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EA Yr!ı t~ER ,.C~C E S AGLIK KUPONU . 

Bu kuponun onunu toplıyan o -
kuyııcularımız Son Telgrafın bi -
rinci sınıf dahiliye mutehassı.ll ta -
rafından Beşikt<l§ta tr<unııay du -
rağında 59 numarada cınnartesi, pıı
:zartesi, çarşamba giLnieY saat 15 dı.:n 

Sayı s S4 7 En Fon Te1granan ve Haberleri Yeren ak,am gazete!l Tele ro n No. 20827 
ls:t. Nuro!ımani·:e C" idesi. 

sonra muayerıe ve tedavi edilırler. 

:...-------------------

lngiliz. ""talyan •• muza ereleri başlı or 
Hükilmet: "Bu müzakere akim kahrsa tuttuğumuz yolun 

yanlış· olduğu manası çıkarllamaz, müsbet biterse 
memnun oluruz,, diyor ... 

AmeırüflAt©l ~iy©l~~tü <dl~ğÜŞliifil~V©IFaa 

s . M. Karol 

Romanya da: 

Bugün 
Reyi dm 
Var! 
Y ~ nl anayasa ile kra• 
1 ı :a selahiye t v a n iifu· 
zu fevkalade rtt1rıldı 

'--------------------Bükı eş, 24 (Son Telgraf) - Ro • 
manynnın yeni esas kanunu bugün 
halkın r eyine vaz edilecektir. Seçi • 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

I • • • • • 
1Siyasi buhran 

devam ediyorl 
frigi1tere, son hareketiJe Demokra- .. · 
sinin manevi cephesini bozmuş -~ .... ...--

Maliye Nazırı Cen Sim ~n : C( Hali hazırdaki 
vaziyetin ihdas etmiş elduğu zarar ve tehlike
leri izale ve tenkis etmek için başka çarelere 
müracaat etmemiz icabedip etmiyeceg .. ini - • jstımıakt başlt\ntımeık oze· 

re olan Valde he.na ve 
müzukerelerin neticesi tayin edecektir.,> diy@r civarı 

-

Valde hanının 
Bulunduğu adadan 
işe başlanıyor 

Zaptedildiği takdirde hükômetçiler 
imha · edilmiş olacakmış!. 

-Franko sür'atle bunu 
çalışıyor temine 

Harbde 
Türk 
Donanması 

Balkan deniz harbi anketini 
yapan, Hamidiye'nin macera -
larını yazan RAHMİ YAGIZ 
gene donanma başkatibi İH -
~'m verdiği vesikalara-;; 
yaptığı çok meraklı tetkiklere 
dayanarak bu eserini SON TEL· 
GRAF'a yazıyor. 
' ••• 
Bu Eser 

Nazı D a h iliy e Nazırı 
seıs lngort 

Avusturyada : 
Şimdiye kadar hiç kimsenin 

yazamadığı bütün mahrem vesi
kalan ve hadiseleri de ifşa edl· iki muhalif 

ZOmre 
Cumarfesi.oünü · Çarpışıyor 

yor. 

• • 

Bu eser ·. Başvekil Şuşnig 
Başlıya akt Bugün mühim bir 

:=-. c:.rıı<:On'-'n emrlndokı \rai.>ancı gonüllüler 1 c ır N t k .. ı · k 
aıayJndon bir gru p • • - • 1 u u soy ıyece 

Londr 24 (S T ı f) T ld Londra 24 (Son Telgraf) - Avus _ ıet 4 
on e gra - eru- e edebilmek için harekatını tesri et- zaptetmeğe karar vermiştir turya Başvekil · ş · b ·· • 

rnu,•a!!~kiyctini elde eden Fran • miştir Val . F ank 
1 

· 1 uşnıg ugun resmı 
lto lt ı - 1 il ·· · ansıyanm r ocu nrm eline ve mühim bir nutuk irad cdeeektir 
lo~ aya ve .. ng tere muzakeratı Franko, şimdi Teruel'den tam 60 geçmesi zannedildiğinden daha mü • Bu nutuk Hitler·n .. . 1 d" Y• . . · 

a ermcllen once kat'i bir netice el- kilometro uzakta olan Valansiyayı (Devamı 2 inci sahifemizde) (D 21 . ~J ehifıgı ~ıbdı, )A-
. e\'amı ıncı l!ia emız e 

ıDeniz Bankda 
1 Yeni eŞknAt 

1 - .. 
Akay, Denizyolları İdaresine, )T alo· 
va kaplıcaları belediyeye bağlanacak 

Belediyen~n buna itir z 
· ettiği anlaşılıyor 

JAPONYA: 

~·61 tetkikleri Ankarada Başvekil Ce· 
lal Bayara ve İktısad Vekiline bild ir· 
miş ve oradan İzmire hareket etmiş • 
terdir. İzmirdeki tetkiklerden sonra 
da banka teşkilatı hakkında kat'i ka· 
rarlar \'et·ilecektir· 

Yusuf Ziya Önişin şehrimizdeki 
tetklUeri sonundu bazı nıiicssescle • 
rin idare lanlarında mühim dcği • 
t ikUkler olac..ağı .anlaşılmaktadır. 

Denbbank umum müdürünün şimdi· 
den ''erdiği bazı katarlara göre AkaJ' 
id:ıresi Denizyo11arile bir!cştirilecek 
ve bugüne kadar Akay tarafından 

idare edilmekte olan Yalova kRp!u:a· 
lan da istanbuJ Belediyesine devre • 
diJecektlr. ~ 

· Yusuf Ziya Öniş belediye tarnfın· 

Sovyetleri tahrik 
mi ediyor? 

Yakalanan gemi ve müret 
tebatı henüz salıverilmedi: 

Çinliler Japon~ara mukavemet gösteriyor 

Askere arınan Çlrıll kadınlardarı mürekke b bir aıay 

Mnl ~had *'1Ufemilıde) 



~ - ~ ( ... 'T r l r. p ,. .. - 24 Ş11bat 1e~9 

Siyasi buhran r EminönO Merak etmeyiniz. Kar' Romanyada 

Devam 
Londra, 24 (Son Telgraf) - Eder.'- giliz müzakerelerinln neticesi ile diY.e ile evkaf ~da ~an ej_e~ 

1 
\'atandaşları bu hususta ınecbuu ola· 

in çekilmesile husule gelen buhranlı taayyün etmiyeceğini beyan etmiş - muzakereler .nihayete ermış ve iln •;ak rey vereceklerdir. Mahalli mah • 
vaziyet, eski şiddetini kaybetmekle tir. taraf tamamile anlaşmışlardır. keme reislerinin başkanlıklarıc,d3 
beraber henüz normal hayat tamami- Mumaileyh demiştir ki: ~~ me~danda h'."'aı:s8 Evkaf için her viliiyette birer komisyon kunıl • 
le avdet etmemiştir. Avam Kan.ara Bu, tutuşulmuş bir bahis değildir. mühim hır kıymeti haız olan Valld~ muştur. Bu komisyonlar r•!Y \.,.,. -
sında dün de oldukça mühim müza- Me•ele, 1talyn ile bir itilaf elde etli- hanının bulunduğu adanın evvela 1 me işine nezaı·et ed<·ceklerdir. f>ll 
kereler cereyan etmiş ve İngiltere ile i lebilip edilemiyeceğini bilmek dcjil- kaldınlması ve diğer adalarm bunu münasebetle bugün bütün rl'<'.mi, lıu-
İtalya arasındaki müzakerelerin açıl-· dir. Daha ziyade müzakerata giriş- takib eylemesi takarrür etmiştir. sus; da:reler ve diğer iı; ;eden t" 
masına aid vesaikin neşri istenilmış-lmenin münaoib olub olmadığı nıev- İki daire arasında vuku bulan bu mamıle kapatılmı~tu. Hc·rkc5 rı!~·ı -
tir Bu hu.•usla amele partisi reis·. At- ıuu bahıstir. Eğer bu müz3kero~ler, anlaşma üzerine belediye reisliği ta- ğu yerde reyini kullanmıya :xı~'" -
lf'e ıle Grenvut rnrarda bulunmuşlar- teren, bir itilafa müncer olacak olur/rafından verilen bir emir mucibince mıştır. Neticeler mahkemeler t .. •a -
dır Mister Eden yarın müııtehiblerH ısc bu!ldan çok memnun ola•!ağız. IEminönü kaymakamlığı gerek Vali- ~ !tından toplar.acak ve Adlıyıo N : ı-"-
nc hitaben bir nutuk s;;yliyccek ve\FAkat bu müzakerelerin akamctPuğ_lde hanında gerek bu hanın bulundu- - tinde temviz aıalarından mtiıc·i·i-'•·lı 
istifasn ;n scbcblcrjn1 anlntıcak. Sıh- ron1.ı~1 ta.kd.irindc bu hal, bizım rnü .. lğu adadaki diğer bütün dükkan, han \ ::>ir komis~onda stanrtırdizc ı!dt.>c..:~-
hati y~rindo:.. olup t.ınoati ıtibariJL. ~c· ı z, tcı ata glrı.,r \. kte haksız olduğurnu- ve mağazalarda kiracı veya mal sa- .,..._ ~ ~ -t 1 tir. Kat'i netice yarın veya ı)büı-ı;ün 
kildipoıi sö~•ıı·rcck•ir ; zn del'iln etm,}ffekıır, zira haliha . hibi sıfatile bulunanlara dün akşam belli olabilecd- ve bu anl'ıı;ıl:ııca 

Lord r K~Jt .ıra~ıncin da :lün F.<lcn" zırclaki vozic.cti'l ihdas etmiş olduğu gec vakit tebliğ ,tta bulunmu<tur. Hl::!r tar arı örten karın ou sabah köprüdeki görünü şu ! Başve~l sara)'a g!de:·ek vaıiye;ı k. :ı-
ın ıs•ifas; ıntseiesi mcv;uubahs ol - zararları ve tehlikeleri ı1ale ve Bu tebligata göre b u bi~inci kısım İki .. d ber' bo h d"' ed ldıgun" ız malumata göre ha-ıla bılaırcccl<, l<ı·;ı! da radyo ılr. h,•r 

1: . k · b h ı · 1 t k' t k d d b 1 1 b h bal •e en gun en ı zan ava un n en a t -•- ··ı ı .. ·ı.· • · muş ,.,. >ır ı<ım aza u n i tecı;.,ur-

1 
eıı ıs e me için başkf vasıtalara la a a u unan ar e eme ~ . . . . . vanın bu şiddeti devamlı olmıya _, ard.14 neşrem me < tızcre ınn ·'"' ııı~ 

le ka:s_ıi~ını,lardır. "~mb.rlayn'ın müracaat etmemiz ıcab edip etmi.ye- geç martın onuncu günü akşamı iş- şıddetını artırmış ve şehrımne kısa b h ııut'tk söyliyecckti!. K"vlü ır~~i .. Je 
ve f 

1 1 
k - ba 1 caktır. Dün geceden erı araretın j . •. '• · 

dünkü b~y~natı. Milletler Cemiyeti-J rı•ğiııı :ıııca~ bu kabH müzakerelerin 
1 
gal ettikleri yerleri tnmamile boşalt- ası a ara ar yagmıya ş amıştır. en düşiık olduğu an l,S santıgı«tlır.I dl"mir m•ırafızların reye i~L: : ı.. , ~ -

ne .°''glı mnııafılı heyecaıılandırnı>~ırın·~•1ce.;ı layın edücccktır. mıMş oldacaklarddğır. 
1 

. d ki d"k Bu sabah uyananlar her tarafı hem- Rüzgar şimalden 5 _ 7 metre su ·atlc nll!mek h:ı.ldnnda kar;:ır verd•ldc·rı 
Bı·, · s·ı ıo,, s_ynscte ~ok taı"Jfd:ır ı:ı 1 an1 ,. ATBUA TB ROSU KALDIB!- ey anın ı er yer erın e u - beyaz görmüşlerdir. Fakat rasaL'1a _esmektedir. Denizde fu·tına yoktur. lmevzuub.:ıhs ise ele bunb:-ın J ı Tr c-
ar.ule fartisi bir beyann:ıme n<-şı·ct-ı LlYOR kanlar için henüz bır karar yoktur. huri. olan bu plebisitte mÜ~';P. °''e· 
mi~tir, Hu bey:ınnam.,de Eden'in is- Londra 24 (A.A.) - En sollann Maamafih 10 martta tahliye edilecek 1 • • 11 ya menfi olarak .kaııutlcrini o.. :k 

ti.lası münascbetile halk cuma. günülnaşırı efkarı olan haftahkT!ıe Wee!<' ol~n bu kısım için de.d~rhal ~ılma Oen ız Bankda yenı teşJısıat ça ısrar etmeleri icab t'tmt-ktc-rlir. 
buyuk hır numayı~I' davet edılmek- e rıazaran B. Chamberlain, Hariciye !şme başlanacak değıldır. Şımdılık f\ 1 Yeni esasi kanunun .?n bariz vns 
tr>dir. Nezareti matbuat bürosunun faaliye- tebligat yapılan dükkan müstecileri fı kralın vazüe ve sı:li:.Jıiyetlcnnt 

Lord Halifax Hariciye Nazırlığını tine nihayet verecek veya bu faali _ verilen mühletin çok az olduğunu ve (Birinci sahifeden devanı) ı diyelere düşen bir su ~chrinin de taalliık eden fasıldır. Çünkü ; en• 
kat'i olarak kabul etmiştir. yeti tahdid edecektir. bu kadar kısa bir zamanda dükkanla- ve Denzyolları idarelerinin mııhak - banka teşkilatından çıkarılması nm·lkanunla kralın nüfuzu bir hayli ar 

Siyasi mahafil, B. Çemberıaynin Tnc Veek, Hariciye .N'ezaretı mat- n başka bir tarafa nakletmenin im- kak surette bir elden idaresi lazım !hakkak görülmektedir. ... ltırılmış bulunmaktadır. Bu arada 
mecliste e.lde et.tiği ekse_riyettPn son- b~at bü~osun_un B. Eden için adeta kansı~ bulunduğun~ ileri süre- geldiğini bild~erek. b~nu .ali\~~ar - Denizyo!ları ve ~ay. gib.~ Deoiz- teşrii kuvvet kralla millet mümcssil-
ra İtalya ıle muzakereyı daha ç•buk bır neşrıyat aleti hizmetini görmüş rek itıraz etmektedirler. !ardan ısrarla ıstemıştır. Şımdıkı hal- bank teşkılatınm en ılerı muessesele- lerınde olup kral kanurıları red et • 
bitimıeğe çalışacağım, maamafih olduğunu iddia edecek derecede ileri Bu dükkancıların itirazları, civar- de alakadarlarca kabul edilmiş bu - rini teşkil edecek idarelerin geçen rnek hakkına miılik olacaktır, lnısia· 
müzakerede ihtiyat göstereceğim söy- varmaktadır. daki dükkanların ateş pahasına çık- lunan bu vaziyet karşısında beledi - yılki vaziyetleri oldukça iyidir. De- tiv krala aid olacak meclis ar.cr;.k 
lüyor. DEMOKRASİYi AMERİKA MüDA- mış olmasından ve çocuklarile bera- yenin de Yalova kaplıcalarının ken-ınizyolları idaresi 1937 yılı içinde 400ldevletin umumi menfa.atine taallıik 
Diğer taraftan İngiliz politikasın - FAA EDECEKMİŞ ber 15 bine yaklaşan bir vatandaş ılisine devredilmesine itiraz edeceği bin liraya yakın kar etmiştir. İdare-•~n kanunları teklif edebilecektir. 

daki değişikliği protesto için dö - Vaşington 24 (A,A.) - Amerikan kütlesinin yersiz ve işsiz kalmaları sanılmaktadır. .. inin 200 bin lira kadar zarar tttiği \ Icra kuveti dahi krala verilmi4 kral 
minyonlardan yüzlerce telgraf gel - noktai nazarına göre «Demokrasile- korkusundan ileri gelmektedir. · Çünkü Yalova kap ,hcaları bugüne söylenen 1936 bütçesi üzerinde de bu kuvvetini hükumet vasıtasile kul· 
mektedır. Bunlarda bilhassa Mil • rin manevi cephesinin bozulması• de- Dükkiin sahibleri bu hususta bele- kadar ıa.zım gelen rağbeti görmemişıyapıJan son kontrollarda fi - lan.ac-.ık ve kral, nazırları tayin ve 
letler Cemiyetine sıkı bağlılık politi- mek olan İngiliz siyasetindeki istika- diyeden. ve BaşvekiıleUe, Parti Ge • ve her sene idare bütçesinin verdiği' kir yanlışlıkları görülmüş ve haki - azleder ve iki parlilMento devresi a· 
k~ te~~ pl'Otesto edilmektedir. met tebeddülülnün neticesi, Ame • ne! Sekreterliğinden de istirhamda açıkta, Akay idaresi tarafJndan ka _ katte 1936 yılında da idarenin gös - rasında. sonradan tasdik eclilm~k ü • 

Butun d~ya mat~uat~ ve. siyasi rika ittihadı hakkın~ ala~mn art- bulunmağa ve hükumetin şefkatini paıılmıştır. Bu vaziyete göre İstan • jterile~ zarar yerine yüz ~in lira ka- zere, kararnameler ~ıkab}iecf'kti'.. 
mahfillerı lıfilA bu sıyası hadise ile masıdır. Avrupadaki son hadiseler, rica etmeğe karar vermişlerdir. bul belediyesi Akay idaresini eline dar kar elde etmış oldugu anıaşıl -ı Kral, harb ve barış iliin edebıle -
meşgul bulunmaktadırlar. Faşist ziım infirat siyaseti taraftarlarına yeni ye- Uzun yıllardanberi ailelerile bera- al k til k d. . b' 'd tlmıştır. Akay idaresı de h~r yıl ol - ,oek. Politik ve askeri muahe<lekr, . . ma sure e en ısıne ır varı ::ı ı · 
reye dahil devletlerın matbuatı, E • ni deliller vermiştir ve hariciye nez:ı- her bütün geçim ve istikballerini bu- b te . t k . t k y 1 duğu gibi 1937 senesinde de 180 bin tocaret mukaveleleri ve saire aktcrle-
d ,. kilm . d d 1 d . . mem aı mın e me ıs er en a o- . • . . 1 b"l kti A , b nl . en ın çe esın en o ayı uyduk- retı, halihazırda bunlara karşı mü • radaki işlerine bag"lıyan bu dükkan-[ k 1 1 'b' 'd . fi •lıra kar etmıştır. Fakat bu kararla - ı ece r. ncan: u :ınn dahııde 
1 . . k 'zh . va ap ıca arı gı ı ı aresı masra ara l k . . 
arı sevıncı açı ·ça ı ar etmketedır- cadele etmek arzusunu beslememek- cılara münasib ve uzun birer mühlet . .. t b" .. . .. rm bir kısmı Yalova kaplıcalarının anun kuvvetını alınası meclislerin 

1 B k bil K .. "k Ant· t _ tedir tuzum gos eren ır mucssesenın us - 1 t b' b .. 1 d 
er. una mu a uçu an ve . verilece"i tahmin olunmaktadır. 1 .. d . ec1·1 . k ·ı k 1 • zararına kapatılmıştır. ı avsı ıne aı; ı ır. F . . .. . İ . . • tune eır ı mcsı ararı e arşı aş K . . . . 
ransa bu vazı:yetten bıraz mutcessır ngıltere, diktatörlüklerle ideoloı"ik 111•11111111111111•11••1111111111•••••111111111111111111111•••••u•111111 .... uıuıı k d Denizyolları ve Akayın Denizhan- rol teşrı! mcclıslerı en az srneJe 
·· ·· kt dir 1 ma ta ır. b' k · d gorunme e . uyuşma ar yoluna girmiş olduğun - kezi Avrupada ve İspanyada diğer 1 .. . . . . _ . . ka bağlanması başlongı~ınd:ı bu iyi ır ere ıçtımaa avet edecek Vt> ıc.1-
GRANDİ DE ROMA'YA GİDİYOR. dan demokrasilerin müdafaası, Ame- memleketlerın işlerine müdahale et- .. 8.'.ıgun ıçın ıhtılaflı hır şeJ.ıl ;.alan 'Vaziyetlerinin ilPıide banka~·a daha bınc!a bu m clislcrin içtL-n:ıın~ n -

Londra : 24 (A,A.) - Loodradaki rika kıtasında temerküz edecektir. mek siyasetlerine devam ettık<;e Lu ı bulun bu n~ktala~ son ve katı ka-1 mühim bir gelir temin edeceklerine lınyet verebilecektir. 
İtalyan mahafüin.?e~ bildirildiğine AMERİKA SİYASET! DECrİŞTİRi • ıkı memlekete karş1 hattı lı1rekctinı r•r'. Başv~kıl C~lal Bayar ta~afıııdan ıdelil sayılmoktadır ·Çünkü baıı•·o 
gere B'. Grandı, buyuk faşizm k~n - LECEK değiştirmek niyetinde değildir. 1 verıleccktır. Alakadar .mehafıl. bu ~a !bugün eldeki vapur lan kı:;.ı bir za-I B k K • 
seyı ıç•ırr,.ıında haur bulunmak uze- Vaşington: 24, (A.A.)- Yüksek A- KANADA VE SON HADiSELER rarlaTdan Akayın Denızyollarıle hır-. manda yenill,tirdiği için masraffar a an 0IlSey J. 
ru .ı . ta •Onunda Roma'yn J'.'~ecc~ merikan ricalinden biri, Londra ve- Ottova: 24, (A.A.) _ Parliımen _ leştirilmesi hakkında olan.mı ~ok 'azalacak ve tabiatılc idarelerin kar· Yarın Ankara 'l ilk toplmıt'. tr.. _ 
"" ıçt" "ı .rın ~:haydc ermeşı uzerı- kayiinln B. Hull'ün J6/Ağustos 1937 tonun ekseriyeti ve gazeteler, B. verinde bulmaktadırlar. A ·ııı zaman- Jarı daha ıiyade rtacektır. Ayrıc, ve pacak olan BaL .n Antactına t7tı ak 
ne Lond.·n Y~ c.ooecektır. tarihindeki beyanatında ileri silrmüş Chemberlain'ın siyaseti lehinde bıı • lda Denizbankın ancak kendi ihtı ası rilen di~er bir karara göıc de banka edecek dost Balkan devl tleri r .ı _ 

. CON SIMON'UN NUTKU . olduğu prensiplere sadık kalncak o - lunmaktadır. Mamafih Kanada ef - olan işlerle mesgul olacağı dli5tinü- teşkilatı için alınacak bütün memur- mL"lSill ·" bu ıoksam saat t .11 Y"• ni-
r ~.'rn,.n'lham : 24• (A.A.). - _Malıyeıl~n ~mer~ka_n ~~yasct_;nı asla dcğı~ -ikan umumiyesi, bu tecrübe hakkın- !erek Yalova gibi imarı ancak bele- !ar geııcler arasından se:ı;ilecektir. ide bı.~usi trenle Sirk ·i garına ınu-

Nru.ır~. Sı~}vhn Sın:ıo~, Bırm~ıg~aı:" tır~yec~gını soylemıştir. Amenka/daki hukmlintl neticelere giırc ver • .- = "7 " = ==- -==--- · v•stlat ctınış olaeoklardır. M><,fir-
r.ıut._ı .• ;ırlar kulubunde 8'.'ykmış hukümetı, Almanya ile İtalya m~r - mek hakkını muhafaza ( tmckteclir. Avusturyada l'ngı' llere . lrlaA nda ll'!rimizin büyük tezahüratla karşı -
oldugu hır nutukda D. Ch:ımocrlam' lan . . b" .. h 1 kl t 
in sıyasetinin muhik veya gayri mu- e • e mAsı ıçın ut.un .azır ı ar :ı -
h'J ,, ~ b' !t l ın· MAKiNEY E Arasındakı" ı'ht laAflı mamlanmışveSırk~cıgarıdostmem ~.,u.,unun ızzarure ayan· • (Birinci sahifeden devam) 1 leket bayraklarile donatılmı'itır. 

J d VERrR K EN vusturyada iktidar mevkime geldiği Me'elele" 1 Konseye iştirak edecek Yunnn a on ye. a: · • • 
0 

• an~anb~ri yaptığı -~alışmalara, Al - '- . t _ • !Başvekili l\lietaksas dün Selin' ;:e 
Londra 24 (Son Telgraf) - Al - Ingıltere ve ltalya mutekabılen UZ• manya ıle olan munasebata, Roma . Lond:.a .. · 24 (A.A.) 1.111'.'ıte_re- İr· .varınış ve orada kcndışın.c verılen zı-

d k. .. . protokoluna, Avusturyanın komşu - landa goru~mderı, en muhım oafhası - yafette bulunduktan ve Üniversite 
manya a ı son tebeddül üzerıne Ja- } I b d . 1 • t' D . k - t" A 
ponya ile Almanya arasında daha' aşma şart arını fes it Ve b" •b• ·ı larıle olan ostluk:anna ve .. nıhayct na gırm~ tr. una .ş~ın usu mm talebe kulübiınun açılı'i resmıni yap -
_ . . . .. . .· . lfl lfl e- son tebeddullere aıd çok muhım hu- Kamarası bınasında ıkı heyet arasın • ı tıktan sonra aksam sehrimiı~ dog· ru 
.ıkı bır ışbırlıgı tesısıne çalışılmak - d b' b k ·· b .. .. • ' • t bJ• ·ı susları havi olacaktır. a ır uçu snat suren ır ~<'l'll~me hareket etmiştir. M.etak.sas hareke -
tadır. Hatta Almanların Japonlara rıne e ıg ettı er ·- . . 1 b 1 B CL- b . • • Dıger taraftan Avusturyacla şımdı o muş ve u top :ıntıya uam er- tinden evvel Selônil< gazc'ı•cilerine 
asY.erı yaı·clı:'.lllarda da bulunacagı . . 11 · ·ı B 0 v 1, .. 1 · ·ı· "k . ' · . • . . 

.. . " . • ıki kuvvet çarpışmaktadır. 1 aın ı e · e .ı c.a <" ış ıra etmı~- ilk ziyaretınllen fevkalade guzel ın-
soy!enmckte ıse de bu yardımın ma- Londra : ~4, IA.A.) - lyı malumat almakta olan mahafil önümüzdeki B 1 ·d b' . . D hT . N tir B Chambe·lain ile de Valero , .. .. . 
h!yetı henüz belli değildir. halta içinde Roma'da başlıyacak olan İngiliz - İtalyan müzakerelerinin a- S . uni aı antın tırısı il att'ı_ı.ye .. azdırı bu~da~ sonra ar~lannda yeni bir g;. bbaJarıa don~uğu Ankarayı. tekrnr 

D .• r J . d k' ktal • . aıs ngar cms e ıgı zumre ır • ' zıyaret edeccgmden dolayı mhayet -
ıger tara tan aponlarm hır Rus tı e ı no ara ı.aııııl olacagını beyan etmektedir : ki b 1 1 

k . 1 .1 rüşme daha yauınıslardır . . . . . . 
· · 1 d . İt 1 H b . .. un ar mem e etı surat e nazı eş- . . ' · sı~ ınemnunıye:ını bılcjırmış:ır. Yu-

gcmısını yo un an alıkoyup, ıç:n - a ya, a eşıst:ındakı futuhatın tanınmasını Habeşistanın imar ve . • 1 k b h t Bu hususta hic bir rcı;m; tebllg n~- . . . 
d k ·ı . k 1 .. lnk'••• . . . . . ' tırmcge ça ışına ta, u usııs a gece- • • goslav Bas\·ekıl. Stvvadmovıçle Ro -

c ı erı ya ·a amalan Rusyada bu ·ı ı,.....ını lemin ıçm kendısıne krediler &,ılmasını, İta!ya'nın Akdcnizd~- l' . d' 1.. 1 k "h' tedb' redilmE'miştir Faka\ Ueuterin öô"t'n- '. .. - • 
yu;;: hır asabiyet uyandırmıştır. M<;s- ki nüfuzu h<lki man< sinm tanınmasını ve Süveyş kanalının ticari ve adli lı gunl ukz u dçalışara mu ım ır- 1 dıg-ine "Ore b~ "Crtlsmeler esruı:,ndı. no<lnya harıcıye nı~8te~aı:ı . Kom n_en_e 
k · b · ük' b' . 1 · d'l dil · . . . . er a ma ta ır ar. " " > de Bclgraddan Selanik yolı!c çe'1rı-wa vazıyetı uy ır dikkat ve a- reıımın ta ı E' nıesını istıyecektır. 0 .,, . Ş . ta [ d Jrlfindanın taksımi mıllJ miidafa.J fi- . . 

1 
.. 

l .. k ·ı •-1-·b k · 1 11 L'b 'dak 1 . 1 ı:ıer zumrc u~nıg ra ın an ' · 'm·ze hareket etmışlerd1r. Heyet, 1U .. 
a a ı e ....,,.ı etme tcrlir. ng tere, ı ya ı talyan kıtasından hır kısmının geri çekilmesıni, t 'k .. kt 1 b"t" , k' nans ve tıcaret meseleleri l"rn·rind~, . . , 1. , . 

H b · t' lin ç· 1.1 : ı· d k' ı· 1 1 .. "ll"'l . . . • . eşvı gorme e o up, u un es ı tun ıştasynn!arda nararct ı teza.ıu -
ar vazıye me ge ce, ın ı er sp:ınvıı a ı ayan gonu u erının gerı çagırılmasım, Bari radyosunun Jn. kr 1 1 k k t !'ki k .. , mühim terakkıler k'lydolumnunur. I ·· d 
ald ki .. . il 1 h' d k' • . arı ar, oyu a o ı er, omunısv- • ratla kaı.,.•bqnaktadır. U~ dost ~v-

sun ı arı tayyare ve muhımmat g tere a ey ın e. ı propagandasına kat'ı surette nihayet verilmesini Jtalya 1 t k .
1 1 b 1 dah'I ! Fakat Irlandanın taksimi meseiesmde . .. - · - . k d 

ld ·ı·h al 1 1 A c! h ık . , • ' er ve E' mı ame e un ara ı vel !k·tm murr.c.;..1llcrı er er. en ve yan-ve yen en sı a tına aldıklan ı e vusturyamn a a s ı hır surette mesaı birliginde bulunmasın~ Si- tar ( her !ki taraf c!a kendi nı:ı ·tai naz:,rmı . 
k tl . d J 'l ·ı T . d b . . İ . . '. ya a tardır. , ' l lıırmd:ıJcı hC) etler bu s::.balı saat 10 uvve er sayesın e aponları olduk-, c. ya ı e unus ar.ı5ın a ulunan pantellerıa adasındakı ta!yan ıstılıkam- B - • k . .1 ve vaziyetıni muhafaı•da devam ey- . . 

.. k'"l . ı 1 ık 1 . u zumre memlc etın tamamı e · ~ 'da Pityırı isyaryonu:ıda şP"rım!7c'cn 
ç:ı muş u vazıycte sokacak hareket-' rının Y ı masını ıstıyecektır. 

1 
. . . . . l lemiştir. • " . , ·• 

lcre t scbbüs etmi !erdir 5 . • ln T , . . . .. .. A manyaya ıltıhak etmemesı ıçın var hıısusı surette eı< PO ze·ı".t tarafın -
~ ş · • ıyası gı ız Manafılı, bıraz şuphe ve tereddutle, kuvvetıle çalışmakta ve nazilerin fa. dan merasimle kaışıl~nmeolarci'.r· 

SOVYF;T VAPUnU HA.rtEKE'ITEN 1 -:- Roma - Berlın misa.lt:ının mevcudiyeti keyfiyetinin Avusturya aliyetlerine r.ed çekmeye gayret et- z • b k •• 1 Diffi ak r, .lırimizden husu.,! 
MENı'EDİLDİ 1 meselesı hakkında esaslı netıcelere vasıl olmağa müsaade edip <"trruye- ektedir enCl 0 SOr tr 

1 
• ~t d'i" ka ıl 1 

M k • ) 1 . d ~ k" - · · · m · , eıı e ,ıal'eı<e e< en rş ama ıeye -
os ovu : ?.~. (AA. çın e 7- ı- cegını, MA"İ tR '"" y • . , · ,. · · · 'h • 

· . İ . • " DAR B TEAHHuı. ene ŞQ mp l On tın"e mısaıırı.erı:mzın mı mal"Cwr • §1 bulunun cKauznetzstroy admdakı 2 - lalyanm Pentellerıa adasındaki istihkamlarını yıkmağa muva- • ,, _ " 
1 

fi il y ~ R _ 
.,ovyet vapuru a o ate ımamn ;ı • a e ıp '·' mıy~cegını sua e şayan gormekledirler. . ew- or : 24, (A.A.)- Joe Lou:s, y 

1 1 
.
1 

. d b "' H k d 1. d I k t d' t · · . 1 .. . Berlin ' 24, (ı\.A.) - B. Ribben · N y k . l '"'ı ve protOJ"..O şe er e u •• an, o 

bulunmakta olduğu sırada Japon zo- Önümüzdeki hafta içinde Roma'ya gidecek olan B. Grandi'nin bir daha trop, lııgiliz buhranı ve kQndisiniıı lıaiz nlduğu ağır siklet cihPn san.pi - m 2 nya ved u~~ a?~ e. çı. er~ e k u
bıtası, gemi içinde araştırın la= y&p-1 Londra'ya dönmcme>ı muhtemeldir, yem nazır sıfatıle olan meşgalelcrı yonluğunu Nathaman'a kaıoı mu1.a -· lunmakta tr· ı~a ır erımız ~ a. -
tıktan sonra hareketini menetmiştir. B Grandi, Lonorada'ki vazifesini muvaffakiyetle ifa etmiş oldug·un- SC'bkcb_il? lnLogilıd'z mak~matında ''eğd~ et·ırerriyetle müdafaa etmiş v~ hasmını ~m sekizde Sidrk:ciye Hmuvdasa at d-

T · b. tah ·k . . · me ıçın n raya ıcra e C'Ce ı sey- d f .. .. .. t.in:tcn sonra ogru ay arpapyn 
:ıs aJ:ınsı, ır rı mevzuubahısı dan dolay:ı Italyan kabinesinde yüksek bir makam ihraz edecektir. h t' b' k .. h' d k . . 5 e a yere attıktan sonra uçuncu ki .• t 9 _, 'ı • 

Oıdu.nınu "e Sovy t hük' • t' . ya a ı ır aç gun te tr e ece tıı. tt k t t . t' gcçece er • e saa -.a gene wıu ,,. • <' u~ ının e e e . . . ravn ana av e mıs ır.. • . 
mukabil tedbirl"r alacağı.-u beyan et-j . • . Mum~ıleyhin diın hareket etwrsı sı hır trenle Ankaraya hareket :cıe -
mcktedir lngıltere Avusturya m ı - d ,·cab ed.yordu. * D . b k ....... y CPklcrdır. Bu sabah konsey mu~;ı -

. · İB , ese estn en GÖRİNG MÜHİM fOZAKERELER- f z· enöız an .. umum mucıuruİ ~ • l'crelcrini takib etmek ümre Yunan 
KIRK TAYYAREY1 TAHR • jsu ıya nı.ş du n Ankaradan z'llıre . . . . . 

ETMİŞLER d } Jt f Al d DE BULUNUYOR hareket etmiştir. gazet~ılcı:ındeıı hır grup da şehrımı-
O ayı a yayı manya an Varşova: u, (A..A.) - Havas mu- - - . • . - ze geımıştir. 

Hankow : 24 (A.A.) - Çin m;,n- b" J k • ? h b" . d . sonra dogrudan dogruya BPrhn e gıt.. ----
b31arına göre çi11 tayyareleriııin For- ayıra ] ece mi aBırGın e~. ·d .. k.. .. .. . k mek üzere cuma akşamı hareki?t ede- v I "" • 
moze adasında Taikoku as'<ı:ri tay- • . oerıng, un u gunu, mu aırer k . 1 a a n s 

Lo dr 2, AA ) 'b' . . t' K ce tır. a • • Yare m..vdanı u·z~~:n· de du"n "'""mış . n. : ... , ( .. - Siyasi mehafil, Avusturyanın mülki tamamiye- program mucı ınce geçu·mı~ ır. en- 0 .. k d'l . 1 • ., ~" ,-,.. . . • .. .. un a şam n~re ı mış o nn resmı 

1 
oldukları cevela ne~nrunııda ve aded-' ~nln himııycsı husuı;unda İtalyanın mesai birliği temin edildiği takdird~ dısıne, yapını~ oldugu butun. cev<!. - trbliğ, Alman Na'lnnın dün!;ii gü • (&irinci sa lıi fodcn dev"'1•) 
leri meçhul hır çok t&yyarenin sığın- Italyan ·İn~ müzakerelerinin iyi bir neticeye varacağını beyan etmek- lanlard.a m~lıım mıktarda. ~olıs muf- nü nasıl geçırmi~ oldağundan balı -j l:jm~iı" Çiiukii Fran~o kuvv.ctlcri hu 
ınış olduğu bangarlıırda bulunan en tedir. , . . re~clerı refakat etmekte ıdi. j ııctmckle iktifa cLm ktedir. 1 takdırde l{atalon a ıle bül:umctçı\c-
azı kırk Japon tayya•csini tahrib et- Ayni mcnafil, ltalyanın yalnız bu noktada müsaadatı ile metaleb~tı- lyi malUmat almakta olan ınahafil, SUŞNİG ALKI"T,ANIYOR 1 re aid ccuubl İspanyayı lıirbirin.lcu 
mişlerdir. 1 mn mütenasip olabileceği mütaleasında bulurunaktad.u-. mumaileyhin, leh zimamdarları il" Dü~ Vivana'ıJa c~ıi•'clcrdc dolasan 1 ayırmış olacaktır. Bu da aş:ı~ı ~·ul.al' ı 
ÇiN TAYYARELERİ FAAL~.ETTE h-~~~. b_u ~ehafil, İ1'.'.1yanın Avusturya. meselesindeki .. h.~ttı. ha- J yapmış olduğu görüşme'.ere siyasi bir I bir ı;ok k~filelPr, B. Schuscfn;gg'i 'al- ı lıiikumctçilcri n alması ~erı,,i. tir. 

Tokyo: 24 (A.A.) - On iki Çm 1 reketının tadilı ımkanından şupbe etmektedır, zıra Romanın butun ıcra- ehemmıyet atfetmcktedır. 1 kışlamı~lardır. Bu sıradn Avusturya-! Binaenaleyh Franko suratle Akde-
tayyaresin:n Hangchow'dan ~cçere:k ı at ve tazyik vasıtalarının menşei bilhassa Almanya ile olan L•tirakidir. B. Beck tarafından verilmiş olan lıların k<'ndi memleketlerinin istik - 'nize !nme;:e ça:~~maktadır. 
J aponya istikametine doğru uçr .. akta ! Şu halde İtalya, kendisini Almanyadan ayıracak ve kendisine e;,_ iyi koz- bir ziyafetten sonra B. Gocring hu - lal ın i m uhafaza etmek arıusunda ol- : Maam:ıfih Fran'koııun bu harel:fı t
olduğu haberi üzerine icab eden ted·ı· !ardan birini kaybettirecek her türlü h areketten içtinab etmeğe mecbur- susi trenle Biaiawecıa"ya gıım11tır. duklarım göstermek üzere iki bü - ı' ta ne dereceye kadar muvaffak ola -
bırler ittihaz -0lunm~tur. dur. Orada bugün ve \ ,,m avl .. uJ,k, .. ıı >Ük ııııting akdedilmiştir. cağı z&rna:ıla belli olacaktır. 



s - • T 1!. L G A." .... 24 ,,.bat 11'38 

_, ____ _..__· ....;_' __ ....,,ı,-ı--ı-··t-~:T Vekı·ııer Heyeti ,-Halk Fnozoru-1 Yeni bir karar şarıyan ar su Ul}!!J ,_ dıvor kı = 

iş arayan, işçi isteyen veya 1ılr So 1 o 
Kazanç vergisi için dün 
Defferda.rlığa bir tamim 

gönderildi 

;::~1°!;~::D.!~:..:·=.: n toplantısında 3 me· 00n!'~!'!!!'!~ bil 
terem luırilerlmizin · m•tublarını 

1 
d di bepDdan geçenlere kıymet verip 

::.:a::::..::z.m::z:::ııv: se e hakkında karar ver i =:~yi~-:ıı: 
lecek it il anlan Z gün llstibte tekrar- le hah.dm tipler vardır. DostJan. 
la Defl'e4ilecektlr. 8 d k b /ı • • nm anısında beler bunlan dost ha-

l'M - Şimdiye tadar müteaddid a megan a ız a çe mesıresın- tm için dinlemeyi bir nezaket ve 

yerlerde çalıştım. Yeni harfleri bili - de belediyeye parQSIZ arazi veril• samimiyet eseri olarak telfil<kı -~r 
yorum. Eski türkçeye de kısmen va· de ses çıbnnaJ'IZ. Fakat bu DP\"I tiir 

kma 'en a/znmtŞ o/an idha/af VE kılını.Resmiveh~sustmüe_sseı:eıerde mesl· et .Çı·gaflarznın ı·ndiri/mesiıere kahvehanelerde, tramvaylıırda, 
l ~ _ kapıcılık, bademelik ve saır ışlerde I J 1 hatta sinema ve tiyatrolarda tesadüf 

•hrOCQfCllarzn Tllhsat tezkereSl , , çalı~ak isti_~orum. Mutedil ve ka - Q~l Serum .Çiyaf{QTlnln tesbiti 'lJQT ettiğimia ~ ~i ~!erini 
1 naatkir bir ucrete razıyım. Arzu e - ~ I J 1 • zorlan dlnletmıye ınsanı ıcbıır eden 

h 1QTI .Çarkları .Jerhal red denlerin Son Telgraf iş ve halk sü - • ve ister istemez alii.k.anızı celbeden -
QTÇtı J ı Uı İcra Vekilleri Heyetinin; sah gü- Emniyet muamelii.tı memurlan ni- 1-'- ne buy··-·'ur? Tanıdıgı" veya tunu vasıtasile Bay (S. T.) müraca - ~- u.nu 'lJe iade eu.°'ilecek atlerinirlcaederim. nü Başvekil Celil Bayarın reisliği zamnamesi, tammadığl bir yol arkadaşına tram· 

178
) _ Yüksek tMısil görmüş 30 altında toplandığını yazmıştık- Ge - Emniyet teşkilatı memur ve müıJ- vayda dert yanan ve bütün tramva -

938 yAoında bir genç ög"leden sonra çalış· 'nelkunnay Başkanı Mareşal Fevzi tahdemlerinm_ · . kıyafet ve techizatı yı. dinletmiye mecbur_ edici yükse. k 
Kazanc vergisi hakkında dün Ma- 1 farkının istifası şöyle dursu_n; . . ..., hakk d ki b sesi k bu - - •-- ı 

kil mak üzere iş arıyor: Fransızca bi - Çakmağın da iştirak ettigı·· bu toplan· ın a nızamname, ır e onu~".. . ın=.ı~a. ~:ım 
iye Vekaletinden alii.kadarlara yeni mali yılı mükellefiyet şe 1 erının 

1
. b" . aretha . 1 . . Cami hademesi nizamnamesinin 21 gelen muaşereti ogretme.k kımın va-

emir verilmiştir. Buna sebeb şu- değ işm iş sayılmasına dahi imkan ır ır tic nenın muame e ve tıda muhtelıf ışler hakkmda 130 u . . dd .. de"'.,.;~ . _ zifesidir diye düşünüyorum. 'Biz ıa-
yf)klur. Bundan dolayı·, kendilerin . muhaberelerini tanzime yahut bu - mu··t'eca . k .1 . t" ıncı ma esıru ...-.-~ nızamna vız arar verı mış ır. kayd kaldıkça cesaretini arttıran bu 

mükellefler meyanına ~n gayrisafi gelirli mükellefleri~ na benzer büro işleri deruhte eder. Bunlardan bir kısmını yazıyoruz: meH, _:.
1 

k bd-- . gibi sallapatilere ihtarda bulunduk-
olan !thalit ve ihracat- liıbi oldukları tezkere harclarından İş vermek veya görüşmek isteyen y ayvan ...,..ı za • ....,. nızamna -

k bey 
!erin Son T,.ı-af halk sütunu yolu - eni yapılacak olan Büyük Mil- . . 1 . . __ _._. _ _,_,_ """""" _ ça onları ıslah etmek mümkün bile 

ufıraşmlııu, ticaret ve zahire bor- fazla hare ahnmıyaca • anname - .
1 

«B hza '":ir . .. · Uer" Jet Meclisi binasına aid projelerden n:'~ UlC1
2 

. "".'""""madd"llll. """
1 

k~_-,_, olsa hemen diyebilirim ki hiç biri-
yerlerde mı borsalarda iller gibi 25 liralık ruhsat tezkeresi 1 ı e e t• esıne murl~Laa talı. birinin .. rılmesine ve ına esın n .uuı-
mallar üzerine komis- vcrilmiyecektir. 179 - Uzun seneler çe t ... us ı- kabulu, . nlmasına dair olan nizamname, ıni% böyle yorcu bir vazifeyi üzerine 

ann 937 mali yıh 1 Yalnız; bu mükellefler; 939 mali ğı yapmış Macaristandan çeltikçi dip Fenerbahçe mesire mahallınden Belgrad - . -·"esindeki iki ~. k alamaz. Zira hepimizin onların ı•la-
k 1 

unıve. ... ur hından .. •--L b" k . 1 . 
. mükellefiyet şekil _ yılında beyannameler\ üzerinden ver lloması alınış Bulgar~ iyi bir hazineye aid kısmın paraSIZ olara talebeye mukabil lstuıbul üniversl- once o......... ır ço ış "nmiz 
mış olduklan ruhsat ;giye tabi tutulabilmeleri için; 938 usta iş aramak~ İhUyac~ olanla-_ İstanbnl Belediyesine terkolunmasa. lesinde tahsil etmPk üzere gelen iki vardır. Fakat ben bugün işimi, gü -
Iarırun! 938 lkincikıi· j lakvim yılı başından itibaren kanu- rm ŞU adrese ~~tları nca olu - 15000 lirayı lı"Çen arttırma, chilt- Yugoslav talebeye ayda 75 şer lira cümü bırakıp onlarla uğraşıyorum. 

sonra, beyannameleri _ nen tutmağa mecbur oldukları def • nur. Adres : Küçuk Ayasofya Kasab me ve pazarlıklarda; kanunen ma- yardım yapılması, Ve tcıpın• birden alenen diyorum ki 
ğu harca iblağ edilmek 1terleri tasdik ettireceklerdir. Bu ~Osman sokak No: 23. halli gazeteden başka ilan yapılacak Devlet Demriyollan Sivas. atöl .. bizim sizinl_e uğraşaca~,-~zi.dinliye-

'stenildigı"· yapılan müracaattf'fl an- mükellefler; 9."19 mali yılı başındaıı 180 - Orta mekteb -nu bir iki" ted bir' . UI ol yesi i in getırilecek montaı ~!etle - .cek vaktimiz yok. Sesinızı bıraz al -gaze en ının us m:ısı ve -ı•--'- k 
aşılmıştır. işte Maliye Vekaleti bu itibaren beyannamelerin tabi oldu - genç kızım. Yaşım 20 dlr. Fransuca- . • . . . . . .. .. . rinin muvakkat kabul usulü ile meo ~~-- cınuşunuz ve yalnız keıı -

ı 
amimile; kazanc vergisi kanunu - ğu 25 liralık ruhsat tezkeresi alma~ ya kısmen vakıfım. Herhangi müna- diğerının ışın 1eabına goce hukı::ımet lekele sokulın..sına i2in verilmesi. dinize değil, biraz da etrafn:ıwı ala
un ruhsat tezkerelerinin ne zaman mecburiyP.llnde olduklanndan 937 sip bir yerde .. arıyorum. Teklifle - namına alikalı dairelerce setılme - İstanbul kitapsaraylarının tasnifi ka gösteriniz. Göreceksiniz iri sizin
lmacaklan, ı mall sene için mute - ma!i yılı için evvelki hükümlere göre riD Son Telgraf it "We lıalk sütunu si, işlerinde çalıştırılacak memurlara ait ki_ ~ belki ~nlrlnden de. che~

'lı?r bulunduklarını ve muhtelif mü- aldıkları ruhsat tezkeresi harelan ilı:- vasıtasile Cahid'e adma yapılıınasını Türkiye - Estonya muahedesine adroııun tasdillı, mıyctli başka hAdıse!erle çevrilısınız. 
ellefiyet şekillerine göre ruhsat tez- mal edilmediği gibi ilcmalen alınm~ rica ederim. verilen kontenjanlardan c328 A• p:r Türkiye _ İsveç tic:ıret ve kJıring !nsanın vazifesi yalnız kendisilc de· 
ereleri harcl~ın miktannı tayin olan hare farklarının da derhal red zisyonuna iliveten yüz tonluk daha .anlıışnıalaruıda bazı lkshihl.,r yapıl- gıl, başkal~e meş~l olma~t~. Su-

tasrih eden maddelerini hatırlat - ve iadesi istenmektedir. Zeytinyağı fiatlan kontenJan verilmesi, ması sunuz ve bıraz da sız dinleyınız. Ba-
ıştır. Zaten yeniden beyanname u- 939 mali senesinden önce işini ter· ne ifemde ?-• Ankara ile Etimesut radyo istas - tsı:.nbulda et fiyatlarının ucu%1a • k~ ~ızdan ~!erden daha ne 

ulüne tlbi tutulanlann; 938 mali keden bu gibi mükellefler namına93< - • yc.nu arasında yapılacak 145000 liı"a 1 blmasl için belediye ve maha"f ida muhim ışler nnnış. O zaman anlı -
ılı kazanc ver..narinin evvelki hü _ mali yılı .. _ ... an terk tarihine ta • Bazı firmaların zeytinyagı poya - k-;n; 1 k'-"- beL--'-'- ' - yacatsuuz. Hepinizle ayrı avn meş-.. ~ -u~ ~~~ e e ""' şe ...,,.....,, parazar- reler ellerinde bulunan ıske!elerden - - • • 
- mlerine göre ahnacağı açıkça yazı. dar verecekleri beyannameler üze- sasını dÜ§Ürmek için faalıyet gİ:b"tı:r· !ıkla Ankara elektrik şirketine yı.p-\ .. _ gu1 olmalt mümkiiıı olamıyacagı için 
ıdır. rinden vergi alınması lıizım geldiği dikleri bazı tüccarlar tarafından id - tırılması, geçen kuçük ha~:" yavrularıııdan toptm da açık bir surette hepinize 

Onun için milkelleflerin 937 mali halde bu vaziyetlerde 933 mali yı • ı ı dia edilmektedir. Malılnı olduğu İl • .. uht lif .,. tle . ....., . j alman 0,50 ve kuçuk hayvanlara· n birden hitap ediyonım. Ejer bu söz-
' b ki . • -L 1 - e vı ... ye rın ...,, seMsı ı 1 k 025 k yılında aldıkları ruhsat tezkereleri _ 1ından evvel tezkere hareları alın • 1 zere u sene · zeytinyagı ,,..o tes. lh idare bü lerinde _ k 'a ınan uruşun uru.sa, ve !erimle llllahınefa eCmeyecek olur~:ı-

tezk:ere tebdili ve hare maması bildirilmiştir· 1 ı' yalmz Eğe mıntakasmda 23 nulyon ususi tçe muna_ a- büyük baş hayvan yavruların.ı- aJı. nız Bize her rlllt geliğim yerde bun-
ı-..;..;.;.~;;;;;;;..;.;_ olarak tahmin edibniştır. Beş asıl le yapılmasına ve munzam tahsısat nan 5 ve büyük ~ hayvanlardan a- lan .,.,_ ele - li •· N 

llluhtal9 70 Senelz•k üzerine fıaUer 34.li kuruştur. verilme•ine müteallik bütçe tetkik iman ıo kuruşun da 2,50 kuruşa in _ zarna!: tramvayclasoymz!:~ c e 
IVl ı y ~giltereden ve İtaly~n ze~ti~- komisyonu kararlarının tasdiki, !dirilmesi, kO§UllUll!• ilıtarmda bulunursa Y~~= 
Doktor'ara Bir tünel ya!ı:ımızı sa~= u;:etmı= «1683• numarah askeri ve mülki Aşı ve serom fiyatlan için yenldcn,mif ohm ki o benim. Çünkü si~erle 

lj te er yap . • 8 • • tekaüt kanununun üçüncü madde - hazırlanan Jistenın me.-'iyete konul- uğnıpuya karar vermiş bulunuyo • 

"ar· dım vıkılıyor ·'·· fırmalarm giıya; harıçte zeyüııyagı sine c2936· numaralı kanunla ekle - rum I ı I j piyasasının düştüğünü işaa ederek d' fıkrası "b. ülk" masa, • 
ıfırsattan istifade etmek istedikleri nen • . . m~ 1nı;e m ı 141111 şahsın Türk vatandaşhğ>na a- H, F, 

a.a•n,• 1,235,000 llra h . . b" -"· mal _.... • Dll!'murların sicillerı uzerıne tekaauı .. lınması ••••••••••••••••··-········-··--··-·-.. atta pıyasaya ır '""'tar ~ar - _ . . . ' 
dık kurarak falz•lz •arflle ,enlden ppll11te- mağa teşebbüs ettikleri öğrenilmiş_ lülderinın sureti ıcrası "" tezkıye va- Ban sanayi ham ı'l.addelerinin 937 Ebbbe Odaeı k8t .. bh .. 

pare verecekler sına batle"tdl tir. rüıalaruıın tarzı tanzimi hakkında - mali yılı ıptidai maddeler muaiiyet -•• çehfntıtfar 

Doktorlar , ... ı bir ••n· 

Türk hekimleri dostluk ve ya.-dmı İzmir - Aydm hattı üzerin~ ~1\-ı l"W~:: niJ ' ı ti tpıa ki nize-.z ~ .-etveline ithal ed lmesf, OçincG mmtab etıbba odası ve 
q;4,. • 7 T llllli m _.... -~ Uii ~ hl · O h ·a .. 11i11t 4.. ' 'Q J'&zlti f'a,ım wmıl· O be Ü l"" k • f fd Türkiye tıb encümeni kütübhanesi 
rtiMı El ' • lılılUi ..... yeni rasmdaki Aziziye tinıeJJerl, lıunde yeceğı muhııklı:alrtır. eytııı yağı piya- n ' 9 n u zıra amdan nasll günden güne rağbet görmektedir. 
bir ~un sandı~ ltumıağıı kanır yetmiş sene evvel, bu hattı inşa e- sası yükselmiye müstaittir. mücadele kurtuldu? Kütübhanede son..., zarfında ki_ 
vermışler ve bu sandıktan hasta den şirket tarafından yapılmış oldu - . • • · y'r ay 
d 

._. _ _,__ ardım edil k, 1 ğund ... ,..,, k- L-tarlann - Ziraat bakanhgına gelen maluma· Amavudlı:öyünde Hıdivin yalısı· tab okuyan gene tıbbiyelilerimizin 
o .. ....--a y ece paraya an, -~n u aoa geçme- H •~--- Bo ..__ t iktar 2534 ·• ı ·yacı olan doktorlara faizsiz pa _ sine müsaid olmıyacak kadar dardı , ..... __ Zawr ta giıre geçen ayın son on beş günü 1- nı ~a~tan suçlu olan Altındiş Ö- m ı tür. 

ra verilecektir· ve devlet dcmiryollan katarlarının "-tll.. •91 çonde muhtelıf vilayetlerde 3035 ya- m~ . ~ ya~ı~an _ ~'.11'uşmasında ltütü>ıhenoecle halen 4730 kitab 
Bu 111dı19 dabtJ olacak doktorfar- geçi§inde mriuklar doğurmakta idi. E11riftöıri H4'k c · drıa: ban domuzu öldürülmüştür. Ay • ~= ifledıği curumler sabit mevcud olup son üç ay zarfında 15 

dan 5 lira duhllliye, 5 lfra da senelik Devlet demiryolları, lokomotif ve E'l'imbı ~ takmıa ba haftaki o- nı miıddet .,.ınde Muğlada 268 h"k- . . dd Türk ceza kanununun 
450 

doktorumuz tarafmdan muhtelif li -
·y ıncı ma esin· 2 · ka dına ·· 

a dat alınacııkı.. vagonı.nnın -meJeriııe ehıeriş!i. yunu Hal• ııojlla - Buztıwt kanşık ta- tarlık saha ve 93.832 kılogranı tütün ki m ncı Y gore sanlarla yazılm.ş mühim ve kıyıneUi 
Bu ..,,._ a...._...... ,....., ___. .. ....,, 

1 
ama mahkum olunmuş, fakat af ı bedi _..,........,. 

•P+apı ...,.,,_.ası ._. -- olma~ 1ıu tılimller .iberiııde esaslı kıınile yaı • la. Oyma Karırgüınriık hastalık!Mına karp i.18~1anmıştır. . . eser er ye .__.,--. 
~ ·t tarllfmclan azaya siı.Aler dağı - tetkikler yaptırmış ve tamir suretile sahasında sut (11,311) dadır Hakem Malatya, Kırlı:lareli. Kastamonu ve kanunu nazarı ıübara alınarak ceza- Bu kitab hediye edenler meyanm.. 
taak · ··-"--'- ..... ~ · · sı 11 sene altı ay hA..- in"•·n-•....:-ve sıgorta ~u.ucuuc v ....... -. ıti•HDı 'eri ,müerinin yapılma _ Veli Yıldızda". Sinop vili_ ... ..._....._ 79 tane b ....-- ---· da Etıbba odaı reisi Orhaa Talıaiıı, 
sab mütelıassıslarının ftldrlerf ahu. ....,~~ zarar -- · tl' İhsan 
_.... S1ndan daha çok masraflı olacağı an- Aksaray h+1Hi de İ.aiklıil takımi· 1ıııyvaıı öidiınilmüştür. Kastamonu _ ükl Ç t-• I t h il-'- Sebil nver, Sami Garan, 
~ .... ır. , __ ......_.. __ ...,.,.,,., .. A . . t•• il 1 Bak k"" __._ _ _._ k 1 k 8 -caı 1 8 • -r .... __ ._ __ Osman, ıın azi •---ı r-"-

Cemi tin 
5 

bini bulmyttur. "'9"""'5"'•-•ww.I'- zızıye um.•. ıun e ır oy --- arşı aşaca - da Karpekaspaya karşı 7137 ağaç te- H I ilki .. uıuuu; nıy ......., ....,.. -
ye azası ,_ lınpndıı ıı• metre uzunlugun· tır. ·. . .. • . eyr •• 18 old8 cü Ömer LQtfi Eti Obendafer &llıl 

da bir tünel açılmım kararlaşarak bı· mızlenmış, ekm kanbur böcegıne kM Çatalcanın Biyalıköy tahsildan ' da • ' 

U•elwll• f .... fe il•,.. pata başlamıştır. Tatebe ere l•jdelı iki f1 da 6545 dekar arazi iltıçlannııştır. 1322 ~ H~ topladı~ para -·l·zevat---vanhr--.--·-----
lerlndea - lati.,Ol'llZ Bıı IDllltabda arazınin çek arızalı mUhhn :Hl k Samsun, Tokad, Malatya, Aateb, Sey !arı zımmetine (leÇllmektm suçlu o - Fatih lllllh wıarıııııdaıı: 

Her hafta Perşıembe günleri saat ve sert olması dolayısiyle yol geçeği- it ••er n••r• ece ban ve Aydın viliyetlerinde 113 bek- !arak dün muhakeme edilmiş ve 111ça Bir deyindeiı dolayı mahcuz ve pa 
01,;ro) da Eminönü Halkevi lle"bz nia değiştirilmesi kararlaştırılmış - ~ ~!eri destluk ve yardmı tar arazide taria faresi kesafeti nal· sabit görülerek beş sene hapsine ka- ıaya ~ karar verilen ma-
salıınunda verilmekte olan halk kon- tır. inşaat, yeni yol üzeıiDde yapıl - ~tı _tarafmdan soıı. topt~tıda tıbmt 22118 hektar arazi de tarla fa- rar verilmiştir. Fakat mı müddet m- 3 .,na ft bir permanganez saç 
fer ' - de;m edlhııektedlr. Bu maktadır. Bu kısım üzerinde bir de verdiAI bir lrarıır mucibince talebele- ~ . . zarfında üç Rlldliııi tevldftıanede malıinesf 7 - 3 - 38 nazartesi günü 
akşam Ünivenüe Feı.ıe Doçenti tınnaycın binası yapılacaktır. re her dolttoiwa faydalı tıbbi de - rem_ . ~ temizlenm•ştır. doldurduğu nazan itibara alınarak Vezııerl!er ~· laırpnda 24 
Dr. Ziyaettin Fahri tarafından (Li - 1,?M,000 lira ile meydana gelcbi - ontoloji kit.in ile tıb kitablarının Mugla vılayetınde 155 hektarlık a- mahkumiyeti iki sene ıı 1118 indi _ N ıu bel-'- dükkArımda aleni il
lelerde Felsefe Derslerinden ne isti- leceği tahmin edilen bu iş, 939 se • bibliyografilıi gtlıf Tiirlı: tdı tarihine nızi sürülmek suretiyle çekırgeyc rilmiş ve ayrıca zimmetine geçirdiği ~ ile atılacağından taJlp oı: _ 
)'oruz;) mevzulu bir konferans veri-ıııui sonuna kadar tamamlanmış ola- geçeelt ~ ~ 1!91!rin neşrine ka- k~ temizlenmiş bir bale getiril - 73 liranın da iadesine karar verilmlş- Jann yevm mezkı1r ve saatte memu-
lecektir. [caktır. rar verilmıştır. ~ır. tir. nma müncaaUan ilin olunur. 

Kadehlerini, susuz ve bir '' r pe
fine yuvarbyan arkada§ları, az iç
tiğinden fikAyet ediyorlardı: 

- Böyle rab mı iÇilir' Allahını 
leVetRn Suad! ŞISyle bir nefeste 
\ıoşaıbver canım!. 

Ressam, arkalarındaki masada 
tekbaşma içen saçı sablı lıiıbiı ine 
lı:lll"lpnlf bir adaım işaret etti: 

- Bu adam, her zaman burada.. 
dır. :Meyfıaııeııhı kapanacağı saat.e 

lı:adar nefes almadau u,;er. Tanq 
beş altı yıldır onun bir gece kaçır
ilıaıııalt prti1e her akşanı bir k!Io

lutu devirdiğini. IÖylüyor. Bunda 
belki pşı!acak blıwey yok amma, 
dalına yalnız içıneııl tuhaf, Gözleri 

lı:adeblııtn içinde tekb11Ş1na, hazan 
ohJaya. pııflaya, hazan dalgın dal&m 
içiyor. \fam.afi dehşetli filozof a
dans.. F..ieı" lmnupurahilirlene o 
kactiıc wmt,pzpm ve tath k........-

?or 1'i. tıılııı!m bir p;pe de benziyor. 

R ı , lıu miiıderi liiylerten o -
lla dltra d' nıüpfi. 

8-i.1118di. • .,,. ..... Kendi -
lllııe 1 5 +ı 1 15 r 1 lılıpıl 

DE:LD GONLCM 
YAZAN 

1 .... __ N_u_s_R_EE ~ E ! 
1
ARF

0 
~ A ~52o_ş_K_u_N __ __,j 

lta1dudL .Pessemla selimlıpıı.r: 
- Nuılsınız beyefendi! 
- Allah ömürler versin e1epc1ı... 

zablliniz afiyeUesiniz inpll•h'. -
Ressam elUe masayı lpret etti: 
- Afiyetimiz bu,. Şöyle -1qam

Jan bir utramadan olmuyor. 
-· Olma7. ya! İnsan g6niln ,or -

gunluğunu, hayatın sırtına yükle· 
dfii ağırbkıan hissetmemek için, 
Andi kendisinden uzaklaşmak 

ımebariyetindedir- Bir adamın 

kendi kendhıbıi kaybetmesi için ya 
ıııırhot ,.alnıd da aşık ol~ Ji -
aımdır. 

REN o, oııe dersin!• fPbilerde 
Sııeılm yilzilae lılıttı. 

Sam Olill derin bir t 7L • 

ai)wda. Giilerek ...ta: 
- Peki be; • di, iw hem 

_.... lımı lplt ~ De olar! .• 

M..tıa*abıı llftzma bir mene attdr
tan -.ra duılaldumı pıpudata -
rak cevab verdi: 

- briswn INr anıya gelmesi bi

rini ,.. -- iıcindir· iti müsavi 
kuvvat tlilıi bbbbleini ifıuıya ça -
lışırlar. Bala ..ıaıa, 8'k riılmıın 
p4111Ze1ıiridir. .Atktan 2lebirienenJer 
rakı ile kurtulur. Rakıdan kurtul
malı: istiyen ise muhakkak aşık ol
maJwlır. 

Suad hafif bil- gülü= .. e ile 

bu lliizlerle haJrikat arras-dıaa '* 
ltöprii kurdlırnn1p 

Yna kOIJlfmU doğru ııöylüyor-
du. 

Bunun en aıııh nilmunesi lı:endi
Bl delil mi?-

Afkını unutmak lc;in tçıneğe baş
byordu. 

Eğer içkiden kurtulmak isterse, 
tektar aşkını lıuaktıiı yerde bul
maP, gene aaun haya]ile avmaına
ğa mecbur olnuyacalı: mıydı?-

R m lr:ııdehini bu meyhane 
filozofile tokuştururken, bu dost -

luk tezahüründen illtifade etmek is
tedi: 

- ~ haltkında, lıadınlar hak -
kındz 1* Myll fDıir salritıi oldu.. 
ğunm Plllllp)ıyw-, hatta Iİ2le itik-

tan canı yanmış bir insan da dene
bilir. 

- Denebilir değil, denir de iki 

gilzüın efendim, denir de.- Ben hem 
sarhoşum, hem Aşıkım. Evvell l -
şıktım, ii.şıklıktan kurtulmak için 
ayyaş oldum. Baktım, ayyaşlık ıi -

ııklıktan daha belii.lı, ipk olub da 
bu beladan kurtulayım dedim, IA -
kin gelen gideni arattı; sevgilim ra· 
kıdan daha zıkım çıklt. Teknır eıiki 

yiırime döndüm, döndüm UDIR:l IÖ'
rüyorsun ya, nuruaynim ben de 
neye döndüm! 

Yüzündeki tebessümler birden
bire kontak yapmış gibi siin• ver
mtıtf. Kalbtndeld hergün bir kile>-

'· 

luk ispirto ile 5llDl'flıalmm yaralar 
deşilmifti. U- bir iç çeldşirıdm 
ııonra önftndelP! doln bardağı bir 
nefesie bopbb• 

- İ§te böyle, dedi. İçmek daha 
ehveni ter! Yalnız bir mesele var : 
Adam &nrilnün sonuna kadar Aşık 
olelıiJir de, ömrünün yansı kadar 
da içemez. İşte burası felikettfr. 
Suıl hem onu diııliyw, J;ıeııı ken-

disini süşünüywdu. ' 
Kendi bQatile ba ııii.Jlenilen söz

ler arasında nelıaılnı: da Iıı:mslilt 
vardı! Unutmak içia yeni 1* tecrü

beye giriyardıı. Her akpm içeeK, 
kendinden g_eçecekti· 

Fakat bir gün vücud alkolle bir 
anlapna yapıp, dost oldukları za -
- ne yapacaktı? Kendi de fil 
bitişilc masada oturan saçı gakahna 

karışım~ adam gibi, sef"ıl, ve şahsi
yetini kaybetmiş olmıyacalı: mıy. 
dı? ' 
lrııdesl 1* b1lmgryı :J'lll'Mk, al

kolden ı....ıcJed!ği Pfayı kendi ten
dlaine yantmak istiyordu. l'akzt 
ınefh1ç bir inde ne yapabilirdi! 

{Devamı var) \ 
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INGILTERE HIKA YE 
Son değişikliklerde~ "GiTME!. KAL!.,, 
sonra akla gelen ilk sual: D i Y~a: ~~ f.!; 
I ngiltere kabinesi Önce Al manga ile mi ? o bahçe kapısını kapavıp sokağa - Alındı ya! .. Demisti. J\ir hafta . 

Bir senede 
Deniz ve hava 
Kuvvetlerine kaç 
Milyar harcandı!. 

k ? çıktığı zaman, arkasını dönüp bir da- ya kadar gidiyoruz. 
goksa ltalga ile mi anlaşma yolunu tu taca e ha çiçekli kestane ağaçl::ırınm dalla · "Bir haftaya kada:• b~ S:!StJ'.' Lir 

w 1 • •• h rı altında saklanan o yaban: kö.ke baykuş haykırışını bır kopek uluyu -

Son neşredilen bir istatistiğe göre 
geçen 937 seneı-inde dünyadaki dev
~etJerin sılahlanma ması·afı olarak 
sarfPttni oldukları paranın mikdan 
360 nıılyar frank - evet, 360 milyar!· 
tutmaktadır Bu rakkam tabii olarak 
de ll"tlerin neşı. edilen silah masraf-

ı 

l :ı rma gcirc ~ apılmış bir hesabın ne. I 
tkesiclir Yine bu hesaba göre 1930' 
) ılından 937 yılına kadar sililh, cep
h::ıne gcmı, tnyyare için sarfedilmiş 
paı anm mikdarı suna çıkıyormuş : 

paratorlugunu doğrudan doğruya tır. Geçen gunku Lordlar Kamara- b k k . t . V k .. d _ •.:~mu hatırlatan ug· ursuzluk ve = a· 
t hd. · t t ·· k 1 d M" ıl tl C . a ma ıs emıyor. e ar:ıı sı •. a ım ~ . r-
e ıt etmıyorlar. talyanların baş - 1 sının muna aşa arın a ı. e er cmı 1 1 h . k ki d - met \•ehırı• veren bir ahenk vardı 

· ~ · d b h · · k M"ll tl C ara şe ırın aynaşan ışı arma og A • 

ka yerlerde meşgul olmaları bizım 'ıyetın en a sedılır en ı e er e- d - 1 "d k h , , k .. 1 1. Bir hafta sonra. 
· · · · \ 'k • · ı· · k ' 1 ru egı , sag a ı ten. a "c a . ıı ı ı .... 

lşımize gefü. Varsın Habeşıstanda rnıyetının, 1 merı anın ış ıra ı o - k kl · Bu haberi duvduğu andan itiba • 
meşgul olsunlar. İtalyanların Şarki ~l mamclsı hasebile, zaten zayıf kaldı- soVa ba·rıa :raplyor. k d t 1 1 ren Hasan biitü~ gece ne knnustuk. 

· - · • h 1 1 .. ·· ı · · d B e ı mıyor, ne a ar s. Joy e 
~frilta imparatorlugunu tasdık ~e- gını a_tır at~n ar goru.uyor u. u - karanlık sokaklarda dol<ışıyOl·. Ken - tarını bilmiyordu, Sankı Fikrinin ka-
l~. Al~anya ?r.ta Avrupada gı~ - nun mana~ı ıse açıktır. . di ile fa rkında dcğıl. İ\ind' b11 ak- l ın sesi mütemadiyen kulağının di -
tıkçe nufuz ~hıbı ol~uş. n~rede ıse 1 

- Am_er~ka ~elmeden, gelmış ola~- şam bir ) ık ıh v r. Kaybett iğ ı , k.ıy- bınde: cBir hafta sonra!• diye tek • 
Avusturyayı ilhak edıverecek: ların ınuhım bır kısmı da çıktı, gıt- b k ld - k" 1 h ..ı • rarla" ' P duruyordu 

w • • • • etme tc o ugu zcv ·m .. rı reuıcı • · 
- Doğrudan dogruya İngıltere İm- tı. Ohalde Mılletler Cemıyetı zayıf . 1 tt Gideccıderdi! Bun& mnni olmamn 

k ld 
. f 

1
. 

1 
. . .. acısı onu cı s m c ı 

paratorluğuna karşı tehdit teşkil et- a ı. Bız ngı ız er ı ıcın onun uze- . • ımkanı voktu "'hediyen birhirlc•rin -
• • • • · . •. ? Butun gece kırmızı aba]Orlu luınba- J • .,, 

miyen bu halden hız nıçın endışe e - rınc o kadar duşuyoruz · ··· _ d 1. · den ayrılıyorlardı. ŞüphesiT. bir da -· 11wnı ı ,,.. · · k bö" 1 nın ışıgı nltın a unun , k, 1 ı K.tı ı-dehm. Varsın, Almanlar Avusturya- .vıı et er ' emıyetıne arşı Y c ) 1, k k 1 k ha buluşmayacaklardı. 
b. ·· · k · Al ya oturdulaı < vır m ro c: ı ·o tu -

yı da alsınlar. Orta Avrupada meş - ır vazıyet alır gorulme ıse - . H· lbuki onlar burada ibm onla -. . 1 · ta 1dı. Kocam ı cyaz kel ·l.ı ıı - • ' gul olacak Almanya 1ngıhzlerden mtmya ıle Italya ve Japonya ıle an-
1
. , . d rın mt hıtinde gedrdig· i gece er, on • 

.. . . . . · . . dan cık, l mını mııu ( z.eı ı ustı. e > 
mustemleke ıstemeyı sonraya bırak- ,hışmak ıçm Ingılteredc ılcrı gelenle- . . • . tarın evinde geçirdiği S'l:ltlcr haya • 
mıya mecbur olur. irin er geç el uzatmak istcdıklerın i kılıtlemı tı k b tının en tatlı saatleri idi. 

.. . Kısa saclı çocu a • 111 a k. \ a at -
Japonya • fngiıtere gostenyor. t ~ k •1 k Bazı zamanları olmu'"tu. Onların 

j . mı ı. Kcıc ma n ravın ı ~ ııış ·e - · · 
Son zamanlar Japonya ile fngilte- Almanya - ngılterc 

1 
k 1b . k 1 ! hayatına bir scvirci kalmnk nzabına 

· d. ·· d Al ·ı mer ı ı ,ı l!• ı ·esı oı1a ne ı a ı· ya- . • 
renin arasındaki münrıc;ebat çok Sım ı on sıra a manya ı e an - , tahammül ~dememişti. Bu u ktan 
gerginleşti. Bövle olduğu halde İn - Jaşrpak vardır. Bir k aç ay evvel Lord re> ıyo:du. h 

1 
d lt ıpkı ibadet edcı gibi olan Sf'\ "g onu 

• . . , . . d Geı ş acılan ı. ı y • guz eı ır ın ınn cı . 
gilteredeki bu cereyan Japonva ıle Halıfax ın Berlın seyahatı esnasın a . <l d tatmin etmemiş! Ondan kat m k ıs-• .. . . hır baJ.: ·c; ım uvar :l ı Lll' • c smc • · 
de anlaşmak istemekte ve şöyle du- çok yazılmış olan bahse avdet edıh- d _ . . 1 • J 

1 
. temi~ti 

, 440 000 000 000 . T " . cgmı tı.Im:e r.aş <lrmm l r n sı - · . 
.. , ' ' • §ilnmektedir: yor: Almanyayı tatmın etmek... akı h k k'" ll . . 1 d , b 1 Fakat' Ne zaman kacmak ıstese, 
Fakat dunyada birbirlerile silah- w Al k B 1. R .h ya a u ermın a tın a t.aY o u - ı ·· .. .. 

ı - Japonlar Çim alacakl:ırmış. Dog- manya artı er ın - oma mı • , hemen çabuk bu fikirden dı.muver -
)anma yarı ında bulunan memleket-, Eden rudan doğruya İngiliz İmparatorlu verinden bir şey beklrmiye muhtaç yo~d~. d d ki d ı . . ' misti. 
lcr bunlardır : A

1
merika, İngiltere, İşin buraya varacağı zaten görü • ğu için bir tecavüz teşkil etmedikçe kalmasın. Ondan sonra Berlin - Roma .

1 
adın b"u ~ arının ~aıııçn ~ ç ı.~ -1 Onu büsbütün kaybetmc•k ense o-

Almanya, Fransa, talya, Japonya, ve lüyorcJu... varsın Japonlar Asyada gcnicı yerler mihverine lüzum görülmiyeceği için g1 .~ erb ek __ ır. ~skrckt dvardı. b ocl kyuz- lnun samımivf'tine <:o~uhuilcn bir 
usya. u mı yar arı aşan a - İngiliz Hariciye Nazırı B. F.den'in İtalya yalnız kalacak ve İngiltere on- .. •

1 
b . . 

1 
l1ı b" • dost olm:lyı kabul etmi .. ti 'R B ·ı l sil"hlan -s u u uçuru a ın a u a ·sam 1 · 

Pl3 masrafını~ yüzde Yet.mJf altı istifa ettiğini telgraflarda öğrendi - dan sonra Roma ile konuşacaktır. E- oy~ k~zgın oy e zava ır mana Bıı kadını sevmeğe h~kkı oJrnadı -
mıkdru-ı bu isimlerı sayılan 7 devle- ğimiz zaman belki böyle demiştiniz. den gittikten sonra öyle görülüyor ki var ı ı... 1 ğını biliyordu. O Filfrinin karı'>! l· 
te isabet etmektedir. Artık diğer ge- Çünkü son aylarda bu genç diplo - İngilterede Çemberlayn kabinesi Mil ~** . . 'eli. Onun Fikrinin km;ısı olması de -
riye kalan mlkdarı da ...-iı.er ırı· ·ıı· u- t .1. H . . N t• d 1 tl C . t· d lm 1 O da bu gece muteess1rdı. Ve tecs- 1 k k d" . . . . . . 1 . h·ı 

.ue; matın ngı ız arıcıye ezare ın en e er emıye ın en ayrı ış o an .. .. .. . . . . me , en ıs! ıçın ırı ~ı mesı ma ~ o-
fnklı devletleı· tarafından sarfedil - çekileceğine dair o kadar ısrarla söy. devletlerle müzakere kapılarını a - suru.nu cebır nefsıne ragıneıı gızlı · ı ıan hir hayal olması demekti. 

yemıyordu. Hatta onu yazı masası - r 
lendi ki birbirini takib eden tekiip- çacaktır. d . kt 

1 
F"· Hayatının en uzak hatıralarına ka-

bir gün 1 __ ,,. B b h . 1. ğini. •• 1 nın başın a ış me up an yawn &A· b d tl k 1 1 ..:ı lere rağmen er geç ge ıı:\,,-.:. u a sa yıne ge mece soy e- .d dai l~'- d k 1 rışan u os u nası o mustu ·ıa, 
1. enl . 1. k rı en ve ma -ay ve uza o an k dd b. t 1 .b. b" "h' . Eden çekilecek diye söy ıy ere v• mıye üzum yo tur. k d b'l . 1. . d mu a es ır ısım gı ı. ır sı ır gı-• . ocasın an ı e gaz ıyemıyor u. . . 

kayi nihayet hak kazandırmış oldu Eden'in ast.fası. . .. • • _ bı. hır muska gibi onıJ bu aşktan ko-
Geçenlerde c$on Telgraf• bir iki gün Eden'in istifası artık pek tabii bir Hatta 0 butun, a~kasızlıgına rag - j ruyamarnıştı. Nasıl oln:uştu da; ar-
sıra ile bu sütunlarda yazmıştı: İn - neüce olarak görülmektedir. Çün - men bunu farkctmış: ı kadaşlığına sadakatinin büti.ın c.•m -
giltetede muhafazakarlar arasında kü Çembe:rlayn hükumeti şimdiye - Senin bu akşam bir kederin var l (Devamı 7 inci sahifomizde) 
giı. gide kuvetlenen ve kendini gös- .tadar tatbik edilmiş olan usulJer • yavrum demişti. Ve oııun d1ıdakJarı e e 
teren bir ceryan vardır. Bu cereyanı den daha başka bazı usuller daha hafifce titrerken: • 
temsil edenler İtalya ile Almanya ve A"am Kemerasınc.. ;>ld- tatbik ederek maksad va1 Mak iste - - Yorgunluk! p• YAR N 
Japonya arasında anlaşmakta İngi • detti tenkltJeroe bulunan mektedir. İcab ederse tekrar Alman- Cevabını vermişti. G•• 

, 
lizlerin artık tereddüt etmemesi fik- Ctıurchlll ya'ya gidilecek, lüzum görülürse Ro- Daha sonra ona boğuk gelen bir Ormeyen 
rindedir. Bu anlaşmalar İngiliz İm • . . ma'ya selahiyettar birisi daha yolla- sesle: .. 

. tir SilahJ ~ paratorluğu için bir çok tehlikelerin elde e~nler, fazla gelen Japon n~- nacaktır. Halbuki Hariciye Nazırı i- - Biliyor musunuz HaSC&ll demiş • GozJer ! 
m~ · ~e:ıa masr ı olarak en önünü almak kabiliyetinde olduğuna fusu Çine yayµ&ın. Ja~ :mallan Çin 'kP-n F..den'in Roma'ya gitmesi biraz ti. Bizim biletle ralındı bile. 
ço para en yer de. Avrupa kanaat getird~ertni anlatmaktan pazaFlarında satılsm. Hüıtsa Alman- Bu sözü duyan Fikri de yazısı - Yazan 1 

kıtasıchr. Yine bu hesaba gijre Av - gen kbnıyorler. ttaıya H_..iMirh ıra. hal,ll ~, •• ._ iter Mrı dan t.pnı uı~ .., bü)'Qk ~ 
rupa kıtasında her dakikada silah - 1 . birer veya ikişer_ büyük _mt!leJi memnuniyetle: !111iiiı•Iİllıiiıili 
lanma masrafı olarak giden pararun 

3 mıMş. d k d" 1 1· a ltcı·e f.-.... meşgul oldukça Ingiliz Imparatorlu-
.kd 00 b' - a em ı, ıyor ar, itil .. .-- • . .• 

mı an 3 ın franktır. "'"""'""'""''"u'"'""'""'."'"'"'"".,"""""'"'"'"'"''"' ğunun geniŞ' yerlerıne goz dtkmiye 

Japon 
Butcesi 

Hükumet yeniden 
Dahili istikraza 

çenin gösterdiği masrafların ~ ~ vakit bulamazlar, kendi işlerile uj-
yar 400 milyon mikdarı dahili istik- 1raşmıya mecbur kalırlar. Bu cereya
raz ile k:ıpataacktır. Şimdiye kadar nı temsil edenler de Milletler Cemi.. 
teşebbus edılmiş olan dahili istikraz.. yetinden bahsederler ve onwı Jwv. 
hırla beraber bu y.?nı istikrazın ye - vetlenmesine çok tarafdardırlar. Fa
kiinu 6,800,000 000 yen tutacaktır. İh- kat Japonya daha evvel çekilmiş, ar
tiyaç hasıl oldukça yeniden krediler kasından Almanya gitmiş ve nihayet 
açılacaktır. . İtalya da ayrılmış olduktan sonra 

Japonlar Çıııdeki harbin 4 ~e SÜ- Milletler Cemiyetinin tesir ve nüfu
receğüıe gôre bir hesab yaparak bu- zu daraldıkça daralmış olduğunu da 
na dayanabıleceklerini her vesile ile ı düşünmekten geri kalmıyan bu D-

TeşebbüS ediyor Wkrar etmışlei'dir. Onlar harbin da- sıJh tragUizler fimdi bütün kuvvet • 
ha evvel bitirileceği ümidile Çin · ilerini toplıyarak Berlin'le anlapnayı 

~'===========================• 

Bu Akşam iPEK Sinemasında 
IRENE DUNNE DOROTY LAMOUR 

RANDOLF SKO T 

KARA ALTIN 
Reji : Rc1tuben l\!amoulian 

Tokyo 23 - Maliye Nazırı Japoıı- de nt'i galebeyi temin eyliyecekle- öne sürmektedirler. Son gelP.n İngi -
ya'nın fevkalade bütçesini tesbit et- ri kanaatile i~ girişmişler, hatta 937, liz gazeteleri, İngiliz parlamento - Herlç ly e NtızırfJQını deruhde 
mifijr. ~ Kpesi ~nde yalnız Çin senesi bıtmeden harbi bitireeekleri- sunda haici siyasete dair cereyan~ edeceaı zen n edlle h Beş. 
işleri için fevkalide olarak tahsis e- ni tahmin etmişlerdi Fakat görülü- den mün~kaşaları yazıyor. Billlaaa vek il N ev it Ch amt>erlayn 
dlWn par"°1'l m~ ~,000,000 yor ki Büyük Harb masrafları kar- Lordlar Kamarasında söylenen söz- .. .. . . 

JO binlerce figüran • muhtelif sahnel':r 

Aşk • Heyecan - Sergü7.e§t ve Macera phcs~ıi 

FOKS JURNAL'de: Amerikada son yapılan 
CiM LONDOS - JOHH SULUV A 

GOREŞ MAÇI yendir. Bu paradan 3 milyarı orJuya, şısında dahili istikr~ mecburiyeti ler, ileri sürülen fikirler çok şayanı müşkül idi. Habeşıstan meselesi çık. 
1 milyarı ~eye serfedilece~~- lıı.sıl olmuş ve harbın de ne vakit bi- 'j dikkattir. Milletler Cemtyeti kuru}. tı çıkalı İtalyan matbuatının "1>nun 

Japon hükCiıneti bu fevkalAde büt-lteceği kestirilememektedir. du kurulalı Amerika iştirak etmemiş- (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Yemeklere diyecek yok Hem, miikemrnel, hem 
çok. Çorba gidiyor, et ~liyor; börek- götürülüyor, 
baklava getiriliyor ... Çeşit çeşit yemek, tatlı ve mey
\'a. 

Yemekte de, dftğünde de nazarı dikkat. celbet -
tim. Galiba, Neclamn söylediklcrı doğru. KadPılar ba
na bakıp bakıp arnlarında söyleniyorlar. DRha hep -
sini, yer.i yeni görüyorum. Ne konuşuyorlar bilmem? 
Ben yalnız bir muhavereyi duydum Orta yaşlı bir 
kadın yanındakine söylüyorciu: 

- Gız anam, şu guzel de kimin neyi ki? .. 

Ö Öğre\lnen ... &11 de biıkerez görüyorum .. 

- Sen neden? .. Bizim avratları bastırdı hele." 
Bir yolcuk gozetscne .. 

- He, eshaht&n gu?.el .. Baksana, şu yandaki ya. 
hancılara hiç ben v.!miyir! 

- Vnllalıi Zeyneb .. Ben, bizim köbele aha bunun 
gibi bir gız alacağım. 

- Etme anam.. Bunlar, ne davar laakar, r:ıe de 
bahçeyi bclleme~e çıkarlar .. Oğlunun kara yazısı mı 
vc;r? .. 

-· ....... . 
l<:onujlJlal .. rmın sonunu i§ıtemedim. Uzaklaştı

for. Demek, fena tesir yapmıyorum. Fakat, beğen
d:klcri k!ldar da güzel nuyirn.? .. 

Düğiindo geceyi b ~klemedim. Nesıni bekliyece

giın? .. Yatsı n:ıımızındnn sonra gilveyiyi getirir; kapı 

ör.ünde dua ede~·, ark· sına bir yumruk indirınce içe
riye sokarlarmış. Gelin,( kocaı,-ını kapıdan alır, yatak 
odasına çıkıırmış. Yüzundcki şal da o 1.aman açılu- ve 
bu zavalJıcık bunaltıdan •·akayı sıyır. biJirmjş !. 

No:52 

S kinunusni 

Uzun boylu, zayıfça bir gene. Yağız benizli, ince, 
kara bıyıkları yukarıya kıvrılmış. Donuk, siyah göz
lü. Kalın kalın kaşları var. Güzel denilebilir. Fakat, 
ben hoşlanmadım. Herhalde ne fakir, ne ortahallf. 

Zengin bir aileden. Giyinişi ortahallilere benzemiyor. 
Sırtında eşraf işi, siyah bir csako• var. Cebleri &öi• 
sünde, yandan Mintanı çitarı. Yollu, ipekli bir ku· 
maşa bunlar: 

- Çitan ... 

Diyorlar. Belindeki şal kuşak, hem iyi, hem yeni. 
Kaloş potinleri ala. Sivri mor fesinin üzerindeki kıv
rım kıvrım sarılı yazma da pahalıcalarından .• 

Fakir olsa bunların hiç birini yapamaz. Eşraftan 
olanlar böyle giyinirler .. 

Tuhafıma gidiyor. Bu çocuk belki bir haftadır, 
sağımda, solumda: yanımda, ilerimde .. Sabahları ÇI• 

kıyorum . cTokatlı• köprüsünün yanlarında peyd& 

oluyor. Mektebe kadar hiç birfey söylemeden, dalgın 
dalg.n vürüyor, arada bir de bütün dikkatile bana 

bakıyor •. • kşaınları da öyle.. Mektebden mahalleye 
kadar beni takib ediyor. 

Bu da kim? .. Neyin nesi, ne oluyor, ne istlyor'1 .. 
Aşık mı, belalı mı, sevdalı mıı meczub mu? .. Eğer, bir 
iki gün daha böyle yaparsa dönüp, adamakıllı haşlı
yacağım. Kız nasıl takib edilir görsün! Amma da, tu• 

haf ıey?. Erkek oldular, diye, her rasladıklan kadına 
balta olmak salahiyetini bunlara kimse vermedi 
ya? .• 

İstanbulda da bu, lskllibde de bu, her yerde de 
bu? .. Bilmem ki, bizi ne zannediyorlar?. Arkamdan 
yürüyecek yürüyecek de ben ona: 

- Buyurunuz sevgilim.·· 
Mi diyeceğim? .• Bu, ne budalalık! 

U kanunusani 

Dün Necla geldi. Cuma. Mekteb yok. Evdeyim. 

~şama kadar beraber oturduk· Benim de canıma 

minnet! .• Yalnız kalacağıma beraber oturduk, lif at
tık .. Fakat, hanımefendinin bu kadar uzun boylu W 

edişinin hikmeti Varmıf! Akşama doğru bana ne de. 
sin? .. 

- Vicdan evlenmek istemez misin? .. 
Hiç düşünmeden cevab verdim: 
- Hayır ... 
- · Niçin? .. 
- Evlenmek istemiyorum da onun için .• 
- Seni hergün bir gene takib ediyor değil mi?. 
Bu sual garibime gitti, rengim değişti, cevabla .. 

rımda biraz ihtiyatkar olmayı dü§ündüm ... 
- Pek farkında değilim? .. 

O, sanki gözlerile görmüş gibi ısrar ediyordu? 
- Muhakkak .. Muhakkak.. Hergün sabah ak .. 

ıam takib ediliyorsun .. Niçin benden saklıyorsun? •• 
- Saklamıyorum. Fakat, böyle birşey yok. Olsa 

da ne olacak? •• 

- İ§te, o gene seninle evlenmek istiyor. 
- Gencin kim olduğunun farkında değilim am• 

Jna, ne münuebet? .• 

- Hanımefendim·. '1v.tünasebet ar.aınak da var 
mı, sana tutulmuş. Razı olursan evlenecek .•. 

- Bu da münasebetsiz! .• Beni nerede görınü§ o
labilir Jd, tutulmuş olsun? .• 

Konuşmamız devam et•.ikçe, Necla açıldı; izahat 
verdi· Bu gene İskilibhı en zengin bir ailesindenmlf. 
Ticaret yapıyormuş. Beni ilk zamanlar mek~bden 
çıkarken peçesiz görebilmiş. Çok hoşuna gitmişim. 
Kendi kendine araştırmış, sormuş; yalnız olduğumu 
§Undan bundan öğrenmiş. Tetkikatile de namuslu 
olduğumu, açık saçık, hoppa olmadığımı anlamış!. 

Mavi gözlü, sarı saçlı, pembe yüzlJ, birai dolgunca 
kadınlara bayılırmış. Bana aşık olmuş. Eğer, kendi
sile evlenmeğe razı olursam, her şeysini benim için 
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İV A TOO 
BIR. ADAM 
YA RATMAK 

Romanya ile 
Dostları 
Romany•ıdaki değişiklikler bir-

birini takib etti. Daha çok 
zaman geçmedi hep ha • 
tırlaı·dadır: Koga hiikUıneti iş ba
şına gelrlij;i zaman Roınıınya ile 
Fransa arasındaki münasebatın a
lacağı renk çok merak edilmiş, 
Koga kabinesinin başka tarafla • 
ra olan temayülleri kinı•eye giz
li kalmamıştı. Fakat geçenlerde 
Romanyada bir dğişiklik daha ol

.... ' 

CHARLES BOYER 

Yazan : 
Aylardanl::eri provası, bir kaç gün-ı

dür de ccdikodusu yapılan, !4ecib Fa-
zıl'm ·Bir Adan Yaratmak isimli• 
piyesi nihayet gcçı·n akj8II1 Şehir Ti- N US R ET SAFA 
Yatrosunda oynandı. 

Eser çok güzel yazılmış, şahıslar du. Isu sefer de Rttmanyanın 
çok muvaffakıyetli konuşturulmuş, Fransa ile münasebatından bara • 
vak'alar birbirini iyi eklenmiş. Fa • retli bir linsanla bahsedildiği gö • 
kat ~air bunlan yaparken bir şey u- rülüyor. Romanya menafiinin 

t P . · h eye ın· tibak ka Fransanınkile müşterek olması, 
nu muş ıyesın sa n . • )"k 1. d 

Daha sahneye konup, görülmeden, 

kitab halinde çıkıp, okunmada" •ha- 1-
COŞKUN 
- ---

Muhsin Ertu\'.}rul 

beraber sırtlamıslar. Münavebe ile 
ağırlığın altına giriyorlar. Taşıyıcı 
yorulunca sahibine devrediyor, sa
hibi burnundan soluyınca taşıyıcının 
sırtına bırakıyor. Fakat yükün yo • 
kuşun başına kadar çıkmasından 
mes'ul oln, bu işi üzerine alandır. Bu
nun için kan ter içinde, arkasından 
müşterisi ite ite matlub olan yere 
kadar çıkarıyor. 
Ertuğrul Muhsin, Necib Fazıl'm 

piyesini geçen akşam yokuşun başı
na çıkarabildi. Eğer eser cgüzeb in 
üstünde bir isim altı ise bunun dört
te üçünün Muhsin'e aid olması ııı. • 
zım!. 

* Yazdığı eserle, yaşadığı bayat ara• 

b·ı· ti · en teh ı e ı zaman ır. Romanva -
ı ıye nı. F ' k d' d .. . nın ransa yı en ı yanın a gor-
İnsan •Bır Adam Yaratmak• 1 0 • müş olması aradaki ittifakın bü-

N. Neylre Ertuc;::ıruı 

tün kuvvetini bu dostluktan al • 
ması tekrar edilmektedir. -Fakat 
bu yalnız şimdiki Romanya hü • 
kumetinin Fransa'ya kar~ı olan 
vaziyeti değildir. Romanya'nın 
İngiltere ve Rusya'ya karşı aldığı 
vaziyetin de böyle samimi oldu • 
ğu ilave edilmektedir. Geçen gün 
Romanya Hariciye Nazın vekili
nin söylediği sözlerdl"n anlaşılan 
budur: 

Almanya ve İtalya'ya gelince; 
Almanya ile Romanya arasında 
iktisadi menfaatler vardır. Bmı • 
ların husule getirdiği do\tluk de
vam edecektir. İtalya ile Roman. 
ya arasında da ırki ve fikri saha • 
!arda yakınlık vardır. Bu yakın • 
lığın husule getirmiş olduğu dost
luk da devam ettirilecektir. 

r ikH!fıde• !iği ve bir kaç lisana bir • 
!len tercüme ôildiğini <iuyduğumuz 

•Bır .'\d;;o.1 Yaratmak• &ılı gecesi 
Şehir Tiyatrosuna müşteri, muhar • 
rirıne takdir, oyruyanlara alkış, re
pertuarıınızın d:ığarcığına bir tek te
lif eser, ~an'et haya!.uruza da kuuı
~a karı;.rınca bir hareket yarattı. 

lruduğu zaman en geniş ölçüde heye- Romanya kabinesinde Hariciye 
can ve zevk duyabilir. Bana öyle ge- Nazırı vekili bulunan e!>ki başve
liyor ki sahnede eser meziyetlerin- kil M. Tataresko'nuıı matbuata 
den biraz fedakôrlık ediyor, hatta verdiği beyanatından anlaşılan 
bazılarını da kusura çeviriyor. Mu • şu oluyor ki Romanya aMl dost • Erkek yıldızlar arasın<ıa en ziyade kadınlar onun sın'rli, buhranlı ve ka
barrir Husrev'i Ertuğrul Muhsin oy- luklan bırakacak değildir. kadın gönülleri avlıyan san'atkarın rışık ruhlu bir erkek buldukları on

Robert Taylor olduğu söylenilir. Fa- da çobuk kandınla'llaz. elde edile • 

• Belki, tuhaf bulacaksınız amma, 
bt>n Necib Fıızıl'1 çok ağır yükünü 
yokuşun başına çıkarmak için güç • 
lü kuvvetli iıamala yüklemiş bir in
san::. \>{-11.zt!ttim. 

Yük çok ağır, sahibi ve taşıyıcı 

naınış olsaydı, 0 zaman gözlerimizi Yeni bir ha iter dünya kat bu biraz mübalağa daha doğrusu mez müşkülpcsend bir erkek 
kapayıp, yalnız kulaklarımızı esere k 
vermek icab edecekti. re aru Charles Boyer'e karşı bir haksızlık- tipini gördükleri fakat onu se-

İşte, piyeste Ertuğrul Muhsin'in Moskova ve Leningrad haltercileri tır. .. .. . . v~ce, çıl?ın ve at~şli . bfr sev • 

k ku tli 
, t'd" k" t knik · k arasında yapılan müsabakalar esna • Çunku Robcrt Tay lor hızım kadın- gı ıle sevmıye muktedll' hır msan ol· 

ço vve san a ı ır ı, e e - . hd · k dm .. d • 'kl · · · k b • 
sildiğ . t ml Sahn b' sında, Moskova sporcularından A • !arın değil ma ud bır a zumre- ugunu zanncttı ~rı ı~ın ço ege· 

ı ama ıyor. e, ır çeş • . . . . 
menin aktığı yalağa benziyor. Şairin Ieksan.cıı: ~oıko, 158,3 kilogramlık bir sinin yanı bıraz olgunca kadınların nırler. . 
çağıldıyarak, berrak ve tertemiz şiiri halterı ikı eıı: kal.dırmış ve b~ su • muhabbetini ve takdirini kaz~ır. Saf Esrarlı bakışlari.le .c_h.arıes Boy~r 
mütemadiyen aktığı için, yalak dolu- retle yarım agır sıkle~te 157 kılog - v~ genç bir erkek tıpinde - b.eyaz perdede gorüld".e'.' ~aman bu
yor taşıyor taşan sular yalağın di- ramla Fransız Austının r"1<orunu dır. Halbuki Charles Boyer tun genç kızların kalbını tıtreten bu 
bindeki top;aktan çamuı'.laşıyor, ren- 1,3 kilogramla kırarak. yeni bir dün- genç kızlan yüzündeki olgun yıl_dızı.n g~de binlerce mektub al-

Ccı hlde ı~~ kaybediyor. 'l'yeste daima ~öz ya rekoru tesıs etmıştır. erkek manasile teshir eder. Olgun ldıgı soylenılıyor . 
. be lik d • b' uh onunde tutulacak, konuşturma degil- K 

sındaki nzer ten ogan ır r eli t • 1 • d d 
;:t!:ı:. ihtilali ... İşte bir Adam Ya- r. . * a 1 1 n o a s 1 n a 

Muharrir Husrev •Ölüm korkusu• i••l!ll••llll•••••••••••••••••••••••••••• 
'.Felsefe, fikir, hareke.t, mizansen, adında bir piyes yazmıştır. Piyesin 

edebiyat kadar bol değil. Fakat şair kahramanı tabancasını kar ıştırırken llll u•• ce v he ra t bu 1 un d u ' 
her cümle üzerinde ısrarla durmuş, kaz• neticesinde annesini öldürür ~1'1 - • 
adeta hepsinin veznini kafiyesini he- kaza tesbit ettiğinden serbest bırakı~ •••• • ••••••••••••••••••• •••••••••• 
saplamış ... Alelade kelimeleri öyle lır. Fakat vicdan azabı içindedir. Ba-

kalıplara dökmüş ki, bambaşka am- bası da çok evvel kendisini bahçe - Tahk"ıkat ,· ıerledı"kçe genç 
balfıjlar içinde, her günkü kullandı- deki incir ağacına asarak intihar et- haydudun 

çıkıyor 1.. ğımız cümleler adeta tanıyamı - tiği için, vicdan azabına karışan bir k · ı d 
yoruz, kelimelerin teşkil et - fikri sabit kafasını·k·e~irmiye_ba§lar. es i cinayet eri mey ana 
tiği ~ümle katarlannı fevka • Nıhayet o da keııdısını aynı agaca a. 

ı .d • ·1 b ld • d sarak intihr eder. ·"' . a e mana ı u ugumuz an .. . . • !>elçıkadn kendisine ga7<'teci süsü J !iyeye edilen müracaata verdikleri i· 
bu manalar arasından felsefe ve fi. Husrev ın bu .pıyesı çok alaka u • vererek genç bir kızı aldatan ve 11i- iade de Şöyİe dedikle~i görülmüş • 

Gcıllp Arcan kir çıkarmıya çalışıyoruz. ya~dırmıştır: ~ılhassa arkadaşı Şe • ha.yet öldürllüğü anlaşılan Bru'nun tür: , "'' 
l:'::!!+iiF&:;:::::;ı-•s:.=e::::.:;-,_:;•=::::::::=::!:ı::;;==================::::ı ref ın. gazetsı pıye~le fazla meşg~I ol- cirtayeti nasıl meydana çıktığını dün- - Jülya bizden ayrı ve aşıkı ile 

E k b 
maktadır. Husrev ın de hayatı pıye • kil •Son Telgraf• yazıyordu. Zavallı yaşıyordu. bir gün Brüksel'de bizi s i ven üs ugünün (Devamı 6 ıncı sahifemizde) Jülya kız kardeşleri tarafıı.dan nd- bir.kahveye çağı~dı. Orada aşıkım 

bize takdim etti. İstikbali parlak 

. ven u" su" olamaz.. K 1 ş s p o R u bir gazeteci diye tanıttı. Adının Bru olduğunu orada öğrendik. 
Bunun üzerine zabıta Bru'yu bul· 

Çünkü modern bir kadın gibi bo - • makta zorluk çekmemiştir. Brüksel'-
ynnınca hiç bir mana ifade etmeyen de bir otelde yakalanan Brun'un eş-
bir şişko kadın oluvermektedir. Bu Memleketimiz ~- yaları arasında öldürdüğü genç kı • 

Bu sözüme gülmeyiniz. İşte isbat 
oradadır. Görüyo.:sunuz. Ebedi gü • 
ZCllik mikyası diye tehayyül ettiği • 
iniz Veni.is Dö Milo'yu karşınızda gö
rüyorsunuz. 

Bir devrin güzellik mikyası olan 
»e zamanımıza kadar da öyle telak
ki edilen bu vahidi kıyasinin hakiki 
kıymetini anlayan Amerikalılar, hiç 
ürkmeden ellerini ona uzatmışlar ve 
onu zamanımızdaki bir kadın gibi 
giydirmişler, boyamışlar, ona saç tak 
ll'lışlar. 

Ve o zaman meydana çık.'lllŞtır ki 
Luvı· müzesinin bir serveti olan Ve
ııiJs Dö Milo şimdi canlanıverirse, bü· 
tün modern kadınlar gibi giyinerek 
aramızda yaşasa çok tuhaf olacaktır. 

halile eğer güzellik müsabakalarına de kış sporlarının ızın çantası bulunduğu gibi kÜçük bir 

k ak büyük bir mazisi iştirak edecek olsa azanamıyac - de kürek bulunmuştur .. Bru uzun 
tır. Hatta asırlardanberi (Mis Üni - olmamakla bera • uzadıya sorguya lüzum kalmadan: 
ver) şöhretini muhafaza eden b<iyie bir hayli inkışaf - Evet, demiştir, Jülya'yı öldür. 
bir müsabakay:ı girmeğe cesaret et - her işitiyoruz ki düm, sonra da gömdüm. 
ti diye çok biiyük ıstilızalara maruz etmiş bulunuyor • Sonra yapılan araştırmalarda Bru' 
kalacaktır. Kış mevsımın • nun çantasında bir çok sahte pasa-

Ve ona bu şişko vürudu ve kalın de Ul udağın pek port bulunmuş, bir çok da kadın eş-
boynu çift gerdanı, etli yanakları ile kalabalık oldu • yası görülmüştür. Bunun üzerin Bru 
bu işe nasıl girebilmiş denilecektir. ğunu öğreniyo • aleyhindeki şüpheler daha ziyade art-
Şu fani dünyada hiç bir şeyin ebe- ruz ki mcmleke • mış, bunun daha başka kadınları da 

di ve hiç bir kıymetin muslakar ol - kurban edip etmediğinin tahikikine 
timizin mııhte • madığına bundan daha iyl bir delil girişilmiştir. 

olur mu? lif yerlerinde de Brüksel'den Anvers'e getirilen Bru 
Hey gidi Venüs Dü Mılo h8y!' kış sporlarına çok istintak hakimine daha uzun ifade 

kıymet verildiği • vererek şunları söylemiştir: 

ni ve rağbet gös • 
terildiğini işiti • 

yoruz. Bütün bu 

- Evvelce karım beni bırakıp kaç
tı. Ben de çok teselliye mühtaç bir 
halde idim. Kendimi avutmak için 

(Devamı 6 ıncı sahifcmizıle) 
MaKt..ı! ,..,zın elbise leri 

manKen Ozerln d 0 

nevi sporlar için 
de memleketi • 

mizde en fazla ta
ammüm eden Ski 

ldir. 

Nihrıyet tevki f edildi! 

Patinaj buna ni:; -
' •etle hemen he -

men hiç yok mesabesinde kalır. lkezlerinde Avrupamn ve Amerika • 
Halb~ki ~vrupad:t bilhassa Avru - nı nen meşhur patinörleri, kayakçı • 

panın şımahnde buı: üzerinde yapı - !art t ı t . op anmış ır. 
lan bu spora !azla kıymet verilmek - " 1 k t· · · ·· · ı 
t f 1 

"b t .. meme e ımızın musaıt yer erııı • 
e, ona az a rag c gosterilmekte • 

dir. de bu spora daha fazh rağbet giis • 

Bu günlerde Alp, Pirene \'e Tirol termek ve bilh;;s,;a çocuklarımızı, 
dağlarındaki bütün kış sporu merke- dağ, kar, sporhrı için yetiştirmek neı· 
dağlarındaki bü~ün kış sporu mcr • iyi olur. 

1 

Fransada ki gizli teşkila :ın ileri 
gelenlerinden biri nasıl tevkif 

edild iğini anlat1ynr .. 
Ne duruy.1rıız? Hiç hareket eseri göstermiyoruz? 
Eunu siiyliyen gjlli te~ki13tın en ileri gelen erkiınından en mühiııı•ııi 

:.rkada~larma knt'i trn.iuat ''ermek isteıni~tir. Son gelen 1''ran>1z gaıete
(Devamı 6 nıcı salıifcıle) 
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TIY ATRO Katilin odasında AKŞAMCILAR 
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BİR ADAM 
YARATMAK 

[Eski bir ekşamcının detterınaen 

YP7Pn: Oc::mnn Cr-m,-,ı K;::ıyrııh -,, 
Benim şimdiye kadar içtiğim 

(5 inci sahifemi2den devam) ,. h:U-rir gelip, kendisine kaçmasını söy
sine benzediği için bir çokları ken - luyor. 
di hayatını yazmış zanne<iiyorlar,l Fakat Husrev kafasını kemiren 
hakikaten Husrev'in babası da hah - fikri sabitin emrindedir. Kenılisini 

rakı deniz olsa 3 direkli bir 
.. d.. .. ' guz urur .... ,, • 

gemı 

çedcki incir ağacına kendisini asmak babasının asbğı incir ağacına asacak· Alay için ötekiler el çırparak baş- bahleyin gün doğuncaya kadar çe • 
suretile intıhar etmiştir. Husrev'in tır. Bahçeye indiği zaman incir ağa • !arlar: ıkiştirmiş ve sabahleyin aydınlıkta 
halasının kızı yanındadır. Selma, giz- cını kesilmiş buluyor. Annesi : Maşallahtır maşallah oldu&'U halde Hafız Basri ile onu o-
li gizli Husre\•'i se\iyor. Halbuki - Senin oraya k.endini asmandan Selamettir inşallah ranuı bekçisi evlerine zor götürebil-
genç kızla e\·lenmiye Husrev'in ar- korktuğum için kestirdim, diyor. Maşallahtır maşallah ..• mişti. 
kadaşı aktör M~nsur talibdir. Ve Şeref, doktor Nevzad hükVmet ta- Selômettir inşallah Bunun da sebebi şu idi: O akşam 
Husrev gazete patronu Şerefin ka- bibile geliyorlar. Kcn?isini tımarha. İhtiyar ayağa kalkarak ı.yni hava daha içkise başlamadan o dul lrndm 
rısı ile münasebcttedir. lneye götüreceklerdir Ikisi de cemi • ile oynamıya başlar .. Ahenk bıtince yine o kızlarla birlikte oradan ge -

Bir çay toplantısı sırasında, Hus.lyet içinde durması tehlikeli olduğıı· beriki yine çöker, içerken bu sefer Turhana pek l 'li 
rev'in arkadaşı akliye mütehassısı nu iddia ediyorlar. Tanınmış akli - Ağzını açar: olarak gülmüş, sonra da ona uzaktan 
Nevzad, Şeref, karısı, Husrev'in an.

1
1yeci Nevzad'ın raporu olduğıından - Ben gençken çok rakı içtım, küçük bir mektup zarfı göstermi• ve 

nesi ,.e Selma hep beraber piyesten hükılrnet doktoru derhal miişahcde Maktuı kızın ceseal çıKarılırKen çok! bu zarfı da götiirüp biraz ilerideki 
bahsediyorlar. Şerefin karısı_ pi_ycs, altına ~ı'nasını kararlaştırılmıştır. • , . • _ , uevvelde ön- Mutaf: . . . bir ağacın kovuğuna sokmuştu. Bıraı 
kahramanın kazaen annesını oldur - Bunu sükünetle karşılayan Husrev (5 ıncı sahiiemızden devam) Bu vak a 1 Kanun 1 - Şımdiye kadar hepsı hepsı ı~tı- .d d kt b 1 · · ek b' kadın d Se - ld · - · 'b' mızda kavga sonra gı ıp ora an o mc u u o ar mesi sebebini pek zayıf bulduğunu annesıne: 

1
sevec ır arıyor um. v • ce .soy ıgım gı ı ara ğin rakılar kaç okka tutar• T h b kt b •. d' 

söyleyince Husrev bunu ızaha çalı. - "1adem ıncır agacı kesilmiştır, me ve ese yacı ıç çı ı. nu 0 ur - Benım şimdiye kadar içtıgım . . . · 
1 

· ı ~ · · - · · · k t ili bulmak ihti · inde kt o -ıd ·· düın. Küçük bir kü- 1 - ' · ur an, u gece o me u un r.en ı-
· • · 'k tr d b' k t ld kl · k dı Cesdi örtebile • sıne verrnış oldugu eşsız sevuıç e sa-şıvor· gıtmem 18zım dıyerek, beraber tı -ıı en amvay a ır ıza ras ge un. re e yen az m. rakıları bır araya koysalardı içınde . k b 1 1 

' · 1 ' · · · Adının k b' ı t' d' B ak' ı bahrı kadar durmadan ıçerc u ın e - Ben de eserimde hayatın bu marhaneye gidiyor. B~ yerde ~zmet cd.ıyor"'.'uş. ce_ ır yere yer eş ır ıın. u v. a. üç dıreklı gemiler ferah ferah yüzer- cim" i. 
tarafını göstermek. istedim, eliyor.' İşte piyesin mevzuu... J'.llya oldugunu soyledL Aramızda Kan~uevve~de olmuştur. Katı~ cı. !erdi. g işt .. 
Basit bir sebeb temelinin üstüne ko- Muharrir piyeste seyirciyi bir bır muha~bet başladı. Ben o~u şıd • ın.ayetın 1 Kanunucvelde oldug_unu Turhan: Me~tupta şu y~zılı ıdı 
caman bir azap ve cinnet binası ku- kaç tahlil üzerinden neticeyi bulını - detle _scvıyordum. Artık benı .b~a - 1soylemekte ısrar ı;ctıyordu. 1 K_anu- _Ne diye yüzerlerdi Azir Bey • Azız Turhancıgım, 
ravım dedim. Binaya hayret eden - ya sevkediyor, evvela tabanca tecrü- kıp gıden meşru karımın yennı tu- nuevvelde Anvers te bulund.ugunu baba? Sizi yarın sabah saat on buçukla 
le; sebepten şüphelendiler. Scbeb de- besi yapılırk,n, herkes aynen piye- tan bu kadınla büsbütün beraber ol- ve bu cinayeti hiddetine mağlub ola- _ Ne diye olacak: on bir arasında köprünün Ada rnpu. 
diğiniz de ne, bir hiç!... sinde olduğu gibi annesini vuracak mak istiyord"".' .. O. da ça!ı~tı~ı. ~eri ıra.k yaptığı~ı iddıa eden_ Bru'n.un o Bir gemim var üç direkli ru iskele<inde bekliyorum! ) 
Münakaşa alc\·lenince Husrev dok- ve kendisini asacak zannediyor. E - bıraktı. Artık ikimız de bırbırımızle 1 gun başka hır yerd" oldugu :omad_an Heyamol lıeyamol Ne yazık ki 0 sabah saat on buçuk-

torun silahını alarak tecrübe yapmak sasen müellif bu ihtimal üzerinden meşgul oluyorduk. Fakat Julya'nın ,meyde.na çıkmıştır. Belçıka nın dı - Tayfası arslan yürekli la on bir arasında Turhanın kulağı -
istiyor. İçindeki kurşunları çıkardık- 1 seyirciyi hazırlamıştır. Halbuki hala- haberi olmak51zın ben asıl meşru k~- ğer bir şehrinde Gan~:da oldugu an- Heyamol heyamol nın dibinde dört tokmakla iki bekçi 
tan sonra boş bir tabancanın içinde lsının kızını vuruyor, son perdede ba- rımla barıştım. Karımı daha ço~ se~ı- laş~lan Bru acaba ~ gun ~e yapıyor- Diye.. !davulunu birden çiılsa yine imkanı 
rutubetten şişerek namlıya takılıp basını taklid edeceği umulurken birlyordum. Unutamıyordum. ~ulyayı du ... Kahlı'.'_~ul.ya!.' 1 Kanu~uevel- Veli bey: yok uyanacak halde değildi .. 
bir ku.rşun kalabileceğini ve bu kur-1ağaç kesilmesi fikri sabiti yerine ge. başımdan savmıya karar verdım, ken- de oldurdugunu soylemektekı ısra- Oldu olacak bari onu da hepi 

0 
.. ak .. b ttıkta b' 

•unut' da kaza için bir ~ebeb teşkil tiremivnr. Ve ~iyes akla getirilmiyen disine dedim ki: rının sebebi sonradan, bu cıhet ay- birlikte söyliyeli~' ' 0 gun anc .. zl g~": a bil ~ ır 
edebileceğini anlatırken namlıda bir sonla bitiyor. - Sevgili JUlya, Anvers'te senin dınlanınca anlaşılmıştır. Bulunan Ve ala ·ç·n yin~ hep birlikte onu saat sonra zor go _ erını aça mış ev-

' · · · k ·· · b. · bul · t k ff ta ı arasında bir de yü Y ı ı dekilere de yattıgı yerden ancak tek kalmış olan bir kurşun patlıyor ve Necib Fazıl seyirciyi, işte hakikat ıçın ço munasıp ır lŞ sam ıs er ıyme ı Ş ar - da söyley·p morugu· 0 makamla da . .. .. . . .. . . 
' . · · ? · k d B .. · kte bir marka ı bır cumle soylıyerek yıne gozlerını Sclına'va ısabet ederek, ölümüne sc- şu ağacın arkasındadır. deyıp koştu- mısın.... . . . zu var ır. u y~zu .... oynatırlar. Sonra kendisine bir iki .. . . • 

bcb oluyor. ruyor ve vaziyet de hakikatın 0 a- O da razı oldu. !kımız de dolaşmı. vardır. Bru 1 Kanunevvel gunu k .1 b'. k p a verip oradan yummuştu ve onun gozlerını açtıgı 
Husrev b~raı.t edi,·or fakat vicdan g" acın' arkasınd olmasın icab ettirir • ya başladık. Öteye beriye gidiyor iş Gand'cla idi. Tahkıkat daha başka bir rda hı! ı le 

11 
aç ar vakit yanındakilere söylediği tek 

J , . d e er er.. • . .. 
azabile başbaşadır. Ve 0 da eserin _ ken, bambaşka bir tarafta bulunu • arıyorduk. Şehrin haricine çıkarak çok gızli noktaları d~ mey ana çı - İşte 0 gece idi ki Turhan ömründe bır cümle de şu olmuştu: 
deki gibi babasının kendisini incir !yor. Seyirci tahminin vardığı son is- civarda da gezıyorduk. Nıhayet 1 karmıştır. Fakat 1 Kiınunu~vvel ta.. ılk defa olarak evinin yolunu kay _ -Suuuu! Aman bana bir süralu, 
ağacına a.arak intihar ettiğini ku- tasyon muharririn eline verdiği bü- Kiinunuevel guni.ı .böyle hır gezinti 1 rihinde durmaktansa 2 Kanunuev- bedecek kadar içmiş, yani 0 gece A- bir desti, bir küp soğuk su! 
ruyor. Ş<:'ref gazetesinde bütün bun- tün elemanlara rağmen hakikat de-, esnasında kırda gıdcrken aramızda velden bahsetmek bu kanlı macera - ziz baba oradan gittikten sonra sa - (Devamı var) 
;arı en ufak teferruatına kadar yaz- ği!dir. Seyirciyi bir hayli üzdükten şiddetli bir kavga çıktı. O zaman ben !arın anlaşılmasını daha kolaylaştıra
dığı için, hususi hayatına aid olan sonra muharrir arkasında sakladığı de tabanca ile ense kökünden onu cak. Gand şehrinde ~olin caddesin
bu ifşaat onu büsbütün cileden çıkart hakikati ortaya koyuveriyor. Piye • öldürdüm. Çantasını aldıın; cesedı deki meyhancnın 2 Kanunuevvel sa
mıştır. Akliye mütehassısı, annesini, sin üçüncü perdesi Gerhard Haupt - gömebileceğim bir yer buldum. Son- bahı kapalı kaldığı göriılmuş, bil • 

Niha_qet tevkif edildi ! 
oğlunu kendi hususi tımarhanesine man'ın (Güneş Batarken) isimli ese- ra istasyondan Brük.<el trenine hin- hassa içerdcn bır kiipeğin acl acı ba- (5 inci salıifcmizden devam) 

yatırması için iknaa çalışıyor. Bu rinin son perdesine benziyor. Hava dirn. [ ğırmakla olduğu işıtılince meyhan: !erinde gizli teskfüıtın iç ~·iizii hakkında devam eden tahkikata dair yeni 
fikrı sabitin Husrev'i incir ağacına aynıdır. Fakat muhakkak ki, Necibi Fakat bunları söylerken Bru bir- n.in kapısını kırmaktan bı•şkıı çare go- malômat görüldüğünden bunları hulasa etmek lazım: 
keııdısıni astırabileceğiııi söylüyor. Fazıl Hauptman'dan daha muvaf -ıdenbire hır asabi buhrana uğramış- rulememıştır. · Miilıcnılb I>clonl< il" Bnrliye yüzleştirilmişlerdir. Burliye tuzak ku-
Şerf'in karısı tekrar llusrev'e gel • tfak olmuştur. tır. Bru zavallı kızçağızı öldi.ıfdiığü- u1111ııı•n•111111ıı11111111luı11111111111111111111111ın•n•ıı•u ..... 11""'"'' raıı bir adamdır. Dclonkl Fransa'da ıncydana ç:ıkanlan gizli teşkilatın 

mi.!jtir. Kendisini terketmemesi için Oynanışa gelir.ce: nü itiraf etmekle beralıer onu öldür- lngilİBrB dBğİ j klik en ileri gel<'ıı adamlarnıdan olarak 24 Te,<rinisanide tevkif edilmiştir. Bun· 
yalvarıyor. Fakat Selma'ııın küçük Ertuğru!Mu~ birinci perdede mekte hiç bir kasdı olmadığını söy- dan iki giin evvel Dcloııkl yukarda ismi geçen Burliye ile göriişmüş, ara· 

• h dd ı k b ( 4 üncü sahifeden devıım) not defterinin onun eline geçtiğinı, rakibini denedi. İkinci perdede ka - ]emekte, birdenbire ı et enere u lnrırıda mühim şeyler konu~ulmuştur. O günkü mülakatta neler cereyan 
orada yazılı olan bazı şeylerin, me- pıştı, üçüncü perdede sırtını yere ge- cinayeti yaptığını ileri sürmektedir. aleyhinde yazmış oldU.ğu şeyler u • etıi~ini öğrenmek istiyen i,tintak hakimi geçen gün Burliye ile mevkufu 
sela geııç kızın gizliden gizliye Hus- tirdi. Vak'a bütün piyes boyunca Fakat cinayetin tarihi olarak genç nutulmamışlLr. Tam J0 rt.seneden be- yüzleştirmiştir. Delookl'un verdiği cevab şayanı dikkattir. Ve gizli teşki
re\''i se,·mekte olduğunu bu vasıta,Muhsin kalıbında değildi. Fakat ka- katilin söylediği gün le Jlilya'nın kız ri llarıcıye Nazırlıgı etmış olan.Edenııatın faaliyetine kar~ı kumlan tuzağa göstermektedir: 
ile gaz_etele~e g<'çtij!ini öğrenince on-ı !asındaki ihtilali çok güzel yaşattı. k~r~eşleri taraf!ndan ~ızın .bir daha daha .43 yaşla~ındadır. İs~.ıkb~lı. par-; -· Uur!iyı• bcm!•·n bir miilakat istemişti. Bunu Metcnye geldi, söy-
dan busbutun nefret edıyor, bu sı - Duyuyor, ve arkadaşlarını da, seyir- gorunmez oldugunu soylcdıklcrı ta- la~ olan bu de\ Jet adamı ,,ıktıle Lo'.d ledi. Görüştüğiimüz zaman hana şunları anlattı: 
ı·ada da Şeref, Husrev'i ziyarete gel- ciyi de beraber duymıya teşvik edi • rih arasında aykırılık vardır. Bu Guı:zon tararından tak~ır ctlılmış: 1 - Ne clımı~·oruz? Hie hareket eseri gösterm'iyonız? Teşkilatımızda 
miştir. Karısı perdenin arkasına sak- yordu. Daba doğrusu herkese çen - nokta aydınlanmadıkça zabıta ve ad- harıcıyeye alınmıştır. F.den u.mumı 1 hiç canlılık eseri ~·nk. Ifolhukj bil mi~ olunuz ki bizim te~kilatıınızın ar
lanıyor. Şerefle Husrev ğazetede çı- gel atmış, kendisile sürüklüyordu. liyenin şüphesi de artmaktadır. Çıin- Harbde askeri ık d~layı.ıl~ lran a gıt- kasında pek kıı ·n·tli ~e o nisbetle gizli çalışan bir makine vardır. Siz de 
kan yazllardan dolayı şiddetli bir mü Bu ağır yükün altından muvaffakı· kü acab 1 Kanunuevvelde Bru'nun mış, sonra G.urzon a Irana daır. b.rr General D<b"ıı~·ör .ıe bunu böyle biliniz ki kuvvetliyiz. . 
nakaşa yapıyorlar. Bu münakaı; so- yelle kalktı. Yokuş başına kadar çı- başka bir kadın daha mı öldürdüğü! rapor_ vermı~tır. Bu raporılokı go- Bundan sonra Uurliye bana Düran isminde birisile miinasebata giriş
nund Husrev: karmıştı. suali hatıra gelmektedir. Katilın ru~lerı harıcıye. nazırını srııı derece !iğini, bunun ehemmiyetini sö.vledi. Daha bir lalam kimselerle de ınüna-

- Demek gazeteci olmak, her şeyi Muhsin'in yanı sıra Neyyire, Galib, Brüksel'de yattığı oteldeki odada ya-\naznrı dıkkatını ~ellıettı~ındon · onu•sebeti olduğunu ilave etli. Bunlardan birinin de oturduı\'u yeri .söyledi. 
~·azmak hakkını sana veriyor, o hal- Mahmud, Talat, Cahide, Nevin, Sa- pllan araştırmalarda ele geçen eşya lhım~ye etmış, ye~ışmesın•" y 3rdım et: Buııu öğrendiğim zaman kendisine dcdinı ki: 
de kendine aid olan bir Ş(>yi de ya - mi, Zihni, muvaffak sayılabilirler. çok şayanı dikkattir. Bru'nun eşyası mı~tır. Eden bılaha_ıe namzcdlıgını - Uu :ıılrc' polis ıııüfctıi<i Boni'nin adresidir. 
zabilir misin diyor, perdeyi çekin • Ertuğrul Muhsin'in heyecan hiılesi i- arasındaki bir çantada bir çok mü-ıkoymuş muhafaz~kur fırkadan me • Pofö ınüfetli!;i Boni bi• kahvede Metenye ile Tenayme rastlaclığıımz 
ce ; çinde esa:;en muvaffak olmamaları. cevherat da vardır. Diğer kadın eş- bus ol mu" parlamentoya gırmı~ - 1aman orada bir tarafa <:ekilmiş oturuyordu. Ondan sonra Burliye bir 

- O halde bunu da yaz, karım be- na, rollerinin ehemmiyctsizliği nis • yasından başka bu mücevheratın bu- t~r'. Nıhayet 934 scnesı sonlarında h.a- vesika göslcrdi. Bundan Burliye'nin ordu istihbaratında ça~lığı anlaşılı-
nim metrtsimdir. betinde imkan tasavvur edilemezdi. lunması bilhassa nazarı dikkli cel- rıcıve nezaı etme gelmiş fokat 935 1 yord•ı. IJallıuki hu n»ika yalandL Burliye hana şunları da söyledi: 
Şuurunda başlıyan ihtilal artık Aynanın görülmiyccek bir tarafa betmcktedir. Çünkü ne keneli meşru sen.esıle beraber Avrupada başlıyan Yukardaki makamların fikrimce elinizde silah depolarını kaçırmamıya 

en had devreye girmiştir. Herkes o- konmasını, avizenin merdivenden sar karısı, ne de zavallı Jülya böyle mü- ç~tın meseleler \'e nıhayct. Habe - ,bakın11. çünkü vakit g"1<yor. Bu uasihatten hayrete diiştüm. Bunun iize
nıın babası gibi kendisini incir ağa- kış1nı, Ncvin'in servis yaparken fuı - cevherat sahibi olabileck kadınlar - . şıstan,. İspanya, Uzak Şark ısl:rı bu ı ine onun l<'ôUFıttki ;,,u;rıerinden birisi le beni görüştürmesini istedim. 
cına asznıısından korkuyor. Filhakika canlan ters verişini, hemen bütün dan değildir. Bunlar olsa olsa zen- genç dıplomat ıçın .yorucu oldugu ka- Bu ıniiliik.ıl ta) in edildi. F~kal Burliye'ııin bahsettiği mühim amir ile gö
Husrev ayni işi yapacaktır. Buna oynıyanların gayet yavaş konuşuşla- gin bir kadına aid kıymetli taşlar ıdar d~ .onun tecrubd~rını artırmış-ırii~eceğim zaman tevkif edildim. Bu amirin kim olduğıına gelince: Meteıı
karar vermiştir. Şeref ve doktor arka- rını kusur saymazsak mükemmel bir olduğıı anlaşılmaktadır .. O halde bu tır. Hülasa Eden yennı. bask.asına bı. I Y" bunun poJ;s Jwnıi,eri Şoılcn olduğunu söylemiştir. 
daşı, kendisini müşahede altına al - temsil dememek için hiç bir sebeb zengin kadın kim? Tekrar kendisine. raktıkta~ ~onra da ıstıkbali ı:nuvaf- ı Dcloııkl hu ilacl,•ıle J.ıılmıurken Burliye bir çok defa red ve in kur 
dırmak için uğra§maktadırlar. Şe - kalmaz, Necib Fazıl'ı ve Şehir Ti - sorulan suallere ccvab olarak Bru fakıyet umıtlerıle dolu olan .bır dev- etmiy<' 1"1lkmıstır. Cımcfon sonra Burliye şunları ~öylemiştir: 
refin gazetesinde çalışan bir mu - vatrosunu tebrik ederiz. <ıınfarı siı•·lemi<tir· ]et ad~ır.ı ~lmoktQ deavm edıyor. - Ft11al molıallr,indcki binaya bomba konması gizli teşkilitın işidir. 

-- - rete hıç aıdıımı.1oıdu .. o d.ı, h~ :-ı,_ır k<>mik hal vardı kı, ııısan kendi - Gizli Te~kilrıt_Gamlı~tan.ın da heyk,elini berha~a et:nek istiyo~du. Bnndan 
r r .. ,. ~,,.,..,.' 6 1 raftan sanki geyet tabii bir vazı yeti sını tıya.troda zanncdıyordu. Raul de- ba~ka B~~,e~alct. daırt'sı tJJan l\latıgnon konaı:u:ı da ho'.1'ba ~le h~valan-

u Ki 
varmış gibi hareket ediyor ve bekli -j vam ettı: dırmak ıstl'diklerı anl~ılıyordu. Onu da Delonkl un tevkif edılmesıne va-

0.,.. L DO R DO ? yordu. 1 - Bugüne kadar olup halledilmiş 1 ran bu hızağı bc:ıim kıırduf:umu itiraf ederim. Ve hunun mes'uliyetini 
8 M k' .1 A t . d b ki. ordu mnselclerden bahscdEoe<'k değiliz. Sa-ı üzerime alırım. Kt'ndiırlln wzde ordu istihbaratına dair bir memur oldu. ar ı ı e n onın e e ıy . .. . . . . . . ... . . . . 

H kik tt d bu 0 anan pi '<'S'" rı Klara ıle Antonın Gotycnın bırbır- gum hakkındakı vesıkanın da yıne kendım tarahmdan yazılmış uydurma 
Yazan : Moris löblan N akleden : fa. a. a ekt'.:'.. Raynldu·· Es"'s~n o. !erine benzeyı~leri, Raulun hı.reke -loldu!(uııu söyliycbilirim. Ben hiç bir suretle şimdiye kadar emniyeti u-

yegane a oru u .. . b .. k .1 d . J ... 1 · 1 ·ı· · k ı d .. ,. b . ti d h 1 d tı. u mu emme! ası z..ı eyı orıore mull'ı~c le' n atına gırere · ~a ışmış egı ıın. 
- Zannedersem, dedi, Marki haz- orada bulunacağını biliyor muydu? u vazıye e~ en . oş anır ı. _ _ . denilen polis memuru ile karşı kar -ı Yüzle~lirn e lıımunla kalmış, Delonkl işte hu suretle tuzağa düsiirii-

retleri benden bll§ka birisinin ziyare- Filhakika bu Raul'dü. Ayağa kalk- Raul, ellerı cebınde,. hır aş.gı, ~ır şıya getiren va kahrı, Raulün öteki - !erek tevkif edildiğini •öylcmek suretile ken disi aleyhinde evvelden lıa
tini bekliyordu ve ben bu ~şe ket tı. Markiye doğru ilerliyerek nc'Ş'eli yukar~ dola~ıyor, kendtsıne çok ha_ - nın üzerindeki büyük faikiyeti ar _ I zırlanıhni!j olduğı.mu iddia l'ylcmiştir. Miihendis Delonkl hundan daha ev
vurdum. Herhalde buna mani olmak bir sesle: k'.m ~ır aktor vazıyetı takı~arnk gu- tık geçmiş hadisclerdır, Bizi bugün vel vermiş oldtıi:'ll ifaclesiııde de bunu tekrar etmişti. Gizli teşkilat talıkika
isterdiniz, değil mi? - Marki hazretleri, dedi, size ran- lumsuyordu. Nıhayet durdu. aliikadar eden mes.ele Vol:ıik şato - tınııı di~er ınülıin1 safhaları Rosrlli kardeşlerinin öliimile Etual ma -

- Öyle bir haleti ruhiye içinde - devuyu tam saat dörtte taraçanın ö-, - Marki hazretleri, dedi, sizınle su, Elizabet Ornenin Clıimü ve tek - hallesinde bom ha atılm:.sı ıııesclcleri etrafında c:creyan etmektedir. Ro
yim. ki, kimin olursa olsun ziyereti nünde vermiş~im, işte gel~. .. . !konuşmaktan çekiniyorum. Zira eğer rar servetinizi eliPize ge.,.iımrnizdir. selli krdeşlerin ölümii nıesclcsindcki tahkikatı ilerletmek için ~inayet ma-
benı sıkıyor. •. '? ~çık reklı bır seyahat kostumu gıy yan~ıy.orsam,~ande":ı':"uz tam:ımcn Soze .böyl~ başladığım için ~eni ma- hallinde yapılan k<"şfin ikinci kısmı da nihayet bulmuştur. 

- En başta ben degil mı. mlş olan Raul, şapkasını çıkararak hususı bır mahiyette ıdi ve yabancı zur gorunuz Markı Jrnzrt!lıerı. Bu su- Di«er tulıkik:ı t da bomha meselesi etrafında cereyan etmektedir. 
- En başta siz. Evet. Onun için Anteninin karşısında eğildi: şahısların huzuruna lüzum yoktu, retle meseleyi daha kol:ıy hallcdece- ~ 

bu işi bitirelim .. Yazıhaneme gide - - Madınazel, dedi, sizden de af ta- Maamafib, düşündüm, konuşacağı -: ğiz, ayni zamanda, etrafımızda dola
lim de görüşelim... lep ederim, Bir kaç kaba adamın a- mız şeyleri herkes, hatta, polis mü - şan bazı münasebetsiz kimselerin su- 1 

Marki, arkasında Arıtonin ile baş kılsızlığı yüzünden uğradığınız wh _ dürünün, madun bir memuru d3 du- allerine de meydan vernoi:;eccğiz. 
müfettiş olduğu halde şatoya doğru metlere istemiyerek ben scbe•ı ol • yabilir, dinleyebilirler Binaenaleyh, Marki Raulün sualini kesti: 
yürüdü. Fakat şatonun köşesini dö - dum. Fakat bu Markinin menfaati i- şimdi, hakikati olduğu gibi tesbite _ Kimsenin sualine cevap vere . 
ner dönmez, taraçaya geldikleri za • cabından olmasaydı, herhalde böyle başlayacağım .. Namuslu adambr a - cek değilim. 
man orada sigarasını içen birisini gö- bir şeye m~'.:ade etmezdi~... . lın!arı daima açık ge~mclid.irle~. 1 :--: Fakat, Marki hazretleri ben e
rerek şaşırdılar.. Raul, Jorıoreye ehemmıyet bıle Raul, durdu. Antonın vazıyetın e - mınıın kı Volnik şatosu meselesi hak 

Antenin ile Marki o adamı orada vermedi, Sanki karşısında Marki ile hemmiyetine rağmen o kadar mem- kında tamamen cahil olan adliye, si
görünce o kadar şaşırdılar ki birden- Anteninden başka kimse yokmuş gi- nundu ki, az kalsın kahkahayı basa - zin aleyhinize bir tahkikatla rrieşgu l
bire durdular. Jorjöre süki'ınctini bi hareket ediyordu.. caktı. Kendisini zorla tutuyurdu. Ra- dür ve sizden bu hususta bazı malü-ı 
muhafaza ediyordu. Acaba Raulün Jörjöreye gelince, buna, bu haka • ulün vaziyetinde, konuşuşunda öyle mat istemektedir. (Devamı var) 

Bat, cfi f , ne z le, g rip, romatizm ~ ve bütün aıırı· 
larınızı derhal keser. icabında gUnde 3 kaşe 

alın11bllir. 
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TEPEBAŞ(NDA ŞEHiR Satıaalma Komisyona llaııları 

11YATROSU 
• , Dram w Piyes k.._ Haydarpap hastahanesı için satı -
l P. at 20-30 da naJınacak 100 ton kek kömürün açıt 

• 
0 ıece aa eksiltme ile ihalesi 2 Mart 938 çar 

(4 indi uhifemWlea deYam) Başlangıçla bunu güıu.hsız bir Bir acl8nt JU•bllak pmba günü mt 15 de yap1lac:tklır 
Dram 3 :perde _ u .. ı. ____ tutarı .2100 liradır, İlk te-

runa ragme· n Fikrinin kansını her - dostluk telakki etmişti. Fakat sonra- y N F 1 Kı--L rek -.IMMIUill.IK'.u 
azao: ecrp n soaau . ı=o liradır c:,,........,~-es! hec gu .. n daha artan bir şjddetle adeta çıl- ları... Bir gün!.. Evet günün birinde p ..:;..:a • 1c ~I'\ da lİM mınatı ~ • 'r'6 --
azar •-en J..~.., ma gun- nvı--ı- e·-1 ı.--'~onda <1ÖrÜ-gmcasına sevmişti. kalbi; içindeki bir cesedi dışarı atan -J or:ucu .... ç aN~J n 

O zavallı bir kadındı!. Onun Fikri- bir deniz gibi aşkını şuurunun üst ta- • lebilir. isteklilerinin ilk tl•minat iki Amirale de iki 
toptan 

nin yanında aşksız geçen gençliğinin bakasına çıkarmıştı. ;; Eaki Franm tiyatrosunda makbuz veya mektublar:ı ile 2490 sa-

p 
' 

bütün acılarına phid olmuştu. Onun 1şte o gün müthiş bir vicdan azabı ŞEHiR lh' ATROSU yılı kanunun 2 ve 3 üncu maddel -
C e Va • aşktan, dostluktan, şefkatten mah - içinde kalmıştı.. Fikrinin kansını il' 111 KOMEDi K1SMl rinde yazılı vemc.a~-ı ile Wrlıktc> i-

rum olan evlilik hayatının butün sevmek!. U Bu rece saat 20-..10 da hale gunu ..:aktı muaye e l''ıncık-

hatıralara Necati Y aşmuk, 
mukabele ediyor 

gündelik teferruatını biliyordu. Onların dostluğu mektep !.ırala - Sözün l\ıeası lıda Komutanlık Satınalma Komis -
Fakat but. Yine ona karşı olan aş- nnda1 ölüm siperlerinde geçen bir Komedi 4 perde yonuna gelmeleri. ( 12) 

kını mazur gosten .. >eek bir sebeb ı:ic - dostluk.. • B~kta;: binnci sulh 
g• ıldi. *** Yazan Van Scho:ılh'!ft -

Terceme ed.:n: S. Moray kimlığmden: 
O Fikrinin kansını tanıyarak, acı - Fakat, Fikri bu kadın; sevmiyor - saat ı< 

30 
da I1wı;:ıda Veledi rıahallesi 

- 2 - yarak evlilik hayatındakı bedbaht - du. Bu kadını scvmeır..ışti. Buna rağ- Paıarruoü fiindüı .., A'l:met sokak ı num mukim , c> 

Sevk ve idaredeki becerıksizliğe,ldarc ettiğini söy!,·ınekla övünen ku - lığını bilerek sevmemi~ti. men Hasan çılgın gibi ü.tediği lıalde, e halen ikamttgah'a.ın ul lıl 
yapılan bütün hatalara rağmen mu - mandanın esasen k"Umanda yerin~ ~- Onu, her crlcek, her kadım nasıl arkadaşı~a. karşı samimi olmamışt~: 1 Mehmet Vehbi tansı Lutfi~ e ye oğ-
harebcnin öyle bir :mı geldi ki talih şırm1ş olduğunu daha önce kendı ı - severse öyle sevmişti. On•ı ilk tanı - Ona: cFıkrı bırak onu, ontt ben sevı- Ertuğrul ıu Halid'e: 
bu kumandana büyük bir lütuf gös - fndcsinclen nnlıyoıuz. Doğnztlan çı - dığı gün, gelin elbiseleri içinde gör - yorum, sen sevmiyorsun• diyeme - S ad i Tek Murisıniz ınuteveffa M u.et Vch ... 
tPıdi. Averof h:sadiı feden mermiler- karken bir asker gelerek düşmanın düğü dakika, sanki onu ezcldenberi mişti. .. Hatta bu söze: cO da beni .sc- binin hilafı usul sarfiy ... bcbıle 
k hırpalanmış ve şaşırmış bir vazi- göründüğünü haber veriyor, kuman- tanırmış gibi sevmişti. Bu bir yase - viyou sözü~ü ilave edecek bir va - TlYA TR0.3U yirmi yedi lira seksen al.ı kuruşun 
ycltc Osımınlı donnnmasırıın 3 - 4 dan köprü üstüne koşuyor. Donanma min gıbi mütevazı kızm sanki uzun ziyette oldugu halde buna cesaret e- tahsilme dair hazine t· rafından 
bm metre yakmmd:ı ve baş tarafı Os- duşmanla muh:ırebcy~ çıkıyor.. Her senelerdenberi aşinası idi. dememişti. O da hissediyordu. Nc.ri- Pazartesi {Kadıköy - Süreyya}, sa- leyhinizc ikam olunan dav netice
manlı do anmasına dönmuş ve adeta )anı mayinle kapanmış, manevra sa- Ve Fikri onL:m birbırlerine tanıt - man kendisine karşı lfiltayd değildi lı (Bakırköy), çarşamba (Üsküdar) sinde: Davacının esb .. bı subuti re o -
ıstapcr <?tmi~ bu· halde bulunuyor - hası m:ıhdud dnr bir yerden geçi~or. tıkları zaman sanki senelerdir tanı - ve eğe: ~a~~m istemiş olsaydı ~~ri - sinemalarında. larak ibrazeUiğ.i 21 - ikinci <' rm -928 
du. Her an yem emirler vermek ve K'ra şıyorlarmış gibi öyle a11laarak ko - man Fıknyı bırakmakta, kendim ta- tarihli teftişi hesabat konusyonunca 
Artık ::;oıı bir darbe ılc katı netıce ettirmek zarureti hasıl ola~H!r .. Böy- nuşmuşlardı ki. kip etmekte hiç tereddut etnnyf'Cek - SEFİLLER tanzim olwımuş muhasc~e cetveline 

elde edılecektır. İştc tnm bu hayati dd le bir anda kumandan gemısın~e ku- ·ıl< ti. 8 perde Ya7.an V.iktor Hügo nazaran; Mehmet Vehbı hissesine on 
kıkada Osmanlı donanması kuman _ mandan nerede buluru:?u~or ı:ı ~~ - Düğün günü başlayan bu samimi - ~a.kat H~san bu~a cesar~t. edeme · e altı lira altmış doktız kuruş zimmet 
danı biıtiin gemilere oldukları yer _ kerin ihbarı üzerine kopru ustune yet günden güne artmıştı. Fikri ya- mışti. Ve ışte Nenman gıdiyc·rdu! .. , ~ Şehzadebaşı tahakkuk ettirilmiş olduğundan mü-
d, geri donmc 1...mrini vererek düş _ koşuyor? lnın?a yaş~yan kü~uk Nerimanın h.er Ke~d~sini sevdiğini. ~i~~ttiği ~a - ı:sclsile~ mesuliyet id~iası varit gö-
mandan uzaklaşıyor. Niçin? Belki Yine kendi ifadesjnden anlıyoruz şey:n~ :~J:ikını it~y~dlarmı, -~ahsı - dm gıdi!ordu. ~~dısını sevmıyen TURAN rulme~ı~ ve ı:ıuaıneJelı gıyap kara -
Avcroftan bir torpito atılır korku • ki aşağıda askerlerin arasınd~ asker- yetı~ı ogrcnememıştı. Onu ogren;n ve kendı scvm~ıgı :ıdamla. .. v_c Ha- TlYATROSU n tebligıne r~~n muhakcı:neyc. gel 
sundan. Sonradan muhakkak bir im- leri teşvik etmekle rneşgulmuş. Hay- tetkık eden, onu tanıyan onun ahla - sanın buna ragmen «Dur! .. Gıtmel.. Bu gece saat memeniz ve ıtiraz etmcmenız seoc -
ha olmak tehlikesini atlatarak geniş ret!. Bu askerlerin başlarında bu ışi kını, zevklerini, :itiyadlannı ezberli - Kal! .. > derneğe cesareti yoktu. Buna ~.3) da bile ibraz olunan resmi Ve!;1kaya müs 
bir nefes alan dülimanın sürat verip yapacak zabit yokmu imiş? Liyakat- yen hatta yüzündeki en ufak çizgi - mani olan vicdanı mı?. Dostluğa sa- San'atkur Naşid , .e arkadaşları teniden müddeabihden on altı lira 
kaçtığı için kendi gemilerinin az lerini o kadar takdir ettıği bu zab!: nin ne mana ifade ettiğini sezen Ha- d~ka~i mi idi?. Yoksa hodpesendlif.ri Haldo RU§Cn, Eyup Sabri, Rlfkııaltmış. ~okuz kuruşu~ (~~) ku.ruş 
sürati ılc ona yetisemediğinden acı tan heyetinin hiç olmazsa askerlerını sandı. mıydı? birlikte Alınan M. • .'masarıfı muhakeme ıle birlikte sız -
acı şiktıyet ediyor.· teşvik edebilecek kadar liy~at~ ol- Onun gö~enndeki bakışların, du - Evet, Neriman onu aşkındaki bo ve acar vanyetesı deı_: ~~verilmiş bulu~ -

Halb k . A ı k di .. b.. --1-.: duklaıına kumandanın emnıyetı yok daklarındakı kahkahaların ve se - fe~agat ve dostluğundaki bu sadakat ÇAM SAKIZI dugundan ıkanıetgahınwn mcçhuli -
u ı verc.a. en ° ur ~ ge da k · dek" he · b- - 1 · h b·1 i b 1 -k- hül" • .1 . .1 "h k ttikten .. _ muş mu ki en mühim bir an u - sın ı a ngın utun gam arını, için sevmişti. Kendisini ne kadar sev Komedi 3 TV'rde yet; ase ı e ş u lu um nsası 

mı erme ı tı a e sonra sura _ d d 1 .. b"li d r · 
1 

br· mak k . 
1 

k -
tim onlara uvdurnı~ğa mecburdu ve manda yerini bırakarak aşagı: a as- perB··eı·~ı .. ı Y~1r u .. d 

1 
dığini hissettiği dakikalarda, arka - • ,,e

0 
~ .. damdetlına .

1
:um

1
o ma uzere 

b ·· tl Ow 1 d y kerlerin arasında dolaşıyor? u un gun atö yesın e ça ışırken dıl<::tna ne kadar sadık kaldıgı· nı gör • ,_ gun mu e ı an o unur. u surt. e smmı 1 onanması u • . . ak . . ..,. 
.. d ek aı· tak. ed Kumandan müdafaanaınesmın hır şamı bcklerdı. Onun yanın:ı gıde - dükçc onun aşkına ve fed4ıkfırhğma Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim ıı .. n onanmasını p a ıp e- . . . . . . w • • 1 b 1 w • • • H A L K 

b·ı · d Ew sak"l ·k d k" yerınde vazıfesınm gcmılcrı dolaştı - cegı saatı onuna u uşacagı, onun bır kıymet vermıştı Havır 0 Nen - llig-inden· ı ır ı. ·ger pa u rr.ıau1 asın a ı w • ••• ~ • ; • 

arıza sebebılc Barb&ros hal,;katen SÜ rıp selametle limana getirmek ol - y~nın~a kalacagı. da~ıkala.rı bekler - manın karşısında fenn adam olmak OPERETİ Evkaf vekili Ziyacttinın Galatada 
rauen çok düşmüş olsa bi1e Avero - duğunu da i15.ve ediyor. dı. O adeta kendı kı~~ hayatınajıstemiyordu, ve işte bunun için on - Toı,çı.ılar caddesinde 229 No lu dük -
fon böyle yaralı ):alinde yalnı:ı Tur- Ne güzel bir dü~ünce!.. Millet o ge- onların hayatın; e~emıştı. Onlarla lar gidince bütün Jı:ıyatının nasıl ><uRVL.uşu ıo:se Temsilleri kanda mukım Şukrü aleyhine açtığı 
gut yamna bir kaç ıorpito verilerek milere p::ıra vermiş. Öyle ama mil - be~aber gczmegc gıdcr, onlar~~ ev -1 bo~boş kalacağım bıldiği halde: &et•NBUL 25ô lira alacak davasının cari daruş-
takib~ sc\'kcdilcbilirdi. Bahusus ki, let o gemileri süs diye mi almış? Ierınde oturdukfarı gun kcndısı de ı •Gıtme!. Kal! .. Benimle kalıt deme - 25 <::ubat Cum:ı aı, .. .,_ 

9 
d masında: Müddeialeyhin ikame giı -

otururdu , w t d d ır ~uı saat a h h 1 ld - b"ld" . Turgudun cephane mevcudu da (Devamı var) · ge cesare c C'mıyor u.. • ve 26 şubat cumartesi matine Şch _ ~ ~cç u o. u l ırılı:- sn~ m ~ 
fa la idı. Bu sur tle hem A\·erofun - - zadebaşı Turan tiyatrosunda 28 su .im ılanen yı mı gun mua le 1e tbli-

1 a ar dC'rLce ı te bıt edilir hem de ı Askeri fabrikalar 1 'ı R A D y Ü 'I Harici ~skeri Kıtaatı ı bat pazartesı ak anu Be iktas Suat ga'_ yapll.ınasma karnr ve _ilmis ol • 
u m n don nma ı lunana kadar llAnları ı lf an'an Park fy trosu dn ve 1 mart salı ak- dugundan muhakeme nu o n 19 -

t k p edıler k d ruz h k"miyeti ele <::"mı p lt K tul . 3 - 938 . aat 10 d muh kem ye g 1 -
· b d ı ·ı :r" n 1 u1 tı.ş tiyatrosuıı _ . . nmı bulunur \' bu.:.ldan &onrakı 100 !ıra muhammen e e ı e Saat 1830 çocuk tivatıo u: Serçe- Sarıkamış içın kapah zarf- d ENAYlLE . . menız \C)a \ekil d rmenız tçb -

ri muh:ıld.ak bam - Askeri fabrikalar yollamasına ait cık um cı
1

run vindc. İ9 Nı ı ve ar- la ek iltmeye konulan 23000 a . b 
1 

R ouyuk operet orkcs- lı mak mımı k 
· d 4 3 938 ·· .. ıra 'e e . • y l t p di. bır a et mavna - - cuma gun~ kad lan t r fından Türk rnsr ·sı kilo sade ya !lna ıstckli çık -

On ıl d ı ı~~~emc~~~ 14deSalıpaz rında Asken ve Halk ~tl rı, ı~MSpocmua -rnadı~ndanyeni enka~lıwıf- ~!~~~~~~~~~=·~~~~~=,~~~~~~~~~~~~ 
ı rı kırıkmış ... Fabrıkalar yoııamasındaki Satı - habelcri: E:jı f f• {, 19 55 borsa ha- la eks ltm ye konulmu tur. 1 h• J LJ M d 1 

l r c:k o r b r g ınııı hem dı -,nalma Komısyonunda ~çık ~rttı;- bcrlcri, 20 Cemal K.ımil ve ık<ulaş- Tahmin bedeli 21850 Jira ilk n IS3Y ar • Ü Ürlüğünde ! 
~u ~· h nı gozu 1mt ler. Hayır pro -1 may? koıı~li.lcaktır. Isteklılen~ ları tarafından Tüık musıkısi ve teminatı 1638 lira 75 kurustur. 
)('kt~r hır gemınm ~e dlınağı .. ne deı7~5 lira te~n~t ~a~.asını herhan~ı halk şarkıları, ~0.30 Ham raporu, Eksiltmesi 12 - mart - 938 cumar- l - CiLalı bakım cvınde sıva tamiri \e hadan~ • yaJh boy, İ"i (~at 
kulagıc.lıt ... Yalnız bu gece gozu va - bır ~al ~udurluğüne yat~rarak 20,33 Ömer Rıza tarafından arabca tesi giınü saat 11 de Erzurumda 14). 
zıfesmı gon.rler o da ancak bir tor- meı.kur ı?un ve saatte Komısyon- söylev 20 45 Bımen Şen ve arkadaş- Askeri Satınalma Komisyonun - 2 u M h . 

· h d bul l ' • - mum u nsehe bınasrnda hcla kanalları tamiri ahsap ta pıto ucumu vaki olursa. a un ma arı. ları tarafından Türk musıkisi ve halk da yapılacaktır. Teklij mektup -1 • . ' van 
Bır kumandan yaptığı bütün ha - Mavna ~ö?~nün Haliç cihetin- şarkıları, (saat ayarı}, 21,15 Tahsın lan belli gün ve saatten bir saati ve yaglı boya ışı. (Saot 14,30) 

taları kendısini miıdafaa için birer de v~ Enıınonu taraf~d~ ~eri ve arkadaşları tarafından Tuı k mu .1 evvel Komisyon baskanlığına ve- I - Yukarıda m::ıhıyetleri yazılı tamır ışl 1 i paz:ırlık usul!yle eksılt-
~c:ızeret o!:ırak kullanması ne gü - F.abnkala~ ~mu~ M~durlugune sikisi ve halk şarkıları, 21,50 Bedriye rilmiş veya posla ile gönderilmiş meye konmuştur. 
lunç ş ydir. Projektörler yerlcrinelaıt meraldbı ba~yerun. 'bulun • Tüzün Şan: Orkestra reiakatılc. bulunacaktır. Şartnamesi hergün IJ _ CıbaJi babın ev d ki t· . k "f . , . 
ı>erçinlimi imişler? •. Gündüz muha _ 1 duğu mahaldedir. Isteklıler her • ı - Auber: La Muette de Portici, Komisvonda görülebilir. . · . m e amıratın cşı bedeli 86:>,80 lıra ve mu • 
rebesinde projektörlerin kendileri mi gün-görebilir. (946) ouverture, 2 - ! .. u,uıni: Ballet eğyp- ~ (744) (1009) vakkat lem~natı 64,!16 Jırn, U. Muhasebe binasındaki tamiratın keşif be • 
çıkarılır yoksa yain:ı aynaları mı Fatih icrasından: ,I tien, 3 - Holmes: Tokasai, 4 _ Du - ... deh 506,90 lıra \"e muvakkat teminatı 38,02 liradır. 
&ökül:ip ka.ldınlır? Müdd:i~eni.? Kena~ hakkında İs :llotta:A Korcha. 22,45 Ajans haberleri, Tümen birlikleri için 19500 ki- 111 - Eksiltme ll - IH - 1938 tarihine rastlayan cuma günü hizaların _ 

Vazifeleri bir gaye için öldürmek tanbul uçuncu ııoterınden tasdıklı 23 plakla sololar, opera ve operet lo sade yağı kapah zarfla 14 - 3 • da gosterılen saatlerde Kabataşta le\·azım ve mubaya.at şube . d~k; J 
ve ölmek olan binlerce muharibinl13 - 1 - 37 tarıhli konturatla muka - parçaları, 23,20 son hı.ıhl'rlcr ve er - 938 saat 15 de alınacaktır. Teklif k d . 

1 
sın .... · a ım 

1 ··aa t" · h"t b · . ·· ·· - omısY,onun a ):llpı acaktır ha~ nda bulunan bir .lmmıındanın i - ve e mu e ının 1 amma me nı tesı gunun progrnmı, 23,30 son. mektuplan bir saat ev,•eline ka • • 
kide bir kendi cesaretinden bahset-ımecurun tahli~esine d:jr icr_an~~ 3~ -~mbul aslıye 3 üncu <hukuk ınah- dar kabul olunur. Muhammen be IV - Cıbali bak1m evine ait şartnameler 2 kuruş muk:lbilinde ve U -
ınesi ne tuhıu ,eyclir? Bu kumandan 240 nuı:ı:ırası il.<: yaptıgı takıp uzerı- kemesinden: deli 21450 lira ilk teminatı 1608 mum Muhasebe bhıasındaki tamirata ait keşifler parasız olarak hcrgün 
kendi cesaretini anlatmak için mu .jne tahlıye emrı bor~:un'!:n Atık~us- Çengclköy talimhane meydanı Jı:a- lira 75 kuruştur. Şartnamesi 162 sozü geçen §Ubeden alınabilir. 
harcbeyi arıktan i&re ettifüni sövli-• ta!a P.aşa Bostan ~okak 3" No lu_ ıka- rakol karııı1sında mutekait Ahmcdın kuruş mukabilin. de Kom is\: on - ' ı 

x ~ J ı h d bl - t ı d ~ J ' - steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlPrdP ytizde ?,5 yor. Eğer bu kumandan .hakikaten metga ın a. te ıgn. yapı ama ıgı ve hanesinde mukim Fatma B~ime ve - dan alınabilir. Isteklilerin şart-
Osmanlı donanmasına lfızım olan bir bo!"çlu~.un ~kametgahı meçhul kal - kılleri Avuk<ıt Ramiz Baks:noğlu ve namesinı gorrnek üzere herRun guvenme paralarıyle birlikte xukanda adı geçen komı:ıyoııa gelmelcrı ilan 
baş ise muharebenin devamı csn251n. dı~ı muba .. ~r ~eşr.uhatın~an enla.ş:l- Hılmı Rıza tarafından İstanbul Et - ve eksiltmeye iştirak için belli olunur. 0006) .. ,,. da o do:ıanmayı başsız bırakma..111ak dıgınd .. n. yırı:nı ı:;un muddefü~ ıl.a- yemczde tramvay durak yerinde 76 gun ve saatte teklif mektupJarı 
için kumandanın deniz inş· at fenni- n_en teblı?3t ~.crasına karar _.verı~m~ş- No .lu evde kocası c~vdct a'cyhıne ve kanuni vesikaları ile Lülebur • 120 Adet 25 rn/m. ~ıa yaldız uç bobin 
nin kendısine tahsıs cttiğ! yerde bu- tır. M~zkur gun za.rfınd~ must.~cır ıc- 937 - 245 No ile açtıkları boşanma da- gaz Tümen satınalma Komisyo • 300 ., 28 •• Ali yaldız uç bobin 
lunması gerektir. Bir kumandanın cc raya bızzat veya bılvel:ale muraccıat vasından dolayı gıyaben ıcra kılınan nunda bulunmaları. 

d. w • • b k l 000 ,, 28 ,, Kağıt yaldız uç bobin sareti ıhtiyrıtsızc::ı ve duşüncc:sizce etme 1~1 v~. ıcranın ge:ı ır~~ .1 ma - muhakeme neticesinde: Müddeialeyh _ (746) (1011) 
kendısini tehlikeye atması He cic.>ğil sı.na daır ~11• karar gctı rnıeclıg~. tak • Cevadın izzeti ne!sıni rencıde edecek Fatih sulh icrasından: SOO " 28 " Kırmızı ipek taklidı uç lıobin 
nncak hareketi ce<::urane idare etme- dırde ccbrı ıcra devam edecegı tcb- bir takım ağıı· sözlerle karısını tah - Fatıh icrasından Hatıce ve Emi • 300 " 22 " Mantar uç bobin 
si, muharebenin kazanılması için liğ makamma kaim olmak üzere ilan kir etmesi ve dığer bır kndınla met- nenın Kiryako hakkında Sultanc.h - 350 ıı 27 •• Reglis uç bobin 

cesurane enurlcr \•ermcsı ile ölçülür olunuı · res hayatı yaşaması yüzünden §ıd - met sulh mahkemE-sinden istihsal ey- l - Yukarda cins \'e mıktarları yazılı (1870) adet uçluk bobin prt • 
Bu kumanJsından ne cesurane bir lstanbul altıncı hukuk mahkeme - detli geçimsizlık hasıl olduğu ve bu lediği 37/1147 numaarlı ve 3-12-937 nameleri mucıbınce paznrlıkla satın alınacaktır. 
hareket ne de ce urane bir emir sa _ sinden: vaziyet karşısında aılc birliğinin de- tarihli ilamla Fatil-ıte Çıkınkçı Ke -
dir olmuştur. Acı • a muhare eyi i - istanbul asliye mahkC"mesl altıncı vamına imkan kalmadığından ka - maleddin mahalleS\nde Kırımi soka- ır - Pzarlık 11 • III - 1938 tarihine rastlayan cuma gı.ın~ S<!Ot 15 de 
---•••••••••ıİll-. hukuk daııesinden: nunu medenirun 134, 138 ve 142 nci ğmda eski ı No. Iu yere müddeialeyh Kabataşta lev::ızım ve mübnyaat şubestndeki Alım Komisyo;.unda ;-.·apıla-

B 
1 

İsm::ııl Karabıgadu yalı mahalle • maddelen mucibince tarafiann bo - Kıryako tarafında"l 1313 tarihinde caktır. 
U sinde oturm::ıkta ık~n halen ikamet • şanmalarına ve müddeıaleyh Ceva • haciz olunan ve şimdiye kadar ic • III - Şartnameler parasız olarak her gün sözu g~n şubeden alınc:bılir. 

S .. l d gahı meçhul. dm bır sene muddetle evlenememe - raen takip olunmadığından icra ve if- IV _ lstek:lilerm pazarlık için tayjn ediJtn gün ,.e szatte yüzde 7,5 UfUn ar Q Emine tarafından aleyhirıize ika - sıne ve keyfıyetin tesciline ve 1362 las kanununun 4 üncü maddesi mu- ı il b. J"k k 
1 güvenme para arı e ır ı te yu arıda adı geçen Komisyona gc:-lr.ı ?leri me o unan tescıli talak davası üzeri- kuruş masanfı muhakme ile davacı cibince mevzu haczin fekkine ve 

Pek ya ında - ~d~~b®ncycye~~t ci~-v~ılı~nta~~~~n~~aw-~k~mm~~~bWik~ _ı_·ı_an_o_~_n_u._r_._<_ıo_o_5_> _ _ __________________ _ 

diğinizden hakkınızda gıyap kararı katlık ücretınin muddeıaleyhden tahsiline dair yaptığı icra takibi üze
verilerck gıyaben tahkikatın deva - tahsilıne daır 27 - 12 - 937 tarihinde rine borçlu Kiryakonun ikametgahı 
mına, tarafların medeni hallerinin verilen karara havi 938 - 78 ayılı meçhul olduğu müstenidi icra ilam 
nüfus dairesinden sorulmasına ve ilam muddeialeyb Cev<ıdın mezkfir i- mündericatından anlaşıldığından 20 
bunlardan bahisle gıyap kararının si- kametgahını terketmcsi ve halen gün müddetle ilanen tebligat icrası • 

Türk Donanması Bü-
yük harbde ne:er 

yaptı ?. ze tebliğıne ve tahkikatın 12 - 4 -938 )'eni ikametgahının meçhul olması - na karar verilmiştir. 
tarihine tesadlif eden salı günü saat na mebni H. U. M. K. nun 141 inci Tarihi tebliğden bil itibar mezk:Qr 
14~ talikıne karar verilmiş oldu - maddesine tevfikan fümen tebliği gün zarlmda müddeialeyh bizzat ve
ğundan tarihi ilandan itibaren 5 tensib kılınrnı§ ve ibir sureti de mah- ya bil vekile icraya gelmediği ve 
gün içinde itiraz ctmooiğiniz .surette keme divanhanesine talik edilmif ol- cevap vermediği veya hükmün geri 
muhakemeye kabul olunmayacağı - duğundan tarihi ilandan itibaren bir bırakılmasına dair mahkemesinden 
~çıkarılan gıyap karan mahkeme ay zarfında müddeialeyh Cevadın ve temyizden bir karar getirmediği 

cağız dıva.~han~sine talik edilmiş olduğu temyizi dava edebileceği tebliğ ma - takdirde kendisine tebliğ edilmi§ ad-

11-------------· teblig yerme geçmek üzere on beş kamına kalın olmak üzere ilan olu • dile muamelei icraiy~ devam edecejj 

dlıRAHMi Y AGIZ'ı 
büyük bir tedkik ese

rini neşre başlıya-

gün müddetle ilan olunur. n~. ilAnen tebliğ olunur. «Je-2'ffl. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İstanbul Büyük postahane binası ·damı, çinko, de:-i. ve kubbe kıırşun· 

l::ırı tamiratı açık «: kSJltmeye konulmuşıur. Eksiltme 11 - 3 - 1933 cuırıa 

günü saat 15 de Büyük postane bınası birinci katta İstanbul P. T. T . .M.~ • 
dürlüğündc mülzjekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. K~.)!' b~ 
deli 731 lira 34 kunı§, muvakkat teminatı 55 liraı.lır . .İsteklilerin mukavele, 

eksiltme, keşif ve saircyi gormek ve muvakkat teminatlarını yatırmak .ı. 

zere çalışma günlerinde mezkfu müdürlük idari ka!emi levazım kısmına, 
eksiltme gün ve saatinde de eksiltme tarihinden bir !':afta evvel en a;- 500 
liralık bu işe l>l'ıızer iş yaptıklarına d:ıire İstanbul Naf.in mudiırlugün
den almış olmaları ı:wm ~ müteahhitlik vaikuıyle birlikte lıromW., 
yona muracaufüın. {994) 



Iı'l'ansada S:?iı,. Ohigan, Geden, lstanbul lev~zım Amirliği ı 
Turkiyede yalnu . ,,_ 

Sahnafma Konuaron11 uaolan 

HASAN fi :~~i~:;eı:~:~ ~b:~~ı~! 
ltrıyatı 

günü saat 15,30 da Tophanede Levcl -
zım amirliği satınalma Komisyonwı· 

da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -
tır. Keşif bedeli 250 lira teminatı 37 
buçuk liradır. Şartname ve keşfi 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

ı belli saatte Komisyona gelmeleri. 
Hakiki çiçeklerden istihsal o un=ın c428) (341) 
kıymettar esanslarla en saf mev.1ddı Ji1. 
iptidaiye ile yapılan Ha:>an ıtriyatı Dikimevlerl için 3000 metre astar -

cihanşümul bir şöhret kazanmıştır. lık setcn ve 2500 metre ceplik astar 
İhtikar derecesinde pahalı olan Tür - 25 - Şubat - 938 cuma g.unü saat 
kiyede yapılıp Avrupn etiketi kulla. 14,30 da Tophanede Levazım amirlı
mlan ve halkı aldat.an _yaldızlı ve. süs- ği satınalma komisyonunca pazarhk-

1
.. kal ·ı· t . t ed la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmm u mar ara ı una ve cmnıve e • t ? 

· k ~ 
1 

il bedeli 2490 liradır. lk teminatı _20 
nııyen ba~anlar "~ zev sahi.? e~ e buçuk liradır. Şartname ve nümune-
Eınlayışlı ınsanlar htl•1ac:;sa Turkıyede si Komisyonda görülebilir. lsteklı -
ikamet eden ecnebiler ~eve seve ba- Jerin belli saatte Komısyona gelme· 
~ıla bayıla ve takdir e<le ece HASAN leri. (429) (941) 

ıtrıyatını kuılanıyorl::ır. Tiirkiyede o • • 
na rakip olabile~ek hir tek ecnebi fir- Bir ve iki No. ~u D.ikim~vı:rinde ~i 

ile geçeri 
Çektiği ızbrap'ar bu 
hakikati öğreninceye 

kadar sürüp gidecektir. 

NEVROZ iN 

. rikmış olan 38 hın kılo yunlu, 38 bın 

1 
ması bıle yoktur. kılo beyaz pamuklu 13500 kilo haki -------------------

Romatizma. lüm
bago. siyatik, sinir 
ve soğuk algınlı
ğından ileri gelen 
şiddetli ağnlan 
teskin ve izale 
eder. .,, .. 

--•sAllL!K EV•~--

1 

Kadıköyde Kuşdili caddesinde 231 
Nisan sokağında 26 numaralı eviJ 
4 oda, bahçe ve her türlü konforu 

1 
vardır. Sahibi Taşraya gideceğin
den 1300 liraya acele satılıktır. 

voktor. Operatör 

Orhan rl!ahir T oros 
1'..ulalt.;, BoR"az. Burun hutal&k· 

lan mütebassası 
Taksim, ALdüıbakbamit Caddesi 

Leyik Apatlm11ru No: 1 

t ergUn 15-19 k•d• 

BUtün Türkil; pamuklu kırpıntı ile ikı ı..rc. lu dıkım 
evinde birikmış olan l J ,GvO kılo kbse-

KANTR T.,' .. \ıe ve 1118 kılo ki.ırk clerı k ırpıntısı 7/ 

1 1 n 1 mart / 938 pazartesi günü saat Hi,30 
1da Tophanede levazım ami~lığı ı;atı -

kullanma ctadır. Çünkü, en idareli ve bütün 
ev ihtiyacah için en e:veriş1i kömürdür. 

M:~~~zi: GiLKRlST VOKER ve Şsl Ltd. 

nalma Komısyonuca kapalı zarfla sa· 
tılacaktır. Tahmin bedeli 14524 hra 
16 kuruştur. Ilk temınatı 1089 lıra 31 

·kuruştur. Şartnamesi Komisyonda ve 
kırpıntılar dikımevlerinde gonilebi _ 

lir. İsteklilerın ihale saatınden bır sa· 
at evvel teklif mektuplarını Komıs • 
yona vermeleri. (427) (908) 

İstanbul Birinci Tıcarct mahk1:me
sinden: 

Antalya vapurunun 82 inci seferın

de Burhaniye iskelesınden İstanbula 
getirılmek üzere namına yüklenen 

212 torba sabun ve 310 teneke zey -

P E T R O L N •ı z A M tun yağına aid 1591 sayılı h~mili bu· 
lunduğu konşmento zayi olduğundan 

Kepekler• ve ıııaç dökülme.ini tedavi eden tesıri muc .. rrep bir ı taçtır. ! ibtalıne karar verilmesi İstanbulda 

i 
Asmaaltında 62 numaralı mağazada 

stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: zeytunyağı tüccarı Ahmet Doğrular 
İstanbul gümrü~lcrı içın rnusabaka imtıhanı ile ve 16 lıra aylıkla 7 tarafından taleb edilmiş olmakla Ti

memur alınacaktır. htekhlerın en aşağı orta tahsıl goı muş olmalc.ırı ve caret kanununun 638 inci maddesi -

memurin kanununun dördüncu maddesinde yazılı şartları haiz buJunm:ı • nin kıyasen tatbi.kı suretıle zıyaı id· 
lan ve yazı •nakınesi ile ya;ı:ı yazmasını bilmeleri esıtstır. fü k<:kh:rdcn mu· dia olunan mezkiır konuşmentoyu 
sab~ka?'1 )::azananlardan askerltğını yaprruş olanlar tercıh cdılır. Musaba· bulanın 45 gün zarfında mahkellleye 
ka ımtıhanı 2 - 3 - 933 çarşamba günü saat 14 de yapılucttkllr. lstt:klılcrın ıbraz etmesi lüzumu ve ibraz etme • 
~Jhayet 1- 3 .. '938 salı günu akşanuna kadar vesıkahmıu tamc.mJamalrı diğı halde bu müddetin hıtamında 
ıcabeder. (!l!IJ) liptalıne karar verileceği Wuı olwlur 

BANKA~I 
1938 

Küçü~ Cari Hesaplar 

i_k.ramİlje. pl&nı~ 
4 adet 1000 lirahk - 4000 lira 
8 ,, 500 ,, - 4000 '' 

16 " 250 '' - 4000 " 
76 ,, 100 ,, - 7600 ,, 
80 ,, 50 ,, - 4000 ,, 

200 • 25 '' ~ 5000 '' 
384 ,, 28600 ,, 

Kuralar : 1 f\,. 'rt, 1 Hazıra o, 1 Ey HU, 1 
Birincikinunun tarihJ .. ri de çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

/~ 
TAtıl.IK 

Tl 

---ı~W ERLi 
irRAI' BICAGI 

OK S ·ü R Ü K ŞU R U BU 
En muannit öksürüklerle 
bronşit, ~slm, ve boğmaca 

öksüruğünün kafi ilacı -
dır. Göğlısleri zayıf olan • 

lara vikay~ ed1cl tesiri 
şayanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde 

bulunur. 

İngiliz KANZUK Eczanesi, 

Beyoğlu, İstanbul 

ARADA BÜYÜK FARK VAR~ 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiç bir benzeri tarafından 

taklit edilmemiştir. Bu pudranın en büyük me7.iycti bilhassa çocuk 

cildleri için h:ızırlanmış olması ve terkibinde tahr~ edici hiç bir 

madde bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCIJK fUDRASINI 
Şişman vücudulu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vü.:u • 

dnn !llivnlarında \•c koJtuk altlarının pişiklerine k<.ır:?ı bundan da -

ha müessir hir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu dlAer adi (Talk Pudra)ları ile karışt1rm11yınız. 

ilııırevf vo clld tıastahKi.ın 

or. Hayri Ömer 
<'.Jtlcdenaonra Beyotlu Ağacaıni 
karf&&Uld• No. US 1·~efom 

4J5dS 

fWH aanm 

Sahıp ve ncşrıyacı ıdarc ea~n 

BQf muharriri 

ETEM 1ZZET 5EN1CB 


