
r "' IA YIEI t:lR YERDE SA6LIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan o -

Jcuyuculanmu: Son Telgrafın bi -
riftci sınıf dahiliye mütehassısı ta -
Tafından Beşikta§ta tramvay dı.ı 

,.ağında 59 numarada cumartesi, pü 

:ıartesi, çarşampa günler saat 15 den 

•• ,. 1 845 En ron Telgraftan Ye Haberleri weren ak41am gazetesi Telefon No. 20827 
Is. Nuroc:manive Ca Jdesi. 

ıonra muayene ve tedavi edilirler. 

eni bir harb için hazırlık mı yapılıyor? 
Berlin ve Roma, Edenin çekilmesini Avrupada .ffus 

siyasetinin ve kollektif emniyet sisteminin iff Ası 
olarak telikki ediyorlar 

DöırtDeır mnsako klYlruuacak.moş!.. 
• • • • 

İngiliz[ er Faşist bloku 
önünde teslim oluyorlar! 

-
1 - Amerikalılar Ruzveltin demokratik siyasetinin 

iflas ettiğini iddia ediyorlar 
· 2 - F ransanın da İngiltereyi takib edeceği anlaşılıyor 

3 - Son değişişlik, Berlin - Romanın bir zaferi ad 
ve tekrar kuvvetlenmelerine amil görülüyor 

Çemberlayn, fırtınayı atlatamadı 
Londra 22 (Son Telgraf) - Çem. - -

berlayn ile Eden arasındaki ihtilafın 
hakiki sebebi artık açıkça anlaşıl • 
mLJtır. İtalya meselesinden çıkan bu 
ilıtilif Çemberlaynın İtalyan sefiri 
Grandiye İt::ılya ile müzakereye gi• 
rişmek için evvelce ileri sürülen şart 
ları geri aldığını bildirmesile alev • 
lenmiştir. Bunun üzerine Eden Baş. 
vekille arasında derin bir noktai na• 
zar ihtilifı bulunduğunu görerek 
hariciyeden çekilmeğe kat'i olarak 
~Bil atla~~ 
-*aa~;&\ü edHen mektublarda da 
bu cihet açıkça tebar'Uz ettirilmiştir. 
Diğer taraf tan dün Eden A varn 

Katnarasında istifası hakkında be • 
yanatta bulunmuş ve İtlya ile mü. 
zakereye girişmek için henüz zeminJ 
müsaid bulmadığını, çünkü İtalyanın 

Başvekll Patrik Mlron 

Rom11nyada: 

Yeni 
Rejim 

memnun görünüyor 
Berlin, 22 (Son Telgraf) - Bugü

nün en mühim siyasi hadiselerinden 
(Devamı ikinci sahifede) 

..IMtlltUUHt ...... tdllttnltHIHHlllllUHllH• ... 1111--

Balkan 

1Müstemleke işi 
~area sarıyor 

Bugünlerde Çekoslovak
yanın fazyık edileceği 

söyleniyor 
Almenyanın yeni hareketlerde bulun

masından korkuluyor 

(Devamı 2 inci sahüemizde) 

.ı Konseyi . 

ı OOn Başveklll yemege eııkoyan logııtere Romen heretl Belgrada 
~--~~~~~Kr~aaı eveemKmraeısıc.es•ı~~~~~aı gitU, oradan burayı 

11 1 
hep b1rllkte gelecekler 

Sıyast muvattakfvet temin 
ett Ql iddia edJlen Musonnı 

acaristan da: -
Askeri hukuk 
Müsavatı tesis 
Etmek üzere 
Son siyasi vaziyetf Jrin 

buna amil olduğu 
anlaşıhyor 
~ .t-.ı •••Ul'imllillııh 

\ 

Z a Ş m a Ayın yirmi be5inde Ankarada top. 
: lanacak olan Balkan Antantı konse- Hltler, Rayıştahda nutkunu verirken 

_ _(Devamı ikinci ıahif.-de) Paris 22 (Son Telgraf) - Bütün ai-ıya yakından siyasetle elikadar olan 

İngiltere itilya ile esas itibarile 8 o y o k • yui mahfeiller matb~at ve uzak ve - (Dev-:: iad sahif...We) 

an1:aşinışlar Harbde 1 f Ş8f I f: 
Harb, Franko lehine Türk Metresinin çocuklanna Afyon yut-

in kişaf ediyor Donanması turduktan sonra bunlardan birini 
Londra, 22 (Son Telgr!f )- İn&il· lıyacaktır. Şimdiye kadar bizzat Çcm

terenin Roma sefiri Londraya .da\·et berlayıı ile İtalya'nın Londra sefiri 
edilmifür. Sefir, Çemberlayn ve Lord Grandi arasında cereyan eden müza
Halilax'la temaa edip yeni ~talimat kerelerde İngiltere • İtalya uzlaşma • 
aldıktan IOlU'a derhal Roma'y.a dö • sının ve bpanya ve Akdeniz mese • 
necek ve Muaoliui ile temaslara bat" (Devama Z iad aahifembde) 

Balkan deniz harbi anketiai d.. k ")d.. d .. 
yapan, Ramidiye'nin macera • overe o ur u . ..... 

lannı )'U8ll RAHMİ YAÖIZ 

ıene donanma -·~tibi ~ Zabıta Salihı· 
SAN'm verdiii vesikalara ve 

;;;btı çok meraklı tetkiklere bu sabah tuttu 
yanarakbueseriniSONTEL-

GaAl''a ,_.~or. 

••• 
Bu Eser 
Şimcli)'e bdar hiç kimsenhl 

1uamadlia bUtUn mahrem vesi
kalan ve hadiseleri de 1fp edi
yor. Eserin SlbhatinJ ve aalWye
tial ifade için ıu isimleri de verc
lim ı 

Amiral Vasıf 
Şükrü Pala 
Cakıcı Remzi 

Şell;iınime fimdtJe bclar ~1blr mm metreshıfft tGgak p•kla. 
miş müessıf bir hadise cereyan ~ (Devamı : bacl ı*Mı 'w) • 

de bu ••arın hazırJan-
maaı için ma!Gmat,ve. 12 eroincı• daha suç 
•ika ve r••lm veren• 

.,,_ .... _ ... _••-•nd ... _•r_. _.,astOnd yakalandılar •• 
~Jtllll 'S '•• 
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Mac a ristanaa Uz LA Ş M A: Başvekilimiz bu sabah [ngiltere Faşist bloku önünde 
,sm,.; AmfMu .. _, .... ,. ·~~ m~ .... """ • ~;~~r:r , es li m o, uy o r il Askeri hukuk 

~~!:W:~r~atlan tesbit edilmiş su:,:::;~~~ (~;yat~v=~~a- B~ek.~ ?eliil Bayar la Hariciy~ (Birinci sahifeden de~am) mamile m~tabık kalınmak suretile Müsavat 1 fes is 
Bu itibarla bundan sonra müza - smdaki izah~tı sırasında C~amber - Vekili Rüştü Aras bu .sa?a:t~- hiçbir sözünd~ ~urmadığını, lngilte- müzak~re ve halle~.esine devamj .. 

keratı Roma sefiri idare edecektir. lain,, İtalya ile yapılacak muzakere - raya var.ın.ışlar~ ~arda hükılm e • re aleyhme bil.la propagandaya de - edilecegını ve daunı bır zarurete tc- Eemek uzere 
Musolini ile yapılacak nihai ih - !er esnasında İtalyan hükUmetinin te- nı, Meclıs Reın, say lavlar, asken vam ettiği gibi İspanya işinde de va- kabül eden iki memleket arasında ta-

tilaf daha ziyade geciktirilm.iyecek minatına güvenilemiyeceği te_bey~ kumandanlar tarafından karşılan • deylediği şeylerin hiçbirini yerine maın.ile mutabık kalınmak suretilej Budapeşte : 22 (A.A.) _ 

ve Mart sonundan önce kati bir ne- ederse anlaşma aktedilmiyecegini bıl- mışlrdır. .. • .· getirmediğini, binaenaleyh kendisi - müzakere ve halledilmesine devam lümat almakta olan mahafil, mem • 
ticeye varılabilecektir. hassa tasrih etmiş ve demiştir ki: .. .. D un akşamki teşyı .•. nin beri taraflardan diğerini tehdid 1 cdiJeceğini ve daimi bır zarurete te -j 1 Pket"ıı milli müdafaasının yakın bir 

Tereşşııh eden haberlere göre, «Bız, sulhu her rıe pahasına olursa ~.sayımızda .haber. verdıgı - ederken müzakere yapılamıyacağı 1 kabül eden iki memleket teşrıki me-Jz~ma~da takviye edileceğini beyan 
Çemberlayn ile Grandi İspanyadaki olsun demiyoruz. Herhangi bir an - mız. ~eçhile ~~şvekil. Ceı:ı ~a~: kanaatinde olduğunu söylemiştir. saisinın hiç _bir veçhile lıalelda: ol -, etmLktedir. Bazı kimseler, Macaris • 
gönüllıilePin he riki taraftan viiıde !aşmayı yapmadan evvel İtalyanla • Harıcıye Vekili Tevfik Ruşt . · j Hariciye müsteşarı olup Edcn'i ta- mamış oldugunu teyıd etmesım dık- ta n silahlanmak haklarının res • 
65 nisbetinde geri çekilmesine -mu. nn bize yapılması zaruri bir Ç~~ e • Naf1:3. Vekili ~ Çetin~ay~, Ma~:;;.~ kiberı istila eden Gran Bum da mev- kate şayan bulmaktadıc. 1 m:~ 

0
,;n edilmesini iltizam etmekte, 

tabık kalmışlardır saslı tavizler vardır. İspanya ıçınde, Vekilı Fuad Agralı, dunku ek~ . cud şerait altında İtalya ile miıza • Waslııngton, 22 (AA.) - Amerıka d - b"r takımları da böyle bir ila • Bunların yarısı .ı;ekilinee-Frar.ko'- İspanyol meselelerinin bizzat İspan- ten sonra hareket eden lıususı hır kereye gırişmenin sulha yardım de - gaıetclerı, clngıliz siyasi buhranı: ıge~alıihazırda mevsimsiz olduğu 
ya muhorıblik hakkı verilecek ve y.ol vatandaşlarının ecnebi ~üdahalc- tren.le d~ akşam Ankaraya avdet ğil; şantaja boyun eğmek olduğunu ~ıddetıenıyor, lngilızJer faşıst bl?ku ı' :~talcasınd~ bulunmaktadır. 
Hab~şstanın ılhakı tanınacaktır. Gö- sı olrn:ıksı.zın halletmeler lazımdır.: etmışlerdir.. . . 'söylemiştir. onunde .teslım o:u.vurlar b.ı~lıkıarı ı Şirndiye kadar hükumet hukuk 
nullulerin geri çekılmeleri uç ayda Bugunku Avam Kamaranızın m~_- ~aşvekil ıoe Vekıllerımız, hareket. Bunlara ccvab veren Başvekil altında Jngılterenm mu~takbeı harı -ı milsavalııım teessıisünü resmen ilan 
ikmal olunacaktır. 1 zakcrelerı sırasın~a soylenen bazı soz l~ınden evve.J Dolmabahçe .sarayına ÇemberlaY!' ise İngilterenin harici ci sıyaseıının ne ~lacayını Jr•p•rıp etmekten im tına etmiştir. Ve hiç bir 

L d 22 (S T 1 ·f) B·· ler, bana hıç aklımdan geçmıyen şey- gıderek Ataturke veda etmışler ve siyasetini anlatmış ve bu siyasetin !meydana çıkarmaga ugraşmak,achr· şey hükumetin bu babdaki noktai on ra, on e gra - ız -ı "ed b. 1 . t· n· ki H d . tasyo unda eski Baş- k A k •t 
t F. k ' "d ti"· .· . •]er atı er l,'I ı ge rnış ır. ıyorum ' ay arpaşa ıs n esası İngiliz havat ve menfoatleıinı lar. Amerı anın .-rupaya arşı ı - arını değiştirmiş olduğuna dela-~a Tr..n 1?.nuln 

1 

are et gı ~>ı or • egeı Avrupanın dört biıyıik clcvletı vekil İsmet İnönü ile eski Sıhhat korumak sulhu- korumak ve ihtıliıf- tıhaz edeceği haltı haı<'ket, hu siya- 1 ;·~ kt dir 
u erube ı e e gakeçırmdek ıçTııı her mu>kiıllerını halledebilirlerse, Avru- Vekili Refik ve diğer saylavlarla bir ]arı musİihane halletmek ve İngilte- sete bağlı olacaktır. ' c -

1
:::;:; h~ı'.ı~etin nok'"-1 naza-çareye aş vurrn ta ır eruel'ııı h d - .. hiın d k t t af d - ı n ıs - d ·ı '

1 
• t amil ·ı . . 'µa su! una ogru en mu a ıın a. ço zeva ar ın an ugur a m > - re ile uyu<mak taraftan olanlarla Ayandan B. A ams, gazetecı ''"' ı --rniden tarif edebilmesı için am e ası ere geçmesı artık bır 1 . . • ilk fh d _ 1 dır , _ . .. . . rın ~ .. t 1 

.d. F 1tı mış olacak!ıı. Bu sa a a an ar . dnrhal anlasmak oldugunu soykmı< şu be).ınatta hulunmu~tur. ·ıı· "'da(• komisvonu lıuguu ic • saa mese esı ır. ranko Teruel mc- . • ' . ' ,. mı ı mu " , . 
P] . hali d·ı_. h··ı·' -ılaşma akdı mevzuu balısolmadıgını ve İtalyaya karşı iki yzlü davranıl - cB. Hıtler ın nutku. koııgr•·nırı nıe- tiı:ıaa davet edilmiştir. s_ esını e 1.·.1.en sonra u ~u.ntt 1 k . .. ___ 1_ 1 ·nru B 

1 
k · · · b ı · b •t · · k b 

. d ik " k b" Vl" yapı aca şeyın muLd..o.ere er" 1 • a an madıg)ııu göstermek ve şupheli hava- saısını ve a ırıye u çesmııı a u- PRAGDAKİ İNTİBI\ çı or uyu ı)e ayıraca yem ır - . b d ded - · ' ~ 
h 

.
1
,, , il kt· sar edrcegmı u· kere aha kay e - vı knldıı mak icab ettiğim, çünkü !unu teshıl edecektır•. Prag" 

22 
(A.A) _ Dün ak~am an .•• ta geç ece ır. 1 

E. ı · d ki fhal d • ' N Y k H ı · T "b ~o ' 
· 1 rım ger 

1 

eıı e sa ar a oır an- K • aksi takdirde içtinabı gayrı kabil o- ew- or era 0 rı une, ~ Prağ'da toplattırılmllj olan Tel«graph 
ITALYA PROP~C':JNDADAN 1 faı;ma ya;.ııl~cak olursa bu .anlaş • ons ey 1 lan bir harbi kabul eylemek mccbu- Şubat tarıhL_nıı~ bir dönüm noktası, ga;,etesi, Macaristanın yarın askeri 

VAZGEÇ . . . . manın başkaıan tarafından bıze ~e~- . . . . m riyetile karşılaşılmış olacağını teba- teşkıl edecegını y~zmakt:ıdır. B. E -!hukuk müsavatını ilan cdPceı:;>inı be-
Londra 22 - Roın:ıdarı bıldırıldı -ı ren kabul ettırilecek bır metnı ihti- {Bırmcı sahiieden deva ) .. tt" . . t• den Amerika efkarı umumıyesınce, 1 t kt d. 

w• •• İ .. ,. . t . . . w • • • tirak tmek .. y g slav ruz e ııınış ır. , . ... yan eme e ır. ~ıne gore .. talya h~etı, ngıl ız - va etmesı varıt deg'.ldır. Bu anh~ma yıne 1lJ e uzere u. 0 ~ Londra 
22 

(Son Telgraf) _ Bır dıktatorluk prensıµlerinin istılasın.ı - - --
Jtalyan muzakerel erınm başlamasmı ıbizce kabııl edılebılır olmalıdır.• Romany~. v.~ Yunan delegelerı per. kısım halk Eden lehine tezahiırata karşı demokrasi fıkirleriniıı mutlafa- 12 E • • 
- •embe gunu sabahı ekspresle şchrı- 1 k "d" ı·oıncı • . . devam ettiği gibi A'1am Kamarası asını kmsı etme te ı ı . . M U•• ste 1 ek eı • ş .. n:,uze gelecekler ve aynı akşam husu~. da Eden'i ıki dakıka alkışlamıştır. Amerıka efkan umum.iyesi, Ingı - k ı 

sı u:enıe Ankaraya hareket edecek !Fakat Eden lehine tzahürat yapan - Jiz kabınesının B. Hitler tarafından, Daha ya a andı 
S lerdır ... ~onseyde Yugosl~vyayı H.a- )ar daha ziyade genclerdir. Avam kendısıne karşı yapılan hücumdan' Kuınh ı ıda Sara İshak mah&lle • arpa sarıyor ::;; N~ ~o~a!~;vı~0~;:;: 1 Kamarası tarafından Edenin iki da- bırkdç saat sonra B. Eden'in i~ifası- sinde C~~i sokağı~da 13 numaralı 

~e 
1 

.. e a ' kika alkışlanması ise Edenin şimdiye na ıııcyıJan vcrmış olmasına a:rct evde oturan sabıkalı eroin satıcıla • (Pirinci sahifeden devam) isini halletmiye teşebbüs edeceği söy- da hancıye musteşan Koınmene tem k d mı-'-etine yaptıg"ı unutul etmektedır. d A t k d . d ro·n 
sil ed ek1 dir T ı tJ. Türk" e a ar me CJ\. .. • rın aı1 y en a ırıın evın e e ı herkes bılhassa iki şeyle me~guldür. lenmektedır. Bilhassa ~ansanın pek ec er : . op an. !a. ıy maz hizmetlerine mukabil duyulan Jngılız kabınesı aleyhindeki ten - icitdi"· Emrıi et Ka akçılık Bürosu 

Eden'in çekilmesi, Hitler'in nutku.l;akındaıı alakadar oldugu Çekoslo - namına da Hancıye Vekilimız Tevfık\ . t ükr. anın üadesın· den baş kıdler, acı ıstıhza ile endişe ve telaş - gıl t ) f d ç h be al nnıış 
· . . ·· - · · ak ed ktir mınne ve ş - memur arı ara ın an a r ı -Bunlardan birincisi yalnız ehemmı - vakyanın Hıtler tarafından tazyike Rüştü Aras iştir ece · k b" d .. 

1
d. aıasıııda tenevvü gostermektedır, '"' 

f kalın d d edilm k Ro H . . .. t 1 Kom a ırşey egı ır. . B P. tır. 
yet ve. di~~Ue tııJri? ed~ekte, a • ma:uz . ..asın an en i:ıe · e ~ manya arıcı!~ mus -~ Gerek Kral. gerek parlamento aza- resmi. mahafıl: son vekayıin . ·?o- Dün ak~am bu evde yapılan ara • 
kat ikıncısı ıse buyük bır heyecanla tedir. Çunkü Almanya, artık her şevı mene yanında hancıye sıyası şube 

1 
d k. t .. b 

1
. h 

1 
r ve se\dtın sıyası ve B. Cordell HuU un el .. 

1

. ikt d . il af 
. . . : . . . b . .. arn an es ı ve ecru e ı şa ıs a . . ınrı a mu ıım. m ar a eroın e .. karşılanmakta, bu nutku takıbcn Al. kuvvete dayanarak halledilebılecegı şefı Gretzocanoı, matbuat şu esı mu- bilh h fazak' 

1 
ın bu""yu""k ıktlöadı sahııdakı dcmokratık cephe b l· b"' tanınmı ~ • 

. - . . d .... A t . tb t ··. · · assa mu a ar ar be . ct· . Jct yon ı. unmuş, ı.roca ş ~ manyanııı Avrupada yeniden yap • kanaatinde oldugu gıbı Avruparıın uru nas asıyu, ma ua muşavırı 11 b. k Ç b 
1 

t tt • yolu fıkıılerıne bır dar ın ıımış o u - .. • D. •t . d b d go· 
• • .. .. . • .. .. .. C ır ısını em eı· aynın u ugu roncııeraen ımı rı e u ev e • m ak istiyecegi şeyler bulundugundan bugunkü buhranlı vazıyeti de Alman- Praga, ve hususı kalem muduru ec- "b 

1 
kt d. 

1 
V k a la ğunu OC)ıın etmcktedır. ..

1 

k ak la mıştır 
be . Jd • h ld d . B . k t tasvı ey eme e ır er. a ıa p r - . . .liz ru ere y a n . endişe edilmektedir. yanın ser stçe atını oynatmasma sıano o ugu a e un u reş en tod d .. a ılan müzakereler Bu mahafıl, Ingı kabinesinin y ıl tahkikatı Liiledi Ordu 

Bilhassa Eden'~ i:;~a'ilndan ve m~t görülmektedir. . .. Belgrada hareket ~tm'.. tir. K.omme~e :;:;bcr~ayn:' d~kü izahatile ka _ isti~alesi~i dikkatle takib ~tıne~- cad::si:~e 
266 

num:Calı evde oturan 
Berlin - Roma mihverıne çok dost Dıger taraftan Hitlenn mustemle- Belgıadda Stoyadınotıç1e bırlcı;ccck ş telakki edilemez. Çünkü a _ tedır. Zıra, bundan orta:va bır Koskalı Halil'in bu eroin yuvasına 
olar~ ta?11an ~rd Halifax'ın .hari - ke işinin -~o~e_rans ile. hallini ka_b~l ve yaı:ı" iki~ birlikte do~>Tu hareke~ ~:·partisi tarafından bugün Ka • dörtler ·misakının. muvakkaten mal verdiği anlaşıldığından evine 
cıye ;şlerıni tedvıre memur edilme - etmiyeccgını soylemesı de çok manı- edecekler, Yunan B~vek~lı. Metak maraya, hükumeti takbih eden bir sulhu ~·e fakat aynı ~a;"'anda Al • ani bir baskın yapılmış ve 2~ gram 
sinden sonra Bcrlın'in evvelden beri dardır. Almanya'nın Japonya'ya ge - sas da ~alda Krndilerıne ıltıhak edC: tak ı·r vcrı·ıcccg·ı· ve bu takririn yem man - ~talyaıı saketınm artması • . ·ı 10 b 1 "rak m"-k

. - ı · kf ü d st d ) fn dekgelerı r l ·ı· nı· b .. t.. eroın ı e gram afyon u un" . " yapmayı tasarladığı işlerde şimdi da- çen es ı mustcm ekelennden vazgeç- cc · ır. ç o eve ı .. mü ker Jere yol açacağı anlaşıl _ m ve ngı ız n uzunun u un d ea·ı . t. B ·d de boya-
ha cesur ve daha seri adıml:ır at _ me-;ine mukabil Fransa ve İngiltere - perşembe sabahı Sirketi garında bu- k~at d <' H tta kabmeye k'rşı oları dünyada zafa dü~mesini temin c • sıı l\~reh ıdmKış ır. us e\d e • an,,,ız 

. d 1 .. k t 1 - ti k şıl kla tn ma a ır. a u d .. .. 1 d d 1 eı ,,e me • asap aı ' m~r " • .. nın m.m ası altında bulunan müs - yu cz:ı ıura a ar anaca r ·~ . . 
1 

. d b f t ecegı muta easııı a ır ar. mıyn başlıyacagı nıuhııkknk gorul - k 1 . . ak . . ı . k " kı d"l . t h• _ 1.1 bazı muhalif lıder erın r. unu ırsa R • ..t 
1 

al •fk dı. ti Melımetl, eroin kullanırlarken suç kted· B da H"U ,. \ st temle e ennı v tıle 60 mılyar sar - aynı a ~ en ı enne ı "1'> ec ı " • b·ı k hük" • t kar h . g esını mu a e arın me u ) e , 

1 1 

d 
mc ırl. udradah. 'ıı CZ: ın.d' vu _ ur-

1
fede::ek ıınar evledığini ileri rurmck cek hususi trenİr Haydarpaşad~-ı 1 erkel . 

1 
ilumte hemin şıd"lucukmt~~· e- İngiliz harici sıynsctınin yem ıstıka- üstür.de yaka anmış ar ır. . ~·a me<ıc esm c a E'n gı ecem ve • 1 • . rcc<' .. rı e a e ı mc mıT . f.s . - . 1 1' \Jf'rAKALEDEI'İ EROI"Cl ' • - .,. surctile kccı1enınssız ve kayıdsız ve Ankara a hareket edeccklcrdLr. I' . . . . - mctının tc lrı lıususundn buyiilı; bır ' " " 

A"11Stu_ ayı mumkun olan sur'ı:UEt 1 k . akat S<ılahıye tar mehafıl lkı gun .. h . t ._ k. .. kt l l t GRUBU 
• •artsız o ara geri istemıye azmeylc- ı d t ht 

1 1 
mup cmıyc ":.ı um sıırme · e o c u-N il •· · alı • ş · • daha evam c mc5" mu eme o an 

az cş:ırnuyc ç ş:ıcagı ve uşnıg mcsi dıinva sıyasetini altüst edceek d , • • ğunu gôstcrmektcdır. 'l'ahtakakdc sabıkalıların tovıan • 
ile taraftarlarını iktidar mevJ..i..:ıdcnlmahivett~.::lir Fransız kabine<i ev Romanya a yenı rej 1 m bu bıkulm.ıı~dan Çikic'.'1bc~rhaynın _ muz:f- Mamafih, ilk gayri müsaid inl!ba- dığı kahveleri teftiş eden emııiyet t 

..• --'-'·:şt b b , · "• - fer ç aca6 ı ve nı ayet uç gun . . B.. 

1 
alllar'.:ıe u4olAW ırmıya mec ur ı - velce Lorıdra ile başladıgı· ı·stı·.,.,ı·eıe en· . . ah·r 1 de\•anı) d d • al. . t• dıın sonra daha nıkbınane bır his kaçakçılık urosıı ıncruur arı 

.. . .. ~ - ıruıcı s ı C< en sonra Lan ra a norm vazıye ın . . -· , . · rakacagı, digcr taraftan da Çekoslo - :ine L·Jndradaki buhran halledilir e _ dı" d d •.. dd" 
1 

kt d kaydedılmıştır. Çunku bazı akıam .1.fomtaz ın kahvesmdC' ~r:ıııı sa-
- bİı"İ !ngilteredekı tebcddul, ;;erı e av et edecegı ı ıa o unma a ır. 

1 
· A d 

1 1 
· 

1 
d Al o . · 1 K J vakyadakı Sodct Almnaları mesele- dilmez tekrar başlıyacaktır . . . . 

6 
Ş . . . b h. d gazete en vrupa ev et erı ara51n- tıcı arm an ı <rr,,ın ı e e 

z===?:===~=;:::=::=:=:;ı::=;:ı:::ı;;~~=E=~~===·====IRomanyanın yeni vazıyetıdir. l u- Yenı hır seçım mevzuu 3 ıs e - da iktis;ıdi meselelerle silahların tah- Ccl'•I Hikmet Şevket ve Hııs -
batta da bildirmiş o~d~~um. .veci~le ğildir. ~c~bcrla~-n ko.binesinl yeni didi meselesi hakkında yakınd.ı ınü- to"ı;~~ Üzerlerinde mühi~ miktarda "f f f • Romanyada Koga hükümetıruıı duş- ve kendı sıyasetıne taraftar unsur - zakerelere girişilecğinden bahset - rroin ve afyon bulrıı:.ışlardır. Bir • • 

şerırın m ar 1 e er 1 mesi, bu memlekette Fa~iznı e,;asına !arla takviye ederek beynelmilel si- mcğe başlamışlardır. S:<bıkulı eroincilerden ve katilicı· • 
dayanan bir sistem kurulması iç.,in yasc:t ve İngilterenin menfaatine ta - Avam Kamarasında Alrnanya'ya den Battalın da üzerinde 9 kur;aınlu 

(Birinci sahifeden devam) Nihayet k:.zancı Salih mes'um pla- olmamıştır. Koga hükumeti bazı ha-lallı'.ık eden işlerle daha yakından hiç bir telmihde bulunulmanl's ol _ . . kı d _ 
.. · .. • ' · • J J • d hild k f J ı k " son sıstem bır tabanca bu n ugun -rından bıruıe evvela afyon ıçırtmiş, nını kurmuştur: rıcı mcse e er ~e a e ço .... az- '."""~u 0 aca tır. . . duğu dikkate şayan görülmektedir. . ak haklarındl 

sonra da döverk öldürmüş, diğerini •Çocuklara afyon yutturacak ve la şiddetle hareket eylemesı yuzun - INGILTERE FRANSA !LE DAIMA Ve Washington'un sel:ihiyettar m;· •l.an .·hepsı yakalana; 
de ölümün kucağına atmqtır. !bu suretle yavruları zehirleyip öldü- den zayıfl~mış olduğu gibi '.'1e.vcud . BERABER hafili, B. Chamberlain'in B. Hitler'- tahkıkata başlanmıştır. 
Vahşet nümunesi bu cinayet hak- ,recektir.• şartlar daı:~sınde yapılacak ıntıhabı . ~arıs, 22, .<A.A.) - B. De!bo.;, ~~ - in beyanatına rağmen, İtalyayı Al - Ruzvelt ne yapacak? 

kında tahkikat yapan bir muharriri- Evvelki akşam bir fırsatını bulan kaybedecegı de anlaşılmış bulundu - rıs te Amerıka ve Sovyet sefırler ı ı le manyadan ayırmak ümidini muhaia- . • .. . . . . 
- · · k"" · t k 1 · t· B Jd - ·· ·· J d B H"t Sı"ası müşahıdlenn kaydettıklerı-mize giire vak'a şöyle cereyan etmiş-ISalih evvela 4 yaşında olan Cevadı gu ıçın mev ıını er ey emış ır. ıı- ya~.mış 0 ugu goruşme er e .. ·. 1• • za etmekte olup olmadığını suale '_ . . . 

tir: yanına almış ve evin bir kenarına gün Romanyada yeni ana yasanın i- ler ın nutkundan ve B. Eden ın ıstı - yan gormektedir. ne gore, Ruzveltın ~diye kadar ta-
Kasımpaşadn Kulaksız mahallesin- giderek afyonları çocuğa yutturmağa ıaniyle Romanya ta~amile. f~<izm fası~da? sonra hadi.s ~lan beynelmilel şa Amerikalı müşahidlerin eks"ru i kib ettiği siyaset faşıst devle~~e~~e 

de 60 numaralı evde 50 yaşlarında başl.ımıştır.Zirşeyden haberi olmıyan esasına dayanı>11 otorıter bır ıdare vazıyetı tetkık etmıştır. bu nikbinane mütalealara iştirak demokrat devletler arasında katı oır 
Demir km Asiye otnr-naktı:dır. Asi- 1.avallı küçük Cevad kork;ı korka kurrnıya teşebbüs eylemiştir. Daha Salahiyettar mahafil, B. Ch,mber - etmemekte ve İtalyan • Alman teş • (ark gözetmek olmu.~tur. Eğer İngil
ycnin MLry«m adında güzel ve dul verilen emirleri dinlemiş ve güçbela yeni ana yasa bu ayın 24 ünde hal- lain'in dün akşam B. Chautemps'a bir rıki mesaisinin müsbet bir surette tere faşistlerle anlaşacak olursa, Raz
kızı var,Iır. Meryem in biri 4, diğeri afyonları yutmtıştur. Fazla miktar - kın reyirıC' vazedilecek ise de Ro - 1 telgraf göndererek iki memkket ara- İsp.ınyada kendisini gösternıesiııdeı ·clt artık böyle •arih bir fark gö • 
de 3 yaşında Ceva;l ve Nejad isimle .:daki a!yonların tesirile küçük Ce - m'lnyada esasen UMumi efkar Ya - sınclaki anlaşmada birgüna derişiklik korkmaktadırlar. zetmiyeccktir. 
rirc'e ı i kuçtik yavrusu olduğundan vad iki dakika sonra kendinden hudılerle ve bunlarla menfaati o - yapılmamış olduğunu ve bütün nıe - e e e e e 
g«n<· koc ın bıı yü1.dcn tekrar evlene- geçmiş ve yatağa zor kaVtışarak s=· lan bazı mahdut kimseler müstesna selelerin iki memleket arasırıd.: ta -
nıcrniştir. Bir müddet dul hayatı ya-, kalmıştır. olmak üzere, Faşistliğe mütemayil' • • 
şıyan :.~eryem nihayet bundan bir llu işi yaptıktan sonra 3 yaşındaki olduğundan ana yasanın büyük bir TEKIRDAGLI MJ)KİNEYE 

VER.RKEN ay evvel Kasımpaşac!n oturan Salih 'Ccvadı da ayııi yere götüren inş:n ekseriyetle kabul edileceği muhak • A 
ismınde bır bzancı görmüş ve ço1< 1 kılığıridaki bu şeytan adam Nejada kak sayılmaktadır. VTUpQ r.1uha.Jifler "harici Siyasetin idare• !ıoşLna git'i ıı r. n Ash·eye rnurnca-lda afyonlan yutturmuştur. .• -'d R ~ h·ı·ı ş: •• • 

. ... . 1 .. .. . .. Dıger taro.u an omanyan1n L.:l 1 l ampı"gonu . d M . t . . d"k· at ec'er<'k kız u ı·temıştır. ı Kuçuk NeJad da yatagına sersem h . • . . d .. d .__. .. Slfl e a j eS eOJil Şlffi ) J ffiUŞaVJf• • . • . ve ancı sı.yasetın e öte en ..... rı mu- -hkat k·z ·ı SaJJı, nıkahla Mer-.bır Lalde «ırpına çırpına yattıktan h" bl 
1 

kral · Ol - k • • J 
.. ım r ı·o oynayan )~enı ana n a l . ·ı· d kt d yer; a'":n '· tar rı.m o:'llac'ı"ınd~'1 ln ~ Cevadı y~tağından kaldırmış yas:ı ile her e i tamamlle kendi e - acar;;. ına nı erıne ı ıma ımız yo ur ıyor ar Asıyl' bu teki fe ?cd cevabı verer k ve lııç yoktan bır bahane bularak za- . § ) . _ . , .. " .. • . 

kJz:ıncıyı tersy~ıii geri çevınu:•tn·. ıvnllıyı dövmcğe bşlaınıstır. imde t~~lamaktadıı. Memlekctın 'Bu'gar r kıb"ni de d .. n ı Londra ~2 (A.A.) -Avam h.aınarasın da muzakereler h.ıkumet partı-
Dtıl kad. ı ok bc·enen ve kalbin- Zaten afyonun tesiri!~ berbad bir n;enfaatını her şeyı~ fevkınde sayan \ f1 dak7kada yendi Jerinın Çcmberlayn'a ve muhalefet partilerinin de Edı>n'e muzalıerette de-

• • \ < • .. .. Kral Karol'un bu gunun Sl •asi ıcab- 1 . etmşitir clekı aşkın ılk kıvılcımlarını hisset - hale gelmış olıın kuçük Cevad yediği 1 b. . t tak"b .. Türkiye ağır sıklet şampiyonu Te- vaın · .. 
mc<ğe b~·Jıyan Salh ne pahasına o - davağın tcsirile daha fenalaşmış ve a~ı.na uyar ır sıyasc 1 ey ıye- kirdag-lı a·· . d.. p . t ap lanı Anc:.k muhafazakar Hills ile muhafazal:nr nvsevance . Hm ıdye e,cu-

..., ' , cegı muhakkaktır. useym un arıs ey ı . . . ' .· h.. . . l d" lursa cılsun Merycme k::.vu~mağı ak-' ağzından kanlar gclefok yere yuvar- . . ı • güreşte Bulgar pehlivanı Bonkofu menı '.eısı- Çemberlayn a ~~tl~ell~ ucum ctmı~ er ır. 
lına koymuş ve münaS<•bete gil"işcrekllanmıştır. füından. b~şka Patrik .Mır~rı b -~- yenmeğe muvaffak olmu§tur. Hılls. bcyana,tı~da demış~ı~ kı: . . . 
kadınla t~nısml§tır. Bu~ lan sonra ayni hali N~iada da metının bır ıstihale kabınesı old;.1gu 1 T kird -,ıı a·· . t 

11 
dakik _ ·Cebımce hııkumet paı tısı azalarından gılcıı ve bcn~eıı Eden'i tut-

' ' t · ea·1 kt eli e ag useyın am a · d ö ı edi 1r· E · ' · t· Bu tanışma süratle neticelenmiş ve tatbık eden azılı adam evden dı§an emın ı ".'e ~ r. . . da rakibini yere sermiş ve tuşla yen- mamı rıca eden. bir çok .t~lg~af ~aı: ır. Y .e '~ yorum ı ctP • ın ı~ ı-
Sallh: Meryemle metres hayatı ya _!çıkıp gitmiştir. Romen sıyası meh:filinden tereş- miştir. Daha ilk dakikalardan itiba _ fası m~hafa.zakar p~rtı:oını ~ıd~ı hır t~r~d .. s:us~ca.ktır.• ,,.. v n 
şama~a başloımıştır. Çok tatlı geç~n 1 Bir müddet sonra eve gelen kay- ş~h e~en haberlere g?re. Ron_:anyad.a I ren Tekirdağlı Hüseynin büyük ga- .. İşçı prtısı de bır ademı .ıtimad takrırf .~crmıştır. Bu,, un veya • arı 
ılk gunlerden sonra kazancı Salihın nana Asiye vaziyeti görünce derhal bır muddet sonra yenı bır reıınıe go- Jibiyetini gören Bulgar pehlivanı muzakere olunacak bu takdırde clenıyor kı. 
midesini birşey bıılandırmağa başla-: çocukları yataklarına yatırmışsa da re yapılacak seçimden sonra k.~bine- mütemadiyen yumruk ve tekme sa ., •Avam Kamarası, eski Hariciye Nazırının istifaya me~bcr kalc1 ığı mıştır: Meryemın çocukları Cevadla çok geçmeden küçjük Cevad feci bir de esaslı değişiklikler olacaktır. vurmuş, hakemin müteaddid ihtar ve hacfücleri teesi.i!le karşılar ve harici siynsctin sevk ve idaıc::ınde maıestc· 
Nejad!_ surette ölmüştür. Diğer taraftan ana yasada da zik- tavsiyelerine maruz kalmıştır. 1 nin şimdiki mü avirledııe asla itimadı o!madıgını beyan eyler.• 

AdamC'aı;ız her nedense bu küçuk-ı Ölüm hadisesi üzerine Asiye kadın redildiği v~hile, anası! Romenlerin Güreşten sonra kendisile görüşen L"b il h .. k,.. t .. 1 et 
!ere ısınamaınış ve yavrucukıarı orta.karakola koşmuş ve evde hadis olan himayesiyle Yahudi unsuruna karşı gazetecilere Tekirdağlı Hüseyin de·. } era er U Uffie e ffiUZa.tlef 
dan. k.aidır1"Ul{;'l tasarlamıştı~. ~elii ~yeti birer birer a:ııatarak Sııl:ihin açılan mücadeleye devam olunacağı ıniştir ki: d k k b• k" • • k t · • 
fikrim Mcryeme de a~m~k istcrnı~eıbu :ş~e '._11uh~~ alakadar olabılc . bıırada büyük bir memnuniyet u • •- Avrupa şampiyonu olacağım. e CCe a Jile JT.teV )10} UY afJYOl 
de sonrad:ı.., analık hıssile harekete ccğını soylemıştır. yandırnuştır. Buna imanım vardır. Güzel memle - Londra 

22 
(A.A.) _ Parlamento melıafilinin, m. müzakere ı;ünün-

ge:i.p .bcl_ki .. de ~cııdi:;in~cn .ayrılalııl:- • Polisler derhal eve ~e.lerek cc.sedi . • . . . . . . . _ . kctııne sırtımı hiç yere getirmeden den sonraki intibaı şudur ki, bu ilk günü iyi geçiren nükumd ileride ya-cegını duşuıımuş \•tı hıç kımseye bırt·•lorga kaldırmışlar, olum halınde oadısesı bıldınlmı<tır. Bunun uzerı- nmeğe azmetmiş bulunuyorum. ı .. 
1 

d ·d~· .. k". t - . akt . '""il' ,,L 'rnl'"r 
· • · · pılacak muzakcre er e cı "ı muş ·uıa a ugrnınıyac ır .• ,.ı ' . v. • ., §ey söylememiştir. bulunan Nejadı da Beyoğlu hastane- ne cmayct masası amırı Abdurrah - •ı·ıli . ., .. • n · b 

' • lıükiımetı tutmağa karar ver'nislerd ir ı.v ı ışçı.er c::ı oyıe. ırıunı~ e· Yalnız kaynanası A<iye &ılihin Jsine sevkctmişlerdir. mania muavini Aliş~n lazım gelen * Aksunun yaraları tamam~n ka-ı . · · · . . . • · .. 
hainee fikrınl biraz anlar gibi olmuş- j Salih aranmış, bolunamaymca Em- tertilıatı almış ve Sahhi bu sabah ya- panmı~ olup hava düzelince Siı:ob • raher nıulıafazkarlar arasında b.ızı llL•l<taı •ı.ızar ıhtı lafları goze ~a~_r,mak-
tur. niyet ikinci şube müdürlüğüne firar kalamışlardır. 1dan lif'lanımıza hareket cdecektır. tadır. 
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r---·~--·---------------------, Belediye 
Mühim bir tamim 

.=..:..:..:..::__=..:;.;..__:;;....~----

0 r dudak i usulün; memur· 
lara da tatbik edilmesi 

bildirildi 

:::~:ı!i0!~:::~n~:::~u~~ Sanayi müesseseleri a · ~o~~':n1e!~::~!~!~!~'~ 
terem karilerimizin mektublanm k d k h k 1 ' kadaşımız Nusret Safa Coşkun, bil· 
her gÜn bu sütunda muntazaman vo ın a •. u"" u"" m er . yük zir coşkunlukla ve sakız çiğneı 
parasız neşredecei:.iz. Bize gönderi • gibi bir tabir üzerinde fazlaca ısrar 
lecek iş ilanları 2 gün üstüsto tekrar· • • etmektedir. 

la neşredilll"ektir. Bu kabil ger/erde lıalkın ve ışçı- cHalk ~an:atlclrları .. • . 
173 - 20 yaşlarında ortamekteb Bu tabır, ilk nazarda ınsana san • 

mezunu ve fransızca bilen kanaatkar nin ralıat ve sıhhati için dikkat atlclrların demokrat ve aristoıa:a~ 
gene bir kıza ihtiyacı olan ticaretha- gibi iki sınıfa ayrıldıkları vebmını 

Maa'di deliller gösterilmigerek; 
hissi sebeblerle hiç bir memura 

dokunulamaz ! 

ne ve müesseselerin Son Telgraf iş J •ı • l A l fl d dınlık .. ·· .. sa 
ve halk sütunu vasıtasile (Hayriye) e l nleSl QZlm ge en ŞQ7 ar . ~:re~=~~~earar~daşımı:rı::~yı:Ji. 
adresine müracaat etmelerini rica e· - k · t di- · a bu olına 
deriz. Yeniden yapılacak sınai müesse - lecektir. (Meskun yerlere yakın olan meye ve~e ıs e gı man • 

174 - 8 sene evvel lise mezunu ol- seler hıfzıssıl1ha kanununa zeylen fabrikalar iş saatlrini hab~~- ~ermek sa g_erektir. i inden ıkınıs, 
eşrolunan (Mu··essesatın sımf)an cet· için veya sair maksadla dLıdük ot - Eger bu, halkın ç b ç d · 

duğu halde işsiz kalan ve bedenen n ·· h"d · b't tiş 'ş mekte ıne • 
eli) ndeki vaziyetlerine göre evve- türmeyi pek zaruri hallere ve mum- u ay:~a ı ~e mı ' • ' 

Memurlar hakkında dün Dahiliye ten de çekinmiyorlar. Eğer bir me • dahi çalışmağa, en uzak yerlere ka- v k.. ld - k d kı ıanlara rese gormeınış san'atkar manasına 
d b 

- 1 la kurulacakları yeni belediyeye tet· un o ugu a ar sa zan .. . . . . bı· 
·ekaletlılden Vilayete mühim bir ta- mur; memleketin bir köşesinde za • ar az ir ücretle gitmege razı o an ik ettirerek müessesenin orada faa· hasredeceklerdir. Ve keskin sesli du- gelıyor~a _b~zde _-bır tıyatro mekte 
im gönderilmiştir rarlı ise, bu zarar yerinde tüketil • evvelce muallimlik, muhabirlik et • k bul b' ah ol dük kullanmıyacaklardır) olmadıgı ıçın- tıyatrocularımızın hep 

1 li di • b' k" kl dilm miş ve kısmen fransızca da bilen, liyette unmasının ır m zuru • · · b ·d di 
Ezcümle bu tamimde şöyle deni • me ; ger ır oşeye na e e • matlığı anlaşlldıkta nsonra belediye· Tozlar ve kokular ve yukarıki fık- sı U nevı en r. 

ıektcdir: melidir. muteber kefil vermeğe amade kim • e gösterilecek sıhhi ve fenni :;art • ralarının hükümlerine tabidir. Eğer .bu, halka hitab eden ve halk 
· Bazı vilayetlerden gelen yazılar- Orduda tatbik edilen bu sistemin sesiz bir gene muhterem iş sahibleri· ~ara göre inşa edilecektir. Müessese bol gündüz ~ı~iyle ay - için bir sa~'at ya_:atan ~an'atkar de. 

a; kaymakam, emniyet müdürü ve muvaffakiyetli neticeler verdiği gö- ne iltica etmektedir. Evelce kurulmuş olan her nevi sı- dınlatılmış olaca kve tesırlı hava ta- mekse san atın boy le bır tasnıfe ta· 
lbıta iımirlerile ve nahiye müdür • rülmektedir: Subaylar tayin olunur- Kendisine yardım etmek istiyenle- nai müesseseler aşağıdaki şartlara zeleme tertibatiyle mücehhez bulu- hammülü yoktur. Çünkü halkın an
•rinin; hatta müntchib belediye re- ken komutanlara sorulmaz ve bu ko- rin iş ve halk sütunu vasıtasile (Ra- göre düzeltilecektir. nacaktır. İcab eden yerlerinde ayrı· ltyabilmesi için san'atkarın san'atın
·lerinin tembelliklerini, iktidarsız • mutanlar, gelen subayı, şu veya bu gıb) a müracaat etmeleri rica olu • Müesseseler, gerek tesislerinden ve ca aspiratörler bulundurulacaktır. dan her foda edeceği şey, san'~tın 
rğını bildirerek veya maddi deliller noksanından dolayı tebdil ettirmek nur. erek Iaaliyetlerinden dolayı içinde Bu müesseselerin b~lediyec" lüzum aleyhine kaydedilec~~· o~u .. alelad_e
österilmiyerek hissi sebeblerle yer • talebinde bulunmaz. Onun noksan • (175) İlk mektep mezunuyum. 3 g alışanlarla civarlarında bulunanla • gösterilenlerinde zem,ın ve. dıvaı su Jiğe ve belki de adilıge duşurece~l~r. 
~rinin değ iştirilmesine lüzıım gös • !arını; izale eder, onu yetiştirir, yurd sene terzide çalıştım. Terzilii(ı iyi ;a hiç bir zarar vermiyeck şekilde la- gçmez maddelerle doşenmış veya sı- Dünyanın hiçbir yerınde halk ıçın 
erilnıekte olduğunu görüyorum. ve meslek için yararlı eleman haline bilirim. Şimdi boştayım, kendime zım olan her türlü değişikliklerle iş· vanmış olacaktu·. ayrı, münevverler için ayrı, preı<sler 
Amirliğin bir inci vasfı, madunun getirir. münasip bir iş arıyorum. Arzu eden- cilcri için icab eden bütün sıhhi ter- İşçiler için müesseseniıı ayrı .. bir için ayrı, hükümdarlar için ayrı bir 

>ütün kabiliyetlerinden istifade et- Bu sıkı inzıbal; en çetin çalışma ve terin Yenikapı (Yeni Sebil) sokak tibatı yaptıracaklardır. yerinde (ve belediyece !uzum gos - san'at yoktur. Halk tarafından anla
nek, noksanlarını ikmal ederek onu en çok feragat istiyen askerlikte bi· 5 numarada Vangele müracaat et · Bu müesseselerden çıkan duman • terilenlerin de büsbütün dışarıda) so- şılsın anlaşılmasın san•at, san' attır. 
· etiştirmck ve memleket için fayda- le, amirlerin sicillerinde madun ye- melerini rica ederim. Jar ve gazlar içlerinde ve dışlarrnda yunma, giyinm, yemek yeme yerle - Halk için değil, şunıın için, bunun 
ı bir unsur haline getirmektedir. tiştirmek, madun kullanmak ve ma- {1?6) _ Geceleyin her türlü işler- her tarafta birikmemek, sıhhi rnah • riyle her 20 kişi için bi rfenni ve sıh- için değil. •San'at, san'at içindir.• 

Her memurun; bazı noksan taraf- duna sicil vermek gibi notlar kul -
1 

de çalıştırmak üzere okumu~ ve bi _ zura meydan vermemek ir,in fennin hi şartlara uygun hela idrar yeri bu· Halk şarkıları, halk hikayeleri, 
!arı olabilir. !anılır. I raz Fransızca bilen namuslu ve muk- emrettiği her tedbir tamamiyle alı- ltınacaktır. halk resimleri tabirlerine gelince: 

Bu noksanları izale etmek, onu iyi Vakıa; idare memurlarının yctiş-ı tedir bir genç iş aramaktadır. Çok nacaktır. Bu müesseselerden bazıları işinin Halkın içinden tekniksiz ve kültür-
mcmur vasıflarile teçhiz eylem~k; tirilmelerinde, cumhuriyet i_daresi - kanaatkar bir üçretle razı ve kefil c - Müessesenin çalışmasından çı-1 nevine göre bu şartların diğer ba • süz yetişen san'at tomurcuklarını 
icab ederken onu mevcud noksanile niıı başladığı metodlu tedrıs, talım vermektedir. kacak her türlü gürültülerin etrafı hislerinde o gibi imalathaneler için san'atııı mazbut tekniğine uyduran 

dı· g-er· bu·. yere atmak, hem yurdun ve terbiye, staı· ve kurs usulleri,· he- rahatsız etmemesi için yukarıki fık- istenmiş olan şartlara da uymuş ola- ve ilhamını, raevzuunu, hatta özünü 
Arzu edenlerin Son Telgraf iş ve 

bı·r nvla·dını körletmek,· hem de bu nuz·· bütu"n memurin ferdlerini, ihata ranın hükmü dairesinde hareket edi- caklardır. halktan alan san'atkarın o eserine 
• halk sütunu vasıtasile (Hamid) e mü-noksanı, ~·urdun dig-er bir köşesine edip bir şu .. mul iktisab etmemişse de, - derler ki; bunların gayesi, halka in· racaatleri rica olunur 

nakletmek olur. azçok biiııassa idare amirleri; en kil- p . v•• •• mek değil, mahalli bir an'ancnin, 
Bu hatayı,· tashih deg- il, zararı çüğünden en büyüğüne kadar ayni e e lgasamfZ fiOpTU Ve bir hassa>iyetin, çekirdek halindeki 

Açılc. muhabere k b 1 d r Biz teşmildir. Bizim; ana vasfımız yur • ilim seviyesinde oldukları, meziyet 1\Te Vo/ z"sfz"gen bir kıymetin ay o maması 1 
• -

dun her ferdinden mutlaka istifade· ve noksanlarda müşterek vasıfları Bay R~tü - Size yapılan bir iş l ! ' 1. 1 ce halk şarkılarını armonize eden 
dir. Bundan başka ya bazı amirler; haiz bulundukları nazarı dikkate alı- teklifi hakkında görüşmek üzere Alemde ver bestekar da, halk hikayelerüü derle-
~efkat veya digcr insani hisler sebe- nırsa; idarede ayni sistemin tesisini, bu akşam saat 19,30 da matbaamıza 1. ı yip rötuş eden rouharı ir de, mevzu-

ile bu gibi memurlar hakkında si· yurd için faydalı bir hareket olarak ııelerek iş ve halk sütunu muharriri· unu halkın dilindeki .,fsanedcn alan 
cil istenildiği zaman, iyi sicil vermek kabul etmek z:!!'uridir. mizi görmenizi rica ederiz. Satışlar çoğaldı, piyasa Sıvasın Su şehri kazasile Refahiye ressam da halk san"atkarı gibi sadece 

- hararetlendi kazası arasındaki şose nahiye merke- san'atkardır. 

lstanbı~l 
lzmir 
Yolculuğu 

\Mahkeme 
Masrafları 
Nasıl alınacak 

Bandırma hııltı ile lstan· Adliye Vekaleti; dün müd· 
bul • lzmir ueyyahatı 14 deiumumi:iğe bir emir 

s "ata indJriliyor 1 gö -,d ~rdi 
Şehirlerimiz arasındaki seyahat Mahkeme masraflarının nn~ıl a~ -

müddetini kısaltmak ve bu suretle nacağı; dün alakadar makamlara Ad
Yolculara vakitten kazandırmak ü • tiye Vekfileti tarafındn bildirilmiş • 
zere Devlet D~nıiryolları umum mü. tir. 
dürlüğü tetkikat yapmaktadıc. 1 Adliye Vekaleti bu tamiminde müd-· 

Bu cümleden olmak üzere Bandır· deiumumiliklerin; masraf işle ri hak • 
ına tarikile İstanbul - İzmir yolcu - kında müzekkere tutup gönderme • 
luğunu kısaltmak için yapılan tet - diğinden bahsetıtıiş, mevzuubahs malı 
kikler çok ilerlemiştir. Şimdi 20 sa· keme masraflarının bir kısmının nıah
ate yaklaşmakta olan bu yolculuk, keme harçları, diğ~rin esas mahke-
5-6 saate indirilecek ve 14 saate ten- mc masrafları oldugunu hatırlatarak 
zil olunacaktır. Hazırlanan progra _ mahkemeye masrafları vergi mahi -

t 
. Izın' • d •yetinde olduğundan onlar gibi ınua-

ına göre, Bandırma rem ır en • . meleye tabı tutulması ve celse harç-
sabahları saat 8 de kalkacak ve ak - larında da hüküm verildiği mali yı
§aın üzeri 5 te Bandırmaya vasıl o • 1ı takib eden yıldan itibaren 5 ,-eya 
lacaktır. 10 senelik müruru zaman müddeti -
Bandırmadan süratli vapurlarla da nin cereyan etmesi lüzumuna i·;aret 

5 saatte İstanbula gitmek kabil ola- etmiştir. 
caktır. l\.yrıca; şahitlere, hukuk ehliııP 

Denizbankın yeni vapurları gelir verilen yevmiye ve üçretlerle bü • 

1 tt d 
. <iin devletin hazinesinden nesir: iirlP-

gelınez Bandırma ıa ın a yem pro- . 
b 1 1 t 

nen mahkeme masrafları vergı ma • 
granun tatbikına aş anaca< ır. -

. . . hiyetinde olmadığından müruru za-
İlk olarak Almanyaya sıpan; edıl- mana tabi olaınıyacağı bildirilmi~ ve 

ıniş olan (Tırak) vapuru; Bandırma· bu esaslar dahilinde tafsilfıtta bulu
İstanbul hattına tahsis olunacaktır. nulması istenmiştir. 

Radyosunu Son günlerde başlıca ihracat mah-ızi olan Agvanısa uğramadan çekip Gelelim halk filozcfı~rn: Bu, fel-
sullerimizin satışında görülen yük _ giden bir şekilde inşa edilmiş ve Ag- sefe ile istihza eden bır fıkr~cıdır. 

Sa tan/ arın sclme memnuniyetle devam etmek • vanıs yar_ım ~aat me~afede bulu_nmuş Vazifesi, o gün için bi.r ~aç .~akıkalık 
tedir. olması ıtıbarile nahiye merkezı pus- halb.-ı eğlendirmek, du;,uııdurmek ve 

In
. . . A . asala tadan istifade edememektedir. Kaza meşrnıl etmektir. Herhalde felsefe 

cır pıyasamız, vrupa pıv - o 

l k t
. . t kl • merkezine on saat mesafede bulu - yapmak değil. 

rının mem e e ımıze yap ı arı na - h .. .. . . 
Harcı 

türel ve hurda incir talebleriyk sov- nan, er cuma gunu genış mikyasta H. F. 
Alınan t-aTçların geri yetlerin 920 tonluk mübaya~ları do- pazarı kurulan ve oldukça kalabalık ....................................................... . 
verilmiyeceg~I dün ali· 11 -ı mi f. tı .. da bir nahiye merkezi olan Agvanıs na- Ekmeklere yd.:!nİ 

Iayıs e sag a aşmLŞ, ıa a~ . . . . . 
kad11rlara blldirildl geçen aya nazaran l - 1,75 kunışlukıhıyesının bır derdı vardır. Çoban çeşni aranıyor 

Ruhsatnames. alınmış bır· rad,•o b' f 1 lık 1 B .. k d köprüsü. Bu köprü her üç senede bir 
ı , • ır az a o muştur. ugune a ar 1 .. .. . •• .. • •• Ekmeklerin çesnişini tc, bi! icin 

nuıl Satış mag-azalarına satıldıg-ı r- d · dahil. . 1 )buyuk masraflarla tamır gordugu , . , " - yapılan ıhracat ve ı satış arın . . bug· daylar üzerinde vapılan tahııı -
Vo Sahibı· tarafından bır· beyannam" • . . ı haldc gene nahıve merkezile kaza • - . • 
· - yekunu 30 mılyon kılo kadar tut ·ı .. k ı·ı ' h b tın 1• !erin ertesi seneye de teşmi.lı fennı 
ile idareye bildirildiği ve bu satış . . run muna a a ve mu a era ı a • maktadır. Memleket ıçınde kabn kil t . d kt d. H lb bakımdan uygun görülmemiş ve bu 
keyfiyeti, mağaza sahibi tara[ından stok ekserisi hurda olmak üzere pek yı e eının e ememe e ır. a u- hususta kararlar alınak üzere ıiraat, 
beyannamenin arkasında gösterilip az miktardadır. Piyasada istekli va- ;ki yukarıda söyl_edi~iz şoseye gi ~ ekonomi ve sağlık ve sosyal yardım 
imza edildiği takdirde radyonun ar- ziyeti devam etmektedir. Zeytinyag 1den ~ır .ba~ka kopr~ d'.'.11~ va~dır kı bakanlıkları delegelerinden mürek-
tık satış emtiası halini alını:ı sayıl • _ 1 f ' 1 .. 1 1 bu kopru Çoban koprıısu yüzlerce k b b' k · t kil 1 ·t pıyasamız sag am ve ıat ar yu ese - -· e ır oınısyon eş o unmu) ur. 
mas~ kararlaşınıştır. mekte devarn etmektedir. Yeni malı- metroyu bulan uzunlukta değil, yal· Komisyon yurdun muhtelif mı:-ıta • 

Bu takdirde ruhsatname geri sul piyasaya çıkmağa başlamıştır. mz ve sadece on aıtl metro olarak bu kalannda yetişen buğduylardar. elde 
alınarak iptal edilecek, fakat alınan Ege ve Karadeniz tütün istihsal Junmaktadır. Eğer Nohutpert köp • olunacak unların vasıflarını tesbit e
ücretin o mali senenin müteakip mınlakalarında piyasa sağlam bir rüsü namile anılan bu köprü tamir decek ve bu hususta lüzumlu tedbir· 
müddetine aid mikdarı radyo sahibı- vaziyet arzetmektedir. ve şose ile irtibatı temin edilirse !erin alınması için kararlar vere • 
ne geri verilmiyecektir. 
Yalnız aynı şahıs diğer bir radyo Ege mıntakasındaki tütün satışla- nahiye merkezi gerek posta işinde, cektir. 

aldığı takdirde, yeniden ruhsatnam~ rı 35.000.000 kiloya baliğ olmuştur. gerek sair iktısadi bakımdan icab 
verılecektir. Fakat 0 mali senE niha- Romanya, Japonya ve İtalyadan ettiği refaha ve yeniliğe kavuşmuş Kabataşhların çayı 
yetine kadarki müddet için ayrıca gelen talebleri karşılamak üzere pi- olacaktır ki bu da büyük bir masrafa cKabataş lisesi mezunlar birliğinin 
bir üçret alınmıyacak, yalnız radyo - yasadan yapılan mübayalar pamek ' muhtac değildir. t<'rtip ettiği danslı çay Park otel üst 
nun deg-iştı'rildig"ı· işaret edilecektir. piyasamızı canlandırmış ve fiatlar - Gene ayni su şehrinin nahiye mer- 1 1 ~ ·ıı · ,. ,.. 1 k 1 b . . .. . sa on arınua verı ı:uş .. ır. yO.t pa a a4 

Ruhsatnamesini radyonun bulun • da son zamanlarda kalıtesınc gore kı- kezine bag-lı Karili köyü civarında lık 1 b t 1 t d kt b' . .. o an u op an ı a ıne e ın en 
dugu- yerlerin dışındaki posta telgraf lo başına 3·5 kuruşluk bır tereffu hu- bulunan dört köyile beraber bugun·· ki 1 . 1 b'l' T?' b t . . . . .. . . es mezun arıy e ı ııassa ı: .... a a aşı 
merkezinden almış olanların radyo - sule getırmıştır. Pıyasa, halen ıstek!t mektebsiz bir haldedir Evvelce Ka· 11' l b l h . · seven mua ım er u wımuş ve ep 
!ar için satış mağazalarına saıışta ve vazıyetini muhafaza etmektedir. rül köyünde üç sınıflı bir ilkmekteb beraber çok samimi; neş'eli saatler 
değiştirmede, yukarıda söylediğimiz mevcudken her nasılsa muallimi alı- geçirmişlerdir>. 

muamelelere radyo sahibinin bulıın- Bu sabah seyyah geldi narak bu yüzden bu civar çocukları -·--
duğu merkez tavassut edecek ve ruh- Bu sabah Lctikya vapuru ile şehri- mektebsiz kalmıştır. Bu çocuklanıı * Kasablar remiyeti idar" heye • 
satnamcyi veren merkez yapacaktır. mize 300 kadar seyyah gelmiştir. miktarı üç yüze baliğ olmaktadır. ti istifa etmiştir. 

Ressam, istihbarat şefini alaya 

aldı: 

- Sen neymişin yahu .. Ne felse· 

fe ir gözüm bu? .. 

DEILö GONILCM 
İçecekti. 
- Eğer dedi, beş on dakika beni 

beklerseniz, beraber çıkarız. 

Şimdiye kadar söze karışmıyan 

ınuharrir Esad Cemil: 

- Yoo dedi; Ramizin hakkı var .. 

Çok güzel izah etti, doğrusu aşkol· 

sun. Hem ispatı meydanda .. Kadın 

bizi görünce derhal: 

- Sizin beni rcfüze eden arka· 

daşınız, gözlüklü mösyö ne yapı· 

Yor, diye sormadı mı? .. 

Ressam ayağa kalkmıştı: 

- Sordu, sormadı, şimdi bunun 

ve muhterem dansöz Matmazel 

~ ataşanın münııkaşasını yapacak 

dEğiliz. Azizim Suad Suadi, zatı 
devletiniz bizimle teşrif ediyor 

musunuz? .. 

Suad, başlilJ salladı: 

- Hayır! .. 

YAZAN ~ 
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I 
- Acaba, efendimizden bu ak • 

şanı için bize şeref vermelerini ri· 
ca edebilir miyiz? 

Esad Cemil de boyun kırdı: 

- Majeste lutfedecekler! 
Suad gülmeğe çalıştı; 

- Siz galiba, meyhaneye uğra· 

madan, hayalile sarhoş oldıınuz. 

Ayol benim içmediğimi, ve eğlen

ceden haz etmediğimi bilmiyor 
musunuz? .• 

- Canım, muhakkak içmek şart 

değil ya! Biz birkaç kadeh attık • 

tan sonra bara gideceğiz. Ora ela 

pekli.la eğlenebilir!in, güzel bir 

müzik dinler, güzel hatunlardan 

müteşekkil fevkalade bir varyete 
seyredersin. 

Suad Sadi, tereddüdle dudakla· 
rını ısırıyordu. Gitmekle, gitme· 

mek arasında bocalıyordu. Eğlen -

ceye, kendinden geçmeğe, kendi 

kendisini kısa bir müddet için ol

sun, unutmağa nekadar ihtiyacı 

vardı. 

- Günlerdenberi, her an şiddet
lenen bir gönül acısile kıvramyordu. 

Ne yapmışsa, nekadar çalışmış· 

sa bir türlü muvaffak olamamıştı, 
unutmağa .. 

Her an sevdiği kadın bütün gü -

zelliğile karşısında duruyordu. Ya· 

tağa girdiği zaman gözlerini sıkı 

sıkı yumduğu halde, sanki bir kuv
vet gözkapaklarını aralıyor, onun 
hayalini karşısına dikiyordu. 

Herşeyi tecrübe etmişti. 

İmkanı yok, kafasının içinde bir 

dönmedolab gibi her gözünde bir 

Semra olarak dönen alemi değişti· 

remiyordu. Gördüğü her kadını o

nunla mukayese ediyor, her rasgel· 

diği kadın karşısında bir heyecan 
duyuyor, o, zannediyordu. 

Yalnız birşeyi dönememi5ti. O -

nu unutmak, tamamen izlerini kay· 

betmek için iradesini, telakkilerini 

gunırunu bu hedefe teveccüh -et· 

tirdiği halde muvaffak olamamıştı. 

Fakat .. 
Fakat içkiyi hiç tecrübe etme· 

!l'işti. Acaba midesine kadeh ka· 

deh boşalan ispirto vücudünü tu· 

tuşturduğu zaman bu mumyalaş • 
mış hayali eritebilir miydi? .. 

Kendi kendisini kaybettiği za. 

man, yeni bir muhite, gürültüye, 

neşeye, zevke daldığı vakit onu 
düşünmeğe imkan bulabilecek miy. 
di?. İspirto belki şuurunu uyuş • 

turacak ve bu uyuşuk meydan or

tasındaki maketler birer birer or· 
tadan kaybolacaklardı. 

Kararını vermişti 

Hepsi; sahi mi söylüyorsun gibi 
yüzüne bakıyorlardı. 

- İnanmıyor musunuz yahu! 

Ben de geleceğim. 

İstihbarat şefi sordu: 

- Amma mızıkçılık yok, beraber 
içeceğiz1 

Suad, önündeki kağıdları masa

nın gözüne koyarken: 

- Eh, dedi, kaldırdığımız kadar 
içmekte kusur etmeyiz. 

- Aşkolsun! ruye bağırdı res -

sam, ömür adamdır, şu Suad Sadi. 

Gördünüz mü ya, hatırımızı kır· 

matlı. 

Suad ayağa kalkmıştı. 

- Çıkalım!. 

Sordular: 

- Hani beş on dakikalık işın 

vardı? 

- Kalsın, yarın yaparım! 

(Devamı var) 
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lngiltere - Japonya 

Rekabeti şiddetleniyor!. 
Bir Siğara Paketinin 

Rol ii 

Komünistlere karşt hareket hazırlarken .. -·- ... ·- . 
Sosyalist İtalyanı 

bir de 
kaldıranlar 

mu' var ? 
ortadan 

Kont 
arasında 

var. Yalnızlık, huzur ve inziva arıyanlar buralara 
gelmeli. Bel};i, muhite, hayat şartlarına çabucacık alı
§!Vermek biraz güç. Fakat, ben derhal uydum. Şımdi 
halimi görsen. Evin içınde bile başörtüsü ile geziyo
rum. Sokağa çıknak için uçkurluklu bir çarşaf dık

ti:·dim. Bolbulaınat. Yüzüme kalın bir peçe örtüyllr, 
ayaklarıma ".la karıalı ve üzerinden bağlı yerli işi bir 
iskarpin giyiyorum. Çarşafımın d<ışından parmakla
r•m:n ucu bile görünmüyor. Nasıl? .. Tam tesettür 
mü? .. Sen de buna razı mısın?. Ben razı d~ğilim am
ma, yalnızlık. kimsesizlik, taassubuna karşı IJiçarelik 
bu şuuı u-,: ıta,,ti emrediyor. Yoksa: Hemen, arkama 
teneke takılıp vicdan isminin sokaktan sokağa dolaş
tırılacağınöan korkmasam giyinişimi hiç bozmıyacak
tım. Maamafih, zaman bunların hepsini yapacak .. • 

Neziheye Vecxlet'(en hiç bahsetmedim. Selam bilr. 
göndennedim. 

23 kanunuevvel 

Ferhunde ile arkadaşlığımız epeyce ileriledi. Za
ten bir o, bi,· Sabiha Hanım, bir de doktorun karısı 

Necla ile sık sıi< komı!)uyorum. Nedanın amma, tuhaf 
hi kr" var. F.g~r na:arn, fala i.'1anaıılardan olsam: 

- Mutlnka buı.un ban.ı nazsrı değecek.. 
Derim 
- Vıcddıt çok güzelsin ... 
Diyıp duruyor. Sanki, bana aşık oldu. Söz sırası 

geldi mi hep l.ıunu eöylüyo:. Kendisi de çirkin değil 
ki .. Pekala güzel. Esmer güzeli. İri, siyah, sevdalı 
gözleri \"ar Uzun, katmerli kirpikleri; kaşı, koyu kı
Vll'cık saçı, dnlgu:ı ve gülümser yanakları, zarif bur
m• yüıünt', gölgeli t~nte r:ok yaraşıyor. Bilmem, lıom
şıuıl1n1 ti'Yt.l~U kDınşu} a kaz göründi1~ii gibi b<::n de 

No:SO 

Neclaya kendinden daha mı güzel görünüyorum? .. 
Acaba, kendisinden daha güzel olanlara tahammül 
edemiyor mu? .. Muhit içinde güzel yalnız kendisini 
mi görmek istiyor?. Yoksa boyuna bana: 

- Güzelsin ... 
Deyip arada bir kolumıı çimtiklemesinin başka 

başl,a sebeb1eri mi var? ... Bu yüzden dün garip bir 
vaziyete dtiştüm. Ferhündelerde toplanmıştık. Ben, 
Necla, bir de Ferhunde. Konuşurken, yine, bir söz 
geçti de Necla: 

- Vicdan, hakikaten çok güzelsin .. 
Dedi, ben de: 
- Gtizel gözle bakıyorsunuz da onun için ... 
Dedim. Bahs uzadı. Söze Ferhünde de karıştı: 
- Y ooo .. Güzelliğin muhakkak. Hele, şimdi toıı

laııdımz ela ... O da, böyle söyleyince doğrusu hem 
biraz koltuklarım kabardı, hem de sözü latifeye boğ
dum: 

-- Öyle ise kırk bir kere maşallah deyin ... Gü • 
lüştiik. Hepsi koca karılar gibi yakalarını çektiler: 

- Tuu .. Tuu .. Kırk bir kere maşallah ... 

Çocukların yapacağı bir şey ..• Fakat, insm bu 
Jıayat içinde de gayet tabii çocuklaşıyor. Başka, yapı
lacak bir şey kalmıyor ki... İşte gülüştüğümüz bu 
saniyelerde Ferhünde dedi ki : 

- Klrk bir kere maşallah amma... Güzel oldu
ğunuzu sade biz söylemiyoruz. Güzelliğin herkesin 
ağzında ... Memurlar hükfuıı.et konağında bile konuş. 
muşlar ... Böyle söyleyince tuhaflaştıın: 

- Yapma canım!. .. 
- Vallahi. .. 
Necla da ilave etti: 
- Bilirim ... Bilirim .•• Konuşmuşlardır. 3izim 

bey de bana : Yahu yeni muallime çok güzelmiş .. De
di de sözlerini tasdik ettim. Güzel değil misin ya? ... 
Keşke bana da senin kadar güzel deseler .. 

Anlaşılan : Güzellik de başa belit Doğrusu ben ne 
güzelliğimin, ne de ismimin kimsenin ağzına düşme• 
sine razı değilim. Görünmemek, tanınmamak için bu 
kadar sakınıyonım .. Buna rağmen dile düşmek pek 
garıb olur. Allahın yarattığı surat ve vücudu da zor
la talırib edemem ya. 

Y azan• FiLE 

1 MART SA_!::!.I 
MÜNİR NUREODIN 

KONSERi 
FRANSIZ Tiyatrosunda 

Biletler Beyoğlu Atııcami 
PHILIPS RADYO 

mağazasında satılmak tadı r. 

Küçük· bir muhit de ondan.. İnsan hemen göze 
batıyor. riele, J-abancılar, memur aileleri büsbiıtiin 
~öz önlinde zaten, kaç yab:ıncı var ki ... Adıı!lln gü -
zel çıkarılmas .. ada ve ağızdan ağıza yayılmasında 

Neclanın da tesiri var ya-.. İhtimal, mektE'Ldcki ço
cuklar da evlerinde: 

- Mektebe güzel bir hoca hanım geldi.. diyorlar'! ... 

27 Kanunuevvel 

Yarın perşembe İskilibin düğünür.ü de göreceğiM. 
Fe,.J,unde, düğünlerin görülece. • ı· .dar ı.ıerakıı oldu
ğunu söylüyor. Amma, o artık mer«hır:ı kaybetmiş. 
<\ltı senedir burada ..• Kocası Jld'jktf.n sonn, evlen
mel'ıiş de. Yedi ya~ındaki ktlçük çoc·ıgi~e oturuyor. 
;.nnesi de beıalıeı· : 1'eniden acab"l niye evlenmez 
bilmem? ... Daha ~ok genç ... 

l!~ Kanunuevvel 
Cidden görülecek manzara gi le gulc katıldım. 

Kom"klik ~;mdi bile gözlerimin önıi.n<.:e ... 
- Gelin gelıyor ... 
Dedil<r. Baktım : Bir tabur s~\·ari. Şeytani bir 

ma.n?.aı·.ııı 'a.r. Belkı, 200 atlı. Hep ikişer ikişer di
ziL-nişlcr. A: üstıimlckiler, bütün kafile kadm. Am
ma bu sefer hiç birinde ~iyah car ;ok. Baştanbaşa 

beırbeyaz car, simsıyah at, sarı pabuç... Hakikaten 
gülünç, imtizaçsız bir levha dei;il mi'?... oüvari ta. 
burunun en önünde biri topal, biri !'amprrı ik; bastı 
bacak ihtiyar da (tarbuka) ça!aı Jı: yürüJorlar. Ge • 
li•ı alayın tam c.rtasında. Erkekler sokağın iki trafı
na dizilmişler, tek gözleımclcn başka hiç bir ye~leri 
görülmiyen k:ııhılara hayran hayran bakıyorlar. Y~ 
lışaıJar da ba~ka •• , --· 
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Krr©ıllo 

imdir? 
··=· 

sırrını 

Erkekler üzerinde son derece · hakim olduğu
nu sög/igen . kadın kim ? 

Sinema filernin'1e i.smi g~çmeden 

çok evvel bütün dünyaca ismi şöh • 

ret bulmuş olan buzda kaymak şam• 

piyonu Sonja Henie 8 nisan 1918 se
nesinde Osloda doğmuştur. Annesi 

içtimai bir ha -
dise olmak itibari
le şayanı dikkat 
bir muhakemeden 
bahsetmek lüzu -
mu kendini gös -
termiştir. Yeni ge
len İngiliz gazete
ler inden öğreni -
len bu hadiseyi 
~öyle hillasa et -
nıek mümkün ola-
C:.ik: 

Londrada mu -
hakemcsi görülen 
bir adam karısın

dan 11 lira çal -
ınakla mazının 

bulunmakta d ı r. 
Kadın kocasmm 
:jleyhindedir. Ve 
bu davada şahit 
Hfatıle dinlenmiş

tir. Maznun ko -
<;anın e>vukatı İn-
gil tl. mahkemele • 
rinde usul oklu • 
fiıı üzere şahide 
hir Ç' k ı:;ual sorar. 
ı , birdenbire ka-
dm;-ı ~i 'yk cicmiş -
t~r : 

·- S!r. erkekler 

. 

M edam ooro ti 

korkunç bir tesir yapan bir kadın • 
Sınız! ... Değil mi? 

- Evet. öyleyim ••• Belki de düri • 
yada en meş'um bir kadınım. 

Bunu yüksek sesle söyliyen genç• 
kadın sonra diğer suallere cevap ve- 1 
rirken demiştir ki: . j 

- 936 Teşrinievvelinden 937 Teş • 
rinisanisine kadar Kafe dö Pari de 
dans ediyordum. Bu bir sene zarfın
da yalnız hususi masraflarım için 
1564 lira sarfetmiştim. 

Bundan sonra avukat kadının bir 1 
takım mektublarıru göstermiştir. Bu 
nıektublarda şöyle deniyordu: 

cBen çok kabahatli bir kadınım. 

Fakat erkeklerin bana gösterdıği ala- l 
kaya lakayd kalamıyorum. Bu olma
dıkça yaşıyamıyorum• Awkat yine 1 

sormuştur: 1 

- Şimdiki kocanız olan Tunsal'· 
den resmen ayrılırsanız acaba şimdi 

. Q~raber yaşadığınızı söylediğiniz Selma Henie bir lrlirk tüccan olan 
Mayer'le nikahlanmak istemez misi· k 81 W'lh lıh. H · il ""ttef'k . ? oca ı e eme e m... ı an ruz. 
' .. 

1 
bU küçük kıZa Sonja Henie lsminl 

- Ben mi? Evlenmek için C1y e 
müthiş bir arzu duymıyorum. vermişlei-dr. 

Bundan sonra avukat bu adamın Babası bu küçük kıza prestiş eder. 
Kafe dö Pari'de rastlamış olduğu Ticarethanelerine gelen beyaz kürk· 
Doroti kadar güzel ve cazibeli bir Ierin en kıymetlilerile onu silsliye • 
kadına ömründe tesadüf etmediğini rek karların ortasında koşturm~ 
yazarak yolladığı 50 liralık bir çek .. t akt . k d dı 

· t bahset · · K d b k" 1 oyna m an zev uyar • ı:.ı:c •rnk meş'um bir tesir icra eden bur muyum? Diye sormuş artık hır en mıştır. a ın u çe ı ama- • • 
hiı k-ıduı mısınız? şey söyTememiştir. Avukat bunun ü- dığını söylemiş, maznun koca kefa- SonJa Heme daha beş yaşında sat-. 

i~·ıı.••n simdiyc kadar dört kocaya zerine bu genç ve güzel kadına: lete bağlanarak koyuverilmiştir. Bun- hı kalın buz tabakaları tutmuş bir 
v J~ nıs~ır. $imdild kocası dördüncü - - Siz, demiştir, Erkekler üzerinde dan sonra karar verilecektir. gölün üstünde bir kere kayarak dü "' 
•itir . .:\lalıkeınHle bu cihetler de ken- şecek oldu. Bu pek gücüne gitti. İş • 
d c: ıı11 İ"ll sorı.:lurken: ç k d 

E·:c
4

, demistir. fakat bunlardan anta uş ol u ·' 
hıt; İJl"İni se,·.med.m. 

te o günden itibaren bir daha buz sa• 
tıhları üzerinde tehlikede olmak is • 

temedi. Kayganlık üzerinde muva • [{,wı:ı bundan başka kendisinin ba -

;:. :::~!;.:t~ ;:~~&~11

~1an~:su~:~~e~~ Genç kadın ,· yaşlı, fak at 
fr giliz liı ası kıymetini olduğunu da " zengin zenesini bir daha kaybetmedi. 

Bütün mücellA satıhların hakiıni 

oldu. Onların üzerinde sadece yürü • 

VE 
Hayatı? 

• ~ 7 w e ..,.......,muıımıllltaıı 

dece kaymasını değil ayrıca da en 

büyük ve meşhur dansözlerden da -

ha iyi dansetmesini öğren~i. 

Yirmi yaşında fevkalade bir pati • 

nör ve uıüthiş bir dansöz olan Sonja 

Henle için dans pisti üzerinde kayı • 

yor. Buz (\Zerinde kayarken danse • 

diyor derlerdi. 

· Filme başlamadan evel on kere ar

tistik patinajın dünya şampiyonu, 

beş kere de olimpiyat şampıyonu ol -

du .. 
Bu defa Amerikada yapılan filtrıi 

Amcrikada büyük bir muvaffakıyet · 

kazanmıştır. 

Oslo sinemalarında ise halk milli 

bir bayram tes'id ecler gibi güzel Son

ja'larının !ilimlerini büyük bir ~o~ -

kunluk içinde se)Tetmektedirler . 

Fakat, Oslo halkı onu bey:w per -

Oe de gördükce her l!C kadar CO.ı\l • 

yorsa da, onu Amcrkaya yol !amış 

)lulunduğu için büyük biı k ~ck·" his-

föı \ 0 ı•tn· ııtir. Şimdıki kocasının adı bankerle tanıştıktan sonra lfalyan mesini değil aynca da kaymasını, s:ı-
Tuı ,c;aJ 'rhr. Tunsal kendisinin müc - ı.,.;,==='===========================:::;:======.-:========-== 

'.i:"i~!~:~d~\:~ğ:E:~·~~~::~ genc·ın ·ın vaz·ıyet·ı degv·ışm·ış'... 1938 GOLDVIN REVÜ .. 
setmcktedir. 

biı dı kızı yardır ki 13 yaşlarında • 
du·. Bıı kız da mahkemeye getiril -

miş \ie ş<ıhid olarak dinlenmiştir. Bu ~1arsilyada bir çok •İŞ• görerek - Ben mi? Ben bunu geçen ak • 
kiwül~ şahidin ifadesi üvey babası - şimdi Fransız zabıtasının takibatına şam barda Korsikalı Mandini'den öğ. 
n"n lehindedir. Kadın şimdi bu dör • uğraJan İtalyan Alfredo'nun vaktile rendim. 
düncü kocasından da ayrı yaşamak - genç ve güJ.el Çekoslovakyalı dilber Bu söz üzerine içi az çok rahat e -
fa, Maycr ismin<lc birisile bulunmak- Lupinska tarafından nasıl baştan çı- den aşık Alircdo sevgilisi Lupinska 
tadır. Kocası Tımsal hem onun 11 karılarak namuskarane kazanç vası- ile bankerin çantasını nasıl elde 
lirasını çalma}da hem de Mayer'in tası olan kayıkçılığı bıraktığı kadının edeceklerini düşünmiye başlamışlar. 
bazı eşyasını almı:ıkla mamur. bulun- pl!şine düşerek onunla beraber ya - Nihayet Alfredo bu işi kolayca ya _ 
maktadır. rn yaşmdaJ:i kız mahkeme- ~annya ba~ladığı dünkü Son Tel - pabileceğini söylemiş, kadın ona cür'-
0'1ıı çıkarken aımesi kendini tuta - grafda anlatılmıştı. Alfredo'nun Lu- et vermiştir. Tayin edilen akşam da 
ınamış, kızına sarılarak öpmüştür. pinska ile beraber yaşamıya başla - Alfredo yazıhanesinden çıkan ban
Kız şimdi halcisı ile oturmaktadır. dıktah sonra parasızlık derdi hemen keri beklemiş, elinde çantasile giden 
Kadın mahkemede· sorulan suallere kendini göstermişti. Sarışın, mavi göz- adamın karnına tenha bir yerde bir 
Cf!vap olarak hayatını şöyle anlat • lü Çekoslovak g_üzeline çıldı:ırcasına yumruk indirmiştir. Adam niye uğ~ 
nu~tır: aşık olan genç 1ta1yan delikanlısı o. radtğını bilememiş, düşmüş Alfredo 

İlk olarak Knovis ismindeki adam- nunla yaşJmak için bir çok şeylere da çantaya kapaı:ak oradan uzaklaş
la yaşamıya başlamıştım. Fa.Kat o - katlanmak lazım geldiğini sonradan m1ştır. · 
nunıa e\ lenıncmiştim. Bir çocuğum anlamış, fakat iş işten geçmişti. Ar • Polis vak'ayı öğrenmiş tahkikata 
da oldu ki Jun ismindeki :,u kız - tık kadın ne yaparsa sesini çıkarını- başlamış, fakat Alfredo Marsilyada 
dır. Knovis ile evli olmadığım için yacaktı. Çünkü beraber yaşamak için polisin eline geçmeden dilber Lu ·-

Bu filmde klasik 

ondan ayrılarak başka birisine var - para bulmak Iazım olduğunu söyli - (Devamı G ıncı sahifemizde) 
~m. Bu adamına~ Toma~d:~ Bu yen~p~~ahlrak~mManily~nın ~~~~~~~~~~~~~~.~~-·~~~~~~~~~~~~~ 

güzellik 

• 

gösf eriliyor .. 
• • 

Holvudda yeni yapılan bir filmde 

sinema rejisörleri yeni biı.· sey ıl -

muşlardır. Bu da eski Yunnıı gü~eı · 

liğini ve estetik telakkisini ~·en.den 

tebarüz ettirmek. Bunun için ) ·nı 

yapılan bir filmde dansi.iz Vcı Zo -

rino ör taraftan hoplayan,. ~ıp\1ymı 

ve Amerikanvari c!an::;lor ~elen [r' rl -

}erin ortasında baş <löndüriid~ bir 

kuvvetle o güzel ve klasik -<l~n. ftl'l 

oynamıştır. 

Bu harikulade sahneleri ıhfr ·a ~ -

den film (Goldwin Rc\·n~ 938) ismin

de olan bir filmdir. 

• • 
Yaşadığımız asır içinde 

iş meydana çıkınca 1934 de ben mu - YB§lı, fakat çok zengin bir bankeri - Fransadaki l span
hakemeye girdim. İki kocaya birden ne tesadüf etmiş, banker bu Çek gü-
vanlığını iddiasile mahkum oldum : zelinin cazibesine tutulmaktan kcn - / b k • 
ikı gun hapis. Fakat ben o gün mah~ dini alamamıştı. Bu bir tesadüf miy- Y 0 Ş e e 6 S f 
kemerlen çıkarken şeref ve hay siye- di? Yoksa Lupinska bankeri takib Ç • k • k l k 
time hiç bir leke sürüimcdiği kayde- etmiş. onun yolu üzerine çıkarak a- Poı ı·s kom ı·serı· n 1• bayı I· ır ın °. m. a 
dilmiştir. Knovis ile beraber ya~a - damı ba~taıı mı çıkarmak istemişti? cY J 
rnaktan vazgectikten sonra Doger i- Her ne hal ise ... Aradaki münasebeti t.,ı p kaçırmak ı•stem •ışler ıJQaeCe SLZlR 
le evlendim. Bu izdivacım da tanın- öğrenince Alfredo isyan etmişti • kabahaiı·nı•zdı•r 
rnadı. Mahkeme kararile feshedildi. - Ben senin için çıldırıyorum, seni ,,. 
1935 de Tur.sal ile evlendim. Bu a - başka bir erkekle gönniye dayana - Ki f h 

1 
• k 

dam benimle geçinmedi. Ben de ge- marn diye bağırınca Lupinska çılgın or orm azır anmış ÇUR Ü .. 
Çen senedenberi ondan ayrı yaşıyo- aşıkına: Bu asırda çirkin kadın kalmadı di· 
rum. Bunun üzerine Tunsanl'ın a - - Dur, demiş, acele etme. .. Bu h t 1 ye iddia edenlerin hakkı vardır. 
vu_:atı sorm~~t~r: ' hayatta her şeye _katlanmalı, fakat er sey amam ya n iZ Evet bu asırd~ ~irkin.k~dın kaima-
Vi ~rEvlcndıgın~ zaman Tunsal ı se. se~ bu adamın hır banker olduğunu . ""- , , ... ... •• • •~ mıştır. Yaln:z gı~ı:ırnesını, taran_ma • 

Y muydunuz. •V• bilıyor musun? Bu adam her akşam Fransanuı fspnaya hududuna ya • kındaki tahkikat daha bitınemistir sını, makyaJını ıyı yapmasını bılme-
-· Hayır Evlendıgım zaman da h · d ık k ı· :ıo • k d 1 · k' g·b· ·· .. ·· ı . ··· yazı anesın en Ç ar en e ınde ol - kın yerlerinde gizli silalı depoları a- Fakat dğcr bir İspanyol daha vardır yen a ın ar çır ın ı ı gorunur er. 

Sevmıyordum d k b"yük' b. a la b' l'kt B' ·sal istiyorsanız · t b · · . . u ça u ır Ç n yı ır 1 • e evi- ı·aıımaktn ve şimdiye kadar buralar- ki bu adam Santanderdc polis komi- ır mı ış e u resım-
- O halde nıçın ona varduuz? "f' .. · . . 1 v ·v· ıere bakınız elegant olmayan sa mı 
- Bunu söylemek ıordu:r ne go ururn:1uşd'. k 'd l' d da sılah kaçakçı ıgı yapmakta olan serlıgı eclerken pek çok mücevherat b k d' . • kı b' çtt 

A · Alfrcdo şım J em ne ge ıyor u. bir takını kimseler de tevkif edilmek- ve para elde etnıistir. Ondan sonra e· aşım en ısıne } a şır ır sure e 
- Başka aşıklarmız var mıvclı? · k ' k d b' · ~ toplaruna an k d k d' · · · 

J Lupıns anın ma sa mı ıraz sonra tedir. Geçenlerde Isımyol asılzadcle- pey zamandan beri Fransa'ya gel • y şu ·a ın en ısını çır-
- Evet vardı. 1 . . kin afu.. . · A 'b d ..,J·nım an nmıştı: rıııcleıı olup Fxnnsa'da oturan markı . . l . . t• N .1 . . . d k" b , ı:;u. \e cınsı cazı e en m •• ı 
- Kocanız burda yokken siz ba2.l . ·; - . . • . mış, ~er e~mış ır. cı a ısnıın e ı u -zanned ordu. 

)olsuz hareketlerde bulunuyor muy- -- A_dam gec evıne d:~ıerke~ı çan de Portag?. te\·kü edılnnştı. Fakat adamın ge~en gün Fransız zabıtasın- Halb~ki "nün birinde bir k:ıclmı 
dun ? tayı elınden kapmak degıl mi. onun tevkıfmdcıı evvel yakalaıııms ca fe\•kif edildiği yazılmış Neila'nın . . . ~ .. . . . . 

uz· L · k · Al b'. b k ı b ı ·· 1· . . 1 k . . ~ . ~ ' gıydırmesını suslemesını bilen ınsan-- E • t S d k t . b' k d 1 upıns a mana ı ır a ış a unu o an uç sp.ın~ o cııdılerme markı ispanyada bir "ok adamları öldiiı·dü- . .. .. . . kl . 'e •·· a a a sız ır a m o - . . . A f 1 1 . . . . . 'l ların elıne duştu sımdi şu şe e gır -
duğumu söylemiştim. tasdık etmı~tı . Fakat kıskanç aşık sa- tm·a ınc an zc ıırlı ınıkrop şışclerı ğü gibi bir Fransız .gazetecisini de di :. 

.. ~u sırada avukat bu genç kadının hırsızlıkla . . v~rildiğindcıı bahsetmişlerdi. Zehirli ö~dlirtmii11. oldu~u söyle~diğiuden bu Bunwı için çlı·kin olduğunu \'eh _ 
cliger bir aşıkından bahsetmiş iste _ - Demek kı sen, dıyordu, onun mıkl'oplarln Frmısa;ya salgın ha~ta • cılıct tabkık cdılnıcktedır. ıncdcn güzel kadın siz de ay.ın ·nzm 
ln4, o zaman Doroti : her halini ögrenecek kadar onunla lıklar ne~rctmck maksad1111 glitti1k· Fakat diiıı gelen Fı-ansız gazete - karşısına geçerek en aşağı bir saat 

- Buna da cevap vermiy,~ mt'C - ahbap olmus;:;un: 1 ıcri tahmin edilen İspc.uı~ollar hak - {Dc,·amı G ıncı sahifemizde) (Dc\'amı 6 ıncı sahiCenı.izdc) 



M 
MubaUiğa: 

Çok mübalağacı çok palavracı idi 
bir gün şöyle bir hikaye anlattı: 

- Bir günün birinde kimsesiz bir 
adaya gittim. İlıni tetebbuat için tam 
ilerliyordum. Birden baktım ki kar -
şmıa bir ayı çıktı. Ama nasıl bir ayı .. 
Müthiş bir şey!. .. Ömrümde böyle -
sini görmemiştim. Etrafta barınacak, 
sığrnacak bir şey yoktu. Bir tek a -
ğaç vardı. Onun da ilk tutulacak dalı 
yirmi metre yükseklikte idi. 

Sustu. Sözlerinin yaptığı tesiri an
lamak için şöyle bir bakındı ve ~un -
ra devam etti 

- Tabii olanca hızımla bir sıçra • 
dun ve dalı yakaladım. 

Dinleyicilerden biri: 

- Dalı yakalayabildiniz mi diye 
sordu. 

- Evet fakat yukarıya doğru çıkar 
ken değil yere düşmeğe basladığım 
zaman 

- ! ..•• 

* Söz yarıı,• 

a 

o 

Bır kutubu şimali seyyahı ile bir 

1
kutubu cenubu seyyahı karşılaştılar 

IBir tanesi şöyle anlattı! 

- O kadar soğuktu ki dedi. Sığı -
nağrmızda yaktığımız mumun ışığı 
dondu. Bir türlü üfleyip söndüreme
dik. 

Diğeri: 

- Bu bir şey değil dedi. Bizim ku -
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Fransadaki AKŞAMCI 
İspanyol şebekesi · 

d 
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(5 inci sahifeden evam) 
!erinden öğrenildiğine göre . şimdi - 97 -

'

!:ski bir eıkşamcının deftertnoen 
sahneye diğer birisi daha girmiştir. 

Buadamındamühim birroliioldu- YPTP,,: Qc.rnAn C0mAI Krıvnı1ı 
ğu tahmin edilmektedir. Horanbur 
ismindeki bu adam Fransız ve İs -
panyol hududunda meşhur kaçakçı
lardandır. Fakat bu gizli bir iştir. 

Görünürdeki işi Haneler şehrinde gü
zel bir kahvehane işletmesidir. Ev • 
velce İspanyol marki de Portago ile 
beraber tevkif edilenlerdeu Arana 

-
Gece, el ayak çekildikten sonra 
da onlar vur patlaszn çal 

oynasın; diyorlardı! 
ile Eskoryaza bu kalıveci • kaçakçı • 1 • • • • : d-
d b hs d 1 k P • kes"k Kad. hl,.r bo"üdıktan sonra Mu·,af ,!arla dolu ıdı ve buıadan şımd, ort 
an a e er er en - armagı ı . . · · . . . .. ı . . - ,-'! 1 kı d 
d d . ·· 1 1 · B 1 1 OmF· keyil'~ bır Rum"" mrkusu ımsan belı kalınlıgm . .ıa se a yor ll. a am• ıye soy er ermış. un arın· .. ~ ~ . ~ _ . . _~ Hafı n 

b • d t kr d" 1 · ·· 1 daha <.;aiiırdı y0 kullan ıl:.! a gzı ılc 

1 

Bıraz duı dulaı ve sonra z as 

t.e~lsı . t~ eM ar f" ınkahenınıcş,eybııeıset şhı. yal:ındG.n bır nı, rtin d3hd µatlattı rinin teklifi ile hep birlikte ŞU ~arln-
ırı mış ır. ama ı ve s r -
rakılmıştır. Yalnız sonra iki İspanyol ve gençliğine dair bir l:ad.n h:!<a.'e;ilyı tutturdular:: 
daha tevkif edilmişti. Bunlar ifade . daho söyledikten wnra >ıra art•k a- Ü•küdarda giderken aldı bir yağn.111 
]erinde demişlerdir ki; Jıenge ge.d:. .. J Kciı ibiıııin paltosu uzun, eteği çauıur! 

•Neila bizce hala Santandcr polis D. rr ind nbc•ri oı·ada şlına lıuna 0 ·ı Bu tufanm altında bu türk.ı.yü 
komiseridir. Biz de evvelce onun em· te!x·ri çalmakta olan h.JLJrndçı. ıl.e söylivenler kimler acaba? Diye civar 

· al d b 1 d ı udcu~u ç•"ırrlılar ve Mlltaf Oır.cr.\ · . rı tın a u unmuş a am arı)-·ız. .ı .. 0 • • evlerden pencereler açılıp ve Basn -
Şimdi de onun emri altında çalış • onlara ŞU) le dcdı. . . nin mcshur sesinden herkes on.lan ta 

k . t• - nuraJa bızimle bırlı'<te 'ıyıp -ma ıs ıyoruz. ... . . nıdılar. 

Diğer taraftan Neila'yı kloroform ge.ce yarısına kadar egl~·;,·cPgız. -,u- Ve herkes birbirlerine: 
ile bayıltarak ondan sonra da olo . kur Allah> ral:.mız çok ,,.,ı, lnz, cie . ? . . . 

b . k k ı·ı k k ·· vetısir siz<' d" rl ıh» b:.~ka ü cek Kını olacak. dedıler her gecekı mo de oyma sure ı e açırma u~ . ~ · · - · . . . . _ . d d .. 

b
. h 1 k ld • ı ı ıhvana <l;ı Mcz dcrsPrnz hepLn,ızııgıbı Turhan, Hafız Basrı ktr an o-zere ır azl? ı yapt ıgı an ası .. -· · 

mışdrr. Fakat Neila arlık mevkuf bu-jdoyurur d3 annr b. " ManJır' ge • nüyorl::ır! ... 
lunduğundan onu kaçırmak isliyen- Jınce sizin kar ırı,dcı oturanlar unl · Turhan eve geldıgı zaman o '-"';mm 
ter bu tasavvurlarında muvaflak 0 • ı kabağı d~ğil, elbet de gıdcrkcn lınk • yepyeni, bembeyaz keten ıskarpır.Je
lamamışlardJr .. Neila'nın bir çok düş .. kını:-~ rı0 J~t-· ahr~ınız'. }fJ: bula!?ın şim- rinin dışları ve içleri sıvama çar::lur 
ınanı vardır. İspanyaaa dahili mu _ 1 dı yanık taraiındJt1 ir gazel huv~sı- ,.e yine açık renk yazlık pantalonu 
lıarcbe başladıktan sonra Sanlan • na! Sız yapın havanızı, . arka>ın:.ıa:ı tuğla Jıarmanlarmdaki çamur y:.ığu -
derd'e polis komiserliğine layin edi · lıulaşsın bizim Hafız füısn ouralan ı- ranlarm önlüklerinden beter olmuş -
len btt adam bir çok kimseleri öl - ııım 1r11m inltlmcğe! tu. 

dürerek paralarını almakla mawıın • ı * . Turbanın burada geçirdiği yaz ak-

!übemiz o kadar soğuk oluyordu ki, 
Ağzınıızdan çıkan sözler hemen buz 

Dluyordu. Onları ancak ısıtıp erit -

tikten sonra ne söylediğimizi anla -1 
yabiliyorduk. 

- Amerikalı bir doktor çüri\k kalbleri çıkarıp yerine lilstik kalb taka· dur. Kendisinin evinde yapılan araş-\ Gece h~r larnitan el ayak çeı<ıl ·ışamları yüzde doksan birbirine ben-
ak tırmalarda bir çok miicevherat bu . mış, her ~"Y derın uykuya varmıştı, zeyen akşamlardı. 

c ınış!.. K Jb" b k 1 1 .. le !unmuş, ne karısı ne kendisi hu mii- onlar halfı ayn.i .yerde vurpa.tlastn, * 
- Bana ne söylüyorsun?.. a ı ozu o an ara soy . 

cevhcratı ne suretle elde ettiklerine çal oyrıa&ın! gıdıyorlardı. Ve çıngtne . . 
e e e dair makul ve meşru bir sebep gös- calgıular da birlikte o kadar dalıo11ş, O, ~u yaz a~şamlan~ h.ep bırtevı -

Ha dl ölsene 1 ıerememişlerdir. Neila'nın karı.ı' o kadar kcndilerind~n geçmişlerdi : ye boy le geçı~,mekl.e bırlikte arada 
Kendini Tutamamış 'I . . k oktan kararan bulutlanan ha,;a- sırada bazı degışıklikler de olmuyor 
_ Nazlı bak' Misafir geliyor- Dört yaşında idı. Müthiş yaranıaz- Fransa hududu harıcıne çıkarılmış- 1 ç . . ' ,· . d . ild. (Devamı var) 

·• · nın bıraz u:::.ıı:lardan çakan :-;ım~ck - eg ı. 
h b k b

. d . dı Her şeye tutturuyor. Annestnı de- tır. .. .. . ... 
1 

.. 
1 

. . mıııuıuu•ıııı111ııu•1111ıı=ı:uıuııuıuıuı11muııııııuuıııı•11uııt1 .. Sorsa haberlerini er zaman, una arşı ır şey emı - . !erin gurleyeıı gok guru tu crımn 
okuyacakmış yorum. :aınız say~. b~zr::as.:n····· li ediyordu .~nnes·i· ~z:ırın, dayagın Yaşadıgu ımız bil~ farkında olmamışlardı. Gcc0 ya- Çanta kuş oldu! 

. . . Sanki bız yokmuşuz gıbı gurultu e - fayda etmedıgını gorunme bır ke rısına iki saat kala ve çoktandır ya-
Hasıs hır arkadaşı ile sokakta ko- . d k ıb· - racaat elıneyi A • • d · -· · 1 il d d ) . . . .. . dip duruyor geçen defa öyle- kabka- ıe e onun a ıne mu sır ıçın e vaş yavaş hazırlandıgı halde onlara (~ ıııcı sa 1 e en evam 

nuşu)ordu. Bırdenbıre kaşeden hır düşu-ndü· 1 b - · · ı · F h . • halar attı ki.. Salondaki mis~firle • · . ~ . . . göre bir anda apansız oşanan yag • pinska ile bırlıkte so ugu ransa U· 

gazetecı çıktı avaz, avaz bagırıyor. rim bile duydu. - Bak söyle Sevim, d;ıdi, eğer bir (v ıncı sahıfcde~ d.evam) mur şimdi kendilerini şaşırtmıştı. Ne dudu haricinde alarak Çekoslovakya-
- İstanbul - Eskişehir arasında Aff d . . b B. d ha daha böyle yaparsan ben ölürüm. kendinizi tetkik edınız yuzunuzun yapacı.klar nereye sığınacaklar ne • ya Prağ'a gitmiştir. Lupinska Prağ-

.. - e ersınız ayan. ır a . ~ - b d vücudünüzün güzelliklerini vP cı.c - · ' ' ' 
tren kazası ... Bir çok ölenler var .. O - yapmaz ... Geçen gün sizin nasıl pas- Scvım aglamaga aşla ı: . . . , .• , rı:ye kaçacaklardı. da kalmamış,Almanyaya giderekHam 
lülerin listesini yazıyor. t. ed... . . 

1 
lt K eli . - Haydi .. öl. Ben cenalc oto - kınlıtklerını tesbıt edınız. Soma .ona Kahveci çoktan kahvesini kilitle • burg'ta tasarladığı biıyük bir •İŞ • 

. a y ıgınızı an a ım. en nı göre saçınızı yapınız ona gorc ıııyı - . . . . . . . . .. . d ki 
Hasıs durdu. "Sapsarı kesilmişti. tutamadı da onun ·ç·n öyl, gül" • mobilinde şoförün yanında! Oturmak . . b ' mış evıne savuşmuş, şımdı kımbılır 1 ı gorecektı. Fakat ev e pazar çar-

ı ı e nmız ona gore oyanınız. k d .d. H b l" · d ha 
- Eyvah dedi fel3ket dü isterim öl sene . ' . d . .,, kaçıncı uy u a ı ı. lşıya uymamış, am ur po ısı a 
_ Hayroİa!. ' · ·- .... .sızde .de şu k~rşınızd.a gc:;.. ugu. • Boşanan çok şiddetli yaz yağmuı u- çabuk davranarak Lupinska'yı yaka-

Ka b bah tr nl E ki ı• • ıt J · nuz resımler~ekı mucız; "or~D<ır. nun hızı ile iki dakikanın içinde kcn- lamıştır. Artık bu Alfredo ile sev-

hiı. ~diun udsa ·o e es - ngı ere- aponya Vebütü~dıgerkadınlaranço gu-dilerirıisucuğa,mezcierfalan hepgilisiiçinbirdahagörüşmemeklize. 
şe e gı yor u. ıel oldugunuzu hemen an\aywcrır • b l b d.. .. I di b" l k im tu Alfı·edo Prag· suyu o çor aya onmuş er . re ır ayrı ı o uş r. -

- Heme nbir gazete alsana.. siniz. Oradaki büyük ağaçların altları da kalaı·ak onu beklerken çok geç -

- Heyhat alamam d~cti. (4 üncii sahifeden devam) ırışık olan dünyada çok şey müdafaa Jetin genişlemek~ yayıl~ak-ihtiyaç- tehlikeli idi. Çaresiz kalktılar ve her meden Lupinska'nın tevkif edildiğini 
- Niçin ? J giliz gazetesinin dediğine göre Sin- etmek mecburiyetinde bulunmanın !arı için ise gerek bugün ve gerekse biri bir kapa yapışarak yola düzüldü- öi;'J"enmiş, buna çok canı sıkılmıştı. 
- Sabah gazetesi alacağım içinde gapor'daki n:e;a~den ilk maksat çekinil~esi kabil olmıyan mes'uli - yarın Çin'e en müsait 1:-ir daha gıbi gö ler,~olda bu şiddetli yağmu~ bir tuf_anlOndan ayrılmak acısına para.::zlığın 

borsa haberleri de vardır. bunu sırf mılli btr tezahuı 1 ıde yellerıdır. rünmemektedir. Bu Japonya için bü. halını almıştı. Velı beyle Omer aga- da acısı katılınca Alfredo Prag da da 
* yapmaktı. Fakat bu tam•ı ""ıl 

1 
İngilizler Singapor için cŞark'ın yük bir meseledir. nın yerleri yakın olduğu için onlar· bir iş yapmıya karar vermiştir. Bir 

Olsmazmış I ol~ıştrr. Ç?k mes'ud bıı ıı· <>duf i Cebellütarıkı. tabirini koymuşlar - İtalyan gazetesinin bu neşriyatı nihayet üç dö~t.~akika sonra paçala-·\banka memurun".'.1.?ir .. :ı:~~d·~·~ir ye 
eserı olar~ bı_r Aı;ıerika~ fılosu da !dır", Amerıkan. don~n~_:ıs'.n'." Singa- manalıdır. Faşist gazetesi bu mü • rında~ ~ suzule~ek damlarının al, re. 30.000 fran~ gotur_~ugunu ogren -

Amerikalı seyyah kadın eski çok bu merasrme ıştırak etmış bulundu. por dakı merasıme ıştirakinın Japon- taleasına devam ederek şunları da i· tına gırbıldiler. mış, onun peşıne duşerek evvelce 
harabeler geziyordu. Tercüman ona Avustralyada Sidney'in 150 inci yıl- lar tarafından hoş görünlmediğini i- ıave ediyor: Fakat Turhan, Basri ve iki çalgıcı Marsilyada bankere yaptığını ona 
izahat verdi: dönümü münasebetile yapılan mera. se söylemiye hacet yoktur. Singa _ Bir gün gelecek ki Japonya yolu • çingene topuklarına kadar ç:ımur ve da yapmış, paraları almıştır. Fakat 

- Bu harabeler 3,000 seneliktir. sime iştirak elmiş olan bu filo dö • por bahsi ister istemez sözü İngiliz - nu cenuba çevirecektir. O zaman Ja- suların içinde hila yürüyorlardı . yakayı da ele vermiştir. Üç sene mah
Aınerikalı seyyah kadın kaşlarını nüşte Singapor'a da uğrıyarak H~t Japon. münasebatına getirmektedir. ponyanın başlıca hedefi ise Avustral- Biraz .daha ~onra sular. sel h.alini klımiyet!. .. Üç sene ma~pus ka~~-

çattı: sularını dolaşmıştır.Zaten Sıngapor a Faşist İlalya'nın en mühim ileri yadan başka bir yer olmıyacaktır. aldı ve oy le bır yere geldıler kı bu- tan sonra çı1anış, ve dogruca Atina-
S .. li d di 

3 000 
gelmesi beklenen bu filo ziyaretini gelen gazetelerinden biri olan Popo- o Avustralya ki Avrupa kıt'ası kadar radan hele o kafalarla geçmek pek ya gelmiştir. Fakat bu sefer de ora -

-likaçml a soy by.ordsahunuz
193

'! d '. tacil ederek 14 Şubattaki merasime lo di Roma'nın Tokyo - Londra ger - cesım ve geniştir. Avustralyada nü- zordu.. nın zabıtası tarafındn karşılanmıştır. 
sene o ur mu ız a ,, eyız . . .k 1 . t· Bahr" .. ı.,t· H. . ı··. . . dı" ç·· k .. b h b" d b Alf ed • lt t afı d ıştıra ey eınış ır. ımuıu ı ın- gın ıgı ıçm yaz gı makale çok şa- fus olarak bir kaç milyon tngilizden un u urası emen ır a am o- r onun macerasının a ar a 

1f di Çin ve Avustralya suları her yanı dikkattir. Romalı gazelenın de- başka kimse yoktur. Faşist gazetesi yunda bir hendekti. İçi koca koca taş yarın anlatılacaktır. 
BUyüdüğU zaman ko· vakit için donanmanın harekatına diğini şöyle hülasa etmek kabildır: bu şayanı dıkkat mütaleasına niha • 

nuşmak için sahne olabilir. Singapor Avustralya'- Çin bundan sonra İngilterey~ mi, yet verırken dunyada bugün mevcud 
·~ . ' ',; .. . ·:·~· ' - . 

Ispanyada Madrid bombardımanın ya en yakın olan üssübahridir. Bu • Japonyayı mı tabi olacak? Bu me • olan rekabetlerin bir gün nasıl olup 
da öksüz kalan iki aylık bir ço;:uğu gün Singapor'un temin ettiği kolay- seleyi ne notalar, ne de konferans • ila Jıalledılebıleceğini görm<:k için 

k din. ı·d d. di ş· d. h ak lıklar hasıl olmadan evvel Amerıka lar halled<:bilır. Olsa olsa top halle- şimdıki rıeslin kafi derecede yaşama-
en e ev a e ın . rm ı er • d d . tif d ed bil • · d o J • . . . . . . onanmasının a ıs a e e ecegı er. nun için aponya mn girişeceği sı çok mumkündür. 
şam ev ışını bıtırdıkt:~ so~ra odası • Avustralya'ya en yakın üssübahri hakiki mücadele ancak İngiltere ile Poı;r,ıo di Roma anlatmak istiyor 
na çıkıp Ispanyolca ogrenıyor ken - Akderıizdi. Hlbuki S~gapor üssübah- olacaktır. Bugün mevcut olan her ki Japonya ile İngiltere arasındaki 
d.isine neden bunu yaptığını sordu - risinin yapılması Imparatorluğun türlü hal vasıtası Japonya için çok rekab<:lin bir gün • artık nasıl ola
lar. Kadıncağız: müdafaası için elzemdi Bu tesisat fena olmaktan başka türlü değildir. cağı tahmın edılsm? - halledılebil -

- Çocuk konuşamağa başlayınca için edilen masraflar ağır olmuşsa Japonlar taşan, git gide efradı artan rtıe>ine girişilecek zaman pek de u-

Baş, diş, nezle; grip, romatizma ve bUtün ağrı• 
larınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 
kendisini anlamak için dedi. da bunun sebebi bugünkü gibi ka- bir millet olmuştur. Böyle bir mil - zakta olmıyacaktır. ' . . ' ~ •' ,_ : . ; ' .. : - ' . - . : .\ ' .. ·~· .. . ._ - . ')"'- ~ ... _ 

dıler. Raul, ders veren bir profesör Ertesi gün, Jörjöre, !Gara dıye tev- - Üç sene, dört sene falan.. Çok ğil. Bir kaç güne kadar buradan ay -

ONU KiM ÖLDÜRD0? 
gibi izahat da veriyordu: kif etikleri genç kızın Marki ile Vol- mu? rılacağız. 

- İyi mi muhafaza edilmesi lazım- nik şatosuna hareket ettiklerini öğ • Noter, mösyö Odija müteessir bir - Hayır, bu şato sizin ve hiç de 
gelen bir evin üç kapısı olmalı. l3i - renmişti. Bu tahkikat ayni zamanda surette başını eğcti. Bu güzel kızın en ayrılmayacağız. 
rıocisi, resmi kapı, öteki gizli fal:at şatonun bir yabancı tarafından satın küçük bir vadi onu Volnik'te geçir • Marki güldü: 

Yazan: fl.oris Löblan Nakleden: fa, kolayca göze çarpacak bir kapı., ü. alındığını, sonra tekrar Markiye ia - diği sıkıntılı hayatından kurtaracak_ - Demek hala bu adama itimadın 
N .. dedi, ıkılm • 1 S d ik" ı. ... dak d 1 çüociisü ise, hiç göze görünmeyen de edildiğini de gösteriyordu. tı Görüşme bitmi•ti Mösyö Odiı·a var? 

- e ıyı, s aga baş amış- onra, masa an ı .,..,. su o - . k . · • · lclu" d dal i 
tım. durdu, birisini Klfıraya uz.atarak: bır apı. B~ kapıdan polıs .tarafında? -~u yabancının ~şkfili Raul'ün eş • genç kızdan izin alarak şatodan ay _ - Her zaman o gun an 1a az 

İ d d" ıl .l li rahatsız edilen namuslu krmsele.r gı- kfilme tevafuk ediyordu Binaena - rıldı la! 
- Ama bu sefer yakalandın Şim- - ç canım, e ı, nas eg ence rip çıkar İste J · ·· • · d ı 1 h r · ·· -1 1 d · · - Fakat benim yok! 

di görürsün. · değil mi? . k _ , orıore nın a am arı ey , orıore ı e po is mii ürü buna Antonin yalnız kaldı. Şatonun met B f d A t . güle!"' 
_Haydi, çabuk kaçalım.. gbarabıın apısını tarassud ederlerken göre tertibat aldılar. rıik bahçelerinde, harabelerinde do- u

0
sekerd e.t. n odnın uk-.. ··t 

Jorjöre döndü, dışarı çıkmak iste- ız uradan rahat rahat çıkar gide • 1 • b .. .. .. .. - ·a ar ı rma ınız var ı su 
di. Fakat tuhaf şey kapı içeriye gir- - Ko:~~··:: Korkma.. . riz. RAUL HAREKETE GEÇİYOR ~şmaga aşladı. Yururken gulum - baba, sabahtanberi dört defadır iti • 
diği zaman keneli kenctine kapanmış- Suyu ıçırW. •.. otı? tarafı dinledi; . Böylece üç dakika kadar mahzen- . -:- Note_r .efendi, bütün bu sözle • su.y~rdıı: Yeni bir tuvalet giymişti. madım yok eliyorsunuz. 
tı ve açılmıyordu. Raul; . - Bak, gurült~ ediyorlar, :erde ı- de yiirüdıHer sonra bir eti - rıruz çok ıyı, fakat... Gıdıp bır çok kır çiçekleri toplaya - - Demek, bundan blr ay lrndaı· ev-

- Boşuna yorulma, dedi, kapı ken- ~= pencer~lerın ~epenklerı de ka- den çıktılar. ' ' mer ven - Fakat rica. ederim ~admazel ba rak Markiye götürdü. vel garip lıi\diseler ar:ısında ve müp-

di kendine kapanır ve kilitlenir, son- ;anhk e;ektr~ler :ner,. ıçerısı ~a - Burası boş bir evdi ve kapısı kala- na noter efendı demeyınız.. Marki, onu şatonun önünde tara - hem bir surette verilen bir randevu-
ra "ekparedir kırılmaz. k k 

0
bilur. ışar: an . ıçer:ye gır - balık bir sokag· a kıl d Antonin gülerek: çada bekliyordu. Uzaktan görünce: ya inanıyorsunuz? 

' • .. . • me a olınadıgı gibı ıçerıdeıı dı • çı ıyor u. . . . .. .. . . . 
Raul bunları soliyerek Klaranın şarı çıkmak da kabil d 'ildir "' ı1 Kapının önünde b" _k b" h t - Sızı, dedi, kuçuk ısmınızle ça - - Yavrum, dedi nP. giizelsinl Yü - - Bugün temmuzun üçii. Bana po-

1. d eg · .-as uyu ır seya a • ·· d t k ~mıuk• k 1 li ··d·· · t· ·· d d • e ın en tntt~ ve o~u zorla pencernin Raulü beğendin mi? otomobili duruyordu. Kurvil kendi _ gıramam ya" zun e ar ı yor0'."'~ ·-:ırı e~~r a - s mu urıye ıne gon er igi 
yanına çekti. Jorıore adanılarıııa: Ki" · h 1 .d. B" .. 

1 
lerın· . beki· d Raul _Bilseniz bundan bahtiyar ve bü madı. Zavallı sem ne de uzduler. tezkerede randevusunu tekrar edi -ara eyecan ı ı ı. ır şey soy e- ı ıyor u. ona son • 

- Ateş ediniz, vurunuz! miyordu. Raul onu kucakladı ve: bir talimat daha vereli ve otomobile tün arzularım tatmin edilmiş olur - - Artık bunlardan bahsetmiye - yor. , • . _ 
Demeö-e kalmadan Raul bir elek • ş· di dedi ...,.,._ h.. . t b" dil du !im unuttum bile' - Alelade hır soz. o ' - ım , , .n.liil a urrıye e ve ın er. -· · .. 

t "k dii" · b sal - Oyle ama bütün bu sözlerini tu-rı gm~ asmış, .. 0.nı'ı: or - istirahate kavuşacağız.. Bir saat sonra Jörjöre polis müdü- - Böyle daha tanışır tanışmaz ar- - O halde tamamen mes'udsun. 
tasına çelik _bır perde,_ .• muthiş bır ses Raul Klara ile beraber yandaki riyetine raporunu veriyordu. Bu ha"_ zu1annızı tatmin edebilir miyim hio! - Tamamen sevgili süt babamın tuyor. 

k ak d ştü Ra ı • - Demek saat dörtte? 
çı ar~ .• ~u · u : . . mutfağa geçti. Bir dolap açtı. Ora - dise hakkında ne gazetelere , ne de - Bana bir cevap verebilmeniz i- yanında ve çok hoşwna giden lıu şa- _ Evet saat dörtte bur~da olacak . 
. - ~~ diyordu, bak Gıyolm gi- dan bir ~üğmey: basarak bir levha - kimseye bir şey söyleınemeği karar - çin ne kadar zaman geçmeli madma- tonun içindeyim! yani virmi dakika sonra. 

hı değil mı. .- açtı ve bır merdi\'enden mahzene in- laştırdılar. zel? - Fakat bu şato arhk bizım de • (Devamı var) 
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1Bir Sigara Paketinin Rolü 
!
Akşam neşriyatı : _ .. . 

S t 17 00 +_..._,,.b d . " · . (4 üncü sahifembden devam) lcelikle bir kac!ın gorunur. 

im aa , =.ouıa ersı umversı ·ı t · b" sak parabırun adamları teden naklen Yusuf Kemal Tenğir • Sarı elbiseli kadın - Büyükler ko- Erkek hemen paketı ce ıne • 

köylüleri tahrik şenk, 18,30 plakla dans musikisi, 18,45 nuşW:k<>n ~üçükler karışm_az. Nc_:redellarke~kad~ d. ? 

• Eminönü Halk evi neşriyat kolu na • ! o eskı terbıye. Bak daha agzın suı ko - H~ ,o a ıgın. 
edıy0rlar mına Nusret Safa, 19,00 Fatih Halk-/kuyor. - Nıç. kl d • , 

d t · Şişman adam - Kokladınız d• • - e o sa. a ıgın. A en - tal yan ordusundaki Ha • evi gösterit kolu tarafından bir tem-' ' · S. pal< ti iki Amirale de iki 
toptan 

' 

beş askerleri dört mıntakada isyan sil, 19.30 Konferans : Emniönü Halk mek? . . - v'!:a ~ bana 
C P '-'· I _,,_ Adisab ba-'· ' -' ı1 ttaı IEvı sos al dun L--' M Sarı elbm•lı kadın - Kı~knnçlık • - pak ev a e~ er....-. a ....... as • y yar §Uu=.ı namına U· h Ne olacak' 

• yan askerlerinden mürekbp kıtaat vaffak Benderli, (Türk roman ve hi· tan o:ıJanm~m. 1 = Va 
0 

piliti, diyorurr. s.;na. 
• L- -tırmı · .... :.J dir Dö" t '-' m·· ·) 19 55 B h be l · 20 Kalkar delikanlının dudaklarından! , 1Syanı uıu ya gı .. ~ er • . r l'i.dyec gı , , orsa a r erı, ı .. _ Ya vermezsem. 

Bay Emrullah amiral Vasıf ın mınta~a şuralandır:. • u;,· ~~ikH rTürk mt1>ikisi : Okuyan op~~ş:nan adam kalkar sarı elbisıoli B0ğuı;.u·:ar. Kadın SE<rhoş erkeği 
Senıshankal, :a.Iaz.ı, Goıan, ran. urı a il, Keman Re~at, Kemençe . d ı:.·l .. cı,, ak l r . "erde yuvarlar ve paketi alır a!tını 

beyanatına nasıl mukabele ediyor ~ylen.~i~ine gör~ isyan c~~uba 1 Kemal Niy~, Tanbur D~rrü :uran, ::rs~ ~e::a ~e~~t~;e ~;~~ ~-
dogru buyumektedir. Port.Sa.t den Kanun Vecıhe, Ney Tevfık, Nısfıye, . d" . Kadın _ cKalbinizde mun'ıu~ bu-

- S - ,gelen haberlere göre evvelce HabeşlSelahattin Candan Ut Sedat, 20,;,oıın ırıSr. b .. b k B d 1 lunan rucmuriyete her ka.; kuru§ 
1'ğer bizim filomuz, düşmana ôti~ • likte olmad1ğını zannettiğim zırh İmparatorunun maiyetinde bulun • ,Hava raporu 20 33 Ömer Rıza tara-ı - en ana ıyı a · en e s~ u- il. 

1 
olsun talih dil<! • 

· · · · l dı k • d h · k 1 t as e . ' ' luktıın hoşlanmam Gıılıba böyle maaş " o ursa ı ım, maııın fılosu bıze vcrılmıs o say uşagın an arıç ısım ara em • muş olan muhafızlar şimdi isyanla ·ıfından arbca söylev 20 45 Vedia Rı. . · . •· · isafı h--~, · · ter 
· · · · d d d h l · f"l"k cd e par-- t ' meclıtlcrdc bulunmamışa ben~ıyor .. gtm.ın ncasına Uın.ıt.·u.erımı zannederım kı aym ş~raıt altın a I er etmez er a ın 1 a er v rın öniine geçmi• bulunuyorlar. Bun- za ve arkadaşları tarafmdan Türk · , _.,, ·! · Ka t 386 ya 

d d b .. ·· k t h "bat • sun uu ey crını. yı numarası 
nıağlü~iyetimizin der~cesini uhi ,çalar ve dahilde e uyu· a rı lar Habeşistandaki köylülere : musikisi ve halk şarkı lan, (Saat a-' · • . . . . t? 

1 · · d · · d ttig·i ze- . . H~p ayaga kalkarlar. Bırbırıerıneı -la ıiıf edemezdik!.. Çok rıca e crım, yapar ve aynı zaman a neşre . - İmparator Haile Sclasiye sızı yıirı, 21,15 Tahsin ve arkadaşları ta- . Dncvasında hıfzı . .M~=llah mua • 
• 1 l b h" l" 1 d t rr· .. k ta ugra • gırcrler. _, ....,.. maksadım yanlış an aşı mısın en 1 ır ı gaz e e ene usu ın 1 a bırakmamıştır. Habeşis t aıı ın istiklali rafından Türk musikisi ve halk şar- . . •. . ı ·· vrak 
hi · · · · · · ··k- k t. 1 h . arzet- . . Kadının dışkrı kanamıştır. Goz!erı me.eıı c · ç hır vakıt geınilCı"ımızııt yu se ·ıtır· ..ştc şu suret c mun asıran · ıçın baŞka memleketler nezdinde ça- kıları 21,50 Orkestra: 1- Lalo: Le .. .. - .. .. . j k"min' 
b. ·· . · saf .• t'•· l.. d !azl ·ı mev • ' buyumuş masanın ustunden rakı <ı • mza ı · 
ır kıymete, surat ve saLr c:v · a "'""I ıgım ve uzumun an ası e · lışmak üzere buradan gitti. Diyerek Roi d'Ys Ouverture 2 - Lropold : . • . . . ' Erk k _ bir arkad,_ın 
·· - · · b d - tt" • · (28) · ' • ş<>sını kaptıgı gıbı şışman adama fı.r· e ..., -lıK olduklarını St>ykmek ıstemıyo • cı..du ulun ugunu zanne ıgım. onları isyan hareketine teşvik et • ıPolonia fantasie, 3 - Poussignc : 1- , , Ka.dın - Yazı senin ama. 

d .• b" b d • · k ·mi · ·ı· · ıı·k ·1· •d f J h baral 0 rın latır 'e ha:;kırır ıgı gı ı en e ııcı z aıa a oı ırım ı a ı ve a ı everan ı . ım . •.. mektedir. dylle, 4 - Cremieux : Quant !Amour - c-· • Erkek - Benim değil .. 
nım. EJbelde herkesin daha iyi bil • AvNof gibi ne de olsa hır kruvazor • refleurit vaıee, 5 _ Chopin : Polo • yışko. Kadın _ Ne? 
ki geı:ıôlcrimtz, cağrııfi v:ııJyet<nıiz,den başka bir şey olmayan ve m~t~: naise, 22,45 Ajans haberleri, 23,00 PERDE KAPANIR Poı·tmantodan ltoyu tti yakası 
ve muhtemel düsmanlarımız ı;c.z;; • yali de o rusbette zayıf olması a ıı Silahları Plakla sololar, Opera ve operet par- ÜÇÜNCÜ PERDE kürklü bir manto çeker, kollarını 
nünde tutularak mukarrer bir pliın' bulunan bir gemiye karşı işe yaramı- • • çaları 23 20 Son haberler ve ertesi D k b. k · _,_ k giymeden arkasınıı alıı· >e kapıdan 
d . h" . d . . 1,. ak ~ • "deli b . b"J"' edlirim A it k ... , ' e or ır apart1man orıuııru, o- • 

a ilın e maksada U) gun O "r • te- ya~agı ı ası emm 1 _m "' za ma JÇJO günun programı 23 30 son lrido da ·· oda k d p k fırlar Uzaktan topuklu terlıkle mer-
d .k d"l . im ,h . . b' .. 1 l ~· b"l "d .. t . ll"t olsa • • . r uç apısı var ır. a e • . 
arı e ı mıl) 0 ayıp er bırkrı ı • yu :sc< L:r ı gı en mu e~e 1 

. . • YARINKİ PROGRAM tın sahibi paltosunu karır Pvrt . divenleri indiği işhilir. 
rer tesndüfün eseri olarak te<larik e- gere!<tir! Vaşıngton - Ayan meclısı aza • . .çı · . 
dilerek bir araya toplanm••t.ı. Mese. Balkan harbinde Limni adasına git'sından lGng bir takrir v_ererek dün - Saat 12,30. Plakla Tu_··rk m .. usikisi, mrırantoya asar cebınden paket.ı çıka- Arkasından erkek . 

.., 12 50 H d 13 05 PJ kl T k - Sara, Sara, Sara ... Diye seslenir. liı Hamid.iye İngiltcreden, MEcidiye meyi aklımıza sığdıramadığımız hal- ya milletleri arasında silahlanma ya· . •. . ava 15• • . a. a ur . mu- T . .· ~ ,. . 
Amerikadan Mesudiye ve A-K.ırıtcv •

1
de ve Umumi Harbe daha çok yıpran. rışını durdurmak için bir konfer.ıns s1kısı, 13,30 Muhtelif plak neşr1yatı,lod 1a'1ldbır ~ıba~a çıkıı.acagı sırada PERDE 

' · k" - • b · 14 00 son a ar an b.rımn ka!>ısı açılır ve ge- FİLE fik yelk~nliden bozularak toıpıtok • mış olarak giren Balkan harbınde ı toplamak lazım oldugunu, unun ı • ' · • 
rınuz lt<:J:yadan, Fraıısadan ve Al -/mevcut gemjlerden (Nümuneihami .. çin de Amerika Cumhur reisi Ruz • "
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manyadan alınmış ve yapt.ırılmıştır .. yet) torpitomuz boğazın dışını sa • v.eltc selahiyet verilmesini istemiş • asa U ~D arı 1 Ask er i f abrikal•r 1 MiLL! BİRA V:- ~ESR~BA'~ 
Barbaros ve Turgut zırhlıları iselran ve dehşetli ateş saçan o muazzam tır. ve k asap ar lıAnl:trı Turk Anonım şırketınden. 
Alman donanmasından kadıo baricilseyyar kaleler arasından (Gollyat) Diğer taraftan mebuslardan Ma • Kasab dükkanlarile kasablann tii- 1 Şirketimitln hissedaran heyeti u. 
edilerek çekildiği çürükl~kteıı satınlzırhlısını torpi!leyerek batırmak su -,dersk:ın da -~ecli~~. bu .. Y.olda bi~ bi ~lacakları hükümle~ h~kkın~a be-1 1600 lir'.1 muhıımmcn brocl ilelmumiyesi sııret~ adiycde 24. ma~.' • 
alınmıştır. Fakat, hal böyle olnı:ıkla 1 retıle arslan agzından avını almaktan takru verdıgı. gorulmuJtur. Bu ha ledıye tarafından yem hır talımat • on ton mukell~s ~oda satın. alı - 938 tarihine musadif perşembe gt; • 
beraber ne güçlükler, ne II.ıüşkıil daha tehlikeli bir işi muvaff~ye~le ır~~etler Amerika .p~rla':.'e~tosunda name hazırlanmıştır. ln:ıcaktır. ls1ekl_ıleıın 120 1ıralı~ , nü saat 10 da istanbulda birinci Ve .• 
şartlarla bu gayri mtitecanis ;:;eıniler,başanp salimen geriye dönmedı mı?. \sılahları azaltmak ıçın gudulen C'? • Bu talimatnameye göre; kas3b muvakkat temınatının her!-ıangılkıf hanında 32. 33 numarah ;iaired<> 
içinde çalışmak neticesi düşmandan Ve yine 90 ton büyüklüğünde bir tek- reyam gösterm~ktedir. Bu .cereyan ta dükkanları en az 4 metro genişlı,i!ın- bir mal. müdürlügüne yatırar.ık.' akdi içtima cyliyeceği hiSS<'darların
yük~ek olduğunu bilfiil ishat eden necik olan Demirhisar torpitosu için- raftarları Amaıkan:n yem denız pro1de ve derinliğinde olacak, içinde 0 • makbı;zıyl.e bera.ber ve. 2~90 Na. lıılnw..arı ittılaına arzolunur. İşbu heye· 
"Personalimize., talii harbin göster .1 deki otuz kırk kahramanla yine bu a- gramının, yeni gemıler yııptınl'.:"a -~ turulan ve yatılan yerlerle hiç ala • kıınuııdakı vesaı~le bı.rlıkt~ S'.11~- ı ti umumiyeye iştirak edecd: his><• • 
diği güler ~zc ıırka çevirip dö~me :lteş çembaini bir ~ecenin karanlığın- sıru:ı aleyhindedir. Fa~at bug_ııııku kası .. bu~unmıya.caktır. ıpazarın_da. Asken Fabrıkalar yolla d:U:lıı.rııı. malik ol~ukları ~i e sc.net
nın ve bu yuzden ılerı gelen ikıncı da yararak Akderuze açılıp her taraf- vazıyet Amcrıkanın sılahlıınmaga de Dukkun bu olçuden btiyük olmak masıııdaki satın alma konıı~yonu- lcrını mzamnamc1 esaı.ımız ahkemı-
harpteki mağlübiyetin günahı acaba ta şahlanmış birer yılan gibi cirit a • vam edeceği merkezindedir. ve bir camekanla aynlmak şartile na 4/3/938 Cuma günü o<tal 14 na tc\.fıkan tarihi içtimadan on gün 
m ıaryalde mi, personnlue mi? tan düşman torptoları himayesinde buralıırda sebze de satılınasına mü • den evel müracaat etml'lcn vr i- evvel istanbulda Bırincı V~kır ha • 

n;,. r ki idare ve ~üratine güvene - seyreden nakliye gemilerine taarruz Al manyaya gönde• saade olunocaktır. halt:sinın saat 14 olacağına bilgi 1 ıunda 32. 33 No. lı d:ıireye te,·ôi e. 
ı• k b rdcnhire bue vııklaşması birle<lerek.İzmire ~irmedi ~i?. ·ı kahv Her kasab duk ;an.'1d sıfon akar edinilmesini ve şa.'.t~am~ıe:.i_.'7r,derck muJ.·abilinde bir makbu~ al • 
de1ıh " k pılarak hızir.ıle miısadeıneı Ve hır kaç gun 5'._'nra !zmıı·~en tek- rl en • e . . . su, ş.chir suyu bulunacak ve butün v~un kor1ısyonda gorulebHcugı ı • malan muktezıdır. 
<1•"• ,. ıl•tı• ı' \"LTilc>rek folilşa dü· rar çıkarak Sakız onlerındc bır duş - Hamb~~g - Almanyoda f~kre tezgahlar merTTJer veya mozaık ola. lan olunur. (871) RUZNAME! MÜZAKEP.AT 
şv nu bci· ie i.ı 1 ,·n..::iyet karsında te- maıı nakliye gemıslne torpitolarını a- yardını ıçın, mevcut olan teşkilat kış caktır. ••• 
la -!ı' ,..ı d' ~:ıan uzaklaş':rınk dil·· tarak maruz kaldığı hücu'"Ildan kur • mevsiminde büyük bir faaliyet gös- Bütün kasab dukk"nlannda bulu- 100 lira mu!iuınmen bedd ile 1 - M<'clısı idare ve m 

.:l'c ı er.ne B •'J:ırcs ,-e Turgudun tulmak için Sakıza ilticaya muvaffak termck~~dir. Bu teşkilata bir. y~n.lım n :ılar muhııkkak beyaz önlük gıye- Askc •i fohrikalar :ı;ollarna~ıı..a ait porlanmn oktrnm s:ı, 
t t r ... ' b k d olm ,_ uznre İtalya b:ışv•Akıl Sil' r bı"r l m··vna '-3-93~cum·· <>t""ınu· 2 - 9.n 5':Des: ,it b " <ı lliuhmuzkrı;ı daha olmadı mı? Ve yine unun ar r. 2'1 "" ' < 1 · eekkr \'e h<T ıılı i: ı.-n sonra elk~ - " 0 " 

kel d iıd n YH' lmış ,·e d•ho olan Sultanhisar torpltosu Marmara· Muso~ini de yüz bin kilo kahve gön- rıni gayet güzel yıkıyacaklardır. saat 14 de Sı::'ıazannda Aske:-: •e zarar hesabatının 

p ra • 

1.'e · r 

k ct'ı l 'uITTI V<' t:r gc"l! n!n bu c·u- da hiicLilluna maruz kaldığı 12 san. derınıştır. Bu kahı;e v purla lf<:.'!l • Fa1ırika'. T Yo lamasım.:aki Satı • tastlik •. 
ıel ıı ık• ve battı Msudlv~ de dahil timctrelik top taşıyan büyük bir düş- burga getiri miştır. Bunu getiren 1- iSTANBULUN FETIIİNE DAiR na ima KomisyonunJa açık arttır- 3 - Meclisi idare ve r:ı..r" · bın i >· 
cdilLres: tiç g,.,.,.. 1!~ r uk;bt:le etmek maıı denizaltı gemisine küçücük 37 tayan memuru kahveyı Almanlara KONFERANS nıav konulacahtır. İstekliler;;~ ıası, . 

t 1. d k s· •r · 7 ı· t h 1 • 4 - 938 scnesı için murakıp t y ııı dı.;şücesl k:?im ol::aydı dü manın kar- milimetrelik topu ile karşı koyarak o- es ım e er en ınyor "usolininın Eminbnü Halkevınde İstwbul kon-' ,.1 ıra enıınat parasını er ıan~ı • . . 
şı<, dnn vaJritsiz, döı:ıe1'ten daha mı nu batırıp mürettebatını da esir ala. kahve hediye etmesi manalı olduğu· feransları serisine devam <'dılmPk . bır mal müdiirli.ijiiine yatırarak ~~-u_n_ın_t_b_ı_ıı_. -----
fena olurdu? rak İstanbula getirıne<li mi? Ve yine nu çünkü kahve demek müstemleke tedir. Bu akşam saat (20.30) da Üni- mezkur gün ve smıtte Komisyon-! lst. Asliye brsinrı. lı"kuk m ·ıv.e • 

1"ıratll tla denilebilir ki kadır. Hamidiye kruvazörü ile Midilli kru- demek olduğu için İtalyanın biran versite tarih Doçenti Mükremin Ha- da bulun malan. 4 ı; <>sinden: 
ga devrinde ılcğıliz z:ımanın fenni vazörü Karadenizde düşmanın her su evvel Almanyayıı müstemlekelerinin lil tarafından \"Hilecck konferansın Mavna ~ö.~r~nürı Haliç cihetin:, Davacı Todori uglu t ni Bari· t,
kııdırga de\•rinde değiliz zamanın fen retle faik iki kruvazörü ve son sis - verildiğini g~rmek. isted.iğini bunun·ımevzuu (İstanbulun fethine daır) de V~ı,.Er::ınomı tarafıı;d~ A_::~en 1 r:ı.fı?dan, m~ddeialeylılcr, Arn:ıvul. 
harbinde böyle bir kaide yoktur, evet tem torpitoları ile defaatle karşılaşa- la da anlattıgım soylemıştır. Kahve dir. f.abn .• ala~ ymu~ M~durlug1ır>e 1 koyıınde Yaghane çıkmazınd• ,•ski 
ama yine derler 1ti zor oyunu bozar, rak bunların hücumundan harp ede. Habeşistandan getirilmı.ştir. Her kah 1- -- laıt"merakıbı bahrı:yenın. bulun - ve yeni 12 numaralı evde Yanı oğl, 
ın:ıdem!d düşmanın böyle bir zor rek kurtulmadı mı? Ve yine Mecidi- ve paketinin üzerinde "Milyonlarca TIYA TROLAR d~gu .ınah~~dedır. Is!eklılet her -,Koço Libari, Yııni kızı Florı I,ib,ui, 
güs:ereceğine ihtimal v"l"ilnıiş ve 0 -ıye kruvazörü Sinoba gitmesi iktıza Almanın bu kahveyi içerek lezz"t gun gorebılır. (946) . diğer kızı Sc•fiya ve Yuv kını kızı 
na karşı mislil~ ve daha f· zlasile cep- eden. telsiz telgraf aliit ve e<levatını bulmasını dilerim .. Musolini., Yazılı - ı~;·~ TEPEBAŞINOA ŞEHiR Mukaddema l\Llçkada Maçka;,;ı.;; Mııri aleyhlerine r.rılan ~ ııi ınıida -
he ıı!arak oyunu bozac:ık trobirlere hamil bulunan bir nakliye gemisini dır. ,, 11 TIY A TROSU 4 üncü kapı 15 N. lu dairede mukım hale dııvasının esnayı taluok.ıtıııda · 
tevessül edip her ne bahasına olursa tek başına himayesinde muvaffakı - . - ~ l~ll!i. ıııı 1 Dram ve Piyes kısmı iken halen nturduğu yer bilinmeyen 

1 Müddeialeylılt-rdcn Marı hakkıııda 
olsun gayeye iı"işmek muva!fakıyeti yetle Sinoba götürüp dönmedi mi? rar verdıler de başk~ ~ıiç bir vasıta ~llllM Bu gece soat Z). 30 da Afife Muhiddine. 1 talıkikutııı g.yabm devamı mlh!ck. 
elde etmiş olsaydık yanda bırakıp Ve yine hiç bir kıymeti harbiyeleri bularnad;kları~dan hızım don~nmıı • Bir adam y aratmak İstanbul asliye Birinci Hukuk torafındaıı ist~niinıiş ve t~hki!rnt b-
döncltiğümüz zaferi, fenne mugayır o- ve süratleri olmadığından Balkan har n_ıız~ mı ~let ıt,lhaz edec~klcrdi? Ne · Dram 3 pede mahkemesinden: inmliğincc de mücldeialc) lı Atari h<!k 
1 k l ·· k cluıız . j b" d k dil ·nden h" ,~.f • ed" tıccı kelam Balkan harbınde donan • y N · F ı K k ·· k k d , 1. . 1 . arn usu suz .azan diye acaba ın e en crı ıç ""ı aae ı- .. - .. . . azan : ecıp ıı ısa ure Viçcnco Kııyvano vekili "filkmet ın a gı) ap .aı ır.nın Jı: ay nı.ı •• 
t.zi tayyib mi ederlerdi? Ve bir dellemiyeceği iddi:ı edilen Hamldiye ve mamızm baş~da olu';'.1u ~~~ar e . Pazar güoleri 15.3J da maline Süleyman tarafından Afife ve MethiıueUe i!iner: teblıgı c k~ar Vt~ln 
t 1 h · · . Mecd" kr ·· ı · ·ıe ·k· Alm den cesur, nufuzlu suratı ıntikal ve • , 1JP arın cep anes:ııun peıı: az kaldığı ıye uvazor erı 1 ı ı an . . . ' . Sait aleyhlerinde açılmış ve nıahkc- ve bu gıy. b karo.rı markcı .. clı• aı • 
söylcndigi gibi bir tar:ıftan da donan ve Fransız muhribinden ibaret olan kar.a~ sahıbı. bır. k~n_ıan~a heyeti ol- Şehzadebaşı menin 37 . 532 numarasında yazıl • hanesine t.alik kılmınış v tan ... !< ı-

k d l • h b r·ı k B Ik h b" d d""ş sa ıdı her bırlerımızın bıı·er suretle ma ııınnn an ıgı am aranm mev- ı ocu , a an ar ın e umanın b .. .. .•. . • . TURAN mış bulunan kirııdan mütevellid ala- nın da 25 mart 938 cuma s.ıat 14 ,:c 
cut olduğunu SÖ)lcmckie beraber bu malüm ve bittecrübe de sabit olmuş ugun.teell~m et~gımız -~alın tama- cak davasında tebliğı muktezi i'tida bırakılmış olduğu ı1. U. l\I. K mııı 
h"mb~raların hiç bir ışe yaramıyaca- bulunan kudret ve kıymeti bahriyesi mı le bır ak~ı oldugunu .~ormekle te • TIY ATROSU suretinııı müddeıalcyhlerden Af feo maddcı mahsııs:ıoına tcvtt:<an ılancn 
ğı müt.ık:ıs.ı da ilive edilmektedir. karşısında basl:ın yııpmayı havsala - zahur etmege yerden goğe kadar hak Du gece sut gcsterilen adresten çıkıp muvakk.ı • tebli'( olunur. (52 2) 

B Ik lı ·b d b ik. • d d ğ k ka kımız olurdu. 2D 3.) da · a an aı ın en 1r ·ı sene ev • mıza sıg ırama ı ımız omşu pısı • . • · . ten Yunanıstı:ma gittiği ve oradab DA ·s PROFF.SC nü 
Yel muhcndıs o) ~ak bulunduğum kadıır yakın olan Mondros li:'1anın • Donanmamızda başka nevakıs ara- Sanatkar Naşıt, okuyucu Safıye, ıkametg1\lıı ile avd ·t zamanı ıne !n l 
Turgut da ameli ve nazari olarak gör- dan çok tahkim edildiği ve ayni za. madan evvel bu yoksuzluktur ki bize Sehir tiyatrosundan Halide, Muam - olduğu tebliğ ilmühc;bcrine müba<i . ' Paris Ser.dik~t 'Nasyonnl dans 
cliıgi, üz tı"lpçuluk derslerinde actz1manda mayinlerle kapatıldığı malu.

1
harbi kaybettirmi~tir. mer ve kavuklu Alinın iştirakı!e rı tarafından yızılan mcşruiuttan :ın cemiyetinden birincilik kazanan _?.ans 

ve zayıf dımağıma yerleştirebi.ldi • ınumuz olan ve Yunan donanması ile 1 Atalarımızın (bin işçi bir başcı) GÜLME KOMŞUNA laşılmakla istidaya karşı bir ay zar . profesörü Kemal S=i Bil) l'r her 
i:ım b:Jgiden hatırımda kaldığına na- kıyas kabul etmiyecek derecede bir darbı meseli ne doğru ve ne yerinde • tında cevab verilmesi ve istıda stLreti- gıın S<'b:ıh saat ıo dan ak! doku a 
zar n hambaralar u;yıf z rhlan dı- kuv\"ti haiz bulunan ve hassaten ikilbir sözdür. Bunun en canlı misali U- nın mahkeme dıvanhancsıne ta.ik edıl kadar dershanesı talebeler.ne açık • 
hı parçalayabilmek kudretini haiz ol- kuvvetli kruvazörü ile nıüteaddıd son lu Başbuğumuz memleketimizin tar. Erf uörul diği tebliğ m.:kamına kaını olmak tır. 
makla beraber bilhassa gemilerin su 1 sistem torpitoya malik olan Rus do- zı hayat ve yaşayış itibarile ferdler a- S uzcre ilan edildiği ı alde ce\'ap ve • . 
k<>simınden bir metreden fa•b g~niş- inanması karşısında Odesa limanına rasında gıda.,zlık kavrukluk, adabı adi Tek rilmemiş olduğundan bu kere müra-1 Adres: Beyoglu 1stıkl.~l caıldcsi 69 

1 
mühim bir maksat uğrunda maNra • muaşeret ve terbiyei içtimaiye fark • T!Y A TRQSU oaat eden davacı vekilinin talebi ü • 1 numara. Kemal Sami Ba) ere ınüra • B 1 ne cüretkaranc bir bııskın yapılm.:ıdı !arı arayarak ufak bir "ıimitsizlıkle va zerir:e dava muhtacı tahkik gorille • ca:ıt etsınler 

U mı? kit geçirmiyerek ancak ve ancak Bu gece: (Bakırköy • Mılity3di) rek tahkikata tevdiine ve yevmi tah- - - . 

S •• ı l d İşte hiç bir işe yaranı.ıyacağı iddia T.~rkün temiz k_anına ve asil ruhuna yarın gece: (Üsküdar • Hale) •ine • kjkatın 15 • 3 - 1933 tarihine rastla • ,, l=-u n.~rı \ l»' ,, a. 
U Un ar Q edilen bu gemilerle zaruret içinde g~ve.~e~ek ne a~r.şartlar ve ne gay. 1 malarında: MÜREBBİYE vodvil 3 yan salı günü saat (14) de icrasınıı ka Zılhicce Şob>t 
p imkanlar y.ıratars.k yukarda saydık- rı musaıt halJer ıçınde tek başına or- perde. rıır verilmiş olduğundan muayyen 2f · 9 

ek y a kında ııarımla beraber daha bir çok fedaka- t~ya a~lıp et~afın~ t?pla~ığı. milleti- e gün ve saııtte mahkemede hazır bu. 'Vıl l~.>8, A v 1. l..> Jo!>3, •sııı 107 ·r .. k Ü B ırane hizmetlerde bulunan bütün ge- nın evıa.dları ile butun bı~ ~ıha? ~u- lunmanız veya bir musaddak veka. 1 

22 Şubat 1 S A L I Uf onanması Ü· milerimiz koca bir Harbi Umuminin sumetının akla hayret verıcı s:ılahıarı letname ile vekil göndermeniz ve ' ____ .;.. _________ 1 

"k h !uzun senelainde mağlübiyet kaydet- ve bin bu· entrikalı siyasetleri karşı. H A L K bulunrnııdığımz veya vekil gönder . ' yu arbde neler ltirecek bir beceriksizliğe düşmedik. sında her sahada ve her cephede ya- OPERETi medığiniz takdirde gıyaben tetkikat ------..------1 

! !erini yazmağa bilmem lüzıım var rattığı harikalar değil midir? ıcı a l:ılınıı.cağı bu baptaki davetiye 1, 

Vau!I 
1 

Ezaııl , Yaptı? 'mıdır Balkan harbinde milletin meşum KU'<ULUŞ<,,03> Ttm•illeri makamına kaim olmak üzere ilanen Vakltl 3r 
" j' y· · B Ik h b" .. .. . talisizliğidir ki bin isçisi olduğu hal- •su ..... u. tebliğ olunur. li 

- - - ıne a an ar ıne sozu çevıre. d bö" . • -------ı..:•;;;3::.·__;1 ·:...ı ••· d. 
Adı RAHMi. YAGJZ rek d · ki y d e yle hır başcının bulunmayışın • 25 şubat Cuma akşamı sııat 9 da '• -- ,

1 ı 'ın erını unan onanmasına . G · k · · 1 Güns 6 44 12 5• 
baskın k t k 

. . dan her cephede olduğu gibi donan • ve 26 şubat cumartesı matine <;eh • o z e 1m1 ' J J ' 

b ·· '"k b" d' "k ı yapma ve aarruz etme ıçın d ğ .b. .. . • , Ö"I 12 28 uyu ır te .Ki ese- b" ·- t ed - ması ama lu ıyete duçar olmuştur zadebaşı Turan tıyatrosunda 23 •u • D Şu""kru·· Ert an ı ,,· , • • 6 37 ıze muracaa en ve gunlerce do • . . . r. ı ı · !;,; ı· 
rİnİ neşre başlıya• 'nanmarnızda tetkikat yapan, bilgile . e e • bat. pa:ar1esı akşamı Beşııctaş Suat ı uı ı 15 29 9 J8 

w rine, dirayet ve tecıübelerine söz söy- (Yarındıın itibaren deniz topçu su- Paık tıyatrosunda ve 1 m:ırt salı ak- ı Cağaloıtlu Nuruosmaııiyo cad. 'ıı Aıq~ • 17 52 U lJ 
Cagız . - . , samı Pangaltı Kurtuluş tıyatrosun • (Dr. Osman Şerafeıth apart 'ı t 

1-----~·-•••••.l lenemıyccek olan ecnebi mütehas,,s. bay JIOccatı Yoşmuk un cevabına ge- da ENAYİLER b ... ··k 1 ,. • a 11 19 23 1 31 lan b .. .. .. U) u operet or <.S· ınanı) No. 5. Te ela ı . 2l5l> lmsı'-
1 aca a goz gore gore intihara ka. ç i ~·oruz) tra ve bale. : _. ..., ___ • ..... .,...,..._ .. -s ... _'"'0'"8....:..--ı .. ~ .... -ı_7.....:.ıı 



Bütün Ağrıların Panzehiridir 

Beyhude ıstırab ç.,. meyiniz ! 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bıı muıınnid baş ve diş ağnlarını 

süratle izaleye klıfidir. Romatiz• 

ma evcaı, .ainir, mafsal ve adale 

ıslırabları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. 

Nezle, ifİp ve bronşıte 

karşı en müessir ilaç 

NEVROZIN'dir• 

NE V R O Z i N tercih ediniz. 
icabında gUnde 3 kate alınablllr. 

SAÇ BOYALARI JUVANTİN 

KUMRAL 
SiYAH 

Saçlara gayet tabir surette is-

tenl!en renıl verir. Ter ve yı. 

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya aeriilerlndo ııhht ev 

11fı haiz saç bayaları arasında bi· 

rlncl gelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkle bo-

:yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZOK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Yalnız güzel diş değil, demir 
gibi sağlam diş yaratır. Bunun 
için daima RADYOLIN ile 

fırçalamak kafidir. 
DAİMA RADYOLIN 

Saç bakımı, gUzelliğln en birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren f arele 

r 
( 

ile öldUrUnOz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareler· 

11çanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlannı ratlı bir ekmeQ-e 

vo berbaııııl bir ıı-ıdaya sürerek faıderin bulıınduıtıı yerlere koymah• 

dır. Kutusıı 10 büyük 25 ikisi bir arada 30 kuruştur. 

Kepekleri ve SllÇ dökülme•ini tedavi eden tesiri mücerrep bir i14çbr. 
latanbul 4 üncü Jcra MemurluQ-undaıı: lstanbul levazım Amirlig-i 

( 400) lira mukabilinde birinci de • 

ı' 

recede ipotekli olup paraya çevril -,"-S•a•h•D••-•m_•_K_o_m_ı..r0.0D.u_lı_1_.,_ı• .. rı_, 

1 K 
· k ilen ve tamamına'· 

H A 11 M S l z L mesın~ arar ver . . Fencrbahçe aktarma anbannııı k 
.,._ ___ lllwlıııı l 1276 lira kıymet takdir edilen Aksa • fi mucibi.Ace tamiri 25 - 2 -9.38 cu 

rayda Muratpaşa !°ahalleslnde So • giınü saat 15,30 da TCJpl\anede Lev.ı 
fular cad~si ".°kaguıda eski 32 nu • zıın amirliği satınalma Komisyonuı Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT komprimeleri 

Çok temiz bl • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülAt 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 

HER ECZANEDE SAT!LIR. ---• ----r 

Antivir üsle 
tedavi 

marada hır ~vı~ ~amaım açık ıu ttır • da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak 
may~ vaz~onıştır. tır. Keşif bedeli 250 lira teminatı 3 
Evın_ evsafı. . . t buçuk liradır. Şartname ve k.,ş 
Ze'.1"ın kat ze~ın çımen ° to ve korııisyonda görülebilir. İsteklileri 
Evın evsafı: Zemb'.° katalıkçımen .v~ belli saatte Komisyona gelmeleri. 

ya kısmen toprak ır aı· zemı~ı (
428

) (J4 ı 
Malta döşemeli merdiven altı ve hır ''*" 
kömürlüğü havi mutfak zemini çi • D"· " 1 . • · 

300
0 t L ·, 

od il\.ımev erı ıçın me re as ~' mento yemek ası: c li 
. . . k B k tta "k" r ·~ !ık seten ve 2~00 metre cep k as 

Bırıncı ~t: u ~ ı ı ?1eruv_n 25 • Şubat - 938 cuma günü .a~ 
ile çıkılır bır sofa bır merdıven başı . 

1 biri küçük ve birinde tük bulunan ~4,30 da Tophanede Levazım 5 ır" 
·· d b" h ı· dı gi satınalma komısyununca paz.ırlır-uç o a ır e a var r. . . T 
İk . · k t· B k tt ml )'"pılı la eksıltm~sı yapılacaktır. ahnıı 

ıncı a. u aaca ı '~ .. 
1 

.. ,o 
1 b. di ı ıkıl ·· d b" saıı bedeli 2490 lıradır. Ik temınatı --t.an \ıtJanıJrı, eı ve ayaK porn.aı-ıarının ar.ısınaaKı kaşıntılar, da a• ır mer vene ç ıp uç o a ır - . . 

·ı b ı ki ki ı ı •n • 1 r dk d b" h l' b" gusulhane buçult lıradır. Ş:ırtname \"e nur.rın r.ıa. meme illı ıa ı ve ç~t a .ar yanı ar, ıraş yara arı, erı;~ .ı~ e , ı o ası ve ır e a ır • . . .. .. . İ . 
koltuk altı çıbanları. yi havidir. Bahçenin etrafı du\'ar o- sı ~omısyonda gorule~dır. stcKlı 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette lup bir kaç ağaç vardır. !er~ bellı saatte Komı$yona 
temin eder. Umumi evsafı: Bina ahşap ve ınulı lerı. (429) (941) ••• 

1 tacı tamirdir üst katta bir şahniş var 
Şark spençiyari Laboratuarı ı dır. İçinde borçlular oturmaktadır. Ordu hastahanleri için 400 a İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıt'at ve müessesat eratı ih- I S T A N B U L 1 Mesahası: Umumu (13600) metre det çelik soınyalı demir kar;ı'ola2 

tiyaçları için satın alınacak pirinçlerin cins ve mıktarları ile muhaıpmen •••••••• murabbaı olup 
6000 

metre murabbaı şubat • 938 perşembe gunu saıı 
tutarları ilk teminatları, ihale ı;ünleri, ihale saatleri, münakasa şekilleri j--------·--------------------ıbahçe ve 

7600 
metre murabbaı bina 15,30 da Tophanede Satınalrıı 

aşağıaa gösterilmiştir. N E R v • N zeminidir. Komisyonunda pazarlıkla eksilt. 
Cınoı Miktarı Muham. ilk Temi- ihale ihale wünakasa 1 Arttırma peşindir: Arttırmaya iş _ mesi yapılacaktır. Tahmin bede 

men tutarı natı ~ ~ ŞPkli tirak edecek müşterilerin kıymeti 10800 lira ilk teminatı 810 liracı! 
P. Pilavlık 30000 6300 644 7/3/938 16 Kapalı muhammenesi yü:ıde 7,5 nisbetinde .Şartname ve nüı:ıunesi komisyon' 
P. Çorbalık 12.000 2280 b" . k k 1 pey akçesi vaya milli bir bankanın te- d~ görüleb_ilir. isteklilerin _kanıl 
P. Pilavlık 19000 4066 465 7/3/938 15,30 Kapalı Sinir ağrıları, asa 1 ô sürükler, uy usuz- ıninat makbuzunu hamil olmaları i - nı belgderıyle beraber bellı saat 
P. Çorbalık 11000 2134 J k b b " b d•• • lca er: Müterakim vergi tanzifat te Komisyona gelmeleri. u , aş ve yarım aş agnsı, =-• onmesı, 1 (432) (96") Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. istekli· -ır tenviriye ve vakıf borçlan borçluya " 

lcrinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanu. baygınlık, çarpınh- ve sinirden ileri gelen i 1
aittir. Arttırma şartnamesi 28 - 2 -

nun 2. ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ile ihale günü ihale ııaa • tarihine müsadif salı günü daire-
tinden en az bir ss.at e\'Veline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu- bütün rahatsızlıkları giderir. de mahalli mahsusuna talik edilecek-
tanlık satınalma Komisyonuna vermelerL •876• 1 tir. 

Birinci arttırma 29 - 3 - 9311 tarihi· 
İstanbul asliye üçüncü hultuk malı DEVREDİLECEK İHTiRA BERATI Lı.nıevl ve cild bastaiıldan ne müsadif salı giinü daire~ 

kemesinden: - H Ô saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek . . . cDöküm kalıplarının sogutma ter· D • 
Misbah Turnalı vekilı avukat Nail tıbatı• hakkındaki ihtira için alınmış r. a Yfl mel birinci arttırmada bedel kıymeti mu-

Taner tarafından, müekkillnin koca- . Ôtledensonra Beyotlıı Ağaı:anıl hammenenin yüzde 75 ini bulduğu 
sı, Eyüpte Alipaşa mahallesinde Ku- olan 5 şubat 1936 ~ ~e 20~.~uma- takdirde üste bırakılır: Aksi takdir-
rukavak caddesinde 84 No. lu hane • ralı ihtira beratının ihtıva ettıgı hu • kar~ısınd;a ~!:;~sl3J Telefom de son arttırmanın taahhüdti baki 
de mukim iken halen yeni ikametga- kuk bu kere başkasına de~i'. v~ya • kalmak üzere arttırma on beş gün 
hı meçhul bulunan Hüseyin Turnalı hut mevkii fiile konmak ıçın ıcara Beşiktaş Birinci sulh hukuk malı • dahatemdit edilerek 14 • 4 - 938 tari
aleyhlne mahkememizin 937 • 1961 verilebileceği teklif edilmekte ol • kemeııinden: hine müsadif perşembe günü saat 14 
No .lu dosyası ile açılan ihtar dava • maltla bu hususta fazla malı'.ımat e • Beşiktaşta tramvay caddesinde 4 den 16 ya kadar: Dairede yapılacak .. .. .. 
sında: Verilen karar dairesinde dava dinmek isteyenlerin Galatada, As - al d."kk. d k h . h ilcınci arttırma neticesinde ancak art ı İstanbul Asliye uçuncu huk 

uh li .. 1• numar ı u an a a vecı ve a • t .. t·· d b kıl caktı !mahkemesinden· arz a suretu anen M. aleyhe teb- lan Han 5 inci kat ı - 3 numaralara . • ıranın us un e ıra a r. · 
!iğ edildiği ve müddet geçtiğı halde .. t e lemeleri ilan olunur. · len ilcamctgahı meçhul Karabete: 2004 numaralı icra ve iflas kanu • Elpiniki Papadopulo tarafından kO 
M aleyh cevap vermediği cihetle ~caa Y İstanbul belediyesi tarafından a • nun 12.6 ıncı maddesine te\'filcan. cası, Cihangirde Sormagir sok~~ 
muhakeme günü olarak 21 • 3 • 938 İstanbul asliye altıncı hukuk dai • leyhinize ilcame olunan (1855) kuruş hakları tapo sicilleri ile sabit olma -!Remzi bey apartımanı 5 numaraılB 
pazartesi saat 13,30 tayin edilmiştir. resinden: alacak davası üzerine ilanen vaki yan ipotekli alacaklarla <tiğer ala • 'ı nıukim Joh:m Halbirot aleyhine açı• 
1:· al'.'.yh Hüseyin Turnalının mez • Hafize tarafından kocası Balatta tebligata rağmen mahkemeye gelme- k~darların ve irtifak' hakkı sahipler:-, lan 937 - '.951 . boşa~ıma dava ' 
kur gun ve saatte mahkemede hazır dd . d ıkın k k 46 d .•.. d b mn bu haklarını ve 11ususu ıle faız sında muddcıalcyhın ikamet ' Çeşme ca esın e ç az so a ıgınız en gıya ınızda muhakeme7e if d · l ·dd" 

1 
· ı , bulunması veya bir kanuni ve.1>il . . • . . . ve masar e aır o an ı ıa arını ı - gahının 11 co;llu liy"!tiııe binaen vC' 

göndermes! lüzumu ilan olunur. numaralı evde ilcen ilcametgfıhı bellı devam olundu. Davacı vekih esbabı !iin tarihinden itibaren 20 gün zar • rilcn karar dair~sinde n;ncll 
(5206) olmayan müddeialeyh Osman oğlu sabutiyesi olan kira mukavelename - fında evrakı müsbitelerile bfrlikte ' tebliğ edildıği ve müddet geç~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Nezir aleyhine açılan boşanma dava- sinin İstanbul yedinci icra dairesinin d_airemize bildirmeleri la~n.ıciır .. ~-l h~l~e ccv .. p vermediğinden tahkikııl 
• • • sımn icra kılınan tahkikatında: 4 - 1- 936/2029 numaralı dosyasında oldu- sı takdırde hakları tapo sıcillerı ile 1 guııu 2-l • 3 • 93U perşembe saat 10 <Y 

•Mahlut madenı yaglar• hakkın - sabit olmayanlar satış bedehun pay 1 ·ak t · u·1 · - ı· J1f ·dd · ı b daki ihtira i in . 938 tarihli yenileme istidasının bir ğunu söyliyerck iş bu dosya muhte _ . • .. aı ayın e ı mış ır. · ''u eıa ey 
-------------- . Ç alınmış olan J7 rıısan . . . , .•. . . . . . . !aşmasından harıç kalırlar mutcra · j Johanın nıozkıir gün ve saatte malı• 

Doktor-Operatör 1930 tarıh ve 2166 numaralı ihtira be- suretının ilanen teblıgıne karar ve· vası ıle ıhtıcaç etmıştır. celseı atıyede kinı vergi, tenviriye ve tanzifatdan i- ' Jrnmedc hvzır bulunması veya bil 
ratının ihtiva. ettiği hukuk bu kere rilmiş olduğundan mczkılr yenileme müddetinin delilleri ttekik edileceğin- baret olan beledıye rusumu ve va _ I vekil gôndcmwsi lüz\ımu ilan olu • Orhan f/ıahir T oros başkasın~ de~ır veya~ut m_evkil. fiile istidasının bir nushası da mahkeme den 12 - 3 - 938 saat 10 da mUddeti kıf karesi bedeli müzayededen ten-1 nur. 

1-..ulak, Bo~az, Burun hastalık.· konmak ıçın ıcara verılmesı teklif e - divanhanesine davetiye ile talik kı - kanun.iyesi zarfında itiraz ederek zil olunw·. Daha fazla maliımat al -ı ( 1951) 
ları mütehassLsı dılmekte • olmakla bu lıusus~a lındığından tahkikat günü olan 14 -3 muhakemeye gelmediğiniz tak<tirde mak isteyenlerin 937 ye - 1568 nu -·=============~ 

fazla malumat edınmek ısteyenlerın . . . . . marlı dosyada mevcut evrak ve ma- . Suı"p ve ı.e;myaıı ıctcrc eden 
Taksim, ALdültıakbaınit Caddesi Galatada, Asları han 5 inci kat 1 _3 - 938 tarıhınde mahkemede hazır bu- vakıayı kabul ve ikrar etmış sayıla - halli haciz ve takdiri kıymet r:ıpo _l !30§ muharriri 

l.eyık Apattmaıu No: 
1 

; numaralara müracaat eylemeleri i . lunması tebliğ :yerinde olmak üzere cağımz tebliğ makamına kaim 'llmak runu görüp anlayacakları il:1ıı olu - ,,, ı'P.M ll:Zr:T Bl!:.V!CE 

Her gUn 15-19 kadar 11An olunur. .ilin olunur. üzere ilan olunuL (5222) nur: 20 senelik vakıf ıavizatı müş - Ra.sı!ılto• ı;....-: l:!·ilzüva Matbanr 

teriy.e aiddir. 


