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Japo~yaingiltereverHataydafesad Gmilerden haberyok 
Amerıkayakarşıyu. Cemiyeti Metevapuruselômetec, ıktı, 
llluşamaya başladı Kuruldu 

fırtınanın tahribatı müthiş. 
Karadenizdeki vapurların akibetin

d en endişe edi liyor, netice 
heyecanla bekleniyor Londra, 23 (Hu

susi Muhabirimiz
den) - Uzak Şark 
ta vaziyet vaha • 
metini muhafaza 
etmektedir. Çin .. 
de yaptığı hare -
kattan bugüne ka· 

· dar elde ettiği mu
vaffakiyet, J a .. 
ponların cesaret - 1 

· lerini arttırmıştır. 

• • 
Kar devam 

f 

Edecek 
Hisar vapurunun 

Bu cümleden ola-
rak Japonlarm ce-
nubi Çin'i de isti
la eylemeleri hak
kındaki şayiaların 

25 tayfası arasın-~ 
selerı evine çağırmıı:;, uzun uza -
dıya konuşn.u~. r,ct:Ccdc ce..: ••• yc 
tin resmen tescil edilerek derhal 

1 doğru olduğu an-
laşılmaktadır. Ja- faaliyete geçmesine karar veril -

' ponya, Asya'da miştir. Bu karar üzcl'ine Cemiye-
tin umumi merkezi evvelki gün 

yapacağı harekat-

dan kurtulan tek 
adam bu akşam 

gelecek 
büyük merasimle açılmıştır. Me~ 

ta dört yüz mil - Evvelki gecedenberi büyük bir 
rasimde cemiyetin faal azasından 

' yonluk Çini de e- rüzgarla knrışık durmadan yag-an gayri meşhur Mustafa Kuseyri, 
mir ve kumandası 

1 

Doktor Mithat, Kaymakam Sala· yağmur, dün ak~m saat 17 den son· 
~~~~L~--t-~.J~~~·---- altında bulundur- ra sulu bir kara çevirmiş ve kar, dün haddin, Adalı Mehmed, Şekib Be· mak istemektedir. gece ve bu sabah da kısa fasılalarla 

rekat, Belediye Reisi Etem, I:Ia-
Cln orduları Başkumandanı Generol Bu itibarla yakın· (Devamı ikinci sahifede) mütemadiyen devam etmiştir. Yal-

, Şang • Kay. Şek'ln karısı ( Devamı 2 de ) nız yerler ıslak oldu~ için cadde -

R
ltOltlllt.UUHUHUUHUtltMltlttllUUHtlltUUfllfHUllllllllUllllllttlJttHUlllUtllHUutl(UUHIUllUUlllUlllllll.ıUUUUtMHtHUlllUUUIHIHttlHIHllUtfttUUlni1UhtlNUllUUUllUUUlllllllU lllhUllUtUlltlUUn~ !erde ve sokaklarda kar pek tutma• 

es m.AI ta h k •. kat b. tt• mıştır. Fakat şehrin kenar ve çukur 

1 1 
semtlerinde yerler ve ekser damlar 
bembeyazdır. Bu suretle İstanbul ka· 
nunuevvelin 22 sinde asıl kara kışa 

.. 

Kopan taramv•ı tellnln tamiri 

lVIülkiye müfettişleri yarın akşam ~~7:;~~i::~::T:i:K::: .. h•y•tı .. · -
Aldığımız malumata gore Çorlu'ya, 

Ankaraya gidiyorlar Çanakkaleye Eskişehire de dünden· 
beri fazla miktarda kar yağmakta• 
d:r. 

R '" B b Ah d E • ' Ç<:!rkesköy ve Bandırmada da kar eca 1 a an m e m 1 n e tipisi şiddetle devam etmektedir. Bu 
yüzde:ı dünkü Bandırma - İstanbul 

Gazetemizde cevap veriyor ~0:=i~ıti~andırmadan hareket ede. .. 

Cezalı otobüsler hakkında Vali'nin beyanatı 1 va!~~s:u"r:t~:ı:ı~y~~1:~)~:n:ae;ı~!~ş: 
• • safhasına başlamışlardır. Hatta bu (Devamı 2 nd sayfada) Fırtınadan vukua gelen bir kaza 

Dahi 1 iye Ve ki 1 in in ~::~;~:~~~:~:~~;i~~~:!:d~~ "BüYük ... Ş.Bf ... S.üiiYB~T .... S.~:·~~ .. ~~i~ ...... 5~·~· .... T;ig·~;;--
Beyanaff a bulun- ::şk~.:·ş::~ı:.::~ti~'.0~~~;::~:.~·~:: ıı·ıer~ı muhabbetle ~ k l k K · 

gün ve yarın da meselenin tahkik a l aca ıtap 
rnasl muhtemel safhasile uğraşacaklar \'e bu işi ya-

rın akşama kadar bitireceklerdir. • Sela" miadı 
.A Hususi surette öğrendiğimize göre, 
~ d/igedeki fah- müfettişler yarın akşamki ekspresl.e /c • Anknra'ya hareket edecekler, tahkı-

lkaf ne hal de?. katlarının neticelerinden Dahiliye • 

Vtcbüs işinden çıkan meselenin "V_c~ilini h~~er~ar .. edecck!erdir .. ?a
~~"'"' ne§riyat kısmı bü- hılıyc Vekılı Şukru Kayanın mufet

tün hararetile de- tişlerden alacağı izahatı mütcakib, 
vam etmekte ise otobüs işi etrafında dönen dedikodu 
de resmi safhası ı ,.e neşriyat ~akkında resmi beyanat
bitınek üzeredir. ta bulunacagı haber alınmıştır. 

Dahiliye Veka- i ADLİYE SAFHASI 
leti tarafından bu 1 Tan basmuhnrriri Ahmed Emin 
işin tah!didne me- 1Yalman aİeyhinc açılan davalar hak
mıır edilen mül - ı kındnki tedkikler bitmek üzeredir. 

•( 

ıye ıqüfetti~leri Davalar tevhid edilecektir. Bu dava-
~. . tobU$ iş{nin tecl_- ,ların yılbn .. ından önce rüyet edil _ Yen ı oey anat ta buluna n 

-oı<::ell ~ Muhittin Ostü ndaQ '1 ık safha~ını bı· mı:si muht!'mcldir. Müddeiumumi 
§ler, ı i nber i t;:ıhkik !Hikmet Onac, hazırlık tahkikatının (Devamı 2 nci sayfada) .. 

Türkiye-Suriye ara
sındaki bütün mu· 

allak meseleler 
halledildi 

Suriye Başveki l i mem
nuniyetini beyan etti 
Suriye Başvekili •Cemil Mardam, 

dün akşam eksprese bağlanan husu
si bir vagonla Ankara'dan hareket 
etmiş, merasimle uğurlanmıştır. 

Misafir başvekil, dün Şehir Lokan
(Devo.mı 2 inci sahift>ıte) 

Etem izzet Benice'nin 

En kuvvetfi eserini v e 
En yeni teknik n1ahsulü 

Deli 

NEŞRE 

gönlüm'ü 
Nusret Safa Coşkun 

B A Ş L 1 Y A C A K. 
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Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
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Cumhuriyet: Tan : 

San tehlike beyez teh· Devlet otoritesi 
like ile karşlla,tıktan Eskı devirlerdeki zihniyetin tesi-

sonra rile şu kanaatte olanlar bir vakitler 

e 
Miilkiye müfettişleri yarın akşam 

Ankaraya gidiyorlar 
Otuz sene evvel Çinli1er Garblilere !çoktu: Münakaşa hürriyeti iyidir, 

karşı Ccveran edince san tehlikenin hoştur, fakat kirli çamaşırlarımızı ( 1 inci sayfadan devam) satiye vermek, nasıl hakkımız ise ıkalem sahibi ara~mda fark göremi -
Çinden geleceği sanılmıştı. o va _ !herkese göstermiye mana varını ya? bitm~k üzere olduğunu söylemiştir. verdiği izni geri almak da öylece Be- yorum. Burası bö) lece anlaşıldık -
kit bu mevzu üzerinde yıl1arca uğ- Sonra devlet otoritesi nerede kalır? Dişçi Avni Bayer tarafından çeki- lediyenjn hakkıdır. Hata eden oto- itan sonra me"·zua gelelim: 

(Birinci sahifeden. devtz111) 
san Cebbare ve hempaları hazır 
bulunmuşlardır. 

Cemiyetin gayesi, intibah bsŞ1<1_' 
ymcıya kadar Türklerden gaf!'. 
anasırı birelştirmek, aralarındıılt1 

münafcret ve geçimsizlikleri ~
le etmek \"e intihab esnasında tJtl· 
tün anasırı Türklerin kars:~ 
mümkun olduğu kadar yekVU 
bir kitle halinde ç.ıkarmıya ç:ıl ~· 
mak. bu sırı.etle intihabda Türkle· 
'l"i ekalliyette bırakıp, Hatııy'da e
bedi surette manda idaresini bJ· 

raşılmış, yazılar yazılmış, ortaya fi. 1 ~al~uki nerede insan va~sa, orada len protesto etrafında Adliyece ya- büs amme hizmetini görmiye ltya - Başda Bü) ük Şefimiz Atatürk ol-
kirler atılmıştı. Halbuki san tehli- ınrlı çamaşır da vardır. Bır memle- pılmakta olan tahkikat da mühim katli değil demektir.• duğu halde bizi kurtaranların ve 
ke meğer Çinden değil, Japonya'dan kett~ hususi :nenfaat dolablarma k:r-ıbir saf!ıaya _girmiştir. . DAVALARA BAŞLANIYOR memlekete hizmet edenlerin fotoğ-
çıkacakmış. Jr.pcnya beyaz ırkı As- sı hıc bır munakaşa ve hareket go- j BUGUNKÜ TAN'IN NEŞRiYATI Bu sabah aldığımız malumata göre rafları evveliı kalbimde. sonra cebım-
yadan koğmıya başlamış bulunuyor. rülmezse hiç kimse o memlekette , Bu sabah çıkan Tan refikımiz, oto- Tan başmuharriri Ahmed Emin Yal- de saklıdır. Bu meyanda ÜsLündaf;rın 
Japonya bu hc:reketinde 400 milyon melekler yaşıyormuş, demez. Devlet 1 büs işile Beledi\•enin diğer bazı iş- man aleyhine açılan davalardan müd·lda tasviri vardır. Ancak bana veril
Çinliyi kendı emir ve kumandası al- ?.to~it:sinde eskı rejimle inkılab re- !eri hakkında B;lediye reisinden ba- deiumumiliğin ikame ettiği davaya miş imzalı ve yazılı her hangi bir 
tında yürütmek istiyor. Bu böyle gi- ı)ımmm bundan anladıkları mana ta- zı sualler sormakta ve bu sualler i- b uaym 28 inci sah günü Asliye Bi- resmi yoktur. Esasen yüksek, sa)ın 
derse bir asır zarfında bir milyon • 'ımamile başka ve biribirine aykırı - çin Belediye maknmından cevablar rinci Cezaad bakılacaktır. şahsiyetlerin resimleri de bu mak -
luk sarı ordu Ural dağlarını aşarak dır. Eski rejimde otorite, kendini istemektedir. Tan'ın sorduğu sual- Recai Baban'm açtığı davaya 6 ka- sadla fotoğrafhanelerden tC'darik e
Avrupa'ya emiıkr dikte etmiye gel- milletten ayn ve ondan üstün gören ler arasında bilhassa şunlar vardır: nunusanide rüyet edilecektir. dilebilmcsi ıcin vatandaşlara tec;hir 

rakmaktır. 

Cemi) etin manda idaresinin bir 
bir vasıta~ı olduğuna en büyük 
delil de cemıyctin umumi reısli· 
ğine Hatay Delegesi Gnro•nuıı Sf" 

cilmiş Qlmasıdır. 

diği görülebılir. Şimdi sarı tehlikeyi devlet, memlekete çiftlik gözile ba- Otobüs ruhsatiyeleri Sabur Sami· Diğer taraftan, Avni Bayerin de dahi edilmiştir. 
korkunç kılan bir ıebeb Almany" ve kardı Atatürk'ün varlık rejiminde ye verilmiş midir, şehre daha fazla yaptığı müracaat henüz Müddeiu - Üstündağ'm fotoğrafmın tarafım
İtnlyanın Japony<ıy& muzahE:retidir. ise devlet milletin umumi işlerine varidat temin edenlerin ruhsatiye mumilikte tedkik edilmektedir. Bu dan kuvvet telakki edilerek devair
Eger işler böyle gidt"rse Avrupa ken- bakmak üzere iş bölümü yolile ku- verilmiyerek talebleri reddedilmiş tedkikat biter bitmez bu da\•a da ide is t::ıkibi keyfiyetine gelince: Böy-
di hatalarınm cezaı::.ını en feci şekil- ru1mu~ bir mı:kanizmadır. Asıl esası midir, 28 teşrinde de,·air kapalı iken mahkrmeey tevdi edilecektir. le bir sey hatırlıyamıyorum. Bunun 
]erde üç bC'ş katlı olarak ödeyecek- millettir ve milletin umumi menfaa- istisnaf olarak muamele yapılmış mı- RECAİ BABAN'IN CEVABI İstanbul devairi resmiye ve hatta 

Diğeı taraftan yüksek mahk 
me azal3Tının tahlifi yapılm ır 
Bu mahkeme azasının ikisi 
müddeıumumisi Fransızdır . 

tir. tidır. dır, otobüsleri cezaya koymak mua- Diğer taraftan, Recai Baban'dan mücssesatı hu5usiyesinin şeflerinin 
•11111111 mııııııımıt111m111111111111"1"11111111ıı11•••uuuııtıınmıını11111n111111111111111tH1111111111111111111mnı11ııuınnnm1111ıııııııııım melesı· neden fatbik edili,.•or, eski namus \ e Şerefleı·Tne istinaden acık-

e il er 
( 1 inci sayfadan devam) 

tır. Uludağda kar 2 metreyi bulmuş
tur. Kars \'e Erzurumda ise karın ir
tifaı bir metreden fazladır. 

MÜTHİŞ FIRTINANIN 
TAHRİBATI 

Kardan evvel: dün sabah saat on· 
da başlıyan büyük fırtına, dünkü sa
yımızda haber ~verdiğimiğ gibi lima
nı altüst etmiş, denizde ve karada 
büyük tahribat yapmıştır. Bu t::ıhri
bat ve zarar ve ziyan hnkkında bu 
sabah da alakadarlara yeni mallımat 
gelmiştir: 

Bş1adığısırada sürati saniyede 17 
metre olan rüzgar, gittikçe şiddet· 
lenerek saniyede 27 metreyi bul -
muştur. 

er yo 
mavnasının küpcştesi kırılmıştır. 

- Haydarpaşa önlerinde Mavna
cılar Cemiyetinin 54 sayılı mavna -
sının küpeştesi kırılmıştır. 

- Boğaziçinde Umur mevkiitrdc 
kaptan Şükrünün idaresindeki Tuna 
motörü fırtınanın dehşetinden yolu
na devam edememiş, karaya otur -
muştur. Hiç bir zayiat yoktur. 

- İnhisarlar idaresine mensub 
Mahmud Reisin idaresindeki 82 nu-
maralı mavna Haydarpaşa önünde, 
içindeki yükü ile beraber batmıştır. 
İçindeki mürettebat kurtarılmıştır. 

- Mnvnacılar Cemiyetine aid 268 
numaarlı mavna gene yüküyle bera
ber Haydarpaşa ile Kadıköy arasın
da batmıştır. Mürettebatı liman ro
mörkörlerinden biri tarafından kur
tarılınıştır. 

- Üsküdarda Şemsipaşa mevkii 
önünde İnhisarlar İdaresine aid 8-4 

Şehrin Etyemez, Aksaray, Kasım
paşa, Yenikapı, Tophane ve Yemiş 
mıntakalannda sular caddeleri kap
lamış. Kasımpaşa semtindeki evler
de çöküntüler meydana gelmiş, talı- numaralı mavnalar, gene içinde yük-
ta perdeler yıkılmıştır. leri olduğu halde batmıştır. 

Bir çok camilerin kurşun Ievhala- - Haydarpaşa önlerinde Mavna-
rı uctuğu gibi, bazı mescidlerin mi· cılar Cemiyetine mensub 68 numa -
narelerinden kurşunlar da kopmuş- ralı Ahmedin idaresindeki mavna 
tur. Damlard::ın uçan kiremidlerin, batmıştır. Ahmed kurtarılmıştır. 
yerlerinden kopan dükkan tabelfıla- - Mavnacılar Cemiyetinin 15 nu-
nnın ise sayısı hesapsızdır. maralı mavnası Haydarpaşa açıkla· 
Çakmakçılar yokuşundaki büyük rında yüküyle b<::raber batmıştır. 

bir dükkanın 15 metre uzunluğun- - 82 sayılı Recebin Haydarpaşa-
daki camekanı ise yere düşerek par- da bulunan boş mavnası batmıştır. 
çalanmıştır. 1 - 268 numnralı Recebin orta ka· 
MERDİVENİ KOPAN İTFAİYE yığı arpa yüküyle beraber Paşabah· 

AP.ABASI VE DÜŞEN TRAMVAY çe açıklarında batmıştır. 
TELLERİ KURTULAN MOTÖRLER 

Diin öğleden sonra Eminönünde 51 İnhisarlar idaresinin bir, iki motö-
numaralı mağazanın üstündeki bü- rü fırtına yüzünden karaya düşmek 
yük bir saç le\•h!l düşmek tehlikesi tehlikesi göstermiş, Deniz Ticaret 
gösterdiğinden hemen itfaiye kuv - müdürlüğüne yapılan müracaat üze
vetlerine haber verilerek bir kazaya rine kazaya meydan vermeden kur
meydan vermemek üzere yardım ü- tarılmıştır. 
:ı:cre yardım istenmiştir. Yedikule açıklarında henüz hüvi-

İtfaiyenin büyük merdiven araba- yetleri tesbit edilemiycn iki motör 
smm y:ikscltilen merdiveni, dükkfı- batmak üzereyken imalatı harbiye
nın damına dayanırken rüzgarın şid- nin Said motörü tarafından kurtarıl
detile merdiven ortasından kopmuş mışbr. 
ve bir parçası tramvay tellerinin ü- AKAY, ŞİRKETİHA YRİYE VE 
zerin"' düşmüştfır. HALİÇ SEFERLERİ 

TRAMVAYLAR İŞLİYEMİYOR Dünkü müthiş fırtına esnasında 
Diğer taraftan ayni saatte Köprü Akay ve Şırket vapurları muntaza -

üzerinde tramvay teli de kopmuş ve man işliyebilmiştir. Yalnız Haliç va
bir kazaya meydan verilmeden bu- purlan seferleri intizamını kaybet • 
nun tamirile uğraşılmıştır. Bu yüz- miştir. 

den tramvay seferleri bir saat ka- CİVAR LİMANLARDAKİ 
dar durmuş, Köprünün iki başında TAHRİBAT 
yapılan zabıta kordonu, halkın yaya Dün, Karndeniz, Akdeniz \•e Ege 
olarak bu noktadan geçmelerini mc· denizinde bulunan bir çok mavna ve 
netmiştir. yelkenlilerin de akibetinden endişe 

Her dakika şiddeti artan f,ırtınanın edilmektedir. Buralarda bir çok de· 
altında bir taraftan kopan telin ta- niz kazaları olduğu ve bunlar hak -
mirile uğraşılmış, diğer taraftnn kı- kında akşama kadar felaket haberle· 
rılan itfaiye merdiveninin teller üze- rinin geleceğındcn çok korkulmak -
rine takılan pa::-çaları mü!':külfıtla tadır. 

kaldırı;mıc;tır. 1 EN BÜYÜK FACİA 
DENİZDEKİ KAZALAR Bu müthiş fırtınanın en büyük fa-

Fırtınanın en 1'üyuk tahribatı de- cıası, dün Karadenizde cereyan et· 
ni:ı:de olmuştur. Batan mwunaların miş ve- 25 Türk gemicisi azgın deniz· 
sayısı 30 dan fazladır. Bu kazaların ze ve Karadcnizin kudurmuş dalga
şimdiye kadar tf'sbit edilenlerden bir larınn kurban gıtmiştir. 
kısmı şunlardır: 25 aileyı bir nndn bedbaht eden ve 
MavnacılaT Cemiyetinin 138 nu- bütün herkesin kalbinde derin bir 

maralı mavnanın ldipeştesi kırılmış- tesir ve acı uyandıran bu facia, Kal
tır. 'kavanzadeler'e aid Hisar vapurunun 
. - Buğday yükfl olduğu halde Hay- batmasile vukua gelmiştir. 
darpaşaya gitmekte olan gene Mav- HİSAR VAPURU NASIL BATTI? 
nacılar Cemiyetinin 138 numaralı Büyük ve tahta bir gemi olnn Hi
mavna küpc~tesi kırılmış ve batmış- sar, 5000 tondan fazla kömür yükü 
tır. ile Zonguldak'tan limanımıza doğru 

- Mavnacılar Cemiyetinin 8 nu· hareket etmiştir. 
maralı mavnası gene Havdaı paşada ENDİŞE VE TELAŞ 
kiipeştesi kırılmış, batmıştır. HJsar vapurunun dün öğleden ev-

- Gene cemiyetin 282 numaralı vel limanımıza gelmiş olması icabe· 
büyük kayı[.rı bodoslama olarak çat- derken gelmemesi endişe uyandır
Jamış ve batmıştır mıya başlamış ve saatler geçtikçe bu 

--· Gene cemıyeiın 35 numaralı endi:e, vapıırıın akibet; hnkkında a-

./ bu sabah bir mektub aldık. Bu mek-
Adliye Sarayı ankazı işinde müsa- tubda bu sabahki Tan'da çıkan sual- ça sövlivebilirim. Aksi halde yapılan 
maha edilmiş midir, asri mezarlık lerden kendini alakadar eden kısım- iş mndde tasrihi suretile bildirilme
yeri evvelden birisine satılmış iken 1ar hakkında cevab vermektedir. Bu lidir. 

- re Hukuk islerine bakmak uıe 
kurulan mahkeme azaları da tıeP 
Türk duşmanı olarak tauınrı11Ş o-

öilfıhare yüksek iiatla Belediyece sa- mektubu, nşnğıya aynen yazıyoruz: Esasen foto~raf teşhiri su-etile iş 
tın alınmış mıdır, Ermeni mezarlığı takib etmek de pek gülünç olur. Ah-

lan iardan seçilmişlerdir. -""' 

meselesin e a ur amı ye ır yer tun yazılar yazıyor ve İstanbul Vali , a S b S ., b" Tan gazetesi bugün yine sütun SÜ- kamı .m.evzt·ı·a a.airesinde iş. ya~bi .. 1- u"y ef Surı·ye· 
ayrılmış mıdır, Recai Nüzhet müte- mek ıçın Türkıye Cumhurıyetı Hu-
madiyen Belediye Reisini görüp iş- ve Belediye Riyaseti Makamına müt- kumetinin kapıları her vatandaşa a- 1 

hiş Eualler tevcih ediyor. j 

1
. • i 

~:~it~~:b;:li~~~ ~:;~~:!~~~:~~~ bu suallerden dokuz, on ve on birin- ~~:1i~~~~~: ~ö:~u~~~1;:~~:;~ kuv-1 1 erı muhab~ef 8 
Valinin nüfuzundan istifade ederek cisini şahsıma, hariçteki muamelatı- 10 - Müşir Fuad Paşa veresesinin 
devairde iş takib ediyor mu? ma taalluk ettıği için bunların ce- hiç bir suretle Vekaletini haiz deği- ' Se a" ladı 

VALİNİN BEYANATI vahlarını ancak ben verebilirim: lim. İstitlaatları cok yanlıştır. Vere- , 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 9 - Tahsilim, seviyem, mensub senin vekilleri noter dairesince tescil 

Üstündağ, otobiis meselesi hakkında bulunduğum ailenin vaziyeti içtima- edilmiş kimselerdır. Bu verese ıle (Birınci sahifedPn devam> 
demiştir ki: iyesi, bulunduğum resmi ve hususi bazı işler gördüm. Satılan malları, itasında Dahiliye Vekilinin ziyafe ;. 

_Otobüsleri canlı bir mahllık sa- hizmetler, İstanbul Valisinin yanına ya bizzat, veya vekilleri \•asıtasıle tinde bulunduğu esnada orada dn\"'C 
yarak cezalandırdım. Fakat buna ca- gitmiye veyahud beraberinde bulun· verese satmışlardır. lilerile birlikte bulunmakta o18~ 
midlerden ceza almak denemez. Bu mıya mani değildir. Bu yazıyı ya- Hulasaten r.öyleycyim ki; ben mal Cumhur Reisimiz Atatürk tarafıJl 
ceza değil, bir emniyet tedbiridir. O- zan kalem sahibi bu memlekette yük- satmadım. Mal aldım. Tan gazetesine ldan kabul edilmiştir . 
tobüs işletmek, bir amme hizmetidir. sek tabakadan her kim ile görüşebi- bu yazıları yazan ve hayatı mace· Bu esnada Büyük Şef, misafı~. 
Halk, otobüse binerken canım Be- liyorsa iyi ve çok iyi bilmelidir ki, rasız geçen kalem sahibinin bunu Başvekile Türkiye'nin Suriye'yi ~ıı 
lediyeye emanet eder. Bir otobüsün ben de ayni şahsiyetlerle görüşebi- böylece bilmesi lazımdır. takil ve mes'ud görmekle bahtl' ; 
freninin tutmadığını görürsem, o o- lirim. Benimle ne gazetecilik nokta- Otobüs işlerile buna mütcferri hu- olacağını beyan buyurmuşlardır. \ 
tobüsü işlemekten menederim. Ruh- smdan ve ne de tahsil cihetinden bu susat hakkında ise iş Adliyeye inti- Suriye halkını muhabbetle seıarıı· 
e= - kal etmiş olduğundan muhakeme so- lamışlardır. ıt 

lakadarlan büyük bir telaş ve yeise lerin her an bulunmasına intizar e- nuna intizar lazımgeleceğini bildirir Suriye Başvekilinin Ankarn d~a 
d .. ·· ·· t·· dilmcktcdir. • teb ' uşurmuş ur. VAPUR SİGORTASIZ!.. ve bu "izah~a.mcnin dercini saygıla- hareke~in~e~ önce bir ~-esmı . aft 

iLK FELAKET HABERİ rırnla bildirırım. neşredılmıştır. Bu tebligde ınıs . c 
GEİYOR Bu sabah Kalkavanzadelerden al? Recai Baban baŞ\'ekilin Başvekilimizle Haric ~\. 

Nihayet akşama doğnı, bu en bü- dığımız malumata göre vapur sigor- Veki!ini zivaret ettiği ve bu görıl. 
yük felfıket haberi Hisar vapurunun tasız 'bulunmaktndır · J meler esn;sında ıkı memleketi 1.: 
sahibleri Kalkavanzadelcre Şileden ı Yegane Sağ kalan • a ponya kadar eden bütün meselelerin b3lı ~. 
bir Yıldırım telgrafi1e bildirilmiştir. Tayfa facıayı anlatıyor y mevzuu olduğu, müzakereleri.Jl b:~ 
Bu telgrafta kısaca: cHisar, parçala- U IB uşa ffi} y 3 yük bir samimiyet içinde devam f • 

nıp battı. Yalnız ateşçi Seyfullah Hisar vapurunun yegane sağ kalan hasıl olan miltabakat dairesinde ç:. 
kurtarıldı.:. denilmektedir. ve dalgalar arasında bir muhakkak Başladı lışılması takarrür ettiğı bildiriln1e 

$. O. S. İŞARETLERİ bir ölümden kurtarılan tayfa; 22 yaş- tedir. 
Bu hususta aldığımız malumata gö- larmda Seyfullah, bu müthiş faciayı ( 1 inci sayfadan dct:am, Suriye Başvekili hareketinden 

re facia, İrva adası karşısında ve cE- şu suretle anlatmaktadır: da Çin'in cenub kısmına karşı da ha- ce gazetecilere demiştir ki: ~ • 
şek Adası> civarında vukua gelmiş- - Sabaha karşı üçte Zonguldak - rekete geçilmesıne intizar edilmek· - Türkiye - Suriye arasında bıı :J· 
tir: tan hareekt ettık. Gece hadisesiz tedir. . tün mevcud meseleler iki kardc<: pı 

Hisar vapurunun ahşab tekneleri, geçti. Öğleye doğru Kefgen önlerin- Bu vaziyet karşısında Ingilt€re A- lete yaraşır bir hüsnüniyetle hallpc~ 
Karadenizin müthiş vcazgın dalga- de fırtınaya tutuldu)<. Evvela eski ge- merika ile daimi surette ~uhaıb:e- tiğimizi ve müşküllerin tamaınell ı.I 
!arına ancak Eşek adası yakınlarına miciler olduğumuz için ehPmmiyet ye girişmiş ve yaptıktan azır 1 ·.r taraf edildiğini beyan etmeyi ıC' 
kadar muka\'emet edebilmiş Ye bu- vermedik. Fakat bu fırtına hiç biri- ve girişecekleri sbiyabs~ 

1
"e .fi~llhtebşeb- bir vazife bilirim-> _ ... ..:.;.:., 

ne benzemı·yordu. Daha nn oluyor, büsler hakkında ir ır erını a er - ............................................. ~ • 
rada vapura hücum eden kudurmuş ... - 1 
dalgalar, güvertede ne buldularsa demiye vakit kalmadı, gemiyi su bas- dar etmiyc başlamışlardır. Maamafıh 1 KÜÇÜK HABERLER 

ti. Korku \·e dehşet ı'çı"nde k"ldık. Mü- ciddi bir vaziyet karşısında Londra ~ süpürüp götürmüşler ve hatta, ge- ... -
minin en üst kattaki birinci mevki teınadiyen imdad istem iye başladık. Vaşington'a bağlı olmadan da h:ıre- * Rusyanın Baltık devletler!.~:~: 
kamaralarının kapılarını çerçeveleri- Ufuk bomboştu, panik başladı. ket edecektir. dindeki askeri ataşeleri, Rus tfll 
bile dalgaların arasında sürüklenip Bu esnada, Eşek Adasının önünde Diğer taraftan İngiltere Şanghay metince kurşuna di7ilmiştir. tı• 
denize gitmiştir. idik Kaynlıklara çarptık, denize dö- gümrükleri hakkında Japonya ile * Bugün Amerika'ya ıncınlck~ ! 

Tayfalar ve kaptan kamaralarında küldük, çok su yuttuk. Arkad~şlar, müzakereye girişmiştir. Bu husus- mizden ilk defa o1aruk 400 ton kil 
mahpus kalmışlar dışarıya çıkama - kendilerini kurtaramadılar. Ben de taki müzakereler iki tarafı memnun bakır ihraç edilnıiştir. 

8
1. 

mışlardır. Vapur süvarisi Rizeli Gi- ölmek üzere idim. Tahlisiye simfdle- edecek bir safhaya girmiştir. * İtalya vaktile 1ngiltercdeJ1 , J 

ridlioğlu İbrahım, bu çılgın yaziyet ri gördüm, baygın halde kendimi Yangtze nehri üzerindeki hfıdise- dığı Jubalond arazisini AlmanY8 ) 

üzerine hemen telsizle S. O. S. im- kurtardım.> l~ hakkında Londra Hükumeti ta- 1 k d" 
dad işareti vermıye başlamış ve bu 
imdad telsizini alan tahlisiye mer
kezleri ile civardaki molörler he -
men yıldırım gibi imdada komşum

ter <etme te ır. • ıl ı 
METE VAPURU KURTULDU rafından verilen notaya yarın Japon· * Malta açıklarında bir tng 

lardır. 

Yine Kalkavanzadeelre aid olup yanın ccvab vermesi beklenmekte - zırhlışından ynngın çıkmıştır. tfC 
akibetinden endişe edilen Mete va- dir. Ancak Japonların da bazı küçük * Bebek _ İstinye yolu 18 Jll~iıt" 
puru bugün 11 de aldığımız mallı- rütbeli zabitlerin tahriki neticesi vu- genişliğinde açılacaktır. Meş11~r p,.tr 
mata göre tamamen kurtulmuş, teh- k~bulan g<:rgin:iğin .sür'a~le izah'si-

1 
güne oğullarına aid olup şcrıf c-

10 DAKİKA İÇİNDE likeyi atlatmış bulunmaktadır. nı arzu ettıklerı temın edılmekte ve 'dullaha aid tarihi yalı muhafaıD 
Fakat ne yazık bu imdadlar vak- YENİ GELEN VAPURLAR J~ponyanm bu gibi hadiselerin. t~- ıdilecektir. a$'13• 

tinde yetişememiş ve koca bir ala- İzmit hattında bulunan Kocaeli kerrürüne meydan bırakmamak ıçın * Paris'te yeniden grevler b tJ i 
met olan \'apur, E\;ek adası kayaln- vapuru ile Mudanya hattından bek- derhal otoritelere talimat vermesi mış, polis, grevcılerin işgal et 
rma çarparc.k 10 dakikadan az bir !enen Kocaeli vapurları dün gece te- beklenmektedir. İngiliz kabinesi dün- verleri zorla bosaltabilmiştir~ 
zaman içinde, müthiş gürültülerle ahhürlc şehrimize gelmişlerdir. kü toplantısında münhasıran Uzak e • ld ı;., 1 ııo'l<tıı 

ı buulnmasının zarurı o Uo-
prça parça olmuş ve sulara gömülüp Bandırma hattından baklenen Mer- ş rk hadısesini incclemis ve vaziye- . . . j 

· d l · · A t 1 a -ı: sında ısrar ctmıştir. ~ 
gitmiştir. sın vapuru a ge mıstır. n a ya ve tin inkışafını dikkatle takib ve va- AMERİKADA DA GALE"i;,. 

Vapurla beraber, 25 kişiden ibaret ,~andırma ve Anafarta vapurları da lhamet peyda ettiği takdirde icabeden TAVSADI . .9• 

olan mürettebat da denize dökül- lımanımızdan yollarına devam et - b"'tün kararları ittihaz etmek üzere . 23 (AA)_ tngili..Z~ 
1 k l d k · 1 a· u . Vaşıngton, . . ,~,, 

müş er ve ·amara aı ın nn çı ama - mış er ır. Başvekil Ceınberlayn'i tavzif etmış- binesinin Uzak Sarka bahri taı- ıc· 
dan içeride boğulmuşlardır. Bunlar- KAR DEVAM gnECEK • - - h usunıt 1' 

t tir. km·vetleri göndermek us ıJ.e' 
dan yalnız Rizeli bir ateşçi olan Şa- Kandilli rasadhanesinden bu '1a- SI GI.DI.YOR k nJ1l iNGİLİZ DONANMA cile karar vermesi, Ameri a b.,0ııı· 
ban og· hı Seyfullnh bir tahta parça- hah rıldığımız mallımata göre, karın ttc " MU? Şark'ta derhal bir hareke . etil11 

Sına Sarıhnıı: ve lrn az sonra facia ma- şehrimizde devam etmesi ihtimali f ... lı)' 
• ' Londı a, 23 (A.A.) - İyi mallı mat masını iltizam edenlerin a .. 

ha1line gelen 1ahlic·~e sandalları ta- vardır. 1 ~ 
rafından muhakkak bir ölümden kur- İstanbulda hava tamam"n kapalı lalmakta olan bir menbadan öğreni - batilestirmiştir. 1 getirıtlı 

dig~ine göre, kabinenin dünkü i.çti - Panay hadıse inin husuf~rıerlliAif· 
tr.nlmıc;tır geçmektedir. Dün aks-ım ağan kar, h 1J.• ... i" 

maında 13. Duff C'noper, Akdenız fı- oldu u galeyan, bıraz a ,, ) ,. 
Boğııl01.lar kımlcrdir? gece de dr>vam etmictır. Sabahlevin ı k' - k' anCll" e 

losunoan bir kısnı nın l'7ak Şar n Amerikanın Uzak ;> r a, .. ~e ~ 
Hisarla beraber b::ıtan vapurun bi- 9,50 de tekrar hafif kar serpisi ol· d ınv 

gıtme .. inden te\•e11i.i1t rti"C<'k tekn k ı i hadiself'r zuhuru tak 1: bif i'1 

rinci kaptanı Rızelı Gıridlı oğlu Nı- mustur RüzPfır şimalden c;;a•1ivede 4 .. hırtı o 
mü l ,1 ı; tı iıah ve t<> rih etmiştir Bu- ingilterenin fılosunun mu bı·r f 

yazi ve ıkınci kaptanı Gırıdlioglu n etrc hızlac:;m1c;ttr · de 
Mehmed kaptanlarla isımleri henüz Bu sabah saat "'C'kizde hava tazviki • ıı .cı ine B. Chamberlayn. bır fı- mını göndermesi takdirın ~-t:loıl' 

, tesbit edılc>miyen dıger 22 ta) fan.n 768.9 milimetrP idi Sıc:ıklık en a? ; ı tonun derhal h. ı <. kctıni 15.tcmernd .. lc gCindcrecc> 'fi tahmın olunın Sil'ig f!l'r 
cescdlerincfcn yalnız bir kısmı hemiz santigradchr bernbcr, yeni had sc1rr ?.uhuru ha- Bahri me11 :ıfıl. San~on 1- ]in1:ı111°:: 
bulun:ıbilmiştir. 24 saat zarfında yağan kra ve yağ- linde vcyahud Ar. r'1<a tarafından 1 gibi teçhizatı mukcnınıe ~u ~tlf>P 

1 .u" n1ası'l hır tc>dbir J1.i h::ız olunnnsı 

1 

malik olmc.n:n f'lı;em nldug 
ı Facia mahallınde daımi bir tahar- mu. ;,ı, ret re bac;ıııa bıraktığı mik- 1 
ı d 

.ı t l<)6 k'l ı 
1 
t :.'. lir'nde filonun harekete amade atinde bulurunaktad;r ur. 

riyat yapılmakta oldtığun an ceseu- ı ar "- ·ı ugrumc ıı· -
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Bir 
2 

mukayese I ~v~ !c~ ~~~~~~n~,~~~[. i Ş Ve i Ş Ç i 1 e f ır-Ha1~1~1~~~,ru-J -
sene içinde şehri-Son ze göndermiş oıdukıan ve göndere- lsfanbıulda yalnız ku•• ÇU•• k l·Ş- Fırtına -cekleri mektubların parasız neşrine 

devam edilmektedir. Bu mekt-ıbla- Tabiat, bütün ikramianm geri alı-., d 2 •ı 160 yor. Kanunda sunduğu bir damlacık 

mizde (1030) müessese 
ticaretten çekildi !. 

rm, bizim ellinize geçiş sırasına gö- çı ere ay a mı yon 'baharın acısını çıkarıyor. o güzel 
re her gün ikinci defa neşredilmek · günleri bize tazmin ettiriyor~ Tabi-

~:ı'::~ı~"~;:~,:: ~:~~~~ :~ bin lira yevmiye veriliynr at~~::a~~ş~~~:~benin bu kadar 
lecek bütün mektublar busuretle U korkunç bir neticeye varacağını kim 
muhakkak neşredilecektir : tahmin edebilirdi. Dalgalar ı•apur 

Buna mukabil aynı müddet 
zarfında geııiden kurulan mü
esseselerin sayısı ( 1691) dir 

'resbit edilen bir istatistiğe göre 19:>5 senesi zarfında, İstanbulda 
l lnüessesc, 16 anonim şirket, 11 limited şirket, terki ticaret etmiştir. 

~ h · · d k. bu·· .. ~1u··k k ·· ··k 63 - İstanbul Erkek Lisesinin ~e rzmzz e l ~ Ve UÇ U bacalarının hizasına kadar yüksel -
10 uncu sınıfındayım. Hayatta bana sin, dallar, ağaç kökleri.ne kadar e-

yardım edecek kimsem yoktur. Şim- sanayi yerlerinin sayısı her yıl ğ~lsin, .kıyamet ~~n~ diye mukadde.r 
diye kadar arkadaşlarımın yardımı bır felakete erdıgmı vehmedecek ka-
ile bu sınıfa kadar gelebildim. Şimdi n k dar a t ? dar insan gözbebeklerinden fırlasm 
ise hiç bir taraftan yardım edenim e Q r ıyor • •• da hcHd yalancıktan gelmiş bir baha-
yoktur. Bu vaziyette tahsili terket- ~- rın diyetini ödeyememiş ola1rnı. 
mek mecburiyetindeyim. Her gün Memleketimizde gittikçe büyüyen çalışan işçilerin sayısı, birçok şehir- Bu, tabiatin pek balıalıya mal oı 

JJ:ıüessese de şirket haline gelmiş, 138 kollektif, 7 komandit şirket 

eslı.edilmiştir. Ve ayni müddet icinde 34 kollektif, 4 komandit şirket de yorum. 
saat üç buçuktan sonrası için iş arı- ve artan sanayi faaliyeti arasında, !erimizin tekmil nüfuslarından faz- mttş bir int ikamıd ır. Biiyük ı·e önü 

şehrimizde mcvcud sanayi müessese· laya baliğ olmuş bulunmaktadır. ne durulmaz bir kudret~ıı horkusil~ 
iye edilnıistir. Adres: (İstanbul Erkek Lisesi 
Buna mukabil yine ayni sene içinde şehrimizde yeniden 805 mües- sınıf 10, No. 1880 Hamdi Özbay). 

~. 175 kollektif şirket, 32 limited ~irket. 9 anonim şirket, 5 kooperatif 64 _Askerliğimi yapmış, ilkmek-
1 kornandit şirket olmak üzere cem'an 808 müessese kurulmuştur. 1936 tebi bitirmeden hayata atılmış bir 
~nesinde de 419 sirket ve müessese kapanarak terki ticaret etmiş, buna gencim. Gerek askerlikte, 'gerekse 

lerinin ve sanayi amelesinin adedi- Eğer bu işçilerin geçindirdikleri ttiremesek, bunun bira~ da gadda-
. d ··h· b aile efradı da bu yekfuıa ilave edi- . rcinc olduğunu söylemiye kadar bile nm e mu ım ir yeküna baliğ oldu-

v · 1 lecek olursa,· c:ehrimizde yalnız kü- ·ıinsanın ile-ri gideceği geliyor. gu gorü mektedir. Ezcümle pek kısa :ıı 

b çük sanayi ış· "İligv i ile geçinenlerin Daha minarelerin küıdhlannı uçu-

'Ukabil yeniden S83 şirket ve mi.iessc>se kurularak işe başlamıştır. hayatta yazı işlerile uğraşmaklığım 
Bu suretle 1936 yılındaki fark; yüzde yüz lehtcdir. 1937 senesi içinde epeyce bir tetebbuata sahih olmama 

~hrirnizde kapanan ve buna mukabil yeniden tesis edilen müessese ve vesile oldu. Arabcayı da bilirim. Ay
~ketıerin umum yekıinununun, 1936 dan daha iyi olduğu kuvvetle ümid ni zamanda santralcıyım. Muvafık 
~ilmektedir. şeraitle taşraya giderim. Adres : 

ir müddet evvel şehrimizdeki sa - 1 ':! 1 
sayısı, bütün Ankara şehrinin tek- ran o büyük fırtınanın açtığı rahne-

nayi müesseselerinin ve buralarda k b"l d ~-ld"k mil nüfusuna yaklaşmaktadır. leri henüz apatmı§ ı e egı ı . 
çalışan işçilerin adedleri, çok mah- 1 D l d k" 1..: ·tı k d t 

1 

Btt işçilerin her gün aldıkları yev- am ar a ·ı Mremı ere ana a-
dud iken son zamanlarda bunların k b b la ··k ·· tan ve miyenin en çoğu 340 kuruş ve en a- an, so a oru nnı so up a 

şa~ısı 80 kuruş olmak üzere vasati kubbe kurşu.nla.nnı kopanp parça-
120 kuruştur. Tabii, çıraklar bundan layan bu fırtınadan korkmadığını 

Şehrimizde yeniden kurulan müesseselerin başında, muhtelif küçük (Son Telgraf gazetesi iş ve halk sü
ll'atler, mobilye, demir ve tamiratı inşaiye gibi iş yerleri bulunmak- tunu vasıtasil H. Al) dir. 
dır. Kapananların arasında da trikotaj kısmı mi.ihim bir yekun tut - 65 _ Ben, İstanbul Erkek lisesi 

adedi, hepsi de yalnız birinci sınıf 

olmak ü:ı:ere (500) den fazlaya çık
mış bulunmaktadır. Ve yalnız bura-

larda her gün 12 binden fazla işçi 

ça1ısmaktadır. Bunlardan maada İs
tabuldaki sobacı, tenekeci, demirci, 

haricdir. söyleyebilecek içimizde kim var? 
Bu, insanın aczini kendisine bir 

Bu suretle şehrimizde, günde 120 defa daha hatırlatmak için ta.biatin 
bin lira ve ayda da 2 milyon lGO bin 1 

lllaktadır. 10 uncu sınıf talebesin denim. Mali 
Diğer taraftan İstanbuldaki birinci sınıf sanayi müesseselerinin vaziyetim bozuk olduğundan mek-

0 - 75 milyon lira arasında tesis sermayeleri bulunduğu ve bu sanayi tcbe devamım müşkül oluyor. Her 

ibretli biT cilvesidir. Bu, sırtımıza 
lira kadar bir para küçük sanayi iş- inen nefesten bir kamçısıdır. 
çi1erine yevmiye olarak verilmekte-

ltliiesseselerinin yıllık cirolarının da, asgari 100 - 120 mily.on lira tuttug~u b" - gün saat 3,5 tan her hangi ır saate 

tamirci, kolacı, ayakkabıcı ve kay
nak~t, terzi, marangoz vesaire gibi 
küçük dükkan ve sanayi müessese-

Halk Filozofu d ir. 

Tütün işleme ve ihrac zamanların
lerinin yekunu da her yıl birkaç yüz da şehrimizin muhtelif semtlerinde
artarak 12 bine çıkmıştır. Bu dükkan ki tütün mağazalarında çalışan ka-

Değirmenciler 
Çjkolatacılar 
Dericiler 

\rVetle tahmin edilmektedir. kadar müesseselerde veyahut diğer 
h Yukarıki rakamlardan kolayca anla~ılnctığı üzere, şehrimizde ticaret yerlerde çalışmak icin bir iş arıyo-
ayatı ve ticaret alemi her sene daha büyük bir inkişaf göstermekte ve rum. Eski Türkçem ve elcktrikçili-
~'ud bir refaha dog-ru gitmektedir. h 

ve müessesel.erde ça!ış1:1a~ .su:eti:e /dırı, erkek işçilerin sayır,ı 40 bine ka
hayatmı temın eden daımı ışçılerın dar çıkmakta, diğer aylarda ise bu 
adedi de 60 binden fazla tahmin edil- j rakam, 9 bine düşmektedir. Şu hale 
mektedir. Bu suretle İstanbulda, göre İstanbulda vasati olarak yalnız 
yalnız küçük sanayi kısımlarında ·~ bin tütün işçi ve amelesi vardır. 

_______ _..;;;.._..;;... ____________________ ğim vardır. Adresim: (Siş ane ka-

60 ıncı 
Yıl dönümü 
Şenlikleri 

- ·---
IEınınönU, Beyazıt va 
~a,:köskUndeki mera• 

sim pro§ramı 
PJo "S.u cumartesi günü, Hilaliahmerin 

. ıtıcı yıldönümü münasebetile E· 
il!ıönü ve Beyazıd ve Alayköşkün-
~ Yapılacak şenlikleri bugün yazı

'oruz. Kumkapıda ve Küçükpazarda 
'&hol. k . . d k' .. h l"UöCa merasımı e yarın ı nus-
İQruzda yazacağız. 
ltızııay Eminönü kaza şubesinden: 

11 
ltızııayın 60 ıncı yıldönümü mü
~tile 25/12/937 cumartesi ak
~, Eminönü Halkevi salonunda 

l"tib olunan resmikabul programı: 
'la.ıl - Saat 2,30 da başlar, 2 - İstik
b lllarşı, 3 - Kızılayın tarihçesi ve 
~ğı işler hakkında söylev, Bay 
~· Osman Şerafeddin, Bay Dr. Ce
ı;.~ :'ahsin tarafından, 4 - Monoloğ 
n!llnönü Halkevi Temsil kolundan 
Cay Niyazi Bartan tarafından, 5 -
~Ve dans. 

Ctılhane parkında Alayköşkünde 
~at 20 de başlar : 1 - İstiklal marşı, 
~ - Kızılay tarihçesi ve başardığı 
~e: hakkında .konferans: Dr. Bay 
tı!~l Boran tarafından, 3 - Koro : 
l ınönü Halkevi korosu tarafın~. 

- Monoloğ: Eminönü Halkevı 
~sil kolundan Bay Şakir Arseven 
~afından 5 - Temsil ; Eminönü 
itaıkevi t:msil kolu tarafından. 
Ja l\.ızılay Beyazıd şubesi salonlann

(Veznecilerde) saat 20 de başlar. 
l - İstiklal marşı, 2 - Kızılay ta

~Çesi ve başardığı işler hakkında 
~ Kazım Sarı tarafından söylev, 

- Caz ve dans, 4 - Monoloğ: E -
~~nü Halkevi temsil kolundan B. 
& ır tarafından, 5 - Caz ve dans, 

- Zeybek. oyunları (Kumkapı Gü....._ 
<::: 

1 Açık 
• 
ış ve 

rakilu, YoJcuzade Gümüşgerdan so
kak, 22 No. da Necmeddin Benek). Bunlar1n dlleklerl tadkik 

ediliyor 
11Ulllllllltll1111UllllUJllUllttllltttlllltltllllllllltlllUlllttHIUlll1111ıtll'''fl"tl"tt'""'"'""llUlllllllllllll11tllhllllllılllllllflllfllllUUUUll Şehrimizdeki muhtelif sanayi 

66 - Yeni ve eskı Türkçe okuyup 
yazarım. Askerliğimi yaptım. Kim
yahanede beş sene çalıştığıma dair 
bon servisim yar. İsteyenler, görüş-

-- .1 rnek için Son Telgraf iş sütunund:ı 
1 daktilo, tesviyeci; tor ~ rumuzuna bildirmeleri rica olu-

Memuriyetler Atatürkün J Hangi ço~uk/ar: er~abmın dilekleri üzerin~e ehe~-
- mıyetle meşgul olunarak luzum go-

'T" •• d • D h k rülen tedbirlerin bir an evvel alın· 
.l llCCara azr Q Q ÇO ması için bu dileklerin tedkikinc de-

nacı ve duvdrcı ustalar1 ,nur. s •• l • V l ? vam edilmektedir. 
OZ erl .l QŞQr Qr • •• Bunlardan, şehrimiz değirmenci-taleb ediliyor!. ' * Ankarada Iv1usiki Muallim mek -

tehi için, isterse yatıp kalkması mek
tebde olmak üzere ve yemekleri 
mektebden verilmek şartıle 75 lira 
ücretle bir erkek daktilo taleb edil
mektedir. Almanca bilenler tercih 
edileceklerdir. 

Talib olanlar ara~mda ayın 27 sine 
tesadüf eden bu pazartesi günü saat 
14 de Ankarada Musiki Muallim 
mektebinde bir imtihan icra ed [Je .. 

cektir. 
Küçük Yozga<lda askeri fabrika -

larda ifayı vazife etmek üzere tes· 
viyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 

sınıf duvarcı ustası arzu edilmekte
dir. Bu işleri kabul etmek isteyen -
lerden şehrimizde bulunanların, 

Zeytinburnu fabrikasına, Ankara ve 
civarındakiler de doğruca istidaları 

ile birlikte Küçiik Yozgad fabrikası
na müracaat etmeleri icab etmekte-

Acık muhabere eUtunu 
Bayan Cavide - Adresinize gön

derdiğimiz mektuba henüz bir cevab 
alamadığımızdan ve davetimize ica
bet etmemiş bulunduğunuzdan bir 
an evvel sizi beklediğimizi tekrar 
bilclirmiye lüzum görüyoruz. 

Bayan Perihan ve Bayan Bahtiya
ra - Dün aldığınız rnektublardan 
sonra yeni gelmiş olan 4 mektub da
ha vardır. Hemen gelip alınız. 

- -- -- leri, muamele vergisinin, kendilerini 
e .. tUn Ticaret odaların· E ~urum belediye ebe· :aşra değirmencileri ile rekabet et
ca levha üzerine tesbit &inin vUcL.da getirdiği mez bir hale getirdiğinden, deri sa-

fBJanı dikkat bir nayicileri ve deri tüccarları da ınu-
edil iyor · b ı R Is tat:stik ı.. 1 amele vergisinin ayni sanayı şu es 

eisicumhur Atatürk'ün; Büyük 10 senedenberi Erzurum şehrinde iciııde muhtelif nisbetlcrde alınına· 
Millet Meclisinde irad buvurmuş ol- Belediye ebesi vazife ve hizmetim ls;ndan müşteki bulunmaktadırlar. 
duklan kıymetli ve mühim nutukla- görmekte olan Bayan Melek Arslan, 1 Diğer taraftan çikolata fabr_ik~ -
rında, bugünk' Ü Türk tüccarını tarif .. ı · ı dd d al tih 10 senelik tecrübe ve çalışmalarına tor erı, ıam ma e en ınan ıs -
eden kısmın, bir levha üzerine nak- ı ı·k · · f 1 Id ~ ·· le istinaden şayanıdikkat bir istatistik a rcsmının aza o ugunu soy • 
!edilerek şehrimiz Ticaret Odası sa- · kt l'k u1 d k ı· hi v.icude getirmiştir. Bu istatistiğe me e ve g ı ozc ar a şe e ı • 
!onlarına asıldığım yazmıştık. göre, Erzurum ve havalisinde umu- maye için vazedilen istihlak resmin-

========= Memleketimizdeki bütün Ticaret • ekted' 1 , T miyet itibarile erkek çocuklar; kız- den şikayet etm ır er. 
V StQ ~ çırak ve Sanayi. Odaları da ayni suretle lardan daha çok olmaktadırlar. Ve Yapılan tecikiklerle bunlara karşı 

hareket etmiye karar vermişler ve Şubat aymd! doğan çocukların ek. icab eden tedbirler alınacaktır. Ve amele içtima salonlarrnın en şerefli yerle- serisi kızdır. Buna mukabil, Mart a- r ' 
rine talik ed.ilmeş üzere, bu vecizeyi s· . . . d d' yında doğan cocukların hemen yepsi ırımızln er 1 iti kf bl • havi levhalar hazırlarnıya başlamış- 1 

ır1e e erı ]ardır. de erkektir. Kanun ayJarında doğan H . . . d d' 
çocuklarda ölüm daha az oluyor ve epımızın er J Şehrimizdeki sanayi işçilerinin, iş Bu levhalarda. şu beliğ sözler ya- b ukl u coc ar daha besli oluyorlar. 

kabiliyetlerini arttırmak üzere usta, 'zıh bulunmaktadır : Meyva mevsiminde ve bilhassa Ha-
çırak ve ameleler için a.vrı kurslar , cTüccar; milletin emeği ve lireti- . T la 

zıran ve emmuz ay nnda doğan 
"'çılmasJ·, \•eni (Küçük san'atler ka- mi kıymetlendirmek için eline ve kl d ··ı- d h k 
"' J ıçocu ar a o um a a ço oluvor. 

.. k1 . nunLı) nun Bu"yu-k l\1ille_t l\.f,,clisin _ zekasına emniyet edilen \"e bu emni- 'B 1 k k1 k dir. Kendilerine, gosterece erı eh- ... un ar. ış çocu arı adar sağlam 
li 1 · k tJ · ·· ·· ı k den çıkması ile mecburi olacaktır. yete liyakat göstermesi gereken a- l 1 1 

Kömür fiatları, kö. 
mürcülerin keyif 
ve arzular•na tabi 

olamaz ! .. 
yet ve ıya a erme gore yu 'se j o.muyor armış ... 

derecede yevmiye verilecektir. Bu mecburiyetten evvel ve daha damdır.ı> -----

'"""""'.,."'"'"""""'"'"'""'"" """"'"""""""'"""""" ~imdiden şehrimizdeki bazı fabrika K. ATATÜRK GUmrUk mUfettişllğl im• 
neş klübü gençleri) tarafından, 7 - ve müesseseler; usta, çırak ve işçi- 1 - -- ti hanında muvaf 'ak 
Caz ve dans (Sabaha kadar). !erile ameleleri için kurslar ve (İşçi 1 iki yerde zel ... 1916 o'du!. otanlar 

Bu mü~amerelere bütün ü~ elen- mektebleri) açmayı kararlaştınmş- Dahiliye Vekaletine: gel011 nnlü- Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
miz ve Cemiyetimizi seven S:lyın lal"dıı. Ezcümle Kasımpaşadaki (Fab-, matn göre, evvelki gun, 24 saat için- Teftiş Heyeti kadro:-,-unda halen 
halkımız davetlidir. İştirak etmek rika ve havuzlar idaresi) şimdiden ·de Kigide, 2 si şiddetli ve 2 si hafif münhal bulunmakta olan 2 müfettiş 

b!r (İşçı mektebi) asmış ve tedrisa- olmak üzere 4 defa zelzele hisscdil- muavinliği için geçenlerde bir imti
ta başlanmış bulunmaktadır. mistir. han icra edilmişti. Bu imtihana, şeh
Bazı trikotaj fabrikası sahibleri 1 Hasar hakkında kat'i malılmnt he- :::imizden 3. Ankaradan 6 olmak lize

rak davetiyelerini almalarını rica de kendi aralarında birleşerek.kadın nüz malum değildir. Yine ayni gi.ın, re cem'an (9) genç iştirak etmiştir. 
ederiz. ve erkek işçileri için bugünlerde bir İspartada da şiddetli bir zeJzel~ ol- Bunlardan Fahreddin İrdel ile 

isteyenlerin, nahiye şubelerimize 

veyahut kaza. merkezimize uğraya-

Türkiye· Kızılay Cemiyeti 
1 
(İşçi kursu) açmayı düşünmektedir- muş ve 1 l dakika kadar de\·am et - Necdet Yener'in kazandıkları, dün 

Eminönü kaza subt:si l!'r mi:;tir. alak~rlara tebliğ edilmiştir. · 

·- Hava sıcak değil mi?. bu sevgisi gönlünü doldurr.~uştu. - Sizi üzüyor muyum?. 

Düııkii sayımızda, yine bu say
fada, yukanki kısımlarda, şehri
mizde köm.ü.r fiatlannın yüksel
mek istidadında olduğunu ve kö
mürciilerin, fiatları arttırmak için 
fena havaları, soğuk günleri bek· 
lcdiklerini yaımt§tık. 

Evvelden tahmin ettiğimiz bu 
vaziyet, o satırlarımızın henüz o
kunduğu sıralardan bira: et ı•el 
hemen hakikat olmuş ve dü.nlcü 
miidhiş fırtnıa ı•e yağmurlarla 

beraber §ehrirni::de kömür fiat -
ları da birdenbire 6 kun,ştan 7 
kuruşa çıkmıştır. 

AŞKA İN AND.IM! 
- Ne bileyim .. Sanki arkama kar 

yağıyor .. 
- Üzülmeyiniz son nöbet gele -

cek. .. 

Suad ilk defa bu kadar sakin, ıs- Şefika ne suretle cevab vereceği- 1 

tırabsız ve içli olarak seviyordu. Has- ni birden kestiremedi.. Suadm bu 
tah ;:ırıenin beyaz dişi kelebeği onun sorgusunda açık bir şüphenin ve iç· 
gönül çiçeklerinde sanki kanat çır- li bir sevginin sesini duyar gibi ol
pıyordu .. Sonsuz ve derin severken du. 

Hemen bir fırtına ı•e yağmur 

üzerine fiatlrmn birkaç .saat için
de böyle yükseltilmesi ve daha 
da artacağının, kömii.rciiler tara
jmda>1 söyle1ınıesi na.::andikkati 
celbettiğinden, alakadarların he
men bu işe müdahale etmelerini 1 
temenni ~ istirham ederiz. 

' A1ünıkün mü?. 
::: liakikat .. 
Q() ·-

t~ı· lünü tamamlıyamadı .. Bademe 
~la odaya girmişti: 

~)'Doktor sizi çağırıyor .. Bir ame
~ ' 1 "ar dedi .. Genç ku elini Fikre-

1.ı.~tıyordu: 

>' Bana şimdilik müsaade .. Sizi 
f~ bırakacağım .. Bir ıstırabınız 

Yok ya .• 

'a~. lirkek gözlerile baktı.. Sonra 
1 Yalvaran bir sesle: 

'li . Dedi R-.. etnşıre.. . 
~~a Fikretin ne demek istedi-

atıladı. 
~~ ~tıııu düşünmedim değil.. Fa -
~~fazla üzüleceğinizden kork-

' ~anın mektubunu istiyorsu. ., 

Yazan: Halli Fırat 

gibi başını ()ne eğdi .. Hastabakıeı te
selli eden sözleri kesik kesik söylü
yordu: 

- Bir kız .. Evleniyorum demekle 
.sevgisini anlatmaz ki.. Bu satırlarda 
belki müebbet bir ayrılığın rengi 

var .. Fakat, bununla beraber sonsuz 
bir sevginin de içli çağlayışlarını du
yacaksınız .. DedL Sonra ilave etti: 

- Hayat bu, belli olmaz. Bazan 
gün doğmadan neler doğar .. derler. 
Allaha ısmarladık ilk enişte.. Dedi 
ve uzaklaştı.. Hastabakıcı henüz o-

dadan çıkmıştı ki bir omuz sarsıhşı 
ile yaralı subayın başı yastığa dü -
şerken, hasta dudaklar birkaç keli
meyi boğuk boğuk tekrarladı: 

- Beni affet.. Zehra, beni affet. 

...... ...... .. .... ...... . ................ . 

- Artık kurtuldum değil mi? 
- Ona ne şüphe var .. 
- Hiç ümid etmiyordum .. 
- Çok kan zayettiniz.. İlk dakika-

lar hepimiz korkmuştuk. Daha doğ
rusu hepimizin kanı menfi idi .. Fa
kat imdadımıza Fikret adında bir 
subay yetişti .. 

- Kim bu çocuk?. 
- Size kan veren bir genç .. 
- Doktor mu?. 
- Hayır .. Bir silah arkadaşınız. 

Görseniz o kadar mert ve fedakar 
bir genç ki .. 

Şefika bunu o kadar içten söyle -
ınişti ki Suad'ın bakışları birdenbire 
değişti.. 

Yüreğinde bir sızı duyar gibi ol -
du .. Şefika, o güzel kız acaba dolgun 
muydu?. 

Atıldığı gurbet yolculuğunun son 
dönüm noktasmda bir gün karşısına 

ilk defa mes'ud oluyoı:du. Ona kal
bini dökebilmek için aradığı kuvve
ti dudaklarında bulamıyordu .. O her 
şeyi ha.kışlara bırakmış, gözleriyl~ 

ne demek istediğini anlatmağa çalı
şıyordu. 

Mimarın sevgisine karşı artık la
kayd kalamıyacağını anladı. Şefika 
da onu seviyordu. 

Genç mimarın ilk geldiği günden
beri aralarında pek çabuk başlıyan 
samimiyet bir gün ansızın rengini 

Şeiika da onun sevgisine ve hisle- değiştirmiş, gittikce hız alan ve için 
rine yabancı kalmıyordu. Bazı Su- 1 için ya12an bir sevgiye bürünmüştü. 
ada dalgın bakışlarında sanki mu - Fakat genç kız bunun doğruluğuna 
kabil bir istek ve çırpınışın gönülden bir türlü ihtimal veremiyordu .. Da
gön_üle aktığını anlatmak istiyen .. tit- ha sonra zavallı Zebranın akibeti o- ı 
reyışler vardı .. Suad genç kıza yure- nu, gönül işlerinde o kadar titiz yap· j 
ğini okumak istiyen içli bir gözle mıstı ki .. 

baktı: Kendisi de Zehra gibi kimsesiz bir 1 

ı - Fikret beyle tanışır mısınız?. kızdı .. Bugüne kadar en ufak bir se\·-
Şefika bu sorgunun karşılığını giyi bile yüreğinde alevlendirme -

. duyduğu ve istenildiği gibi verdi: miş kimseyi sevmeden y::ışamı"tı... . 

1 - O da bir ~arahydı .. Daha doğ- Da~a. g~nçti.. Belki ileride o da s.~ 

l
rustı meçhul bır yolcu.. f "~bıhrdı. Fakat o zamana k&d~r boy-

- Sözlerinizden bir şey anlıyama- le, kimsesiz yaşamak ''e yeknesak 
dım.. bir hayata boyun eğmek de ona pek 

vamı VCIT 

Di&n; yine bize söıJlexdiğine 

gÖTe, şehrimizin bazı uzak ve hüc
ra semtlerindeki bazı kömürcüler, 
hava. bozaT bo.."'1MZ ~ istok 
kömürlerini saklamışlar ve bir 
kısmı, evlerine veya depolara nak
letmiye başlcımt§laTdıT. Bazılan 
d'1. ka.sden kömüTleri yağmur al
tında bırakmak suretile okka çek· 
meleri1ıi temine koyulmU§la.rdır. 

Bu cihetleri de iltive ve kayde
derken, kömür jiatlannın, kömü.T
cülerin keyif ı,e arzularına tabi 
bırakılmamasını ı.•e bu suretle 
halkımızın, bu kaı·akış günlerin
de, könıürcii.lerin bıiziçesi olmak
tan kurtarılmalarını muhterem 
Belediycmi::den e1ıemmiyetle ri-
ca ederiz. 
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I• •ı • 1 •ı A hl daha ziyade artıyor ~, i;;;ii;;;~~~~~~;;;;;ı;;;;;;;ı;;;;ı;;;;;;;fl 
ngı terenin Su •• rat e Si a an- Roma (Hususi) - Yeni sene büt-

~~~;t~p:~~=t:ı:~~:nm~~~rrık:ı::~ AV O Ö N O Ş O 
maslna nasıl karşı koya.,.cak f ~;;:aı;;~!9:~8~:~~:~~ç;~!~i7ir:~: & -

• olacak, masraf kısmı da 274 000,000 Y a z on : N. N. Ts nsed 
İngiliz lirasını bulacaktır. Çok seven bir kalbin üzüntüleri, bir uyuşukluk tesıri duyuyordu. •t ı t ı • • il ı 1 Gelecek senenin varidatı şimdıkin- o halleri onu korkutuyor, ona ezici, Şimdi tufani bır heyecan sağnalt 1 a yan gaze e erı n 1 n • n g ,· te• den 18,000,000 İngiliz lira:ı fazla o- boğucu bir hava içiriyordu .. Onun- ıhalinde çılgına döndü .. Bu çılgınlık 

• lacağı tahmin edilmektedır. Bunun la şu köyden öteye bir adım atamı- ve haz onu söz söylemt:kten acil. 

d 1 
---------------- d nasıl olacağı ise sermaye üzerine ye- yacak kadar ondan korkuyordu. Bu jbaygın bir mesti içınde öne doğtU 

re e a tin Çokt k lr ni konmuş olan yüzde 15 iledır ki bu· ne büyük bir tesir ve kudretti?. Tuğ- yürütttl. Ona ellerini, kollarını uzat Ur ama a S er az il nun elde edilebileceği söylenmekte rul hayatında bu derece değil buna tı .. Ayların ve belki de yılların at· 

S ? 
bir !je bekarlar vergisi vardır. Be- yakın bir otorite tesirine bile kapıl- kasında hasretle saklı hararet ve ,ş) 

O•• zu•• b • t ı ı • • karlık vergisi artmıştır. İtalyan or- mamıştı .. Demek ki Tuğrulu bütün rüyası bu yeni alemin imanla dolu 1 r ese 1 m 1 • dusunun masarifi de gelecek sene varlığıle elinde tutacak, onu dizinin samimi havası içinde uyandı .. şırndi 

Romadan yazılıyor: - İtalya Mil
Jetler cemiyetinden çekildi çekileli 
Roma gazeteleri bunun ehemmiye • 
tinden bahsedip duruyorlar. Bun • 
dan sonra milletler cemiyetinden 
dığer başkalarının da çekileceğini 

soylüyorlar. Bunların aslı ne vakit 
çıkacağı kestirilemiyor. Fakat gene 
şu son günlerin neşriyatından naza
rı dikkati en çok celbeden cihet in
gilterenin alabildiğine silahlanması 
karşısında İtalyanlann lakayd kal -
dıklarıdır. Mesela «Tribuna> gaze
tesı ayanı dikkat bir makale neşret
tı. Bu gazete !asist İtalyanın fikri
ne tercüman olmaktadır. İngiltere 
alabildiğine silahlanmaktadır. Bu 
silahlanma işi hem muntazam olu -
vor, hem de gitgıde artan bır sür • 
atle ileriliyor. İşte İtalyan gazetesi
nin canını sıkan da bu noktadır. İn-
gilterenin parası çok, tereddüd et -
meden silaha para sarfediyor; diyor
lar. 

Fakat buna canı sıklanları teselli 

eden bir nokta var ki o da şudur: 
Eğer İngilterenin altını bol da is

tediği gibi silahlanmaya para sarfe
debıliyorsa da yeni yaptırdığı ge -

mileri kullanmak için adam lazım -
dır. Halbuki bu adamlar öyle hemen 
bulunamamaktadır. En son sistem 

gemileri kullanacak adamları yetiş
tirmek için de zaman lazımdır. Hal
buki İngilterede bu eksiklik naza
rı dikkati celbedecek bir haldedir. 

Poll• romanı No. 18 

__ 28,800,000 İngiliz lirası fazla olacak- dih!nden ayırmıyacak ~kadar nüfuz b~ ~a~_ikati uzaktan vuran ışık v~ ga 
Her şeyin iyi tarafı olduğu gibi kötü na ise gene İngilterenin istediği ka- tır. Donanma ve hava kuvvetlerinin taşıyan bu genç kız Tugrulun bekle- yuzunun nurları aydınlatıyor, ihtl'• 

tarafı da vardır. İngilterenin serve- dar asker bulamayışı, yeni yaptır • masarifi artmaktadır. Yeni bütçeye diği saadet güneşi olabilirdi.. yar şaşkın \"e güler yüzile ayaırt• 
ti, tereddüd etmeden para sarfede- makta olduğu gemilerini kullanacak buna göre paralar konacaktır. Bu Kalbinin bu ateşli ve hummalı se\•- bu hem hazin, hem çok mes'ud hl
bilmesi onun hesabına ne kadar iyi adama ihtiyacı da gene onun hesa • askeri ma·srafların daha da artması gisi ile bu köy muhitinde kazandığı kıkati temaşa ediyordu. 
ve düşmanları hesabına ne kadar fe- (Devamı { • .,,., ıay/ud.ı) beklenmektedir. saf ruhların ve yavruların temiz sev- Tuğrul aydınlık arasında bu ~ 

gisi biribirine karışıyor; birisi nurla sevdiği genç kadın yüzünde birer a• 

Ka rl S 1 n dan m em n Un 
yıkanmış ışıldıyor, diğeri bir marsık teş gibi parlıyan gözlerin kirpikle • 
.aJe,·i gıbi renk renk ışık veriyor. ya- rinde ve içinde birer damla yaş gör 
nıyor ,.e kızgın bir ateş oluyordu.. dü .. Bu yaşları örten koyu renk göl 

ft ••• Hik!eri çıkardı onları mendilile sil· 

O 1 an b •ı r tek adam-, Uzeıktan eğlence yerinin gürültii- di ve sıcak damlaları dudaklartJl 
• sü işitiliyor, ateşlerin alevi, fenerle- getirdi ve içti. 

- ---------------- rin ışıkları çamların arasından görü- Tuğrul düşündü: Acaba bu genÇ 

Londra Sokaklarında Yalın nüyor; sesleri bu ağaç yığınları ara- kız kalbinde yeniden acılan, uyanan 
sında korkunç akisler yaparak dağı- bir kuvvet mi idi? Neden şimdiY' 
lıyordu.. kadar kendisine itimad etmemişti' 

ayak başı açık gezı•yor Yakın ağacların arasında bir göl- Bunu bu gece daha çok anlar gibi ol· 
gc peyda oldu. Yapraklar kımıldı- du .. Şimdi kalbinde kuvvetli bir i• 
yor, insanın içine soğuk bir haşyet timadla dolu yakınlık vardı. 

d tt kt ver<'cek yayılan bir çatırtı duyulu· Her zaman gözlerinde cok nurlll On ay hapishane e ya 1 an yordu .. Geldi.. yaklaştı .. Gözüne i- bir varlık halinde parlıyan bu kızıl' 
nanaınıyordu .. Bu gelen o idi.. Ne kalbine ve istikbaline, karakterini 

Sonra tekrar Sahneye ÇI kan bu cesaret!.. Bu cesaret kuvvetini inanmış fakat o da bu hissi telkiJl 

-
taşıyan bu genç kız ruhundan neler edememekten mütevellid hırçınl~ • d h beklenmezdi ki... ihtiyarın varlığın- içinde bunalmış ve nihayet uzaklaf 

garıp a am er- dan endişe etmeden sokuldu .. Tuğ. mıştı .. 
lrulun karşısında durdu. Bir kaç sa- Şimdi kalbinde ve ruhunda mut-

kes •ı dogv ru yola l?iye _aur:ladılar .. ihtiyar kalkmak lak yeni ve ruhlu bir hava estiğine 
ıstedı Tugrul: şüphe etmediği aziz eşinin nihayet 

davet ed l
•yor. - - Unutma baba! .. Sen bana ve bi- kendi izi iizerinde yürümek için dO' 

ze en yakın insansın .. Bizim çok ya- ğacak bu nurlu günü beklediği ~ 
kınımızda ol .. dedi. Tuğrulu tam bir imtihan çenberi i-• h t • Şimdi ikisi de konuşamıyorlar. yal- çine aldığı muhakkaktı. Bu da onuJl ve nas 1 a ver 1 yor nız bakışı) orl::ırdı.. Nihayet o bu mevcud meziyetlerinin ve ne~saııl 
sukıin perdesini açtı .. Zaten her za- kuvvetinin mücessem bir timsah de-

l ~üğ_ü ~a~~e ~a~_ikatte halkı aldattığı man o daha cesur ve daha metin ve mekti.. Burada kuvvet bir kadınd-S: 
ılerı surulmuştu. irade kuvvetine daha çok sahipti... ziyade ancak pek az erkekde bulU 

Bunun üzerine on ay hapsedılmış _ Bızim geldiğimize mi sıkıldın nacnk kadar yüksekti.. Tuğrul içiJl 
olan bu garib adam hapishaneden Tııörul? .. Uzak uzak kaçıyorsun?.. görünen menfi cepheyi müsbet yıl• 
çıkar çıkmaz etrafını alan Londra _ Çok yanlıs .. Bu ihtiyar ben ·m dızlarla a:ı, dm latan günü Tuğrulutl 
gazetecılerine söylediği sözlerle bır babam oldu .. Derdleşıvorum.. her ümidini keserek perde arkasııı• 
kat daha nazaq dikkati celbetmış D ıdlc ecek geceyi yanlış seç- dan seyretmiş ve nijı~yet o peraetl 
oluyor .. Ç~nkü şöyle diyo~: . mışsin ? kaldırarak gördügti man.zaradaJJ 

- Yırmı sene halka na ıhat ettım. _ Haklısın! fakat biran h;ın buna Memnun olarak yanına koşmuştU·· 
Oradan oraya dolaşarak halka doğru ihtiyacım oldu affetmez mi in? Sarı saclarını ellerile taradı. Açı't. 
yolu gösterdim. Eğer kabaha ışlc - _ Bugün bütlin tereddüdleri sılc- sahane alnına dökülen saçları ark•• 
mişscm işte on ay beni hapsettiler. rek sana geldim .. Sana manıvorum Ya attı .. 
Her halde kabahatim artık geçmış O· Tuğrul!. Kım ne derse desın bilirsin . İhtiyar biraz uzakta bekliyordd
lacaktı. Fakat beni tanıyanlar, sôz- ki daima irademe hakim bir arkada- !Nihayet döndü .. Eski kuvvetten dO" 
lerimi işitenler daima hakıkati soy- şındım .. Kimsenin tesirinde değıl - ğan bir sesle haykırdı: 
lediğimi anlamışlardır. dim .. Bugün yine kendi kuv,·etimle. - Oğul!. Bundan ötesini tanrtY11 

Hıristiyan peygamberi bu sözle- kendi muhakememle sana geldim.. bırak! Bahtiyar olun! Benim duadl 
ri söylerken bir de sigara yakmıştır. Tuğrul boğazında bir yanıklık, ba- size yeter .. 
İnsanları doğru yola sevketmek sev- caklarında dermansızlık, biitün vil· Dedi ve uzaklaştı .. 

Devam• f. ı rıcı sayfamaıda cudı.:nda, benliğinde bu sesten gelen ( 6 ıncı 1011/adan 

r' -
1 Yarın Akşam İPEK'te 

Ingilterede bir zamanlar garib bir takmış olan bu adam on ay hapisha
adamdan bahsedilmişti. Sonra o da u- nede mahkum olarak yattıktan son
nutukiu. Fakat şimdi gene bu adamın ra yeniden çıkmış bulunuyor ve yu-

TARiHiN •.ŞK-IHTIRAS VE MACERA 
DOLU BiR SAHiFESi 

ahsl tazelenmiştir. Londra soltak • karıda dendiği gibi yalın ayak başı 
larında yalın ayak, başı açık gezen açık paytahtın sokaklarında dolaşı
bu adam eski zamanlarda oradan o
raya dolaşarak kayıbdan haber ve
ren meşhur bazı insanları taklid et
mektedir. Kendisine hiristiyan pey-

gamberi dendiği zaman memnun o
lan ve zaten kendi kendine bu_;dı 

yor. 

Bu adam niçin hapsedilmişti?. Bu 
adamın sahtekar olduğu iddia edil
miş ve tahkikata göre kendisinin iki 
türlü hayat sürdüğü, zahirde böyle 
hiristiyan peygamberi gibi görün -

tarafa döndüler, yol verdiler. Müte· 

SEZAR BORJIYA 
Türkçe sözlU 

Halkla birleşen bir kahramanm zulme knşı isyanı ... On binlerce
athnın çarpıştıtı muazzam harb sahneleri. 

~~~~~~~~~~~~~1~F~l~o~r~a~n~·~·~·n~ın~m~•~t~h~u~r~fahat ve lhUt•~• 

ONU KiM O O O 
bessim, sakin, kanı sıcak birisi iler-

L D R O ? liyerek tekrar etti: 
• - Dokuz yüz elli bin frank! 

Biraz uzakta, Jan d'Erlemont ile lırdi? Hem paranın yarısını verse bi- çen akşam İri Pol'ü bertaraf et~ 
Antonin ayakta duruyorlar ve bakı- le, üst tarafını verebilecek miydi?. Bütün bunların hepsinin madınafl 
yorlardı. Evet, bunları kim isbat edebilirdi? için bir kıymeti yok mu? 

Raul çeki imzaladıktan sonra, eli- Pakat sustu. Zira, karşısındaki a - Raul genç kızı ensesinden öp, 
ne alıp ayağa kalktı ve notere: dam ona garib bir surette tesir edi· istemiş, fakat ancak dudaklarını el• 

Y azan : Morl• Löblan 
Antonin, sesi işitir işitmez bu 

N a kleden: fa. adamın Raul olduğunu tanımıştı. - Birazdan yazıhanenizden geçer yordu. Vakıa mesleki bir hisle, bu a- bisesine değdirebilmişti. 

Noter bunları izah ettiği zaman, 
ıatonun saati dördü vurmuştu. 

Mösyö Odija derhal kalktı. Mü -
him bir iş yapıyormuş gibi, cebin -
den itina ile bir kibrit kutusu çıkar
dı Sonra bir sihirbaz hareketile kib
riti çaktı, ilk mumu yaktı. 

Birinci mum söndü. 
Herkes susmuştu. Bilhassa kadın

lar, bu merasimden heyecanlanıyor
du. 

- Hanımlar, efendiler, ikinci mu
mu yakıyorum. Arttıran yok mu? 

İkinci mum da yanıp söndü. 
- Son mumu yakıyorum. Son sü

rülen pey 800,000 franktır. 
Üçüncü mum yandığı zaman bir 

'el mırıldandı: 

- 825,000! 
Bir başka ses cevab venii: 
- 850,GOll 

Noter Odija, müşterilerinden bir 
hanım namına arttırdı: 

- 875,000! 
- 900,000! 
Sonra bir sükut! 
Noter, son dakikadaki bu arttır -

malardan hayret ediyordu: 

- Dokuz yüz bin frank! Dokuz 
yüz bin frank!... Başka arttıran yok 
mu? Hanımlar, efendiler, biraz gay
ret. .. Koskoca şıto bu kadar ucuz o
lur mu? 

Ses yok. 

Son mum yanıp bitmek üzere idi. 
Müzayede bitiyordu. 
Artık mum bitmiş, en son alevleri 
parlıyordu. 

Birdenbire salonun loş köşesinden 
bir ses yükseldi: 

- Dokuz yüz elli bin! 

Salonda bulunanlar hep birden o 

ve size icab eden vesikaları gösteri- damın pek de iyi bir ayakkabı olma- Antonin yalvardı: t 

rim, siz de tetkik edersiniz. Fakat dığını hissetmiyor değildi? Lakin - Bırakınız .. bırakınız .. Feci şe,!... Noter, soğukkanlılığına rağmen .,-
şaşırmıştı. Kekeliyerek: benden ne gibi izahat istiyeceğinizi yine susuyordu. Ve nihayet en ted- Genç kız Raul'ün kucağında _ 

_ Dokuz yüz elli bin frank! daha söyler misiniz? birli hareket olarak: pınıyor, bir taraftan da kapıyı. ~ 
fazla veren yok mu? Verdim. - Evveli, mösyö isminiz? - Mösyö, dedi, bendeniz yazıha- mak için uğraşıyordu. Raul sinit ~ 

Herkes bu yeni gelen müşterinin - İşte kartım: Don Luin Prenna, neme gidiyorum. Sizi de beklerim. di. Antonin'i sımsıkı yakalı)' d,.s 
P k. t b d l F Noter çantasını koltugvuna sıkış başını geriye attı ve dudakların etrafına toplanmıştı. Noter mösyö orte ız e aasın anım, as en ran- • 

Odija, bu tanımadığı adama, ismini, sızım. İşte pasaportum. Para mese- tırarak salondan çıktı. Marki de, öpmek istedi. Antonin: 
cismini, parayı verip veremiyeceği- lesi için, işte size Portekiz milli ban- kendisini teşyi etti. Esasen söyliye· - Ne ayıb, ne ayıb, bağıracaı:;; 
ni tahkik vesilesile kendisini tanı • kası üzerine çekilmiş bir çek ..• Yarı- cek bazı şeyler olduğu için ona refa- Diye mırıldanıyordu. BirdeP 
mak için ilerledi. Fakat Raul'ün bakış sını oradan alırsınız, diğer yarısını kat etmişti. Raul onu bırakıp geri çekild~· ~ 
Jarından, bu adamın öyle kolay ko • da mösyö d'Erlemont ile görüştük- Raul'ün izahatını, endişeli tavır- rıdan Marki'nin ayak seslerı ge 
lay yola gelir, sorguya çekilir kim • ten sonra tesbit edeceğimiz tarihte larla dinlemiş olan Antonin de çık- yordu. Raul acı acı güldü: b' 
selerden olmadığını anlamıştı. Hem vereceğim. mak istedi. Fakat Raul daha atik - Doğrusu şansınız var! Fa~ 
esasen bu gibi sualler öyle herkesin Marki hayretle sordu: davranarak kapıyı kapatmıştı. Genç derece inadcılık ümid etıniY0 ~~ 
yanında sorulur sualler değildi. Bi· - Sizinle ne görüşeceğiz efen - kız öteki kapıdan çıkmak üzere koş- Geçen gece, Marki'nin yazıhaJl 

11
,,._ 

naenaleyh, noter, müzayedenin bit- dim? tu. Raul peşinden koşarak onu ya - de daha iyi muamele ediyordu 

GARİB BİR YARDIMCI 

tiğini söyliyerek alelacele salondaki- - Size çok şayanı dikkat şeyler kaladı ve belinden sarıldı, gülerek: Yine görüşürüz, güzelim. bbil' 
leri dışarı çıkarttı.. söyliyeceğim. - Ne o, dedi, niçin böyle çekini • Antonin artık açmağa U:f8 r 
Döndüğü zaman, Raul masaya o- Noter, az kalsın itiraz edecekM. yorsun buglin? Demek biribirimiıi etmiyordu. Marki içeriye ~ ~ 

turmuş, bir çek imzalamakla meş • Öyle ya, bu adamın t>ankada parası bu.kadar.çabuk .unuttuk, öyle mi? nunla karşılaşmış ve yüzü 
guJClü. =_ol=du=ğ=u~tı=u~k=im=-v~e~rt=a=.ın:l_:i::sb_:_cf_:_t~ed_:_c_:_b_:_i:._·_ı_:J_o_;.rı:_· o_·r_e'_d:_e_n~d_em_in_k_u_r_ta~r_d_ı_m..:.'-=ge_-_ı.:.YK~anı-...:11:..o_·re_re_k_: _ _ (D_evatı __ '_' __ 
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Hindistan Bayanlarının r---~=----~-..., 

güzel kıyafetleri 

Bu gibi şeyler Avrupa dilberleri 
arasında da moda olmağa başlı

ya c ak gibi görünüyor 

Hayvan merakl ıs ı zenginler 
Lordun_ çeşit çeşit hayvanları 

herkesi teshir ediyor · 
!"":"~~~~~~~~~~-

İngiliz için en tatl ı eğlencenin hayvanatl 

l 
bahçesi kurmak olduğu!!.a şaşmayın! .. I 

ih tiyar Leh Prense:.ı 

ihtiyar Leh 
1 Prensesin 
; Aşk macerası 

Lehistan prenslerinden Mikael 
Radzpoyl son zamanlarda Avrupa 
gazetelerinin diline düşmüş zengin, 
fakat ihtiyar bir adamdır. 

Mısırlı Tevfik Paşa Nesim gibi 
zengin, fakat ihtiyar bir adam nasıl 
on sekiz yaşlarında bir Avusturya 
dilberine tutulduysa Leh asilzadesi 
zengin prens Mikael Radzpoyl da 
bir aşk macerası geçirmiş ve gaze • 
telerin diline düşmüştür. Prens alt
mış yedi yaşlarındadır. Mari Atken

son ismindeki genç bir kızı sevmiş
tir. Fakat prensin mirascıları bu kız
la evlenmesine razı olmamıştır. Kız 
da parasız kalmış, Londrada ölüsü 

Zengin İngiliz lonllarıncıan biri 

ecdadından kalmış olan bütük şato

sunda herkes için açik bulunmak üze

re umuma mahsus bir hayvanat bah

çesi vücude getirmeğ<' karar vermiş
t ir. İngiliz gazetelerini çok meşgul 

eden bu tasavvur artık filiyat saha
sına çıkmaktadır. İngilizler uzak 

yerlerden gelen türlü türlü hayvan

ların teşhir edildiği Londra hayva -

nat bahçesinden çok alakadardırlar. 

Oradaki maymµnların, arslanların 

daha kim bilir hangi hayvanın isim

leri vardır. O isimler halk arasında 

\ tanınmıştır. Gazeteler vakit vakit 
filan maymunun yavruları olduğun-
dan, falan arslanın hastalandığın • 

dan bahsedince okuyanlar için bu 

bir havadistir. 

Fakat bu Londrada böyledir. İngi

liz gazetelerinden öğrenildiğine gö

re İngilterenin sanayi ve kömür sa

haları olan bazı büyük merkezler 

bulunmuştur. Leh prensi şimdi Mon· vardır ki oralarda çoğu işci olan hal
_J te Karlo'da vakit geçirmektedir. j kı meşgul edecek, eğlendirecek hay

Genç kızın ölümünden kendisinin vanat bahçesi yoktur ve bu sınıf halk 
Hindistan azamet ve parlaklık memleketi diye meşhurdur. Oradaki mes'ul tutulamıyacağını söyliyerek !da k lk L d 1 kt 

Zengin emirlerin, mihracelerin serveti etrafında dönen masallara her yer- şunları anlatıyor: a ıp on raya ge ememe e · 
de kolayca inanılır. Zaten bu masallar inanılmaz gibi değildir. Çünkü dir. İşte şimdi bahsedilen lordun te-cBen onu çok, pek çok seviyordum. • 
Üstlerinde kıymetli mücevherat taşıyan bu zengin adamların sevdiği Benim onu almama bir mani yoktu. sis etmekte oldugu hayvanat bah • 
hayat debdebeli bir hayattır. Hindistanın hus~~iy.~tleri saymakla biter Fakat onun evvelce nişanlanmış ol· çesi İngilterenin böyle bir yerinde-
gıbi olmadığını orayı bir kere görmüş olanlar soyluyor. Mesela kadınla- d • .. ı·· 1 d B" ·b· · · dir Dudley'de kurulmakta olan bu . . . . . . ugunu soy uyor ar ı. ırı ırımız • . 
tın kıyafeti .. Avrııpaya giden, orada yetışen Hındlı kızlarm resımlerını d k . . Jd k A 1 k .. . . . . . en ço ıyı ayrı ı . yrı ır en genç 
gorüvoruz Bunlar tamamile bir Avrupalı bayan gıbı gıyınıyorlar. Fakat k d d 
'"'' • · lb" 1 d k" h k f b" ızın parası a var ı .. nındistanın hususiyetlerinden olan e ıse er e ı a en ve zara ete ız- İ . . . . . 

S 
· d ·ı b k f ·ı · dl" Bu ngılız kızının Lehlı ıhtıyar 

zat Avrupalılar hayran k~lıyorlar. c arı• enı en u ıya e~ ı e Hın ı . t· d""" ·· · · ·· k d · Prense bır çok masraflar et ır ıgı 
genç kızların guzelliklerı o kadar goze çarpma ta ır kı bazı Avrupalı ka-
dınlar da artık kendilerine bu kıyafeti yakıştırmağa başlamışlardır. Dik- söylenme\<tedir. Fakat her halde 
ka• edilirse Hindli kadınların bu ~iislü elbiseleri öyle kolay kolay mey- Prensin mirascıları bu izdivaca razı 
dana gelır gibi değildir. Etrafı işlenmiş kumaşlar, sırmalar, ipekler öyle olmamışlardır. Kızın ölümü esraren· 
güzel bir imtizaç \"ücude getirmektedir ki bir elbisede bunu toplıyabil- giz görülmüş ise de onun aklından 
l!ıek büyük bir zevki, şayanı dikkat bir inceliği göstermektedir. hasta olduğ uda ileri sürülmektedir. 

Parise iş aramağa gelen ka
dın Vaydman'a yemlik oldu! 
Önce tatlı aşk hikayesi a~latmış sonra 
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beynine bir kurşun sıkıp öldürmüş r 

; 

t-feygldl eski 
Rone 

- --
( l ,1· •• 
l tl 

tıınıu.,ı~uıı:ııııuıı 

Zengın Lordun getirtmi ş oldugu Kutub ayıları 

hayvanat bahçesinde altı aydaııberi 

işe başlanmış ve şimdiye kadar 700 
bin seyirci gelmiştir. Bahçe 1943 se-

nesine kadar ikmal edilmiş olacak:· 
tır. Oradaki hayvanlar en uzak yer-

lerden getirilmiş çeş id çeşici v•hşi 

mahluklar olduğu gibi pek munis, 

güzel yüzlerce kuşlar da ,·ardır Zen 

gin lord oradaki arazisine göre isiın 

almış olduğundan kendisini Lord 

Dudley denmekt~dir Bu hayvanat 

kendisinin getirttiğ i servetile şim • 

diye kadar temin ettigi hay\Jn\ar 

olup vücude getirmekte olduğu bah

çe 40,000 kişinin ferak ferı;h dola·a
bileceği geniş bir yer olacaktır. Lor

dun Kutub ayıları, Cenubi Amerika 

binzonları, kaplanları, arslanları var
mış. İşte şimdiye kadar bunları yal

nız kendi seyrederek vakit geçiren 

bu zengin adam artık bu zevke baş

kalarının, hem Londranın meşhur 

hayvanat bahçesine gidip göremiyen 

!erin de iştirak ni temin için böyle 

-Londaradakine nisbetle çok ufak 
sayılacak- bir bahçe vucude getir -
mektedir. 

Ondan sonra yaralandım. 
Tunus zabıtası tahkikata gırışe

rek bu üç kişiyi aramaktadır. Tunus 
taki faşist İtalyanlar böyle bir taar-

ruzun aslı olmadığını iddia etmekte· 
dirler. Onlara göre böyle siyasi bir 
maksadla bir İtalyanı yaralamağa 

lüzum görülmemektedir. Olsa olsa 

bunu şahsi bir takım düşmanliktan 
çıkmış bir vak'a diye karşılamak la
zım geleceğini söylüyorlar. Fakat ne 
olursa olsun Tunus halkı böyle ya • 
hancıların gelerek kendi aralarında· 
ki kavgaları Tunus sokaklarında si
lahla halletmeğe kalkıştıklarından 
dolayı şikayet ediyorlar. Tunustaki 

1 

İtalyanların yukarıda dendiği gibi 
almış oldukları vaziyet yeniden bir 

1 
takım müşkülat çıkaracağa benzi • 

,yor. Bu vak'ayı Tunustaki sol cenah 

!gazeteleri uzun uzadıya yazmakta
dır. Fakat faşist gazeteleri bundan 

\bahse lüzum görmemişlerdir. 
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JAKŞAMCILARI italyada 
Endişe 

Karısından 
Memnun olan 
Bir tek adam 

Hayvan merakhsı zenginler 
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bına kötü sayılmaktadır. 
{Eski bir akşamcının defterlndenı İtalyanlar bu noktayı ikide bir or- (Dördüncü sayfadan devam, 

Ye:zan • Osman Cemal Kavaıtı taya sürerek ingmerenin zayıf nok- dasne dolaşan bu adamın herkes gi-
-----• talarını bulup çıkardıklarını göste· bi sigara içmesini tuhaf bulan İngi-

'T'. h • h • . • • •ı • ırir gibi olmakla ne maksad takib e- !izler de yok değildir. Maamafih ga-
.1 ,ur an, yepyenı, ıç ışılı memış derlerse etsinler meydanda olan bir rib adam diyor ki: "kf l • b l d şey vardır ki o da Roma ile Londra - Hapishanede kaldığım on ay nU e erzne QŞ Q l arasında b::ışnalacağı aylardan beri zarfında hep nasihat ettim. Mahkı'.'ım-

söylenen müzakerelerin bir türlü lara çok şeyler söyledim. Onları doğ
bah faslına iştirak edenlerdendi. başlıyamaması ve bu yüzden Roma ru yola getirmek için onların üze -
Fakat, Turbanın arkadaşı zaten ak- mehafilinin gitgide asabilesmesidir. rinde müessir olmağa çalıştım. Be
şamdanberi pek az içenlerdendi. o Hele Almanlarla konuşmak için Ber- nimle çok eğlendiler. Bana çok gül
mümeyiz beyin tenbihi üzere pek az lin~ kadar bir Lord gitmiş olması, düleı. Fakat hepsine tahammül et
içtiği halde kendini çok içmiş bir sonra Roma hükumetile konuşmak tim. Gene yolunµ devam edeceğim.> 
sarhoş gibi gösterir ve etrafında dost için hfıla Londra tarafından bir ha- Fakat Londradan çıkıp İngiltere
düşman dinlerdi. reket göze çarpmaması İtalyan mat- nin başka yerlerine gitmek mesele -

Bir iki kişi: 
- Kes kes, dediler, yeter! anlaşıl

dı. Vah zavallı çocukcağız vah! .. 
Birisi sözü uzatmak istedi: 
- Çok hazin şey doğrusu! Bari 

şimdi nereye gitti kendisi? 
- Mümeyiz bey, koluna girdi, bi

raz açılsın diye onu ar~adaki masa
lardan birine götürdü. 

Sabahcılar gün doğarken bahçenin buatmın canını sıkan hallerdir. . sinde düşünüyor121uş .. Çünkü ayak -

Vay köppoğlu vay, bu biçimli ve 
sunturlu yalanı ne de çabuk uydur

bir kenarına yeni baştan ye iki ma- Fakat cTribüna> nın fikrince Jn- larını~ yara ol~u~ru cıhetle .. uz~k yer
sayı birleştirerek yeni bir sofra kur- gilterenin bütün askerlikce adam ek- lere gıdebleccgını pek de umıd et -
durdular ve limonlu faslının tam ol- sikliğni doldurmak için tavsiye edi- memektedir. Eski şatoda yeni tarzda yapılmış tesisat 

muştu be!. ması için bahçenin ortasındaki kur len çareye gelince; bunun için bir Hapishanede de saçlarını, sakalım 
- 14 - havuzun içinde arkadaşının çifte na~ t;k çare vardır. O da mecburi asker· alabildi~ine .. uzatan chıristi~a~ pey-

DÜGÜNDE GECE YARISINDAN rasını baş yastığı yaparak horul ho- lıği kabul etmek!. İngiltere para ile gamber1>. ~unyada yalnız bır ~sa -
SONRA rul uyumakta olan zurnacı Şahin i- gönüllü tutmaktadır. Halbuki para nın ke~dısıne dost olduğunu soyle. 

Gece yarısına doğru ev sahibi Tur- le tavuk kümesinde sızmış olan çif- ile gelenler de azalmaktadır. Eğer mektedır: 
hanı kolundan tutup çalgıcıların a- te nftracı oğlanı da uyandırdılar. Bir mecburi askerlik kabpl edilirse İn • - O dn karımdır!. diyor, evet, ka
henk yaptıkları kürsi gibi yere çıka- aralık Turbanın arkadaşı ev sahibi- giltere istediğinden çok asker temin rım. Benim kıymet ve ehemmiyeti-
rarak halka takdim etti: ne sordu: edebilecektir. mi takdir eden, bana iman eden yal-

- Genç ve sevgili arkadaşlarımız- - Acaba Turhanı da kaldıralım cTribüna> bu çareyi tavsiye etitk- ruz odur!. 
dan Turhan bey! mı? ten sonra İngilterenin başına ayrıca 

Her taraftan bir alkış fırtınasıdır Mümeyiz bey dudak bükerek: müşkülat çıkaracağını söylüyor ve 
koptu. Hatta bu alkışcılann arasın- - Sen bilirsin amma, akşamki gi- diyor ki: 
da ellerini en hızlı şaklatanlar Tur· bi Esmayı üzerimize sıçratmak va- cBuna çare mecburi askerlikten baş
hanın kendisini buraya getirmiş o- ziyetine düşmiyclim! ka bir şey olamaz. Fakat bu da ka
lan llrkadaşı ile fahri tezgahtar ve - Yok, bir şey olmaz, bilakis 0 , bul edilirse İngilterenin içtimai ha
mezeci Fahreddindi. Fakat Turhanın böyle şeylere memnun olur. Onun yatını büsbütün altüst etmek lfızım 
simdi olduğu yerden pek farkedecek akşam kızmasının sebebi pek başka !gelecektir. Bu vaziyet karşısında ise 
hali yoktu. idi. İngiltere hükOmeti için ücretli as -

Alman tayyare 
fabrikası 

Berlin, (Hususi) - Lehistan hava 
kuvvetleri umumi müfettişi general 
Rnyski Berline gelmiştir. Bu ziyaret 
bir tetkikat içindir. Almanyanın bü
tün tayyare fabrikaları gezilecektir. 

Allaşlar bitince ev sahibi yine ba- - Ne idi Allahaşkına! ker almaktan başka yapılacak şey 
ğırdı: - Ne ise, geçelim mümeyiz bey, de kalmamaktadır.> 

- Eğer müsaadeniz olursa kendi- sonra söylerim! İtalya gnzetesi İngilterenin böyle 
leri şimdi bize bir monolog lı'.'itfede- - Söyle Allahaşkına nedir? İçi • bir çıkmaza girmiş olduğunu anlat-
rek cemiyetimizin neşesini arttıra • mizde yabancı yok! mak istiycrek hangi çareye baş vu-
caklar! - Sonra söylerim! rursa neticenin menfi olduğunu an-

Yüzlerce ses hep birden: - Öyle ise kulağıma biraz fısıl- latmak istiyor. Bu müşkül vaziyet 
- Hay, hay, hay hay! da! karşısında ise, gene İtalyanların fik-
Oldukca baskın olan Turhan mev- Turhanın arkadaşı mümeyiz beyin rince, İngiliz imparatorluğunun is-

kiinde iken ufak bir yalpa ve bir i- kulağına şunu fısıldadı: tikbali çok düşünülecek gibidir. 
ki yutkunmadan sonra sonu rüya - Ayv::ıl::ırın altında oturan bPyaz cTribüna> Almanyanın bir kaç se-
sürprizile biten, yepyeni, hiç i§itil· mnşlahlı, lfıciverd başörtülü, genç, ne içinde Versay muahedesini yırtar 
memiş, uzun, bol taklidli, bol nükte· zayıf kadın! yırtmaz hemen kuvvetli bir ordu 
li, gayet gülünç, hayli aşıkane ve Mümeyiz bey: vücude getirdiğini söylüyor. Bu ne 
sonra beyaz maşlahlı, lfıciverd pe - - Huuuum! dedi, şimdi anlaşıldı sayede olmuştur?. Versay muahedesi 
çeli, genç, dul kadının o rada bulun- Vehbinin kerrakesi! mecburi askerliği Almanyadan al • 
masından dolayı bazı yerleri biraz Hüseyin deruni başile nedir o! mıştı. Halbuki Versay muahedesi 
da zemin ve zamana uygun bir te- der gibi bir işaret yaptı. Mümeyiz yırtıldıktan sonra hemen Almanya-
kerleme anlattı. Ve sonunda: cBir bey Füzulinin şu mısramı okudu: da mecburi askerlik başladı ve ordu 
de aözümü açtım ki bizim evdeki kadroları tamamile doldu. İşte Al -

b cVaslın bana hayat verir, firkatin 
köfte hırsızı tekir gelmi<: de tatlı tat- manya ile İngilterenin bir mukaye-

Yaşları 
Büyültülmüş 
Olan çocuklar!. 
Mahkemeden bir karar 
almamı, olanlar; ilk mek
t~ blerden çıkarılacak!. 
Bazı çocuk velilerinin, çocukları

nın nüfus ve hüviyet cüzdanlarında 
yazılı yaşlnrının, hakiki yaşlarından 
küçük olduğunu iddia ederek, yaş
larının kı.içültülmesi için mahkeme
lere müracaat ettikıedni ileri sür
mek suretile, ilkmektcblere kaydet
tirdikleri, fakat sonra, muamelele
rini takib etmedikleri görülmüştür. 
Bu miinasebetle Maarif Vekaletin-:t memat!, 

lı yüzümü yalamıyor mu?> deyince Deruni gülümsiyerek: sesi. den aliikadarrlara yeni bir emir ve-
kadın erkek kahkahadan kırılıyor; _ Oğlan, dedi, bezmi elestten 8• Fakat İtalyanlar bu mukayeseyi rilmiştir. 
etraftan kopan alkış gök yüzüne çı- şık! Şunu bari gerçek aşık yapabil • yalnız Almanya ile İngiltere ara - Bu emre göre, badema bu husus
kıyordu. İşte o zaman orada daha sekti! smcla yürütmekle kalmamaktadırlar. ta ınahkemeJer tarafından bir karar 
önceden ovnıyan ve hepsini de bir Biraz sonra evin orta katındaki cTribüna> İtalya ile de İngiltereyi jverilmeden bu gibi çocuklar ilkmek
takım kalem efendileri teşkil eden bir sedirin üzerinde uyurken arka- mukayese ederek .tt~:yada .her ferdin 

1 
teblere kat'iyen kabul edilrniyecek

hususi orta oyunu takımının kavuk- daşı tarafından kaldırılan Turhan a:::ker olduğunu soyluyor kı bununla 1 d" 
ı İ . er ır. 

lusu ortaya fırlamış: onunla knl kola yeni meclise geldi faşist talyanın ngıltere karşısında E 1 k d d"l" t 1, h . ~ _ .. vve ce ny e ı ıp e e an ma -
- Aşkolsun Turhan bey; böylesi Çalgısının gerçekten ehli olan Şa- ne kadar kuvvetlı oldugunu ustu ka- kemeden birer kağıd getirmemiş o-

numara bende değil, pirimiz, üsta- hin ağa, şimdi zurnasile dilkeş have- palı anlaşmak istemiyor değildir. 1 k 1.1 · d 4 b" ··h ........................................................ an çocu ve ı eınc c, ay ır mu -
dımız Kavuklu Hamdi de bile yok- ran taksim yapıyor; herkes onu vecd 1 HJKA" YE ı ilet verilecektir. Bu müddet zarfında 
tu!. ile dinlerken zavallı naracı oğlan da _ da kfığıd getirmiycn çocukların, he-

Diye bağırmıştı. boyuna esniyerek harıl harıl ensesi- •• •• •• men mekteb ile al!ıkası katedilecek-
- Burada yapılnn limonlu sabah 

faslına iştirak edenler pek azdı. Ya
kın davetliler çoktan evlerine git -
mişler; uzaktan gelenler de kimi e
vin alt katında, kimi mutfakta kimi 
bahçedeki tavuk kümesinde, kimi 
rastgelen yerde sızmışlnrdı. 

ni kaşıyordu. Belliydi ki oraya ak - AV DQ NUŞU tirı 
şamdanberi tertemiz, bayramlık 

mintanile gelmiş olan bu kıpti oğ
lanının üzerine kümesten tavuk bi
ti üşüşmüştü. 

(Devamı var) 

( 4 i1ncı1 ~nu /n<ftın n~·11rrı' 

Davullar, zurnalar çalınıyor, de
likanlılar coşmuş, zıplıyorlar, ço -

cuklar bağırıyor, köylüler biribirine l============:::=:=============l 
B x.ı H 1k 1 d ı: girmiş eğleniyor, kaynaşıyor, oynu-
eyo~ u a ev , mu• 

(5 inci sagfaiları aeoam. 
Lordun şatosu kısmen harab ol -

muş, eski tarihi duvarlar çökmüştür. 
Şimdi bunların arasında yepyeni 
tarzda inşaat ile hayvanlara mahsus 

yerler yaptırmaktadır. Mazi ile bU 
asır arasındaki fark eski şatonun du 

''arlarmın görenler bugünkü yeni 
tesisatı mukayese edenlerin nazarı 
dikkatini celbetmektedir. 

Parise iş aramağa gelen kadın 
Vaydman'a yemlik oldu ! 

(5 fncl •ay/arl oı r.'eoı:m) \ Ben de ona kullandığım Bravnig 
çantasında 100 frank vardı. Yarı ya- tabancasını gösterdim. Tabancayı a
rıya taksim ettik. Bir de postahane- nun ensesine dayadım ve~ 
den alınmak üzere 1,300 franklık - İşte böyle, dedim, şimdi bunu 
bir havale vardı. Röne Triko'ya ma- çekersin, olur biter!. 
dam Geller'in parmağından çıkardı- İlancı Leblond köşke gelip de sa· 
ğımız yüzüğü verdik. Sonra öldürü- lona girdiği zaman MiUion ona yak· 
len kadının vesikaları vesairesini de laşarak öğrendiği tarzda onu öldür· 
ona verdik. Röne Triko gitti posta _ dü. Ben cesedi bir perdeye sardun. 
haneden 1,300 frangı aldı, getirdi. Cesedin üzerinde para olarak ne v·ar 
Madam Geller'in öldürülmesinden sa aldık. Sonra otomobile koyduk. 
fü)ne Triko'nun haberi yoktu. Yalnız Million. ~a bc~aber~i.. Ben Congi'nin 
bir şey var: Eğer Million Triko'ya otomo~ılıl<: ondegıdLyordu~. Ona 
\'erilen yüzüğün nereden geldi~ini, y~l. gosterıyo:·duı:ı. M~ktulun ~e.se· 
posta havalesinin nasıl elde edildiği- dını, Leblond ~. kendı otomobı1":1~ 
ni metresine söyledi mi, söylemedi taşıtrnıştık. Mı~lıon. bu . otomobıll 
mi bilmiyorum. Eğer söylediyse 0 _ sevkederck benı takıb edıyordu. 1 
nun da bundan haberi olmuştur.> Vaydman bu suretle Leblond un 

İJancı Leblond'un ölümü mesele - ölümünü cinayet arkadaşı Million
un üzerine atmış oluyordu. İstintak sinde çok sarih ve kat'i malUmat ve 

ifade almak istiyen sorgu hakimi 
bundan sonra birdenbire Vaydman'a 
Leb1ond'u nasıl öldürdüğünü sor -

muştur. Fakat Vaydman istintak ha
kimini de hayrette bira.kan bir soğuk 
kanlılıkla hemen şu cevabı Yermiş
tir: 

hakimi tekrar köşke gidilerek bah· 
çede gömülü cesed bulunup bulun
madığını ararken Vaydman'ın da o· 
raya beraber götürülmesini muva • 
fık görmüştür. Fakat Vaydman balı· 
çede artık cesed bulunmadığını, şiın· 
diye kadar çıkmış olanlardan başka 
gömülü cesed olmadığını tekrar et· 

- Leblond'u öldüren ben değilim; miştir. 
Million'dur. Onu öldürmek için bü- Tahkikatın alt tarafı yarınki 
tün tertibatı yapan Million'dur. Ben cSON TELGRAF> dadır. 
yalnız onunla cürüm ortağı oldum. 
O kadar. Bir gün evvel Million bu 
işi yapmağa karar vermişti. Yalnız 
bana derli ki: 

- Senin yaptığın usulü öğrenmek 
isterim. Tabancayı bir adamın ense 

koküne nasıl dayadığını ve sonra o 
adamı öldürdüğünü görmek iste -
rim. 
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Arşidük Ottoyu 
Ziyar~t 
Viyana (Hususi) - Avusturya pa}' 

1 
tahtına mirascı olduğunu iddia eden 
Arşidük Otto Linştayn prensliği 
dahilindeki şatosuna gelmiş ve ora
da A vusturyadan giden bir heyeti 
kabul etmiştir. Avusturyada Arşi -
dük Otto taraftarlarının yolladığı 

bu heyet kendisine sadakatlerini te
min etmişlerdir. 

Henüz sızmayıp da limonlu sabah 
faslına i tirak edenler topu topu ye
di, sekiz kişi kadardı. Hüseyin De -
runi bey, Selman bey, ev sahibi, or
ta oyununda zenne taklidine çıkan 
sesi güwl delikanlı, o mahallenin 
hoş sohbetlerinden ve ashabı emlak
ten Vasfi bey denilen kıranta adam 
fle Turbanın arkadaşı bu limonlu sn-

zl dersl•,.ine başlandı 1 yorlardı .. Avlar kebab olmuş, sıcak 
sıcak sofralara geliyor; yiyorlar içi
yorlar.. Tüfekler, fişekler atılıyor. 

Beyoğlu Halkevinden : 
İkinci devre koro dersleri başla

mıştıı. Dersler çarşamba ve perşem
be günleri saat 17,30 - 10 arasındadır. 
Kayıd muamelesi kapanmak üzere
dir. Arzu edenlerin acele Evımize 

Bu aşk, hayat ve saadet gecesi koyu 
çamlnr arasında, ışıklar içinde yeni 
bir dünya varlığına doğru akıp gidı
yordu .•• 

l:Saş, diş, nezle, grip, romatizma nevralji, 
kırıklık ve bütün ağrılarınızı keser. icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz. 

Habsburgların 
emlaki 

Viyana (Hususi) - Avusturyanın 

sabık hanedan azasından olan Habs· 
burg ailesine es.ki mallarının bir kıs· 
mı iade edilmektedir. Avusturya hÜ· 
kümetine geçmiş olan bu emlakten 
bazı şatolar kendilerine \•erilmekte
dir. muracantleri mercudur. 

No: 14 

Bir GUna,11n Romanı 
Sesi titriyordu. Sarı ve soluk yüzü 

daha renksizleşti. Perişan başı, Ay
şe ninenin dizlerine düştü ve ya\•aş 
yavaş devam etti : 

- Biliyor musun? Annem beni di
ri diri mezara soktu. Bunu niçin yap
t1ğını da anlıyorum. Benden şübhe 
etti değil mi? O genç adamı ne derin 
bir aşkla sevdiğimi anladı. Halbuki 
annemin arzusu, büsbütü başka idi. 
o, beni, kendi ahbablarından bir çıt· 
kırıldım ve kendini beğenen, güzel
liğile, zenginliğile gururlanan bir 
salon adamile evlendirecekti. 

- O adam buraya geliyor mu? .. 
- Elbette Ayşe nine.. daha bir 

hafta evvel gelmişti. Hani, rahmetli 
babamın pek samimi görüştüğü bir 
dostu varmış, sık sık gelirlermiş .. 
İzmirli Ceı.il Bey diyo lar _ işte o
nunla beraber gelmişlerdi. 

- Tanıdım, tanıdım .. ilahi hanı -

Yazan : t.!ezahat GU tan 

mefendi, küçük hanımı vermek is
tedıği adama bir bak hele ... 

- Nasıl Ayse nine .. her halde da
madını beğendin .. 
Ayşe nine, Sunanın sözünü kesti: 
- Bırak Allahını sevrsen şu züp

pe beyefendiyi Sunacığım .. o senin 
gibi hir kızın dengi olabilir mi? .. 

Genç kız başını kaldırdı ve Ayşe 
nineı:in buruşuk yanaklarını okşa

yarak: 

- Ne doğru söyledin kadınım .. de
di ... Bir an sustuktan sonra ilave elti: 

- Öyle, babasının zenginlığine, 
mallarına güvenerek çeşit çeşit gi. 
yinen, salondan salona gezerek, aç1k 

tuvaletlilerin içinde kı\•rılarak ince 
vücudlerin sıcak havasını teneffüs 
eden, bu hayattan zevl: duyan adam 
ne kadar zengin ve asil de olsa, bana 
ruhan yaklaşamaz. değil mi Ayşe ni
ne? .. 

N. TANSFLİ •.:' .. ·, ·~~~-J~· ... !........ . r-.i' 

Ayşe nine, Sunayı yalnız bırak - ıbah~ctmiştim .. hatta onu nasıl se\•· istin O zaman, bu genç avcıyı res -
mak istemiyor, fakat aşağısını da dü- diğimi de suna anlatmıştım, değıl mir.den tanırsın ... 

şünüyordu. Misafirin gelme saati Jmi"'.. 1 Ayşe nine resme doğru eğilmiş 
yaklaşıyor. Hanım, belki de kendisi- - Evet kızım... dikkatle bakıyor. Sonra kendi ken-
ni ::ıratacaktı. - İşte annem de, çok iy ibiliyo - dine: 

- Sunacığım .. dedi, ben bir aşa- rum, beni bu yüzden köşke kapadı. - Sunanın yandığı kadar var. Pek 
ğıya ineyim, bakayım .. ne var, ne Ben fundalıklarda, korularda ötmek- y3krşıklı bir genç .. diye düşünüyor
yok.. annenizin misafiri neredeyse ten, uçmaktan mahrum, sesi kalmış du. 

k2nadı kırılmış bir bülbüle döndüm. Ayşe nine aşağıya indiği zaman. 
gelir... Demek, siz aşağıya inmiye-

k H:ıvasız, ışıksız, neş'esiz kaldım. Bu hizmetçi Gülleri buldu. Ona, Suna-

l
ce siniz. Anneniz sorarsa ne diye-
yim?.. hal, benim gönlüme bir acı ve huzün nın yemeğini biraz daha geç çıkar-

- Ne mi diyeceksin?.. veriyor. ınr.smı söyledi. Sonra da, misafiri 
Genç kız, açık penceresinden dı- sordu. Hizmetçi, misafirin geldiğini 

- ESvet.. .<:arı baktı. Gözleri t5 uzaklarda bir \"e hanımla beraber salona çıktığını 
- unayı biraz evvel dolaştım.. "' 

~eyler arar gibi idi. söyledi. 
rahatsızmış, yatıyor .. dersiniz. Fakat 
soracak olursa .. 

İhtiyar nine gitmek için yine ka
pıya doğru yürüdü. Suna, onu sesle
nerek durdurdu. 

- Ah, Ayşe nine.. bu akşam şu 

m:safir de ııereden çıktı? Şimdi se

nin]~ şöyle oturup rahat rahat ko • 
m:~acaktık ... Haydi, kim gelirse gel
sin .. şöyle biraz daha otur. 

Hatırlıyor musun? hani bir sabah 
:::an~, tanıdığım genç bir avcıdan 

- Kim bilir, o şimdi nerede? Ben 

onu düşünüyorum. Eminim ki o da 
beni düşünüyordur. 

Genç kızın kızıl gözleri yine bu -

lw l:mdı ve elini uzattı, karyolasın

da ki yastığın altından bir resim çı
kardı Ve Ayşe nineye uzattı: 

- işte Ayşe nine .. bu resme iyi 

bak Belki bir gün köşkümüze doğru 
gelir ... O burasını bilmiyor amma, 
bh· tcsadiif olur da kendisini görür-

-- Beni sordu mu? 
- Hayır.. yalnız kü çük hanımı 

şordu. Ben de, yukarıda, odasında .. 
dedim .. yatıyor mu? diye sordu, ben 
de: 

-- Biraz evvel odasına çıktım, ya
tıyordu, dedim. 

-- Aman dikkat edin .. aşağıya fi
lan inmesin. Biraz rahatsızdı.. isti
rahat etsin .. emrini verdi. 

- Bunları, misafir gelmeden mi 
söyledi ? .. 

- Misafir geldikten sonra söyledi. 

Ayşe nine düşünüyor ve kuşkula

nıyordu. Bu nasıl söz? Küçük hanırrı 

ne ·sebeble misafire çıkmıyor? Hem 
de, s::ıkın aşağıya inmesın .. diye ten· 

bih olunmuş. Bunu Suna duyarsa, 
ne kadar canı sıkılır. O zaten aşağı· 
ya inecek değildi. Fakat köşkün için· 
de ne için serbest gezmesin? 

Ayşe nine, Sunanın yemeğini ken

di hazırladı. Ve tepsisini alarak yu· 

karıya çıkmıya hazırlandı. Misafi -
rin bulunduğu kata gelm~ti. O sı

rada da salonun knpısı nC'ıldı, dışıırı, 
hanımın oda hizmetçisi Fatma çıkU· 
Knpı açılınca, Ay~e ninenın gözüne, 
salonun bir köşesinde, kadife kol • 
tuklara gömülmüş genç bir adam i· 

lişti. Bu adam, Ayşe ninenin gözüne 

birdenbire yabancı gelmemişti. ona 
daha fazla dikkat etmek istediyse de 
kapının kanadı kapanıvermişti. 

İhtiyar kadın, gözüne pek yabancı 
gelmiyen bu misafiri merak etrniY~ 
başlamıştı. Onu mutlaka görecekti· 

Deuamı 'l:ar J 
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Düşman karşısında yapılan 
manevranın neticesini kes

tirmek için biraz be.kledi 

Çok faydalı yazılar ve resımlerle 
intişar etmekte olan haftalık Çocuk 

Duygusu gazetesinin 13 üncü sayısı 
çıkmıştır. 

Çocuklarımıza bilgi veren ve yur
dumuzda en çok okunan bu güzel 

mecmuayı bütün çocuklara tavsiye 
ederiz. Fiatı her yerde 5 kuruştur. 

Güreş takımımız artık gençleşmelidir! 
Yazan: Tufan Sipahi 

• 
SINEMA OBJEKTİFİ 

Beşinci Balkan oyunları biteli bir ilan Peter, her halde güreş takımı· 
hayli olduğu halde güreşçilerimiz - mız için Hızım olan bir hocadır. Pe
den daha hila bir ses çıkmıyor. Yal- ter, çocuğunun lemini Türk isimle 
nız bundan hır ay evvel Güneş klü- rinden koyacak kadar bir yakınlık 

Haftanın film kr:itiklerile Arneri- bünün buraya getirttiği Çek güreş- gösterdi. Komşumuz Yunanlılar, ik; 
kanın en son film mevzularını ve çileri har:ic ... Halbuki, komşularımız senedir Peterden birhayli istifade 
birçok güzel resimlerle kadın model- durmadan çalışıyorlar. Bizden ise 1ettiler. 56 kiloda Balkan şampiyonu 

Bu manevrada topçumuz 
bulunsaydı düşmana 

/azımgef en . ki ~ageffe !erini yüklü olan bu salon mecmua- daha bir ses, sada çıkmıyor. oldular ve A\Tupa birinciliklcrindt 
I ' sının da 11 inci sayısı çıkmıştır. Geçenlerde Yeni Finlandya güreş derece aldılar. 

ezici darbeler vurabilirdi f~derasyonu reisi söylediği bir sö - Aıtık programlı çalışma ve takı - K" zunde: cBu arada, dunyanın en Jruv- nun gençleşmesi zamanı çoktan gel· 

. Sancal ikinci topun femind . . .. 1 . . . 'I l m ya ger --, vetli güreş takımlarile temaslar ya- jdı ve hatta gl'Çiyor. 
lak eden bir humbara bu t , e .ı:rı MUHAREBENiN İKİNCi SAFHASI rar da eoilmedi. Barbaros, saat 12, H 11 • pacaksınız. Bilhassa Türkiye, Macar, Ahmed Fetgeri'den inhilal eden 
~tt. Başka hır humbara ü ol:c~ ~~: ) A\·er_of, Bar~arosun sancak kıç o- dakika 22 de ,Filo numaraları muci- usameddın -.Almanya gibi düny~ın en kuvvet~ güreş federasyonu Başkanlığına es-
Pun kürsüsünde p ti dı . ç . m~zluguna dogru yol Yerıp ileriye hince tek pruva hattı teşkil ediniz. . takımları ile.-• demıştı. Demek kı ki güreşçilerimizden Haliçli Vehbi 

" · eş ısa etten aşka kele baş omuzluğuna '"- · k. rk 1 k 28 d · ıı kuuar muhtelif mermi direkler- b. . b ld . ır'."ı se ·ız ı . mirdi; düşmanın top ateşi altında ) J3ilümum tahliliıt. Eminönü Emlak vet i ta ımları arasında :ayıldığı ki glireşçilcrimizden ve 19
9 

iınya 
r o:ıtı ·aptı Bu b a ~ ~ e aynbı tah- ı<logru 8,000 metreye gddıği anda is- işaretini çekti. Bu, çok yanlış bir e- ı Tam idrar tahli:i 100 kuruştur.

1 
güreş takımımız, dünyanın en kuv- getirilmiş, Asbaskanlığa de yine es-

~e bacalarda ve gü·•erte aksamında ır 1~. ~t ab. 1 ve mcnzılı açmak ü- !icrasına kalkışılmış olsa idi muhare- ve Eytam Bankası karşısııda halde biz daha hala uyuşuk duruyo- dördüncüsü olan Tayyar intibah e-
bı.:vuk hasarb.r '<a e l'I'lŞti. Gem.nin zere k ır _ena·ı e yol kesti. Gemileri- be hattımız karı<acak ve gemiler bi- lnet llev Hanı. ruz... di'miştir. Kendileri yakında işe ba~-
r 1- Yer ..ı mız ıç 'e u. man gem len ha< top k 

1 
. Olimpiyad oyonlannda Balkan ve la~<lcaklardır Her iki sporcuya yeri 

n c yal'._ n çıktı ,.e söndür-
1 

.
1 

t d . d' · ' - ribırin. ma>keliHre atış ar dura- 1 t b lr>c den. nımı sakatbnmış ld • arı e a ışa C'\am c ıyorlardı: fakat 5 an ul üçüncü icra memurluğun- hatta h ç bir Avrupa takımının şe- \'Ozifclerinde büyılk muvaffakıyet-
d n itfa , ·rıde cok güeJ''ko ulc".llldn_- Aw.~of y~l kestiği ve Spczyalc• faz- caktı. Yarlışlık çabuk anlaşıldı ve dan: ret dircğ.ne çek•iremediği bayrakla- ler d.Jcriz. 
'r , u. ç• ' ı. la sur'at vcremcd 1 • • d k. emir derhal nakzedildi. Nihayet sa- l\' b' . k • J < rn 

1 
ın c!. ;ıh• ilk dak·_·kalord' ı . • · t erı __ ıçın ara a ı ·.ıahcuz ve paraı..·a "evrilmesın· e rını ızım çocu ar, C\t\!Cli:i şeref di- ...-nıı11• .. , ....... uı11-111111uııwnuıın11nm•nıı111mnıı• .. ' 

" • " ,,a.r tın at 12 dakika 28 de Barbaros ,FiJ<ı , > ' \''>su k -, .. t a· me. e aı ış ~e top duellosu biraz karar ve.ilen ve tamamına 4500 lira reğine kırmızı beyaz renkleri çek - .......................... . 
llıu , • P guvc~ eye uşl'I'esci tavsamıştı. numaralarının aksi mucib:nce tek k · a·l d et cba ır. manc\'l kuv,•etın· ı· kı-

1 
k ı d. · · ıymet takdir olunan Eyiibde Ka - tır ı er, sonra a, yüz bin kişi önün- ı Zührevi ve cild hastalıkbn ı 

1r '< arzu edilen neticenı·n aksinı' um&n an_ bu ,·azıyetten istifade b' sımça.\'UŞ mahallesinin İslam be'' e mi lı marşımızı ayakta saygı ile : •• ı t K el pruva hattı tq i e ınız, ı~aretini d 1 • 
h . k (ektı. Ilk emrin başka ır şekilde i- ' H 0 Q 

u ı, getirdi. Kihayet saat 
12 

daki- cclert~ cndı mııl>arebe J-oattım dtı- . sokagında eski ıı veni 15 numara i- dinlettiler. ı Dr. ayrı mer t ~" 5 te Barbarosun prova~ına gelen zcltmıye k?nr wrd•; saat 12 daki- fııd_esi demek_ olan bu ışaret ~örül- le murakkam Kayden arsa elyevm Bir de 72 milletin iştirak ettiği o- ı ı 
, ır rwrmi mahmuzda çöküntü yap- ka 1.8 de .•. Jskekye. tek pruva hattı dugu ve Mccıdıye rehber gcmısı ol- bahçelı apartıman olan gayri men- limpıyadlarda 19 unculuk gibi güzel ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
Ilı bı.. esnada Averôf, kumandan ge- teşkıl edın_ız• ışaretını çek:i. Bu doğ- mak üzere sür'atle tek pruva niza - jkulün tamamı açık arttırmaya kon- b'.r ckrecc de hediye ettiler. Bunlar ıı karşısında No. l33 Te:efon: ::I 
, ır>"ızin 5000 metre sancak başomuz· ru hır emırd ve Hamıdıye rehber mına geçildi. Evvelki gıbı rota poy- ,muş olup 31/1/938 tarihine müsadif bıze gurcş federasyonunun program- 43585 
''l:Unda kerteriz ediliyordu. obn~k üzere .pek kol.~):. icra e~ilebi- raz ve sür"at on dört mildi. )pazartesi günü sat on dörtten on al- lı çalışm:ısını ne ~zel gös:eriyordu. :l .... n ... ••-·•-........ 
S:ıncak tarafına çarpan atı mer- lırdı. Fakat ışaret gorulemedı; tek- , (Dcramı ı·ar) tıya kadar dairemizde ı ci açık art- FakAt başta, bu ışin ehlı olanlar Kadıköy birinci sulh hukuk ha . 

llııden ikisı tesırsiz kalmış ikisi iki """""""'"""'"""""'""'"""'"'~""'""'"""""""""'"""""."""'"""""""'"'"'""'"'""""""""""""""''"""'"N tırması icra \'e artırma bedeli mukaı- da istifa ettikten sonra güreş alemi- kimliğinden: -
~~!>u muattal bırakmış ve 'ikisi bor- jl R A D y Ü 1 Ista~bul asliye 4 ncü hukuk mah- ı'er kı~·metin ~o 75 beşini bulduğu ,·e 'mizde bir ittıradsızlık baş_gös~ermi~~ Kadıköyünde Osmanağa mahal . 
anın zırhsız noktalarını delip geçe-

1 
· kemesınden · kaydinin mevcud ,.e ipotekten mü- başladı. Bu meyanda Olımpıyad u-te'- 1 .. ·· ·· l I · ı Ah ed lesinin Süleymanpaşa sokağında 64 

b·ı": ıçeri~e. patlamı~tı. Bunların hiç İstanhul hazinesine izafeten mu- te\'ellid borç miktarın itfa ile bera- çuncusu 
0 

an • ersı_n i. . m pro-rı, gemının bayatı aksamına mü _ hakemat müdürlüğü \'ekili avukat j ber ayrıca mesken bedeli olarak tak- fes) onel oldu. Mersınlının profesyo- sayılı e\'dc iken hfilen ikametgahı 
"'..sir değildi. Güverte üzerinde gö- BUGÜNKÜ PROGRAM \Latif Sedad tarafından önce Şeh • dir edilen meblağa dahi kifayet et- ine! oluşu Türk takımı için cidden bir meçhul mülga se)TÜsefain idaresi 
~len tahribat ta ehemmiyetsizdi. Akşam neşriyatı: zadebaşında burmalı mescid cami tiği su_:ettc ~lıcısı namına ihalesi ya- ıkayıbdır. Fakat ne yazık ki, işte ol- sefaini müteca,;re memuru Recai-

ununla beraber düşman topçusu • Saat 18,30 pliikla dans musikisi, sokağında oturmuş olan mül:izım pılacagı aksı halde son artıranın ta- du. Artık çalışmak zamanı geldı ve ye; 
:un İmroz muharebesine niszetle 

19 
Necdet ve arkadaşları tarafından Kazım aleyhine açılan 669 lira ala. ahhüdü baki kalmak üzere artırma geçiyor. Fakat senelerdcnberi hep Mahkemenin 9371433 sayısına ka-

'ııulmaz bir liyakat göstermesi, ku- Türk musikisi, 19,30 spor müsahabe- cak da\'ası yangında yanması üzeri- 15 gün müddetle temdid ve 15/2/938 ayni takım, ayni elemanlar... Her yıllı dosya ile İstanbul vilayeti mu-
trı1 anda heyetini şaşırtmış; tahriba- ne büroca "rnilendikten sonra mu- tarihine müsadif salı günü keza ay- halde 20 milyonluk Türk milleti iki h b .. d .. 1 ..... t f d 1 
dl d leri : Eşref Şe!ik, 19,55 Borsa haber- 0 • k t · 1 k ·· 14 b 1 ase e mu ur ugu ara ın an a ey-

. . erccesi derhal anfaşılamadıg'ı hakememize sevk olunmuş ,.e esas nı s&atte dairemizde yapılacak 2 ci a egon oma uzere genç u a-ıç1 !eri, 20 Cemal Kamil ve arkadaşları k . hinizde açılan bilet esmanından zim· 
h n mübalağalı tahminler yapılmış, de!terinin 937/859 numarasına kay _ aç~. artı~masında yukarıda yazılı bilir. Misal mi? Işte bu sene Balkan metinizde kalan 8 lira 30 kuruşun 
er tıırafta birden zuhur eden yan- tarafından Türk musikisi ve halk dedilerek yapılan tahkikatında·. mu··->,.\mukellefıyeti müs!elzim bedelatı el· oyunlarında Kenanın mağlfıb oldu-g.,., k 1 20 30 b 33 " d faiz \'e ücreti vekalet \'e masarifi 

r, tel.iş ve heyecanı arttır • şar ı arı, , ava raporu, 20, dciialevl in buluna d • d . . . e edilemediği stırl'tte satış talebi dü- ğu Yunanlı. .. Balkan ~mpiyonu bi-llı •ı A f ·1 l' ö R t ı b · ma ıgı a\etı,e- "" kt· · · · · K muhakeme ile birlikte tahsili taleb 
. vero ı er ıyor, Spezyalar mer ıza ara ından Ara ca söy - sine ,·azılan meş h tt 1 •1 .-ce ır. rıncısını, asımpa•anın en genç o-eer· k 1 İ 1 , ru a an an aşı - " . . . - . . d d d l ·1 • t bl.ğat 

b ı ·a ıyor, mrozdakine benzeyen ev, 20,45 fasıl saz heyeti: Okuyan- <lığından istek veçlıile müddeal ,.h ·~•l' ·ur gayrı menkulün hududu: ~11ncusu ~mm, ıkı dakikada yendi. avasın an o ayı ı anen e ı a 

bır v~ı:iyet tehaddüs ediyordu. Bar- !ar: İbrah·m, küçük Safiye, Ali, ke- il3nen tebl"ğat .f b e~ . e Sag tarafı Mehriye emlaki solu Şük- Rızzık Olımplyadlarda dünya üçün- rağmen ·evmi muayyende mahke-
a ı ı asına ve unun ıçın .. ı.. 

1 

.... 

. r'lS işte bu anda cHep birden on man CeYdet, kanun Muammer, kli'ır- kendıo ne b'ır av "hl t .1 . ru ı·ane \'e bahçesi: arkası Ayse \'e cusu olan Çek güreşçisini burada medc U:batı \'Ücud etmemiş oldugu· -
• t k · ~ mu e ı;;crı mesı- . .. .. . .. . 

1 erte iskeleye dönüş• filamasını net Hamdi, tambur Saliıhaddin, ut ne ve tahkikatın 1121938 salı "n;l saıre bostanı: onu lslambey caddesi- yendı. nuzdan usulün 401 inci maddesi mu· 

•ekti. gu le malıduddur. A t k T .. k ak n. t h Cevdet Kozan, 21,15 Bedriye Tüzün saat 14 de bırakılmasına karar ver:ı- Evsafı· iezku· r b' k. . h r ı ur t ımının genç ele • cibince hakkınızda gıyab kararı veril 
or grmimiz, cp birlikte aksi şan orkestra rdakatile. 21 ,45 orkes- . • . .. · ına argır ve a· ~anlardan teskil edilmesi lazımdır. 
ya dönmiye başladı. Gemiler mış oldug~ndan yukarıd_a adresı gos- ricen sıvasız ve yeni \'e pencereler Çünkü ko!TlMllarımızı buraya her miş ,.e bu kararın yirmi gün müd -

d d tra : 1 - Nicolai: Dis Lusti"en Wei- terılen muddeale\•h K • m 1 d 1 ·1· t hl'"' · f on ukçe taretler kıça doğru dirisa ., u·· . . a,.ı yaz.ı_ ı_ ,kısınen demir parmaklıklıdır: üst gelışkrinde "enı· ve genç elemanl'r ete ı anen e ı6.ne ve seyrı se a-
' her uvertür, 2 - Drigo: Valse blu- g n 'e saatt hk 1 d · 

0 

" '1< ordu. Avcrof, ateşe devam et • . e ma emeye geme ıgı katta bir çıkma ve demir parmaklık Jile karşımızda görüyoruz. in idaresine yazılan tezkere tekid 
rr,ek• idi. Dônüş esnasında Barba _ ette, 3 - Puccini: Manon Lescaut, veya hır vekil göndermediği takdir- korkuluğu: kiırgir balkon \'e bahçe B edilmek üzere muhakeme 21/1/938 ı • de ınrnbında t hkik t d ı ıı senelerde kolay kazandı/;ımız cuma. günü saat 10,30 a talik kılınmı\ 

j olduğundan o gün ve o saatte Kadı

koy birinci sulh hukuk mahkemesin 
de bizzat veya tarafınızdan musad -

' ır orta tarelindeki sol topun 4 - Glinka : Der Zweifel, 22,15 A- '. .
1
• 

1 
a a a evam 0 u- tara!ından kezalik demir parmaklık B ı ~ h nacaı:ıı ı an o u u (937/859} 3 kan şampiyonluğunu, gelecek se-

· ıınıusuna mailen c_arpan bir şarap- ı'ans haberleri, 22,30 plakla sololar, n r. korkuluklu bir balkon vardır: İçin-n 

1 

nelerde biraz güç kazanırız. Gelecek 

~' buradan kayıp mazgaldan girdi opera ve operet parçaları, 22,50 son Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 'ıde eblelktrbi~ tPsisatı ye bahçede tu - senelerde karşımızda yalnız Yunan 
\e t ırct içerisinde patladı; bütün hakimliğinden: . um a ı ır kuyu mevcud ve etrafı. ve Yugosla\•lar deg·ı·ı hı' d R 
lop f d haberler ve ertesi günün programı, du ·ar! h t 1 b. . . , r e omen-
du · e ra ını öldürdü ve taret, bulun-

23 
son. Kumkapıda kürekci Süleyman a- !dır' a mu a 0 up ır kaç fıdan var bıe_r vadrdır. O zaman bu galibiyetler dak vekaletname ile bir vekil gön · 

ı:u \'azivette muattal kaldı. Dö - ğa mahallesinde Duzoğlu sokağında · ıraz aha zorlu olacaktır. ıı(i. l>'a · b•tt.kt t YARINKİ PROGRAM .
11

• 
1
• Zemin kat·. Sokaktan 3 basamak dermediğiniz takdirde muhakemeniz 

]? 

• nc\'rası ı ı en sonra saa mı ı em uk idaresine aid evi fuzu- Türk takımının eskı· antreno··ru" o- /433) 

d
"k s t 12 30 l'kl Tü' k ·k· · lintac olunacag·ı ilan olunur. (937 

- d ·ika 10 da sür,at on dört mile aa - P a a r · musı ısı, len isgal etmiş olmasından bahisle merdi\·enle çıkılır kapı demirdir. bu '===============~=~===~=======~===-
Çıkar.ıaı. Şimdi Türk filosu şimal ro- 12.50 havadis, 13.5 muhtelıf plak neş- mukoddema o evde ve ahiren Çor· katta aralarında merdiven bulunan ı ·,•-•••m•••••••• .. ••••••••••••• tasına dönerek Mecidiye rehber ol- riyalı, 14 son. Juda 3 üncü kolordu istihkam şube· ı2 antre ve içeride bir antre ,·e ca • ' 
iak üzere Limni adasına doğru gi- 8 sinde istıhkam yüzbaşısı Hamdi nez- mekan bölmeli bir sofa 3 odıa bir a- ı D •. N os 
k1Yor; bulunduğu mahalde on altı dinde oturmuş \'e elycvm ikametgahı ral'.k, bir heJa zemini çimento dö - Meşhur 
erte iskeleye.dönmüş olan filotilla Ertuğrul malüm bulunmrımış olan Şehid Mü· şelı ,.e maltız ocaklı ve moznyik tek-, 
~ Barbarosun sancak başomuzluğ!l 13zim Hasan Hultısi zevcesi Dlirda- nelı mutbah vardır. 
1 risincle ayni cihete seyrediyordu. Sadi Tek ne zimmetinde yetmiş beş lira ala _ Üs: kat: Ayni te.~libat .. ve teşkilatı 

1 
Düşman Amiralı, karşısında yapı· TIY A TROSU cağı olduğu iddiasile hazineve iza _ h.aız '.se de bıraz kuçuktur. ve bahçe 

1a~ manevranın neticesini kestirmek feten hazine avukatı Yusuf Nuri An- ,cıhetınde zemin se,·iye>inde olup 
Çın bıraz bekledikten sonra makus KADIKÖY (Sür~yya} Sinemasında ter tarafından ikame olunan dava- bahçeye kapısı vardır apartı-
tota üzerinde muvazi seyir muhare- mJnın yukarı katlarından malda ~ · Pazartesi akşamı nın ecri muhakemesinde mumailey-
a sıne devam eqilmek istenildiğini HAMLET ha hak'!tında l'I'Umameleli gıyab ka- sının antrelerinde merdi,·en al 
'Ş~!~dı ve ayni suretle hareket etti. rarı ittihaz edilmiş \'e muhakeme tında birer kömürlük \'ardır. Bod-
~llldi dört Yunan gemi.si şimal ro • e 21111938 saat 10,30 tal.k kılınmış ol- 1 rum katı boştur. umum sahası 237/8,jj 
• sına dönmek için iskeleye kırıyor- Şehzadebaşı d metre murabbaı olup bundan 103/75 ~u B uğundan mumaileyha işbu ilanın 

t
. · u manevra karşısında gemile- T R metrı; murabbaı bina bahçesi vardır.• 
ııı · U AN gazete ile ilanından itibaren beş gün 

Markah en asrt en 
sağlam Sandalye, Kultuk 

Portatif Portmanto, 
masalar Sinema 

koltukları 

Rekabetsiz 
olarak 

fiyatlarla garanti 
satılmaktadır ı.. lız iskele bordalarını işletmiye Artırmaya iştirak etmek istiyen- ı 

"il 1 TIY A TR OSU içinde itiraz ,·aki olmadığı ve muha-

l
. ş amış olduklarından topçumuz, leı in mukadder kıymeti 7 buçuğu · a, B keme gününde de mahkemede isba- Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraath~-

d _.ımgelen kifayette bulunsaydı, u gece saat nisbetinde pey akçesi ,·eya ulusal b:r 1 -

'iUşmana ezici darbeler vurabilirdi. 20,30 da tı vi.icud edilmcdıği takdirde gıya - bankanın teminat mektubunu \'er· neler tercihan DINOS markayı aramaktadırlar. 
u , • ben muamelenin ve mübrez vesika- AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltugu 275 kuruştan itibaren 

nan filosu manevrasını bitirmiye Sanatkar Naşid ve arkadaşları !arın kabul edilmiş addile karar ve· meleri lazımdır. Hakları tapu sicil- müessesemizde satılmaktadır. 
~akit bulamadı. Saat 12 dakika 15 te Hakkı Ru<en Bi J'kt !erile sabit olmıyan ipotekli alacak-" • b ' r 1 e rileceği tebliğ makamına klim ol - 1 ADRESE DiKKAT. Çakmakçılar, Küçük Yeni h1n No. 12 
\ r aros (pusula B) filıimasını çekti Okuyucu Semıha ve Mışel varyetesi mak üzere ilan olunur. (936/27} lılar!a diğer aliıkadarların ve irti - Telefon : 23377 il 
.,,ı_: hep birden poyraz rotasına dö- TALİHSİZ KIZ fak hakkı sahihlerinin bu haklarını iliılıı••••••••••••••••••••••••••••.; 
~ UJcı:ek demekti. Dört gemi sancağa Sııltanahmed 3 ünrü sulh hukuk ı·e hususile faiz \'e masarile dair o-

tarak poyraza döndüğü vakit Me- Komedi 3 perde hakimliğinden: lan iddialarını ilim tarihinden itiba-
~c. Yto ileride ve Barbaros geride • Hazinenin avukatı Yusuf Nuri An- ren 20 gün zar!ında e\'rakı müsbi -

1mak üzere bir kıç omuzluğu hattı ;ıı~m'''~ı!ı~~ TEPEllAŞINDA ŞEHiR ter \'Ckaletilc Samsun eski defter • tclerile birlikle dairemize bildirme-
~~ ek kül etti. Hiç bir eı:nir almamış il" ~I TIY ATROSU darı Muhiddin aleyhine acılan a- !eri iktiza eder aksi halde hakları 
ılı <ııı filotilla bu manevranın maksa- ·~ Dram ve Piyes kısmı vanstan yedi lira 50 kuruş alacak da- tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa-
h:ı a~layamamış olduğundan kısa !ııı:ııı~i\ Bugece saat 20.30 da vası üzerine cereyan eden muhake- tış bedelinin paylaşmasından hariç 
Y rnuddet Barbarosla Turgudun Turandot metle mumaileyh Muhiddinin a- kalırlar. 
llıolu üzerinde tevakkuf etti ve ko- Masal 

5 
perde vans ilmühabcrinde göstermiş oldu- Mezkür gayri menkulün nefsin -

1 Od.er kumandanla magafon müka· Yazan, Karlo Gozzi ğu Sultanahmedde üçler mahalle • den doğan birikmiş bina ve vakıf 
_eıııesi yaptıktan sonra yüksek sür· Terceme eden: Sait Ali sinde biçki yurdu sokağında 7 nu- karesi ve tazi!iye ve tenviriyeden 
~ \·erip poyraza doğru uzaklaştı. Pazar günü gündüz saat 15,30da maralı e\·de bulunmadığı mahkeme mütevellid vergi mükellefiyeti ile 
~na~ filosu iskeleye dönerken ge- • mübaşiri tara!ından meşrubatla ia- dellaliyesi borçluya aid olmak üzere 

t. 
erımizin sancağa kırmaları u··ze- E k' F. . de olunan da\'etnameden anla,<ılmış satı~ bedelinden tenzil edilir. 

;
n•~ın-ıl s ı ransız tıyartosunda ,,ıııe poyraz rotasında viyaladı; A _ lı(,ı' ı .. 1.

1

1 ŞEI ılR TiYATROSU ve mahkrmece de mahkeme divan - 20 senelik \'akıf tavizi bedeli ile 
erot il ·a s 

1 
d h ıııt OPERET KlS'll hanesine talik suretile tebliğat ifa- ltapu harçları alıcıya aiddir daha faı-

tid erı e ve pezya ar a a ge- lllj .,'il' " bo e bulunmak üzere intizamsız bir W "'I U Bu gece saat 20•30 da sına ve muhakemenin de 19/1/938 la malüınat almak istiyenler 3/1/938 
t tda hattı teşkil etti. Top ateşi sey- 1 ,ıı ıilt: 1 saat 10 talikine karar verildiğinden tarihinden itibaren dairemizde açık 

1 ~k d Bilmece mumaileyh mezkür gün ve saatte Ye asılı bulundurulacak olan artır-
l . evam ediyordu. Artık muhare- K a· 3 d "I! ılk ome 1 per e mahkemede bizzat \'e bilvekale is • ma şartnamesine ve 93;)/1320 sayılı 
,_ · bakışta ric'at ve takib cengi Y G D A s· b ''"- azan : '• · • ı ra eau bati vücud etmedig'i takdı.rde gıya dosvasına müracaatla icab eden iza-
•·ı:.'.:ar.ası gösteren ikinci safhasına · - ' ' . .,ııştı. Terceme edo!n: A. H. Akdemır ben muhakemesi icra kılınacağı ilan 1.hatı almış \'e öğrenmiş olacakları i-

Pazar günü gündüz saat 15,30 da olunur. (937/1064) Hin olunur. (3173) 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, 
Artritizm, Romatizma 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, • 

grıp, romatizma 
ve bütün 

icabında 

aarılarınızı derhal keser. 

günde 3 kate alınabilir • 
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YERLi 
MALLAR PA 

, 

Eski HA Yt;iEN 

Yeni BAKER 
mağazalarım ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda " E~: 
SALI ARASINDA ,. en ıyı 
ve zengin çeşitler bulacak• 
sınız. 

SALON, YEMEK ve 
y AT AK ODASI takımla• 

HER YERDEN JYJ rını I 
T I ve UCUZ ŞERAİT ve F ~ !• 

p A LARLA tedarik edebılır• 
l iç ve dış ba~ur mem~leri;dt::ıı:;;;r ~::~:~ini~a~:: t:!:!~~~:~ 1 siniz. 

larında, cerahatlenınış ıs u • . . . d \L..;~---·---...~---
teda vısinde daima muvaffald yetle şıfayı lemın e er, Yeniköy sulh hakimliğinden: 

1 · · yok mutlaka d iliniz paslı, kabız çeıdyorsunuz. ştınanız o·· z o Mideniz bozuk, A 
H A S A N M E 1 ~en~pılan bu harika midenize . . d alınan ve meyva usare erın yırım bardak ıu ıçın c ve huzur verecektir. atınız, raha! 

Şlt• 25. bUyUk 40, dört mi•ll eo 

H A s nd~ çe~ri var2fey!.\s~~ind~apı~ıır. Şam2a ~ leg ; 
Limo~d P?di~ak~is:r~ıerinizc - Hasan Gaz~s _ô~~ ikkram e:t~~z.çlleği nevileri çıkacl\k~ır. ve mı evı • ·ı k muz frenk uzumu, ayısı, 
Yakında anana~~· çı e 3' 5 dö t m lsll 50 ku ru,tur , 

Şltetl 25, buyUk r~;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;. ...... ':::'._ ...... 
• . .f~ ~ . •• • • 

SEKSULIN' 
· ·-,Ad.emi>: .:. ·, 

--~ ~ · ~:- lktı·dar :. . .. .. '"' ı· -#' ·'iL}, - • ' 

f B
~· ~-··:;e-~t: ,-- .. ~ 

, . ·: .. -~~: ;:i~r~:.~,·{~ .. . :·~:: -: ,. 
!\~ .. _-'-' \ .~:ge~Ş_ekUQı,,) -
~~:-1:!,~-r~~rı·&p.~~-~'.7 
Vüc"-t:~· ve cıma§ın 

- ·vor.~unı~§ur.da .-,., · 
pek~m4e.'ssır .. emin 
.:, , ~ · ... bır.. .uaçtı~~ --.,. ·' - · 
.er, . ~ .,.... \ . -.· ı • . ~:.. ~ 

.Kut:us .. u 200> k~ruş 
... ·BESiR mu(. MAHMUT CEVAT ;'. . 
. Eczanellı·;< . ·- $1rkecı • 

Soğuğa karşı 

tedbir aırn·ız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir 

Cebinizde bir tüp 

kaşe 

. ' : ._.·t . .r( ·.• . ' ·- ı· 

Bü .. kderede kırklar sokağında l~::=====:.iiii~-.......:.;.--~ .. 
16 numaralı hanede mukim iken o· j İnhisarlar U. ~~dürlüğ~ı~.~~~~roıe 

GRiPiN 
de bulundurunuz f 

Cibalide Nakliyat Şub'!si Müdurluğunde mevc~t. Ee y Ş C • 

. . H d K on 2.S.Xll-937 tarıhıne rastlayan u Marka ıkı adet ur a amy l kl"I · k on 
• M M aat 10 da pazarlıkla satılacaktır. ~te . ı enn amy • nıa:-tesı gunu s 

1 
k · · d tayin olu-

1 h gün mahallinde görebilecekleri ve paz.ar ı ıçın c Le-,\rı ı:_r t oı 15 teminat paralariyle lıirlıkte Kabataşda 
nan gun ve saat e ıo ı · ilan olunur. 
Valım MüdurJüı--ündeki satış komisyonun11 gelme erı 

5 "8329,, 

len ve terekesine muhakememizce 

1 konan Fatmanın metrukatı bulue 
nan ev eşyası 5/ 1/938 çarşamba gü

nü saat 10 da mahallinde satılacağı 

ve metruk mücevheratı da 10/1/938 

pazartesı günü saat 13,30 da sandal 

bedesteninde satılacağı ve bu satış

ların açık artırma ile yapılacağı ilan 

hul olunur. Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hu- ca yapılnn tahkikata nazaran meç •• 

olduğu anlaşıldığından dava edile- Doktor· Opera tor kimliğinden: ilanen tebliğat icrasına karar ve- M h • T 
Kusımpaşada Pehlivan kuyusu~JO ~~m" olduğundan mahkeme günü Orhan a ır oros l . Zehra tarafından n:a· ~ .. . sayıda o uıan C lan 15 'l/938 tarihine musadıf cu -dT t" trosunda ev-ıo / 

dtköyünde Kuş 1 ı ıya file _
1 
l martcsı günü saat 9 da dava edilen 

. d oturan kocası Tev a ·-
det ~vın e f ka davasında: Tevfıgin hazır bulunması teblıgat 
leyh ıne açılan na a . olmak üzere nan 
Mahkeme günü davacı gelip dava e- makamına kaım 

dilen ikametgahı mahalli zabıtasın· -~~~~~4) 

KUMBARA 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 
ları mütehassısı 

Taksim, At:ıdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No : 1 

.Her gUn 1S. "!9 kadar• . 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

·-

- •• ~ı,... ... 
A ~ 1 ... ~ ... -:. -A~ , hı~ t., 

~· L .... "• 
.ı& • t 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

. . d" dal bel ağrılarile Üşütmekten miıtevellıd baş, ıs, a e, ,. . . . • d 
ve emsaline karşı en seri, en kat ı tesırlı ılaç ır. 

. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Tekli< lerln ien &akınınız ve her 1erda ısrarl• 

Griplft lste,ınız. -
•••ti olmu9tur. .. - .. - .. - ___, 

ZARiF • SAGLAM • HASSAS ı~~~~~--==--=======;;;;;;; 
158 birinci mükafat kazanmıştır. , 
Bütün saatçilerde bulabilirsiniz.De· 
posu: Sul ı anhamam Havuzlu Han 1• .................. 
SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin e n birinci şartıdır. 

~/ 
PETROL NiZAM 

Kep~kleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. -------------.......................... , 1 

DOKTOR ı 
: Ali Rıza Sağlar ı 
ıı lÇ HA S T A' L 1 K LA Rl ı 

MÜTEHASSISI ı 
ı Her gün Bcşiktaşta tra~vay ı 
ı caddesindeki muayeneh.10esın~e ı 
ı saat on beşten sonra hastal.\· ı ı 
ı rını kabul ediyor. . , ......................... 

ZA y / _ jstanbul Samatya nahi· 

yesiııden aldığım nüfus t ezkeremi 

zayettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 1329 doğum 

lu Salamon oğlu Yasef Binhas. 
ttH111111ı ı ıtuınııııuııuı111ınuıııııı.11.ımı11ııu ıuıu11111111u11-. 

Sahip ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Ba$ıldığı y er: Enü.zzi11a Matb(lll.P" 

G R i P, B A Ş ve D i Ş A (; R I ~ 
NEVRAJi, ARTRiTiZM, ROM~ 

ve bütün ağrılarını dindirİ! 


