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Sigarası 

En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

500,000 Liralık Zararı Ve Yangın 
Felaketinin Mes'ulle · Aranıyor 

Bugün öğleye kadar 25 kişi isticvap edildi 
·Atatürk Ya.lova""'Katırcıoğlu hanı yangınında 
Kaplıcalarında kasıt var mı? 

Büyük Önder o te l 
Termala teşrif ve 

takdir ettUer 

!Müddeiumumilik ve zabıta bütün 
f alakadarlar arasında sıkı bir 
t . 

Kaplıcalar, 22 (A.A.) - Yalova. , t hk • k 
da 1935 yılı ilkteşrın ayında inşa- · a 1 yapıyor 
sına başlanan Termal otel 1938 y1• • ------ ---- - • 

~ı0 :~'i:~;e ~!~~:;~~r·v:~~~r~ş:ı~~~ · ıYangının ı·ık çıktıgv ı dairenin sahib1 
le beraber, cOtel Termal Yalova. 

adın~~ım_ışolanbumüessese,1938 ha,,.dı·seyı· nasıl anlatıyor? yılı..ikmciknnun nymın 22 nci gu. • 
nü açılmıştu. ' 

Otelin ilk misafirleri, Türkive ~ 
Uzak Şark sularına gönderile n lngtıız dlrltnotıa• Reisicumhuru Atatürk, Başbakan 

Yaziye
rıtndannblarlsizyoildka Celal Bayar, Dahiliye Bakanı Şük.' 

rü Kayn, Üçüncü Genel Müfettiş 
1 

• • 
Bugün saat 
11 de biı· keşif 
Yapıldı l 

Tahsin Uzer, İstanbul Valisi Mu
hiddin Üstündağ, Yalova kayma
kamı Hüseyin Erkin, S:ıylavlardan 
profesör Neşet Ömer, Şakir Ah- Dun ögledcn :::onra Sultan hama-

B I• r s f h d med, Ziya, Naki, Srılih Bozok, Ali İmında Katırcıoğlu hanında vukua ge-a a a H Kıh,ç İsmail Müştak Mayakon, ~:::~ ~~:b:~=ü~·~.:~gi;~ ~ça· id~sheasAı~~ 
1 1 Devlet zıraat işeltmeleri Kurumu ı " " 

ngı 'f e ~ kt k• idare meclisi azasından Kaval a lı nın tahkıkatına, zabıta ve Adliyece 

1 re yar a 1 menfaatlerini koru• İsmail Hakkı olmuşlardır. :: buT:~~~a~~ı:e~~:d:::~:~:ı;:;·ua . 

.. 
... 

mak için Garpfe anlaşmaya hazır Harı'c(Dı· yet•eamı 2vinecik·;;ıf·ede) ~ıı;::,~·~::~·~~:~a~7§~~e~~E~:;- . 

1 i 1 dığmı rncydnna çıkarmıya çalışmak· · · 
JOpo - b l t<ıdu . Bu münasebetle dün ve bu sa· Yangın oev~m ederKen Son Tel~raf Foto Muhaolrt• 

.. ;: ny ak ecne i ... eri. ş ık tan sü· Bu tikş m. ba ı 25 ricn ful kım~{". in ve h n nın tesbıt ettiği oır estantane 
' s.cp k db -..,, U • Jmüs~hd mıni ıle alakadarların ifa· ri de binanın kenarındaki elektrik 1 Ateşin çıktığından takriben 10 da· 

Çl araca te irıeri birer c . . delerıne müracaat ~lunmuş, bir çok kablosuna çarparak telleri de tutuş- kika sonra yangın en m~thiş halini 

b . l . enevreye gıdıyorjkımse:ler dınlcnmıştır. turmuştur. (Yazısı 2 ncı sayfada) lrer Q lY07 ATEŞ NASIL ÇIKTI?.. 111,......,,,,_,.11,..,. __ _,11,Nt11,'"11",.,_ .... n1 ___ _ ,11111ııımııııınııııııuuııııııııııııııı-
l..ondra 23 _ Yangının neden çıktığı henüz ka~- y z af e r 

i 1nda11, gerckgA ek muharebe bakı- ponya'nın İngiltere ve Amerikayı he- n Onse g 1 
8teş; tam ~aat 15.10 da Kııtırcıoğlu . 

Şıırk Vazi,Yeti (~~n Telgraf) - Uzak yük bir ehemmiyet kesbctmiştir. Ja- V • iyetle tcsbit olunmamıştır. Yalnız a 
aki Si~·asi va . vrupa ve Amerika· def tutarak bahri kuvvetlerini SÜ _ rarş· am ha hanının 5 mci katmda 24-1 numaralı 
""'""""'""""""'"zıyet bakımından bü- (Devamı 2 incı sahift-de) 1 Y ~ g Q Penso Monceri namında bir tücca- ---------------1

••• ............................................................................................................................... Zı~!:~ gö~n:;::k rin trikotaj ve fanile atölyesinden ya . ö 1 Ü m ! 
Dün Yalova'dan şehrimize geldiği 

ni haber verdiğimiz Hariciye Vekili
miz Doktor Tevfik Rüştü Aras, bu ı 
akşamki ekspresle Ccnevre'ye har~ 
ket edecektir. 

Franko'nun bu seferki 
Hariciye Vekilimiz, Cenevre'd~ 1 

Milletler Cemiyeti Konseyinin bu j 
çarşamba günü aktedeceği 100 üncü 

şiddetli taarruzunun 
içtimaında hazır bulunacaktır. f 

Malum olduğu üzere Konseyin bu 
içtimaında; Hatay intihabatına dnir 
Milletler Cemiyeti Tahkik Komisyo· 
nu tarafından hazırlan:ın r2por mü· 
zakere olunacaktır. 

A 

manası 
Londra, 23 (So ı 

~I Bay Tevfik Rüştü Aras; bu müna· 

~an k o·· r b ı· r teş b bu-s ! . sebetle tahriren yaptıl!ımız itirazlart 
.._ şifahen de Konsey azalarına bildire· 

D cek ve hükumetimizin noktai naza· 

U•• ı rını anlatacaktır. n zm ı•tte 6 k f- Hariciye Vekilimiz, dün akşam ser eş or a kendisile görüşen gazetecilere şim· 
rnekt b dilik söylenecek bi rşey olmadığını e fa 1 b . k. beyan etmiş ve: e e S 1 1 m ya - Bildiğiniz gibi Cenevre'ye gi· 

nı lJ a ı ı • • diyorum. Cenevreden dönüşte uzım 
1 rn 1 ne s •· ı a"' h ç kt .. ,. ' ~zadıya görüşürüz .• demiştir. "' e 1 er . ITALYAN .SEFİRİNİN ZİYARETİ Ue,.1z l - • Bay Tcvfık Rüştü Aras, dün öğle· 

I• Q Tnekfebd de~ sonra ve ~u sabah ._,erapalas o-
J ı,.Q,. d en tard olunan ve t~lınde bazı zıyaretleri kabul etmiş· 
,. • • e en hain f l h l . tır. Bu meyanda kendisini; mezunen 1'1ııze k a e e erın şeh- memleketinden şehrimize avdet eden 

Q Ç f l k / Q d • • İtalya'nın Ankara Büyük Elçisi M. 
İıtnit _ rı zanne lllgOr / Karlo Galli de ziyaret etmiş ve 2 

llliiessir b' Otta okulunda d" -
1 
--- •• saat süren bir mülakatta bulunmuş-

taiebe c· ıt h~dise cer un çok lebesi, hocalarını tehdide karar tur. 
ınayatı ey:ın etıniş v m. 1 ver-

edilrnck iiı eline bir Yenis· ·ı. e ış er ve düıı öğle paydosunda Bilal 
raı- ere ik 1 1 ave mektebin h 1• ' 
~ facian .. en bir tali eser· l l a asına girdiği zaman yo. 
t ın on· 1 o a- unu bekl · 
~it u almınıştır: emaye başlamışlardır. 

ı Otta Ok Muallim a·ı~ı . 
a liını n·ı~ ulu tabii ili ı 1 a ; bıraz sonra haıa. 
ı.._ ı i!l bu d m er mu- dan dışarıı k 
~lete kırk evrede bir çok ı 1 l çı mış ve hemen bu tale-
b not ve . a ~- erden Sermed'' .. 

Bir eşek 
Kasabı 
Tutuldu 

Telgraf) - Tc -
·ucl cephesinde 
başlıyan muhare· 
~e bütün şiddet 
ve inadi1e devam 
etmektedir. Harb 

5 00 bin lira lı k m a n ifatura sahası bir cehen-
esvasın ı n kü l o lduQu nem manzarası 

seh a aa... göstermekte ve 

zuhur etmiştir. bilhassa iki tara. 
Ateşi ilk evvel Beyazıd kulesi gör .. fm tayyare ve 8• 

müş ve hemen itfaiyeye haber ver • ğır toplarının de
miştir. İtfaiye de süratle hanın bu· vamlı bombardı • 
lunduğu Sultanhamammdaki Yeşil. manları taş üstün· 
direk yokuşuna yetişmiştir. Fakat a. de taş bırakma -
lev bu kısa zaman zarfında derhal maktadır. 
etrafa sirayet etmiş ve bütün çatıyı Teruel cephe -
kaplamıştır. Bu suretle; 5-10 dakika sindeki ilk mu -
içinde Aşirefendi caddesi; Babıaliden vaffakiyetsizliğin 
başlamak üzere tamamen merakb bir ve mağlôbiyetin 
hnlk ile dolmuş taşmış, hanın arka- aksülarrieli halin· 
sındaki Yeşildirck yokuşu ve Sultan- de başlıyan Fran
hamam meydanı geçilmez bir hal al· ko taarruzu, bü • 
mJ§tır. nutün şiddetil.: 

Derhal Emniyet Müdürlüğünden devam etmektedir. 
2-3 müfreze polis celb olunarak inti· Franko, bu müna· 
zaını temine memur edilmiştir. sebetle beyanatta 

Müthiş bir rüzgar esiyor bulunarak: 
O sıralarda müthiş bir rüzgar esti· - B:ışladığımlz 

buymuş .. 

Undan mu"t . rmış ve taıt·,~ . ·. t't·~~' . . ın uzerine tevcih 
Son &ınıf 0 muşlardı~" ~ '- . a ancanın namlusu ile 

eessır l ı; f!t. e ı~n t b 

ın 8 5erkeı:ı ~ ·_4~ ., ~ılaş _ıştır. 

ğinden yangın birdenbire büyümüş taarruz bekledi -
ve hanın esasen ahşab oaln üst kısmı ğimiz kat'i neti · 
da, alevler arasında çatırdaya çatır- celeri istihsale m"· 

. - - , daya tutuşmuş ve rüzgarın koparıp tuftur. Her türlü H be nellne gelen Teruel sokaklarında 
60 kilo etek SUCU• savurduğu ateşten büyük tahta par- ihtimal nazarı dik- era 

• ~ l l.ılliı" ..... . 
~ ,JI,• · ~. \Oeo.J•ı .t ncl •aA•J•tl.ı 

~" 

ğu da beraber 1.. çalatı sokaklara ve civara düşmiye kate alınarak ona göre haztrlanılmış- ımutlak hakimiyetini tesis etmek is· 
ay..,. 2 lııll ,_..," başlamıştır. tır. Artık İspanya'daki ikiliği tasfi· ı tiyoruz. Hasımlarımız kaynaklarmı ' ...,,••••I 'Bu meyanda dü alardan bi- etmek ve Fr~eria um 1 112 ı mu tl-.ci fada; 



P~ T E" '- ~ r r r: 23 lk frcfkenun ,.. .... 8 

atırcı 

nın a t 
ICI A fafürk 

Ya/ovada 
(Birınci ~ahifed"11 devam} 

Otel, bugünden itibaren umuma 
- -· açıktır. Otel güzeldir, ferahtır, 

... 
Olüm saçan 
Lahna 
v ... , 
s apra!(z .• 

( 1 inci sayfadan devam) Han hamallarının sözleri konforludur, su tedavisine ait alat ( 1 inci sayfadan devam) ye Nazırının yapacağı temas ve mü-
almış ve alevler; öne ve aıkaya doğ- Han hamallarından Ali ise: ve teçhizat mükemmeldir. Bütün ratle arttırmıya teşebbüs etmesi ve zakereler Cenevre içtimaı vesilesilc Zavalh blr zerzev t sa• 
ru olmak üzere civardaki bütün han- - Hanın ynndıgından, diyor, için- bu güzellikleriyle beraber şıktır. 43.ooo tonluk dritnotlar inşasına kal- mi.ıhim mevzuları içine alacaktır. Bu tıcıss.nn y e hayvanın 
lan da tchdid etmiye ljaşiadı~ından de oldugumuz halde, bizim bile hn- Açılış günü akşamı iyi bir müzik kışması, Vaşington ve Londra'da bir mevzular arasında İtı~lya - İngilte- bgşına g -.. en•~r . 
herkes büyuk bir telfı.şa düşmüş ve berımiz yoktu. Bize sokaktan geçen ve güzide davetliler oteli şenlen· bomb;ı gibi patlamıştır. Deniz l:uv • re mtinasebat1 ile Almanyanın ve Evvelki gün İzmirde garib bir hfı· 
tamamen tüccar ardı eleri ve mal bir yolcu: dirmişlerdir. ı vet!eri i~ilafmı altüst eden ve mün- Orta Avrupa'nın vaziyetleri vardır. dısc olmuştur: 
dr>poları ile dolu olan civar halkını - Yahu, yanıyorsunuz! dedi. Yu- İsmail Muştak Mayakon'un seyahat ferıden Ingiltcre ve Amerika donan- İngiltere Uzak Şark'laki menfaat- Arabacı Ali oğlu Cemal idaresın· 
derın bir endişe kaplamıştır. katı çıkıp vaziyeti görünce, şaşıp kal- malarmın tonilato yeklınlar.mın fev- lı>rini icabında müstakillcn koruya- deki pc>k yüklü zerzevat arabası J{s· 

B 
intıbaları kine yükselmevi istihdaf eden bu Ja. ryoğ1u itfaiyesi de geliyor dık. Fakat, biz daha haber vermiye .J bılmek için Avrupa'daki vaziyetleri rantinada Taliıtbey sokağından ge· 

u vazıve arşısm a er a ey- vakit bulamadan, itfaiye kapıya da- ' .. makul nddc>debilcceği bazı fedakar- çerken li'ıhnn dolu küfelerden birl B 
· t k d d h ı B 1 Atat·rkün bu se_v .. ·ahatlerinde pon hamlesi karş1sında Londr"'ya 

1 
. f . kendiler ne refakat eden saylav- hakim olan fikır şudur: 

og u ıl aıyesi de telefonla yardıma yandı. Meğer onlar, bizim yand ~ı- hırdan Bay İsmail Müştak Maya· lıklarlrı hal ve tasfıye etmek kara - her nasılsa yere dii müs ve bu ki.ıfe· 
Çag~ıı·ılmış ··e ·ır · " · ·k· h · b ı - Japonya U1.ak Şarkta ecnebı · ı v ı aıy.._ ışe ı ·ı C'C'p e- mızı, izden evvel haber a mışlar! kon; Ulus gazetecıiııde bu sena. ı rında görünmekteclır. Frnnsada sağ den saçılan büyük luhna y:ıpra}{ :ı· 
den giri"miştir. dem·ışlnrdı· r. hat intıbalarından şu suretle balıs. menfaat ve nufuzlannın hepsini ber- d b · rı "' .._ h 1 k ·· · ti Al rın an iri de arabayı çeken c>şr 1 

Su derdi! P.tme!<tedir. taraf etmek ve Hindistana kadar bu cena grup arı ve omunıs er, • 
Zarar ve ziyan çok büyük .. manyaya karşı yapılacak her feda- önüne: isabet etmistir! .. 

Fakat ne yazık bu sıralarda ekser 35 sene evvel inşa edilmiş olan Bir aralık ista.syonda .opıanau ua11-c, tun Aksayı Şarka tedricen sahib ol- Hayvan bu ~· ..... ·. 0··nu··ne gnJen btJ mak k d d B · · kurlığı şimdiden protestoya hazır bu- . u .._ 

yangınlarda olduğu gibi, itfaiye ara- K"'hrcıoğlu ham, sabık bahriye na- arasından bir ses yükseldi. Bu :;es • ' ararın a ır. unun 1~n de a- lunmaktadırlar. nimeti kacırmamak icin hemen l fıh· 
zörlerindcki sular tamamen sarfolun· zırı Mahmud Muhtar Paşanın varis- halkın bir isteğini ifade ediyordu. O lakalı ve menfaattar devletleri gah CİN BÜYu·· K ELÇİSİ DÖNDÜ na ynprağ~na saldırar~k ağzını uıtıt 
duğundan vangın musluklarına mü- ı · 'dd" v '· k a·· t b. da Cumhuriyet reJ"iminin Eskişehire teker teker, gfıh müctemi hir halde e ra~at edilmişse de bu sular, fazla k~:cı;~ y~~i k:t~ıı~ır.ısmı or' ır getirdiği suya, adı konulmadı idi. A- yenebilecek kudretleri toplamıyn ~a- Tokyo, 23 (A.A.) - Japonyanın Çın m~ş, fakat bu oburluk zavallı eşe 
tazyikli olmadığından ancak binanın 400 bin liı·a kıymetı"nde olan ve tatürk'ün huzurunda bulunan Bele· hşmaktadır. Büyük Elcisi Kava .. gova 28 ikin.c_iku- ço pahalıya mnl olmuştur. ' B d T k. • d k al E~eğin tam ağzı yaprağa temas et· 
2 nci katına Çlkabilmiştir. Bunun ü- ıünvon siqorta sirketine, 250 bin li· riye reisi, Ulu Önderden aldığı emir . u fıkri ileriye süre nmehafil, ay- nun a o yo ya onme emrmı - tiği zaman; sanki yıldırımla vurul· 
zerine itfaivc; denızden ve Mahmut- raya sigQrta edilmiş bulunan han, va- üzerine halka hitaben şu beyanatta nı za~anda Japo?ya'.nın Avrupa dev- mıştlr. . . muş gibi birdenbire tirtir titrcıni}e 
paşa yolundaki 5 inci noterin bulun- risler hesabına Fu"'d adında bı·r zatla bulundu: letler.ı .arasındakı nızah vaziyetler- JAPON HARICIYE NAZIRININ " " d f başlamıştır. Ve ayni zamanda ani i1

" 

duğu hanın içindeki büyük sarnıç- muavini Esad tar"fından ı·d.,re edı·ı- c- Arkadaşlar, şehre getirilmiş o- en ıstı ade etmekte olduklarını or- BEYANATI 1 ~ 1 . " 
0 

t k k b" tı ac ar içinde çırpınan zavallı hn) · 
tan su almıya mecbur kalmıştır. mektedir. lan suya, Atatürk adı verilmesi hu- aya oyara ır an önce menfaat - 1 Londra, 23 (A.A.) - Japonya Ha- vanın viicudünün yavaş yavaş ı-a· 

Tramvay seferleri duruyor Handa 200 oda, 50 den fazla mu··es- susundaki ricanızı Atatürk işitti. Hal- dar devletlerin birleşmeleri lfızım- riciye Nazın Hirota'nın mebusan rardı!;rı ve biraz sonra da kömür h • 
Dc>nizden gelen hortumlar pek ta- sees vardır. buki Atatürk, bunu sizin düşündüğü- geldiği \"e ihtilaflı noktaları ortadan 'Meclisinde İngiliz - Japon münase - lıne gelip öldüğü hayretle görülfl'ltl 

bii olarak tramvay caddesinden geç- Bu hanın içinde bulunan, muhte- nüz gibi düşünmüyor. Çünkü Ata - ıkaldırmıya çalışmanın icabettiğini betleri hakkında söylediği sözler. tür! .. 
mekte oldu~undan tramvaylar ve o- lif sermayedarlara aid mülkün kıy- tiirk, tabiatin vermiş olduğu bir ni- müdafaa etmektedirler. Bu itibarla Londra'nm resmi mehafilinde iyi kar· Bu garib hadise üzerine halk toP-
tobüsler; bortumların kesilmemesi mc>ti 10 milyon lira tahmin olunmak~ metin sahibi olmak iddiasında hiç önümüzdeki günler zarfında Fran · şılanmıştır. Mezkur mehafıl Panay 1 ı· • 1 anmış ve ürke ürke arabanın ynn 
ıçin 2 saat kadar işliyememişlerdir. tadır. bir vakit bulunmadı. Bilakis bu iddi- sa - İngiltere - Amerika arasında ba- hfıdısesindcnberi Japonya'nın İngi -

Y ·· d ·· "'l- anın hilafına olarak kendi hakkı ol- na yaklaşıldığı zaman zavallı h3Y"·ıı· angın son uru uyor Hanın alt katlarında kalorifer var- zı müşterek kararlar alınması muh- liz - J apon münasebatmı boı.abılecek nın daha ağzına bile alamdığı büyii~ 
Nihayet itfaiyenin mütemadi gay- dır. Fakat sade en üst katına tesisat mıyan bir nimetin kendisine veril- temeldir. Bilhass~ İngiliz Haric~y.e hfıdiselcrd"n t evakki eylediğine işa- lahna yaprağının altında bir tclefo!l 

rcti ve civar damlara kadar çıkarak yaptırılmamıştır. Bu kat, ayni za- mesi yerinde olmıyacağı kanaatinde- Nazırı Bay Eden ıle Fransız Harıcı- ret olunmaktadır. teli bulunmuş ve bu telefon telinirı' 
cesurane alevlerin icine en yakından manda, kfırgir hanın vegane ahşab dir. Eskişehir, kendi suyunu, kendi ,, k .J B d d b ı d köşedeki duvardan koparak sokaı- · 
su Si an itfaive efradının büyük mc- kısmıdır. muhitinden almıştır. Tıpkı en ka - ı·r cese aha u un u ta_~Jgeçe .. n elektrik teli üzerine dıJ. 
snisi sayesinde binanın 5 inic ve son Ve yangın, bu kısımdan çıkmıştır. rnnlık ve en çetin günlerde düşman- _ 
k t k·ı 1 tugu ıçın elektrik cereyanı aldı 

a mı teş ı eden akşab kısım tama· Kimlerin malı yandı? lar a mücadele ederken hiç bir yer-
me d kt t 

- d- - d ·· ·d · d d b kl k · · -----~-- anlaşılmıştır: 
nyan ı · an sonra a eş son uru- Handaki eşyanın mühim b ir kıs· en umı ve ım a e eme sızın e-l b"l • A tk- •• d Arabadan düşen lahna yaprağı; t 

e ı mıştir. mı. manifaturadır. Aşağı katlarda bu- kendi kuvvetini gene kendinden al- r n av u oyun e e 58• 
ik

. h d h d y ·b 1 in üzerine gelmiş ve eşek yaprıı 
ı an a a tutU§Uyor lunan ve yanmıya nbir kısım kumaş- ıgı gı i. 

F k t b l d b h B 1 h b b k 
n!mak için boynunu uzattı0i'11 zaılla 

a a , u sıra ar a u anın ya- larda fazln sudan berbad olmuştur. innena ey • başlı aşma ir U\'- h • b • · b • ı • • b • 
d b 1 K 1 1 1 1 n m iyen 1 r burnu ve ağzı tele temas ederek ce-

nın a u unan endro hanı ve diğer Bu arada, handa depoları bulunan, vct olan bu memleketin insanlarının 
d k

. E · b h reyana tutulmuştur. İhtilaclnr ;ciı1' 
yan a ı mm ey anlarının da ça- Osmanlı Bankası, Selanik Bankası, kendi sularına her hangi bir mana d t ~.!ı 
t 

1 t y cese ç 1 1 de çırpınırken tele ayaklarile telP""-
1 arının utuştugu da görülmüş ve Doyçc> Bank'a aid müh im miktarda ile ad vermek manasız olur. Su da 

hemen bunlar söndürülmüştür. ticaret eşyası da yanmıştır. Üst kat- kendllerinindir, kudret ve kuvvet de edince de; her bir nalı büyük bir fi 

B ı k b
. "tf · f · 1· k d"J • ş d" A ·· k''" k kil vazifesini görerek hemen ölı.ıı1l 

u ara ı ; ır ı a1ye ne erı, em- tn. bir çuva1 fabrikası, iki bez, bir en ı erinın.. im ı tatur un ·en-
d k

. k ·ı Son günlerde şehrimizde bulunan jFeriköydeki cesed tahkikatı ilerliynt intaç etmış· tir! .. 
e ı azına ı e zemin katında kapalı kaç trikotajve Joz. N. Acimana aid dilerinden istediği şey, sularını, kud- r 
1 d 

.. kkA ı d b cesedler çoğalmıya başlamıştır. Digver taraftan 2 gu· n evvel Fe<\i • Zavallı havvan·, avni zamanda ııt 
o an u an ar an irine vurmuş, bir kontrplak fabrilcası bulunuyor- retlerini, hatta hayatlarını yalnız J J bir and" k ld v k d. h" ı · · · d ~· 1 i b d Ezci.ımlc ,daha geçenlerde bulu - köy civarında, Akropol "azinosu ö- baya koşumlarilc merbut bulundtl 

" azmanın vuru ugu yer- du. Bunlar da tamamen yanmıştır. en ı şe ır erı ıçın egı , ca m n b ~ 
den keSl

·r b. d k t B b"'t·· T"" k" · • f d b"l k bl nan 8 cesedden sonra dün de Ama- nünde 2 kur"un yarasile öldürülmüş lçin cerc'-•an araba'-·a da intikal e ır uman çı mış ır. u- Çuvnl fabrikası. Benese aitttir Ya- u un ur ·ıye ıçın sar e e ı ece r " .J .J 4J 
nun U··zerı'n d""kl • k kl · · k b·ı· 1 · k" f tt• k vudköyünde bir cesede tesadüf o- olar"k bulundugvunu haber verdıg· i - miş ve kalabalık esnasında farkıfl .... 

e u ~anın epen erı nan bez fabrikalanndan birisi Bena- azım ve a ı ıyet e ın ışa e ırme - .. ı..ır-kırılmıs içindc>n alev fışkırdığı gö- simanındır. tir Siz, Atatiirk'ten su adı istediniz, lunmuştur. miz cesed hakkındaki t:ıhkikrıta de- olmadan arabanın demir aksarıı 
-ı ·· t" D h 

1 
Bu cesed; Arnavudköy vapur is- ı kt d B a· A te as de ı lkt b . v · a 

ru mu ur er a toplanarak yola Bütün bu eı:vaların kıymeti 
400 

b" Atatürk sizden bunu istiyor.~ vam o unma a ır. u cese ın, na- m e n rn an ır çogu, cıkm1 olan ·ır . . d"" .. h ".J ın B kil" . . t ·z . d t" kelesi açıklarında bulunmuştur. Ce- doluhı's..,rıııd" oturan ve tanınmış bt" lzamanda her birden titreyip çı_tPıfl" 
ı aıye gen onmuş, or- liradan fazl"' tahmı·n olunmaktadır. aşvc .ım. ızı. n gaze. ecı en ave.ı "' ... • 

t 1 h l k 
... sedın üzerinde hüviyetini ispat ede- mı a b ı l d h l kılJt 

um ar azır anaıa tekrar i!=öe giri- Bu meyand ... Rıfkı Ererı·n 
200 

bı"n ıı·- Başvekilımız Celal Bayar, sehr_ı - s<ıbıkalı hırsız olan Mehmed oğlu S .- • Y . aş amış ar ve er o. çe .J. 

l 
· t" B t ... cek hiç bir şey bulunamamıştır. su et t h atl k t ,.}3rı.ı · şı m1c; ır. urası amamcn cadde ü- ra kıyme>tindc 300 sandık manif ... tu- mizde intişar etmekte olan bütün ide nid olduğu anlaşılması üzerine r ı e ay arını ur arnu., 

. d ld ihı d b k .. d"" . 1 ... h b b Cc"cd, hüviyetinin ve öliim sebC"- Arabacı Cemal ise·, hemen arab· d 
zer n e o u~ n an ça u son uru - ra malı İzmir Limit d . ket" . 120 ye' mi gazetelerin sa i ve os mu- cinayclin ne sebeblo işlcndıg'fı tam ık müstür. • e Şlr ının h . 

1 
. . y 

1 
'd k' . k"" d binm te biti için Morg'a kaldırılmış- .ıtlıyarak "u<'lükle ölüm tehlike 

bin lirn kıymetinde 600 balye Kay- aırır erını, a ova a 1 yenı u.şa edılmektedır. "' ~ 
Fakat bu handa yangının yalnız fü:• seri pnmuk mensucatı sayılmakta - oluna~ <?t':lw Termal) y~a yarın ıçin tırGeçenlcrde Halıcıoğlunda bulunan Said in katil veya katill<>nnin bu- atlat:ı~~~r~onra dffhal polis gel 

kısmında değil, içinde de olduğuna dır hususı hır ogle yemegıne davet et- d" h"• . . d h .. t b"t .. k 1 ki delalet ettiğinden itfaiye tekrar ve ·. mi!;tir. cese ın • u:•ı) etı e en uz es ı e- gun veya yarm yu n anaca arı mu- ve ıcdbır alarak halkın sokaktan 

daha dikkatli olarak bina icinde muh- Bınanın van~ası_ndan hu~ulc gelen Davetli gazeteciler, yarın sabah sa- rilememıştır. hakkak gönilmeklf dır. mesint' mam olmuştur Hadise, el 

telif katlarda vangın olup .olmadığı- zarar drı 100 ~ın lı_ra tahmın olun- at 10 da Akay'm bir vapurile Büyük- -- tı •k ve telefon şırkctlerine de bil 
nı ö"renmek fi.zere bir araştırma yap- ı::kı;dır. Kah vazıv•t. vapılacak is- adava hareket edecekler ve oradan Nankör Kadınlarımızın rilmiş ve ancak tckmıl 0 

mahailc1'1 mıya koyulmuştur. !ı şa tan sonra meydana çıkacak • Yalova'ya gideceklerdir. A k ı · -... • I eJektrık cereyanını kesmek sureti 
Bunun neticesinde filhakika bazı ır. -·- - Bir teşebbüs s er ıgı ••• tchılke bertaraf olunmuş ve ara 

dairelerde yukarıdan dökülen ates- • • Bir eşek ____ _ ____ l>ır kenara çekılebilmıştir. / 

leri nyangın çıkarmakta olduğu gÖ. SON DAKrKA: (1 inci sayfadan devam ) Yeni k a"unl a; askerlik Ya ölüm 
Ya 

rülmüş ve sirayetine derhal meydan Ynn~ın tahkikatına vazıyed eden K a sn b l Bittabi bu vaziyet üzerine genç haddi; 16 •. 65 ya9 ola· 
verilmeden ı:;iinclilrülmüştür. Müddeiumumi muavini Bav Resnd, muallim şaşalnmış ve talebelerin: rak kabul edUi yor 

Mallan yanan tüccarlar Eminönü EmnivC't Amiri Ali VC' Si- Tı~ f ll [ d U /.. - Bize bu hakkak iyi numara ve- Kadınlann askerliği hak~ında hü-
Yangında en fazla zarara uğrıyan ıtorta Sirlu•ti müfettislerinden Sabri recek misin, yoksa canını alalım mı?. kümetimiz tarafından hazırlanmış 

l
.. 1 ·1 b. hl"h"b d - k K g·· r""kt 1 1 "be ·sm· ıcle b" • olan kanun Hiyıhasının Büyük Mıl-

·
uccar ar ve müesseseler sunlardır·. ı e ır e ı ı re J?ruoun an mure ·- ara um u e, .ı. a51 1 11 ır Şcklı"ndel·ı· tehdı'dı"ne tam cevnb • · ' ' let Meclisinin bu devresinde muhak-

Jstanbul piyasasının biiyiık tüccarla- keb 10 kisilik hir hevet burriin övle- kadının oturduğu evde eşek kesil- 1 vernıek üzere iken bu tehdidcilerden kak görüşüleceğ i kuvvetle ümid 0 _ 

rında nBilal zade Azmi, Rıfkı Erer. ve dollru saat 11.5 da Katırcıoğlu M- diğini h aber alan zabıat, dün burada ani bir vicdan azabı du,•an bir tale-

İ 
.J lunmakatdır. 

zmir Limited şirketi, Doyçe Oryant nma J?iderC'k vanJ?ın mahallinde bir ani bir arama yapmıştır. Evin her ta- benin yerinde bir hareketi ile hayn-B k o Kanunun göre • t 6 taşına gıren her 
~n : ı:m~nlı bankası, komisyoncu lke!=öif icra etmic;lerdir. Bu keşif esna- rafını iyice araştıran memurlar bir tını kurtarmı~tır. Turk çocuğu; askerlık çağma gırmiş 

Pıkalı, komısyoncu Sava, komisyon- sında, yannında mallan "'anan tüc· sandık içinde yeni kesilmiş ve yü - A11med ı·smı"ndekı· bu talebe,· za- l r h d H '"' • sayı ır ve mükelle ıyetin son 3 di 
cu isaryan, komisvoncu Ispiro, Yo- carlar han sahiblerile diğer alaka- zülmüş bir csek bulmuşlardır. Ayni vallı muallımin, okutup adam etmek 65 yaştır.~ 
kadi zade Ahmet Hamdi, Halil Ali· darlar da hazır bulunmuslardır semtle bir evde daha 60 eşek etin- istcdığı çocuklardan takdir ve şük- ı Halbuki. bugün kanun icın asker
kardesler. Mustafa Asım, rnnnifatu- Dii!cr taraftan tahkikata diin ge- den yapılmış sucuk da bulunarak mii·Jran beklerken hayatına suikasd gibi lik haddı, 20-45 yaş olarak tcsbıt o-
racı Nuri, Kale ampul sirketi Kata- ce saat 2.5 vn kadar miitemadi su- sadere ve imha edilmi"'ş, suçltı Jfası·. bır muka\·ele korsısında kalınca ugv • 1 d ~ · d Jon biraderler. .. un uı,runa gore, crışiklik çok mü· 

rette devam edilmistir. Avrıca bu sa· be ile salahaddin yakalanarak tah- rndığı derin inkı sorı hayali; yiizün- hımdır. 
Bunların içinde en ziyade zarar gö

renler: Beo:;inci katta bulunan Pen
so Moncori müessesesidir. Bundan 
başka Dovcc Oryant Bank ve Os -
manlı bankasının ardiyeleri yanmış 
oldu~undan bu iki müessese de bü
yük zararlara girmistir. Yalnız, ge
rek Doyça Oryant Bank'ın, gerekse 
HsmanJı Bankasının ve bu arada ba~ 
z ımüessesclerin mallarının bir kıs
m•nın sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 

Yanqın çı1•an yerin sahibi ne diyor? 
Yangının ilk çıktığı trikotaj ve fa

nile imalathanesi sahibi, cumartesi 
tatili münasebetilc müessese kapalı 

olduğundan ancak 1 saat sonra ha
dise mahalline yetişmiş ve ticaretha
nesinin bir yığın ankaz ve alev kü
mesi halinde bulmuştur. 

Bu bedbah t tüccar gazetecilere şu 
sözlc>ri söylemiştir: 

- Benim hiç bir şeyden haberim 
yok ... İmalathanede yangın çıktığını 
bana kim olduğunu halü anlıyamadı
~ım birisi; telef onla bildirdi. Evve
la bir şaka ve muzibliğc kurban ve 
alet oluyorum zannettim, aldırma -
dım. Fakat biraz sonra Beyazıd ku
lesine hir telefon edeyim, dedim. iş
te o vakit, acı hakikati bütün feca
atile öğrendim ve Yeşill:öyden oto
mobile atlıyarak buraya koştum ... 
geldim ... > 

bah saat 8 de ba!':lıvan tahkikat 11,5 a kıkata başlanmıştır. deki ani ve acı teessürden J11sset- Asker kadınlar, daha ziyade hava 
kadar devam etmiştir l kisinin istic- Bilhassa bu eşek kasablarının, nr~ mış ve bu hissin verdiği ani bir ne- ıhticumlarına karşı korunma ve mu· 
vabı 4 saat kadar sürmektedir. vakit işe başladıkları ve yakalanma- dametle hemen silahı tutan arkadaşı habere, ordunun giyecek ve yiyecc· 

Bu sabah da 15 kisinin ifadesine dan evvel ne kadar ve kaç tane eşek Sermed'ın üzerine atılarak eline bur- ~mı hazırlıyan muessese ve kolordu· 
müracant edilmistir. Ancak şimdilik keserek sucuk yapıp yapmadıkları muş ve katıl tahancayı )•ere di.ışür- !urda çalışnc:ıkbr ve vazife gorccek-

nez.aret altına almm~ş kimse yok- ve bu eşek sucuklarını masum halkı muşti.ır. lerdir -·-
tur. Kesif yapan heyet. hadise ma- et niyetine ycdirmiye muvaffak o- Bu sıralarda etraftan yeti en dı· Kat il an 1 Ç:-2 k111 
hallnde bir saattc>n fazla kalmış ve lup olamadıkları tedkik ve tahkik e- ğer talebeler de vak'a mahallıne gel· Gegcnçlerde Bavındff kaz; merke· 
vemck tatilinden 5onra müddeiumu- dı!mektedır. mıc;ler ve muallim muhakkak bır ö- zıne bır saat unıkta; Cınc ı <;esmec;i 
mi ve ?.abıtaca tahkikata devama tek- Hımden kurtarmışlardır. 1 mevkiınde hır cınayet olmuş ve Hu· 
ırar baslanm1stır. Fakat, miıtecavizler de bir kola- C'Vtn oğlu Ali ic;mınde bir gene mü-

Tür k ve İslam e~erler 
'Bır arup itfaive miifrczcsi de bü

tün ~c>ee ve bu sabah yanımı mahal
linde kalmış ve il!in için devam eden 
ateşi itfa ctmekle meşgul olmuş

tur. 

yını bulanık mektebden firar etmış- teaddıd yerınden bı aklanarak bldü-
mUzesi m:;:~~~ 

1 
Ati nadan terdir. riilmus bir h"lde cesme baı::ında bu-

Hadise, mekteb idaresine intıkal lunmus1ur. Bu cinayet hadısesı üze. 
etmiş ve meclisi inzibat hemen icti- rıne yapılan tahkıkatta; Aliyi, ı>sk\ 
ma ederek sıcak ve mukaddes ilım hir miras kavgası net icesinde; Mur
mabcdinc yakışmıyan 5 günahkar taı.a oğlu Emin Yaraş ve Mehmecl 

'Bundan 10 gün kadar .cvvel Yuna
nistanın Ren aki müzesinde tetkikat 

t tfaivt> müfrezesi, ancak bu sabah 
saat 10,5 da yangın mahallinden ay
rılmıştır. 

Maamafih. ihtivaten bir arazöz ile 
bir kaç itfaive efradı handa nöbet 
beklemektedirler. 

ve jslam eserleri miizesi müdürü Ab- genci derhal tardetmi~tir. oğlu Ali Yusufluların öldü rdü kleri 
d iılkndir Erdoğan dün Romanya va- 5 serkeş ve asi talebe, İzmittc ya- ve kati l bıçağı, metrük, ıssız t:ırla lar 
purile şehrimize gelmiştir. Bay Ab· pılan bütün aramalara rağmen bulu- arasında hır yere gomdiikleı-i anla

diılkadir Erdoğan bu tetkikatının ne· namamışlarclır. Bunların nerC'yc git- şılm ı stır. 2 katıl, yapılan ıstıcvah neticesin-
t•Y.leri bilinememekte Le de bıraz 

yapmnk füere Atinaya giden '!'ürk 

ticesini bir raporla bildirecektir. -
sundan zuhur etmiş olması ihtimali 
çok kuvvetlidir. 

Bugünkü ve geceki tahkikata na-

Atesin neden cıkhğı, el'an kuvvet 
ve kat'iyetle tesbit olunamamıştır. 

Yalnız yanırının ilk zuhur ettiği tri
kotaj ve fan ile fabrikasının yanm-
dan bir kalorifer borusu gectiği için znran; henüz hôdisede; her hangi bir 
-başta da işaret ettıi?ımiz vechıle- a- jknsid ıht:malini lesbit ve belli cde
teşin: çok kızan ve tahta kaplamala- cek hır cıhet görülememi tir. Tah-

rı için için tutuşturarak ansızın bir 
1

kıkat devam etmekte vr rleı iııle ti
kor gıbi nlı>\•lıyl'n bu kalorıf"r horu- 'r:'mekft'<lir. 

efe>: cin· vctlC>rini tamamC'n itiraf P~-
sonrn İ?.mitten lfaydarpaı::ava doğr 1 • t• 1 "kl · k · ı · · ı mıı:: er VC" ('tnaw· ı ıc erı crı atı 

gccmC'kte olan tren ile şehıimize kaç- kanlı bıca~ı· pı)mdi.ikleri yt'ri de ha-

ı tıklan kuvvetle 1an ve tahmin olun·. bı>r vermışlerdır. · 

1 
maküıd~r. . . . .. . • · ~ . Fılhakıka tarıf olunan yere gidil

Kcndılcrı. Jzmıt Muddeıumumılıgı miş ve me. 'um bıçal· toprrıklar al-
t rafınd ... n hocasını ölümle lrhdid <;tı- tından çıkanlmı ı::tır. Adliye' ·r teslim 

1 • ncl r n dola\'ı da aranmakf •el· ı hr. ' olunan bu cüriı m fı lc:>t i; stı re ti mah
r Buı:?iin ımıhakk"k \'tk.,1.ııı l l<lırı "" "rla hu rin:ı••f' ıcın ımal ediJ mış 

"" P.il\'C'I ke.;k in hılc·nmıştir. 

zaf~ 
(Birinci sahi1ederı 'i · ..., ~ . 

pek iy ı bildğiıniz yerlerden gördi.l 
!eri kuvvetli yardımlara rağıneJJ , 
kadder olan mağlCıbiyete bchcı1'e 
hal sürükleneceklerdir.> 
Öğrenildiğine göre, General ft 

ko'ya İİtalya ve Alrnanya'dan "'/ 
bır çok mühimmat, esliha ve ıe" 
malzeme gönderilmiştir. Yeni ı-e 
leri ihtiva eden bazı Fransız ts'f 
relen de Madrid hükumeti hes3b 
Fr nko'ya karı;ı hnrbetmc>kted1

',_ 

AKDENİZDE EMNİYETStzı:..~ıl 

l 
Londrn, 23 (Son Telgraf) ~~ 

nizde e~ni~etsizlik yeniden 
mışttr. iki Ingili?. nakliye gef11 rO 
torpil atılması heyecan uyand• 
gıhi, gaz yüklü olarak Barsclo119 . ~ 

mekte olan bir Amerikan gerııı: b 
Jıfl 

Fr nko ba 1 rağını taşıyan :ınu 
tarafından çevrilmiş ve yakıl~~ 
Bu hadise de bü' ük bir end

1 

yandırmıştır. ıı1 

Vaşington, 23 (A.A.) - pot ~ 
ki Amenksn konsolosu, N:ınt" 11 
cıı.>f petrol gemisinin Franc0 I' 
gemileri tarafından yakalannr

9 ri' 
ma'~a getirılmiş olduğunu h

9 
9f 

Nezaretine gönderdiği bir t.e1~ 
teyid etmiştir. Bu vapur b1t 

1 
limarnndan Barselona pctr0 ~ 
rüyordu. Hükumet teşebbiısle',ıı I 
lunmak için başladığı tahkİ1'3t 
ticesini beklemektedir. 

Kedi ' e "' ' ~ 41 bit 1J 
fzmirin meşhur ve taru1 (1"1 , 

şehre en hakim tepesi otan~ 
kalesi) nin tamamen ağaçl . Jı 
ması ve leride bir pnrk tcpeSl 

1 ut· 
konulmnsı kararlaştmı:ınıŞ ti 4' ~ 

Bu maksadla İzmir vila~ett ,. 
l 1ediyesi müştereken fatth~ 
jın io::t.ir 
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İş arayan, işçi isteyen veya bir c d l -
S 3 1 t. müşkülü olup bizden fikir soran ve a e ve ar a s eş gu'' -0 n y 1 , m em e e 1 mi Z • şikayetini bildirmek arzu eden muh- Knmatm yar:ıdıl şında ateş, 

terem '.karilerimizin mektublarını d kk t 1 h neşten k.lpan ilk kıvılcımla başlamıs 

e k• :1• 1 "• h Ad• ı. d her gün bu sütunda rnuntazamen ve i a o n ca us us ar onu söndünne-e koşan SU sonradan ) 0 m a 1 S e er 1 Q• parasız ncsrcdeceğiz. Bize gönderi- l nlkedilmiş. D der. Bu kaziye eski 
lecek is Hanları 2 gün üstüste tek - 1 • d h • • k ı ı 11 Istanbul için de boy le olmustu. Eski 

w k ' rnr1.a nesrcdilecektir. ve mec~a ara al U um1er İstanbul semt semt a~e\'ler içı~dc m a r n ç 0 a Z e, 125 - Ben, 33 tioğumlu bir genç yanarken sudan ve ıtfor~ e teşkılı..tın-
•• kızım. Qrla mekteb mezunu 'Um. 'Es- --- • d n malınım ve yangın devrimizin 

Onümüz Jekı· 
1
·tkbaharda yapı- ki türkçeyi de mükemmelen okur, Bu kahil yerler için beledıgece o obüs kazaları kadar_ günün mcse-u ı ·azarım. Daktilo bilmem. Hnlime - !lesi idi. Hilkatin \'e lstanbulun en 

lacak yenz• Ve UmUml"" tahı .. ,·,.,, ,•_ münasıb bir iş aramaktayım. Bulun- 'lJQZ<JIUnan esaslar 'lJe c kit! .)fu olana~~ .e can J:urtaran 
~ ı duğu takdirde asağıdaki adresimi gö- • , otomobıli k dar sur atle koşan kır-

n Ü/US hazır/ık/arı •t ı· ·'· 1ünce derhal ıdarehanenize müra g en l hüküm/er • mm renkli arnb~ıar, .ehri bu cyan-
Nufusu . . . l_ er zyor caatla m.~llımat alırım. gıu ~~en azı:~ı dındcn kurtar-

bü}ük i .muzun nrttırılınası ıçın Sthhıye Vekaleti tar Iıııclan yapıhn Usküd r, Murad reis Bavan Umumi mecralnra verilecek sula- l Hamallar kalabalık yerlerden dı. O gun bugun Ist.anbul çatısı al-
S<ıpılaıı ::'C~~·e propagandQ)'a liem b r hız verilmiştir. Dı rer taraftan Nimet rın hararet derecesi 35 santigrattan geçerken kimre) e ç rpmnmrunael,,;t:ı. tında c n Yel'('n bir krı~ fcliıke~:n 
ınemJ~ . .ı. re nazaran 1935 y:llmdakt son tahrıri nüfustan itıbaren 126 -- Lise mezunu bir gençim. fazla olmıyacaktır. Mecralara sıcak dikkat edecekler \e bunun için g e- olmuı:;tn. un 
.. an·; 1~~12111 .nufusu mütomacliyon tezayi.id ctmel:te ır. Şu hale _göre; 1927-1928 senesinde ala derecede lı- su ıveren müesseseler belediyenin ni geçeni ·cab ettikçe nez&ketle, .gü- u ~an nı seyrederken 
ğu.ını yıl ıçınde rnemleketımi7de vukua gelen öJi.im 1 • lısc!efr yeni do- seden şahadetname alarak 5 sene bir göstereceği yerde en yüksek hararet rültüsüzce ikaz edeceklerdir. lıe en hen en hilk t kadar esh'i olan 
tni d:~~n ~ıa .azdır. Aynı tedbklcrden • nbsıld na goıe n;emlcketi- bankada çahştım. Bankanın kanan- deıccesini göstermek üzere termo - Hnmallann ista~ onlarda lculn- !st:ınbul Y ngınlannı hatırladık. Bir 
zi .:d ı ~zı:Lvnçların sn~·ısı da maalesef azalm ktad•r \e bu azalış daha 1 m-nslie .açıl.ta !kaldıktan sonra ~uh- meıre koymağa mecburdurlar. Mut- rm arkası alıım1adan yük getir.mele- Jr.aç gündenberi sabunlu ellcrim"zle 

S B~ buvuk \'ilayctlcrde kendini tamamil~ ,g(istcrmPktooır. telif mckteblcrde muallim ''eka1c - lfak aıılıkları süprüntüler. kum, kül. ırı· \'C veva çıknrma1"n ~asakt r. musluk basında y.ğrnur duası etti-
ılhassa kö ı d · J • • d · ·· ek · · · z1 d Tek .
1 

d ~ er e ıse evlenmeler mütemadiyen tezayüd etmektedir. tınde 'buulndum. En asgari bir üc- kemik. paçrıvra vesaire gibi akıntıya .. k h'bl e her ne unızı usuner · ıçımız sı 0 ı. 
mı evlc.t hizmetin.de "' l b"•.. 1 y d b k • fl k a· H malların yu . sa ı erm T "h belk' .. 1 diki · 'b" oldu- .. . ~a ısan l.hun memur arın çogunun a e ·ar re e C'n ıme ış arıyorum. Anndo- engel olacak seylerle patlayıcı mad- 1 1 1 f ., ve kaba mu.. arı , ı coy C' en gı ı te-
gu gor.iihnekted' t k il b' . . . surete o ursa o sun en... .. . . -· nanla ır H~ e m memurlardan, 25-40 yaş ~rasında bulu- fonun ır çok yerlermı bılır \'C her deleri ve zararlı gazlar çıkaran katı 1 d b 1 1 ~·.asakbr rrrurd n ıb rettır. Bclkı de de ıl. 
rın ynrJSından iazl b k. d B k . . . . . ame e c u unmn arı ,J • "tf . ın· . . b olmıı ası e ar ır. u abıl memurlar nra ında b<'kcır '\ Prınc gıderım. Allahdan ba~kn kim- Ye sulu şe.vleı i ve buharları umumi . [ . d Her lalde ı aıye tarı ı ıçm unun 
arın mil.tarı c 61 · b In·-'- d B . f Hamalların beledıyc tarı e ın c n . h k" • . "um u 14.hta ır. u vazıyf't kar ı"ınd ı hPm mıf'tl- rm yoktur. cabında kefıl bulnbıli- maceralara dökmek ve scvketmek . 1 . n etm l· a ·ıkı bır du-

uzun azalmasına . olm k h • . fnzla ücret alma rı 'e ıstem en ) a-
izrlıv 

1 
.. ~nı a ve em de aılc yuv lannı co •alt.arak ı ım. Arzu eden muhterem ış ~ahıb- yasaktır. Binaların sevk kan::ıUarını ' ır. ciJ.un:::a: tezayu~. ettırrnek üzere yeni bazı tedbirler almması ?aruri ad ]erinin Smı Telgraf is '\C halk sutunu ibağlama knna1lariylc birleştirmeden saktır. . 

hır b' 
1 

dır .• EEcumle Jıayatmı kazanmakta olan ve evlenmeleri için \ nı:;ıtasile {muallım) rümu7una mü- evvel belediyenin tesbit ettiği şe - Hamallıkta gedık 'oktur Bunu 
ık Filozofu 

" ır t•anunı mani • h bul · . b · h k 1 de bulun y2 .,.a ı.. d '.\ie ma zur unmıyan gcn~ler 1c n munyyen hır r.ırmıt uyunnalarını 'bılhns:-;u ricn kilde bir muayene bacası yapılacak ıandıran iddia 'e ı e e1• -

lleyecanlı 
D eve 
Güreşleri!. 

~ 4 a nr hekfırhk hadd· k b · · ı __ , k ev]c . ı onması ve u )ra r. basmış oldugu halele elan \ P ıstır ıa mt.."UC'rım ve her binanın ayrı bııcası olacaktır. ımak yasa tır. 
nnı~cn veyn evlenm · :t bb" · 2 y 1 l b miktar . ıye eşe us C'tmıvc.I" gençlerden her sene bir 1 7 - cnı yazıları okur ve yaza- Bu baca bina içinde olacak ve ancak Hamallar isbu hüküm eı e cra-

ledbir :ergı nl~nm~sı, ~k !:a~ dah '\ e isabetli görulmektcdır. Lakın bu rım evvelce Bolgc nüfus memuru kati zaruret görüldüğünde yaya kal- 'her tnlimatnıımenin kendılerine m n 
olan t.ahr~cn .. ımdı ıtatbık o1unnuyl!caktır. Çünkü l!J35 de icra cdı1miş yardımcısı olarak vm~ıfc giirdum As- dırımlarmda da ·yapılabilecektir. sus hükiimlcrc de U\'lll -a mecbur-
ehirı . 11.! nufostan sonra, bekarlnnn adedi bittabi dev ışlıği ıcın; bu tün lwrl ığı mı yaptım. Daktilo işlerinde Yasları bedeni '\'e ruhi vasıflara durlar. 

cr.ımızdeki mevcud b k • ı ı · · · d · · ' ' d tesbit . v. e ar arın ~aş arle sayı<;mı kat'ı olaı ak şımdı e calı1;jlım Elımde eh1ıyetım de var- miı. nid o1mıyan1ar1a hırsıtlık, o • Bclcdi\•c sınırları ıçı.ıde, belcdı-
knr"rlettmek kabil degıldır . .Bu fise, önümüıdckı ilkbaharda ıcra olunması dır Kendime bir iş ar:ıyorum Yal- llandıucılı · \e .emniyeti suiistimal ,,eden izin ahnmadan tayyare mel'.- E i h 

.. aş mlan yeni ve umun. t h . . ··r ·1 k h . J g e n en m ur peh· 
tC? b:t olunacaktır. ıı n r.m nu us ı c tamaın;IC' ve at'ıyetlc nıı ı tıyncımı Lemın cdelıil<'cek az suçlarmdan ve bunlara benzer suç- tebi, mcyd nı ve talim) eri açmak, livan ev leri; bu mU· 

1 
Yeni \,"e umum· talı . . "f bir parn ile çalışmıyn h<rzırım Anu ıardan biriyle mahkfrm olmuş olan- hususi veya umumi t .YJ nre ista , on-

fi lnr 1 rırı nu us ;nazırlıklarına şimclıdcn ba '-ınmıs olup l'drnlerin Son Telgraf iş ve halk ~ü- !arı. iyi hnl ,.c hareket sahibleri ol- ları "apm"k memnudur. obak g ird"ler f. 
~ "' ve taksimat d l ·· · • ., .. Pek :dk osya arı uzerımde çalışmıya da her tarafta bırden ve tunu v::ısıtasHc (M. A.) ~i.imüzüne duklan zabıta raporiyle tastik edil·. Tn •are mcvd, nlnnnda \"e uçuş Aydından yazılıyor: - Ha1kevi 

-. 'Y mda girişilecektir. müracaat etmclcrmi ı ica ederim. mh tiler hamallık edemezler. Bu gt- e>J~ • k"zayn so fil Y rdım şubcsı tar fındnn tcr-

Çok ocu lu Ailelere Yardım ! .. 

Çel<: co 
S Qürbacuıdu aııe,erden: daha gene yaşta yu rdd 

z evıad vere n ve şefkat yardımı r ica e den 
S Bay R em zi 8oz1<uş v e allesf ı ... 
ıhbat ve 1 . , 

~eti ı.. çtımaı muavenet Ve-
~ t.Clfafmd h 

Çok Çocuk ~ a~; . em evlenmeleri 
ek \le h ahıbı olmayı tawik et-

ÇÜk bir&':~ de bu kabıi aile~re kü
lıı baba " r nı olmak üzere 6 ç.ocuk
rn Sine d re &nnelere ikramiye \"erH-

°hfnli evanı olunmaktadır. 
na lt.ıcıar·n6 baslangıcı olan hazira
Pira Yara şar çocuklu ısoo .aile ·e 

Su ı:n·· nnı yapılmış olncaktır. 
lıtize, da~nase'bctıe bl.\gÜn karilcri
llurtopu aib~e~ç Y~ta yurdumuza 5 
cuı·ıu ba~t. ı oz evlad veren 5 ço-

"dirn . ı~ nr bir anne ve babayı 
relSi; ~~d.ıy~ruın. Bu bahtiyar aiel 
rln- lh l'tnıız .Adli "'b . ~ ~ernli 1B ,ye mu asırlerin-

Cen,, ozkuştur. 
~Yaş 

tusu }'et" :da vatanına 5 ulus yav-
ış en kariinıiz Remzi Boz-

lru§, 9 senedenberi aldığı lrnnantkar 
ücr-etlc Adliye mcsleğmde iern"iz bir 
f eragnt ve asil bir sadakatle çalıştı
ğını ve hayntını yalnız vaziCesile ço
cuklamn ve vatanına verdiğini 'SÖY

hyerek çok çocuklu ailelere yapılan 
nakdi yardımlar meyanında kendi
sinin ve çocuklarının da ter!ıhi hu
susunda hükümetimizin şe[k;ıtini ;ri-

ca etmelde ve muhterem İstanbul 
Sıhhjye l\ffidiirlüğünün nazarı dık . 
kntine arzettigiımz mektubunda ez
cümle sö •le demektedir: 

*Bu 5 :ııavrumun nanıuskürone bir 
tarzdn sevgili yurduma hadim olma· 
Tannı .temin kayguıilP. büt.ün mevcu
diyetimle çalışmakta isem de 'her ay 
mü'haşiTlik maaşımdan elime geçen 
para ile bu ,ıavru1arın inşe, talısil w 

128 J
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1 
. verlerındc \C civ rlnrmda co 

- .. ıse mezunu bir gencim. bilc>re evv!'lcC' mnrka verı mıc;se ge- J • k lcl h Jk top- tib olun n de,·e güreşi, cumarte! i 
Yn2ıvehesabişleıındemumarcseve ri nlmır, vcrilmcmişe yeniden ve- ınıe\dan \trecck se 1 c "ın \·eıı zarikigünolmnküzerede' n 
Lcrrübem fazladır. Seyyar olarak da rilıncz. lanma 1 yasaktır. ___ et.ti Güre lcr, çok heyecanlı ve ala-
çalışırım. Her tarafa ve her şehire kalı oldu. Alanda birinci gün be , 
her bir ücretle ~iderım. Kefiller m E . l s fan bul ıkinci günü ise on binden fazla hali~ 
vardır. An:u cdenlerın Son Telgr r STQTen .g Z \ardı. K u ''il"y l rin bir çok 
iş ve halk !"litunu vasıtasıle (seyyar) • Para SÜ l ka nd 'e A~d n ilinin her kö-
rihnüziın mürac ı etme! rını kcn- l7 _,, 

1 

sinden s~irci g lm· ll. Gilrec;e 36 
dilerinden hi.ırmC'Ue rica ede m. f J • f ulu, 2 lök · frnk etti. 

"""""'"""'"""""'""'""""""""'""'"""""'"'"""'""' inayet. U eSl.. B ı. S'ke Özba k' lü E acının 
Çocuk 
Tiy atro na 
Müthiş le ac 

y ati ler tül · ü, O"tayı Çinclı delı M 'hm d 
ir iz ile bır kma· \ e Bn ,, rlı Mebmed Alinin tühilcri 

d n kaçmış· r!. a)n n da Germencikli kara ti eyi-
Ev' H:ı ccC' Dikıli - Bergama yo- nin tulükrı kazandı. Eseb cı il 

r nde e ı en giz bir cinayet ol- khmed Alı ve deli Mchmecl kazan-

Çar rnba 'e curnnrte ı !!Ün crı 
.Fransız tiyatrosunda cocul,Jnr ıcın 

verilmekte olan temsiller çok r::w -
bet görmektedir. Bilhassa son temsıl 

mu tur. kulC' · de 'n a olunma dıld n :ilrr.'.lrm) elcri SOS) al yardıı 
Berg n lı Adıl oglu Said Giıriwş cer(')' n k \ vellenmc tedır. ube ine teberrü ettiler . 

ısrnındc gene bir köyfü, haftada bir Bu jş içın; Be zıd kulesi lrnt'ıyot
kt rulmakta olan Dikiıl pazarına sat- le kabul o1undugu takdirde kule~ e 
ın k üz.ere arabasile mal götürmuş miikemmel bır san ôr tCTlib t1 .d.ı 

edilen. c:Mavi boncukJI pi~ esi o k.~- , c gece yarısınn ao0rı·u Bergama 'ya 

Gurc !erin en enteresan hfıdı esi, 

geçen yıl çok galibiyet kazanan ve 

hakemlere lökle - tülü gürcsemcz kn· 

daı: a1iıka uyandırmıstlr ikı o~ un gutı- n' det için yo1 çıkmı_ tır. 
lerı kapıya :yığılan çocuklardan Bey- Müthıs bir soğu'k ,.e gecenin si
oğl u caddesi ndeta gerilmcz bır hal yah kor~nlıklan orasında ecre •an e
almaktadır. Bunu nnzarı dikkate u- den yolculuk~ Yny:ıköy mezarlığına 
lan Şehir Tisntrosu maarif müdürü- kadnr biHibadise gecmiş, :fakat ~
ne nıü~acaat ederek, fazla :tehacüm vallı Said'e buradan öteye gitmek 
karşısında tiyatroya ,gelecek mekteb- ınasıô olnmamıŞllr. 
!erin .sıra~a .. k~nu~ması~ı. istemiştir. Sabahleyin mezarlık yakmmdan 
~aaı:f mudunye~ bu mşı Beyoğlu f!.eC'c nköylüler yerde zavallı ;gencin 
yırmı ~okuzuncu 1lk mektebe hn,·a:e cansız cesedini bulmuşlar ve bnşın
e:miştır: BadC!ma bu mektCb .id~rcsı da \•e vücudündeki 2 :tabanca kın~
tı~atro ıle te~1as e~erek ~ehrımızdc- nu yarasından kan lar aktığını ve el
kı mektcb1en sıra ıle matinelere :tak- biselerine kadar s1zan bu kanların 
sim edecektir. pılıttlaşıp .kurumak :üzere olduğunu 
giyinmelerini temine muvaffak ola- hcyet:anla görmüşlerdir. 
m7yorum. 

Almrıkta olduijum di:z'i nıaaş; re
f1/;mnla beraber biz 7 canın en za
rııri tıe hayati ilıtiyaçlarma bile ki
l a11et etmediğinden çok çocuklu ai
lelere yapılan yardımlar meyanında 
benim yavrularımın da teı·fih ve teş
ciimi::i mii~ik hülctimetimi?den yal· 
vantıorum > 

Said'in idaresindeki tek yfüı ara-
1,asınn koşulu beygir de; aTahadan 
çıkarılmış bir \•nziyctte v~ başıboş 
ciylc mc>zaı lık önünde sül:üncllc du
l urken bulunmuştur. 

Bu esrarengiz hadise; hemen za
bılana yabcr ·verilmiş ve derhal ıtnh
k!kata ba lanmıilıc. 

ZaYa1lı genem nasıl bir tecavüze 

yapılacaktır. rannı aldıran meşhur Davaslı lök 
İzmir \C Ankcıradaki par:ısüt J·u-

ı ı · d" bmr..r asansör 1ırı,·e olun· öcveniıı bu yıl Eşebacının tühısi.t ta
e crıne ... "" el ·ı r · 

k ..;:ı t l s \'" ı·zmirdcki- :rafından çengel ve ,ç mc ı e ~ecı 
ması arnnas 1n mı..: ~ 

. .. .. lk" rrün tamamlnn- şekı1dc yere yuvarlanması ve .geçen 
nın asansoTu; -cvve ·ı b-

mıştır. 
Asansörün işlcmege bnş1adığı ilk 

gün 18 genç; ha\·,anın bozuk \',e müt
hiş soğuk <>lmasınn :rağmen parnşüt-
1 atlamıştn·. Bunların 110 u Türle kı
zı ''e genç mekteblılerdir. 

A ~kera Ttb FakUltesl 
Anknnıda tesis ve inşa olunacak o

fan (Tıb fakültesi) et.rııfmdaka ha
zırlıklara hararetle dew~m olunmak· 
tadır. 

Y.cni tıb ıfnkültesı; l9U senesmd~ 
\'e 1200 talebe ııle faali~cte geçecek· 

tir. • .. , ..•.........•• 
~~·~~ .. k~iii;f;"~:~ ··k;;:,;~~· tarafından 
ve niçin öldürüldüğü henüz me9hu1-
dür. Katil ve~a katiller ortada hiç 
bir iz bırakmadan firar etmişlerdır. 
Tahkıkat oerinleşurilrnektedır 

yılki Söke güreşinde Eşcb::ıcının ü-

lüsünü yenen \•e Egenin halen bas 
tülüsü sayılan Dcdeköylü tülünün 

de Eşebacının tülüsü ile güreşi !rn

bul etmiyerek kaçması ve yerini E
şebacının tülüsüne !bırakmasıdır. 

Kendi devesinden doğan ve elin
de yetişen tiılüsünün galibi.} eti kar
şısında Eşebacı: 

c- Gureşin sonunu yüregime taş 
basarak bekledim. Yavnım vüzümil 
kara çıkarmadı.> 

Di}ordu. 
- Yn yenilseydi bacı? 
Sua1mc de şu t:c\•abı \'eriyordu: 

t- Dör.t ızyJık bir hayyan. Hesap-

ta hepsi \'nr, yenilm~k, kaçmak yı

kılmak.ı. 

-Buk.... ---~ · ., Zahtn~tin· u~uk ve kirli mendil sizin Sonra niçin sana itiraf ctmiycy1m. 

•f•ndhn ~· nası] knrşılık olnbilir n )) ~ iL Da ~ o N iL CD M Sahte bile olsa bu genç bz ı~lunde 
k" genli~i: avnş y:ıvnş açılıyordu çe- garıb bır hej·ecan ve zevk ibuluyo -

u rdum. Daha tatlı, daha karışık olu-
- iBiluki tn. 

Y~b~ırn~ ~b~~~e mü~wt r-----------------~y Az AN-----------------~~ ~~ubuma~ra ..• 
~:; ~n:m::~.~tinfda~~~~a~:~~· l S A F A .c Q Ş K U N ı çe~~~:s~~;~rf c;;~eç ~:~p ~:~-

cburiyctinde . ı arkı ödemek N U S J~ E T l:mmı hatırltyordum. Şimdi hır 'SU-

Guıu Yım "1 sormak ı'çin dudakların klpırdn-
ştuk. . ,.._------------·E O E B i .. Guırnc . 1

• R O M A N :23----------- yor: 
zı; l"t rn!~·f laftan lafa atlamamı- yüzüne bakıyorduik·. . Dul bir kadının sevgisinden kor - c:Peki mandırdm diyelim, genç kız rn <ıq n sı. .. Evet amma, benden evvel bana 

ııı, tanısın anlanıamız. tanışma- - Arzu ederseniz buradan Hay- Şimdive kndar evlenmemis,., ev • açılan, h"'vatını kısa hatlarla ÇİZİ\'C- knbilırdi. Çünkü ne olsa kocaların- olduğuna. Bu SC\·gı ilerled'kten son-
rnızı itv·~ nnıız b. ·b· . . d ,, ... ., ı k s snf ve plato 

}{ ıı..ıç ttL ' ırı ıruruze nç.ı1- arpnşa,ya geçelım, Pendiğe kadar lenmcmiş dedim de a1dıma geldi. O- ren muhatabım, Hk defa bir aşk ma- dan ayrılmış olan kadın ar, genç rz.- r . ne ynpacaksın. en . 
ndıkeı~ d uzanalım. hiç inmeden ayn·L trenle 1 b" t•• k 1 l d lal' gibi saf \'e roma tik SC\ emezler; ... ı :ı.bı"r ma--ra vaşamn'k istiyen yahut dan c hı"'hl nun a u un arşı aşma arımız a e- cerasına çıkan acemi bir aktordü. ... " ..... J 

· • ~ta çıktık vapur- tekrar döneriz. onların aşkları şehvet dediğımız bir rılgınca sevdıgı· n bir {}dam için :fcda-
V limde eldiven olduğu jçin parmağım- Bana telakkilerini anlatmıştı; ge- k d : k 1 d 

rniz ;:urdan ıç t ~ Tereddüt etmeden kabul ettim bu daki yüzük gözükmüyordu. O gün ti- ri kafalı ve mutaassıb gözüküyordu. tule bürünmüştür. Bu tül o ·a ar kfırlık yapmak .zornnda . a n~~t e-

d k 
e be :a. ı ırnız Qman iki _ teklifini.. ' d H ig·reti durur ki, cn ufak bir kıpırda- g·ilsin. Maksadın :ıçık; bır. c.r · en 

u . ı ·e ilaca llıııı b'l . n b rende eldivenimi çıkarmak icabc in- crkesten başka düşünen, baş'ka l k k t yorsun 
lcd'k lllerd ı mıyor - . .unun te lıkesj nisbeten daha ha· ce, aklım başıma geldi. Yüzüğü gö- türlü hareket eden bir insan; başlı nıştn duşer ve aşk hakiki mahiyetı e diğer bir erkeğe oşma. ıs ı 
~ s' ~ckinl', Çek~nınn doğru iler- :fiftı. Görülmek imkanı nzdı. Sonra rünce anlıyacaktı, evli olduğumu!. b ve bütün çıplnklığilc ortada kalır. Gayen ynlnız ruhunu tatmciscn leed~ccok~ 

ıı ne t ıne sordu: hava da övle p k kd d l y aşına bir alemdi. Dunyayı beğen - İşte ben misal değil miyim. Kocam bir aşk aram:ık olsaydı,.~ af tt:>. . 
~dnkJcı nrara tesrii edecek .. ? müsaid d -y. • e aC'ı a 0 aşmaga Hissettirmeden eldivenle beraber miyor; cemiyeti beğenmiyor, aileyi • tu Fakat kendinin de ıtır e m 

rırn.ı b k sımz. cgıldi l l .... -·· k d b - oldugu halde . d - Bıltn u hun: V · zor uya zor uya yuzugu çı ar ım, u- egenmiyor, insanları beğenmiyor- " b' k arı gibi. sch,·et kokan bir sevgi nra ıgı-
0 n enı, '3111 sh?. 1 ııpuruıı kamarasında, tiı ende ne- sulca çantaya bırakıverdim. du. "Bu odam içli, hassas ır aş • - .~ nasıl genç kızlıkla bunu U!· 

b"kt llY?ıl el. er konuştuk• Bunlar d B kı ona bir kadın tcmın na gore, . ırr· 
u ii oın _, 1 Yaptı, dudaklann zun 1 · ı sana uzun u- Belki bunlara ne lüzum var koca- Romantık ~ve efüi.tw1i bir sevgi ar- yor u. u aş . . b _ lü edebileceksin?• Dıvorsun deoıl 

~ ll"arını kıst 1 an atmak zor Hoş zat b' k ' d mezdi Ederdı belkı, amma 0 u 
- o de .. 1 ı \'e güldü: larını un tt b: • en ır ço - sından ayrılmış, yahut kocası ölmüş zuladığını kavramakta gecikmiştim c e . · •. _. d .d. Benım· e\'li ıni?. 
'N oy e.. u um ıle . .. - ksı telakkı e ı ı 

e Yapntını de . . . . Yirmi d k . .. bır kadın ı·olunu oynamak daha ko- bu tip aşkı bulamadığı içn de şimdi- nun a _ · . ek Hakkın var! 
r gıbı bırıbiriınızin lirn S . 0 uz ~aşında~ ını~. ismi Se- lay ve daha yerinde olmaz mı idi? di- ye kadar sevmediğini kadınlardan. olduğumu anlamad~gı takdır.d~ ~ 

• ncıd B 'ır sı'ı k t• k ı \.mıvabılırdun. ·· ·c ın muhasebeci- ye düşüneceksin!. daima kaçtığını süylüfordu. ala genç bir ız ro u 0
.1 .... 

{Devamı var 





Ele " 
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• 
1 Türk inkılabı 

Tarihi ve büyük Taş gül eden sonra kan Harbden sonra 

s - ~ o "'l - -~ 1. r.. -> ~ a - 23 lkincikllnun 9~8 

Ayrılık sahneleri 

sellerine kendi kokusunu Avrupa 
k a t a n B a r U t Y e rl a n ı• Kabataş \'C Boğaziçi liseleri tarih 

öğretmeni genç ve kıymetli tarihçi-

E 1 kt • " b k k J miz Samih Nafiz Tansu .Türk inkı-

I OOnyanın her yerind 
nasıl çeşid çeşid 

insan varsa .. 
Ayrılırken veya kavuş
malarda çeşid çeşid 

~o....: .. p:.-u--=-· ş_m_e_şe~lleri var !. 
e rlge ıra aca • Hibı tarihi ve büyük harbden sonra 

Avrupa> adlı bir eser neşretmiştir. 

O•• · Bu eser gerek gençlik için, gerek 

lüm ışıg" ı, alev dalgası yanrn yaşıyacak ~~;~ka:~~~11;'.;~ ~;;~~·,::;~:~~ao::-
Kitab üç kısımdan ibarettir. Birin-• 1 d h et ver·yo 1 ci kısımda büyük harbden sonra Av-ın san a r a e ş 1 r . ... . rupacla doğan rejimler, dünya buh-

ranı, ve Avrupanın ve cihanın mü
him meseleleri etüd edilmektedir. 
Bilhassa yc:ıbancı kaynaklardan ya
pılan bu ctiid çok kıymetlidir. 

İkinci kısımda muharrir Türk in
kılabını, büyük şefin hayatını ve bu 
inkılaba, milli savaşa ve ondan son
raki hamlelere yaptığı büyük ön -
der !iği tahlil etmektedir. 

Üçüncü kısım imparatorluk ve 
cumhuriyet müesseselerinin her ba
kımdan bir mukaycsesidir. Eski ile 
yeninin güzel bir üsllıbla k~rşılaşma
sı okuyucuları yormadan kendisile 
'meşgul etmektedir. Eser her bakım-
ı L' 1 . dan muvaffak olmuştur. 1se erın 
ikinci devreleri \"e Üniversitede de 
inkılab dersleri görenlerle bu mev
zun heves duyan herkes 1çin istifa
delidir. 

ikbal kitabevi tarafından neşredi
len bu eser 75 kuruş gibi az bir fi
atla satılmaktadır. 

Hususi ders 
Verecek 
Muallimler 

Cindeki lnglliz askerıerı ntşeınıııarından ayrıtırker 

İnsanlar arasında öpüşmek çeşit 
çeşittir .• Annenin evladını öpmesin-

den tutunuz da mecbur olduğu za
man kaynana ile gc>linin öpüşmesine 

kadar hepsine öpü~mek diyorum. La
kin bunları mamılan bir midir?. İce-

jki Kraliçe ile nasıl öpii;jtüğünü g 
teren bir resim var ... 

Fakat su son Çin - Japon muh:ı 
besi İngilizlerin de rahatını k<ıcı 
mıstır. Uzak Şarka gönderilmelc 
ze;e İngiltereden bir çok asker v 
purlara bindirilmektaôır. ıBunl 

riden gelc:n var, yalm~ ~ahir~ ~lan- giderken AnnekriJe, kız kardeşle 
lar var .. ~n~.nl.~rı~ bı:bırlermı nl- ile, eşlerile yahut nişanlılnrile öp' 
dalmak Jçm opuştuklerı de çoktur. r.serek ayrılıyorlar. Bu öpüşmek a 
Parisli bir mecmua kaç türlü öpüşiil- ;ılık öpi.işmcsidir. Sonra bir de Y. 
düğünü tahlil ederek muhtelif re- vm;ınak öpüşmesi vnrclır ki bu se 
simler koyuyor. EvYela Fransa Cum- vi;çlidir. Fakat uzun deni~. yo.~cul 
bur reisinin bazı merasim esnasında ğuna giden gemicilerin dond~~l: 
gene kızları öperken alınmış bir res- zaman sevgilileri ile de ~lan opu 
mi başta• olarak geliyor. Sonra İngi- mcleri vardı~: ~u muhtehf sahnel 
liz Kralının annesinin vaktile şimdi- resimlerde goruyorsunuz. 

,, ıunuııuuıumnuınuıuı11ınııınuınttıuunın1111uı111nnuıın11u11 ...................... "lJ'ö'li'fS.Uz mu? 
Bir . kadrnrn mahvettiği adam 

---·- ...--

şeyi bilerek yapan b 
~-...fmm; Vaydman çefesin· 

deki rolleri !. 
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Yazan : Rahmi Yağız 
Tcrc~me \C iktibası mahfuzdur 

Gizli 
Teşkilat 

lstanbulun üç sayısını da Fikret yaptı 

( 4 üncrl ••g/adan clevam' 
bana söyledi. 

- Ne mükemmel.. Tam bir ma • 
halle dedı.kodusu olmuş clesene! .. 
Şimdi ben de bir arkadaşıma, arka
daşım arkadaşına, o da Azizeye söy
lesın !. Olur biter ... 

!Mualla .. Sanki Azizeye eski bir }lırt" 
cm var. Mahmudla dargın olduklB' 

Ç" kü" dalı' rını zannetmiyorum.. un , 
dün akşam selamlaştıklarını gör ' 
düm. 
Şayet böyle bir şey varsa bile ... f.

zizenin hala Mahmudlara gitmesı ~ 
_ Bravo ... Anladm şimdi. nu anlatır.. d!) 
- Neyi anladım. Azize onlara, ve bütün bu fena i, 
_ Neyi olacak... Bunun bilhassa şünceyi bizlere anlatmak istiyor ~Ji 

Azizenın kulağına gitmek için söy- onun Mahmuddan bir şey bekledı .. 
·ı yoktur. Mahmudun ailesine gösetr .. lendığinı... . t . onları ... 

_ Peki bundan onlar ne kazana- dği yakınlık, sammıye ıse, ·rııi"' 
caklar!. ' bugüne kadar gösterdikleri sarnı 

- Ne kazanacaklar var mı Sühey- yetin, yak.~nlığın karş~lığıdır. ~ıtı' 
la .. Bugün çocuk gibisin!.. Son ümi- Yoksa, oy~e za?ned~y~rum, en e<I"' 
di varsa 0 da kırılsın da oğullarının çoktan bu soylediklcrını_ s:ndç"nt<3 

· ı a·· .. · r vel duymuc yahut sezmıştır. tl yakasını bıraksın dıye... oru~ o ~· ve ... 
musun Mahmudla dargın olduğu ben onu senden evvel tanırım. 
halde hala onlara gıdip duruyor. ilesinl de bilirim. ) 

• (Devamı var - Bugün çok fena konuşuyorsun 



Ok reni re ve 
ı;öğ ·s nezle erine 

T E L G " 1\ • -23 lklncJkanun 938 .,-SON 

Nevralji,Arh'itizm, Romatizma, 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları 

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 
hakimliği: Dosya: 937 /2160 

İstanbul maliye rnuhakemat mü
dürlüğünün hazine avukatı Yusuf 

Nuri Antcr vek5Ietilc, mahkemeye 
bilmiiracaa Ahmed Şuayib aleyhine 
Paristeki Türkiye şehbenderliğindetı 
ödünç olarak almış olduğu 650 Fran

sız frankın tutan olan maa faiz iki 
yüz liranın masarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletle birlikte tahsili hak
kında ikame olunan dava üzerine 
müddeialeyhin senet zirinde ika -
metgah adresi olarak gösterdiği İs
tanbul sanayi mektebinde buluna -

Keşif bedeli 1035 lıra o.an Belediye merkez birıasında yapılacak mamış ve gazete ile bizzarur yapı -
tamirat açık eksiltmeye konulmustur. Keşif evrakile şartnamesi Le· lan tebliğnta rağmen yine isbatı vü-
vazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteY.liler 2490 N. lı kanunda yazılı cud etmemiş ve mahkemece, müd· 
Vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden :ılacakJara fen ehliyet dei vekili tarafmdan ibraz edilen 
Vcsikasile 77 Jıra 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile makbuz ve İstanbul esham bor~sı-
Leraber 24-1-938 Pa1arte&i günü saat 14 de Daimf Encümende ın tezkeresine istinaden muameleli 
bulunmalıdırlar. (B) (129) gıyab knrarı ittihaz olunmuş ve mu-

w hakeme de 23 şubat 938 saat 10/30 
Tahakkuk ve Tahsil şubeleri i;n lbim olan yangın söndürme talik olunmuş olduğundan müddei-

aleti, çuval, ip, kova, balta, merdiven, ve kanca açık cksitlmeye ko- aleyh işbu ilandan itibaren beş gün 
nulnıuştur. Bunforın hepsine 983 lira 40 kuruş Ledel tahmin edilmiş- içind itiraz etmediği ve mezldir 
lir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler gün ve saatte asaleten ve vekaleten 
2490 numarnlı kanunda yazılı vesıka ve 73 lira 75 kuruşluk ilk tqni• mahkemede isbab vücud etmediği tak 

nat makbuz veya mektubile beraber 24-1-938 Pa:ıarlesi günü saat 14 dirc:Je gıyaben muhakeme görü1ece-

~e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (91) ği ve mübrez vesaka ibtinaen, bunla-

1 • rın münderecatım kabul etmiş addi-Slan buJ Dördüncü icra le hüküm verileceği malümu olmak 

1 d üzere tebJiğ makamına g:ızete ile Memur uğun an : ilanı keyfiyet olunur. 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha -

•ırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf marifetile 24840 kimliğinden: 
Yirmi dört bin sekiz yüz kırk lira kıymet takdir edilmiş olan Top. Mahkemenin 938/696 sayılı dosya-
~anede Çukurcuma mahallesinde ağalıamamı caddesinde Çerkez çık- sile Beyoğlunda İstiklAI caddesinde 
lnası sokağında eski 29.31.33.4, yeni 3S, 33, 33/1, 37, 37/1 No. lı sağ 302 numarada N. Şor ve A Gesar şir-
tarafı Kopayi ~partmanı sol tuafı Mavromati veresesi apartmanı arka keti vekili avukat s. Lazaroğlu tara-
tırafı Gedıkci çıkmazı, cephesi •!!:•hamamı caddesile mahdut tasar· İından Galatada Şahkulu Ccrrabpa-
ruf kaydına göre alhnda dört dükkana müştemil apartmanın evsafa : A 

h 1 b. • şa sokağa pasajlı handa 10 numarada patmanın birinci katının bir kısmını ihtiva etmek üzere a en ınsi 
berber diğer halaç ve diğeri de elektrikci olmak üzere üç dükkan iken halen ikametgahı meçhul bu-
ınevcut olup bina betonarme iskeletli, harcı çimento sıvalıdır. Üstü lunan S. J. Darın.anin aleyhine açı-
tarasadan madaıı alafranga kiremillidir. Birinci ve ikinci katta çıkma lan 141 Ura alacak davası duruşma-
ınevcuttur. Antre ve merdiven duvarları yağlı boya ve merdiven sında üç kıt'a senet ibraz edilmiş ve 
ınozayık ikide aydanJı~ı vardır. Elektrik hava gazı terkos tesisatı gelmiyen dava edılene davacı veki-
vardır ve kullanılır. Berber dükkana : Zemini çimento önü camekan lin(n isteğile mübrez senetlerdeki 1
•torlu kepengi vardır. HaUıç dUkkanıoın zcminö tahta döşelidir. Elek. ım"Uısını inkarı halinde istlktap ya-

trikcl dükkanının zemini çimento önü istor camekAnlı olup bu dük· pılacağından bahisle ve 20 gün fasıla 
kan ile hallaç dükkanı kAgir bölme ile iki kısımdır. Zemin ka~ De- ile muameleli gıyab kararının ilii -
lllir kapıdan girildikte bu katta arnlannda birkaç basamak mo1.ayık 
lllcrdiven bulunan zemini karosiman, tavanı kartonpiyer döşelıdir 
Bu antrede 3.4 No. lı iki apartmanın aynı taksimatı gibidir. Anrıca. 
odunluğu yoktur. Koridor tahta döşeli tavan kat"ton piyerdir. Bod.. 25 • 
rurn kat : Aotrede:ı bir kaç basamak merdivenle inilir. Ze. ve saatte mahkemPye gelmediği tak- JDCe ~ini çiçekli çini bir koridor üzerine ( ı } . ( 2 ) dairesi dirde istiktaptan kaçınmış ve vaka-

nen tebliğine karnr verlierek mu -
hakemesi 21/2/938 saat 9 a talik e
dilmiş olduğundan itirazla işbu gün 

./ , ... 

~ up koridorda beş odunluk zemini çini bir kapıcı odası bu alan kabul etmiş sayılacağı muame- 20 k 1 ı atdaki daireierin her birinde çiçekli çini bir koridor üzerine ikisi iç leli gıynb karan tebliğ makamına a ın 
Çe ayrıca koridor kapılara bnlunan dörder oda zemin ve yanları fa· krıim olmak üzere ilün olunur. (4182) ~~~~~~~~:_::_::_ ____ -:---------------========~~;;;;; ~ans kaplı fayans musluk taşlı alafranga hal& taşı ve fayans banyolu İstanbul asliye mahkemesi altıncı • nrll'l••·---------.. 
0.a 2•zi ile ısınır birer banyo daireleri vardır. Fayans musluk ve hukuk dairesi roisliğınden: Avrupa ve Am.e. rika ve :•

1

.~anga hala taşı bulunan hala zemini çini, fayans kaplı, ocak mo• Canan tarafından Karagümrük • 

ka~·. musluk taşı havi birer mutlak. Ve odunluğu vardır. Birinci Muhteseb lskcndcr mahallesi kaba İstanbul Universitesıne 

15 ru tu il 

t · S ve 6 numaralı dairelerin her birinde iki koridor üzerinde af. kulak caddcsö 39 numarada hacı Hav- G d ·ı· ~ıa~ oda zcnıiolcri kırmızı çini servis kapısı, mozayık mnsluk taşh vanın yanında Rıza nleyhine açılan Talebe ön erı ıyor. 
la"" lı faıans kaplı mutlak ve biru alafranga hail: Zemini ve yıuı- boşanma davasında tahkikat günü E t•ı··u ·· ta

ra fayans kaptı haııı ta~ı ve banyosu otub koridor ve dört odanın Maden Tetkik ve Arama ns • us 
va ı v olarak tayin olunan 18/1/938 tari -k narı kartonpiyer olup dikerleri değildir. Sokak cephesinde bal- Genel Dı·rekto• rlüg ... ünden : 

onu va d lk hinde müddeialeyhe tebliğata rağ-lukı r_ ır. in<i kat' Bu katta >emini kırmızı çini dnvar korku- men mahkemede hazır bulunmamış 1 _ Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler içia Jeoloji " du üstu ahşap Çah üzerine oluklu galvaniz saçlı önü açık teras1 k ı·k 
;" "· Ve zemmi çini iki mozayık tekne ve sabit çamaşır kaz.nı olduğundan hakkında gıyab karan tahsil eltirmek Oıere 7 talebe Avrupa ve Amerlka'ya ve eza 

1 •ınaşırlıl!ı vardır verilerek on beş gün müddetle ilıi- Jeoloji tahsil için 6 talebe de İstanbul Üniversitesine gönderilecek ve f ICeıa bu kattakı dairede birer koridor üzerine zemini ve yanları nen tebliğine karar verilmiş ve gı- talipler arasında müsabaka yapılacaktır. 
&yans çı· • r b k b" l d h d ı 

b 

0

• •yans musluklu alafranga bal!sı olup banyo dairesi ile va ararının ır nus ıası a ma • 
2 

_ Jcoloğluk müsatı.kasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz e en er d~ı ~dadan ınürekkeptir. Koridor ve odaların tavanları kartonpiyer· keme divanhanesine talik edilmiş Avrupa ve Amnrıka'ya t&ıderilecck ve s inciden 13 üncüye kadar 

Çin: 
1
uvarfar yağb boya ve teıyinalı vardır. Zemini ve etrafı fayans olduğundan ve tahkikatın da 12/3/ olanlar ise Enstitü hesabına lstanbnl Üuiversilesinde okutturnlacaktır. cuı: 

8 

•franga halli olup diğer dairelerde olduğu gibi mutlak mevo 938 cumartesi saat 10/30 olarak ta-

he,;~~e ~a!>1lar iki taraflı Kootrnpflik kaplı ve ci!Alıdır. Sokak CCP- yin edılmlş olduğu tebliğ yerUıde ol· 3 - Taliplorio aşağ>daki ıarılan haiz olması lhınıdır. 
bul ıkı balkonu olan ve umum mesahısı 214 metre murabbaıoda mak üzere i15n olunur. A _ Türk olmak. unan •partmamn tamamı. 1 

AÇık İstanbul asliye dördüncü hukuk B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati lam 0 • he,k •rtlıroı.ya konmuş olup iliin tarihinden itibaren şartnamesi mahkemesinden: mak, •Sıhhi muayene Ankerada yapdacaklır •. Curnes ~r~fından görülebilecek ve 2S- Şuba. -938 tarihine rastl•yan ı 
a guou saat 14 d ·ı İstanbul hazlnei maliye namına c _ Olgunluk lmt"banı •ermiş olan Lise 'eya Kollej mezunu 

0 
up 

&alda k en 16 kadar dairemizde açık arttırma sureli e Fransızca Almanca ve inanı: "zce d ilerden birisini okuyup yazabılmek. bükü~ ~r. Satış emllik ve Eytam Bankasının 844 No. Jı kanunu avukat Nüzhet Erk tarafından ölü •'" 

tevfik: er~~.• lôbi olduğundan mezkUr kanunua ıs inci madd<Sinc yorgi Tudoraki verese.; ve ölü Köse D - Yaşı 18 den aşağı 2S den yukarı olmemak. 

2Ündc n 

1 

;nci bir artırma yapılmaksızın gayrınıeokul.yukarıda yaz.lı oğlu Haralambos vercsesUe önce Sir- 4 _ Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe. Jeoloğluk ıtıuhaın~n a'.la ar~ıranın üzerinde bırakılacakbr,Artırmaya iştira için kecide şlmendüfer lokantasında müs- içön müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma eünl-.ri Ankarada M. T.A. Ensli· 
Milli b" ~ 

1

·•Ymetııı yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya tahdcm ölü Rıfat oğlu Burhanettin tusünde yapılacaktır. 
böna v:. .~n~anın leminat mektnbu tevdi edilmek lbımdor.Biriken vo KodıköyUnde Osman ağa mahal· Talebelerin lmlibanda Üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. gı crııe çöp f • 1 · d il · k f • • 1 · d h 1 b k d H ·ı f H d b" mihanik •atrş hcd r ve ener resım erı ve e alıyc ve va ı ıcaresı esın • asırcı ar aşı so ağın a • • 

5 
_ Maden Mühendisliği mtibanı hesap, en ese, ce ır, • Satış be~~~dcn ?de~ı.. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir mi bey apartımanında 2 numaral< Fizik, kimya ve yabaoe< dillerden birini •logilızce, Fraıısızca,Almanca. "'addesın P•şın odemek lazımdn. icra ve iflas kanununuu 126 cı evde oturmuş olan Raciye aleyhleri- Jcoloğluk imtihanı : Riyaziye •Hcııdese, Cebır. Hayvana~ nebata~ rirnenkuı ~ le~fikan ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarlarm gay. ne açılan davanın muhakemesinde: Jeoloji. Fizik, Kimya •e yabancı dillerden biri •lngilizce, Fransızca, 

olan iddiaJ Zerındeki haklannı ve hnsusile faiı ve masrallarona dair (33150) kurllilln Rifat ve Ahmed Almanca • ., 

1 

· k dar bildirrncıcrı~rıı:ı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize 6 _ Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddet en a 
dk Qtınıd Ak Tevfiğin terekelorınc izafeten yuka- b h d wükeJleHyetlerioi 

1 

ça s:ıta., b ır. si h ide hakları tapu sicillerile sabit olma- nda adları geçen Rıfat mirascıst mecburi hizmete tabi olduklarından u usus a 
bu k ... Cdeı· · ı ki e bunun içinde mu· anu• madd •~ın pay aşmasından hariç kalırlar. Aliikadarlann iş· Burhanettinden ve Ahmed Tevlık tevsık etmek üzere bir ta•hhülname verece er v nıalOrnııt al eaıne uygun .surette hareket etmeleri ve daha fazla tcbet kefil göstereceklerdir. _ _ M k ınak · mı·rascısa Raciyedcn tahsiline ve üc- - h ı akasını e caatıarı ı"I"'- ısteyenlerin 934-2255 dosya No. sile dairemize müra• 7 - isteyenlerin Nufus Hüviyet cüzdanı, Husnu a var ' • arı olun reti vekaletin ve masarifi muhake- "ki" b" retleri 4 Kıt'a Fo· E 

ur. tep, şah d ,ınameslni veya bunların ~dı, ı ırer su mı~ k menin bunlara tahmiline karar ve- tograf ve dilekçelerini 29-Kanunusanı-9:18 ~umu!t~si günü öğleye ka· fı:bu a_ Ve Eytam Bankasından.. rildiğinc dair 29/12/937 tarih ve 234 dar Ankaracla .M T. A. En~titüsü Genel Dıreklorluğüne görıdt'rmele-
... 

0

a numaralı ilamın suretleı ile ve bu i- p · - - sıbhf muayeneleri yaptırıl-J 
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Yrırnerıkulü t ı ri ve 31 Kanunusani 938 azarreaı gunu ecek kıvnıetı· 0 s~ ın. a anlar. arzu ederlerse Bankaca takdir edi· lamın tcmyı"zcn tedkiki talebine ho-

0 

d Adi" e Sarayı kar•ısında M. T. A. 
n Vıo 50 s b mok üzere Sabahleyin saat l a ıy Y 

fstanb 1 
1 nıs etinde kendisine ikrazattıı bulunabilir.(426) r d d "86

2

2 
k u :ıslive 3 ·· h vi hazine vekili tara m :ın .sonra an Enstitüsü Dairesinde bulunır.aları ilan olunnr. ~"-------emesinden· • cu ukuk mah- ği halde tahkikat günü mahkemeye verile~ temyiz arzuhal suretleri teb-

le:asırnp:ı~da 2 . gelmediğinden hakkında gıyab kara- liğ edilmek üzere Burhanettinin ve 
Sinde 55 .,., .. ıncirlıkuyu cadde- rı bilittihaz duruşmanın 1/3/938 sa- Raciyenin önce oturdukları yerlere İnhisarlar 

-
Jt·ı· ~"o.da l'l'lukirn M-

ı 
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avukat Rar uşerref ve- at 14 de talikine karar verilmiştir. gönderilmiş ise de oradn bulunma -leııs,mpaşada ' ?••ikan tarafından Mumaileyh Ömerin mezkür gün ve dıkları ve esasen yerleri belli olma
teb; knrşısınd Y~nı Çeşmede kız mek- ve •••ite mahkemeye gelmesi veya dığ> anlaşılmış ve işbu llBm ve !em
il oli)u x a 

4 
Na.da sakin İsrna- hır" kıı· k ı ı · b" '"dd t ~· vmer nlc h" ve ı anuni göndermesi ve ak- yiz arzuha suret en ır ay mu e • 

.;,, 937/1034 No iu •ne mahkememi- si takdirde gıyabında tahkikat ve le ilfu:cn tebliği lcnsib kıhnm>ş ve ~?Şanllln davasında· d~.ndsile açılan mahkemeye devnm olunarak bir da- mezkur suretlerj de mahkeme di • ın iknrnctnah · u dei aley- ha cel k b ı· kl k ı· ~bil c ı ırıeçhuı 1 . seye a ul olunmıyacağı teb. vo.nhanesir.e asılmış olma a ey ı-
e davetiye w 

0 mıısı ha- lığ makamına ka; ırıolmak üzere f!an
1
yet gazete ile de füin ofonur. 

•nen tebliğ •dildi- olunur. (937/1029) 

k d on alınacaktır. idaremiz ihtiyacı için otuz beş lon a ~r ~nas memesi \'e bu sene 
AnuonJann yüzde üçten aşağı e.!ansı ıhlıva et 

n1ahsulü olması şarttır. cek fire mıkdardan 
Eleme neticesinde yüzde bqten faıla zuhur ede 

Umum 
Müdürlüğünden: 

"fi • · havi mek tublarile tenzil edilir. Satışa talip ofarılarm fiat tekir erını 

25-1-938 tarihine kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Mua-

melat şubesine mürır.aat ~t~lm ilan olunur. "35511 

1 

iLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen m:ılları· 
mıza }er ayırmak ibtiya. 
cındayız. Bunun için: Mev• 
cud stokumuzun buyük 
bir kısmını 

15 Sonklnundan 

15 Şubata kadar 

Her yerden iyi ve ı~ü
kemmel fiat ve şeraıtle 
elden çıkarıyoruz. Çeşit-
ler tükenmeden evvel. i~ 
tiyaçlarınızı temin edınız. I 

Beyoğfonda 1 
BAKER mağazaları 

7 

ZAYİ ŞEHADETNAME 

İsmet ilk okulundart 930/931 sene-

. aldığım şehadetnameyi kaybet -
sı y . . . afacagımdan hükmü tim. enısını • 

yoktur. 

Akşehir: Mustafa oğlu Osman 

'r:a:?.~nn~~~!~ş~~~: 
ı.:

eyoğlu, Tokııtlıyan ate i yanın• 
a Mck teb sokak 35 No. lı mu· 
ayenehanesindc tedavi eder.• 
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Gri pinin Mucizesi 

Kolay, en çabuk ve en ucuz geçirmenin ıstırabın ve ağrının en 
şiddetlisini, en çaresi bir kaşe GRIPIN almaktır. Mideyi bozmaz 

böbrekleri ve kalbi yormaz. 
ucu_z - TESiRLi - ZARARSIZ 

'™ 
.LUMBAGO . 

SIYATllC . · · 
A~RILRRI 
TESKln fDEJı 

Soba, maltız, mutbah, kaloriler vesair ht'r ihtiyacınız için daima 

TÜRK ANTRASiTi'ni 
kuııaoınız. TORK ANTRASITl'nin 
En iktisadı bir kömür olduj!'una kanaat edeceksiniz. 

Satış merkezi: G!LKRIST VOKER ve ŞürekAsı Limited 
Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir Han No. 5 Tel. 44915 

--~ 

Akçakoca sulh hukuk hiikimlığın· hul olduğundan kendisine davetiye
den: nin ilanen tebliJiıı,o karar verilmiş 
Akçakocanın aşağı mahallesinden ve muhakeme 23/Şubat/936 çarşam· 

Sarı oğlu Ahmedln kızı ve kara Ah-
met karı~ı. Fatma kızı Beratiyenin 
kızı, Emine tarafından Hacı Yusuf

lar mahıı1lesi hududu içinde değir-

ba günü saat dokuza bırakılmıştır. 

Mumaileyh N:azminin mezkür gürı 

ve saatte Akçakoca sulh hukuk mah-

men bayırı mevkiinde doğu~u. ku· kemesine gelmesi veya kanuni ve· 
2eyi ve güneyi yol ve batısı kund•ı . kil göndermesi aksi takdirde aley· 

racı İsmail fındıklığı ile mahdut !<es- hinde gıyab kararı verileceği tebliğ 
......................... , O kt Q t '' , ......... ._ ............... ...................... _ .. 'tane bahçesinde kendisi de hissedar yerine geçmek üzere ilan olunur. 

•• o or · pera or•• DOKTOR ı · ı · 
Zührevi ve cild bastalıklan f ı . .. ı G ,, H k" . olduğu lıalde verasetı ketmedilerek c429• .. o h M h'r To ı Ah Rıza Saglar ı ı oz e ımı ı al•nan tapunun yarı hıssasına ait kıs-

H • o r an a ı ros ı ı . . . . 
1 
................................ ., .............................................. . 

Dr. ayrı mer ı ı ıç HA 5TAL1 K LA RI ı ı Dr Şükrü Ertan mının ıbtalı ve meııı mudahalesıne .>ahip ve ıı eşriya tı ida•e eden 
ı Kulak, Boğaz, Burun hastalık· ı M O T E H A S S 1 S 1 • ı • ı dair müddeialeyh yukarı mahalle • 

Otleden aonra Beyot lu Ataca mi ! ları mütehassısı ı Her gün Beşiktaııta tramvay ı ı Cağaloğlu Nuruosmaııiyo cad. ı den kara Ahmet kansı Fatmanın kı-
k d N 133 T 1 f • caddesindeki muayenehanesinde ı ı ~ . ı . . - .. 
ır11sın ı o. e e on: Taksim, Abdülhakhamit Caddesi • saııt on beşten sonra hastalao ı (Dr. Osman Şerafettin apart• · ı zı Ka~rıy•"1~'1 oglu Rıfkı dıger .adı . 

43585 ı Geyik Apartmanı No: l t rını kabul eder. ı l maaı) No. s. Teıefon. 2.!Sô~ . ı N~ımı aıe:;ıb.ne açılan dava~a muıt- i 
......................... Her gUn 15-19 .:· adar• ........... - ................... •••••••~ ............ deraleyh Nazmının ıklmctgolu rneç- ı lliı.ı'c~J' :.c":: Jiı ,u:z.z.:uıı Mi1.·l• IV'#' 


