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Romanya Kralı Karoı ve eski başveKll 

Te.taresko 

. 

ingilizler daha dik· 
katli davranmak 

mecburiyetindeler 
Japonlar Uzak Şarktaki 
lngiliz menfeatlerine yeni 

darbeler hazırlıyorlar 
Cenu'bi 

Londra, Z.ll (Son 
Telgraf) - J a .. 

ponya, Çindekl ha
rekatına yeni bir 

istikamet vermek 
hususundaki dü -
şüncesini tatbi -
ka karar vermiş
tir. Bu cümlden 
olarak Cenubi Çi
ni de tamamile is
tila etmek artık 

" , , , Japon harb plfı -
Ası kruvazorlen de nına sokulmuştur. 

1 

Japonlar, Çin -

tekrar faaliyete geçtiler merin deniz youıe 
yardım görmemc-

Salamanca, 29 (AA.) - Dün ak- Jeri için bilhnssa 
n t d ö ile ne c-0.ilcrı bir tehliğ, buna lüzum gor

General Aranda tarafından kuman- müşler ve bu mak
da edilen kıt'aların, milislere ağır sadla harekata geç 
zayiat verdirerek Teruel mıntaka • mişlerdir. Şimdi 

~ında ilerlemekte olduklarını bil - Japonlar Kanton 
ile İnci nehrinin 
çok münbit olan 
deltasını ele geçir
mek için mühim 

( Devamı 2 de ) 

Çini istila planının 
- Tvıtbikine başlandı 

J apon!ara m uka v e m e t ı cın ıstlhkam 
hezırıay~n Çinliler 

lrlanda ingiltereden lngiliz ·- ltalya Filistin siatiisü Otobüs tahkikatı yeni 
? ·gerginliği Hakkında mü- b. fh . d. 

ayrılıyor mu • Radyo neşriyatı bu za_kere baş!adı_ lr Sa aya. gır 1 
gerginliğe imil olan Ku.d~s, 29 ~A.~.) - Mıllı Ya~udt 

Yeni kanunuesasi b 
.. . . . Meclısı, resmı b.ır beyannamesınde ug un Sebeblerden . b~rldlrfF·i·listinin s~tüsü ~~kkında bir itilaf 

. Roma, 29 (A.A.) - Sonkanundan \'llcude gcbrmek uzere bazı yahudi 

Qlobüsçiilü~ yeniden birer 
birer dinlenmeye başlandı 

mer'iyet mevkiiiıe 
• d • ıtibarcn İngiliz radyo istasyonlarının ricali ile Arab ricali ~rasında girişil- . 

g 1 r 1. arabca neşriyatta bulunacak lan hak- miş olan müzakerelere tamamile ya
kındaki haberi tefsir etm~kte olan bancı olduğunu bildirmektedir. Tan aleyhine açılan da va neşriyat 

• Viginio Gayda, Giornale d'Italia ·ga- Meclis, Filistin'in siyasi istikbali ve •• •• •• · • • 
1 

• • • 

l r.landaya bir Cumhurreisi seçı- zetesfode .. ıngilterenin ital~_a·~a bu milli yurdun ~kibeti hakk!nda mü- müdurunun getırtılmesı ıçın 
sııretle hucum etmek stedgını yaz- zakerelerdc bulunmıya ancak Ya- •• 

/ecek Sakat /rlandagı ·haricde maktadır. . . . . h~di Ajansı ile Milli Meclisin sala- başka g·une bırakıldı 
I J 1 • Gayda, Barı'dekı Italyan ıstasyo • hıyettar olduğunu beyan etmekte ve 

lngiliz Kralı temsil edecektir. nunuh İnkii~ere aleyhinde propagan- Filistin stat.üsüne Yahu.dilerin mi~-
. da yapmadıgmı kayıd ve şu satırları darını tahdıd edecek bır maddenın 

Yeni kanunuesasT müna· 
seoet ile tazahürat y~· 

pan lrlanda halkı 

Dublin, 29 (A.A.) - İrHinda ser
~st devletinin yeni kanunu esasisi 

Ugün icra mevkiine girmektedir. 
:Sugtınden itibaren İrlandanın res

ltıi ismi, bı.tgüne kadar olduğu gibi 
~İrlanda ~.erbost Devleti> değil, fa
at sad&e .. e.ski ismini teşkil eyliycn 

Gazeteler bu münasebetle daha ha- ilave eylemektedir: dercedilmesi için yapılacak her tür-
la İngiliz hakimiyeti altında bulu- · eller halde Roma İngiliz neşriya- lü teşebbüslerin aleyhinde bulun -
nan İrlanda arazisini birer birer say- tını dikkatle takib edecek ve bunlar maktadır. 
makt~dır. l\fal~m olduğu üzere Şi- tahrik veya ifsad edici mahiyette Hatırlardadır ki, müfrıt Arab mah
mali Irl5nda, Ulsterr namı altında oldukları takdirde mukabelede bulu- felleri de ayni noktai nazarı ileri 
İngilterenin tahtı idaresindedir. Bu- hacaktır. > sürmü'.şlerdi. 
rada bir milyon kadar nüfus vardır. · .. ,.111"1nııııuuuı111111n11ıu111uuı1HU• ;,111111nuı11mıı111ıın11ıtttnu.nu.ııı•ııııııııııınıııııuu111111111111ıtıtıııtı.11ıt.ıııının1Ht11111ıııın• 1· 
Diğer taraftan Qc Ueenstown da 

LoughillyveCobbileBerehanen 'ya- DELi GONLUMI 
nındaki dok limanları da İngiltere- ' 
nin elindedir. İngilterenin ayni za- t 
manda, bu limanları ch·arındaki ara
~ide tayyare inme yerleri kurmak, l• 
Ingiliz Amirallik dairesinin nezareti 

Edebi Roman 
'IBzan : 

NUS RET S AFA COŞKUN 

'Qaşlıyacağımız romanlardan Etem 
İzzet Beniccnin (Yakılacak Kitab) 

altında benzin depoları bulundurmak 
bu limanlara varan kabloları ve İrlan
da sahillerindeki fenerleri kontrol al
tında bulundurmak salahiyeti var -
d 

ından bahsetmiştik. Bugün de, sayın 
ır. 

Yeni kanun esasi, İrlanda toprak- okuyucularımıza yılbaşı hediyesi o-
larının bir tecavüze uğraması hariç . larak taksim edeceğimiz: DELİ GÖN-
olmak üzere her türlü ahvalde harb LÜM isimli ikinci romanımız hak-
iianını, İrlanda parlamentosunun ka- kında izahat veriyoruz. DELİ GÖ.N-

Otobüs hadisesien aid tahkikat ye
ni bir safhaya girmiştir. Evvelce ala
kadarlardan bir çoğunun her hangi 
bir scbeble Belediyeye gitmedikleri 
ve gidenlerin de bütün hakikatleri 
olduğu gibi müfettişlere söyleme -
diklerj hakkındaki iddialar üzerine 
Dahiliye Teftiş Heyeti Reisi Tevfik 
Taliit, bu mesele ile uzaktan yakın
dan aliı.kasl olanların yeniden vila
yette dinlenilmesine karar vermiş-

• tir. Bu karar üzerine ilk ağızda kırk 
otobüsçüye tebligat yapılmış, vila
yete çağırılmışlardır. Bunlardan baş 
ka şimdiye kadar müfettişl~re hiç 
baş vurmamış olan J>ir çok kimseler 
de bu vaziyeti haber alarak vilayete 
üşüşmiye h~lamışlardır. 

•tift;~~ni~İrlanda> dır. Bu cEir> 
~~ı::.~tün irlavdanın birleşmesi is
egını.,.embolik surette tebarüz e ttir-

rarınn bağlı bulundurmaktadır. İr- LÜM, gazetemiz sütunlarında her 
lfındanın şekil itibarile hükümdarı çeşid yazılarını zevkle okuduğunuz, Dün munat<emesıne oa~-
olan İngiltere Kralının is~i, yeni ka- 1 ~usret Safa Co:;;kun yeni neslin en kudretli muharrirle- tanen Ahmed Emin 

Teftiş heyeti, dün vilayette Tev
fik Taltıt'ın başkanlığında toplana -
rak otobüsçüleri yeniden dinlemiye 
koyulmuş, fakat müracaatçilerin çok 
luğu yüzünden bu iş dün bitirile
memiş, bu sabah da yine ısticvablarc 
başlanmıştır. Bu ikinci tahkikat biz
zat Teftiş Heyeti Reisi tarafından 

yapılmakta olup iki iiç gün zarlmd3 
bchemeahl bir netice ·e bağlan~c.,k-

lkı~ktedir. ( D"ı""" 2 inci ıay/a •Pıt ::da• J · Dünkü sayımızda ı ikincikanun'da 1 (De'e m 'l. ıııc• ~ad ı da) .Yalman 
tır. 

(D~vamı Z nci ı>-0.l/lada) 



2 - F O N T F ı r. r , r-~9 Birfncfk~nunP'!'ı 

s v A avr n a 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 

' Otobü-= tahki a ı İ iz'er d h di 
Yeni bir 
Safhaya girdi m c uriye . e er Amerikall ar ve lllfrtlUllUIUlll ınunuıuuıuu•·· ......... jl111111 lllflllllltltfJIUtl" lllflllltllllltllUtUUUlfUUUUlllJllllllllJlllflllllUılll l il nuı 

•Iursa lhikumetımiz derhal harekete Uzak şark Cumhuriyet: 

Denizcilere içtimai 
yardım 

Dcnızcılıği yukseltmek ıçın, deniz
cıleı ı korumak. b..ı kahramanlık mes
legine girenlere, dnha iyi nvat şart
lan tC'min etmek lazımdır. 

Celfıl Ba~ ar Hükumetmin, Deniz 
Bank kanunundan sonra, denizcileri 
koruyacak dı er kanunlnı· ıda, bir 
an evvel, jıkartarak Tüık deni7cili
l.rinde, daha büyük ,.e daha mes'ud 
bir ınkıliıbın temdini , tmac:ını tc-
menni ediyoruz. 

* Tan: 

Prensiolerde istikrar 

( 1 incı sayfadan devam) u "" 
gcc r. Yarılacak netice kar ısında (Birinci •ahı'fed,,.... d ) ·· d t · ı Amerika efkarı umumivcsi za ... Bu arada 25 ay işsiz bırakıldığını · "' ..... e-ımm yuz en ngı tere He Japonya ara - ·1 

ı memleketın mcnf,,:ıtinin ıcabı ne ise hazırlıklar görmektedirler. Bu ha- d k" · ı · -· d h · d Şark vaziyeti karşısında ne diyal'ı iddia eden ot. büsçu Melek de mü- sın a ı gergm ıgm a a zı~ a e ço-
onu yapar k. ğ hükumete bu hususta ne derece~e 

· fettişlere bazı şe~ ler anlatmıştır. re a. tta muvaffak oldukları takdir- alacağı tahmin edilmektedir. Bil -
Türk inkıliıbının kuvve lı tarafı, h A k l kadar müzaheret roivor. Veya et· Diğer taraftan otobüs meselesi hak- de. Ingilizlerin menfaatlerine fovka- I assa meri a i e Japonya arasında .; l< şaıslara değıl, prensiblere davan - · ı· b" 1 b 1 d ~ 1 k 

1 
miyor? Çok defa, hele şu karıc:ı 

.; kmdn ~azdığı rr.akalelerden birinde iade ve yeni bir darbe daha indiril- gız 1 ır an aşm:ı u un ugu 1a -
ma ındadır. Bu prensiplere uygun lk d k" ti · ·· "k günlerde hatıra gelen sual bu olu· 

memurların şerc-.' \•e haysiyetleri.n_e miş olacaktır. Bu itibarla, İngilizler ın a ı rıvaye erın gun gcçtı çe te- '-'Or. 
olmı~ an hareketler ve ş.ıhıslar der- d k k k 1 b 1 d ğ kerrür etmesi, İngilizleri Uznk Şark ~ 
h l t f - 0 unaca · ·e ıme €1" u un u u ıçın de H K ·· t ı k · d~b· 'Uzak Şarktaki vaziyet karşısında 

a as 1) e) e ugrar. Muddeiumumilik tarafından Tan 1 an- o mus cm e esm e t ır- !ahvalinde daha dikkatli da,•ranmı-
1 * başmuharriri Ahmed Emin Yalman ler almıya mecbur kalmışlardır. Bu ya se\·ketmcktedir. Amerika efkarı umumiyesine kıs· 

Kurun • "" men tercüm:ın olacak bir adamın se-. ile Neşriy·at 1\.'lüdiirü Sabri Salim &- n11ıı11111umu11nuuuuuuı11ınıı111111n•11111nuı11111111111uıu11u11111111n11111111111uuı1111••m1111nı1111111 .. 11•1uuuuunu111111111111n 

F t K P 
si geçen gün yükseldi. Bu hndise 

Deniz Bank leyhlerine açılan dava,;~ dün akşam lr illa • ar arfi gurubu bir fikir verecek mahiyettedir. A· 

1 cDcmz Bank tabirinin Tiirk şive- saat 16 da Birinci Cezad' başlanmış- ! y k k d d '~ .., S .., T 7 meri a :ı intihabat esn~sın a ~· · 
.. ·n,, uygun olmadığını iddia eden pro- tır. Mahkeme salonu, fe\•ka Jr.de ka-

1 
a gm UY - U gu V e ve ki/le r Ruzvel t'c rakib olarak cıkan, fı:kııt 

f esör pek io i biliyordu ki, daha ev- la balıktı. Suçlulardan Sabri Salim, 1 kazanamıvan M. Landon, reisi cuI11· 
vel Medisden Eti Bank, Sümmer kendisine tebligat yapılmasına rağ- LJe_q 'etz• 1•çtz•mat h 11. d ~ b" l f k dı· i· 

Y d h t f 
n 4 ura yo a ıgı ır te gra t:ı en ;, 

Bank isımlcri geçmiştir ve şimdiye me·: m~hkemeye gelı:nemi~ti;_Ah~ed Ur Un er ara in• nin ve kendisine taraftar olanlnrıll 
kadar bu isımlcrın ikisi de hiç bir ta- Emın 'Yalman, Sabrı Salım ın dort da bütün şiddetile Dün parti Grubu Ankara'da top - lbugiinkü tehlikeli ahval ve şer it 

Bir takım işlerde yolsuzluklar gör- rafta hıç: bir ıtıraza uğramamıştır. gündcnbel'i h~s~a~ığ~.na b~naen mo.t- devam etmek tedir lanmış, bazı meseleleri görüşmüş, içinde' kaydsız ve şartsız olarıık l\1: 
duk. Bunlara karşı madde tayınile D"l . k 1. b d . d ld ~ . . baaya gelmedığını sovledıse de malı- bunu Vekiller Heyetinin içtimaı ta- Ruz\ ı•lte müzaheret edeceklerini 
müsbet bir miıcadele aı;tık. Mc>mnu- ı m ı a ı e\ rın e o ugumuz ıçın k M .. dd . : . tal b" .. Karadenizdeki fırtına dünden iti- k b ın el mı.izakercleri arasında zaman .eme, u eı~mumının .. e ı uze- b i etmiştir. Vekiller heyetinde de bildirmiştir. M. Landon bu tclgra· 
nivetle söyliuebılirız kı, bu mticade- k 

1
. . k 

1 1 
rınc> suçluı1un ıhzarnn ce1bıı1A\ karar aren gün doğusuna çevirmıştir. F ·ı 1 ·· b t 

J .; 7." a ._ ı:- ransa ı e o an munase a ımız ve fındr. emnı·uet ne oldug·unu tahiil e· 
1 Ik .. t" d d b 1 .. . .. m n c ıme muna ·aşa nrı o uyor · . . . ·k~ Fırtına hala oldukça s.iddctli bir su- jH t i - ;ı e a ımız us un e e. yn ancı ar us- K t 

1 
h b h" .. vermış ve cfavayı ıkıncı i:lnunun a ay sı· go .. ru··şu·· 1mu' ştu'"r Partı" gru k ft• 

d k 
amu av aza arının er a ıs uz~ - .. .. .. .. :ı: • - derek vakayi karşısında göz nP·' 

tunde c co · musaid tesırler uyan- . 
1 

k' d" . 
1 

. .. 
1 

k 14 uncu guııune bırnkmıştır. rette ~e~a?1 et.mekte ise de geçen pu içtimnı hakkında Ajansın telgra- ·i· 
dınnıştır. Oku) ucula.rımız, her gün rınc e ı usuncr crını sov eme. u- haf takı gıb.ı fecı knz~.lar_a meydan ve- fını aynen vazı'"·oruz.· 1 makla emniyet tesis cdiJemiyece., 

d k. h kl kt F k t · k h - ld .; .; ni ve Amerikalıların !':imdıye kacial" 
viızlerce mcktub göndererek bize susun • ı _ :ı arı açı ır. a a ış- H d b• rece· ma ıyette degı ır A k 98 (AA) H .... ~' t • . ~ · . n ara, - · · - C. · P. gru- hiç bir zaman hadisat karsısında ı;,oı 
manevi kudret \•erdıl~r. lerın cereyanına sekte vermemek jçin 3 ay 3 yeni )f Dıger taraftan Ege denizınde do bu bugün c28/ 12/1937· Antalva s:ı"-f b k ~ .; -' ) ummak yolunu tutmadıklarını so'• 

lnk liıb idaresinın esas vasfı gcci- her hangı hır dıl meselesi üzerinde d ırtma aşlamış, Akdenize cıkaca lavı Dr. Cemal Tııncanın reisliginde lemektedir. M. Landon bu te cbbU· 
Cl hislerle degil, de\amJı prensibler- salnhiyct lle SÖZ söylemek lazımdır propagan a gemilere mÜteynkkız davranmaları toplandı. SÜ ilk safta gelen siyasi bir hadi C 

le areket etmektir. Müsbet yolsuzluk kı. bunu da Meclisdeki dil mütehas- için tebligat yapılmıştır. Pa t" ·ı ·ı d' b (Birmci cahifcd"n devam) Geçen fırtınada Karadeniz.de ka- r ı g~u-~~~u-~ gı en ıren azı me- teşkil etmektedir. Çı.inkü şimdiye 
del llerlc beraber ı taya konac:ıl• o- 1 sıslaı ma bırc:ıkmak daha doğru olur. mnda idaresi memurları durma- seleler goruşuldu. kadar kcndısi daima harici siyaset· 
lfllllllfMlllHIUlltlllflllllllllllllffllll ......... """ ı11n1u11ınıınnıuunnruıı11ııuuııuuıuttHtUHlltMlllllllUWlllllllUllltllllllllllllltM d raya oturan Sinob ve Tnvilzadc ,~a- ~ 

Romanya anti komünist 
pakta girecek 

an geceli gündüzlü çalışmakta, purlarını muayene için biı· heyet te muh:ıfazakar olan bir kı-;ım Artı 
akla gelmedık vasıtalara baş vur- gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Yllbaşı gecesinde rikan efkfırı umumiyesini temsil c· 
maktadırlar. Bu hususta en ufak Hisar vapurunda boğulanlardan Yılbaşı gecesi için kara ve denir.deki der görüniiyordu. Anwrikalıl:ırt!l 
bir fırsattan derahl menfi şekıl- bulunan cesedler, düıı merasimle go- bütiin nakil vasıtaları fcvkaltıde ta- dünyanın diğer kıtalarındakı kav• 
de istifade etmcvı· kendı'sı·ne en f ı t tb"k d kl d' B galar"' k<•rışılııvarak son derece ıh· .; f mulmüşlcrdir. Tahlisiye istasyonu rı e er a ı e ece er ır. u :ıra- " ... .; 1 
birinci vazife edinen Garo, bu de- diğer cesedleri arnmıya devam et- da otobüsler sabaha kadar işletilecek tiyotkfır ve çek ngen bir vaziyet a • 
fa da Hataylıların fikirlerini yeni mcktedır. Ancak, fırtına dcv::ım et- tramvaylar gece birden sonra dahi mış oldukları, umumi harbden ı::orır• 

( 1 incı sayfadan devam) Bir hükumet menbaından bildiri!- bir prop:ıganda ile zehirlemiye tigi cihetle bu taharrıvat, henüz is- seferlerine devam edecekler, Akay Versay muahedesıni tasdık etrnıye· 
komuni:.t pakta hemen dahil ol- dığıne gore, hukfımet, yeni meclis ba~lamıştır. Gu.ya geçenlerde Pa- tenildiği şekilde yapılamamaktadır. ve Şırketi Hayriye gece 12 den son- rek Almanya ile ayrıca bır sulh ı ıtı· 
maktan başka Romanyanın Balkan dağıldıktan sonra yeniden intihaba- ris'dcn sonra Ankara')ı ziyaret Kazazedelerin ailelerine yardım için ra her bir buçuk saatte bir Köprü- ah.,desı akdetmelerinden, mılletl(;t' 
ve Küçük Antanttan derhal çekilme- ta başhyacaktır. eden Suriye Başvekili ile Rüku- iane toplanmaktadır. Bu suretle dün den bir vapur knldıracakl, rdır. cemiyetıne girmcyi~lerinden :ınl9• 
sı, Çekoslovakya ile dostluğa niha • Goga, 1881 de Transilvanya Maca- metımiz arasında cereyan eden akşama kadar elde edilen paranın . -·- şıhyordu. İşte M. Landon ve intıhıı· 
''~t ver:p yalnız Yugoslavya ile iş jcaristanda iken Sıbiu'da doğmuştur. müzakereler neticesi ve yine yekunu 2500 lirayı geçmiştir. M alQllar Birliğinin isten· b:ıt mücadelelerinde şimdiye k rl:ıı' 
bırlığı yapması gibı çok mühitn ve Romanya lehinde geniş bir propa - Fransızarla Hükumetimiz ara ın- Şimdilik gerek Ak ve gerek Kara- bul şubesi açlldı miiı-..Q.heret etmiş olmılar hep bı 11 ı.ı-
Avrupa siyasetinde esaslı tahavvül- Jg:ında yapmış sonra harb esnasında da vaki yeni bir anlaşmaya (!) d · 1 kt 1 r İ hafazakar ve çckıngen siı a~eu ı ı.i· .. . . enıze yapıma a o an vnpur "e er- Ordu M&li'ıller Birliğinin stnnbul ldafa" cdıp gnlı·~·ı"'rlaı·dı. şı·mdı 1. 
ler yapacak hususattan mi.ırekkebdir. Romanyanın ı"tiıa· (ı mu-sellese ı'ltı'hcı~- gore, ycnı rejune ragvmen Hatny- ı · · t" 1 t kl d" ... .... ' - en ın ızam a cereyan e mc c ır. şubesi açılmıştır. Knyıdlarını ynp -
Demır Muhafızların mefsuh meclis- kı ı·ç1·n ug·raşmışlır. da Fransız idaresinin devamını y d h f d 1 h Landon'un M Ruzvelt'c bu i.ir ur un er tara ın an ge en a- tırmak iste) CJl malüllerin, y:ısa ve · 
de 14 azası olma ına mukabil, bu de.. Berlın, 29 (A.A.) - Havas Ajan- kabul etmİşiz. Delege Garo'nun berlere göre, her tarafta kar, fn tına, huviyet varakalarını almak ı.izcre j tehlikeli harici siyasette kayd ıı '' 
faki yem meclise 78 mebusla iştirak sı muhabirinden: • Ankara ziyaretlerinden istifade Ye şiddetli soğuklar huküm sürmek- her gün srıat 15 e kadar Ve>znecıler- ! şartsız müzaheret edecegıni bil r 
etrri lerclir. Vakıa iktidar mevkiine ı Romanyada Goga kabinesinın te- ederek ortaya attığı bu fikır, ken- te berdevamdır. Yalnız, dün Çanak- deki şube bınasına ınuraca t etme- me'ii Amerikan efkfırı umu 

1
; ' 

geçen Mılli Hıristiyan Partisi ve b:.ı- şekkülu son der<>cede mühim siyasi disi tarafından p:ıra ile tutulmu~ kale, İzmir vildyet1erile şehrimıze ıeri arzu edılmcktedir. de çok büyük degisiklik go terme' 
nun Lideri Koga da Demir Muhafız- bir unsur addcdılmcktedir. Burada adamlarla yine kendi riyasetinde yağmur, Edirne ve Konya~a da şid- _ ·- tedir. Meb'uslarm topl:ındıgı m:l 
! r gıbı düsünmekte ve Romanyayı bu teşci kül miisaid surette karşıl:ın- kurulan fesad cemiyeti mensub- detli kar yağmıştır. Bugün de İstan- me.,~iller meclisinde M. Rtı?.\' ıfı" 
a'ni ga}elcrle idare etmek arzusunu ımıştır. Alman gazetcı•lri, yeni Ru- ları tarafından hemen etrafa ya- bula yağmur yağmaktadır. Rosad _ Feci bir kamyon kazaGı hnttı hareketini şiddetli bulup kcJl• 
IJÖ"tcren bir devlet n·1arnıdır. Yalnız, men hükumeti ile nosyona! _ Soya- yılmıya başlanmıştır. hane ha\·anın kapalı olduğunu, so- Dün Karagümriıkte feci bir kaz:ı karşı büyük bir muh lcfet hazırlı• 
Koga'nm bu me elı:'crdc daha ziya- lizm arasındaki ideolojik kara betten Diğer taraftan Alevi \'C Çer- ğuk ve yağmurun bir müddet daha olmuş, Ayvansaraydn oturan Sof ya disini tcnkid eden csulhpen erler 11' 

de teenni ile ve ıfrat ,.e heyecana ka- bahsetmekte ve B. Goga'yı sena ey- keslerle Kt.irdlerin Türkler lehine devam edcceğıni, henüz tekrar kar o.dmda 55 yaşında bır kadın k, r ıd;ın na karşı büyi.ik bir muhalefet ha r· 
pıtır.adan tedrici bir surette Rumen }emektedir. rey vermemeleri \'e kendl1erinin yağması ihtimali olmadığını bıldir _ karşıya geçerken büyuk bir kamvo- lıyorlardı . Fakat M. Landon'nun '-' 
sivasetinde esaslı bir tahavvül yap- Roma, 29 (A.A.) _ Havas Ajansı k:ıt'iyyen Türkli.ıkle alakaları ol- mcktcdir. · nun altında kalaı·ak derhal olmü ti.ır. son hareketi bu • ulhpervcr le• ıP 
ması beklenmektedir. muhabirinden: madığı hakkında şiddetli bir pro- BÜYÜK OKYANUSTA Müddeiumumilik işe el koymu~tur. M. Ruzvelte k:ırsı muhalefetini akırD 

Ancak, her ne olursa olsun Koga, Yeni Rumen kabinesi, iyi karşılan- paganda yapılmıya devam olun - Scattlc, 29 (A.A.) _ Büyük Ok- Şoför hakkında bu sabah adli tahki- bıraktırncaktır. 
hiıkumetı, Demir Muhafızlarla iş mı~tır. Ve Romanya ile İtalya ara- makt:ıdır. Hatta bir Türkle Ara- yanus sahillerinde hüküm sürm 1knta başlanmıştır. Görüliiyor ki Amerikanın Uı k 
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. ·ı~r bın \'C"a bı"r Çerkesle Tu'"rku .. n e\" •nınu•uuınıuun11nnı11•••"••nu•• 1111111a••m••11111u .......... Şark me~eıesı·nde tı \ eya bu hattı 
r ı ı pma • ec urıye ın ır. sın a ugos avya ı e yapı mış ıtı il a .; - fıı tına çöküntüler Ye tuğynnlar hu· ' " 

Bu itibarla yeni h:.ikumet yeni mec- mümasil bir itilaf akdini tacile mc- lenmesinden husule gelmiş çocuk- jsule getirerek münakalfılı inkıtaa uğ- DELı• Go•• NLu•• M dhaahrcı·1kı·ndclie tna~azi.barcıtmdesı"ki·kiaçtien Aalmınrrc~~ 
lisi toplamamıya ve Romanyn'yı şirn- dar olacak suretle Rumen siyasetın- lnrm Türk olaınıyacakları hakkın- ratmıştır. · 
dılık parlamentosuz idare etmiyc de fa izm sistemine doğru bir tahav- da garlb bir karar verilmiş, bu ka- Bir çok sedler sedler yıkılmı~t.ır. (Birine sahifeden devanı\ bir çok noktalann tetkıki ve tcrrıı· 
kara rvermi~. bu karar Kral Karol vül Addedilmektedir. rarın yayılması ve yapılması için Suları bazı hayvanları sürükleyip d 1 ni ile kabil olacaktır. 

t db
. 

1 
lı rin en o arak tavsifde asla müba- A ... met Rauf . 

t:ırafınclan da tasvıb edılmiştir. e ır er a nmıştır. Bundan başka . .. .. .. .,. 
Bu müdde>t zarfında Romanyada B •• _k Şı f • yeniden nüfusa yazılmak için nüfus gôturm;J~~NAN CESEDLER ;:~ 0~~i~°c~;~~~~::;~:~:ı~~~-- ı"· ....... K ... O .. Ç ... O ... K ...... HA .. B ... E ... R ... l .. E···R· ... . 

tamamile fasızm ve naS)onal sosya- UYU e ln dairelerine müracaat edenlere bir b n· v Geçenlerde atan ısar apuru DELİ GÖNLÜM, gerek '-'azılış tek-
Jızm esaslarına müstenid bir idare daha bu d:ıirelere adım atmıya töv- 1 d R' ı· M h d ~ .; · 

kk •• J • mürettebatın an ıze ı e me og- niği, gerek üslubu ve gerekse mev- * Vindsor Diişcsi hamiledir. nu· 
kurulacak, Sovyetlerle münasebata eşe Ur e 7 l be ettirecek derece zorluklar çıka- l N t' Ah d "'l N ı· Ş , l< u .ı. eca ı, me og u eca ı, e'I; • zuu itibarile yepyeni bir eserdir. şes, Amerikada doğurmak isteme • 
nıhayet v rilccek. muscvilerin elin- Ankara, 28 (A.A.) _ Rıyascticum- rılmaktadır. Emrullah, Ali Altınbaş. Mecid oğlu DELİ GÖNLÜM isminden nnlac:ı- tecHr. 
de bulunan arazi millileştirileccktir. hur Umumi Katib lig~ inden: Kızıaly Diğer taraftan Hataylı Ermenilere İsmail ile, Bec:.iktac:lı kaptan Muhld· ~ *Leh ıJ · · N ·· rriı"n sii· T"' 1 l 1 k '$ ~ lacag'11 üzere bir aşk romanıdır. Fa- .artcıye azırı uç b' 

B rlin ve Roma. Romanyadaki bu Kurumunun 60 ıncı yıldönümü mü- ıırk er a ey ıine ıyam etmek için ket oc;ıu Ahmed, Sarı oiHu Receb D · ı t' d 'Tarc;ovJ• 
1 

·1·h d ... t kt l b" E · c:. ~ kat. genç muh::ınir, bu aşk romanın- ren anzıg sey:ı Hl ın ı•n ' 
yt'ni vazh"etlen f evkalfıde memnun nasebetıle vurdun her kösesindeki sı a agı ma an suç u ır rmenı din og"'lu Süleymanın cesedlcri bu- a·· ·· t .. 
Olm ... kt"' fak t ·· k · ld ğ k ı J • hakkında Berut'taki Frnnsız mah - t da kliısık bir :ışk macer:ısının değil, ya onmuş ur. 

· ... .., ·a mum un o u u a- Kızılay kurumlarından, Atatürk'e, . . . lunmuş ur. .. 1 .1 k ğ b" f . * Fenerler idarPsine tazminat C' 

dar bu meınnuııi •etlerini gizlemiye t d 1 .. k k h" 1 . kemesı beract kararı vermıştır. Bu "ııı""'""""""""""""""'"'""' '""""'"""""'"'"""""" gen y~ş .arı': ~· uyac:ı ınız ır acıa- ·1 k b 'daren·n Hükumetçe der .. va an aş arın yu se ıs erme ve 1 k H t h Ik .. . d d A nın hıknyesını anlatmaktadır. rı ere u ı ı .• 
Çalısrnnktadırlar. d ı· ... · t .. 1 b' arô'lr, a ay a ·ı uzerın c erın Anadolu yakası tlı spor . k 1 l l ıs yar ımsev('r ıoıne ercuman o an ır ı A k d 1 kk d . hal satın alınması nr::ır as ırı ın 
D·~er t raftrr n · k btı· tesı·r ı'cra etmı"c:tı·r klUbUnUn faydalı r n aşımıza romanı 1a ın a ıza- • 
ıs n nomam anın om- çok telgraflar gelmektedir. Bundan .... · şus~ ~u~?s~&V) a da Romanyadaki çok mütehassis olan Atatürk, teşek- -- -·-~-- çah,malar1 1. hat vermesini söyledik, dedi ki: 1 tır* Haile Selr1siyf', im 1 de\·Jet r' 

vnııyeh. sukunetk \"e yakından ta· lkürlerinin Anadolu Ajansı vasıta - JrJanda Anadolu yakası atlı spor klübiınün (- cDeli Gönlüm. benım ikinci rinin Habeşistan'ın İtnlya tarafın .. 
kib c:ylcmektedir. Rc>maııyn'dan son- siyle iletilme·ini emir buyurmuşl.ır. • senelık kongresi geçen gün birçok romanımdır. Birincisinde olduğu gi- dnn ilhak edilmesinin kabulü hak "' 
ra Yugoslavya'nın da antikomünist dır. Jngiltereden güzide ıevatın huzurile icra edilmiş- bi, bunda da asla büyük bir iddia ta- kında tavassut roli.\ ovnamalarırıı 
pakta ilhhak edecegin~ dair yeni cm- tir. Kongrede klübün bir senelik fa- Ş!mıyorum. Yalnız umuyorum ki, protesto etmiştir. 
rnarelcr baş gostf'lmiştir. Habeşistan ve Ayrılıyor mu ? aliyeti tedkik ve takdir edilmiş ve gerek teknik. gerek mevzu, ve ayni * Eminönü me •danının 'istiml.ıld 

TİTÜLESKO ~EYAIJATTE yeni sene faaliyeti tesbit olunduktan 
1
zamanda üslUb itib:ırile diğer roman- hakkında bir kanun projesı hazır • 

Viyana, 29 (A.A.) - Dün buraya ingi lizler ( ı inci sayfadan devam) sonra yeni idare heyeti intihabı icra ı !ardan ayrılacaktır. Bu ~denemelerin lanmıştır. 
gelmiş olan B. 'fitülesco, bugün Saintı Londra, 29 (A.A.) - Havcı Ajan- nunu esaside bir kere bile geçme • !edilerek kongre hürmet ve tazim okuyucuyu yadırgntacaguıı zannet - j * Ticaret Odası M<:cli:.>ini scçrn;1' 
Moritz'c gidecektir. sının muhabirjnden: mektedir. Bununla beraber, İngilte- hislerinin telgrafla Atatürk'c, Baş- miyorum. üzere ikinci müntehib seçimi, dU11 

Bukreş, 29 (A.A.) - Havas AJan- ı İyj haber alnn mnhfeller, Oslo mu- re Kralı, İrliındayı yabancı memle· vekil Celal Bayar'a ve diğer yüksek Roman, İstanbulda, İtalyada ve lbitmiş, kırk kişi seçilmiştir. 
suıın muhabirind n: • 11rnvclenamcsini imza etmiş olan dev· ketlerde temsil ettirmek hakkına zevata ibltığı alkışlar arasında kabul Karadeniz kazalarından birinde ge- * Belediye, önümüzdeki haziran· 

Yeni hükumet 3!)0 mebusluktan Jetlerin Habeşistan'ın İtaly:ı tarafın- maliktir. Yeni kanunu esasi muci • olunmuştur. çiyor. r.ıevz utamamen hayattan a- da şehrimizde behemehal asri bir sı.ı• 
anca~ ~O kadar mebusluk elde ede- ıclım ilhakının tanınmasını temincn bince. yedi sene için bir İrlanda re- Şehrimizde \·e Anadolu yakasında Iınmıştır. Bir adam tasavvur ediniz !fabrikası kurmıya karar vermiştir. 
bılmııtır. İngiltere ve Fransa nezdinde teşeb· isi seçecektir. Bu reisin hukuku, rei- atlı sporun taammüm ,.e inkişafı i- ki, gençtir, güzeldir, mevkii yüksek- * Belediye, et fiatlarını indirllle}c 

Goga bilhassa enerji sahibi bir zat 1 büste bulunmaları için Hollanda ta- sicumhur hukukudur. Hükumet oto- çin büyük bir varlık ve gayret gös- tir. Bu adam kadınların aradıkları için her şeyden evvel tevzi, nakil ve 
olarak tanınmaktadır. Bazı mahfclM 'rafından sarfedilen gayretler hak - ritesi ayrıca bir başvekil tarafından teren ve birçok gençlerimizi ve genç ideal bir tiptir. Çılgınca sevilir. Se· satış işlerini kolaylaştırmak ve ı.ı: 
ler onun riyasetinde yeniden yapı- kında matbuatta çıkan haberlere bü- ı'cra olunacaktır. bayanlarımızı at sevgisine ve :ıth cuzlatmak Hizımgeleceği hakkındak. 1 

l k in ih b f 
. cenler, bir değil, tam dört güzel ka- cı 

aca t a atın n~ıst mim • Hıris- yük bir ehemmiyet atfetmernektc • A • • spora alıştıran bu faydalı klübün raporunu dün Ankara' •a göndcrın11 

Uyan hükümetine ekseriyeti tC'min d" 
1 

Kanunu esası, bır mebusun ve bır dındır. Fakat bu ndam hiç bir kadı-ır er. • mecl'si den m"'ı kk b b' mesaisinden yakında ayrıca bahse - nı sev"mcz. Çu'"nkü" .. > tir. . 
edeceğini zannetmektedirler. Bu mahfcllcr. O lo mukavclennme- a~·an ı n u ·e A e. ~par- deceğiz. " * Yılbaşında bir otelde ölen \c 

Hükumetin Demir Muhafızların, isini im1.a eden devletler arasında fi- l~mento kurulmas~nı d_a amırdır .. ~e- Görülüyor ki, muharririn izahı da ölen ve ölümü süpl1eli görülen Ar!lc· 
.Milli - Köylü Pal'tisinin ve belki de kir birliği olmadığını ve böyle blr nı kanunu .. esasinın. ıcra ~ev~ıı~le cDeli Gönli.imün> çok cazib, orijinal rikalının kalb ;ektesinden öldüğü ar1 
Jiberal'lcrin şiddetli muhalefetine teşebbüste buulnmak üzere araların- konması munasebetıle, bugun bulun Sahtekirhğın bu bir mevzuu vardır. Mevzu orijinal 
karşı koyması lüzımgcleccktir. da uyuşamıyacaklarını zannetmek - trH\ndada büyük merasim yapıla - derec asi de gö olduğu kadar, teknik de yepyenidir la~~!!:ryıl münascbetile cemiyet-

Dahili siyasette hükumet şüphe - tedirler. Her halde Oslo mukavele _ 1 cnktır. ~evl:t ~·üksek. memu~larının rÜ 1 mam iŞ ve seyyal bir üsllıb bütün esere ha- lerin 937 hcsabları kontrole başlan· 
siz bir program tatbik etmiye tcşcb- namesile aUıkadar devletler İtah'an ve tcmyız hakımlerinın, yenı kanu- Hukuk Fakültesi mühürlerini tak· kim olmu~tur. mıştır. • 
büs edecektir. Umumi hizmetlerle istilasını tanıdıkları takdirde 1ngil- nu esasi mucibince, tahlifleri esna- lid edenler hakkınöa tevkif karan NUSRET SAFA COŞKUN'un bu * Alemdar caddesindeki Alcnl 
ticari ve sınai müesseselere muhte- tere onlara uymıyacaktır. Çünkü ev- sında, yirmi bir pare top atılacaktır. verilmiştir. Bunlardan Hikmetle ar- eserini 1 kimunusanidcn itibaren ga· dar mez::ırlığının derhal kaldırılma· 
lif etnik elemanları bir nisbet dahi- velA şimdiki ahval içinde böyle bir _.___ kadaşı Nakinin sahte mühürlerle zetemizde bulacaksınız. sına karar verilmiştir. Bu bahçede 
linde alacak ve bazı endüstrileri mU- tanıma keyfiyetini mevsimsiz addet- Bir nltaıUanma ~ aptıkları şahadetnnmelerden baş - Ayni zamanda, o günden itibaren yatan Alemdar .Mustafapaşa başk" 
lileştirecektir. mekte, sonra da İngiltere .. İtalya Berlln, 29 (A.A.) ı- Sabık Alman ka Maliyenin gizli suallerini de elde gazetemizde Hamidiycnin AK ve yere nnkkdileccktir. tı 

Harici siyasette, hükumet her hal- münasebetlerini aHikadar eden iki Veliahdinin ikincı oğlu Pı·ens Louis- edip Maliye l\Iüfettişliği imtihanla- KIZlL DENİZLER'dcki harıkulade * İranla aramızdaki hudud hat 
de bidayette Romanyanın şimdiye mühim meselenin bundan evvel hal- Fcrednand'ın Gran-dük Kiril'in kızı rma gırdikleri ve altı ay 20 şer lira 1 menkibesini de okuyacaksınız ki, o- hakkında yeni bir anlaşma y~pılnl'~ 
kadar takib ettiği siyasetten ayrıl - ledilmeleri lazım geleceği ~:ınaatin- Grandüşes Kira ile nişanlanmış ol- ma:ışla Maliye Müfettişliği de yap- mm için de size yarınki sayımızda l\'e mukavı:>lename Tahranda iJn%1l 
mıyncaktır. de bulunmaktadır. duğu haber verilmektedir. /tıklan anlaşılmıştır. iznh~ıt vereceğiz. lanmıştır. 
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r---c-.-. -P.-B-e-~--e-si---ıl lşarıyanlar sütu'1!!.)1 Hark Fllozofu-

1 diyor ki : 

Beyazı mey anına bakan 
b 'jfün d.. kanlar yıkılacak 
içinde bir çok maarif müessese
leri bulunan bu semte (üniversite 

mahallesi) ismi veriliyor 

İş ve 1şci steyen karilerimizin bi
ze göndermiş oldukları ve göndere
cekleri mektubların parasız neşrine 
devam edilmektedir. Bu mekt-.ıbla-
nn, bizim elimize geçiş sırasına gö
re her gün ikinci defa neşredilmek 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge
lecek bütün mektublar busuretle 
muhakkak neşredilecektir : 

75 - Bendeniz, 936 senesi lise me
zunuyum. Şimdiye kadar avukat ya
nında bulunmakta idim. Mali vazi
yetimin bozukluğu dolnyısile, her 
hangi bir işi minnet ve şi.ikranla ka-

asta olan memur arın 
devlet tarafından tedavi 
ettirilmesi kararlaşfınldı 

Vazifeleri lağvedilen memurlar 
iki ay tam maaş alacaklar ! 

____ ..,.. __ s:ıc __ ıo=o.:= __ m:ıa __ ~---

Beyoğlu Halkevinin güzel bir te
şebbüsünü haber alıyonız. Yurddaş· 
Zarda okuma set·gisini kökleştirmek 
ve çoğaltmak için 1ıer senenin birin
ci haftasırıda o sene intısar etmiş o
lan kitablardan birer tcmesini alarak 
onları bir araya getirmek suretilc 
bir sergi viicude getirmeyi düşün -
mi.iş. Bıı güzel ve çok yerinde olan 
karara göre, bu sene Şubatın dör -
düncü günii açacağı ilk scrgisile işe 

Memurin kanununun 54 ve 35 inci maddelerine zeyil olıırak hazırla- başlayacakmış. 
C. H. Partisi nahiye kongreleri tle

"'aın etmektedir. Bu münasebetle Be
\raZıd nahiye kongresi de icra edil
l?ıiştir. Kongreye vılayet Parti nn
~l!la Necib, küçük muhafaza ınüdü
e Basan ve diş tabibi Hiisameddin, 

Ayı ıca buradaki Maçka ve Kur
tuluş otobüs durak yerlerinin başka 
tnrnfa alınması ve halen Elmaruf a-

dile tesmiye edilmekte olan bu ma
ha.llenin, bir kültür mıntakasında ol-

l 
bul eder ve taşraya da git.miye hazır 
bulunduğumu bildiririm. Adres: (Ca
ğaloğlu yokuşu No. 33 te Orhan). 

nan ve Büyük Millet Meclisinde resmi formalitesi ikmal edilmek üzere Bizde okumak, ba=ılarının iddia
olan yeni kanun Hiyihasına göre, hasta olan Devlet memurları, Devlet Zarına göre zevklerimizin en sonun
tarafından tedavi ettirilecek ve tedavi esnasında vefat edenlerin cenaze da gelen bir arzu şeklindedir. Bu id
masrafları, mensub oldukları dairelerin büdcelerinden tesviye olunacak- dianın ne derece doğru olup olmadı
tır. Bu kabil memurlar arasında her hangi bir snnatoryom veya diğer ğını bilemeyiz. Yalmz muhakkak o
bir hastahanede uzun müddet kalmaları icab eden memurlar, hemen üc- lan bir şey varsa, bizde bugün kitab 
reti o daire tarafından verilmek şartile bir hastahenc veya sanatoryama satışı, masrafım koru.yamıyacak bir 
yatırılacaklardır. Kendileri müddeti hizmet senelerine göre hesablaflacak derkeye diişmii.ş bulııııuyor. Kitab
olnn muayyen bir zaman için mezun addedilecekler ve maaşlarını yine cılara sorunuz, si e istatistiklcrile 
bu hesaba göre, tam, nısıf veya sülüs alacaklardır. Evlerinde muayene feci haberi teıısik etsinler. Bilhassa 
ve tedavileri icab eden memurlara da sık sık doktor gonderilecektir. ciddi 1.."itablar, tahmin edilemiyecek 

eyazıd nahiye müdürü He Parti ida
-e heyeti ve azaları bulunmuştur. 
~ongreyi Parti nahiye başkanı vi
ÖYet dispanseri başhekimi Talat 

Zkan tarafından açılmış ve Parti 
ocak kongrelerinden mümessil ola -
~. gönderilen murahhasların gel -
1 1ı anlaşıldıktan sonra kongreye 
~aşlanmıştır. 

, 13a kan Doktor Talat Özkan tara
hltıdan bir senelik rapor okunmuş ve 
b "ab raporları tedkik edilerek ka-
lı! edilmi.ş ve idare heyetinin çnlış

llı:ısı takdir edilmi~tir. 
r Bundan sonra dileklere geçilmiş
ır. 

b ilekler meyanında bilhassa Bc
fazıd meydanının müstakbel hali e
hemmiyetle mevzubahs edilmi~tir. 

Bu takrirle, ötedenberi milli me
rasim ve tezahürata sahne olan Be
'tazıa meydanının, Taksim meydanı 
gibi güzel bir hale konulması ve 
~t'Ydarun sol tarafına isabet eden 
~7rşı sıradaki bütün kahve ve dük-
nların yıkılması, hatta Aksaraya 

ll'ıt:n caddenin bnşlangıcınd~ bulu -
ilan ve meydana bnkan dükkanların 
~ Yıkılarak meydanın gcnişletilmc

76 - Her türl üebniye inşaatının 
ması dolayısile Üniversite rnaallesi her kısmında sta"j görmüş; uzun yıl
tesmiye edilmesi de bilhassa arzul !arca muhtelif inşaatta tecrübe sa
edilmiştir. \ hibi olmuş ve her türlü yapı işleri 

Aldığımız mallımata göre bu eli - haşasına v&kıf bir inşaat ustabnşısı
lekler, Belediyece esasen muvafık lyım. Taşrn Belediyelerinde kalfalık 
görülmüş ve tamnmile uygun bulun- vazifesi aramaktayım. Adresim için 

muştur. Şehrimizin imarı için faali
vetc başlanıldığı ve tatbikata geçil
diği zaman bu dilekler tamamile na
nazarı dikknte alınacaktır. 

Yakında, Tnksim meydanında ol
duğu gibi Bey::ızıd meydanının da 
münasib yerlerine hoparlörler ve 
radyo tesisatı konularak halkı ala-

kad::ır edecek nesriyat ve yenilikler
den istifade ettirikccktir. 

(Son Telgraf'ta iş sütunu vasıtasile 
Galib Ruşene) mü~ncaat edilmesini 
rica ederim. 

77 - c Uzun seneler muallimlikle 
me§gul olduğum için ilk ve orta de
recedeki müfredat üzerine ehven şe
raitle evlerde hususi dersler verebi
lirim. Her nevi yazı işleri ve muha
bcratı idare, Fransızca, İtalyanca ve 
Bulgarcadan Türkçeye tercüme iş

leri deruhde ederim. (Son Telgraf) 
Temiz hava almak ihtyaç ve arzu- lhalk ve iş sütununda A. K. E. rumu

sunda bulunan halkımız için de Be- lzuna veya: Knragiimri.ik civarında 
yazıd meydanının ve havuzun mii
nasib yerlerine zarif ve şık sıralar 
konulacaktır. 

Bu suretle şimdi muhtelif yerler
de ve kenarlardnki demir çubuklar 

üzerine oturmıyn mecbur kalan ka
dın ve çocuklar, bu vaziyetten kur
tarılacaktır. 

Bu kongrede verilen diğer mühim 

kararlnrdnn peyderpey bnhsedece -

Terciimanyunus soknğı No. 46 ya 

1 
m.üracaat olunabilir.• 

.!..!:Ieb edilmiştir. 

78 - Yaşım 30, kafi derecede tah
silim var. On senedir ş:ıhsi ticaret 
işlerimle meşgul oldum. Talihim 
yardım etmedi. Bana verilecek her 
hangi bir işi ynpabilirim. Tnşraya da 
giderim. İsteyenlerin (Son Telgraf 
gazetesi halk ve iş sütunu vasıtasile 
S. Tekin) e müracaat etmelerini ri
ca ederim . 

_____ .;.:ğ~i_z. ___________ 1 Açık muhabere : 

8 k •• l . }ı d Bay Ahmed - Matbanmıza teşrif 
azı oy erın an armanın ederek size iş vermeyi bize vadeden 

llorçlc.rı tecil E !inden kaçan ~;~~::~::~~in adresini öğrenmeni-
~ '111' hk .A Bayan Jale -Taşraya gitmeyi ka-cdi[di/. 1.vıa um bul ettiğiniz takdirde akş:ım saat 

17 - 18 arasındn iş ve halk sütunu 
Bunıar1n isimlerini ~4 saat sonra na sıl lmuharririmize müracaat etmenizi 

yazıyoruz : yaka:andı?. 'rica ederiz. 
le ~iraat Vekaletince yurdun muh - Birkaç gün evvel, mahkumiyet Beyazıddn, Bnhnratcılnr caddesin-
d ıf köşelerinde mevzıi kuraklıktan, müddetlerini ikmal ettikleri ıçın de, kökçü ve boyncı Tnhir'e - Mek-
0ludan, seylabdan vesair afetlerden tahliye edilecek olan 5 kişi İzmir ha- tubunuz yarınki nüshnmızda ehem
~ar gören çiftçilere ynrdımdn bu- pishancsinde hazırlanmış \·e zabı - miyetle neşredileccktir. 
·~ınıya devam edilmektedir. tadaki kayıdl arınn işaret edilmek ü- e e 
~ Ceçen ayın ikinci 15 günü içinde zere jandarma nezar etinde hapisha- A k 
~ant Vckiıleti, Bozöyük kazasında neden Adliye binasına götürülmek ... Çl İŞ Ve 
~ Pınar, Çcrkesçepni, Oklubali, için yola çıkarılm ıştır. Bunlnrın a- .JI il • l 
\>urrıbet, Yeniköy, Esmez, Gazianteb rasında hırsızlık suçundan mahkü- iY,CmUTlg~t er 
t_llayetinde Türkbahçe köyü halkı - miyet müddetini ikmal eden Ömer 
tın Ziraat Bankasına olan borçları- oğlu ~hmed de bulunmaktadır. Bir erkek dak tilo, 4 me

kani~yen, 1 makinist 
taleb ediliyor!. 

Beş ay müddetle, çabuk ve yan -
hşsız ynzan bir erkek daktiloya ih
tiyac vardır. Kendısine ayda 70 lira 
ücret verilecektir. '1\~lib olanlnrın, 

Yine bu zeyil layihaya göre, bir dairenin, Iağvedilmesi dolayısile açık- kadar az bir satış ya]}makta, biraz 
ta kalacak olan memurların maaşları, mensub bulunduklnrı dairenin, hafif meşreb üslUb ile yazılmış ale
Iağvedildiği ay ile onu takib eden ay znr!ında muhakkak tam olarak ve- lôde halk hikayclen etraflarında ö
rilecektir. tekilere nisbctle biraz daha fazlaca 

Diğer taraftan hükumet bilumum memurların terfihleri ile ehemmi- bir alôka uyandırmaktadır. 
yetli surette meşgul olmaktadır. Bu meyanda düşünülen ve esaslı ça- Kültıirümüz için hiç te iyi bir not 
reler aranan tedbirler meyanında memurların yüksek ücretli kira evle- olmıyan btt neticeye bakarak Be -
rinden kurtarılmaları ve her şehirde (Memur apartımnnları) inşa edil- ı yoğlu Halkevinin boylc bir kitab ser
mesi ve yavaş yavaş tekmil memurların ucuz ev sahibi edilmeleri en gisile bize okumak hevesini 1•ernıek 
başta gelmektedir. isteyişi her tilrlü takdirin fC'vkinde-

l 
•u ı11 111111111111111u ı ı ı ı111••11111111111111111111uıı111111111u11 1n111111•u1111111111111111111u11111111111u111u ıuuuunn11u•n•u1111111111unuınu11u dir. Ciddi eserlerin 'rağbet görmemc-

T •k • A d l TT k •• si, bizde okuna<'ak şeyin iyi tayin e-
.l rı ofa] Q ar, u S U• dilememi§ oınıası ve okıımakta takib 

!Mallar 
Ucuzlıyacak mı 

edilecek olan s·stemhı iyice anlaşıla
d ar Çamlarında mamış olmasından ileri gelmekte -

dir. Okuyacığı şeyi tayin etmek te 
okumak kadar ehemmiyetli bir me
seledir. !n ile cinin top oynadığı kü
tiibhanelerimizdeki feci tenhalıktan 
ürkenler Beyoğlu Halkevinin kitab 
sevgisi için haı·eketc geçmiş olduğu

na ne kadar sevinseler yeridir. Böy
le bir sevgi gerçi böyle bir sergi ile 
1ıemen teşekkül edemezse de oraya 
doğru atılmı$'ilk adım olduğunda da 

Hastalık!. 
Bu ucuzluk, bilhassa pa· Daha bazı sayf iyelerde 

muktu kumaşlarda görülen bu hastahk Uze· 
bekleniyor!. rlne sahiplerine t eb· 

Son günlerde trikotaj sanayiinde, ligat yap! l d ı !. 
yaz mevsimine nazaran büyük bir Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Bakır-
inkişaf başgöstcrmiştir. Buna sebcb, köy, Adalar ve Boğaziçi mıntakasın
kışın girmesi dolayısilc istihlakatın daki köşklerin bahçesindeki çam a
artmasıdır. ğaçlnrmdnkese tırtıllarının tahribat 
Diğer taraftna pamuk ipliği fiat- lyapmıya başlaması üzerine Vilfıyet 

ları da dünya piyasalarında yüzde ı Zirant Müdürlüği.i bu hastalıkla e -
10 - 15 nisbetindc sukut etmiştir. hemmiyetle meşgul olmıya bnşla -

Maamafih bizim trikotnjcıların el- mıştır. Bu gibi ağaçlar bulunan bah
lerinde fazla· miktarda stok iplik çe sahiblerine, bu kazalnrdaki alU
mevcud olduğu için, bu ucuzlayış -
tnn trikotaj rnamultıtı daha şimdi is
tifade edememektedir. 

Yeni ve ucuz iplikler işlenmiye 

başlandıktan sonra bilhassa pamuklu 
mensucat iintlormın da nisbetcn bir 
ucuzluk göstermesi ümid edilmek -
tedir. 
Diğer tnraftan piynsaya, fanilfı ku

maş imaline müsaid yerli iplikler 
de çıkarılmış bulunmaktadır. Bun
lar, ekseriyetle boyandıktan sonra 
istimal edilmektedir. 

Gazi köprüsü 
inşaatı • 

kadar memurlar tebliğat yapmıştır. 
Bu tebligatın, çam ağaçlarının bi

rincikanundan itibaren görülen bu 
hastalığın önüne geçmek için kese 
tırtıllarının toplanması ve yakılması 

arzu edilmektedir. Bu emre riayet 
etmiycnlerin, ağaçları, hüki'ımet ta
rafından temizlenecek ve kendilerin
den temizlik mnsraflarile birlikte 
10 lira para cezasr tahsil edileceği -gibi haklarında da ayrıca takibat ya-
pılacaktır. 

hiç şübhe yok-tur. ı 

Ha1k Filozofu 

Tevkif edilen 
Hapishane 
Başkatibi!. 
ipek örtUl U yorgan ve 
ipek bir gömlekle 100 
Uranın macerası 1. 

Katilden suçlu olarak İzmir ha -
pishanesinde yatmakta olan Ali is
minde bir mahkumun, memleketi o
lan Kastnmonu Ceza evine nakli için 
Şamlı Melek isminde bir umumi ev 
sahibi kadından 20 lira rüşvet aldığı 

<ın teciline karar vermiştir. Yine Bu sabıkalı hırsızın ayrıca, 2 ay 
:nu. tnüddet içinde Edirne vilaye - sürgün ve 2 ay da emniyeti umumiye 
1tıde Bakışlar, Özağaç, Ahi, Kara - nezareti altında bulundurulmasına 
~Suf, Kemal, Uzunköprü kazasında dair cezası mevcud olduğundan, yol 
?>, tacasalih, Meşeli, Tahnl, Gazimeh- da bir kolayım bulup jandarmaların 
lı~' Sipahi, Safranbolu kazasında elinden firara muvaffak olmuştur. 

1• acıhasan, Kavaklı, Konya vilaye- Keyfiyet hemen bütün polis merkez
tll.dC! Hcyran, Seyhan vilayetinde lerine bildirilmiş ve firar eden hır
s ilde!}, Orhan, Malatya viHiyctindc sız, nihayet 24 saat sonra, Tepecikte 
~ı.ıtıarlı, Çorak, Orhanb~tlı, Duml.u- bir un fabrikasında snklandığı yer
Y llar, K i!iselik, Belbıran, Çelık, den çıkarılmıştır. 

1 yarın akşama kadar tahriren Ankn- ı 

1 
rada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek
törlüğüne mürac:-ınt etmeleri icab 
etmektedir. 

Ne alemde?. 

Divan yolu 
Çocuk 
Kütübhrınesi!. 

1 iddiasile İzmir hapishanesi Başka -
tibi Bay Necati evvelki gün, te\'kif 
edilmiştir. İddiaya göre Bay Necati, 
bu iş için kadından 100 lira taleb et
miş ve 20 lirayı mahsuben almıştır. 
P olis memurları bir cürümeşhud ile 
bu hadiseyi tesbit etmişler ve ayrı-

Şi mdiye kadar neler Divanyolunda açılan ve memlcke- ca, her gece hapishanede yatmakta 

~karı Nasırlı, Aşağı Ntısırlı, Bal- Zabıta elinden kaçtığı için hakkın
b t köyleri ahalisine tohumluk da- da ayrıca takibni yapılmasına bnş -
~ılınıştır. lanmıştır. 
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Em 

Üni\'ersitcdc ecnebi usta yanında 
çalışıp yetiştirilmek üzere (Radyo
loji Snstitüsü) için 50 lira ücretle 4 
adet yardımcı meknnisyen taleb e
dilmektedir. Snn'at mektebi mezun-
larile teknik bir müessesede iyi ça
lışmış bulunanların vesika ve bon 

t\ servisleri ile İstanbul 
0

ÜnivE>rsitesi 

:r' ı · ı • • h • ı • tıb fakiiltesi de}\anlığına müracaat 

iyet memurları 

o 1 s e rı n iŞ sa 1 p er ın e ve ı··~:~~:.:::·:;::n:~~·~~~-üeret ve· 

h 1 k k ld "' • t rilmek üzere ve Tokad Belediyesin-a a arş 1 a 1g1 va z 1 ye de çalışmak şartile hidra elektrik 
santralında ehliyetli bir makinist a-

s l• c ı· ı ı er ı" ne g.e~çecek '·•• ranmaktadır. Talib olanların ehli -{.;.,. yetname \"e bonservisleri ve diğer 
-----·-- -- bütün vesikalarile hemen Tokad Be-

t_ I' lediye Reisliğine müracnat etmeleri 

'ler polis memuru nasıl terfi ede- arzu edilmektedir. -

Cek k d • · d l k ? iyet kesbetmiycccklerdir. , en lSln en ne er aranaCQ • Bir mcmm· başka yere tayin edil-
- diği takdirde sicil esas not defterleri, 

tr. ~llıniyet teşkilatında vazife gören mıyacak şekilde kirletenler hem ce- memurun gittiği yer amirine ve a
!tıurıann terfi, sicil ve hal tereli- zalandırılacaklar, hem de mahkeme- mırın ismine (Zate mahsus) ve 
eri hakkında yeni bir nizamname ye te\•di edileceklerdir. (Mahrem) işaretilc sevkcdilecektir. 

t ~ırtanmış ve tcdkik edilmek üze- I Bu sicilleri, merkezlerde şube mü- Emniyet teşkilatı mensublarında, ni
~. ~~elki gün Şurnyı Devlete tevdi dürleri, daire reisleri, direktör mu- zamname mucibince aranncak olan 

l'l'ııştir. avinleri tutacaklardır. umumi vasıflar şunlardır: 
~ ~ll Projeye göre terfide esas olan Vilayetlerde polisler . muamelat Terbiye, nezaket , imtizac, mesleğe 
>;
4 

1j'C!t ve liyakat, siciller ile teay- memurları, komiser ve başkomiscr- samimiyet, vazifede gayret, sadakat, 
-,; edecektir. Bir polis memurunun ler için birinci derecede mensub ol- merbutiyet, iş görme kabiliyeti, iş 

a flrnirinin terfii için kıdem tab- dukları emniyet fımirleri veya şube sahiblerine ve hnlka knrşı yapılan 
1; .. undaki terfi sırası esas olmakla direktörleri, ikinci derecede emniyet munmele, muntazam giyinmek, te-

•ab amir veya müdürleri. mizlik, vazife haricindeki zamanla-
~ . er knnunun tayin ettiği şekil- 1 j'" Kazalarda bütün zab ıta memurları rını geçirdiği yerler, ciddiyet, ketu-
li ı sicil alması şart olacaktır. için birinci derecede emnıyet amir miyet, nefse hakimiyet ve bunların 

ı>r ıne b" · il k" V d 1 ıt \' mur un ır sıc agı ı o a- veya bu vazifeyi yapan komiserler, vazifeye tesiri, yurd severlik, çevik-
'll-. ~ bu gayet 'mahrem tutulacak- ' ikinci derecede Vilayet Emniyet Di- lik, verilen emri tam vaktinde yap
~ıcu muhteviyatını ifşa edenler, ' rektörleri bu sicilleri tutacaklardır. mak, adli, idnri, siyasi ve belediye 

~acı?nını veya bir kısmını kasden Bütün siciller, Emniyet Umum Mü- kısımlarından hangisinde daha ziyn-
an kaldıranlar veyahut okuna- J dürlüği.ince tasd ik edilmC'dikce kat- de muva ffak olduğu. 

timizde ilk bu kabil eser olan (Ço- olan Başkatib Necatinin odasında, 
1 apıldı ?. h d. 

cuk kütiibhanesi) bu yıl daha bfrvük bu kadın tarafından yine e ıye o-
Gazı köprüsünı.in inşantı, kışa ve - " ğ "dd cd.l k 

1 , bir rağbet görmektedir. larak verildi i ı a ı en ırmızı 
fena havalara rağmen harnrctle de- ı·· b. ·1 k t1" 

1 
Sdn bir sene zarfında buraya ipek örtü u ır yorgun ı e -ıyme ı 

vam etmektedır. Şimdiye kadar ha- k ·· l k b ı ı d 24,923 r-ocuk devam etmiş ve ayrıca bir ipe gom e u muş ar ır. 
zırlanan 13 dubanın montajı ikmal :s ı B k"t•b N ı· b 2671 çocuğa, evlerinde olrnmak üze- Tevkif cdi en ne: n ı eca ı, u 
edilmiştir. Bunlardnn ikisi denize h"d. ed · · k re kitnb verilmiştir. Kütübhanede, paraların, n ıs e ısmı geçen ma ·-
indirilecek bir dereceye gelmişlerdir. Al" h l k 1 k ·1 k arzu eden çocuklara mütehnssıs mu- kum ıye arcı o ara. verı me 
Ynkında ilk defn olarak bunlar Un- allimler tarafından meccani olarak üzere Alinin knrdesi Baynn Şamlı 
kapanı cihetinden denize indirilecek- u 1 k tarafından kendisı"ne tevdı" e hesab, tnrih, coğrnfya, resim dersle- ıne e • -
terdir. Unknpanı ve Azabkapı taraf- ri de verilmektedir. ıdildiğini ve yorganla gömlekten ise 
larındn çnkılan kazıklardan bir kıs- Bu yaz, ikmale kalan 25 çocuk bu haberi olmadığını, bunları, csr ı en
mı da 15 metre derinliğinde sağlam kütübhaneye devam etmek ve bu 1 giz bir elin, odasına ve yatağının us-

1 

zemin bulmuşlardır. m.uallimlerden ders almnk suretile tüne kovmuş olnbileceğini ısrarla id-
Ayrıcn Avrupadnn yeni demir jsınıflarını terfi etmiyc muvaffak ol- dia etmiştir. 

malzemesi de celbedilıniştir. Daha muşlardır. 1 --- --
'gelecekler clL' '·ardır. Bu suretle şim- ı Basta Vali ve Belediye Reisi Mu- Sorul a n suaHerin cevabı 
diye kadar getirilm demir malzeme- h ddin Üstündağ ve Mnarif Miıdürü Cuma e şam ına k ad-r 
si, 500 tonu geçmiştir. Tt>vfik Kunt olmak üzere yüksek ze- ynrilmiş o lacak!. 

İstnnbul asliye üçüncü hukuk mah- \•al ve nyrıca hayır sahibleri her va- Biıtun Devlet mrmurlarına, kendi 
kemesınden: kit kütübhaneye yardım etmektedir- vaziyetleri ve aile halleri hakkında 

1 İstanbul evkaf müdüriyeti tarafın- ler. . . .. 12 muhtelif sual sorulduğunu evvel-
dan Bahceknpıda Ahi çelebi mahal- Çocuk Esırgeme Kurumu Emıno- ce haber vermiştik. Bu suaaerin, 
Iesınde vnpur iskelesi sokağında 2 niı kaza kolunun son kongresinde önümüzdeki cumartesi ak~amına kn
numaralı limoncu dükkanındn Yorgi l\fohiddin Üstündağ ile Tevfik Kun- dar muhakkak dnire .amirlerine tes
oğlu Ynni ve ayni yerde 1stnvri ağ- l& ve hayır snhiblerinc bilhassa te - lim ve hemen mensub oldukları Ve-
lu Yani aleyhlerine 937/650 numara- r;rJ<kiJr Pdilmistir. kfılcte sevkolunmalnrı Vilfı) ete ve 
lı dosya ile açılnn tashihi kayıt da- , im alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
vasının icra kılınmakta olan muha- Ö JUm İstanbul nsli) e altıncı hukuk mah-
k~m~sinde ~i'.ddeialeyhlerd_en Y~r- 1 Bahriye Kaymakamlığından mü - kemesinden: 
gı o~lu Yanının .y~z~lı .~crı. t.ı>rkıle tekaid Aziz Kaptan.ın refikası ve İs- Karabigada yalı mahallesinde mu
s~mtı meçhule gıttığı mu.bnşırın ş:r- tanbul Saylavı General Doktor Hak- kim iken halen ikametgahı belli ol
hınden anlnşılmış ve yenı ıka.metga- kı Şinasi Erel'in hemşiresi, Belediye mıynn İsmaile: 
hı da meçhul bulunmuş oldugundan Teftis Heyeti Mümeyyizi Cemal Emine tarafından aleyhinize ika-
müttehaz gıvab kararının ilanen teb- .~ · B N b" . . • . · . 

938 
Erel ın amcazadesı ayan e ıy e ve- me olunnn tescıli talak davasının 

lıgınc. muhakemenın 31/1/ snat . . · t 11 ' • . . . 
1 

k fat etmıştır. Cenazesı yarın saa tahkikatı 22/2/938 salı günü saat 11 
14 de talıkıne karar verılmış o ma ·- ~ .. dd · 132 ı 

.. . . . • . de Kadıkoy Moda ca esı numa- 1 re tayin ve davetiyenin bir nushası 
la beş gun zarfında ıtıraz etmedıgı ralı hanesınden kaldırılarak Kanıca- . . . 
ta kdirde mahkemeye kabul olunmı- . . kb mahkeme dıvanhanesıne talık kılın-
, ahmcd mezarlığındakı nıle ma ere- ld w d ·· ·· - d 
yacağı ve muhakemenin gıyaben de- s;ne. defnedilecektir. Allah rahmet mış o ugun an sozu geçen .gun .. c 
vam olunacağı tebliğ makamına ka- mahkemede hazır bulunman,z lu-

evlive. · k ·· · ;m olmnk üzere keyfiyet ilan olu -

1

. · w zumu tebliğ yerme geçme u zere ı-
nur . ..1 lan olunur. 

1 
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MISIR ' DA HI KAY E .............................................. 

Kral· Başvekil gerginliği GôNOL BU ... 
' 

Son zamanlarda Kahire sokaklarında Mısır gençliğinin ı _ 

münakaşası; muhtelif ceryanların hakimiyetini gösteriyor 

Yazan: Abdullah İhsan ŞenşoY 

Gönül işleri sütununu şişiren Bay di yazıp, kendi kendine şişirpiği ce
Dayı, masasına dayanmış, sol elinin vahları doğru telakki ediyorlardıf 
şahadet parmağının orta bölümünü bu kendisi için çok büyük bir rrıuva · 
ısırıyor. Sağ elindeki kalem, bem- fakivet demekti, demek kalemi ya: 

- th beyaz kağıdın üstünde bir türlü ha- bana atılmıyacak derecede kuvve 

"Vefd,, fırkasının ekseriyete hakim ı· 
oluşu iktidar mevkiini kaybetmemekte 

rekete geçemiyordu. Bay Dayı ha- idi. 
b alt zin hazin düşünüyord.u. . Fakat iç heyecanı mektu un .. 

Sol elinin şahadet parmağının or- tarafını okumaktan daha fazla dıı -
ta bölümünü ısırmakla bu işin yürü- şünmesine mani oluyordu .. Okudu' 
yemiyeceğini anlıyan gönül işleri Ve bu yazılarınızı bir zevk duy· 
muharriri elini ağzından çekti, ka- mak için okuyordum, fakat Bay Da· 
fasında, arka tarafında kalan hilal yı, bugün evvelce bir zevk diye ok~· 
şeklindeki saçlarını parmaklamıya duğum yazılarınızdaki cevabları şıııı 
başladı, casca\"lak tepesinde iki par- di gönül derdime bir derman olarak 
mağile dümtekli tempo tuttu. Fakat yazmanızı istiyeceğim.. , •. 

güçlük çekmiyor 
Kahireden yazılıyor; - Mısırda 

bir zamandanberi kabine ile kral a
rasında bir ihtilaf hüküm sürmekte
dir Ekseriyet fırkası ile saray tara
fından sarfedilen gayretlere rağmen 
bu gerginlik ortadan bir türlü kalk-

f. 
nafile, boş ... Bir türlü bir şey uydu- Ben o kadar çirkin bir kız drgı-.. 

1 

Yeni ls_panyada 
ramıyordu. Nihayet saçmalaya saç- (Devamı 7 ne• sayfada) 

1 k f d k .. d" k 111ıııı•'"' ma aya, a a a yazaca , çızın ırece uııı11111111ı1111ıu111u111111111111111111uıııı1111111ııı1111ııu 1111 

bir mevzu kalmamıştı. Acı acı sı- ıP- Yarın akşam ...... 

mamıştır. Meselenin esası mavi göm
lekli teşkilatının dağıtılmak isten
mesinden çıkıyor. Başveki Nahas 
paşa yazın kapitüliısyonfar mesele
sinde anlaşmak üzere toplanan 
Montrö konferansına gitmiş ve böy
le teşkilatı olan İtalya gibi memle
ketleri ziyaret etmişti. O zaman baş 
vekilin Mısıra avdetinde bu teşkila
ta kuvvet vereceği söyleniyordu. 
Şimdi aradan iki ay geçti. Genç kral 
bu mavi gömlekli teşkilatının kaldı
rılmasını istiyor. Halbuki bu teşki
lat Mısırda ekseriyet fırkası olan 
• Vefd• in vücude getirdiği teşkilat
tır. Niçin? Eğer bir gün Vefd fırka
sının ekseriyetine ve arzusuna rağ
men parlamento dağıtılır da böy!P 

Eski neş'e 

rıttı, buz gibi terliyordu. Bay Dayı 

1 
y 

m~~st~;kılmadıkca hızır yet~mez S A R A 
derler.. 1 SINEMASINDA baki 

Franko'nun zaptettiği şehirlerden 

Salamanca'da tiyatro trupları yavaş 

yavaş faliyete geçmektedirler. Licco 

tiyatrosunda verilen bir komedide 

Tam bu esnada, içeriye odacı gir-
mişti, elinde bir mektub tutuyordu, 
Bay Dayıya yaklaştı.. 

- Bayım size bir mektub var, de-
di.. 

Mısır parıarnentosu toplantı halinde halk kahkahaya susamış gibi eğlen- - Kimden?.. ı 
in son derece müfrit olan mensub
ları: 

cHayır, diyorlar, biz Nahas paşa
nın ne istifasına, ne de azline taham
mül edebiliriz!. Eğer kabine değişti. 
rilirse biz de ihtilal çıkarırız!. Ya 
Nahas paşa, ya ihtilal!. 

Böyle haykıra haykıra sokaklarda 
gezen nümayişcilcre karşı • Vefd> 
fırkasının mutedil fikirde olanları 
tarafından edilen nasihatler de kar 
etmemiştir. 

damların kendi itimad ettiği kimsc
Devamı 6 ıncı sayfamızda 

ı . • - Vallahı bilemiyorum bayım ... 

l mış ve eski adetlerini gösteren dans- B uyurun .. 
ları zevkle, neş'e ile seyretmişlerdir. Bay Dayı, adeta çölde su arfıyan 

Eski Alman imparatoru 
yetmiş sekiz yaşında 

bir bedevi gibiydi, bir deli gibi te
halükle kendine uzanan mektubu ı 

kaptı. Daha odacının dışarıya çık

masını beklemeden zarfı yırttı. Bu 
mektub bir okuyucudan geliyordu, 
pembe bir kağıdın üzerine daktilo i-

v ı • h d b b J k le yazılmış yazıları heyecanla okue ıa t a a asının yan1na ge ere mıya ba:şladı, gözlerine inanamıyor-

) b b • • J du. Alık alık bakan odacı: yortu afini era er geçırıyor ar - Hayırola bayım, dedi. .. 
Bay Dayı, neredeyse sevincinden 

göbek atacaktı. Odacıya derhal emir 
verdi: 

Almanyanın sabık imparatoru ar
tık 78 yaşını ikmal etmektedir. U
mumi harbde Almanyanın mağlub 

olması üzerine imparator da Holan-

ldaya gitmiş ve orada kendisine Do
oru şatosu verilerek on dokuz sene
denberi orada oturmaktadır. Sabık 
imparator vücudca dinç görünmekte 
ise de geçen kış aylarca yatakta kal

ı mış, en ufak bir soğuk algınlığından 
çabuk rrüteessir olmağa başlamıştır. 

:Bu sene yıl başı yortusunda sabık 
imparator büyük oğlu ile gelini ve 

'torunu ve bir de diğer oğlu yanında 
olduğu halde geçmemektedir. 

1 
Eski imparatorun harbden snora 

imparatoriçenin vefatı üzerine iki 
defa evlendiği unutulmamıştır. Ha- - Koş, bana bir çay söyle, şeke-
yat arkadaşı olan Prenses Hermina ri bol..· 
da resımde sağda görülmeketdir. Bay dayı ayakta dolaşıyor, hem de 
........................................................ 

1
meklubu tekrar tekrar okuyordu .. 

(' ""'t Olur şey değildi bu ... Hayatında ilk 
G A R D E N defa olarak gazetesinin gönül işleri 

1 sütununa doğru bir mektub neşre
decek ve bu husustakı fikirlerini al

' tına ilave edecekti. Son bir defa 

VE 

MAKSIM 
Salonlarında 

(31 Birinci. Kan~n 937 gecesi: ) 
Sıze mukemmel 

rrıektubu scsii okudu. 

1

, l\!ektub >,öyle başlıyordu: 
cBay Dayı; 

cUzun bir zamandanberi size tah
sis edilen sütunda gönül çeken oku- I 
yucularının mektublanna büyük iıir 

Kahkaha tufanları kopacak ... 

En mükemmel filmleri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
PERiLER 

DiYARINDA 
Nahas paşa 

cVefd• fırkası Mısırın istiklali i· 
çin uğraşmış olan Said paşa Zeglo
lün fırkası olduğu maltınıdür. Fır
kanın umumi harbden sonra İngil

tere ile olsun, yahut İngilizlerle an
laşmak maksadını takibetmiş Mısır

da her hangi bir fırkanın kabinesi i
le olsun ettiği mücadeleler on be~ 
senelik bir devri doldurmaktadır. 

Said Pa~a Zegllıl sürgüne gönderil
di. Sonra getirildi. Gene mücadele
sine devam etti ve nihayet vefat et
ti. Buraları henüz unutulacak ka
dar bir zaman ge~·memiştir. Şimdiki 
kralın babası olan kral Fuad ile 
cVefd. arasındaki mücadeleler pek 
uzun ve çetin olmuştur. Said Pa~a 
Zeğ!Ul öldükten sonra fırkanın ida
resi şimdiki baş\•ekil Nahas Paşaya 
[kalmıştır. Nahas Paşa da cVefd• in 

YILBAŞI 

REVEYONU vukufla cevab vermekte olduğunu . !i 
·· k.t ·d· Filminde yeni seneyi sevım 

bir hal kar~;.,ında kll\'Vet ile muka- mücadele hayatında mühim bir mcv
vemet göstermek icab ederse 0 za- ki tutmuştur. 

temın edilmiştir. 1 gorme e ı ım. > . 
B ·· ·· ı · ı · h · · d bir tarzda tes'id edeceklerdı~r. 

man mavi gömlekli teşkilatı bu mak- :Mısır şimdi istikliıl yolunda inki-

GECE Y ARiS! BÜTÜN 

IŞIKLAR SÖNECEKTiR. 

a)- gonu I'i erı mu arrırı ayı 

güldü, demek okuyucuları onun ken- l lıı•• ŞEN e!R HAFTA • :;;...-: 

sadla kullanılacaktır. şaf ederken ekseriyeti haiz olan 
Üniversite talebesi bugün Mısır- cVefd , fırkası da memlekette ken

da hüküm süren muhtelif fırka ce- di gaye ve esaslarına göre idare et
reyanlarından arasında şu veya bu 1 meği düşünmektedir. Fakat bugünkü 

taraf namına nümayişler yapıyorlar, kral Faruk halk tarafından çok se
ve gitgide bu nümayi~leri arttırı- jvilen, genç bir hükümdardır. Hü
yorlar. Geçen gün maliye nazırı kümdar ıle kabinenin ihtilatında 
Makram paşa kralın Abidin sarayı- 1 

genç kral halk tarafından kendisine 
na giderken nümayişcı talebe tara- ınüzaheretin esirgenmiyeceğini bili-

Mehtaplar, havai fişekler, ziya!ı 
projeksyonlar. fevkalade koti
yonlar, çiçek ve serpantin mu
harebeleri .•.• VI! 

r::EK Sineması 1938 senesi HEDiYESİ 
MAKSİM de 1 k Bu AKŞAM Büyük sinema müsameresinden başlı· 

Ü ara yarak görülmemiş derecede Nefis • 

ı Zengin ve güzel bir program takdim ediyor 

1 yor. Kralm .sıırayd bazı mühim er
kanı hükumetin muvafakati haricin

de kendi arzusile fayın etmesi me

Ambasadör Caz'ın 

GARD EN de 
iki büy~k orkestrar.ın terennü
matı arasında başdöndürücü 
danslar ..• 

! 1 - MIKiNIN 1938 ŞEN HAFTASI 
fındt.ı.n tanınmış ve üzerine hücum 

edilmiştir. Maliye nazırı güç hal ile 

4 kısıml.k tlnlamen renkli - Eğ"lenceli - Musikili komedi 

oradan kaçarak kendisini kurtarabil- selesi bir z;ıman çok büyumüştü. Hü-
miş, saray muhafızı asker de vak'a · b 1 k k YILBAŞI gecesini 2-ŞEN YUMURCAK 

kıimct, meşrutiyet ıca ı o ara a-
mahalline ·etişl'rck daha büyük bir binenin muvafakati haricinde saray 
hadisenin cıkrna&ına mani olmuştur. erkanının kral tarafından istendiği 

Nahas paşanın kral tarafından de- 'ıgibi tayin edilemiyeceğini ileri sür
ğiştirileceği, yahul başvekilin istifa müştür. Genç htikümdar ise <)aima 
edf'Ceği rivayetleri üzerine c Vefd. yanında bulunarak temas edeceği a-

MAKSiM ve GAR O EN 
salonlarında e«lenm~i!"i 

tercih ecıiniz. 

Sevimli SHİRLEY TEMPLE'in Fran· 
sızca sözlü, en son ve en güzel filmi 

Polis romanı N~4 

ONU KiM 
dir! Fakat bu mahwnin bir de arka 1 - Elbette bunu ve Sarı Klarayı lince uzun bir koridor vardır. Bu da •• o •• kapısı vardır. 

1
bir başka gün yaka_ıar.ı~. Bir haydu- geçildiktı;n sonra üzeri demir çivili 

OL D RDU ? - Evet. . 
1
d_a venlen namus sozunun ne kıyme-

1
saglam bır kapı.. . . .. 

8 ı - O halde tam yedıye on kala bu- tı olabı!ır? Kapı açılır açılmaz, ıçerıden tu
luşuyoruz. Hep birden tabancahrı- Diye c.hisüııdü Ye yüksek sesle Ra- ltün, nefes ve sıcak hava kokus~na 

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa. nızı çeker iceri girersiniz. Ben or_a- ul'e: karışan bir musiki sesi gelir. Tşte 
• da olacağım. Fakat d kkat ediniz, In- - Pek güzel, dedi, saat yediye on asıl • ıstakoz bar1> burasıdır. 

- Tevkıfini teklif edecektım. 
1 

- Bund0 n başka, yanına bu -.k- gi!iz Jokeyi kıyafetine girecegım. kala buluşuruz. O gün, ortada üç, dört çift danse-
Jorjöre sıçradı. Burun delikleri a- şam beş adam alacaksın! üzerıme ateş ~!meyiniz. Pek tabii İSTAKOZ BARI diyordu. Mahzenin dip tarafında, 

çıiıp kapanıyor. hatta bıyıkları bile - Ya .. Demek kalabalık olac1k- ıarka kapıya adam koyar, kaçanları İstakoz barının garib müşterileri br bankonun arkasında patronun ka-
heyecandan titriy-0rdu. Şaşkınlıktan lar? yakalarsınız, anlaşıldı mı? ı vardı. l\Iuvaffak olmamış san'atkar- rısı duruyordu. Şişmanlıktan koca-
elinden şemsiyesini düşürdü ve egi- - Belki!... Jorjöe uzun uzun düşündü. Raul'ü ı ıar, işsiz memurlar, solgun yüzlü sından aşağı kalmıyan bu kadının 
!ip sordu: - Pekaltı yanıma be~ adam ala- ayağına kadar gelen bir avı bırakıp, gençler, boyalı yüzlü kadınlar bu- kolları dirseklerine kadar sıvanmış-

- Ne zaman? Bir hafla içinde mi? cağım. ' muhtemel bir av peşinde koşacak rada toplanırlardı. Bunlar, sessiz, tı. Masaların ancak altı tanesinde 
On beş gün mü? _ .Arab. dedikleri birisi var, ta- mı idi? İri Pol'üıı tevkifi meselesi sadasız otururlardı. f'akat daha hu- müşteri vardı. Bir tanesinde Arab 

- Hayır, bu akşam. nıyor musun? sakın bir kurcl masalı olmasın? susi bir yer görülmek istPndiği tak- ile İri Pol oturmuşlar, sigara içiyor-
Polis hafiyesi yine sıçradı. Karşı- _Nasıl tanımam, müthiş bir hay- Polis baş müfettişi karşısında mü- dinrde, doğrudan doğruya buraya !ardı. Arab yeşil bir pardesü ((iymiş 

sındaki bu adam kendisile alay mı e- duddur. tebessim, sakin duran bu adamdan girileceğine, mahzene merdivenle ve kafasına pis bir kasket geçirmiş-
diyordu yoksa? t İri Pol kadar nefret ediyordu. Daha inildikten sonra sağdaki koridora yü- ti İri Pol'üıı yakasız bir gömleği - şte bu •Arab• İri Pol'iin sağ 

- Peki buna mukabil ne istersin? kolu demektir. bir akşam evvel onu bir çocuk gibi rüyüp nihayette, önünde şişman bir 1 vardı. Boynuna bir folar atmıştı .. 
_ üç buçuk frank! bağlayıp, sabaha kadar harabeler i- adamın oıurduğu kapıdan girmek i-

1 
Yüzündeki ustaca yapılmış makyaj, 

_Aptallık etme .. Ne istersin"i - Ya! ·· cinde bırakmamıs mıydı? Fakat di- eabeder. Bu sismaıı adam, barın sa- ıonu ihtiyar gösteriyordu. Bilhassa 
_ Öyle ise söyliyeyim. Beni ve - Her akşam buluşuyorlar. 1 ğer taraftan, İri Pol'iiıı te,·kiti, Jor- hibidir. . .. .. 

1
o gün suratı da açık olduğu için pek 

Sarı KJarayı rahat bırak! - Nerede? 1 jöre için bulunmaz biı fırsatlı. Bü- 1 llPr y!'nı gelen. bu adamın onun- !feci bir hal almıştı. Arab dayanama-
- Peki! - Monmartre'de .istakoz• barın- tün gazeteler kPııclisinden bahsede- dl' durmak, ona bir parola vermek dı ve: 
_ Namusun üzerine söz ver! da!. . cek, artık ~öhrı•li Pn üiksek noktası- mecburiyetindedir. Parola her hafta J - Amma suratın \'ar, ded,i, gören-

- Bilirim. na v:;racaktı. d~.~işirdi. ler eenazeden dönüyorsun zanne • 
- Namusum üzerine söz veriyo- j 

rum. _Ben de biliyorum. Bir mahzen- Jrırjöı·e içinden· Patronun önündı·:d kapıdan giri- derler. 

satılmaktadır ......... 

İri Pol cevab vermedi. Yalnız: 
- Çeneni tut, dedi. .. 
- Neden tutayım? Anladık .. JlU 

işde yüz bir sene mahkumiyet var· 
Eyvallah ... Fakat böyle korkar gibi 
ne duruyorsun?. 

- Haydelberg'te talebe idim. !{.ot' 

kacak ne var? 
- Çok!.. 
-Ne? 
- Takib ediliyorum. 
- Ne biliyorsun? 
- Öyle hissediyorum ..• 
- Kim lakib ediyor? Her gün ye_r 

değiştiriyorsun, gölgenden bile çesı· 
niyorsun. Etrafında en sadık adaJ11• 
Iarın var. Bir baksana, üç masad_a 
tamam on iki arkadaş var. Senin 1

' 

çin hepsi canlarını verirler. 
. in' - Benim için değil. Param ıç ·el 

- Ne için olursa olsun, makS3 
bir... r 

Mahzene başka müşteriler ge ı· 
yor, otu~uyor veya dansediyo~la~~;. 
Arab'la Iri Pol her yeni gelenı go b 
den geçiriyordu. Bir aralık Ar3.P 
garsonlardan birisine isaret edı 
sordu: (Dev;mı var) 
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Halk San'atkarıarı arasında 1 Dünya Gece yansı zengin olan bahriyeliyi 
K. ~asan, komik b~yük Şev~i ve Buhranı gece yansı vuran kadın 
Naşıtle beraber tuluat sahnesınde 1vanzeeland'ın tetki· - • • ..... 

geçen 38 yıl.. N;~:."c;o.J katı~:::a~r,:,~uce Kızını bırakıp başka kadına gıttıgı 
~--_-P_e_r_u_z_,_h_a_k_i_k_a_t-en üstad bır kantocu idi. Ona Sab k~ l 'k k l V Z l d • • d ı•k I b• t •• ) •• ff d • 

Keman çaırnak mühim mesele idi. KüçüK bir fal• İngılt:rc\~~ç~r:ns~~e~:eri~:~~- ıçın e i an ıyı ır ur u a e emıyor 
so orou mu ya perdeyi kaı<attırır. yahut ihtar kilmetlerinin teklifi ile dünyanın ik-

~.:~:~:~:-~-~-· '-~-~_1_r_~_~_n_m_Y_,_~_~_,u~-~-c_~_f_:_'_~_ın_ı_i~-e_. _'~-~-n_d_~~ıa_~_~_n_k_a_~_ı_v_e~~' ~~~ ~enç kız bahriyelinin hırsızlık etfiQini söyliyenlere 

~\ii~.,t,, 
r~~:;;;~:~~E:~:::~:·~:r;;~- ateş püskürüyor fak at gencin başka bir kıza evlenme 
kendi görmek istemiştir. Lakin ge- fekl·ıı·ı yapışını hazmedem·ıyor len haberlere göre Musolini kendi-
sini kabul etmemiştir. Van Zeeland 

~ , ';lıı. 

' r I 
r 

~ 

gibi iktisadi işlerdeki ihtisası dün
yaca tanınmış olan bir mütehassı -
sın İtalya başvekili tarafından ka
bul €dilmemiş olması Belçika me
hafilinde hiç iyi bir tesir bırakma
mıştır. Fakat Musolini'nin Van Ze
eland'ı kabul etmemesine sebeb ola
rak hntırlanan bir hadise vardır: İ
ki sene evvel İtalyaya karşı Habe
şistan taarruz ettiği için zecri tedbir
ler kabul edilirken milletler mecli
sinın o celsesine Van Zeeland riya
set elmiş ve şu sözleri söylemişti: 

- Bi7. nihayete kadar vazifemizi 
yap:.ıeağız! .. r. 

Kemanı Yorgi muharrı r ı mıze hatıralarr!'"lı anlatıyor Van Zeeland'm tetkikatının neli-

. .. .. ~ lcesini İngiltere; Fransa ve Amerika 
Allah rahmet eylesin, küçükkken tarıhte Kadıkoyunde papasın bngı h" k. ll . k d b"ld" k 

. u uıne erme ya ın a ı ırece -beni K. Hasanın tivatrosuna götü - denılen yerde meshur komik K. Ila- j . 
J - tır 

rürlerdi. O zaman beni ne pullu fis- san oturuyordu. Hasan efendi beni =============== 
!anları l{iıklar altında pırıl pml ya- on kuruş yevmiye ile kumpanyası-
11an, tüijere bürünmüş patikli kan- na aldı. ikinci keman çalıyordum. 

VEFAT 

tôcu kızlar, ne de arkasından tene- Bende vakıa fazla istidad ve liyakat Deniz Yüzbaşısı Bahaeddin Engl
ke yuvarlanarak elinde saplı süpür- vardı. Vardı amma bana çocuktur rıin pederi ve Harb Akademisi öğ -
ge ile K. Hasan merhumun sahnenin diye kimse ehemmiyet vermiyordu. retmenlerinden Kurmay Yarbay 
ortasına kadar fırlayışı alakadar e- Bir gün maestro Abraham rahat- Hümü Göktuğ, Kırklareli Fırka Mu
dcrdi. Çok küçüktüm. Belki ikişer sızlandı. Bunun iizerine kliırnetci ha::.ebecisi Memduh Solmaz ve mu
defa ölçülü \'e makineleşmiş hare - Ahmed çavuş: htıı rir arkada~ıınız Nusret Safa Coş· 
ketlenle ancak söylediklerini kf'n- - Haydi bakalım Yorgi efendi; kun'un enişteleri emekli deniz Yar
dıleri isiten kantocu kızların kırıtı- göster kendini, dedi. bayı HulCısi Engin, Mübteıa olduğu 
şınclan, ve K. Hasanın ibiş rolünde, Bu gece sen birinci keman çala· hastalıktan kurtulamıyarak evvelki 
herkesi yerinden oynata oynata, a- caksın! akşam vefat etmiştir. Dün cenazesi 

Sohrlyeıı ve nışonıısı 
cleta cıvatalarını gev§etccek bir tarz- Kantoculardan küçük Amelya, evinden merasimle kaldırılarak Ko-

. b 1 d · k"" · }'ransanın Tolon şehri bir gemici yaşlı olan bir de annesi vardır. An-da güldüren espirilerınden ir şey To orı, uçuk Virjin, Minyon Vir- camustafapnşa camiinde namazı kı-
k h k yatağıdır. Yazın orada vukuagelen na Benctin bir de on beş yaşlarında anlamadığım için olacak, locnnın a- jin, epsi orku içinde imişler, tabii lıtıdJktan sonra Silivrikapı aile mc- j 

bir vak'anın tahkikatı uzun sürmek- bir kızı vardır. Bu kız, Annanın ilk difosinc başımı dayar, yalnız muzi- bunlardan benim haberim yok. Ev- zarlıg~ına defnedilmiştir. 

ile beraber neticelenmiştir. Fakat k(lcasındandır. Kız da, annesi ve bü-bnın maestrosunu seyrederdim. velll oynamamak istemişler. Kimisi Merhum, Yemen, Hind, Trablus 
Bu, keman çalan yakışıklı bir a- çıkmam diye ayak diremiş. Bu fır _ . 

1 
d L d d b 1ayni eşhas, şimdi başka bir vak'anın ylik annesile beraber barın üstün -

d mel). tt · t"f d t 1. . k. ~ Şnın ve saır yer er e, on ra a u- kahramanı olmuşlardır, Ye bir deli- deki odaların birinde oturuyor. Fa-sa an ıs ı a e e me ı, ın ara ugrı- - . . .. 
Tiyatronun müzik heyetini teskil yan, benden umulıpıyan san'atımı lunm~ş, llarbı Umumıde ~ez_m_ıalem karılı ölmüştür. kat kızın oturduğu oda, deniz tara-

edenJer gelir, yerlerine otururlar. göstermeliydim. o gece kanter için- gemısınde çnrkçıba~ı vazıfesını mu- /\nna Benet isminde yaşlı bir ka- fın:ı değil, arkaya bakmaktadır. 

man odada bir şey göremcmı!:tır 

Yainız pencareden görüien komşu 
damın üstünde bil'isiniıı kaçtığı fark 
ediJmiştir. Bu sırada Atına dışarı ba
kar:ık, gece vakti böyle gürültü ede
nin, damdan atlavrının ve belki de 
on r.eş ynı;ındaki kızının yanına gel
mek için bır t<'crubedc bulunmıya 
cür'et cdcnın kım olduğunu görmek 
ü1crc başını pencereden drnarı çı • 
kartlığı zaman damın üzerme düş -
mü~ bir bere buluyor ve bunu alı -
ym-. Bere, bir harb gemisine mensub 

bir deniz askerine aiddir. Anna Be
net bu bereyi aldığı gibi s::bah olma
sını beklemeden doğru deniz inzıbat 

k3rakoluna gitmiş, işi anlatmış, sa
bnh olunca da berenin sahibi yaka
lanmıştır. Yakalanan deniz askeri 
Döbost isminde on dokuz yaşlarında 
bir eençtir. Sorguya çekildiği 1-aman 
delikanlı demiştir ki : 

- Ben o eve, hırsızlık maksadıle 
girmek için uğraşmadım. Böyle bir 

!Deuamr 6 ncı ıagf amı:Jo) 

Sonuncu çıngırak calar. Kırmızı per- de kaldığımı hatırlıyorum. Kantolar iva:'· kıyetle ifa etmiş, bahriyemize dı""l, Tolonda bir bar işletmektedir. Bir gece bir gürültü iluyoı-, Anna 
denin arasından siyah kaplı notalar- bittikten sonra kızların hepsi Hasan pek çok hizmetleri dokunmuş bir Sah:ldc olan bu bar, her gece birçok Btnct uyanıyor. Giiri.ıltünün geldiği 
la beraber bir keman kutusu uzatı- efrndiye: 'dcp "zcimizdi. Kendisine Cenabı hak- gemicilerle dolup boşalmaktadır. Bu tarafı dinliyor, kızının yattığı oda-
lır; perdenin açılmasına bir kaç d~- - Biz başka keman istemeyiz, Al- 'ıtan rahmet, ailesine sabır dileriz. krdın yaşlıcadır. Fa~at ondan daha d::ın geliyor. Foknt oraya gittiği za- Askeri ht::ikl m .. 
kika kala o, ağır ağır gelir, sahnenın Jah için güzel çalıyor, diye beni -------- ·----- ------

:Denizin Dibinde 
tam ortasına düşen diğerlerinden mcclholmişler. Buınm üzerine Ha
bira~ yüksekce ifrkemlesine oturur, san dendi yirmi beş kuruş yevmiye 
yan gözle koltuğu, locaları bir göz- ile birinci keman ç-almak iizere an
den geçirir. Mendilile yüzünü sıler, g::ıje etti. işte o zamandanberi çal· 
agır bir hareketle kemanını kutu - mnkta devam ediyoruz. 
sundan çıkarır. Çenesi üzerine yas- - Hasan efendiden soma kimler-
layınca kadar hazır olmuş olan mu- le çalıştınız? .. 
zıka onun elinin işaretine bakar ya- - On beş sene kadar rahmetli 
yı harekete getirmesile beraber de Hasan efendinin yanında çalıştık-

ı- insanlara hayat açılıyor 
müzik coşkun bir kanto havasına tan sonra büyük Şevki bizi kumpan· lp•k· d' •dd• d W 
başlardı. Kantolar Herledikce o da yasına almağı arzu etti. 1 ar ın 1 ıası ogru 
~~~r~.1;,c'.':,~~~7::~1::~,!~ş cıvıltı- Vi~j7~." k~;~~n~~cn~;.~:· üs~::~::: 1 " • 

Küçiiktenberi musikiye karşı de- tocular vardı. Bunlara keman çal- Cocuklugumuzdanberı ha 
rin bir sempatim olduğu için her hal-

1
mak o vakitki devirde büyük bir me- • 

de, gözümü kırpmadan herkesin ha- !sele idi. Girdik ve çalm:ığa ba~ladık. 

reket.lerini takib ettiği bu maestro- Peruz hawnım beni çok sevdi. Yap- yaıı•mı•zde canlandırdıg~ ımız 
pa bakardım. ımış oldugu kantoları bana yazdıra-

ne~i~~d";:U~!/~::.t;;~:u~liı;:;;~-rk ç;~~~~~arkıları kcndi mi yapar- hayal ve Bay Tekı·n ı·ıım·ı ef-
vıolonıst Yargıdır. ldı?. 

Meşhur Peruzları, Virjinleri oy- - Evet.. Bizzat yazar ve bestele:-
1 

• • ' 

natan bu emektar musiki san'atka- ,di. Be~ de n~taya alırdı~: O, hakı- ısanesı hakıkat olacak 
rını geçen gün Tozkoparandaki evin- katen ustad bır ka.~:ocu ~d~. On~ ~c- • 
de buldum. man çalmak dedıgım gıbı muhım 

Tozkoparan adı verilen işbu sem- mes.cleydi. Yanlış çal~ı mı ya ~er
te kışın da (çamura batıran) dense ldeyı .k::ıp_altırır, yahut '.nsa:,11 rezıl e
hiç de fena edilmez. Çünkü ayağı· d~r~_ı. llıç unutmam ~ı-~· gu~, Bakır-

1 mıza tnnzifat amelesinin çizmelerin- koyundc çal::ırken kuçuk hır kusur 
den giyse idik bile kimse bize çamu- yapmışım. O k_adar kişinin ~çinde: 
run diz kapaklarımızdan içeri gire- Maestr~. ı~u fa sol. fa mı re ~o~ 
miyeceğini temin edemezdi. Ördek olacak! u dıyc ı_hlar _ettı. Pan~ar gıbı 
gibi adeta yüze yüze geçtiğimiz so- kızardıgımı hısset~ım. Yan g?__z.le n~
kaklardan sonra Yorginin apartıma- taya baktım, hakıkaten dedıgı. dog
nına kendimizi adeta bir adaya rast- ruydu. 
lamış kazazede gibi güç attık. Onu benden ba_şk~ hiç bir kimse 

Yorglnin-ailesi tam manasile snn- memnun cdcmemıştı. 
atkar bir aile ... Eşi Virjin sahneden Şamram hanıma gelince: 
yeni çekildi. Oğlu \"e kızı eskiden . ~ da beni göremeyin.~e ve eserle-
tulfıat sahnesinin en beğenilen ar- rını ben yazmayınca dunyada çık -
tistleri idiler. Meşhur komiğimiz Na- mazdı. Bir gün: 
§id de damadıdır. - Yorgiyi öldü farzedin! O ?aman 

lık aefa ~merıKalının y ap. 
tığı ve g ird igi kü rre 

mek için bir vasıla lfızım. İşte pro
fesörü uzun znmandanbcri meşgul e
den bu vasıtadır. Profesör Pikard 
denizin dibinde 4,000 metreye ka
dar inecektir. Bu az değildir. Profe
sör kendisine lUzım olan vasıtayı 

yapmış, bunun işe y::ırıyacağına ka-
11aat getirmiş ise de buna dai7 tafsi
lat vermemektedir. Fakat büsbütün 
ınal\ımat olmadığı da iddia edile - • 
mez. Denizin dibine inerek orada ne-
ler olup olmadığını öğrenmek me
rakı yalnız bu asrın insanları tara-

. fından hissedilmiş değildir. Pek es
kiden kalmış kitablardan anlaşılı

yor ki asırlarca ev\·elki insanlar da 

-
/ 

* ne yapacaksın, demişl~r. 

- Kemana on bir yaşında Sela
nikte başladım. SeHi.nikli meşhur u
di Ahmedin yanına çır~ girmiştim. 
Fakat Ahmed yanına başka birini 
alınca bize açığa çıkmak icabetti. B ir 
İtalyan maestro acıdı, yanına aldı. 
Fakir olduğum için para istemiyor
du. Yüz doksan sekiz talebesinin i
çinde en istidadlı ve en liyakatli be
ni bulduğunu söylerdi. Ve ben o
ııun \'erdiği dersleri bu 193 çocuğa 

ıneşkettirdim. 

- Şimdi sağ ya!.. Oldüğü zaman 
düşi.inürüz cevabını vermiş. 

l btınu duymuş \'C deni:.dn dibine inProfcsör Pikard kaç :-ene evve 

1 
meği tccrü be etmek istemişlerdir. 

gök yüzünün yüksek tabakala.rına Fakat denize dalmak için bir kabın 
çıkmış Stra Tosifer i~mini verdıkle- 1 içine girmek lazım olduğunu im~ar. 
ri 1abakanın ne oldugunu anlamış, basit bir muhakeme jle derhal dü
anlatmıştır. Fnkat profesörün bu mu- 5Üni.iyor. Fakat bu kab suyun heı· 

Profe sör Plko rd !le d en izin d ib inde mesafe yi öıcen 
sesll e le t 

17 yaşında İ:stan b nla ~eldim. O 

Rahmetli Hasan efendi kendi oy
narken benim yerimde oturmamı is
terdi. Şimdiki komiğimiz Naşid gi
bi ... 

l
. - Başınızdan bu yüzden garib 
vak'alar geçti mi? .. 

Yorgi uzun boylu diişünmedi. H a
tı raları her an kafasının içindeki ga
rajda sıraya dizilmiş, emir bekliyen 

J 

bil" katar gibi harekete amade, ha
( 6 ıncı sau/odatt d~flaro) 

1\·affakiyetle kanınıyarak ilim ve fen tarafına gelen tazyik ile çok geçme
sahasında taliinı ba~ka bir suretle den ezilm<'ktcdir. Suya daldıkca tnz
daha denemeğc kalkışacağı haber ve- yik artmakta ve niha ·et kah czil -
rilınektcdir. P rofesörün zihnini şim- mektc, kırılmaktadır. 
di meşgul eden başka bir tasavvur 1 Eski insanlar; hit: bilmiyorlar, ya
vardır. Fakat bu gene gök yüıüne hut da ancak pt•k karışık bir surette 
çıkmak değil, denizlerin dibine in· tahmin cdill'biliyordu ki hu tazyik 
mektir. Fakat denizlerin dibine in- 1deni;ojn rlibiııe inildikce :.ırtnı:ıkta-

dır. Hem de bir hesaba göre bu taz
vık on metre derinliğinde bir ::.anti-

, metre murabbaı üzerinde a;;ağı yu
karı bir kilo artmaktndır. 

Derine inildikce bu tazyik daha 
ziyade artıyor. Bir dalgıç malum o
lan kauçuk es\'abile ancak 11ihayet 

50 metreye kndar indirilmektedir. 

Cclıklt>r. t~\', b ıcıne ~aklanarak i-
1 ~en dal~:<· ise ~OD mnf · <' innıeı:!~ kal-

jkarsn buna muvaffak olamamakta
dır. 

1 Fakat bu deniz maceralannda hak· 

il h olarak meşhur olmuş biri varsa 

o da Amerikalı W. Bcebedir. Çünkü 
bu A mcrikalı 900 metre derinliğe 

1 

kadaı int'bilcn tek adamdır. Çelik
ten bir küre yapım~. bunu en .kuv
·.·et fi tazyiklel'e l:arşı denemiş, ve 

• :',.. :rnı• r:. ı ıc .. a ; :mı d a 
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tEskl bir ekşamcının detterrnaen] 

Yezen : Osman Cemal Kayaılı 

Neyzen Tevfik ile Turhan, 
Manto' da birleşigorlar •• 

Halk san' atkirları 
arasında 

( $ fncf Mg/atlan t/eoam) 

fızası kunretli insanlara bls bir jest 
yaptı: 

- Çooo.k! .. Hele bir Haleb seyaha
timiz vardır ki hakikaten entere • 
sandır. Bakınız anlatayım size! .. 

- Sultan Hamid zamanında bir 

cuk perişan kaldık Dönmek için bir 
araba otuz lira .. Sizin merhametini
ze sığındık .. Ne olursa sizden olur, 
dedim. 

İşte bu Abdi beydi Turbanı ban- Turhan oturur otunnaz daha öte- ramazan Şehzadebaşında Hamamcı 
c1an bir kaç hafta evvel Sirkecideki kilerin: Osmanın tiyatrosunda oynuyoruz. 

Zile bastL Tiyatro müstecirlerini 
çağırtıp binayı bedava vermelerini, 
matbaa müdürüne de yaldızlı ilin
lan bedava basmasını emretti. Bi
letleri oğluna verdi. Biz de eteğini 
öpüp ayrıldık. Acem sefirinin Pren-

(M'anto) denilen - .-Ktnnnilş ve _ Merhaba, hOf -Jdinizt. Tam vaktinde evden kalktım, tiyat-,, __ •" o- ld' B' d .. ses namında bir karısı vardı. Birge-
orada ..._~ı-=-• '-J- L-r ak-mcı ı'le ~-ıerine -•vdan b· .... '---dan roya ge mı. ır e ne gore'""" i- M ~ ..,.,.- '"'ır - ~~ ~,, u~ 1. tar 1 "'-.. ce üşir paşa, ya verile bizi çağırt-
.......... - .... L Bunlarm biri genrten beriki elindeki '-Ağıdı rn. • ...:hana go··s- an parça anmış, tiyatro kapısı O ~._ ... .,.. , - .ı.ur üh'" le tı. gece bol bol çaldık. Ve bir ka-
bir ~; viloa. Abdi bey lffr, ede-~ m .. :- nmiş. sıt düşürerek sefire müsamereden 
biyat filin gı'bi -ylerden --,·-·-·, _ n..-•- .;ıı ... u şurac·w ... "- on .ı.•'"l'>ene Rıdvan paşanın oğlu Re-

- illUAIJlalt .--uuu, ~ ... .., --., bahsettim. Beni daha İstanbuldan 
yalnız kandillerde, bayramlarda, dakikanın içinde saçma sapan bir şad bey Manakyanın kumpanyasm-

d ·· ·· ı··k w büyük Şevkinin kumpanyasından 
donanmalarda büyüklere, kodaman- şeyler 1r--11ı.-.... ·- da .ı-.ıı b'..;- a reJısor u yaptıgı için babasına -~U&&& ~ - habe --ı•ıer da b tanıyan sefir refikasına bir şeyler 
, __ takdun' edili'p ı rd "'" ark ..a •• 1 .. - ,__ t . k' r v~uu., , o uzura arzet-..... ona an manr.~ a~. onu OAuyorum: yı ı mi§, tiyatroların men'ini fstemfJ. Biz söyledi. Prenses: 
koparmak için gayet tumturaklı ve teşrif ettiniz, zannedersem böyle ~y- ramazan nihayetine kadar sefil ser- - Biletleri cebine koy Yorgi efen
ptafatb sözlerle mensur medbiye- lere siz de bir~~ imipirüz. gerde bir vaziyette dolaştık d~uk. di, dedi. Locaları hazırla! Ben kimin 
1er kasidelerden batka hiç bir şey ~bdl bey bana oyle ~ylemifti. Hat- Bunun üzerine orta oyuncu~ küçük önüne gidersem hemen bileti tak
ymmar.dt. Fakat Turhan Mantoda t~, .siz bir kere kalemınd~i müme- İsmail efendi bizi aldı. Çanakkaleye dlın et. 
taDıtmıt olduğu bu genç şair, halin- yızinizin aizuıdan yan Türkce, ya- götilrdü. Meşhur Fuad paşanın kardeşi var-
den pek eli açık ve yeni miras yemiş n arnavudca tiir manzume y~p ar- Oğlu da 

0 
sıralarda Halebde bu- dı. Galiba Şevket paşa idi ismi.. 0-

blr zengin çocuğuna benziyordu. İş- kadqlanmza okumupunuz; gulme- uyor. Babasına mektub Yazmıf· nun vasıtasile de sürgün paşalara, 
te onun için Abdi bey orada o eli den katılmııtar. Milsaade buyurur- Burada iyi iş yapabilirsiniz geliniz yüksek rüt'Deli memurlara locaların 
pek açık ve hali oldukca paralı gö- sanız fU benim yeni .karaladığım f8- diye. Biz de Çanakkaleden Kavala~ bir kısmını sattık. Ertesi gün gene
ıtlnen bu genç şairle 5nce kendisi ~i haftan ~yun, bakalun ~ be- ya ~;..+ıır Haydi bakalım bu __ ral Kazım Kara~kirin kahyası beni 
...._ übab oımu,,· sonra da onu bır' gen---'- miınnf'-? o-1r·••Ai9WA. ....- •. .. k ..,.._ - fer ver elini fskendorun.. Tabii 0 za- onune attı. Ne kadar rum, ermeni 
&ece kendisile birlikte oraya götür· - Ne demek beyim, sizin gibi genç man vesait yok, İ.ikendonmdan Ha- tüccar varsa hepsine bilet tevzi et-
miif olduğu kalem arkadaşı Turhan- v~ kıymetli bir pirin yazdılı bele- Jebe bir araba otuz lira.. Bizde me- tirdi. O akşam tiyatro hıncahınç dol-
Ja tanıftıl'Dll§tı. nılmez mi hlçf OJmnamz Jdtf~ tetik yok.. Bapadık kan koca dü • muş ve tam yüz elli lira hasılat yap-

Turhan, o gece Neyzen Tevfiğin olununm, his ~ dlnlerız. şilnmete .• Otui Jfra glbnek, otuz da mıştım. Bı~im ara~~ para~~ çık : 
llulundutu birahaneden çıkıp da Şair orada bhıme aJmıt oldulu gelmek.. Bu i§iıı astan yüzünden pa- mıştı; fsmaıl efendının elnı opüp mu-

~a~:1~:!~ =am~yıpkayukat ~ şu ıliriniGÖNL~~ :!Gl~~, çıkacağa benziyordu. aaade istedim. Bu sırada Adanadan 
aw, 1umu.n DA n.ı. .. u...,u Uzatmıyahm, Halebcll!I~ tifırriırili Arab Rozadan bir teklif aldım. Be-

nya çıktı ve orada o genç pirle kar· Gönlümitı ergata••u a1cort iıtİyot" a- bl( cuma gec:esl ~ MaFW '1ım- ni on beş lira gündelikle oraya çağı
fllaştı. Şair, ber mutad yanındaki Jcortf panya geldi, diye hallt dolmuştu. Fa- nyordu. Gaziantebden de duymuş
biri kendi gibi genç, kisi orta yaşlı Ve bn fimdi J10lcupm, aıkım ba- kat iki __ sonra ıfnekler müııteri- lar, kemandan bülbül çalıyormuşu-
olan arkadaşlarına oracıkta yeni ka- tıcı paacıpcwt' a-- , d' d ·1 Ad d B h 
ralamJJ olduğu bir şiirini okuyordu. cCcaaanın tıkeıhlel . mlzj teşkil etntele bafladı. Halk a- nuz, ıye avet ettı er. ana a a -

Turhan şairi selAmladı. O hemen Rü g6lgaitae r.abca lisan istiyordu. Haftada bir ri paşa, polis müdürü Kazım beni 
iltifat etti ve yan ayağa kalkarak U Mr c ~--ı:: ...ıı:.1-ı : akşam, o zaman oraya sürülmilf o- çok himaye. ettit.:r: Boş gecelerd~ 
yer pterdi: Z4t&"'1f 2'.,.._ •• mcı- lan memurlar ve zabitan geliyorlar- fasıllar tertıb ettiriyorlardı. Bahn 

- boo, n!Jtsaallah buvı1ft11'1 bey --~ı --- _._uı S .~ dı Fakat bir a)qarnla il biter miydi? paf8Jlın Nureddin ismınd~ bir oğlu 
.- , - - K~ 11CT\IC N .,... • ..,. tir .. .,.....,., Hepimizde para suyunu çekti. İt- vardı. O da ud çalardı. ~ır. in~ ak-

brdefiml s,,,adcı, ler. böyle giderse karnımm doyura- şam çaldıktan sonra benı ımtıhana 
- Sizi ~atsız etmlyeyfm! * bileceğimiz fiipheliydi. İstanbula çekm~k lüzumunu hissettiler. Önü-
- EstalfurUUah mO!lfel', bilAkis Turbana sordu: kapagwı atabilmek irin herkes bir me bır takım peşrevler koydular. 

ldz1erl memnun ederlinlzl - Nasıl? (Devamı va) I M ~ be · tik t menfaat yapacaktL Her gece biri - egerse nı pra ça ıyor zanne-

Gece yansı zengin olan 
Bahriyeliyi gece yansı 
Vuran kadı 

-m••-•11•111111•1111•- · · · b" ·· il k h.4 diyorlarmış Ramazanda hiç bir kum-

M 'd K J mız ıçın ır musamere ver ece a- . : . .. 
ısır a ra aılab menfaatine müsamere verile- panyaya ~ın vermezlerken bıze mu-

nin olacaktL saade ettiler. Fakat hocalar ayaklan-

BacvekiJ Bır akşam İsmail efendi: dı: 
y - Seni belediye reisi istiyor, de- - Bu ne rezalettir, mübarek ra-

Gergı• nligı" • di. Kalktım, gittim. Belediye reisi: mazanı şerifde. Çalgı çalmak, kıya-
c- Evlad benim bir kızım var, o- met kopuyor! diye valiye şikayet et-

(S 6ICf _,,..,,,,, ._, ( 4 •ne• •Al/etim ,,..,.,,., na keman çaldırmak istiyorum. Şu tiler. 
Mhmdtın gıeçmlyordu. r.bt bar ler obauı, onan için lstedJfl kimse- çaldığın parçalan ona öğretirsen sa- Bunun üzerine tekru verilen mü-

ibi bdının kızını çok seviyorum. leri tayin eyleyicelfnde lll'ar gös • na istediğin kadar para veririm.> saade geri alındı. 
Onun için ır---un damına ... 'lra. tenniştfr. Dedi Refika: 

onun. ~den içeri ~e- Fakat cMavi gömlekli> teşkilatı- Bi~ de çıkarım~z için mecbur ol- - Sen beni buralara öldurmeğe mi 
diifündüm. Buna teşebbüs ettim. nın dağıtıbnası meselesi bugün duk ders vermeğe.. getirdin! diye ayak direyince, artık 
at gürültü oldu, kızın annesi daha ciddi, daha §Ümullu bir mahi- Ondaki acem 1eflri bu maceralara bir son vererek İstan-

ldi Ben de kaçtun. yet arzediyor. cVefd. bu teşkilAb istahaW- mlıfhur blr kemancı bulun yolunu tuttuk. 
.Maamafih bu gemicinin aleyhinde dağıtmamak iddiasındadır. diye medhimizi işitmişler, i- Biz geldiğimiz zaman da Şamil 
lunacak başka bir vukuat olmadığı Nahas paşa balkın 'bag(ln fngilte- şimiz olmadığı akşam çağırtıp, ke • paşa, Rıdvan paşayı vurdurmuş, pa-

. .. 
lstanbul ._. -· Belediyesi ·, İlanları 

.. 
lstaobul 1 inci yab okuluna lüzuma olan Demir •ar1ola, Pamuk, 

Şllteyüzü, Amerikan bezi, BattaDl1e ve pamaldana ablmaa ip açlk 
eksiltmeyeye konulmutlur. Banlana bepeian 855 lita 89 kllnlf betlel 
tahmin edilmiştir. Liatesiı. ıartnllHll Levmm MiidGrlqinde r&iile
bil r. istekliler 2'190 numarah bıumda ymla ft8ika ve 64 lira 19 
kul'Uıluk Uk teminat makbuz ve1a mektabile beraber 6o 1·938 Ptt
şembe günü saat 14 de Daimi Enciimeade balunmahdarlar. (8511) (1) 

• •• 
1 - Şarkr Trakyadan •Çatalca rala De. lataabal dvanna plip 

s·r~ecidea Akdealze yollanacak Hayvuat talmat veçblle Raml,e 
f!lince relditl günıi takip eden ıecenln ·belediye lcabenca- yara .... 
daa yani Mat 24 den sonra Ediraekap1dan pbre pecek we mlno 
ha11raa Edirnekapt, Sirked tramva1 rGzerslbuu kat'ederek Sirk .. 
ciye nakil ve güneı çakıncaya kadar r6tiir61eceklai merkez nat• 
sına irk4p edilecektir. 

2- iarkr Trakyadan keza Çatalca yola Ue lataabuJ dvanna relüp 
Haydarpqaya ve oradan Anadolu it;erisine nakledilecek hayvanat 
dahi keza beryeçhi talimat Ramiye reliDce Ramiden hareket ve mev • 
cut toıeleri takiben Rami, Küçükk61, Albeyk6y, Bahariye, KAiıt. 
hane, Mezbaha, Kasımpaıa sırtl&rJ, Şiıbaneyokuşu, Hendek kuledibi 

Lüleciler güzerJCilundan Kabatqa muvasalat edecek ve oradan mit• 
tahaz usulü dairesinde Haydarpaıaya imrar ve oradan da }'a oimen• 
duferle veyahut Ba1tar Müdürlütünden Karaafaç M. MOdOriyetine 
yazab 15-2-932 tarih ve 807 No. lu tezkereye batlı ve münderec b 
Cumhuriyet ve Vakit gazeteleriyle ilanla varakalarda muayyen yol" 
larla dahile sevk olunacakbr. 

3 - Şarki Trakyadan Çatalca yola ile lstanbal dvanna ıelüp 
Hayvan borsasında satırmata tabsiı edilmlı hayvanat ta Ramiden 
reçmek suretil~ yint' mevcut fOSe üzerinden Rami, K6çftkkiiy, Ali
beyköy, Bahanye yolu ile Hayvan borsasına rötürülecektlr. 

4 - Fatih ve Eyüp kazalarının belediye sınırlan içindeki •ksa
mından tahrik olunacak ve lstanbuldan Akdeaiıe ve Anadoluya ih
raç veya Hayvan boraa11•a sevk olunacek hayvanat Edirnekape, 
Topkapa Belgnt kap11 mahreçlerinden sur haricine çakanlacak ve 
oradan semti tahriklerine göre yürütülecektir. 

S - Sirkeci, "•bata, .e Galata nhbmlanaa relüp Şarkr Trakya. 
ya Küçükçekmece yolu ile gidecek ve lıtaabul dqan•na çakanlacak 
veya Borsada kalacak Hayvanat da 1akandaki maddelerde yazda 
hükümlere tabi olarak ayna yollan takip ederei veıbel lltikametlee 
rine göre gidecektir. 

6 - lsrftnbul mıntakaa köyler kesim yerlerinde kealln febre so
kulacak mezbublat ve 1&katat birincisi Bahariyede iklac:W Edlrneka
pıda üıüocüsü Topkapıda d6ıdüncüs0 Yedikalede olmak here 4 
medbllden geçirilecektir. 

7 - Kadıköv belediye hududn haricinde Pendik, lımit, Adapazan 
ve Koayadan getirilecek ve sakatat tirenle Haydarpaıaya ve oradan 
Tapbane mezbahasana rötüriUerek muayene edildikten sonra Denb
yollan ile Kadeklsr hkdı•• plilJlewllllr. Bodn..... ••nn et 
ve •katJar '- kamyon veya ath araba ile Boıtanca köprüainl S
çerek a .. falt caddeyi takibcm Kadıköy iskeJeaine ptirilecek ,.. ora
dan Tophane mezbahasana sevk edilüp muayene olunduktan sonra 
denizyolu ile tekrar Kadıköy. verabut hamal iıkeleline ptirilecektir. 

8 - Yakanda ı&terilen yolar rüıerrllua bariciadia HayYUa
brı ,eçmesi yasakbr • 

9 - Bu yolların 'haricinde yakalanacak hayvanat kaçak •fdam 
ve Belediye nizamab mudbince sahipleri tecziye edtlecektlr. -S.118629. 

t.MlisiniD aendde de hali, tav- re ile tailnuebatı çok yolundadır. man çatdınyorlar, o sıralarda Haleb- şa vurulunca tiyatrolar açılmış, iş-
çak llelentlmekteclir. Onla itin a- c VefcL fırkası istikW için İngiltere- de bulunan general Kizım Karabe- ler başlamış. Bizi daha rıhtımda Ha- Beyoğlu sulh üçüncü hukuk hi- DEVREDİLECEK İHTiRA BERA.Ti 

inde bulunan olmuyor. Tahkikat ye karşı çok ult'aştı. Fakat artık Mı- kir de: san efendi aldı, Kadıköyüne götür- kimlijinden: cMütemacU bir surette fpUk ve 
n lehinde çıkıyor. Nihayet deli- sırın istiklali İngiltere ve diğer dev- _Sen burada kal, Yorgl efendi. dü. O zamandanberi İstanbulda ça- Beyoğlunda Parmakkapıda Ham- benzerinin imaline m6teanık isli-
, yakayı kurtanyor. letlerce tanındıktan sonra maksad Biz seni himaye ederiz, diyorlardı. lış1yorum. Tam 38 yıldır. dibey apattıman 26/3 No. da iken hat ile cihaz> hakkındaki ihtira için 

Bu vak'anın üzerinden dört beş ay hisıl olmUf, İngiltere ile bir-doltluk Elin dlyannda ne yapacaktık. Peki Kanto, yavaş yavaş ölürken bu se- hilen ikametgahı meçhul Ali Gün- allDIDlf olan 18 SonkAnun 1938 tarih 
lee~itir .. Geçen hafta yine o bara devri açılmıştır. fılln deyip savsakbyorduk. Bir ge- fer Jıcemanınm tellerini varyetelere düz Çetin Meriç ile Sirkecide Yalı- ve 2090 numarah ihtira beratının ih-

bi Anna Senet lsrnipdekl bdm Şimdi şu noktaların göz önünden ce yatakta aklıma menfaat verme- göre akord edip her gece çenesini ve köşk caddesi 29 numaralı yeni Halk tiva ettiği hukuku bu kere~ 
yatalJna yaüılı unıaıı J8ft uy- kaçırılmamam lktlza ediyor: mlz meselesi geldl bapııı yasladığı eınekdar ve vefaldır ambannda iken hAlen ilwnetgMıı na devir veyahut mevkil fiile kon-

da, yan 11JD1k bir halde iken yı. 1 - c Vefd> in fngilizt•le arası o zamana kadar kendı menfaatle- arkadaıının omuzunda yayile bera- meçhul Mithat Ata Meriç'e: mak için icara verilecelf teklif edil 
bir gilrilltil oJmuı. kulak bbalt- bugün çok iyidir; ri için bilet satmağa gidenlere her- ber geçen yıllann hasretini çeken Davacı M. Şor ve A. Gesar şirke- mekte olmakla bu husuata fazla • 

• Fakat 'bu lefeıti gihilltil çot 2 - cVefd. nülletin efJırk ve his- kel: san'atkAr dostuma elimi uzattım. tine izafetle vekili avukat S. Lazar- iti.mat edinmek isteyenlerin GalAma
oluyoıdu. Pencereye &e1erek styatına tercilman olacak yeglne _ Ne zaman kemancmm müta • Hem K. Hasan tiyatrosunun kadife- oğlu tarafından aleyhinize açılan 111 da, Aslan Han 5 inci kat 1 _ f nu!: 

.._._. g6zetlecUli zaman onda bir fırka ~teşekkül olarak kendini ta- meresi olursa 0 zaman alınz diyor- terine başımı dayadığım çağlardan lira alacak davasından dolayı ika - ralara milracaat eylemeleri ilAn ol _ 
bazın 111fthkh hueketlerde bu- mmaktadır. tarmış! bugüne kadar biriken takdirimi ifa- metgihlannızın meçhuliyeti hase- nur. u 

d1Jiunu görmilf w dama tırma- 3 - Kral ile cVefd> in arası açık Doğru belediye reisine gittim. de etmek ve hem de Allabaısmarla- bile ilanen yapılan tebliğata rağmen ı-1;--:-----------
k er geç içeriye lirmek üzere olmakta devam ediyor. _Beyefendi, biz burada çoluk ço- dık demek için.. Nu. Sa. Co. mahkemeye gelmediğinizden gıya- stanbul birinci ticaret mahkeme 

~~~.Bu~ 4-~~~u~~~'=-==~==============~=======~~~~~~~~•:~•~: 
başınt .!.~ bbiru se~rere varrdırtahamm.ül~ danterllmçoekktbedüıyu·r·.·k bir merbutiyet gös- Denı·zı·n dı·bı·nde ı·nsan- rak okunmuş ve davacı vekilinin ta- Mavunacılar cemiyetinin 260 nu-

llHUL :11 ıcuc- lebi vechile ibraz ettiği b'r kıt'a se- maralı mavunasınm 1937 senesi bl· 
eceğini anlıyor. Ne olursa olsun, 1fte Mısırın şu geçirmekte oJdu- netteki imzaların eh i wkuf mari- rinci kanunun 22 ci ç8l'f1111iba günfl 

bir hareketle artık bu cambaz- ğu yeni bt,ıhran bu dört nokta ara- lara hayat a~ılıyor •• fetile istıktab icrasına ve ıstiktab gü- keyfıyeti garıkma dair tanzim eyle-
' gemicllerin böyle damları a- sında her gün birer safhaya uğra- ~ nü olan 31/1/938 tarihıne rastlıyan lediji raporun alınmaaı mezkm ma• 

rak Jnm,,n penceresi &ıfbıe gelme- maktadır. Neticenin ne kadar merak pazartesi günü saat 9 da Beyoitlu vuna reisi ömer Altın tarafıridan ba 
mini ohnak zamanı geldiğine ile beklendiğini söylemeğe ise hacet sulh üçüncü hukuk mahkemesinde arzuhal taleb edilmiş olmakla gemi 

ltilClllll!diyıor, Oda karanlıktır. Ya • yok. ( 5 lncl.agfodan "ftJO"'' ı= k:=~gö:a:::a:~::ı:~- bulunmadığınız takdirde istiktab - veya yükle alikalı ve kazadan za • 
eUnt uzatıyor, el yurdamll,, ----il!!!!!!!'!'~~---,_• denizin dıpnsında bir tele bağlı o- dır. Fakat tam simsiyah karanlığı dan kaçınmış sayılacağınızdan ba- rarb herkesin raporun alınacatı 12/ 

llUJ..ım ilzerinde lhUyat olarak bu· labyor ve mecruhun kurtarılması i- tarak küre Ue d~~ ~miştir. O 900 bulmak için 250 metre aşağı inmek hisle muameleli gıyab kararının 20 1/1938 çarşamba günü saat 14 de 
urdalu tabancaya ele aeçirlyor. çln hastahaneye nakline teşebbüs metreye kadar mmıştir. lizım gelmektedir. 500 metrede ise gün müddetle ilanen tebliğine ve mahkemede hazır bulunması veya 
~ g&il1en. çeb- ediyor. Fakat profesör 9000 metreye ka- ışık namına hiç bir §eye tesadüf et- muhakemenin 31/1/938 pazartesi gü- bir vekil göndermesi lilzumu Deniz 

far . fakat gölgesi• Vurulan yine o genç bahrlyelidir. dar inmek emelindedir. Profesörün mek kabil de1'ildir. Profesör Pikard nü saat 9 a bırakılmasına karar ve- Ticsretf kanununun 1065 cl madde-
llmeketlııden yukarı tırmanmak· Knl'!llm_ kaJb.inJn _.. -1n...... a... 

5 'b' "ıı.--s__, r- ,,._uau&a ..... de tabü böyle bir küre yaptırmış ol- bu cihetleri pek iyi bildiM irin gi- rilmiş olduğundan ilan tarihinin er- sı mucı mce Wuı olunur. (3342) 
~ anlwblı meçhul ada • bet ..-ı..ı.. Hutahan ka1dınl 5 & ""1-· nJpn alıyor ve tetiJ1 cıekfyor. .........,...... eye • duğu söylenmektedir. Bugünkil te- receği kürenin ışığını da temin et - tesi gününden itibaren beş gün için- İstanblıl Birinci Ticaret Mahke-

tabaa •tef almJt ile de Çl• makJa beraber ölilmden kurtuJmıa.. rakldyata göre çok mukavemetli bir mel düşünmektedir. Profesör iste- de 'itiraz etmediğiniz ve o gün ve mesinden: 
lmqun hedefe VU'llWDlfbr. Ta- Dllfbr. küre vücude getirmek kabil olacak· diği derinliklere inmeğe muvaffak saatte mahkemede haZll' bulunmadı- Mavunacılar cemiyetinin 15 nu • 

Kadaa ,.ulanmıt, evine lfrmlye tır. Fakat Amerikalmm enelce y.ap- olursa içinde bulunduğu kilrenin 0 • ğınız takdirde istiktabdan kaçınmış maralı mavunasınm 193? senesi bf-
Jda bir bozukluk olduğunu an- teşebbüs eden bir hırsızı korkutmak tığı gibi bir kalın tel ile balb olarak na göre yapılmış pençereslnden her sayılarak gıyabınızda karar verile- rinci kAnunun a2 ci çarşamba günü 

Alma Benet bunu c:lüzelttyor için tabanca kn11andıfmı idc:lfa" ne denizin dibine inmekte tehlike yok tarafı seyredebilecek ve tetkikatta ceği muameleli gıyab karan teblilf keyfiyeti garıkına dair tanzim eyle-
~~~:r.~~9!;!.ierdı:n: kabahati olmadığıtıı ileri sürmüştür. mudur? .. Bu tel birdenbire koparsa? bulunabilecektir. Denizin dibinde maJc:3mma kaim olmak üzere ilAn o- diji raporun alınmam mezk1lr mavt1-
eye daha yaklaşmak için pen .. Fakat genç bahriyeliyi bllenJer onun Bir de iafra meselesi vardır. De- çok korkunç canavarların mekan tut- lunur. <334e) na reisi Mehmed oğlu Mahmud usta 

hırsıdık etmedili kanaatindedir. Dizin dibine böyle binlerce metre tukları eskıdenberi söylenegelmiştir. ;r:fesör Pikard z ejer b:W ~beyi tarafından ba afzuııaı talel> ~mil 
iyice kenarına sokulmUftur. LAJdn "A-ndl""- .. """'"..._ 11 inerken atır safra bulmıacak, tekrar Canavarlar hakikatte var mıdır?. , . 

llferki kurşun hedefe tamarnile 0 &&Ç&W 5™"' gore, u.m.,,.e , çık·'·-'-- bu --6- a .. ·,·c-Lt..r "'e .. Bu .. k" h t .1 . k 11 "d yapar ve muvaffak olursa denlzın olmakla gemi veya 1'ik1't allkah ve 
başka bir yerde, etiler bir kızı a1maJc uu-ACU IN&ü"• U.&11 -.w · "'' gun u ayvana ı mı ço en e- . . etmiştir. Bu sırada bir feryad ffü 1 . _ 1. Oksijen d' C lar ak b' h li dıbınde neler oluo olmadığı hakkın- kazadan zararlı hedresin .raporun • 
f"°'"" söz ve-ı..ı •• Bunu öA-en bar ne s mese esme e- ınce: ır. anavar a anc ır aya • . . lnllnmst1ur. Vurulan fi5yle balın· 'lra.u &&&.....,.- &&"'.. ; ... 1 rile ""'·- temin etmek kolay mizd .1 b'l' d bil . da esaslı ma16mat edinılmif olacak- lınacalı 14/1/1938 cuma ıünü aaat 
sahibi kadın kendi kızın "--'"1-.. ş.,... e uuuu e yer ven e ı ırse e gın sa-

, mu&&~ olacaktır. Fakat içine girilecek küre hasında bunlar yoktur. lrlaamafih tır. Bir de deniz kızı masalı vardır. 14 de mahkemede hazır bulunmatll 
olmasından dolayı infialini yeneml· denizin dibine inince karanlıja kar- denizin dibinde bizim bilmediğimiz Bilirsiniz: Vücudunun yansı balık, veya bir ftlrll giiadermeli lüzumu 
yerek bahriyellyl VW'Jl\Ufhır. Bar p ne yapalacalı meaeleli kendini dü- pek çok mahlGJdar hulmımaaı pek yukarı kısmı çok gilzel bır kızdan deniz tleareti bnQDunUD t• 4* 
sahibi bdmın muhakemftine ~ f(bıdOnnektedir. 15 metre inildili mümkün olduğudur ki hayvanat &- bahsedilmektedir. Bu masal da d* IDldecll1 mucibince llln ola•· 

an- la-rütır. aman cteıme mavi ve Yetil bira- Umlert kabul' ediyorlar. Onun için ru çıkana ne deraiıriz!. _..., 
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r HiKAYE o , -
Akşa mncşriyatı: 

r s BUGÜNKÜ PROGRAM 

• • İtalya hükumeti Roma parkında Saat 18.30 konferans: Çocuk Esir- 1 
( 4 iincG sayfadan devam ) 'ye gr.rkeden cevabınız. saadetimin mareşal Pilsodiski'nin bir büstünü geme Kurumu namına: Doktor Şük

hm Bay Dayı .. Ufacık bir burnum temelini teşkil edecektir. Ne kadar !koydurdu ve bunun için merasimi rü Hazım (Çocukda zeka ve karak
kıpkırmızı, birer ateş gibi duran ad- d~ğr~ söyli.iyoryor~unuz: ÜslCı~ ay- yapıldı. Lchistanm başkumandanı ter), 19 Bimen Şen ve arkadaşları 
daklurım var, gözlerim yeşile bakı- imle m.~andır .. Hakı~a:en b.en bılmc- Pilsodiski'nin hatırasını yiikseltmek tarafından Türk musikisi, 19.30 Kon
yor, kirpiklerim bir genç delikanlı- den, gormeden sevdığım bır adamı, için yapılan bu merasim manalı ol- ferans: Ali Karni Akyüz (Çocuk ter- ı 
nın kalbini delecek kadar sivri ku- nasıl olup ta sevebildiğime şaşırıyo- muştur. Çünkü Lehistanın Romada- biyesi), 19.55 Borsa haberleri, 20 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları 

1 ' rum LAk· t k b h k"k t ··v ki sefiri bu merasim esnasında bir M f k 1 aklnrımın arkasından o.tılarak ar _ ·· a ın arı u a ı a ı ogren- usta a ve nr ·adaşları tarafından 
kaya toplanmış olan kesik saçlarım dikten sonra her şey berraklaştı.. nutuk söylemiş ve İtalyo.n kral ve Türk musikisi ve halk şarkıları, 20.30 

İlk 1·cı·m se•·a··· · d · · ··• ımparatorunun şerefine kadeh kal- h 20 33 Ö R 
ROZi 

oeyaz yüzüme fon teşkil edecek ka- ~ v' ıgımın a resını ogren- aav raporu, . mer ıza tara -
dar koyudur. Boyum pek uzun ol- mek oldu. Belki yarın, ona mektub ldırmıştır. Halbuki İtalyan kralının fından arabca söylev, 20.45 Nezihe Baş. diş, nezS ,grip, romatizma, nevralji, kır1khk 
madığı gibi, cüce de değilim ... Şiş- yazmıya hacet görmediğim için, ya- Habeşistan impnratorluğu henüz ve arkadaşları tarafından Türk mu- ve bütün ağrıl rın ızı derhal ke er. icabında 
man sayılmam, zayıf olmayı da is- n.~na. kad:: gidip :ıevgimi şifahen devletlerce tasdik edilmediği halde sikisi \'e halk şarkıları (Saat ayarı), gUnde 3 kaşe ahnabilir. 
tcmediğim için ancak balık etinde- soylıyecegım.... 'Leh sefirinin böyle bir şey söyleme- 21.15 orkestra refakatile Bedriye Tü- ~[;11~~:1'.~!Jm IE!!! ·~~~IJ;:!~El;ml 

1 Alt ·· si herkesin nazarı dıkkatini celbet- · yım, buna ragvmen belimi ince bu- mza: ·"' ınruya... · ztln tarafından şan, 21.45 orkEstra: 
imiştir. • • 

ılanlar var .. Küçük olan üç şeye ma- Bay gönül işleri muharriri Dayı, - -·· - Rl -Auber: Domino noir, 2 - Drigo: lstanbul Dördiincu .. icra 
ıkim: Göğüs, eller, ayaklar .. Bilmem buna da cevnb i!U\·esini unutmamış- omanel, 3 - Yonciers: Yohann \·on 

kendimi tarif edebildim mi"?. Her tı: Aldatılan kocala- Loth~ingen, 4 - Sevcrac: Valse .ro-
haldt> bu kadar cey yazdıktan sonra mantıque, 5 - Fanto: Colombına, Memurluğundan : 
'a<;ınun kaç olduğunu artık sormaz- <Bayan Altınrüya; k J • • 6 - Rahmaninoff :Nocturne, 23.15 
~·ıHz değil mi? Cevabıma ccvab olan sevimli mek- flfi fa ] lffilŞ Ajans haberleri. 22.30 plakla sololar, 

Emlak ve Eytam Bnnkası Turk Anonım Şir ketine Birinci derece 
\'e ıı;ırad a ipotekli olup tamamına yeminli ehlivukuf marifelile 213) 

( iki bin yüz otuz ) lira kıymet takdir edilmiş olan Molla Güraııi· 
de Nuri dede mahallesinin Topkapı caddesınde eski 26i yeni 319· 

Ba . Dayı ... Ben görmeden birisi- tubuna derhal cevab vermeyi kendim Vcrsay asli mahkemesinde bir da- opera ve operet parçaları, 22.50 son 
ni stviyorum, görmeden sevdıg·im için bir borç bildim, çünkü, mektu- ·· ··1 ·· f" H b t · d b" haberler ve ertesi günün programı, 

bunuzun ifadesi, sizin çok temiz ve v~ kgoru mulş uhr: d o der ısının e ı-
adamın nasıl bır adam olduğunu da . • b" k rı arısı a ey ın e ava açmıştır. 23 son. 
henu1 bilemi •orum.. Fakat emin samımı ır ız ol~w~ğ~nuzu gösteri- Höbcrt Frnnsada karıları tarafından ============== 321 (son yapılan numara tajda 261 numarayı almıştır) numaralarla 

murakkam sağ tarafı 5372 harita numaralı mahal arkası D.::ıru mual· 

limat sol tarafi 6374 harita No. lu mahal cebhesi 30 metrelik yol ile 
mahdut 225 metre 18 santimetre sahasında bir bab haneııın evsafı: 

lunuz, gôımediğım, bilmediğim bu yor, yalnız, se\'dı,ınız adama bir Ko re e davet 
mektub yazıp nşkınızı bildiriniz, de- aldatılan kocaların kralı olduğunu r n g Y __ 

d"mı delice seviyorum.. Beni bır d w. 1 ld b "d .. .. .. sö\ liyerek karısının başka bir erkek- Fener ~ ılmaz spor klubu Başkan-
ha ta zannetmPyiniz .. Havır ben bir ıgım rn c unu zaı gormuşsunuz, w ı ~ d .; j1 bizzat yanına kadar gideceg·im di _ le münasebatta bulunduğunu isbat ıgın an: 
h . t değilim, her eyi iyi gören, iyi ı· ·· · d k. b · ·· k 

Yorsunuz .. Fakat kızım bu harcketı·- etmiştir. Höbert karısını ceza kanu- numuz e ı per~em e gunu a şa- Kapıdan girildikte bir koridor üzerinde iki oda, bir matbah, merdi· 

,·en altı, bir hela, üzerinde bir sofa üzerinde dört oda bir hela, 

bir matbah, bir musluk mevcuttur. Bahçeden ayrıca medhalli ve bi

nanın kamilen zemin katını teşkil cdcrı bodrumu vardır. içinde 

diısüııen bir kızım ... Ve bir bilme niz biraz tehlikeli olmaz mı? Artık nu mucibince cezaya uğratmak iste- mı saat 21 de klübümüzün fevkala
dıgim, görmediğm adiama ancak bir 

bunu siz düşünün, c:imdiden saadet- mişse de kadın basanına talebinde de kongresi yapılacag~ından klüb ü-
yiyle seviyorum: Yazılarile ... Siz Y 

buna ne dersiniz Bay Dayı? Ben gör- ler, muvaffakııetler... bulunmuştur. velerinin gelnwleri rica olunur. 
medcn, bilmeden sevdiğim bir adam- Bay Dayı:t Aid olduğu mahkeme şimdi bu bo- K• 
1 evlenebilir miyim? Cevabınız be- * şanma cihetini halledecektir. Hci - 1 ID Ya g e r elcfrtrik ve ım mevcuttur. Umum mcsnhnsından 84 metre 

murabbaı bina ohın gayrımenkulün tamamı açık artırma· 
ni içimde tahammülsüz bir iskence Bay Dayının, Altınrüyaya yazdı- bertin karısı ıle bu kadının münase- 11 

Jratan bu üzüntülü kuruntudan ğı ikinci cevabın gönül işleri sütu- batta bulundugu adam 25 frank pa- us n ya konmuş olup ilan tarihinden itibar~n şartnamesi her· 

lüs edecek .. Bana hakiki bir ıstı- ınunda çıktığı gündü Saat on bire ra cc>zasına mahkum cdılmişlerdir. 
rab olan bu derdime bir derman o- doğru idi.. Bay Dayı, Fr~nsızca bir Bundan baska bu kadın ile erkek Hö- ı 
J k ·· l · d b" b gazetenin gönül ic;leri sütunundan berte de 1 frank zarar ziyan \·erecek- T~?' idrar ~ahlili 1?0" k~ruşt~r. 
aca , gon um e ır yara açan u lerdir. Fransa kanunu mucı"bın· ce Bılumum tahlılat. Emınonu Emlak 

derdimden beni. kurtarac"ktır aşırdıgv ı bir fıkrayı, vine kemafissa- E B 
.. .> .; böyle hallerde koc • b" f k _ ve ytam ankası karşısında 

cİmza: Altın Rüya• bık .şişirmekle meşguldü, oda kapısı . aya ır ran za izzet Bcı: Hanı. 
hafif hafif vuruldu.. rar zıyan verilmesine hükmedilmek- iilm•acıu~m•ı•••••mii 

kes tarafından görülebilecek ve dört·şubat·938 tarihine rastldyan 

Cuma günü saat 14 den 16 kadar dairemizde nçık artırma suretile 

satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lu kanunu hü· 

kümlerine tabi olduğundan mezkür kanunun 15inci maddesine lev( kın 

ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrı menkul, yukarıda } azı1ı gunde 

en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için mu

hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetind~ pey akçesi veya mılli 

bir bankanın te~inat mektubu tevdi edilmek lAıımdır. Biriken bina 

Bay Dayı. Mektubu eviriyor, çe
vıriyor, sevincinden yerinde dura
mıyordu. Ne güzel bir mektubdu 
bu .. Hele sahibi de ne güzeldi? Ha
y tında kendisi bu kadar canlı bir 
ı:nn zu yaratabilmiş mi idi acaba? 
Buna imkan bile yoktu! 

B y Dayı daha fazla ayakta dura
ma lı.. Derhal masası başına geçti, 

C'mlesine kuruldu, odcıya söylctti
gı çayı da gelmişti. Artık bu mektu
ba bir cevab yazmak işden bile de
ğı dı . Bu yazıya mukabil patrondan 
lacağı takdirk5.r sitayişlerin, kol

tuk kabartan he:; ecanmı daha şim
ıden duyuyor p,ibiydi.. 
Derhal kaleme yapıştı, kiiğıdı bi

raz daha önüne çekti, bir saattenbe
r işlemiyen kalem, Hazreti Ali kuv
vetı almış bir bilekte sallanılan bir 
.ılıç kadar keskinleşmişti. Demin 
parmaklnr arasında miskin miskin 
dur n bu kalem şimdi kovanına bal 
doldurmak istiycn bir arı kadar cev
' Iı•·et l;esbetmişti. 

Çn~ mı yudum yudum içiyor, mek
ub:ı verdifti ce\ ab kağıdı sür'atle 

dolduruyordu, sanki demin acı acı 
kafasını kaşıyan Bay Dayı değildi: 

Bayan Altınrüyaya: 

İçini döken satırlal'lnı okudum .. 

- Giriniz ... 
Bay Dayı emir vermekle beraber 

başını bile kıpırdatmamıştı, önünde
ki yazısiyle meşguldii.. 
Eğer, Bay Dayı başını kaldırıp 

bakmış olSc'lydı içeriye 16-17 yaşla
rında küçük burunlu, ateş gibi du
dakları olan, balık etınde, ne uzun 
ne kısa boylu, saçları kulaklarının 
arkasında toplanmış, kıvrak, şirin, 
güzel, yesil bakan çapkın gözlerile 
etrafı süzen, bir genç kızın girdiği
ni gör~cekti.. Genç kız ilerledi, ma
sa va kadar yaklaştı ve durdu .. 

Bay Dayı el'an yazısını yazmakla 
meşguldü, başını kaldırmıya lüzum 
bile görmuyordu ... 

Genç kız hafifce öksürdü .. 

Bay Dayı oralarda değildi.. Du:v
mamıştı.. Genç kız bir daha öksür
dü Fakat Bay Dayı öyle öksürnıek
le, aksırmakla, tıksırmakla başını 
knldıracaklardan değildi. 

Genç kız, dudaklarından kelime
ler adeta döküle döküle: 

1 
1 - Af fcdersiniz bayım, dedi, bu-
j rası Bay Dayının odası değil mi? 
Gönül işleri muharriri. .. 

Çok şükür ... Bay Dayı başını kal
dırdı, bu vakitsiz ziyaretciyi yarım 
yamc.lak süzdli: 

- Burası efendim .. Ne istiyorsu-
nuz?. 

Genç kız biraz daha ileriye soku

larak: 
- Kendil<.•rile biraz konuşmak is-

Yaşının henüz 16-17 inci baharını 

idrak ettiğin anlaşılıyor .. Kızım, in
san görmeden de, bilmeden de se
ver, ben bu sevgiyi çok tabii bulu
rum .. Sonra sen bilmediğim, bilme
diğim gibi görmediğim adamı yalnız 
bir şeyiyle, yazılarile seviyorum de
mekle her şeyi ortaya döktüğünün terdim .. dedi. 
!arkında mısın? Hayır kızım, sen her Bay Dayı, sanki homurdana ho -
şeyi bilıyor ve her şeyi görüyorsun. murdana konuşuyordu. Güzel misa
Çünkü üslCıb aynile insandır. Sen bil firinin yüzüne bakmadan: 
rncdığıni, görmediğini zannettiğin• - Buyurun, sizi dinliyorum .. De-
ndamın yazılarını okumakla onu ta- di. 
mamcn tanımış, bilmiş görmiiş ol- Genı: kız masaya yakın bir iskeın-
!nuyor musun?. leye oturdu: 

Sana son verecek cevabım, yazıla- - Tanımadınız galiba ... Halbuki 
rılc tamamen tanımış, bilmiş, gör - ben mektubumda kendimi tarif et
rnuş olduğun adamın adresini öğren- miş addediyorum ve hatta siz de ce
mck ve ona sevgini bildirmektir .. Bu vabınızda bunu tasdik etmiştiniz ... 
~uretle yüzde yüz bahtiyar olacağı- Ben Altınrüyayım ..• 
n~ :c.ı mes'udca yuva kuracağına :- Altmrüya ... Bay Dayı kağıdı, ka-
tnınım kızım .. Bay Dayıdan Altınru- 1 . b" t f b kt h 1 • emı ır ara a ıra • ı, evecan a 
Yaya çok çok selamlar... k 1. · tt • 

E 
. .. b k bl b _ gene ıza e ını uza ı: 

rtesı gun, u me tu a, ceva go- • s· Al ... , ? B"l d ·· . 
·1 · l · ·· d kt ~ k"t - ız, tınıu)a... ı me en, gor-

nu ış en sutunun a çı ıgı va ı , b. d d·~· · 
'"' D k 

1 
- ,., k meucn ı r a a;m sev ıgınız genç 

r..ay ayı o tuguna sı6amıyaca - ? 

k d 
kız .... 

a ar kabarmıştı .•. * Genç kız, Allınriiya, Bay Dayının . 
Fakat Bay Dayı, mesleğinin tam 

adamı idi, öyle yakaladığı bir mev
~uu yarı yolda bırakacak cinsinden 

değıldi.. Ertesi günü, Altınrüyadan 
aldığı muhayyel bir ınektub daha 

ne retti; her ne kadar bu uydurmas

Yona belki Altınrüya razı değildi 

aınmn, gönül işleri sütunu bir kaç 
gün boş mu kalacaktı? Buna patron 

tnüsaade etse bile Bay Dayının vic
danı kabul edemezdi .. Bu muhayyel 
ll'lektub aynen şöyle idi: 

~Bay Da)·ı, 
Cevabını sonsuz bir merakla, sa

bırsızlıkla bekliyordum. Beni neşe-

uzannn elini sıktı: 
- Evet, ben Altınrüyayım ... 
Bay Dayı, hayret içinde idi, şaşır

mış gibiydi: 
- Emriniz bayan, dedi. Sizi can

dan dinliyorum .. 

Altınrüya güldü: 
- O kadar hayret etmeyiniz ..• 

Heyecana kapılmayınız, telaş etme

yiniz, sizinle uzun uzun konuşmıya 
geldim ... 

Bay Dayı, eyvah, diyordu, şimdi 

muhayyel olarak yazdığım mektu -

!
bun hesabını nasıl vereceğim? Gel 
de işin içinden çık bakalım .. Genç 

tcdir. Doktor . Operatör 

ita lyada eker 
fiatları art.yor 

Şeker fiatlar1, kiloda 45 santim 
artmıştır. Bu sene pancar mahsulü 

eksiktir. Alınacak fazla para ile pan
car sahiblerine yardım edılecektir. 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apaı"tmanı No: 1 

•Her gUn 15· 19 k adar 

kıza döndü; hakikati itiraf etmeli - Sıkılı)orum .. 
idi: =-- Sıkılma kızım .. 

- Bnyan Altınrüya, peşinen arze- - Utanıyorum .. 
deyim ki.. - Utanma kızını .. 

- Yoo ... Acele etmeyiniz.. - Çekiniyorum .. 
- Fakat ... Fakat, af buyurun, bu Çekinme kızım_ 

bir meslek .. bir meslek icabı olarak.. - Korkuyorum .. 
- Evet da1gmsınız, bunu affcdi- - Korkma kızım .. 

yorum.. - O halde ben sizi se\'i~ m .•. 
- Hayır... Demek istediğim. .. Bay Dayı afallamış. oturduğu yer-

Yazmış olduğum... de apışıp kalmıştı. Alık alık Bayan 
- Yazmış olduğunuz yaz.ı fevka- Altınıüyaya bakıyordu .. Neler işiti-

li!cle, yalnız bir nokta... yordu yarabbim ... 
- Evet ben de onu arzedecektlın, - Siz .. siz .. beni mi seviyorsunuz? 

bir nokta, evet evet izaha muhtaç.. - Evet.. Sizi se\•iyorum... Fakat 
belki... ne oldunuz .. Size ne oldu ya? 

- Canım, belki diye niye tereddüd Bııy Dayı neredyse ağhyacak gibi 
ediyorsunuz?. idi. .. 

vergileri çöp ve fener resimleri dellaliye ve Vakıf icar.esi satış bede

linden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli muşteriye aittir. Satış 

bedeli peşin ödemek lazımdır. icra ve lrıas kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan ipotek sahibi nll\caklılarla dil{er alakadarların 

ga} rimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflarına 

da:r olan iddialarını, evrakı müsbitclerile birlikte 20 gün içinde da· 

iremize pildirmeleri lazımdır. Aksi halde hı.kları tapu sicılile s.ıbit 

olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kiilırlar. Alaka· 

darların işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmderı ve 

daha fazla malllmat almak isteyenlerin 934- 3282 do~ya No. s:le 

dairemizP. müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: .. 
işbu gayr·menkulü satın alan ar 

arzu eder erse bankaca takdir edi
lecek kıymet·n yüzde elrsi kadar 
kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

-Tereddüd ... Hayır ... Evet ... De- -Fakat ben .. ben .. Diye kekeledi.. ----------"""""'!-------------------
mek istiycceğim şu ki ..• Biz muhar- - Fakat siz.. . DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 'DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

rirler hep böyleyiz? . • Bu sefer tu ukluk Bay Dayıya gel- .Bina iskelelerinde, madeni kafes j cDuvar incaatı hakkıı d h · 
A v kar b ·· tiın muharrır- · t · Y 

1 a ususı-
-:- ~ag.ı yu ı, u nıış ı: .. . . ~· işlerinde Ye bunlara aicı islfıhah hak- yet. hakkındaki ihtira için alınmış 

len se\erın1::· .. .. ~ . y . - Soylıyemıyecegım.. . kındaki ihtira için alınmış olan 3 son olan 29 Şubat 3.929 tarih ve 782 nu-
- Te\'eccuhunuz ... Lakın .. ı ıncı - Neden? kanun 1928 tarih ve 1908 numaralı 

defa olarak yazmış olduğum muhay- - Dilim dönmüyor! ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
yel fıkra... - Sebch? bu kere başkasına devir ve yahut 

- pörmedim... - Sıkılıyorum... mevl.rii fiile korunak için icra veri-
- Görmediniz mi?. - Canım sıkılacak ne va1·.. leceği teklif edilmekte olduğqndan 
- Hayır .. Mnalesef görmedim... - Utanıyorum.. bu hususta fazla malümat edınmek 

maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına de\•ir ve
yahut mevkii fiile konmak için ica-
ra \•erilmesi teklif edilmekte olmak-

lıa bu hususta fazla malümat edin -

- Çok şükür... - Ne mtinasebet? istiyenlerin Galatada Aslan Han 5 rnı:>k isteyenlerin Galatada Aslan 
B2y Dayı geniş bir nefes aldı .. :~- - Çekiniyorum.. nci kat 1-4 numaralar

1

a müracaat ey- Hnn 5 inci kat 1 - 4 numaralara mü-
kat içini yine şüphe kurdu kemırı- - Deli misiniz? lemeleri ilan olunur. racaat eylemeleri ilan olunur. 

'

yordu ... Öyle ise niçin gelmişti, bu - Korkuyorum.. - ----- -~------------
b . Kadıköv Birinci Sulh Hukuk Ha- Tavas Hukuk Hakı"mlı'ğınd" 

gene kız? ... Sonra birdenbire ırşey - Hoppaln!. - "n: 
. kimHğinden : D T y k h 11 keşfetmiş gibi doğruldu, manevıya- _ Fakat bayan bu yaştan sonra?.. •.wacı avnsın a a ma a esin-

tını ku\"vetlendirdi, bir geniş nefes Başımızda saç. ağzımızda diş kal- Yeşilköydc Bostan sokağında 36 den Çontak oğullarından Halil oğlu 
d h ld savıh evde oturmakta iken halen i- l\ır hm d t f d a n a ı: madı bayan Altınrüya •.. Benimle a- ıP e ara ın an açılan davada: 

- Cevabımı tatıninkfır bulmadı- lay mı ediyorsunuz?. kametgahı meçhul İsmail oğlu Sa - habn bir kardeşi Çontak oğulların _ 
mzs:ı, daha fazla izahat verebilirim. - Hayır .. Yazılarile sevdigvim bir dettin: d H 1"1 r.1 an a ı 0 6 u 1309 doğumlu Hasan 
Bayan Altınriiya... adama yalnızca onu sevdiğimi söy- Mahkemenin 937/220 numarasile seferberlikte askere sevkedilip av-

Bayan Altınrüya da iskemlesinde lüyorum... İstanbul Maliye Muhakemat Mildi- det etmediği ve hayat ve mematı 
doğrulmuştu: - Bu mümklin mli? ri~ eti tarafından aleyhinizde açılan t mcchul bulunduğundan kardeşi Ha-

- Hayır, dedi. Cevabınız, arzu e - - Neden olmasın!. eşvayı miriveden borcunuz bulunan 
1
. ld J saıım gaibliğine hüküm verilmesi 

tiğim ccvabdan daha kuvvet ı o u. - Lfıkin kırktan sonra saz çaıı-
15 J;ra 84 kuruşun maafaiz ve ücreti istenlmiş olmakla yapılan duruşma-

Yalnız size... nır mı? vekf..let tahsili taleb davasının icra 
- Dinliyorum... - Neden çalınmasın? sında mumaileyh Hasanın hayat ve 

kılman muhakemesi neticesinde müd- mPmatından malumatı olanların bir 
dei \•ekili tarafından ibraz olunan seııe zarfında bildirmeleri için Tan 

- Yal111z size... - Ya {ılem ne der? 
- Söyleyiniz .. bana... - Gönill işi... Bu bir gönül işi. .. 
- Fakat sıkılıyorum.. Alem ne derse desin bize ne? .. scned zirindeki imzanın ehlivukuf gazetesinin 6 Teşrinievvel 936 gün 
- Sıkılmayınız •. Derdini söylemi- - Ayıb olmaz mı ? .. 

yen dermanını bulamaı_. Bu bizim - Bay Dayı ... Siz bu kadar sene 
atalarımızın sözüdür. gönül işleri sütununda muharrirlik 

- 1''akat utanıyorum... etmişsiniz amma daha bir şey öğren-
- Asla utanmayınız... ,memişsiniz. Demin bir ata sözü söy-
- Fakat çekiniyorum... , •• miştiniz: Derdini söylemiyen d~r-
- Katiyycn çekinmeyiniz... 1 manını bulamazmış.. Ben de sıze 

ım:.rifetile istiktabma karar verildiği 

halde usulen tebliğ olunan daveti -
yeye rağmen muayyen olan günde 

istiktaba gelmediğinizden imzanın 

size aidiyeti tahakkuk etmesine bi

naen meblfığı müddeabih 15 lira 84 
k:.ıruşun dnva tarihinden itibaren _ Söyliyememektcn korkuyorum. müsaadenizle bir ata sözü söyliyece-

- Korku içinizde yer almasın.. ğim: Gönül kimi severse sultan o- ~· :ı faizi nizami yürütülmesine \'e 
_ Ah bu mümkün olsa.. dur .. Uzatınız elinizi... Fazla uzat- ·, 10 ücreti vekaletle bilcümle ma-

- Niçin korkuyorsunuz? mayınız... * 
- Korkuyorum.. Bay Dayı ile Bayan Altınrüya o 
- Yoksa sevdiğiniz adam bir be- gün dudaklarile nişanlandılar .. Zan 

lah mı?. edersem on beş glin sonra, kağıdla-
- Hayli" .. Öyle dPmek istemedim~.,rı asılmış. nikahlan o lacakmış ... 

Ş h ld Onlar erecek muradına ..• - u a e .. 

sarifj muhakemenin size aidiyetine 

5/11'937 tarihinde sureti kat'iyede 
olaı ak gıyabınızda karar verilmiş 

olduğu tebliğ makam\lln kaim olmak 

1 üzl"ı·c iliın olunur. (937 - 220) 

ve 528 sayılı nüshasının dördüncü 

sayfasının beşinci sütununda ilanat 

yapıldığı halde Hasan111 ölmüş veya 

ba ka bir yerde hayat geçirmekte 

olduğuna dair bir haber verilmediği 

anlaşıldığından Medeni Kanunun 

34 Uııcü maddesi mucibince muma

ileyh Basanın gaibliğinc 1 Teşrini
sani 937 tarihinde karar verilmiş o

lup tarihi ilandan itibaren 15 gün i

çinde malumatı olanların bildirme

lcı i aksi takdirde hükmün kat'ileş

miş sayılacağı ilan olunur. c8664> 



Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan
mak ne demek ? 
Baş ağrısı 
Diş ağrısı 
Kırıkhk 

Nezle, adale 
Ağrıları 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 

Şekilde 

CLVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. · 

f,. 
ı Alman Kimya Sanayiinin 

şayanı hayret bir keşfi 
Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaş•rları ı 
Bir kadının ipekli bluz rop ve çamaşır.-arını 
Bir erkeğin palto .. pardesü ve kostümünü• 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısı mı a r ı n ı 

Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her tür1U 
cam ve porseleı. aksamını 

Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyun bağı ve gömleklerini 

F 

Güzel bir apartımanın nntre~indeki bütün mermer, fayans aksamını 

modern bir banyo mahallinin musluk. ayna, ve kllfnasanı 
12 metre murabbaında eskimiş, kirlen~mlş bir hcılı'h _ 

30 kuruş yalnız bir kutu 

E V A Temizler, yepyeni ve 
mükemmel bir hale 
ifrağ eder. 

Paketi 5 kuruş. Hasan deposu 

ÖksUrenlere ve 
g6AU• nezlelerlne KATRAN HAKKI EKREM 

NEVROZiN 'IELEKTRiK 
Kaşelerile geçer. 

•ıp - .. 
111938 YIL BAŞI 

icabında günde 3 ~aşa 'ahnabilir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma· ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Muayene ve tedavı evleri için satın alınacak olan 4,000 ktlo yerli 

Koton Hidrofil kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu Komisyonda 5·1·938 Çarşamba iÜnü saat 15 de 

yapılacaktır • 

?. - Muhammen Fiat: Beher kilosu 135 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti : 405 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi hergün Komisyona görebilirler. 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda ynzılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

veya Banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden 

bir saat e\·vel Komisyona vermeleri •8491 11 

~~/" 
,~, ....... ~'"; .. 

KUŞTU•• yu•• nden bir yastık : Daima yumşak, daima 
makbul bir Yılbaşı hediyesidir. 

Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşiUeri vardır. 

Yorgan, 911te1 çocuk yataklar1 vesaire ••• 
Fabrika ve deposu : lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı 

Ômer Bali oğ'Ju Tel. 23027 Satış yerleri : Beyoğlunda ve 
Ankarada Yerli Mallar Pazarlarıdır. Beyoğlunda Karlmangeçidi 

l ıl S 0 P 0 R Gb ·E
1 

S i 
· Her ev kadınına lazım ideal ir a ettir. 

p A T 1 
~ çıbanian, el ye ayak parmaklarının kaşıntıları, dolama, me~o
iltihaöa ve çatlaklan, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, errenlik· 

ler, koltukıltı çıbanları. 

Tedavt.ini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari laboratuvarı T. A. . 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz için yaptırılacak 55 adet dosya dolabının 13- 12·937 

tarihinde yapılan ikinci açık eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 

keyfiyet aynı şerait dairesinde pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 

teminata muvakkate veya banka rnakbuzlariyle 30.12-937 Perşembe 

günü saat 11 de Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğünde Satınalma 

Komisyonuna müracaatları ilan olunur. "8603,, 

tstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Muayene ve tedavi evlerine liıım olan 20.000 metre Gaı ldrofil 

açık eksiltmeye kon ulmu,tur. 

ı - Eksıltme Cağalo~lunda Sıhhal ve içtimai Muavenet Müdürlü· 

ğü binasında kurulu Komisyonda S· 1·938 Çarşamba günü saat 14,30 

da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat 1995 liradır. 

3 -- Muvakkat garanti : 149 lira 63 kuruştur. 

o4 - istekliler şartnameyi hergün Komisyonda görebilirler. 

~ - lstck?iler cnrt seneye aid Ticaret Odası vesik a~iy le 2490 sayılı 

kanunda yazılı t-elgelcr ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

ny• Ranka ~e~tubu ile birlikte belli eün ve sutte Komis~ona gel· 

meleri. •8490. 

SATİE'de 
,. 

Istanbul Defterdarlığından : 
mü kelle- vergisi ihbarnamesi 

H. Senesi fin ismi san'atı adresi lira K. cilt varak -------
1291 937 Mustafa hırdavatcı H.A.bahk 12 24 kazanç 21 58 

otlu ömer · paıan C. 4 zam cezası 
- - No: 4 
-

H.A.Y.. cami 6 buhran 611 ,. Setrak Ot. sutci . -Haykazon 5, No: 22 75 kazanç 21 87 
4 55 buhran 

61 " 
Mehmet ahçı H.A.abacı 13 15 41 kazanç 19 53 

3 08 buhran 

353 " 
Klıım kömürcü-Tahtakıle -2 80 kazanç 32 44 

Tomruk S. 24N. 42 ıam cezası 
64 buhran -324 ,, Kazım hancı Tabtakale 29 18 kazanç 19 71 

Ôzdel Tomruk S. ı 5 84 buhran -326 ,, ,, 
" 

kRbvehane ,, n l•l 3 81 kazanç 19 72 
'16 buhran 

83 936 M. Oğ. ağaç tor• Tabtakale . 90 kuruş kazanç 
Mehmet na cısı uzunçarşı 254 18,, buhran 

32,, kazal\ç 28 70 
5 n zam 

__]_,, buhran 

478 ,, Rasim fanila H. A. sadiye 23 62 kazanç 27 58 

Avni işci ban 26 N: 4 72 buhran -512 937 Leman Terzi H. A. camcı 60 K. kazanç 
başı han 1 No. 12 ,. buhran 19 11 

11 00 kazanç 

2 20 b~hran 

315 ,. Mustafa börekci Tahtakale ek· 1 08 kazanç 
mekci han S.1 16 zam 21 21 

25 

549 936 Bisküvi imali Tahtakale C. 1 77 kazanç 31 78 
No: 67 35 buhran 

Yukarıda adı, işi ve r!ski adresi yazılı Hacapaşa Maliye şubesi 

mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da 

bulunamaınış olduklarından hizalarında gösterilen yıla aid kazanç ve 
buhran vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olama. 

mıştır. Hukuk Usuıü Muhakemeleri kanunu hükümlerine iÖre tebliıeıe 
yerine ge~·me .. tııcre kev!iyet ilan olunur. 

HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMiYESi 

500000 Liradı 
Ayrıca 200.000.ıso.ooo,ıoo.oool 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.000 lk~!~ı•;:ıerle 
40.0.000 ve 100.000 iki adet 
büyük mükafat vardır 

Keşide YILBAŞI Gecesi Yapllacaktı 

Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 
.akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alın~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kabataş Levazım anbarında mevcut avarya olmuş 2000 kilo sigara 

paket kolası 10-1·938 Pazartesi günü saat lOda pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin malı bergün anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de 
% 15 teminat paralariyle birlikte muayyen gün ve saatle Kabataşda 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna 
gelmeleri iJ4n olunur. ..8563 • 

• 1 - idaremizin Paşa bahçe müskirat f abrikuı için şartnamesi mu. 

cibince 1 adet bir tonluk seyyar elektrikli iskele vinci pazarhk usu• 
liyJe satın alınacaktır. 

il - Montajı da dahil bütün tefe!'rü:ıtiyle vincin muhammen be· 
deli Sif lstanbul "8()00" lira ve muvakkat teminatı "600. liradır. 

111 - Eksiltme lS.1·938 tarihine rastlayan Salt gün1i saat 15 de 
Kabata~a Levazım ve MübMaat ŞabeSindeki .alua Kô1Dpyonaacta 
yapalacakbr · 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün söıü reçen şubeden 
_ alınabilir. · 

V- Eklikmeye iştirak etmek isteyen firmalar fenot mufassal tek• 
lif mektubu ve katologlaııru; kaldırıııa, inairnie ve firen tertil:İalınİ 
açık olarak r&terc:n resimlerini; kltologları~ birinci ·sınıf bir firma 

olduklarını gösterir evrakı eksiltme g-iinünden en az 7 rün evveline 
kadwr lnbisarJar Umum Müdürlütü M.üıkirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek içinde tekliflerinin kabu· 
lünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün v~ saatte • y. nci 

maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuka• 

rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "8558" 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Yllbatı gecesi 

31·Blrlnclklnunun-937 
1 • lklnclklnun • 1938 

Aşağıda yazılı ilave seferleri yapılacaktır. 

s. o 
Kadıköyünden Köprüye 2,00 

Haydarpaşadan Köprüye 2,08 

Köprüden Kadıköy ve Haydarpaşaya 3,00 

-

-
.......................... ,.N .. -.OlllllklNlllllllllllllllllllllll:UllltMlllNllllll-ll.......,., 

ı Zührevt ve cild hastalıklan ı S h. · t id d 
ı .. • a ıp ve neşnya ı are e en 

f Dr. Hayri Om er i B<lf muharriri 

f 
Öğleden sonra Beyo~lu Ağacaıni i ETEM iZZET BEN!CE 

karşısında No. !33 Telefon: ı B ld ..ıı: Eı.... · M tbanl" 

ı 43535 ı ası ı11ı ver: «uzzıı1a c: - ·---• • 
•11nı•naım11m1••111111.-ntt11ı1t•....,. .... .................. .. 


