
En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

r SAGLIK KUPONU " 
Bu kuponun beşini toplıyan o-

kuyucularımız Son Telgraj'ın bi
rinci sınıf dahiliye miitehassısı ta
-rafından Be§iktCl§ta Tramvay du
Tağında 59 numarada 1ıer gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler • . 
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A denizde Emniyetin Yine ihlil Edilmesi, 
Her Tarafda -Derin Heyecan Uyandırdı •. 

IA il< <dl en ö ~<dl e 
Emniyetin ihlil edil
mesine asıa müsa

ade edilmiyecek 
-----

Büyü k şefin ıKamet ouyurduklarr Ç e l i k pa l ~s oteli Dün lş leın ıye başlıyan Gemıı k SunQlpek fabrlKc. _ 

kasını 
Bütün Bursa derin bir heyecan ve sevinç içinde çalkalanıyot. 

Büyük Şef dediler ki: üüşn1an istilasından kurtulduktan sonra buraya 
geldiğim zaman da Bursalılar bana büyük gösteriler yaptıla_r, fakat bu 
günkü tezahürat ondan çok c::taha yüksektir. Bu, onlann ekonomik hayat
ta yükseliş ine ve refahına yarıyan Endüsrti t abrikarr.ızın kurulmuş olma· 

sından ile ri geliyor. Bundan çok memnun oldum. · 

Sekreteri Şükrü Kaya, Nafıa Vekili 
Ali Çctinkaya, İktısad Vekili Şakir 
K-esebir1 Trakya Umumi Müfettişi 

General Kô.zım Dirik, meb'uslar bu
lunmaktadır 

Yüce ônderln Orhangazi, Gemlik 
yolile Bursa)'a .gideceğini duyan bu - -
tün civar kasaba ve köy halkı hep 
yollara dökülmüşler, Büyük Kurtarı- · 
cıyı yakmdan görmek, candan alkış
lamak için birbirlerile adeta yarı~a 

geçmişlerdir. 

Büyük Şef evvelU Orhangazide t~-/ rr"enkocular dini bir ayın esnac.ında 
vakkuf etmişler, kaymakam ve ma-
halli hiikfunet memurlarile halk h _ Londra 2, (Son Telgraf) - Ak - ' devam edin süküııetin bo1:u1nır ı b·ı
rafından selftmlanmışlardır. Burada denizde yeniden emniyetin il:lal edil- tün siyasi mah1Jlicrden der n bır ·
kısa bir tevakkuftan sonra Gemliğe m~c bütün anlaşmasından b~ri ı (De' amı 2 inci sahıforu ) 
l1arcket buyurmuşlardır. UHUllUlllUUlllflfllllllllllflllUfltllUllllllllllUUllUlllUll<HllllUllllJllllJlllllllllJllUllllllllllllllllUUI ı t (111 lo ı u 111 hulUIJj U 

!at eden Atatürk ve refakatindeki ze- za ar Tam saat 14~~:~i~:mliğe muvasa-u k · ş kda 
vat, Gemlikliler tarafından uzun za-
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A lcrine kavuşmaktan mütevellid çıl • anevra ar ~unk~ ~~yımızda ~abcr vcrdı~~ız{dun 13,30 _da Y~lovadan Gemlige ha-ı Refak~t~erınde Başvekil Celal Ba -J gınca bir sevine ve _he~ec~ ~rşı -
:Ihı Buyuk Başbugumuz Ataturk reket etmi§lerdır. yar, Dahıliyc Vekili ve Parti Genel (Delramı 2 ıncı Ahifemızde) 

Ege mıntakası Paris,Almanyada ikilik! Y apılı"or 
Tehlike .J 

~ Geçiriyor ı haşladığını söylüyor. Şimdi de gümrükler mese:e:i. 
Gectız ;.;-Menderesi Mulılelif meselelerde parti ihtilaf mevzuu oldu .. 
. Gediz !j:!dere~~!!ıeri yeni- ile ordunun arası açılmış 
den taşmış, civar arazi ve köprüler 
6\tlar altında kalmış, bilhassa seller 
~en köprüsünün üstünden aşmıya 
'l' &§lanuştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

edbirler alınmaktndır. 
Son dakikada gelen malumata gö. 

( Dcoamı 2 inci •ag/amızda) 

Amöi"ika· .... ·aya·ni ............. . 
Ruzveltin mesajın
dan memnun değil 
A~erikanın·müstakbel 
~!r harbe sürüklenmesi 

.. • • • •
1 

istenilmiyor .. 
~ (Yazısı 2 inci sahifemizde) 

Fakat henüz bu haberi tekzib veya 
teyid eden bir malumat gelmedi 

...,_,, ~, ............ 
:1"" • --UıtıııtttııııouurnııtftlltıHnıu......... Almcın a s keri erKdn 1 Hltlerle beraber Yazısı 2 cl ıayfam·-..1-~ ·~ UMA 

Avus turya BaşveKlll 
Şuşn ing 

Avusturyada Nazi 
idaresi kurulacağı 

söyleniyor 
ltalyanın bu şekle mu
halefet etmiyeceği 
san 1 Yor Yezısı 2 el 

11 ••wtamızda 

Singapur 2, (A.A.) - Muhtelif kuv· ıraya gelecek oıan üç Amerikan 1-.-rü-
vetlerin kombine edilmiş olan manev- vazörü hükümet makarnalı \c lı tk 

1 ralır bugün başlamıştır. Bu ay için·ı tarafından alaka.ile beklc~.ilmel:tc lir. 
de küşad resmi yapılacak olan üs - Avam Kamarasında mu:ı.akerclc·r 
..;ihahrinln açılması münasebctile bu- (Devamı 2 inci sahifemiLdc) 

J apon ıarın Çine yeni s evklyatJ 
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Tayyarede 'Ulu Önder bugün Kam-1Avus uryada na 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar 't Giderken eviniz. gran fabrikasını küşad idaresi kurulacağı 

Sabah ve Akşam 

~~;~~::~~=:·~:·=-••••••=::;:::~~f~~;*ii:ii~::~:;:""" bir deki karınızla (B~•~A~! ~~~['~~-~.~~ ~mO,lli BOŞV'k;>: söyleniyor 
anlaşmıya doğ-.a 

Ku Gör.. b'I ks'ın·ız !anmışlardır. ıv·e Vekille .. r sa_a, ton d. okuza doğru Çe- Paris 2 (Son Telgraf) - Avustur· Sözün açığını ifade temek lazım ge· run uşe 1 ece 
lirse tereddütsüz üade etmeliyiz ki Adalette ıilr'at Fabrikada lıkpasa donmuşlerdır. yanın istikbali hakkındaki endişPler 

Büyük Şef doğruca sunğipek fab - Matbuatla beyanatları artmaktadır. Bilhassa son zamanlar-ortadaki mesele hakikati halde Tür- Adaletin icrasına vasıta olan mah - • k · 
Yedikulede kurulan Havayolları rikasına gitmişler, fabrikayı gezmiş- Biıyük Şef Bursalıların gösterdigi da Almanyanın Şuşnigi düşürme ı-

kiye ile Fransa arasında bir mesele • kemeleri kanuni tezvir yollarile a - d d f ·• r· ı· k b · b' 
telsiz istasyonu faaliyete g~çmiştir. !er, izahat almışlar ve hatıra deft.,ri- büyük ve iyi kabul karşısın " uygu- çin sar ettıgi aa ıyet pe arız ır 

dir ve ancak bu iki devlet ve mme- daletsizlik vasıtaları haline girmek- Bu istasyonda yeni keşiflerin hepsi ne de: !arını soran İstanbul gazetecilerine safhaya dökülmüştür. Bittabi ŞtJ'ini· 
tin anlll§iY!aları veya anlaşmıımala- ten kurtarmak ıa· zundır. 1 . d" . A N . 

vardır. •Sümerbankın sunmpek fabrika • demişlerdir ki: gın uşınesı vusturyarun :ıııı par-rile hallolunabilir. Bunun üst tarafı 
5 

p t 1 .,. 
on os a Bilhassa tayyarelerle karada bu.!u - sını ziyaretten duydug·uın bahti - ·Bursa düşman istilasından kur • tisi elıne geçmesini istilzam edecek, maatteessüf biraz süs ve biraz da de-

kordur. &ulgaristan Parlamento rejimine nanlar arasındaki telefon servisi çok yarlık büyüktür. Bu değerli kunı tulduktan sonra ben burnya gcl.m~.~- ı bu suretle Anşelos kendiliğinden ta -
Tan avdet ediyor alakalıdır. . . ı mun n:.illet çin kutlu olmasını dile· . ti.m. Bana bu memleket halkı ~ııyu.k . hakkuk eyliyecektir. 

Son günlerde Balkanlarda rejim Tayyare ile İstanbuldan Izmıre rinı•. gostenler yaptılar. B_~u oldugu ıı•· I Maamafih İtalyanın bu vaziy,,tJcre 
Cenevrede ilk manzara hareketleri var; Romanyada cereyan doğru havalanan bir yolcu yolun ya- Cümlesini yazmışlardır. bi ha_tırl~yorum _Bu~ın ~ur~a .. ve! ~e dereceye kadar bigane kalabilece-

.. Bu~ünle:·c'e Ccnver~d.c iki ma~zar_a eden vukuatı biliyoruz. Demokratik rısında e".indc bulunan, mesela refı·ı Bu suretle bu fabrikamız bu mrs· havalısıum ynplıl{J gosterıler ılk gor - , gi hiıJa baZl siyasi mchafilde bır sual 
gorduk : Bunlardan hırı ko•ıseyın bı· .. . .. • . kasile görüşmek isterse derhal tay - ud dakikadan itibaren resmen işle - duğiımden çok yüksek oldu Bu • menuunu t kil etmektedir. Fakat 

· le F , b' · 1 · , tın reıımden otorıter reııme dogru bır . . d' . . . k d' .. ı · .. st ı k A ı ı zım ransa ~e ıztm e cemı) e .. .. . yaredeki telsız telefon aletıle Ye ı - meğe açtlmış bulunmaktadır. . nun sebebmı kendı en ıme şoy c ı· mw cm r ·e, orta vrupa mese c e -
k d . - k - . . d j ka' ına teınavulu ed<'n bu hareket ın- . . . . 1 · d ı·t 1 ·1 Al f k en ı scçım omıs) onu arasın a oy - . , . · . • kule ıstasyonunu bulacak ve evının Borsada zah edıyoruın; rın e a ya ı e manyanın ev a -

dı • b 1 ld" C . t b kısaf halındedır . İl .. . .. ·ı k d'l l"d l 1 al ,..11 na !P ara u ucu ro ur. emıye u , telefon numarasını verecektır. Biraz sonra Gemlikten hareket bu· k gelişımdekı gosterı er en ı e· a c an aşmış om arı \'P uı ıassa 
güzel rolünü çok samimi ve dürust Yeni senenin ilk günlerinden itiba· İstasyondan verilen numara ile yol yuran Cumhurreisimiz saat 16,10 da rini ecnebi istilasından kurları~ için-1 Uzakşark, İspanya müstl'mkke işle· 
bir şekilde oynamıştır. .. ren de Bulgaristanda bir hare~et gi\- cunun evinin telefonu aranaca.k, o Bursayı şereflendirmişlerdir. di, şimdiki gösterileri onların eko - rinde müstakil bir siyaset takib et -

Fakat ccmiyetın başaramadığı mwı- ze çarpıyor. Son günlerde Köse Ivanof numara bulunduktan sonra telsiz te- Günlerdenberi büyük hazırlıklar nomik hayatta yükselişine ve refohı mesi hakkında Almanya nezdinde 
terek emniyet rolu hakkında ayni ne- kabinesinde J,ir kaç nazır istfa etti lefona hat bağlanılacaktır. Bu suretle yapan Bursalılar Büyük önderi kar· na yarayan endüstri fabrikalarımı İngilterenin yaptığı teşebbüslerin 
vi birlik bulunnıaclığını, Oslo grupu ~ive bunların yerlerine başkaları geldi. tayyarede uçmakta olan yolcu ile e- şrlamak üzere Cumhuriyet meydanı-·zın kurulmıış olmasından ileri geli - menfi şekilde neticelenmesi İtalyada 
na mensup bıtaraf devletlerın Yırnıı Bunun sebebi de başka türlüdür. Bul- vind<' oturan karısı aynen telefonla na toplanmışlardı. Bu mah~eri ka· yor. Hitler'e karşı mevcud olan sempı.tiyi 
Sekizler komitesinde açtıkları mü - garistan, dört senedenberi devam e- gönişür gibi muhabere edebilecek - !abalık Atatürkün gelişi haberini alır Bımdan çok memnun oldum. Cuın· bir kat daha derinleştirmiştir. Bu iti
zake.re de göste~mış_tir:_ . den parlam ntosuz ve otoriter hüku- lerclir. . almaz bir insan dalgası halinde kı· huriyet hükumetinin hu yolda mu • barla Musolininin, Avusturya da 

Mılletler Ce!Yl!yetı dunyan.ın. belkı, met sisteminden tekrar, eski rejime 

1 

Martta tayyare seferlerine yemden mıldamağa başlamış. Fabrikalar üç vaffakıyetli çalışmalarının devanı et • Nazi idaresi kurulmasına muhalefet 
de harıc'.~e ve~aletı olabı~ı~tır, fa • 'dönmeğe hazırlanıyor. başlandığı vakit arzcden yolcular dakika süren düdiık seslerile bu se- mcsini ön dilek sayarım Onu Cum - etmiyeceği sanılmaktadır. Ancak bu 
kat henuz mudafaa wkalctı olama * ufak bir ücret mukabilinde bu su - vincli dakikayı halka tebşir etmişler, huriyet hükumetinin alakadar vekil- hale diğer büyük devletlerin muvafa-
mıştır. retle muhabere etmek imkünıııı bu- onlar da sürekli alkışlarile ortalığı Jeri önünde size mcmnunyctle söy kM edip etmiyeccği dikkate şayan -Akşam 

Vaziyetin olduğu gibi görünmesi - lacaklardır. çınlatmışlardır. liycbilirim.• 
ne ve gösterilmesine ve daha pratik Baş makalesi yoktur. Karşılama Merinos fabrikası 

Bursa valisi Şefik Soyer, Parti ve Bursada yapılan ve taranmış yün-
hükumet erkanı, ordu müfettişi ipliği işliyecek olan kamgran fabri-m a nevra- bu sabah mühürlendi Fahrettin Altay da ?.rdu ~ensupl~ -ık~.sı~ın bugün saat 15 ile 16 arasında 
rını ve orduyu Buyuk Şefe takdım l Buyuk Şef tarafından açılması mu-

Petrograd pastahanesi 
Uzak Şarkta 

.dır 

--- -·----

Paris, Almanyada 
İkilik başladığını 
Haber veriyor ) ı 

Uyuşturucu madde kıtllananların ettiler. Atatürk kendilerine takdim karrerdir. ar yapı ıyor gün geçtikçe çoğaldığı son aylar edılen zevata iltifat ettiler, halkı da Açılış merasimine V~k~ler, ku -
içinde yakalanan müptelaların sayısı samimiyetle selamladılar, askeri kı- mandanlar, meb'uslar, hukumet er - Paristen gelen haberlere göre Al-

- . . . • .. .. ile kolaylıkla anlaşılıyordu. taları teftiş buyurdular, Görülme- kanı, gazeteciler davetlidir. manyada rüesa arasında ihti'iıf ç..k -
(1 inci ıag/aclan c/evam) ıl~, tatbıkıne unkan gorulememekte - Bu yüzden şehir dahilinde hali be· miş şekilde içten gelen, samimi te- Ba~veklin nutku . • mışlır. Bu ihtilaf daha ziyade ordu ile 

Londra 2, (A.A.) Avam kamarasın- dır. . . . yaz zehir ticaretinin ktıkü kıırumadı· zahurat yapan halk, mektepliler, es- Açılış merasiminde Başvekı\ Celal siyasi rical arasındadır. Hitler de bu 
da Uzak Şark meselesinden bahse- İyı haber alan mahfiller Vaşıngto- ğıru anlıyan emniyet kaçakçılık bü· naf cemiyetleri arasından meydanı Bayarııı iktısadl siyasetimizı yakın · sonuncu grupu iltizam etmekti>dir. 
den M. Eden, muahadelerin sarih ah- ~un imtinaı karşıs'.nda Avrupanın rosu memurları esasen şiddetli olan yaya olarak geçen Atatürk, açık bir dan alakadar eden mühim bir nutuk Hitler ve arkadaşlari Berlin • Roma 
kamı hilafına olarak Çinde gümrük ınkısar~ uğradığını '.tıraf etmekle be: mücadeleye daha çok hız vermişler - otomobile binerek; söyliyeceği haber alınmıştır. mihverine hiçbir halel getirmeksızin 
tariflerinin tatil edilmesine karşı İn- raber hır taraftan bıtaraflık u'."de.sı, dir. - Yaşa, var ol, sesleri arasında Bursa Ankarnya bağlanıyor İngiltere ile tamamile anlaşmaya 
gil'tere tarafından yapılmış olan muh· diğer taraftan da .efkarı ~mumıye ıle Bu arada geçen haftaki sayımızda ikametlerine tahsis edilen Çelikpa· Bıır>anın bir demiryolile Karakö1Je taraftardır. Orduerkanı bilhassa is -
telü prot~ toları hatırlatmıştır. kongre arasındak~ ".:'~ cerey_an : ilk olarak haber verdığimiz gıbi Be· !asa hareket buyurdular. bağlanması, bil' .konserı:e .fabrika:sı panya ve diğer meselerde I:liller ve 

M. Eden, bazı ahvalde İngiliz me- lar dolayml~ huk~metın fa~lıyetı yoğlunda Petrograd pastanesı basıl - Atatiirk'ün duyguları kurulması, şehrin modern lı!r turist arkadaşlarile ayni fikirde bulunma -
talibatının tatmin edlmiş, fakat di • , ı:ıhdd e~mış oldugunu tebaruz et- mış, üç kişi eroin çekerken yakalan - Halkın Çelik palas önünd."kı lrndud-ı şehri 1ıal11ıe getirilme>i için ~:ırsah- maktadırlar. 
ğer bir takım hususatta memnuni - · tırmektedırler. mıştı. suz tezahuratından fevkalade mutc · Zar tarafındaıı yapılaıı temennı Hur • Ayni mehafilin iddiasına göre Ua-
yete şayan bir hal sureti elde etmek 1 S?liihiye~tar bir zat_ ~aziyeti şu I Üstlerinde beyaz zehir çıkanlarla hassis olan Cumhurreisimiz Bursa' sa da bulıınaıı alııkaclar hiik~me~ er- yiştah pazartesi günü içtimaa çağınl-
ür.ere İngiltere tarafından ll•şebbü • şekıl~e tarü_ et.":ekt"?ır, . . pastane sahibleri adlıyeye teslim o - Valısi Şe!ık So:;eri nezdleriııe çağıra· kcinı tarafındaıı kab~l edılım.•tır. · dığı halde sonradan bu toplaııtının 
sat icrasına devam edilmekte oldu - . •ı:>ıplomasımızın yu.~de ellısı. ec • lunmuşlardır. rak duygularını şu veciz sözlerle hu - ANKARA YA DONECEKLER ı geri bırakılması da bundan ileri gC'l-
ğunu beyan etmiştir. İngiliz Haricye ınebı memleketlere, yu~d: ellısı dP Muayene edılmek üzere tahlilha - liısa etmışlerdir: Cımıhurrebi'."izin bu ayın 15 ve- mektt! imiş. 
Nazırı, Japonya'nın anghaydaki kon_greye tarzı hareketımız ~akkın - neye yollanan uyuşturucu maddeler • - Hal km bana kar~ı gö terdii;i ya 16 sına dogrıı Anka raya a\. Maamafilı bugün gazetemizi r.1ald-
bcynelmikl imtiyazlı mıntakanın i - da ızahat vermekle m~şguldurler.• ve bulaşık bardaklar hakkında Tıbbı hu ilgiden fevkalade müteha,sis ol· det buJurcakları ve Ankn•aya git . neye verinciye kadar bu haberi tek -
daresinc daha geniş mikyasta iştirak Japonlar ne dıyor?.. Adlicc müsbet ccvab verildiğınden dum. lnkılubın ilk günlerinin he~e - mcdcıı önce elırimizi de şereflen z.ib \'eya teyid eden hiçbir habeı· ~lı-
etmek talebinin alakadar hükumetler- Tokyo 2, (A.A.) - Harıcıye Ne - bu sabah pastaneye memurlur gıtmı~ canını tekrar )aşadım.• direcckleri haber alınmıştır. namamıştır. 
1 k t h 1. d b 1 kt zareti namına sOz söylemiye seıa - ve pastancyi kapatarak kapılnrını Bur!=<ialılara iltifatları u1111111111n111111111111111uııı1111111uuuu11 .... .,,"''ııı1111unııııı111111 c sı ı emas a ın c u unma a o- . . . · 
1 k • h' b led' 1 . . hıyettar bır zat, Royter aıansı mu- mühLırlemişlerdir Miıteakıben Bü)ük Şef üç defa ote- E k A k A 

an mez ur şe ır c ıye mec ısı b b' . - d k' b tt b . . . - • ge mınta ası merı' a ayanı tarafından tetkik edilmekte bulun - .a ırıne aşagı a ı eyana a u . Bu suretle hır zehır ocagı daha or- lin balkonuna çıkarak halkı •elanı-

d • .. 1 . . lunmuştur; tadan kalkmış bulunmaktadır. Jamak suretile coskun tezahürata mu- y• t h}•k d 
ugunu _soy emşıt'.r. . . . ·Geçenlerde şimali Çinde güm - ......... ............................................... kabelede bulun~uşlar ve Başyaver ıne e ı e Ruzeltin mesaj' ın an 
Çıne ~ar.dı": edilmesı lehıııde Mı!- rük tarifelerinin yeniden gözden ge- ı KÜÇÜK HABERLER 1 Celal Öner halka hitap ederek şu 
. . . . . sozlcrı soylemıştır: 

!etler Cemıyetı taıafından kabul edıl- çirilmesi üzerine İngiltere tarafından .. . .. . . Geçı·rı"yor Memnun degUı'I 
mış_ olan k:ırar s~retın~ tatbıkı ma~- Japonya hükumeti ne:ııclinde, hiç *Dul ve yetimlerin maaş muame- •- Ben Atatürk'ün Ba~yaveriJim. c/evam) 
sadıle İngılterenın faalıyete geçıp bir teşebbüs yapılmış değildir.• lelerini geç yapan memurların ceza • . Atatürk gösterdiğiniz sevgi ve saygı· <.' '.nci •a.gk/adlan_ b ·! Vaşington 2 (A.A.) - Ayan mecli-
ge ·mı·yeceg.. 1· d B s· · A' M af'h R · t ·ı· ı· re sular gıttıkce yu st nuye aş a sı'nde harı'cı· sı'yaset hakkında yapılan ç ı sure ın e · rnsı ır aam ı oyter aıansı, ngJ ız se- landırılması kararlaştırılmıştır. dan dolayı çok memnun kaldılar . • i ks b' h ·le 
tarafından sorulan suale B. Eden şu firi B. Crigie'nin Japon Hariciye Ne - * MilJetler Cemyetinin ıslahı me- l\lcmnuniyet ve tesekkiirleriniıı s;7~ mış, ~\·a denız~e~ a~. ızkal'.rt d Ü müzakere esnasında hariciye en~ü • 
cevabı vermiştir· t · d k' .. .. ı · d · gelmış, her turlu muna a ur meni reisi Amerika hükümetiniıı di-, zare ın e ı goruşme erı esnasın a selesi hakkında toplanan 28 !er ko - · iblilğına beni memur ettiler. Ayni 1 k" 

1 1 
. fb t k 

1 
· r 

Şimdiki ahval ve şerait dahilinde bu mezkur tarifelerin bu suretle yeni - mitesinde dün delegemiz Türk nok· !zamanda rahatsız olmanızı arzu et _ , muş, oy er_ e ır ı_ a es nıış ır.f ğer devletlerle bir ittifak akdetme • 
b h l • b b ı d ı tkik ~~ ·1 · · ç· · h . Bu defaki seylabın gcçeu se er digı .. ni ve Amerikaıun ecnebi nıem -a sa a em eyanatta u unmanın en e «ut mesının ının er taı nazarını anlatmıştır. nıediklerini de size söylemckliğimi e· . zarar•.ar 

t af d · k 'ld .. ..k t ·r . . . . . . . kınden daha fazla verdiği leketleriıı işlerine müdahale etme -muvaffık olmıyacağı mütaleasında - ar ın a aynı şe ı e gumru arı e - * Muallımler ıçın aile bılgısı kurs- mir hıı) urdıılar. Lfıtfeu istirahat edi· 
yım. !eri vücude getirmiş olan muahe - ları tertip edilmştir. İlk kurs g şu • iniz.• anlaşılmaktadır. mek siyasetini takib ettiğinı ta:;rilı 

Amerik si~·asctini deği~tiriyor. deler ahkamına muhalif olduğunu baltadır. Halk nıcmmın Otobüs işinden çıkan davalar etmiştir. 
dedi! b ! Ayan meclisindeki muhalifler milli Amerika 2, (A.A.) - İyi haber a· kay · miş ulunduğunu istihba - * Bükreş ve Peşteye giden Üııi\'er. Başyaver in bu sözlerini dehşetli bir Otobüs meselesine ait neşriyat • 

tın tf k d müdafaa btitçesi ile birlikte Roose -lan mahfel!ere göre Çin-Japon ihti- ra a a en yazma ta ır. siteliler dün şehrimize dönmüşlerdi!'. alkış tufaPı takib etmis ve halk • biz tan •·ıkan davaı· a dün de Birinci As· v• 
K d J 'I elt'in gönderdiği nıcsajdan memnun lafında Amerikanın tarzı hareketini ana a ve aponya * Eminönü Halkevine 100 bin lira rahat'IZ olrı<1vız Siz var olunuz!• di· ]i,·ecle de\·am edilmiş. Sabur Sami'-

Ott 2 (AA) H"k" t J olmamışlar ve Amerika hükumetinin değiştirmemesi hakkındaki karar A- ava • · · - u ume , mu- lazım olduğundan mcvcud 57 bin li- ye bagırmışlır. Halk kütlesi bir m;ıd- nin vekili Tan Başmuharririnin ha-
h · J .. d ·ı h ı rlinde bii) iik bir askeri kuvvet hulnn-merikanın harici siyasetini idare e • arıp ere gon erı en arp ma zcır.e- ranın yüz bine çıkarılması için bükü- det dal .ı tezahurnta devam ett iktı·n karette buluııdugunu iddia, bunu iz· h 
· k t 1" ·· t k · t · f dui":'u takdirde memleketi harbe sü-den başlıca diplomatlar ara<ında va- sı. on ro un. u. a vıye e .mıye_ m. atu mcte mür_ acaat edilmiştir. sonı" Cumhıırıyet mar··ını söyli} cıt:'k etmiş, Tan ııı vekıli bu iddialara bir ı·ı k b 

' b k ] h t d ş 'ikliyebikcck bir siyaset ta i etme· pılan uzun muzakcreleri mütea ·ıp it- ır anun ayı asını ev ı etmıştır. * chırde mevcud tramvay durak ya\a~ yava~ dağılmağa ba laır.ı,tır. laı·ıha ile cevap V<'receğini söylemh 
tl'hoz edı".mı'ştı'r. Parli\mento Japonların Çindeki !aa- yerleri seyrüseferi işkal edecek de _ - sinden korknıaktadırlnı·. 

_ Fener alayı dava ba•ka gune talik edilmiştir. 
!' t· k b" k b' h b 1 Hıikümc t mahfilkri Rooscvelt'in Am 'k h"k" t' ç· k ı e ıne arşı uyu ır u umet es- recede çok görülmüştür Bunlar azal· G<'Cl' saat ~O de balkcvi füıüııde toı>-

erı a u ume ı ın mu avc - k · • ancak Cod~ll Hull tarafından bildiri-
(. . tt . . leme tedır. Mebuslar, Japonva'ya ih- tılacaktır !anan bıııl" ce halk, büvük bir fener y · ·ı· t b"t · 

me mı ar ırmanın çaresını bulmak dil d - cnı vı aye u çesı len baslıca prensipleri tasvib ec~ebi· raç e en ma enler" derhal ambar - * Prost'un teklifine 0oı e ·eni ald\ ı tqkil ettiler 
istemekte ise de Ccncvrede teklif e- k . 'b· b . . . .. ş ı·r ınô•·lı· -, dL·ııı saat 14 30 da lecebainı· zannetın~ktcdı'rler. Va,iyet . .. .. . go anmasını '" esasen pek azal- ır yapı ve yollar kanunu proıesı ha- Alav Yuce Ondı·rin ikanı<'! ettik • c' " • ~ -
dılen formulun bıtaraflık kanununun mış olan Japon muhaceretınin mene zırlanmıştır 1 Ccl'k 1 d k t toplanmı~tır. İlk sôzü Vali almış ve süratle iııki.,af etmekte ve hükurr.etin 

. ... . . . • . - erı . ı pa ao')a ogru co~ un ezn -
1 1 

h 
1 

ka d · ı d 
sebebyct verdıgı ıhtılaflar dolay"ı - dilmesini istemektedirler. * Denizbanka geçen İstin)e d k . hüratla geldı Atlı köyliıler. bilha a Şubat ıçlimaı dc\Tesinde bütçeyi meç ıu a ,.a rşısın a ıtti ıa, e e -

1 b . "d · l"kl d • d nedisc \'ernıcnın nıcclisc vermıminlbilcceği tarzı hareketi sarahatle tayin arının ayrı ır mu iır u e ogru an nazarı dıkkat· celbı·diyordu. 
d • b k b ·ı meclı ·e vermenin meclise ver - etmesine mani olınaktad.ır. ogruya an aya ag anması mukar- Duğru Çelıkpalas önüne gel ·n Akdenizde d. menin bir vazife oldugunu fa. -· -rer ır alayclakı geneler sevinç cod·un lu ile; * Yugoslavya hükümeti Ankara _ Yaşa \'ar ol Atatürk! diye ba- veti~tirilemrdiginı şimdilik yaJnı, vi- * İktısad Vekaletine bağlı bütün 
sefaretinde bir matbuat delegeliği ğırmı~lar~ır. layet bütçesinin meclise takdim edi- dnirelerin eski Liman hanında Afyon 
ihdas etmiştir . leceğini soylmiştir. İnhisarının üstünde bir araya topla -

(Birinci sahifeden de\'am) ınayıın ve ı'ptı'daı" dd ı ·ıı ı·t . !'ie kadur kalacaklar? y .1• 1 b"t .1• 
ma e er 1 ın a ının *Yeni senenin ilk ayından beri Js- .. .. .. 1 en 'ı ayc ıı Ç ıne gore, vı .ıye- nılması kararlaştırılmıştır. 

.......................... 
yecan ile kar ılanmıştır. mcrkczileştirilmPsinin ciddi bir kon- tanbul gümı·ükleri beş milyon lira Alaturk, Bursada uç gun kalacak.- tüı 19:!8 gibi geçen seneden 115887 -·-----------·--. 

Gerek İngiltere, gerek J:<'ran•a hu trola tabi tutulacağını bildirmiştir. gelir temin etmiştir larınıv~ıt buyurmuşlardır. Bu muı· lira fazlasil 4,474,853 lira ve fevkala· l~ o ı ı.crı 1353 «.ı nl 
vaziyetin eskisi gibi devamlı bir e- Diğer taraftan mumaileyh, şunları *Kadıköy kaymakamı İhsan İm- de, ~utun _Bursada en genı~ seviııçlde bütçe ise 902.170 liradır. Franc!.'la Zıllııccc 1. Kaoun 
kil almasına asla müsamaha etmek söylemiştir: roz adası kaymakamlığına ve Aksa - dalgası halıncle çalkanmakt .. ı.Jır ve ekmek nümunclerile birlikte un 1 20 
niyetide değillerdir. Bu itibarla der· •-Harbin daha bir iki sene devam ray kaymakamı Cenab Kadıko' y kaı•- Vekillerimiziıı Bur"ıdaki nümuneleri de alınıp evsafı bozuk _______ ;...._3_3--.---· ı 
hal icah eden tedbirler alınacaktır. d •. . h k'kl Yıl 1!138, Ay :l, Gun , Kasım 87 

e ecegını ta min ediyorum. Asiler, makamlığına tayin edilmişlerdir 1 tel ı · eri ekmek ve fancclaya rastlandığı za . S Ç 
Bu hususta kal'l karar verilmeden b' · lıkl ı 2 ubat ı arşamba 12', aç a rametme~e mu_v~ffak ola- _* Ankarada bir teknikum r.1ektcbi _Saat 17 de İktısad ·"· 'e __ ki·l·i yanınd:ı man, fırıncı, değirmenci, kırmacı ve 
önce devlctlede temasa gcçilm~si mu- mı)acaklardır. Madrıd, bızun neler bınası yaptırılacaktır. Sumcrbank Umum Muduru Nurullah uncuların da cezalandırmaları hak-
vaflak göriilmüştür. • k di Jd • 1 

I .. k yapmaga a r o ugumuzun bir de - * Ankara Hukukundan 40 kişilik Esad, Ziraat Bankası Umum MUdı.:rü kındakikararla yeni afiş talimatna . 
uza crelcr yapılıyor lilidir » b' t A . K ı z · ld · 

L d 2 (AA) . · ır grup or a vrupada tetkık seya . enıa aım o ugu halde Tıcarct mesi, umumi heyette ypılan bazı 
on ra . . - Bu sabahk1 ga- M N . M'll l C . . h t' akt Od d t" 1 . . 

t 1 .. F . . egrın, ı et er emıyetıne 0 • a ı yapac ır. asın a uccar arın ıçtımaınrla bu- ılirazlara göre tadil edilmek üzere 
1 :ı:e e ere gore ransız ve Italyan se - 1 ·ı· dı d bahs . lı k' t ·ı · · 

f . 1 . Akd . d k • an ı ıma n an etmış ve bu Ce- * Güzel San'atlar Birliği tarafın - unmuş va ı emennı erı dınl.,nıi !er. maka!"'a \'erilmiıtir. ır erı, cnız e orsanlıga karşı d · 
mücadele meselesini müzakere etmek miyetin maruz kalmış olduğu hü- dan Mısırda bir resim sergi~i açıh _ ır. 
üzere bugun" ... 1 d M Ed ,. cumlardan muzaffer çıkacağım söy - caktır. 1 Saat 18 de de Bun;a Halkcvı taru-ı * Aııl- el. ~9 mayısta bir kız l1 og e en sonra en ı 1 . . C • t k 

1
• . . 

1 1 :ziyaret edecek! d' • emıştır. • . - - ından Halkevi binasında biiylikl< ı i- sana ı '·;;ısı açı. ·ca ;tı;·. 

Fırtına 

Vakiti ar Vantl 

oa. 1 

Günaı 7 09 
Ôğla 12 28 
llun1i ;5 09 

' 

Ezani 

'.'lı &. d. 

1 43 1 

7 C2 
er ır. . havaı hır taarruz yapılmasır dan · r· b' · . · · - · J 

llarb uzayacak Hatib, netice olarak İspanyol cum- k kt ki . d B 1 nıız sere ıne ır çay zıyafrtı l<'ı'libl * l.ıı!.ıs:ırl<ı ckilı Rana ı.Ji.n An. 
· ar u ann an arcelona )akınııı - 1 ç d B k'l . k d · .. 1l JJ 1 Barcelona 2 (AA) _ Dün c t huriyetçilerinin nihai :zaferlerin · • . ı 0 unmuş. ay a aşvc ı , Dahıl1yc I ara~ .ı • ı rru~tu r. I I 

. · · or es- • e ı- da kam Mont - Scrrat'da topl&nmı · . · N f v k'll · b l ·J • • · · 

9 44 
Ak~a.a 17 26 

Icrın açılması münascbetile M. Ncg- manı oldugunu beyan etmiştir. 1 d İ t' h . ~ 'e a ıa e 1 <'rı u mu' n.ıı-. * • ' "' Naıbı yem Ruıncnı 1 34 
r in bir nutuk söyliyerck bilhassa sa· Cortcs'ler, Frankistler tarafından kardır. ~ t.mtatmla allı, son dakıkaya/B_aşvekil .Celal Ba,·a r. Bursa H,ı:""" il ' . '~a:<ırile uzunuzadıya ko - ı 12 ~ ı 

a ar gız ı u u muştur. nın faalı\'etı hakkında izahcıt alıı 1 nL'"ffi' ,·tur. - ·=----====-.......;,.==---.=..:! 
'Yats1 19 Ol 
1w,34~ 5 30 
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- --ı 11 1 ··t -1\ Endüstrimizin büyük zaferi!.. ,-Halk FUozoru-ı K6ylerin Eksikleri şarıyan ar su unu ) ' dıvorkı 
!ş ~rayan, işçi isteye~. veya bir (2 fabrı·kamız açılırken ye-

muşkülil olup bizden fikır soran ve Çarpukluk modası 

200 köyde yapılan bir :==:·=:~;: niden (7) büyük ve mühim !~ı~:ı~~!~~na::::e;~~~==: 
k 1 k t 1 dern olmak heves ve iddiasına ken · 

an etin i ne ice eri E~~=.=.: fabrika daha kuruluYor :;,1m::"·~ı:;ı:!uk1;:::: 
Köylerimizin eksiklerini tesbit, 

öylülerimizin daima sıhhatli ve 
üler güzlü olması temin ediligo 

Tenazura eski ve bayat bir şey gibi 
143) 18-19 yaşlarında bir gencim 1936 ' k hor bakanlar, evinin eşyasıncan gi-
sencsine kadar muntazaman ve iyi C'.ı·vas çı·men to rrzurum ı·plı· 
derecelerde İstanbul Erkek Lisesine a..Jj 1 Li I yim ile kuşama varıncıya kadar ne 
tahsile devam ediyordum. Fakat maa- ı• J_ /J U • • f •• varsa hepsini birer parça çarpıtmak-
teessüf geçen sene en son kanaat im- çeıı1e oru, namızı azo ve uç la zarafet yaptıklarına kani oldukla-
tibanlanna girip orta kısım şehadet- k • 1. b k /ı kk J rına şahid oluyoruz. Bunun ıçindir ki 
namesini almak üzere iken müptela lmga J Q ri QSl Q lnuQ eğrinin adı değişti, kübik oldu. Had· 

(!~. -- -·- ld v t··1 b hastalığı yuz·· - d dizatında ı::üphesiz ki bu mana ile ala-~hir ve kasabalarımızla köyleri-lkömürü yakar. Çünkü bunlar; orman ° ugu za u cen un en l f , Ç •l At :r 

rnizin sıhhi şartlarını ve içilecek su- kenarındadır. Odun ve tezek yakan ne yazık ki tahsile veda etmek mec- BSQS l QJ Sl Q kası olmıyan bu kelime böyle yanlış 
!arını fenni usullere göre düze!lmek köyler 39 dur. Fakat 57 köy yalnı buriyetinde kaldım. Şimdi tamaınile ---·-- -- bir anlayışla lisanımıza bile adeta bu 
vt! köy evlerini iyileştirmek ve kö.y- tezek, saman ve ot yakar. iyileştim.Anneciğimi ve kardeşimi ge- Bursadaki merinos ve Gemlikteki' Bu fabrikanın yalnız makinelerine mana ile girmiş bulunuyor. Zarif ve 
liilerimizfn sağlık bilgilerini yük- 1035 evin ahırı ev içinde, çindirmek üzere kendime her han- sunğipek fabrikalarımızın aç•ldığı bu (1) milyon 700 bin lira sarfol~mac~k- modem olmak gayretile yapılan bu 
ııeıtmek üzere tanzim olunan pro _ bitişiğindedir. 3 köyde salgın sıt gi bir iş rica ediyorum. Her ne üc - günde; memleketimizde yeniden 4 tır. Ayrıca inşaat için (420) bın lira, tenazursuzluklar, bu çarpıklıkların 

anı dahilinde çalışılmaktadır. vardır. retle ne iş verilihe verilsin seve se- büyük fabrikanın kurulması karar- makine montajı (140) bin lira, mu • çirkinliğini izah etmek de bir hayli 
Hem köylerin sıhhi eksiklerini 77 köyde 429 frengili vardıc. ve kabul ederim. laştırılmış bulunmaktadır. harrik kuv\·et ve saire (250) bin, .: 1 _ k•~b ukl ının . t . . .. . guç o uyorsa ... e K: çoc ar 
bit etmek ve hem de köylüleri _ 116 köyde buğday ekmeği, 21 köy- .Adresım : Son Telgraf ş ve Halk Bu yem fab~kalar şunl~rdu. muharrik kuvvet inşaatı 200 bın, defforlerirte yaptıştırdığı etiketten 

"zin daima sıhhatli ve güleryüzlü de arpa ekmeği, 2 köyde her türli.i sütunu vasıtasile müracat olunmasını 1 - Sıvas çımento fabrikası montajı için de 30 bin lira bir para • 
1 

1 rica ederim. 2 _ Erzurum iplik fabrikası rf 1 k başlıyan bu çarpıklık, duvar ılan arı· imasını temin için alınması lazım hububattan yapılma ekmek yeni. 
3 

H fab "ka sa o unaca tır. nı asanlara kadar uzayıp giden bir 
elen tedbirleri birer birer ittihaz Bu köylerin başlıca gıda maddele - 144 - Lise derecesinde tahsilim - amızı azot rı 51 Bu fabrika senede 15,000 ton kö - . . 
t L ksadi1 h ı·f k- 1 d · h · 1 · bul ta h - t var Makine ile yazarım Biraz da 4 - Çelik ve boru fabrikası - rf d k 24 t .. d (S5) moda halındedır. Salonlarına yerleş -meA ma ı e mu te ı oy er c n; amur ış erı; gur, r ana. su · · mur sa c ece ve saa ıçın e 
Yapı!an ameli tetkikler neticesinde ve sütten mamul şeyler, yumurta tı:ansızca bilirim. ~~. arap harfieri- Bw:ı:1ar; 5 ~nelik plana il~ve olun~ işçi çalıştıracaktır. tirdikleri koltukları hafif tertib şöy: 
ir anket vücude getirilmic.-tfr. Aşa _ sebze ve kışlık sebzelerdir. nı ve yeni Türkçeyi mukemmelen ya- nıak uzere Sumerbanka verilen yem S ta k 1 k 1 . t le çarpıtmakla asrileştiklerinı zanne· 

'i" ~ • • ıvas uru aca o an çımen o . 
• ya bir parçasını naklettiöimjz bu Bu an.kete b-'·--ak Ankar"- merkez zıp okurum. Yazım fevkalade dene- vizfelerdir. f b "k d d (70) b" t . denlerin kulakları çınlasın. Zıra ar· 

o· 4ACU a • •• •• d"" H E . lik f brik . b" k" a rı ası a, sene e m on çı- _ 
ankete göre her köyün vaziyeti açık- kazası köylerinin sıhhi noksanlarını cek ~adar ı.şlek ve du~un ~r. ~ - rzurumki ıp ~ . ası, ır e kı~te mento imal edecektir. Bu fabrikada, tık klasizmin yeniden modcı olmaga 
ça belli olmaktadır: itmam olunmasına baslanmıstır. hangı muhaberat ve kitiplık gıbt 154, 2 e pte 301 ışçı çalıştıraca .ır. 250 . . 1 k d b 1 d g~ nı haber alıyoruz 

Ankara merkez kazasındaki 129 Ayni anket; İzmir merkez kazasın. •şeri tek başıma b~ra_ 1 eceğime g a ın · . . (115) bin ton kalker ve·aıçı taşı istih- Ha1k Filozofa 

1 

· · 1 b"l ı· dedi 10 b" dir ışçı ça ışaca ve ayrıca sene e aşa ı ı . 

öyden 108 adedi; 1-75 haneli koy- _ daki köylerde de yapılrnıı::tır. Burada kaniim. Kanaatkar bır ucretle ça- Senede tam 1 mılyon kilo pamuk 1.k d kt" ==-== 
:r • işl . ·sı·hl~ı.. d ktir Se lik . l"k . a e ece ır. erdir. Bu 129 köyün hepsinde 7087 ki netice daha güzeldir: lışmıya talibim. Adlıye erıne vu- ı ı -. e ece . ne ıp ı ıs - . y • 

v vardır Ve bunlann 6219 tane~;\ İ . k '---- 57 k.. .. kufum fazladır. Arzu edenlerin ad - tihsalatı (850) bin kilo olacaktır. . Bu~lardan başka.~ skenelık plana eOI 
le • • ı zmır mer ez -.asının oyun· re . . . Son T lgraf Halk ve t Fabrika· icabında l misli büyütü- gırmış olup da henuz urulmıyan 3 
':1Pıçten yapdmıştır. de 6061 ev vardır. Kerpiç evler 3152 siı~ım ıçın • .1 eBayan Perran n ~ lecek bir ~kilde kurulacak ve (l) fabrikamız yani, (klor ve sudkostik GemiJerİmİzİD 

-z 99 ev tek-.katlıdıı-. dır 5137 . tı k. "ttir 13 t·· I unu vası~ e a .-
85 köyün halkı çeşme ve ba evm ça sı ıremı .. mına müracaat etmelerini rica ede- milyon 200 bin liraya mal olacaktır. fabrikası) ile (hamızı kibrit ve si.ıper- Adları 

. _ mem çeşme ve memba suyu; 22 koy çe ı · Azot endüstrisi· senede 5000 ton fosfat fabrikası) ve (keramik fabri-suyu, 33 koy çeşme ve kuyu suyu; 5·ve ku alnız ı kö dere su nm. . • . ' .. ~ 
öy de dere suyu içmektedir. . ~~u,·y eti d ~ .. di 145- İlk mektep mezunu genç br karpıt istihsal etmek uzere kurul· kası) da yakında kurulmaga başlana- Almanyaya yaptırmakta olduğu • 
4883 evin hususi halası ~ardır 4ıçe795r. . hvazıy. hal. e. 

3929 
ıyık r. kızım. &ki yazı bilmem. Fakat yeni maktadır. caktır. Bu üç fabrika hakkında da z yenı· gemı"lerden Karadmiz hat-

. evın ususı ası cvın a B karp"tt de dd 1 . ih ~ ınu 24ot evin de halası yoktur. Çukur!u palı çukurlan mevcuddur 38 köyün yazıları mükemmel yazar ve oku - u ı en. , ŞU ma e er ıst - yarın izahat verecegiz. Bu suretle tında işliyecek olanlara Amur, tçde-
ulunan halalar 2518, bulunmıyanlar sokakları temiz· 19 köyün ise kirlidir rum. sal olunacaktır. memleketimiz pek yakında; 7 büyük niz ve Hatusas, Mersin hattında ça -

2165; çukuru kapalı olanlar 2181, a- _ . ' 

1 
Fabrikalarda, ticarethanelerde az 2000 ton karpit, 3200 ton hamızı a- ve mühim fabrika daha kazanmış o- lıştırılacaklara ; Şalor, Kadeş, Et • 

k Bu koylenn gıdaları bulgur fasul- b. ·· tl ı w h t 200 t •t t · · k"l çı olanlar 337 dir. e tarhana, et sebze balık ' urta~ ır ucre e ça ~maga azırım . zo , on amonyom nı ra ... lacaktır. rüsk, Tirhan, lzmir işletmesınde ı e. 
Sokakları temiz köyler 48 kirli y ' . .' • , .. '.yum_ Arzu cdcnlerın Son Telgraf ış ve -""'""'"""""'""'"""""""'"'"'"'"'"""'"'"""-"'"'"""'-""--"'"'"-""'""""'"''""""""_"__ re . Efes ve Sur. Marmara hattındaki-

.. 1 . ' zeytın vezcytınyagı, sut \:e sutten !halk sütunu vasıtasiyle cFitret. e B' ıı· • 2 - ' M kaz isimlerinin 
oy er 83 dir. mamul gıdalarla pekmez ve üzüm~ . . . . ır mua lffif g J lere de Trak, ve .. ara .. 

1 
75 kö .. b el .. tar,_,__ t 'ı •. y .. . lmurcaat ctmelemı rıca edenm. unue verilmesi takarrur etmıştir. 

5
.. ~ gu r erını.. ML&A\a aşır. I dur. Y~ın alova koylennden bah- 146 _ Lise mezunuyum. Evvelce , , • l 
, tanesı taşımaz. a koy odun ve odun.scdccegız. muhtelif mekteplerin muallim vekil- Parası ıçın Beledı ece r . . . 
E Z liği ettim. Yazım düzgündür. Biraz v g Çı { fçıgı 

n güzel 1 ehir/i ~mo da bilirim. Fransı~caya da Alçakca bogdular Cezalanan/ar u• 
~eslı· Gazlardan nıspeten vakıfım. Her ne ış olursa nımage 

'11 olsun minnet ve şükranla kabul ede- Sefil katiller hemen Bilh•••• tramvarlardan kl 
B k . ? v rim. Az bir ücrete razıyım. Arzu e- r•kalendı ı. atlarken r•kalananlar Hazırlı arı agan fm • • A OrUnma için denlerin Son Telgraf iş ve halk sü- Geçen pazar günü Lüleburgazda çoktur 1 .. 
Ve en gDzel ••• çaİenı Kuralardan batk•; Jetti tunu vasıtasilc (daim) remzine mü - feci ve alçakça bir cinayet işlenmiş- Tramvaylardan athyanlar bugün- Viliyetlere bir 

•eçmek Uzere açllan vasıtalarlada halka f&J• racaat olunmasını rica ederim. tir: lerdetekrar çoğalmağa başlamıştır. Tamim gönderildi 
llİUaabaka hazırbklan 1. dah malOmat verllecekl Açı1' muhabere Pazar tatili münasebetile köyden Eminönü, Beyoğlu, Fntih kazaiarında . 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertib. Halkın zehirli gazlerden korunma _ Bayan Mcs'ude - Namınıza ge • Liıleburgaza gelmiş ve akşam üzerı bu suretle atJıyanlarm miktarı geçeu Çiftçilere yapılacak yar~ım ve 

edildiğini evvelce yazdığımız ses ve ya öğrenmesi için mtıhtelif aemtlercl• len iki mektubu ald.ırınanızı rica e- ~ktebi başına dönmekte olan muaJ- bir hafta zarfında 500 den fazladır. Ziraat .~•ıı~~nın faali~~.1 h~~ 
&az müsabakasuun 80D kayıd tşlert gaz kurı;ları tedrisatı devam etmek - derız. hm Yakub yolda 2 meçhul ~ah sın te- Dün de yapılan kontrol neticesinde kında dun vılayetlere mu ım. 
~- •• •• w t ta · ·· d ·ı · t ·r Bu tamımde 
-.q:, nihayet bulmak üzttedir. ltleml~ tedir. Haftan!n her gecesinde bır mın Bayan Perran - Namınıza bir cavuzune ugramış ır. Eminönü mıntakasında kuyu suyu ile ~.ım go~ en mı~ ı · . 
ketinıizde ilk defa tertib edilen bu takanın başka başka mahallelenne!mcktup gelmiştr. LCıtfen teşrif edip Haydudlar, muallimi soymak iste- ekmek pişiren fırınlar görülmüş ve j ezcumle şoyle denılmektcdır.. . . 1 

lnüıabakaya gösterilen rağbet ümii hasredilen bu kursların fayda:;mı da- alınız. mişler ve parasını almak için zavallı- bu fırınların ekmekleri musadere e _ «Ziraat Bankası; memlekt.~~zm ~ 
~ğinderı çok fazla olmuş, bilhassa ha pmullü yapmak için bazı halkev- yı canavarca boğmuşlar ve oradaki dilmiş ve sahiblerine ceza venldiği haıic ve dahil piy~~arında s~rum 1 
hıtizik mehnfilinde btiyük bir alaka !erinin de serbest konferans Rrile - ""ah"'• 'er J Çimdik gölüne atmışlardır. Jandar • gibi bu mıntaka dahilinde tramvay- kabiliyetini haız zıraı ı~tıhs~~atı ar-
U)'anıdırmıştır. rinde bu mevzua yer ayırmalan dü - A~ ..,eı~ ae ma cinayeti haber alır almaz derhal dan athyanların miktarı da 27 kişi- tırmak hedef& ve ga!es~ı> ·~n~se 

,.._, · •• '- - ··ı kt dir /(ı - d" tmek· ilk planda aılesıle bırhkte -.:uueket havalamun, nulu pr.aa- pnu me e · •ı k katilleri aramaga başlamış ve çoban ır. e • . . . .. 
lamı garb telmip üRrine bestelene- Bir kısım Halkevleri gazlerin 1 ap 0 UnmQSI Hüsmen ve Topal Mehmed ismindeki Fatih mmtakasında ise 19 kişi aile topraklarında ışlıyen kuçuk 
rek aldıkları güzel §ekli tebarüz ettir- 'ı' evsafı, ve onlardan ko~n~~ çar~si Bu gUzel uaalden iyi haydudları yakalamıştır. tramvaydan atladıkları için yakalan • çocukların ihtiyacları~. dPrpış ey -
inek için geçen eylülde ilk. defa açık h~chl halkın umumı ıstifa~ıni ••tlceler ellıuror ı. Cinayet, muhitte derin bir teessür mış ve beş dükkindan muhtelif şe _ lemek ve b~nla:ı te~~il~tla~1dırma~ 
hava komeri vermek aaretıle bu hu- temin edecek tarzda açık yazılmış K hv 1 de k"t b 1ru • • uyandırmıştır. kilde yağ, ekmek nümunelerinden 5 mevzuları uzerındc sem hazırlık 
ıaı.--.. ••• .A1r-1r ı.u.- '-- b - 1 tm k .. ha hk a e er ı a o nması ışıne b 1 t 
--.. temin ettiği .ı- a~ ~- roşar er neşre e uzere zır - muhtelif ..... hı 1 imizd de 1 _ numune alınmıştır. Ve yapılan kon- tara aş amış ır. 
11_.a_ B ğl Halke . üzik" • t • 1 b 1 lardır ~wr er e varn o un b" da 
-:::- eyo u vı m ex- ara aş amış · maktadır TUrklye • Ameril(a trol neticesinde dün yazdığımız gibi Bu hazırlıklar; kı.sa ır zaman 

llığl lzerinde çalışan kendi elemanla- Muharebe gazlerinin teslrlerinin B .. ml. ede 1 ak .. u t sucuk yapılmak üzere 60 kiloluk eşek ikmal olunacak ve hemen tatbikat· 
.., ...... _ .. . bil" . k . ınd .. . u cu n o m uzere .gar m- y· t •• b t 
~ .... umı murekkeb heyetm çalışma - ınmesı np tai nazar an mühım da Bartın Halk . . u·· el IC&re mUft898 8 1 eti kesen bir mezbaha çıkarılmıştır. larına geçilecektir. 
larma aevam etmektedir. İlle defa ola nbu neşriyabn tamim edilmesi kah, ı d h ı:vmı~.~ç gı g~n t"l"k Amerika ile yapılacak yeni ticaret 65 kilo ekmek musadere edilmiştir. Ancak bankanın tam faaliyet 
bUlıcluğu bu sistemle hergün bir par- için bir taraftan bunun himayesi ile· mev~:r ~. a. dm a ası ını kscçecek- müzakeresi Ankarada yapılması ka - = u:. gösterebilmesi için, zirai alacakla· 
Ça .a-'- li · ·· k - · - -1 kt d·- t fta ar uzerın e yazı ar o uma 

<ıqg]a genş yen evın muzı mun- rı suru me e, ıger ara n gaz tadırlar rarlaştırılmıştır. iki milyon lralık bir fark göster _ rının kolaylıkla Uihsili icab eyle -
lealblerf ev bqtanı Ekrem Turun te- :tursıanna devam edenler için de ay- İll t · .. b • d 0 B .. k 1 . . dir kt'f al m;ctir edir k · bı·r sebeb ol· 
tebı...:t_._ __ ile le'- . uf b d . b" kitab .... ___ c ecru e; aşagı çarşı a sman u muza ere er ıçın c ı - -. · mekt ve anunı 
~ mem--eWı en mar rıca u mevzua aır ır .u-.ac - babanı . . . Amerik d d ~ ı lıat · 'erinde 

Jnii...n.. .. - ı~ .a_ . ~ 1 kt dı n kahvesmde yapılmış ve ıyı mak üzere Amerika sefareti ticaret .a a a Türk mallarına kar- madıkça mat u ın vaac • 
- p!Oie90f ~lln1':'1l'. Ue"TlJ anna&,a anma 8 r. b" t• al t tığı d · ahed b h ın· b" ettir \te az b" da b.. .. b·.. akk" c . . ır ne ıce ınmış ır. ataşesi Mister Gillospe Vaşington'a şı revac aç n an yem :nu e u ta s ır zarur . 

IÖstenn:ıc=er : :,,l°'ıer ~ takib edecektrr. _ ... . Bu usul bütün kahvelere teşmil ç;:tğırılmıştır. Müzakereler 15 Martta inkişaf ve ihtiyaçlar gez önünde tu- Kredi işleri ,devlet faa!ıyet ve 
.. · . °-. ~ ve saz musabakasının Jurı he- olunacaktır. Kakhvclerde okuıulacak başlı abilecektir. tularak yapılacaktır. Bu muahede i- mevzuu olarak ele alınmış oldu-

~ mure~~ iti ~etinden yetı tarafından hazırlanmakt.1 olan olan kitab ve gazeteler seçilmekte • 1 .y . . • _ le iki devlet arasındaki siyasi mü • ğundan tahsiliıta bütün vilayetler-
- aıalann da ıştırak ettıgı bu son program bir kaç güne kadar bitirile- dir. ki memleket arasındakı tıcarı mu- nasebetlerin daha ziyade inkişaf et - J.azım gelen muzaheretiu göste-

~Ulabakayı .daba .bir~ ~n: ve tef- rek ev başkanlığı tarafından neşir vej Şehrimizde bazı kahvelerde bu usu nasebat fevkalade inkişaf etmiş. bu meleri imkanı temin edilmiş olacak_ :mesi istenir.• 
-.lıiyetindeln cazib musahak•lar taminı edilecektir. lün kabulü arzu olunmaktadır. bilh~a bu sene memleketimizden tır. ı:.:;;;;;.;,;;.;;;;;~--------

Yazılarınızın bir tekini bile kaçır-
lnadan okuyorum. 'Uslubunuzun 
?eklnızın, parlak ve engin muhay
Yelenizin hayranıyım. Siz memle
ketfıı VÜcudile iftihar ettiği büyük 
bir aan•atkarsınız. Gencsiniz, güzel
~ ~evkiiniz var, paranız var. 

~"41QUUar aradıkları herşeyi sizde 
lı bnirler. Şöhretniz memleket 
UdUdJarını aşmış. Herkesin gıpta 

ettiif, takdirle bahsettiği bir üstad
~· Hangi kadin bu birbirinden 
8tüı:ı Dleziyetinizin karşısında si-

ıitı eazll...-•--'- L...-4...t-L..:1:_, 
UIC'lllZCJen Al.U.-·~ ••• 

l~ 81lad Sadi başını salladı. Sen öy
Soı- bil delikanlı diyordu, içinden .. 
>'et~ım şu gönlüme, bu mezi
ln tablnuJ kaç kadın, kaç 

""affakiyet kaydetmiş acaba? .. 
ıitı- Karım sizi seviyor. Şöhretini
lbıııı caztbesine kapıldı. Romanları -
~ hepaint hiç değilse beşer defa 

~- Sizin karşınızda mu
~ edenıiyeceği aşikirdı. Ni-

le 8uact Sadi sözünü kesti. Mendili

.... ~~ terleri si-

GONILCM 
YAZAN 

NUSl~ET SAFA COŞKUN 1 
...... -------EDE B f ROMA N:33,--------. 

- Y11nl1Ş111ız var azizim dedi, ka
nnız olduğunu iddia ettiğiniz ka
dın, benim adımın Suad Sadi, 
mesleğimin muharrirlik olduğunu 
bilmiyor. 

Nacinin gözleri, hayretten büyft
müştü: 

- Kanın, sizin Suad Sadi Bey 
olduğunuzu bilmiyor mu? 
Sert bir sesle cevap verdi 
-Hayır! ... 

- Tuhaf işte bu! 
-Tuhaf, fakat hakikat.. cbenim 

ismimi Selim Sacid biliyor, işimi 
de bir şirkette muhasebeci ... 

- Nasıl olur? 
- Niçin olmasın? Ben kendimi 

!anıtrııadım. 

- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Deminden beri komedi oyna-

musunuz diye ... 
Nacinin gözleri Suade dikildi 

muyoruz. - Ne cevap verdiniz? 
Naci, başını önüne ijdi, düşü - - Gayet berbat bulduğumu bu 

nüyordu. Gözleri yerdeki halının şöhrete layık bir kıymet olmadığı-
üzerinde bir müddet dolaştL Son - nı söyledim. Suad Sadi isimli mu-

ra başını kaldırmadan sordu: harriri, Suad Sadi isimli bir in • 
- Peki, niçin sakladınız ondan.. san onun nazarındaki mevkiim dil • 

Duysa cıJdınrdı. Daima romanla- şürmiye ve onu öldürmiye ça1ıf -
rınızı hikayelerinizi okur; ah şu tı. 

S~ad Sadi'yi bir kere göı:sem, der- - Hayret, hayret!... 
eli, acaba romanlarındaki kahra - - Bu kadar pşılacak bir şey 

manlara benziyor mu? diye merak yok sanırım. 
eder, bazı tanıdık muharrirlere so- _ Kendi kendinizi niçin öldür-
rardı: dünüz. Bu fırsattan daha kolay is-

- Sorar ve merak edebilir. Bu - tifade edebilirdiniz! 
nu kaç kere de bana sordu. Suad Suad Sadi gözlüğünün üzerin • 
Sadi'nin romanlarını beğeni~·or den karpmndaki adama baktı: 

- Bunu bana, siz, o kadının ko
cası olan zatıaliniz mi söylüyor
sunuz? 

- Karım mevzuubahs değil .•• 
Belki başka kadın olsaydı, ona da 
böyle hareket edecektiniz. 

- Şüphesiz •.. 
- Cidden anlaşılmaz bir adam • 

suuz. 
- Anlqılmıyacak hfç bir tara • 

fı yok bu i§in. 
- Be~ •• Fakat ben bir py an· 

1amadım. Niçin hakiki hüviyetini
zi gizlediniz?. 
- Kaqımdaki kadın olduğu için.. 

- Anlamadım! .. 

- Niçin anlamıyorsunuz? Gayet ba-
sit. .• Ben eflnlz oldujunu iddia et-

tığiniz Semra hanımı beğniyor -
dum. Kendisile tanışdık. Ne ben onun 

evli bir kadın olduğunu biliyor -
dum, ne de o benim muharrit Su -
ad 5"ldi olduğumu ..... . 

Zancttiğiniz gibi şöhretimle te • 
min edilmiş maceralarım flörtle -
rim yoktur. Kadınların paraya ve 
şöhrete taptıklarını tanınmış a -
damlara, bilhassa sana'tkiralara 
muharrirlere karşı olan sempaüie
rini ve zaaflarını bilirim .. Ben, be
ni sevecek kadının f6bretimi de • 
iil, beni, kendimi 1evmesinl ist • 
yordum. Para gibi, şöhret gibi son· 
radan inSaDm 'f8hsiYetine ilive ~ 
lunan bir takım göz boyayıcı un· 
surlar bütün maddi ve manevi ku· 
surları kaybedebilir Benim 
şöhretim belki tahmin ettiğinz gı
bi, daha çirkin, daha gösteri§Siz ol
sam bile istedfJim kadını dizleri -
min dibine çekebilecek kadar ca -
zip o1abWrdi Fakat ben k<'ndi • 
mlD BeYilmesfni arzulayordum, Yok· 
sa benden apayn bir parça olan 
f(>hretimin dean .• 

(Devamı varJ 



- -- - ---

lskandinavya 
Memleketleri 
Arasında .. 
Şu son •cııelcrdc İskandinavya 

Dostluk imkansız mı ? 
ingiltere ile Almanyanın 
Dostlukları için ne lazım? Hayattan Bir Yaprak 

vazen : Mellha Madencloğlu 

devletlerinin de silahlanma yarışına Genç kız ağır ağır, Cağaloğlu yo -ıSüheylfı, ölümü erişilmez bir saadet 
koyularak bütçelerine her sene bü - lngiltere A im.an gagı kendine bağlamak istiyor. kuşundan yukarı çıkıy.ord~ı. Kumral çok özlenen güzel bir dıyar gHıi has-
yük para koydukları görülüyor. Şinı- saçları omuzlarına zarıf bır kıvrıntı retle anıyordu. 

diye kadar sulh ve sükun içinde yal· Çünkü A /manganın Avrupa işlerinde serbest ile ~-ökfümüştü.. .. . .. Ani iflas karşısında şaşıran Sü -
ııız terakki etmek için uğraşmış bi- •• _ Kuçuk fakat çok mutenasıp vucu- heylfının babası bu acıya dayıınamı-

linen şimal milletleıi de şimdi silah-. kalmasını kendileri için tehlikeli gorugorlar l. d~ v.e ~~' .. bir tebessüm taşıy~n se - yarak ölmüştü, Süehy~fı, zavallı şaş-
lanmıya girişerek diin)'anın diğer vımlı yuzu ıle etrafından gelip ge - kın bir anne ve maddı hır kuvvetle 
memleketlerile beraber bu yarı~a da- tngilterenin sayılı devlet adamla - ~ çenlerln nazarı dikkatini çeke çeke büyütülmesi hizım gelen üç iiksıiz 
bil oluyorlar. rından biri vaklile şöyle demiş : ·Biz "' -it ilerliyordu. Öyle bir ilerleyiş ki ona kardeşile başbaşa kalmıştı. Babasın· 
İskandinav mcmleketkri Milletler lngilizler tulıaf adamlarız. Af!etme- dikkat edenler •anki ağır bir yükldan kalan servet ateş karşısına tu -

Cemiyetinin pek ••mınii bic.c~ azası I! yiz, fakat unuturuz .. Artık bunun yüklenmiş gibi ı,:erçekten, küçük vü- tulmuş bir yağ gibi eriyip gitmişti. 
olarak tanınmış oldııklnTJ gıbı tıa l - nıiiniisını düşünmeli. cudünü taşıdığını derhal farkedebi - Tahsili yarıda kalan Süheyla haya -

~a Krsal'.nı Hab~istan İm.paratoru di- il Bir zamandanberi İngiltere ile Al- ,· lirlerdi. tın bu kadar acı ve ıstırap kaynağı 
)e taıdık etnııye haıırl~ndıklarının 1 manya arasında müzakereler olacak, 1 .Başını çevirip etrafına bakmıyol' - olduğunu İstanbul sokaklarına, İs -
da aslı çıkmadı. Yok•a hır zaınımlar l oluyor denilirken hala bir netice ık- du. İçine bakanların başı dönecek tan bul kaldırımlarına atıldığı gün 
küçük ı~ille.tlcrin h~k,ııkıınıı mil!e.ı - ! ınadığı görülüyor. Ortaya atı!rnı~ 0 _ kadar derin ve manalı gözleri nem - anlamıştı. 
ler ccmıy.,tınde nıııJafna clnıcsı 1 • lıan müstemlekfıt meselesinin de bu- liydi. Kıvırcık kirpiklerinden dökülen 
çin çok ~eyler söylemiş olan İskan · jı:ünlerde artık lakırdısı edilmez ol • • ';. Düşünüyordu. göz yaşları .. İşte, ıstırabını paylaştı· 
dinav devlcHeri Milletler Ccmi3·eli lınuşlur. l Kendi, annesini, kardeşlerini ve ğı yegane dostları .. Bu damlalar, i -
misakına rağmen her şevi kolay ko-ı hayatı. Hayat hiç bir zaman kendisi- çinde yanan acıları biraz olsun sön-
) k bul d •. b · . 1 F Fakat buna bakarak müstemleke i- ne bu kadar ag·ır, bu kadar eziyetli du"rebı'lı'yordtı. ay a e ecegı enzennyor ar. n· . . 
kat Jskaııdinavya devletleri bahsin - şıııın Almanlar tarafından bırakıl • ve tahammül edilmiyecek kadar ıs- İnkar edilemiyen bir güzellik var-
d . d. . 1 k r· t b k mış olmasına hükmedılmemeli. tırablı "elmemi•di e şım ı yenı o an ·ey ıye aş a · . . . . . . • • · . • . . dı. Fakat neye yarardı ki bu güzellik. 
dır: Bu devletlerin her bi ri silahlan- Bılakası Almanya her vesıle ıle eskı • Lakin, .b~ hayat adını v~r~ıgımız Hayatın çetin yollarına ve yalnız gü-
mak için azami gayret ve faaliyeti nd.islcmlekderinin bir kısmını ol • §ey kendısile ne kadar da ıstıhza e- zelliğin değil, taliin lazım olduğunu 
göstermekle ka!nııyarak kendi ara- sun tekrar ele geçirmek istemekten diyordu. şimdi anlamıştı. Güzellik ... O gü-
larında askeri bir ittifak nkdetmeyi geri kaJmıyaca,klır. Islak kirpikli gözleri önünde hem zelliğinden de nefret ediyordu. Çün· 
de diişiinüyorlar. Böyle bir ittifak Yeni bir Alman - İngiliz rekabeti- yürüyor, hem de kendi kendine ko- kü, güzellik iğrenç bıyıkların altın _ 
olursa İsveç. Norveç, Danimarka ve ne mi şahit olunacak?. Umumi Harp- nuşuyordu: da vahşice genişliyen dudakların biı-
fintaııdiya buna dahil olacaklar de- ten evvelkı vaziyet hatırlardadır: Al- - Ne kadar talisizim Yarabbi. .. yük bir arzu ile smtmasından göz _ 
mcktir. Bu da gösteriyor ki §İmdiye manyanın Hamburg'tan Bağdada Annem gene ümitle beni b<!kliyor. !erin ihtiraslı parıltılar meydana ge-
kadar sulh ve siikfın içinde yaşamı~. kadnr nüfuz ve tesirini göstererek halbuki bugün de bir netice çıkmadı. tirmesinden başka neye yanyordu? .. 
ilerlemiş, coğrafya itibarile küçük artık her yerde sözü geçer olduğu bir Gene iş bulamadım. . . . Şimdi talii ile beraber güzelliğindPn 
fakat terakki seviyeleri yüksek olan devir vardı. O zaman Londran'ın he- İş bulmuştu. Fakat kendisıne ış de nefret ediyordu. Beş aydır bütün 
memleketl~rde de artık büyük sabı şiiyle idi: t~klif etmek istiyenle:1'i.n gözl~r~?e- günleri iş aramakla geçmişti. Nere-
lerin verecekleri teminata güven • Eğer bu hal böyle devam ederse 1. kı -~çık ı:nan~~~· t~hsılıne, bılgısı~e ye baş vurduysa "Biraz bekleyin!,, 
miyerek hep bir araya gelmek sure-ı bir güı~ gelecek Almanlar FransaY.a degil, guzelligıne ış veren ve senın "Adresinizi verin,, "Biraz evvel al _ 
tile müşterek miidafaa ruhu hasıl da hakım olacaklar, ondan sonra bu- değil, güzelliğinden istifade etmek dık,, gibi atlatıcı cevaplarla karşıla-
olmakladır. tün Avrupa ellerinde demektir! On- için buraya alıyoruz. Diyen küstah şıyordu. Sonra hepsinden ihtiras ta-

da nsonra İngiliz İmparatorluğunun - ~--- _ ~- üadeyi okumuş ve derhal uzaklaş - şan bakışlarla fena teklifler de kar-

H. deniz yollarına da hakim olacaktır. mıştı. Niçin.?.. . •ıla•ması kırık kalbini büsbütün 
agvanat 'lle Al · Şlmaıye Ke a a r lng ıı terenın oenızael<I tıSklmlyetını N d b k k k h • • manyanııı Rusyaya galebesi, IngiL e en, ır .genç ızı orum3 ' .•- rencide ediyor,· insanlardan uzakla•-t e mln e den den iz devlerinden b ir kac ı ' 'AT b tereyi yenmek demek olur. Evvelce maye, namusile çalışmasını . temın ma arzusu çılgın bir heves gitıi icin-

1 Ve atat Napolcon'un galebesini : çekemiyen giltere btına müzaheret etmelidir!. giltere bugün denizde, havada ve etmek ıstemıyorlardı. Yarabbı, bazı de kabarıyordu 

Bahçesi
• :ng~·tcre şinıdı Almanya'nın .. da böy- İşte İngilteredeki Alman dostları- karada her vasıta ile kat kat kuv- insanl~rın ne kadar iğrenç bir iç • e 

e akım olmlsına tahammul ede - nın fikir ve kanaatlerinin hulasası ... vetlenmek yolundadır. Bu gayret hiç yuzlcrı vardı. Sefalet kokan bir oda, odamn bir 
miyecektir. İ • 

---- . . Bu yazıların baş tarafında bir ngi - duracağa benzemiyor. Onun ıçın .. • . . . köşesinde dalğın nazarlarla bakan 
Her türlü hayvan ve kuş getirenlerr Fakat 0 devırlerde yanı. Umun;ı liz devlet adamının bir sözü hatıra Londra'nın ister Berlin ile ister Ro- .. Suheyla, zengı~lık ve .. asalet:n e.n 

ük"f t ·ı ' Harpten <'Vvel lngılterc denızlere ha- gelerek konmuştu İngilizler şimdi . . • . yukstk mertebesıne ynkselmış bır (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
m a a verı yor... k. d' U k Ş k k 1 k · ma ıle anlaşmış olduguna daır me k h k d e e . . . .. .. . ım ı. za ar ta uvvet i ra i - ye kadar mücadele ettıkleri bir çok • . . . - ailenin yı ılan ayatının en azı 1 i. 

Şclırımızın buyuk bır hayvanat ve bi yoktu Japonya ile mıittefik bulu._ . .. . . sela yarın bır haber gelebılır. Fakat F l"k 1 k d b k 1. YARIN 
. . . . . . · eskı duşmanlarıle sonradan can cı- . • . e a et er ne a ar ça u gc ıyor, p• - .. 

neb~tat bah~esı. teşkıl edılmesı. ışı nuyorlardı Halbuki şimdi öyle mı? ğer dost olmn•lardır. İngiliz_ Alman bu sılahlanmak gayre tve faalıyeti- hayata gözlerini hıçkırılı ve gözyaş- -
malum oldugu uzere İstanbuluıı ınıa- Japonya k ttd· Akd · d ı· ...,.. n' d • .. t d h' · · · 1 uvve ı ır. enız e - k b t• d.. 1 v 'dd ıı· d ın uracagını gos eren orta a iÇ ları ıle açan ınsanlarııı hepsı onun s· 1 1 H' kA . 
l'l pl&nmda yer alm~ştır t 1 "h' b" re a el ve uşman ıgı az şı e ı e- b' • . - . . - ır spanyo 1 ayesı . ~ya mu '.'-'ı ır. rol .oynıy_arak Af . ğiidi. Fakat bugün İngilizler yu - ır alamet yoktur. Bilakıs yenı ye- esiri ve ekserisi, hele Sühcylfı sefa-

Hatta; şehircilik mütehassısı Bay rıkada İngılızlerm elındekı memle - k d b h ed"l .. Al ni programlarla İngiltere gelecek se- let ve felaketin seınbclindeıı başka . . . 
• .. .. k h. . , . . ar a a s ı en cereyana gore - MadrıdıKım Alırsa Den O nunum 1 

Prost medenı ve buyu şc ırlerın «etlere komşu olmuş, Hınt denızıne il k d 1 d'· nelerin getireceg"i vekayii karşılamı- bir şey degı"'Jdi. .. İstanbul sokakla- S Ç k 
b 1 bed .• 'h . d b' . manya e sımsı ı ost o mayı u - Yezan : Nusret ala oş un 

. . şunmuyor egıilerdır. ya azır anma a ır. a a u ıa- • • , aş ıca ıı ı tıyaçların an ırı o- çıkmış bulunuyor. .. ·.. d .. . h ı kt d F k t h ı ~ı~nid~a~r··~n~le~r~c~e=a~e~v~e~za~v~a~l~l·=~e~z~e~n~iiii~i~~~i~~~~ lan bu bahçelerın Sultanahmet cı - Bu takdirde İngilizler yine Al - ık b ·· j ·1 · B 
varında tesis olunmasını münasip ve d" . k . t• d b Bu takdirde acaba eski düşman - zır ı ugun ngı terenın ne er -

manyayı uşunme vazıye ın c u- • 1. d R ·1 k 
muvafık görmüştür 1 1 İ .1 d . b. lıgı unutuyorlar mı? Yoksa unutmu- ın ne e oma ı e onuşmasına en-

Yeni imar pla-ıın~ tatbikine baş unu}b·or ar. ngı :er~ e yBenı ır cere- yorlar da sade aHederek mi geçiyor- gel olacak değildir. 
• - yan aş gostermıştır. u cereyana .. . 

!anır başlanmaz belediye· bir çok Av- ·· Al 1 .. f 1 . lar; Bugun Londnı'da Almanya ıle an-' gore man arın nu uz arını genış - . .. . .. • . . . .. 
rupa, Asya ve Afrika şehirleri be • !etmelerine müsaade edilmeli Al _ Maamafıh bugunku hukumetın !aşmak ıçın baş gosteren cereyanın 
!ediye!crine müracaat ederek (İ~ta.n- man:;ayı yalnız bırakmıya uğr~smak- cresmİ> riyasetinde daha .ö~le Al - n~ ishxhği, ne düşündüğü '.ukarıda j 
bul hayvanat v~ nebaatt bahçesı) ı - tan ise onun nüfuzunu artırarak baş- manyaya. karşı açıktan a~ı_ga ve gosterıldı. Bu cereyanı temsıl eden •

1 
çn en n~dıde c~s hayvan ve nebat - ka memleketlere doğru genişlemesı- sımsık.ı hır ~ostluı-: kurmak ıçın alı~- ler yalnız Almanya ile anlaşmayı de-j 
!arı getırtecektır. ne itiraz etmemeli, hattfı Almanya - ~ış bır vazıyet g~ze çarpmı~or .. Ll- ğil, bugün İngiltereye karşı dalıal 
Diğer taraftan memleketimizde ilk nın Rusya üzerine yürümesine bile kın acaba L~ndra nın -resmı• sıya- keskin vaziyetler almış olan !tal _ 

defa o~arak İzmirde (Kültür Pa'.'k) ses çıkarmamalıdır Orta Avrupa seti ned_ir? Ingilizlerin ~teden~ri yanlarla da, Japonlar'la da barışmayı! 
da tesıs oltınan hayvanat bahçesınn varsın Almanyanın nüfuzu altında her vakıt zamandan, zemındeıı ıs - ileri sürüyorlar. Fakat artık burada 
zenginleştİ.!'İ!mesi kararlaştırılmıştır. bultınsun!.. tifade ederek maksatlarına varmak k 

1 
. 

.,. . .. m1 b .. · yer a madı yenı gelen Avrupa mat-1 
w.cu e buraya ugunlerde, Ka • Bu cereyanın önıine geçenler İn yolunda fırsat kaçırmaz adamlar ol- b t b b h d . 1 . 

h . . . .. ... .... . . . ua ının u a sa aır o an şayanı 
ıre hayvanat bahçesınden uç kıy • gilteredeki muhafazakarların bir kıs- dukları mlumdur. Ontın ıçın de şım- . .. . 

tr lns it . k . . - . d. dikkat yazılarından dıger bır hulasa me ı c maymun ve a ı cıns o - mıdır. Bunlara göre Almanya Umu _ dı bır •resmı• sıyaset ıye herhan-
nuşan papağan celp olunacaktır. mi Harpten evvel bir takım iddia - gi bir program ilan ettikleri yoktur. da yarın •Son Telgraf• da çıkacak -

Aynen İzmir Belediye Reisliği bir !arda bulunmuyor muydu? 0 za _ Yalnız görülen bir şey varsa o da tır. 

su AKŞAM Sinemanın 3 büyük yıldızı 
MELEK LORETTA YOUNG 
Si N EM As 1 ADOLPH MENJOU 

ve TYRONE POwER'I 
JACQUES DEVAL'ln methur komedisi 

METROPOL BAR 
Fransızca söz lu fil minde takdim edecektir. Bu fil mde, Parisin 
zevk ve safa mahallerinde çevrilen bu dünyanın şık macera • 
perestler in bütün entrikaları ve bütün sefahat mahalleri a öz-

leriniz önünde canlanacaktır. 

PARAMOUNT JURNAL de : MlSIR KRAL! FARUK'un 
evlenme merasimi. 

çok belediye dairelerine ve şehrimi- man İngiltere bu iddiaları baltaladı. bugünkü İngiliz devlet adamlarınııı 
zi de bir~r mektup göndererek İzmir Şimdi tekrar varsın Almanya yeni- sulhu kuvvetlendirmek, Milletler Ce
bayvanat bahçesi için her türlü hay- den bir takım şeyler istesin. İn _ miyetine sadık kalmak gibi esasları 
van getirelenlere mükafat verilece • ~ her vesile ile tekrar etmeleridir. İnı-
Aiııi ve bu hayvanların satın alına- belediyesine müracaat edebilirler. paratorluğun sclilmeti ve müdafaası 
cağını bildirmiştir. Bu hayvanat bahçesi için halktan için girişilmiş ve son derece ısrarla 

Büyuk Fransız edibi 
ALEXANDRE DUMAS'-
nın d nyanın her diline 
çevr ilmiş olan şaheser : 

ÜÇ SİLAHŞORLAR'ı 
Halktan hayvan besleyip te satmak satın alınacak hayvanlar meyanında devam edilen bir yol daha vardır ki 

çtiyenler doğrudan doğruya İzmir kuşlar da dahildir. o da alabildiğine siHihlanmaktır. ln-

Bundan sonra, tanbtırdan musikiden, edebiyat
tan bahsedildi. Vecdet, Nazanla çok alakadar oldu. 
Bir aralık Nestren de onunla uztın bir mubahaseye 
tutuştu ve ben bunu fırsat bilerek Vect.leti belli et-

- Cidden merak ediyorum, niçin Yenimahalle
meksizin yanıma çektim: 
ye geldin? .. 

Dedim. Vecdet, o her vakitki alevli gözlerini göz
lerime dikti, elimi usulca ateşten avcunun içine kıs
tırdı; kimseye işittirmeden: 

- Seni görmeğ~ gelôim ... 
Dedi. 
- Burada olduğumu nereden biliyorsun? .. 
- Mektebe uğradım. Ayşe Hanım söyledi. 
- Beni sokakta görmesen eve mi gelecektin?., 
- Evet... 
- Aman, ne fena? .. Ne fena? .. İyi ki, sokakta 

rasgelmışiz. Eve nasıl gelebilirdin?. _ 
- Ne olurdu?. •Vicdan Hanıma haber veriniz. 

Kendisini göreceğim. Dayızadesiyim.» d~rdim. Ol
maz mıydı? .. 

- Ööööf .. ÖÖf.. Fena. Sakın bunu tekrar etme ... 
- ... 

- Hem senin beni aradığına da pek inanamıyo
.cum ya? .. Kim bilir, btıraya niçin geldin? .. Kime gi
deceksin? .. Beni sokakta gördün de onun için böyle 
ııöly itiyorsun ... 

- Seni temin ederim değil ... Başka bıırada kim 
olabilir? .. 

No: 33 

- Vallahi inanman •..• 
- İnanmamak başka, doğruyu söylemek yine 

ba~ka .. 
- E peki, şimdi nereye gideceksin?. 
- Seninle beraber istediğın yere .. 
Bunları konuşurken heyecanla da etrafımı sü

züyor, sözlerimizi Nestren'le Nazanın işitip işitme

dıklerini tetkik ediyc.rdum. Baktım: Onlar hala ut, 
keman, tanbur münakaşasi ile meşguller. Hem tl~ 
bizden üç dört adım sağdalar iyice lafa dalmışlar. 
Sonra, önümüze geçtiler, biz geri kaldık. Daha çok 
rahatlaştım. 

·- Bugün seninle hiç bir yere gitmemize imkan 
yok Vecdet. 

- Niçin?,. 
- Seninle huco•,iyetimi Nestren'in bilmemesi 

lıizım. 

TÜRKÇE SÖZLÜ olarak, 

- Ne olur canım? .. 
- A .. deli mi oldun sen? .. 
- - Vallahi senden ayrılmasını istemiyorum, Vic-

dan? Çok seviyorum. 

- Yalan ... 
- Yemin edeyim: Gözlerim kör olsun seviyo • 

rum ... 

- Ben inanmıyorum ki... 

-· Başın için böyle söyleme, Hiç seni sevmesem 
nerede olduğunu öğrenip te buraya kadar gelir mi
yim? ... 

- Nereden belli? .. Belki başkası için geJd;n? .. 

- Senin için geldiğimi isb:ıt etmek kolay. Ak -
şama kadar beraber kalırız. • 

- Yo ... Yo ... İstemem ... Biraz sonra, ayrılmak 
mecburiyetindeyiz. 

görmeQe hazırlanınız. 

- Peki amma, ayrılırsak bir daha nerede konu· 
fUruz? .. 

- İstanbulda ... Ben iki gün sonra geleceğim .. 
·- Vazgeç kuzum, sen şu ayrılmak sevdasından. 

:laten, tesadüf bizi burada buluşturmuş oldu, gene 
akşama kadar da tesadüf birleştirmiş olur. 

- Olmaz ... Olmaz ... 
Vecdet dudaklarını büktü, yüzünü bııruşturdu, 

çözümü tekrarladı: 
- Olmaz ... Olmaz ... Beraber kalırsam yeryerin-

den oynamaz ya? .. Ne olur sanki .. . 
- Hiç bir şey olmaz amma ... Olmaz ... 
- Peki, ben şimdi senden ayrılayım. Sen eve git. 

lstanbula inmek üzere veda et. Ben son vapura kadar 
ııeklerim. 

- O da, olınaz. 

-- Bu, artık doğru değil. En kolay olacak i~e de 
olmaz diyorstın Vicdan? .. 

- Olmaz .•. 
Ben, daha sözümü bitirmeden Nestren, arkasır.a 

döndü: 
- Neredesiniz?. Biribirimizi kaybettik .. d.edi. 
- Kaybeden biz değiliz. Tanbur müııakaşasına 

daldınız, bizi unuttunuz., 
Dedim . 

Hızla yürüdük, onlara kavııştuk ve tekrar umu
mi şeylPrden bahis açtık. Biraz sonra Nazan, Vecdet
ten saati sordu: 

(Devam: var) 
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E O 1 B LE R LE 1 Amerikalılarla Taç Giyen Dertli Başlar 
KONUŞMALAR ltal.yanlarm 

1
Eski Avusturya imparatorunun kardeşi genç kansının 

HAKKI 50~-A~YA göre:r ~~i~~~~~!~~asmda bir peşinden büyük maceraya nasıl sürüklenmişti ... 
Hikaye ve Roman oldukça ehemmiyetli üstadla !~0;:~ :::~::::::;e;:::;:;:,~\;~~ n:~~ Tarihte kocalanm felakete sürük· 1 

yetiştirdiği halde, şiirde böyle bir ·kudret göre· ~~~e~:'~~~i~~!~;:~:; ,~~:.;~~:~~ 
miyoruz. Belki serbest nazım kurbanlığı da bu ~·~\~~k~o~:::~~::: i~;iı:~~": liyen meşhur kadmlar ~~ . 

ld b• "' "ld' len en mühim şartı kabul etıniyecek-YQ a lf a fT11 f r. leri artık anlaı-ıldı. Çünkü Ttalya U i H t k A 

Aruzla, hece en nihay~t bir alettir. 
Aruz~ karşı olan istiğnamız sırf arab 

mahna karş~ olan milli gururun 
isyanıdır. 

Yezan ,: Sabri Çağlayan 

• · - mum arp en sonra oca • -
kra!ının .Habeşistan Iı~parator~ugu- vusturya İmparatorluğu parçalana " 

1 
nu Amcrıkalıların tasdık etmesı R0- k H bsb ,

1 
d k ld İhf 

ma hükumetince bir an evve} varıl- ra İ a urg aFrr a çı Jarı fı.b ~ " 
. . . .. 1 1 _ yar mparator ansua oze u a • 

mak ıstenen bır gayedu. ta ya A- k b . .. d h · · d .. 1 "ş 
merika ticaret muahedesi müzakere- ~ etFı gkorme en ~ ıçın 

1 
e 0 mşu i 

.sinde bir neticeye varmak için İtal- tur. a at onun yerıne ~e. en . ar 
l ll b · t 1· to ı - tacını, tahtını bıraktı gıttı. Bır kaç yan arın, a eşıs an mpara r ugu- k . . 

l.k. · ·ık t l"'rak ı·ıeı · sene sonra tekrar bu kaybett lerını nun tas( ı ını ı ~ar o n r . . . .. . . 
·· ı c k · ı ı ktadır o ele geçırmek ıçm teşebbus ettı ıse de surmc l't ı ı ı·ı an aşı ma . r- . . .. -Tanmımş muharrir ,.e şairt..rle 'olamamış simalar var mıdır?. t b" k . t1 k ad deiil yıne muvaffak olamadı. Nıhayet ol-

1 - d" n·· d'" ·· ı· · h l" h aya_ ır ço rıva. ye er çı m. 1
-

1
-g dı··ı. Şı"mdı" oğlu Otto kendıs· ın· ın· Habs-"01111 malarımıza devam e 'l orıız. - or uncu sua ınız ay ı e em-

hatta IngıltC'renın de Ilabeşıstan m- . d v "ddi Bııııtlan c"\:el M. Turhan Tan'la, Fa- miyetlidır. Eskıdcn buna «'Şöhreti se-
1 1 • t sd'ke hazırlanarak burg tacına mırasçı ol ugunu ı a 

k · "k } ı ·1 J d d k b""k 1 d" M para or ugunu a.: 
1 

• . • 
1 

etmcktcdı"r. Vı"yanada olsun Buda -ru Nafiz'in cevaplarını ncşretnu~h . 11 e• uer er, u a u er er ı. u- Amerıkalılara bunun ıçın yo aça _ -
Rugüıı muharrimizin Hakkı Suha ile hakkak ki zaman en güzel miyardır. ki b"l .. 

1 
d" Fak"t bu rı'va peştcdc olsun, gerek Avusturyalılar 

ca arı ı e soy en ı. " - . .. ~ aııtığı bir konu ına~ ı oku~ acak. ı - Eseri hem yıkar hem cilalar. Kıy - yeti er nereden Çıkarsa çıksın A _ gerek Macarlar arasında ArŞldük Ot-

ııız.• metsiz ~ir şeyin, bir roman, hı~· ti~ merıkıı Hariciye Naz!rı Amerikanın to'yu yine hükümdar görmek isti -
. ~ugünkü edebiyatımızda b~hra.n, ~·at~o bır ?a~a~ m~asının kaıdesı Hab<·~ıstan İmparatorluğunu tasdik yenler vardır. Bugünlerde yine ~ • 
ınhıtat. tevakkuf \'eya terakkı ıle ı ustunde belkı bır muddct he.ykelle - etınıyec(•ğıni söylemekten çekinme • J şidük'ün seyahate çıkarak kendı ta- . 
vası!landmlacak bariz ve galip na - şebilir. Fakat onun uzun mudde.~ a- mıştir. rafdarlarının ziyaretini kabul ettiği- im arator Makslmllen 

118 
ımparatorf çe şeırıot 

yakta duracağını kabul etmek guç -ı A k l .. k. r M lletler Ce _ ne dair haberler geliyor. Tarih kitap- P . 
tür. Bir çok yerlerde edebi şöhret - merı ~ ~~l u~c 

1

' k~ be ·ab larınm yazdığına göre Habsburg ha- saade edilmiyer Eğer fazla karışa • canın Meksikay.ı varması kendılerf 
lcr biraz medeniyet içindeki mcvkile- ~ıı;ctıne a 

1 0 

1m~mda ~· şla~gı er, nedanı çok eskidir Arşidük Otto'- cak olursa ona bahane ile yol parası için de Fransa için de felaket olmuş-
rile yaldızlanmıştır. t a ıbt•şıs_takn rdn:se e~~~-g~\ :ivase·~e~ nun bir takım faali~etlerinden bah - verilerek bir uzak seyhate doğru tu. Bunlnrı orada İmparator ve 

an erı en ıne çı ı . " İ t . d" tanıttırabilmek i . Dostlukların da bu hususta hayli ayrılmak rııy.<'trnde olmudıgıru şırndi sedilirıce Habsburg hanedanının kendine yol veriliyor! .. Annesi Ar - ~p~ra_ orı5e ıye • 
müessir olduğunu unutamayız. tekrar gostnnwkt<~dıı. meşhur ve bedbaht simaları da hatı- şidüşes Sofi ne yapıp yaptırıp ele çın Üçuncu Napoleon Fransadan as 

- Sessiz sinema ve radyo gençler- A k 1 1 d k .• 1 ra gelrrıektechr. İşte mesela Maksimi- avuca sığmaz fakat can sıkıntısından ker göndererek MekS:ikada Jıarp 
merı a ı ar sım ıy" au<ır lCı • • ı . . t• 

1 
B h rp Fransa için bü-de okuma aşkını azaltıyorsa bu işi, t" 1 t h. 1 ı·n aıe"'llır d Jien ıle sevgılisi Şarlat. ihtiyar Im - ne yapacağını bilmiyen oğlunu ev • eUırmış ır. u a 

uru ı•cavuz arp crın J ı e İ .. k b" h . t olmuştur 
veni nesli cezbetmek suretile mi, bulunarak tmyle bir harple z~ptııluıı- para tor 1'.,ransua Jozef,in kardeşi olan lendirmiye karar veriyor. Ve mpa- yu ır ezıme. . . . . ' Mek-
,)'Oksa kitapların cazibesine tesir yap- b . s· h"ıbı·nı taııımı Maksimilien genr vakışıklı bir a- rator Fransua Jozef'in her vesile ile 7..avnllı MakS1mıhen nıha) et 

1 muş ır yerın yenı a · "' " . '"ld"" ··ı " ş ıot güç ha le mak yolu ile mi göruyor?. yacakların bir kaide olarak dnımn damdı. Lakın işsızlikten canı sıkılı - kardeşini devlet işlerine karışmak - sıkada o uı:ı muş, ar . . 
- Sessiz sinema \'e radyonun o - tekrar et~işlPrdir Bu takdirde A ·.yordu Güzel kadın mı? var. Seyahat tan uzaklaştırmaktan maksadı yal.- Avrupaya donerek yard!m L"lelm~ş~· 

. . b" · k · · 'ktid k d" tir Genç kadın en mes ud o acagı kuma aşkını azalttığı bir iddia gibi merika-ftalya tıcarct mııaherlt:si mfi- mi o da var Parlak bir hayat. o da nız utun uv\et \e ı arı en ı . . . . .~ • 
bence ileri sürülemez. Çünkü o - zakeresi de bu halde kalmış oluyor var Fıtkat kendısı devlet ışlerıle meş- e ın e u un urm eme ın en 1 erı . k 

1 ı · · · · l' d b ı d k ı· d ·ı · hır zamanda deh olmuş, daıma ugra 
. . . · · ı · ı· t b k d dıkJarı fel~kctı sayıklıvaı a sene er-kumanın tadını alan adam mutlaka demektir gul olmak isliyor. İşte ona pek mü- ge mıyormuş. mpara or u ar eşe .. . ~ k· ld kt 

okur. Bu saydığınız şeyler nihayet · karşı pek büyi.ık bir kin ve nefr<!t ce boylc hasta bır halde <t 1 an 
onları rahatsız etmekten başka neti- duymakta imiş. Çünkü doğrusunu sonra 87 yaşında ölmiiştür. Şarlot'un Arnavud kral n 1 n ·· ı d"ğ" b"r söz vardır- Bedbaht ce vermez. Asıl mühimmi nasıl o - ı kimse bilmez Maksimilien, meşru bir soy e ı ı acı ı . · 
kumasını bilmek lazım geldiğini bil· kardeş değilmiş!. .. Onun için mu - kocasından bahsederken. 

mektir. Evi enecegv ,. so-yıen ı·yor hablıetının ve kadın zaafının ınah- - Onu bu f~Jfıket~ sürükliyen ben 
Okumanın bir san'at olduğun•• sulU sayılan böyle bir kardeşi Habs- oldum. O gıtmezdı fakat ben teş-sıl bir ımsur:iyct görüyorsl.!nuz? ·v • burg hanedanının öz evladı İmpara- vik ettim. Zavallı Moksimılien'. ·. · . gençlıge anlatmak gerek. Fransız al· Arnavut Kralı Ahmed Zogo'nun , b ·· ·· d b ıs 

Bugunku cdebıyatımı-da dalgalı r . E · ı F k . . L d- l" torca daıma ıstihfnf ediliyordu. Fn - Şm lot un u SOZll ogru. u p -
hır g·· .. . Mes la hikfı-. e ,.e amesı mı a e nın • ar o ır• evlenmesi meselesi senelerdenberi kat imparatorun annesi Sofi bu iti - manhgvı faydasız ise de yeı incl<'dir ı orunuş var. e . . J... okuma san'atı isimli bir eseri var - 1 
oınan oldukça ehemmıyeUı ustad- d B k"t t b. .. . b" vakit vakit. taze e~ir., .~ralı~ şu veya barla çok muşktil vazıyette kalıyor- Çünkü gene kadın eğer M•·ksıka _gi-

l:ır vetıstirdiği halde şiirde böyle bir ır. u ı ap a ır şıırın, ır bu prensesı alacagı soylenır, sonra du. bir uzak bir yere giderek 'St'.'ı u -

kud~·et goremiyoruz. Belki serbest romanın, felsefi .~ir kitabın nasıl 0 
• ı bu rivayetler gene tekzip edilirdi. Ne ise 

0 
zamanki Belçika Kralı Le- zeşt ve istikbal aramanın kcndHçri 

d7.1ın km b:uılığı da bu yoklukta bir k~nacağı pe~ guz:ı ~nlatılır. Bu' m~tta Kral_ Zogo'nun a~ılzade. bir opold'un ı 7 yaşıııdakı kızı Şarlot Jıem içn ne acı ş~~ler Setkl'ldığı~ı :P.7.E' -

<ırrııldir. Fakat ne de olsa k4vvetli kıtabı Maarıf Vekaletı terceme et -' • . • İtalyan kız.ıJe evlenecegı de soy len- guzcl, hem zekı \ e malumatlı bir cek kadar hulyalnrına ve ıhtıras -1 

ct'anları ahenkli mahfaza)a:r.a ka- Urmeli Jiı:;c ve Darülfünun talebesme ı , di. Fakat bu olmamıştı Şimdi es - prensesti. Maksimilicn için münasip larına hakim olsaydı bu felaket ol-
~ ubıt nlcnmız pek azdır. Bu bakım- dağıtmalı, hocalarının kontrolil al- ~ , ki Avusturya İmparatoru Fransua bir eş sayıldı. İmpar::ıtorun annesi mıyacaktı. Fakat geçen g~miştir. 
'lan ~debiyatımızı terakki ettiğini tında okutmc:ı.lıdır. Çünkü d!,<liğim .>.:•."•j:• Jotef'in başmabeyincisi Kont Apo - Sofi İmparator oğluna ağhyarak bu _ Meksika felaketi Fransızlar için de 
sÖyliyemeyiz. İr.hitatı ise böyle ge - gıbi okumanın da kendine mahsus " · ').';: ni'nin kızı olan Kontes Gerald'ın nu ııoyliyor, bu izdivacın teminini is- hiç unutulmaz Üçüncü Napoleon'un 
lışı guzPJ ve hazırlıksız vaziyetlerle şartları vardır. • .'~t· A '" Aponi'nin Arnavutluk Kraliçesi ola- tiycır. Fransua Jozef babasına sada - açtığı dertlerinden biri olarak acı 
tnkuıı edilemez. Kıymet hükümleri - En güzel bulduğunuz bir kıt'a :. ·~ ~.;: ~ağı söylenmiye başlanıştır. katsızlık etmiş olan bu annenin yal va· hatıraSJ hiıUı yaşamaktadır. 
Uztın duşüncelerin içinden doğar. bir- beyit veya bir mısra. '• ,:t r. Fakat Arnavutlar Kralın hıristi • rışı karşısında bir şey demiyorBelçika İşte Habsburg hanedanı tarihinden 'I'anzımat devrinden başlıyan birJ _ Türk edebiyatında güzel siir 0 • ~: yan bir kız almasına razı olmuyorlar- Kralının kızı isteniyor, fazla olarak bir felaket macerası 
d1>nun ve on zamanı kasdettiğim kadar coktur ki bir tercih yapıl~ası- dı. Fakat bundan sonrası iç>n de o zaman A\'ustury~·m~ elinde .. bulu • ·==-=:.c============= bugıinun edib ve şııirlerıne ait eserler lnn bcn~e imk/in yoktur. , buna razı olmıyacaklan belli değil • nan ltalyaya Maksımtlıen Vahı umu· j 'ru••rkkuşU arasında - san'attaki muv~ffakıyet i-1 _ En güzel bulduğunuz hikaye . mi olarak tayin t.ocfı1iyor. Düğiinlcr, ~ ~ 
kınci plfına atılmak şartile ve sırfr . . . '? dır: K~~~ın _Avusturyalı. kızı çok !dernekler olmuş, Maksimilien ile 
kuıtur sevjycsi esas tutulmak üzere- nızın ısmı. begendıgı soylenmektedır. Fakat gen~ ve güzel karısı İtalyaya gitmiş- Teşkilatı bır ._ k t• h . - Yazacagım mı?... d b Ik" d·- . d 

1 ,,.u :ıycsc yapsanız ne ıce angı a e ı ıger ız ivaç rivayet eri !er, fakat Solforino muharebesi pat- l 
tar~fın lehine zuhur edf'.1'? Sabri Çağlayan Kreı Zogo ile hemsıreıerı gibi olacaktır. lak vermiş artık Maksimilien ıçin Gen işi eti i yor 

- T ........ ı· ..... at devrı"nı·n mesela" bir ıtllllUUlllllMUUfltUtltllllUtlllltltlltlltUtltltllllUIUlllllllUflltltltlllftOUtlUt .......... "u"tHUIUW~IHOIUtttlUtUtlttlllUUUUUltlUltHUHUUUUU••ttıuntUtlllttlUIMUUl"'fftHHIHllUHI"'""''"" k 
......... "' Adriyati sahilindeki Miramar s:ıra- _ •. ~:i~ ~fn~~ b~.~·uı:~ b:~:n:~:ı~": vay d m a n ve K o 1 et T r i k o Banka ~;\;1~~1:::~~2· ba,ka yapacak u;, Bir çok yerlerde yeni 

lnt• lllez. Onlar kendi çağlarını fikir B l l Ü 'ube binalar1da 
tarihını·, ku"ltu""r malzcmesı"nı" n"i'1"sle·ıv d 1 il 1 orç u arına .. 0 _zam;m her jşe ~arışa~ ve - olunacak ı . ......,. n • e • a" n - çuncu Napolcon denılen bır Fran-tıııde toplamışlardı. Bunlara sahip ol- ay m a 1 z ava 1 1 • V • k l l kl sız İmparatoru vardı. Meksikacla Türk genclığıni havacılığa teşvik 
n

1 

~- ı san'atkar için çok büyük bir I enı o ay ı ar karış;klıklar O!U.)Or. İngıltcırc de da- eden ve memlekette umumi hava sev 110

ksan sayarlardı. Bugün belki sa- • karşı karşıya hil oldugu h..ılde Avrupalılar bun- gisini uyandırnn (Türkkuşu) nun; 
bh ... ıar genişlemış ilimdekı yayılma C 1n1 n an n esı Vakıf Paralar Bankası, d r d yemden bir çok şehirlerimizde şube-

an istı a c ı.tmPyi düşiım:yorlardı. ıt çıft kolla kuc:ıklanamaz hale gel- ----- yeni ve bUyUk kolayhK· Çünk~ Meksıkadıı elde ed!k-cek ma- !eri açılması kararlaştırılmıştır. trıi_:lr. Fakat bu da cehalet ıçın . . _ . I denler vardı. Üçüncü Napolf"on'un Bundan başka ayrıca (Ttirkku~u) 
bir mazeret teşkil etmez. Okuma- n;, iki giiııdü' \'aydman ~?'es;nı •.g'·'~' ~a h''. kere Million'un kendi· er yapme!le betledı 1. akl , l . için lüzum görüldüğü yerde; yeni bi· 
dan y ak k k . . b " l tnlıkilrntı tabii <'ercyanını ta tp e ı • sını ogmak ıçin hücum ederek boğa- İstanbul vakıf paralar müdürlüğü ıı.aMgekıyo~l ,. nalar ı"ıışa olunması da muvafık go -b azm o uııınama - ıcın ırc . . d"kk t . z kt ~ d b . k ld ~ ' - . . - a sımı ıen ı 'ırnya ımparator ltdir b . k"" kal h" l . . . :rordu. Onun l<'lll sa,·anı ı a ~c· ını sı ıgı zaman an erı a ıgını banKadan para alacak muşterılerıne .. d ı · • B t k ru··ımüstür. tıek az ubgunh.~k .. emd ~a dıpder~mızın l;li hir sev ke~fcdil~~diğinden Paris1söylcmektedir d b 

1 
k - gon c:r:ne ı. u za en can sı ıntısın - • k .. . . .. 

• ı u u mun '"ın a ır. · • , . ycnı en azı kolay ı lar yapmaga d _ b 
1 

. M k . . Bu cümleden olma· uzerc onu • 
- Aruzun heceve \'e serbest vez- gazetelerinde de Vaydman a datr ~a- .Fakat miitehassıs hekimlerin ront· başlamıştır. Bu suretle yeni bir bina li an n_e _yapa~agın\ 1 '::1 1~e~ - _ ~ w;~: müzdeki hafta içinde Adanada yeni 11

' t<'rki mevki edisi bazılarınca öz zılar azalmı~tı. Fakat tahkikat yıne gen filmini alarak yaptıkları mua • inşa ettirip de yarıya gelmiş ve he • r:nk 1.~10 te tatt 1 . goı:unl · ug~t h ~~ ı bir C'l'ürkkuşu şubesi binası) inşa o -
doiıc uygunsuzluğun~ ve milliyet ce- ham.tli bir sahaya girmiş bulumoyor ycncde boğazda Mr sakatlık gö•ülme· nüz ıkmal edılmemiş olan inşaata ya:ı s~o~ ::ı::: o;;~':,'~ ~:.:~ Şa~lo; lunacaktı'.. . . 
bl t:ranıııa atfedildiğhıdcn, bu se _ Çiinkit Vaydman il l\1illion lekrar miştir Sağ bacağındaki yaralar ise yüzde bir yarım komisyon ve yüz- . . d ~ k .b 

1
. 

1 
F 

1

__ .k .. · Bu yem hına 289,797 !ıraya Ankn-
l'h} .. 1 · ki d" B ·· 1 c1 h 1• h".d k ıçm epe cazı e ı o muş. aıwt ı ısı h d" t hh"d F tt h 1 .. "r istisna L>dilmek sartılo bu ) uı. eştırece er ır. u ~uz eşme c a ı ta ıı e apanmıstır. Bunların de 9 faiz mukabilinde uzun vade ile d f . d k t·· ı·· ralı mü en ıs ve mu ea ı e a ııı~... ~ "k" d 1 k 1 ~ e şan ve şere peşın e oşan ur u . • "h 

1 1 bui""<;·~ daha ne gibi muessirler ka- Jı_er 1 1 mazn~ına. a ~oru aca ~ an hiç bir tehlike arzettiği yoktur. Bun - ikrazat yapan vakıf paralar idaresi türlü hülyalara kapılan bu karı ko· .~2~.;,!.a,~~.! ... ~.?..~.~?,?,1.~.~~~~: ............. . edıyoı unuz? cıhct Kcll('r ısnundckı Alsnsh kadı· dan dolayı genç kadının bacağt da komisyonlarda ilk tenzilatı yapmak 
1 - Aruzla hece en nihavet birer a _ nı kimin öldiirdiiği.idi.ir. Keller'in ö- kısalmış değildir. suretile memleketin imarına ve ihti-('ttiı· B • ı ·· ·· b. ~ d b l t • . 

· Unda milliyet cereyanının pa- usu ır magarıı a u unmu~ ur. Jlancı Leblond öJdüriiJdüğü ertesi yac erbabına çok hizmet etmiştir. i1 

V::ı.rdır. Lisana uygunsuzluğunn g~- Vaydman ifadesinde ;:;öyle demistir günii ya~lı annesini bir adanı gelip M" t .
1 

· ·· . . . . • 
ınce bı . . . . . . . . uş crı erme gosterılen ıkıncı bır 

<o-.. r çok değcrlı şahsıyetlerımız .. - :\lılhon da benımle berabcrdı . ziyaret etmiştir. Leblond'un annesi kolaylıg-ı da ana paradan h .. n t -· 1.1zun b v • • 01 .. .. .. k h e. se e e 
cluzgün Ya :ınc~h~~nı lıissettırmıyen uyu gom~r. ~n ana yardt~l _c • istintak hakiminin yanında Vnyd - diyeye mecbur değildir. Bu tediye 
l3.-ı , ahenklı şurler yazmışlardır. den de k('ndısıdır. Fakat 1\fıllıon , .. k k d" . . .. . keyfiyeti müşter· ·n t kd" · b 
dı zı kehınelerimizin aruza girme - bunu tamamile inkar etmekte ve mi an ıdgorece ' 1 en ılsmıdgğormt~~ l~e- kılmıştır mı a ırıne ıra-

'ı de b" . h k"k . en a amın o o up o ma ı ınt soy ı . . }ı;11 11 a ı athr. Fak~t ba • kendisinin bu cinayete tamamile ya. kt" 
• er g"" . ye<'e ır. Komisyondan mütevellid borcunu da t OJ<tcn ınmediği için onlarda bancı olduğunu söylemektedir. d 

lld ıa va c hultllünde tesviye edemiyen, iro "u·· .,.~· t oek iıla yapılabilirdi. İşin Diğer taraftan l\lillon 'un metresi Bir m Uta hassı sa 1 
~ .J c.U s f ft fan fakat borcunu ödemek İ"in :dareye Bur ~r Arab malına karşı miJli olan Kolet Triko bucağındaki ~ara 10 

d(.g
lttu. 1d.n ısy~nından ba ka bı"r şey ·• ı · · · Bir vakitler memleketimizde tica - karşı hüsnüniyet gösteren müşterile-- yerlerinin \'C cıger erııım mua~«~nesı-

lı: 
1 

ır A.k"f'" d h . retle iştıgal etmiş oldug-u halde bu - rine karşı vakıf paralar idaresi bü -usu b. ı ın nazmın a angı ni istemisti. Hapishane hekimi t:ıra 
r ulunabilir? gün Pariste Fransız - İran ticaret o- yük kolaylıklar göstermektedir. Müş-S fından rontkeni yapılarak kadın ınua-b~ :~ nesi) içinde Faruk Nafizin de yene edilmiştir Kollet bacağınôaki dası reisi sanisi bulunan eski mensu- terilerinin tediye kabiliyetini artır -

ka:r e~t.ten güzel sesler çıkardığı fn- yaranın acısından, ciğerlerinden , e cat mütehassıslarından ve san'at a- mak için yeni bazı tedbirler almağa 
teessü~le:ez. Edebi şöhretlerin bir de boğazından şikayet edi.}ordu leminin tanınmış koleksiyoncuların-lka~ar vermiştir. Vakıflar idaresinin 
hıtıa n e vuku bula nbazı haksız • Bacağına Vaydmım tarafından sıkı • dan Hasan Şebisteriye İsveç hüku- müşterilerine gösterdiği bu kolay -
~ad~ zaman daima tamir eder mi? lan kurşunla yaralandığını ~öyli - meti tarafından Vasa nişanının şö • hkları diğer bankalardan bekleriz. 
?ben ~·Uzun yıllar geçmesine rağ-,yeıı Kolet'in bu iddiasını Va;vdman valyelik rütbesi tevcih edilmiş oldu- Vakıf paralar müdürünü tebrik ede -

"Yık olduğu takdire mazhar reddetmektedir Kadm bofazmdaki ğu memnuniyetle haber alınmıştır. riz. i 

r 

1864 de Makslmllen ile Şarıot MekslKaaa iken 

• 
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HiKAYE 

Hayattan J>ir Yaprak AKŞAMCILAR\ Bele iye yasakları! 
-······ .. ········--··m ....... m·-·~--··_ ...... ::· .. _·····'""'" .... ~.............................................. B ,·ne k hayvan 1 ar,· ı e na ki,· yat 

<>u ( 4 ı1ncıJ ıogfada11 devam\ ımem. Sizi kendime bir arkadaş ola· 
hasta öksürüklü bir anne, aciz ba - rak yanıma alsam muvafakat edeı 

!Eski bir ekşamcının defterinden 

Osman Cemal - Kavaılı 

Kerimin kalın saplı 
şemsiye herifin kafasında 
hemen iki parça oluvermişti. 

elindeki 

Ve Yu""kleme, boşaltmay· a kışlarla odanın ortasında kımıldayan misiniz? Bu son kelimeyi Süh~yrnyı 
öksüz çocuklarına dalmış düşünü - bakarak bitirmiştL 
yor Süheyla pencerenin önünde ge- Süheyla titriyen dudaklanıu zorh 

al"d. hu"" ku"" mler cenin karanlığına gömülen gözlerini açarak: 
zavallı hasta anneye kaldırıyor ... U- - Nasıl mesela?. 

____ zun uzun baktıktan sonra: Vedat gene ayni bakışlarla 

b k b .1 • / • • b l d • _ Anne ne düşünüyorsun, diyor. devam ediyor. Sözüne: 
U a l ış er ıçın e e ıyece VQZ Kadın yaşlı gözlerle kızına bakı -1 -- Nasıl olacak?. Benim sinema ve 

l 
• yor: 1 gezme arka'.!aşını olacaksınız, ben 

olunan esas ar Ve Qenı - Hiç Süheyla'. de sizin bütün maddi ihtiyaçlarınızı 
öteki ses: / _ Burası meyhane be, buraya a - ~ _ Hiç olur mu. Bir şey diişünme, kar~ılayacağım. Hem de bol boi. Na-

- Yok hani. maksat, bize fiyaka i-,ıe_m keyif çatmaya gelir, keyfimin memnuiyet/er demedi mi? doktorun en büyük tav- sıl kabül mü?. 
se anlıyalım! Zaten bir sıkımlık ca-. kahyası mısın sen? siycsini unutuyorsun. Boğazında hıçkmklar döğümlenen 

ı s H kın b · k - fırlad Ar . . . . . ...... 1 1 . 1 Kadın içini çekerek gözlerinden Süheyla, yaşlarla örtülen gözlerini 
nı o an ait i et u son sözü du- ı Said Hıkmet so aga ı. - Bınek h.ayyanlarınm şehır ıçınde yerden bS§ka bır yere gotııru me erı 

1 1 1 
. f sikrkrıı· 

yunca apışır gibi oldu. Başı kalpak-ıkasınc!.an Turhan da öteki gençleri siiratliye veya dört nala kaldmlma - için belediyeden izin alınmak ve nak- mc a•.mklaaı~ı.alen ysaışle~rkrıennı ınkceendzı_ayıkenpdarı'ne. - Son. .. .. .. b d d 
lı, ve gömlek yerine kalın yünden peşine takıp çıktı: İ~"f'rde yalnız Sa· 0 I sozunuz u muy u e -

lan yasaktır. le aid tertibatın keyfiyeti belediye - soylenıyor. 
1
di·? Acı acı gülerek. Peki kabul 

spor !anılalı '.I'urhanır. yüzüne bak • bahattin Selı~. Tesalyalı Şevki. Ke -
Binek ve yük hayvanları da yolun nin mütehassıs memurlarınca tasdik _ Düsünıne bu ne kadar kola v ediyorum sizin, sizin sefahat arka -

tı, Turhan; rim Necdet kalmışlardı. Biraz son· . ' • • 

Ç 
ki ed. h d. b k 

1 1 d kl 1 D k . ....,. sağ tara!ından gitmeğe mecbıırdıır - edilmek şarttır. Hilafına hareket et· ısövleniyor. Fakat sor. bana Süheylfı daşınızım! Namusumu Bay Vedad'a 
-k ocu. . ı, ay ı .. : a ım, ra on ak~ a bçı ı dar. ar so agah., .. ,- !ar Bunlar ancak kat'i bir zaı·ııret mek yasaktır doktorwı bu tavsiycsıni ııasıl yerine değil bir lokma ekmeğe satıyorum! .. 

son aJehterı de atalım yııruyelırrı, tilı>r, <ışe aşın a hararellı ara · · . . · "T· b' .. · k d 
v . . ' . . . . halinde şehir dahilindeki yollardan .. .. una bosallına getırebilırim? Hasta, fakir, talihsiz "asta ır ann~ye, uç yetım ar eşe 

akil geldi irc.tli bırbırlerile vedalaşıyorlardı. . . Yükler yükleme, taş , ·.• b' d.. .. kt b k feda ediyorum Teklifinize peki diyo-. . . _ geçebileceklerdir. .. .. .. . ır anne uşunme en aş a neye · 
Hep oırden son kadehler dokuştu· ŞlffidJ meyhane tarafından dogru sal- . . . . Yükletme; yükun hır k:ısırnnın ve- sıg·ınır ne yapabilir sorarım kızım• rum Bay Vedat!. Allaha ısmarladık 
1 k · · · · l il ı iki. •··- ı ı Şebır ıçrndeki yollardan başıboş . · da. d .. külm' · · · · · ru ara çekildı. Yuıe hep bırden mer- ıına sa ana ve kol ko a ...,..a • . .. ya hepsının yol o esını, ara - Senden kaç gu"ndür saklıyordum sizi gene rahatsız ederim. 

d . · · di!ı 4 • - d ki 1 h t ·· 1 · t B 1 d · imde yuk taşımaları yasaktır d .1 · · I ~venı ın · ~r .• ..,agı ~ ~asa ar e· ı_ uzer erıne yanaş ı. un ar emın -
1 

• .. • banın ve hayvanının evrı ~esını. Süheyla üç gecedir yediğin yemek Süheyla sendeliyerek kendini kal-
nuz do~uc.a ıd. __ Çalgı şıındi su.;r.ıuşt':'- kı çamur herifle orada pey.cı:ıhlamış Sok~ bım>k ve yuk hayvan şuraya buraya takılmas'.nı mııcıb ol·ıvedat ve emekleri komşuları getiri_ ?ınmıa;_ın üstüne abyor._ Hayatın 
Merdi\enı en .onden ınıml~r -~azı: olduğu yampuru omuzlu hırı dı. lannı dovmek yasaktır. mıyacak yollara ve seyrüsefere en u-,Yor. ındırdıgı lıu son acı sılleyı şuursuz
yade zaif nahif soluk b~nızli, ustlerı Çamur herif orada da sulanmıya Şehir içindeki yollardan maşıbbş fak bir zarar dahi vermiyecek suret-

1 
Kadın bu son cümleyi hıçkırıklar- ca karşılay'.""ak yür~yor: ? hayatın-

başlan ~ık gençlerdı. Saıd Hikmet en başladı: ve sürü halinde her türlü hayvan te yapılacaktır. la kopan, kanlı bir öksürükle bitir - da sevmemış aşk,kelımesmın ne oldu. 
arkada ınmekte olan Turbanla Ke - B . · kr tım ıc · t· s··b 1. ·• 1 · · g"nuu bilmemiş ve bilmek te iste - ızım ava ız yo amma, geçirmek yasaktır. Birer ikişer veya Yüklerin genişliği 2,30 ve yüksek- mış ı. u ey a cıger erını parça, par- - . -
rim Necdedin arasına sıkışmıştı. De- kravatı bugün sokaktaki köpekler ta- .. .. . . .• . ça koparan anasına yaşlı gözlerle meyen bu magrur kız yalnız ınsan -
min aşağıdan yukarıya lif atmış olan kıyorlad suru halınde sevkedılecek hayvanla- ligi yerden itibaren 3,70 metreyı _geç- bakmaktan başka bir şey yapamı - !ardan .kaçmayı onlardan uzaklaş -
araba slırücüsü kılıklı herif tezg~h rm ne vakıt nerelerden ve ne suretle miyecektir Bu hadden fazla genışlık d An . . k t kl mayı düşünen Sühey!ii bu yükün bu Said Hikmet yine Turb<.nın yanına · yor u . nesının ar asına yas ı arı • 
başında ayakta son partiyi yapı - sokuldu. geçirılebi1ecekleri belediye tenbih - ve irtifada olan eşya ancak b<>lı:_diye- yerleştirdikten sonra gene kararılık- hayat yükünün altında daha çok ka ı-
yordu. Önden inen şık, çelimsiz vei f lerıle ilan edilecektir. Bunlara aykırı ce tayin edilen zamanlarda nakil o- !arın sonsuz derinliklerine bakanllamıyacağmı gözlerinin e.v. deki sefa -
Zu .. bbe kıvafetlı' gençler go"run" ce ·. ı Kerim Necdet hPri e 1 t dd t d ' , hareketetmek yasaktır. lunabilir. pencereye yaklaştı kendi kendine e manzarasını uzun mu e ana 

- Arkadaş, drdı, Jınydi çek arabanı d -
- Barba! Canlı kümes hayvanlarının ayakla- Her türlü eşyanın yenecek ve içi- düşünüyordu. Gece bahtı kadar ka - seyre emiyeccgini anlamıştı. Silkin-

B gece vakti şuradan; zatrn olrnıışsıın _ _ . .. • . ranlıktı· di kendini Karaköyde hırçın dal _ 
- uyur ağam~ olacağın kadar, herkesin başını be • rından baglı ve aşagı sarkıtılmış ola- lecek şeylerın yuklemlme, taşınma · 'ı t k 

1 
dı" b 

- Demin paşaya mumu diktiren 1- k . . . .. .. . .• - Bu gece vediğimiz yemek bir ga arın o ata gı oş ve teI'ha rıh-
Jer bunlar rrıydı • aya so ma. rak taşın'."a.la~ı ve ş~hır ıçındc suru ve boşal.tılmalar~da . temızlıge son· sadaka öyle mi. Talilısizlikle başla - tınıda buldu. Buraya niçin, neden 

Barba gaytt ciddi ·- Ulan sizden gelecek bela, ara - lıaUnde golıırülmelerı ve kafesle naklderece rıayet edilmesı şarttır. (Gıda yan bu ömür bakalım ne acılarla bi _ gelmişti? Bunu düşünmeğe vaki~ 
_ Hayda şimdi sus. hayda şimdi bası ile gclsın bana be! !edilirken kafeslerin sımsıkı doldu- maddelerini taşımaya mahsu~ olan tecek? Bir lokma yiyecek ekmeği _ kalma?a~; .. veremli :ınneyı, . yetim 

sus, iç rakını efendime soyleyeyim, Kerım Necdet : rulmalan yasaktır. araba \'e kapların nevi ve ş~killeri miz yok yarııı muhakkak ( ............ ) anneyı duşunmeden kendını on -
şıırasında, bak keyfine! - Yaaa ... dedı. Al oyle ise! Va~i hayvanların şehre sokulma· rbelediye tenbihlerilc tesbit ve ilan h.anınd_a ki. avukat Veda~ Muhs,'.11. ~on !arın kendisine uzanan dalgalar".'ı 

- Yok hanı· onl••sa anlıyalım... Kerimin elindeki kalın saplı şerr5iye 1 b 1 h' · · d b. d'l b·ı· ) sozu suylıyeccklı gelmıyen !ratıbı - daha tehlıkesız bulan genç kızın ku-cu. :ın veva un arın şe ır ıc;,n c ır e ı e ı ır · ' .. .. 
Yani ya, biz de oldukça mumdan !herifin .ka.fasında hemen ikı parça o- • · · nin yerine onu alacagına kat'i söz çuk vucudü dalgaların kucağında 
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kandilden çakarız da... luverınıştı. l f b. [ -'tsıanbul Asliye Beşinci Hukuk Mah· vermi~ti. a\'allı kadın da kızının ya- güneşli bir hayat yolundan serin bir 
Gençler hep kapıya doğru sıra -ı Kopugun sonradan peşine takılw S an U Un yen f kcmesinden: rın getir.:-ceği Ce\'abı hasta ciğerleri- gece olan ölüme doğru kayboldu 

landılar ve heııabı görmek için Tesal-,mavnacı Iayafotlı herif de;ha. l scssiı Muddei Melahat Hayriye namına ne şifa verecek bir mucize gibi bek- gitti. Dalgalar rıhtımın yıkık taş -
)•alı Şevki, Kerim Necdet, Sebahat- tcssiz oradan cızdam elti. Öteki yere Toplan sebze vekili anıkat Ali Dosdoğru tarafın - liyordu.Suheylanın yastığa kanım ba- !arına bir şapka ile bir eldiven te -
tin Selis tezgaha sokuldular. Said yPvarl:ııımış, ağız dolusu küfıir içın -ı dan Bcşiktaş'ta hamam sokağında şı hıçkırıklarla sarsılırken güzel du- kini çarpıyordu. 
Hikmet hiıla Turhanın kolunun altı- de kalkmıya uğraşıyor, fakat kalkar- SaflŞ yerı• 17 No: lu hanede mukim Nazım Şa _ dakları i<;inin en temiz duygularile Meliha Madencioğlu 

ı 1 
a n n ff k. ti' geçmcsı·nı· llllllllllllllHHlllllllllllHlllMIHIHMllllllllllllllllll•UMllOllllllllllUll 

n~ büzülnıüş gibi bfr kenarda ~ez- ken çamurda ayağı kayıp yine Y~'·a_r - ___ habettin aleyhine müddei al ey hın Y rı. ı . mu;a a ıye 1 . 

gah ba~ını yapan herifı yan gozle !anıyordu. Gelen polıs onu gııçluk- \İstanbul 5 inci icra dairesinin 930/ dua edıyor ,.e hasta anasının bı - Yeni neşriyat 
suzuyor u. erı ·ı er esap gorur - le kaldırdı. Ve gece vakti yol orta • ' .. .. d B ·k·ı h .. .. 1 75 bin lira aarfila yenl 4752 Na·. lu dosyası·ıe mı"ıekkı·ıı·nı'n al- raz olsun evi olmasını Allaha yal - Yeşı"lay 
lcı·ken araba s'·ru··c·· ·· kıl klı h if psvyonun inşasına kt ld - ··· t lik varıyordu . u ..ısu ı er sında etrafa a.~ız dolusu klifıir s,>vur- ma a o ugu ogre men maaşına 18 yıldanberi memleket sag"l • 5 bac.lanıyor !. 1043 ı· 80 k 1 - ld • Gece bu karanlık odaya bir mezar ıgı yo-
tekrar. cıv.ır_ gibi old.u; Elin.deki boşıdtıg·u ı·çın. tokatlı.va tokatlı'.'a ve "u· - Y ıra uruş a acagı o ugun . !unda verimli· çalışmal--ına d vame-

·' ' 

0 

• • h . scsızlığıle çökerken talihsiz insanla- ~ e 
kadeh a} nı tempo ile tezgaha vura·,ruklıye siıri.ıklıye karakola göti.ırdii Unkapanmdaki meyva ve sebze dan bahsıle acız vaz etmış ve ev- . k d _ den Yeşilay Kıırumunun ne•retmek-

k b 1 d 
1 

. - . . , k b .. "k . d . ld ;; ıın çı ar ıgı acı nefeslerle korkunç- _ . • 
ra aşa ı: Şimdı Turhan Kerim Necdet Saba- halinın gt<ııış.letılecegını en-e.ce ha - ra ı uyu }angın a )anmış 0 u,,u ı . . .. te oldugu Aylık (Yeşilay) mecmuası 

_ Ebenin takapukasına mum di _ . . . . h ld -1 k .b. aşan gece gene bu talihsız vucut- -

Eb 
. ak k . hattın ScJıs lıır de onun daıma scssız, her veımiştık a e yem eme anunu mucı ınce ı · nk. ·· bbed k d' · nın {61) inci sayısı yeni bir kapak i-

keriz enm t apu asına mum dı- . d ·ı . k erı sa ı mue en en ı rengıne 
daima sükuti, daıma dü,ünen. daıma . . ı · -· b k t tb'\>: osyayı yem ememış ve anunu mez- bovuyordu çerisinde zengin münderecatla çık 

keriz!... • Bcledıye reıs ıgı u ar,"'"~"'. a ı · kurun tayin ettiği zaman dahi mü- ' · ınıştır. 
Said Hikmet sol.ığu sokak kapısı- da~gın ve daim_a gözlen meçhullere mevkime koymuş ve bu ış r;ın; {75) rur etmiş olduğundan haczi mevzuu- * .. . .. 16 sah'fed 'b t 

1 
b A lık 

dogru bavgııı sıyah feslı bol paçalı . . . Parlıyan gözlerile Süheylayı su - ı en ı are o an u y 
nın vanıncla aldı Dısında aldı Tez- , • • bin !ıra ayırmıştır. nun fekkile masarifı muhakeme ve .. .. Kültür ve sağlık mec k 
g:\hbki hesap işi bit.;,.ken herif bir pek az bıyıklı ve çok amma pek çok ·1 imdiki. halin ücreti vekaletin tahsili talebile ika- z~ Vedat, genç kızın yuzune ta . ed . muasını o urla-

Bu para ı e ş yanına . .. . degi! yere bakarak son sözünü söv- rımıza vsıye erız. 
daha çamurlaştı, zurnacıya döndü: içen arkadaşı Faruk ötekılerden ay - • . . . . me edılen davadan dolayı muddeı a - . . ' . 

Jdıl Öt kıl 1 !la büyük ve asrı bır panyon ilave olu- • . • lemıştı- Merkez satış yerı Ankara caddesi 
- Gider ayak, dedi, beylerin şe - rı ar. c er ev erinin yo nnı nacaktır. 1~!h namına m~zkıır ikametgah_a - Evet Süheyla hanım, talihimz~ 47 No. lu Remzi kütüphanesidir. 

refine. tuttıılar; Berıki dört kafadar da Ye - . . . gonderı~en davetıye borçl~nun bu ı~ küsün, katibim muhakkak gelecc _ ......................... . 
l\Ialkıua Keşın miş iskelesmdeki başka bir koltuk Yem pavıyorıda yalnız seoze satış- kametgfilıı. te~~ ederek hır semtı ğini yerinin kimseye verilmemesini ı Zührevf ve cild hastalıkl~n ı 
Jioııpala paşam-. meyhanesinın yolunu... tarı icra olnnacaktır. inşaata; şubatın meçh~e gıttıgı elyevm_ nerede_ bu: yalvararak yazıyor, senelerdir ya _ ı H • •• ı 

Havası çalsana. Dört kafadar bir de oraya gelince 16 sından sonra başlanacak ve sürat- ':'."'du~n~ bilen olmadıgı be!.anıl~ bı- nımda çalışan bir insanın bu arzu - i Dr. ayrı Om er ı 
ne görsclP.r beğenirsiniz? Şahap Nu - 1 k ı ı kt ıa teblıg ıade kılınmış ve muddeı ve- sumın yerine geti:rmezsem bilm i 

Zurnacı pek aldırış etmedi ve öte- e ı ma o unaca ır. kilinin kanuna uygun görülen tale- nasıl olur Fakat maamafih b ık· hem ı Ôğledensonra Beyoğlu Ağacarni 
ki haykırdı· reddin, Bedevi Zade Suad, Necdet Bu suretle halen sokaklarda ve bi veçhile hakkında ilanen tebli _ tt · t d" f dil be ı _ a- ı karşısında No. !33 Telefon: 

- Çalsana ulan, ne d Tevfik oracla değiller mi? . . .. _. . • . . ya a en az esa u e en ır tıp - 43585 ı 
uruyorsuıı halın bılışıgındeki arsada., too: ve toı>- gat ifasına ve tahkıkatın 5/3/938 ta- siniz hoşuma gittig'iinizi inkar ede _ • • 

geçmişi tenekeli! İşte Turhan o gece orada adına ·h· ·· dif Cumart · .. ·· ...................... .. 
. ralt arasında açıkta yapılmakta obn rı ıne musa esı gunu saat 

:.: ~ , > • ' ~ ... ' • • .. "' • - Ne çalr.cak mışız? Neyzen Tevfik demlen kalender Meş- - 10 da icrasına kara rverilerek bu 
Sö. ı-" 'k . sebze satışları da muntazam ve maz-

- y t'Uı - ya, sağır mısın, maça reb, Se<'erı Mezhep adamı hem bir 1 baptaki dawtiye varakası mahkeme 
bevlerının' · •erefm· e b. k k b' . . . but bır çatı altına alınmış olacaktır. 

, • ır amış parçasını tıp ı ı rınsan gıbr divanhanesine talik kıluımış oldu -

l\lalkara Ke~an nasıl dile getrdiğini. hem de hayatı. Erzfncanın kurtulu<JU ğundan müddeialeyh Nazım Şaha -
Hoppala paşam' kainatı kendi telfıkkisile şiir şeklınde k t 

1 
bettin bugün ve saatte bizzat hazır 

Erzıncanın ur u us yıldönümü .. 
Havası... nasıl tasvir ettiğini kendisınden a _ . . ' .. bulunması veya vekaletnameyi haiz 

• • • ' 1 ~ ~ (:;. 

Tesalyalı Şevki herife döndü: dam akıllı dinledi. Sonrada içınden: munasebetilc lstanbulda yuksek talı- hır vekil göndermesi aksi takdirde 

- Arkadaş dedi, hesap görüyoruz - Boş adam değilmiş, yaman a- sılde bulunan geneler le şelu ımizde kanuni muamele ila edileceği malum 
şaşırtma bizi! dammış bu kıvırcık saçlı kara yağız bulunan Erzincanlılar 13 şubat pa1.ar olmak üzere H. U. M. K. nun l4l, 142 

Kopuk birde nsertleşti, barut ke - İzmir uşağı! dedi. gül!lÜ saat 16 da Eminönü Halkevinde ınci maddeleri mucbince ilan olu· 

Baş, diş, nezle grip, romatizma ve bUtun ağrı• 
larınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

sildi (Dev•mı var) merasim yapacaklardır. nur (4483) . ~ . 
• "' 111 .... 

odada gezinmiye başladı. Kendi kcn- Klara, hapse gitmeyi, cinayet mah- den, nsıl olup da hakikati ögr" enme- Günd''• 1 I 
d k · ~ o unca, diyordu, Kla-- o isine: emcsın~ çıkmayı kabul edecek ka- dıgıni, anlayımadığını düşünerek ra her halde kendini öldürm· 

Ol D R DO ? - Yeter, diyordu, yeter. Aklıııı ba- dar metin yaratılışta idi, amma, bir mahcup olacaktı. sarEi edemez ıye ce-
• şıl!la topla .. Meseleyi yeniden tetkik adam öldürmüş olmak fikrine mu- Halb k. b h . . . N · 

edelim. Bakalım vazı·yet nedı·r•. Jor· . kavemet ede zdi 1 u ı u akıkat gayet basıttı. e çocukça mantık! Ne çocukça te-
me · Hem onu görmemek için insanın kör selli! 

u Ki 
Yazan: Moris Löblan Na kledPn.· fa, jöre ile boşu boşuna uğraştık. Her Raul, onun, iri Pol'u vurduktan ol 1. dı B' .... k" "k t ı s t ... tı _ . . rnası azım. ır suru uçu e-ı· aa aor . 

Raul mektubu patrona vererck,lhaber yoktu. Mektup verilmis miy - halde, ac-ele ettim, muvaffak ola - sonraö~~lmı .. hatırlıyor: ferruat, her an meselenin iç yüzünü Raul saatine bakarak. nasıl işle -
t b , • madım. Zaten msan aşık oldu mu - urdum ... Bır adam öldtir - . R 

1
• .. .. d·g· · k b' 1 . 'edi- .. 

yuz me ro uzakta u,unan otomobııı- di• Meçhul d A t k b . . ks' 1 adeta au un :ı-uzune haykırıyordu. 1 ı nı, a re m nası ışı. gını sevre 
ne bindi ve dans salonunun kapısını Raul arkadaşına: bhep b'::~~~m1!kı:: :,"dpar.hmŞimdi ~ e rf ı denı sedvmıyeccd ınG. Dediğiniz gibi gayet basit, sade, her daldı. Dördü beş ... on ... on beş ğeç-
t ;tıd b 1 dı unu """""""'ım . .ror:ıor., en cımı Y erya mı uyuyor u. enç .. _ . .. . ·ti. 
arass a aş a · - Zozot'u. dedi, yarın öğleye ka- sorua alırım. sakin olalım ve bir kızın otel gitmiyrk ;:=..-: bir halde gun yuz tanesıne tesadüf etmek ih-

Raul aldanınıyordu. M~yye_n saat- dar alakoyayıın. Hiç olmazsa Jor _ plan yapalım. sokakta dolaşmasını da ölüme doğru timali olan bir hakikat ... Mantıki Raul birdenbire titredi. Bahçenin 
te Jorıore geJdı, yanında. hır surü pv- jöreyi kızdırın•• oluruz. Yarın gelip F'.aka• b -"-•-- d dü .. bir karar olarak t ı·kk. di d bir hakıkat.. Fakat meseleler hazan kapısı açılmıştı Bu saatte kim gele-! .., • ne u """""' ne e şun- e a ı e yor u. b T d. • 
ıs \'ardı. Onları dans salonu etrafına ben kendisini alınm.. Siz, perdeleri celeri Raul'u teskin etmiyordu. EI _ Bu düşünceler Raul'un bütün man- çok basit olmak! berber öyle cephe- J ı ır ı · 

dizdi. Sonra yanında muavini F1a - Iı:apabnız ki, nerede olduğunu fark bette bir plan yapacak, KJara'yı kur- tıkım altüst ediyordu. Saat 12 yi !erden görünürler ki, onlrı hallet - Bunurıla . beraber alelade zaman -
man'la bera_ber içeriye girdi. Raul e~esin. Eğer bu gece bir şey öğre- tarmak için dünyayı alt üst ~mu- çalınca titredi. Belki bu saat Kla- me!ı: güçleşir. lar~a olduğu. gibi, ~'laul, s~ğuk kan
kendı kendine: nırsen bana Otöy'ye telefon et. O _ vaffak olacaktı. Fakat meselenin mü- ra'nın ölümünü işaret ediyordu. Son- Raul bu dakikanın yakınlaşmış ol-, lılıgını kendı kendıne de ıspat ıçın 

Ödeşmiş olduk.. İyi ki düşün - raya gidiyorum. himmi asıl istikbali değil, o gün- ra saat biri çaldı .. Raul, onun nasıl masına rağmen kendisini müthiş ka- 'odasında bulunan kapısının düğmcsi-
müşüm.. Otöydeki evde kimseler yo!ı:tu. kü vaziyeti halletmekti. Zira, teh - kendisini öldürdüğünü, ne gibi va- ranlıklar ve esrar içinde zannediyor. ne bastı, aç~ı. . . .. . . 

Diyerek otomobilini hareket ettirdi Raul'un bütün adamlan seferber ol- like vardı. Bu tehlike. dakikadan da- sıtalara müracaat etmek ihtimali ol- Iztırabı ,.e bu ıztırabın ~id - Kapıdan . ıç~~: hır golge gırmı~ i-
ve: muştu. Başta Kürvil olduğu halde kikaya büyüyordu ve Klara, ancak duğunu tasavvur ediyor, müthiş bir deti ona kolay hakikati. forlı~or. Kımaı' Karanlıkta fark e-

- Maamafıh, diye düşündü, hiç ol- hepsi çalışıyorlardı. tahkikat hakiminin huzuruna çıktı- azap duyarak silkiniyor.. gizliyordu. Kendi kendini top-/ dilmıyordu. , . 
mazsa bıı saatten sonra Kli'ıra'yı ra - Raul odasına çekilerek bir sa.at ğı zam."':' kurtulabilirdi. Zira, o za- - Hyır, olamaz. ölmemeli!... laınak için büyük bir kabiliyeti ol- ~~nra m:rd. v:nden ayak seslen 
hatsız etmezler, uyudu. Bir saatlik u ku ekseri ~an ırı Pl:ı!'un ölmediğini öğrenir diye bağırıyor, sonra tekrar ayni matlığı halde, Raul kabil değil sa . cl_u, uldu. Agır agır çıkan ayak sesle-

Raul, Zozot'u bıraktığı arkadaşının aklı başına to lam y lif; elir~ Tıcdanıru .musterih edebilirdi. şeyleri düşünüyor, adeta bundan be- kin olamıyor \'e uzun daklırnlar geç-•rı . 
evine gelerek bairtL Zozot onu bir Fakat 

0 
_ k~ am;:. rü g . . Halbııki o zamana bd~~ ~orjöre itimi bir zevk d~~-uyordu. ı tikçe ızm:abı artıyo_rdu. j Ra~l, fı<~ m~'Çhul zıyaretçinin ~~ 

hayli aradıktan 110nra nihayet uyu _ sıçtratar:" tunç . ya Raul n olsun _başkası olsmı k""'<fu.ını sıkı~- Rau:,. bu çe~ti~ı azap_ları'. mesele, Saat ıkıyi sonra uçü çaldı... i old~glır.u hır an evvel anlamak ıçın 
t p !' "d" . . d . . ~ tırabilir zavallı kızın da elinden hır halledilip de butun hakikatı anladı-1 Raul açık pencereden sabahın ilk ,gıdıp kapıyı açmıyordu. Hayatında 

muş u. 0 ıs mu urıyetm en hıç hır Raul kalktı, ayaklarını yere vurarak kaza çıkabilirdi ğı ~aman hatırladıkç kendi kendisin- 1 ışıklarını seyrediyordu. Kendisine: J (Devamı var) 
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ve Kızıi deniilerde E Ti~ R 
1 "ç ' b" . h ._. 1 ıı R A D y o ''1JAM}DJYE · V ıya e e ~nı~v.ayoufıar:...:.::~"'"""""' 

-.__ _ -=-- -- . arasında geçırdıgı meraklı Saat 18,30 Plllia dans musikisi 

1 

19,00 Çoaılı: Esirgeme kurumu namı· 

bl·r macera ' na J.uıferans Doktor İbrahim ~atı 
• • • (Çocuklarda kızamuk hastalıgı). 

No.30 
Yezen : Rahmi Ya§ız 

- T<rceme ve ik ti bası mahfuzdur 

Veslkalerı veren : 

Donanma Batkttlbl Ihsan 
Ve" Ham ldlyenın sevı r defteri 

Kıyıya doğru giden filika 
birdenbire alabura olmuştu 

Osmanlı İmparatorluğumm inhitat devrelerinde Anadolncla i 9,30 Eminö~ü ~vi gösterit kolu 
b üyiik isyanlar baş gös terdi. Katırcıoğlu, Kaleııderoğlu, Karayancı 1 t.ara.U~dan hır temsil, 19,55 Borsa ha
gibi meşhur sergerdelerin idare ettiği bu ihtilfil hareketlerinin Os- berlerı, 20,00 M~tafa ~ ~kadaş -
manlı tarihinde mühim bir yer tuttuğunu görürüz. İşte 0 ihtilalci- lan tarafından Turk musıkısr ve halk 
ler arasında geçen bir vak'ayı tasvir eden bu yazı bir hayal eseri de- şarkıları, 20,30 Hava raporu, _ 20,33 
ğil, bizzat Evliya Çelebinin şahid olduğu bir hadisedir. Yazının bü- Omer Rıza tarafından arabca soylev, 
t i.in konuşmalan «Evliya Çelebiden• alınmL~tır. 20,45 Nezihe ve arkadaşları tarafın-

. . . . dn Türk musikisi ve halk şarkıları 
1648 yılında korkunç bir kış ak - Ötekiler hayret ıçın.deydi.. Öyle (Saat ayarı) 21,15 Bimcn şen ve 

Ne olmuştu ? Hamidigenin güvertesinde mü
rettebatın bir ağızdan ah .. eyvah .. diye 

bağırdıkları duyuldu ! .. 

şamı!. Müthiş bir kar fırtınası Orta ~ atlının yalın kılıç ~zederıne ı;~ arkadaşları tarafından Türk musikisi 
Anadoluyu kasup kavuruyor. Bütün hşı h~ hır hareket deı;ıldi her ha.- vı:- halk sarkıları. 21.50 Orkc<:tra : 
taba! beyaz bir sis altında!.. Tipi- de!. Kafilenin reisi kurnaz Ye gün 1 _ Grieğ : Peer Gynt, suitc. 
den göz gözü görmüyor. Yollar ka • görmüş bir adamdı. Atını oPlara doğ- 2 _ Waldlenfel Pluit d'nr yaJse. 
parunış!~ Hayat durmuş!... Yalnız ru sürerek haykırdı: 3 _ Translateur : Intcrmezzo. 
Ankara yakınmda - arasında karla· - Esselfununalcyküm!. Ev sahip- 4 _ Kalmann Maritza. 
rın duvar ördliğü - bir kaç ağaçla !eri!. Misafir kabul eder misim:?. 22,45 Ajans haberleri, 2-1,00 Pliık· 
çevrilmiş bir dere kıyısında toplanan Bu söze kimse cevap vermedi. Yal- la sololar, opera ve operet parçaları, 

Filika Şap deni- alkış için kıyıda biriken binlerce yirmi atlı hafif bir te~ey': brma:ııyor. n~z. ilk çıkan adam arkadaşlarından 2J,20 Son haberler ve ertesi gi.ınün 
Zinin ağır ve ağ • ., halkın şevk ve süruru bir anda ma- Aç kurtların ble bır koşcye sındık- bırıne fısıldadı: crogramı. 
dal d ·· • te d.. .. .. !eri bu korkunç fll'lınada çıplak bir - Ak yakalı oğlunu çağır .. ı-·------·--------

1 algaları uze- .... me onmuştu... tepe t k k 1 b" 1 K d k şallı b" _ 1 .unıııı""'"""ıııııım•uıNııııtıuııııııııuıııııı ..••• ,.,,""""ıııııuJı rinde bata çıka i- Kaymakamın talebi ve halkın ar • ye ırm:mma 0 ay ır şe~ 0 - _ a~ı a .. ıı:nızı ır genç go • ~ 1 ~ 
Zusu .. . h·dı . g·· .. 1 . masa gerek ... Her an beyaz bır o • rundu. Muthıs bır nara etrafı sars - : T YA TRQLAR : 

ı l · ahil b uzerıne şe ı erın omu mesı .. .. = = er ıyor; s o- . . . . b akıl IümJe yüzyüze gelen ve donan ciğer- tı: iutuuıuıu111111nımırıuı1111111ıı ı1111111ıııı11••111111111111ıııu11111117 
merasımı Cıddetilere ır dıktan . 

YUnda derin çat- sonra bu vatanserverlik hissinin iz • lerıne bir kaç yudum hava gönder - - Bre hay!. Sarıldık. 
lakhklar hasıl e- barına ayrıca teşekkür edilerek ha- mek i~in dudaklarını açan yolcu. - Ardından. pür_ siliih altı kişi ~ah~ 
den parlak su • zin bir cenaze alayı yapıldı. Aylar • !ar, agızlarına tıkanan buzlu bır çıkımş ,on iki ki§ı olmuşlardı. Yırmı 
yun sathı yer yer danberi devam eden kahramanlık ~endılın tazJlkı altında boğulur gi- yolcuya karşı on iki silahlı!. Yolcu -
kabartılarla yük. maceralarının dört aziz şehidi Cid _ b_ı oluyorlar; bazan bir atın kişneme- !arın arasında bir kaç fısıltı geçti. 

Ertuğrul 

Sad i Tek 
TiYATROSU 

selip alçalıyordu. denin yakıcı topraklarına göz yaşla- sı, bazan nefesi tükenen bir yolcu- Vuruşacaklardı galiba!. Bu tehlikeli 
Arkadaşlarının gi- n arasında bırakıldıktan sonra mü- nun feryadı yükseliyor: anda meydana atılan ak sakallı ma- Bu gece : {Üsküdar - Hale) sine -
dişini üzüntülü lAzimle Cemal'le İzmirli Hamdi ça • - Bre medet yol gösteren yok vi .gözlü br ihtiyar kafilenin reisini masında; 

mu? selamladı 
na2arlarla takip vuş hastahaneye yatırıldı; burada le- A k d "d b. . d vul H ld 1 d . r a a gı en ır gencın a una - oş ge in oğu ! .. 
eden Hamidiye arik edilen 160 ton kömür de de - vurdugu· tokmakların çıkardıgı' sad Demindenberi bir hadı·seye mey -

pol · d" "Jd"kt ff"d d ' a mürettebatı fili • ı ara_ ın ırı 1 en sonra u ey e • rüzgara karışıyor ve rüzgar bütün dan vermemek için arkadaşlarını 
kanın bir an ev- • ye dogru Ciddeden demir alındı. bu feryatlarla alay eder gibi keskin teskine çalışan yolcuların başı he -
vel sahile ulaş - .. Ha.~idiye n_ıaceraya at~l~ğının .. ü - bir ıslık çalıyor. men atından alladı. İhtiyarı tanırnış-
masını sabırsızlık- ! ç1:'11cu ayını ıdrak etmışti. · · Guzel Ara sıra kafile başında giden te • tı. 
la bekliyorlar; 1 bır hava içinde 3 Nisan günü Kızıl miz yüzlü, kır sakallı bir adam ar - - Vay Hacı baba!. Nasılsın baka -
onların bir fel:l • denizin şaplı __ sul_arını döven us~ur - kasına dönerek geri kalanlara cesa - lım?. Yahu bu ne hal?.. Ne oluyor 

ket lar, kruvazoru bır kaç saatte Hudey- ret vermek istiyor: böyle? .. 
yolculuğuna 11 d ·· ı · e on erıne vardırdı. - Aman yoldaşlarım!. Biraz gay- Atlılara hitep ederek 

çıktıklarını ihsas • 
Burada, üç saat tevakkufa ihtiyaç ret!. Çoğu gitti azı kaldı. Hele şu te- - Bre şehbazlarım ne atlanırsı -

eden hissi ka'blel- hasıl olmuştu. Makinelerde ufak te - peye tırmanın!.. nız? Yolda fırtınava tutulduk. Hacı 
vukuu kalplerin • fek tamirlere llizum vardı. Ve bu Sıcak kanın bile kalbe sindiği bu babaya misafr geldik. Misafir nıisa-
den defetmek i • Osmanlı donanması efradl •tersaneı lüzum son Akdeniz akınındaki faali - donduran akşamda niçin yola çık • firi sevı:ıez. Ev sahıbi ikısinden de 
çin üzücü dakika - amire. tallm meydenında yet neticesinde takibi şiddetlendiren mış bu yirmi atlı• .. Nereye gidıyor- hoşlanmaz değil mi hacım. 

Filika sahile yüz metreye kadar macera peşinde Akdenizi karış karış düşman fırkalarına yakayı kaptırma. lar böyle? .. Yoksa! .. Hükumetin ta • Sonra arkad"~larına döndü; 
Yaklaşmış, gemiden hayli uzaklaş - dolaşan kah dehşetli fırtınaların tu- mak için böyle sığ limanlarda yapıl. kibinden kaçan bir celali kafilesi ya- - Haydi yoldaşlarım!. Si~ de bi • 
mıştı. Şimdi, birbiri ardınca büyüyü- fanıasa yağmurların, tayfunların a- mak zaruretindeydi. hut köylere baskın eden bir haydut rer ikişer komşulara misafir olun. 
Yerek alçaia yüksele filikaya doğru rasında yılmadan gezen kah düşman Açık denize tamire girişilmek im- çetesı mı bunlar? .. Hayır !. .. Erzu - Ben bugece ilacı babada kalırım. 
Uza~a~ _kaıı:lıur _şeridimsi dalgal~rjfüo ve_ harp sefınele~i tarafından ta- kansızdı; ecnebi dcvlellcre ait li _ rum valisi defterdar zade Mehmet. Atlılar bu lafları hiç duymamış 
bırbırını takıp edıyor; sandalın barız, kıp edilen korsan kruvazordc şimdı- manlarda hitaraOık kaidelerini ileri paşa kalabalık \'e derme çatma hır gıbı gıtmeytı lıu:mlamyor. Hacı ba-

boc~laması zorlukla yol aldığını gös-ı·ye kadar bir nefer~ bıle burnu ka- s~eıek Hamidıycnin barınmasına ordu ile J\nkaraya gclırken bi_'."den ba yalv.arıyordu .. 
tcrıywdu... namarnı~ken kendı lımanlarından bi- musaadc elrııiyorlardı. fır tına bastırmış. Koca kafıle dagılı • - Ogullar! .. EvıMı barkımı harap 

Biı-dcııbire filikanın önünde bir rinde tuhaf bir kRzaya kurban giden Hürlf·ycledc yapılan Üslünk.iiı Ü ta- vermiş 1 ·te bu yirmı kişi o kafıJenin etmeyin' .. i,tc ağa atından indi. Ha-
Çatlak hasıl oldu Hamidiyenin gli • dört aslan gemicinin yersiz şehadeti mirden sonra daha emin ör") K • serpintisinden ibaret!.. !inden belli. Yolda tıpıye tutulmuş 
\•erte.sinde mürettebatın bir ağızdan bu tec~sürü hasıl ediyordu... mernn lırnanın:ı doğru g 

1
uenk

1 
a_ zavallıların yakalarını fırtınanın evime düşmüş. Siz de inın atınız • 

fırlattıkları (ay .. eyvah) sesini duyan Daha bir saat evvel sağ ve sağlam QI. yo a çı ı pençr·sindeıı kurtarmak ve bir yere dan! ... 
kulaklar filikanın alabura olduğunu dört Türk bahriyelisi iken şimdı bey- Ma f h If""d . sığınmak için çırpınıyorlar böyle. l~l~rind~n biri ihtiyara çıkıştı 
g. ·· ı ı · ·· ·· d d b" b t ·· · d ama ı . u eydcde tıcaret ve F k . . . 0 ren guz er c aynı tC<'ssuru uy u - ı o u nguvertesın e cansız bırer ce- n kr . .

1 
. . a at gcirıinıirde ne bır köy ne bir - Hey Mucı bal.ıa!. Sen olanı bıl-

la 1 . a ıye gemı erı ıçın depo edilmiş 0 • " k 1 . . • 
r. set halıııde bulunan arkadaşlarına lan 600 t k d.f k" .. .. .. . . sı.,ına var .... Srın,uz bir beyazlık mıyorsun. Bız kerıdımıze ettık, hay-
A b on ar ı 01nuıu suvarının d 

ca a ne olmuştu? son dünya merasimini yaptırmak ü _ teşebbu··sat t. d H . . ve izı,:inlPri artık ölümün eline bı. dı hazulanın yoldaşlar!.. Hey yeğen 
G b" 1 b" d b" d . d ı ne ıcesın e amıdıyenın k 1 1 1 H.. . . "d . ın· . 
ayıp ır e ır en ıre enız en zere karaya götüren bot sahıle ya • yed k k.. _ 1 .. 1 

. . . ra an yo cu ar... useyın ıçerı e çızme, t ek silah 
u fi .k · e omur uk erıne ıstı feclılmiş· B. d . 
zanıp lı anın bordasından tuta - naştı .... Biraz evvel tezahürat ve ti ır en kafılerım haşmda giden kır rıe varsa g"tır! .. 

tak b" kah f" "b" t · · (Devamı varı sak· ıı · d· d d k A d · onu ır ve ıncanı gı ı ersı- ••nuı111111111111uıııı11u1111111111111111n .... •uu,,."__.. ....... , .... 111 • a ı a arn ur u, t:t5ırganın nefes t üzt::rin e silah kuşanıyor, çiz-
• • • • NUlllllltllflll"IH'MMlllHI UUtMINIH .. llNlll ... l"IUll-- • 

ne mı çe\•ırmıştı? Sultanabmed 3 üncü Sulh Hukuk Sulrallahmet B . . S lh k aldıgı bır anda etrnfı dınledi; rnelerini çekıyorlardı. Hacı baba yal-
y k 1 •ı hk ınncı u Huku B. 1 1 ..... 

o sa .. :. . . . . "a emesinden: Hükımlığinden; -:- ı~ ses ge ıyor . . . . . varuu.ça onlar gıderiz, diye tuttur • 
. Uzak bır ıhtımalın, ınanılmıyacak Davacı, İstanbul belediyesi avuka- İst b 1 . .. Yırmı yoku bırdcn bır ıirnıdin et- dular. Yokuların başı, durumun git-

bır · h k"k te t h ··ı·· ·· Ö an u malıye muhak•mat mu • f d t 1 d . şayıanın a ı a a avvu u mu tı mer Cemil tarafından İstanbul dü r .. ra ın a op an ı: tikçe nazıkleştiğini atlıların tamami-
ldi b • r ugu namına hazıne avuk<>tı Va- B. ı 1 k 1 

OTELLO 
4 perde 

• 
ŞehLadeb~ı 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu .-ece aut 
20,30 da 

San'atk5.r Naşit ve arkadaşları 
H~kkı Ruşen birlikte 

Okuyucu Kiiçük Semiha ve Mişel 
varyetesi 

Şaklaban Komedi 3 perde 

• 
TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece saat 20-30 da 

Sürtük 
5 perde 

Yazan: Mahmut Yesari 
Pazar günü gündüı saat 15,30da 

• .. ı3m~;n. Eski Fransıı tiyatrosunda 
ı / ŞEHiR Ti 'ı' A TROSU 
, ,,, KOMEDi KISMJ 
. 1 1 Bu gece san t 20-30 da 

Sö zün Kısası 
Komedi 4 perde 

Yazan Von Schonthan 
Terceme ed<!n: S. Morlly 
Paur günü a-üodüz oaat 15,30 da 

• 
ÇOCUK TIY A TR OSU 

Cumartesi, Çarşamba 14 te 
MAVi BONCUK 

Yazan: Z•ki Taşkıo 
Müzik : F. Eıre . . u. ... tevkifhanesinde mevkuf Yahya a • hld .. - ır ses.... e endı erin istıskal ettiklerini scz-

Zıra, daha Antalyada hulundukla- leyhine 93711960 N 
1 

d il . Syın tara:ından Suleymanlyede Kafılenin reisi emretti: mşti. Vazyeti biraz düzeltmek için . . . . . 
rı zaman ta İmroz muharebesinden ı . u osya e Alı paşa sokagında 5 numaralı evde - Çal!.. . yarı kom ık yarı mert bir tavurla on- lstanbul Aslıye 2 ıncı Tıcaret Mah· 
beri Osmanlı donanmasına korku • açılan 38 lıra alacak da~asının_ yapıl- oturan Mevlud Mustafa aleyhine a· Davul gürledi ve uzaktan gelec ların arasına girdi. kcmesinden 
lar geçirten d~man filosunun biri- makta olan muhakemesınde muddea- çılan 16 lira 94 kuruş alacak davası- ses cevap verir gibı oldu. Kır sakallı - Ey yoldaşlar! Türk içinde ya • j Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 
Cik denizaltı gemisi, Deliin Hamidi- ley hin tahliye edilip ikametgahının nın yapılan duruşmasında m'jddei . adam sevinçle haykırdı barıcı olmaz. Turk misafiri yadırga-: müdürlüğüne izafetle İstanbul mu • 
Yenin peşi sıra uzun bir yolculuğa meçhul olduğu indelmubabere anla- aleyhe ilanen vaki tebliğata rai;nıen - Bir köpek sesi!. maz. Siz kenclı sohbetinizde olun!. :hakeınat müdürlüğü tarafından Şis-
k:ıtıanmış da burada ilk eseri olarak şılmasına binaen ilanen tebliğat ic - g~lmemiş ve vekil dahi gönderme • - Evet bir köpek sesi!... Üziılrneyin. Bız avluda bu kış kıya- hane caddesi Dalamalgo apartıınan;-
~l.ı filıkayı Şap denizinin ağır suyu- rası ve muhakemenin 28/2/938 tarihi- mış ve davacı vekili vesaik ibraz e- - Oh kurtulduk!... mette bir gececik kalırız. Ey ömrü- nın 24 No da mobilyeci Cevdet a -
ıııın altına mi çekmişti?... ne müsadif pazartesi günü saat 10,30 deceğini söylemiş olduğundan bun. Şehir sokaklarında bizi rahatsız e- miın vmları!.. leyhine ikame olunan davanın cerc-

Bu birbiri arkası sıra kafalara hü- a talikine mahgcmece karar veril- dan bahisle muameleli giyap kararı· dPn köpek sesi dağbaşırıda yolunu Onun mert duruşu ve tatlı sözle - yan c>den tahkikatı sırasında müd • 
cunı. eden suallerin münakaşa ve ce- miş olduğundan yevm ve vakti mez- nın_ kendısine ilanen teblığinc karar şaşıran seyyahlara yol gösteı en bir ri atlıların iızennde ıyi br tesir bı • deialeyh Cevdete gönderilen daı·eti
~:plarıı'a meydan k~lmd'.:·· .. çiink_ü kiirda bizzat veya bilvekale mahke- v~rılcrek duruşması 11!3'..938 tari - fener kadar faydalıdır. Kır sakallı rakmıştı._ Yavaş yavaş çatık kaşlar a- ye ikametgahını tcrkederek bir sem-

.vnJcn fılıkaııııı deıııze dokulen mu- m r d... kd. d b hıne rastlıyan Cuma gunu saat on adam bu hakikati meydana vurmak çıldı, baglanan kayışlar gev§€dı tıtimeçhulc gıtmesine mebni teblığ 
ıettebatı bir daha suyun üstüne çık- eye ge ınme ıgı ta ır e gıy~ en dörde bmıkılmış olmakla tanlı. il~n- ta gecikmedi, 1 - Bu sırada atlılardan biri yere lııin- edilmediği davetıyc zahrındaki mii • 
llıamış, yalnız nıüliizim Cemalle bi- m~~~':'1eye devam ve karar verıle • dan itıbarcn beş gün zarfında itiraz _Bu köpek b. . . . h· b k 

1 
ce kafilenın reisi hemen elini tuttu. başir meşruhalından anlaşılmakla 20 

rin · b"' ·· İ cegı ılanen teblig" olunur (4482) et d" k ızım ıçın es a ı e 1- ·ı· t hı·· t · cı olukten zmirli Hamdi onbaşı- · · ıne ıgı ta dtrde mahkemeye kabul fin Kıtm· . k d k dd t• H Sarıldılar. Ama zavallı adamın kal· gün müddetle ı arıcn e ıga ıcrası-
'"ııı b. d ol • ırı a ar mu a es ır. ay- · d 3/3"'938 tarh ,~ . ır efa suy~n ii_stiine ç'.ktı~~a- ~~lta~':_hmet Birinci Sulh Hukuk unmıyacagı ve dav~ya !ıyabında di yoldaşlar kurtulduk, Yürüyün! ... bi titriyor, içinden; "Bakalım bu 4in na ve tah~ıkatın a. '. . ı s~at 

.. Sonra tekrar dıbe ındıklerı go - Hakımlıgınden; bakılarak karar verılecegi ilanen Yakında b k ' 1 sonu neye varacak?., diyordu. 14 de talıkına karaı verilmış olmakla 
ruıınüştü: ' İstanbul maliye mub k t .. kblığ olunur. Tepey· aı: 1 oyşvard··:· .. 1 . d h Gene i<i. şakaya dökerek bütün at- keyfiyet tebliğ makamına kaim ol • 
Dah k . . . a emn mu - ı ş ı ar. ım ı on erın e a- .. . . . k .. .1• 1 (93 / ') 

a azanın ılk san!yelerınde şım- dürlüg"üne izafetle hazine a"ukatı 938/H8 fi{ hır meyilden sonra d.. b. lıları gulduren bır tavurla karlar;n ma uzere ı an o unur. 7 193 . §ek .. , . . . • uz ır ova 
sur atıle suya ındırilen Hamidi - V h.d S Sultanahm ı B" · · S lh lı üstüne çöktü ~ · · Veni (B . a ı ayın tarafından Sirkecide e ınncı ıı Iluku1< yayı yor ve ovanın ortasında kefen- kapıda bekleyen arkadaşlarına ya • 

;_ 
11 eybı Bol) ı yıldırım hızile H/ikimlig"inden· lenm · b. k"· ·· · k ı · b · · Vallah h· cı baba' Ben ve o -"aza . . 11• b. k . Reşadiye caddesinde Rıhtım hanın- 1 • ış ır oyun ıs e etı elırıyor • - " ··• kın evlere konmalarını ve tetik dur· 

1<ada yerı~e yo a~ış _ır. aç. daki - da Türki e va uru . . • .. s~a~~ul maliye mubakemat mü - du. ğullanm Alabaş kopek gibi açız'. malarını yavaşça tenbfu ettikten son-

Stıyun o;~~~n:";~~;/~~~~şıb:~e '::~~ Halim al:yhin~ açıl=h~~l~~ı ı-<;fı ; ~~~dguSne izafetle hazine avukatı Güçlükle tırmandıkları tepeyi do- Hemen sofrayı şu karın üstüne ge - ra içeri girdi. İçerde ocak harıl harıl 
liızinı. Cema ,. ı . u davasının a ıra a a~. . . 1 ay_ın tarafından Mercanda lu dızgin indiler. Bütün köy karlar tır de yıyelım!.. yanıyordu. Sıcak oda ve nefis bir 
aklıkta l ı baygın bır halde bota . Y pıl.an dur~şmasında ila- S~lahtar aga ~anında 18 sayılı dük- arasında uyuşmuş bir Mamut cesedi Herkes bu hale kahkahalarla gü - çorba dağ başında ölümle yüz yüze 
ı:ı.n ka~~:o;ra ~ahıle yanaş'."'.ş. bay- nen vakı tebhga!a ragmen müddei- kanda kahvecı Hasan aleyhine açılan kadar cansız ve hareketsizdi. Kafile- !erken o sözüne devam ediyordu; ve sonra bu işkilli adamlara çatan 
lllaJıaır .d elerı orada ahalını~ ve aleyhler gelmemışler ve musaddak 3 lira alacak davaslilln yapılan du • nin reisi etrafı büyük bir bahçe ile - Bre Hacı baba!. .. Tiz baba pir zavallı yolcunun bütün üzüntüsünü 
!arına ıbı arke memurlarının ıhtımam- vekil dahi göndermemişler ve dava- ruşmasında müddeialeyhe ilanen va- çevrilmiş bir köy evinin önünde dur- çorbasınıönce gelir!! Su pastır • unutturmuştu. Şimdi ocak başında 
·· ıra arak dalgıç yerlılerden k"l" d "k . k" t bı·· t • d b ı b Uç dört k" . . .. cı ve ı ı e vesaı ıbraz edeceğini ı e ıga a ragmen gelmediği gibi u. Havluda bağlanmış on iki attan masını sonra uz u oşaf turşusunu toplanan yiğitler etrafını sarmış so-

ışıyı beraber almış, henuz ·· 1 · ld • d b . k"l d h" ·· d · b ka ·· ·· ·· · ·· suyun ü 1.. k . soy emış o ugun an undan bahıs- ve ı a ı gon ermemış ve davacı aş gorunurde kimseler yoktu. Ge- unutma!. Hararetten yureğim yan • ruyorlardı 
""'· s une çı mıyan dığer beş vekT d "k "b d • ıırk geınic· . . k _ k le muameleli giyap kararı kendileri- • ı ı e vesaı ı raz eylemiş oldu- ne avulcuya emretti: dı. _ Ey yoldaş!.. Şimdi rahat rahat 
t · ısını arama uzere te - gundan b d b b · ı · ç · · 
ar kaza yerine dönmüstü. ne ilanen tebliğine karar verilerek . un an . ~ ıs e m~amelelı - al! At~ar gıtgıde ısınmışlardı bu ada· konuşalım!.. Sen kimsin bakalım?. 

1 
Yerli dalgıçlar alı~kın hareket- duruşma 4/3/938 tarihine ra,;tJıyan gıyap k~arının ılanen tebligıne ka- Dağ başında rüzgarın gürültüsü a- ma. Içlerinden biri halinden reisle - Kış kıyamette bu yollardan kuş uç

nrle suya dalıp çıkmıya başladılar. Cuma günü saat on dörde bırakılmış ~:;ih _ver ere~ duruşması .. ı_ı/3/938 r~_s':'.'da sesi çıkmıyan davul şimdi ri oldukları anlaşılan ince belli ela maz kervan geçmez, sen nereden ge· 
er dalgıç her seferinde birer ceset olmakla tarih il3ndan itibaren beş ~-ne rast ıyan Cuma gun~. saat butun avluyu inletmiş~i. Birden evin 1gözlü esmer bir gence; ''Bey!. bu yi-jlip nereye jpdiyorsun? .. 

:~kartarak bota veriyor göz yaşları gün zarfında itiraz etmedikleri tak- ;~~~:de ~~akılmış olmakla ılan ta- kapısı şiddetle açıldı. Içeriden ya _ ı ğit pek yarandandır. Zarar gelir adam o kendini tanıtmada gecikmedi; 
asında arkadaşlarının ce dirde mahkemeye kabul 1 . . n ıtı~aren beş gun zarfında lın kılıç yalın ayak, kuşağı çözük değil!. Içeri girsen fena olmaz,. diye _ Bana Evliya Çelebi derler! .. 

Setler· . • 0 unamıya- ıtıraz etmedıği takdirde mahk b" d f ı d fı ıld dı ı 
cak ın_ı botun dar ve ufa • cakları ve giyaplarında davaya de • kabul oluna • · eme~e '.1" a am ıra ı. Yolculara dehşetli s a_ · . . . .. . . Seyyahı Alemin Me ek Ahmet paşa 
.,. guvertesinde yerleşfıren H . 1 k k mıyacagı ve davaya gı • hır nazar attıktan sonra hemen atlar- Beyın bır ışaretı uzerıne hepsı at- ile bir kerre bu ovadan geçmiş ve 
"ı:teı·ı amı- vam o tınara arar verileceği ila - yaben bakılarak hük"" · ı •· d b" . . .. . · . 
l 

1 er derin bir teessür .. d b t bl.. 1 . um ven ecegı an ırını çozerek atladı. Onu içer- tan merek sevımlı yolcuya; "Buyur Hacı babaya misafir olmuştuk. Bu 
ıınuy 1 ıçın e u- nen e ıg o unur. ıliınen tebliğ olunur d ık . . .. . . . · · · ı· ded"l 

Or ardı. İki aydır büyük bir 
938160 

• en ç an ik ı ~ufeklı ikı kı lı çlı dörtlıçerı gıre ım,, ı er. yolları babam evi gibi 
938/361 adam takıp cttı. O zaten bu davete hazırdı. Hala - Daha var -
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1 lnhisarlar U. Müdürlüğünden:. 1 
1- idaremizin Paşalimanmdaki Tütün Bakimevinde şartnatncsi mu• 

cibi r ce yaptıracağt tamirat işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruı ve muvakkat teminatı 745.43 
lindlr. 

3 - Eksiltme 4-11.938 tarihine 
bataşta Levazım ve Mubayaat 
pılaca ktı r . 

raathyan Cama r ünü saat IS de Ka· 
Şubesindeki Alım Komisyonunda y&• 

4 - Şart'lamelcr 25 kuru1 bedel mukabilinde lnbisar~ar Umnm Mü· 

d ürlüg ü inşaat Şubesinden ahnabilir. 

5 - Eksiltmeye i ştirak etmek. isteyenlerin fenni evrak ve vcsaikini 
Jnhisarlar inşaat Şubesine itru e~erck aynca ehliyet vesikuı alma• 
lan lazımdır. 

6 - lstekli!erin hnunen kendilerinden aramlan ve~ik He 5 inci 

maddede yaııh veıika ve % 7,S güvenme paralariyle birlikte eksilt. 

me için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. "B., 111366n 

Nafıa Vekaletinden : 

Yağlı ve yağsız 
kar ve yarım yağlı 

acı badem, yağsız 
gece ve gündüz 

HASAN 
KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve 

lekeleri kat'iyyen 
izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir 
gençleri güzelleştirir. 

. Hasan ismine ve markasına dikkat •. 
-

Türk Hava Kurumu · · ;., 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Şubat • 938 dedir. 

Büyük 50 000 lir. adır. ikramiye: · • 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstıra bları teskin eden · 

GRiP i N 
Bilhassa ounıarn karşı müessirdir • 

fş başında, seyahatte, evde her zaman 
yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kıltii bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla . 

G R 1P1 N isteyiniz. 

. Bundan başka: 15.000, 12.000, Devredilecek ihtira beratı \DEVREDİLECEK İHTİRA BERATl 

cKöpükde Sebh ettirmek sureti He i cReflektografi u~mlü ile kopya 10.000 Liralık ikramiyelerle oksitli rmzıerin teksifi ameliyesi· çıkarmağa mahsus usulı> hakkındaki 
hakkındaki ihtira içn alınmış olan 25 ihtira için alınmış olan 10/3/934 ta· 

( 20 000 10 QOO ) liralık iki Şubat 1936 tarh ve 2132 numaralı rih ve 1855 numaralı ihtira beratının 
• Ve • · ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk ihtiva ettiği Hukuk bu kere başka· 

d t •• k"" f t d 1 bu kere l:>aşkasına devit' veyahut sına devir veyahut mevkii fiile kon· a e mu a a var ır. 1mevkii fiile konmak için icar~ veri. mak için icara verilmesi ·teklif e -

Ş d k d b• J k• • • leceği teklif edilmekte olmakla bu dilmekte olmakla bu hususda fazla 
İm iye a ar JD erce IŞIYI hususta fazla mallımat edinmek ste- malCımat edinmek isteyenlerin Gala-

1 - Eksiltmeye konulan iş : Bergamada Bakır Çay ovası ve nelıiı yenlerin. Galatada Aslan Han 5 incı tada Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu -
islahatt ameli} atı, keşif bedeli "'1 564 90

3 
.. lira "B6,. kuruştur. zengin eden bu piyangoya işti- kat 1-3 numaralara müracaat eyle- maı·alara müracaat etmeleri ilin 0-

2 _ Eks'ıltme : 16-Şabat-938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
1 l mel eri ilan olunur. _u_n_u_r_. -------------saat 15 de Naha Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksıl~me Ko- k d• . 

misyonu Odasında kapalı zari usuhle yapılacaktır. 'L ra e ınız.. ' Sul!analımeı Bıdnci s,ııı flukıık . . .................. ..... . 

3 ~ ldeküler : ~~siltme şar~ames~ mukave!e pro~s~ Ba~n~rhk 11~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LJ ffd~mH~ndc~ .. l . DOKYOR v ı 
işleri genel şartnamt:si, fenni şartname .v.e proje}ıi "50,. lira mukabi· L: •• İstanbul maliye muhakemat mu - ı Ah Rıza Saglar ı 
linde Sular Umum Müdürlü~·unden alabılırler. ~~lta~~.lımet Birınci Sulh Hukuk[••Doktor -Operator• • dürlüguW"ne izafetle hazine avukatı ı ıç ~.A5,TAL.J!<L.At{( ı 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i~teklilerin "60697,. lira 
1112

" on Hakımlıgınden; 1 , f d c" . ı MUTE HAS S l S l ı 
iki kuruş muvakkat teminat vermesi ve "500,, bin liralık Nafıa Su İstanbul maliye muhakcmat mü - Orhan . ~vıahir T oro Vahid ~.ıy~n ta~a ın an ~ururı ına- Her gün Bt!şikta~tl tramvay 
t~leri veya mümasıl inşaatı taahhüt edip muvafrakı~etle bitirdiğ'i~e dtirlüğune izafetle hazine avukatı j S hallesinde Irfanıye ca~de~ınde 40 sa- f ca~desindeki muayenehan.e~i 

1
Je ıı 

ve bu kabil işleri başumakt:ı kabiliyet ol:luğıına daır Nafıa Veka- V h.d tarafından Topkapıda Kulak, Boğ'az, Burun hastalık. yılı dükkanda kahvecı 1-Jı:ıydar aley- • saat on beşten sonra hastal.l• ı 
·ı · · t krl · t krf a ı sayın lan mütehassısı A rım kabul eJer. Jetinden alınmış müteahhitlik vesikası ı ır:ıı elmcsı, ıs e . ı erın e. ı Fatma Sultan mahallesinde Sey • hıne açılan 6 lira alcıcak davasının • 111 

mektupları ikinci maddede yazılı santlen bir saat evvelıne kadar ' Taksim, Abdülhakhamit Caddesi . .. ...................... ., 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde \'ermeleri lazımdır. hülislam sokağında tramvay Geyik Apattmanı No: l yapılan duruşmasında müdceıaleyhe D H f C 1 
Postada olan gecikmeler kab1.1l edUmeı. "116,, "240., şirketı kontrollerinden Meh • •Her gUn 15• ,

9 
kadar• ilanen vaki teblıgata rağmen mah - r. a J Z etna 

~-~-~~~~~---~~~~~---~~~~~~~~ met Emin ~e~e açtığır kemeye gelme~~ ve vekil dahi gön-

ciheti kefaletten 37 lira- alacak 1 dcrmemış ve davacı vekili vesaik ib- (LvKMAN ıJEKİM) 
davasının yapılan duruşmasında Dahiliya mu""tahaSSJ"'I 
müddcialeyhe ilanen vaki kbliğata 

rcığmen gelmemiş ve vekil dahi gön-
Behu metre murabbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan Cihan. dermemiş ve davacı vekili vesaik 

gir yangın yerinde Firuzağa mahalle sinde Kadiriler sokağında 13 ünci.ı ibraz edeceğini söylemiş ol • 
adada yuzsuz 18 metre mu rabbm arsa satılmak üzere duğundan bundan bahisle 
artırmaya konulmuştur Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü • muameleli gıyap kararının 

lebilir. istkliler 3 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-1 kendtsıne ilanen tebliğine kara~ ~e- 1 
raber 3/2/937 perşembe günü saat 14de Daimi Encümende bulunmalıdır- rilerek duruşması 11/3/938 tarıhmt-

lar. (B.) (347). rastlıyan Cuma günü saat on dörde * bırakılmış olmakla tarih ilandan iti-
Fen işlerine lüzumu olan tersim 1 evazımı açık eksiltmeye konulmuş- haren beş gün zarfında itiraz etme -

tur. Bunların hepsine 1631 Jira 45 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesile diği takdirde mahkemeye kabul o -

.şartnamesi levazım müciürlüğündc görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanun- lunamıyacağı ve davaya giyabında 
da yazılı vesika ve 122 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu- bakılarak karar verilec~ği ilanen 
·bile beraher 15/:!/938 salı günii saat 14 de Daimi Encümende bulunmalt- tebliğ olunur. 

dırlar. (510) (B.j 938/353 

raz eylemiş olduğundan hundan ba- u .;:ıı 

hisle muameleli giyap kararının 

1 k.endisine ilanen tcbliğıne karar ve

: rilerek duruşması 11/3/933 tarihine 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den so.ıra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

rastlıyan Cuma günü saat o•:ı dörde maralı hususi kabinesinde hasta • 
bırakılmış olmakla tarih ilandan iti- larmı kabul eder. Salı, cumartesi 

baren beş gün zarfında itiraz etme- ~nleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha· 

1 dıği takdirde mahkemey~ kabul o -ı kiki fıkarayd mahsustur. Muay~ne. 
l 1unmıyacağı ve davaya gıyabında hane ve eve telefon: 2.2398 - 21044. 

1 bakılarak hüküm vel'ile~eği ilanen Sultanahmet Birinci Su!h Iiu.ku.k 

1 

tebliğ olunur. , Hakimliğinden; 
938/3641 . . ak .. 

· Istanbul malıye muh emat mu · 
Sultanahmet Üçüncü S•.Lıh Jlukıık 1 d~rlüğüne izafe~lc hazine aı,ukat .. 

Hakimliğinden; Vahid Sayın tarafından Bursada 

. Davacı: İstanbul malıytı muhake - Hisar Umurbey mahallesinde Oruç 

mat müdürlüğü avukatı Yusuf Nuri Bey sokağında 5 numaralı hanede o--

k *1 . . . l"k h t . . k Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakimli • tarafından Karadenız Ereğlisrnde turan eski polis memuru Nuri aley • Keşif bedeli 1174 lira P.4 uruş o an cınc1 temız ı a ırının amırı ac;ı • . d k 
gın en· mukim Boşna~ zade Mehrr.<.>t Nuri hine açılan 37 lira 90 kuruş alaca . f k · ı . I .. d .. r· ~ . . 

eksiltmeye konulmuştur. Ke~ı evra ı e şartnamesı evazım mu ur ugun- Azize tarafmdan muhakememizin , aleyhine 
93611687 

numaralı do;:;ya davasının yapılan duruşmr.sında 
de görülebilir. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazılı vesika ve 88 lira 11 ku- 938/l4 esas No. lı evrakla Üsküdarda ile (

5
0) ve 

93411080 
numaralı dosya müddeialeyhe ilanen yapılan tebli· 

ruşluk ilk temıin.at makbuz veya mektubile beraber 15/2/938 salı günü saat İnadiye Ferah sokağında 60 No. da ~ ile (50) ki cem'an 100 lıra alaC'ak da- ğata rağmen gelmemiş ve vekil ı:ia· 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. <512) (B). mukim Nazmiye aleyhine Karagüm-1 vasının her iki dosyanın tC'vhidi su- hi göndermemiş ve davacı vekili ve. 

. . Jıf.. . • . • rük Kurtağa çeşmesinde mezkur 18 1 retile yapılım mııhakeme ve duruşma-ı ~aile ibraz edeceğini. söyl.e~ı.iş oldu • Keşif bedelı 865 lıra 28 kuruş ol an Beledıye matbaa bmasının tamın . . v _ _ 

.1 k 1 K .f k·ı t . 1 .. d.. No: lı hane ıle yıne Kurtaga çesme- sında, müddeialeyhin ik5metgahmın gundan bundan balıısle ılanen mua· açık eksı tnıeye onu mll~tur. eşı evra ı e şar namesı evazım mu ur- . ~ ı 
~ . . . .1. 1· t kl.' 2 90 N 1 k d 1 .k d b k sınde Nakkaş sokak 7 No :lı hanele- 1 meçhuliyeti hasebile ilanen davetiye meleli giyap karan tebliğine karar lügiınde gc.rıik;n ır. s e . l!er 4 . ı anun a yazı ı vesı a an aş a ·1 ı d 11/3 '938 t · 

rin izalei şuyu davasından dolayı 24/ ve muameleli giyap karan tebliğ e - ven ere t uruşması ı arı • fon işleri mL:dUriı.iğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 64 lira 90 kuruş· C 
1/938 saat 10 da muhakemede isbatı ı edildiği halde itirc>.z edilmediği gibi h~·n.e rnst~ı~an ~ına gü.nü. sanı. _on_ luk ilk teminat makbuz ,·eya mı:.;ktubile beraber 15/2/938 salı günü saat 14 d d t l lc ka ·a ı k 
vücut etmediğinizden müddei bu ceı- mahkemeye de gelmem.iş ve vekil da- 01 e a ı -..ıne 1 r verı mış umıa de Daimi Encümende buhınmalıdırlar. (514) (B) l t ·h· ·ıA d Tb b ·· 

--------------------·- sede iki tapu senedi ibraz etti. Ve Devredilecek ihtira beratı hi gönderilmemiş olduğundan son cel- a arı ı ı an an ı ı arcn e~ gun 
Dt•vredilccek ihtira beratı ı DcvrcrliJecek ihtira berajı tapudan tedavülüeyadi kaydı getirtil- cEndotermo reaksiyon tatbikatı i- sei muhakeme olan 13/1/937 tarihinde zarfında itiraz etmediği takdirde 

•Fotoğraf makineleri» hakkındaki cÖzlü sarı toprak çimentosu ima- di. çin iyi netice veren usul> hakkın - meblilğı müddeabih lOO lıronın dan•. mahkemeye kabul olunamıyacağı ve 
iht~ra için alınmış olan ~O .Mart 1934 l li usulü11 hakk~da ihtira i~i~ alın - Hakkınızda muameleli gıyap ka- daki ihtira ~çin alınmış ol~ _12 Ni - tarihinden itibaren yü.lCle beş faiz davaya g:~abında karar verileceği ila· 
tarı!~ v: 1819. ~.umaralı ıhtıra beratı- 1 mış olan 25 Nı~an. 1934 tarih . v.e rarı sadir olmuş ve muhakeme 18/2/ san 193~ t~rıh ve .:~ol No. ıhtır:ı be - ve yüzde on ücreti vekalette birlikte l nen teblıg olunur. • ,. : 
nın ıhtı\·a ~ttıgı hukuk bu k~:e b~~ - 1802 ~~~raalı ıhtıra beratının ıhtı. 938 cuma saat 10 a talik edilmiş ol _ ratının ıhtıva .ettıgı hukuk bu __ ke~.c müddeialt'yhten tahsiline gıyaben ka-ı' 93o/ı9 
kasma devır veyahut mevkii fııle va cttıgı hukuk bu kere başkasına makla itiraz etmez muhakeme günü başkasına devır veyahut mevkıı fıı- . . "l . ld -. d . ,.·h· u: - "'''"''''''''""'""''"'''"'""'''""'"'"''''''"'''""'''''"''''"''"' · · · l v• t kl"f d · h kil" fiil' k ·· ' . . . tar 1-ell ınış O ll!;Ull an t~.ı 1 cın 

1 

konmak ıçın ıcara ver ecegı e ı evır veya ut mev e onmak u- kil .. d . le konmak ıçin ıcara verılmesi leklıf . . .d 
. . . . . . gelmez veya ve gon ermezsenız . d ·l·ı. .. ·en s'· v. · ı rtu·· Z"rt'ında 'en- Sahın ve neşrıyatı ı are eden eclılmcktf? olmakla bu hususda fazla zere ıcara verılmesı teklif edilmekte . .. edılmekte olmakla bu hususta faz- ~~ 1 ı v .. ı . ~ ·1 • ~-. n " . • l .1 ,, • • 

rrtalümat edinmek istcyenleirn Ga - olmakla bu hususda fazla malumat davayı kabul etmış ad olunarak hu - la mahimat edinmek isteyenlerin Ga- yızı d<tva edıımedıgı takdırde huk- Baş muharrırı 
Jata'da Aslan han 5 ~ci kat 1-3 nu- edinmek isteyenlerin Galata'da. As- küm verileceğinden gıyap kararları- !atada, Aslan Han 5 inci kat 1 . 3 mün kat'iyet ke5bedeceğı ilanen teb
mralara ınürac:ıt eylemeleri ilan o - lan Han 5 inci kat 1-3 numralara mü- nın tebliğ makamına kaim olmak ü- numaralara müracaat eylemeleri i - liğ olunur. 
lunur. racaat eylemeleri ilan olunur. zere 15 gün müddetle olan olunur. lan olunur. 
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