminde yeni duymamışsınızdır. Yeni parlamış bir nesinin bütün muhalefetine rağmen 
ristanın bağlı bulunduğu muahede- bir film çevirmek için kontrat yap- yıldızdır. Edvard Robinson ile •Son Lorettayı Mis Hurray dans mektebi
yi yeniden gözden geçirmek, yani mıştır. Bu filmde Lionel Barrimo, gangster> filmini çevirmektedir. ne vermeğe uğraştı. İlk evvela ona 
değiştirmek için Buda-Peştenin se- Robert Taylar ve Maviriecn Odulli- Bu sene Holivudda altın işlemeli kendi dans dersi verdi. Sonra onu 
nelerdenberi vukubulan teşebbüs- van ile oymyacaktır. Mevzu bir A- çantalar pek modadır. Bu kıymetli dans mektebine yolladı. Küçük kız 
!erine arka çıkmıştır. Macaristan merikalının İngiliz Üniversitesinde çantalardan birini Clain taşımakta- bu yaşta lükse çok düşkiindü. 
bir taraftan, Goga hük(ımetinin iş İngiliz şehirlerinde çektiği müşkü- dır. Hakiki ismi Gretchendi. İlk sahne-
başına gelmiş Romanya diğer taraf- lata aiddir. Filmde binlerce genç kız • • ye çıktığı zaman ismi Sally idi. Son-

tan bugün faşist İtalyaya dost bulu- ve erkek oynamaktadırö Bu film M. Loretta Young ra Loretta oldu. Rammona Conven(. 
nuyorlar. Halbuki Macaristanla Ro- G. M. kumpanyasına çok pahalıya te bir çok sene kaldıktan sonra Ho-
manyanın arası ise öyle içten gel • mal olacağına şüphe olunmuyor. livuddaki saf kalpler collcjine gir-
miş bir dostlukla düzelmi~ değildir. * Bu sene İngiliz komedilerine di. 

t d t d dost Olacag·ı so"zu" bu Kardeşi film için aranıyordu. Dos un as u a çok rağbet vardır. Şimdi cHey Mr. 
Sual - Amerika hükumeti serve- ra<la doğru çıkmıyor. Poter> isminde çok güzel eğlenceli Hervyn le Ray telefonda ablasını a-

tinizden bir kaç milyonunu almak is- · . . rıyordu. O da kendisini istiyorlar 
tiyormuş. Siz de bu parayı vermeğe kabul etmiş olacağım. Bunu itiraf bir komedi çevrilmektedir. Baş rolü ı zannile stüdyoya kaştu. Yol ona ve-
borçlu imişsiniz. Neden vermiyorsu- edersem beni on bir sene hapse mah- Will Hay oynamaktadır. Cresecnt rildi ve .gürültücü fakat güzel> fil-
nuz? küm edeceklerdir. Her halde böyle sarayında .yabancı Misafirler> ve l minde rol aldı. Film bittiği zaman 
Kaçakçı milyoner gazetecinin bu bir işe de merak etmediğimi görü- •YÜZ gördüm• isminde iki filmi Ge- L. çok heyecanlı idi. Kazandığı para ile 

sualine şöyle cevab veriyor: yorsunuz. orge Firmhy çevirecektir. Şen Maks annesinin kendine neler alacağını 
Miller cRuhlara teşekkür. isminde 

- Bunun sebebi gayet sadediı" E- Bir zaman benim emrimin altın- düşünüyordu. 
9 bir film çevirmektedir. 

ğer bu parayı verecek olursam ka - da 12,000 kişi vardı!. 2 vapurum 
çakçılıkla para kazanmış olduğumu (Devamı 6 ncı sayfada) 
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* cDeanno Duisin> .ıoo erkek ve 
bir kız• isminde müzikli şarkılı bir 
ftlm hazırlamıştır. Bu genç artist 
1938 de çok güzel filmlerini görmek 
fırsatını elde edeceğiz. 

Bundan sonra Lox kumpanyasile 
uzun bir müddet için kontrat yaptı. 
Ve M. C. N. stüdyosunda ilk genç kıı 
lünde oynadı. Fakat bu hep çocuk 
rollerini tercih ediyordu. Bundan 
sonra pek çok film çevirdi ve meş
hur oldu. Şimdi cAteş altında aşak• 
ve .doktor kansı ve hastabakecısı. 
isimli iki filin çevirmektedir. Loret
ta Young 1913 de Salt Lake Cityde 
doğdu. Açık kestane rengi saçları 

ve mavi gözlerile çok güzeldir. 

ANA-OGUL, 
• 

vermıyen 

Anasını öldürdü ! .. 
Para 

Katil çocuk annesinin ·ölüsünü öpemedi.. Bu hal 
onun cürmünü meydana çıkarmıya k8fi geldi 

Tıbbı adli tarafından yapılan mu
Devam• 6 ıncı sayfamızda 

Jonnet Mac Donalt'ın büyük film· 
Jeri bitmek üzeredir. Bunlar •Ateş 

. böceği> .Mayıs zamanı> ve cGarbin 
altın kız11 filmleridir. 

Ailen Jous, Juch Concant ile cher 
kes söyler> isminde bir film daha çe
virecektir. 

Bu sene zengin bir film senei ola
cağından bahsediliyor. Bundan baş
ka bir çok güzel filmlerin senaryo
suna başlanmıştır. 

Artistlerin en çok 
Hoşlandıkları şeyler 
Artistlerin de hayatlarında bizim 

gibi bazı hususiyetler vardır. 
MeseHI Joan Cowfad sandaldan 

İlk evveliı Crant Wither ile evlen-
Loretta Young 4 yaşında ilk fil- di fakat birlikte yaşıyamadılar ay-

mini çevirdi. Bundan sonra rejisör !Dwamı 6 ncı sag/amısd~) 
~11u~ın•...,.....MU1ıunw.ttttıtt 11Mıtwıu11-n'""""'NflUf'llMMllııtt11f"""NM nııı1111111111111111111ı11111t111ııııııuttı• 

UZAY AN MESELELFR 
Faşistler ve .. Tahsisatı 

mesture davasının 
son safhası .. 
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Loretta Bir Günahın Romanı 
Y Yazan : Nezahat GUltan o u n g Eoasen gt>nç kızın arzusu bundan görimmediğini görerek onu son dere 

- 64- i , mu terem karilerinden ge-
lecek mektublan için ayırdığı bu SÜ-

JE ski b ir ekşamcı n ın detterı naen1 tunda h~r gün onların derd, şikayet 
• 

Yez8n • O C 1 K I ve arzulannı ayn ayn yazacak ve 
( 5 inci sayfadan devam ) başka bir şey miydi?.. ce merak etmişti. Ve Suna'da mut. 

----....: smc:ı n ema avaı ı bunları aid olduğu makamların na- rıldı. Şimdi evlenmek istemiyor ki - Peki.. dedi. laka bir şey vardır, diyerek yine köt-
onun da diğeri gibi olmasından kor- Beraberce kulüteye girdiler .. ihti- kün etrafında dolaşmıya başladı ... ,.,.._ h k k _1_ S zarıdikkatine ulaştırmıya çalışa • 

.l ur an lS ıs gu ugor. unturlu caktır. Bu münasebetle, bize her 
.J" • k • • 1ıangi bir müşkülünüzü., arzunuzu ve 

J ıyas onun ıçınden nasıl çıka- muhitinizde, mahallenizde, civan
nızda gördüğünüz ve yapılmasını te-

kuyor. Şimdilik yegane arzusu da- yar kadın, Sunayı görür görmez ta- Onu ilk gören yine Ayşe nine olmuş· 
ha büyük yıldızlar arasına yüksel • nıdı. Fakat onu bu halde görünce, tu. Genç avcının etrafta dol~tıl:ını 
mektir. Annesile ve kız kardeşile 0 da merak ve endişeye düştü. Fa- görünce, onun fö, Sunadan bir ı,~. 
küçük evlerinde çok sakin yaşamak- kat, iki ihti:car da ona hiç bir şey sor- ber almak istediğini hissetti. 
tadırlar. mıya cesaret edemediler. Yalnız el- Ayşe nine. Sunanın halini ve k·'i>& J Üş Ün Ügor J U menni ettiğiniz bir eksik şey varsa "" cagını 

onu, bir mektubla (iş ve halk sütu
nu) muharririmize bildiriniz. Mek· 

senin Adelan1 bul-

H I• d M . !erinden geldiği kadar hizmet etti- ten çıkıp gittiğini ona anlnttı. 
0 I VU Un &ky&J ler .. Sunaya bfr döşek hazırladılar, 

k 1 Yılmaz, Ayşe nine.\·e. Sıın~vı lıd · 
Turhan, şimdi hem kıs kıs gülü- 1 derelim, gitsin 

yor; hem de kendinin sebeb olduğu sun, gelsin !.. tubunuz derhal bu sütunda dercedi-
lecek ve sorulan her müşküle de ay· 
rı ayrı cevab verilecektir.] 

f 8 1 sıcak bir ı;ıty pişirdiler. ı k ma için ne liizıınsa yapacağını va-
Max footer Parise yerleşmiş ve bu * 

1 

dcderek ayrıldı. Yılmaz o gu-nden bu sıı.nturlu fiyaskonun içinden na- Abdi ağlamalı bfr sesle: 
sıl çıkacağını düşünüyordu. Patırtı- - Acaba bulabilir mi ki? .. 

istiyoruz: 

münasebetle kendisıle Fransız ve Suna, blfkaç gündür, ormanın ta 
sonra bütün günlerini, genç kızı. s~vAmerkan artistlerinin makyaj tarz- uzaklarında bulunan bir oduncu ku-
gilisini aramakla geçirdi. Fakat Scı-ya koşan garsonlar herkesin kahka- - lutlaka bulur! 

hal~n arasında gazinonun arkasın- j - Eh öyleyse, söyleyelim de '!l'ul
dakı mutfak tarafına doğru sürükle- sun, getirsin ! .. 

Akbıyıkta, Keresteci Hakkı soka· 
ğında 29 numaralı evde oturan dai
mi okuyucularımızdan Nazif'ten al· 
dığımız mektubda deniliyor ki : 

Jarı hakkında mülakat yapan muhar- lübesinde misafir ediliyordu. 1 

rire şunları demiştir: 1 O gece, Suna, köşkü terkettiktPn nayı 0 değil, kimse bulmıya muvaf· 
- Parisliler fena boyaneyorlar sonra bu mesele, Kamran Hanıma ,fak olamı~·ordu. Çünkü Suna, bu -

bilhassa fazla dudak ve yanak boyası kadar duyurulmuştu. lunduğu kulübedPkilere, kendiscnın yip götürdüler. Sonra dışarıdan bir herif cevab verdi : 
polis gelip işe müdahale ederek bel· - Eğer madam canapları iş üstün· kullanıyorlar. Halbuki Amerikalılar Kamran Hanım, senelerdenberi orada olduğundan hiç kimselere hah· 

daha tabii olmağa çalışıyorlar. bir evliid gibi büyüttüğü Sunayı bu setmemelerini tenbih etmişti. ki de oranın tadını kaçırırlar diye de değil ise çipşak ben onu enseler 
derhal yerlere ve masnlara dökülen gelirim yanınıza! Yok eğer bir iş Ü· 
yumurtalarla, sucukları temizledi • zerinde mazereti meşru~sı var ise o 
ler. Biraz sonra Abdi Bey yine ah, zaman bekleyeceksiniz bizi bir yer

•Bizim mahallede liimba yoktur. 
Karanlık içinde dolaşıyoruz. Ve Üs· 
lelik te her sene tenvirat parası diye 
muayyen bir para veriyoruz. Acaba, 
Belediyenin muhtelif semtlere ye
niden takmakta olduğunu gazeteniz
de okuduğumuz 1500 lambasından 
biri bize isabet etmez mi? .. 

Goley Marley derece darılttığına, onu ke~dine, Yılmaz da, artık, Sunasının kay
bundan sonra yaraşmıyacak bır aşk. bolan izini bulamayınca, o şehirde 
yüzünden pek acı bir hakikati yü • bir gün daha kalmayı istemiyerek 
züne \"Urarak senelerden sonra İstanbula hareket etti. Fakat hare
köşkten kovduğuna pek müteessir ket etmeden evvel, yine bfr ümidle, 
olmuştu \'e Sunadan, birdenbire ormanın bütün korucularına adre
köşkten uzaklaşacağını hiç ümid et- sini bırakarak, Sunanın hayatta ol
memişti. Hemen arkasından, köşkün duğunu kim haber verirse, fazlasile 
uşaklarını koşturdu. Ve kendisi de memnun edeceğini vadetti. 

Artık ağlamadeğı için memnun. 

of çekerek sık sık saatine bakarken de bir mikdarca ... 
mutfak tarafında yüzü gözü temiz- Abdi: 
lenmiş olan adam da bir garsonun - sen onun adresini.. biliyor mu-
kolunda, nezaketle birahaneden ka· sun ? .. 
pıdışarı edildi. - Hangi adresini deorsun a benim 

Turhan artık kalkıyordu. Kendi beyefendi bil ad erim ? .. 
hesabıru görmek için garsonu çağır- - Bak hala .. bana .. birader diyor! 

SON TELGRAF: Kariimizin çok 
1ıaklı olan bu temennisini muhterem 
Belediyemizin nazarıdikkatine arze
derek bu sokağa bir an evvel bir e
lektrik lambası takılmasını sica edi
yor ve bu suretle bir sokak halkının 
karanlıktan kurtarılmasını: 

Son zamanlara kadar yalnız dram 
çeviren artist komedi oyunlarından 
büyük bir zevk duymaktadır. Bir 
mülakatında: cSahnede dram, per
dede komedi oynamağı tercih ede
rim. Sahneye gelinceye kadarki 
heyecandan sonra rolümii devamlı 
bir şekilde yaşarım. 

teJaşa düştü. Bütün yaptıklarına na- * 
dı. Fakat Abdi Bey onu bırakmadı, - Burada derim elbet, burada yu-
ağlar gibi bir sesle : murtalı sucuk sahanı yok ki çekine-

- Nereye, dedi, nereye gideceksin, yim !.. 
burada beni böyle yapyalnız bırakıp - Mademki.. adresini biliyorsun .. 
gitmiye vicdanın nasıl razı oluyor?.. sen bizi oraya. götürsen,. daha iyi 

- Peki amma, burada sabahl:ıya- olmaz mı? .. 
cak değiliz ya ! Saat hayli ilerledi. - Oraya nereye götüreceğim siz. 
İstersen haydi birlikte kalkalım! lcri? Yoksa sabahacak Beyoğlunun 

- Nasıl olur, ben bu akşam bura- her yanında sizi kapı kapı dolaştıra-
dan Adelasız nasıl çıkabilirim?.. yım isteorsunuz? O kenefoğlunda 

- Pekala çıkarsın, ne varmış çı- adres bir değil, beş değil, on değil 
kamıyacak?.. ki... Ben şimdi buradan cızdam edin-

- Adelı1sız bu gece bana her yer ces biliorsun, o köpoğlunu bulacıya 
zindan gelir!.. kadar kaç kapının ipini çekeceğim? 

- Madem öyledir de ne fırlattın Turhan : 
adamcağızın kafasına yumurta taba- - Haydi sen fırfa, git, ne yap yap, 

Stüdyoda sahneler çok tekrarlanır 
Parça parçadır, orada çalışmak hisst 
olmaktan ziyade sinirlendıricidir.> 

dim oldu. Bu Jıaberi aldıktan sonra, 
ellerini başına koymuş : 

- Ah .. gece yarıları bir genç kız, 
kendi başına nerelere gidecek? Ki-

demiştir. min yanına sığınacak? .. diye düşü-
istiyoruz 1 Fred A s ter nüyordu. Ve Sunanın, tekrar köşke 

1111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• Glnger Roger dönmesini bütün kalbile arzu ediyor-

Amerikalı milyoner İred _Astein _niha~et Gengudan_ ayrı du. 
bır fılm çevırmege karar verdı. Bu Onun arkasından giden bütün a-

Kaça kçl Avrupa fılmde Joan Fontain Fred ile birlik- damlar, bir netice elde edemiyerek, 
te oynamaktadır. Filmin ismi eza- ı geri döndüler .. Suna hiç bir yerde 

Topraklarında vallı kıcağız• dır. Bu tam bir yoktu ... 
müzik! kiomedi değildir. Bu filmde Kamran Hanım, onu daha birçok 

(5 inci ıog/adan dıooml modern krolar sahneler ve güzel yerlerde arattırdı. Fakat Sunayı bir· 
vardı. Bu vapurlarını müsadere edil- stepler yoktur. Bu çok güzel eglen- türlü bulmıva muvaffak olamadı. 

celi bir komedidır. Belki bu perdenin di. * ğını, eline bı:ş on para verirdin, o gi- onu bul, biz seni Kalyoncudaki şiş· Amerikndaki soyguncular, eli si
der, sana hemen Adelanı bulur, ge- marun meyhanesinde bekliyoruz, o- !ah tutarak istedıklerini tehdid eden 

bu şekılde ilk güzel danslı ko· 
medisi olacaktır. Fredi burada tam 

Sunanın sevgilisi Yılmaz, o ak • 
şamdan sonra Sunanın birka çakşam 

Aradan aylar geçti. Yılmaz, artılı: 

vazifesi başına geçmiş, çalışıyordu. 

Fakat hiç bir meşguliyet ona, Suna· 
sını unutturaınıyordu. 

Bir gün, kendisine postacı, fabri
kaya bir telgraf getirdi. Yılmaz tel
grafa dikkat etti; Bursadan çekilmiş 

idi. Açtı ve heyecanla okudu. O da
kika sevinçten çıldıracaktı. Bütün 

fabrika halkı, patronlarının deli ol· 
masından korkmuşlardı. Yılmaz, hi9 
vakit geçirmedi. Hemen o akşa?" Ya
lova tarikile Bursa ya geçti; doğru. 

kendisine telgrafı çeken korucu Hu
seyin çavuşu buldu. Beraber, Suna
nın bulunduğu kulübeye gittiler 

( Deı·amı var) 
tl·rır· dı" a a b" b" h b t' ı kendinin yarattıg"ı bir istilde görü-. r y tze ır a erge ır ... ara 1 1 t d d""'' 1111111111••••111•· '''"''u•n•ıı111111"••••11111•11•11111111111111111111111111111111111111111111••1•111111ıııııııuı1•••111•11•••••••••••111111111111ımuum11• 

P smı a an ara gangs er en ıgı- yoruz. Kendı"ne mahsus d0 nslarını - Ciddi mi söylüyorsun, o bizim - Peki, başımlan barabar ! Ve la- h · -
. ni ep işıtmişizdir. Kid Tiger gene oynamaktadır. Bu fılmde Fred, he.m 

Adelacığı tanır mı, onun oturduğu kin siz bana şuradan bir çeyrek ol- k d d b hs 
en isin en a ederek diyor ki: Joan Fontain hem de Gracie Slen'e 

Vaydmanın hatıraları mahkemede 
yeri bilir mi?.. sun veriniz şimdi!.. B n b'r gansg t · H d 

-- e ı s erım em e ayni zamanda aşıktır. 
- O şeytanın yattığı yeri bile bi- • - Canım. sen git gel de çeyrek tam manasile. Fakat cinayet yapmı• 

!. b d 1 ı fıl k l ı • Fred'i Londra sokaklarında dans 
ır u a a. an o ay· bir cani değilim. Hayatımda şimdiye 

(5 inci sa f/fadan devam) ılük olsun diye kalkmış, Parise gel-
bu cinayetlerde kendisinin bilmiye- mişi ise de Vaydman'ı bulamıyarak 
rek tılet olmasıdır. Tahkikatı yapan- tekrar Londraya dönmü5tür. Sesi büsbütün hazinleşerek : ı ( Deı•amı ı•ar) j ederken bahçelerde bir davulun se-

ö l ..... .. .. ..... .. .. ..... ... ............ ...... .......... .. kadar kaldığım gibi kalmak isterim. sı·le step yaparken go""ru""yoruz. 
- y e ise seninle o adamı dı;arı- - ı 

d k b l b·1 1 il Yani namuslu bir adam. Avrupalı- Bu fılmdc Fred çok muvaffak ol • 
!arın Jan Blank için vardıkları ka· İngilizin talii varmış .. 

a arasa u a ı ir miyiz? R A D y Q !ar gangster kelimesine cnda olmı· maktadır. 
- Tabii buluruz, haydi hesabları 1 1 yan bir mana vcrm ışlerdir. Halbuki 

naat bu genç adamın ahmak olma- r 
sı, bilhassa Kollet Triko'ya son dere· Birimizin derdi görelim de buradan kalkıp herifi a- ıben kimseyi kapıp kaçmış değilim. Bundan başka Gingen de yeni fil. 

ram a g"deı· ı BUGÜNKÜ PROGRAM mi olan Sahne kapısında Fred'den 
ce tutkun olması hasebile onun ıs

rarlarına dayanamayışıdır. Kolet 
Triko'nun kocası Hanri Triko ise 
dünyada eşi olmıyan kocalardandır. 

Kadın Million ile beraber yaşıyor. 

Parasız kaldıkları zaman, hali vakti 
müsaid olan Jan Blank'tan istiyor
lar. Karı koca biribirlerini uzun za-

ıy ı ım · Şimdi gideceği Andorre'de herkes-
Hesablo:ır. kitablar derhal görüldü, A'··am ne,sriyatı: ayrı çok muvaffak olmuştur. Bura-

~ ten uzak ve tam manasıle namusl u 
Abdi ile Turhan birahaneden çıktı- Saat 18,30 plfıkla dans musikisi, da Gengen'in en güzel, en muvaffa-
lar ve onlar kapıdan çıkar çıkmaz, 19 Safiye : piyano ve keman refaka- bir adam olarak yaşıyacağını söyli - kiyetli danslarını görüyoruz, 
Ahdinin gözleri sulandı: tile, 19,30 konferans : Prof. Salih yen milyoner kaçakçı oraya yerleş- .zavallı kızcağız. ve .Sahne ka-

- Ah benim melek Adelac1ğım, Murad (radyo dersleri), 20 Müzey- tikten sonra pek genç ve pek güzel pısı• bunlara yeni bir hüviyet ver· 
ah benim mukaddes sevgilim!.. Sen yen ve arkadaşları tarafından Türk bir kızın gelmesini beklıyecektir. Bu miştir. Bunların ilk ayrı filmleri çok 

kez on sekiz yaşlarındadır. Söylen- ff k' t k t böyle yapmaz .. şimdiye kadar sö • musikisi ve halk şarkiları, 20,30 ha- muva a ıyc azanmış ır. man görmüyorlar. Sonra bir gün ka-
zünde durur .. çoktan gelirdin amma.. va raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafın- diğine göre Kid Tiger b'.l kızı çıldı- rısından bir mektub olan Hanri Tri-
kim bilir.. zavalh kız kardeşciğin.. dan Arabca söylev, 20,45 Bay Mu • rasıya sevmektedır. Faka t milyoner Ana - Ogv ul ko öğreniyor ki Kollet ile Million-
nP halde olmalı ki... zaffer İlkar ve arkadaşları tarafın- bu derin aşka ra~men kızı bir tür lü un bir kaç yüz frank para- ihtiyaçları 

İkisinin de kulaklarının dibinden dan Türk musikisi ve halk şark ıları, alamama~tadı r. ÇünY.ü on sekiz yaş- f 5 inci snııfa clnn "" 'om 1 vardır . Ondan istiyorlar' .. 
şu ses geldi: (Saat ayarı), 21,15 viyolon solo kon- , larında_ki k11cağız bu_g>1n v:rem~ ayene neticesinde ihtiya r kadınca- 1 Şımdı tahkıkat ilerlcdikce araya 

- Bir boku yak kaltağm, ne kız !ser Orhan Borar, piyano valantin, penç_esındedır. Ge_ne soylendıgıne go- ğızın sol şakağı t~rafından kafası bir bir de Alman hizmetçi kızı girmiş o-

1 
kardeşi hastadır, ne bir şeysi! Mut- 1 - Mieniawsky: Obertass, 2 - re Tıger bu kızcagız~ ne pahasına O· demir le yarılarak öldürü ldüğü anla- puyor Bu kmn Marie Sehinker is-
lak ve mutlak kendisi iştedir! Tschaikowky: Canzonette, 3 - Mon- !ursa olsı:n veremın pen_ç~sınden şılmışlır. Tahkikata nazaran 0 gün mindeki bu kızın Alsaslı c.lduğu anla-

Turhan arkasına döner dönmez ti: Çardaş, 21,45 orkestra: 1 - Men- kurtarmaga y~mın etmıştır.. İşte Reymond anasına gelerek akşama l şılmışlır Fakat Pariste bir çok aran
OmuYhaşlarında deminki herifi delssonn: Hebriden ouverture, 2 - her taraftan çekarılmış olarak nıha- eğlenmek içın para istemiştir. Ana dıJh halde . bulunamamıştır. M~_rie ) 

görmesinler mi?.. Leoncavallo: P allicci, fantesie, 22,15 yet kendısine bir yer bııbbilmek ü- oğul arasında bir münakaşa başla - Schınker cınayet ~·uvası olan koşk-
1 Abdi de geriye dönerek sordu: Ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, midile Andorr~ cumh•Jriye\i topra- mış, ondun >onrı Reymond çekıçle tc hır nııiddct Vaydman'ın ~·anıı,c)a 

- Bu da kim?.. opera ve operet parçaları, 22,50 son ğına gelmesindeki en miıhım sebeb anasının başına vurmuştur. Kadın lhi,metçi olara kalmı~tır. Kendisi bu-
Herif cevab verdi: haberler ve ertesi günün programı, de bu k ızın oranın hav3sıle çok iyi !öldükten so 11 ra cesPdi yükienmiş. ge- lunur;a ehenııniv~tli bir malümat a-

1 

-- Tanımaorsun, on takke öncesi 23 son. imtizaç ederek kurtulabıleceği hak- jcdeyın el"den otuz metr~ kadar u- 1 lın~bılecegı t~hının olunuyor. Fakat , 
yumurtalı sucukla yüzünü gözünü YARINKi PROGRAM kındaki ümıddır. Kendisini görüp za~a g')Wrcrek karın içine gömmıiş. ,dığer bır ıhtınıal daha vardı: Vayd-
bodanaladığın herifi beyefendi bila- Ôğle neşriyatı: konuşan gaz~lecilerin d·?dı~ine ~öre ı;ır. Sonr.1 da eline geç'rdi~i para i- man cğeı· urarına vakıf olduysa bu 
der?.. Saat 12.30 plakla Türk musikisi, f K.ıd Tiger bugün artık ~ıaşlı bir a- le gidip eğlenmi$lir! l\faamafih ken- genç hizmetçi kızı sağ bıraktı mı bı-

Turhan, Ahdinin kulağına: 12.50 havadis. 13.5 muhtelif pliık neş· jdamdır Her memlekette o yaştaki · di i masum olduğunu ictdia etmekte· rakmadı mı?. ;-,reselesi zihinleri kur-
- Herife aksilenme de, dedi, gön- rivatı. 14 snn. lerı tekaüd f'derler. clir cala!T'ıştl-r Bununla bereber kızın 

l!!!!!!!!!!!....,"!'!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!11!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'"!'!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!--m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!..,.. ____ ""'"""'--..,---,...--..,. .... ----..... --.......... şi nıd i Lı ı· ur. taraflarında bir yerde 

Poll~ r o m a ntNo. 31 
--~~~~~~--~ 

1 
\·ar. Hem sahiden geceleyin odnma itiraz edıyordu : 

ONU KiM 
•• • • çıktın mı? - H~yır .. ben öyle değilıırı ... 

OL Do RDO ? - Evet. odana .. hem pencereden ! , -EvvC'lki gün Volnik satosunda 
• - Yatağıma bdar gelmiye cesaret ve ilk gelrfö\in, vanlıslıkla benim ka

Yazan: Moris Löblan 
edemedin demek ?.. pımı ~aldığın gün dı:> i~te söyle yapı-

N a klede n: fa. 1 - Doğrusu öyle! Volnik şatosun- yordun .. so~r:ı da biiyle yapıyordun . 

Rau1 eğildi, onun dudaklarını a
rad ı. Acaba Antonln onu; gece Mar
ki'nin odasında ve Volnik şatosun
da olduğu gibi red mi edecekti? Yok
sa muvafakat edecek miydi?. 

Antonin mukavemet etmedi. 

İKİ GÜLÜŞLÜ KADIN 

Sabah kahvaltısını bitirmek üzere 
ıdiler. Bahçedeki çiçeklerin kokusu 
yükseliyor; açık pençereden içeri gi
riyoi'ı:ıu. Ağaçların perdelediği bıı 
pençereden cadde görünüyordu. O 
gün hava çok güzeldi, güneş mavi 
semada pırıldıyor ve Raul mütema
diyen söylüyordu. 

mağrurane nutuklar irad ediyor, ol
maz hikii.yeler anlatarak fevkalade 
sevimli taklidler yapıyordu. 

da iken senden korkuyordum. t t ı ş e na ı ... 

Genç kız gözlerini ondan 
dan yal varıyordu : 

- Söyle .. Daha söyle ... 

- Benim odam:ı gelmeden marki
nin odasına da gittin mi? .. 

- Evet.. annenin gönderdiği mek

- Hayır .. hayır .. i~·i dikkat etme
mişsin o vakit.. ben işte karşında ol

, duğum gibi idim. 
Ve Raul, tcY.rar uzun bir nutka 

başlıyordu : 

- Evet.. bu sabah nasıl olduğunu 
Sesinde hem neşe, hem de hüzün 

olan altın saçlı Antonin, anlattığı 

şeyin biteceğini hissedince tekrar e
diyordu: 

ayırma- tubu okumak istiyordum. Haniya şu 
senin geti rdiğin mektubu. Okudum 
da, bu su retle senin. markinin k ızı 

olduğunu anladım . 
görüyorum ... Parlak gözlerin ve ha

Antonin. düşünceli düşünceli ce-
rikulade nefis dişlerinle görüvorum. 

vab veriyordu : 

- Ben zaten bunu, markin in ya-
- Söyle .. anlat .. zarar yok, bildi- zıhanesinde beni yakaladığın gece, 

ğim halde bir daha anlat.. mesela, annemin fotoğrafilerini görünce an
Volnik şatosunda beni Jorjöre'den jlamıştım. Fakat şimdi bunun ehem
nasıl kurtardığını, müzayede sala· miyeti yok.. söyle.. mütemadiyen, 
nundaki vaziyetimizi, sonra marki ,durmadan söyle .. anlat, bir daha in-
ile mükalemeni bir daha anlat. 

1
1at .. tekrar et.. izah et .. 

- Peki amma, canım, Antonin sen Ve Raul. tekrar yeniden bütün hii-

!
Hakikaten o günkü vilayetten yeni 
gelmiş kız değilsin ... Ne de. Volnik 
şatosundHki hırçın kız!.. Sen o za -

mankiler gibi değilsin. Bununla be· 
raber çekingen halini de mııhafaz:ı 
ediyorsun .. Ve sarı altın saçların da 
!aynı. seni dün akşam nasıl tanıdım? 
1 Bütün güzelfiğini, letafetini dansöz 

hiznıetçılık ct•iğiııe ihtimal veril -
mektedır I 

ı Vaydnıan'ın kö~künde bulune.n ka
l ğırlJ.ır 3rasında ele geçen muhtıra ı 
defteri . hkik ılın ilerlemesinde çok 
i~c ,. my••r k, bu deflerdc görülen i-

1
1 s l ır.lcr ıı s.ı!1iblcri çağrıiarak istin -
t"k h~ ·rnrıi tarafından meliımatlan
n:ı urac.at edildiği zaman bazı 
miihim noktalar meydana çıkmak- ı 
tadır. EIE\' i.ırıinde bir İngilizin adı 
da bu deftertie gürülerek bunun kim 
old·ığu öğrenilmi~tir. Bu İngiliz Lon
drada şofiiıdur. Vaydman gazetele
re yazın ~üç ık bir ilan vermiş, bun
da Pariste bır İngiliz kiıtıb arandığı

! ğını bildirıni~tir. Lc,ndraclaki şoför 
Jde isler kiıtiblik olsun, i~ter şoför-

Hepimizin derdi 
Muhterem 
Belediyemizin 
Nazarıdikkatine 

Bir sokağın acıklı hail 
Sirkeci, Büyük Poastalıane kar

şı:anda Hekim çıkma: sokağrnda 
1 numaralı yazıhane salıibi Seyfi 
·Savaşcı•dan aldığımız bir mektub
da ezcümle deniliyor ki : 
.Yazıhanemin bulunduğu so -

kakta her sınıf ve teşekküle bağlı 
değerli müessese ve şahsiyetler 
vardır. 

Bu sokağa girildikte : E\'Vela, 
gölcükler ve daha sonraları bir
leserek kanallar teskil ettiği go
rÜlmekledir. Bu kanallar hazan 
volkanik arazi gibi indifa eden 
Terkosun ve mevsim itibarile ya
ğan yağmurlarla adeta yarış eder
cesine kollara ayrılıyor. Geçecek 
bir yol, basacak bir yer açmak i
çin zavallı temizlik amelesi habi· 
re kuvveti bazuya veriyor. Gün 
gelir ki biz de bu hale i~tirak ettı
ğimiz halde maalesef sokaktan 
ba•ka harabezar denilecek bu ye
ri~ kışın çukurlarda biriken ve 
biliı.hara kerih kokular neşreden 
kurtlu su ve pisliklerden kurlu -
lan11yoruz. 

l'vtaktımatı aictesinden ricamız . 
Bu sokak ana cadde ile ehE'mmı· 
yelli bir irtibatı haiz ve derhal gıı
ZC' çarpan bir yerdir. Se\'<: sev" 
yol vergisini veren bizlerı c.ddl'ıı 
mliteessir ettiği gibi bu lıdın <1C· 
vamı; Belediyemiz;n şu zanı ncl.ı 

yaptığı vasi mikyastaki te!<ayyü
datile kıyas kabul etmez bir h.ı: 
ve hareket olur kanaatindeyir ... ' 

SON TELGRAF' Rıı lıu.ı»sta, 

muhterem BelediyPnıizin rıazarı 

dikkatini celbederiı -

J orjöre'ye, İri Pol'e ve San Kla
ra'ya olan galibiyetile mestolan Ra· 

ul'ün neşesine payan yoktu, ayakta, 
odada dolaşıyor, gfıh karşısındakini 

kahkahalarla güldürecek şeyler an
latıyor, gah kendini medhedere l< 

orada değil mi idin?.. disatı anlatıver; Markinin Noterin, k 0 stiınıür.ün iç'nde muhafaza etli -
- Oradaydım. Fakat her sözün, kendisinin t&klidler;ni v~pırnrdu ... ı \'ardı.;n, hatta, iki ır.i>!i v .izelleşmış-

' her hareketin beni mest ediyor ... hem Sonra bir aralık, bizzat Antoııi'nın 

sonra pek iyi anlamadığım şeyler taklidcn i y&ptı Genç kız güll;yor ,.e 
1 

tin ... 

Ba•, dit, nazla 
rınt .d derhal 

grip. romatizma ve bUtUn ağrıla• 
ı-.e :s er. lcabmda gUnde 3 kate 

(De!'lı"ıt ı-ar) 
a ınablllr. 



• 
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ve Kızıl denızlerde 
~11AM1DIYE 

San'at 
Bahisleri 

( 4 ı;ncıl ıngfadan J~tıarn\ 

sına varabilmek için mutlaka bir 
münekkıdin işaret ettiği hususiyet-

., - S O " T E L O~ al fi - 9 lkhıclkl un 9~8 

Tarihden bir yapt'ak 

Dördüncü Mustafa zamanrnda 
saraym içyüzü 

~!!!!:~~~===~==~~~i~i~~i~ii~~i~ ~~ dfuz~~~~~~~ - ~ teksi1 edebilmek için neşriyata biraz 
geniş bir saha ayırmak ta esaslı prt

VB 
(MUABBİR BABA SULTAN) 

No. 9 
Yazan : Reh111I Yalız 

Terceme " iktibat1 mahfuzdur -

Vesf keterı veren : 

Donanma Ba,kAtlbl Ihsan 
ve .. Hemldlyenln seyir defteri 

lardan biridir. Yezen: O•-- Ferzi 
Bizde maalesef uzun seneler bir - 2 -

san'at mecmuası çıkmadı veya çıktı Mustafa, geniş kolhı ve gümüş k:.- fir kitablarile dolu, ve ilmi simya ta-
da yaşıyamadı. Bagün 12 inci sayısı- lpdanla işlenmiş üç etekli, süvahi - kımlan ise bir kuyumcu maeazasın-

H . d. .. . . c·dd ı · nı aldığımız cAr:t mecmuası bizde den mamul çubuklu entarısi üzerine dan farkı olmıyacak derecede zen -a m 1 ıye SUV8fl51 1 e I• işte bu ihtiyacı telafi için çalışan ln- giymiş olduğu ceylan derisinden ga- gindi. 
sanların eseridir. Yukarıda söyledi- yet zarif ince kürkünün kolunu yu- {Baba Sult n}, Mustafanm kana-

ma n 1 n da Umma d 1 gV 1 b ı• r m ,. _ ğimiz gaye ile fedakarlık halinde çı- karıya doğru sı\•ayarak elile Baba lacak.ıamarmı an1amıya ve onu ya
kan bu mecmua bogüne kadar gerçi Sultana oturmasını irade etti. vq yavaş kendisine bendetmerıin 
umulmıyan bir rağbet g6rdü ise de Baba Sultan ise, müteva~ w be- yohmu bubnak için bin bir hud ayı 

f • • ı k 1 ' o r ' bu, bir mecmuanın yaşamakta de - şuş bir tavırla : <Estağfurullah şev- ctüpinüyor, v~ Mustafayı nasıl b -Sa 1 r 1 e a r' 1 a 1 y . vam edebilmesi için kafi bir karşılık ketlim, efendimizin huzurunda o - fese koyup ta büyük bir servet ~ 0-

01 ... _ .... Her biri salih"'et Ahlbi bir 'b" .. ı n· tek Junu tu._-ın incelıklerini ha-1;n-
-- •.J turmak ne haddime> gı ı soz e - ...-.ı -J-' 

En büyük hasım olan açlıkla 
- d 1 • kalemm mahsulü olan yazılar~ çok ra:r ederek ayakta durmıya ve ayı~i den ~rdu. Nihayet harem kfth-m U CQ e Len lft e R iyı basılmış. ve gerek resimlerile zamanda bu sözleri sarf ederken ıç yası Hurrem ağa gibi bir hnışeri ve 

başta geldiğini f arkeden süuari hemen 
manga tedarikine çalışıyordu •• 

k bizde pla tık san'atların hemen he- ağası Hurrem Kahyaya da göz altın- bir akrabasının sarayda lıalumnası 
U men yegane müdafıi olarak var kın- dan bakınıyordu. da Baba Sultanın yapacağı işlerdeki 

vetile çalışan .Ars mecmuasını tak- Verdiği iradesinin derhal yerine bu muvaffakıyetini pek tabü bulu
dir etmek bir san'at, bir memleket gıehnesini istiyen ve haddi zatinde ka- yordu. 

Murettebat a • 
ra ında hoşnut -
suzJuk mırıltıları 

artarken yeni bir 

anza bu hnreke -
tı busbütün ko • 
ruklcdi: 

borcudur. çıklıkla, hadidmeşrebliğile tanınmı) Hurrem Kahya ise kuçük yaştan 
rüden inen süvari hemen oraya koş- Diyorlar ki ressamlanm12 susub~OI': olan Mustafa, fazla tevazudan da sarayda büyümüş ve ana baba tJ.)r
tu. Gelenlerin kim olduklarını an - Anlatmıyodar. Sergilerinde ıze çok canı sıkılır olduğu için (Baba meden saraya gırıp kafeste omrü ge
Jamak iç:n ziyaretcilere bakarken, anlamadığımız dille hitab eden re • Sultan) a san ve kalın ka§larmı ça- çen yabani bır arslan gibi d rt duvar 
yeni gelenler, onun sormasına mey- simltt gorüyoruz. Fakat bunlar ne tarak sert ve vakur bir tavırla otu- arasında mahdud bir ha;ı at surmektc 
dan vermeden kendilerini takdım et- dereceye .kadar beliğ olurla~sa olsu& runuz ! diye tekrar edince Baba Sul- olup zavalh adeta bir tımarh ne on· 
tiler: lar, konuştuklan dil anladıgımız dıl tan ( olduiu yerde hemen dizmtü bapsı gibi wttn ömnm bu dc.h 

- Cidde Liman Reisi Safaeddin delil Bunları bl%e tere.ilme etmeleri oturdu. Mustafa, delWğile beraber, M~afayı avutmak ve o unla b~r 

(Dibah) tan 
Mreke\in 8 inci 

eaatinde süvari • 

ye şu haber ve
rıldi: 

Mehmed... lizımdır ki anbyabılelım.> fantezi hayatı ve debdebeyi de anla- çocuk gibi meşgul olmak ve bu se-
- Cidde Kaymakamı Hüseynil Hakları var. Gerçi reedssailmın,. es: maz delildL beble. sarayın diğer erkanının sür-

Mahmud... rtnl izah etmeğe davet mesı gu- Oturduğu sede.fli büyük hünkiı düğii debdebeyi de süremiyor vr 
lilnç bir iştır amma resmm ne ol~ --..s.:-· . - - de ~ •akut ve bundan dolayı bir gün goremiyen - Cidde liman karakola memur 

lngUiz gambot kumandanı Binbaşı 
Çarles Vil-

. . de mların u- :n:uumın onun ,J da ı..-..sdi ı· de ca ğu bılınmıyen yer res:sa mücevherle nnU.eyyen gümüş kak- Hurrem Kihya n-.ı za m -

- Sancak ına
kıncsinın hava 

tulumbası arıza -
ya uy radı.. ) ı)la 
devama imkan 
kalmıyor' .. 

zerlP.Tindc böyle b~ v~ de ~- mah abanoz rahle üstünde duran gii- mnda bıkmış ve fakat ycltayı kurtar
cuddur. tşte delerh bır bç .. san

1
ü aft- müc:. çmgraoa parmağını basarak, sa- maJı: yolunu bulamad ğı içın bizza-

Rauf u-, derhal zairlerin ellerini bl - 1 e-'- ve tur e- ,. • b h ta bö lece boyun ~ -~3 klrın r araya e.~ı .~.. ıkardık- dasını duyan, başında kavun dılimi rure u ya "'6 

aktı ve: dakirlık1ar yaparak oı:aya ç _ sekiz köşeli mahruti kavuk, ve üze- miye mecbur olmu id Baba Sulta-
- Osmanlı C:lonanması kruvazör- lan bu mecmua bu ~tıyacuı karşı _ rinde ince ipekli çubuklu entari ü • nın gelmesı, Hu.rttm Kahya i~ bir 

!erinden Hamfdfye süvarisi Yüzbaşı l ğını temin etmek içindir. Fakat ar - y falihayır addedılip onunla çok sıkı 
Raul.. :.U edilen ve icabeden alaka ve rağ- zerinde kuşak ve a)~agında .. ~ır~.zı bir rabıta tesis etmeyi ve saraydan 

. bunun cevabı yoktur. çedikle yassı burun u ve goz erının kurtulmak ve nihayet herkes gibi Diye kendini tanıttıktan sonra mi
safirlerini alarak kamarasına götür
dü. 

Bu haber, Ra • 
uf beyin 1ı:eyfıni 

kaçırır gibi oldu. 
cıaae limanında lnglllz bınbaşl 
Ceırles Vll Heımldlye 1<umenda

nını ziyarete gellyor 

Misafirlerle süvari bir saat kadar 
kamarada görüştüler. Rauf kaptan, 
misafırlermi mümkün olduğu kadar 
ağırlamıya çalıştı. Cıddelılerin mu
habbet ve selamlarına tercüman o

Kumandan bu düf(incesinde hakb 
lan Kaymakamla Lıman Reisıne te

ldi; çünkü Beruttanberi 9 gündür 
şekkür ettı; ve mukabil saygılannın 

kumanya almak Qzere uğradığı bir- kendilerme iblağını rica etti. 
çok limanlardan bu neticeyı almı~tı. 

b l ndı; sür'atten dü- Her baştrurduğu yerden eJı bOJ don- İNGİLİZ BiNBAŞISI SORUYOR 
ır ılerlerken beş sa- müştü. Eğer burada da kumanya te- Karakol gambotu süvar1sı Bmbaşı 
katlık izale edildi.. darik edemezse, mürettebatın iaşe Çarles Vıl bır müddet konuşmadan 

vaziyeti cidden müşkül bir vaziyet durdu; sonra Rauf Beye İngılızce 
alacaktı. Elde kömür vardı; Silvey,. sordu : 
te aldığı 380 ton kardif kömüründen - Sız Mondros faciasından kurtu-

Bır .. n bir gece daha maksad ız nıaada Beruttan tedarik ettiği bir Iup buraya geldiniz galiba! .. 
seyrcdild kten onra nihayet ikinci kısım kômür de tamamen sarfedıl - Rauf kaptan bu suale hem şaşmış, 
kanunun 21 inci pazartesi g:inü saat miş değildi. Fakat şimdi en mühim hem de kızmıştı ... Zaten hadıd olan 
10.23 de (Cidde) önlerine varıldı. bir meselenin halli karşısında bulu- tab'ı böyle bır suale mütehammil 

Cıdcl , kızıl denizin işlek ticaret li- nuyor, ve bu hal vaziyetı de her uğ- değildi. Sonra Mondrosta cereyan 
n nl r ndQn biri, hatta birincisi idi; radığı limanda çapraıık bir red key- eden bir hadisenin farkında btle de
bur da noksan kumanyanın ikmali- fiyetınden ileri geçemiyordu. ğildi. 18 gündür ne istanbuldan, ne 
ne muvaffak olunur.sa Averofun Kumandan bu düşüncede iken ıa- de Naradakı mensub olduğu donan
ınc, imsiz bir takibi ile istemiyerek lupe gemiye gelmiş, mayna edilmiş, masından haber alamamıştı. Merakı 
yapt kları bu Arabistan seyahatin- merdivene yanaşmıştı. Merdiven ba- hiddetine galebe çalan süvari, du • 
~n sür'atle döniılerek asıl hedef o- şında bekJeyen nöbetti, bu yabancı- daklannı ısırarak cevab verdi = 

n Adiryatik sularına geçmek ka- lara ne ıstedlklerinl sorarken, köp. (Devamı va1') 

nrllc C~dede 18 ku~ç suya funda ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ 
edildi. 

Demir funda olur olmaz hemen 
ikinci 3Üvari Adil ile başmakinist ve 
gemi he. ab memurundan mürekkeb 
bir heyet kumanya temin ve tedarik 
etmek ~zere bot ne karaya çıktılar. 

. Hamıdiyenfn Ciddeye gelişi, bU
yuk teznhurata vesile oldu. T!aha ge
mı limana girerken sahlle biriken 
binlerce halk, alkışlar ve dualarla 
lıarsılam1~ a, ellerindeki bayraklarla 
1elamfamıya başladılar. Kruvazör -
den ayrılan ve kumanya almak Oze
re sahıie doğru giden botun etrafını 
sandallarla sardılar. Her ağız (Ya
ta) sndası çıkarmaktan büyük bir 
zevk du~ uyor, Türk bahriyelileri, 
1 tiyakl karşılanıyordu. 

HE lET KARAYA ÇIKINCA 
Heyet karaya çıkar çıkmaz Liman 

Reı i, K ymakam ve İngıliz karakol 
getrıl!J Süvariai tarafından kal'fllan
dı. Rıhtımda, halkın huzurunda sa
m ·mi bir musafaha yapıldıktan son
ra misafirler hükumet kônAğına da-
vet edildıler. Kendilerine mihman
dar dıye bir İngiliz bahriye zabitile 
bi.rlikte yola çıkarlarken Kaymakam, 
Lıman l\~iıl ve İngiliz gambot süva· 
risl de Harntdıye kumandanını tl • 
y~reı eLmek üzeer bir §alupe ile ge
rnıye doğru hareket ettiler. 

HamldiYenin kumanda köprüsUn
de, gônderdtğı satınalma heyetinin 
karaya çıkııını &eyredm süvari, sa
hilden Y~lan bır şa1upe ile resmt 
k~y~f ~~1~. uç kışinin kruvazöre geldi
ğını goruncc buna bir mana vereme
di. Ve ilk aklına gelen düşünce de 
ıu oldu: 

[ HiKAYE 

itimat iyi 
Şey değil .. 

1 E,,,niget 
Memurları 
Arasında 
Vçimcü umumi müfettişlik emnl-

( 4 n"cü sayfadan devam ) yet müşaviri B. Midhat Uyguçun 
_ Sana bunu isbat edeceğim Ne· terfıan l'.'mnlyet i leri genel direk • 

· ı D d. törlUgu yedınci şube direktörlüğüne, 
rıman. e ım. "d" Ed" 

. . . Saraykoy kaymakamı Ha ı ırne 
Kocasının adresını aldım. Bır mek- t d. kt· 1 · ~- Ku~tahya ı 

k emnıye ıre or u6 une, • 
tubla bir randew verdim. Buluştu • kt 1 f • t ~mır· i Fuad ter-. d b" l'kt ne sını emnıy u 
geceyi Adada ...... otelın e ır ı e fan ·1a·yet birinci sınıf emni-. 1 d v·l Be ı a) nı vı 
8"Çırdik. Fena delikan ı egı · n yet imirlığlne, Ankara emniyet kad-
kendi hesabıma bu dostluktan mem- rosunda ıkinci sınıf emniyet AmirJe
nundum. Gece yarısından sonra bu rlnden Hamdi İstanbul emniyet di
ıatı muhterem uyudu. Şapkasının rektorlüğil beşinci şube direktör mu
nst rını çıkardım ve içine el yazım- avinlığine, eski hAkimlerden avukat 
la tıhm d fyi şey değil; yazdım. Ve Ha)lri genel direktörlük ikinci sınıf 
tekrar astarını yerine yerleştırdım emniyet Amir1igine, levazım yüzba
Ceblerini karıştırdım kardetinden şılı ~ ınd:.ın müstafi Hüsnü genel di
gelmtş bir tebrılc kartı buldum onu rektörlük ikinci sınıf emniyet Amir

liğine, Giresun birinci sınıf emniyet 
da ~orabımın içine yerleştirdim. Sa- Amiri Osman Kırşehir birinci sınıf 
bıh c işine gitti, ben de. Ben de Ne- emniyet amirli~ine. Kırfehir birinci 
rımann bir mektub yazdım ve içine ımıf emniyet amiri Atıf Giresun bi-
o tebrik kartını koydum. rinci sınıf emniyet amirliğine, An -

.Neriman; kara bfrfncl sınıf emniyet Amiri ŞUk-
Kocan seni aldattı. İnanmazsan rü Ankara ikinci şube direktör mu

eve geldiği uman şapkasının asta- avinlıllne, Mulla birinci 11nıf emnt
nnı kaidır. Altında btyanetlnln de- yet amiri Hamdi genel dlrektörlilk 
lilini bulacaksın. Eu tt?brik tartı da birinci sınıf emniyet Amirliğine ta-
yanlıtlıkla b•nde kaldı. Kocan ol - yin edilmiflerdir_. _______ _ 

dukca tirin adam. Mes'udmupun,, r Kimyager -
Nasıl eğlenceli değil mi?.> 

Mektuba daha fazla devam ede- Hu··sameddı·n 
medim. Hemen şapkamın astarını 

çıkardım. İçinden §Öyle bir kllıd 
çıktı: Tam idıar tahlili 100 kuruştur. 

ı 8Dumum tahHllt. Emln6ni Emllk - Yoksa burada barınmamııa, .Karınız da sizi aldatıyor. timad 
kumanya alm~mıza da mı müsaade iyi şey değil.> ve Eytam Bankam k•fll•Dda 
~.t ' ...,_ ..... lz.?MİİIİBeİillvmHmaim.ill ............. 

1 
eWJmlyor?. "'~ 11 

~t~ ~~ue;u: kendi kendine yeti • iıçerilinin beyazlığı nece! gıb.i ~ın~ hür ve ıııerbest ya!;amanm çaresini 
ır d" .. bekledigwimiz dayan kıvırcık saçlı kunduzı sıya bulma'- 5 .. -e Baba Sultanın yava~ 

tt.. ağ%ımıza uşmesını • . . . h a .... u 

ş.t" h. b. fedakarhk sivri bir arab ıçerı gırıp sultanın u- b h .......... k. f kirlerini istim-
gıbi mecmuayı da ·ıfçtmı~.ı-- edin • zuruna on adım kala yer öpüp ayak- yavaş u ~~- ı ı 

d ara saı e -" zac etmiye ba l ) ıp Baba Sultan ıse 
yapma an, p B . k·---.ı·- Zira ta durarak çatlak sesile: · d mek istiyoruz. u, ım aw.uuu. . kendi ta a"VVUrlannı daha zıya e 
böyle bir eser parasız m.ey~ gel- - Şev~etl'm ne ırade buyurdu • takvive eden B re>m Kcih)anın kcı 

Yanı hem cizah edm> dıyoruz, nuz .. dedı. disin; zahir olm sı nih<ı t sar n mez. . h 
hem de izah edildiyi zaman dinlenu- Sultan: i · de her b. te er 
yoruz. Bıtde plastik san'atlann te- _ M f re çubuk doldurunuz. 
kAmülu ve halk tarafından anlaşıla- dedi.. 
bılmesi için yalnız mecmua çıkar • - İrade efend rnindir. .. 
m;k, gazeteler neşretmek veya ~a: Deyip dı rı f rl an ar·b, hır mud- Baba Sult n . 
zetelerde ..mak leler yazmak kafi det sonra e nde ikı metre uzunlu- cerayı an1nt rak bur d kı ha" 
gelmez. Mecmualara, gazetelere kar- ğunda ipek · lem li gayet zarif bir 
şı bır rağb t ve yardım Uzım oldu- çubuk ucunda yumurta kada?' ~a~ 
ğu gibi yazılan şeyleri okumak da kehribar kalavi bir liıle, sağ elınde 
icabeder. bu çubuk ve sol elinde ise (Çubuk 

Sonra cbizde ressam yokt, heykel· altı) tabır edilen geniş_ ?.ir gümüş 
traş yetişmiyor> diye ~gır 1;~ tepsiyi Baba ~ul!andm o~u~e k~!a~ 
bağırıyoruz. Bizde hepsı var. ız e rak usulü daıres n e çu ugu e ın 
olmıyan şey nedir bilir misiniz? A- kmp ateşledi. Ve müteakı~n fağ~ 
lika. furi geniJ f ıncanla kakulelı ka?ve 
_ r ım"'"'" ____ , ikram edildi. Sultan Mustafa 15°, 

r TIV A TROLAR 1 misafırl sayılan Baba Suıta~ı.n .sıkıl-L.. 1 , ••1111111"'""""_'_ ••---' mamasını teınin i in kendisınm de 

Şebzadebaşı itiyadı olan nargilesini getirttirip 
karşılıklı içmiye başladılar. 

TUR~ N Mustafa, Baba Sultana sordu : 

tulm nın 
gibi bır t db r ıttıh 
nuştular. 

Bu ıki hem ri hakil< ten ravdı 
oynayacakları ı o leı le P k muh ~ 
bir dünyalık kaz nac l rını t hm n 
cd orlardı. N ha et Dördü u Mus
tafa g bi aptal bır P ş m ka d ı:ıl 
mam, bu iki açık z Ma at ah 
hiç te m kul d 

Baba Sultanın misafırli -i ya:ı.. 

yavaş çıkıyor, ve o da tıpkı hem ıi. 

TiYATROSU 
Bu rece ıaat 

20,30 da 

si gibi sar!"ly içinde bulunan yerlerı 
geziyor. Erkan ve ümera ve.' uze:_a 
ıle de arasıra goruşebilmelenne mu-

- Nerelisiniz?" saade venlyordu. Bdhassa sabah na· 
_ Malatyalıyım şevketlim.. mazmdan sonra hücresinin kapt9l 

San'atırt! Naşid ve arkadaf1an 
Okuyucu Küçük Semiha ve 

Mitel varyetesi 
Gündüz : (Açıkgöz bahriyeli) vod

vil 3 perde, aynca (Leblebici). 

Gece : (Acemi piyade) komedi 4 

perde. 

_ Nerede tahsil ettiniz?.. çalmmıya ve zati phane tarafmda~ 
- Malatyada şevketlim.. görülen rüyaları tabir ~in . baretnı 
_ Bu, ilmi cef ir, remil, simya gibi ühmayuna kadar gelmesıne ırade çı

ul\ımu acibeyi kimden öğrendiniz? kıyor, ve Baba Sultan bu ~yedıe sa
- Mağrib u1ema1anndan bir zat- ray içinde başıboş deve. ~bı serbest-

ten &ğrendim şevketlfm.. ce her yere girip çıkabıliyordu . 
_ Muabbfrlikte çok şöhretiniz ol- Baba Sultanın namı, sarayda da 

duğuna göre, çolr tetebbuatınız var duyulmrya başladı. Göriılen rüyala-
., nn tabirleri çıktıkca Sultan Musta-mı ... 

• - Şevketlim, kulunuzun adı Ah- fanın evhamı atrmıya ve bu adamlll 

1 
TEPEBAŞINDA ŞEHiR med iken (Baba Sultan) unvmmı kuvvei kudsiye sahabi olduğuna Y• 

11Y A TROSU verdiren, bu meslekteki tecfübele- vaş yavaş iman etmiye başladı. 
Dr Pi .... _ (Devamı var) 

•• ve ya -- rimdir. '---~~!!!!'!~~~::'."'":"'--
Burece saftl 20-30 ela _Ya öyle mi? .. Aferin koca Baba 

1
- 1556 Hıcrr 1 US3 Ru ni 

1 

l!rkek ve h•raletlerl Sultan. Ben de bu gibi ulumu acibe Zilkade B. Kl:'IUn 
Piyes 4 perde 16 tablo ile epeyce meşgul oldum. HattA ilmi 7 27 

Yaıan: H. Lcnormand simyadan epeyce tecrübelerim do 
Terceme eden: L Galib Arcan vardır. Altın, gümüş yapmanını usul-
Paıar ıünü ıündüz .. at 1S,30da lerini de bilirim. Hatta. Hurrem KAh-

• ya da benim bu san'atteki mehareti-

'Yal 19~8. Ay 1, Gün 9. Kastın 63 

e I. tclnun s Pazar 

ŞEHJR Ti VA TROSU karık onu şahid gösteriyordu. 1 
Eski Fran111 tiyatrosonda mi bilir. Diye Hurrem Kahyaya ba- ı inci lnönü zaferi 19'21 

OPERET KISMI Çubuk ve nargile içildi Ve ~usta- --·------~---=-----m 
Bo ıece saat »30 da fa kütübhanesindeki buna daır eser-

Satllık Klrallk ıerlıe bu ilmi alakadar eden alat ve 
Komedi 3 perde edentı göstermek üzere Baba Sul-

Yasan ı Aadre Birabeaa tanla birlıkte hOnkAr makamından 0-. 
Terceme edıen: M. Ferldua . od d k' Ôtl• 

Panr ıünü podüz saat JS,30 da kalkarak haremı hass~ tl1 asVın ab. ı ~ 
kiltübhane salonuna gıt er. e ıı:-

• müddet te orada, kitab vesaire ile Akıa:a 

Vakitler 

meRul oldular. Sultan Mustafanm \'ata 

sa. ~. 

7 24 

12 21 
ııt 4S 
16 59 
18 36 
5 40 

Ezani 

ca. cL 

2 26 
7 23 

9 47 
u .u 
1 37 

12 42 Ertul)rul 
&adi Tek 

mesai odası, bir sihirbaz odasından lruak 
farkı olmıyan ilmi remil ve ilmi ce- ILlliiiiii;;;~~iiiilliliilliil&liiiiiiiiliiii--.~----... 

TiYATROSU 

Yarın gece : (Kadıköy - Süreyya) 
Salı: (Bakırköy), çarşamba: (Üs
kiıdar) smemalarında: 

1TAA1LAM1 
Yeni vodvil 3 perde 

Yazan : Musahib zade Celal 

MEi 
Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baı 

ve Diş Ağrılan 



8 - F O '3 T El C '1 ~F-9 lklnclklnun p~8 

~g t1:ı~n 15 kuruştur. 

iStcinb~İ~_:._ seıediyeŞi'Jiıanİ~n~ 
.... ". :_,p . J :~. ··~ .. ·.. .. ~J~·· •• .. ·- • .•• -

Keşif bedeli 930 lira 89 kuruş olan Çubukluda Belediyeye ait köş• 
kün tamiri açık eksiltmeye konulmuş isede belli ihale gününde giren 

bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnamesi le· 

vazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2-190 No. lu kanunda yazılı 

vesikadan b~şka fen işleri müdürlüğünden alacaklara fen ehltyet ve• 

sikasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera• 

ber 10-1·958 pazartesi ıünü saat 14 de Daimt Encümende bulunma• 
lıdırlar. (B.) (41) 

• • • 
Hepsine 400 lira bedel tahmin olunan Şehzadebaşında kalenderhane 

mahallesinde eski toprak yeni delikanlı sokağında 20.22 N.-:>. ıu 

lki evin ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna• 
me-si levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 30 liralık ilk ttmi· 

nal makbuz veya mektubile beraber 14-1·938 cum.ı günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8743) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOk PiYANGOSU 
Üçüncü keşide 11 2. Kanurı • 938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

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

zengin eden bu piyangoya işti
ı!ak ediniz .. 

lstanbul Birinci Ticaret Mahke· 
mesinden : 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 

224 No. lu manifatora mağazasın· 
da Yuvanaki Çimen oğlunun is
tihsal eylediği 16·8-1339 tarih ve 
243 sayılı ilamı gıyabi aleyhine 
firari Viktor Elmadinin yerine ge .. 
çen hazineye izafetle lstaobul Mu· 
hakemat Müdürlüğünün ikame ey. 
(ediği itiraz ve haczin fekki haka 
kındaki davanın 1 .. 11.937 tarihli 
muhakeme celsesinde Beyoğlunda 
Feridiyede Çaylak sokak 59 No. 
da mukim Soflya ve Eleninin otur
dukları yer beUi olmadığından 
jlan yolu ile tebligat yapıldığı bal· 
ne gelmediklerinden haklarında gı· 
yap karan verilerek muhakeme 
18·2-938 Cuma saat 14 de bıra• 
kılmıştır. O gün ve o saatte malı• 
kemeye gelmeleri lüzumunu gös. 
teren gıyap karan mahkeme di .. 
vanhanesine asılarak keyfiyet bu 
ilanla tebliğ olunur. 

fYıKICI ARANIYORI 

1 Tahtı\sı, tutlası ve kiremidi 

bol olan bir ev yıktırılacaktır. 

1 Talip olanlann Babıali Cadde

sinde ikdam Yurdunda 2 nci 

1 katta (Yedigün) g azetesi müdür· ı 
lüf üne müracaatları. 

lst. Asıiye 2 ci Ticaret Mahke

mesinden : 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 

Müdürlüğüne izafetle lst. Muhake· 

mat Müdürlüğü tarafından Şişhane 

caddesi Dalamalğı apartmanuıın 

24 No. daimobilyacı Cevdet aley. 
hin~ ikame olwwı da vanuı cere

yan eden tahkikatı sırasında müd· 
del aleyh Cevdeta gönderilen da• 
vetiye ikametgahını terk ederek 

bir semti meçhule gitmesine meb

ni tebliğ edilmediği davetiye zah· 

rındaki mübaşir meşruhatından 

anlaşılmakla 20 gün müddetle ili• 

nen tebligat icrasına ve tahkika• 

bn da 27·2-938 tarih saat 14 de 

talikına karar verilmiş olmakla 

keyfiyet tebliğ makamma kaim 

olmak üzere ilan olunur. 937.933 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakim• 
liğinden ı 

Naime tarafından kocası Mahir 
aleyhine acalan boşanma davasın. 
dan dolayı Mahirin ikametglhının 
meçhul olduğu mübaşir meşruha· 

tından anlaşılmakla dava arıuhali 
sureti ile davetiyenin iJanen tel).; 

· liğine karar verilmiş ve muha· 
keme günü olarak 21·2·938 Pa• 
zartesi saat 14 de muallak olduğa 
ve dava arzuhali ile davetiye matı.. 
keme divanhanesine ilsak edilmiş 
olduğundan yevmi muhakeme olan 
21·2·938 Pazartesi günü saat !4 
d e mahkemede hazır ve dava ar .. 
zuhaline 20 gün zarfında cevap 
vermesi k e yfiyeti ilan olunur. 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hl• 
kimliğinden : 

Beyoğlunda Tünelbaşında tokan• 
tacı lbrahinıin yanında aşcı Hü· 
aeyine ı 
Karınız tarafından aleyhinize açı. 

lan sulh teşebbüsü davasında ika• 
metgalunızın meçhuliyetine binaen 
tebligat yapılmadığından bu bab
daki tebligatın 15 gün müddetle 
ilanen icrasma karar verilerek 
muhakeme 28-1-938 Cuma günü 
saat 10 a talik olunmuştur. Teb
llt makarnuıa kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

Adapazan Asliye Hiıkuk HAkim· 
liğinden : 

Müddeialeyh : Adapazan Kari\• 
parçek nahiyesi merkezinde olu• 
ran Hüseyin oğlu Mustafaya : 
Karınız O<ıvacı : Adapazarmın 

Çukur Ahmediye M. de -220. No. lu 
evde oturan manifaturacı İlyas kızı 
Naime vekili Avukat izzet Güven 
tarafından aleyhinize açtığı boşan· 
ma davasına aid namımza yazalan 
davetiye ile arzuhal örneği bir 
senedenberi köyünüzü terkle ne• 
rede olduğunuz meçhul bulundu· 
ğundan bahisle teuliğ edilmemiş ı 
ve davacı vekilinin talebi veçnile 
tebliğatlın ilanen yapılmasına ve 
muhakemenin de 26- 1-938 Çarşam
ba günü saat ona bırakılmasma 
karar verilmiş ve bu hususa dair 
davetiye ile arzuhal örneği mah· 
keme salonuna ilsak edilmiştir. 
lianı gününden itibaren arzuhale 
karşı on gün zarfında cevap ver. 

mediğiniz 'le o gün saatte muha· 
kemede hazır bulunmadığınız veya 

kanunt bir vekil göndermedi 2"iniz 
takdirde muktazı muaıne!eı kanuniye 
yapılacağı ilanen tebliğ olunur. "139 "I 

;;;Doktot -Operatör-..! 

." . ~~ ·. -,-,·ı .. ,.,- . ,".J. 

En Korkunç Düşn1an 
ve En Mükemmel Silah· 

Soğuk algınlığı tehlikesine 
kaşelerile 

SoGUK ALGINLIGJ : Baş, diş, 
bel, kulak ağrılanna sebep olur. 
GRJPJN bütün ağnları dindirir. 
SOGUK ALGINLIGI : Nezle 
Grip ve birçok tehlikeli hasta .. 

hklar doğurur. 

karşı kendiniz G R 1 P 1 N 
koruyunuz. 

GRIPIN ü ~ütmeden mütevellit 
hastahklara mani olur. 
SOGUK ALGINLIGJ: K,nklık, 
neş'esizlik tevlit edt:r. 
G R l R 1 N : Kı.rıklığl geçirir, 

neş'en izi iade eder. 

icabında günde 3 ka,e ellnAbilir. 
isim ve markaya dikkat ve her yerde ı~rarla GRIPIN isteviniı. 

- •• 
SiHiRLi 

Pudra renkle
rinde inkı a 

Bu yeni ve 
Sihriamiz 
Renkleri 
MECCANEN 
tecrübe ediniz. 
On kadın da dokuzıc tenlerme 1 
uymıyan bir renkte pudra kul• 
lanırlar ve y~zleri sun'i "mak-
yaj görmüş. bir şekil aldıkları 

gibi yaşlarından fazla ihtiyarla. 
mış görünürler. Yeni icad cdi· 
len şay4nı hayret "Chromosco· 
pe,, makinesi, pudra renklerin· 
de bır inkilab yaptığı gibi si· 
birli bir göz, mevcudiyetinden 
bile şüphe edeceğiniz nisbette 
pudra renkleri ara'>ındaki atıen• 
gi ifşa etmiştir. ki bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bar 
çok tabit renkleri esaslı bır tarz. 
C:a mezcetmek imk!nanı vermiş• 
tiri Arlık yüzünüzde pl!kalar 
halinde yapışan adı pudralara 

yaptı 

Artık; s izi yaşınızdan 1 
fazla ihtlyariamış gös- 1 
teren ve.. yüzünüzde 
"plakalar" höllnde ya .. 
pışan adı pudraları bı· ı 
rekınız ve bir güzellik 
mütehassısının de· 
dlklerını okuyunuz: 

nihayet veriniz ve bugünden 
Tokalon pudrasını sihramiz renk· 
lerini tecrübe ediniz, Yüzünü· 
zün bir tarafına bir renk ve di
ğer tarahna da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cilc:inize han .. 
gısi daha uyg~n geldiğini gö
rünüz. Bu yenı pudrayı kulla. 
narak cazib, sebhar ve adeta 
tabii bir güzellik temin ediniz. 

'
--ı--;:ta, amba .aj vesair masarire karşıhk o iarak lstan. 

huı 622 posta kutusu adresine (T. S. T. 7) rumuzile 12 ku· 
ruşluk pul gönderdiğiniıde size hnsusi modelde bir kutu 
pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 ufak paket pud· 
ra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit kullandığmız 
pudranın ren ~ini de bildirme!{i unutmayınız. 

Orhan Mahir Toms 1

~-~İ·s-ta•n•b•u·ı·~~e-n1i·z~T-ic•a•r•e•ti~~~~ 
K~lak, Boğaz. Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksiır., Abdülhaklıamit Caddesi 
GeyiK Apartmam No: 1 

•Her gUn 15 .. 19 kadar• 

Dr. Hafız Cemal 
(IAJKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde basta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 

ltild fıkaraya. mahsustur. Muayene· 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

Müdürlüğünden: 
Mersin Liman Şirketinde çalıştırılmak üzere vücutları s ;ığlam, gen<, 

ve ehliyetli i timad.ı şay an yirmi bec: tayfaya ihtiyaç vardır. 
Talip olanların Sıhhat Raporu, Hüsniihal ilmühaberi ve gemicilik 

vesikalıırile birııkte ayın 13 ncü Perşenbe günü akşamına kadar De
niz Ticarati Müd uriyeti Liman Riyasetine müracaat etmeleri i 'an 
olunur. uı37., 

ŞEKERCİLER CEMİYETİNDEN : 
Şekerciler Cemiyetinden islif a ederek alakclsını kesmiş olan sa bık 

veznerlar Bay Zeki Demiromanın cemiyetimiıle hiçbir münasebeti 
kalmadı~ının bütün rnensubl< rı mıza m:>. lum o!m :ı. sı için bH<lirili r. 
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ı Göz Hekimi ı ı Sahip ve neşriyatı idare eden i Dr. Şükrü Ertan i ı B~ mu1ııırriri 
ı Cağaio!':lu Nuruosmaniye cad. :1 ETEM i ZZET BENİCE 
: (Dr. Osman ~cr.itet ti ıı apJrt· ı , 

1; nıaaı' N<,>. 5. ·ı e e foa. ·,.t)J, ;:'.. Hası l riıqı ! er . Enı.i;:zıwı M thnrw 
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