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SA6LIK KUPONU 

Bu kuponun beşini topltyan o
kuyuculanmız Son Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ı.ıe tedavi 

Sayı : 338 En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi Tele fo n No. 20827 edilirler. lst. Nurosmaniye Caddesi. .._ __________ _ 

Hitler • Şuşnig mülökatı hakkında ifşaat 
~~------------------~~~---------------------------------------~------------------------------------------~--------------~-------

Bu mülikat, lngiltere - ltalya uzlasmasından önce Avus-
turya meselesinin ·Almanya lehine halledilerek Berlin

Roma mihverinin kuvvetlendirilmesi için 
Duçenin arzusile tertib edilmiş! .. 

ŞlYŞfilÜ<gt c§l~ümk.aır d~Vlr©llfilDV©lr 
• • • • • 

Alman tekliflerinin kabulü 
Avıısturyanın, bu devlea 
tin kucağına atılmasını 

intac edecek 
Şuşnig, çok nazik bir 

tavassutunu istemeğe 
vaziyete düştü, Musolininin 
mecbur kalacağı anlaşılıyor 

A manya, büyük hareketlere ha
zırlanmak üzere Orta Avrupadaki ~~·~~ 
v z·yet·ni sağlamlaştarmak istiyor 

Londrn 15 (Son Tclgi-uf} -- Alman
yadaki son tebeddüllerin butün gaye. 
si, Almanyamn askeri, siyasi, iktısadi 
ve diplomasi sahalarda birliğini mü
dafaa ve harb kabiliyetini artırmak 
olduğu ve devleti emniyetle büyük 
hareketlerde bulunacak vaziyete ge
tiı ın C'k ol ·u ~,u ve bu inkılfıbda da 
Hitlcr'in uf.ıktefck vakayi müstesna, 
muvaffak olmuş sayılabileceği artık 
kut'i olnrnk rınlaşılm1~tır. Ancak her
~eyc rcıgmcn memleket bir sar:;ıntı 

geçirmiş. umumi cfkurda azçok bir 
heyecan uyanmıştır. 

S. M. Karo! 

Roman yada 
Dahili vaziyet 
Ne şekil alacak ? 
Yeni intihabın gayet 
bitaraf olması ve mil
letin hakiki reyinin te-

Du iııkılfıbdan mütevellid bazı tali 
derecedeki hoşnudsuzluğu örtbas et -
mek için HitlC'r Alman halkına yeni 
bır sürpriz ve muvaffakiyet hazırla· 
mak arzusundadır. Fakat Almanya -
nın beynelmilel vaziyetini tahkim et
mesi ve büyük hareketlerde cenub -

(Devamı ikinci sahifede) 
sugünıerda mühim :.:::":::ilyetıere ~ne olan VI• 1 celli etmesi isteniyor 

yananın meşhur şatolarından biri , Y .. zuı 2 inci sag/amıscı~1 
---~ 

ltalya - lngiltere 
Arasındaki 

Müzakereler
1 

Eu yüzden ingiliz kabine
sinde değişiklik olacağı 

muhakkak gibi 
Franko, baharda yapacağı büyük taarruz 

için bütün sivil hall(ı seferber etti 

Londra, 15 (Son Telgraf) - İtalya memiştir. Buna Eden'le Çemberlayn 
ile İngiltere arasındaki müzakereler l arasındaki fikir ihtilafının sebebiyet 
eski hararetini kaybetmiştir. Maaha- verdiği hala kuvvetle söylenmekte • 
za ~~~ek Çcmberlayn ~er~k .. Mu~.o~~i dir. Sivil ve askeri tayfareciliğin bir- ı 
bu _ıı ı devlet arası.nda.~ı .. bu~~n p~r~z- birinden ayrılarak iki ayrı nezaret 
lcrı halle azmctmış gorundüklerı cı - kurulması vesilesile kabinede bir te-
hctle, herşeye rağmen bu iki devlet • , . 

Pek Yakında: 

Onun 
GOlgesi)-

ŞUAD DERV1Ş 

Tafsilat bekleyiniz 

••• 
Perşembeye 

Büyük Harbde 
Türk Donanması 

Neler yaptı ? 
Yazan: _R_a_h_m_ı ___ Y_e_A.ı_z 

8 d k" · k 1 d 1 beddül olacağı, Çemberlayn ın kendı-
rasıkn a 1 muza ere ere evam 0 u- sine taraftar olan müfrit muhafaza • •Hamidiye Ak \ 'e Kızıldenizde» adlı tefrikamız bitiyor. 

nnca tır. . Bunun yerine · ub ' · n·· ""k 11 bd T .. k d · . · . · karlarla teşriki mesai ederek Eden ve ı gene aynı m arrırın • uyu ar e ur o-

:Acaba ·kabil 
Olacak mı? 

Ruzvelt, yeni bir silahsızlanma 
konferansı toplamak istiyor 

Fakat bizzat Amerik8· 
lılar bile buna muh81if.~ 

Ruzveıt kızlle ber~ber bir gezinti esnasında 

Vaşington JO (Son Telgraf) - sındaki silahlanma ysrı,.mm ileride 

Cumhurreisi Ruzvelt devletler ara -l (Devumı ikiııd sahifroc \ 
-

Çi DE: 
Japonya, Kantonu zaptetmek için 

elli gemi ile asker gönderdi 

Italyn ıle lngıltere arasında µmu- J. . ft~ • 1 .. . 'h al nanınası neler yaptı?» adlı "Ok enteresan ve c:imdiye kadar hiç • b" ı 1 . . d İ ,. ara arı o an gene zumrcyı ı m . . . ~ '!j 

rnı ır an aşma oması ıçın e s~n- • ··~ y·~ .. '. • • • neşredılmemış vesıkaları if«a eden bir tetkik eserini tefrika etme- d 
e.u.." ı kt d H tt b gun ~ _ınoekl h•rekatı ıa~re eden Japon Kuman anı ~a meselesinin halli lazım gel~ .. t U\:"f ' s~~ .en?'1.e e ır. a_ a u. ğe ba§lıyacağız. ~ - ... 

ıdi. Fakat gerek gönüllüler, ger~k,-.), .' ba9 İngılız gazetelerı bu cıhe- Ve .• yine pek yakında SON TELGRAF okuyucularına bari- Tokyo 15 (Son Telgraf) - • Geçen,. \ Birliği .~ara.~ından Çine yapılan yar-
•:;ıiz. meseleleri hakkında Jıeniız ,nj- ~ ortaya atmak~dı:lar.. kulide yazılar ve eserler verecektir. temmuzda başlıyan Çin han'katı kalı dtm mumkun olduju kadar azalt&14ı. 
ı~f~~~~~ti~~~~- ~ ~- .. ~"aW~~·~*---------------------,~~~~~~~ı~~·-~I (~~~M' """ . ____________ ......... ~ ........................................................... _ 
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Sabah ve Akşam Tevkifhaneden kaçan ı Ç 1 N D E: 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? Katil şi~d_e!1.~ ar~ndıydo~'l (Birinci sahifeden devam) lcrinin tamamile perişan olmasile ne-

Acaba kabil 
Olacak mı? 

- ..... -mttmlltt-ffıtttmmnııttntmltmfttıltUDlllllllllllllllllUlllU_U_uı1111111mnın111111ıınm11111P Zabıta iZi uzerın e ır ğı ve bugünkü harekata daha esaslı ticelen~iştir. . 

C h 1 t: bakımından dikkatle okunınag·a la • Ü k""d t k"fh . d kaçtıgı· ve seri bir şekil verildiği takdirde Şimdı daha garbda Pckın - Hanko (Birinci sahifeden devam) um ur ye· s·u ar ev ı anesın en - . . r .. 
- • yıktır. nı azdı· mız 'Üsküdarlı ihtiyar On - mesele bitmiş olacaktır. demıryolu. boyunun ışga ı ıçı~ y~pı- feci akıbetıer tevlid eylemesi muhak· 

Avrupada •on dört gUnUn * .. ~ k ~1. f k B İh hfıl~ Bu maksadla Harbiye Nezareti şiın- lan harekat da lehte olarak ınkışaf kak oldug·u cihetle bütün dünyayı ka· 
1 nıgın atı ı a a asmaz san a . k ed" 

•ifa Si hAdlaeler Ta n k Janamamıştır Zabıta tarafır.dan di cenubi Çine , .e bunun merkezı 1eyleme t ır. . na boyayacak böyle bir vaziyete im. 
Küçük İtilftfla Balkan Antantı er- -- r:zı~ gelen bütü~ tertibat alınmış _ Kantona ve diğer mühim limanı A · . Şimdiye kndar şimal?en beş yuz kan bırakmamak için şimdiden dev • 

kanından olan Roman!.ada G?ga kn. Alman fa ne tarafa tır. Katilin hiç bir tarafa kaçm:ısma moy'a ~~cum et.mck ~e b .. uraları .el~.e kılometro c:nuba sauan ~aponlar lctler arasında umumi bir a_nıaşma 
binesini iktidar mevkime getıren ha- gidecek? imkan kalmamı tır. İhsanın tanıdıkJetmck açm Ma,·ınehrm aguna ellı bu- Çeng.teh ya~ı m~ de~ıryolunu yapılmasına taraftar bulundu&ru an • 
disede fevkalBde bir gayritabiilik ol· Bütün dünyanın gözleri Almanya- 1 d b" .. ş . d klandıg-ılyük nakliye gemisi hazırlamıştır. Şansı cyalctı merkezınc baglıyan ko· !aşılmaktadır 
masa bile yeni hükumeti teşkil eden ya dikilmiştir. Zihinleri meş·~- . en zannolunmaktadır. Fakat bu işi ya _ Bunların hepsi asker ve m u ım~at un. ntısa no nsın a unnu~ ·• Bu nıaksadla biitün devletlerin işti-l ed arın an ırımn evın e sa .. h. il . . 1 kt d d !ardı · 

zatıarın birdenbire siyasi prensipleri- sual şudur: cSon askeri degışıklık - k" . ı. 0 • bir ce- dolu olup bu az.im ihrac Jıareketıne Şımdı daha :ışağıya Hanko ya dog· rakile yeni bir konferans toplandtiJ 
. .. . • . • . . sıl . pan ımscmın suçu ço~ a.,u . . . 1 ·1 r , ·ı ş· ald b a· 

ne açık ve adeta çiy bır vuzuh ve lerın delnlet ettigı vazıye~ .na ın- za ile ödetilcceğinden hiç bir kimse· de başlanılmı gıbıdır. ... ru ı r ı) o: a~. • un en cenu. a .u~ ve hü ·ük devletler sulhu korum•k 
kat'iyet vermiş olmaları azçok hayret kişaf edecek? Almanyayı ıtıdal yo - nin katili saklayamıyacağı hatıra Tonkin körfezine hakim Haiman inan mcz.kur ikı :ı"a h~ttı bırb~rıne hususunda birnz fcdnkar ve hü:miini
ve tereddüdle kar ılan?n bir va~iyete luna mı sevked~cek?_ Yok~ daha gelmektedir. Katilin bu günlerde ya-ıad~sile diger Çin adal:r~a ve sah!l-ıra~te~en Lungl~aı demıryolu da_ısg~~ yctle hareket ettikleri takdirde bir an 
meydan vermiştı. Hukumete gelır gel fazla ıfrata mı suruklıyecek ···.: kalanacağı kuvvetle umulmaktadır. lerıne karşı yapılan butun harekat, edılmıştır. A~nı zamanda _Nankın cı l:ışmn ~ npılahileccği muhakkak te. 
mez M. Goga kendisini siyaset alemi· Hitlerın, Almanya~a ~gosteren buraların Fransız miıstemleke impa-

1
hetinden dahı Hanko uzerme h,ırcket lfıkki edilmektedir. 

ne şiddetli bir İtalyan taraftarlığile istidatlara karşı aldıgı. tcdbırler şu~- Ş .. h 8• .. ·· ı ratorluğuna yakın olmasına rağmen, , edılecektır. Bunun için Ruz\•cliin de\'letlerle 
ta1'dim ettı. lar olmuştur : Kuvvetı daha sık~ bır Upb~lr lo··gıu·'?mri.I en hiçbir hadise olmadan muva!fakiyet-1 Hank? ~le K:ntonun ~t~kutundan istişareye gireşeccği ve böyle bir kon-

Dost ve mi.ıttefik Romanyamn şim. surette kendı elınde toplamak, hız.zat le hitama ermiş sayılabilir. Binaena. sonra Çının daghk nrazısınde çete fcıaıısın toıılanın:ısına çulı~acuğı l)Öy-

diki istihalcden yakın zamanda nor - ord~nıın basına geçmek.... . . Fatıhte Çarşambada Cubbecipaşa leyh Kanton ve Anıoy'a _yapılacak ha- har~i için bir mikta_r ask~r ayrıla.cnk 1 lenilmcktcdir. 
mal bir vaziyete geçece mi yalmz ~ger haııçte Alman ~ılletı~ın ız- sokağında 3 numaralı evde oturan rekatın da, buraların Ingiliz mınta· \'~ nu sureti~ .de. Çmdcln hnrb fılen ' Vru;ington 15 (A.A.) - Parlanen· 
tahmin etmekle kalmıyarak bunu zetı nefsını koruyacak bır z~nım h~-,Akay ıdaı esı kaptanlarından Haşim kası yanında bulunmnsı hasebilc, hiç nıhuyetc crdırılmış olacaktır. todaki demokrat meb'usların bir tak-
hatta temenniye en liı) ık bir zaruı d ı:~rlanırsa ve barış yol~na ~onmek ı- yatagında olu olarak bulunmuştur. bir endişe ve hadiseye imkan bırak.: HARİCİYE NAZI~I JAPON 1 rir vererek Reisicumhur tarafından 
bile sayıyoruz. çın Alma?lrır.ın bekledı~lerı ve Garp 34 yaşl rında bır denizci olan Haşim madan nıhayetlencccgi muhakkak go SEFARETİNDE ıbir dünya silahsızlanma konferansı -

Hitler - Şu nig mulakatı, ehemım - dcmokıasilennın odemıye hazır 01 • - kaptanın bu şckıldc olümü, tanıdık - rülmektcdir. Berlin, 15 (A.A.) - V~n Rıbbe~ • nın içtimaa davetini istiyecekleri ha-
yeti biıtüı Avrupaya şamil bir hfıJi. ?u~ları bede!de uy~ş~_lursa _ya~? hır lan aracında buyük bir teessür uyan- Şimali Çinlc orta Çındc zaptcdilen trop, Japon s farethanesındc kordıp- berini mevzuu bahseden Ncvyork 
sedir. Bu mulfıkat Avusturya· Al· ı.stıkbalde d~ınyn yuzunde umıtlı ce- lııı ıtır. yerler. yani Sarınehirle Mavinehir a·llomatik şerefine yapılan kabul rcs •

1
Times gazetesi böyle bir teşebbüsün 

manya ittıhadının muslihane bir şe - ıeyanlar dogabılır. Fatıh emnıyc-t iımıri Tahsin, Haşim rasındaki 600 kilometroluk açıklığı minde hazır bulunmuş ve bu suret- şiddctlı muhalefete uğııyacağını te-
kille tahakkukunu istihdaf ettiği şüp- Aks em kaptanın cvınc gıdcrck tahkikata işgal için Tiyençin - Nankin d:miryo- le Hari~ıye Nazırı sıf~tile _H~ ?:fa o- barüz ettirmektedir. 
hcsizdir. Başmakalesi yoktur. ba Jamış ve miiddeiumumilıği vazi - lu boyunda ecnubdan ve şımalden !arak bır kabul reı:.mıne ıştırah. et • Siya i mehnfil ümidsiz 

İngiJiz - İtalyan müzakereleri?.. * yenen haberdar etmişti~. Adli~~. d~~- yapılan taarruz harek:ıtı, Çin kuvvet· miştlr. 
1 1 

ı Vaşin~~on 15 {~.A.) - Al an . a~. 
Biz.ce de bu iş henüz olgun hale gel • Son Posta toru cesedi muayene edıncc olumun sından Kıng, meclıse, Ruz,·elte hır sı-

miş değıldir ve öyle anlasılır ki İs· Almanya ile Avust urya sebebini anlıyama~ış ve c.~edin .m~r H •ıtl er şu ş n ı· g mu·· ı 8- lfıhlnrı bırakma konfcı·ansı tcrtib et. 
panya ve Akdeniz meselelerinde da • anlaşamadllar ga kaldırılmasına luzum gostcrmıştır. • nıck salahiyetini veren bir kamın li-
ha fazla vüzuh tahakkuk etmedikçe Umumi surette dünya matbuatı!'lda Cesed üze.rinde hiçbir yara bere yihası tevdi etmiştir. 
olgun hale gelmiş de sayılamıya - izhar edilen tahminler, mevzuun Al- y.oktur. ı:a~~~.ka~_tanın kalb s~kle - katı hakkında •tşaat Tcxns dt•mokrnt ıucb'uslnrından 
caktır. .1 A t arasında mev sınden oldugu soylenmekte ıse de 1 l\la\er ick'de nıiinıe sillcr meclisine manya ı e vus urya • -· , . . • . . * cud bir anlaşmamazlığı izale maksa- morgun \erecegı raporla hai<ıkat an· 

1
ayni mealde bir pro3e vcrmı tır. 

Kurun 

Hatay davamızda hakh 
bir tUphe 

dından l·baret bulunduğu merkezin _ !aşılacaktır. . . . Bu iki proje, silahlanma programı· 
(Birinci sahifeden devam) f 3 - Schuschnıgg, yalnız Dahilıye d 1 v t f b" t b 

dedir. . . . 1 T • • • •• v • f nı ur< urmaga mn u son ır c:?e -
• • dan emin bir vaziyete gırebilmesı Nezarehnı Seıı e ''ermcge nlU\n akat biis mahiyetindedir. Fnknt siyasi mah 

Vaziyet şudur: Avusturya, ister Al- Kadın hekımlerı aylık için herşeyden önce Avusturyadaki etmiştir.. . ' filler Ruzvcltin bu teşebbüsleri, her 
man, ister Avusturyalı, ne olursa ol- t I t vaziyetini sag·lamlaştırması icab ede- 4 - llıtler, bu takdırdc A\•tıshır)a- "k" 1. . 

1 
. k b 

1 
tt·ı ı . Biz Cenevre kararından sonra öst" mi "'-p an 151 • . tı h ı ·ı mec ıs proJc erı a u e ı t erı 

sun Naziye karşı emniyet g ere • v cegvi anlaşılmıştır. İşte Berchtesgaden h nasyonal sosyalıstlcrın hat are- t kd" d b"I , f k b" , k"ld Fransanın siyasi mahafilinde Türk Tü k G" 1 . C . t" b • a ır e ı e, n11n a ı ır ~e ı e 
.. steril yor. Nazi de, Avusturyaya karşı ne r ınego ogı emıye ı u ayın mülakatı bu maksadla tertib edilmiş. ketini zamfın altına nlamıyacagı sure. k 

1 
~ t . t kt 

1
. 

efkarı umumiyesine karşı go en S 1,. . . ar~ı amıyacagını eının c ıne c< ır· 
kadar emniyet ederse etsin, gene onu toplantı~ını Prof. Kenan ezen_e ın tir. Vakıa Bitler evvela Avusturya tinde c~vab \'erm. ıştır. . . . ler. bu dostluk tezahüratına bakarak - ed . 
nazileştirmek meylinden kendisini başkanlıgında yaptı. Bu cels e. meselesinde Almanyanın müstakbel 5 - Schuschnıgg, kc)fıyetı federal B . 

1 
b' ] d k Bu ıı:ekilde H d" İh G d" B" t b f . . . , 1 •. • .. 1 • u proJe ere esasen mc usnn ve memnun o uyor u · ~ kurtaramıyor. Almanya, A"'Usturyayı a ı snn e ız : ır rom o - hattı hareketini dog·rudan doğruya reısı MıkUis a arze< ecegını soy emış - , 

1
. 

1 
. . 

1 
k t l"d 

1 
. 

1 k t b·• l k Fran · · · 1 ayan ınec ıs erının < cıno ·ı·a ı er erı memnun o ur en a ıı o ara • ilhak etmek istemiyor; fakat, onun lebitte alt verıdı ecvefın bağ anma - 20 ~ubat nutkile Alman halkına ve tir. d 
1 d tl H ta · · de niha d b d" • · · · t" :ı. • muarız. ır ar. sız os arımızın a Y ışın - yerine Avusturyanın nazileşmesini sın an ve unun. ver ıgı ıyı ne ıce - cihan efkarı umumiyesine ilan et - 6 - Hıtler, 20 şubat nutkundan c\'· !ŞIKI-AR so··NDÜRÜLECEK 

yet hak ve insaf yoluna girmiş olduk· · t k" b d "lhakı b k b" k lerden bahsettı. l b. b ·ı · · · t · f · 
lanm düsünuyorduk ı~ ıyor ı u a ı n aş a ır şe • z k" T kt . H . tl .. t mek istemişse de sonradan yakın a - ve ır ce,·a vc~ı mes~nı ıs cmış ır. Londra, 15, (A.A.) - Dahiliye Ne-

. Jı olur. e ı e aş . ususıye er gos e· damlarının tavsiyesi üzerine bundan 7 - Schusrhnıgg, Vı~ ana~ a n,·det . ı· t '·-d 
1 

b. ı . _ 
Halb k . b (J 1) 1 · İsp b~ ··k b" 1 · k tak _ zaıe ı arauıı an yapı an ır amım u ı ayram arası urna ga- Avusturya mesc esı anya mesc· ren uyu ır pyosa pınx va ası ·- vazgı>rerek Avusturya ile anlaşma ettiği zamnn talıyir edilmiş oldugu d h .. b d kl 

· · d" ı tik h · · Se · d b" h b · 1. tl k d • · · -:s e ıı. zamanın a ışı arın son zBet~~~nınb. ıp omk a
1 

. md u
1 

. abr~m f kn· lelesi gibi değildir: Bır an a ır. bar tım ved. ame ı) a a çı ar ıgı pıyesı yolunu takib etmek suretile bu gaye 

1 

\'n:ziyetin vahameti sebebile bir tcb - harbde olduğu gibi yalnız tehlike i· 
rısın ır ma a esın en ır ı ra çıkarabilir Madrid Avrupanın go e - goster ı. ye narmavı tercih etmiştir liğ neşrchncktcn \'nz.&eçmiştir. t" "ld·-· d ··ı 

·· · · · · · ·· · · · · ·· k l K • J • • • şare 1 \'Crı ıgı zaman cgı , oramı 
gozumuze ılı_ştı kı Türk. ~ransız mu- ğı değil?ı fakat, Vıyana Avrupanın Yapılan muna a,.c;a ara enan Ancak Bcrchtesgaden mülakatı an- 8 - Schu~chnıgg, Alman nıetalıba- bir surette söndiirülmesi lazııngele _ 
~nsebellcrının gelecekt('kı ınkışafları gobcğıdır. Tevfık Sezene},. Ahmed Asım Onu:, laşma taraftarlnrını hayal sukutuna \tmın k?bulü, Anıstur~ a~ ı Al~nnyn - ceği bildirilmektedir. 

Hadı İhsan Gedız, Zeki Tek taş, Te,. - uğratmıstır Çünkü Şuşnig şahsan ~ a· te hm etmek denıek olac:ıgına e - T . d f b "k 
1 

. . d ·r • • ı t · · d B" ı · · :k :-.. · ' . . . amun e a rı a aıın, şımen ı er • 1 1 ere arası na fık Remzı, Alı Esa ıro ıştırct et - Almanya ılc her sahada anlaşmak, hemmıyetle ışaret etmek surehlclvesair nakil vasıtalarının normal bir 
tı. • Avusturyada nazi idaresine geniş b~r Mussolin~~c mürn~aat ederek ta~·as · şekilde faaliyette bulunmaları için • mu•• za kereler Cemıyct gdccck aJ'ın toplnntısını yer vermek tnraftarı değildir. O, hı- sut ,.c mudahnlcde buhmmn ını ıste - bazı mctodlar derpiş edılmcktcdır. 1 10/3/1938 de yapacaktır. ltıkıs Avusturyanın Almanya ile yal· miştir. 1 MECBURİ KONTROL 

nız ve ancnk iki dost komşu devlet o- 9 - A' ustur~ n Bas' ekili, henüz bir Washington, l5 (A.A.) _ Ayan 
Adanada bir tren Iarak münasebette bulunmasını, fa - cernb nlmnmı:-.tır. meclisi 31 reye karsı 56 rey ile buğ-

kazası kat Küçi.ık İtila!la dahn mütcsanid Ayni gazete, ~clıu .. ~ıni~g:in Alm?n day, mısır, pamuk,~ pirinç ve tütün 
. bir halde yaşamasını tercih etmek - devlet at1amlnrıle yenı mulakatlar ıc- istihsaliitını mecburi kontrole tabi 

(Birinci sahifeden devam) tün bunları ilkbaharda yapacağı bü-
Harb hn:r:ırlı~rı yük taarruz için hazırlamaktadır. 

Loncıra 15 (~on Telgraf) -· Franko ADEMİ MÜDAHALE KOMİTESİ 
Adana ıle Mamure arasında sefer d. H tt b k dl Al rası ta 4 ,, urunda bulunduğunu ha • b 

1 
. . kat'i netıceyi kısa bir zamanda elde Londra 15 (A A) _ Zann dil _ k t 13 ş b t k 0 te ır. a a u ma sa a manya - . . . tutan kanunu ka u etmıştır. 

. . . . • . ..' , • . . . .. e y~pan a ar u a. n şarr..ı sına - dan Vıyanoya doner donmez Çekos. bc.r 'crmcktedır. Kendı ı yakında 1 -
etmek ıçin çalışmaktadır. Şımdı Fran dıgıne gore talı ademı mudahale ko - nıyeden hareket ettikten sonra Ma- 1 k B k"l"l t 1 f 1 · ·· insbruck'de Gocrinrr ''e .... nhud Ro 

O\' ya aşve 1 ı e e e ona goruş - ,,, " • Sur i yenin ihdas 
konun bilhassa gayret ettiği nokta mitesinin içtimaı, gelecek hafta nl- mure'd~n. g~~ekte olan ve. tamir a- müş, Almanyadaki temasları hakkın- maya seyahati esnasında A' usturya-
bol miktarda mühimmat ve diğer hayetinc kadar tehir edilmiştir. nıelelerını goturc~ oto ~erazın'e çarp. da izahat vermiştir. dan geçtiği sırada biı-ıat Fiihrere mü- Edeceği konSO• 
harblevazımı yetiştirmektir. Bunun Bir vapur kayıb m~ş~ır .... oto t~ra:ındeki 5 am:ıeden Fakat tereşşuh eden haberlere gö- liki olacak1ır. 1 1 ki 
için de idaresi altındaki memleketler- Kostenceden petrol yüklü olarak ikısı çıgnenmış uç tanesi de agır SU· re Roma Avusturya meselesinde t • Şimdiki hnlde iktısadi görü melere 05 U 8f ... 

. . . . . rette yaralanmıslardır. Kazanın se - ' . f . . d •am ed"lm '·t d" Şam 15 (A.A.) - Suriye hukume-de bulunan fabrıkaları ve harbe ıştı- Barselona gıtmekte olan bır Yunan • . : . . mamıle hem ıkır bulunmakta ve Hıt- e' 1 CA e ır. • • . . 
1 bebı oto terazırun fcnerlerını yakma- . h • ŞUŞNİG iSTİŞARELERDE BULU ti Pransa - Surıye muahcdent'.l'llesı 

rak etmiyen sivil halkı adeta seferber vapuru kaybolmuştur. Bunun torpil- dan yola çıkmasıdır. lerın gayet :ıssas bul~~du~ bu me- NUYOR • ~criyetc girer girmez Ankara'ya, 
h l r · t" F b ·k l r · l d ·· h d" . selede Almanyayı guccndırmekten • a e ge ırmış ır. a rı a ar gece ı lenmış o masın an şup e e ilmekte - Bu hususta tahkıkat yapılmakta • , 

1 1 
kt d" Bcrlin 15, (A.A) _ B. Schuschnigg, Kahirc'ye ve Bagdad'a konsoloslar 

.. ~ .. 1 ktad F k b"· d" d te\Jakk ey eme e ır. . tın • k . t" gunduzlu ça ışma ır. ran o u - ır. ır. B ·rb 1 M r . . Ş . .. dün muhtclıf siyaset :ıdnmlnrı ile tayın e ege arar vermış ır. 
llHlllHllHllfHlllllUHIHlllHllllllfllffUUllUllUUHHUllllll"lllfllllll u 1 1 ar n uso ınının uşnıg u- y . k 1 1 ücl . b s 

Romanyada dahili 
Vaziyet ne şekil 
Alacak ? 

Aksu vapuru 
Nihayet 
Kurtuldu 

. d .. . b" 1 ;:ı;.. ve bilhass.1 1934 kanunu esasinin hu- em oııso os ar vaz erme a:. -

M U•• J• d e zerın e muessır ır ro oynıyaca0• \'e . . 
komşu! ·ı · tiş ttikt 'kuki müellifi olnn eski Bnsvekil B. lam::ıdan evvel bu şehirdckı Fransız 

csasenAl tarkıl~fl 15
• aıe eb en Ender ile 11örüşmüştür • konsoloshanelerinde staj göreceklcr-sonra man e ı erme ceva vere- b • 

Üç mi lyon lira serma- ~:;:e~~~:;r~iyi~~~a~!~:ny::J~~c:~ -Porfek·ızlı· ıer ' dir. 

l b k memek ıçın, Almnnyaya karşı daha 1 Haber ve Yen i A da-ye i ir pamu teşek- mülfıyiın bir siyaset takib etmeğe na g azeteleri mu-Sınobda karaya oturan Aksu vapu· ı 
ru dün gece Tan ve Gemi Kurtarma d mecbur kalacağı tahmin edilmekte - ngiliz amele partisinin Vakkaten kapatıldı Şirkctinın (Hora) vapurları tarafın - kül Ü vücu e getiriliyor dir. Ankara, 14 (A.A.) - Resmı' 'I'eb • 

E a en llitlerin bilhassa iizerinde H • • 1 • dd ti 
Berlin. 15 (Son Tdgraf) - Roman- dan kurtarılmış ve yüzdürülmeğe Bu teşekkül k i 1 rar ettiği nokta A\'usturynda nazi- ucum an na ŞI p, e ı;ğ: . 

yadakı son tcbcduller ve yeni kabi - muvaffak olunmuştur. pamu h• lcrin resmen faal bir rol oynıyabilc - Yabancı propaganda ınembnların-
ncni~ bütün i.cra~tı b~ra siyasi me- .Bayramdan ıki gu?_evvel dehşetli racı na __ mu~abll memıe. cck bir hııle getirilmeleridir. Bu da Mukabele ediyorlar. dan aldıklarl ve memleketimizin ha-
hafılınden derın hır nlnka ile takıb o- b~r fırt~na ve kar tipısıne tutularak, kete luzum u olan m ad· kabineye bazı Alman dostu ''eya na- . • i . . ric.i dostluk münasebetlerini rencide 
lunmaktndır. Sıno_b lımanı ağzında ~ara)a oturanı delerl temin edecek zi kimselerin alınma ı suretile temin ~ız~~ · 15' (AA) - -n~il.ız - Por- ederek ve do::.t memleket deviet reis· 
Umumıyetle üzerinde durulnn bir Denız Yolları ıdarcsının Aksu vapu-ı Ege mıntakasında bir tetkik seva _ olunabilecektir. •. tekız ı~tüa~~ e~afında İng~ığz mat.- Jerınin yüksek şnhsivctlcrini reiıte -

nokta yeni kabinenin bugünku dahi· ru buradan kendi gayretiyle kurtul- hntine çıkan İktısad Vekili Şakir -Ke- Ancak bu uretİe ''e )akın bir ati- buntm an ırb hsmdmın5ynplı ı n~şrı- 1 essir edecek bnzı re;im, yazı ve yan-
ı . h · • ·ı k d n muş fakat limana gıreceği sırada bm: yatı mevzuu a sc en ecu o gazete- . . . d d 

1 ı ve arıcı §ernı arşısın a uzu ' • .. ~ b · . d ·· j · d d t ·dl · b • de A vu turynıım Şusnigi kolaylıkla . . :. lış haberlerı ncşıettıklerın en o a· 
dd t k .. · haf d · onbarına su doldugunu goren kaptan se 11 • un zmır e <! e u erme aş :.: sı dıyoı kı. ı . 

mu e me\l ıını mu nza c emı - 1 t d"" t" . t d d ·th ı-t dc,irip Ahnanyanın Jrnca~ına atıla - İ . . . . yı Adanada çıkan Yem Adana ve ··di gemiyi Akliman önlerinde baştan ka- amış ır, un ıcaıe 0 asın a ı a a · ~ 0 cBazı ngılız gazctelerı Poı-tel~zjtst' 
1 

... 
yecegı r. b . . d k 1 ve ihracat tacirlerini kabul ederek cağı muhakkak olduguıın ve bu ha- ill ı· . ukadd t d 

1 
anbulda çıkan Haber gazete crı u-

Fakat orta) a çıkan şayialar hila - ra etmek mec urıyetın e a mıştır. .. .. . • . lin de ort A nupa hatta cihan siya· m e mı~ m .. • era ın an mesu çer gün müddetle kapatılmıştır. 
f b t bcdd··ı·· de derhal vuku Kazanın nasıl oldug·u hnkkında gonışen Vekıl, ekın hastalıklarıle de 1 • ..h. b' ' .. ortada bır hukumet yokmuşcasına 
ma u e u un ~ u .. setındc mu mı ır tahnvvul mc:vda- . · . . 

1 ki Çünk.. 0 .. rfi idare ilan yaptığımız tahkikata göre Çarşamba meşgul olmuştur. Bundan başka tu - . b·ı •. .. . • hareket etmektcdır. Itüfnk bır mem- Kazanç v er gisi 
>e enemez. u, t'" .. 1 . . . d"" .. 1 . . na gchrc ı ecegıne gore vazıyet bura 

1 
k t' d" . b . . d k 

d"l l 'ddetli bk vaziyet günü saat 18 de şiddetli tipi ve fır ·ı uncu erımızın uşuncc erını soran . • h rr d .. .. . e c ın ıgcrınc met uıyetı eme Herkesin ancak kazancı nisbetinde 
cl ı mesı, sı nh vl~f şı~ 1 n·n herhan tın altında Sinoba yetişıneğe çabala- Vel·il, çiftçiler lehine zeriyatm tah - sı~·asıtl ınte k~bı ınl e bukytukd hır ehem- değildir. Portekiz siynseti komünist - kazanc vergisi vermesi için Malive 
a ınması mu a ı %umre e • . mn·c e a ·ı o unma a ır. 1.• 1 ht d B 

1 
h 

1 
k ı· .; 

. b" t bb~ 1 . • "dir Ancak yan Aksuda yolcular büyük bir he •

1

didi meselesıni de mevzuu bahseyle - • ··ı·k . . ıge ney ar ır. u a ey tarı n - Vekaleti kazanc kanununda tadilat gı ır eşe us erıne manı • .,.,. . . .l\hı u nt ıf a cdıldi. T· · · r · · h •t · _ 
ok iyi görüşlü olan ve memleketin yecana kapılmışlardır. umıtsız boca- miş, daha sonra palamut ve pamuk gı ı~ . ışçı par ısının . o~na g~ ı:nı . yapmağa karar vermiştir. 

ç • . . . . • lamalar arasında uzaktan İnce burun tüccarlarile de görüşmüştür. j Praguc 15 (A.A.) - Prager Ta- ycbılir. Fnkat Portekız sıyaseti Ingı-
selametı ıçın her tedbıre bırer baş feneri görününce bu heyecan yatış·! . b" • b" d 

1 
gcblatt gazetesi, llerclıtesgaden gö - liz amele partisinin menfaatlerini de· y r hdl el"yor 

vurmayı itiyad edilmiş bulunan kra- mış ve gemi bu noktaya doın-.· 9 mil- . _Şakır Kese ır, pamu~~n ır ev_ et riişmclerinin tarı.:ı cereyanı hakkında ~il Poı-tekiz milletinin menfaatler- emen ~e ~a g ı 
ıın Vazı·yetı"n ı·c ... b ettı·g·ı· şekle uy 6

... ısı olarak ele alınmak uzere oldugu- • . .. . Yemen Velıahdı Londrodan Roma -
· ... - 1 • e devnm etmiştir. 1 • . heyecan uyandıracak malumat ve nı korumakla mukclleftır.» . . . 

makta tereddüt etmiyeceği muhak - e ~r geçmeden vapurda bir sarsıntı nu, 3 m~lyon li_ra sermayeli ve ~~lnız tafsil:ıt , ·ermektedir. •.. Felemenk de anlaıııyor ya hareket etmıştır .. V~lıah~ Roma: 
kaktır. Yalnız intihabın tamnmile bi- hıss· edilmış· ve sarsıntının şı·ddetin _ pamuk ihrncatıle meşgul olmak uzere 1 _ Hilaknt, İngiltere ile bir itilaf 1 ahave . 15 (A.A.) _ Haber alın· dan sonra men:ıc~~tır_nıze ge.erck h~-

. ' · · · · b' ı. t kk-ı·· ·· d t" ·1 "' • · ' ık· t ezımızı zıyaret edecektır. !a:af oh~ası milletin h?kiki r~yının den salondaki masal:ır, iskemleler ır pamu.ı-. eşe.. u u vucu e gc ı~ı • yapılmadan evvel Avusturvn mesele- dığına gorc, Hol an la hükumeti İtal- ume meı K 

aşikar bır şekılde tecellı etrncsı kral devrilmiş, yolcular ycrlere düşmüs, ml'kte bulundugunu ve bu teşekku - sinin hu il edilmesini i.sf~ en Duçe tarn- ya ile olan diplomatık münase>betleri- .. .. 
t f d ed'ld"-· "h tl b r k "h t k bil" d . . • . * n·· nen buyuk havuzu ola..'1 ara ın an arzu ı ıgı cı e c u - bütün camlar kırılmıştır. Geminin un pamu ı raca 1 mu a 1 ın e fındnıı tertıh cdılmıstır. ni tanzım huo;usundaki arzusunu ya- unyanı .. . 

·· k' K ' k.. · t k ı k t ı- l t 1 ' Singapurdaki havuz dun merasımle gun u oga nın mev ıını er e mec- karaya oturduğunu anlayan kaptan mcm e e c uzumu o an pc ro ve sa· 2 - diller A vu turya, i tikltilini kında tah kkuk ettirecektir. Roma 
bur kaldığı anlaşılmaktadır. Bu mak- bir taraftan yolcuları teskine diğer ir maddelerin kolaylıkla tedarık ediL znmün altına nlmnğı kabul etmiş an- clçilıgine doktor Hubrecht tayin o _ I açılm~ştır. . 
satla yeni bir kanunu esasi tanzim e- taraftan vapuru oturduğu yerden mesine hizmet edeceğini müjdelemiş· cak liç ııe:t.aretin ynni Harbiye, Emni- lunmuştur. Elçi bu ay sonunda va _ 1 * Izmirdc memleket hastanesmde 
idileceğinc göre Romanyadıı bir kurtarmıya uğraşmıştır. Ertesi sabah tir. ~et , e Dnlıiliye Ne:ınretlerinin nas - zifeı.:i başına gideC'ektir. 1timadname- yatan yaşlı bir kadın ölmüş zannile 
kaç ay için yeni büyük değişiklikler yetişen Karadeniz vapuru yolcuları Vekil bugün Burno •a ve Manisada,~onal sosyalistlere \ er ilmesin i iste - si ·İt.al;)a Kralı 'e Habeşi->tan İmpa- tabuta konulmuş, sonra tedavi için 
beklemek doğru olamaz. almış şchrıınizc getirmiştir. tetkiklerde bulunncal-tır nıiştr. ratonma• dıye yazılıdır. j tekrar hastaneye kaldırılmıştır. 
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~-Y_e_n_i_b_i r_t_a_m_i· m-!-. _,_,I !~.~~~~~~~~@]! _MOHiM BiR EMiR ır-Haı~,;~~~~ru-J 

;:::ı·!'~:.:. ... .=:.~::..~~ Mütekaid, yetim ve dulların Aşk ve mekteb razi tevziatı yeni verilen 
bir emirle durduruldu 

terem karilerimizia mektublannı aylıkları daha çabuk çocukları her gün bu sütunda muntazaman Ye Bu iki kelimenin gerçi yanya• 
parasız neşretleceğiz. Bize cöndel'i • 
lecek i~ ilia111r1 Z gün ibtfiste tekrar· gelmesi gerçi ez.eli bir beraberliktir. 
la neşrellilecektil'. b v ı k lise ve orta.mekteb çoc.uklaruıda Jae. 

LJ lr,J_ t e d •l e • ,, a g anaca DÜZ bqlıyan erginlik jnsiyaki bir 511• 
TlQ KQ e'lJZl e l en QrQzlnln e• (161) - Lise mezunuyum. Yaşını rette aşka doğru ejilen bir temayül 

d l 10 otuzdur. Biraz fransızca ve tamarnile il f h • • d .. l .. k k •ı 'görülür. Terbiye usullerinde pek mü-e leri mÜSQVİ taksitte de eski yazıJara vakıfım. Kanaatkar lV.IQQŞ Q SlSln e guç U çe l me• him bir rolü olan bu çai hassasiyeti· 

••d k 1 bir ücretle müesseselerde iş arı • k • • J • •t l • J nin tedavi edilmeie nekadar _muhtac 
0 en ece • •• yorum. Arzu edenlerin Son Tel - me lÇlft UQlmQ Ql e erın nU US bir hale geldiğini anlıyabilmek için 

Maliye VekUetı tarafından ve Vekiller heyeti kararile şu yeıle lgraf iş ve halk sütunu vasıtasile Şa- k d /ı f l b • d akşamları mektcblcre yakın semtler-
efterdarlıklar delaletile icra olun - muhacir yerleştirilmek tizere ayrıl dan'a müracaat olunmasını rica ede- a gı arının op u ve ır ara a de akın akın e\•lerine dönen genelerin 

olan arazi tevziatı hal~kında mışt1r: rim. bulundurulması bildirildi şöyJ~ uzaktan bir temapsı ~ili gele-
~~ıaarlara yeni b1r emir gönde- Ankara, Yozgad, Kayseri, Niğde (162) - Fransızcaya ve eski, yeni cektır. Başların~ kasketlerı, koltuk-
'rilmiştir. 'Konya, Seyhan, Çorum, Tokat, Bolu, yazılara tamamen vakıf olan bir genç Mütekaid yetim ve dulların maaş -jlık boğlama işi senelerce sc - ların~ ~~talarıle ~':den ~•:P 

Bu emirde ezcümle şöyle denil - Bilecik, 1çcl, Aydın, .Muğla. İspart.a, ktzım. Yaşım 20 dir. Katibelik veya ları: Bunların nüfus vakalan bak . : !aletlerine sebebiyet veril - e\·~rme gı~ .bu cen er danıar -'-~ 
nıelrtedir. ı kı da d" d h'li ' ·ı ·nde · kl be ,. - •t 'zliy şaşkınhk sezılir. Arkasın &aca · Burdur, Manisa, Denizli, Ant.al) a, Ba memurelik gibi bir is arıyorum. Ar- n un a ı ye Vc.Ka etı n vı- me e raber ye ıs ve umı sı ge . , __ ,L 

'"- . t M ı· v kA1 t• t r 1 ~ ıA t '•h' b" t . .. de ·ı ld'" "ks" 1 . d lla ,::1 •. ~~ı- delikanlı uıckteb arkadaşının aaa• .ı'evzıa ı a ıyc c a e ı ara ın - lıkesir İ . EIBzıg· Van Mu" Di _ zu edenlerin Son Telgraf ış· ,,e halk aye e mu mı ır amım goıı rı • uşen o uz erm ve u rı } ~ d _..1 __ d . • zınır, • ' .... 

1 

. . ak .. lar çarıımtısma adımlarını akor eueu 
an yapılan topraklar hakkındakı yarb.akır Ağ .

1 
Kaıs ve Sıvas vila _ "t .

1 
Bed' "y .. t mıştır m amlnra muracaatla sızlanma ı- • • 1 

borclanma muamelelerinde 341 mu- ye.tlerile' 
2 

~·i Umum Müfettişlik ~u~u .1 7 ~ayaedn . ıa a muracaa Askeri subay ve memurlarla mülki-1 m mucib olmaktndır. İşi yolunda vak- kız ~ocuklarmı~. t~lıi.~h te~~lı .. ~~ ~.: 
vazenei umumiye kanununun 23 ün . . e e erını rıca erım. ye memurlarının nüfus vak'aları hak- tinde görüb beyhude muhabcrelere duk~a manalı ) urudüklcrını gorursu 
- . mıntakasında ve sıhhat ve Içtımaı (163) Ortamekteb derecesı'nde · · · · nüz. eu maddesı mucıbınce muamele ya- A • • • • • - kında D<ıhilı~ e Vekaletmden ~:ılayc- kapı açmamak :ı.•e bunların sefaletle- . . _ .. 

pılması lazımdır. Bu toprakları a • ~u~ven:t V~rnletm~.n .muh~cı: yc>r-~ tahsılim var._Fransız~aya da kısmen te bir tamim gelmiştiı'. rinene mahal bırakmamak için her - Bazı fmk ' 'C cog~afya defterJentua 
lanlara birer sened yazdırılacak ve ıeştırmege luzum gorup bıldırecegı vakıfım. Eskı ve yem yazıları tama · Eıneklığe ayrılan askeri subay ve hangi hir subay veya memurun va - ar~da hece vcznıle J~!llllf aşk 
bu senedler mucıbincc: tevzi olu - ve Maliye Vckaletınin tasvib edeceğı men bilirim. Katiblik ve kasadarlık memurlarla miılkiye memurlarunıza z.ife ic:ıbı bulunduğu mahalde nüfusa cdcbıyatı \'ardır. Onlal'm Kınde ken· 
nan toprakların bedelleri; 10 rr.üsa- sair vilayetlerd: muhacirlerin :·erleş-1 gibi bir iş arıyorum. Kefillerim var - ve _bunların ök iız \'e ~ul~~rına ~ylık taalluk eden d ğum, ö~ü~'·. evlenme d~ kcnd~er~e nisa~la~I~ ve kcn· 
vi taksite ayrılacaktır. ı inci taksit tirilmesi bitmcıyc kadar arazı tevz~ dır. baglamak hu usunda guclük çekilme- ve boşanma vak'aları bıldirılen ma - dı kendılcrıne gelın g~ve) _ olmu~ o
bedelını vaktınde vcrmiyenlcrin · olwımamaSl da ayrıca bu emirle 1\'la1 Arzu edenlerin Son Telgraf iş ve mek ve 1.aruret ve sef:alctlerine mey- hallın nufus miıdür \•e memurlukla - Ianları da 'ardır. Tahsil çagmda \.'Ok 
2 nci taksit bedelleri hemen kesbi Uye Vekaleti tarafından tebliğ olun _ halk sütunu vasıtasile Bayan Jaleye dan verilmemek için bunlaıa aid mua- rınca gerek~n iş yapıldıktan sonra tehlikeli olan bu a~ o)·unlarından 
muacceliyet edecektir. muştur. muracaat etmelerim rica ederim. mclelerm aı;ıkadar Vekaletlerce her alakadarların esas nüfus kütükle • gene kı~ar~~ı, del~kanlı~rımızı ~ 

• -- (164) - Evvelce Balya Karaaydın ne 'kadar çok çabuk \•e zamanında so- rimizde yerli olarak kayıdları bulun- ı·.umak cıddi bır \•azıfe halıne ge1mış· 

l .,. • k d l z • Q t madenlerinde ve Zonguldak Ereğli na crdıı ilmesine ~'alıriılmakta ise de dukları mahaller nüfus müdür ve me hr. . . 
Ş'1(l Q lR Q,ln lTQ . k . kl d b·ını l bu işin .suna cıdirilmcsı ılk önce aile rnuduklarma vakit geçirmeksizin Mcktclı kitabJarmı bır tarafa bmı· 

Çoc··k 'arını vongresı· ~~;:ı= ::~~amü~e~s ;:e~~~i nüf.us knyıdlnrıuın toplu ve bir aıa- vak'a ilmühaber \•cya ilamlarının tas- karak kitabı aşkı okum~ğa y:nt'll -.,. ı~ A ~ . . . . . da bulunmasına ,.~ çıkarılacak kayıd dikli örneklerinin mwıtazaman gön- bu hayatın toy ve acemı yav nıu 
ahsınde 2 ~e okudum. ~~ı ve v~nı örnek1er1nin hemen gönderilmesine derilmesi, bu örnekleri alan nüfus bu hastalıktan kurtarmak ccrektir. Himaye Hazır/ık/arı yazılan mukemmele ilınm. Lise bağlıdır müdür ve memurlarının dahi aia ol- Biraz da acele ederek. 

Clball fabrlk•aı çocuk AIAkadar ınUeaseaeler mezunuyum. Kendime münasib bir iş Bunun teminınde ise bir çok güç. duğu mahalle veya köy kütüklerine H. F. 
arıyorum. Az bir ücrete razıyım. Taş- füklerle karşılaşacak aylar ve hatta geçirmeleri ve maaş bağlama ı~nclc ..._. 

JllWaSI gibi reni çocuk mUhlm raporlar raya da giderim. Arzu edcnl"rin Son senelerce uğraşıldığı halde hazan bır her hangi bir taraftan istenilen ka -
JUValer1 açılacak hazarhrorJar .Telgraf iş ve halk sütunu vasıt.asile ailenın nufus kayıdl:ırını bır araya yıd örneklerinin okunaklı yazılarla 

inhisarlar umum müdürlüğü tara - Önümüzdeki ay içinde Aukarada Bay Hamide müracaat etmelerini ri- toplamak imkanı elde edileme..'Tlekt.e- yazılması \'C meıı:ruhatile göndeıilme-
fıııdan Cıbali fabrıkasında açılmış o- toplanacak olan (ıiraat kongresi) için ca ederim. dir bu yiıuien bu ailelerın ay - si bildirilmiştir. 

Bayraklı gemisi 
Yolda bir 

lan çocuk ) uvası çok rağbet gör - Ticaret odası, Türkofis müdüı lüğü ve • • 

muştür. Bu yuvada fabrikada çalı - Borsa tarafmdan 3 mühim rapor ha- Açık m•h•bcre vız ··e H Al Tehlike neçirdi 
ki · · ı ,.,.,..,.1r1 ..... b zırlanmaktadır. A ı v afag evi/eri . 6. . 

şan msesız JŞÇJ erın 'J'"'-~1 arın- Bavan Şükran - Yeni bir mekt _ 1 le Karşı-.: aka ara'"•nda ışlemek 
d:nlmaktadır. Bu yuvada halen 00 Türkofisin raporunda, ihrac malı - J • u zmır J ~ 
çocuk bakılmaktadır. Yakında yu - sullerimiz hakkında düşünceler bu - b_unuz vardır. Aldırmanızı rıca ede - Erkek Reisi şehrimize üzere yeni ~atın alınan B~)raklı \'a. 

rız pwu Cebeluttarıktan geçtıkten sonra 
varun kadrosu büyültulecek ve daha llunacaktır. Ezcümle; mahsullerimizin · L l d G l fı • • 'J • meçhul bir denizaltı gemisi tara n-
f z1 tk alı caktır B d standardizasyonuna gidilirken ilk ya- lSe erın e e al.. dan şiddetle takıb cdılmi<: ve bii.)ük 
~ a. çoct na . u yuva a. pılacak işin, buna köylerden ve müs- Em11k ,ırk ati reisliği :s 
sımdıvc kadar 350 çocuk bakıforak .. ~hsild b .. 1 .. _ 1~- ıa·· Taksim emlak şırkeli idare mec1isı· Yabancı dillerle de mUaa· Yarın hUkOmet erkanlle güçlüklerle kendini bu takibden ku -
• ti..t": •

1 
. . .... en a~ .. ası lA'Jm ge ıgı esas İ 

ye-y .. ırı mıştır. . olduğu tebarüz ettirilecektir. rcislığine İsparta meb'usu Mükenem meralar tertlb edilecek temas için Ank•r•~• taran gemi, dun zmire Yasıl oln uş -
Yuvada muayene odası, hekim oda- Rekabet ısahasında muvaffak olma- Ünsal tayin edilm~tir. Dığer taraftan Liselerde oku) an kız '\e ~rkek 1.a • gidiyor tur. 

sı, banvo, duş. ve tuvalet odası, gar- . . 1 . . aı· f T k · _,__ ak d . ı bel · b' ı· - · d ,_. H d 
M • mız ıçın mahsul erfmrzın m ıyet ıa- a sım meywuıı y ının akı su de - e erm; ecne ı ısanı uzerın e .. ı ata) a yaşı)an ve lboş yere Alevi 

drci> odası, hasta tecrid odası, c~ tını azaltmak tazım geldiği hakkın • polarma istihkak iddia eden emlak mümareselerıni kuvvetlendirmek ve adı taşıyan Eti Türklerinin dini rei3i Prag bernelmllel Hrtl-
salonu, dershane, yatakhane, oltrevı- d k' d .. ·· 1 ~- ı d sine ltUrAk ediyoruz . . a ı uşunce er \.iÇ rapor ar '1 yer a- şirketinin bu 1ddiası da tetkik ol _ bu hususta larda temin elmek üzere; Şeyh Abdülhamid Hayyatla og-ıu Se-
yole odası, yemekhane, kalorıfer tesı- ı _ı ... r un ·u· t a d Çekoslo rakvada Pr~a satı da bul akta r ac-.,..ı · maktadır. arasıra mekteblerimızde yabancı dil- iim Hayyat ve damadı Şekib Hayvat :.u~ ) ın a \ • "lt.l 

unm dı · Ayrıca, mahsulkrimizin; m n1leket ............................. n•ıııııııııu1111111ımu11uu11N111u••-"'" 
1 1 0 

. eJ 'b 00.1 . . . . ·. şehnnde açılacak olan beyııelmılel 
Burada çocuk hru.ialıkları mütehaS- d h'li de d d h f l t'hl.k ed"I ere e musamer er terli 1 mesı- hrimıze gelmışler ve Hatay Ergm- nümune seraicinde· bnlıccl ihrac 

a 1 n e e a az a ıs ı a ı - --- . . f .:1..:ı· _1 - d 1 - - • • • • • • 
0

- • ._,.. 

b
. d kt ı· lt d· . . . . .. . nın ıstı &U'C' ı vxa<:agı uşunu muştür. lık cemıyetı tarafından mısaf~r edıl - mahsullcrımızin de tcc:hir olunması 

sısı ır o orun nezare ı a ın ' mu- mesının temını ıçın muhım tedbırler _ . . "" 
. . . . - .. . Bu musamereler· ıngılızce ve f ı an- mı'şlerdir Yarınki '"---·1e Ankaraya kararlaştırılmı~tır 

allım, başhemşır~ ı.kı çocuk bakıcı, ve mutalcalnr da dermeyan c:dılccck- . . ' . . . · ı .. n:ıu ~ • .. 

b
. h k d b 

1 
kt d tir sızca gıbı mckteblcrımızdekı yardım- gidecek olan Şeyh, gazetecilere de _ Bu maksadla ıcab eden numunel~ -

ır a çı a m u unma a ır. · · · did h ı b ı . - . . cı lisanlar muallımlerinin nezareti al- mi~tir ki: rın şun en azır anmasına a~ a -
Dıger taraftan yeruden bazı fabrı - M••t ıı·ı h kk . . . . nılmıştır 

kalarda da bu kabil yurdlar al"•lması U eye 1 er 8 lft• tında yapılacak \e lYl lısan bılen ta- . «-Eti Türklerinin an4 vatana olan . . I . ~ • Bunlar, Çekoslo\ akyada ıhrac ı ı 
ıçin tetkikler icra olunmaktadır. da takibata başlandı lebeler pı~eslerde rol alacaklardır. baglılt.klan ı ı yid için., geld'm.. Çar- sullerımiz içın i~ı bır rekl m 0 a _ 

Valcflar Başmüdürlüğü vazifeleri- Ayrıca ingilizce, fTans11:ca '\e al- şamba gü ii, doğruca Ankar ya g de- caktır. 
Acı bir kayıb ne alakadar olıruyan mütc\•elliler manca şiirler, şarkılar da okunacak- cecjiz. As rlardanberi Türk ka de le-

Naba Vekaleti malzeme diıekwrü hakkında kanuni muameleve basla _ dır. · rinden ayn olarak ~tlmaJ; iste· * Suriyede olan \e Lo ·an mua ıe· 
Asim Tertemizin validesi ve arkadaş- mağa karar vermiştir. Bunlar r.l~a _ nen Hatay Alevi Türkleri; Hat;ıyın. desile bize aid bulunan Cab'r kale i -
larımızdan İstanbul Matbuat Cemi - mnda yıllardanberi tevelliyet vatire. 120 yaşındaki kadln diri hak-iki istiklaline kavupıasınt b~yiik nin hükiımct'mizce in asına karar' e-

yeti avukatı İrfan Eminle diş tabibi sine alaka göstermiyen (Şeyhülislam din yanarak öJdU bir sabırsızlıkla bekliyorlar. rilmiştir. 
Fikri 'Emin Kösemihaloğlunun teyze- Ali Efendi kerimesi Ayşe Hanım)vak Bozdoğan kasabasının Güney kö - Halayda §imdiki halde V«Ziyet le- *Ankara borsasının yeni kadrosu 
Ieri Bayan Halisenin bil kalb sekte- fı mütevetlisiEmine Şevkiyenin vakfa yunde çok feci bir kaza olmuştur; himizdedir. Bu 1'aziyeti Hataylı yapılmıştt.r. Buradaki memurların ya 

sinden öldüğünü teessürle öğrendik. aid hayır şartlarını ve vakfa aid mua- O havalinin en meşhur bir siması Türklerin mukııddes gaye uğrwıa nsı 15, diğer yansı 30 martta Anka· 
Cenazesi bugün, Aksarayda Millet meleyi takib etmediği takdirde kanu- olan asırdide; Fatma isminde bir ka- birle§meleri umitt etmiftir: Mmıda - raya gideceklerdir. 
caddesinde 52 numaralı ev.inden kal - ni muameleye ba§laruıcaktır. dm; evinde kimse bulunmadığı bir ter c:levlet otoriten bildiğiııden ffll • * Denizbanka devredilen müesse • 
dırılıp Edirnekapıda Halebi merhum sırada ocağa düşmüş \'e elbiseleri tu- mamaktadtr. Fransız partamntcmua- sat ve malzemenin kıymetlerini tak -
civarında e§i ulemadan merhum Bay S•hll Sıhhiye MUdUrU- tuşmuştur. da tqkil edileft 220 ki§ilik Nrk - dir edecek komisyon bugün i e başla. 
İbrahim Hakkının yaruna defno'una - •lllUmlsl ••hrlmlzde Biçare kadın dıri diri yanmağa baş- Fransız dostluk grupu, Cencvredc mıştır. 
taktır. . . . Şehrimizde mezunen bulunan Sa - - Komşu; gazeteler eni bir -~-ı. layınca acı acı feryada koyulmtJi; fa- rıösterilen_ yüks~k. dostluk tezahüratı, * Bayram ~ünasebetile kapalı o-

Merhume, ıyı kalbli ve hayırperver mı Sıhhiye müdiri umumisi Bay 0 ka b d b h d' Y ., ~ k t t ft t . . k d 
1 

1 Hataydaki tazyıki gevşetmek gibi bir lan daire ve muesseselerle mektebler . s- sa ın an a se ıyor mu... ... a e ra an ye ışıncıye a ar za\'a h . . 
lalihatı nısvandandı. Geride kalanla- · . h' . . semere vermemıştır. yeniden açılmıştır. 

. · man ismet lıman sa ıl sıhhıyc>sıne - Hayır .•. Nedea sordun?" bağıra bağıra tamamile yanmıştır. _ 
rave arkadaşımıza sabır, gıdene mağ- merbut tcşkillatı ziyaret ederek . •. .. . . . Bununla beraber Hataylı TiMcter, * F.dirnede nehir sulan yükselme-
riret dileriz. ..__ft. t . l d' - Arıfe gueuadenlterı bızım eşe· Fatma kadın; tam 120 yaşında bu-l~eticeyi büyük b' .. 'd k t"' b. ğe ı-. .... lam1c::tır. Henüz tehlikeli bir 

.,.ç ış e mış er ır. ğin biri meydalM!a yok d 1 kta 'd' f . ır umı ııe :a ı ır ~ "Y 
~ a... unma ı 1• emnıyetle bekliyorlar. vaziyet yoktur. 

- Fakat ben senin istikbalini ta
kib etmek mevkiinde bulunduğun:.ı 
için, bazı şeyler :var ki, ister yer.ine 
getir, ister getirme, bunları sana 
söylemek, rica etmek1 icab eder.se 
emretmek mecburiyetindeyim. 

- Sözlerinizden hiç birşey anla
mıyorum ağabey!.. 

- Biraz sabırlı ol yavrum. Anla
rnakta daha pek geç kalmayacaksın! 

Durdu. Kardeşinin gözlerinin içi
ne baktı. İkisi de heyecanlı idiler. 
Biri sö~li sözlerden.. diğeri 
bu mukaddemenin arkasından ne 
gelecejini merak ettiği için.. 

- Sen, iki gün izin alıp dışarı 
çıkmışsın! Bunu bana bir tesadüf 
ôğretti. Müdür muavininizi gördüm. 
Şimdi, diyeceksin ki; bunda ne 
fevkaladelik var? Hiç .. Bazı hafta
lar hatta üç kere bile, mekteb ta
limatı müsaid olmadığı halde, hatı
rını için sana izin veriyorlardı. Fa
kat · Bu seferki çıkışlarının her za. 
hlankinden çok başka sebchlcrden 
ileri geldiğini öğrendim. 

Yirmiyi aşkın bir delikaulwn · 
Yüksek tahsil görüyorsun, zeki v; 
.kavra)'Jfh Mr cencmı. Benden da-
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ha iyi düşünür, daha makul hare-
k~t edersi~.; fakat, bir de gencliğin 
dunyayı dumdüz gören bir ikinci 
tarafı vardır. Ben senden bu ikin
cinin birinciyi mağllıb etmemesini 
rica edeceğim. Söyliyeoeklerim 
bundan ibaretti. Odana çıkabilirsin 
yavrum. 

Sami, hududsuz bir hayretle ağa
beyisine bakıyordu. Ağzı açık kal
mıştı. Vakıa çok kapalı konuşmuş
tu. 
fakat bu konuşuşta: 

- Bir çok ıe.Yler biliyorum; bu· 
dala yerine koyma beni, ayağını 
denk al diyen bir ifade vardı. 

- Sözlerinizden hiç bir şey an -
lamadım ağabey, lutfen iz~h eder 

... ? 
mısınız .... 

- Sözlerin vakıa biraz üzeıi Öl'· 
tülü ama, ne demek istedi.ğuni an
layacak kadar zekisin sen .. bunu i
zaha ne lüzum var? 

Suad bu sözleri söyleyerek a)a • 
ğa kalkmıştı ... Arkasında bulunan 
çiçek tarhındaki karanfillerin S·J -

palarını düzeltmiye ve onlarla 
meşgul olmıya başladı. 

- Yoksa benim için size bir şey 
mi söylediler? 

Suad kardeşinin bu suah üzerine 
~ldiği yerden başını "rdi ~Vl • 
içinden: • 

- Söylemeye ne hacet, gözle • 
rimle gördüm çocuğum, diyordu 

Karde§inin sorusunu bir kelime 

ile cevablandırdı: 

- Belki .. 

İçinde sövlemekle sövlememek . . 
arasında dehşetli bir mücadele var-
dı. Bunu uzun uzun düşünmüştü. 
Her ~yden evvel kendi kendine i
zah etmek istiyordu: Bunu Sami
ye, kıskandığım için mi söyle~ece
ğim, yoksa onu da böyle bir akibe
te d~kten kurtarmak için mi? 
Şüphe yok ki, bu söylemek ka -

rarında bu iki türlü duşüncede i . 
mil olmuştu. Fakat ikincinin ağır 
bastığı muhakkaktı. Kendi kendi
sini evvela ikinci türlü düştinüşle 
hareket ettiğine inandırmak isti • 

yordu. Yoksa birinci, yani kıskanç
lık 'Saikası He Saminin gözüni. kor-

kutmağa çalışmak ona pek ağ;.r ve 
çirkin geliyordu. 

Bütün bunların üstünde bir se • 
beb daha vardı ki; o da kadının ev· 
li oluşu idi. 

Suad kardeşinin bile evli bir ka
dınla münasebette bulunmasını as
la tecviz edemezdi. Bu çok iğrenç 
ve ahlaksızca bir hareketti. Bu 
noktadan ilerleyen muhakeme -
sine iki koldan iki düşünüs tanı 
daha karışıyordu. Bu karışanlarla 
beraber kafasında bir delta ya -
pan düşünceler tereddüde sevke -
diyor Jrendisini ... 

Acaba beni. Sami'ye karşı böy
le harekete sevkeden, onu kıskam
şıın mı, yoksa onu da kendim gibi 

bir Akibetle .karşılaşmaktan '-ıktıye 
etmek için mi! ... 

İki şekilde de ona söylt:mek mec
buriyetini hissettiği anda, kendi -
si bu sefer odasına kadar g..:lip ka
r1smın başkasile &?viştiğinı haber 
veren kocasır.m durunn~na ~üşme
yecek miydi? Bu defada da aşık, 
ü~cü şahsa. hem daha ağır, kar· 
deşine, sevdiği kadının ırocasa üste
lik de bir de işıkı olduğunu bildi • 
recekti. 

Bunu imkanı yok yapamazdı. 
Başka bir şekilde hareket imkan • 
larını araştırdı. Evvela yal:ıız kar
deşinin nazarı dikkatini celbede -
cek, sonra bir arkadaşının kendisi
ni bir kadınla gördüğüni., ve o -
nun için evli bir kadın dediğini. 
söyleyecekti. Bu suretle onu evli 
bir kadınla münasebette bulun • 
mak ahlaksızlığına d.ışmekter. ko
ruyacaktı. Kim bılir b..Jki, Sami de 
onun evli olduğunu bılmiyordu. 

Ne tanda aöylene söılesin, i • 
çinde menfi bir kıpudanış duyu • 
yordu. sen buna tahammül ede -
nıediği için böyle hareket etmek 

(Devcıtnı NT) 
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Şüphe, nihayet beni hakikate götürdü ve bir de
fa daha anlattı: Aşk yok, şehvet var! Bütün insanlar 
zaman zaman damarlarında tutuşan ateşi sindirmek 
için severler. Leyla ile Mecnun efsanesi bile bundan 
başka nedir? Yer yüzünde devir devir mabutlaştırı -
lan aşıklardan hangisi yar koynunda can vermemeyi 
ve yalnız uzaktan, kalbden sevmeyi düşünmüştür! 

O halde, aşk: Şelı,·etin namı müstearıdır. Vecdet, 
sen de işte bu maskeye büründün. 

Fakat, benim ne kabahatim var? Daima bedbaht 
olacak, ıztırab çekecek, inkısara uğrıyacak, hiyanet 
görecek, aldanacak sade ben miyim? ... Artık ıztı -
rapla kardeş. talihsizlikle eş, vefasızlıkla arkadaş, 

mihnetle yoldaş oldum. Bu çile ne zaman dolacak? 
Soytarı hayat gülmek, sevilmek için bir dakika bile 
aman vermiyor. 

Sevdiğini hisseden ve mes'ut olmasını bekliyen 
bir genç kız için bu sukutu hayal çok müthiş bir 
sarsıntı değil midir? 

3 Ey!il! 

•Seı::gıli Vicdan ... 
NYanına gelmiye yüzüm yok. Kabahatimı itoraJ 

eded ..... Kabalık yaptım, kalbini kırdım, seni hiç bek
lemediğim bir netice ile karşıla§tırdını. Benden ne 
kadar nefret etsen, yüz çevirsen haklısın. Fakat, Vic
dan bütün bunlar bilmiyerek, sonu düşüniilmiyerek 
ııapılacı işlerdir. lt!amafi çok mes'ud olacağımız bir 
geceyi kaçırdığını unutma ... • 

Bu, Vecdetten aldığım mektuptan bir parça. Alt 
tarafını ne okumıya, ne de yazmıya lüzum yok. Yap

macık, şeytanlık, dessaslık şu satırların içine bile öy-
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le kanşmış ki. İnsan ,ilk saurları okuyunc~ : 
- Hah .. İşte böyle. Haddini bil. Ancak şimdi, se

vişebiliriz ... 
Diyor. Fakat, sıra «mamafi ... • den başlıyaıı cüm

leye gelince ruhun bütün sahteliği birdenbire sırı
tıyor. 

Çok meş'ud gece de ne oluyor? Hangi saadet? 
Çiçek gibi koklamp solmak saadeti mi? Mes'ud gece 
bu mu? ... Sana metres olmak mı? ... 

Vecdet düşünüyorum da seni sevmeyi aklıma ge
tirmiş olmayı bile affedilmez bir hata telfıkki edi -
yorum. Nf'.'rcde kaldı ki, sevmiş olmayı. .. 

Bi,nKm seni hangi tesadüf karşıma çıkardı? Ni
çin çıktın? Nasıl üç dört hamlede dudaklar1P1da şeh
vetin ilk yangınını dutuşturmıya muvaffak oldun? 
Ifrp o : güneş gözlerin, tılısımlı edan, büyülü sesin, 
güzel yüzün, en çok şöhret toplıyan aktörleri geride 
bırakan maharetin mi bu muvaffakıyeti temin etti? 
Muhakkak ki; güzelsin, zarifsin, bir genç kadının ho
ilına gidecek bütün meziyetleri haizsin. Meşgul ol
duğun genç kız, hemen, gönlünü sana verebilir. Ve 

sen o gönllın balını istediğin gibi emebilirsin. Bundan 
şüphe etmiyorum. Belki, hayatında kendini sevdire
bıldiğin, fakat, hükmüne ram edemediğin yeeiine ka
dın benim. Ben bile seni sevdim. Şüphen"lerek sev
dim, korkarak sevdim, daima vehim içinde bunala
rak sevdim ve bir an için olsun gönlümü sana kap -
tırdım. Fakat hepsi bu kadar. Daha fazla~ına imk5n 
yok. 

Sevmek .. ; boş yere, nafile yere müstcfrişf olmak 
için sevmek ... bunu unut! 

Ne olacak? Büsbütün ayrılacak mıyız? Yoksa 
hayat ve tesadüf yine bizi birleştirecek mi? Bütün 
bunlar meçhul! Ancak, aydan renk, güneşten ışık 

alan, gözlerinin derinliklerinde seyredilen u~uruma 
bile bile sürüklenmektense şimd;den aynlığ111 sızı

sınn katlanmayı tercih ederim. Bu takdirde, belkı se
ni yakın bir zamanda unutabileceğim. Belki de hiç 
aklımdan çıkmıyacak, hayalimden silinmiyeceksin ... 
O zaman kalbağrıları sürüp gidecek. Zaran yok. 
Ben. buna da razıyım. Hayatı minnet değil, fakat, 
rnihııet bilenler için bu tahaır.mül zaruridir. 

4 Eylıll 

Nezihe ile bugün Beyazılta karşılaştık, Şehza -
deye kadar beraber yürüdük. 

Ne garip şey? Evdeki hadiseden hıç balı"etmedi. 
Demek ki, buna bir şey söylememişler. Ho~ bu, ört
bas edilişe ben de memnun oldum ya.. Amma, ilk 
önce epey korku ve endişe geçirdim. Neziheyi gü -
nir görmez: 

Acaba kabahati bana mı bulacak? 
Diye hayli heyecan geçirdim. O sıralard" yüziim

d~ki damarlardan kanın çekildiğini ve sar?rdığımı 
hissediyordum. Bekliyordum ki, bir güne sığabilen 
bu koca cskaııdab dan o, bana bahsetsin ve ben ona 
göre bir cevap vereyim. Mamafi, çok iyi oldu. Bek -
leye bekleye öğrendim Hiç bir şey bilmiyor. 

5 Eylıll 

Vecdetten mektup!. İkinci oluyor. Bu seferki çok 
kısa. Üç dört kelime : sizi görmiye geleceğim. Mü -
saade ediniz. Gözlerinizden öperim ... > 

- Geliniz .. 
mi, diyeyim? ... 

- Gelmeyiniz ... 
mi'! .. 

- Geliniz ... 
Cevabını. vermek i5temiyorum. 
- Gelmeyiniz .. 
Demiye de bir türlü dilim varmıyor! İğrenerek 

seviyorum da ondan ... 
5/6 Eylul: G~ce 

Düşüne düşüne cevabı buldum: 
- Geliniz .•• 

(Devamı var) 
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!JIASAL GiBi .. KADDN 
Petrol kralmm vekili yakayı ele ve
rince gene katip epi korku geçirdi!. 

Mütekaid subayın aylığını az bulan ve 
ona karlı işler vadeden kadının sahte

karlık rolü pek kısa oldu 1 

Otuz yaşında olmak her 
kadın için nimettir! 

lvücudünüzün en olgun bir zamanında bulunuyorsunuz ... Annı Conson 

"':::F=-a-k_a_t-uzun5eneıer bu y_o_i_d-·a·- b- u-··_...y_ü_k-. 
ve tehlikeli işler yapan kadın bir gün 

ya ,!<a l!!!_!E!IQ!!!!.. .... Y~ id et!!1Jx.~~!:!.--ıı 
Tayyarecikankoca Bilhassa şık elbiseler otuz yaşın hakkıdır .. 
birbirinden aynldı BuY~şta -Qiy~y-; dikkat edilmesi 1 

ihmal olunmıyacak bir mecburiyettir 1 
Kecasının başka kadın
larJa tanışmış elması 
beşanma kararı için 

ıt11ııenımı.,rıı"'"'"'"'Jll'IW l9llltllll9ltır...,lft...,.ft .. Mııhlltıt!ıltt9tllt11ıtı~ııııwı11 IUlflmmiıt•ıuı•ııııım"u ....ınımıaıırtı1111 vıJMntı....ıuıatııı~ıllhllllllll44ftlll•ıııt11 tıllllMılilllllllDıt:tcuı.....,-"u ıımııını ıu ...,... -

Marr Burton-un Hayatından 
bir J<aç yaprak 

kafi görülçlü. 
.. .İngilizlerin kadın tayyarecilerin • 
den meşhur Ami Conson altı sene 
evvel izdivaç etmişti. Tayyareci Mo • 

1lison ile evlenen Ami Conson geçen • l l:e}."'de mahkemeye müracaatla boşan
ma istemiştir. Kan koca işleri itiba
rile uzun zaman birbirlerinden ayn 
yaşa~ya mecbur kalıyorlarmış. Tay
yareci kadın diyor ki : 

Bu ayrılıklarımız esnasmda koca • 
mın başka kadınlarla tanışdığını öğ • 
rendim. Kocam bana karşı iyi har~ 

1
ket etmemiştir. Artık ayrılmak isti· 
yorum. 

Tayyareci Molison kendini müda ... 
faaya lüzum görmemiş, mahkeme de 
boşanma kararı vermiştir •••• 

Müstakbel 
iri anda 
Şimal ile cenubun 

Mutlaka birleşmesi 
lazım 

Otuz yaşında olup da bunun nasıl 
bir nimet olduğunu anlamak çok 
büyük bir hatadır . 

Otuz yaşındaki kadının giyinirken 
kendisine yakışan en sevimli biçimi, 
en pahalı kürkü, en kıymetli mücev· 

~< heri, en ağır kumaşı kullanmağa hak 
kı vardır. 

Kadınlar için yapılmış olan bütün 
süsülerin, bütün lükslerin ona en ya· 
kıştığı ve onları kullanmakta en zi • 
yade haklı olduğu devri otuz yaşın· 
da bulunduğu veya otuz yaşında gö .. 
ründüğü devirdir. 

Bayan otuz yaşında iseniz bundan 
istifade ediniz. 

*** 
Geceleri renkli lama, ağır kadife 

ve Rayyote kumaşlar giymekten 
çekinmeyiniz. Büyük dekolte elbise
ler yaşınızın hakkıdır. Omuzlarınız~ 

boynunuz, kollarınız ve sırtı:r..ızm en 
cömertçe güzel olduğu bir yaştası • 
nız. 

Gece çıktığınız, yeniden moda olan 
turbanları başınıza sarabilirsiniz. 

Şöhreti bütün Paris salonla~ına ya- Mamafi vefası~. koca~ından a~rılmak 1 Londra - Müstakl İrlanda hüku
Y1lan bu kadın nereden geldı? Ge - onu pek de muteessır etmemış, tek- metinin Başvekili De Valera geçen -

En fantezi eldivenler kullanabilir • 
siniz, en orijinal mücevheratı taka • 
bilirsiniz. Hele evinizin içinde giye
ceğiniz ropdöşambrlar dezabiyeler 
çok ağır ve çok süslü olabilir. İç ça· 
maşırlarımzı krep damurdan yalnız 

dantelden, siyah satenden yapabilir • Çenlcrde .-Son Telgraf• meşhur bir rar sahneye çıkmıştır. lerde Londraya gelerek İngiliz hüku- Lame ve Kürk size pek 
M ~ Jl(·trol kralını temsil ederek Paris'e ari Burton'un geçirdiği hayatta metile müzakereye girişmiştir. Fa - çok yakışır 

g( lrniş olan kadından bahsetmişti. bir takım münasebetleri vardır. Me- kat Irlanda ile İngiltere arasındaki (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Caroıe Lambord'ın gıyd ı · 

ğl zelıye oakınız ne Ka• 
dar güzel 

Yakayı ele Yeren bu son derece cü - sela pek eskiden Londrada petrol ihtilaflı meselelerin halledilebilmesi Bayan otuz y~şındası~z!.: Yahut • • • • • 
dıgi maceralar etrafında tahkikat de- daha pek çok Ingiliz milyonerlerini Valera geçen gün beyanatta buluna- dasınız da ot~ yaşı_n~a gorun~~or • uz e olmak 
r~~kar kadının şimdiye kadar geçir - kralı Deterding_ ile tanıştığı gibi şimdilik çok zor görülmektedir. De da kırk veya elli veya yı~~-~ ~~şın • G il 1 b o y u n 1 u 
"aın etmektedir. Yeni gelen Faris ga- de tanımıştır. Onun için mücevherat, rak Londra'dan ne suretle ayrıldığı- sunuz!.. Bu talıden ıstıfade edı~ı~ .. 
~et ı · d ··ruı· l • t nara ht k kl h . .. 1 . d . . k. Otuz yaşı, kadın yaşlarının ıçınde - -----------=;.....------·--------(.• erın e go en son ma uma ı r.: , mu eşem ona ar epsı var- nı soy emış ve emıştır ı: .. .. 

1 1
. ? 

h"ı · · t ı· d F k t ·h t b • kl b' • d 1 1 .1 . en mukemmel en guze ve en ne ıs • • 1 -. usa etm\Ye çalışıyoru:ıC: sveç ı ı. a a nı aye u aşı ar ırer Irlan a ı arı tamamı e tatmın et - . ne y a p m a 1 
lırenses Erikson Paris'e geldi geleli birer kendisini bırakınca Mari Bur - mi yen herhangi birmüzakere netice- bir yaş .... Bu yaştakı .kadında ne kırk 1 1 ç 1 n • 
Yatımda ileri rütbede, emekli bir ton'un hayatında da felaketli bir dev- lenmemiye mahkumdur. Biz Irlan _ yaşındakı kadının bıraz hırpalanmış 
l<'ransız subayı ile geziyor, ayrıca re başlamışdır. Çünkü paraya çok danın şimdiki gibi ikiye ayrılmasını cildi. Ne yirmi yaşın_daki, on altı ~a-
&enç bir delikanlı da kendisine ka- düşkün olan bu kadın genç delikanlı değil, şimal ile cenuptaki bütün Ir- şındaki kızın hoşa gıtmekte becerık- ı----~~~··~ ~- - ·- -- ----
tiplik ediyordu. Paris'tc büyük bir as1klnrını da feda eder, para kazana- landalılarm birleşerek müstakil ol _ sizliği vardır. 
Petrol kralı namına her türlü sela - cağı başka bir memlekete kaçar gL malarını istiyoruz. Bu kabul edilme- Otuz yaşı kadının en çok beğenil • 
niyeti haiz olarak dolaşan bu pren - derdi. Fakat yaşlı, zengin aşıkları dikçe İngiltere ile anlaşmak imkan - diği, beğenilmeyen çok çok lAyık ha-
liesin Amerikalı bir de kocası vardır. (Deva.mı 6 ıncı sahifede) sızdır. yır mecbur olduğu yaştır. 
l-"'akat bir zamandanbcri araları açık- --- --

tır. Onun için mahkemeye müracaat v d 
- Million etrniş, kocasından ayrılmak üz~redir. ay m a n 

E111ckli Fransız subayı yaşlı bır a - . 

daındll'. Prenses de genç değildir. Fa- •••••••••••••••••••••••••••• 
kat prensesin genç katibi onlardan 

Vaydman hemen posta 
f'T 1111 "'"'' t _...,1., • •"4lllo11 ıaıaıı. .. ,.,,.. ..... !'! u~uı,11'1*1.llfıııı• ı• l.ıll'I• 1 :tılır.ırm:iıl M llD · iJlllPr.I lffllll ll.-.ıtlfılanımtm 

kutusu tedarik etmiş 
·- -- ~ -=--...... 

sonra gazetelerdeki küçük Ondan 
·ilanlara bakarak ilancıyı tuzağa dü· 

şürmekte güçlük çekmemişl 

hıc: ayrılmamaktadır. Prenses emir 
\erir. Katip yazar, mütekaid subay 
el~ hesap eder müzakere edilecek me
seleleri konuşur, hülasa pek ahenkli 
hir çalışmadır gidiyor. Pariste mü
k-ernel bir konak. taksitle öd0nmek ü
ıl're alınıyor. Bunun nasıl alındığı -
tı1 ve nasıl sonra işin iç yüzü mey -
dana çıktığını •Son Telgraf:• geçeıı
~erde uzun uzadıya yazmıştı. Kona -
ırın verilecek taksidi \'eı·ileıneyince 
dedikodu büyümüş, işe polis karış -
ll1ış ve Prenses Erikson 'un kim ol -
duğu yani müthiş bir dolandırıcıdan, 
sahtekardan başka bir şey olmadığı Leblond Blanş Felin ismindeki 
ırıeydana çıkarak nihayet kendisi genç ve güzel artistle evlenmiş, fa -
te\'kil' edilmiştfr. Fakat bir de Pren- kat bir müddet sonra ayrı yaşamı· 
~;~ tevkif edilince zavallı mütekaid ya başlamışlardı. Leblond başka bir 

1 ansız subayı ile prensesin genç kadınla meşguldü. Madam Blanş 
d~Jikanlı katibi derin hayretlere dü- Felin istintak hakiminin sorduğu su-
;ereJc ne yapacaklarını şaşırmışlar allere şu cevapları \'ermiş: 
0tıra : - 14 Tcşrinievvelde, yani Leblond' 

b· - Hayır, hayır demişlerdi, bunda un öldürülmesinden bir gün evvel 
'Pır Yanlı~lık var.Polis yanılıyor. Vaydman bana geldi. Meğer benim 
teııse s, prensestir. Petrol kralının kapıcımdan Leblond'un ne kadar pa-

:·ek.i!idi ... Onun sahtekar olmasına rası olduğunu, ka:1ancmı sormuş, 
1

Irıkarı yoktur. beni mde paraca vaziyetim ne oldu-
lt F'ukat bu beyhude olmuştur. Çün- ğunu merak edip sormuş. Sonra be-
h lı Prensesin hali gibi mazisi de der- nim odamın kapısını vurdu. İçeri gir-
! aı l1ıeydana çıkmıştır. 1883 de Stok- di. Bana da Leblond'a dair bir ta -
~1;1 tn'cle doğan Mari Bul'ton - evet a- kım sualler sordu. Ben de : 
Irı adı budur - küçük yaşında Al - - Leblond'la ben ayrı yaşıyorum, 
t('~ll~~da Dresten şehrinde büyüye - dedim, onun için size verecek izaha- __ ince ~e uzun bir boyun kadının en/bu noktaya zerre _kadar ehemmiyd 
}{ ır dansöz olmuştur. Bu itibarla trm yoktur. Eğer fazla bir şey öğren- guzeI hır azasıdır. Hele bu, boyunun vermeyen annderın sayısı pek çok -
" {·tıdisi bir artisttir. Ve Avrupanın • mek istiyorsanız Leblond'un annesi üzerinde güzel bir baş da bulunursa. tur. 

t\l tneş?ur şehirlerini dolaşmıştır. Vaydman ile Mlllion polisler arasında \ fadam Retner'e müracaat ediniz. Bunu şöyle de söyliyebiliriz, gü - ı Güzelliklerini henüz düşünmeyen 
trıu~arbı Umumide ha~ta bakıcı ol. - Million zavallı Keller'in çantasın • tehlikeye koyar mı? Diye sormuş, ar- . Bu_nun üzerine Vaydman . çekilip zel bir başın altında gü~:! b.'.r bc.y~n . çocu~lar da ilerde güzellikl<'ı ini ta-
~. Ştur. Hastalanmış. Ispanyaya gıt- d d _ k d k d ~ kas ndaıl d gıtmıye mecbur olmuştu. Artıst Ma- bulnursa kadının güzcllıgı y ı ızde yuz namıle mahvedecek fena itiyad -ıış 0 . d an um ugu a ar para çı ma ıgını ı a : . 

1 tar' ıa a uzun zaman kalmış, tek- .. .. , . . .. . . dam Felin bundan sonra ifadesine de- artaı·. Jar kazanır ar. 
~t daııs(izlüğe başlamış, sonra bir goruncc Vaydman 1 ıstıhfafla suze • - Gelecek s~fer -~en bır ış ya~a - vamla demiştir ki: Halbuki zarif kadınların yiizde :;ek- Halbuki baş fena tutulursa tam en-
tfi:nsızla evlenmiştir. Fakat bu iz- rek: yım da bak! dıye ilave etmişti. Ilan 1 -- Ben cinayetten sonra kendi ken- 1 seni güzPlliklerinin bu kısmını ih - senin dibinde hafif bir çıkıntı yapar. 

aç ancak altı hafta sürmüştür!... -Bu kadarcık şey için insan kafasını işleri yaparak çok para kazanan genç (Devamı 6 ıncı sahifede) mal ederler. Hele kızlan büyürken (Devamı 6 ıncı sahifede) 
1 
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Vaydman ı KADIN ı::-------------·--------...., 
1 

Harici Askeri Kıtaab ve M i 11 i on (5 inci sahifeden devam) Güze) b 1 
(5 

. . hif d d ) Dantelden gece elbiseleri de sizin • • ayun U 
ı k 

ilanları 
0ma 

Iğdır Garnizonu için 125 bin JcUf 

~arla 
Fantaziler 

Duvardaki fotoğ
rafın anlattıkları 

ıncı sa e en evam se . t•h d b"l - . . . ıçın ne yapmalı ? 
elim t hkikata .. t• 0 ••v ve seve ın ı ap e e ı ecegınız bır Surbahanın Garnizonu için 125 bil 

e a gınş ım. zaman og- süstür kil • . 
rendim ki Leblond'un öldürüldüğü · (5 inci :$ahifeden devam) o Askerı evsafta fabrıka unu kap&' 
günün sabahı Million Nöyi'de idi. *** Bu çıkıntının üzerinde zamanla yağ lı zarfla eksiltmeye konuldu. Iğdırl 

Otuz yaşındasınız bayan!. Hayatı - - v aid t h · bed ı· 18875 1. · Hem de sonradan maktulün cesedi lbaglar. Ve bu yagdan tümsekler ba- unun a mm e ı ıra 
bulunmuş olan yerde o sabah Million · lolarda bir çok bayanın boynunu na- teminatı 1415. Hı:_a -~halesi 26/Şuba 
görülmüştür. Fakat Vaydman'ın ar - sıl ~irkinleştirdiğini görürsünüz. 938 Cumartesı gunu saat 11 de S Yazan: FİLE kadaşlarının yanında daha bir takım Fakat bu fenalıkların önUne her bahan garnizonuna aid unun tahmiJI 

Bursada bir i im vardı. On beş günj - Yazın amma söylediklerimden bir meçhul adamlar vardı. Bu adamlar yaşta geçilebilir. Kızınıza başını dik bed.eli ıs:so lira ilk teminatı 1406 Ii· 
kadar bir pansiyon odasında kalmam kelime eksik bir kelime fazla değil. da Vaydman'la Million'un çetesinden ve doğru tutması için nasihatler ve - ra ıhalesı 26/Şubat/938 Cumartesi 
icabetti. Kar ımdaki odada eski be- Sonra tekzib ederlın ha .. Dedi ve im- mi idiler, yoksa öldürülecek adamın rirken diğer taraftan da siz eğerken- günü saat 12 de ihaleleri Karakö5' 
kar bir mektep arkadaşım oturuyor. kansız bir şeyi istediğinin o da farkı- cesedini getirip bırakmak için en dinizde böyle fena bir itiyadın do - satmalma Komisyonunda yapılacak· 
Bilmem hangi düşünce ile otelde kal na vardı da tatlı tatlı güldil. münasip yerin neresi olacağını mı vurduğu böyle bir kusur varsa bir tır. 
mama razı olmadı da bir ihtiyar ka- - O halde dedim, ben soraylDl siz keşfetmiye gelmişlerdi? kaç haftalık bir ckzersizle onun ö - Şartnamelerini görmek isteyen} 
dınm idare ettii,>i bu pansiyona getir- söleyin. Madam Felin'in bu sözleri istintak nüne geçebilirsiniz. Komisyondan 25 Kr. mukabilinde ıı• 
di heni. Dayalı. döşeli bir oda. Kim • - Buyurun. hakiminin nazarı dikkatini son dere- Bilmem ki, başlarında öteberi ta - lıp gorürler. İstekliler teklif mek • 
sesiz bir Ermeni karısı. Yaşına rağ- - Kaç yaşında öldünüz? ce celbetnıiştir. Acaba Vaydman'la şıyan çingene kızlarının, ve köylü tuplarını ihale günü ve saatlerindeıJ 
men e\·ine iyi bakı~ or, temiz odalar, - Kırk yedi. Million'un başka arkadaşları var mı? kadınlarının boyunlarına dikkat et - bir saat evel Komisyonumuza vermif 
beyaz, ütülü örtüler Çamaşırı ,.eye- - Henüz genç iken ha. Nasıl ol • O gün Million'un yanındaki meçhul tiniz mi ne kadar güzeldir ve başla - bulunmaları. c733• c792•. 
mcği kendi yapıyor. du? Hastalıktan falan değil inşallah ... kimseler kimlerdi? rını ne iyi tutarlar. c 1 
Yardımcısı bile yok. Uzak akraba- - Hayır! O devirde şimdiki gibi Leblond bir tuzak kurmak için Siz de her sabah başınıza bir kitap İstanbul komutanlığı 

sından genç bir kızcağız var o da böyle yollar güzel asayiş mükemmel gitmiş pastahaneden bir mektup ku- koyunuz ve onu başınızda tutarak, 
ihtiyar pansiyoncunun yapamadığı değildi. Bursa ile Yalova yolu üze _ tusu kiralamıştır. Ondan sonra gaze- beş dakika kadar yana ve işile meş- Satınalma Komisyonu ilanları 
işleri üzerine almış. Haftada bir iki rinde yolcuları soyan eşkıyalar ''ar • telcrdcki küçük ilanları her gün dik- gul olunuz yahut yürüyünüz.. Sonra -
uğruyor, bekar kiracıların gönlünü dı. Buıılarm en amansızı Lcfter'di. katle gözden gcçirmiye başlamıştır. onu başınızdan aldığınız zaman başı- Süvari binicilik okulu için 148 ill 
hoş ediyor.. . Ben de onun gadrine kurban gitttim. Bir gün, Teşrinievvelde Leblond'un nızı kitabı düşürmemek için tuttu - 162 Yüksekliğinde ve göyüs çevresi 

Beni otele göndermemekte arka - Bir iş için Yalovaya gitmiştim. Zen- bir ilan gözüne çarpmıştır. İlancı ğunuz vaziyette tutmağa ve bütün 160 dan yukarı eb'adda olmak ve 
daşımın pek de hakkı yok değil. gin bir kuyumcunun yola çıktığını kendisine bir ortak arıyordu. Bunun gün bu vaziyeti muhafaza etmeğe hayvanların gösterecekleri vaziyet .. 

Çiinkü, burası rahat, temiz ve dört haber almışlar. Dönüşte karşıma çık· üzerine Million kendisine sahte bir Clodette Colberfln 1 a,- gayret ediniz. l~re göre vasati 170 lira üzerinden 27 
başı mamur bir ikametgah doğrusu. tdu. ad takmış, Paradiye olmuştur. Leb - QI ou sade süeter gşyk Tabii şimdiye kadar boynunuzun bınek hayva~ al~a~aktır • 
. . . Odamın eş~ ası. bir karyola, iki kol - Sökül bakalım paraları! dedi • lond sinema ile ilancılık etmek isti- değ il m 1 ? derisini muhafaza etmeği hiç düsün - Hayvan sahiplerının hayvanlarını 
tuk, bir etejer ve yaldızları dökül • ler, Üzerimde altı mecidiyeden fazla yor, bunda daha çok kanazacağını nız şimdi başlıyor. En büyük oyunu mediniz. Halbuki seneler yu.zünUzün göstermek ve pazarlığı yapmak üze .. 
müş esk• bir ayna, usta bir brodeci • para bulama) ınca hiddetlerinden par düşünerek kendisine yardımcı bir şimdi oynıyacaksınız. cildini nasıl tahrip ederse boynunu - re her gün Fı~dıklıda K~~utanlık 
nin elinden çıkmış temiz beyaz kola- çaladılar beni Mudanya iskelesine ge ortak arıyordu. Dün çok gnç ve tecrübesizdiniz, ya zun cildini de harap eder.. satınalma komısyonuna muracaat • 
lı perdeler. Ve duvarda bir kaç çer - tirdiler. Bıraktılar. O zaman hünka • Paradiye hemen bunun üzerine bir rın çok bezgin olabilirsiniz. Eğer henüz gençseniz bunwı önü • ları. «754• 
çeveli resim.... rın emrile zaptiyeler bu cinayetin mektup yollamış, 9 Teşrinievvelde Kendinizi azamt derecede şıkla, - ne geçmek için yümnüze sürdüğünüz ••• . 
... Bunlardan biri gli,•ercine ağzı ile faili üzerinde aylarca zeytin ağaçla • de onun tarafından bir davet mektu- tırınız ve düşününüz ki, otuz yaşın - kremi her gece boynunuza sürmeği 33 cü Tümen birlikleri için satın 
şeker veren dünya güzeli, bir tanesi rının dibinde pusu kurarak bekledi - bu gelmiştir. Paradiye genç ilancı i- dnki kadına her türlü tuvalet yakı • ihmal etmeyiniz. Geceleri onu yüzü _ alınacak olan 12600 kilo çekirdekli 
de koza kabuklarından kabartma ya- lerse de nafile. Bulamadılar. Ara - le konuşmıya gider gitmez onun bin- şabilir. *** 

1 

nüze doğru, yani boyundan çenenin razaki üzümünün açık eksiltme ile 
pıh.nış bir çiçeklik. dan hayli zaman geçti. Nihayet o lerce frank sahibi olduğunu derhal • • altına doğru ve oradan yüze doğru ihalesi 18/Şubat/938 cuma günü saat 
?t~~i .. pala~ıyık,. redingotlu ... bir ~efter'in de bir Karadağlının bıçağı anlam~ş, çünkü Leblond·un mü ... kem- MASAL GJBJ ovunuz, ovarken de karanfil yağı kul- 15 de yapılacaktır. 

mo l onun agrandısman fotografı. ıle kafası uçuruldu. mhl bır apartımanda oturdugunu, . • . •• lanınız. Eğer biraz yaşlı iseniz bir Muhammen kıymeti 2520 li -
Bir elini yanındaki beyaz rokoko - Demek kuyumcu idiniz? hizmetçisi olduğunu görmüştür. Faz- . . <5 ıncı sahıfeden devam) gece karanfil yağı bir gece de saf li- radır. İlk teminatı 189 1i • 
sehpaya dayamış, elini ilikli redingo- - Evet Abdülazizin kuyumcu ha • la olarak bir de güzel otomobili var- kendını ~.ır~kı.~ca. 0 .da genç, fakat mon suyu ile bu masajı yapınız. Her radır. Şartnamesi her gün 
tunun düğmelerine iliştirmiş, başın - şısı l\larkaryan paşanın akrabasında- dı. Paradiye diye kendisini Leblond'. parasız gonullul~ı. ~ır tarafa bıraka- sabah uykudan kalkınca başınızı ye- öğleden evvel Komisyonda görülebi
da fesi ve ayağında rugan pabuçlar nım. a takdim eden Million bu mülakat - rak b~ .sefer talıhını kumarda dene- di kere sağa, yedi kere de sola çevi _ lir. İsteklilerinin ilk teminat mak .. 
var. Eski bir damad resmine benzi • - Bu pansiyon sahibi ile münase- tan çok memnun olarak dönmüş, doğ- mek ıçın Monte K~rloya gitmiştir. riniz, sonra başınızı mümkün olduğu buz veya mektupları ile 2490 sayılı 
yor. .. . ..• ... betiniz? ru meş'um köşke gelerek Vaydman'a Şa~ılacak şey. Marı Burton Monte kadar kaldırınız ve indiriniz. kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya-

Dün sabah kahvemi getirdiği za • - Hiç!. işi anlatmıştır. Million'un yüzü çok Karloda ç?k ka~an~ıştır: Lakin ora- Boyun cildini iyi muhafaza etmek zılı vesikalariyle beraber ihale güni1 
man bizim pansiyon sahibi ihtiyar - Peki burada işiniz ne? gülüyordu: d~ genç bır İsvıçrelı delikanlıyı sev- için süzme bal da iyidir. Bunu sürüp vakti muayyeninde Fındıklıda komu-
duduya sordum. - Ha. Onu anlatayım. Bu kadın, •İş• mükemmel, diyordu, Leb - mış, ~ndan ayrılamıyarak Monte yirmi dakika bırakmak ve sonra sı • tanlık satınalma Komisyonuna gel· 

- l\ladam kim bu? madam Hayganuş, Terlemezyanın ka lond hemen yarın benimle kontratı Karlo Y~ bıra~mıştır: Fakat para cak su ile yıkamak pek iyidir. meleri. «528ı> 
Tek kelime ile cevap verdi ve çık- rısıdır. Terlemezyan benim mektep yapmıya hazır!. .. Şirketi kurmak için hırsı ~ıne_ galıp gelınce bu sefer - *** 

tı odadan.. arkadaşımdı. Ona küçük bir fotoğra- lazım olan para Leblond'ta ,·ar!... sahtckarlıga başlamış~r. ~a!ıt~. ~-ek-,lı lstanbul Levazım Amirliği ı İhale günü talibi çıkm_adığından i· 
- Haçi kefendi!. fımı hediye etmiştim. Bu kadın onu Sonra Million neş'eli, neş'eli sö - le paralar almak vesaıre gıbı curum- 5 t 1 K . il 

1 
halesi 10 gün uzatılarak Istanbul Ko-

•• ağrandisman yaptırdı. Odasına astı. züne devam ederek ustası Vayd - !erle yakayı ele vererek evvela İsviç- 8 ına ma omıayonu in arı mutanlığı Hayvan Hastanesinde bi • 
:- Haçik efendi. - Laf aramızda - bana tutkunmuş sağ man'a şunları anlatrrııştır: rede, sonra da yine böyle cü~ümler - Dikimevleri için 4000 liralık ceket riktirilmiş olan 200 araba gübrenin 
I~ i amma bu sualinin cevabı değil hğımda onu çok görmüştüm. o za • - Yarın saat 11 de buluşacağız. le Fransad~. uzun zaman hapıshanede çengeli 16/Şubat/938 çarşanba gü • açık eksiltme ile ihalesi 17 Şubat 938 

ki. Bunun bir Ermeni fotoğrafı ol • man yirmi yaşında ya var ya yokta. Fakat ben Leblond'a dedim ki: tyatmış. Nıhayet çıkmıştır. A F~kat nü saat 14,30 da Tophanede Levazım Perşembe günü saat 15 de yapılacak
duğunu şahitsiz, isbatsız ben de aııl*- Ben ise otuz beşimi geçmiştim. Gü _ - B~nim çok akıllı bir dostum var- so~ ola~a~ .F_r~nsada mahkumıyet amirliği satınalma Komisyonunda tır. :vıuhammen tutarı 120 liradır. İlk 
nuştını. zeke bir kadındı amma. Arkadaş ka- dır. Bır kere de onun fikrini ala - "?uddetını bıtırıp çıktığı zaman Ma - pazarlıkla eksiltm . 

1 
akt temınatı 9 liradır. Şartnamesi hergün 

d · k •• rı Burton'un cebinde n t esı yapı ac ır. ···ıed ı K · Dışarda işlerim biter bitmez oda • rısıdır dive alıcı gözü ile bakmamı • yım a sızc ·atı cevabı yarın geti- e pasapor u, N - . K . d .. .. og en evve omısyonda görülebi-
ma döniiyorum, arkadaşım bir mek • şımdır o~a. Ölümümde arkamdan ririm. Böylece ayrıldık. Çok akıllı ".~ öyle doğru dürüst bir hüveyiet İhu~un:sı.. o~ısyon ~ gorülebilir. lir. İsteklilerinin ilk teminat makb~ 
tepte muallim. Hususi dersleri de çok ağladı. Kocasına itiraf etti. Bo _ dostum senden başka kim olabilir cuzdanı vardı. Fakat kendisini ser - a e _gunu tes ım şa~t~yle alınacak veya mektuplarile beraber ihale gü
var o geç geliyor. Yapyalnız odada şandılar. Resmimi de ağrandisman Vaydman? Yarın ben Leblond'a gider best bularak bir kere sokakta görün_ ola~ ışbu çe?gel_ler ıçın isteklilerin nü vakti muayyeninde Fındıklıda 
bu burma bıyıklı Haçik efendi ile yaptırarak buraya astı. Namuslu ve ken sen de beni bir kahvede bekler- ce: . bellı saatte Konusyona gelmeleri. Komutanlık satınalma komisyonuna 
karşı karşıya kalıyorum. Gözlerim o- iyi bir kadındır o. sin. Oradan çıkınca ben de seni ~ Oh, demış, kurtuldum ya ... Ü - «415ı> c743ıt gelmeleri. c755• 
na öyle dalmış. Öyle kendimden geç- Vakti~le iyi kanun çalardım. Bir bulurum. Ondan sonra Leblond'u bU- z~ımde _hü_v!yctimi gösterecek hiç 
mişim ki ... Çerçevenin içindeki adam karcihar peşrefim bile vardır hala pi- raya köşke getirmenin çaresini bu- bır resn:ı kagıt yokmuş .. · Faris zabı
birden kınııldadL ve korktuğumu gö- yasada dolaşır. luruz. Bir kere onu buraya getirdik- tası benı yaka~arsa hudut haricine a-
rünce: - Benden evvel bu odada kim o - ten sonra senin usulüne göre onu tarmış ... Ne zıyanı var. Ben yakala-

B d .. 1a- - ·· s · 1- nıncıya kadar yapacağımı bil" · - en en ana zarar gelmez. Şu turdu Haçik efendi onu merak edi • o ururum. Cf!ın usu un mallım: . . ırım ... 
Bursamızı şereflendirdiğiniz müd • yorum!. dedim. Ense köküne bir kurşun!... . Kuvveth hayalıle kendisine yeni 
detçe sizi odanızda yalnız bırakmak - Ha... AJlah cezasını versin. o Vaydman bunları dinlemiş, Mil - b_ır_ rol uyduran Mari Burton kendi
istemedim de. dedi. Tatlı konuşuyor. bir ressamdL Burada madam Hayga- lion yapacağı menfur cinayetin ne _ sını bu sefer İsveçli bir prenses ola-
Hemen ahbap oluverdik. nuşun akrabasından bir kızcağız var- şc~ile anlatmasına devam etmiştir . rak her tarafa .. tan~tmıya başlamış 

*** dır. Ara sıra buraya gelir. Belki gör • lki. haydudun yüzleştirilerek ver- hel: zava~lı ~utekaıd .su~ayı bir te-
Dııvardaki fotoğraf anlatıvor.· •- miiccünüzdür belki de kimbilir" dikleri ifadelerin alt tarafını •Son saduf netıcesı ele geçırdıkten sonra 

.r ~ ~ ••• ona· 
aksayan bir ermeni türkçesiJe. _ Evet?.. Telgraf• yine yazacak, Leblond ci- · 

- Gerçi sormak ayıp olacak amma _işte onunla seviştiler. Bir çocuk- nayetinin esrarı anlaşılacaktır. k'l~~n petrol kralı Deterding'in 
geldiniz geleli hir başınızı kaldır _ lan oldu. Doğar dogvmaz .. . . . ....................... : ................................ ve ı ıyım, size en iyi ücretle iş bul-

d :s gozlerımın ye dıplomasız bır ebeden rapor aldı - mayı taahhüt ediyorum teka ·· d 
ma an yazıyorsunuz. Neler yazanı • önünde boğdular onu. Tüyler ürper- lar. Alt tarafını bilmiyorum Bura • şınız1a geçincm· - · : . lu maa-
nız böyle. Dedi. t• • b. h"d. d" · ıyccegınızı an ıyorum 

ıcı ır a ıse ır o. dan dJ§&rı çıktığım yok ki. Merak etmeyiniz!... · 
- Ben eşyalarla konuşurm. Onlan - Sonra. Gü J ı 1 

lla gazeteye yazarım. . - ze masa söy ermi' dediler. O da buna kanmış ve herkese bu-
- Sonra ressam ev sahibıne de Bu gece de bana gelecekti. Dedim. nu söylemiştir Kadın ·· l · h 

Hani hı'k" ·b· d • kırk ~ 1. bo ka · soz erme er. - aye 11 ı esenız a... .,...~ ıra rç ta rak kaçtı. Kız. - Kendini sakm delikanlı! Dedi. kesi inandıracak bir kuvvete Tkt· 
- Evet... cA~-·- kü--lerı' de cabaya ıırittı· H ·k f d · · f t - f · • b. F k ma ı ı. -..llAD• • r- •• • açı e en ının o ogra ı ıyı ır ar- a at yalanla hile ile ele geçirdiği ko 
- Beni de yazacak JIUSUlız? - Pekı yakayı nasıl kurtardılar? kadaş amma. İnsana nasihat etmez. nağm parasını veremeyı·nce k 

Müsaade edersenı"z s·1 L: ~. ··ı·· d -d d" . ya ayı - yazarım. - ı mem .. çocu6 .. o u og u ı- FiLE ele vermiştir! ... 

!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!l!ım .. 1!!1!!1!1!1!!!!!!!!!!11!!!!!!1!!!!111 ... l!!!!!!!!!B!!!!!!ll!!ll!!ll!llm!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!..!!.!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!'!!'!!!!!!!!!!!!!!"!~~-~~~-~~·~-"!!!!!-- '!"'!"!~!!'!!!!!!"""--
Porilll rr menı No. 85 - simli olan katibemi istasyomla bu - Poli.ın hakiki hüviyeti hakkında _ 

_ lac~ğı~ı ü~it ~iyorum. Hizmetçi - l~matı olmadığını farzederek k:;j 

OL DO R DO ? lenn soyle?ıklerme nazaran bir yan- bır şekilde cevap verdi: 
• lışlık . old~~~~~ anladım. _ Hayır. 

Polıs muduru: Sa Kl" • d 
Yazan: Moris L6blan Nakleden: fa. - Bu madmazel, dedi. İki gündür sunuz? n arayı a tanımıyor mu-

buradadır. 
Jorjöre telefonu kapattı. Sustu. - Mavi gazinodaki 0 değil miydi? _ Demek te kif ettiniz:. - Ben sadece Antonin'i tanırım. 

Polis müdürü: _ o idi. H Sarı Klira'yı bilmem. - ayır .. sadece.. İ 
. - Mö~yö Jorjöre, dedi, zannede - - O halde, evveli ayni zamanda - Fakat niçin? - kisi ayni şahıs değil mi? 
rım bu ı_şte bira~ ~cele ettiniz. Der- hem evinde hem de Mavi gazinoda, - Baş müfettiş Jorjöre'ye nazaran ~~.r~i omuzlarını silkerek polis 
hal pansıyona gıdıp odayı arayınız. saniyen, gene hem evinde hem de katibeniz Antonin iri Pol'ün metresi mudurune dönüp baktı ve cevab ver-
Be_~ Marki d'Erlemant'u davet ede - Raul'ün apartımanmda bulunuşunu Klaradan başkası' değildir. medi. Jorjöre : 
cegım. nasıl izah ediyorsun?. Marki nefretle haykırdı: - Pardon, dedi, bir şey daha so-

Jorjörenin taharriyatı bir netice _ İzah etmiyorum sadece bu - Kat'iyyen yalan!. Ohımaz. Bu racağım. Antonin Volnik şatosuna 
ed. Ça h , nun b. . l g·tt'ğ" verm ı. maşırlarında ep, A. G. böyle olduğunu görüyor ve söylüyo- ne ıçım po is müfettişi?. Derhal _ ~ 1 ~ zaman siz de beraberdiniz de-

markaları vardı. Nüfus kağıdında rum.. kendisini serbest bırakmanızı rica gıl mı? 

ONU KiM 

da Antonin Gotye yazılıydı. Genç kızın .. 1 . • ederim ve ayni zamanda Antonin' - Evet ... 
B üf. . .. soz erme ragmen ne d f d.l ı·dir z y 
aş m etış, uç çeyrek saat kadar JorJ'öre ne de -uavın· Ant . il en a ı eme ı .. avallı kız kım - anınızdan hiç ayrıldı mı? 

.. th. b" . . , •u ı, onın e bT k da mu ış ır azap ıçınde kaldı, karnı Klaranın b:a!:ka ba k k 
1 

ı ır ne a r azap çekti. - Hayır ... 
1 - ,. ş a unse er ol - p r .. d .. .. 

aç omasına ragmen, muavini ile be- mak ihtimalini düşünm . 1 d. o ıs mu uru, yan gözle Jorjöre'ye - O halde siz Volnik şatosunda ne 
be t d - •· emış er ı. bak d B '"f tt• -ra r o ur ugu yemegı yemedi. Fla- E t . b h M k. 1. ıyor u. aş mu e ış soguk kan- arıyordunuz" 

İst~l1~1Jl .. Telefon Müdürlüğünden: 
Mudurlugumuz Merkez binası arkasındaki arsada mevcut d ·· · d · uvar uze-

rm e emır parmaklık çakılması işi açık eksiltmeye k ı t 
Ek ·ı onu muş ur. 

sı tme, 17 Şubat, 938 Perşcnbe günü saat 15 te Müdürlük binasında 
toplanacak Alım, satım Komisyonu huzurunda yapılacakdır. Keşif bedeli 
~52,68, muvak~at teminat 72 liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle

rı g~ne~, hususı ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müte-
fcn·ı. saır evrak her gün Levazım Dairemizde görülebilir. 

. Istekl~lerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminatları ve en az 5-00 
lıralık ~u ~e benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesi
kalara ıstınade~ İstanbul Nafia Müdürlüğünden yazılmış Ehliyet ve Ti-
caret Odası \'esıkalarile müracaatları. (634) 

lnhisarJar U. Müdürlüğünden: 
400 adet Kopya muşambası 
104 Şişe Kopya mürekkebi 1/2 kiloluk 
219 Şişe Kopya mürekkebi 1/4 kiloluk 

1 - K~bataş Kırtasiye anbarında mevcut olan yukarıda cins ve mık
tarı yazılı uç kalem kopya muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır . 
. II - Pazarlık 16/11/938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat onda 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesi satış Komisyonunda yapı1acak • 
tır. 

b
.
1
. III - Satılacak mallar her gün Kabataş Kırtasiye deposunda görüle

ı ır. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda 
adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. c519• 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
17 /2/938 Perşenbe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mu'· dur·· l" - ·· d . . . ugun e 

741.27 lıra keşıf bedelli Istanbul To12kapı Müzesi Kimya Labratuvarındaki 
teselli ,, h... r esı sa a ar ı po ıs müdüri _ lılığ uhaf ed k . · 

man onu ye ç~ıyordu: yetine geldi ve izahat verdi. Kendisi aklırut m azad ere , Markıye Marki hayretle müfettişin yüzü 
- Canım, mademki Klara adam hvi . . . Y aşı ve sor u: ne baktı: 

Elektrik tesisatını~ ikmali işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ukav~le, ek~lt~~· b~ymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna -

melerı, proJe, keşü hülasasıyle buna müteferri diğer evrak dairesinde göl rülebilir. vurmamış, ne diye israr ediyorsun? ç~ede hS:Yd~hat~e ımış. Geh~ gel .. - . - Demek, Mösyö. sizin olandan - Şato benimdir de ondan' 
. _ mez em a ıseyı, hem de polıs mu- bıtenden haberiniz yok!. j . . ". 

- Vay hınbıl vay, demek İn Polu dürünün davet tezkeresini öğrenmiş _ Hayır' . - Nasıl, ptonun sahıbı sız misi- 1 :-ıuvakkat teminat 56 liradır. 
Kllra vurmadı öyle mi?. ve derhal k~uştu· . ·· ,.. nız? 

- Hayır ... Küra vurdu.. . - İr~ Pol.u ~yo~ .m.usunuz? .. 1 - Evet, on bet 
- Ben, diyordu, Antonin Gotye i- Markı, polıs mufettışınm 'henii.z iri yu ben almıştım. 

, .. ~-s~t~klilerin e~ az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair nafıa Mü
sene evvel şato- 1 d_ürlugu~den eksiltme tarihinde bir hafta evvel almış olduğu müteahhit • 

(Devamı vu > lik ve Tıcaret odası vesikalariyle gelmeleri. c574• 
1 
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- T crceıııe n iktibası 
ak· 

Yalız 
mahfuzdur -

.ıer a 
a· 

re • 

hriye 
ieıı 
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(Devamı var) 

Vesfkeları veren 

Donanme ea,kltlb1 Ihsan 
Ve .. Hamld lyenın seyir defterr 

Romatizma, lum
bago, siyatik~ sinir 
ve soğuk algınlı
ğından i eri gelt!n 
şiddetli ağrıları 

teskin 

7 - ~ ""' '1 T : 1
• - , ' ,. - 15 Şubat 1938 

Fransa zenginlerinden 
Biri daha yakalandı ! 

Gizli teşkilat m propagandacılığmı 
yapan Kont yakayı ele verince 

her şeyi söyledi .. 

10 

Vakitl er 1 V•••tl 
sa. d. 

6 54 
12 28 

Ezani 

1 12 

6 46 
9 41 

u .).) 

L~IMA 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları, 

Nevralji, Artritizm, Romatizma 



'· --~~.:'fr!. 

Kendine beyhude 1 Hastalık.ölüm ve pislik getiren farele 
yere eziyet ediyor . 

ile n çin di şleri f ırçalanıak lazımdır ? 

Çünkü: 
Rady<,lin dişleri tcmııliyerek sağ -ı ·ı?.ami taz,..lı~ı tPmın ederek sizi 

lık ve gıizeJJik vermekte. sizi, şu ve- }' ıbancı ve pah<J lı macunlıı.rdan kur · 
ya bu diş macununu deneyerek d ı ş-ı (.ıı mışlır. Rııdyr>lın rnıkropları öldü
lerinizi bozmnktnn kurtnrmıştır. rcrek clı.ş ctlerınc ve hıltt.in ağıza t e-

Radyolin terkibinin kudret ve ha • mızlik ve sıhh::ıt kazandmr ve bu 
lisiyctine rağmen nzami ucuzluğu ve r.cticeyi garanti eder. 

Daima R ad yol in_ 
ile fırçalayınız 

' ... •• ;: ~ • • , - ;,? • • . • -._: • : . • • ' 

NEVROZiN 
varken ıat1rap çekll lr mi? 

BAŞ. DİŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mütevellid butün 
aQ-n, sı zı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı : 

1 icabında g ünde 3 kate ahnablllr. ı 
1 im ve markaya dikkat. Taklfdlerlnden sakınınız. ______ , 

Ademi iktidar~ 
ve BELGEV$EKLIGINE KARŞI 

HORMOBİN 
Tat>ıetıerı • • Her eczanede arayı n ı z. 

... Posta kutusc 1255 (Hormobin) Galata ISTANBUL. ~mi 

PROFiL.AKSiN C Belseğukluğu ve Frengiden kerur. "::J 

•t\\ 

HAJAN(.M.1~ ~~ 
FARE ZEHİR/~~ ~ ~ 

\~ 

~\. 
"'-. 

ile öldiirUnOz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyuk ve kiiçük her nevi fareler\ 

sıçanlar! derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz:. 

Buğday nevilerini ıerpmelidir. M:icun olanlarını yağlı bir ekmefe 
ve herhanii bir i•daya sürerek f areleria bulundu~u yerlere koymalı--

dır. Kutuıu 10 büy6k 25 ikisi bir ar ada 30 kuruştur. 
• • t.I ••• • •• • • 

S aç bakımı, gUzelllğln en birinci tartıdır. 

ELiŞLERi 
CAMAŞIR MODELLERİ ÇIKTI 

En a baalt örneklerinden, en ağar ı,ıemell, dantelli, tUllU, apllkasyonlu 

PETROL NiZAM 
HER ÇEŞiT ÇAMAŞIR MODEL~ERI 

36 sahifede toplanmıştır. Bu eser, i CCelik, kombinezon, gömlek. külot, sutyeni OrJ ve sabahlık lar 
gi bi iç çamaşırlarile kız çocuk ve bebek çamaşır~arı, ev piiamaları, iş örnekleri gibi bir kadının 

Kepekleri ve saç dökülmeaini tedavi eden tesiri mücerrep bir iliçtır. ihtiyaçlarını temin edecektır. 

Fiyatı 25 kuru,tur. 

Türk Hava Kurumu 
Keşif bedeli 1250 lira olan Yakacıkda Ayazma bahçesindeki gazino

nun tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise de bcllı ıhale gününde giren bu

lurunadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnamesi le\•azım 

rnüdürluğiınde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika

dan başka Nafın müdürlüğünden alacakları Fen eh1iyet vesikasile 93 li
ra 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 22/2/933 sa
lı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (821). 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Mart -938 dedir. 
~üyü~ 50 000 liradır. 
ıkramıye: • *** 

Beher metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Cihan-

gir yangın yerinde Firuzağa mahallesinde Kadiriler sokağında 13 üncü a
dada yüzsüz 18 metre murabbaı arsa satılmak üzre açık artırmaya ko

nulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 16/2/ 

938 çarşamba gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 3 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektu

bile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun-

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

malıdırlar. (B.) (815). 

*** 
Senelik muhammen kirası400 lira olan yeni 

mahallebici dükkanı iki sene müddetle kiraya verilmek 

Şimdiye kadar ~inlerce ki_şi~i 
zengin eden bu pıyangoya ıştı-

üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım :Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekli olanlar 60 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu 
rak ediniz .• 

Ue 16/2/938 çarşanba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır - ~;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;; ______ _ 

lar. CB> (586J lstanbul komutanlığı 1 
*** 

beherinin muhammen bedeli Sat111almı Komisyonu hlnlın _ 
250 adet yüz havlusu 35 kuruş 

Haydarpaşa hastahanesi için satı -
1000 kilo Şiltelik pamuk 45 kuruş nalınacak 

100 
ton kok kömürün nçık 

1000 adet peçete 20 kuru~ 
8 eksiltmesi ile ihalesi 2 Mart 93 çar-250 metre ahçı bezi 20 kuruş kt 

şamba günü saat 15 de yapıla~a ır. 
1000 Kefenlik bez 50 kuruş Muhammen tutarı 2100 liradır, 1lk t e-
1000 metre Patiska ' 60 kuruş minntı 158 liradır. şartnamesi her 

Ccrrahpaşa hastahanesine lüzumu olan ve yukarda mıktarı yazılı gün öyleden evvel komisyonda görü-

bulunan 6 kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname va ı:ıümu- lebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
neleri Levazım müdürlüğ\inde görüle bilir. İstekliler 2490 numaralı kanun- makbuz veya mektublan ile 2490 sa

da yazılı vesika ve 141 lira 56 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu- yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -

bile beraber 25/2/938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma- rinde yazılı vesikaları ile birlikte i
lıdırlar. (B) (804). hale günü vakti muayeninde Fındık

Dr. Hafız Cemal 
Lokmnn hekim 

Dahfliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan -
bulda Divanyolunda (104) numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını kabul 

lıda Komutanlık Satınalma Komis -
DOKTOR yonuna gelmeleri. (812) 

Ali Rıza Sağlar Doktor-Operatör-
ıc HASTA L 1 K LA Rl 

M o T E H A s s ı s • O h M h·ır Toros 
Her gün Beşikta~ta tramvay f an a 
caddesindeki muayenehanesinde Kulak. BoA-az, Burun hastalık· 
saat on beşten sonra hutala. lan mutehassıSl 
rını kabul eder. Taksim, Abdülbakbamit Caddesi 

ZAYİ 
Geyik Apartmanı No: 1 

Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın • 
latan sebeblerden birisi de 
apış aralarının ter vesaire • 
den pişerek kızararak çocu • 
iu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço· 
cuiu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayımz. Ne ndi tu • 
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmı, pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibara a· 
lmarak yapılmıştır. Her gUn 15-19 kadar 

e~~S~1 cwnarle~ ~n~ri ~b~ İst~Mlli~~n~9u~u~n~&n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c9.5 - 12• saatleri hakiki fıkaraya aldığım tasdik"llameyi zayi ettim. Ye- Sahip ve aeşriyab idare eden Baımuharriri 

iLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen malları
mıza )·er ayırmak lbtiya. 
cındayız. Bunun için: Mev• 
cud &lokumuzun büyük 
bir kısmanı 

15 Sonklnundan 
16 Şubata kadar 

Her yerden irı ve ınÜ· 
kemmel fiat ve ~eraitlo 

elden çıkarıyoruz. Çeşit• 

ter tükenmeden evvel ih· 
tiyaçlarınızı temin ediniz. 

Bey oğlunda 

BAKER mağazaları 

EMiR 
YERLİ 

T R AŞ 

BIÇAGI 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ert an 
Cağalo~lu Nuruosmaniyo cad. 

(Dr. Osman Şc:rafettin npart· 
) N 5 ·r · r ·n-manı o. . e e orı. --.:t.:ı.> 

Faris Sen Jimnnz Nasyonal dnnS 

cemiyetinden birincilik kazanan dans 

!pı-ofe~örü Kemal Sami Bayer he' 

l
gün sabah saat 10 dan akşam dokut ll 

kadar dershanesi talebelerine açık • 

ltı=. 
Adres: Beyoğlu istiklfı l caddesi (i'l 

numara Kemal Sami Baycr'c mür.ı ~ 
mahhsustur. Muayenehane ve ove te- nisini alacnğımdan hükmü yoktur E TE M iZZET BENiCE 
lefon: 22398 • 21044. 54 Bahattin S arpel Baalldılı J8P ; EBOZZlY A MATBAASI Jlı••••••l!lll.-lllll••• caat etsinler. 
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