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ükümet programı rınd n itib ren 
tatbik sahasında .büyük hız bu acak 

... --·-- --- 1 

Ulu Ônder gece Ankarayılö•üı:n~de 
Şereflendl.rdile· r hadıse _ oldu 

JPrens Seyfeddin Zehirlenerek 
ATA TÜRK' ün tedkikleri şark ve cenub illerini iz j öldürüldü .. denildi! 

için yeni bir saadet başla.ngıçlığım if aqe etmektedir1 Bu iddiayı reddetmek için bir 
liükumet progfamın-da şarka _aid ··olan ~şler hey'eti tıbbiye otepsi yaptı 
~eni direktiflerin de inziinamile : baş8r1lacakl 
Uıu Önder, Atatürk, dün gece sa

at 23,30 da Ankarn'yı tcjl'if buyur
llıuşlar ve f ece olmasına rağmen fev
ka<I· lade tezahüratla kar§ılanmışlar -

Prensin haddi ve 
~ l Hesabı bilinme-

ır. 

liususi "Surette öğrendiğimize gö
r~, Ulu Şefin Şark ve Centib illeri-
trı. . 
t 17rie yapmış oldukları tedkikler ve 
eı-nasıar, bu havali için yeni bir sa-

11d<>t devresinin açılmasına fı;sat ver-
trıek~ir. 
l Ulu Önderin yakın müşahede ve 
lf!dkiklerine uğrnynn bu havali ih-
1?'acıarı, umumi kalkınma bakımın-
an liiıkümet programını yeni d'i -

~ktırıerle zenginleştirmiştir. Büyük 
h f, Şa, k illerimizin ihtiyaçlarile en 
d Utde addcdılebilecek tcferrüaat ka-
<t~ bilfiil meşgul olmuşlar, umumi 
~~fottişlerden, valilerden, belediye 
eı !erinden, civnr mıntnkalardan 

g ln vaU, belediye reisleri, umumi 
,,. ! aZJhırmdnn izahat almışl: 

yen serveti de 
Miras kavgası 
Çıkarıyor 
Prens Seyfeddi'in hnyatı kadar : 

lümü de bütün dünyayı meşgul c~ 
miye vesile verdi. Miras meeslesinin 
de ayrıca meseleler doğuracağı an· 
Jaşılmaktadır. 

Dün Feriköy mezarlığına gömülen 
Mısırlı Prens hakkında çıkarılan ş:i
yinlar arasında ezcümle, prens Sey .. 
foddin'in zehirlenerek öldürüldüğü 

vardır. Bu haber, ajanslar vasıtasile 
bir kısım Paris gazete1erine de yaz
dırılmıştır. Paris gazetelerinden nak-
1 ,'I· ' ':\ l 

rinin neşrettiği bu haber, dün şeh · 
rirnizde de şayi ot'Unca, hemen lüik ~ e her mee leyi ayrı ayrı tedkik ed'e

;ıt aa vekıle, Nnfta Bakanına, ~ 
1 aknnınn ayrı ayrı emirler vermiş
f!tdir 

k litikümet programında Şark, Şar
t·.a aıd olan işler, bu yeni direktifle
c~~ de inzimamile sür'atle başarıla-

· olduğu el~mmi)'iet ve hassasiyetle 
karşılanmış Ye bu dedikoduların ö
nüne geçmek için, cenazeye otopsi 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Otopside bulunarı doktor 
Akil Muhtar 

Otopsi için Üniversite Tıb Fakül
tesi Dekanı doktor Nureddin Ali, 
• (Devamı iJ.dnci saJıifede) 

lnrdır a . 
tin ~ başarı rnev-.mları arasında bi-
ta• cı derecede yollar, mektebler, zi-

1 kredi kooperatifleri, hayvancılı-

Ulu Onder Oiyarbekır·da umumi müfettiş Abidin Ozmenden ızehat alıyor 

doktor gönderilecek, mülki teşkilat·. 

taki eleman noksanları sür'atle te-: 

lılfi edilecektir. 

Ayrıca Şarkta belediye hiz~e~le-' 
rine hususi bir ehemmiyet verile : 

cek, şehir suları fenni tesisat altı-

na alınacak, mezbehalar açılacaktır • . 
Her kazanın ihtiyacına tekabül ede
bilecek derecede ilk mektebler açı
lacak, tahsil mecburiyeti ikame edi
lecek; ayrıca zirai ve mesleki mek
tebler açılacak, Van Üniversitesi bir 
an evvel kurulacaktır. 

Şark vila~tlerimizin bazı münbit 

\'e fazla istihsale müstaid kısımların'l 

da göçmen iska endllecek ve göç -

menlere i~tigal mevzularına göre ve

sait ve kredi \'erilmek suretile yar

dim edilecektir. 
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Amerikalılar da donanma· 
larını lngilizler kadar 

arttıracaklar 
-------

lngiliz - Alman -: 1 
anlaşması 

~ Dünyada birinci lngiltere, ikin· 
1 i ci Amerika, üçüncü Japonya 

donanması geliyor 
Washington, 21 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Swanson tarafından hazırla
nan rapordan anlaşıldığına göre A
merika bahri inşaat sahasında İngil
tereden geri kalmakla beraber Ame-

hacminde 325 gemisi vardır. İııgilte
renin ise 1,216,398 ton hacminde 285 
gemisi ınevcuddur. 

Japonya'nın 745,594 ton hacminde 
200 gemisi vardır. 

Fransız kaynakların· 
dan gelen ümitsiz 
haberlere r a ğ men 
Ber) i n ve L on d r a 
nikbin lrika dünyanın ikinci deniz devleti 

olarak kalmıştır. 

Amerikanın yaş haddine tabi ol
nııyan gemilerinin adedi l 13 tür. Bun 

( Det•amı 2 inci sa.hif ede) Amerikanın, cem'an l,083,3:m ton 
Alman hariciye na· 111ııuuuutı1t11ııııuıuuununııuıııııııııııuunuuunııııııııııtuttıtıu•uıuıııı•••ttıtııııınuuııı.tuı•ıııııı11nıuuııııuııtıııını1tıuıınr ... 

~t~tork d L /', Başvekille beraber Ziri 8 ondraya r 
~· 1 L tııı... 10kişafo sevki, madenlerin isle- _ondra, 21 (Hu- gidecek 

"'~s· • susı M h b · · · ~1§ •1 gelmektedir. Zengin ve ge- u a ırımız- • ? 
Şa mikyasta madenlerle muhat olan den) - Fransız m 1 • 
Qtı tJt illerimizdeki bu madenlerin bir kaynaklarından ilk 
l. (.!\'V~l · ı ·1 · gelen bedbin ha-
ı ~ 1 ış etı mıyc açılması mahal- . 
b a kı iş h . . . 1 . .t. herler yerme Ber-
ilı-11 acmının genış emesı ı ı- r el . . • 

.l h t! teı·fih edeceği gibi memlekete ın en nıkbın hır 
~ (!r s . · hava Londraya 
Qvb: ene laakal 7-8 milyon liralık 

'lllJı~· bırakacaktır. Bütün madenle- sari bulunmakta-
Ll'alı~n l.5lctilmesi ise 14-15 milyon dır. 

!\}' dtiviz bırnkacnklır. Siyasi mehafil • 
ı rıca Şa k .1• 1 . d k .... k \'e gazeteler Hit-

tııır.. r • vı ayet enn e ·uçu . . 
t .. Jer - Halifaks mü-"'r <i ' san'atkiırlara ynrdırn etmek 
~1 h 1 :ıçın:ık için de hır halk ve ker~ lakatrnın birş bir 
~ <ıtıkas k neticeye müncer 
~ .. in· ı urulacak, bunun serma-

ı... ı rn·ıı· 1 olmadığını. bu mü-

.Japon bomba ve süngüler! altında can veren ya
rım milyon Çinliden bir kısmı Tiyençin muharebe· 
sini müteakip çöp gibi şark istasyonunun Kapısına 

yı~ıtmış bulunuyorlar 

Cin bir defa daha
1 

Japon sulh teklifle~! 
rini reddetti 

' ı l ı ı mankalarla hükumet 
11 erek lakatın resmi mü- Alman Hariciye na· ç • d d B 'k 

Ilı <lYnt en koyacaklardır. 1akerelere esas zırı Von 1\öraht . ln 8 i aregi ele Q lan QŞ U• 
L \ı l:ı~ Pahalılığını indirmek, me-
"'\ı "'' s 1 teşkil edebileceği iddiasındadırlar. 

ttar osyal hayatta sıkıntıdan d d • f J 
~ lllak Bu cümleden olmak üzere Lord' Ha- man an ne ıyor t~ • için Şark vilayetlerimiz- . . . • 

lt en ir 'rı· ka 1 k d"' •. lıfoks, Alman Harıcıye Nazırı Van ., za ara .a ... r umumı . . 
Ilı~~ mağazaları açılacaktır. Sıhhi · Neurath,ı ~~draya davet etmışhr: • Londra, 21 (Hususi Muhabırimiz- 'yakın Çinlinin öldüğu lesbit edilmiş-
ti lr~l~ nı·ttırılaoak, sıtma, fren- Alman Harıcıyc Nazırı, bu davelı den) - Çin - Japon muharcbe~i en miştir. l 
'1t uh0.rn ::- " ,, 3 .. . • J kabul <•tmiş olmakla bearber zh·a - . ı · .. · liıi . muı:ao~lsıne bıhassa 1 ' · mezbuhanc ve kanlı şeklıle devam · Japonlar, Çın Hukuınct mcrkezı 1 

Vttll ,~· '· r<>t tarihi tesbit cdilmio: değildir. Mn- . •. . ,, . . . ( -. ece;/ dottorsur kazalara ~ 1 etmektcclır. Şınıdıve knnar 500,0tıO c 1 ( Deuamı 2 mcı so.hıff!< e) "' .. ·. .. : ı (Deııo.mı ikinci sa1-!ifede) · ı · 

·• 

SON TELGRAF 

Edebi roman: 

iki büyük 
Romana başlıyor 

BiR GONAHIN 
ROM ANI •• 

Denize gömülen oşl<. müDdii genç edip Nezahat 
AL TAN'ın gazetemiz için hazırladığı bu 

romanı be~leylnlz 

Polis romanı 

Onu Kim Öldürdü?. 
En bUrUk Fransız muh.arririnln beyneımilel 
mUkAfat kazanan bu romanını da "FA,, nın ka· 
ıemile tercüme edilmi' o :ar« k otru yaca· . s·nız 
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Mahkemede bir hidiser Çin bir defa daha 
12 seneye mahkum bir ka- Japon tekliflerini 

til hakimlerin önünde; reddetti 

Ölümü de 
Çinde Amerika ile 

Japonya , 
Uıak ş:ır 

(1 inci ıayfaclan Jevom)_ \larda Yeniköyde bir ev almış, fakat Brüksel konferansı şu . dildi.. 
Profesör Akil Muhtar, doktor Ab - taşınamamıştır. işlerini halledemeden tehır ~ npıı• 

Hidiseoldu 
dülkadir, Profesör Ovendorf ve Pro- Pr ns Seyfeddin'ın hareketlerinde Bir daha toolandığı zaman nefY' 309 (Birinci sahifeden devam} - y ı z kon er 
fesör Şvarts'tan mürekkeb bir tıb daimi bir dalgınlık müşahede edılir caktır, belli değil. a nı r halli çı. 

olan Nankin'in boşaltılması anların- d ;; 1 k J yı kabu metresine ahlıp öptü ! .. 
heyeti kurulmuştur. Bu heyet, saat Ye kendisi sık sık gazete okumıy<t a.~,'l ır en aponya Tok''O 

Hemen cürmü meşhud'a 
da hususi surette Mareşal Çang·Kay- 12 de cenazenin bulunduğu eve gel- meraklı bulunurdu. ltarnn beyanat neşredilerek ereli rı •t Şek neşrinde bir teşebbüste bulun- mişti. Ayrıca tıbbi istişarede bulun- ZeYcesi Prenses Ulviye, henüz 32 hükü~ti Çinde yaptığı seyl 

verı en muşlar ve bazı cartlar altında Ja- .. ··ıaü 
ıt mak ve fikirleri alınmak üzere, hu- yaşlnrında bulunmaktadır. Çocukları dolayı töhmetli goı u · ~ırdıkI:ırı 

ponya'nın müsalehayı kabul edebi- b k f sa ç:ıg bu hadisenin ruhi iradi sebebi 
doktorlardan sorulacak ! .. 

susi olarak, Profesör Mazhar Osman, yoktur. Esasen, Prens Seyfeddin, un· Japonyayı on e:an . . Bri.ik!';C· 
leccğini bilclirmişlerdir. Mareşal bu Operatör Cemil (Paşa), İtalyan has- dan henüz beş .,ene evvel ve dok- zaman TQkyo hukumetın~ i?Ji bır 
teklifi, ne hususi, ne de resmi şe~~l- .tahanesi sertabibi doktor Senni, asa- torların gösterdiği lüzum üzerıne le murnhhas yollamıyacal!• .. g

1 
o!!l· 

de muameleye .k~ymıya hacet. ~o~- 1 biye miıtehassısı doktor Hayrullah, genç prenses Ulvıyc ile evlendil'il - keyfiyet değıldi. Bunun boY :eha · 
meden reddetmıştır. Japon teklıfının 'a kt F . d kt Behret doktor . t • r.ag~ını tahmin etmek için de . 

l o or eyzı, o or ~ , mı~ ı. t Japon 
.:;ınayet suç11e Ağııceza mahkeme· ·sız ad ve kabul ederek hemen bir za· esasını, Çinin Japon himayesi a tınn !Mustafa Hulusi, ve dahaibr kaç ze- Genç )aşta dul kal.m Prenses lJl. nete hiç ıhtiyaç yoktu. Faka ,.

3 
• 

sındemuhakeme edilmekte olan bir bıt varakası tutturmuş ve kendisini lalın~ası . ve ~skerli.kten . tamamile Jvat davet edilmişlerdir. Ayrıca Morg i '·iyenın Semih, Salih isminde halen lyayı darıltmamak için her, ~c: ;den 
katıl, heyeti hakime huzurunda genç • cvrnkıJe cürmiımeşhud mahkemesine tecrıd edılmcsı tcşkıl edıyordu. ll\födürü doktor Halit ve mua,'ini İstanbulda bulunan 2 kardeşile, Av- pıldı. Şekle, merasime ~anıl~ d~wet· 
metresini şapur şupur öpıniiş ve bu teslim etmiştir. Mareşal, şimdi Çin yaziyctini ta- ıFahri Can da gelmişlerdir. rupada meşhur bir sanatoryomda te- her şey yapılmıştır. Bırın.c~. ci bıt 
hareket hayfisızc.1 teliıkki ed'ileı ek Ayni gün, geç vakit cürmümeşhud mamile e~inc al~JŞ bulunmaktadır. 1 Beyoğlu kaymakamı Daniş de 'Ce- davı dilmekte olan Yahyn isminde ten bir netice ç1kmay~n~a ık~at ne· 
Muddernmumilikce bu suctan dok- hakimi huzuruna çıkarılan Burha- , Orduya hıtabe~ b:r bweynnnnr~e ne~: nazenin bulunduğu eve gelerek O· bir ağabeyisi vardır. davetiye daha gönderıl~ı. F~ tenden 
yı hnkkında ikinci bir dava daha a- neddin demiştir ki : 1 re dere~, her tu~lü agı~ zayı~ta 'c il topsi yapılması hakkındaki kararı Prensin göz kamaştırun servetinin 1 tice yine evvelce tahmın e ı 011v<ı, 

- Ben, şehvet sevkile Nazı ey1 d d . ..k k b 1 ıza e m"'i.ır. r k t etJll< çılmı .. tır. T ·f · ıkaybedılen arazıye ragmen Çın or- · 'h t ;ct· bu ölüm neticesinde kimlere kalaca· !başka bir epy olmamıştır. Jap ... J< 

!7Jnirde Tcpccık civarında peynir- öpmedim... Bu genç kadın benim ı usun. a .manev~~·~t~n Y~ ~e . u un- DOKTORLARIN MÜZAKERESİ VE gı ve bu milyonların miktarı, herke- Çindc yalnız başına hare e ksadır 
d ması ıktıza ettıgını bıldırmış ve . . Ü . . w. . . . • . . e ına . cı Hüseyin ismin e biris;ni öldür - metresimdir Kendisini "ok severim. . . . . 1 MJSR SEFARETININ M - sın meı ak ettıgı en lıararetlı bahıs - ıstedıgını anlatmış v ac:kr ı 

kte 1 B h deli d · ,. IÇınlılerın behemehal netıcede mu- · . d b 1 olduğu me n suçu ur ane n namın a 12 sene gibi uzun ve yorucu bir mah· . . b. 1 MANAATI tır. !varma an, aş amış gi b t 
b.r katil ile genç metresi Bayan Na- kumi'-·etten sonra onunla artık bu- ~:~fak olacakları hakkındakı nık ~.~- Merhum Prensin Şişlideki evind.-? VARİSLER KİMLERDİil? 1 barekfıtı gevşct"cek her ~nt~ 

'f ık· .. hak . ,; lıgı kaybetmek hususunda henu.. . . . f l k f k . a·· k 'stemış ır. 21 e, evve ı gun mu emrnın son luşmamız 1esadüf ve kadere kalmış .• . . d !toplanan şehrımızın bu en maru Şimdi ortada varis o ara-, re ı usı ı\·azıyete uşmeme .ı . Jl ctcv· 
1 · · ı · w ~ ' knt ı bır vazıyet mevcud olma ığım . . .. · f topln)rı ce scsı ıçın zmır Agırceza mahkc- imkfınsız bir veydir ... Bunu acı bir ı. . . doktorları aralarında vazıyetı mu - Ulviye .. Yalidesi Prenses Nevcıvan. Bundan kon eransı A«-erı· 

m si huzuruna çıkarılmışlardır. h .. 1 d" - d" d !asmak ıfad.e etm~ştır. . .k zakere etmişlerdir. Bu arada Mısır h€m~iresi Prenses Şivekar ile erkek Jetlerin başında İn[!i1terc ve bD k.ı 
Biraz sonra Burhaneddin ile met- k u~~~ ~ uşun ~:tü:e ';u~d;n ne Çınlılerın. J.apo? savletı ve t~knı Konsolosu, Ankarad·aki Mısır Sefa· kardeşi merhum Prens Mehmedin ka olduğu halde çıkardı~l:ıı~a bU • 

resi hakkındaki karar zabıt katibi ak 
1 ~n ye;ıbonu 0

b. k;dı delfil ya ~alze~m faıkıyeti karşısında gosbt.~r- retile telefonla konuşmuş Ye Mısır !çocukları vardır. Kendisi de Türk ta· bir netice daha vardır kı. 0
1

. anla~· 
' çı ar... n ancı ır ' n o '.. dıklerı mukavemet her tarafta u - ı·· . . l ı:ı . r· .. .. J 1 er tur u 

tarafından okunmuş ve Burhaned- "h t T a· 1 •• • • d Sefaretinin otopsi yapılmasına u • bııyctıne geçmış o an rensın re ı· gunku aponyanın ı d"tıfl)a 
dinin 12 sene ağır hapse Nazifenin nı ~~e ks:vgıkı~1 .ır ··b· ·r d . d yuk. b~r takdır. uya?dı:maktaFır. zum görmediğini doktorlarn bildir • kası Tüıktür. Annesi ve Prenses Şi- maya yanaşmaz olduğunu. ··~le ıııı· 

' Cur'et ·ar atı ın u l a esın <?n Çın'ın Amerıka Ingıltere ransa ~ .. k b'. . d d. 1 . A k . J yanın l)O,; ~ de beraetine karar verildiği bildiril- . . . • . ' . . ' . . miştir. vekar da Tur ta ııyetın e ır er. ılan etme tır. apon rnesi ı 
miştir. so?ra halk~an bazı şa?ıdler dınlen· sılah iabrı~alarınd~n s~parı; edıl;:: Bunun üzerine tekrar mi.ızakereyc Yalnız Prens Mchmedin çocukları zari bir surette itham edı~eriıtah· 

Burhaneddin, genç metresinin be- mış ve netıcede, mahkum Burhaned- bulunan mutenevvı ~~1~.ha j ola ç. geçilmiş ve ileride her hangi bir hu- Mısırda ve Mısır tabiiyetin dedirler l:onferansa gelmiş olan ~ if. 
raet ettiğini duyunca, arkasında bu- dinin; 12 sene gibi ağır bir hapis ka· r~lmış olup. bunları got~ren g~mıle • lkuki meseleye meydan vermemek i- Prensle Tiırk medeni kanununa gö- ların ve İngilizlerin arzusı.lc~e Jt:t'" 
lunan jandarmalara rağmen heyeti rarı tefhim edilirken te'sile karışık rın ~ogu Çıne varm~k uzeredırle:. çin; otopsinin muhakkak lazım ol- re e\lenmiş olan Bayan Ulviyenin İngiltere ile Amerika, Çın Jtad~r 
hakime ve halk muvacehesinde he- huzün ve teessürden Nazifeyi öp - Çın, nyrıca Amerıka ~e SoVJ et duğunda ittifak edılmiştir. bizim kanunlarımıza göre mevcud bettiklerini mümkün olduğu JapOYl" 
men Nazifenin üzerine atılmış ve mesinin ruhi ve iradi bir hadise olup R~s~ada~ da ta~')·a:e mubayaa et- OTOPSİ VE İNTİZAR lanın da annesile diğer varislerELE telafi etmek istediler. Fakn~en çı~· 

k mıştır. Bır haylı mıktarda bulunan Bunun u·· zerı'ne maruf Alman Pro- ser\•etin dörtte birini alması, geri ı lar Çinde girdikleri yerler ın b.'># onu şnpur şupur öpmüştür. olmadığının bir kere de do torlar l d c· H°. k A f , B ıun 
bu tayyare er e • ın u ·ume ıne fcsöriı Şvartz,· heyetin gözleri önün- kalanın da anesile diğer varisler ara- mamak niyetindedirler. uı 

1
ndan Müddeiumumilik makamı, Arnc- tarafında ntesbiti için muhakeme t li d.1 k ·· a· 1 aklar 

es m e ı me uzere ır er. de otopsiyi y. apmış ve bu ameliye sında taksim edilmesi icabetmekte- raber Japonların Çin topr ı ri i· riknnvari yapılan bu hareketi haya- talik edilmiştir. J H · · Nezareti alakadar d b:ırne c 
apon arıcıye ' tam bir saat sürmüştür. dir Bunun için kanuni yollardan te- umduklarını istihsal c e · . cI:ırı 

Aksaray da 
dün geceki 
Parti içtimaı 

dç~v~e~~re bi~.~u~~ıra 
1
tevdi ~e:: Bu sırad:ı, aşağıda, kapının önün- şebbüsler yapılacaktır. Diğer taraf· çin çok, pek çok paraya i~:1;:r i e 

Amerikalılar da .ın ~ 1 ec~\ı 1ım ı~az/rına '~ ~u- de kalabalık bir halk kitlesi ve mer- tan, Prens, rahatsızlığından dolayı vardır. Bu paranın aıınac~er~nsınd1 
tıyaz 1 mm a a ara a ıyyen ° . - huma son ihtiram vazifesini ıfa et- \'esayet altına alınmış bulunduğu i- Amerikadır. Brüksel kon 11 • 

Donanmalarını 
Arttırıyorlar 

ı ~ b · k d h teyıd · ınane 
nu ı:ıı1):acagını ır eıe a a mek üzere gelmiş bulunan dostları çin ekseri varisleri Mısır haricinde Japonyayı itham etme~ın n nerisı ı· 
etmış ır. ve tanıdıkları; cenaze alayı biı ık • bulunan bu miras işinde nasıl bir ha- hemmiyeti ne olursa 0 su .. u11uJEYl 

miş, beklemiştir. Nihayet fothimeyt reekt tarzı tutulacağı kat'i şeklde çin Tokyoda şimdiden du~ırı ) ıır· 

Fransız ameliyesi bitmış ve doktorlar tekrar tahmin edilemiyor. Bu işin alelfidde şey, Amerika scrmay~~a:~:~nlt olB" 
Parti ocak kongrelerinin yapılma- (Birınci &a1ıifeden devam} müzakereye çekilmişler, bu arada bir tereke telakki ed~lerek mevcu d1mını temin çarelerını 

sına devam edilmektedir. Dün ak - !arın mecmu tonilatosu 869.398 dir. son zamanlarda Prense bakan Ab - mirasın varisler arasında örf ve te- caktır. A•"' 
şam saat 20,30 da da Fntih merkez İngilizlerin yaş haddine tabi olmı- Hududunda dulah i.s. minde bins_ inin .de maluma· amüle göre taksimine müsade edil- Ahmet ........... -
nahıyesi Aksaray Horhor semt oca- yan 181 gemisinin mecmu tonilato- !tına muracaat ctmışlerdır. mcsi de çok mümkündür. ,,., ... "''""'""'"""" 
gınm mutad yıllık kongresi yapıl- su 1.042.000, Japonların ceman 708 • Neticede heyet azaları; P~en.~ ~ey- Prens vasiyetname bırakmış de - "'"'""E"""""""'

0 "'"f"""b" kaSl 
mıştır. bin 158 ton hacminde 171 gemileri Meçhul ntır tayyare fe~din'ın iltihab~ ree~en olduğune ğildir. Lfıkın heni.iz bakılmıyan ev- sna an ~"' 

Partıli bütün Aksaraylıların hazır vardır. u daır rapor vermışlerdır. rakı nrasında bir vasiyetname çık" • I"" seneb 
bulundugu bu kongre knlabalık ve Swanson, kongreden yaş haddim~ DOKTOR MAZHAR OSMAN'lN ması da mümkündür. lYent ma 1 B 
o nısbette de canlı ve hnrnrctli ol- ıtabi olan gemilerin yerine iki yeni Bayonne, 21 (A.A.) - Mıllıyeti 1 SÖYLEDİKLERİ şında -kongr 
muştur. Kongreyi evvela Ocak Baş· gemi inşası için tahsisat istiyecek· belh olmıyan bir askeri tayyare, Bu arada; otopsi amelıyesinde ba- B l ki kuyruk 1 calC 
kanı Saim acmış, riyasete Şehir Mec- tir. Nazır, büyük hacimde kruva - Fransız hududunda memnu mınta - şından sonuna kadar hazır bulunan a l arJil top ana. aizle ıcrcdi 
lisi azasından avukat İsmail Sıdkı zörlerin inşasına halel gelmeden tor- ıka uzerındcn uçmuş ,.e derhal hava doktorlarımızdan Mazhar Osman iV k f J d Halk ve esnafa asgarı f k 0J3fl 

Bılgiç'i, katibliklere de Nadir ve İb- pido ve denizaltı inşa edilmesini ar- müdafaa bataryaları faaliyete geçe - !gazetecilere şu izahatı vermiştir: e a a arlD an vermek maksadile ~.u~~ıa;:dıekı Jl'l:ı: 
rahimi tekhf ctmıştir. Müttefikan zu etmektedir. rek üç ihtar topu atmışlardır. c- ölüme sebeb üremi değıldir. t • f d d ·ı k (Halk Bankası) nın onum · rntlll ~ 
kabul edilen riyaset divanı yerleri- Tan aı e, hcqıen mıntakanın garb 1 Hasta, iki sene evvel şiddetli bir za- stı a e e 1 ece li sene başında tesis edilllles~nn!'ıı51> 

t•kt O k b k se ı· •ı• Al k k k k ·· ··ı kt dı'ı· (Halk t ,c ne geç l en sonra ca aş anı - ngı iZ - man istıkametinde uza }aşmıştır. ltürrce geçirmiştir. Bu zatürreenın a ~--·~ a goru me c . pe ... ·le 
1.k · k uc:tur · kısmen f 1d· 11 ne ı · mesaı raporunu o um .- · -·--- ciğerlerde izi kalmış, iltihab yapmış· B maksatla ,ehrimlzde nın sermayesı, tarn ıı 
Raporda Aksaray Ocagının birse- anlaşması M .. k ·dı u·· tır. Ve o zaman ceyf cebinde topla- u kısmen de milli bankalar 

l ı k ute al ere Ç yeni ve bUyUk bir fabrika .1 kt· 11 ııc need yapmış olduğu iş er sayı ma - nan su kaybolmamış ve şıındiıe ka- verı ece ır. af ..,e 
ta idi. Aksaray ve halkı alakadar e- (Birinci sahifeden devam) A J k } dar kalarak, nihayet ölüme sebeb tesis ediliyor Küçük san'at erbabı, esn diYl s • 
den hemen bütün meselelerin hale- amafih, ne de olsa, İngilterenin Al- y 1 maaş ar olmuştur. Dimağında maarzi bir hal Şehrimizde yeni ve büyük bir (ba- bu bankadan aradıgı her l~:rııeJe ııc: 
dılmış olduğunu memnuniyetle gö- manya ile anlasmasına bütün bu mü- ___ . vars ... da bunun ölüme sebebiyet me- lık unları) ve (balık yağı) fabrikası gari bir faiz ve basit ?ir rn 
ren heyeti umumiye raporu aynen hikatların yardım edebileccğı zan· d . s~ıesıle bır alakası yoktur. Öli.ım ta· tesis cdılmesi hakkında yapılan tet- temin edebileceklerdır. .rrıılY 0 

ve alkı }arla kabul etti ve seçime ge- nedılmektedir. Romada da yumuşak Defter ar maaş tevzıatı biidır. Ölunün dimagjından, ciğerle - kikat çok ilerlemiştir. Bankanın sermayesi <3> en rtı11 • 
· fi h d b 1 hunun err.· c;ıldı. Hassas ve ince bir seçim netı- ve müsaidi bir hava vardır. hakkında beyanatta rirıdcn, saır bazı dahıli uzuvların - Hem ~e ıs \:e em e e~ me z~ Türk lırası olacak ve J;:{ıJeti "1 ı--

cesinde Aksaraylılar eski heyeti bir --·- dan parçalar alınarak, muayeen, ted- "·e zengın denız mahsullerı.ne malık yon lirasını Maliye ~~ı· çok yer r. 
tek aza iUi.vesile aynen iş başına gc- DışbakanJ bu akş:.ım bulundu kik ve tahlil ıçın morga gönderil • lolan Marmara ve Karadenız Boğ~z: cektir. Bu yeni bank~ i kiir;iil< ~e e· 
tırdıler ve ocak idare heyeti şu ze- Dün de haber verdiğimiz gıbi mü- mıştır. larında tutulan torik, pal:mu~ gıbı de şubeler açacağı gıb 'ı ı) ıesıs s· 
\•atton tesckkül etti~ gidiyor tekaidin, eytam ve eramılın üç ay- l TEK !balıklarımız, melfun oldugu uzere, lerde de (Halk sand:k arpnrrer Jlı 

S, un, Ahmed Lebib, Cevad, Behi- Bir müddcttenbcri şehrimizde bu· lıkl:mnın bayv·amdan evvel tevzi e- CENAZE ALAYI VE B R hemen defatle, istihlak azlığından decek ve nyrıca nama ınuk;1r. . ..... 
. il H kk ·v d k al kl d ÇELENK d · a··k"l kt d 0 d karıJac:ı ····· ce lsma· a ı . .ı.e e az ı aro a Iunmakta olan Hariciye Vekıli Tev- dilmesi kararlaştırılmıştır. dolayı enıze o u me c ır. se senedleri e ~~ ................. .. 

Ali Hulusi Kenan, Cihad, Hüseyin fik Ri.ıştii Aras, dün dişlerini teda\'i D ftcrdarlık makamınca, butün Nihayet, cenaze alayı evden hare- 1 Yakında inşa edilmesi kararlaştı- ........................ ER 
ve nahive kongresine mümessil ola- ettirmiştir. maaşların bu üç gün içinde \'eril· l:et etmiş ve krallaar mahsus mera- rılan hu yeni fabrika tesis edildik - 1 KÜÇÜK HABERL'-1~ 
rak da Saim, Kenan, yedekliğe de Hnrıciye Vekilimiz, bu akşamki mı>sı münasebctile gişeler önünde sımlc defnedilmiştir. lıen sonra domuz ve kümes hayvan- ~fl'll"' 
Ahmc>d Lebib ve Cevad seçildiler. trenle Ankara'ya hareket edcccktır. ızdıhama mani olmak için bütün ted· Hi.ıkümet namına cenaze alavma Jarma yedirilen (Balık unları), muh· * Yeni inhisar bey'iY~1!~rnı~'~:ı --·- -·- birler rılmmıştır. Defterdar, bu hu- Hüdai Karataban iştırak etmiştır. telıf balıkların, hiç bir zaman işe ya- rinin değistirilmesıne b8

1 aY 50J1ıl 
Bir şayia Aydında susta demiştir ki: Cenaze, Bomonti istasyonundaki ramıyan kuyruk ve baş tarafları ile, Tebdıl ~uameıesi, .bu 

11 
c- Tevziatın bayramdan eYvel ya- merhumun üvey babası Feridun Pa· kılçıklarının. fabrikanın hususi fı· kadar devam edeceklır. '·aflali:ıJls};, 

Etrafında B • d şanın evinden Teşvikiye camiine ka· rınında kurutulmaları ile elde edile· .. 'h tinin r- 11:ır • ffi pılmasına karar vermekliğimiz, ey- * Kadıkoy cı e ·JJ·b3 I• ır } a d 11 " t•• d t cektır. ~ a·eki 1 • c;Ul°1 
tam, eramil ve mütekaidine bir yar- ar e er us un e aşınmış ve nama· tesisatına önümuz '"JrarJo, 

Yeni serbest idhal rejiminde en 

mühim rolü oynı}an ve en ziyade 
mazharı müsaade memleket muame· 

lesi gören yerlerden gelen cşy&y• 

t d 1 k 1 d kt nra · 11 ·· Sana'-•ide kullanılan balık yağları ınası ,. Bır v.atandaşımızın parasına ama dım ve hizmet gayesin en ileri gc - zı ı ın ı an so yınc e er us - J 1~uhakkak başlan ll'll 

tünde Kurtulucıa kadar götürülmüı:: da. bilhassa çok miktarda ayni yerc:ie " · . rJı.W ederek hu parayı çalmak ıçin onu mistir. Bu aylıkları ekseriyetle ayın ' ' mıştır. rrı ?Jı.idi.lt gıl· 
d V 1• . •cdısine. kizinc doğru vermekte ve alay, oradan da otomobillerle Fe· ımal edılecektir. ·--- * Der.ı'z İc;leri um ... ufez"ı 

1
.,.1•11 ~,,·•· boğcıı ak öldüren Ay m ı ayetının , ., •·r" 

idık. Kanunlarımız tedkik edilirse riköy mezarlığına vasıl olmuştur. j ·r kor 1 " 
Cine kazasının Oemircidere köyün· p h K b 1 Rus Generalı· tarafından zmı B '-'rs1' ı' rrlu. nssesesinden aylık suretile para Cenazeye, yalnız, rensin er ay ay O an 1 an • aJ tatbık oluann dokuz aylık devrclı es· '" tereye ısmar an ·ıı· 
den Sal ,ih oğlu Ahmed Girle küçük b d 1 parasını Mısırdan getiren Doyçe Or- Fraılsadakı· Bevaz Rusların bac:la- krrıı~ur. · c1' ki rejimin üç ny daha uzatılacağı şa· b h alanlara ay aşın an evve tevziat " ' ru, diin yola çı · r iskele~' tı r· 

1 k<ırdesi Osman Gir, diın sa a şa- vapmak imkanı olmadığı görülür. IYe .. nt Ba. nk. ta.rafından bir tek çelenk rında olan general Miller'in esraren- * Bec:ı·ktasta vapu rcddiflırı. 
11

...,. yfası dün piyasada büyük bir tesıı " d ı B k ı k d " • , .. 
fakla beraber Aydında id'aın edıl - Nıtekım Cumhuriyet Bayramı ayın gon erı mıştır. u te çe en e e\'· gı'z bir surette kavbolduğu evvelce k. B bnros HaY ·ritı ıc c· 

rapmıştır. b k 1 t J rında ı ar lması ı.. d'Jrfl'1 
mışlcrdir. 29 una tesadüf ettig·i cihetle teşrini- de ıra ı mış ır. vazılmıştı. Şimdiye kadar yapılar. besinı' netrafının açı ıesbit e 1 

Malüm olduğu üzere bu dokuz ay· - 1 " ı r 
- sani aylığını veremiyoruz. Esasen ve· PRENS SEYFEDD. İNİN SON ZA- tahkikat Miller'in meselesini tenvir laki icabeden bina a 

1 
.. rd' ık devre nisan ayında bitecektir. p · ta" 

Alman kl•tab sergı·sa· receğimiz para peşin aylıktır. Bina - .MANLARDA.KI HAYATI VE etmekten çok uzak kalmıştır. arıs tir. 101,an ~.1 • 111• Maamafih, bu şayia için henüz kat'i S da ::t"" 
ld cnalcyh Defterdarlığın kanun hari· MIRA I adliyesinde bu meselenin tahkikile * Son zamanlar. cdii'ı'İ Jı 

0 
•• 11ıı· nr haber yoktur. açı 1 Se d ıın I.> J1'1 

cm"" ıkmasına imkan yoktur. Böyle Merhum Prens yföddin, son za- mec:gul olan istintak hakimi general ı·ğ ·avct e 1 :8ll ·cc· ----
Vekaletin emri 
tebliğ edildi 

-,. , temiz ı e rı - ·tınıştır. .• Jletı , 
Dun akşam, saat 17 de BcyoğJun- olunca, yapılacak iş ya üç aylıkları manlarda şehrimizde gayet sade bir Mill r'in olduğu söylenen bir mek· daki şıkfıyctler oı bir teftı;r bif JO 

dakı Totonya klubündc, İstanbulda bnyramdan sonraya bırakmak, ya - hayat yaşıyor ve her sabah saat 8 d'e tub üzerinde tetkikat yapılmasına sebetle dün yapılan 111cş111.ır ddc~·l 
ilk defa olmak üzeer büyük bir Al· hud üç gün zarfında verebilmek im- kalkarak kahvaltısını yaptıktan son- !karar vermiştir Bu mektub el yazı- sinde Sirkecinin en fınd:ıı1 :;e 
man kitab sergisi açılmıştır. Sureti kanını temin etmektir. Bu, temin o- ra otomobille bir gezinti yapıyor ve larını tetkik etmekte meşhur olan kantası Belediye tara t<i ) '1fl' 

, Yırmi beş kuruşluk nikel ve lO . .. b .1 Junmuştur .. Te\'ziat yerine. şu·b· eler· eve her giin 12 de d.öni..iy.ordu. H. e .- 1 bir mük'hass1sa verilmiştir. Mille- miştir . ·u""c:n1edd~. 1,1<611 •1 kurusluk bronz paraların 30 teşrini- m&hsusada bu sergı munase etı e ,l{Ul ~-~ ı.l·" 
den memur ıkamc ederek uç kun zar- mekten sonra da bır, ıkı saat ıstı· rin ailesi general kaybolduktan son- *-Geçen gün 

1 
•ada JJil" • ıte '}9' sanı tarihinden itibaren tedavül mcv- Almanyadan gelen meşhur Alman d 1 · d .. ı·· 1 k ı Ga h 

1
e -

fın a gece i gün uzu ça ışara tev- rahati müteakiben yine otomobil ge- ra gelmiş olan bu küçük mektubun gıan giderken . : ... 8,;-ır s\l b"cı:ığ' kıinden kaldınlac:ığı, fakat bu ta - edı'bı· Hens Friedrick Bluck resmi · t b't' ·1 kt' p rt ·d ·ı·b k·-ını•· 6 de .. •C' 
zıa ı ırı ece · ır. aza csı ~ 1 1 a- zintisine çıkar ve sinemaya, eğlence· hakikatte onun tnrafından yazılma- giren ve bir ıır? kişinİJl ,,1JiYet ~rı.i 

rihtcn sonra da bankalar tarafından küşadad bir nutuk ve konferans ver
bu kabil paraların toplu olarak de- miştir. İçinde 1200 kitab teşhir edi· 
ğıştirilmelerinc devam olunacağı . . . d 
h kı d · · · d" M 1. v kA len ve memlekctımıze aıd 13 eser e a ;.ın akı cınır, un a ıye e a-
letinden telgrafla Dcftcrdarlıea teb- bulunan sergi, halka bir hafta açık 
lıG edilmiştir. Jbulunacaktır. 

ren tevziat mahalcrini gezerek alı- ye, konserlere çok sık, her zaman gi- mış olduğunu, fakat yazısının çok i- ralanmasına, b azaCJl seb~ 9JD ıe 
nacak t rlbirle~g~~en geçireceğim.> derek sair geceler saat 10·1 l de mu· yi taklid edildiğini söylemiştir. Bu· nın kopmasına l< oJ1lPuıı~ 1to!ı:ıt1 

* Romanya Parlamentosu, dün hakkak uykuya çekilirmiş. nun hakikaten Miller tarafından ya· ren itfaiye ;;t~ianıcer:ıcsı 
feshedilmiştir. Yeni intihabata va • Balık tutmıya ve deniz havasına zılıb yazılmarhğı mi.itehassısın ... tet - 2 nci Sulh kıJrnı:tır• 

• • J P kı'katından anl--şılacaktır. dün serbest bıta kınd:ı başlanacaktır. çok sevgısı o an rens, son ?aman· n 
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eni bır hayat yolu! •• ~!Ui arıyanlar süt_u~
1 

li çor i [Ha1~1~ı~~~ru-I 
stanbuldan Ankaraya ka- :~:::~~:~:~:f~i;.~~~~:i~~;~~: 1 Bu aym 26ncı günü yeni Zavallı milyone;

dar b.. .. k b· f it ;::~::::;:;:~::~~~;~;;~il: nizamname tatbik ediliyor ;;;~:~;i~l;;;~.~:r~~::::: uyu ır as a şose te devamediyoruz : nılaırkisaadetııercfahyalmzbu· . d·ı k 1 6 - P asta ve çikolata fabrikaların- Bütün kadın çoraplarının daya- mmla kabildir ve para dindeıı. de 1 nşa e I ece d~ ~alışmış v~ bu işle:de tecrübe sa· elektrikten de 1.:u.vvetlidir. Paranın 
hıbı olmuş hır kalfa ış aramaktadır. nıklık derecesini gösteren yaptığı §eyi bazka hiç bir kuvvetin 1 8 ~--·----- Bu kalfaya ihtiyacı olanlar gazete- yapamıya.ca.ğına inananlar bütün. 

" _geni yol, geçtigv i her ko••g mizde iş sütununda (H. T.) rümu'11.l- mühürler VUTU!acak ! diinyada yüzde doksanı geçer zan -
- I na mektub yazmalıdırlar. nederim. Gerçi aklı başında olan bir 

kasaba Ve şehre yeni bı•r j 7- Uzun müddet trikotaj fahri - !pekli kadın çoraplarının hepsinin muayyen tiplere ayrılması hak- insanın diişünmiye mezun olmadığı 
kalarında çalışmış ve henüz 18 ya - kındaki nizamname önümüzdeki hafta ve ayın 26 ncı günü mer'iyet mev- bu düsturun sakamctini bilenlC'r bi-h t k şında bulunan genç bir bayan, tec- kiine girmiş olacaktır. İpek ve sun'i ipekten imal edilen kadın çorapları- 1 

Ze yine böyle bir 1ıulyamn dalaleti 
ı aya ve rece rübe neticesinde ücreti tesbit edll- nın dayanıksızlığının önüne geçmek için hazırlanan bu yeni nizr.mname 'içinde kendilerini kaybetm~lerdir. 

b.Slanbuldan başlayarak Ankaraya kadar devam etmek ve bu meyan- mek üzere trikotaj ve fanileyc aid ile; şimdiye kadar bu hususta yapılan bütün şikayetlerin önüne geçilmiş İnsanı paranın mcs'ud edcmıycceği-
ka: Çoh şehirlerden geçmek üzere inşa edilecek ohm büyük İstanbul - fabrikalarda iş aramaktadır. olacaktır. ni bi~e bile yine biitiin iimidsizlikle-
lli va asfalt şosesi etrnfındaki esaslı tcdkikler devam etmektedir. Bu Müracaat: Son Telgraf iş sütu- Bütün çorapların üzerine muhakkak hususii şaret ve markalar vu- rin, bütün yoksttzluklamı ardından 
be her bakımdanç çok faydalı olacak olan asfalt şosenin geçeceği nunda Bayan (N. J.) ye. rulacak ve bu suretle çorapların ne kadar dayanıklı; sağlam, çürük veya paraya seslenmişlerdir. Ve ontın has· 
İs~ ve şehirler le köyler birer, birer tesbit edilecektir. 8 _Büyük bir madeni eşya fabri- hangi cinsi ipekten veyahut sun'i ipekten ne kadar kalınlıkta ve ne cins retini çekmiş.lerdir. 

~ d·tınbul • Ankara şosesinin Bolu vilayetinden ve ormanlnr civarın- kasında ustabaşı vazifesi görmüş o- çorab makinelerinde yapılmı~ olduğunu halkımız kolayca anlayacaktır. cPara saadet getırmcz.• Dünya 
l ilndan geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. lan demirci san'atkurlardan bir genç Çorabların üzerine vurulacak olan bu damga, marka ve hususi işa- kurulduğu. gündenberi sayısız mi -
t ondra - İstanbul asfalt şoscsinden sonra bu yeni ve ikinci muazzam iş aramnktadır. Müracaat : Beşiktaş- retlerin delalet ettiği manaları halka bildirmek için pek yakında ayrıca sallcrile artık anlaşılmış olan bu mti· 

huıeos:nin inşa edilmesi suretile muhtelif turistler ve seyyahlar oto- ta Yıldızda Hasbahçesok ağında 168 izahname ve cedvel neşredilecektir. Bunlar, bütün çorab dükkanlarına 'tearıfeyi bir defa daha tekrarlamak 
ta Londradan İstanbula ve feribotlar, yahud araba vapurları ve göze görünüz '-'erlerine talik edilecektir. Al5kadar daireler ve İh.-tısad vesilesi bulunmu~ oldu. Prens Sey-lllde d numara.. .; '\' 

ilec c Haydarpaşaya geçerek asfalt yoldan Ankaraya kolayca gi· !"''"""""""'""'"'""'"""""'"'""""""'"'"'"'"'""""""' Vekaleti; bu husustaki izahat ve ccdveli hazırlamakla meşgul bulun- feddinin ölüm ii bulıakikati canlı bi-r 
!< ekıerdir. 'T' b l maktadır. misal halinde para iç'n içi sızlaya11-
aaradenız vıHiyctlerini İstanbula bağlıyacak olan diğer büyük ve ,6 Om a Q Diğer taraftan ayni şikayetler, erkek ve çocuk çorabları üzerinde de Zara bir defa daha hatırlattı ve zü.-
J'ü~alt şose de yapılınca memleketimizde otomobilli ecnebi seyyahlar Oynamak mütemadiyen tevali etmekte ve bu cihet de nazarı dıkkati celbctmektedir. ğürtlerin çenesmi yoracağı için bız 

• d 
1 

edecektir. Filhakika bu yeni asfalt şoseler için milyonlarca lira Kadın çorabları için tatbik edilecek olan bu yeni ve esaslı tedbirin, erkek. de biraz geviş getirelim .. dedik. 
~1 e~ekse de bu büyük nisbette de memleketimize fayda ve her ci- c u··,u•• m mu••du••r .? çorablnrı hakkında da ayrıca bazı tadilatlarla ve diğer bir takım knyıd- Hasisin milyonları ve sahıb oldugu 
d bır çok istifadeler verecektir. Ezcümle iktısadi ve nakliye bakım- l:ırla kabul edilmesi düşünülmektedir. Bu takdlirde, erkek çorabları da parayı sarfetmiye muktedir olamı-

~~~n~u muazzam yolların her biri muazzam birer hayat kaynağı --·- kendi cins ve çeşidlerine mamul oldukları iptidai maddelere göre muh- yanların serveti, bütün hak ve ikti-
... ~ CUrmUmeşhud mahke- telif sınıf \'C dereceelre, muay)en ve malum tiplere irca edileceklerdir. darına malik olduğu halde hastalık 
/ m e slnln bu husustak i veya bu.na benzer sebeblerle mukad· 

8fanbu/ Yeni Ha/kevi karart Gu··mru··k 1 rı·· l der felaketlere ka.rşıgelemiyen para 
~ Znrla. kağıtla kumar oynamak ve UCCQr arımız hakikaten ne işe yarar? 

~ahvecileri Binası tam kumar oynatmnk hepimizin bildiği 1t Jfu••, ,çettı·ş ve v . b. ı ·k 1 Bütün hayatını zindanlarda geçir· 
l ı gibi menfur bir hareket ve kanunen i.Vl ı J ı 1 .1 enl lr l ıer miye mahkum bir zavallı milyone-

~t Opfanıgorlar ! Modern olacak memnu ağır bir harekettir. Lakin, 'Jj.8 emurları 1 v k l ' rin ölümünü haber veren gazeteleri 
'llb tombala oynamak kumar mıdır, de- lVl~ 1\. UFQCa ar... okurken bu havadis bana maneıı za-

tlıe ~1 kahvelerinin as- Yıkdan evleri n son is• ğil midir? Uzun kış gecelerinde ve 1 - - ten ölmı1ş bir insanın tazelenmiş bu 
"'ı.a.h ttırifmesi fikirleri !.. timUik muamele si de Ramazan münasebetile taşrada bir- Son t ayin, terfi ve na• ·• Bu muhtelif birUklere bU• matemi gibi geldi. 

ııı Veciler cemiyeti senelik kon- b i tti ı.. lçok kahvelerde ve evlerde, aileler killeri yazıyoruz 1 tün ihraçat taclrlerimJz Çocukluğıınıda 'şitmi§tim. Rahat 
~b24 ~ir~~citeşrin önümüzdeki Eminönü Halkevine ilave edilecek )arasında tombala oynandığı da riva- Gümrük memurları arasında yeni girecekler l.. etmek için bütün servetini jakırlere 

~e a gunu yapacaktır. Bu kon- olan asri spor salonlarile konferans jyet edilmektedir. İşte böyle bir ha- tayin, terfi ve nakiller yapılmıştı. İhracat islerile uğraşan bütün tüc- dağıtarak meteliksiz kalan ııe en m-
~ .... :eni idare heyeti seçimi de ya- disenin muhakemesi İzmirdc ve cür- Çok uzunca olan bu listeden yalnız carlarımızın, ihrac ettikleri maddele- hayct dilenen Amerikalı milyonerin 
. """'lu ve gösteri salonlarının inşaatı ancak 

ı.:_1, için cemiyl\tın' Tu .. rbedeki b~ . 1 mü meşhud mahkemesinde cereyan Müfettişler ile büyük memurlara re göre arnlarında muhtelif birlikler sözlerini hatırlarını: cŞimdi refaha 
~~~ "' uttin istiml5k işleri nihayet bul - 1 
k ıncte sabah saat 10 da başla- duktan sonra ynpılacaktır. ctı:nektedir. .. aid olan kısmı ve İstanbul kadrosun· yapmaları için uzun müddettenberi kavuştum işte, , 
~ Vke saat 16 da intihabat nihayet . Izmirde Çukurçeşme mcvkıınde daki son tehavvülleri yazıyoruz : İktısad Vekaletince icra edilen tet- 1 Gerçi yırtık papuçla, 1iymc tiyme 
" tır. Beledıye tarafından şimdiye kadar K ki dd · d b' k h kikat ikmal edilmis.tir. olmu~ bir pantalonun insanı pek 
v Halkevi civarında 9 ev istimlfık e· dava l ıp111arıoca kesdın et ırb la ve- Birinci sın ı f Müfettişlerden B. B. T 

tl
t'
1
r taraftan, bu kongre müna- d"l . b. . . t· l"k· . . . 

1 
e top anan ar a aş om a a oy- Şemseddin terfian Başmüfettişliğe, Bu husustaki düşünceler tamamile mes'ud edebileccğinebe nim de ak-

tı b ı mış ve ır evın ıs ım a ı ıçın ış er l k k ı ı (K .. f k ·· ··ı .. t"' H t' t lım ernıez amma ~mdaki hikmetin b"t' azı stanbu. 1 kahvecilcrinin, . k lm B nar ar en ya a anmış nr ve umar ikinci sınıf Müfettişlerden Vefık, muva ı goru muş ur. er ıcare r 
.,,. ın gerı a ıştı. u son ev de nihnyet k ·· ·1 ) ·· .. h d .. · · · b' l'kl k 1 de yu'"ksek manası inkar edilemez: ı müstakbel tarzı mesaisi .. . . . • oynama curmı e curmu meş u Arif, Fethi, Lutfi terfian birinci sı- zumremız ıçın ayrı ır ı er uru a-
~% dun Beledıye tnrafından ıstımlak e- mahkemesine teslim ve sevkedilmic:- cak ve bu zümrelerle alakadar olan c Olmaya dev?et cihanda bir nefes bulda a • k h ı · dil :ı nıf Müfettişliklere, üçüncü sınıf Mü-§eh . srı a ve er ınşa e - dilmiş ve Tapu dniresindc evvelki Jerdir. bütün tüccarlarımız, bu birliklere sıhhat gibi •.. , 

1 
rırnizdeki kahvelerin ta - fettişlerden Tevfik ve Sinan terfian 

Halk F11ozoıu e giın ev sahibi bayanın takriri nim- 1 Evvelki gün muhakemeleri yapı- gireceklerdir. Mesela; üzüm ihrac 
tnod k. il b" h ı ikinci sınıfa, dördüncü sınıf Müfet- "" İ}ı-.. • ern Ve tım ır a e t y . t d k } lan bu 10 arkadaş, kat'iyen kumar tacirleri, <UZÜm ihracatcılar birli- uuıııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııunııııııııııııııımn 

-.ıı:sı gı'b· .. l . t klü mış ır. enı ve am mo ern ısım ar tışlerden Hamid, Rahmi, Fazlı, Fe- İ ------
b ı guze ve yem e - için bu suretle artık ''akında inc:nata oynamadıklarını söylemişler ve : ği,, incir ihracat tacirleri c ncir ih- 1 
Ulunac ki t hm' J :r- ridun, Cezmi terfüın üçüncü sınıfa, R A D y Q 1 1t a arı zan ve a ın büyük faaliyetle başlanacaktır. - Biz beşer kuruşa tombala oy - racatcılar birliği., tütün ihracat tüc- ı 

~ l<:!dir. nadık. Toplanan para ile iki kase a· Müfettiş muavinlerinden Mümin, carlarımız da cTütün ihracatcılar J 
.______ . l k b 1 b ' . . . . Basri, Reı;.ad, Ahmed terfian dör - birlig~i .. isimled altında toplanacak- ----------·-----

~ Y k .. k" . d t b 1 k t k düncü sınıfa, tarife direktörlüğü me- lar ve muhtelif ticari klübler tesis u 
!k}ll• • } k Vezneciler kö•eslndekl şu re a aca ve un arın ırısını çın- BUGÜNK.,.,. PROGRAM 

lt,, se çevrJ ece topraklar o, ote ını e om a a yapaca ı . Ak~am ne(!riyatı: 
lfl Oyunu k im kazanırsa kazansı n , murlarından İsmail tetk ik direktör- edeceklerdir. )' :ı: \lehb t Şehzadcbaşında Çinili fırın soka· yine hep birlikte aşureleri yiyecek- lüğü memurluğuna, açıktan Nusret Bu suretle hem toplu bir halde ça- 18,30 plnkla dans musikisi, 19 Sa-

~ e ğında Oturan ka ile ·m·zd B A five: piyano ve keman rcfakatile, ,, r rı ı en ay - tik. Sırf arkadaşlar arasında vakit teftiş heyeti memurluğuna, Ankara lışm::ı irnkanları elde edilecek \'e J 

h k laeddin n-1b .. ld ald ğ k 19,30 hava raporu, 19,35 konferan: '«"e J u u en ı ımız rne • geçirmek için aşuresine tombala oy- gümrüğü memurlarından Memduh hem de bütün harici piyasalarda ' Ceza arl t bd ·· l .. l d ·ı ekt d' Kazım Nami Duru (İşin terbivede u a ezcum e şoy e em m e ır: namak kumarcılık ad ve kabul edi- zat işleri direktörlüğü memurluğu- mallarımızın fiatlnrı yeknesak ve J 

~, c _Veznecilerde fen fakültesinin 1 1 k b" - h 11 yeri), 19,55 Borsa haberleri, 2-0 Mü-"' pebilir m i? .. diye kendılerini müda- na, açıktan Hikmet ve Hüseyin tet- muntazam o aca ·, utun ma su e · 
ıı.. ~·~ mahkeme 1 umu tramvay caddesi tarafındaki köşe - faa etmişlerdir. kik direktörlügu··· memur namzedli- rimizin gelir ve varidatları, kıymet- zeyyen ve arkadaşları tarafından 
''11 L S • s'nde •akt"l Maıu·ı Gaz'lcr Cemı've Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ••e ı \ı ı e ı J • Mahkeme, neticede tombala oy - · d'l · ı .. k leri de artacaktır. ~, Yeti bu hususta b d ğine tayın e 1 mış er, gumrü işleri Ömer Rıza tarafından Arabca söy· 
A. ili b• tinin duvarları yapılırken ura a namak için vilayetlerden ruhsatna- direktörlüğü mümevyizlerinden Şa-
·~ ır karar verdi b d d 1 f k .J lev, 20,45 Bay Muzaffer ve arkadaş· 
a. .. ~~blerm· ı·n da· . .. 1 .. h ir yer e kal ırım yapı mış, u a me alınıp alınmıyacağının Vilayet k ir, tetk ik direktör,üğü memurların- Verem 1. hastalaramıza ıarı tarafından Türk musikisi ve halk 
''il(! ıreı şumu u a· bir yer kalmıştı. Biz şimdiye kadar makamından tahkik ednerek sorul-

tutul dan Ahmed, zat işleri memurların- sinema gösterUecek 
ı hıı1t rnuş olan suçlardan do· buranın Belediye tarafından çiçek ması için talik edilmiştir. 

sltıtrı, e~~.rniş bulunan kürek ce- dikılerek bahçe haline konacağını Bu hususta verilecek olan mahke· ~~r~~ı:C:~ t~~~:~~:ket~~~~ t:~~ li :~~:~!r~~~~~~i:i~ire:~~:~;;~:: 
.ı. u k C K ümid ederken bnzı binn yığınları ile mc kararını da yazacak ve karileri-

1 aıd r eza anununun d ettirilmişlerdir. sı mşa edilmiye başlanmıştır. Sine-
lığu h' bu toprak kısmı oldurulmak is te- mizi haberdar edeceğiz. , ~tlı! likümler karşısında ne İSTANB .,., O İ ma filmlerinin hastaların manevi -

~. ~~ niyor ve burası bir moloz yığım ha- Kolonya ispirtosu kim· UL G uMR KLER NDE 
'lfteı-.. ne getirileceği, Temyiz line gelmek üzere bulunmak . tehli- TAYİN VE TERFİLER yetini yükseltmek suretile tedavi 

··ıesi "rn 1 h . lere satllı:cak ?... ·· · d ·· · 1 k f"l 1 ~t;ı. .. um eyetince ve tev· kesi geçiriyor. İkinci sınıf mua.vene memurların- uzerın e mucssır o aca ı m er ge-
"l<ıd Kolonya ispirtosu, şimdiye kadar tirilerek gösterilecektir. 

~~ suretle şu yolda karar- Veznecilerde en mühim ve işlek ~ alnız kolonya imal edenlerle ecza- dan Cemal terfian birinci sınıf mu-
"ttlll ~Şta~r: bir cadde olan burası, Belediye tara- nıe sahiblerine istedikleri miktarlar- aycne memurluğuna, Kenarbel güm· Yeni Kızılay hemş!re

lerimlz ırei . 1 .. h .. d fında nçok değil, birkaç çiçek fidanı da satılmakta idi. Bu hususta veri- rüğü memuru Yaşar Başmüdürlük 
~ 

01 
ŞUmu u arıcın e tu-

an dikilmekle hem gayet güzel bir kil- len '-"eni bir kararla badema, bütün 
tt .ı memur öldürmek su - J 

~ "Ola çücük (Çiçek bahçesi) olabilir ve hastahanelerle sair bütün sıhhi mü-

memurluğuna, mnnifesto memuru 
Refik terfian Başmüdürlük memur-

Kızılay hastabakıcı mektebinden 
bu sene 35 hemşire mezun olmuştur. 
Mezun olan h<!mşireler Sıhhat Ve
kaletince muhtelif hastahanelere 

lır~~ Yı verilmiş olan müeb- hem de gelen ge~in de nazarlarına esscselere de istedikleri kadar ko -
• ~ '- CQ>zaları, yirmi sene hapis karşı burasının çıplaklığı kaldırıl - lonya ispirtosu her zamnn catılabi

e,..tiril-.ektı'r. 1 

luğuna, Uzuköprü gümrüğü muhase
be memuru Murad İstanbul ambar 
nıf>mtırlu~una tavin edilmişlerdir. · '-" mış olur.-. lr.N ktir 't,, ----- yerleştirilmişlerdir. 

-~ ŞKA iNANDIM! 
Arıları düşün ... Hani bize tatlı bal ağır başını öne rğdi : ı yalnız bırakmak istemedim. Bir iş 

yapan arıları .. bu çocukca bir misal, - Son ve sonsuz sevdiğim cidden için karşıya geçeceğimi söyledim. 
fakat hayat bilgisi, hayat dersidir... tuhaf Ye çok acı Süat. Öyle ümit ede.- Sesini çıkarmadı .. Vapur kalabalıktı. 

Balın ne kuvveti, hassası car değil rim ki biraz da hırçın ve zalim ola- En arkada bir yere bernber sığındık. 
mi? Etensel varlığı kuvvetlendiren cak .. çünkü ben, onu daha çok sev- ,Konu!'imuyor, denizi, dalgın seyre· 
bal, fakat arıyı çok yaşatmıyor. On~ mek ve göı mck için yaşamak istiyo- diyorc:tu. O glin siyah bir rob içinde, 
lar, o mini mini yaramazlar, çapkın- rum. Fakat onsuz yaşayamıyacağımı bir gönül incisiydi o .. lcınu~ı· 

"~ -:ı: ırn 
~n . 
~il~att7ecnundun. Onlar I...ey-
lllar k~Ugün onlar o kadar u· 
~il~ 1

• sana göre, tunç dev -
t-datı ~~ bir kadın, belki o za-

aha belli ve daha yakın-

~ htı S(i • 
~ ~ n zlerımden alınma. Bi-
~ hu a~tmız geçtiği için söy

:ıl\k~ ç0l<ll arı.... Ben de bugüne 
·U haı·~nın gibi idim. Fakat, 

btılç tlt ıtnle, sevdiklerimin sa-
lcıtıll'ı en kendirni o kadar za

-~, h ki.. 
~akik t' 

t' elltı b? ı anlamak için doğ-
t t. ır kere bakmak kifa-

'\rı,~or 
ı .. : du... İlerledikce ço-

~ "<lllını • ' çOt, ak ıstcdiklerim sey-
' Q)ı, :Yreklşenleri, yorgun 

Pranmış gönlüm kan-

Yozon: Halil Fırat 

dıramıyor, avutup inandıramıyordu. lar, renk renk çiçekleri okşuyor, e· da anlıyorum Süat... Hayatımda hiç bir kızı bu kadar 
Uzun zamanla elde ettiklerim pek miyor, seviyorlar ... Ve sonra tatlılık Evet, onu ilk defa bir bahar günü, çabuk ve içli sevmemiştim. İlk defa 
çabuk elden gidiyor, bu pek çabuk dolu evciklerine doyamadan, rahat bir müze dönüşünde gördüm.. çılgınca severken, ilk defa knrşılık-
ayrılışların ardından pek uzun sü - rahat yaşayamadan, sönüp gidiyor- Henüz parkın sık ağaçlıklı yolunu sız kalıyordum ... Vapur iskeleye yak-
ren hicran günleri, bahtımın çıldır- lar... kıvrılıyordu ki onunla karşılaştık... !aşıyordu. Onunla konuşmak isti -
tan uykusuz geceleri başlıyordu. Sanırım ki biz de onlar gibiyiz... Bedia ile beraberdi. Beni görünce i- yordum ... 

Çok kere, elinde bir çıkın, akşam Sen gönlünün bi~s~.rü ~~ytaların~ , kisi de duraklnclılar. Bedia saşırmış- Saatl<'rcc komplmnn yapmıyn a-
sular kararırken, evine dönen sakin, Mecnun ola ola, gunun bınnde bakı- tı. Bu tesadüftü .. Bedia ayak üzeri, 

1

. lışınış dilim, sanki bağlanmış, ilmik
mütevazı, mes'u t ve knygısız bir ba- katen Mecnun olursan, çapkın gön- arkadaşını tanıtm ı ştı. Bir parça ko- l<•nmişti. Bir ara gözgöze geldik .. o, 
banın o bir gecelik hayatına imrene lünün yine kendikendine, kahpece bir t k G" d b .. 1 t 1 bakışlarda, öyle açık ve yüzüme vu-

. . b ? s·· . . nuş u . un e, oy e anışma arım, 
imrene bakar, o babanın yerinde ol- cılvesı olmaz mı u... ozlerımı sa· d b'l' . k" d B" ran anlatışlar vardı ki.. o gözlerin sen e ı ırsın ı sayısız ır. ıraz 
mayı, çırpınarak gecelerden yalva- kın yanlış anlama. Acı sözlerle seni sonra ayrıldık. Faknt bu ayrılış, son- derinliklerinde znvallılığımı ve a-
rırdım. Hikmet.. dağınık, kararsız, 

1 
iğneliyorsam , çuvaldız gibi hakikat- suz bir bağlanış oldu. ilk günler, a- cındığımı sanki okuyordum ... 

renk renk sevgiler, renk renk hayı tın 1 lere karşı sen i şimdiden aşılıyorum lelfıde bir kızdı.. bir huvaldi. Bedin ' O güne kndar ilk defa bir kız ba
aynasıdır ki, bu cismin akisleri için- demektir. Daha kimi sevdiğini, ne ile çok sevişirlerdi. Bedıa, arasıra na böyle bakıyordu. Kendi kendime 
de ne yazık ki bahara benzer sem • derece sevdiğini bilmiyorum. Fakat ondan lfıf açtıkca güler, hatta takı- 1 kızıyor, onu hn:.lamak. iğnelemek is

boller, ümit ve hayat dolu doğular her halde bu kız seni pek çok uğraş- !arak Bediayı kızdırdım. Aradan }tiyordum. Fakat, onun bu hali çok 
yerine, gittikce solan bir ömrün ren~ tıracak sanırım. Çünkü bugüne ka- günler, aylar geçti.. soguk bir Ka _ sürmemiş. tatlı ve içten bir gülüşü 
gini çalan ümitsiz, uykusuz.geceler- dar, sende bu derece koyu bir ıstı- nun akşamı, onunla Köprüde karşı- Jher şeyi halletmiş ve ben yenilmış-
le yorgun ve can çekişen Evlfü sa - rab görmemiştim .. Hikmet. !aşmıştım. ÜsY.üdara gidiyordu. Bil- tim ... 
bahlarının rengi vardır. Genç adam, için i çekerken. ağır lmcm nasıl bir istf'k vı> bir hisle. onu , (Devamı var) 

şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 orkes
tra: 1 - Lalo. Le Roi cPYs - Uvertür. 
2 - Offenbach. La Pcricola. Fante· 
zi. 3 - Schnikowsky. Valse De 5 in
ci senfoni. 4 - Rebikoff. Romance. 
5 - Me.ndelssohn. Scherzo. 22,15 A
jans haberleri, 22,30 plfıkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50 son 
haberler ve ertesi günün programı, 
23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12.30 plUkla Türk musikisi, 

12.50 hnvadis, 13.5 muhtelif plak neş 
riyatı, 14 son. - ---

KONFERANS 

Beyoğlu Halkcvinden : 

1 - 23/l 1/937 salı günü saat 18.JC 
da Evimizin Tepebaşındaki merkez 
binasında profesör Şükrü Bnban ta 
rafından cfktısadi doktrinler-. mev-
zuunda bir konferans verilecektir. 

2 - Bu konferansa herkes gelebi-
lir. 

l~ss Hı:rr 
Ramazan 

17 

1353 .<ı nr 
1. teşrin 

8 
1 

1 

Yıl 19.:S7, A y 11,Gün 325, K sım14 
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1 
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1 
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Avrupada si~~si 1 Bir yumruk ile 
Seyyahatler1n manası Dinleme . 

I .San'af meselesi: 

Bizde tiyatro, munek· 
kit ve ispanya 

Ya atını neden acele yapmış :~::..:.~::::j_::~'.~ı~" ~~~.n~~:.k~~ 
çcrı gırcn bır adamın hucumuna ug-

IAI b L d H 
• • d ı ı~amıştır. İçeri giren adam hemen 

bahçelerinde.. ın 
~------- . ıayışın bu seyirci ve miı~· ... kJ,,cl nn ,c 
Türk sahnesi süflör ku- recm.tini bir dem daha hatııattı 
lübesini ve ibişin tene
kesini attığını göste
ren ciddi bir tenkidin 

··esi 11 
c f~µanya bahçelL'rinde• pı) ne' ı 

isbat etti. 

ma.nya mat uatını~! .?~. alıfaks aleyhın e ~~·i~,,;;~:~~~'"~;':;1,~~;"~i~iı:"~~:'. 
neşrıyat yapması busbutun hayret uyandırdı dığını bileıniyen kız kendini kaybet-

b . . . . C de b U 
u nevı seyırcının. n ~ bir pı· 

münekkidin hoşJanamıyaca~: üştılC~ 
vestir. Onda kahramanca dog ıarı· 

B ılinduı yazıhyor: - İngiliz Lor
du lfolıfak.:m buraya geleceği ar
hk tahakkuk edince bir kısım Al-
~an matbuatının aJabildiğine neşri

yatı evYcla pek hayret uyandırdı. 

Burada bulunan \'e ne olacağını bi
taraf bir scyırci gibi temaşa edenler 
kin bu hayret çok yerindedir. Çün
kü gelecek olnn misafirin artık gel
mesi yaklaştığı günlerde ona ho::: 
gcldinız!.. Dernekten pek başka su: 
retle telakki edilecek bir takım ya
zılar ~azı iması her halde garib görü
luyordu. Hatta bunun üzerinedir kl 
Lord'un Almanya seyahati tehir e
dı l"ceğinc dair Londradan bir takım 
şavialar da aksctmeğe başladı. Çün
kü bazı Alman gazetelerinin neşri
yatı tabii olarak İngiliz matbuatının 
gözünden kaçmamıştır. O zaman 
Londra matbuatı da mukabil- neşri

yata başladı. Bu ise iki taraf arasın

da müznkcrcye girişileceği şu gün
krd her halde zemin Ye zamanı i
) ı hnzırlnmı'i d!.'mck olmuyordu. 

Ji'akat Lord Halifaks'ın seyahati i
çin tnyin <dilen günde kendisinin 
Alman toprağımı geleceği artık res-

men tebliğ edılmiştir. Onun için bu 
seyahatin tehiri artık mevzuu bahs 
dı.:ğildir. Fakat Alman gazeteleri i
le _Londra gazeteleri arasındaki ka\'

ga dc\'am etmektedir. Şımdi Alman 
gazeteleri Londradaki1eri şiddetli 

tenkicl ederek başlamış olan müza
kereleri simdiden karışdırmakla ve 
mü~icl havayı bulandırmakla it -

ham cdi) orlar. Alman gazetelerin -
d<m cMontag1 ise doğrudan doğruya 
İngiltere hükumetine hücum ediyoı 

Göbe ls 

Tefrika No: 73 

hasretini çekiyor ~ a·· mail 
istiyen Pença'nın niçın uş · 11 d· 

miştir. Bu tecaviizü yapan meçhul a
dam orada bulduğu 4,000 franlık bir 

··t Jd}erı ._. ______________ _. nı boğazlamadığmı, ve o e n bı 

B" d . kUY3 
müracaat ederek matbuatın böyle 
karşılıklı biribirlerine hücum etme
lerine dolayısile her iki taraf hükfı. 
metlerinin bahse karıştırılmasına 

mani olmak üzere bir anlaşma ya
pılmasını Londradan istemiştir. 

<;ek ile içerisinde tam 42,000 frank 
sarılı duran bir paketi almış, kızı o 
halde bırakarak dışarı çıkarken ka-

ız c tıyatro çok rağbet görmUş, niçin bu kadar meyda~ 0 dil<lcrıJlf' 
fakat daima tenkidsiz kalmış bir delikanlının <kanını ıçınc döğtl~ • 
san'at şubesidir. Gerçi ortaya çıkan sinirleniyor ve kahraınanca '"""· 

lpıyı da iyice kapam;~tır:. ~u s~ıetle 

• n )ta•~ 
her yeni piyes etrafında gazete sii- mek istiyen bir delikanhnı •

1 
,.1~1ıı 

1 
alt a tunlarına kadar geçen bazı dcdiko- sında hasta düşmanını kuC • 

! 
t-akibatı geciktirmegı duşunmuş o- dular uyandırıyorsa da bunların ha- gülümsüyor. 

Fakat bu gazete şu noktayı unut
maktadır: İngiliz matbuatı serbest 
olduğu için Londra hükumeti ora-

daki gazeteler namına Alman hükı.i· 
meti ile nasıl anlaşabilir ve onların 
sükut edeceğini, ne verilirse onu ya. 

zacaklarını, verilmiyen haberleri 
koymıyacaklarını nasıl temin edebi
lirdi?. 

lan hırsızın çoktanbcri noterin ynıı
j hanesini tarassud ettiği an l:ışılmı~-
tır. 

kiki bir tenkidden ne kadar uzak ol· 
duklarını söylcmeğe bile lüzum yok~ 
tur. Kendisine münekkid süsü veren 

1 

_ ··· ·- -- bu tiyatro dedikoducuları ya bir pi- ı 

A 1 m sn y ada \'CSİ eline alarak canını çıkarıncaya 
; kndar hırpalar \'eya o piyesin bol 
I ŞSİZ~er çoğa ~. Or keseden meddahlığını yapar. Zem 
Berlin, (Hususi) - Son nrşredi - !ederken de medhcderken de mezür

len istastistiklere göre Almanyadaki isi.iz bir lisanın çetrefil ve ne diyecc

işsizlerin miktarı şöyledir: 1937 sene- 1 ğini bilmiyen kargaşalığı içinde hiç 
Şimdi asıl mesel~ye ~eleli~: Al : ı si teşrinisanisinin 31 inci günü mev. bir şey söylemeden hiç bir hüküm 

man matbuatı Halıfaks ın zıyaret1 ı d . . 
1 03 000 

k" .. d. H lb vermeden bir takım gevezelikler e-
arifesinde hülasatan \'e hep bir ağız· cu ışsız er 5 · • ışı 1 ı. a u- der. 

G ö r ing dan şunu anlatıyorlar: ki eylül ayındaki işsiz mikdarına gö· Tabii bunlar, ciddi ve hakiki bir 

ı _ Almanya hi.ıkCımeti Roma ile re bu tam 33,000 kişi fazladır. Res- 1 tenkidin topukları hizasında kalan 
ve böyle müzakereye girişileceği bir 

d 
olan bagiları çüzınek de,oil, daha kU\'· mi mehafilin iddiasına göre işsizle· ı bir takım tufeyli mırıltılardır. 

sıra a matbuatın yazı larına bakıb ,.., 
da son derece hassasiyet göstermiş vetlendirmf'k niyetindedir. Onun i- rin böyle artması muvakkat olub Bir piyesi tenkid etmek için evve-
olmasına kızıyor. Bu gazetenin ha- cin Berlin • Roma mihveri sağlam- me\"sim icabıdır. Bu seneki i~sizle - lfi bir tiyatro kültürüne sahih olma-

b d·~· d ı k" il • H ı·r k 1 d " 1· · "kd sene te rinievv<>l sı lazım geldiğini bilmiven yazıcı e-er ver ıgın en an ıyoruz ı er dır. Bunu a ı a s o sun, ıgı.:r n- rın mı arı geçen • .. . ~ . .. 

IH
. ı 1 · · · .. • . d . "kd d d h d . lıne kalemı alınca aklına gelcnı soy-
ıt er evvc ce Tngılız hukumetıne (DetJumı Yed inci saqfadu) ayın akı mı ar an a a az n · ~ . 

""'""""""""'"'"'"""'"'"'"'""'""""'"'""""""""""'""""""""""""'"'"""'"' "'"' """' """"""""""'""'"""""""""'"""'"'""'N"""""'"'--""""""""_,,,,...,...,,,. , 1 ':mege kalkışmakta ve bu neşrıyat Oçü de bir 
9 0 n de ~~~~.~tiyatroyu ~".~idsi, b.rakm•k· 

010 olarak bulundu 
~ 

icra memuru içeri girdiğı zaman 
iki kadını ölü olarak buldu ! 

ı 
Grombar isminde bir adam Paris

tc son senelerde kendisile herkesi 

l
çok meşgul etmiştir. Karlı işlerin ko
layını bulmuş, türlü türlü para işle
ri yaparak kendisine çok kazanç te
minine muvaffak olmuştur. Fakat 
bu kndar çok kazanmn.k kolay değil-

( <lir. Çunkü kanunun müsaadesi ol -
· mıyan işlere de girmiştir. Borç p::ıra 

Türk sahnesi süflör kulübesini ve 
ı bişin tenekesini tiyatro kapısından 
attığı gündenberi ciddi bir tenkidin 
hasretini çekiyor. Ve şurasının mu
hakkak olduğunu biliyor ki ibişin 

tenekesi gibi bu tufeyli münekkid 
bozuntularını da kapı dışarı etme
dikce Türk sahnesi ebediyen tenkid
siz kalacaktır. .... 

Tiyatro anlayışı kıt olanlar bir pi
yesde mutlaka bir tabancanın patla
masını, bir bıçağın kınından çıkarak 
seyircilerin gözleri önünde bir kan 
akmasını beklediler. Onların dram-
dan anladıkları facia bu idi. Komedi 
aptal bir uşağın mütemadi taklak a
tışlarına kıısıklarını catlatınoaya ka
dar gülmek. 

İşte Şehir Tiyatrosunun drcım kıs
mında sevretliğim son pıyes bana 

Cahıde ı: 

I b .. b" "b"rini boğfl'l1~· spanya, ugun ırı ı efl'I 
tığı ıll 

istiyen orduların çarpış 
ket. rort' 

• ·· eşen 1 Ispanya, boğalarla gur jspııro 
ador'lann memleketi. Fakat 

sade bu mudur?. ··ırııei' iS' 
Namusile yaşamak veya 0 .0ı ol· 

tiyen bu delikanlı ister ispa!l) 0ısıJtl 
sun ister bir başka millettengııt113' 

' ,3dır -; 
onun bu kahramanlığını ) ,, ı.olB 

d . ne" r nın manasına akıl er ırı . de ~i' 
· b h cıerıfl 11· olmuyor. Ispanya a Ç 111 ı.e 

. .. •aşları '"ı 
ya del Karınenın goz ) ·de''ic 
di gözlerinden akıtan Cahı ve ııl1' 
bir kaçak olmadansa ölft'lcğe pcflçs· 

d d .. .. ~ t c:ııe oıan 'ile' an a çurumege e~ ·111 ,. 
HiiSC'' "l' 

nın ıstırabile kıvranan ı-;dıır ı • 
mal'c bakarak bir insan ne clil ıı 
safsız olmalıdır ki bu piyese 
zatmış olsun. /11JJ) 

, ,,.,.1 stıY 
ıDeva'1lı ı _ .,_ !

vermek, borç para almak gibi işler
de pek çok seyler döndüğü herkesin 
mallımudur. Grombar da bu yolu 

1 bulmu~, son zamanlarda hele kazan-

l
cını o kadar arttırmıştır ki artık Pa
ri ın öyle olur olmaz yerlerinde otu
ramaz .olmuş, bir kansı, bir de yeni 
yetismiş kızile ınük!'llef bir apartı-

BUGÜN İZDİHAMlN ÖNÜNE GEÇ;:t<E~O· 
TÜN DÜNYANIN EN GÜZEL · 

1 

mana )'erlcşmi tır. 

Lakin onun bu son zamanlardaki • 
parlak hayatı başını ken dığer taraf- 1 artık o siislü apartımanda oturamaz 
tan da sıkiiyetlcr ndlıyeye kadar ak- . olmuşlar. Göz yaşlarile kendilerine 
sctınişlir. Grombar'ın oyunlarına bundan sonra daha münasib bir yer 
'kapılan Ye fazla kazanç ümı<..ıl" o - aramışlar, bulmuşlar ve orada otur
lnun karmakarışık ışleri içine giren- mağa başlamışlardır. 
k>ı· z::ırarlı çıktıklarını :ınlJvınca so- Maamafıh Grombar'ın kızı öyle 
lt.Ağu mahkemede almı~lardır. Nıha- koluy kolay cür'eti kırılacak kızlar
yet Groınbilr m, hkcmcye gitmi~. dan değilmiş. Çünku babası hapse 

,muhakeme, avukatlar, müdafaa şa- girerken ona bir takım işler emanet 
hidleri, şikayetçiler ... \"Csaıre ara - etmiş ve: 
sında bir neticeye varılmı~tır ki o - Bunların yapılmasını senden 
da şudur: beklerim, demiştir. Başka ti.irfü na-

2 sene hapis'... sıl geçinebiliriz?. 

Grombar mükellef apaı tımam bı- Babasının bıraktığı işlerden bir 
rakarak bu iki seneyi doldurmak Ü· kısmını devam ettirmeğe uğraşan 
zere hapse girerken karısı ve km Cla bu kız, Parisli gazetelerin yazdığına 

göre, yetişkin, yirmi yaşlarındadır. 
Adı da Gizel'dir. Lakin çok geçmi • 
yor, anlaşılıyor ki genç Gize! de ka
nunun yasak ettiği yolda, şunun bu· 
nun zararına para kazanmak için 
uğraşmaktadır. Ve derhal şikayetler 
yi!kscliyor, faka t babası gibi onu da 

hapse gönderecek ortada bir cürüm 
grh·ülmediği için Gizcl sade bu yazı · 
haneyi kapamakla ve evinde anne-

sıle karşı karşıya oturarak derdleş
mekle kalıyor. Fakat ana kız kendi
leri için oturmağa münasib bulduk-

1 

ıa:ı yerde alacaklılardan saklanabi
leceklerin i beyhude zannetmişler

(DNıamı 7 ncr ıayfada) 

Esaret hayatının devam ettiği duasile ( ......... ) paşaya ihsan buyu-
müddet zarfında biı' tek firar vak· rulmuştur. 

ası zııhura gelmemişti. Bu da, esir

lerin ne kadar hoş tutulduklarına; 

ve ne kadar i) i bakıldıklarına delil
di. 

ZAFER HATIRALARI 

16 Zilkayde 1313 
Bu kılıçlar, şu zatlara gönderil -

mişti: 
ı 

NEFİS EN ŞAHANE 

birden ve ayni zamanda göstermektedir. 9 d• 

SEANSLAR : ~~t~~.3~ - 4.30 - 6.30 süvare 

Wıı.1••••-• 2. - 4.15 - 6.30 ~iivarc -- . ,, 
- ııJC} 

YILDIZ SERGİSİ 
Kazanılan zaferden, Abdülhami -

din ne derece sevindiğini şundan an
lamalıdır ki; Yıldız sarayının etra-

- - - . ret g c,'8 
•• •• L• haJ111) f e;• 

Halkın bu buyu.B r ı8fıı 1 • iıl 
nı karşısında. artık he ·a

8
resi ıÇI ı· 

• "il ı L 
ciolan ve taşan sergını ldliılc 0ıı 

.. h. b" hevet tcŞ iO• 

! fına, kendi bendeg5nından ve en sa-
mu ım ır • d' ıtııırı1 \:' 

. · Ab u ··re 
zum hissedilmıştı. rı rııı1 tı 

tJıırda rııı; 
heyetin de güzide Z8 • et vcf. rs1 
keb 1>lmasına ehemrıı1Y ıci; sa , 

• • • cdeliJ11 tf>C 
Fakat şunu da ıla\ e. ent:ııı 1ı1 

Sirkecı garına gelen yaralı ve has- 'perişan kıyafetlerle iştırak etmişler; 
ta vagonları, derhal ~cfkatli bir halk böylece esir edilmişlerdi. . 

Abdülhamid; bu zaferin hatırası 

olmak üzere, rnuzaff er ı~umandan -
lam birer (Seyfi iftihar) göndermiş
ti. Bu kılıçların kabzeleri, kıymetli 

.Mi.işir, Etem Paşa; 
Ferik Neşet Paşa; 
Hayri Paşa. 
Hamdi Paşa; 
Memduh Paşa; 
Ömer Rüştü Paşa; 
Hüsnü Paşa; 
Haydar Paşa; 

dık adamlarından başka hiç kimse
nin yaklaşmasını arzu etmiyen pa
dişah; Yıldız sarayının karşısındaki 
talimhane meyd::ınına; (Evladı şü -
heda ve malUlin guzzatı asakiri şa
hane iane sergisi) namile, halka 
mahsus bir meşher yapılmasını ira
de etmişti. 

erkanından bazılarının ~siJ"l b9ş b ı 
restlikleri yi.iziinden, btı ··rtctcıb bit' 

. J11ll 

Jtüılesile ihata cdiliyord•J Yaralılar Bu perişan kıyafetli esirler, Istan
vc Jıa~talar; ordunun sıhhiye efra- bula gelir gelmez, doğruca Selimiye 

kışlasına gönderilıyord\l. Orada yep 
taşlarla işlenmişti. Kılıçların demir-. 
leri üzerinde, altın suyu ile yazıl • 
mış olan şu ibare bulunmakta idi: 

dından ziyade, orduya hürmet gös-
teı en hassas halkın omuzlarında ta- yeni bir kat elbise, kalın abadan bir 

kaput, geniş kenarlı birer hasır şap-

Topçu kumandanı Rıza Paşa; 
Hıfzı Paşa; 

bsman Paşa; şınıyordu. 

Asıl hayrete şayan olan cihet şu-

rasıdır ki; kafile kafüe gelen Yunan 

esırlerinc de ayni muamele.. ayni 
şefkat \'e alfıka gösteriliyordu. 

O tarihdc Yunan ordusunun inti-

zamı, bugünkü gibi değildi .. 

Yunan hükumeti, fakirdi. Yüz el

li bi nkişiye yakın hnrb ordusuna, 

muntaz::ım elbise giydirmekten aciz-

di. Onun için <?Sir edilen neferlerin 

çogu, harbe köylerındeki elbiselerle, 

ka giydirilerek, eski elbiseleri birer 
torba içinde kendilerine veriliyordu. 

Esirler; hallerinden son derece 
memnundu. Çünkii hiç biri esir 

muamelesi görmüyordu. Selimi -
ye kışlasının M::ırmaraya nazır 

cephesi, onlara tahsis edilmişti. Hep-

[Bismillahirrahmanirrahim. İnna 
fetahnalekc fcthan mübina. Bi ina
yetullnhü taaıa ;] 

Yunanistan ile edilen muharebei 
galibanede ibraz eylediği measir 
sadakat ve şecaate nişanei takdir, 

ve bilinlikal evliid ve ahfadına yadi-

garı mefhnret olmak üzere, Osman

İbrahim Paşa 
Bekir Paşa. 

Kumandanlara bu kılıçlar veril -
mekle beraber, harblerde yararlık
ları görülen ümera, zabitanın rüt-

beleri terfi ettirilmiş .. gerek bunla

ra \'e gerek harbe iştirak eden bü-
sine de birer demir karyola veril -
mişti. istedikleri zaman, kışlanın lularca en büyük alameti zafer \'e tün efrl!da nişan ve madalyalar ve-

sahildeki avlusuna çıkıyor; Türk as- medarı temayüz olan işbu seyf, mu- rilmişti. Bu harbe mahsus olmak ü
kcrlerinin arasına karışıyorlar; neş- hnrebatta daha bir çok galebatı ce- zere (Yunan muharebe madalyası) 
eli t?Ünler 2eçirivorlardı. 1 lileye vasıtai ınuvaffakiyet olmak ismile bir madalva ihdas edilmişti. 

1 

Bu sergiye en evvel Abdülhamid 
tarafından muhtelif eşyalar hediye 
edilmişti. Saray erkanı ile hükumet 
ricali de ayni suretle bir çok kıy -
metli eşyalar hediye etmişlerdi. Bu 
suretle sergi, birdenbire ehemmiyet 
k esbedi vermişti. 
İstanbulun zenginlerinden en fa

kirlerine kadar halk tabakası, ecne
biler, tüccar ve esnaflar sergiye he
diye göndermekte, adeta biribirle
rile müsabakaya girişmişlerdi. Mek
teb çocukları bile yaptıkları elişleri 
ve iptidai 'resimleri sergiye hediye 
etmek suretile alfıka göstermişler

di. 

(Selim) gibi ha~is. ": giı\i)'~ tı· 
adam geçmiş; gızhde osterıll ş cıı~ 
çok suiistimaller baŞ g rliiJ"l ıı.11 ııı~ 

nbUEı- dığı 
Bu tarihi binada ttııtırlD 1' gil' 

bir kısım kalmıştır. .
11 

,·e ç0 

.. . "dden ıengı .. 
gore sergı cı . . ııııl'" 
zel tertib ediJmıştı. bllş::ı of' 

, c:tafl ıııl 
A 1 b .. ·· bina ıJ:l:; .. Joıl A b' 

sı uyu ' . au s" 08 ,, 
bir salondan ibarettı. ., 5aııır ... ıııt 

. kr il rn.. •)" 
tasındakı caıne an t"ği c; ıt1f"' 

d. 'e et ı ıci c9 
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·-----------------------.-~---------------l 1 Ş i N Ş A K A T A R A F 1 j Yahud~l~~~- karşı ? 

R ... b .l .k l.k 1 • FiUstinde lngilizler 
amazan munase etı e ı inci yaren ı ••• 1 Yahudileri tevkife __.. ..... ~ - 1 I başıadııar Hollivudun mes'ut çifti 

ASRA ORTA . ~udiis, (Hususi) - Tedhiş hare-
) ketı devam etmektedir. Bir taraftan 

meçhul eller tarafından Arablar ü~ 

OYUNU 
zenne bombalar atılmaktadır. Bu 
suretle bir otobüse atılan bombadan 

1 
İST ANBUL REVÜSÜ 1 

YAZAN 

bir kadın ölmüştür. Bu hal karşısın

da FHistindeki İngiliz hükümeti ya
hudiler aleyhine takibata başlamış-

ı 
1 tır. Otuz yahudi tevkif edilmiştir. 

'

Bu yahudiler şimdiye kadar tahri

kat yaparak FiJi.stinin büsbütün ya

hudilcre verilmesini istiyen fırka

nın adamları da bunların başı o

lan Japotinski evvelce Filistinden 

dışarı çıkarılmıştır. Oğlu burada kal-

NusRET 

Refjk Ahmed de: 

SAFA 
-111-

CoşKuN 

- Nasıl olur efendim. Bendeniz 
~urun gazetesinin neşdyat miidü
l'tiyiırn. Kendı kendimi ne dh-e tek-., b ., 

inak t•dib ahlar, vahlar, yandım Al-
1ıah, nur ola n~ı;:11urı arasınd..ı balık
çılarla Ynnık Oıner \'C snn kordcJ;i-
!yı söyledi. O kadar içdm Ye 7.cvkıe 

- Geliyorum yavrum .. bir dakika 
,sabret! .. 

Fahreddin Kerim, İsmet Hulüsi, 
Niyazi Ahmed biribirine bitişik 

karyolalarda yatıyorlardı. Etrafı 

görsün dıye Fahreddin Kerim'in al

1 mış ise de şimdi o da tevkif olun .• 

l
ı muştur. Fi1i:;tin yahudileri arasında 

komünistler de vardır. Tevkif edilen 

lon kişiden bir kısmı da yahudi ko

müniıstleridir. Kudüsde, Yafada ve 

1 edeyim. 
Asım Us'a sorabilirsinız. Ce,•abı

tıı vermiş. 
Bay Ali Rıza derhal vaziveti kav-

tıyarak: w 

ı 9kuyordu ki (Yanık Ömer) diye ba
ğırdığı zaman belki de Kavak c.hal:-

1 si sabah ezanı okunuyor diye yat ak-
larından kalkıyorl~rdı. 

lına bir kaç şilte fazla koymuşlardı. yahudilerin yeni yapmış oldukları 
Başındaki sünnet takyesi( maşaal- Telaviv şehrinde yahudiler pek en

- Gazeteden telefon ediyorum de
~ ince ben yine bir hastalık dediko
~usu. çıktı, yine tifo, grip salgını mı 
ar aıye soruyorsunuz zannettim, 

tı'ıa:ırnafih bu münasebetle bir kere 
llaha t barüz ettiriniz. İstanbul'un 
~hhi asayişi tamamen berkemaldir. 
ı/şı aı:rrıyan, hatta nezleye tutu lan 

Bir taraftan meşhur sımmde ve 
hanendeler tarafından verilen kon-

lah) lı armudi biçiminde altınlarla dişeli görünmektedir. 

süsliiydü. 1 = _ ( 
serler d('vam c:derken, diğer taraf- I Omuzuna kırmızı kordelfılarla na- 1 
tan da davetliler çocukları ziyaret izar boncuğu ve bir de mini mini pa- l j 
edi,, .. orlardı. "' Beş senedenberi evli olan Lupe Yalnız 

u· tek dahi vatandaş yoktur. 
:Refık Ahmed asıl meseleye temas 

t'd' ınce Bay Ali Rıza: 
el - İstediğinize yaptmıbılirsiniz, 
t "trı~ş. Şayed bir itiraz olursa biz 
<:kzıb ederiz!.. 

Nihayet düğün ve oyun gecc·si 
~eldi çattı. Hindli - Mülayim müsa
h akası için hazırlanan ring aynen 
ırakılmış, yalnız üzerine bir kilim 

seriJrnış ve orta oynunun yeni dün
Ya ·ı sı e bir kaç hasır sandalve kon -
l'l"ıuştu.. ~ 

Bazı zaman centilmen #lorcuları
tı"ıııın biribirlerine dayak ziyafeti 
Çaktikleri, bazı zaman kibar pehli
vanlarımızın rakiblerile kovalamaca 
~) 11adıkları, yazın Sahrayı Kebire, 
ışın Bahri Liita benziyen Taksim 

stııdyomunun dört bir tarafını kar
~lalar kaplamıştı. İtfaiye müdürü 
r· san'ın deHilelilc yatakların üze
tıı Y<!lken bczlerile örttilmüş, der
t<: dallarıle süslenmişti. Bir tarafta 
~tfai) e, diğer tarafta Şehir bandosu 
l'alıyordu. Ayrıca Mes\ıd Cemi1, 
<ınburi Dürrü Bau:::ın Vecihe Ke-

tr ' .J ' 

l' ani Sadi, Cevdet Kozan Necati 

1 ~k, ay, Piyanist Şefik ve Udi Sa -
'liJ.' ilddin, İbrahim Ali, Kemal Niya
~·d n rnürekkeb, yani takviye edil
h ı~ radyo, stüdyo saz heyeti teren-
~ll'ısaz olmaktaydı. Sıra ile Münir 
~ Uıedın, Mualla, Hamiyet, Fikriye, 
k {: ... ı Kamn, Mımıffer Ilkar ve ar 
v a ları tarafından Türk müsikisi 
; halk şarkılarından mürekkeb 

111~tcna bir programla konserler ve
t11 ı. Yalnız radyoda söyliyen Bayan 
~ı~ı. d<> hemşiresile beraber bir kaç 
tık 1~ Parça teganni ~tti. Hakkı Ta
lah s'urr ricası üzerine Naci Sadul-

:a·d lalet etti. 

1 

buç takılmış. Yatagına çörü otu ser- ~ 
. ~azhar Osnınn.' Fahn~ddin Ke .. - pilmişti. Etrafı mahalle arkadaşlari- . Velez ile Jonny Weissmüller evlen-

nm c kocnman bır raylı şnmendu- le kuşatılmıştı. Bunlar orasında dok· : diklerinin beşi~ci yıl dönümünü tes· K ad l ? 
fer ht•diyt' getirmişti. Fahreddin Kc- ltor Şükrü Hazım, Kamereddin, Fah- · l id _ etmişlerdir. l ln ar ml • 
rim hocnsını uzaktan görür görmez ri Celal bilhassa nazarı dikkati cel- 1 Dk günlerdeki aşk bu çiftlerde Erkekler de daima renk değiştiri-
yatrğından lxığıl'm:ığa b:ışladı: bediyorlardı. Fahreddin Kerim gah : hala devam etmekte ve Holivudun yorlar. Bugün sarışın gördüğünüz 

- Mazhar O:sınan amca, J\tazhar oyuncaklarını oynuyor, gah şişirme 1 halkını hayretlere düşürmektedir. bir artist bakıyorsunuz yarın simsi-
Osman amca .. ben buradayım~ .. ~üduğünü öttürüyordu. Mazhar Os- Bakın güzel Lupe Velen nasıl se\·gi - yah saçlarin önünüze çıkıyor. Bu sa-

Mazhar Osman yanında meşhur man yanına yaklaştığı zaman sız • l li. kocasına soku.luyor. Deme~ iste- dece kadınlara racı değildir. Hayır 

1 Arabı ile, kalabalığı yarmağa uğra- l:ınmağa başladı: • __,.,,. ~ l dıkten _sonr~ artıstler de mes ud .''.e erkekler de im işi yapıyorlar. Çok 
ışıyordu. ( Devamı 6 1ncı u yfada) 1 ~ · uzun bır baglılıkla bebaber kalabılı- • uzağn gitmeyiniz. Pnriste hepirnizın 

· \.'Orlar ı1 tanıdıg·ı Picrre Richard - Willm du-
uımun11•••·uur•n11uı••••••111u.ıuıtı•umuuıı••••n•••u•ıo•uu••••••••"•""''"'"' .. "'"'•'nuu·u11111ııutu11u1uun111111111ı••·•nuıu11111••u111h11un•1111unu•u•1111uııı111111111111unıuıırıı•n•u•ı•••111111u J e ' n<! kadar koyu kahve ı·engi asçları 

·Fransız faşistlerinin 
muharebesi devam ediyor 
Eski Başvekil Lava) bu gürültü 
arasında akıntıya tutulmuş gibi 

ağızdan ağıza geçiyor ! 
dan ba§Ka bir kimse daha vardı ki 
adını söyliyemem. Tardiyo bana 
Döhırok'dan bahsettiği zaman fena 
bir lisan kullandı. Devrisi gün ben, 
o zamanki başvekil Laval'in yemek 
yediği lokantada ve J.aval'in yakı
nında bulunuyordum. Kendisine de
dim ki: 

- Tardiyo Dölarok için hiç de iyi 
bir lisan kullanmıyor, Buna ne der-
. . ') 

sınız .. 
- Laval o zaman bana şunu söy

ledi: 
- Söylediği doğrudur!. Evet mah

kemeyi temin ederim ki Laval bana 
o zaman böyle söylemiştir. Namu -

Bir elbise 10,000 ile gezerken bir tıım icabı cı> bu
gün sarışın bır genç olmuştur. Ya -

frank kında belki de bembeyaz saçlarla • 
Sacha Guitry'ııin yeni bir filmi o- karşımıza çıkacak. Kadmlarda hoş 

lan cArzu etmek> deki kadın arka- gilnilen bu hal erkekl('rde biraz ay
daşı Jacqualine Delubec'ın giydiği kırı gelmiyor mu?. 

1 
bu elbise pembe dantc \"C tül karı- ı e 
şıktır. Etekleri çok geniş ve dalga 1 Tıpkı büyük anne· 
dalga olan bu elbise tam on bin 
franka mal olmuştur. Halbuki bu lerim iz in 
elbise filmde ancak beş dakika ka- e lbiseleri gibi .. 
dar gözukcccktir. 

lsa 
• I Holivudda akşam elbisesi yeni bir 

şekil almaktadır. Bu elbiseler çok 

Jranda Ve eski modava uygundur. Fakat çok 
Fransa lbcğcnılmektedir. Birjsi siyah kadi-

Nine Petrovnanın ynlanı ıle birden feden ve boncuk ışlcmclidir. Etek
bire parlıyan İsa Miranda Fransız- leri belden ıtiboı en cok bol bir şe
lann taptığı yeni bir artısttır. kiJde yere inmektedir. Ôtekinin bu-

Gözlerinin \'e ağzının giizclligi, 
kendine mahsus giyiniş tarzı ve Ni-

ne Petronanın yalanında gösterdiği 

oyun kabıliyeti ile bırdenbirc parlı-

yan İsa Miranda'ya bütun Fransa 
tapmaktadır. 

lu'Zu beyaz satenden olub stras t:ış

ları ile süslenmiş ve etegı yine siyah 
kadifedendir. 

Sandıklnrı karıştırıb bunlara ben
zer ninelerimizin elbısclerinc te~a

düf edebilmemiz çok muhtemeldir. 
ııı111111111111ntt1ı111111111111111111111ıuuııııuıııuıeıu11111ınııunu11nuı111ın11111ı•m•ııun111111111111111111111ıtnu11111nınun111t11nu11111• 

Seksenlik bir 
ihtiyarın başına 

gelen facia 
1 

("' k h . ı· . . . k vı ve ma cup mısa ır ışını o-
.... tr aralık Safiye de heyete ilti -
~~=======z========- Fransız faşistleri arastndaki dedi

koduların nasıl olub da mahkemeye 
kadar geldi~i ve niha);et .Ateşsalib> 
teşkilatını yapan Dölarok'un nasıl 

görüşerek kendisinden öğrendikle -
rimi on beş satır içinde hülfısa ede
rek yazdım. Eğer yanılmış isem hiis-

sum üzerine yemin ettiğim gibi ka
nının ve çocuklarımın ba~ı üzerine 
de yemin ederim. Tardiyo'dan Döla
rok aleyhindeki sözleri işittikten 

.sonra yarım saat kadar bulunduğum 
h·erde yığılmış bir halde gömüldüm 

laylaştırmak için her şeyi, 
tamamlamış Puse yanşı .. 

·Ll'<',;,"I';~ 

.. .._,~,,..""~J 

1 tahsisatı mestureden para aldığı me-

l 
. selesinin meydana çıktığı geçen 
1 cSON TELGRAF> da uzun uzadıva 
yazılmıştı. Eski kabineler zamanın

ı da dahiliye nazırlığı etmiş olan ve 
bir zaman başvekil olan Tardiye 

ı bu dolambaclı islerde Dölarok'a na-
ı • • 
sıl tahsisatı mestureden yüz binler-
ce frank verdiğini sö~·lediği zaman 
DöJarok: 

- Yalan!.. Yalan!. Diye mahke -
ımede bağırmıştı. 

Şimdi Dölarok şimdi gene mahke
meye gelmiş bulunuyor. Fakat Tar
diyo da geliyor. Geçen davanın kah
ramanı Poza di Borgos bu seferki 
davaya yine clahildir. Son gelen 

~tııı> . 
~C:l:te~ı~anın Arizona şehrindeki 
~ı bir •. afo.:lcleri senede iki defa es
~i Urı· adete riayet ederek vakında-
t~ 1Vcr .. · ' w 

, Fransız gazetelerinde bu meraklı d:ı
vanın en yeni safhalarını aşağıya 

nakledince me5€lenin ne olduğu ken-
diliğinden anlaşılacaktır. Pozodi 
Borgos eliyor ki: ıa.ıt k .. ıtc talebesi kızlarına bir 

'lak Urarhır. 
'l'ralıyabildikleri kızlara üç pu

~"~1\lr ?nek hakkı vardır, ikisi ya -
"' ,, ırıa b ... 
L "'-ar k ırısı de: ağzından· fakat 
""ill eııdi! . . ' b atlll erını o kadar kolay ya-
a lar ~hır, arada biı' mücadele 
~ğllıb akat sonunda istcl' istemez 

1 t; ttıcıa olarak kendilerini öptürür
tıllleg trıafih bu puseler bazen ev-

e kııdnr varlf. 

- Ben cAteşsalib• teşkilatının en 
eski fızasındanım. Ben bir çok kim
~leri bu teşkilnta sokmakla da mes
uliyetlflre giridm. Sonra ayrıldım. 

Fakat bunu gürültüsüz yaplım. Fa
kat bildiğim bir takım şeyleri mey
dana çıkarmak vazifem olduğunu id

rak ediyordum. Bu suretle kendi 
mcs'uliyetlerimin bir kısmından 

kurtulmuş olacaktım. Tardiyo ile 

nü niyet sahibi adam olduğum içi~ 
1 
bunu itiraf etmeğe hazırım. L5.ki:ı 
esas itibarile söylediklerime eml -
nim. 

Dölarok tarafından aleyhine dava 
ikame edilen Pozodi Borgos bunları 

söyledikten sonra davada dahil Gi
yom da demiştir ki: 

- Ben Tardiyo'nun yanında idim. 

Orada eski n:cclisi meb'usan reisi 
Bovisson ile Siman vardı. Bunlar -

kaldım. Çünkü Dölarok eski bir as
kerdir. Bir askerin tahsisatı mestu- Pariste Flarendon caddesinde bir 
reden para alması ne demektir?. Ben apartımanda oturan seksenlik bir 
de bir askerim. Bir askerin tahsisa- kadının başına gelen bir vak'a son 
tı mestureden para almasını en bü- günlerde Paris zabıtasını ve gazete
yük bir rezalet sayarım. lerini hayli meşgul etmiştir. Madam 

Bundan sonra Pozodi Borgos'un Bretran, mübalağa edilmeden söy -
vekili demiştir ki: lendiğine göre seksen i.iç yaşındadır. 

- Mahkemede bu sözler söylE>n - Bir kızı, bir damadı vardır. Onlarla 
dikten ve Giyom'un böyle ifadede beraber oturuyor. Geçen gün kadın
bu1unduktan sonra artık eski başve- cağız yorgunlukla yatağına uzanmış, 
kil Lanl'ın da buraya çağrılmasını ihl1yar vücudunu dinlendirmek is
isterim. Buna Dölarok'un \'ekili de: teıniş. Yanında kimse yokmuş. Va-

- Evet, demiştir, bundn ben de kit oğleden sonra saat üç, yani her 
ayni fikirdeyim. Hem de çağrıldik- taraf gündüz olduğu halde birden
ları halde gelmemiş daha ba§ka şa- bire oda kapısının açılarak içeriye 
hitler vardır. Onlar hakkında da pa- bir erkeğin girdiğini gören seksen I Fakat ihtiyar kadın biraz sonra 
ra cezası tayin edilmesini isterim. üç yaşındaki kadıncağız ne yapaca- ,kendine gelerek ilk işi elektrik çın-

Bundan sonra şahidlerden bir çok ğ~nı şaşırmış, yatağından doğrulmak gıra~ı~ı.n _kor~onuna .u.zanıb ve .. oda
kimseleı· gelmiş, ifadelerini vernıış- ını. kalkmak mı lazım .. dive bir müd- ya bırısını çagırmak ıçın teşebbus et· 
!erdir. Bunlar meb'uslardan, gazetP- det tayin edemcmi~tir. Gelen ada - mek olmuştur. Buna karşı siyah göz
cilerden mürekkeb bir kafiledir. Fa- mm kıyafeti, hali, ihtiyar kadını lüklü şık adam az çok istihzalı bir 
kat en ziyade nazarı dikkati celbe- korkutmaktan çok uzaktı. Gayet iyi sesle: 
den bugünkü Fransız mareşalların- giyinmiş, eldivenli, şık ve genç bir - Merak etmeyiniz, madam, de
d D · 

1 
t 

0 
d b f . t adam. Yalnız gözlerine koyduğu si- miştir; lcimse gclmiyec k, ~lemi-

an espıre o muş ur. a u aşı~ .. ı· · k h . b" b k 1 k 'J'ecek!.. Çünkü, evet, ı-ünkü kordon ·· ··ır·1 · d k d k yah goz u çe resme ır aş a ı :s 
guru u erın en çı an avaya arış- . k b' h ke.silmiştir! .. 

h.dl d b 1 d vermış, onu az ço tanınmaz ır a-
mış şa ı er arasın a u nuyor u. .. .. . b" S"nra şaşkm şaşkın kendisine ba-
Mahkeme reisi mareşala şunları sor- le koyarak ~u~unşe kesdrarenl~kız dır 

garabet vermıştır. ı a am a ır ı- kan ihtiyar kadına: 
muştur: ya başlıyarak: - Korkmayınız, madam, diyor, 

- Mareşal Franşe Despire f\fare- _ Sizi rahatsız ettim madam, de- yalnız beni dinleyiniz!.. Şimdi ben i-
şal Liboney'i çok iyi tanırdı. Liboney mi~tir. Fakat vaziyet icabı mutlaka şe haşlıyncağım. Rica ederim mani 
acaba burada bulunan Giyom'u ta- buraya gelmem lfızımdı. Ben de öy- olınağn kalkmayınız. 

i
m mıydı?. Giyom orduda subaydı. ile yaptım. Rica ederim, beni affedi- Bunu söyledikt,,n sonra hemen o-

(Deoomı 6 ın~i sayf aJıı) , niz!.. !DefJamı 6 ncı ıarı/amrzdo) 
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[Eski bir akşamcının defterlnaen 1 
(5 (ncl •oy/adan deocm) kit geçiyor. Ben giderken tabiidir 

Osman Cemal Kaygılı danın dolablarını karıştırmağa, ne- ki kimseye görünmeden çıkacağım. 
rede ne varsa aramağa başlamış Onun için çok rica ederi.m, rahat et-•• •• •ı •k • ve: mek üzere gene yatağınıza yatınız. gozu l e l l ev arasına -Hariçle olan telefon hattı da ke- !Benimle beraber kapıya kadar zah-

Yazan: -----
Sarhoş 

Kanayan Kalbimdir. 
Yazan : irfan Göksel 

' - Hayır anneciğim .. kanayan kal· 
bimdir ... 

kuru 'an ko·~nru•• silmiştir. Onun için yerinden kımıl- mete hiç liizum yoktur. 
Lj r damayınız. İhtiyar kadın bir şey söylemiyerek 

Siyah gözlüklü şık adamın arama- bunları dinlerken genç hırsız şunla

Çamlıcanın sakin, sessiz tepele -
rinde minicik bir köşk. Bu kartal 
yuvası mes'ud insanlara kucak mı 
Tabiatin garip cilveleri, burada ha
yatın bütün acılarına boyun eğmiş, 
bir ana oğuldan başka kimse yok. 
Köşkün kapalı pancurları içerısini 

zifiri karanlığa boğmuş, yalnız de
nize nazır odasında, açık pancurlarM 
dan içeriye loş bir aydınlık sızıyor. 
Burada, yatağında hasta, genç İlhan 
yatıyor. Gözleri, derin bir. ıstırabın 
izlerini taşıyor. Kesik kesik öksürü
yor. İki katre göz yaşı solgun yüzü· 
ne dökülüyor. Gözlerini yarı kapa
yarak, kaybettiği tatlı bir hulyanın 
hayallerini yaşıyor. Sessizce kapı
dan içeri giren anasından habersiz. 

Başı hafifçe yastığa düşüyor. /\. 
çık kalan fersiz gözleri, tavana ha· 
reketsiz bakıyor. 

1 Zavallı ana, vahşi bir kaplan gıb 
üzerine atılıyor: 

- Yağma yok, bedava olmaz, an- O saatte me:yaanaa kimsecikler de 
latırım amma, parsa toplarım! yok ki: 

- Sen anlat da parse kolay! 
Bir hayli nazlandıktan sonra Aziz 

Beybaba anlatmıya başladı: 
- Efendim, sözü kısa tutalım da, 

fazla baş ağrıtmıyalım: 
O gece, o gece diyorsam, yineböy

le yağmurlu, çamurlu bir şubat ge
cesi şu karşıki meyhanede biz adam 
akıllı Ç€kmişiz. Sizden iyi olmasın
lar, dört beş ihvan akşamdan başla· 
yıb gece yarısına kadar sekizer, o
nar şişeyi bulmuşuz. Gece yarısı 

meyhaneciler bizi yarı kapalı kapı
dan güzellikle dehlemişlcr. Dehle -

- Hemşeri burası neresi, bizim 
eve nereden gidilir? .. 

Diye sorayım ! Tam bu aralık, 
karşı tnraftan doğru kulağıma bir ses 
geld'i, bir vapur sesi... Amma bu va~ 
pur sesi nereden geliyordu böyle? 
Ses bana çok yakından geldiği için 
galiba dedim, ben Vefa yokuşuna 

çıkacağım yerde Unkapanma doğru 
yürümüşüm, şimdi deniz kenarında 
olmalıyım ... Birkaç snniye böyle dü
şündükten sonra yukarıdaki köprü 
de tekrar gözüme ilişince : 

; :ıı beyhude olmuştur. Çünkü öyle rı ilave etmiştir: 
umduğu gibi bir şey bulamadığı bi- - Ben buna daha ziyade emin ol
raz sonra hiddetli bir sesle ihtiyar mak isterim. Onun için müsaade c
kadına: derseniz sizi şu koltuğa bnglıyayım. 

- Madam.. sizin dolablarınızda Yok, yok teredüt etmeyiniz. Sizin 
hiç bir şey yok. Ben buraya sizin ya- bir yerinizi acıtacak gibi bağlıyacak 
nınıza girmeden evvel npartımanın değilim. Hafü bir şekilde ... 
bu katındaki diğer yerleri de dolaş
tım, aradım hiç bir şey bulamadım!. 

Demesinden anlaşılıyordu. 
Seksen üç yaşındaki kadın apar

tımanda kızının ve hizmetcisinin bu 
s~atte bulumayışlarına canı çok sı
kılmakla beraber yapacak bir şey e
linden gelmediğini görerek netıce
ye katlanmaktan başka çare olma
dığını anlamıştır. 

Şık hırsız kaybedecek vakti olmı
yanlara mahsus bir acele ile: 

- Haydi, demiştir, bu kadar va
kit geçirdiğimiz yeter. Bana saklı o
lan mücevheratın yerini söyleyiniz. 

İhtiyar kadın yatağından kalkmış, 
odanın içinde bir yer açarak 5,000 
frank ile bir inci gerdanlık çıkarıb 

1 vermiştir!. İnci gerdanlığın kıymeti 
15,000 frank tahmin edilmektedir. 
İhtiyar kadının paralarını ve ger -
danlığını aldıktan sonra neş'e ve 
keyfi yerine gelen kara gözlüklü a
dam gülerek lakırdı etmeğe başla-
mış ve: 

- Artık madam müsaade ediniz 
de ben gideyim .. demiştir, çünkü va-

Derhal cebinden çıkardığı uzun 
bir iple, şimdiye kadar kendisine hiç 
bir mukavemet göstermemiş olan 
ihtiyar kadıncağızı oturttuğu kana
peye bağlamağa başlamıştır. Hırsız 
ipi çok gevşek olarak baglamış ise 
de ihtiyar kadının bunu kendi ken
dine çözebilmesine imkan tahmin e
dememiştir. 

Şık hırsız ihtiyar kadını bıraknrak 
yavaşca çıkmış, gözden kaybolmuş
tur. Nereden geldiği anlaşılamıyan 
bu adamın nereden savuştuğu da 

farkedilememiştir. İhtiyar kadın o
nun oda kapısından çıktığını görür 
görmez kuvvetini toplıyarak uğraş
mağa başlamış, nihayet sarılı oldu
ğu ipin arasından kendini kurtarma
ğa muvaffak olarak seksen üç yaşın
dan beklenmiyen bir çeviklikle dı
şarı çıkmış, hızla merdivenleri ine
rek doğruca kapıcının yanına gitmiş 

ve ona başından geçen vak'ayı an -
!atmış, kapıcı kadın bunları öğren-

dikten sonra vak'a zabıtaya haber 
verilmi§, tahkikata girişilmiştir. 

mış. lcr amma bı"z oradan bı"r okka da- - Hah dedim, tamam, ta kendisi... 
tılllflllUllllllllllllllllllllllUllllllllllUllltlllfllllUUUlllllllJIUlllllllfUlftlflftU•UUUllJlllllllltlllllltUIUlllUlllUUllllltlUIUtlltltlllllUU• 

ha yanımıza almayı unutmamışız; Ben şimdi Unkapanındayım ... İşte, ı· • Ş k T f s ' t 1 • 
onu da yolda yumruk mezesile te - Unk~pa~ı köprüsü de ta~ önümde.. ŞlD a a ara ) an a mese esı 
mizledikten sonra ihvan biribirimiz- Demın otcn vapur da galıba Kasım- ( 5 ine: soy/adan deoam) 
den ayrılmış, evlerimizin yolunu tut- paşadan bu tarafa doğru geliyor. - Canımı acıttılar Mazhar Osman 
muşuz! Malıim yn, buraya en uznk Ta.marn tamam tamam... amca .. Bütün bunlar senin işın! .. 
olan ev, bizim ev olduğu için ben ar- Işte anlaşıldı mesele ... Hem ben, Beyaz kar gibi entari renkli işle· 
tık kimbilir ne kadar sonra ve kim- kendimi, kaldırımda yürüyor zan- meli takyesi cidden yakışmıştı. Ha

Biz de tiyatro, 
Münekkit 

Bedbaht anne, oğlunun kederin
den müteessir, bu yaprak dökümiin
de, dalından ayrılnn kuru bir yap -
rak gibi ondan ayrılacağını biliyor, 
onu kaybetmekten korkuyor, kalbi 
en derin yuvalarından sızlıyor. 

- Oğlum? .. 

- İlhan .. İlhan diye bağırıyor .. S<'lr 

sıyor ... 
Boğuk sesine cevap veren yalnız 

süklıttur. Gözlerinden dökülen yaş· 
sa· lar artık onu tanımıyan oğlunun, 

rarmış yüzüne akıyor. Dinmiyen ıııç· 
kmklar arasında, o da yatağın ynnı
na düşüyor. 
Yaklaşan gecenin karanlığı, ?,1' 

örtü gibi onları, ve bu temiz aşkı or· 

=tu=··y~o=r=·=··===================::::::~ 

Fransız 
F aşistlerinın 
Muharebesi 

Bu ses onu ürkütüyor. Bu güzel ( 5 inci ıagfaclan iecam ' 
rüyadan uyanmamak ister gibi, me- _ Evet. Mareşal Liyoney Giyonı'U 
calsiz, yan kapalı göz kapaklarını 

çok takdir ederdi. 
aralıyor: - Mareşal Fra~ Despir, Dölıırc-

- Ne var anne?.. ? O • 
ku tanır mısınız? Ne dersiniz .. d 

Teselli etmek ümidile, şefkat do- nun tahsisatı mestureden para al ı· 
lu bir sesle soruyor : 

ğına ihtimal verir misiniz?. - Oğlum neye daldın? Yoksam yi-
ne onu mu düşünüyorsun? Hala o - Hiç bir şey bilmiyorum. !;al 

Mahkemeden çıkarken rt\are~ 
kahpeyi unutmadın mı?.. kendisine yaklaşan Pozodi Borgos· 

Bu sözleri onu sasıyor. Yatağından 
doğrularak, titrek, isyan eden, han- un elini sıkmış, ayrılmıştır. bye 

Bundan sonra şahid· olarak Ro 'd 
çeresini yırtan, ilk defa anasına kar- . . d b" . v 

1 
t Bu ;;aJıı 

ısının e ırı çagrı mış ır. ,. rı 
şı sert bir sesle : ı· •da 

pek mühim bir noktada Tar< ıyo - Bu sözleri nasıl söylüyorsun an-
ne?.. Ona karşı beslediğim temiz ayrılmaktadır. ·ode 

Geçen scf er Liyon mahkemesı 
duyguları körletmiye çalışma. Onu 1 dc-
unutmak mı? Gözleri korku ateşile dava görülürken Tardiyo şöy e 

mişti: 
parlıyor : - Dölarok 18 ay zarfında tıı~ 
_Değil damarlarımdaki kan kay- verdigvi'mi RobYC)' 

narken, mezarda çürüyen kemikle- 230,000 frank rnes· 
rim bile onu unutmıyacak anne.. söyledim. Bu parayı tahsisatı 

bilir ne haller geçirerek bizim ma - nile Unkapanı iskelesinin kenarın- lıde Pişkin: 
halleyi bulmuşum. Bizim mahalleyi dan biraz da denize dalmışım ... Va- ı -Ah benim kara kaşlı, kara göz
bulduktan sonra yine kimbilir ne pur düdüğü bir daha ötünce beni bir lü ton ton evliıdım, vallahi dostlar 
halle bizim evin olduğu dı:ır sokağa · teliiştır aldı. Artık geri dönüp kaç- ! bu çocuğa nazar gelecek, ne yapsak 

Zavallı Feriha evlendi, saadet ge- tureden veriyordum. rar· 
(4 iiuca ıopfa&ın dıvam) tireccğini umduğu para, bu varlık ı Robye bu sefer mnhlecmedc. 1, 

M Ferı"dun'un Tu~rkceye nakletti d diuo'nun böyle bir şey söylenllŞ ~ · - onu bahtiyar etme i. Bütün serve- " v .. ~tır· 
ği cİspanya bahçelerinde, piyesi bu lini kaybeden yaşlı kocası, hıncını duğunu hatırlamadıgını soylern 
senenin en güzel. en muvaffak piye- Ferihadan aldı. Onu kapıdışarı et - Bunun üzerine Tardiyo: . bDt 

sapmışım. Orsa boca bir müddet mak aklıma gelemediği için ya şimdi ıacaba diye dövünüyordu. 
yürümüş. Sonra tnm bizim eve yak· tam köprünün altından geçecek o- Ebüzziya Zade Velid - Efendim, 
l~ş~ığım _zaman v bir de b~kmışım ki lan o vapur bana çarpar da beni ba- lbendenize kalırsa küçüğe evvelfı bir 
hızım evın sokaga bakan ust kat pen- tırırsa ! (Devamı 'l:aı") nefes, ettirmek, badehu kurşun dök-

ceresi ile karşıdaki komşu evin üst ····;·,·~~·nı~·~~ı····TEP·E·BA°Ş'rNÖ·A··şE·HİR .. türmek icabeder diyordu. 
kat penceresi arasına bir köprü ku- U lil lum TIY ATROSU Haber gazetesi sahibi Rasim Us, 
rulmuş ... Köprü hem de ne köprü ! r, 11 mıı. Oram ve Piyes kısmı Niyazi Ahmed'e kalın siyah kablı 
Ben zaten bu gece tam manasile illlllll'li:ıl1 B t 20- 30 d bir Naima tarihi hediye getirmişti. 

ı lllltl ugece san a S 1• ik d v ·ı N. ·• · tam !ilispit bir vapur olmamış mı- 1 I b h 
1 1 - ana ay· cgı ama ıyazı cı-

? Ş. d' v d k d ğ spanyo a çe erındB v· d. d b d .. 1 .. 1 yım... ım ı aşagı an yu arıya o - 3 perde gım, ıyor u, un an guze guze 

siydi. Lisandaki temizlik ve sadeli
ğile, dekor ve mizanseninin hariku-

ladeliğile gerek mütereccimini ge
rekse Şehir Tiyatrosunu tebrik et

mek istediğimiz bu piyesi geçen ak
şam seyretmeğe gelen kalabalığı 

gördüm de merak ettim. Acaba de
ladeliğile gerek mütercimin, ge-

zetede okuduğum bu piyes aleyhin-

mekten çekinmedi. Maddi ve mana· - Bu hususta daha sarih ıza e-
k 1• d ? Ben tekrar vi sefaletini benden gizlemek kin \•erme azım mı ır · · fsıı 

ortadan kavboldu. Belkim de öimii'l- diyorum: Zarf içinde olsun, zar pii
tür. Yok .. ı~tırap insanı öldürmüyor, olsun para~arı Dblarok almış:~ııtB' 
acı çekmek için yaşatıyor anne... jlarok tahsısatı mestureden 

- O zevk arıyordu yavrum. O, zaman para almıştır. }<8' 
' B ·· · D'"l ok'un a\r\l senin se\•gine 15yık değildi. Elile unun uzcrıne o ar . . . 

yıktığı saadetinin cezasını çekiyor. h kalkarak mahkeme reısıne. dıJll· 
B b" k ller hazırla 

Seven pişman olur oğlum... -
1 

en ır akço . stua. . demiştir-
- Sevgi için çarpan bir kalbi ta- Bun arı sorm ıs erım, dıl' 

ru bakıp ta o köprü gözi.ime ilişince Yazan: joze Feliu Gadina parçalar istinsah eder bana getirir· 
birden afalladım; Allah Allah, de - Terceme eden: M. Feridun sin! 

' b d T d · o bu} un sıdıgvıma neden pişmnn olayım anne. Fakat u sıra a .ar ıy rei· 
deki tenkidin doI:rru olub olmadığını ~ · 1 · k hkerne 

Bu hastalıktan kurtulmak imkansız, ğu yerden i erlıycre ma . ··yillC 
kontrol için mi gelmiştir?. . d - ·· .. ·· l" dekı bU dim, bu da nesi, iki ev arasında bu Jtf-. Niyazi Ahmed teşekkür ettikten 

Eski Fransız liyartosunda sonra· 
köprünün ne münasebeti var? Hem ~~nıırnı~ · 
bu, sabahtan burada yoktu. Fakat il i11 ııi. ŞEIJIR TiYATROSU Kuzum patron, diye yalvardı, bun-

öleceğimi biliyorum. onun dizlerin- sıne ogru yurumuş, e ın soıı 
cİspanya bahçelerinde> piyesi sah- d~. gözlerine gömülüp ölmeyi ne ka- bir zarfı reisin önüne koyduktan 

nede bir boğa güreşi seyretmek is- dar isterdim anne ... Açık giden göz· ra demiştir ki: l< irıiZ 
tiyenler için bir şey söylemez. Zira lerimi bir avuç toprak kapayabile- - Bu zarfın içinde görece1;uğıl kl 1t d l · b d ''111 OPERET KISMI dan bir tane de Münir Süleyman 

aya arımın n ın a ~ı u su a ne- /t .ıı ·,, jl Bu gece saat 20-30 da 
dir böyle, yere eğildim, baktım, su lW Çapan'a hediye et çünkü zavallı es-
hemen dizknpaklarırnı geçmiş ... Sa- ıf 1 lJı Ate, böceAI ki gazeteler, mecmualar, babasın -

tiyatro tekniğinden anlamak için 

tiyatro kültürüne sahib olmak ge -
bahleyin burada bu su da yoktu, a- 4 perde komedi dan ve dedesinden kalma risaleler 

Y aun: Moloar içinde istinsah yapacağım diye ima-
cab bu da ncsi? Terceme eden: K. Necati 

nı gevriyor. 

rektir. 

cek, fakat kalbimde açtığı boşluğu ki Dülarok'un bana yollamış o aı.ı 
hiç bir şey doldurnmıyacnk... mektubların fotoğrafileri '~:d:~ıııı· 

- Bu nasıl sözler yavrum. Genç- mektublardan geçen sefer ·ı de fe> 
BURHAN CEVAD sin .. önünde sana parlak bir istikbal kemelerde çok bahsedildi. B~n orı.ıfC\· 

temin edecek uzun yıllar var. Boş toğraflarını mahkemeye verıY ,.•1ıf1 Derken zihnim allab bullak olmı- ~ 

ya başladı. Etrafıma bakındım, ge- Şehzadebaşı 
Rasim Us Niyazi Ahmed'i alnın -

dan öperek: 

tMMMHlllftMOllllllUlllNlllllfhllllllltlllUlllllllllltlHllll1UllltllllH o•·ıaro~ 

bir sevgi için bu kadar üzülmiye de- Tardiyo bundan sonra 0 

riye döndüm, soknğın ağzına doğru 

biraz geri geri gittim; tekrar ileriye 
döndüm ve yine gele gele o derin 
suyun içine battım ve yine tepeme 

baktım, yukarıdaki köprü duruyor. 

Yine bir müddet, acaba yanlış mı 
geldim? filan diye düşüniirken zih
nim büsbütün karıştı. Eyvah, dedim, 
galiba dalgayla bizim mahalle diyP. 
f anlış bir yere gelmiş olma4yım ı 

Tefrika No.: 29 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu gece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 

Gündüz: Karakaş ve arkadaşları 
SARALI KIZ 

Piyes 4 Perde 
Gece: Adada bir gece: Komedi 3 Pr 

ciğim, kusura bakma sana bir şey 

_ Benim iyi kalbli çocuğum! Ra· getiremedim, diye söze başlıyarak 
kıbin hakkında gösterdiğin bu ulüvvü özür diledi. Bundan sonra (Son 
cenah beni çok mütehassis etti, me- Posta) sahifelerine yazılnrını daha 
raklanma ona da bir (Ahmed Rasim mebzul serpişdireceğini, hatta bazı· 
Külliyatı) hediye ederim. Dedi. 

larını birinci sahifeden vereceğini 

vadetti. Bu söz üzerine İsmet Hulu

si sevinçle yerinden bir kaç defa sıç· 

ğer mi? avukatına dönerek: -ı.ıal· 
- Sevgi... Ne kadar tatlı, hem de - Şimid sormak istcdiği~iZ ::. 

ne kadar acıymış. Onun dudakların- leri sorabilirsiniz.! Sorunuz ... 0eıcr 
dan bir zehir gibi kalbime akması- Tardiyo'nun bundan sonra sa!· 
na mani olamadım. Sevmek ... Bunu söylediği ve rnuhakemeninR::~ dıı· 
hissetmiyenler. yaşayan ölülerden hası yarınki cSON TELG 

······ başka kimlerdir ki anne... dır. .. ........ .. 
Bu sözleri, ağzından boşanan kan ........... ~~-~~;~;;:·ş~;;~~debnşı ~ 

İsmet Hultısi'ye Naci Sadullah bir 
termometre, Selfimi İzzet de bir {ti
yatro san'atı) getirmişlerdi. 

Cevad Fehmi: 
pıhtıları takip etti. t" •atrosurı ) 

rach ise de, sonra aklı başına neldi. B db ht ı huzün FERAH sinema ve ı;> ı• 
b e a anne; ya varan, ( ou·· MBÜLLU.. ISPA~ .., 

• - Bu iş ay sonuna rastladı İsmet- Lakin canı da fena halde yanmıştı. dolu bir sesle : Sl) 
(EGE MANEVRA drl' _Oğlum artık yeter .. üzülme, bak d" hertl 

ağzından kan geliyor.. Hem varyete, hem kome 1 
,,,,,,,,,,.. 
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ne katar. İnsanlar dehşet ve heye - - Sen çıldırdın mı? Yirminci a
can içinde, günlerce ne yapacaklarını sırda, ancak tayyarelerin ve çeplin
şasırıp kalırlar. Darant böyle sokak- lerin hakim olduğu göklerde bir a-
larda sahipsiz kalır mı? O, meçhul damın uçtuğuna inanmak, delilik 
alemin mahlükatı tarafından büyük değil de nedir?! .. 
bir debdebe ve ihtişamla götürülür- Pencerenin önünden geri döndüm. 
dil. Siz, üç senedenberi Bombayda Eski yerime geldim, oturdum. 

ftuıııuıuııu1111111ı•ıı11111uuıulı 
bulunduğunuz halde hazreti nasıl Darant acaba, hakikaten meçhul 
oldu da bir defa olsun ziyaret teme- bir Uleme mi göç etmişti ? .. Nekleden : CelAI Cengiz 

Akşam üstü, büyük mabedin arka 
sokaklarından birinde hüviyeti meç
hul bir Hintlinin cesedi bulunmuş. 
Derhal, otomobile atlayarak mabed 
civarına yetiştim. Zayıf, sıska ve ilı
tiyar bir adam cesedi ... Lakin, heri-

fin yüzünü yakmışlar .. kim olduğu
nu keşfetmek kabil olmadı. O civar-

da bulunan yüzlerce dükkf!n sahibi
ni sıkıştırdım. Hiç kimse, cesedi ta
nıyamadı. 

(Siyah hançerliler) tarafından öl
dürüldüğü muhakkak, çünkü, ölen 
adamın yüzü teşhis edilmesin diye 
yakılmış. 

Ah bu Siyah hançerliler .. ne esra
rengiz bir cemiyet 1 

Cesedi polis dairesine sevkettim. 
Adamlarımızdan ne kadar Hintli 

diniz?> Bu uçan adam da kimdir? varsa çağırttım.. cesedin kim oldu· 
Beşinci gün : Yerimde oturamadım ... 

ğu birtürlü anlaşılamadı. 
Valiye garip bir haber getirmişler. Beş dakika sonra tekrar kalktım .• 

Ben (Darant) a aid olduğunu id- cDarant, büyük mabedin üstünde Pencerenin önündeyim. 
dia ediyorum. Bir Hintli dedi ki : A b ··kt b. ·· b l k uçuyor !> ca a go e ır şey gore i ece 
(Darant) başka bir aleme scyahnte Ben bu haberi işitince güldüm. miyim? .. 
gitmiştir. Ben onu dün akşam rü - cDarant büyük mnbed1n üstünde Fakat, pencereden başımı çıkarır-
yamda gördüm. Emin olunuz ki o 

uçuyor ...• sam, bu fen ve makine asrında, böy-
ölmemiştir. Eğer ölseydi, bugün Bu cümleyi, kendi kendime bir- le manasız bir habere inanmış ola-
Bombay şehrinde hiç görmediğimiz kaç defa tekrarladım. Kumandanlık cağım ! 
harikalara şahit olurdunuz! Yağ - dairesinin beşinci katında oturuyor- Her şeyden evvel bu kanaatin he-
murlar bir tufan gibi memleketi yı- dum. sabını vicdanıma vermeliyim. 
kar, mahvederdi. Büyük mabet buradan çok güzel Kolonelin kaybolduğu gündenberi 

Fırtınalar kopnr1 şehirde yıkılma- görünür. bütün mesmuat ve müşahedelerimi 
dıkAıiç bir ev kalmazdı. Darant, Bu· Kubbesine güneş aksetmiş.. kar- defterime kaydediyorum. 
danın en aziz sevgililerindendir. Siz tal gibi kanatlı köşeleri gözleri ka- Kim ne derse desin: bu şüpheyi 
Darant'ı tanımamışsınız, hazret. O maştırıyordu. ancak gözlerimle izale edebileceğim. 
fılemi meçhulün mahluklarını idare Pencereye koştum... Pencereden başımı çıkardım: Da-
cden en eski hükümdarlardan biri- Bir ses, kulağımdan vicdanıma rant havada uçuyordu ! Demek ki, 
dir. Onun ölümü yeri gökü biribiri- aksetti: (Devamı var) __ 

1 .. kırıklık 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma nev~a JI, · 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kate ahnablllr : rarla 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ıs 

G R 1 P 1 N İsteviniz. 
. . . ) 

1 
N 

GriP., 

. . .. .., ..... 

Bas ve Diş Ağrıları, 
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' Üçü de bir günde 
Ölü olarak 
Bulundu 

Donanmada ı·tt·ıhatcılıg., ın h&-:~t~u~~:r:na~ai:~k~ııı:ror;:~a;::~e: 
den bunların yem yer]erını keşfet-

k ,. m ·ı yet•ı n ,. g o·· stere n m ·ısa 11 er ~;.~~~r:~~e~ı~.~~nn ssa~~:: ;:~~Ul~~~~;~ 

( 4 üne il sag fadan devam l 

l
gun postacı bır çok zarflar getırıyor, 
bunların içi protesto mektubları a-

Bar ba rOSU batıran Amiral ittihatcılığı saye- lacaklıların istedikleri ile ~~l~ idi.. 
Fakat geçen perşembe gunu vazı-

S İnde hiç bir muaheze ye ug""ramamışlı yet büsbiıtün feci oldu: Adliyeden 
bir mübac;ir, bir polis komiseri, icra 

Bar barosun hazin batışı·. Tahlı· siye yelegv i giyin- memuru gelmişlerdir. 
- Ne kadar eşyanız varsa bunları 

ıı1İş zabitan ve askerler nasıl köriikörüne hacze geldik. Alacaklılarınızın iste· 
diği budur; deyınce ana ile kız ne 

Ö 1 Ü ffi e S e V k e d j 1 d İ 1 e r ? • yapacaklarını şaşırmışlardır. Maa -
mafih genç kız kimbilir hangi ümid-

Balkan narbine tekaddüm eden 
~y bir müddet evvel donanmada, 
k 0rnbeıın maıyetinde bilfiil tat bi -
at görmüş ve kısmen de ondan ev
~dkı devrelerde dahi bırçok gemi
crde güverte ve çarkcılık ve buna 
lh" 
t urnasil sınıflarda bulunmak sure-
<le s-e) rüsefer ve harblerde ve harb 
bıanevra ve tatbikatında mümarese 
\e tecrübeleri artmış kabiliyetli ve 
luksek evsaflı zabitan ve muallem 
~ftad, topculukta ve torpidoculukta 
~ kin erler fiilen iş başında idiler. 

jnuni himaye ve refahı id~me eyle
milştır. 

1 Donanmada siyasetin rol oynama
dığını, fırkacılığm girmediğini iddia 
edenlere karşı yukarıdanberi zikrii 
tahrir eylediğim misalleri okuyan 
efkarıumumiye, halkın vicdanıseli
mi bu iddianın doğru olup olmadı
ğını elbette takdir ve teslim eyleye
rek hüküm ve kanaatini ona göre 
vereceğinde şübhe edilmemelidir. 

••• 

jyacı. en liizumlu bir ande ve en teh
cikeli zamanlarda kendini olanca 
kuvvetile hissettirdi. NHekım Muh-
terem Vasıf Paşanın hatıralarında 

bu noktaya da doloyısile temas ve 
işaret edilmiştir ki bu suretle de 
noktainazarım teyid edılmiş demek
tir. 

Daha sonra acemi ve tecrübesiz 
bir donanmada cepane sarfiyatının 

le: 
- Siz, demiş, şımdi gidiniz rica e

derim. Bize yarına kadar bır mühlet 
veriniz. Her şey düzelecektir. 

İcra memuru, mübaşir, polis ko-
l miseri nihayet buna razı olmuşlar, 
çekilib gitmi~lerdir. O gün ana ile 
kızın hapishaneye giderek mahpus 
koca ve babayı ziyaretleri günüdür. 
İcra memuru sabahleyin gelmişti. 

Dünyaya nam veren meşhur 

ALI MU 
HAC 1 

iDDIN 
BEKİR 

ŞEKER TİCARETHANELERİ 

Akide, lokum, badem şekeri, ba

dem ezmesi, ncı badem kurabiye

si, reçel, şurup, şark usulünde i

mal edilmiş fıstık, badem fındık, 

kaysı ve alafranga meyva şekerle

melerinin her çeşidi fevkaladedir. 

Lezzetine doyum olmaz. 

ALiMUHiDDiN 
HACI BEKiR 

TİCARETHANELERİ 
Gayet lüks ambalajlı nefis kara

meHi yapıyor, tavsiye ederiz. 

ALI MUHiDDiN 

i-1 A C 1 B E K 1 R 
TİCARETHANELERİ 

Tahin helvaları halis şekerden
dir. 

ALI MUHIDDlN 

HACI BEKİR 
Ticarethaneleri mamulatı. Satış 

yerleri: İstanbul - Beyoğlu - Kara

köy - Kadıköy. Taşradan toptan 

ve perakende sipariş vermek ar
zusunda bulunanların lutfcn: 

l VARLIK 
15 Sonteşrin 1937 tarıhli 10,5 inci 

sayısı Yaşar Nabi, Cemil Sena On
gun, Ziya Osman, Sait Emin Özbek, 

· Umran Nazif, Ali Mümtaz Arolat1 

Fazıl Hüsnu Dağlarca, Baki Süha, 
Füruzan Hüsrev, Ahmet Rahmi'nin 

1makale ve şiirJerilc Rusca, Fransız
lca, İngilizceden tercümelerle ve Ve
dat Nedim Tör'ün Köksüzler adlı 
piyesile çıkmıştır. Okurlarımıza tav
siye ederiz . ........ ...... ....... ..... .. ..... ..... .. . . .. ........ ... . 

Ancak harbden az evvel niçin ve 
~ teden estiği hala bile gayrimalU
g ~rn olan bir muhalif rüzgfırın tc
ll'ıJedir ki bu güzide ve mücerreb 

Slnıf dahilinde bulunan zabitan da
:tılınışlar ve efrad dahi orduda ol-

Levazım ve techizat ve ihzarat iş
lerine gelince : 
Donanmanın en başta olan ihti -

yaçlarından birini de, hiç şübhesiz 
ki (kömür) teşkil eder. Ve yine hiç 
şübhesiz ki kuvvei haruriyesi, kabi
liyeti ihtirakıyesi yüksek bir kömür 
bilhassa harb gemilerinde çok mü
him bir mevki ve vaziyet alır. 

elbette muallem ve nişancı bir do- Bunlar öğleden sonra hapishaneye 
nanmanm sarfiyatından ez'afı mu- gitmişler, orada konuşmuşlar, derd
zaaf bir nisbetle ol~cağı pek tabiidir. , leşmişler v: ~~!dsizliklc ne yapa_

IBu ciheti de daima tahmin ve teem- caklarını duşünub kalmışlardır. Nı
rnül ederek gözönünde bulundur _ hayet ayrılma ~amanı. geli~ce ana i
mak ve cepane sipariş veya tedari- le kız Grombar a veda etmışler, on~ 
kinde ona göre ihtiyatlı ve tedbirli göz yaşlarile bırakmışlardır. De\.TJ-

ALİ l\IUHİDDİN HACI BEKİR 1 

1 

Hamidiye caddesi, Bahçekapı. İs-ı 
tanbul adresine yazmaları rica o

lunur. Verilen siparişler derhal 

Uğu veçhile terhis edilmişlerdi. 
lıı llu vaziyet tesirilcdir ki harb za
~ a~ında donanmada eski ve tecrü
g .dıde anasır yerine (çok değerli ve 
Uzide evsafa malik dahi olsalar) i

:aırıe edilen zabitan ve efrad henüz 
~tUbesiz ve görgüsüz bulunuyordu. 
Işte şu misaller, şu vaziyetler per

~<ıııaj işlerinde ehliyet ve iktidar, 
~dem ve tecrübe gibi meziyetlerin 
''d~htelif tesirat ile ihmal ve imhal 
t~lnıiş olduğunu gösterir ki bunla
l'ıa acı netayic ve avakıbi yine do -

11ll'ıaya yüklenmiştir. 
••• 

1tinasebet ve vesile gelmiş iken, 
ta~·a ilave <>deyim ki, hiç bir kı
tn ve ehliyeti ve hiç bir gemide 
"'ari Ve amirliği sebketmediği hal
tnahaza -Vasıf Paşanın etabir \0e 

~a :niyelcri vcçhile - cemiyeti mu
~ ddcıseye !! iman etmesi sebebile, 
"!llal Pasa tarafındnn Liva paye

~ b~ Çıkarılarak donanma Amirallığı 
~tı 1 rtıuhim bir vazifeye de kayrı-

11 \'(I hfılen rahmeti rahmana ka
t i~uş olan bir paşa - ki ismini zik
~1 tnıy ceğim - tahtıidaresine bıra

~· büyük bir harb gemisini yan-
ıt manevra ile torpil isabetine 

• ~z bıraktıktan sonra hiç olmazsa 
ıı-ı:Yi, pek karib olan sahile olan-
11stir'atile sevk ve tahrik edip o -
~lı:ı.?nası \'e bu suretle birçok evladı 
'h·l'lın ve belki de ileride geminin 

1 kurtarılmasına imkan bırakma-
~:rı lnakul ve doğru bir hareket i
h ~11 Pa~ayı müşarünileyh bilakis, 

a busbütün zıd bir emir ve ku-

~~~~a vererek gemiyi sahilden da
,1k1Yade açtırmış ve bu suretle 

trı an harbinde aldığı müteaddit 
rı isabetlcrıle her tarafı delik 

Çünkü ali bir buhar tazyiki, ge -
minin sür'ati seyri üzerinde başlı

başına amil ve müessirdir. Bu da, 
kullanılan kömürün teinin edeceği 
kuvvei haruriye, kudreti ihtirakıye 
ile mütenasibdir. 

Daha sonra da, bilhassa donanrna
ml7.ln bütün sür'ati seyirleri, yerli 
köıntirlerile değil, kuvvel haruriye
si yüksek olan ecnebi kömürlerile 
hesab ve temin edilmişlerdi. 

Halbuki böyle kömürlerden do -
nanma için evvelce düşünülmüş, ha
zırlanmış stok mevcudumuz olma
dığından bütün harb müddetince 
kullanmıya mecbur kaldığımız yerli 
kömürlerin (kıriple) denilen meh-

maemken elenmiş en iyi cinsi idi. 
Halbuki, kuv\·eı haruriyesi az ve fa
kat yandıktan sonra bıraktığı (mı
cırı) süprüntüsü mebzul olan bu kö
mür, sefer fınında gemi ocaklarına 

namütenahi bir surette atılmasına 

rağmen temin eylediği buhar tazyiki 
bilfarz İngilizlerin (kardif) kömüri.i. 

ile mukayese bile edilemezdi. Bu se
beble donanmanın bu mühim ihti-

olmak icab ederdi. 
1
si sabah olmuş, icra memuru, müba-

H lb k . 0 1 d j Şİr ve komiser gene gelmişlerdir. a u ı sman ı onanmasının . . ı:?Ön dnili r. 

aş ıca ru nu avı erı o an ar a - . . . Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk b l ··k .. k ·ı · l B b ! Bunların oturduğu yerın kapısındakı 

1 T d . 1 . zili çalmışlar, çalmışlar, ıçerıden hu; 
ros a urgu un mermı ve cepanc erı . . N h , k Hakimliğinden: 
· · b 'ht· t b t db · h . bır ses çıkmamıştıı. ı a) et apı-
ıçın u ı ıya a, u e ıre e emmı- d b k b 1 İstanbul maliye muhakemat mü-

l d 'kk t k.. ·ı · d -·ı nın karılmasın an aş a çare u a-ye ve ı a mev ·ıı verı mış egı - d 1 .. ğ.. h · e avukatı Va 
mamışlar ve zorluyarak kapıyı aç- ür u u namına azın -

difşte kıymet ·ve ehemmiyet veril _ mışlar. içeri girmişlerdir. İçeride ge- hid Sayın tarafından Mahmutpaşa-
1 ne bir ses ". oktu. Eşyavı satmag-a ge- da Medrese sokak bilfı. numara hane-m iyen bu mühim nokta ar, mahallin- ' J 

de de göri.ıldüğü ve okunduğu veç- len heyet odaları dolaşırkrn Grom- de oturan Osman oğlu Salih aleyhi
hile Osmanlı donanmasının inhida- bar'ın karısını yatağında ve son ne- ne açılan 116 lira 82 kuruş alacak 
mrnda mühim mevki almış sebeb _ fesini verirken gömrüş, kadını kurtar davasının yapılan. duruşmasında 

lerdcndir. ı mak için imkansızlıkla karşılaşmış- müddealeyhe ilanen vaki tebliğata 
Mermi bahsine şiddeti alakası ha. tır. Kadının yatağının baş ucunda rağmen mahkemeye gelmemiş ve ve

sebile burada yad ve beyan eylemek içi boşalmış bir çok ilaç şişeleri bu- 1 kil dahi göndermemiş ve davacı ve-
1 münasib olacağı multıhazasile şu ci- j 1umuştur. Gelen zabıta memurlar~ kili de vesaik ibraz edeceğini söyle
heti ilave edeyim l:i, donanmaya a- lçok geçmeden genç kızı da kendı lC'mis olduğundnn bundan bahisle 1 şınmış olan toplarının hedeften mik- yatağında can Ç€kışir olarak bulmuş- müddealeyhe ilanen muameleli gı
dar ve nisbcti inhiraflarını zabtü tes- lardır. yap kararı tebliğinC' karar verilerek 
bit ederek harb esnasında ona göre Ana ile kız mümkün olan süralle !duruşması 24/12/937 tarihine rastlı-
tanzimi cndaht edilmesini teminen hastaheneye göndt>rilmislerse de hiç d 

yan cuma günü saat on dör e bıra
ve tabiri fcnnisile yapmak istedıği- bir §<!Y söylcmeğe kuvvet ve imkan kılmış olmakla işbu füin tarihinden 
miz cdibrotion kalircşin ameliyesi- bulamıyarak ikisi de gözlerini son o-

d B k d 1 k b ·b larak du·· nvny, ... kapamışlardır. itibaren beş gün içlnde itiraz etme-
ni e, aş um:m an ı u gı i te • J " diği surette muhakemeye kabul o • 
ferratla vakit geçirilmeksizin huruc İki kadının böyle bir anda öhim-

. ler·ı ctr"f1ndak1·1crı'n hepsı·n·ı mu" tc - lunmıy:ıcağı ve davaya gıyabında edılmesini emreylemek suretile isa- ... 
b d h • d essı'r etmekten gnrı· kalamazdı. o _ karar verileceği iltinen tebliğ olunur. eti en a tı temin işini talı a dey- .... 

nun için herkes biribirine: (934/1017) lemek garabetini de göstermiştir ki 
bu ciheti muhterem Vasıf Paşa da - Bu kadının bedbnht, kocasına, Sultanahmed Bırinci Sulh Hukuk 
işaret buyurmuşlardır. bedbaht babasına haber göndersey- Hakimliğinden: 

(Devamı var) di, bari bunları blmcden bır kere ge- İstanbul maliye muhakemat mü-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~ lib görebilseydi!.. dürlüğü namına h~ine avukah Va-

Avru.pada siyasi 
yahatlerin 

sey
manası 

( 4 iincıi saM/t!den deuam) 

giliz devlet adamları olsun böyle bil
melidirler! .. 

fak~'ın ziyareti münasebetile çıkan 
yazılan onun yazdırllığı söylenmek-

tedir. Nazi Almanyasının tanınmış 

ve propaganda nazırının da çok dos-

tu olan muharrir Ditrih'in İngilizle
rin canını çok sıkacak derecede ya-

zılar yazması nihayet Her Hitler'in 
de nazarı dikkatini celbetmiş olacak 

- Oh .. merak etmeyiniz .. Bedbaht hid Sayın tarafından Kocamustafa
vc mahpus adama haber gitti. Res- paşada Fıstıklı sokak (5) numaradn 
men kendisi hapishaneden alınarak 

hastaheneye kadar getirilecek, ka
rısile, kızi ndeslerini \'erirken on
ları görebilecektir. 

oturan eski ikinci mülazım Cafe.r 
Tayyar aleyhine açılan 12 altın lira 

1 
ı 90 kuruş alacak davasının yapılan 
muhakemesinde müddea1eyhe ila -

Evet.. adamı bekliyorlar. Fakat nen vaki tebliğata rağmen mahke -
adam gelmeden kadın ile kız dün· meye gelmemiş ve vekil dahi gön
yadan gitmiş bulunuyorlardı. 

Fakat nihayet hapishaney~ gön
derilen resmi memurlar clonüb geli-

yorlar derhal hastahanede öğrenili

dermemiş ve müddei vekili de vesa
ik ibraz edeceğini söylemiş olduğun-

dan bundan bahisle muameleli gı -
yab kararının müddealeyhe ilanen 

yor ki dun gece gardiyanlar hapis - tebliğine karar verilerek duruşma
hanede dolaşırken Grombar'ın bu - sı 24/12/937 tarihine rastlıyan cuma 

~ bi~ vaziyete geldiği halde ken
e rutbei şahadet nasib olmıvan 

1 ~a gcminin birkaç dakika z;r -
ile} ka•rı deryaya gömülerek düş-
<!" an ziyade kendi sun'u taksiri
! sebebi intıharı olmasına v.a 

2 - Almanya hükumeti komünist· 
liğe karşı geçen sene Japonya ile 
akdettiği ve bu sene de İtalyanın iş

tirakini temin ettiği malıim muahe
deye son derece sadıktır. Lord Hali
faks ile diğer İngilizler bunu böyle 
bUmeli! 

3 - Almanya hükfımeti kendisi-
ne: 

ki Ditrih'in artık mevkiini kaybede- lunduğu yerde hiç bir ses olmadığı-
rek bir daha kendisine yazı yazdırıl-

mıyacnğı rivayetleri dönmcğc baş

lamıştır. Gene söylendiğine göre 

Her Bitler ile bütün Almanyanın 

nı anlamışlar, merak etmişler ve i
çeri girdikleri zaman Grombar'ı ölü 

günü saat ona bırakılmış olmakla 
işbu ilan tarihinden itibaren beş gün 1 

r.a ~0rnanda içinde bulunan birçok 
tltrn~? ve fedakar Mchmedcikle
·b· korü körüne ifna ve idamına 

~ı 1Yet vermiştir ki ic::te bu hare-
' /\ . ' :." 

>ıı !tııral unvanına rağmen ku -
lt,, tlasındaki tecrübesizlık ve ceha

ıı ileri gelmiş acı bir neticedir. 
'il l~ bu hazin vak'nnın en garib 

l' de gemi içinde bulunan zavallı 
<tı~lı~. geminin torpillenmesi a
~ ~ cnn telaşile giydikleri tah
ı eınerlerini de - yegane üm
ll'l halas ve necat bulunmasına 
~: tı - İttihadın bu görgüsüz A-
'4~~ sanki büyük ve mahirane bir 
t'hı l'~ ile gayrimemul bir hareke
llıı lSı~f? teminine muvaffak ola-

r \r § gıbi bir vazı ve etvar ile as
ç1~ ?nürcttebatın üzerinden tek· 
tila~ttrnasıdır. 

1 ~~ bu badireden kendi öz 
~ er nasılsa kurtarmıya mu
• O] 

ı İtt·an bu Amiralı, bu Paşayı o 
il} 

1had, en ufak bir sorgu ve 
"4t: O.tuz bırakmaksızın yine ve :n Arnirallıkta, ta eceli mev-

~tı.~fatı. tarihine yakın bir dev
~ltı ar tbka etmek suretilc men

a Vedü bezlettiği gayrika -

- Geliniz!.. Yakında bir konfe • 
rans toplanacaktır. Bütün milletler 
arasındaki davaları gözden geçirib 
ihtilafların öni.ine geçmeği ve sulhu 
devamlı surette ycrleştirmcği isti
yonız. Siz de geliniz!.. 

Derlerse buna kar§ı: 
- Ben böyle konferanslara hiç ge

lemem. Fakat Avrupada sulhun 
kuvvetlenmesini istiyen her hangi 
bir devletle olursa olsun müzakere
ye girişmeğe hazırım! .. Diye cevab 
verecektir. Lord Halifaks ile diğer 
İngiliz devlet adamları bunu da böy
le bilmelidirler! .. 

Fakat İngiliz gazeteleri bu kabil 
neşriyata verdikleri cevablarda de
diler ki: cEğer Hitler bu işlere müte
allik konuşmak istemiyorsa o halde 
Halifaks da evinde otursun. Böyle 
bir yolculuğa katlanmasın. Fakat 
bizim bildiğimiz şudur ki bu müla
katın olub olmamasını istiyecek o
lan Hitler'dir. Yoksa Büyük Britan
ya değildir.> 

Diğer taraftan Hitler Almanyası
nın propaganda nazırı olan Göbels
in İngiltereyi sevmiyen bir adam ol
duğu ötedenberi mallımdur. Bir kı
sım Alman qazetelerinde Lord Hali-

bütün iktısadi işlerini eline almış o
lan General Göring bu yazılardan 

son derece sıkılmıştır. İngilizler a

leyhinde bu sıralnrda yazı yazılma

sını hiç istemiyorlarmış. Alelhusus 

Göring Almanyanın iktısadi vaziye

tini bildiği için İngiltereden ileride 

olarak bu1mu§lardır!.. içinde itiraz etmediği surette muha
kemeye kabul olunmıyacağı ve da-

........ MıHuınııııııııııı•••••nı•••1111un•ı111uınn1uuııııı··••11•u•un b d k 'l -· ·ı• vaya gıya ın a arar verı ecegı ı a-
Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk nen tebliğ olunur. (934/1120) 

Hakiın1iğinden: 

İstanbul maliye muhakemat mü- Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

İstanbul maliye rnuhakemat mü
dürlüğüne izafetle hazine avukatı Va

Acıbadem Osmaniye mahallesinde hid Sayın tarafından Nuruosmaniye 

Ahmed bey sokak 5 numaralı hane- caddesinde ll3 numaralı evde oturan 
de oturan birinci mülcizım Halid a

dürlüğü namına hazine avukatı Va

hid Sayın tarafından Kadıköyünde 

yardım göreceğini de hatırından ge-
leyhine açılan 36 lira 12 kuruş alaçirmiyor değildir. Fakat Göbels rne-
cak davasının yapılan duruşmasında 

jandarma binbaşılığından rnütekaid 

Safvet aleyhine açılan 6 lira 84 ku

ruş alacak da\•asının yapılan d\ıruş· 

masında mi.iddealeyhe ilanen tebli

ğata rağmen mahkemeye gelmemiş 

ve vekil dalı! göndermemiş ve dava

cı vekili vesaik ibra?. edeceğini söy

lemiş olmakla bundan bahisle ilanen 

müddealeyhe muameleli gıyab ka

rarı tebliğine karar verilerek duruş
ması 17/12/937 tarihine rastlıyan 

ğer Göring'i hiç sevmezmiş! .. 
müddealeyhe ilanen yapılan tebliİşin iç yüzü bu imiş! .. 

===============ıı:::::::= ğata rağmen mahkemeye gelmemiş 

Tashih ve vekil dahi göndermemiş \0 e miid· 

19 Teşrinicv,·el tarihli gazetemi- dei vekili de vesaik ibraz edeceğini 
zin yedinci sayfasında İstanbul Güm- söylemiş olduğundan bundan bahis-
rükleri Başmüdiriyetinin ilanının 

birinci satırında 8/12/937 satılacak 

nagant tabancaları hakkında şu ka-

le muameleli gıyab kararının ilanen 

tebliğine karar verilerek duruşması 

24/12/937 tarihine rastlıyan cuma 
yıt sehven konulmamıştır: Görülen gu··nü saat on buçug-n bıraklımış ol- b 

cuma günü saat on dör~e ırakılmış 
lüzum üzerine (Bu tabancaları al- duğundan işbu ilan tarihinden iti - oldu&rundan işbu ilan tarihinden iti-
mıya gireceklerin zabıtadan silah a

lım ve satımına izinli olduklarına 

dair komisyona vesika göstermeleri 

mecburidir) tashihi keyfiyet olu -
nur. 

baren beş gün zarfında itiraz etme

diği takdirde muhakemeye kabul o
lunmıyacağı ve da\'aya gıyaben ka-

rar verileceği ilüncn tebliğ olunur. 
(934/844) 

haren beş gün zarfında itiraz etme
diği surette muhakemeye kabul o -
lunmıyacağı ve davanın gıyaben bi
tirileceği ilanen tebliğ olunur. 

(937/574) 
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p A T 1 

l iç ve dış ba:"ur memell ri .de, buur memelerinin her türlü iltihab- 1 
larında, cerahatlenmiş ııstüllerde, kanayan ba~ur memelerinin 

tedavisinde daima muv1ffakiyetle şifayi temin eder, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

~' İmtihanla Memur Alınacaktır ,, 
İdaremiz müllrnkatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. lıntihan lstanbulda 30-11-937 Salı günü saat 13 
de Sirkecide inhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. lmti· 
hana gırmek isteyenlerin, aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmalan 
2'erektir. 

1 - Lô.akal Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "Filı veya kısa hiımetlin bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife Hasına mani bir rahatsızlığı bulunmamak• 
5 - !yi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 

1 - Hesap 

imtihan mevzuu tunlard1r. 
: Adadı mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasüp, 

faiz iskonto. 
2 - Hendese : Salıhlar, 1 Jacimler. 

ŞAYANI HAYRET 
BiR TEN 

"M k" ·ı . a •Y•Jı,, 
görUnmek· 

&izin 

Havalandı· 
tllmuı 

ZENi PUDRA 
CILDDE HEMEN 

GÖRÜNMEZ 
Makyajı aratmıyan ve hatırlatmı

yan taze, nermin ve cazip hır sevim-

lılık, o kadar ince ve o kadar hafif
tir ki cild üzerinde adeta görülmez 

bir pudradır. Hiç kimse. yüzünüze 
bakınca güzelliğinizin tamamen ta
bii olmadığını iôôia edemez. 

!om ................ ~ 

Eski HAYDEN 

Yeni BAKER 
matazalarını ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda " EM· 
SALI ARASlNDA ,, en iyi 
ve ıengin çeşitler bulacak· 
sınız. 

SALON, iEME.K ve 
YAT AK ODASI takımla· 

rını HER YERDEN lYl 
ve UCUZ ŞERAlT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
siniz. 

1 
Harici Askeri Kıtaatı 

ilan farı 
İzmir müstahkem mevki kıtaatı

nın 23800 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 30/ 
11 /937 salı günü saat 16 da İzmir le
vazım amirliği satınalma komisyo-

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

21896 lira, Jlk teminatı 1642 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilır. İstekliler Ticaret Odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile te-

. Bunun sırrı, yeni chavalandırma"> minat ve teklif mektuplarını ihale 

usulü sayesinde temin ve Tokalon saatinden en az bir saat evvel ko -

3 - Muhasebe : Usulü de-fteri "lntiyaridir.,, pudrası da bu usul dairesinde istih· misyona vermiş bulunacaklardır. 
t596. .7641> 4 - Coğrafya : Umumi Türkiye ~ar olunmu~tur. Gayri kabil zanne-

5 - Kitnbet : Orta Tahsile göre dildiği halde on defa doha ince, daha İstanbul 4 üncü İcra Memurluğun-
Nol: hafiltir. Hemen bugünden, chava- dan: 
imtihana girmek isteyenler ~imdiden bir dilekçe ile ve evrakı müs. landırılmış• yeni Tokalon pudrasını Evvelce Galatada Ömer Abit ha-

bitelcriı. lc üç adet fotohrafla biriikte idaremiz Memurin Şubesine • b nında 3 üncü kat 8 numarada mukim 
J 

5 tecrübe ediniz. Bütün gün, işıniz a-
müracaat etmelidirler. şında çalıştığınız halde, yüzünüz iken halen adresı meçhul olan Halil 

B - lmtihan neticesinde.! aynı derecede muvaffak olanlar arasında Fahriye: 

Ecnebi lisanına 'Vakıf bulunanlarla muhasebe sualine do1ttru cevap kat'iyyen nerminliğini kaybetmiye- M" 1 .. 
6 cektir. Bütün gece dansetseniz bile lİ ga Eytam sandıgına izafetle 

verenler tercih edilirler. "7662,, İstanbul Maliye Muhakemat Mü -
-----------------------------teniniz, daima terütaze kalacaktır. dürhigirnc 149415 lira 77 kuruş bor· 

D Hafız Cemal --or H o R H o R N 1 Yalmz Tokalon pudrası sayesinde cunuzdan dolayı meblfiğı müddea-r. 1 . cazip ve sevimli bir güzdlığe malik bihin 1/3/931 tarihinden itibaren 

taJarrnı kabul eder. Tel: 24131 -------------- yuz e o uz .faiz yüzde üç teberru 
(wKMAN HEKİM) Eminönü Eczanesi yanında has· 1 bir ten temin cdıniz. .. d d k 

Dahlllye mütehassısı --.. ve avukatlık ücretile birlikte tahsi-

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde basta • 

larını kabul eder. Salı, cumarteal 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mnhsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

-Doktor-Operatör-

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakbamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No : 1 

Her gUn 15· 19 kadar• 

KUMBARA 

OOYÇE ORl.ENT BANK , li zımnında Küçükçekmece Kalen-
der mevkıinde hat boyunda kain 

Dresdner Bank Şube~i 

Merkezi: Berlin 

1,152 numaralı mukaddema tarla el
yevm maa müştemilat fabrikanın 

paraya çevrilmesi yolile dairemizin 
TUrklyedeki fUbelerl 934/2393 sayılı dosyasile adresinize 

Galata. İstanbul • lzmi~r gönderilen ödeme emri adresinizin 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü meçhul olduğu mübaşir meşruhatılc 

• Her tUrlU banka iti e anlaşılmış olduğundan bila tebliğ 
iade edilmiştir. İşbu ödeme emrinin 

o 

BIRE, 
1000 

tarafınıza ilanen tebliğine karar ve-
rilmiş olduğundan ödeme emrinin 
ilanen tebliği tarihinden itibaren bir 

ay zarfında borcu ödemeniz veya 
tak ib talebine karşı bir itirazınız 

varsa bu müddet içinde istida ile ve 
ya şifahen icra dairesine bildirmeniz 
bu müddet zarfında itiraz etmezseniz 

ı ve borcunuzuödemczseniz hakkınızda 
gıyaben icraya devam edilerek rehi
nin paraya çevrileceği tebliğ maka
mıan k:ıim olmak üzere ilan olunur. 

TARLADJR (934/2393) 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah
kemesinden: 

. --
r.;;.-

Beşiktaş altıntaş sokak 23 No. da 
mukim Ayşe tarafından İst. Topha
nede Çukur cumada köfteci Halepli 
I-Iocı Mehmet Lakmuş aleyhine mah· 
kememizin 936/857 No.lu dosyasilt? 
açılan boşanma davasında: 13/4/937 
tarihli tahkikat celsesinde tarafeyn 
gelmediklerinden H. U. M. K. nun 
muaddel 409 cu madesi mucibince 
evrakın mevkii muameleden kaldı-

TABii tUNY~ 

GRiPiN 
Nezle, grip, bronşitle tekmil ağrııarll1 

yegane ve en kuvvetli ilacı ? ____ 

-------------------
Harareti sür'atle düşü .. 
rür, üşütmeden ileri ge
len rahatsızlıkları öolert 

mideyi bozmaz, kalbi 
yormaz, böbreklere 

zahmet vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal 
ağrılarını durdurmakta 

kat'i tesiri haizdir. 

icabında hünde 3 ·kaşe ahnabilif· .. ,. 
. teyıoı 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla "GRIPIN,, ıs 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırrna • 
ve Eksiltme Komisyonund8 "' ·n ,.e 

Eksil~meye konan 
Esvanııı Cinsi. 

Pey Eksiltın~ gu ti 
Miktarı Tahmini fiatı ..... ;hi & 

akçesi ~ 

Elbise 124 Ta. 2439 Ku. 227 L. 26- 1 ı.37 cuırı• ı4 

Palto 38 Ad. ?839 Ku. 5-t L. 26-11-37 14,30 
cuoıa 

Gömlek 248 Ad. 183.0Ô Ku. : 
Faoila 372 Ad. 36.00 Ku. : 
Mendil 744 Ad. 14.50 Ku. : 

9
117 

L 26· 11· .J ... aıS Don 372 Ad. 52.00 Ku. : 108 c0 .. . 

Havlu 248 Ad. 27.50 Ku. : 
Çorap 496 Ad. 25.00 Ku. : 

Pıjama 124 Ta. 285.00 Ku. : }<arıd• 
Mektebin 937 mali senesi talebe . çamaşır ihtiyacı olaıı yu çılc 

cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yaıılı çamaşı~lar t:rib 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gun, gil" 
ve saatte yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin ~e:eı-
ve eksiltmeye S(ireceklerin belli gün ve ~aatte Gümüşsuyunda~• ı.ıf"· 

·ıa o u!l tep binası dahilinde toplanan Komisyona müracaatları ı 0 
.,1506,, , 

KÖMÜR 
SOBALARI 

SAT i E 
de 

ESiYE VER 

1 

rı imasına karar verilmiş ve müddei 1 
Ayşe tarafından yenilenmesi üzeri- ••••••••••••••.•• . . srnası · 
ne 21/12İ937 salı saat 14 tahkikat ll Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 1 kı:ı.! ar verılınış ''e duru:. cııırın gı.ıJ1t1 

. -·~ - ..... ~y~ 

_.4-~ J,L, I 
~ - •J.-.,. •'-"-~ .. '4Lt 

"' " ... "~ j& ~ - ~ 

Türkiye 
Cum~uriyeti 
Ziraat 
Bankası 

günü tayin kılınmış olduğundan ha- Hakımliğindcn : 1937 tarihine rastiıyan duııu11d1111 

len ikametgahı meçhul bulunan miid· . b 
1 1. muhakemat mü· s ıat 0 11 dörde bırakılmış 01 ı..ıteırıe· 

deialeyh Mehmedin mezkur gün ve 
saatte mahkemeye gelmC'si veya bir 

Islan u mn ıyc I tt"' 01r1• ,, ..... , ·· ·· , e saa ·- ciclıt,.. 
du .. l'l.lig-unc irnfctle hazine &vukatı Va- · 0 -u gcçc>n gun ..... ı.ısıt 

vekili kanuni göndermesi ve aksi hid Sayın tnrafından ~minönündı: 
takdirde hakkında gıyab kararı itti- Haydar ınahallesınde Çıkmaz zr.de 
haz ~dileceği tebliğ makamına ka - hanında 2 numorada Yusuf aleyhine 

im olmak Üzere füın olunur. açı_lan 42 !ıra 24 kuruş alacak .dava-

ZA Yl - Nüfus kağıdım, tekaüd sın.ın yapılım duruşmasında müddt>· 
cü-zdan ve beratımı zayi ettinı. Ye- faleyhe teblığat icra ediler,1cdıgi gö
ni~fni çı~aı_-acağımdan eskisinin h~k- ,.rülmüş ve zabıtaca )"2ptırılan tl'lhkı-
mö yoktur. katta da ne•• ede bulunduğu anlcı~ıla-

: Fatih, Manisalı Mch~dpaşa • 11 ·· .··' er":.. (20) gün . . I 5 mamış o c ngu go· u1 ""'" 
Tezgahcılar cı:ddesınde 20 1 ..• 

· mtıddetln ı·ıanen tcblit:.a t icr:1sı na No. da Ali Galip lnebolu 1 . " ~ 

• 

•"fa ... d·r· de hnzır bıılıııırnası \<.:. i uık 1 

1 
. ,·c ul•S ıı· 

bir \'<'kil glindcrmcsı 01ı.ı11 
., ,Jeı.:aıtı 

de d;ıvaya gıyabmmı 

cağı ılanen tebliğ oıunu~34/644!11,,,,..,. 
l ııt••···· ....... 11• 

.... , ... u,.ut• .Jet\ ... ,, ............................. "" . , re eu 
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