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Sa_yı : 372 En ron Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazete!li Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi • 

Bu kuponun onunu toplıyan okı.yıo • 
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şikt~ta tramvay durağında 59 numa -
radq cumartesi, pazartesi çarşamba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedevi edilirler • . 

iNG • LTE E KA ARINI VERDi • • 
ingilizler; Çek-Alman hududunun tashihini kabul ediyorlar 

~ - -

Londra, 
ve 

Almanya lehine Çekosl vakyanı~ arazi terketmesine 
Sodet Almanlarına muht riyet verilmesine taraftar 

· Çekoslovakyada dün yine Almanyayı ahrik · edecek hadiseler oldu 

ivergilerde Hat ay 
Yapılacak 

• • 
lngiltere, 

• 

Tenzilat Menfeatierini Ren 
Hududları tehdid 
Edildiği vak;t 
Tehlikede 

Hükum.ef kat 'i j .... ,.,,. J.BJ!"'i;J 
Kararını bugün 

Seçim, serbest bir 
Reyiam şeklinde 
Yapılacak 

görüyor , Çe:i ordusundan bir görünüş 

Veriyor 
Muvazene "ergisi· 

nin kalkması 
ihtimali kuvvetli 

Londra, 21 (A.A.) - •Havas ajansı muhabirinden• SeHlhiyettar Vergilerde ya-
siyasi müşahitler, Avusturya'nın ilhakı keyfiyetini, Çckoslovakyaya pılacak tenzilat 
karşı bir darbe takib etmediği cihetle, İogilterede kabine buhraoi~·· hakkında Vel•il · 
muhafazakar partinin ikiye ayrılmasının katiyen önüne geçilmiş ol- !er heyeti bugün 
duğunu beyan etmektedirler. kararını verecek 
•. Aynı müşahitler harici siyaset bakımından İngiltere hükfunetinin ·'ve yeni layihayı , 

derhal Kamuta -
vaziyetini şöyle tesbit etmektedirler: 

1 - Çekoslovakya meselesinde, İngiltere hükfuneti, Alman istek- ya gönderecektir. 
!erini tatmin etmek maksadiyle, Alınan - Çek hududunun hafifçe tas- Dünkü sayımız 

da da haber ver -
hilıini kabul etmesi ve Sodete Almanlarına muhtariyet VCl'Dle&i için 

diğimiz şekilde 
Prağ hükfuneti nezdinde diplomasi bir teşebbüste bulunmak niyetin-

maliyenin hazır -
dedir. 

ladığı esas bir ta-
2. - Fransa meselesinde, İngiltere hükfuneti Ren hududunun hi· _ rafa bırakılarak 

mayesine devam etmek azmindedir. Fakat Sodeto meselesinin bir harb Maliye Vekili ve kazanç ve buh 
sebebi olamıyacağı hususunda Fransa ile Çekoslovakyayı ikna etmek ran vergileri şimdiki gibi muhafa
maksadiyle Çekoslovakya lehinde her türlü taahhüdlere girişmekten za olunmak suretile yalnız muvaze-
çekinmektedir. (Dr,·an' t i'~ ' ·1('i ~ ·hi r,. rlc) __ ne vergisinde değişiklik yapılacak 

~~-.:..-------:~......,,.,-~,.=--.,.~~--"":-~:""'"....,.~-ı: tır. Ancak bu vergin in lamamile 

. . 

Leh ordusu Baş Kumandanı Mareşal Simikli Ritz 

Leh ordusu hudud
·dan geri döndü .. 

kaldırılması şimdilik bütçe iliba · 
rile imkansız olduğundan muvaze . 

ne vergisinin az maaşlı memurlar -

dan tamamen kaldırılması ve yüz 

liradan iki yüz liraya kadar maaş 

alanlardan bugünkünün yarısı nis
betinde alınması, daha yukarı ma-

aş sahiplerinden de şimdilik bu 
verginin bugünkü esaslara göre 

tahsiline devam olunması hakkın -

da bir formül meydana gclirileceğı 
söylenmektedir. 

Yeni Küçük 
San'atlar 
Kanunu 

Kanunun 
Biran önce 
Çıkarılması 
için teşebbüs-

SOSUJ81İSfler Lehistanın demokrat !erde bulunula-

-

Murakabe; müttefikle· 1 
rlmizln de bulunacağı 1 
20 kişilik bir mura• 
kebe hey'etl tarafın· 

dan idare edilecek - -
Hazırlanması ikmal edildiğini 

dünkü sayımıızda bildirdiğimiz Ha

Franko ordusunda en çetin taarruz! arı yapan mılslüman • Fas G$kerleri 

U tay intihap nizamnamesi hakkın • 
dün . gelen son ma!Umata göre 
bu nizamname tamamile değişmiş 
olarak yeni b~tan yapılmıştır. ihtilalciler, bu y son na 

kad kat'i neticeye var
mak istiyorlar! 

.... Yeni nizamname ötedenberi mü 
dafaa ettiğimiz noktai nazara taınc

mile muvafık bir şekil almıştıı·. 94 
madde olan bu nizamnamenin . en 

(Devamı 2 nci sahifede) 

İlk hedef Katalonya. kıt' asıdır, bu. anın 
cilere aid Cenubi ispanya ile alakası 

zafer tamamlanmış olacak 

hü fımet .. 
kesilince 

Son taarruzdan beri Frankocular 2350 mil murabbahk 
bir saha işgal ettiler 

Franko harita iizerin&e harekatı 

tetkik ediyor 

İhtilfilcilerin bu ay sonuna doğru ı Mütareke mevzu bahs değilmiş 
daha müsbet neticeler elde edecek Londra, 21 (A.A.) - İspanya se- · 
!eri sanılmaktadır. ifareti aşağıdaki tebliği neşretmekte-
Barselonun bombardımanı meselesi ·dir: Hariciy~ Umumi Katibi Numan .ltı 

Nevyork, 21 (A.A.) - 36 devlete (Devamı 2 nci sahifede) fat l\fenemcncioğlıı 
mensub 61 protestan rahib birleşik ==ıı--s======================= 

BU SABAH 
İLKBAHARA GiRD-K 

devletlerin katolik papazlarına hi • 
taben bir açık mektub Barselon şeh
rinin bombardıman edilmesine iti
raz etmişler ve gayri muhariplerin 
bombardımana maruz kalmamasını 
teminen katoliklerin Franko nezdin 
de teşebbüslerde bulunmasını iste
mişlerdir. 

İhtilalcilerin mfe bilançosu 
Sen Sebastiyan : 21 (A.A.) 

Milliyetperverler şimdiye kadar 93 
köy, 10 bin esir 76 top, 56 tank, 11 
hava ve tanka karşı müdafa topu, 
sayışsız silah almışlar ve 35 tayya
re düşürmüşlerdir. Üzerinde 160 bin 
nüfus yaşayan 2350 mil murabbaı 
yer zaptemişlerdir. 

Bı~gün memleketimizin her 
tarafın da ve Halka lıl.l!. 

__ toprak ba.qramı gapılıgor 

devleflere bağlanmasını istiyorlar cak ~--, 
' 

Japonlar •• 
1 Londra :il (Son Telgı;af) - İhti· 

Lituanga hadisesi, dışından 
kapanan fakat için için işle

yen derin bir yaradır 
Paris 21 (Son Telgraf) - Litvan·ı bir rnilll emel halinde görülmek • 

ya • Leh hadiseleri kapanmış ol - tedir, Varş_ovada şimdilik sükfın av
makla beraber Litvanya "efkanu • det elmiş olup, halk kazanılan ne
mumiyesi üzerindeki asiksleri ıztı- ticeyi kutlulamaktadır. Leh ordusu 
rabla devam etmektedir. Litvanya hudularından çekilmive 

Litvanya için hadise içten içe iş- başlamıştır. 
Jeyen vahim bir yara mahiyetinde Ancak Leh efkarı nmumiycsını 

olmakla beraber Lehliler için de şimdilik en ziyade alakadar eden 
Litvanyayı uzak ve yakın bir istik- meselelerden birisi faşist veya de
balde kendi hududları icine almak (Devamı 2 n•i sahifede) 

• .. 

1 

....... _ .... ,. 
KüçıiJı: san'atlardan bir ta~ç• 

(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

l. Jalcilerin son günlerde yavaşlamış Kat'Aı 
olan hareketleri dün yı:oiden ve 

birdenbire şiddetlenmiştir. N t • • 
Her ne bahasına olursa olsun en e 1cey1 

kısa bi rzamanda Akdenize inmek 

ve hüklımetçileri evvelil. ikiye ayı - A I maya 
rip sonra teslime mecbur bırakmak 

veya imha etmek siya.,etini güden ç ı 
Franko, bu defa her şeyden önce a 1ş1 yor Memleketimizin güzel baharında karaya ve denize uzaktan bir bakı' 
Katolonya kıtasını hükümetçiler e- --~--'"-
!inde bulunan cenubi İspanyadan Çin kuvvetleri ile baş- Bugün memleketimizin her ta ., İlk baharın ilk gününe tesadüfe. 
tamamile ayıracak harekatta bu • Iıyan s0n ve kat1i mu- rafında toprak bayramı kutlulan • den bugün de tatbik edilmekte o • 
lunınaktadır. h b d ed" 

0 
maktadır. Bu sabah saat 8 den iti- lan toprak bayramı münasebetiyle<. 

Bu harekat çok kanlı olmakta ve are e evam ıy • r baren ilk baharı teside başlayan bü- toprak işleriyle meşgul olan bütün 

hükfunetçiler şiddetli mukavemet Tokyo 21, (Son Telgraf) - Çin tün dünya ile beraber yurdumuz • rençperler bayram yapmakta, hu
göstermekte ve her karış toprağı a- kuvvetlerini bir noktada teksif et • daki toprak bayramı, ve kardeş İ - gün yurdumuzun hiç bir taraf. a 
dım adını müdafaa ederek ricata mek maksadile evevlce Sarı nehir \ran'ın da Nevruz bayramı aynı za- rençperler toprağa kazma vurma, 
mecbur olmaktadırlar, (Devamı 2 inci sahifemizde) mana tesadüf etmiş bulunuyorlar. (Devamı 2 inci sahifemizde) _r 



~ 8 c N T r L G R il ,, - a1 Mart , ... 

lngiltere Çekoslo-: 
vak hududlarının 
tadiline taraftar 

(Birinci sahifeden devam) 
3 - İtalya meselesinde İngiltere hükilmeti şimdi cereyan etmekte o

lan müzakerelerde seri terakik.lrden dolayı yeniden nikbin görünmek
te<lir. 

· · ~u müzakerelerin iyi bir neticeye bağlanması sayesinde, Mıısso
lini. Almanya karşısında, daha büyük bir hareket serbestisi elde etmiş 
olaraktır. 

4. - İspanya'ya gelince : umumiyetle General Franko'nıın yakın 
ıanıanda nihai zaferi elde edeceği tahmin oluAmaktadır. 

EN SON DAKiKA-----.... 

hududunda Frcinsa ispanya 
tahşidat yapıyor 

Londra 21 (Son Telgrnf) - İspanyada general Franko or l ,. başlamıştır. Bu meyanda isti.Jıkanılar takviye edilmekte ve 

lusunw1 lehin~e inkişaf bu~an ~s~eri hareket Fr?nsarun anb~: : hudud boyuna topçu, piyade ve tank alayları yerleşmektedir. 
an dah çok ıılaka ve hass .. sıyetinı cel~ etmektedır. Londra hu- i ı · . .. . . .. . 
kfuneti ile sıkı hir temas halinde bulunan ve. yeni talebler der- lngıltcr~ h_ükumetı lıe~uz Frımsanın son ~le~lerıne . -cevap 
meyan eden Fransa alman malfunat~ göre ispanya hududun-, vermemıştır. Fransa Frımkonun muzafferıyetınden bihakkın 
da askeri tah~idat yapmağa ve ihtiyati tedbirler almağa da .1 enıli~e duyınakfadu. - ··· 

Leh ordLısu hududtan ihtilalciler bu ay sonu

Yeni küçük 
San'atlar 
Kanunu 
Son zamanlarda bazı kimselerin 

muhtelif semtlerde rastgele bir 
dükkan açarak kundur•cı maran -
gaz, terzi sanat ve tezyinat wtası 
olduklarını iddia ettikleri ve bu 
kabil imalatla uğraştıkları görül -
müştür. 

Hatta sanat bilmeyen bazı bu ka 
bil şahsiyetlerin (müstakil usta) o
larak işe girdikleri hakkında alaka
darlara şikayetler de yapılmıştır. 

Bu »fer. yabancı gönüllülerin geri çekilmesi meselesinde, ademi mü
dahale komisyonunun bitmez tükenmez m~akaşaları yüzünden ta

haddüs eden beynelmilel mü küllere nihayet \·ermiş olacaktır. Hatta 
b;ızı mahfeller, Franko'nun kat'i zaferini müteakib, bütün yabancı gö
niilliilcrin. derhal İspanyol topraklarını terketmelcri hususunda, Fran
ko ile İngiltere arasında gizli bir anlaşma bulunduğuna kanidirler. 

dönmiye başladı 

Bunlar, bir taraftan yaptıkları i
şin cins ve nefasetini bozdukları gi
bi, fiyatı da indirmekte. Ayni za 

na kadar kat'i neticeye ::~~:~~y:~:~e~:~:t r:~~~:~"~ 
Oiğer nıahfellcr, Alman ve İtalyan nüfuzuna nihayet vermek şar

tiı·le, İngiltercnin Franko'ya kredi vermek niyetinde bulıınduğu fik
r indedirler. 

(Birinci sahifeden devam) yalan haberler neşretmek suçu ile 
mokrat rejimle idare edilen zümre- iş partisinin organı olan Nova prav Varmak ·ıstı·yorlar tıklan ve binnetice senelerdenberı 

bu işe emek veren asıl sanatkiı:·ları 
mutazarrır etmektedirler. 

!erden herhangi birisini tercih ı,eyfi da gazetesinin intişarı menedilmiş - (Birinci sahifeden devam) velilla önünde pek şiddetli muha-

yetidir. Sosyalistler bu hususta bir tir. . . .. cBazı gazeteler, cumhuriyetçi İs- rebeler cereyan etmiştir. Bu hava -
karar sııreti kabul edilmiştir. Bu gazete fevkalade hır nusha - panyanın asilerle bir mütareke ak- !ide cümhuriyet kıtaları Frankist -

ALMANYA'YI TAHRİK EDECEK HADİSELER SOSYALİSTLERİN KARARI sında metn_ı neşr~dılen ultimato _ - detmek imkarunı derpiş ettiğini yaz !erin taarruzlarını durdurmuşlar -
Prağ : 21 (A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: Varşova 21 (A. A.) - Sosyalist mu~ ~akıkı ~U:etı metne uymadıgı maktadırlar. İspanya sefareti haki- dır. 
Di Ça~·t gazetesine Troppaudan bildirildiğine göre Sodet Alman- partisinin meclisi ittifakla Polon - nı ıddia etmıştır. kate istinad etmeyen bu haberleri Tarragone Reus, Benikarlo ve Sa-

ların · · B K d H ı ti · · b" t l ntısından rıkar- L"t h"d" · · Ih il Hududdan dönuş·· . . k dir hirl · d.. ta l · • ın reısı . omra ayn ayn, par sının ır op a • ya - ı vanya a ısesının su e . katiyetle tekzıb etme te .• gonte şe erı uşman yyare erı 
ken komünistler tarafından tecavüze uğramışsa da yannıdakiler tara- halledilmesinden dolayı partinin Varşova : 21. (A.A.) - Litvanya Hükfunetçilerin tebliği tarafından bombardıman edilmiş . 
fın~an kurtarılmış ve mütecavizler polis tarafından tevkif edilmiştir. memnuniyetini beyan eden fakat hududundan donen -y"ilno kıtaatı.gar Barselon, 21 (A.A.) _ Milli Mü _ tir. 

B h -' h b ı b ç ki · mruklarını g·· t k K k kul! 1 t ik nizonlarında yerlerıne yerleşrnış - . . . . . . u sa nece azır u unan azı e erın yu 05 erere annasa arşı anı an azy . dafaa nezaretı tebhğ edıyor: Bombardıman netıcesınde hır kaç 
ll1arseyycrz söyledikleri bildiriliyor. metodlarını takip eden bir karar lerdır. Kıtaat halk tarafından he - Dün bütün gün bilhassa Alcaniz- kişi ölmüş, bir çok evler yanarak ha-

Polis, Sodet Almanlarından bir kaç kişi tevkif etmişse de bir müd- sureti kabul etmiştir. yecanla alkışlanımşlardır. Galanda mıntakasında ve Torre _ rab olmuştur. 
del 'Onra serbest bırakmıştır. Karar suretinde ezcümle şöyle de AVUSTURYA VE ÇEKOSLO -

'============"-============'-'-! nilmektedir: VAKYA 
''Hitlerizmin Avusturyadaki mu- Melburn 21 (A. A.) - Bir kabine Japonlar kat'"ı MAKiNEYE 

VERiRKEN 
zafferiyeti karşısında Polonya fa _ içtimaını mütekaip Lions beyanat -
şizme karşı demokrat devletlerle ta bulunarak A!manyanın Çeltos -

birleşmelidir... lovakyanın tamamiyeti hakkında te Netı·ceyı· almıya 
Dahili siyaset hakkında karar minat vermiş olduğunu Çember -

suretinde, dahili hayatın demek _ !ayn tarafından Avusturalyaya bil-

lngilizieri 
K orkutan 
Bir hadise .. 

pon ıst Etrafa hakim olan ağır hava bu Meksika petrolleri-

Müşterinin aleyhine olarak bu 
halin önüne geçmek için Küçük sa
natlar kanununda gerçi hususi hak
lar bıılunacağını bilmekte iseler de 
bu vaziyetin önüne biran evvel ge
çilmesi için şimdiden tedbir alın -
masını istemektedirler 

Filhakika (Küçük Sanatlar kanu
nu) henüz bir proje halindedir. Ve 
ancak Büyük Millet Meclisinin ö
nümüzdeki son bahara doğruki iç
timalarında konuşulacaktır. 

Ve kanunun mevki tatbika kon -
ması için icabeden formalitelerle be 
raber şöyle böyle ancak daha bır 

sene sonra bu kanundan istifade e
dilebilecektir. 

Kanun tatbika başlanır başlan -
maz, ve fiilen usta olduğunu ve se-
13.hiyet iddia ederek herhangi bir 
sanat dükkanı açmak isteyenlerin 
bu iddiaları tetkik olunacaktu·. 

F ransada, harb tehlikesinin önünü 
almak için milli birlik hükumeti 

kurulması mevzuubahs 
rıttlaştırılrnasını teminen T dirilmiş olduğunu söylemiştir. Çalışıyorlar 
parti ile sıkr bir teşriki mesai tavsi-

suretle kısmen zail olmuştur. Bu - nin hükumetçe Sa• Bu iddialarını isbat edemiyenler. 
ye edilmektedir.,, nun üzerine Avusturalya parlamen- (Birinci sahifeden devam) o zümreden imtihan edileceklerdir. 

Paris: 21 (A.A.) - Bir çok siyasi müşahidler pek yakında bir milli KAPATILAN GAZETELER tosunun vaktinden evvel içtimaa istikameti üzerinde yapılan hare - tın aflnmak isten· Bundan maada herhangi bir us-
biı-lı .• lıüJ..ümelı kurulacağım tahmin etmektedirler. Varşova 21 (A. A.) - Bozguncu - davet edilmesi lüzumsuz addedil _ katın esas planı tatbikine geçilme- RleSİ lngilizlerİ te• tanın yanında çalışmak ve iş öiı -
•.. Bu mü~ahidlere göre, ge~en per şenbe günü Leon Blum'un parla - luk ve endişeyi mucip olabilecek miştir. si maks.adile t:rkedilmesi ve der - lişa düşürdü renmek için getirilen çırak ve k:ıl -
mc loda söylediği gibi •harici dünya Fransaııın birlik ve kuv,·ctinij:=:=:=:=:=:=:=:==:=:=:=::==:=:~;=:;~============-Jhal yenı harekata başlanması Çın - falık müddetleri de ayrı ayrı tesbit 
takdir etmedikçe• hakikaten vahim olabilecek bir harb tehlikesinin Ü- s· Al J M !ileri şaşkın bir halde bırakmıştır. Londr, 21 (A.A.) - Söylendiğine olunacak ve çıraklıktan kallalığa, 
n'iıııi almak bu şekilde bir hiikı'.ımctin teşkilile kabil olabilecektir. )f ffian emurlarJ ıson Çin kuvvetlerini teşkil eden 300 ı~öre Meksika hükumetinin petrol kalfalıktan da ustalığa ancak imti-

Bütün partilerin dahil olduğu milli bir hükumetin kurulmasına en- T ' G bin kişilik bir kuvvet kıtaatımızın kumpanyalarını satın almak hususn hanla geçilebilecektir. 
gri olan iki büyük müşkül vardır: a YY ar esi Ö zÜilCe içinde kat'i zaferi elde etmiyc ma- daki kararı bu kumpanyaların, yev- Bu suretle, hem şikayetlerin ö -

ı. - Partiler arasındaki kavgalara nihayet verebilecek bir şahsi- - tuf olan hareketlerini akim bırakrnı miyelerin artırılması hakkınd vuku nüne geçilecek, ve hem de sanatı 
yetin intihabı meselesi. Böyle bir birliğin kurulması lüzumundan bahse- Ye""nı sekiz dünya re· ıElınc:'8' t ·t•dığı er i_n erı ya beyhude yere uğraşmaktadır. buln_talebin .isaü için ~ayret sa~fedi- icra edenlerin !azım gelen evsaf 
den ilk siyasi lider Leon Blum'dur. k kı d yutt:.ı, f11k 3t mldesı bo- Çin'deki ordumuz düşmanı harbe lecegını bıldırmelerıne ragrnen ve şeraitte bulunmaları tl'min edi-

Başvckil bütün sosyalistler namına söz söyleyerek en kuncUi si- . oru · r 
1

. şaltıl~rilk SUÇU tesbit mukavemet edemiyecck bir hale ge- Kardenas tarafından ittihaz edilmiş- !erek bu cihetten memleketin ık -
Berlın, 21 (A.A.) - Heınkel mar- ed"ldl . t· · di b" k ı k 

)asi partinin şefi olması itibariyle böyle bir birliğin ancak kendi riya- kalı 2 motörlü bir deniz tayyaresi - - tirmek için kat'l emır almıştır. ır. . • tısa yalı için ır azanç o aca ·tır. 
k . 1 .. p kind · . ı d"lm"ş yerler Kardenas ın ecnebı petrol kum - Bu gayeyi temin etmek ;~in, av. ni seli altında vücuda getirilebileceğini kaydetmiş ve demiştir ·ı: dün 2000 kilo faydalı hamule ile 2000 SabıkaI.ıı eroin satıcılarından Us- e c ışga c 1 1 . . • • . • ' 

•Bütün Fransızlar harb cephesi prensiplerinin etrafında birlc~me- . b. f . k .. d 1 M h;dd. d.. T t Tokyo · 21 (A.A.) - Damcı aıan- panyalarının Meksika asılerıne yaı- zamanda yeniden çırak ve sanat 
kilometreden fazla ır mesa eyı sa-· u ar ı u.r ın, un oygar e- . . . · · T. dırn ettiklerine dair beyanatı sid mektepleri açılarak teknik tcdrisa -

lidirler. atte 329 kilometre süratle katederek 
1
pedcn iskeleye inerek zehir dağıt - sı bildirıyor: Japon kuvvetlen, ı- d 

1 
dd d·ı k ed. · -

· p k d · l b et e re e ı me t ır ta ehemmiyet verilmesi de karar -Başka sekilde vücuda g<"tirilecek bir milli birlik, sağ cenah partileri ilk 1000 kilometre esnasında 3Jl mıya başlıyacağı sırada peşinı kol- yençın- ue eu emır yo u oyun- . · . . ... 
t · · · · · · k · · •- · ı b" . il · h k ti · e devam ede Londrada Mekstka meselesı yuzun- laştırılmıştır. arafından arzu edılen bır gerıye, gıdış hare etını ..,mınen yapı a.". ır kilometreyi bulmuş ve bu suretle 8 !ayan memurlar tarafından çevrıl -ı~a erı are e erın. . . .- .. .. . . .. .. .. 
rn:ınt•vra \'e içtimai kanunlarla harb cephesi tarafından vücuda g-etırılen düııya rekorunu kırmıştır. miş ve üzeri aranmak istenmiştir. rek Hançuanq şchrını ışgal cttıklerı- den bu~uk ~ır ~n?ış~ .hukum sur -

· • f b. bb.. ki" d t ı-kk" d"I b·ı· ·· · · · · bild. kt d. ı mektedır. Çunku Ingilız donanma -eserlerı oradan kaldırmaga matu ı r teşe us şe ın e e a ı e ı e ı ır. Bu rekorlar şunlardır; Tecrubelı pışkın kaç~kçı, daha nı ırme c ır er. _ .. .. .. . 
· · · h · ' 1 · · · ŞANGHAY GÜMRÜKLER! sının kullandıgı petrolun buyuk hır Muhlıfler buna cevab olarak ekallıyetın halk cep esı prensıp erını: 500, 1000, ve 2000 kilo faydalı memurlar ceplerını aramıya başlar- ı . . . 

Katil 
Hakkındaki t ah'dkat i~lirıik edcmiyeceğini bildirmişlerdir. Onlara göre milli birlik anrak hamııle ile 1000 kilometrelik rekor- kcn elinde tuttuğu bir paket eroini ll!ESELESİ kısmı Meksikadan ı~h.a~ edilmekte -

!• · · d k 1 ·· tak"! b" şah · t• h b h · - t k 1 Tokyo 21 (A A ) - Selahivettar dır. Meksıka ıle hır ıtilafa varılama- devam ediyor par amento harıcın e a mı.ş mus ı ır sıyc ın veya ar cep esı lar. agzına a mış1 ve çı arı masına rr.cy- · . .ı ı ... . .. 
· ·· · ·u t• hak"k. k · · t ·ı d d"k l d b ak d bı"r menbadan bı"ldirı"ldı·g-ı·nn go··re dıgı takdırde Trınıdat petrol saha - Evvelki gün Sultanahmedde Diz-sau cenahı olan ve l>utün mı e ın ı ı mer ezını emsı c en ra ı a Hamıılesiz 2000 kil t J"k _ an ır ma an yutmuştur. ' ı . . . 
~ eme re 1 re ş h ·· ··k ı · b"lh . • !arının derhal ışledılıncsıne baş! dariye çeşmesi sokağında Kayna -

; ı · · hidd · b. aks" k H d bir çok noktalarda itilaf ha•ıl oldu- nacaktır. . 6 tası ile karısını öldüren ve ustası 
sosvalist partisine mensub bir zatın riyasetinde kurulabilir. kor Polis, bu vaziyet karşısında Mu- anı; ay gumru erı ve 1 assa 

1 

a-

!. - Program mese esı : 500, 1000 ve 2000 kilo faydalı ha- mı ır t ıye atara ay ar- - d . d"" d"l h" b 
1 

KARAR 1·sTI.NAF EDİLDİ aşçı Mehmetli de agı-r surette boy - · 
· " · .... h"ll ah d ]' k Jk · t"h ·1· N.. h h · ·· ·· guna aır un neşre ı en a er er Muhalefet, mıllı bırligın da ı s a a ına ı a ınmayı, ısı sa ın mule ile 2000 kilometrelik rekorlar. paşa umune asta ancsıne gotur- .. b • - M k "k 21 (A A) - E b" - nundan yaralıyan katil aşçı çırag-ı ı 

t ·d· · · • ··d f ak · · · "ht" d • b" · d .d . . h . t mu alagalıdır e sı a . . ene ı pet cz:vı ını ve mıllı mu a aanın t vıyesını ı ıva e en asgarı ır program Göring deniz tayyaresini inşa e- lmuş, ora a mı esının mu tevıya ı B . . . 1 k 1 t al 1 Eminin cinayeti tafsilatını yazmıs-
- · · •· fik · d d" bo . . u mesele hır kaç mcmlekctı ve ro umpanya arı, sa ın ınrna arı , esosı uzcrioe istinat etmesı ıcab edecegı rın c ır. den Dr. Heinkel ile tayyarenin mü- şaltılarak hır şışeye konulmuş ve .lh F . A .k 

1
. hakkı d hk t f d tık 

. • . . "h - d . .. . . . hı assa ransa ıle merı avı a a - n a ma eme ara ın an ve - . arıcı siyasete gelıncc: program Parıs - Londra mı verme ayan • rettebatına bir tebrik telgrafı gön- tah!ıllıaneye gonderılmıştır. k d tın k d. - rilen karar . t• f t . 1 dir 
. · . .. k 1 . . :ı ar e e le ır ı ıs ına e mış er Emin cumartesi günü tekrar va-

mı•lıdır. Fransa, Ingiltere gibi hareket ederek ltalya ıle muza ere ere dermiştir. Muhıddın tahlil raporu neticesi- İngiliz _ J:ıpon ·görüşmelerinin sa · ka yerine götürülerek müddeiumu-
giri.<meli ve İspanya işlerine müdahaleden çekinmelidir. ne göre muamele görmek üzere üs-

dece bir sondajdan ibaret olduğu - Bulgar'sta da se . mi muavini Fehminin karşısında is-1\!üşahitlerin ekserisi, sağ ve sol partilerin ergeç devamlı ve kuv- y 1 J b .. -· k küdar Emniyet amirliğinden kaçak- ı n ÇI rn 
O Cu ara Uyu 1 beyan edilmektedir. ticvap edilmiş, cesedlerin yanında vctli bir hükilmet için sağlam bir esas tesisine müsaid bir şekilde karşı· çılık bürosuna gönderilmiştir. 

H"kA t' j h' cinayet safhalarını itiraf eden E _ lıklı müsaadelerde bulunacakların• ümid etmektedirler. Geçmiş olsun HA TA y llk Avusturya u ume ın e ıne min hakkındaki polis tahkikatı dün 

h d"k ı k' f d • tamamlanmış ve katil suç aleti 0 _ sabah ilkba ara gir ı Bir tramv ay ara- (Birinci sahifeden devam) A .ayı Berlinde ~ ı şa e ıyJr lan kanlı bıçağı ile beraber adliye Bu 
(Birinci sahifeden devam) 

maktadır. 

Yurdumuzun zirat bölgelerinde 
daha büyük kutlama törenleriyle 
tes'id edilen bu bayram için şehri -
mizde yapılacak kutlama töreni Hal
kalı Ziraat mektebinde yapılmak -
tadır. Davetliler saat 9,50 de Sirke
ci'den hareket eden trenle Yeşilkö
ye gitmişler, oradan üç otobüs ile 
mektebe götürülmüşler ve saat 11 
de merasime başlanmıştır. 
Diğer taraftan, nevruz bayramı 

münasebetiyle Cağaloğlundaki İran 
konsolosluğunda bir resmi kabııl ya
pılmış, konsolos şehrimizdeki İran 
kolonisinin tebrikiıtını kabul et -

leniyorlardı. 

Saat 12 ye kadar davetlilere mek
tebin müdürü Rüşdü ve Ziraat o -
dasından Necati tarafından mektep 
gezdirildi. 

Saat tam 12 de merasime başlan
dı. Evvela istiklal marşı çalındı, 

sonra mektep müdürü ve Ziraat o
dası namına birer nutuk söylendi. 
Buna talebe namına Mehmed ismin 
de bir talebe cevap verdi. 

Bundan sonra bir resmi geçit ya
pıldı. 

Merasimde ziraat odası azaları, 

ziraat müstahsilleri, köylüler or -
mancılar bir çok ziraatçiler hazır 
bıılundular. 

bariz hususiyetleri bir müntelıilıin Sofya 21 (A.A.) _ Filibe ve Vra- ye verilmiştir. 
bası büy ü k t ehi • hangi cemaate. mensup. olduğunu Berlin 21 (A:A.) - Viyana'dan k 1 d . tih b t d.. İlk sorgu için na··L-t~ı· mahkcmesı· .. . . . zen mınta a arın a ın a a un ut: a: 

ke geç"ırd 1• soylıyerc.k sa.dece . bu ıfadcsıle. bu ',gönderilen ilk piyade alayı bugün olan Sultanahmed ikinci sulh ce _ 
t ı l b d .. tam bir sükunet içinde cereyan et -.. . cemaa ıııtesıne yazı ması ve ır e Berlin'e varmıştır. Alay dört gun zaya verilen katil dün, saat 17 de 

Bkugubn saat kll b~e .. H_ar:ıy;1et Ye- intihap ijlerini alakadar eden . cü- burada misafir kalacaktır. miştir. Dün intihab edilen 41 me - haklın Selahaddin Demirelli tara -
de su ay me te ı onun e ır ram rümler içi nmahalli mahkemelerden busdan 30 u hükiımetin siyasetini f d . t· dil . 

1 h .d. · ı y ı uı b.. ın an ıs ıcvap e mış: ve evve ce 
vay a ısesı o muş. o c ar. u - ayrı hususi ve bitaraf mahkemeler lk- t b "I tasvib etmektedir. Şimdiye kadar ldı" .b. k .

1 
t . 

yük b h . . 1 dir 1 o omo 1 . . yazı gı gı 1 arısı l e us asını, evı ·· ir eyecan geçırmış er . teşkilidir, 130 mebus ıntıhab edilmiştir. Bun - .. tl di-. .k - d . 
E ·· ·· d K t 1 ·t k t geze e gı erı agaeın an aynı ya-
mınonun en ur. u ~şa gı. nıe ~ Bu suretle mebus intihabına esas çarpış 1 !ardan 86 ısı hükumet taraftarıdır. takta yatarken gödüğünü, bunun ü-

te olan vatman Arıfın ıdaresındekı olacak bir nevi serbest reyiıim ya- Dün gece saat üçte Şişli ile Maç - Gelecek pazar günü son rnıntakada zerine itidalini gaybederek belinde 
164 numaralı araba y~rlek subay pılmış olaca'·ıır 

"" · ka arasında bir otomobil kazası ol- yani Sofya'da intihabat yapılacak ve d -mektebi önüne gelirce bırdenbıre .Bundan başka intihabat esnasm- taşı ıgı keskin ekmek bıçağını çek-
muş, 3 kişi yaralanmıştır. buradan 30 mebus çıkacaktır. tı·g-ı"ni evı·n arka kapıs ndan · · g· deray olmuş, yolcular heyecanıa, da vukubulacak cürümlere aid ola- • 1 ıçerı ır 

Şişliden laçl:aya doğru gitmek - • 
yerlerinden fırı m şiardır: rak eski talimatnamede mevcı;t ce- te olan ve şpför Ahmed tarafından lsianbuJ O 5fretmen· 

Bu sırada, tra~vayı baglayan vat zai Jıül;ilmlerin göste•diği tedhiş k 
11 1 132

n 
1 

t b"l - ' 
. ~u anı an ;ı numara 1 o omo 1 , 1 erı· n. cay man ceryanın durduğu ve b•ılı..ıı - mar,ıaras, da tamanıile orıaaıııı ka! ın , 1 

. önünde ayni istıknmette ilerliyen şo · .. _ . 
dugu yerde tekerleklerden kontak dırılmış. Istanbul ogretmenlerı yardım ce-
. 1 k - b ı b o b · b z för Adrı:nın ıdaresindeki 2679 nu- . . .. . . şım,ek erı ı ·m ga a~ ·nuş, u .1 ef nt.:anda aş ayacak ve h~-

1 
. .. mıyetı, uyelerı arasındakı tanışıklı-

.. . . . m·ra ı otomobıle çarpmıştır Musa- . 

diğini, gürültü üzerine kaçın ık is -
teyen ustası ile karısına rast gele 
sapladığını, gürültüye kosan kay -
natasını da ne yaptığını bilmeden 
öldürdüğünü söylemiştir. 

hal yolcularda h ·yerunı u -selt - zıra ı sonunda bıtece., olaıı ınt<lıap • . . · ğı temin maksadile Istanbulun sa-
'!lişt!r, e-ır esrarcı tu uld . 1 k • 1 J· 1 k T lcrı ıç~n:le Yugoslav ·c Yu - de;::-e P"k ,ıddetlı olmuş ikı otoma - . . .. 

B . . . .. .. mış, ıay ırmaga ,aş ·1 an 1 ~ • • b'l d do . . ·d h . 1 yın valı ve Beledıyc Reısı Muhid-
ayram ıçın mektebın buyuk hah Taksimde şüpheli bir va:r.i> tt b" b' 1 . _ . k . ~ , .,, 011 dc1egeıerınin '~ . bulunaca~· ı e a da ııuı a aş vazıyete ge _

1

. . Ü .. . . . 

Haklın Demircili, bunları din le 
dikten sonra katilin tevkifine k 
rar vermiş, ve karar derhal infa" 
edilmiş, katil Emin tevkifhaneye ~-esinde civar ve uzak köylerden gel d 1 akt· 1 R f"k . . d 'ı-.eı ır ır_ erını cıgnc~erc .ıı"1 a•ı a- !i rmı k~uk. ueyııelmılel bir uü _ miştir. Adn:ının otomobilinde bu- dm stundag'ın himayesınde To -

o aşm a o aıı c ı ısmrn e - tılnı ıga ba,la..'11ışl rdır. ' ık ti ı 
'" kadın, erkek, çocuk kalabalık · · d.. r t f d . ıakalıc ıcy t• ı~ afı den kontrole- lunJn yolcu.aırl"n Eleni, Anna ve a ıyan sa o:ılarında 25/Mart/938 .,_ ' 1 rısı, un {>O ıs ara ın an çevrı1n. B ı r:;ırac .ı v ... +m n ..,rşı ycrndcn t .h. tl C .. .. t 

".ı { a dolmuştu. · b. k b 1 ~ ~ dılcccktf): Bu heyet ı-ek ,,ak nia Vrni vüc· dlarının muhtelif yerle -ı arı ıne ras ıyan uma gunu saa Hadiseye el koyan müddeiumu _ 
S .. .. uzerı aranınca ır nu ıar esrar u- eıkarmış böyll ıkıe tr '?1\ y~ı re- _ · ·J • • " (l

6
) d b. d · k 

ın sıra koylu, mektep talebele- 1 t j He. iUlY oondcn cccktır n~cıeıı 'a alana-ak hastahane e a ır te ansan vermeyı a- mi muavini Fehmi tahkikat rapa - ' . . . j unmuş ur. reyanını du.durm tur ·P • J • Y -
ı ve k y kızlarından kesif hır kıtle E. R fk .. d ed"l · 0 k 'd 1 1 d 8 r· 1 b. 1 ralaştırmış oldugu hab0r alınmış - runu tamamladıktan sonra iddiana-

gönderilmiştir. 

~vuk meydanın etrafına dizilmiş- srar~ı e ı. musa ere ı en es- Tramv y n dingil ertib .ten l2ki B k N ··ır b f b a ırı mış ar ır. '" or ere ır şey tır 
· rarları ıle birlikte mahkemeye sev- - d" .ı 1 ı *Sume ar. ., a .. ı ı asına " olm"mıştır Her ikı şoför hakkında · 

' eri b:ındonun çaldığı hava - . . . . bozuk1•1gıın '<'r '6' u arız~ bırız rikasına mensucat ve elektrik us- . . 
ı zevk:. dınu,·orıardı. kc·aımıştır. sonra giderilmiş. anha aıu.-ra.ı. det da takıbat yapılmaktadır. Karan geri a~dılnr 

_ J tabaşısı yetiştirılmek iızere otuz sa-
Dığ r t.:raftan önlerinde davul, * Önümüzdeki mayısın üçünde poya sevkedilmiştir. ı.at mektebi mezunu alınması ka _ * Uluborluda Kılıçaslan dağı e- Londra, 21 (A.A.) - Deyli Tel -

a oı . köylüler milli havalar Glaskolda kral tarafından açılacak Hadise sırasında svni arn 1anın rarlaştırılmıştır. teklerinden bir linyit kömürü ma _ graf gazetesinin bildirdiğine göre 
"·arlar ,.e bynuyorlar, memleke- olan büyük sergi fevkalade olacak- kondöktorü hafifce yaralanmı• tu Bu mezunların istanbııl, Bur _ deni bıılunmuştur. Ankara'ya gön- Gestapo, bu gazetenin Viyana mu-

.o 1 r tarafında olduğu gibi şeh - tır. Bütün dorninyonların iştirak e- yüzden tramvay seferleri yarıM sa- sa, İzmir ve Ankara san'at mekteb- derilen nümune tahlil edilmiş; ma- habirinin hudud haricine çıkarıl _ 
.i~ı;,de de bugün istirahate terke- deceği bu sergide yüzden fazla pa- at kadar durmuştur. Zabıta hadise !eri mezunlarından olmaları meş - halline bir tedkik heyeti gönderil- ması hakkında verilen kararı geri 
· n toprak, ve bayram şeref"ne eğ viyan bıılunacaktır. hakkında takibat yapmaktadır. rutdur. mesi kararlaştırılmıştır. almıştır. 

mesini tanzim edecek ve katilin 
sorgu hakimliğince mevkufrn is -
ticvabına başlanacaktır. 

* Hükumet, Merinos yetış ••• 
sahasını genişletmeğe k>nır v~ı mi; 
tir. Ayrıca yüz elli bin yerlı l'.Oyu
na bu yaz Merinos aşısı yapıbca::
tır. 
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Bir yıl içinde ihracafımızç;o~b:~~~~"Av~!~~i:;: T kmil vergilerde müruru- !~=ı!!'u~!!?~a:=~sta-
20 · ı ı · f t tasında olan şeyler uzak şarkta ne- tistiklerden anlaşıldığına göre 

mı yon ıra ar 1 ~~- c~~:;:~~iA:s~:ı:y:.y~tt~~ zaman nasıl hesab olunacak :~~s~~:~n~::~ ~~ğ~~s~~ı ~: 
Bu meyanda tütün 

vermesi Tokyoda memnuniyetle kar hevvüre kurban gidenlerdır. Kıs-

i hr a ca f ı m z z şılandığına dair haberler geliyor de- 116 j • T T k ""l f • .. ""dd f/ İ • kançlık ve sarhoşluk gibi bu h.ısta-
mek fazla olur. Berlin _Roma ve lVl.a ıye Ve a e l mUrUrUzaman mU e er nın lıkları teşdit eden sebepler iic git-

15 "/ l" J 35 ·1 1 h b .. •• tikçe çoğalan bu sinir buhranı ci-m ı yon lrQuan mı yona Tokyo arasındaki _dos~lu~ icabı <r başlangıçları hakkında mü im Ve Uf Un mU• nayetlerine bir nihayet vermek 1 !arak bu memnunıyetın gosterilmesı 

7 
1 

mümkün olmasa bil2 onları azalt-b u g~ day da 1 milyondan !radar tabii.ne olabilir?. . kelle-'leri alô.kadar eden bir emir gönderdi mak çarelerini düşür.mek te clzem-
Geçen gun Tokyoda dıyet meclı - J ' _ dir. Şu hale göre bir hastahaPe aç-"/ k f sinin toplanması ve hükUmet ta - ak b mı yona Çl m ış ır • rafından verilen kanun layihaları _ Tahsil müruru zaman müddetleri gi karneleri harçları da aynı hük-ımaralı kanunun 1038 numaralı ka- m • ir hapishane kapamak de -

ile bu müddetlere başlangıç olacak mü ihtiva etmektedir. Yalnız eski- nunla taclil eclilen 64 üncü madde - mek olacaktır. Bazı sinir doktorla-nı müzakereye başlaması vesilesile • 1 . d azı! d B d ( tabak rı kapalı, bulutlu havalarda elek -İdhalat ve ihracat vaziyetinizi 1936 yılındaki ihracatımız tuta - gelen malfunat Çin harbinin Japon- tarihlerin tayin ve tesbiti hususun- sinde (kesbi kat'iyet ettiği malı yı- sın e Y ı ır. u a ······ -
d d da bazı mahallerce teredd(jd edl'ldı' _ lı) şekline konıılmak suretile esasa kuk ettirilip de kesbi kat'iyet etti- triklenen insan sinirlerinin cina -gösteren son rakkamlar a neşre - rı; 60,218.000 Türk lirası ır. ya için ne büyük fedakarlıkları ve 

dıl · tir B · t t· r- ·· B kfuı 937 ılmd 19 ·ı g·i anlaşıldııgn" dan muhtelif vergı müessir olmıyan bir değişiklik ya- ği tarihten itibaren beş sene zar - yete daha müsaid bir hal<• gcl.!iğiııi mış · u ıs a ıs ıge gore : u ye ; Y a mı yon ne ağır masrafları göze almak de - k söylerler. Musiki, renk ve mimarı-
Geçen senelerdeki ithaliit eşyala- lira bir farkla 79.910.000 Türk mek oldugu" nu bı"r kere daha go"s _ kanunlarımızda yaZllı bulunan tah- pılmıştır. Her iki hüküm arasında fında tahsil edilmiyen azanç ver -

- ) k nin bile bu işde ehemmiyeti olciu-rının başında yün ve yün ipliği lirasını bulmaktadır. termektedır· . Japonya bı"r zaman _ ·ı ·· ··dd ti · h k tahsil müruru zaman müddeti ve gisi müruru zamana ugrar...... şe -
sı mururu zaman mu e erı a - . ğunu ileri sürerler. Hapishanelcrd bulunmaktadır. Türk lirası hesabi- Seneden seneye artan Türk ihraç danberi iktisadi müşkülatla karşı- kmdaki hükümlerin ne suretle tat- başlangıcı noktasından hiç bir fark !indedir. Yeni hükümle arasındakı tedavi altına alınan hastalar tı ~ bi 

le 936 da 3,175,000 lira olan buy- mallarının, 938 yılında bir misli faz- !aşmaktadır. Fı·yatlar du··şmu··ş, ko··y- bik edilm · 1• 1 -· M ı· yoktur Bu itibarla 2395 numaralı başlıca fark müruru zaman müdde-
esı azımge ccegı a ıye · . . . . . değil kanuni müddetlerinı doldur -kün 937 de 4,398,000 liraya yüks' el- 1 • 0acag·ı ümit edilmektedir. ıu·· borçlanmış ve nı·hayet hükı'.t" • _ V k"l t· d b"Jd. il · t• kanunun mer'iyet mevkiine konul - tıne başlangıç ıttıhaz edilen tarıh - d 

- e a e ın en ı ır mış ır: . . .. uktan sonra bazan ayni sin ir bııh-miştir. Ve bu artmada en büyük amil de; met bazı cı"dd·ı tedbır· !er alarak va- K . . duğu 1 Haziran 1934 tarihinden iti- lerdedır. Bu başlangıca yenı hu - ranil . . ti . 
1 azanç vergısı : e yenı emaye crın anası " -Bu mukabil 936 da ihraç e - genel ithal rejiminin ticari saha - ziyeti ıslah etmek cihetı·ne gı"tmı·ş- . . .. baren kazanç vergisi tahsil müru - kümde kat'ileştiği mali yılı takip 

1 1 Bu vergıde tahsıl mururu zama- ed li yıl lk. h .. k.. d d mı yor ar mı. dilen tütün mahsulümüz 15 da meydana getirdiği büyük inki - tir. Lakin buna dair lazım gelen . .. .. ru zaman müddetinin başlangıcı ver en ma , evve ı u um e e 
nmı tayın eden son hukum 2395 nu- k t'il t·-· t 'h 'ttih edil Dün gazeteler yine kıskl!ı l"; yı.. milyon lira tutarken 937 şafın bir mahsulü diye telakki o - bir takım kanunlar hazırlanmamış- ginin kat'ileştiği mali yılı takibe - a eş ıgı arı esas ı az - .. d b 
maralı kanununun 3258 numaralı . t• Eki h"km" ,. bul zun en ir cinayetin haberını Y~r-

de aynı mahsul büyük bir farkla lunmaktadır. tı ki Çin harbi çıktı. Japonya ar - k 3258 1 k l d den mali yıl ibtidasıdır. mış ır. s u un mer ı un - eliler. Karısını ve kain babasını ôl-
ihraç maddelerinin birinciliğini al- Bu meyanda ihracatımızın arttığı tık her fedakarlığı gözüne kestire- _~'.""un . n'."11ara ı .anun a e- 1 Haziran 1934 tarihinden yani duğu zamanlarda veyahut 2395 nu - düren bu adamın kanun ve adulct
mış ve yekfuıu (34.122.000) liraya memTeketler de; başta Almanya ol- rek bu harbi başarmak gayesinde gış ırılen 78 ıncı maddesınde -~azı ·12395 numaralı kanunun meri'yet maralı kanunun mer'iyet mevkiine ten göreceği cezadan ba~ka bir de 
baliğ olmuştur. İhraç maddelerimiz mak üzere, Amerika, Sovy_et Rus olduğunu ilan etti. Fakat, hadisat lıdır. Bu madde ( ..... . tarhedilıp de mevkiine girdiği tarihten evvelki konulduğu tarihten sonra eski za - tıbbi nezaret altına alınması lazı _ 
arasında ikinciliği fındık, 10 dan cumhuriyetleri ittihad1, Jngiltere, yürüyor, ihtiyaçlar arttıkça artıyor- katileştiği mali yılı takip eden mali zomana taallük eden kazanç ver- manlara aid olmak üzere tahakkuk dır. Her katil gibi bunu•ı da bi. 
sonra sırasile, üzüm, pamuk, tütik, İatlaya, Çekoslovakya, Mısır, İs - du. Harbı çacuk başarmak, ilk tah- yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil gilerine gelince: ettirilmiş vergilerde müruru zaman hasta olduğu muhakkaktır. 
yün, buğday, çavdar ve arpa al - veç, Avustu1fa, İngiliz Hindislanı minlere rag"men şimdiye kadar ta _ olunmıyan vergiler müruru zama- Bu kısma aid kazanç vergisi tah - hükümlerinin yine eski kanuna gö-

Ve zira şurası da muhakkol.tır kı maktadır. clduğu görülmektedir. hakkuk edememiştir. Hükfunet de; =n=a=u=ğ=r=ar=.=R=uhsa==t=t=e=zk=e=r=e=ler=i=v=e=v=e=r=-=s=il=m=iır=· =ur=u=zam==an==m=ü=d=d=t=ı· =7=5=5=n=u=·=re=h=e=s=a=ped=il=m=es=i=la=z=ırn=g=clir=·=.=== 
1 
adam öldürmek kolay şey de-. 

1 
ldir. 

Zehirli gaz Atlı 
Sığınağı olacak Polis teşkilatı 

yeni vaziyetler karşısında iş göre- Bununla katilleri mazur gösternıe1< 
bilmek için Millet Meclisinden, Di- Çocuklarımızın terbiye!_! n KÜCÜK HABERLER n istemiyoruz. Yalnız cemiyet<' aid 
yetten vasi selabiyetler istemiş, en H - il hastalıklarımızın tedavisine ferd -

ziyade iktisadi tedbirlerde sür'at ve Hu·· ku"' met,· çocuklara mah·ı==*=H=u= .. k=fun=e=t =pah=alıl~in şeh - !erin tedavisile başlamanın daha 
kat'iyetle hareket etmiye başlamış- riınizde bir anket açmıştır. doğru ve daha semereli bir iş ola -Mahzenler Genişletiliyor tır. Fevkalade hallerde tabü olarak B nk · elilik d 70 li 

u a ete şun ay a "ra- cağını söylemek istiyoruz. Çünkı o 

sus s!nemalar ve film- ~:c!:~_maaş alan 300 aile iştirak ~::::?bu hasta ferdlerden baı,ka 
verilen bir takım selahiyetler gibi 

LAlell mehzenlerl de bu Bazı vllAyetlerlmlzde de Japon hiiklı.meti de millet meclisin-
lfl için kull•nılac•k •tlı polis bulunması için den almış olduğu mezuniyetle fev-

Vilayet ve belediye şehrin muh - bUtceye tahsisat kondu k'.'1ade tedbirleri tatbik etmekte -
telif semtlerinde bulunan ve icabın Memleketimizde de Avrupanın dir. Fakat bunların muvakkat ola -

dıı birli ah · _ - • • hemen bütün şehirlerinde mevcud cağı hakkındaki ilk kayıtlarda ıs -
ler yapacak 

ze gaz m zenı sıgınagı artık 1 ·· ·· .. im k edir 
. . a olan ve ilk defada şehrimizle An - rara uzum goru eme t · 1111 k b l b / • l olabilece~. v::zıyette ~ul~an _vey karada tatbik eclilen (atlı polis) teş Japonya; bu fevkalade tedbirlere; ıv1.e te ta e e erinın sinema a

bazı taclilatla bu kabil hır sıgınak kilatından çok fayda ve istifade e- harb bitsin, bitmesin devam ettir-

haline konulabilecek malızen, depo clilcliği görülmüştür. mek yoluna girmiş bulunuyor. Çin ra devamı hakkında daha sıkı 
gibi yerleri tesbit etmektedirler. Aldığımız malfunata göre emni _ harbinin ne vakit biteceği ise zaten 

Bu meyanda Laleli camiinin al - yet işleri umum müdürlüğü bu kestirilememektedir. bir kon trol yapılacak / .. 
tında bulunan mahzenlerin de ze- atlı polis teşkilatının tevsüni ve Ahmet Rauf 

geçi-

yeni 

hirligaz sığınağı olmağa elverişli sırasile bazı vilayetlerirnfade tatbi-
olduğu anlaşılmıştır. kini kararlaştırmıştır. 

b .. Bu maksadla 1938 mali yılı bil t-
Y akmda burada ve una muma- çesine icabedcn tahsisat konmuştur. 

Şehir Tiyatromuzun çocuklara /talebelerin görmesinin önüne 
116 [" b l •mahsus verdiği temsillerin gördüğü :ıecektir. 
L VI. Q ( 9 e ŞU e er l büyük rağbet üzerine, bu temsille-1 Ayrıca hükı'.tmt bu hususta 

sil yerlerde icab eden tefisatın ya- Bu meyanda atlı polis teşkilatı ilk Birer birer rin sıraya konulmak mecburiyetin- kayıtlar bulunan bir kanun hazır-

Evkaf 
pılmasına başlanacaktır, olarak İzmirde de yapılacaktır. 

Yenilenecek 
de kalındığını yazmıştık. Diğer ta- lamaktadır. 

raftan aldığımız malfunata göre şeh
rimizdeki sinemalarımız da hafta - M -

Anketin bir sene devam etmesi HALK FİLOSOFU 
muhtemeldir. Bu anket Ankara, İz- ============== 

mir, Adana gibi şehirıerimfade de Bosan ma 
tekrar olunacak ve bilahare indeks • 

vücuda getirilecektir. işleri hakkında 
* İktısad vekfileti bu yıl küçük 

sanatları teşvik için küçük sanat _ Emir 
!ar üzerinde lüzumlu neşriyat ya -
pacaktır. 

* Tuluzda mühim bir casusluk i- Yer değiştirme llmu·,- . 
şi meydana çıkarılmıştır. Bu işle berlerinin n sı' Y ~ril · 
alakadar olmak üzere Faris ve B<r ceği bi :dlrl'd• 
yonda 5 kişi de tevkif olunmuştur. Boşanma ve evlenme muamelt.c-

Belediye 
Anlaşamamazlığı 

Fatih 
Kızılay 
Toplantısı 

ilk evvela Beşiktaş . f\a• nın muayyen günlerinde çocuklara aliye 
dıköy ve Çenberl:taşta mahsus terbiyevi filmler göstererek T Teka"lec·ı·nz"n dan mahkemelerden getirilecek bo-
a modern bina yap ·lıyor birer çocuk seıınsı tertib etmeleri V ı *Köy muallimi eğitmen yetişti- şanına ilıimlarında adları yazılı 

0 
_ 

* Atinada çıkan Etnos gazetesi ri hakkında Dahiliye Vekaletinde.,_ 
memleketimizde görülen büyük i- alakadarlara yeni bir emir vcr;ı -

Ierleyiş ve umran hareket inden si - miştir. Bu emre evliliğin bozulması 
tayişle bahsetmekte ' ayrıca bil- halinde kan ve kocadan birinin cv
yük şefirnfa Atatürk'ün ilim ydun- lenme suretile evvelce geldigı C\ c 
daki çalışmalarını tebarüz ettiren kaydının nakli zaruri bulunduğun
makaleler yazmaktadır. 

İstanbul defterdarlıg"ı şehrimiz _ için teşebbüsler yapılmıştır. B . ren mekteplerin çoğaltılması karar d h 
ır emrl• Jaştırılmıştır. lan erkek ve kadın an angisinin 

deki maliye şubeleri binalarının bi- Sinema ile çocuğun ruhu üzerin- ıd·-· ki" ·c p ediyo · 
Her sene üç bin eğitmen yetiştiri ge ıgı eve na ı ı a rsa aynı ŞOrayl Devletin veni Senelik kongre dün rer birer yenilenmelerini kararlaş - de daha çok müessir olacağı ümit lecektir kaza dahilindeki nüfus kütüklerin-

kararlle bu lhtlllf yapı ldı tırmıştır. olunmaktadır. Çünkü çocuklar; B . zı yerlere ver!!Jl he• de kayıtlı oldukları takdirde boşan-
h il 1 d • * Geçen sene Trakya ve Kocaeli a O un U Diin saat 15" te Fatih Kızılay se- Bu meyanda Sirkecide Şahinpa - sinemaya karşı daha çok ala - sab'.arını.'1 glSnderll -nesi ma ilamına istinaden yer değiştır -

ve şehrimfade yapılan ruam mü-Kırk çeşme sularının kesilmesi nelik kongresini aktetmiştir. Fatih şa oteli karşısında inşasına başlan- ka ve tecessüs gösterro.ektedir - ne :!e:-ı ..,eclkiyormu, me ilmühaberi aranmaksızın evlen-
! H r b · b · " cadelesi bu yıl da Bilecik, Bursa yüzünden belediye ile Evkaf ara - Kurum 937 __ 938 senelerin _ mış o an ocapaşa ma ıye ŞU esı ı- !er. Ve 16 yaşında küçük çocuk - Muhasiblerin, zamanı idare he - Balıkesır· ve Çanakkale vila·yetle ~ melerde olduğu gibi re'sen nakillc-

sında çıkan ihtiliıf Şı1rayı Devlete nasının inşaatı yakında bitecektir. 1 1 . · 1 •t 
1 

'd tb k b -
. t'kal t . t' de fakir halka bir çok yardımlarda arın gece erı sınema ara gı me - sap arına aı ma u evra ın, ülazı rine teşmil olunacaktır. rinin yapılması iktiza ettigi bildiri! 
ın ı e mış ı. Halen bu yeni binanın 2 katı mey !eri memnu olduğu halde yine ba- defterdarlıklarca zamanında m - miştir. 

Aldığımız mallımata göre Şfırayı bulunmuş ve bir sene 700 çocuğa dana çıkmış bulunmaktadır. hak t t . d'J clig-. go·· nı· mu··ş * Ziraat vekfileti, Trakya, Çüte-
zı sinemalarda çoluk çocuğa sık sık a a evzı e ı eme ı r · • Ancak kadın ve erkekten biri başlcı 

Devlet bu hususutaki anlaşamaınaz yiyecek verdikten başka yavruların Defterdarlık, bu iş için kendisine tesadüf olunmaktadır. Hattfı bir tür. !er, Garbi Anadolu cenup mınta - kazadan evlenme suretile kayıtlı bu-
lığı halletmiştir. Bu karar göre: giyeceğini temin etmiş ve önümüzde intikal eden bir kısım gayri menkul Bu vaziyet, vergi hesaplarının eli- kalarında damızlığa yaramayan 

çok sinemalar, filmin mahiyeti ne lunduğu kazaya gelmiş ise tekrar Kırkçeşme sularından istilade e _ ki 23 Nisan bayramında giydirilmek !eri satacak ve bunun parası ile as- olursa olsun, mekteb talebelerini si- vanı muhasebata gönderilmeme - hayvanları enetmeğe karar vermiş- geldiği kazaya kaydının nakli için 
den Evkafa aid binaların buduna üzere hazırlanmıştır. Yapılan inti- ri ve modern maliye şubeleri bina- sine sebebiyet vermektedir. tir 

nemalara kitmek için tenzilatlı ötedenberi olduğu gibi yer değiştir-kadar su tesisatını, belediye sular hapta eski heyeti idareden üç kura !arı inşa edilecektir. tal b sl aktad 
1 

Malive vekaleti bu münasebetle * Maarif vekfileti, devlet mat -
e e sean arı yapın ır ar. : 1 b. . .. d . • b. k .. me ilmühaberi getirmesi ve ait ol-mu .. dur·· ıu··gu· ·· yapacaktır. kilmiş" . h . 'd Ezcümle ilk evvela Beşiktaş, Ka- . dün alakadar ara ır emır gon er- baası teşkilatının ır ço mucssese-

çe ve yenı eyetı ı are Bay Çocukların ve mekteb talebelerın d g· kazalarca kayıtları tesis ed'l dıköy ve Çemberlitaşta birer mali- miş ve bu kabil evrak ile cedvelle - !erde olduğu gibi 2 posta halinde ça u u ' · 
Ve buralara su verecektir. Rüştü, Bay Nuri, Sırrı Enver Ba - ye şubesi binaları inşa olunması mu sinemalara devamı hakkında bde - rin vaktinde celp ve tevzi olunma - lıştırılması suretile daha verimli mek üzere boşanma ilamı ile ytr 
Suyu binaların katlarına kadar çı tur Süleyman Nabi ve Bay Recep vafık görülmüştür. ma; daha sıkı bir kontrol yapılacak sını bildirmiştir. bir hale konulmasını kararlaştır - değiştirme ilmühaberi örnekleri de 

kabilmesini temin için, iç tesisatı ve gibi o semtin iyilikleri ile tanınmış Bu yeni şube binalarının projele- ve bu suretle çocuk ruhiyatı üzerin- Gecikmeye sebebiyet veren amir- mıştır. Devlet matbaasının seı:ma - o kaza nüfus memurluğuna gönde 
masrafını Evkaf yapacaktır. simalarından teşekül etmiştir. ri hazırlanmaktadır. de çok fena tesir yapan filimleri; !er cezalandırılacaklardır. yesi de çoğaltılacaktır. rilecektir. 

- Gidişiniz bir firar telakki e
dilemez mi? ... 

Suad merakla hayreti birbiri -
ne meczeden bir tavırla sordu: 

- Neden ve niçin? 
- İşte ben de bunu merak 

ediyorum ya!. 
Gülüştüler. 
Çünkü başka bir laf konuşma

larına, başka bir hareket yapma
larına imkan yoktu. 

Ne Suad, uzun uzun bu ısrar -
lı soruşun bağlandığı inanma
mazlığın sebebini izahını iste -
yebilir, ne de Nataşa cevap vere
bilirdi. Zaten vagonun önüne 
gelmişlerdi bile .. 

Suat, Nataşa ile konuşarak 

ilerlerken birkaç adım geriden 
kardeşi Sami ile Semranın geldi
ğini görmemişti. Onlar da önleri 
sıra Suadın yürüdüğünü farket
mcmişlcrdi 

Konuşuyorlardı. 

s~mi: 

i~in birdenbire uzaklaştı
nız Sara hanım, diyordu, Sizi 

kaybettiğim gündenberi çılgın 
gibiyim_ Bilmiyerek sizi gücen
dirdim mi? 

- Hayır Sami bey... Kızma, 
gücenme filan yok... Bunu size 
söyledim. Münasebetimizi kes
memiz lazımdı. V aziyetimi bili
yordunuz. İkimiz için de doğru 
olmazdı. 

Sonra sözün akışını değiştireli: 
- Demek ağabeyinizi geçirmek 

için geldiniz? 

Ben de saçlarımı yaptıracak
trm, berberde sıra bekledim, geç 
kaldım. Yataklı vagonun önün
deki kalabalık nazarı dikkatimi 
celbetti. Merak ettim, kim gidi
yor diye .. 

- O kalabalıktan Allah razı ol 
sun ki, sizin merakınn tahrik et
miş . Bu sayede size tesadüf im
kiınını kazandım. 

- Yoo, Sami bey bu sahifeyi 
çevirinfa artık .. Sadece bir dost 
olarak kalalım .. 

Delikanlı sesini çıkarmamıştı. 

Semra: 

- Siz benden ayrılın artık .. 
Dedi. Beraber görülmemiz doğ 

ru değil .. 
- Peki.. Fakat bir gün için 

bana ne olur bir randevu veri
niz. 

- İınkiını yok... Dedim ya! 
Bu kadarla iktifa edelim .. 

- Fakat sizi unutmama imkan 
yok. 

- Gençsiniz, unutursunuz. 
Sonra sizin gibi her kadına, unut 
mama imkan yok demesini bilen 
bir delikanlı için ... 

Semrar .. , kel' r · 

basa basa söykcl . .:, 
Samide bir tokat tesiri 
tı .. Kızardı, kekeledi: 

üzerine 
cümle 

yapmış-

- Ne demek istiyorsunuz? Be-

ni bu kadar donjuan mı sanıyor
sunuz? 

- Hayır, sadece ağzıma öyle 
geldi, öyle söyledim. 

Yataklı vagona ya,;J~mışlar
dı. 

Sami, pençereye kollarını yas
lamış, kendisini teşyie gelenlerle 
konuşan Suat Sadiye işaret etti: 

- İşte ağabeyim! 
Eldivenli elini uzatarak sor

du: 

- Hangisi? 

- Üçüncü pençeredeki gözlüklü. 
Semra kalabalığın arkasından 

ayaklarının ucuna basarak yük
selmeğe çalıştı. 

Bakmasiyle beraber bir hayret 

lLCM 

nidası çıkarmaktan kendini ala
madı. 

-A ... 

- Ne oldunuz? 

Derhal kendini toplamıştı: 

- Trende daima tesadüf ede
rim.. Demek ağabeyiniz .. 

Sonra lakayt gözükıneğe çalı

şarak: 

- Ne iştedir? 

- Tanıyacaksınız, muharrir 
Suat Sadi.. Bir çok romanları 

vardır. Telsiz gazetesinin yazı 

işleri müdürü idi. Şimdi Romaya 
gidiyor. 

- Birçok romanlarını okudum. 
Bana ağabeyiniz oldujhınu söy
lememiştiniz? 

Sami kızardı: 
- Evet... Onun ağabeyim ol-

duğunu bilmenizi istemiyordum, 

Semranın yüreği oynadı: 

- Niçin? .. 
- Tuhaf bir haleti ruhiye iş-

te... Sevdiğim bir kadına tanın
mış bir muharririn kardeşi oldu
ğumu söylemek istemiyordum .• 
Onu görmeği, yakından tanıma
ğı arzu etmeleri, bu arada ... 

Semra geniş bir nefes alınış

tı .. Sözünü kesti Saminin: 
- Şuna kısaca kıskanıyorum 

desenize .. 
Başını öne eğdi. 
- Belki de evet!. .. 

Semranın üzerinde bariz bir 
heyecan vardı. Belli etmemeğe 
çalışıyordu. Fakat dudaklarını 

ısırıyor, durduğu yerde sallanı

yordu. 

Demek, Selim .. Aylarca konuş
tuğu, seviştiği ve nihayet izini 
kaybettiği adam, eserlerine aşık 
olduğu adamdı. 

Peki niçin hakiki hüviyetini 
saklamıştı? .. 

Semra gafasmın içinde birbiri -
nin kuyruğunu tutan istifhamlar
dan hiç birine cevap verecek va -
ziyette değildi. 
Şaşkna dönmüştü. Bir iM söy -
!emiş olmak için: 
Teşyicilerin e nönde Suadla ko

nuşan Nataşayı işaret etti: 
- Yengeniz mi? 
- Hayır ... Ağabeyim evli de-

• ildir g • 
- Peki kim o kırmızı saçlı ka

dın! 

Sami, dudaklarını büktü ; 

- Ağabeyinizin elbette bir 
hayli kadın dostları vardır değil 

•• mı .. .. 
Sami, Semranın ne demek is -

tecliğini anlamıştı: 

- Herkes öyle zanneder ama 
bilfil<is ... 
Ağabeyim insanlardan 

bir insandır. 
- Neden acaba? 

(Devamı vu) 
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' - SON TELGRAF 21 Mart 1938 

o=-IKIR ve SAN'AT: -Tiyatro zevki 
Yozan : M. S. ÇAPAN 

Sal"1°lcrimizde temsil ~dilen pi- tırmış ol.ın münevver sınıfın bµgün 
reslcri guya fikirleriyle inceliyerek bile bu ananeden kendilerini kur
~mhakrme süzgecind~n geçirdik- taramadıkları muhakkaktır. 

it af ya . Almanya Hudu~ları birleştikten sonra 
aradaki dostluk nerelere kadar varacak ? en sonra tenkit edenlrr için oldu- Filhakika Şehir tiyatrosunun oy-

~u gibı yalnız kendi hissine, kendi · nadığı oyunlıÜ- sayesinde sahnemiz- SA 
Eşyalarla Fanteziler 

Bir hamam tası 
Söyl üyor . 7,evkinc uygunluğu itibariyle kabul de yeni piyesler görüldü. Memleke-FRAN 

VE -INGIL·TERE •den dar görüşlü ve basit düşünce- timizde tiyatro hiç şüphesiz evvel
' styirciler için de tiyatro hakkın- kine nisbctle son derece terakki et
Ja doğru bir ölçü mevcut değildir. ti. Fakat, bunu anlamak için bugün 

sı~~k~ya~::a:ıa;~;ı~~ün:Cü~:ı~:~ ::~ı~iral~~:a~y~~~:ar~~~ad:;;;a~= I ş i m a 1 i Afrika m üstem 1eke1 erini n 
iurulması lfızımgelen bir takım ka- le bakarsak hep eskı ananenın de- ? 
:;:eruym:~~~ud ,.;~r~u ol~::~ = vn:u e;~~~~~~rg~::~~· ise, opçret ise i s ti k ba 1 i n i karan l ı k bu 1 uy o r m u ş . 
ıu ileri sürerek indi hü - cinaslı, taklitli, tulıiat tullaflığına 
kümlerc riayet ettikleri gibi, zevk- taş çıkartan kolay ve pestenkerani Müstakil Avusturya ortadan kal- turya ortadan kalktıktan sonra AI- ı rec:k? ... Bunu tabii ~l~rn.k İta! -
'erine düşkun meraklı sınıf ta yıl- şeylerdir. Ağır cinsten şeylerse karak Avusturyalılar artık Alman- manlar doğrudan doğraya İtalyaya yan !ar ehemmıyetl~ duşun':yorlar-_ 
ardanberı yürüdükleri yanlış yol- şiddetli, acıklı, entrikalıdır. yanın idaresine geçtikten sonra asker sevkederek oradan gemiye Avrupa gazetelerınde~ ogrenilı!i· 
fa. makul bir mürşidin, makul bir Tiyatroda halkın gülmek .. için ba- Almanya ile İtalya arasında kom- bindirmek suretiyle Şimali Afri - ğine göre R.oma mehafalı de bugun 
;nunekkidin delaletinden mahrum hane aradığı, hatta bazı luzumsuz şuluk hudut birliği hasıl oldu. Şu kada Fransızlara karşı taarruza bu mesele ile meş~uld.ur. Hem de 
<~ldıkları için, kendi iptidai tema- yerlerde kahkahalar savurdukları son senelerde Bedin • Roma mih- geçmeleri ihtimalleri bahsine bu- uzun uzadıya... Çunku Avusturya 
yullerine uyuyorlar. görülüyor. Biraz kibar ve ağır bir veri diye sıkı sıkıya dostluk eden gün tekrar dönmeğe lüzum kalma- artık Almanya'ya geçtikten ve İ -
Unutmamalı ki, halkımızın ti - vodvil, -eski bir tabirle- bir mudhi- Almanya ve İtalya arasında bun- mış olsa gerektir. talya ile Almanya arasında hudud 

yatro zevki, tiyatro terbiyesi yıllar- kc ekseriya soğuk kalıyor. dan sonra artık müstakil bir Avus- Şimdiden sonra Berlin - Roma birliği hasıl olduktan sonra iki 
ca ya Minakyanın cCinai, korkunç, Ağır piyeslere, facialara gelince turya kalmamıştır. Almanya ile mihverinin arzetmesi ihtimali olan memleket münasebatının istikbali 
kanlı, entrikalı• ve tabancalı piyes- kalbe ve kafaya hitap eden oyun-

eri, yahut Abdürrczzakın, K. Hasa- !ar tesirsiz kaldığı halde, asabı sar- - I' 't'I 
'8çık, kaba kaba cinaslı, iğrenç, sahnelen herkes takdır edıyor ve ili : . 
nm, Şevkinin ve benzerlerinin açık sacak su_rette dalave~eli, entrikalı ~· . 

1 

mustehccn nükteli, soğuk ve demo- alkışlıyor. ~ , 
de tuhaf!ıklı oyunlariyle kurul- Burada utanarak itiraf ediyo- · · · 
muştur. rum: 

Biraz geniş bir goruş zaviyesin- Öyle yüksek bayanlar, baylar ta
den ve daha yakından inceleyecek nıyorum ki, gittikleri tiyatroda 
~lursak, görürüz ki, bu tesir yalnız kanto olmadığı için bir çok kereler 
sanat zevkinden mahrum seyirci- derd yandılar, şikayet ettiler h•
lerin değil, kafalı diye, münevver na! .. 
diye tanıdığımız, kültür sahibi di-ı ... ; 

Ye saygl ve sevgi gösterdiğimiz in- Hakikat şu: 
sanlarda da tezahür etmiştir. Bizde tiyatro hakkında daha ne 
Çocukluklarını, gençliklerini yıl- halkımızda doğru bir zevk, ne de 

'arca sahnede teneke gürültüsüne, entellektüellerimizde doğru bir fi
giilerek geçirmiş, tabanca sesleri yü kir var. Zaten olamaz da: Çünkü 
rcklerini hoplatmış: tiyatroları salaştan ve çerden çöp-

- Ah evladım, ciğer parem sana ten olan memleketlerde seyircilerin, 
hangi zalim kıydı! Jzevki de tiyatro kültürü de salaştan, 
Feryadı gözlerinden yaşlar akıt- içerden çöpten olur. 

Yazan : t=IL:2 
Önünde dolgun kalçalı kadınla-! parlaklığımı hiç kaybetmemiştim. 

rın peştemallarını sıyırdığı kurna- Hamam safaları anlatmakla bit
lara dalıp çıkan bir hamam tası- mez. Bir defa Nazikter hanım ko
yım.. Beyaz patiska bir bohçanın ca kafalı çocuğuyle hamama geldi 
içinde, temiz çamaşırlara sarılarak idi de hamam altüst oldu idi. (Kos
hamama gelir ve penbeleşmiş ya- koca erkek çocuk kadınlar hama
naklı tazelerin koltuğunda hamam- mına gelir mi?) diye komşumuza 
dan çıkan mesud bir hamam tası- yapmadıklarını bırakmadılar. Ka
yım. Sedef kakmalı nalınlar üstün- dınlar, kızlar çil yavrusu gl!ıi 

de oynayan penbe topuklu kadın- dağıldılar, Zavallı Hüsameddin de 
!ar, göbek taşına uzandıkları za- bu periler diyarına geldiğine gele
man boğazıma kadar köpürtülmüş ceğine pişman olmuştu. LM ara
sabunlu sularda natırın kınalı tır- mızda bu koca kafalı çocuğun dı 

nakları yıkanırken keselenmekten gördüğü göreceği nimet bu oldu. 
kızarmış enseler, sıcaktan gerinmiş Gözlerini bir dakika Nigarın üstün
beller görür ve buğulanmış kubbe- den ayırmadı. Eve gidince anası
sinde takunye seslerinin akislerini na: 

dinlerim. Erkekleşmiş hamam ka- - Anne! Ben de böyle bir gclın 
dınlarının narin müşterilerini tar- isterim diye tutturmuş derler .. 
takladığı bu kurna başlarında şa- Bana sorarsanız b<'n zaten Nig;i
kalaşan ve şakrak seslerine cevap rı o kınalı saçlı hamamcının da ş•ı 
veren kubbelerden damlayan su- rastıklı kayın ananın da ya nınd 1 

!arla tekrar kirlenen genç kızların soyunmasına izin \'ermem. 
mevzun bacaklarını seyrederim. Onların bakışları koca kafalı llü
Soğuklukta sileceklerin altından sameddindcn daha korkunç.. Ş~
ansızın çıkan hamam böceklerin- man kesik saçlı, kalın kara kaşlı es
den ürken kadınların yaygalariyle mer bir kadına hamamcının: 
eğlenirim. Keselenirken tabanla-

- Şu gelini ben çıtır çıtır yerim 
rından gıdıklanan oynak gelinlerin 

dediğini kulaklarımla işittim. Ye
sabun köpüklerinden gözleri açıl- min ederim ki bu hamamcının 
sın diye başlarından aşağl ılık su- yamyam olması ihtimali vardır. 
!ar dökerim. Mesud bir hamam ta-

Bir hamam dönüşü, gece tam kasıyım. 

Beni, Nigarın gelinliğinde müzi- rı koca yatağa girecekleri sırada 
ka kol ağasının karısı hediye ola- kayın ana feanlaştı. İçerideki oda
rak getirdi. Onun gül kokan pen- dan haykırışmalarına koşuştular. 
be vücudunu kocasından evvel ilk - Hamam tasını getirin dedi "" 
gören benim. o gün hamamda çok kustu. Bu hayatımın ilk fel:iked
eğlendilerdi. Hiç unutmam ben de dir. Üşümüştür diye ılllamur kay
coşmuş idim de geline fena fena nattılar. Hama~ çarpmıştır diye 

'T' b bakan kayın ananın suratına bir portakal şcrbetı verdıler. Velha-
1. rakganın I stan ul tas kaynar su serpmiştim. Düğün- sıl o gece gelinle damadı uyutma-

Alman tuprckıarınca, ı Dır haın.euc: ıtelyd nuauaunu bulan Hıtı~r de suratının kabukları kalkmış, ka- dı hiç. 
V /k B ordusu Afrlkaya geçmek \<ararı-ıaa mı ? b b k na lnmaSl 0TSaSının yın ana benim yüzümden daha çok Kızmakla era er şu ayın am-
Genera! Kazım Dirik İtalya bitişik komşu olmuşlardır. başka bir~hesi, İtalya, Almanya 'az düşünülecek işlerden değildir. kaşlarını çatmış, daha aksileş _ ya acınuyorsam kahr~layım. G~nç 

Son gÜrı/eri Berlin - Roma mihveri olm.adan ev- dostluğunu daha başka bir safha- , Roma'nın siyasi mehafilinin bu mişti. Sonra kaç defa birlikte ha- yaşta dul kalmak m.~thış şey. Ras-
şehrimizde meşgul ve! Avusturyaya karşı Italyanın sı göz ön·· getirilmektedir. mesele hakkında düşündüğünü hü _ mama gittikse kayın ana benden tıklı .. kaynana .b~ gul kok~n, peıı-

Bir nisandan itibaren Ankarada vaziyeti nasıldı?. Diye bir az hafı- Bundan evvel de münasebet düş- !asa eden Avrupalı muhabirlere gö- fena halde ürkmeğe başlamıştı. be vucutlu gelını nasıl kıskanm•sm 
al uyar çalışacak olan şehrimiz kambiyo, es zamızı yoklarsak şunu hatırlarız: tükçe söy~ti ki bu düşünülen re bundan sonra İtalya • Almanya Benden uzak bir· kurna başına çe- kı arslan gıbı kocası var. 

Trakya umum müfetişi general; ham.~e t~hvilat borsasının komiser, Avusturya istiklfılini mullafaza et- şeyleriJ.l, nJşreduen yazıların mev· J münasebatı daha kuvvetlenecek - kilir ve gelinin gül kokan penbe Ben ona ne kadar acırsam o b:ı.
Kazım Dirik şehrimizde bulunmak- mudurlerıle memurları gelecek pa- mek isteyen devletlerin ilk safında zuu hep istikballer ihtimallerine miş çünkü eskideıı Avusrurv..ı yü- vücuduna kıskançlıkla uzaktan ba- na hiç kıymadan fenalık yapmakta 
tadır . zartesi günü Ankaraya hareket e - İtalya bulunuyordu. dairdir. Yoksa bugün Avusturyayı zünden Roma ile Bertin a,;asında kardı. Bir defa beni yakaladığı gi- berdevam. Geçenlerde benı manga-

l deceklerdir. - . aldıktan Alman a arın . . k - .
1 

la oturttu İçımde acaıp şeyler kay-Yakında Ankaraya gidecek o an Şehrimizde biri kambiyo, diğeri Fakat söylemege hacet yok kıza- d ş· /orır.tn.ik d Y Fnın Y
1 

\rekabet eksik olmuyordu. Madem ki b'. yere çarptı. Bır -~arçac'ıb egrı.- nattı Bu· çenesindeki kıllırı yol-
general Trakyadaki umumi kalkın. • tahvila"t kısmı ı·çın' 2 memur kala _ man değişti. Bugünkü İtalya artık a ıma ı a a ransız ara şimdi Avusturya ortadan kalktı 

0 
dım. Suratrmda Bag at çı anı gı- ·. . ' . • . . . ks 

k 1 k ·· k 1 ' · · d ld H h mak ıçın hır mahlul mı ıdı? Yo ~ ma vu!yeti hakkında gazetecilere k b 1 b. k .. İstanbul A vusturyanın Almanya tarafından arşı ge me uzere oraya as er yo • lıatde iki. tarafın dost! g· ll d ı ku bı hır çukur pey a o u. er a- . d 
·--l..- . . ca , un ar ır aç gun u a .,a v- li b . 

1 
büyü mü• iyice anlayama ım şu ı=ıuttı vermıştır: borsasının muameliitını kontrol e- alınıvermesine itiraz atmeğe lüzum lamağa kalkışacağını kat'i ola - vdlenecektir. Artık Almany:ı'dan marn dönüş~de ge ·n en~ y~şi · FİLE · 

-" Trakyanm durumu gitikçe deceklerdir görmemiştir. B~ cihetleri uzun uza- ':ak iddia eden olmadığın.ı .söyl.eme- kalkan bir adam, arana başka bir ;o;:;y,;;a,;;lı;,,.-;y,;;e,;;m,;;e;;;nı,;;;;sı;;:y.;l,;;e...,k;,,u;,,r;.ul;..,a,,.d.;ıg;,ı...,ı;,;ç,,,ın,;.,,...,,,,,......,...,...,,.,,,...,,.,,,...,,.,,,...,.,,,,,.., ..... 
inkişaf etmektedir. Ankara borsasının resmi küşa - dıy~ tekrara !uzum olm.asa g.erek. ge hacet yoktur. Bun~n .. ıçın şrmd'.- dPvietin toprağından ge..:mcden doğ harpte bu iki devlet birbirlerile j İtalyan gazetelerinin neşriyatın;; 

Ezciiınle ziraat ve hayvancılık dını, bizzat başvekilimiz Celiil Ba- Şımdı. orta.da hır emrı vakı var~ den pek çok şeyler duşunen ve hbır ruca İtalya'ya varabilı.'Cck. biı· İtal- müttefik olarak ne vaziyet alacaklar gelince; İtalyan matbuatı Beri in -
Çok ilerlemış· tır· . yar yapacaktır. dır: Mustakil Avusturya devletı çok tedbır!er alan Fransızlar er d 00. 1 mi k t' d Al .. .. .. .. IR .h . . . -tık daha 

. . . . . yan a y ece me e e ın en • diye duşunüluyor. oma mı ven yerme a. 
Her vilayett~ sihhiye kursları a- Borsa Ankaraya naklolunduktan son Avrupa harıtasından silınmıştır. ihtimali göz önüne getirmekten ge- manya'ya gidebilecekl'.r. .• 

1 
• kuveUi olarak bir Almanyı: - İtnlya 

Almanya ile İtalyanın hudutları ri durmuyorlar. Onun için milletler Dıger taraftan bu m~rnleket.erın . .•. .. . . . . . .. çılmıştır. ra şehrimizde hariçte ve Beyoğlu Y•lnız bu k d ? n ı· R h ld - . t'd . dd 
1 

d, bırlıgı vucude getırilmesın1 ılerı su 
k h el · d b h · · · ·· - artık müşterektir. Bundan sonra arası siyasetinde belli başlı mües- . . a a.r ~.ı. er ın - o- ınu tar o ugu ıp ı aı mu c er en 

75 merkezde bü.vük ve küçük fi- a v erın e orsa arıcı ış gormege ı··a mihverı bugunku Avrup h r ·ı· r·ı·nın· toprag·ından o"to.kiı1e kol·. y- rüyorlar. acaba Bertin - Roma mihveri yeri- sir rolü oynayan büyük meselelere ' a ·• ı- - " danlık.lar tesis olunmu•tur. yeltenen ve mıktan 208 e varan d iki • İş Bunlar · hepsi yarına talllık eden 
-. ki 1 f al · d ne İtalya - Almanya ittifakı mı ola- dair neler yazılıp düşünüldüğünü tasını a · 'ye ayırmaktadır: Td B,,\ ca nakledilebilecek... tc Roma • Ziraat vek 0

' t· İstanbulun süt i- 'mse erin a iyetıne mey an ve- k d · Ak 1 iht' 11 dir Al · 
'"e ı, il k .. b .. t.. t db. ı te cak? Diye düşünenler var. Son Tel- cSon Telgraf• okuyucularına mü • tı · enizınden deniz~ kad.ır Av- siyasi mehafilinde söylenen şeyle- arzu. ar ve una er .. - • manya ı -şine nazrm olabilmek için, İnanlı r meme uzere u un e ır er s 1 Ital d 'kt' d" 

b 1 graf birkaç günden beri salahiyet nasebet düştükçe bildirmiye çalış - rupa bu mesele ile ik'ye ayrılmış rin hüli'ısası. .. Demek oluyor ki Ber e ya arasın a sıyası. ı ısa ı depolarında500, Lüleburgaz devlet it o unmuştur. sahibi bir Fransız askeri mütahas- mak lazım geliyor. oluyor. İtalya'ya askerce kuvvet lin - Roma mihveri Avusturya orta- ve askeri bir teşriki mesai olursa 
çütliğinde 500, Alpullu şeker fahri- ölçüde tatbik olunacaktır. sısın bundan sonra Almanya ile İşte en ehemmiyetli suallerden g3ndermek mi lilzım? Almar.ya bı.- dan kalktıktan sonra zayıflamak bunun da Avrupa için ne ııeticdcr 
kasının Sarmısaklı çiftliğinde 300 Bütün Trakya köylüsü kültür ha- İtalya arasında Şimali Afrikada biri : Berlin - Roma mihverinin is- nu doğrudan doğruya y:ıpabilecck • )Öyle dursun kuvvetini daha ziyade vereceğini düşünmüyor değiller : 
inekli ahırlar açmayı ka•·ar altuıa reketlerine bağlanmıştır. İ İ bö b. b' ı 

mu .. şterek bı'r harekette bulunul- tikbali ne olacak? ... Yani bundan t•r. tal.ya'dan Almany:ı'ya askPr artıracaktır diyorlar. Yalnız ikti - talya ile Almanya "yle ır ır ealmış ve icabeden emirleri vermiş- Trakyanın nüfusu, günden günr 
tir. artmakta ve her tarafta büyük bir ması i'htimallerini tahlil ederek 'onra İtalya ile Almanya'nın müna- yo!l.ar>ak lazıın olursa bıı da öyle sadi noktadan değil, siyasi ve askeri rile el ele verecek olurlarsa artık 

1938 göçmen programı geniş bir imar hareketi devam etmektedir , vazdıklarını hulasa ediyordu. Avus sebatı daha ne gibi bir safhaya gi - kolayca olacak ... Yani müstakbel cihetlerden de... Avrupada onların sözü ne kadar 

!!'!!! .................... ""'~ ............ .,...,.. .... ,,.,,,...,, ............................................ ,... .................... ,......, ........ ,,,. .... .,...,...,...,.. .... ,,,.,,,.,,,. .... .,..~,,,.,,,.,,,.,....,,,..,..,,,. .... ,,,.7!.,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""''""''""'"""'!!"!'!!'.,...,..~.e-. ........ """'""''""'"""''""'""'.,...,...,..!!"!!~ geçeceğini söylemiye lüzum yoktu r. 

- Ağabeyime ne kadar dikkat ediyot. 
hoşuna gitti .. 

Dese kafi: 
Resmi tekrar Meliıhate verdim ... 
- Ya, çok iyi ... 

Galiba 

Gibi, beylik bir iki şey söyledim. Sonra, Neba • 
hatle meşgul olmaya başladım. Zihnim, bir defa kar
ma karışık, olmuş, Vecdetin resmi hayalile birlikte 
gözlerime yapışmıştı. Nebahatin dersini çabuk, daha 
doğrusu baştan savma geçtim. Hemen e~den çıktrm .. 

Şüphe ve merak .. Ne fena şey. Vecdetin göt!eri
minin önünde Aziz olduğu saattenberi düşünüyorum. 
Acaba, hakikaten Vecdet Aziz midir?.: . Yoksa, Me
lahat hazır cevaplıkla beni mi kandırdı? Ben, Vevc
detin bir isminin de Aziz olduğunu ne kendisinden 
ne de başkasından asla duymadım. ~k yıllık Ka -
nınin bir saniyede Yani olmasına benzer bir şey! 

Bunlar, üç sene evvel İstanbulda oturmuşlar. 
Melahat şimdi on yedi y~şında olunca o zaman on 
dört yaşında imiş demek. Tam gürbüz, sevilecek, 
sevgiyi duyacak, aşka iltifat edecek mevsimin başlan 
.gıcı. Aklımdan şöyle bir fikir geçiyor: Selim bey İs
tanbulda iken Vecdetten her şey umulabilir! Beni 
hile oyalamıya muvaffak olduktan sonra, bu toy kız
cağızı aidatamıyacak ne var? Hele o tanbur kadar a
hcnklı, rübab kadar munis ses, güneş kadar sıcak, a
l· lı gözler onda iken ... 

Aziz beyi tanımıyorum ya sorunca, Melahat, bir
d n bire Yrc·de•ın ismi >ı i Aziz yapıvermiş olabılır! 
T. '. !.-<! uğrayıııc.ı da gizlice ku'nğıma eğilir itira(-

ıi'~~·:mı 
11110:77 1 

ta bulunur hem onun: 
-- Ağabeyim ... 
Derken durgunlaşması, rengının hafif değişmesi; 

başka resimleri de var amma sandıkta.. Diye getir
meyi zorlaştırması şüphemi kuvvetlendiriyor! 

Vecdetin Aziz olmasına imkiın yok. Buna, inan-
mıyorum. 

Eğer, Vecdet bu kızcağız.ın da kalbini çeldi ve 
onu şehvet silindirinden geçirdiyse yanklar olsun 
Mel.ihata Bu masum, nezih, duru bakışlı kız Vec
detin artığı olamaz, 

İğrenç herif ..• 

Yalnız babasına değil, bana da 
nı hayret. Ar tik: 

- Aziz, Vecdettir ... 

5 Mayıs 
göndermiş! Şaya-

Diyebilirim. Meğ<'r küçük beyin Vecdetliği Aziz 
isminı se\mediğinden imiş! Kendi kendisine bu is
nıı \'ermı~. İstanbulda herke~ de onu Vecdet bili
ycr, \"ccdet tanıyor. Aileı;ı de Aziz dıyor. Böyle 

züppelikler çok olur. Ben de birkaç kız tanırım. 
İsimleri Ayşe, Zehra, Sıdıka filandır da sonlarına 
birer şık isim ilave ederler ve eski isimlerini evden 
başka her yerde unuttururlar. 

Vecdet bey de böyle yapmış olmalı. Babası, kar
deşleri A2iz dediklerine ve Vecdet ismini hiç ağız
larına allnndıklarına göre beyefendiye Vecdetlik 
sonradanıgelmiş .. Fakat, Musa yer yüzüne indi. De
selerdi inanu·dım da bir gün Aziz Vecdet beyin ai
lesı ile bu kadar sıkı dost olacağımı tahmin etmez
dim. Mektubunda diyor ki: 

-· Vicdan .. Babam, kız kardeşlerim hepsi şimdi 
İskilibdeler ve seninle beraberler. Eksik olan yal -
ıuz benım, benim de seninle bir olmama hala mü
saade etmiyC'cek misin? 

Mektubu çok uzun. Kız kardeşleri kendisine mek
tup yazdıkları zaman: 

- Vicdan hanım isminde bir muallimeden ders 
alıyoruz. 

Diye yazmışlar. Buna çok sevinmiş. Bunun için 

de: 

Kendilerine seni tarudığınu, yalıuz tanımak 
değil, aşık olduğumu yazmadım. •Sadece iyi yapı
yorsunuz. Derslerinize devam ediniz.• dedim ... 

Diyor. Böyle yazdığına çok iyi yapmış_ Ailesinin 
bu münasebeti ve maziyi bilmelerini hiç istemem. 

Bilmem lti, ne yapayrm? .. Cevap vermemde çok 
ısrar ediyor. Vereyim mi, vermeyeyim mi?.. Mek
tuplarına, sözlerine, ifade etmek istediği haleti ru
hiyeye bakılırsa beni şimdi cok sevivor; kalpten se-
viyor. 

Ne desem: 
- Olur ... 
Diyecek. Ne istesem kabul edecek. Fakat, tecrü

besi çok. Bir türlü Vecdetten gelen sözlere inan
mak ıstmiyorum. Geçen sene yaptıklarını bu sene 
de yapmıyacağından nasıl emin olayıın ?. O zaman 
da beni çok seviyordu, o zaman da ne desem: 

- Peki ... 

Diyeceğini bütün hareketleriyle ihsas ediyordu. 
Amma, sonunda ne oldu? Bir odaya kapatilmak de
ğil mi?... Şimdi de ayni şeklin bir başka türlüsü 
tekerrür edemez mi? ... 

Eğer, Vecdet hislerinde samimi ise saadete doğru 
yolum açıldı, demektir. Babası şaka maka beni 
kendine gelin yapmak istiyor. Bana karşı adeta ba
ba duyguları ile mütehassis .. Ben de öyle... İçimde 
bu adama karşı sonsuz bır hürmet itaat hissi var .. 
Kanı kanıma, hisleri hislerime öyle uygun, öyle sı-

Avrupada büyük bir Almar. clr·vlcti 

vücude gelmiş olur. İtalya ile be -
raber bu devlet her şey de sözünü 

geçirecektir. Bundan sonra Alman
ya'nın, İtalyan'ın ne dediği s0rul -
madan hiç bir şeye karar verilc"!i
yecektir. 

Artık bunları daha ileri götü 
rerek Avrupada İtalya ile Alman
ya'nın - Avusturya malüm huduJı. 
ortadan kalktıktan sonra - biı i'kk 
ne yapacaklarını düşünerek say -
makla bitiremiyenler olsa gerek ... 

Fakat acaba her tatlı gelen dü-

l şünce gibi bunun da tatsız ı,;r tarn

fı yok mudur? Almanya büyümüş, 
Almanya kuvvetlenmiş, Berlın - F:o 
ma mihveri daha ileri giderek İ -
talya ve Almanya arasında her hu
susta bir teşriki mesai safhasına gir
miş ... Bunlar, hep olabifü şeyler -
dir. Fakat İtalya - Almanya birli· 

(DeYamı 6 ıncı sahifede) 



Yeni lstan ' • 
Eminönü meydanı acılınca.. Es

' nafın göreceği zarar ne olacak? 
lE:MöNONC 

Yeni şekline ne kadar zamanda 
Girebilir, alakadar esnaf ne diyor?. 

- so .. TELGRA .. __ 

5 - SONTELG~e,..,, 21 Mart 1~"J8 

•• a yel Daryö 

Eminönü meydanının genişletil- ı yazan : s u a d D e r v i ' \ mem bugün ne kararlar verilecek. 

mesi mevzuu bahsolunca o civarda '---------------------------..-J IhUyar bir pastırmacı: ) 
oturan esnafı!\ bundan memnun ol- - Istanbulun sokaklarının hepsi 
madıklarını yalnız mal sahiplerinin sırat köprüsü genişliğiııde, diyor. 
değil bilhassa müstecirlerin itiraz et- Ben kendi hesabıma bu dükkanı ka- 1 

meğe ve hak istemeğe başladıklarını parsam masraf edip başka. bir yer-' ~ 
işittik. Bunların itirazları bir cümle de dükkan açmam. Çünkü Istanbul-
ile şöyle hulasa edilebilir: Bu dük- da kesilmiyecek sokak yok ki ... Bu 
kan! J.r haddi zatında kıymetsiz şey- dükkanı kapayınca gidip evde otu-
lrrdir. Biz burada yaptığımız tezyi- racağım. Bir öğretmen oğlum var,. 

tla masrafla onlara, koyduğumuz Artık o çalışsın ben yiyeyim. ı 

ı· flarla camekanlarla onlara beş on Eminönünün açılmasında bütün 
bin liralık kıymet ilave ettik. Hal- İstanbul un ka:ıancı vardır. Elbette ı· 
buki ev sahiplerine bir zarar ziyan burası açılırken birkaç yüz vatan- ! 
veriliyor. Bize verilmiyor. Biz bu- daşın da mutazarrır olmaması göz; 
radan çıkarken, bir para isteriz,> önünde tutulacaktır. -

Mademki onların buraya ilave et- Kimsenin mutazarrır olmasını 

tikleri şey raf, dolap, camekan ve >I isteyenlerden olmamakla beraber 
tezyinat gibi mühim bir kısmı kabili · İstanbulun imarını ve modern bir 
nakil olan şeylerdir 0 halde onlar bu demek değil de nedir? O adam artık !ere gideceğiz. Biz teklif ettik, bize \I şehir olmasını can ve gönülden 
zarar ve ziyanı istemekte kendile- bir daha nerede kendine dükkan toplu bir yer gösterilsin diye .. Bil- bekliyenlerdeniz SUAT DERVlŞ 
rı'lde nasıl bir hak buluyorlar? açabilir. Nerede o müşteriyi topla-

Çünkü onlar kendi aralarında top- yıp işini bugünkü vaziyete ulaştıra- u ,. 
lantılar akdetmekte, hatta işittiğimi- bilir. Bunlardan bir çoğu dükkan aç· m Um l Harbin 
ze göre para dahi toplayarak, Anka- maktan sarfınazar edecek, kendini -M--------C--------
raya haklarını müdafaa ettirmek tekaüde sevk~decek ve elbet hazır eş hu r as uslar l 
;";n bir vekil yollamak emelindedir. para yıyecektır. Hazır para ne kadarı----=--------------

'ün de bir heyet halinde vilayet-j d~yanır. Ben kendi h:sabıma ~ur:sı 1 d A 1 • 
:,u meseleyi müzakere etmek üze- gıttik~n s_onra ıkıncı" b.ır d~kkan r a n a m a n 

re toplanmışlardır. açmagı dogrusu pek duşunecegım. 
Dün onlar vilayette içtima halin- . V~lde ~anındaki esansçı şu sözle- J 

de bulundukları sırada ben Eminö- rı soyledi. _ c a s u s u 
nüne indim ve dükkanlarında işleri - Buradan ne zaman çıkacagımızı • ı ı _, 
başında kalmış olan bazılariyle ben- henüz bilmiyoruz. Bize ayın onundt! ~ g 

ce pek hayırlı ve isabetli bir düşün- çık demişlerdi. Sonradan kaldık. Bu- Al 1 1 v • ı .k~ • 
ce ile genişletilmesi tekarrür etmiş r~dan ç~a~ bir şey değil .. !akat man mparator ugu 1 e b ynı 
bulunan Eminönünün büyük bir İs- kiralık dükkan nerede bulacagız ve 

~:eb~~ı~ı:~:~:~~:~i:e~!:~~ :::~~~eb~u~~:;;:'.r &;;: ~~rl~:~: safta ıranı da bulundurm'ak 
zur gördüklerini, ve buna neden iti- dükkan fiatleri on misline çıktı. Mü
raz ettiklerini öğrenmek için görüş- nasip bir dükkan için mal sahipleri 

tüm. yüz, yüz elli lira kira arıyorlar. Ay- vaz'ıfes 'ın"ı almıştı 
Kendisine ilk müracaat ettiğim r~ca ~a o dükkanda ot~rana iki .. üç il 

tayyare piyangosu gişesinin sahibi bın !ıra hava parası verıp ancak oy- ~, 
bulunan Bayan oldu. le çıkarmak imkanı var. Sonra da 
· Bu nazik bayan kendisine sordu- buradaki tertibatı orada yapmak az 
ğum suallere şu cevabı verdi: para mı? Haydi ne olursa olsun gi-

- Hepimiz İstanbulluyuz. İstan- decekler, hiç olmazsa şu kira ihtika
bulun şereflenmesinden hepimiz if- rı önüne geçilse olmaz mı? 
tihar duyarız. Fakat tabii bu yüzden Kendisiyle konuştuğum bir şeker
zarar görmek istemeyiz. Her halde ci şunları söyledi: 
bütün İstanbullular Eminönün açıl- - Tezyinatı mobilyayı başka dük
masını büyük bir sabırsızlıkla bek- kana nakledersiniz diyorlar. Bunu 
!erken birkaç yüz kişinin bundan yapmak için yapacağımız masraf 
müteessir olmasında haklı bir sebep göz önünde tutulmıyor.Camekan tez 
vardır değil mi? gilh, raf bizim. Bizim ama yeniden 

Burada yıkılacak dükkan bine ya- bir dükkiinın içi kaç para masrafla 
kındır. Her dükkanın bir patronu bir yapılır. 
de çırağı olsa iki bin, her patronun Bir yağcının fikirleri de şudur: 
bir tek geçindirdiği insan her çıra- - Biz ekseriyetle müşterilerimize 
ğın bir baktığı adam olsa etti dört ödünç mal veririz. Onlar bizim bu
bin kişi.. Dört bin kişi bugün heye- rasını bilirler. Bize borçlarını bura
can içerisindedir. Bunun da sebebi ya gelip öderler. Yeniden kredisine 
şudur: mal almak için müşterilerimiz için-

Evv~hl. yalnız mal sahiplerine bir de bir çoğıı dükkanı kapatacağımızt 
ı- ra verilecek .. Bakınız ben mal sa- duyunca gelip paramızı verirse bile 

Berlin ile casus arasında daimi muhavere temin edilmişti 

Almanların umumi harb esna-ıİran'ı bitaraflıktan ayırtnak için 
• sında /ran'a yolladıkları Vasmus ne suretle olursa olsun çalışmak ü

büyük harpte şöhret kazanmış bi- zere Almanlar o zaman Vasmus is
rinci sınıf casuslardan bıri olmuş · mindeki Zeki ve cesur casuslarını 
tur. İngilterede casuslara dair yeni şarka yollamışlardır. 
bazı yazılar yazılmaktadır. Bu yazı- İngilizlerin yazdığına göre Vas -
!ardan bir hülasa çıkarmak istiyen mus'un !ran'a giderken yanında 140 
cSon Telgraf> son günlerde bu ıı~cv bin mark vardı. Vaşmus uzun za
zua dair şayanı dikkat mallımat ver man çalışmış, İranlıları Ruslar ve 
mektedir. İngiliz\erin Arabistan'<! İngilizler aleyhine harbe karıştır
yolladıkları Lavrens gibi Alınanla - mak için Berlin'den kendisine ve -

l rın da İran'a yolladıkları Vavmus rilmiş talimata göre çok uğraşmış
İngiliz casus ve istihbarat şefı o'.an tır. 
Entelijans Servis için o kadar mü- Fakat iş Vasmus'un gayretine 
him bir sima olmuştur ki onun 1- rağmen aksi gitmiştir. Vasmus'un 

' ' - • . ıranda'ki rolünü körletmek hususun- faaliyetini akim bıraktırrııak içın 

l K eli l 
·h. d .. .. J · · b' k b 'hm 1 d da İngilizler hiç bir gayretten g~- İran'da Entejans servisinin adamları 

ıı;)ıyım. en a ey ım e soz soy- yıne epı ır ısını unu ı a e e- . . . . . . . 
1.. M 1 h' 1 · · · k' b'l' 1 Bu suretle de b' k rı durmamışlardır. Ingılızlerın Vas- da boş durmuyorlardı. Nihayet ış uvorum a sa ıp erının zıyanı ı- ı ır er. ır ço para- . 

· 1 · · d azdır ·yan olur Çünkü' bızı" ·m b mus'a verdikleri lakab, clran'uı öyle bir hale gelmiştir ki Vasmus 
ıc...cı arın zıyarun an . mız zı . ura-

- Kiracı ne ziyan eder? dan izimiz eksildikten sonra nerede Lfı".'1"~nsi: dir. •Cermen Llvrens yalnız kaldığın~. g~rmüş, k.endi~i~e 
_ Kiracı bütün hayatını ziyan et- bir daha biz onları bulalım, onlar bi- gıbıdır ki onun ehemmıyetını gos- tarafdar edındıgını zannettıklcrının 

ınektedir. Evet, düşününüz bir kere zi bulsunlar? termektedir. kendisinden ayrıldıklarını anlamış -
hayata atıldığı gün burada bir dük- - Demek bütün bunlar için siz de Dün de bu sütunlarda yazıldığı tır. 
kiın açmış olan bir adam otuz sene mal sahipleri gibi bir para istiyor- gibi umumi harb patlak verdikten Bir gün oturduğu evin etrafı çev
burada çalışmış piyasaya kendini ta- sunuz? so~a Almanya imparatorluğu şark- rilmiştir. Kendisinin yaka paça tu
nıtmış, müşteri toplamış, bu suretle - Evet, asıl ev sahiplerinden faz- ta Iran devletinin bu harbe karı - tulacağını anlıyan Vasmus için bc1 
maışPtini temin etmiş .. Ve ihtiyarla- la ziyanı biz ediyoruz. Piyasayı, şarak Ruslara ve İngilizlere karşı hal artık uzun zamandanberi sarf -
mı~ d.ı . Şiını:ı bu adama cKalk git 1 müşteriyi bunca senelik i.;i kay be- muharib vaziyete geçmesini kendi ettiği emeklerin beyhude olduğu -
ı,, , ·i .• n başka bir yerde dükkan diyoruz. Sonra da halk Balıkpazan- politikasına çok muvafık bulmuş- nu, İran'da Alman siyasetini yerleş-

:, ıı ·k iı' y·ta elifbadan başla na alışmıştı. Hepimiz ayrı, ayrı yer- tur. Fakat İran bitaraf kalmıştır. (Devamı altıncı sahifede) 

( 

··Bugün gi.izellilı: ölçüleri artık değişmiş bulu-' 1 Yukarıda resmini gördüğünüz -kadın bugü
n~~yor. Dün. g~z~ll~ ma~~desi. olan Venüs bu_I ınün güzellik ölçülerine tıpa tıp uygun gelen 
gun nasıl çırkının ıfadesı ıse bırkaç sene evvel ;meşhur Fransız artisti Daniyel Daryo'nun en 

güzellik krali~~si olmuş olaıı . bir ba~~ g~cl ı ıson resimlerinden biridir. Fotografcılık sanatı
kadın da bugun modası geçmış, devrıru degış- nın da şaheseri olan bu resmi karilerimize su-
tirmiş bulunmaktadır . nuyoruz. •.. . . 

•• 
Oliim Gazı! 

Amerikanın yeni idam usulü nedir? 

Boğucu gaz odasının meş
hur celladı, mahkumları 

nasıl öldürürmüş? 
insan boğan sansar hatıralarını hiç bir şeg 

sal{/ amadan c rı !l!fıgor 
sinden bahsederken: 

«Harbiye nezaretinden bir boğıı
cu gaz tübü almıştık. Gardiyanlılr 

mahkfunu getirdiler. Bu kırk yaş
larında bir adamdı. İki kişi öldür
müş ve idama mahkılm olmuştu. 

Elleri ve ayakları bağlı idi. Kendi
ni odaya koyduk. Yüzüme bir gaz 
maskesi geçirdim. İçeri girdim. Gaz 
tübünü açtım. Ve hemen dışarı çı
karak kapıyı kapadım. 
•Odanın pençerelerinin onune 

bir sürü kalabalık toplanmıştı. 
Mahkumun nasıl öleceğini görmek 
istiyorlardı. 

Zavallı! Odanın içinde bir taraf
tan bir tarafa koşuyordu. Ağzı 

açık, gözleri yerinden fırlamıştı. 

İki eliyle boğazını tutuyor, sıkıyor
du. Birdenbire, gaz tübünün üzeri
ne atıldı. Elleriyle deliği tıkamak, 
gazın çıkmasına maru olmak isti
yordu. 

Beyhude! Nihayet, kuvveti tü-
Gaz oaası kendi, tübü bıraktı. Gözlerini bize 

cDün, yirminci mahkılmu (Gaz 
odası) na soktum, sandalyeye oturt 
tum. Musluğıı açtım. Anide ö!dü, 

cBu usul çok insanidir. Hiç zah-

• . çevirdi, baktı. Ah! Bu bakış .. Öm-
met verme_z._ Mahkumun hır a.z gaz rümde unutmıyacağım .. 
yutması kiiiıdır. Derhal kendındcn Sonra, yere diz çöktü, ölüyordu. 
geçer, ölür ... • cTam bu sırada, pençercnin önüıı 

(Vatson), 1922 deki ilk tecriıbe- (Devamı G ıncı sahifede 
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Sevdiğimiz, sevmedi· Sinema Anadolu yakası 

ğ imiz erkek 1 er Yıldızları Atll spor klubü Aiaaa7 ;;~;y;:~~la dans nı 
Sevdiklerimiz : Kibar, cessur, cömerd, N k 1 ? · 

h:rç n, iyi kalbli erkekler... Am~rika~~~~ 1!2!ıa~~~- Bir senelik çalışması He nıuvaffakiye ı· tia{nleieri mey .. ~::
1

::~::~~;:;~::}:~;~. 
Sevmediklerimiz: Kendini beğenen, korkak, ~;=~~;?ı~:?!?a:1:~~ dana getiren klubün ya ında. bir de pisti clacak ! musikisi ve halk şarkıları, 20 

va raporu, 20,33 Ömer Rıza 

fından arabca söylev, 20,45 hoy.-at, kararsız, bayağı erkekler ve jigololar. Mae Vest 15,ooo dolar, Greta 

_
3

_ -
2

1v:-:uvazişlerimWe sarmamızdan ~~ d1:/:, ı1:!~c::~: ~~'.:Evvelki gün salonlarında bir çay veren kulüp ::i::k::a:~~~ :::~~:~~s:~:ı 
C-omert erkıekler dikkat ve ihtimamızdan zevk du - dolar, Vilyam Povel 12,000 dolar, l'Ja _,. çalz.'jmQ/Qrl~l da göriişfü : 21,15 Fasıl Saz heyeti: İbr 

Ah! cömert adam ne kadar hoşu- yar ... Fakat, asla bu zatını itiraf et- Klodet Kolber 11,000 dolar, Fonald ' - .~ (; ,- (} n ll - arkadaşları tarafından 21,50 

muza gider, cömert adamı ne ka- mez. Ve bizim rniiliyemetimizi, iı- Kolman 10,000, Gari Koper 10,000, lüp başkanı müessesenin tarihini an fonik temsil : Stüdyo orkes 

dar çok severiz... §lkane sözlerimizi, sitayişlerirnizi Klark Gabi 10,000 dolar, Sonja Heni 1 latmış v_ e demı .. ·ş.t.ir ki: .. ,.. ıfakatile (Turandot), 22,40 aj 
Fakat, şunu evvelden so··yliyeyun· : en ço_ k_ takdir ettiği zamanlarda bi - 10,000, Karo! Lombar ıo,o __ oo_ l b k ş f 

- Bız, uyu · e Ataturk un berleri, 23,00 Plakla sololar 
Cömert adamların hepsi zengin ol- le bızimle alay etmekten eğlenmek- Şarl Boyer 9,500 dolar, Pol Munı gençliğe işaret buyurdukları gayc-
nıadığı gibi zengin adamların ço- ten çekinmez. İstediği vakit liıkayd, 9'.000, Con Kravkor 7,000, Kay Fran- ye ulaşmak için uğraşıyoruz. Şimdi- ve operet parçalan, 23,20 5 
ğu da cömert değildir. gafil görünür, veyahut çehresini ça- sı 6,500 dolar, Rober Mongomeri ye kadar hiç bir tnra!tan yardım berler ve ertesi günün p 
Cömert adamı hepimiz severiz. Zira tar.. 5,000, İstan Lorel 5,000, Simone Si- görmiyen, kendi mütevazı bütçesile 23,30 Son. 
o, bizi hoşnut etmesini, bize kendini Hırçın adam kadınların, günde mon 3,5oo dolar, Rober Taylor 3,500, bu en masraflı spor kolunda muvaf- YARINKİ PROGR 
sevdirmesini bilir. bir kaç kere: Con Blondel 2.SOO, Denon Dürben fakıyet hamleleri gösterebilen mü · Öğle neşriyatı: 

Cömert adam; hesabi değil çok - Yine nen var? Ne oluyorsun? ... 
1
•
500

· essese; Yüce Başbuğun "gayeye var Saat 12,30 Plakla Türk 
iyi kalblidir. Elinde olunca verir. Diye sormak mecburiyetinde kal - mak için aradığın kudret damarla- si, 12,50 Havadis, 13,05 Plak 
Verecek bir şeyi olmayınca da tat- dıklan tipte bir adamdır. Ve biz, Umum l harbin rındaki asil kandD mevcuttur.• ve-
lı ve okşayıcı sözlerle oyalar. onun asık çehresini, her an bora - cizcsini düstur ittihaz etmiştir. Ça- musikisi, ı3 ,3o Muhtelif pla 

Ze · · traf dakil küçük. mühe - ı :~ · '/f 6 h • _ - . riyatı, 14 00 Son. ngın ıse e ın ere saçmıya yya goz eru.ı sev - lY~ eş ur lışacagız ve başaracagız! Bır sene - _, ___ . _____ _ 

hediyeler dağıtır. Bu suretle kalb - mekten kendimizi alamayız. Onu; afı ilik mesaisi neticesinde bugün 97 ~!9!!!!.-!'• 
Ierınizde muhabbet değilse de bü _tuhaf tabiatlı, keyfine tabi, koca_ Casus/arı Tıpkı kcndı havasında büyıiyen, iri yaç gosteren, binicilik için masr azası ola" bu klüp, Türk sporları_ 
yük bir samimiyet ve dostluk uyan- man bir bebek gibi severiz. Ve !eşen, ve .. muhitinde olgunlaştıktan ı azaltan müesseselerdir. 

(5 · · hif · d d ) • d · nın en önünde giden (binicilik) de 
dırır. Bu dostluğu idame ettirmesini ayni zamanda çekiniriz, korkarız. . '."~ı .sa .. cmız en evam sonra haklı bir alaka mey ana g~tı- İlk adımını Kızıltoprakta kur - (at sevgisi) ni geliştirmek için bu 
bilir Ehemmiyetli ehemmiyetsiz Hır d ks . hı lık tıremediğını gormek demek olmuş- ren bir meyve büyüyüşiyle bugun, 

· ' çın a am; e erıya rçın - tur Faka · ik 1 h. d duğu mütevazı yuva ile anan bu hususta büyük bir feragatla çalışı-arzulanmızı eğer elinde ise mut _ larınd teb .. 1 . d . . . t gıtt çe a ey ın e ola - tam bir faydalı spor kurumu halin- . . . 
laka yerine 'getirir ge«~n.e ça _ dir Hela, h kilde'.""."'"b.erınuhae. sbeaırumı - rak artan kalabalığın karşısında de önümüze çıkan (Anadolu Yaka- müessese; bir senelik mesaısı netı- yor ve çalışacaktır da!... 

' -~J • e a ır m b tle sev lru . . k b ı · ı· b · ku 1 
lışır eli . hi şak im v._,___ vvet ve cesaretını ay etmemek sı Atlı Kulübü)nden daha evvel cesinde çok verım ı ır rum o - Kulübün yaz devresi mesaisi için · mı ç aya ge ez. ~ç - 1• . d . . . . .. • _ .. 

Cömert ııdam fakir de olsa yine lık hakkıdır -zı il d . azım geliyor u. bahsetmıştık. / duğunu isbat etmıştır. Bugun pro- hazırladıgı programda, buyü.k atlı 
, 1 sanır, so er e aım.a a H ted k . k .. . · · · b. · 

zengin gibi görünür. Vak'a bu gö - cıdır terbiyesizce muameleden de eyecanını zap ere serın an- Dün,_ kış devresı mesa'.sını . ıtı. - ,fesör Şevket Erentokla muallim ar- gezintiler, İstanbul civanndaki köy 
rünüşü ayın ilk hafta.ıımı geçmez. çekinmez, sözlerile, yolsuz muame- lılıkla : r:n, muesse bu d"."'e~eki faalıyetı- kadaşlarının yetiştircliği talebeler a- !ere kadar uzayacak parkurlar da Hakkı Rüşen, Eyüp Sabri, 

· •t, zaran ne? ... Cebindeki tek lelerile bizi mcide ettiği, kalbi.ııtizi . - nuı;=uz, de~, ~ §İin- n.'.11 .. muvaffa~ n."tıces'. şerefaıe _ku- rasına yazlık atlı konlrurlar için mevcuttur. Atlı spor kluübü, Ka - birlikte Madmazel Miçe-ençe 
bir gün saklıyamıyan, bu - yaraladığı zamanlar birdenbire de- eli Halife ye telefon edecegım on - lubun Kadıkoyundeki kendı bına- . . dıköy kumluğunda metrtık bir hal- yetesinin iştirakile halk 

1 b;._ .,_L_ '-~çük b' . "'-'- Hiç ümit edilmi. tatl - dan aldığını emirle ne yapacağımı sının salonlarında bir çay vermiş, k:ıymetli ve kuvvetli elemanlar mev d bul b. k . . t h cal 
100 

gece 
- mu ............ ., ır çı - 6'9-"'· yen ı soz- .. 1 B Lem B e unan ır ısım arazı pıs a- ar Her yer 20 nn 

ı;ek -•--L b. d d !erle gönlüm .. ·· 1 _.,,__ görürsünüz. akşam saat 17 den gece 22 ye kadar cuttur. Ezcum e ayan an, ay ·· , ,.... 
.......,., ır on urma veya ııev- uzu a mıya .,..._.;ı~. • , tine ifrağ için de hazırlıklarına de- Ava giden a la kıh k 

rliğimiz b. · 'L-- bnek iste Hır _ _.__ T . . Umumi harpte Alınanyanm müt- devam eden çayda, samirnı bir hava Zeki ve bilhassa Profesör Şevket in v nır §af 
ır feY1 ...... ...., e - çın w; sevgusını, zevce - . . d . . . . vam etmektedir Vilayetçe· bu ye- 3 perd 

) n, bunun iMn ısrar eden cömert .. daiıni b. . 1s;.1;ı .. k tefilri olan İstanbul bükU.meti Ha - ıçınde yaz evresı mesaısırun ana oğlu küçük Necdet Entok; ufak . .. . . . . . '. .. e .. 
-..- aını ır emnıye ......., orku . . . • .. h tl ·· ·· ülm.. kuJ .. b.. kı rm lrulube verilmesı ıçın hır mura-

ınlan hepimiz severiz_ ve endişe havası içinde yaşatır Hır- life namına cihad illin ederek bu - a arı goruş uş, u un ş başına rağmen en ümit verici sima- ••• 
'ömert od • • • adam tv bar-'-•hndan. . tün Müslümanların İngı"ltere Rus- çalışmalarında muvaffak olan bini - . . caat yapmış olan klüb bir taraftan 

- __ emm hır hususıyeü çın , e ar ve .,,... zı- • . . . sed" . !arı teşkil edıyorlar. b t• · · beki k di" 
•ardır· k _.,~ . . . .. .. ad -zı . hazan da ··zı . d ya ve Fransıza karşı harbetmesini cilerınden takdırlerle hah ılmış - unun ne ıcesını eme te ger 

Eski Fran11z tlyatroı 

ŞEHlR TIY A TRO 
KOMEDi KJSMI . en....., ıçın hır teY'-dU§Ull- y e so en, so erın en . Muharrir. · kul .. b.. · 

nez, bir §eY almal< aklına gelmez. ziyade etvar ve harekitile bizi en- emrediyordu. Vasmus da; İranlıla- tır. .. ı . ımıze . u un mesaı ve taraftan da bu iş için istihzaratta bu 
~ı-- L_ k ı . . b.lh '--'·- ";~-e d,;,.;;....,ekt - kt b. n harbe sürüklemek için cihaddan Anadolu yakası atlı spor kulubu, gayesı etrafında ızahat veren ku - lunmaktadır. -.... ~-a.an ıçın, ı__•s.sa IUIU.U.l ~~ ~-A.&.O. en, uzme en ı- ' . . 

lar için aarfetm • d- - - ze zahmet ve ezi et vermekte . halifeden bahsediyordu. Bu noktayı 937 Şubatında, emekli bınbaşı Şev- " 

Bu &"ece "at 2().JO 
D•lga 

""---· eyı U§Wlur. Y n, ış- . ket Erentok arkadaşlarının teşeb- · 
........_.. adam; kendini zengin sa- kence etmekten zevk alır Bu suretle kısaca hatırlattıktan sonar yire In- .. .. . .. . 

Yar: hakikaten de öyledir: Ruh, kalb muhabbetimizi artırdığı kendini da- giliz gazetesinde Vasmus'a dair bus~ sayesı~d~ kuJ_ubleşen hır ga~ 
zer..n~ ·ı c·· h · d dird . • · d ·· w· f kr el k 1• V yenın ifadesıdır. Turklerın en eski . ,.....ı. omert adam hodbin değil- a zıya e sev ıgı zannın a bu - gor en ı aya g me azım : as- . . .. 
<fir ı · t afın kal balık hır sporu olan ve spor şubelerı ıçın-. unur. mus evın e r ı saran a a-

· -· . . de gerek komple oluşu ve gerekse 
-~-ev~~ şeyleri, hiç bekleme- • H~çın a~ın bu şaşırtıcı, vah- rasından dışarıya fır_lamışt":. Bır :- beden ve kafa terbiyesini birleşik 

d_ıgunız hır zamanda terbiye etme- şı bıraz ası ve serkeş halleri, - ne imde hır tel kalınlıgında sıyah bır ekilde m.inalaştıran binicilik mem 
sını bilir ve bizi memnun bırakır. yalan söyliyeyirn - ekseri kadınların d~ ip -~ardı. Bu ipi ~erkesin göre- ~ekctim.i:.ıde en az liıka gös;erilen 
Arayıp da bulamadığımız küçük hoşuna gıder. bilecegı hır yere bagladıktan son- sporlardandır. Bunun böyle oluşun-

potra kutusunu mutlaka bulur, ge- - Ben, onu bu huydan vaz geçi- ra: da başlıca sebeb de bu spor için el-
tırır. Sonra bu şeyi size öyle neza- receğim. Göreceksiniz, bu kaba mu- İşte bu, demiş, telsiz telefon- zen olan vasıtanın, yani atın hem te 
k~tle verişi vardır ki .. Bu, ya bir amelelerinden acı sözlerinden eser dur. Ben şimdi halife ile konuş,,ca- darikini hem de bakımının masraflı 
çı_çek tcmedi arasında snltlı, veya kalmıyacak ona şefakat ve müliı - ğırn. Burada bana iyi muamele e- oluşudur. 

Komedi 3 perde 
Yazan : Ekrem Reşit 

••• 
ÇOCUK TİYATROSU 

Cumartesi, Çarşamba 14 d 

MAVİ BONCUK 

Yazan: Mümtaz Zeki Tai 

Müzik: F Ege 
••• 

Ertuğru 

Sadi T hır bonbon kutusu içinde gizlidir. yemeü öğretecek... dilmediğini söyliyerek şikayet e- Halbuki; atlı spor teşekkülleri fer 
Demeti koklar, kutuyu açarken, bu Derler. Beyhude ümit ... Hakika- deceğiın. di şekilde büyük masraflara ihti -
çok arzu ettiğimiz şeyi görünce ço- ten biz kadınlar, ·hırçın adam• a Kalabalık arasındaki galeyan art-================'"===========================! 

<'ilk gibi sevinmekten kendinizi a- karşı hassaten müliiyim, son dere . tıkça artıyordu. Vasmus'un hala o- o·. L o M G A z 1 ! 
TiYATRO 

• 
lamazsınız. Sizi sevinir görünce o ce müşvik görünür ve teveccüh bes- rada bulunmasına tahınmül ede -
da sevinir. !eriz. O, samimiyetimize, mubah _ miyenler çoktu. Vsmus'un fa,.; dili-

Cömert adam; şuna ve buna, şu betimize karşı ne kadar asi ve şer- ni hem de iyi bildiğine şüphe edil
ya bu sebeble kin ele beslemez . keş görünürse biz de onu o kadar memeli. İranda dolaştığı yerlerde de 

u veya bu bahane ile kimseye gü- ziyade samimiyet ve muhabbetle sa halkın muhtelif lehçelerini öğren-
' r.ez. Bir haksızlığa, bir yolsuz - ranz. Hırçın adam kah garib ve an- mişti. Siyah ipi bağlıyarak telsiz 
1 ,a maruz kalsa da pek çabuk af- !aşılmaz bir mahluktur; Kiıh sevim- telefona benzettiği alete mükemme• 
f ~er. Çabuk aCfetüği kadar da ça- li ve nazik, kah hayal ve hevesine farsça olarak ·halife• ye karşı bir 
l >< unutur. Dostlarına hizmet et- tabi, hazan haşin, hissiz, duygusuz, şeyler söyliyen Vasmus kendisinin 

i yardım ve muavenette bulun- merhametsizdir. gördüğü fena muameleden şikayet 
sever. Çok defalar düşman - Hiç beklemediğimiz bir zamanda ediyordu. Asıl şayanı dikkat olan bu 
, da yardım ettiği, muavenet- sevimli olur, son derece nezaketle değil: Mahut telefonda •haliCe• niıı 

ı.ı.:nduğu vakidir. muamele eder. Bir dakika sonra de- de, sesi, verdiği cevab duyuluyor -
~cmert adam; Iitraten cömerttir. ğişir, çehresini asar, ne düşündüğü- du! .. , Hem de oraya birikmiş olan 

•en, kalben zengindir. Bu öyle nü, bu ani tahavvülün sebebini bir halkın anlıyabileceği yerli bir Jch-
l ' zengilktir ki üzerinde dünyanın türlü anlıyamayu. çe ile .. ·halife• farsça olarak Vas-
butün kr" ı · · t · · kt ız erının esırı yo ur, o - Hırçın adam; ne kadar çok sever- mus'ua telsiz ile verdiği cevabta 

(5 inci sahifemizden devam) 
de bulunanlar arasında bir panik 
oldu. Pençerelerin arasından, ka
pı aralıklarından sızan gaz korido
ru kaplıyordu. 
Soğukkanlılığımı. kaybetmedim, 

şu emri verdim: 
- Centilmenler! Teliiş gösterme

den dışarı çıkınız .. 

Fakat kim dinler. Biribirlerini 
iterek, çiğneyerek bahçeye hücum 
ettiler. Bu kargaşalıkta bir çokları
nın ayağı ezildi, kolu kırıldı, kafası 
yarıldı. 

l.maz d .. 1 di d ··· se o erece -terbiye• ye müsteittir. şoy e yor u: cEğer bidayette beni dinlemiş ol-
Aziz okuyucularım, temenni ede- Huysuzluklarından kolaylıkla vaz- - Sen müsterih ol. .. San:ı karşı saydılar şimdiki gibi, madeni bir 

rim ki talih, karşınıza haki.ki bir geçilebilir. Fakat bu muhakkaktır. herhangi fena bir muamelede bu- oda yaparlardı. Buna meydan ver
<' mert adam çıkarsın. Öyle bir cö- Onu tarnamile s<i.kinleştirildiğimizi, lunacak olanı en ağır ceza ile cı~ mezlerdi. 
' .ert _bir adam ki bütün mükafatı- zararsız bir hale getirdiğimizi zan _ zalandıracağını!... c2 numaralı (Gaz odası) beton

-"; ~ettarane bir teşekkülde de- nettiğimiz sırada o, tıpkı bir yanar- Bu cevab oradakiler • üzerinde dan yapılmıştır. Dört pen;eresi 
gı gözlerinizin memnunane bakış- dağ gibii birdenbire şiddetle parlar. Vasmus'un istediği ve beklediği le~ vardır. Camları çok kalındır. Se
larında, dudaklarınızın gülüşlerin- "Hırçın adam,, ne de yapılsa "sa _ siri yapmış, halk böyle kendileri yirciler, hlç bir tehlikeye maruz 

~ar:sın:··· .•. kin adam• ~laınaz. İdare alhnda tu- pek kolaylıkla anladıklan bir su- kalmadan idam hükmünün tatbi.kıni 
;J ndıgmnı:, sevdıgım erkekler tulamaz. Hükmedilemez. Daima hır rette ·halife• nin •telsiz• ile cevab görebilirler. 

Goz ode.sında oır 
manKOnı 

Salı (Bakırköy) Miltiyadide 

SEVDA MACUNU 
Çarşamba (Üsküdar) ve 28 

tesi (Kadıköy Süreyya) da 

. mu idam ettim. Yalnız birisi kadın süvare 
«li: Margaret Şarkey .. Çocuk kaçı- AKTÖR KİN <Jt • 

rlınlar çetesinin ele başısı. Kocasını 
öldürdüğü için idama mahkfım oı. Yeni neşriyat , 

muştu. Son dakikaya kadar ceza- V A R L 1 IC 1
-

sırun küreğe tahvil olunacağını 15 Mart 1938 tarihli lllJ üne 

ümit ediyordu. Odaya girerken ba- yısı ahid Sırn, Yaşar Nabf, Tı 

yıldı. Ve baywı baygın öldü. Akkaş, Münir Hayri Ereğli M 
cYirminci, yani son idam ettiğim mer Necip /.rda Av 11 Caıldar 

adam, müthiş bir gangsterdir: Peter İh R ' C . . 
cep san, eşat emıl, Baki 

Şekel... Hüviyet kilğltlarını soran b 0 _ D ğlı' akal hi 
bir polis memurunu öldürmüştü. a guz a nın m e, 
Kanun harici tehlikeli bir serseri ve şiirleriy!P çıkını': ~-
ıdi, ••• 

cŞeke], cesurane öldü. OdaY.a gi- ROMEO - JUL YET 
derken koridorda gördüğü gazete- W. Shakespeare'in bu §Blı 
cilere: dilimize Ertuğrul hgin tarafı 

- Allahaısmarladık!... gayet açık bir ifade ile ter• 
Dedi. (Gaz odası) na girdi, san- edilmiştir ve İnkıliip kitabe· 

dalyeyc oturdu. Ölünceye kadar 25 kuruşluk tercümeler seri: 
1 soğu.kkanlılığını, gülüşünü kaybet- çıkmıştır. Aşk senbolü olan bu 
rnedı .. • 
==============iri tavsiye ederiz. Fiati 25 lruru 

- 4 - çın, dalına şerkeştir. vermesi karşısında geri geri gide- cOrduda kullanılan gazdan vaz- cBu paraları, zevk kadınlariyle U54 Kurr 

Hırçın erkekler Her halde günün birinde kendisi- rek dağılınıya başlamıştır.. geçtik. Başka bir formül bulduk. sarfederken sarhoş olmuş, boş ~o-- (4 üncü sahifeden devam) Muharrem Mart 
Berlin - Roma ' n~1 Hıcti 

Hırçın adam; zannolunduğu ka- ni bize bağlıyan rabıtayı ne kadar Vasrnus kendi aleyhindeki cerya- Bunu tecrübe için (Gaz odası) na ğazlık etmi~. . Bu kızlardan hırı, ğinde Roma'nın vaziyeti ne olacak?. 18 1 8 
: fena değildir, diyorsunuz. Pe- sağlam olsa, da yine kıracaktır. nın bir gün daha ciddi bir şekle gi- bir domuz kapattık. İyi bir netice vak'ayı polise haber vermiş. İki taraftan hangisi daha müessir ll:-f Y_ıl_l-93-~-A-,-3,'."'-G~ii-nS-O-,-K.,.' d-s-ım-l 

kı ... Fakat,, iyi tabiatlı da değil - Hırçın adam; sevdiği ve tarafın- receğini anladığından mıdır, ne<iir?. vermedi. Nihayet 35 inci tecrübede cTabii yakalandı. Mahkemeye rolü oynıycak? ... Bu hesapta Al -
21 Mart ı Pazarteal 

d.r. Titiz, kıskanç ve daima mü - dan sevildiği kadını er geç bırakır, Çok geçmeden artık İran'da göze muvaffak olduk. Şimdi kullandığı- verildi. İdama mahkum oldu. Ken- manya mı !talya'dan, yoks:ı İta! -ııı--·----------
tehevvirdir.. yeis ve eleme düşürür. Fa.kat, dai- görünmez olmuştur. mız gaza da (35 inci formül) ismi- disini sandalyeye bağlarken yalva- ya mı Almanya'dan ziyade karlı? ... 

Erkeklerin kalbinde şiddetli duy- ma kendisini .'."aştıran acı bir ha - Fakat bu telsiz telefon veya tel - ni verdik. rıyordu: Yarınki •Son Telgraf ın bu ~iıtu -
Nevruz toprak bayramı 

VakiUar V••atl Ezaa 
gular, derın hisler uyandırmaktan tıra ve tahassur bırakır... graf hikiıyesile Alman casusunun <Artık mahkQ.mlan odada ser- - Merhamet, merhamet! Dıyoc- nunda Avrupa matbuatından buna 
pı>k buyük bir zevk alırız. Ve hır- O, bizim dalına : •çok fena bir etrafındakileri inandırdığı yetmi _ best te bırakmıyoruz. Bir sandalye- du. Fare gibi ölmek istemem.. dair çıkan uetice bildirilmiş ola _ 
çın erkek bize, bu hissiyah, bu adam değildi amma ... • diye haya- yormuş gibi bir de •halile• den ce- ye oturtuyoruz. Gözlerini de bağlı- cNedamette çok geç kalıruştı. caktır. lll-------!...:.._;::;.._d...;._

1 
••· 0 

duyguyu ızyandırdığımııı zannını !ini kalbiınizde sakladığımız ttkek- vab alması nasıl oldu? ... Bu merak yoruz. ==:......:===:....:=====. 
•ecir. Hu:~ın erkek; karısına, sev _ lerdendir. Onlara karşı - nedense - edilec~k bir şeydi. Anlaşılıyor ki • (35 inci formül) ile ilk idam Kapıyı kapayıp musluğu açınca ~ Göz Hekimi 1 
iilisi..'lc karşı koymayı •kafa tut _ daima musamaha gösterir, merha Vasmus çok marifetli bir adamdı. olunan kimdir biliyor musunuz? gazlar odaya yayılmaya başladı. •• •• 
mağı. çok iyi bilir. Bilhassa haksız metli davranırız; kusurlannı, ka- Karnından lakırdı ederek orada:.ue cDoınal Roz adlı, 18 yaşlarında cBiz pe_nçereden bakıyorduk. Dr. Şukru Ertan 
'e kiil.ıahatli okluğu zamanlarda ... bahatlerini daima affederiz. Bu d"; ri bu suretle inandırmış olması ha- bir delikanlı .. Küçük bir çaycı dük- Mahkı1m agzını açmak, nefes al- Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
l':: ndi ı.c mc•gul olmamızdan, ken- 'mlrı hemen ekseriyetle biraz ana tıra geliyor. kiını işleten ihtiyar bir kadını (İn- mak istemiyordu. Bir an sonra aç- (Dr. Osm~n Şerafettin apart· 

:~·-c che'.:'miyet "..crmcmizd~n, ~okl•f'fkatile sevmemlıdm ileri gelse Yarın da Fransız casuslarından giliz anahtarı) ile vuraral: öldür- tı. Ve öldü.. anı) No 5. Telefon. 22j5; 

Güneı 

Ô~lıt 
wa.J.i 

laıaak 

6 01 

12 22 
15 47 

18 21 
19 51 

4 24 
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~ A L U M A T No. 24 Yazan r Rahmi Yağız 
;,..;,...;;...;....;;;,..,-......-.-..~ 

VE S 1 K A V E~K~o-m0_o_d_o_r _R_a_m_iz-.-S-e-v-kı-·v-a_t_k_u_m_a_nd_a_n_ı _Ş_ü~k-rü-:TercUm• ve iktibas hakkı 
RESiM VEREN: Pala, Donanma başkitibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. 
--""""'--------·------·'---------------------------~-------

Düşman ateşinin c.ehennem 
yağmurunu andıran sağnak

ları karşısında: 
baş vuran Esad paşaKarar gô.lıı umumiye 

başkumandan şu cevabı vermişli: 
- Geliyorum ! 

\ 

. . 

r;enle;de .. -Fuar 
Tenzilatı 
Buaene halk ticaret bl• 

ıetlerl için yeni bir 
kayıd kondu 

Hersene gibi bu yıl da 20 ağus
tosda açılacak olan beynelmilel İz
mir Fuarı münasebetile devlet de -

31 

7 - S O W T t! L G W - .- - 21 MaPl t,'.t 9 

Güneş G. Sarayı 7 -O yendi. 
Güneş bu galibigetile geçenki kazanışının bir 
tesadüf olmadığını bir kere daha ispat etmiş oldu 

Hendbol maçında Kuleli 14 -1 kazandı 

• 

• • 

Kazalarda da 
Polis 
Bulunacak 

, 
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~------------------------· Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla d@ldurmayınız 1 Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılır. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlii 
unların vitamini bol,gıdası ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk dok

• ırl~rı buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak 
hirmciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda an
cak HASAN ÖZLÜ UNLARIDIR. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday,!rmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, ~adem 

Çavdar özü un la rın ı çocuklarınıza 
yedir i niz . 

Hayvanata mahsus Hasan 
ke pekli unları 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilab yaptı 

Bu yeni ve 

sihrtıımlz 

renkleri 

tecrübe edini z 

On kadında dokuzu tenleri • 
ne uymıyan bir renkte pudra 
kullanırlar ve yüzleri sun'i 
makyaj görmüş• bir şe -

kil aldıkları gibi yaşlarından 

fazla ihtiyarlamış görünürler. 
Yeni icat edilen şayanı hayret 
cChromoscope• makinesi, pud
ra renklerinde bir inkilab yap
tığı gibi sihirli bir göz, mevcu
diyetinden bile şüphe edeceği
niz nisbette pudra renkleri ara
sındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu, Tokalon müessesesi ~im

yagerlerine bir çok tabii rekn
leri esaslı bir tarzda meczet

mek imkanını vermiştir. Artık 

yüzünüzde plakalar halinde ya-

Artık; sizi yaşınızdan fazln 
ihtiyarlamış gösteren ve yü
zünüzde . cPlaklar• halinde 
yapışan adi pudraları bıra-

1 

kınız 1le bir güzellik müta-ı 
hassısının . dediklerini . oku
yunuz. 

pışan adi pudralara nihayet v~- 1 

riniz ve bugünden Tok•lon pu 
rasının sihiramiz renklerini 
tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tara
fına da başka renk bir pudra 
sürünüz ve cildinize hangisi 
daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak ca
zip, sehhar ve adeta tabii bir 
güzellik temin ediniz. 

ııı:s111 ... .-. ...... lm!! ...... -.ıs-.ııaz:a::11111E11 

ı Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığıııız Tokalan kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır Onları bayiinize iade ettiğinizde 

beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 

rnükfilatları bulunan Tokalan müsabakasına iştirak 

hakkını veren bir bilet takdim edecektir, 

1 Birt ek tüp sızın bu 
neticeyi almanıza 

kafi gelir 

Bugün ilk iş 0larak 

RADYOLiN 
I 

alınız ve hitinciye kadar günde 
üçd efa kullanın ız. Bu müddetin 
sonunda dişlerinizin evvel.kin -
den çok daha parlak, ~ok 

daha beyaz ve çok daha temiz 
olduğunu göreceksiniz. 

U(ADYOLİN 
ile muhakkak sabah ve akşam 
ve her yemekten sonra dişleri . 
nizi fırçalayınız. 

•• ~ -: ... : •• t • ·ı · ..• _ -Jil:t\ 

En 
En 

Korkunç Düşman 
Mükeınmel Silah 

Soğ.ık alğınlığı tehlikesine karşı kendinizi GRİPİN 

kaşelerile koruyunuz 
SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş, bel GRİPİN üşütmeden mütP.vellit 

kulak ağrılarına sebeb olur. GRİPİ..'11 hastalıklara rniini olur. 
bütün ağriları dindirir. SOGUK SOGUK ALGINLIGI: Kırıklık, 

. . neşesizlik tevlit eder. 
ALGINLIGI: Nezle Grıp ve bır çok G R 1· p ı· N . Kırık! • · · . ıgı geçırır. 

tehlikeli hastalıklar doğ>.:rnr neşenizi iade eder. 

İcab· nd ") günde ü ç kaşe alı na bilir. 
.;;_ t.- '• ' • • 

Siz de bu kremden şaşmayınız ! 
BALSAMİN KREMLERİ 

Yulaf, piıinç ilah ... Hasan ölzü unlarının elekten geçen kepekle 
"'karı•ık tozları beşer kiloluk paketler içinde yirmi beş kuruşa satıl
mağ; başlanmıştır. Südü az hastalıklı veya zayıf olan at, klsrak, inek, -------------- 1En11 ES~iP. iLAC' 

Sıhhat bakanlığırun resmi ruh
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se
nedir daima üstün ve eşsiz kal· 

koyun veya tavuk, hindi, kaz gibi kümes hayvanatına kalorisi ve gı- Mafia Müdürlüğünderıı : 
dası çok olan bu unlardan yediriniz, Sütleri bol, yavruları sıhhatli, 28/3/938 Paz.lrtesi günü saat 15 de İstan~ulda Nafia Müdürlüğünde 
canlı olurlar ve kemik kalmış hayvanları şişmanlatır. 

l.mmııılı~----g•ııİıııllııİı••••••••••••••• (1195,71) lira keşif bedelli Pertevniyal LİSffSİ pavyonu ikmali inşaatı 
---===------------ıı-----------, açık eksiltmeye konulmuştur. . n. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Ge~el: hususi ve fenni şart-
nameleri, proje, keşif huJasasile huna müteferri diğer evrak dairesinde 

----·--------------l - . -.-b---' görülecektir 
I _ Şcmsipaşa işleme evi ve apartmanının pencere erının oyan - · · 

r :ıı.;ı ortnaf'le ve keşfi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye kon- Muvakkat 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

lstanbul 

teminat (90) liradır. 

mu tu-. İ.;tekiilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida-
re K ·f bedel" 1'718 lira 78 kuruş ve muvakkat teminatı 12.89 li- . . • . . . 

- ~· 1 re,erınden almış oldugu vesikalara ıstınaden Istanbul Nafia Müdürlü-

radı~İı __ Pazarlık 22/III/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de ğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve T~caret 
Kıbataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı- 0'1R'1 vesikalarile gelmeleri. (1332) 

lacaktır ll:!lll'm!Il!IE:ııı:llDI~ 

lV :_Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alı- 1 Türk Hava Kurumu 
nubHir. 

v _ ısteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- 1 B U" y o K p ı y A N G o 
ırne paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona g~~;~:rı ı-
ı olunur. su 

Altıncı keşide 11- Nisan -938 dedir. 
Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
.. , tanl)ul·'=· · Belediyesi ··, ··iı ·a.ntari 
.. : ... ,·::. ~~:.:~ .. ~ ~: ~ - ... :.. :; . . ... :ı·.,· ., ',. • ~ 

liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000 

Uykusuz1ul<, nsa'.:>i öil· ı 
·~'rül<ier, O!l3b1 zayı~
;!-', b3ş ve yarımı baş,. 
'~r:sı, b11ş dönmesl, 
~"'.lfiJH;lak, çarpı:ı!ı ve ' 
s:11lrden ileri gelen b!J· 
t!.111 l'ahalsızlıkları iyi 

1 

mıştır, K 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü o-

·- ...... 

~~ 
Jarak vücude getirilmiş yegane 
sıhhi kremlerdir. 

~--- ./ KREM BALSAMIN 
l Şöhretini söz ve şarlatanlık-

, . • f, la değil sıhhi evsafını Londra 
-- - ' - .._,,. 'Paris, Berlin, New York güzel· 

.ffi';~~~;:;!iiİlİjlik enstitülerinden yüzlerce 
krem arasında birincilik mü -
kafatını kazahmış olmakla is -
bat etmiştir. ' 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
~~~~~~yapilmış gündüz ve gece şekil-

leri vardır . 
KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 
• ' . .. '" •, .. •' . . 1 ·1~~ . 

RtJk 
LCIN-

Yollama 

937 smesi bır.a vergisile buna munzam buhran vergisinin İstanbul 
v~ mülhakatında Temmuz, Birinciteşrin, Birincikanun ve Mart ayları 

sonları olmak uzerc dört taksitte ve arsa ve arazi vergilerinin de İs -

tanhul ve mi\lhakatında Temmuz ve Birincikanun aylarında olmak üze

re iki taksitte ve tanzifat vergisi ve tenvirat resminin de bina ve buhran 

vr rgisinin birınci ve üçüncü taksit zamanları olan Temmuz ve Birinci

k' mın ayları sonu olarak iki taksitte alınması Umumi Meclisce karara 
15.000, 10.000 Liralık ikrami• Müdürlüğü emrinde mevcut o -
-- lup köhneye ayrılan 49 gemici 

İstanbul Levazını 

bafınnmı~tır. İlan olunur. ·B· ·1506• yeler vardır. muşambası ile, 9 mavuna küre-
- ği, 4 telefon vesair yedi kalem 

PROf ilAKSi N Biletler inizi ayın Yfl?dinc i gününe eşya 22 Mart 938 Salı günü saat 

I
"' kadar bayilerinizden almanız kendi 14,30 da Tophanede İstanbul le-

•=--Bels0ğukluğu ve Frengiden k :;>rur.·--121 menfaatınız iktizasıdır. vazını amirliği satınaıma komis-

!Deniz Levazım satınel
ma Komisyonu lı6nler 

M. M. V. Deniz merkez Satın al-
ma Komisyonundan: 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman hekim 

Dahili ye mütehassısı 

• _ Tahmin edilen bedeli Pazardan başka günlerde öğleden 
j00 lira olan 5000 ton mazo- sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan

tı.. .ı kapalı zarfla münakasası 5 bulda Divanyolunda (104) numaralı 
Mayıs 938 tarihine müsadü per- hususi kabinesinde hastalarını ka -
~cmbe günü saat 11 de vekalet bul eder. Salı, cumartesi günleri 
binasında müteşekkil komisyo- sabah •9.5 - 12• saatleri hakiki !ı -
numuzda icra edilecektir karaya mahsustur. Muayenehane ve 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile eve telefon : 22398 - 21044. 
şartnamesini almak isteyenle """======,,...,.=--==,,....._ 
rin her gün komisyonumuza lerini havi zarflarını kanuna 

rnüracaatleri ve münakasaya uygun şekilde kapatılmış olarak 
girmek isteyenlerin de 14380 li- en geç münakasa saatinden bir 

talık teminat mektubu ile tek- saat evveline kadar komisyonu
lif ınektupları ve kanuni belge- muza vermeleri (1526) 

••-...ııllıiııııııiııiiıııiııiiı.ı.------·•--ı--• RUTUBETLİ yonunda pazarlıkla satılacaktır. 

1 
Harici Askeri Kıtaatıı Dokb:r - Operatör Hepsinin tahmin bedeli 45 lira 

ilanları Orhan Mahı'r Tor('.,8 HAVALARDA ilk teminatı yedi liradır. EŞya • 
ı.; j lar Salıpazannda Yollama an -

1000 adet kazma, 500 adet kü- GR P ve NEZLE' ye !ııtrfl barında görülebilir. İsteklilerin Kulak, Boğaz, Burun hastalık-
rek sapı, 50 küskü, 50 çelik ka - ları mütehassısı IU 1 il" ~ belli saatte komisyona gelmele • 
ma, 10 meşin tel eldiveni ve 10 en z um '-' ..:ı"J ır. 1 · (459/14?3) 

BE5İRKEMAU 
~MUTC~VA 
E-Cii!AN E.~f 

tel makası pazarlıkla satın alı - Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 1-------------1 erı. - MUSTAHZARAT IN DAN~ 
nacaktır. Nümunelerini görmek Geyik Apartımanı No : 1 
üzere taliplerin hergün Kırkla- Her gün 15 - 19 kadar 

Diş Doktoru 
Madam 

, *** P E K·TO R İ ,..tft-\.)Llf>" Yedek Subay okulu için 13 
relinde Satınalma komisyonuna ___ D_AN_ S_ P_R_O_F_E_S_Ö_R_Ü ___ ı 

müracaatları. ·763· ·1498· ~ınar·ıe Sve~berger Paris Sendikat Nlısyonal dans 
DOKTOR cemiyetinden birincilik kazanan 

Ali Rıza Sağlar dans profesörü Kemal Sami Bayer 

i Ç H A S T L I K L A R I her gün sabah saat 10 dan akşam 

ton yataklık pamuk 22 Mart 938 Zührevi ve cild hastalıkları 
Salı günü saat 15 de Tophanede .. 

levazım amirliği satılalma ko - Dr. Hayri O mer 
misyornında pazarlıkla satın :.ı - ö· . _ . 

M ü T E H A S S I S I dokuza kadar dershanesi talebcleri-

Hergün Beşik taşta tramvay cad- ne açıktır· . 
desindeki muayenehanesinde saat Adres: Beyoğlu istiklal caddesi 69 
15 den sonra hastalarını kabul e • numara Kemal Sami Bayere mü -
der. racaat etsinler. 

Hastalarını çarşamba ve per _ . . gleden sonra Beyoglu Agacamı 
b d d ) h .. t n lınacaktır. Tahinın bedelı 4290 karşrnında No 133 Telefon· 43595 

şen e en ma a er gun saa " . . . . . · . 
d 18 kad B -1 d 1 k lira ılk temınatı 321 !ıra 75 ku- ============.sJ 
aa e · ar, eyog un a stı · .. . Sahip ve neşriyatı idare ed~ıı 

l ·ı dd · d 108 1 ı uştur. Şartname ve numunesı a ca esın e rı.uma' u , LU.h - • 

semburg apartımanını" 7 numaralı Komisyonda görülebilir .. Istek
dairesindeki hususi kabinesinde lilerin belli saatte komisyona 

Baş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE. .. 

kabul edeceğini arzeyli!1". .. gelmeleri ( 460/1443} Basildığı yer : Ebüzziya Matbo,_;ı 

ı 


