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bir "Müzakerelerin iyi 
edeceğini umuyorum,, 

hava 
1 

içinde cereyan 

Kral Edvard 
istifa etti 

Hariciye Vekilimiz dün Cenevre'ye 
giderken beyanatında böyle dedi 

Vekilimizle görüşen lngiliz Büyük Elçisi diyor ki: 

"Meselenin Konseyde halledileceğini 
kuvvetle ümit ediyorum,, 

Antakya ve İskenderunun istikl!
li meselesini mUnaka.şaya. koymak ü- ı..;...~~ımi'1 
t.ere Milletler cemiyeti toplantıslllA 

gidecek olan Hariciye Vekilimiz dok. '-'--7:.ır=:: 

tor Arasın riyasetindeki heyetimiz ~7~Jfl~ dUn Ankaradan şehrimize gelmiş ve i.:~ 
akşamki ekspresle Cenevreye hareket ~-• 
etnıiştir. 

Hariciye Vekilimiz gazetecilere bu
hınduğu beyanatında demiştir ki: 

"- Sancaktan aldığımız haberler 
ha.ıkın emniyet ve hayatı üzcriruLe en
d~ verecek mahiyette olmasaydı, 
kon.soy içtim.ama gidişi normal top. 
l<ıtıtıya bırakıacaktık. 

Milletler cemiyetinde davamız et
'l'afındaki mii.zakere'lerin umumi oo iyi 
bir hava içinde cereyan edeceğini u
""uyorum. 

Fransız Başvekilinin. Fransa ile Hariciye Vekilimıi.z Haydarpa§a garından çıkarken 
'1"1trlj:ı tiıtm u ıı Hlll C<iı ıırın llvotl..Yu.1"1.l C'I • •- • _J - J • 

:.an4Nlll,;;,a-=-••M~r a~NI •~Pn' ea.19or met vermek 1ıus-usunda f§ıtngım ~=----'~~ o 

~~~:~::::=: 4 ZIRHLI OTOMOBİL 
Oeı>Md.en, miltektıddem oo 6808 mesele 
Olarak götürdak. Tabiidir ki bu içti-
111.ada evvelemirde mütekaddem mese
le en başta gelir. 

Milletler cemiyeti içtima"l<mnda 
"<>ktai nazarımız haricinde bir tez iUJ.. 
"i 8Ürmek bizim için mümkiln değiı. 
clir. 

Beyaz Kitabın üçilncü ve dördün
Cil eüzüleri de çıktı. Kamuta1ıa takdim 
Ccliliyor .,, 

HAR/O/YE VEJ{/L/ INGILIZ 
SEFiRiN/ KABUL ETTi 

Rariciye Vekilimiz dün Perapalas 
0~linde İngiltere büyük elçisi Sir Per. 
111 Loren'i kabul etmiş ve İngiltere bü
~k elçisi Hariciye Vekilimizin yanın
da UZun müddet kalmıştır. 

çon11. Sa. 2 S;i, 4, ........__ ____________________________ ~ 

Pirandello öldü 

12 yükesk rütbeli .Fransız 
zabiti Kırıkhan' a gönderildi 

örfi idare yalnız Türklere 
Sancağa gazetelerimizin 

. . 
gırmesı 

Halep, 10 (Hu.su.si) - Sancağt:t 
hudutlarına fasılalı bir surette ac;;ker 
sevkine deYam olunmaktadır. iki 
Fransız zabitinin kumandasında yüz 
elU kişilik bir Suriye askeri müfreze. 
si kamyonlarla Halepten Hacılar kö. 
yüne getirilmiştir. Bu askerler kö} . 
deki evlere yerleştiriJmiştir. 

Müfrezenin yanında üç kamyor. 
askeri malzeme bulunmaktadır. Aynr 
zamanda. Kırıkhana da dört zırhlı o. 
tomobil getirilmiş ve on iki yüksek 

yasak edildi 
kasına getirilen oaşıbozuk süvariler, 
Türk köylerine yerleştirilmişlerdir. 

Halep 10 (Hususi) - Antakyada • 
isimleri henüz öğrenilemiyen yüz kıt. 
dar Türk hakkında tevkif müzekkt-. 
resi kesilmiştir. Orfi idare şehrin 
yalnız Türk mıntakasında tatbik olur. 
maktadır. Bilhassa Suriyeli Arap 
zabit ve askerler Türklere fena mua. 
meleler ve işkence yapmaktadırlar. 

Sancağa Türkiye gazetelerinin gir. 
me.1:;i rasnk edilmi~tir. 

rütbeli Fransız zabiti, Kırıkhan istih. ------------------------
barat zabitini ziyaret edert>k dört sa. Müsabakamız 
at kadar görüşmüşler, bazı mıntaka. 
Jarı beraberce gezmişlerdir. 

Lazkiye, 10 (Hususi) - Recep 
kaptan kumandasında Sancak mınta. 
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1 Bugün \ 

J F~~~:~~n~?ı:rd~ü-l 
~ şünde Yunanistana yaptığı ziya.~ 
ğ ret esnasında orada bulunmak Ü·~ 
~ zere gazetemiz namına hususi l 

l..4 · l surette giden arkadaşımız yolcu-~ 
1Yi Pirandello yazılarım makine ~ luğa ve dost memlekette geçen§ 

ile yazardı l günlere ait intibalarını bugünden~ 
t:ı norna, 10 (A.A.) - Dram ,.e ro. ~ itibaren yazmıya başlamıştır. İlk~ 
~d111 rtıücllifi ve 193t senesinde Nobel ~ makaleyi altıncı sayıfada okuyu .. ~ 

Bunu tanıyor musunuz? 
-11-

Tahta kardeşi Dük d'Y ork geçecek 
Kral Edvard'ın neşrettiği beyanname 
Londra., 10 (A. 

A.) - Kral Seki. 
zinci F.dvard tahtr 
tan feragat etmiş
tir. 

Başbakan B. 
Baldvin, saat 16,40 
da. Kral Sekizinci 
Edvard'm tahttan 
feragat ettiğini ve 
tahta kardeşi Dük 
d'York'un geçece.. 
ğini bildirmiştir. 

KRALIN BEY AN 
NAMESi 

Londra, 10 (A. 
A.) - Kral Seki· 
zıncı Edvard'm 
tahttan feragat be 
yannamesi §udur: 

Kraldan Avam 
Kamarasına 

Uzun ve dakik 
müzakerele r d e n 
aonra; pederimin 
vefatı üzerine cu
h1s ettiğim taht
tan f eragata ka
rar verdim. Sizle
re ka.t'i ve geri a
lınmaz kararımı 
bildiriyorum. Bu 
adımın ehemmiye
tini tamamile müd 
rik olarak, yalnız, 
milletlerimin aldı 

ğım kararı ve be
ni bu kararı alma
ya icbar eden es. 
babı anlıyacakla

rmı ümit etmek 
isterim. Şahsi his 
!erimden bahset
mek istemem, fa. 
kat sizlerden şu

rasını hatırlamam 

zı rica eylerim ki 
bir hükümdarın 

omuzlarına çöken 
yük o derece ağır. 
dır ki bu, ancak, 
benim içinde bu
lunduğum şerait

ten ayrı şerait da. 
bilinde iktiham o
lunabilir. Bu ağır 
vazifeyi müessir 
bir surette ve şah- sen memnuniyeti 
mucip bir tarzda yapamıyacağımı tam 
olarak bildiğimi beyan eylemekle ma
hafili umumiye bakımından üzerime 
düşen vazifede terahi gösteremediğimı 
zanneyliyorum. 

Bu sebepten bu sabah aşağıdaki 
feragat vesikasını imzaladım: 

Mi.sters Simpson 

l ~bilat mükafatını kazanmış olan ~ nuz!.. ~ 
.ı~ıg·i· Pirandello bu sabah zatürrie. c = / ·z· t ht n ··k d'Y k "" f.j111111rı1111ııııııı111ıııııııı11111 ııııııı11111 ıııııııı111 ıııııııııuıııııııııif ngı ız a rna geçen u · or 

~----------------------------------------------------------------=---===-----------------.ıı;===----~---~-----------------(S_o_n_u_:~S=a=. ~2~S=U~.-1_) ___________ ka_ns __ ı_v_e __ ço_cu ___ k_Za_rı_·re ____ ~ 

Biz, Büyük Britanya. İrlanda ve 
deniz aşırı Britanya dominyonları kr:ı
lı ve Hindistan imparatoru Sekinzincı 
F...d.vard, bu v~sika ile, gerek kendimiz 
gerek evlat ve ahfadımız için tahttaıı 
feragat hakkındaki değişmez kararı 
mızı ve bu ferı:ı.gat keyfiyetinin derhal 
fili bir mahiyet alması hakkındaki ar. 
zumuzu bildiririz. . . ~ . . 

'ftv1enlik'li Haydar anlahyor ir itin Hatır alacı 
ARIN BAŞLIYORUZ: 





111!!!!!!~~!!1!!!!mm!!!111!1!!!!'!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!~!1!!!!11!!--l!Bm!!!..-!l!l!R111!!!!1!!111m11!!Bll!!IB .............. _.m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 ............... ._ ..... ._ ....... _. ...... _. l-ltt7RUN 11l.ICANUN1936 

Adacadan ~elişiflii'Ul meltt~ 

Gezici satıcılara, 
Hamallara daif 

Yazan: 

Toplu litne 
Ankara. IS tJktAnun 936 iki akpm evvel boplan rakı ve şa

rap lifeleridir, diyorlar. 
Sokak aralarında dolqan gezginci 

esnaf arumda nane 19kercilerini de 

1 iyatroda temsil bittikten son,.a olan hadise, Hakyerinae: 

"Komiki Şehir Naşid özcan üstadı
mızla sahnede oyun oynarken .. ,, Şimdi kaİdılar mı, kalmadılar mı? 

bilmem; biz orada iken latanbulun he. 
llleıı herm tarafmdan tanılan ayak 
11.bcılan vardı. Bun1arm bir kumu, 
ınuayyeıı yerlerde durur, bir kımıl da 
hemen her aemtte görWUrlerdi. 

kaydetmeliyiz. Bunlar, bir zaman la- K t• ı S f • •? 
tanbulda nane aekeri satan ve satar- a 1 ey ettın mı. Aktör Faik, hadıseqi anlatarak, ne 

&Övdüğünü. ne de qa1atadığını sög edi. 
Da'Dacı Zıya 'De şulıdıer ae dınlen11dııer! Mesel.! köprünün Uz.erindeki Üakü· 

dar ve Kadıköy iskeleleri arasında 
l'enkll klğrtlar üzerine buılml§ şarkı
ları bağıra bağıra satan koyu renkli 
topalı tanımaz mısınız? 1stanbulUit 
denizden, kimbilir, ne kadar uzak bir 
Yerinde oturan bu adamcağız bütün 
8oğaziçlilerle KadıköylUlerin, Pendiğe 
kadar uzanan köylerde oturaııla.nn 
Pek yakın bir hemşerisi gibi idi. Ne 
•atardı, ne kazanırdı? Bunun hakkın. 
da hiçbir fikrim yok; fakat, habire ba.
tırrrdı. Onun elinde şarkı güftelerin
den modası geçml§ romanlara, kapa~ 
lllış mecmuaların eski sayılarına, far
ına forma basılan kur'an tercümeleri
ne kadar herveyi görUrdUnUz. 

Kadıköy iskelesinde bir taraftan 
fa.7.ete, mecmua satarken bir taraftan 
da hangi vapurun Kadıköyilne gidece. 
fini, Haydarpaşa.ya uğramıyaca.ğmı, 
hangi vapurun doğrudan doğruya. Hay 
darpqaya gideceğini haber veren, yol
CUlan, dilinden kolay kolay anla.şıl
llUyan tarifeleri incelemekten ~ 
Pa.n kör yahudi, bilmem, hall orada 
lllıdır? 

Hele lstanbulu bqtan.b~ yayan 
d?laşan ve bir glln Bulgar ~arşısmda, 
bır giln Kumkapıda, bir gün, ne bile
>'hn, Beykoma: 

- Mendlaalcf ! 

ken mani dUzen, bu mlniye kendile
rince birer beste de uyduran Azer
baycanlı, yahut İranlı satıcıların halef 
leridir. 

Onun için, bu nane şekercilerine so. 
kak aralaımda bir bakımdan ekono· 
mik, bir taraftan da edebi faaliyet. 
sarfetmek düşüyor. 

Aradabir seslerini duyuyorum. Mıs 
ralannda vezin yok değil; kafiye de, 
eh zaman zaman, antolojiye girmiş 

genç şairlere yaklaşıyor. 
Sizin lstanbulda arka hamallan 

kalktı mı, kalkmadı mı, bilmiyorum; 
fakat burada belediye o türlü hamal
lığı yasak etti. Şimdi caddelerimizdP 
gtlneşll havalarda mini mini çocukla 
rı havalandırmağa çıkarmış, temiz kı
lıklı murselerin çocuk arabaları ya.. 
nmda kılrkça düşkün in.sanlarm bo
yası kaçmış daha eski çocuk arabala
rını stlrdUklerini göıilyorsunuz. Bıı 

eski arabalarda gll7.el, sevimli çocuk 
başlan yerine birkaç baş lahana, filirl 
bir çocuk hrrkasr yerine bir iki kilo 
pırasa veyahut ispanak, düdük, top 
yerine kilolarca patateeı, havuç göıil .. 
yorsun uz. 

Geçen gUn, bU arabalardan iki tur. 
lilstınün yanyana geçtiğini gördüm· 
hamal murse'e, murse hama.la bir iki 
defa b&kblar; gilldUler. 

KUltUr ltl•rl 1 

Mektepler tatil 
Diye haykıran mandalcı yahudi 

ltıUhakkak hat.mımdadrr. Bu adanı, 
ile kadar ma.ndal satar d& hayatını ka. 
~· ~t ... ı; ....... , , ..... ş..u.14 6~~i.ndirlr-
'4ll Herli&lde benim kadar sli 4e ıne- Bam._ın münaa.ebetila hiitiit\. oızuı. 
~etmişsinizdir. lar önUmüıdeki pazartesi gUnU öğle-

.Anlı den sonra cuma giluüne kadar tauı. 
l arada eekidikge, eskiyip glbeJ. dlrler. Derslere cuma. günü tekrar bu 
'ltlkge sokaklarında bu türlü orijinal !anacaktır. -.ı 
~tıcııar belirmeğe başladı. Bunlardan 
~tanesine Karaoğlanda, Anafartaı&!' Köq okulları da şema 
'-ddesinde Bik sık rastgeliyorsunuz. t tb "k -' ~ın--~ ikisi de kördttr. Birisi mUs- e ı euecekler 
:--an. b" · . İlkokul öfretmenlerine bu yıl plan-

et ırısı yahudL MUslUman olanı 1ı çal11m .. a usulünün tatbı"k edilec""° 

~~aki camilerden birisinde meyzln '<'&• 

Ezan kud 
w ve her oğretmenin de bu usullere rı·8• 

1... • o ugunu duymadnn; fa. ~t nıinarede beslenmiş sesile sokak- yet ~e;ek ders §emalan vücuda geti. 
"' ~ piyana,o bileti sabyor. reoegını yazmıotık. 
d Ötekisi yahudidir. Kör meyzin sa,. Şehir ilkokul ötretmenlerlnde ol· 
~htayyare piyango bileti satarken kör duju gibi köy okullan öğretmenleri. 
"iL Udi geçen gUn ne satıyordu, bilir ~ ~~ ayrılı şekilde çalı~alarmı t:e
~i~iz: Ramazan imsakiyesi! Hem dt> mın ıçıııdb~tanbul KUltUr dlrektörlUğU 
~iyenin ne demek olduğunu bU~ esaslı te ırler al.mıştrr. 
~ bir vukufla 1z&h ede ede. Bu sa. Bu ~a olmak Uı.ere mıntaka is
~C!ıtnı, rrkmdan gelme bir ekonomik pekterlen derhal faaliyete gec;erek öf. 

kör olnwıma ratmen IÖyll~ - retmenlere pl!n hazırlama mevzuu et
~~le mevsim ve revaç kolladığmJ rafında konferanılar vermeğe başla-
t 1'Yca f arkedeblllyommuz. Meyva, nu!J}ardır. 
ae~nu, kırıara gidiı mevatmiııde, me. Adana /elô.ket~edelerine 
'1 'burgulu çakılar satıyor. Radyoda d ' 

aturka şarkılar söytenmefe bqla- qar ım 
~ca elinde deste deııste garkı me<:DlU· A~ana f el8.ket7.edelerine yardım 
~rı görilyorsunuz. Bu iki kör sabcı. için biltlln İstanbul mekteplerinde p~ 
~ ayak yordamile bu en kalabalık ~ ~ptanmakt.adrr. Talebenin kendi 
ta kara, caddesinde yilrUyüşleri, ayn. ist.efile toplanan paralar Kızılay ku
«a' bir hünerdir. o caddeden bu ka. nımuna teslim edilmektedir. 
~i ~gelip ıeterim. Gtlip ~ken bet. Talebeye konterana 
tı~ Yirmi, otuz defa şuna buna çarp- Hava hücumlarından korunmak ve 
"ırı olm111tur. Fakat bu iki abeı- bu ıntınaaebeUe tayyarenin ehemmı. 
~ir defa olsun, bir adama çarptık- yetini talebeye anlatmak için her I.iae 

görmedim. ve ortaokulda fizik kimya öiretmen. 
~lı~aranın yan sokaklarında da 88• l~ri tarafından konferanslar verilecek. 
~lk arı gürültü etmek ya.sağı kalka\" tir. 
tır d tnaz, bir takım yaygaracı sabcıla- Konferanslar haftanın muayyen 
~ı; llYarsınız. Bu kadar erkenden so.. gUnlerinde olacak ve bütün talebe ha. 
~,~~ <:rkmasındakl hikmeti anlıyımıa- zır bulunacaktır. 
~~ bu satıcılardan bir kıemmdaıı Bu konferanslardan başka ayrıcR 

' kalın, tiz, pes eu see gelir: bUtün talebeye sıhhi konferanslar da 
; ~kici! X!rilecektir. Bu konferanslar ya okul 

~i. bıı de benim ilk defa yaptığım gi- ogretmenleri yahut okul direktörleri 
ı,~a~ kelimeyi İ!bı.nbullu kulaiHle an. tarafından verilecektir. 

"'ak b >atı b· alkarsanız, ayakkabı yamı- Tamire muhtaç mektepler 
~~111 ır ada.mm dolqtı~m unnede- lat.anbul Killtür direktörlüğü ilko
~.~~Hayır, öyle değil; bu adam. kulların bina durumlarile yakından 

bulda: altkadu olmaktadır. Bu yıl tamirr 
~~.:Eskiler alayım ... diye dolaşan muhtı.ç binalar ~sbit edilerek vilayet 
~dt ller1tı Ankaradaki kapı yolda§- bütçesinde ayrılan tahsisatla bunların 
~ ;· Ycşilhilalin gayretli başların· derhal tamirine başlanacaktır. Tamı. 
~tum doktor Fahrettln Kerim re muhtaç binaların bazıları ufak, bL 
~ ÇoJr nı ama, bu eınatm üzerin~ ııla.n da eaulı tamir göreceklerdir. 

nıua.ınele yaptıjı madde, bir Bu llD"tU. bu btna.ıarm önümüzdeki 

Erenköy cinayetinin 
fUpheleri •• 

Yeniden Seyfettin 
üzerinde toplanıgor 
lçerenköyüne bağlı Bakkal köyün

de oturan Hüsniyeyi kimin öldürdüğü 
hakkındaki tahkikat büyük bir ehem
miyetle devam etmektedir. 

İlk tahkikatta Hüsniyeyi kocası 
Seyfettinin öldürdüğü neticesine varıl
mıı, tevkif edilmi§ ve sonra bazı se
beplerden dolayı nezaret altına alın

mıştı. 

Dün Seyfettin tekrar tevkif edilmiı 
ve Emniyet mildUrlüğU ikinci oubesi.. 
ne getirilmiştir. öğrendiğimiz.e göre 
Seyf ettinin para kesesinde kan izleri 
s-öıillmU' ve kan izlerinin tahlili için 
morga gönderilmiştir. Neticenin bu
gtln yarın kat'! surette aydınlanacağı 
muhakkak görülmektedir. 

1 Polls Haberleri 1 

Şüpheli öıüm 
Kadıköyde sandalcı Umman, şüp. 

heli surette ölü bulunmuş, cesedi mor 
ga kaldınlmıgtır. Tahkikat yapılmak.. 
tadır. 

YtJZtJNDEN YARALADI - Üskt}. 
darda thsani yede oturan Fatmaıun 
metresi sabıkalı esrarkeg Hasan Ça. 
V\11, eebebl henüz anlaşılmıyan bir me 
aeıeaen aoıl"yı Fatmayı ytı:z®den ~ 
surette yaralamıştır. Yaralı hastaha. 
neye kaldırılmıştır. 

iSKELEDEN DtlŞTVLER - Feri
k6yiinde Kurdell fabrikasında yapılan 
inşaatta çalı§makta olan Todori ile 
Hırieto, iskelenin kırılmasile dUşmUş
ler ve ağır surette yaralanmışlardrr. 
Yaralılar, hastahaneye kaldırılmışlar .. 
dır. 

ETE(J/ TUTUŞTU - Kuzguncukta 
balıkçı Bohorun ka.rısı kırk yedi ya
gmda Nara mangalin kenarmda otu
rurken eteği tutuşm~, ağır surette 
yaralanmış, hastahaneye kaldırılmış.. 
tır. 

Yeni Adliye 
tayinleri 

.İstanbul nıüddeiumumfliğine, dün 
yenı tayinlerden dokuzu daha bildiril
mittir. 

30 lira maqh Geyve hlkim mua
vinlifine hukuk mezunlanndan Ane 
Füruzan, 30 Ura m~lı Kastamonu 
hikim muavinliğine hukuk mezunla
rmdan Saadet, 30 lira maa,lı Balık<'· 
sir hakim muavinliğine Lezize Muaz. 
:t.ez, 30 lira toaailJ Enurıun aorgu ha
kimliğine hukuk mezunlarından Sıtkı 
3l5 lira maqlı Mudanya mUddeıumU.: 
mlllğine Vize mUddeiunıumfsl Ziya 
SO lira maaşlı Tire hakim muavinliği~ 
ne hukuk mezunlarmdan Belkis, 80 li
ra maqlı Birecik h!kim muavinliğine 
hukuk memniamıdan Edip, 30 lira 
maath Edirne hakim muavinliğine hu. 
Jnık. mesunlarından Hadiye Çelebi. 
30 lıra maaşlı Borsa hlki.rn muavinli
ğine namzet hakimlerden Ayşe Neza
fet tayin olunmuşlardır. 

Kendilerini tebrik ve başarı götter. 
melerini temenni ederiz. 

ders yılı bqmdan itibaren daha fula 
talebe alması temin edilecektir. 

Beden deralerl için 
llk, orta ve liılelerde talebeye beden 

derslerinde öğretilecek oyunlar için 
Kültür Bakanlığı yardımcı bir rehper 
hazırlamakte<tır. Rehper ba.zırlanınış
tır; yakında Devlet Matbaasına veri
lerek bubrdacakt!r, 

Şehzadebaşında "Ferah" tiyatro. 
sonda, bundan iki ay evvel verilen bir 
temsilden sonra vukua gelen bir ha. 
diseye ait davanın duruşmasına, dü'' 
akşam Uıeri Sultanahmet ikinci sulh 
ecza hakyerinde başlandı. 

Ziya isminde biri, "Turan,, tiyat. 
rosu aktörlerinden Faikten davacıdır. 
Faikin sövdüğünü ve çakı ile yara
ladığını ileri sürüyor. 

ikisi de hakyerine gelmişlerdi.. 
Hüviyetleri zapta geçirtildi, muayen" 
raporu okundu. Raporda, Ziyanın ha. 
catındaki yaranın bir hafta hastalığı. 
nı mucip olarak iki haftada kapan. 
dığı tesblt edflfyordu. 

Davacı, kısaca, "Bu adam, beni ya. 
raladı ve aynı umanda sövdü bana ı,. 
Dedi. Dava edilen de, şöyle: •Nıa 

stivdttm, ne de yaraladım! , 
1 

Şahitler ~ağrıldı. Talat, Mu8tıı. 

fa, Celll dinlenfldller. Bunlarda., 
Tal it hadiseyi ~yle anlattı: 

- Temsil bitmiştl Bu lkbi•i, ti. 
yatronun iç methalindeki basamakla" 
~tünde karşı karpya mUnakaşa eder 
vaziyette gördUm. MMafe uzak ça ol. 
dufundan ne stiyledlklerlnl lşiteme. 

dim. Bfr aralı\ kulakrma patırtı w 
bağırma aksedince, tekrar ba~ımı ç" 
virdim. Faik, sahne tarafına doi'rt.t 
ka~ıyordu. Ko~tom, Ziyayı yaralı 

buldum. Pantalonuınt ~özdUm; tün. 
kil yaruı heeaJrnclandı. Kan akıyor. 
du. Kanı dindirmek için elimi UstU. 
ne kapadım Kimin yaraladıtını, ki. 
min elinde çakı tuttuğunu farkedt. 
medhn. 

Tallt, bu şahltlltfne ilive olarak 
da: 

- Sonradan akttirlerden Artin 
Agopyandan işittiğime göre, Faik, 
tiyatronun pan~iyon dalrMlne gec. 
miş ve Artın Agopyanın oda kapıım,• 
vurarak, "Aç, ben birisini vurdum: •. 
Demie! 

Şahit Mustafa ve Cel~l. &Övme vt

yaralama hAkkuıda bir bildikleri l"I! 

gördükleri olmadıtını &Öyledller. Ce. 
lAI, daha evvel, perde arasında, ak. 
tör Faikin locasında oyun elbbstvıi!r 

oturur ve makyaj yaparken, kendi. 
sini çağırarak, "Bak, şurada ~•1&'tfı. 
ların arkuında biri oturuyor: ırit "l . 

nu çatır buraya. Fakat. ismimi söy 
leme. Dargınıı. eğer benim ç•ğır. 
dıfın11 anlar.sa, gelmez sonra r,, De. 
diğini, d8\·eti Ü7:erine Ziya, locaya 
gelince, Faikin 1oc;tnrn kapı~ında on<ı 
"Sen bana dargınşın ama. aramızd ı 
clddt bir vazgeçti yok: barı~hm t .. 
Dedi~ni. kıtrdeşce boynuna sarılr!> 
öptUtUnU. fakat Ziyanın onu hiddl't . 
le iterek "Beni !iıen çajhrttır, ha? BH 
mf41 olsay«lım. '"erimdt>n hile kımıl 

Hadise gecesi aktör Faik'm beraber 
oy1Ulıd.ığı N ~t ôıcan 

• 

bozar, hem de ekmeğimden olmak 
neticesini ortaya koyardı. Yakıştıra. 
madım. Dolayısile, kendi.sini locama 
çatırtarak, bundan vaı geçmesini te. 
ınin etmek iatedim. Halbuki, o, inad 
etti. ••seninle oyundan sonra bulu. 
şup görüıUrUz !,, Dedi ve filhakika. 
oyundan sonra tiyatro kapraında yo.. 

lumu bekledi. Müteaddit rica ve ih .. 
tarlarıma rağmen oradan aynlıp ya .. 
kamı koyuvermedi. Ben, birkaç kere 
içeriye ririp çıktım. Sonuncuaun .. 
da, bunun elinde parlayan bir teY, 
bir maden parç.ıuu 1tö~üme çarptı. Bu. 
nu avucultda aklıyordu. Beni vura.. 
caktı. Canhevllle kapıyı ltnek kaç.. 
tım. Kapının kanadı, hııla koluna 
deilnce, ihtimal o sırada elindeki 
.;akı baeatına aplanmış olaeak! Hu. 
Jba, ben ne 88vdUm, ne de yarala. 
dım 'kendl.llnf; bflAkis ... 

- Siz, hadi.ıwden ııınnra tramvava 
atlayıp ka~madın•ı m•? 

- Evet, Galfttaya, oturdu~uın 
yere gittim Aeele gidişimin Mhtb', 
hunun ı~rar1a takibinden kurtulmak. 
tı !. 

Davacı Ziya, kendlo;;inin c>na nı 
sahnede oynarken IMret ettfö"ini, ne 
de takl• ,.e tehditte buJurıdul;-unu •öy 
lfyerek. sözlerine ı;iiyle "'ernm <'W ~ 

- Hadiseyi tersine anlatıyor. Suç. 
lu odur, ben değlllm ! 

HAldm Sa1AhaUin Demirellf, Fa. 
ik'e müdafaa şahitleri bulunup bu~ 
lunmadılrnı sor:lu. Faik, "Ycl:tur. 
~imdik! halde hr..dloıe •i hıt~ka göri'p 
işitenleri ö~renemedfm.,. Dedi. 

Dancı Ziya, po1181n tuttuğu zabıt 
varakasında im1.a.~1 bulunan \"e hak. 
yerinde dlnlenlleıı Uç ~nhitun başka 
Hafız ve Zihni isimlerinde iki sahit 
de 1tösterml~tt. HAklm Sa1Ahattin De. 
mirelli. bunların da (ağmlmalan 

karari1e, duruşmanın devamını baş. 

ka güne hıraktı. 

damazdım!,. ~6zleri1e mukaheledP S•r1 Ihsan "'an·t~cı"ıkt•n 
hulundu5unu ve barışma teklff'ittf:- Tevkif edildi ı 
hu suretle red~edftmesl i11erine Faf. 
kf 

Sarı Ihsan, mantacıhk sorundan 
n mahcun oldu!?unu, utanıp kızar. , 

dıfrnı Mhft1iı!'ine kattı. dün adliyeye getirilmiştir. l\!üdde'. 
Aktar Faik, ayafa kalktı Ye h!kf umumi Şefik, ıuçluyu i.ıttintak dal. 

me: resine venniıtir. Sarı lhsa11 te\·ktf 

Mil d d 
. edl1miştir. Tahki~at yapılıyor. 

- . saa e e ersenız, hadi!iıeyi 
tafsl1atf1e anlatayım. Efendim. Ziyıı Yara ,uzde iz b1rakh§ından •• 
fle kıırdeşçe tanışırdık öteden beri: Aılz bmlnde birini dövmek, öUtm. 
1ıon zarnanlardft yok yere bana muf. le tehdit etmek ve aynı zamanda ken. 
her olda. O akşam da, komiki 'ehtr dlslne kar,, 8Övmekten suçlu Nlyaıi 
Naşid Öıean üstadımızla sahnede kar. ile Niyaziyi bıçakla yaralamaktan 
fi kar§ıya oynarken, rol yaparken bir suçlu Azizin, Sultanahmet ikinci sulh 
aralık bu ut gözüme m,ti. Çalgtcr. ceza hakyerinde dün muhakemelnine 
Jann arkuında oturma§, e11Je kolay. başlanmıştır 
la bir takım işaretler yapıyor, yumru.it Sorgu yapılmış, şahitler dinlenfl. 
sıkıyordu. Onun bu halini dofru bul. miş. yüzleştirllml§, .uçlulara ne eli. 
madım. Ben, o sahneye yeni fntt yecelderl soral11111ştur. 
sap etmiş. tanınmı~ bir artüıtim. Sah. Suçlqludan Allı, bir tanesi mtls. 
nede oyun oynadıfım sıradıı bir se. tesn• ol"'ak ü1ere bUtfin diğer tahft. 
ylrclnln bana kartı bu sureıte hart:. lerln ifadelerlai aynen kabul ettiiQıi, 
ket etınesı. heaı aktörlük teıeflllli (LU.t/en, 11111J/a11.t, ~rmw) 
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Afr.ka Seyahati! 
~ 
§111111111111ııııııı111111ıııııı11111ıııııı1111uııııııı11ı11ııııııı.., Yazan: GEORG BOSING 

- Almancadan, Bir A~ıkf:ÖZUn E~lenceli Macerası -

1 Karı Bollerman, Afrikada seyahat zenciler tarafından da iştahla yutul. 
ettiğini iddia ederdi. "Rekord,, isimli muş oluyordu işte! 
motosikletile, bir müddet seyahat et- Açıkgöz adam, "Konfutti,, çikola
mişti Mrikada; kendi üadesine bakı ta fabrikasının müsabakasını kazan
hrsa! Kendisini dinlemek istiyen çı- dı; 14 gün sonra 100 markı kendisine 
karsa, Afrika ormanlarından geçişim ödediler. Birinci müklfat! 
ballandıra. ballandıra anlatır ve an-
latmak için de, dinlemek istiyeni evi
ne sürüklerdi. 

Evinde, bir ''Afrika köşesi,, vücu
da getirmişti. 1şte, bu tropik iklimde 
rastlanılan silfıhla.r, işte bir a.rsla.:.ı 

postu ve başka ganimetler, .. Yerlile
rin mızrakları v.s. Bunlardan başka, 
Kari Bollermanı motosikletile ve iki 
zenci reisle birlikte, cengaver vaziye 
tinde gösteren bir de fotoğraf! 

Günün birinde "Konfutti,, Bonbon 
fabrikası, milklfatlı bir müsabaka. ha.. 
zrrladı. Bu müsabaka, f abrikanm mar 
kasını taşıyan tatlı şeyleri, resimde 
dünyanın beş kıtasmdan herhangi bi
rinde göstermek esasmdandı. En ziya· 
de reklam mahiyetini alacak fotoğraf 
en uygun bir yerde gösterecek fotoğ
raf olacaktı. En beğenilecek fotoğraf 
için de, sahibine birinci mükafat ve
rilecekti. 100 mark! 

Karl Bollerman, il&.ru okudu. "Kon
futti,, bonbonlan nedir, nasıldır bil
miyordu. Ne bundan bahsedildiğini 

işitmişti, ne de bundan bir tane olsun 
tatmıştı! Bununla beraber, müsabaka
ya iştirak edebileceğini dü.şündil. Bu
nu düşünürken de, duvarda asılı du
ran ve kendisini Af rikada bir orman 
kenarında gösteren fotoğrafı, uzun u. 
zun süzdü. 

Gitti, bir kutu ''Konfutti,, bonl». 
nu aldı, duvarda asılı Afrikalı elbise
sini indirdi, giydi. Mızrak v.s. yi de 
beraberine alarak, "Kap,. otelinin zen
ci ~a.pıcısmı iki saat için kiralayıp, 
şehır parkına yollandı. Ağaçlığın e'l 
sık ve en yabani çalı, çırpı dolu yeri
ni, fon olarak seçti. Zenci kapıcı so
yundu, siyah 1 derisine beyaz boya ile 
resimler yaptı, çizgiler çizdi, "Konfut
ti,, bonbon kutusunu elinde tutarak 
ve içindekilerden birkaçını avuçlayıp 
ağzına götürerek, durdu, poz verdi 
Karl Bollerman da, bonbon yer vazi. 
yctte, onun yanma geçti ve kurduğu 
fotoğraf aleti, objektüinden, ikisini 
yan yana filme aksettirdi, orada tes. 
bit etti: Bu suretle, "Konfutti,, bon
bonları, ta Afrikaya kadar gitmiş ve 

Niyazi de bir tanesinin ifadesi müstes;ı 
na olmak üzere bütün diğer şahit?eriı:ı 
ifadelerini reddettiğini söylemişler. 
dir. 

Niyazi, bu sırada kendisinin yü. 
zünde Azizin a~tığı yaranın kapandı. 
ğını, fakat izi kaldığını ileri sürmüş, 
bunun üzerine, hakim Salahatti • 
Demirelli, celseye ara vererek Niya. 
ziyi adliye doktoruna göndermiş, mu. 
ayenesini ve rapor yazmasını istemiş. 
tir. 

Başka bf r dava görülmüş ve ya. 
rnn saat sonra, duruşmasına ar.cı 

verilmiş olan davanrn celsesi fokrar 
açılarak, adliye doktorunun raporu 
okunmuştur. 

Bu raporda, keskin bir aleti~ 

açıldığı anlaşılan Niyazinin sağ ya. 
nağındaki yaranın, "sabit bir iz bırn 
karak zail olduğu,, belirtiliyordu. 

Hakim Salflhattin Demirelli bu • 
rapor karşısında, davayı ceza kan'.1 . 

Bir müddet sonra, ''Derviş., cigara 
fa~rikası 1000 marklık müklfatlı biri 
musabaka ortaya koydu. Onu ''Melin
da,, sabunu f abrikasmın 500 marklık 
müsabakası takip etti. Sonra da "Vas-
scrfiks,, paddelbot fabrikasının 1000 
marklık müsabakasına sıra geldi. Ve 
Kari Bollerm.a.na, bir teviye iş çıktı: 

her müsabakaya iştirakle, hemen hep 
birinci mükafatlara nail oldu. Bu hu
susta pek işine yanyan zenci kapıcı 
Ovamba, çoktan yanma girmiş, ücret.. 
li adamı olmuştu bu yaman açıkgö. 
ziln! 

Ka.rl Bollerman, nihayet "Aller -
Broy., bira fabrikasının müsabakası
na. da iştirak etti. Birinci müklf at, 
2,500 mark! Mü kil at miktannm yük
sekliğini gözönünde tutan açıkgöz, bu 
kadar ktilliyetli para elde edooeğine 

göre, kendisi de bir parça masrafa 
katlanmağı uygun görmüş ve bahçe
sinin en loş, en kuytu köşesinde tah
ta perdelerden ve samandan bir zenci 
kulübesi kurmuştu. Bu kulübenin ö-

nünde, zenci Ovamba, cengaver kıya· 
fetine girmiş olarak oturmuş vaziyet;.. 

t.eydi. Elinde de üç litrelik bir "Aller -
Broy,, testisini tutuyor, ağzına götü
rüyor, içindekini iştahla içiyordu. ~a
şılacak derecede sahici bir görünüş! 

Müklfat, muhakkak bu resme verilse 
gerekti! 

Bu fotoğraf m gönderilmesinden ü~ 
gün sonra, Karı Bollerm~ evinin ö
nünde büyük bir otomobil belirdi. Q. 

tomobilden, yazlık elbise giyinmiş, ka-
lıbı kıyafeti yerinde bir zat indi. Bu 
aralık, evsahibi, bahçesinde kurduğ":J 
zenci kulübesinin önündeydi. Yeni bir 
resim çekmek için uğraşıyordu. Davet
siz misafir, ev sahibini meşhut su~ 

halinde bastırdı. Gürültülü bir kahka
ha attı: 

- Bakındı hele! dedi, işte Afrika 
ormanlarındaki hayalet, karşımızda! 

Karı Bollerman, gelen zata hayret# 
le baktı: 

- Siz kimsiniz ki, kuzum? 
- "Aller - Broy,, bira f abrikasmın 

genel direktörü Mililer, azizim! Merak 
ettiğim ve bilmek istediğim şey, şu. 

dur: Siz, acaba bizim f irmamızm Uç 
litrelik testisini, geçen yıl Af rikada 
iken nasıl elde etmeğe muvaffak ol. 
dunuz? Zira, biz bu testiyi, daha an. 
cak dört haftadır piyasaya çıkardık, 
daha ancak dört haftadanberidir, lri 
bununla bira ihraç ediyoruz fabrika
mızdan! 

Açıkgözün nutku tutulmuştu. Ge. 
nel direktör, bol bol kahkaha atarak 
orada duran zenci Ovamba'ya döndü: 

- Biz "Kap,, otelinden tanışıyo

ruz biribirimizle galiba, öyle değil mi? 
Genel direktörün gülerek böyle de

yişine karşı, Ovamba, gözlerini fıldır 

fıldır döndürerek, sırıttı. Tam bu ara. 
hk da, açıkgöz, kendini topladı ve ak
lına gelen birşeyi, hemencecik yerine 

getirdi: Fotoğraf makinesini kaptı, 
yukanya kaldırdı ve genel dire~törün 
resmini çekiverdi, lahzada: Şıppadak! 

Bu tarihten dört gün sonra, •fotoğ

raf bir gazetede basıldı. Altında şu ta-

rif vardı: "Aller - Broy .. bira fabrı 

KISA HABERLER 

Şehrlmlzde bulunan ruo de Janeiro ata 
§emiz Ahmet Cemil ve Brüksel ata§eınlz Me 
llh dUn vazifelerine hareket etmişlerdir. 

• Tramvay ı,ılrketi halktan nizamsız aldı 
fi 1,700,000 liralık tazminatın 936 senesi aon 
takaltl olan 35 bin lirayı bugünlerde bankaya 
teslim ed~ekUr. 

• İnhisarlar idaresinin satış işlerini ıslah 
etmek Uzere Fransa.dan getirttiği Urly isim 
11 mütehaasıs Avrupaya seyahate çıkmıştır. 
MuhtelU merkezlere uğrıyarak inhisarlar ida 
resinin mamulltmt satmakta olan bayilerin • 
teşklllt ve vaziyetini kontrol edecektir. 

• tnııuarlar tutun idaresi istihsal merkez 
lerlnde baktın ve işleme evleri yaptırmakta ,. 
dır. Bu binaların vüs'ati en aşağı yedJ, sekiz \ 
bin denk alacak kadar genlıı tutulmaktadır. 
Bu evlerdeki inşaat eana.smda işçilerin sıh 
hl ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor. 

• Yeni sene başlangıcından itibaren pa 
muk iplikleri iktısat vekAleU emrine alın 

General Nuri eller üstünde taşınıyor 

DU§tır. 
• Sulgariıltanda bir çok cinayetler işledik 

ten sonra ltaıyada yakalanan komiteci Kav 

rakoaof tst&nbuldan Vamaya g()llderillrken 
kendini denize atmııı; fakat tayfalar taratm 
dan kurta.nımıştır. 

• Ankara Yenl,ehlrde yaptırılacak olan 
büyük poatahanenin ihalesi bir kaç güne ka 
dar yapılacaktır. Binanın keşif bedeli 79 bin 

liradır. 
• MUteha.8111• Proat taratmda.ıı ı,ıehrln Ga 

lata.saray, Tünel, Cihangir gibi deniz tarafı 
na laabet eden yerl~rlnin antlteatr ı,ıeklinde 
ıalahı teklif edilmiştir. 

• Dahlllye vekAleU evlenme evrakmm ve 
k!letçe ba.atmlarak halka para.sız verllmeai 
ve vlenme meraslm!nin masrafStZ yapılması 
nı temin edecek bir kanun llyilıası hazırla 
maya bqlamıııtır. 

• Ankara Yenişehirde yapılacak Atatürk 
Usealnin önümUzdeki ders senesinden evvel 
ba.,anlmasma karar verilmiştir. Ayrıca bu 
sene içinde tıp fakülteal blna.sınm ela temel 

lerl atılacaktır. 

Tutum Haftası 
Yarın başlıyor 
Ekonomi ve tutum haftasının yıv 

nn ilk günüdür. BÜ münasebetle haf· 

General Ziya 
Nurinin cenazesi 

Dün bü4ük teessürle 
gömüıdü 

lfocaeli mebusu lıeneral Doktor 
Ziya Nuri .Birginin cenazesi, dün bü. 
yük bir merasimle kaldırılmış, Mer 
kezefendideki aile kabiristanına gô. 
mülmüştür. 

Cenaze merasimine, ~ehrimizin ta . 
nınmış bütün doktorları, üniversit~ 

\'e Tıp Fakültesi talebeleri iştirak et 
mişlerdir. Tabu~ gençlerin omuzla. 
rında taşındı. 

Memleketin irfanına büyük ve u 
nutulmaz hizmetler yapan Ziya Nuri 
nin mezarı başınaa doktor Saniyaveı ·, 

avukat Sedat ve doktor Fahretfü. 
Kerim; doktorun meziyetlerini büyü ı.; 

bir teessürle andılar. 
Saniyaver, Ziya Nurinin Türkiyt'. 

de ilk a.c;ri kulak tekniğini kurmakla 
ilme ve fenne yaptığı hizmetleri an 

Halka tahsis edılen 

~etmeler 

Ücret mukabilinde su taşıyıp sat
mayı san'at ittihaz etmiş olan sakal& 
rm ve araba ile su nakleden sucuıa.rıııı 
belediyece halka tahsis edilmiş çeşJllt' 
!erden su almalarının menedileceği ),,. 
zılmıştı. Ayrıca kapsülsüz kaplarla el' 
su taşınmaması kararlaştırılmıştı. 138' 
tediye alakadar dairelere yaptığı bit 
tamimle, bu gibilerin derhal cezalııncl1' 
rılmasını bildirmiştir. 

)attı. Avukat Sedat, Kocaelililer ıııı· 
mına mebuslarının ölümü ile du} dil~· 
larr t.eessüre tercüman oldu. 

Fahrettin Kerim, General Zh1 

Nurinin Tıp Fakülte.si hora ve ili~ 
·eı ve fen adamı olarak yurda getird1 

yenilikleri an la ttı. llim haya tın~~ 
Garp lisanlarına tulrnfu. tetebbii!l• 
nec;riyah. tıp ıstılahları me . ..cıe~·, . ' kongre reislikleri ile yaptığı hizı1't•· 
lerin irfan hayatında l"e içtimai fi· 
ekküllercle ön safta mi.~1 te~kil et· 

ti<Yini ~ii"1erli. 

ta için hazırlanan program her tarafa ,...•••••••a gönderilmiş ve hazırlıklar da bitmiş- 1 1 
••••••••••••••••••-"' 

tir. Ekonomi kurumu (5000) den faz.. M E L E K 
la tasarrufa ait vecizeler hazırhyarak 

Müstesna bir fırsat 

2 bUyilk film birden her tarafa göndermiştir. 
Hafta yarın okullarda törenle açı

laca.ktır. öğretmenler haftn.nm ilk gtı
nU talebeye konferanslar verecekler ve 
hafta programının nasıl tatbik edile
ceğini anlatacaklardır. 

Hava müsait olduğu takdirde pazar 
günü bir de talebe tarafından her mm 
takada geçit resmi yapılacaktır. 

Ayrıca bütün Halkevlerinde kon· 
f eranslar ve t.emsiller de verilecektir 

Gazi köprüsü 

1 

sl ,. emasmda 

BUGDN 

OSE 
MARiE 

Baş rollerde : 

Janette Malidonald 
Nelson Eddy 
Seanslar: 4,20 ve 8 de 

~

1
.,: 2 - B ltlı t lYı ını 

GlYızeBDeırD 
il seveırnınn 
~ Baş roıde: 
:ı 

H_ JEAN KiEPURA 
D Sean:.lar: 
ll 2,30. 6,10 ve 9,45 

Su altında. kullanılacak çimentonun ------------------------------

bulunmaması yüzünden inşaatı durdu· 6•••••••••••••••••••llil•••••• ... 
rulmuş bulunan Gazi köprüsii, çimen
tolar geldiğinden dolayı başlamıştır 
Köprü, mukavelenin im7..asından iki 
sene sonra yapılmış olarak belediyeyp 
teslim edileceğinden bazı sebepler do. 
layısile başlar.amıyan inşaata sürafü~ 
devam edilecektir. 

Yemlt ve Sebzecller 
kongresi 

Kuru ve yaş yemişçilerle Sebzeci
ler cemiyeti idare heyeti tarafından 
teklif edilen yeni nizam.Lame hakkın
da bir karar vermek ve istifa eden i
dare heyeti Azalarının yerlerine yeni- I 
lerini ~mek üzere ayın 22 sinde u
mumi bir toplantı yapılacaktır. 

Bu $ A K A R YA (Esiri Elhamra) sinemasında 
ak•am 

Gençleri dütündürecek yükseif ve ahlaki bir eser o!.-:ı 

Şeytan ve rıençlik 
« P~AGILO TAILIEBIE) 

Emsalsiz fılm başlıyor. Baş rollerde; 

Zamanımızın JUoprömyesl A D O L F 
WO ti ı ... B R U C K ve ( t\'ıektepll Kızlar) 
filminin yıldızı DUROrl'HEA W ı ECK 

Her zamanın eseridir. lbceüe seyredil"'Cek bir ders ir. 
T,., .. c.. 4.1341 

tıauuş: .:::> • ...a~h.lA smeınasmuı, pe .... c uzeııuue gösterdiği şartltı1 

dahilinde müşterilerin... tahsis ettiği ve sinema holünde vitrinde 
te.,hir t>d;I .. ı,.,.; (Yelip röriinfr,. 

KaraaAa~ mezbahası 

Kara.ağaç mezbahasının buz tesisa 
tı bu sene daha ziyade genişletilecek- / 

t . --------------------·----------------------~ &Bunun~inş~Ww~~~~~;;;;;;;•••••••••••••••••••~····-~ 
mağa başlanmıştır. .411 

Pendik belediyesi de. 300 gövde eti, 
20 sandık yumurta, 500 teneke peynir 
muhafaza edebilecek şekilde fenni ter
tibatlı ve günde yarım ton buz yapa
bilecek buzhane yaptıracaktır. 

=----------------------~ DoHtor ~arımıza 

Oy le bir filin ki. . . f akdir için düny&lar 
Birleşmiş. . lnsanlar sözlesmiştir ... 

KIZIL KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

Milyonlarca korsan kanlarmdan ı e lgini değiştiren sonsuz Akde11ı:ıın 
dalgalan hfila Kaptan Blud' t a~k ve ;:;afer ternneleriyle çalkanır. · · 

nunun 4;;6 ıncı maddesine göre m!J . 
h:ıkeme icrasını icap ettirir mahiye~ 
te ve dolayısile ~uJh ceza hakyerinin 
sal"thiyetl haricinde RÖrdüğünden. 

r,, .. , muhakt>meleri uc;ulü kanonunu'l 
21i'3 iincii maddesiııe ıriire, va1ifesizli" 
k-,r~rı vermic;tir. Da,·ava ac;li ·e ceza 
h .. ı,,·t:rlerinden birinde bakılacaktır 

.................................................. 
ara ~ 'Z urı '1 n o 

kasınm genel direktörü Müller, Afr 1 

ka orn ı 'llarında çalılar arasında; bi:r. Laypzigde Georg thicme kütilpha. 
bu resimde kendis'ni Bantu zencileri-ı nesi tarafından neşredilen tıbbi 
nin reisi Ovamba ile hararetli bir ko 

1 

mecmualarla mühim eserleri gör 
nuşma sırasında görüyoruz! mek için "V AKIT., kütüphanesin-

' den bir defa geçmelerini tavsiye e-

SARAY Sinemasında 
Böyle bir film görebilmek 'cin seneler bekleınek , .......................... .. 
Ho ivut Istanbul Magazinin 

Bayram nüshası 
kurıonu 

:mit. 
tiren okuvucumu2 KURUN 
doktoruna lrendinı parasız 

muayene ettırebilir ................................................ 

Karl Bollermana gelince, o, bu re!>. deriz. Her doktor mütehassısı bu-
min gazetede neşrolunduğu zaman lunduğu kısma ait eserleri burada 
çoktan açık denize açılmıştı. Bu re mut!a ~a bulacaktır. 
simle elde ettiği paranın ötcder.bcri lstanbul • Ankara caddesi. 
biriktirdiğine katılmasile, kendisine. Telefon: 24 .,11 bir Afrika seyahatine yetecek kad:ı.rı._ ______ ..-______ _, 

para temin etmiş bulunuyordu' 

Üç renkli kapak ve dubl ton mürekkeple çıkacak olan Holi· 
vut'un 17 kanunuevvel nüshasını mutlak okuyunuz . 

ınnı 

R. 
"'"• 

te 
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Sokaia nazır qaillD küçük odanın 
c:amJanm açımtt kafellerini de kaldır -
narı, minderin üzerine seçip sigarayı 
tellenclirmiıti. 

Kaç sündür, dairedeki odaamda ka
pı Jı.ollemeclen, Edumclan haber bek • 
lemedea aclamcaimn aöz damarlarına 
hal aelmiıken, sözleri timdi de penc:e • 
l'eden dıtanJarda, imamı beklemede.. 

Uzatmryahm, cemaat y&Yaf yavaf 
sökün ediyor ... ilk olanık, aennümeyi • 
zin en can ciier arbdqlanndan üçü 
aeliyor~: 

Maliye nezareti Defteri kebir kale -
lllİ mümeyizlerinden Alqerclan Ekrem 
Bey. Yine Maliyede, V eznei ummni 
ınukayyitlerinclen Cibalili Şemsi Bey; 
Rüıumat manifesto luılemi katiplerin -
den Samur Etref • 

Bu üç Bey, Şabalxn DaYUtp&fa Rüt
tiyeıindenberi arkadatlanydı; aynı za

lbanda çapkınlık yoldatlanydı. 
Akgerdan Ekrem, beyaz tenli, ha -

lcikaten aık gerdan ıakablm babtmiı, 
iistüne batına titiz ve ııklıiı yerinde, 
kendini pek beğendiii için de edası yo

lundaydı-
Kadm gibi Jamn kmm kmtır, tetini 

İıaceltenık, ıöz ıüze ıüze konuıurdu. 
Haza hatun ..• Bir evvelki nazır pap: 

Haydarlı Necibe iıe Burunsuz /fakat 

haspa ile mi qna fitnede? JCarııdan kar
ffY8 ipretler, itmarlar mı ıeçiyor?- Ak
gerclanda, Cibalilide, Samurda, der • 
bal o haspaya bat çeviriı; onun tarafı
na göz bile kaydmnayıf ... 

lıte Şahap Beyin üç can ciieri, ih -
vanlıldan Hint kumqı kadar bulun -
mu ve paha biçilmez kimselerdi. 

• • • • • • • • • • 

UZAK ŞARK' TA 
ne var, ne yok? 

Uç milyon altı yUz kilometre mu
rabbaı mesaha.smda olan Sovyet Uzak 
Şark m.mtaka.sı, yavaş yavaş az nü
fuslu ve kültürce ekonomice geri bir 
memleket olmaktan çıkmaktadır. Bu 
mmtakanın nüfusu, bugün iki milyon. 
dur. Burada oturan halk, vaktiyle mef 
kut gibi teli.kki edilen bu araziyi bir 
endüstri, sahası haline getirmektedir. 

Son sekiz yıl içinde, Uzak Şark a
razisinin inkişafı için dört buçuk mil-
yardan fazla para harcanmıştır. Yal~ 
nız 1936 yılında burada yapıl.makta er 
lan inşaata üç milyar hasredilmiş bu
lunmaktadır. 

1932 yılındanberi, bu mmtakada 
yenf olarak elli kadar müessese faali. 
yete geçmiştir. Mekanik inşaat, elek
trik ve medenoilik fabrikaları, çok 
çabuk bir seyirle terakki yolundadır. 
1936 sonunda bu mıntaka beş milyon 
ton kömür istihsal edecektir. Halbuki 
1932 yılındaki istihsal ancak iki mil
yondu. 

Diğer taraftan Sovyet Uzak Şark. 
ta da yeni yeni endüstri merkezleri 
kurul.maktadır. 

Bunların en mühimleri, Komso
molski, Brobican, Sovetskaya Gavan, 
Kolima, Artem, Suçan, Spask, Voroşi
lov, Okha ve Surajovka şehirleridir. 

Ancak birkaç yıldanberi mevcut olan 
ve halen 60 bin nUf usu bulunan Kom
somolsk şehri, yakın bir istikbalde U
zak Şarkın en mUhim endüstri merkez 
!erinden birisi olma.ğa namzet olduğu 
söylenmektedir. 

Uzak Şark köylü arazisinin yllule 

..__ 

Kardeşinden 11 gün sonra ölen 
Simplicio 

Amerikalı yapışık 
kardeşlerin 

ötekisi de öldü 
Amerikadaki yapışık kardeşlerden 

birinin öldüğünü ve ötekinin ameliyat
la diğerinden ayrılarak kurtanldığını 
yazmıştık. Fakat, kardeşinden ayrılan 
Simplicio, pek kansız bulunuyordıı. 

Kendisine birçok kan nakli yapıldı. 
Lakin, kurtarılamadı, o da öldü. 

Bu suretle beraber dünyaya gelen 
ve beraber ya.şıyan bu iki kardeşten 
en son ölen ondan on bir gün fazla ya
şamış oluyor. 

KOnFERAnS 
Kadıköy Halke'Vinien: 
11 ttkkinun 936 cuma akşamı saat 

21 de Evimiz salonunda Bay Niyazi 
Erenbilge tarafından (Denizlerimiz, 

Garip kolleksiyoo 
meraklıları 

Bil"§eye merak edip biriktirenler 
çoktur; pul biriktirirler, böcek ve ke
lebek kolleksiyonu yaparlar, antika 
paralan saklarlar. Bu meraklıların 
tarihte tesadüf edilenleri arasında en 
meşhuru Artois (Artoa) kontudur. Bu 
kont ayakkabı meraklısıymış ve her 
gün yeni bir ayakkabı giyerek senede 
365 ayakkabı biriktirirmiş! 

Asrımızın meşhur kvlleksiyoncu. 
lanndan biri sinema artisti Adolphe 
Menjou'nun 240 kravatı vardır. Doug
las Fairbanks'm da 95 yeleği ... 

Fakat, kolleksiyon meraklılarının 

en garibi bugün Bükreşte bulunmakta
dır. Bu adam gözlük meraklısı imiş 
ve şimdiye kadar tek ve çift camlı ol. 
mak Uzere 125 gözlük biriktirmiş! 

Hollvut 

lstanbul Magazin 
Son sayısı bol resim ve zengin mUn

derecatla çıktı. Kocalar kanlarını na
sıl mes'ut etmeli? Kadın olmak isti.. 
yen erkek başlıklı enteressan bir ma
kale, ve iki yüzük adlı güzel bir hika
ye ile, Leydi Hamiltonun aşk macera. 
lan, İstanbul Magazini her okuyucu
yu tatmin edecek bir mahiyete getir. 
miştir. Tavsiye ederiz. 

önem ve mahsulleri) adlı bir konf e
rans verilecektir. 

Konferanstan sonra konser. BUtUn 
yurttaşlara açıktır. 

- Bizim Bacanak zadedir. Merhum 
Pederi elhak katip ve münti bir zab .. 
lifti. (El veledi ımvı ebi) diye bir mar
ta...ı tutturarak sabahette bulunmuft 
Akgerdan da emsallerine ni.betle çar • 
Çabuk terakki ve tel-eyyüz edip müme
Jiz olmuıtu. 

Enc:amkBr, imam, muhtar, müezzin 
de (daidc.i bap) edip (arzı didar) eyle -

doksanı, 1433 kolkhoz halinde toplan- -----------------------------

Onda t.çaılı teni beler ehliyet ... • 
llMl. Uç satır yazıda alb yedi imli ha -
.... yapbjnu aöyliyelim, üst tarafı bes .. 

Cibalili Şemıi, Davutpap rii§tiye • 
•İıadenberi akranlannın hepsinden gÜç
!ii. kuvvetli. bilekli ve pazıh 

Daha on yedi, on eekizincle İbn, 
~reminindeki, Hastane çayın, ileri -
deki Baynq>ap deresi bin bir ayak 
Olduğu zamanlarda, Tenaneliler, De -
lbİıiıaneliler, bir kenarchıki çeki taımı 
lı.ıdmmia çabalarlarken, bizim Ciba -
lili hemen aaldmr, tat• yerinden hava • 
S..., bütün seyredeni.-. pardon (bravo 
._naıına) cleclirtirdi. 

Onun çiftetelli\inin üıtüne uyar yok 
Ilı. Kihtaneye gidip aelirken kayıkta, 
Çırprc:ıda ve Velefendide çayırda, fesi 
"bip Yana yJiop, yÜn lmtaiı ela panta -
lonun üstüne sarıp laVD"a kıvıra bir oy-
1\lsın, yine etraftan (pardon) bır gır -
ı.... 

Yinni betini attıktan IODl'a tıhzlat
l'llıt, kabner kabner ensesi, dört köte 
IÖiaile bir pehlivan teklini abmtb. 

Samur Etnıfe wnar denilmesi, zü • 
liifıerinin sanya çam .çık kumrallıiın
~ ve nadide bir NlllllJ' kürk gibi pı • 
l'll pınllıjından-

Cümriijiin en ,..loıddı, en sülün, 
"- P&rlak yilzlü kab"bi oydu. Kezalik, 
.\ıuarayın, belki de htmı.bulun en çap

~ıı, zendoıtlukta en muvaffakiyetli, 
ldınlardan ., yüz bulmuı erkeği yine 

Ol'du, I_ 

Çok taraftlli yüzü. pembe perftbe 
~lan, narince yapııile yqını hiç 
löıtermez, 24, 25 inden fazla gözük -
lbeıdi. 

Davudi MIİ, mükenwnel (ı\lemo) o
~~ıu, utta güzel mızrabr, curcunalı 
~lercle pek oynak ve ıaknık nal" -
~e. __ _2_ n YIU"Ulo 

ŞllJıapcağmn teni mi dönmüı yok • 
'- beYni mi ıulanmrı?- ne diye ne halt 
t~tr\eie bu gibi ( çepakini ümmeti) ni -
~•na çağınyor, evine getirip içeri so
) ~'lor-? •• Getirecek befka arbdaı1-ı 
\ ~ mu hiç? •. Ağzı bumu çar~ 

1 tir kıyafetsiz kitiler? .. 
~ 8u hazretlerin üçü de tam ayar ve 
~ daniıka zamparalardan ama kadım • 
a.., töre. sırasında .•. Çiğ, kalleş kimse -

1
.. lrli onlar?.. Mahiyetlerini kaç kere 
~tertnif)er; baligen mabeJiğ isbat et • 
~1 ... -~ l~ ve safa alemlerinde. Şahabm 
'1 edifi yonnalara göz ucile olıun bek 

' tlar. Haii!lrannn •'8fl, hemtira· 
~ 

...._1>.ı- ileriıi var: Direlderaraıı, KaJı. 
~ cac.a piyua)annda, Şahap hir 

diler. 
Keman.kat, paldır küldür yerinden 

hrladı. Gelenlere bizzat kapıyı açb. 
Her birine hürmetkarane bir tavır

la kalıp aipralan aunuldu; kibritler ça
kıldı. Sipralarm dumanlan savrulur • 
ken (safa geldin!) kahveleri kapıya ge
lip Samur Eıref vaııtasile dağıtıldı. 

Hot bet arasında (tık tık!) kapL 

Usulcacık aralandt. Damarlı, kunı ke • 

ınıştır. Bu mmtakada ekilen arazinin 
miktarı, bir milyon yirmi altı bin hek. 
tar tahmin ediliyor. Bu mmtakadaki 
holkhoz ve sovkhozlar arazisinde 4500 
traktör ve 1200 harman makinesi ça.
lı§maktadır. Ziraat rekoltesi fazlalaş
makta, hayvan sürüleri çoğal.makta. 

dır. 

Sadakai Fılır 
En iyi 

----·--~--rtpp,_..._, __ _.......,._..,..__,..__, 
uıHL"1JlreıDI; !terfii namman eliftiDJiii ~ 

Buğday 

Arpa 
Uzüm 

deste anahtara benziyen pannaklan.
y atak odasında, karyolanın önüne seril
mit olan Demirci seccadesini uzabyor. 

Yine Samur Etref aeiirtiP aldı. O -
danın ortuma yayarken, İmam efendi 
kavuğu baııp, cübbesinin eteklerini kav 
rayıp besmeleyi çekti ve ayaklandı: 

- Hazarat, hazır mıyız?.. Hazırsak 

ıtkdimizi icra eyliyelim! .• 
Seccadenin ortasına c?iz çöküp otur· 

du. Şahaba gÖz ebnede: 

- Mirim, asaleten bulunacaksm de • 
ğil mi? .• Öyleyse gel sağıma! •• 

Etrafa göz gezdiriyor ve soruyor -
du: 

- Hanun kızımızın vekili? •. 

14 
19 

100 
00 
84 

YURTTAŞ 

60 

Hiçbir iş görmiyen kuvvetli bir 
su cereyanından elektrik elde eder 
gibi, her yıl dağınık bir halde israf 
edilen (Fitre) yi bir araya toplıya
rak yaralarımızın, eksiklerimizin 
en ebemmiyetlilerinde kullanmak 
ve bu işin her yıl verimini artırmak 
bütün vatandaşlarımızın benimse
meleri lizımgelen vazifelerden biri
dir. Onun için Fitre ve Zekatını 
Hava Kurumuna ayır! 

Banan kızm vekili kim olacak, o a- IST ANBUL BEl..EDIYF.SI 
na kadar hiç dütünülmemi, ..• Cemaat, 

belbel, binDirlerinin yüzlerine bakıyor· ş e h i r T; IJ a t r o s D 

larcibalili Şemsi Bey, yerinden ııçra • Tepebatı Dram kısmı 
dı: Bu akşam saat 

_ O vekileti de teberriilcen ben de • 20,30 da 
ruhte edeyim! .. Ve imamrn aoluna çö- BVYVK HALA 
kerken kendine geldi: Son haftası 

- Ha, vekalet alacafız!... Fransız Tiyatrosu 
Hıüızenin çatlak çatlak aeai: Operet Kısmı 

ınnıınnı 

ti 
1111n11ill 

_Buyur anlannn cbtanya, sofaya!.. Bu akşam saat 20,30 da LEYLA 
Cibalili bir daha kendine geldi: Meh- ve MECNUN 

ri muaccel ve mehri müeccele dair hiç ŞEHZADEBAŞI FERAH 
bir maliimab yok ... Şebabm kulağına TİYATROSUNDA 
eiildi; clanııacak. Büyük Türk tııuz. 

- Mehri muaccel tediye edilmiıtir: yonisti ve Manye-
Mebri muacceli de münasibi veçbile uy- tizmacısı 
duruver kardetim! ... Talimabnı aldık -
tan 10 .... aolaya çıktı. Pr. Zati Sungur 

Münuibi veçhile, münasip bir had?.. Her gün f evkali-
1500, 2000, 2500 kurut? .. Acaba han • de oir programlr 
giıinde karar kdaa?._ temsillerine devan 

Eda, nihayetteki mutfakta, kapının ediyor 

arkasına gelmit, vekaleti venneği bek· TAKSiMDE. MAKSlM VARYETE 
liyordu. Hafıze ile Nergis, ikisinin de TiYATROSUNDA 

başlannda b!lşörtü, Cibaliliyi mutlak Bu akşam saat 21 de 
kap111nın önüne götürdüler. ZOZO DALMAS vt 

Vekil Bey, (buradayım!) manasına, TOMAKOS'la 
bir iki öhö öhö ile gırtlak temizledikten EN AYILER 
sonra, 

- Hemıiramm kızımız, dedi; tara • 
fmdan vekilin olayım da Maliye neza -
reti celiJesi Bede1at kalemi sennümeyi -
z~ rütbei mütemayiz uhabmdan Şahap 
Bey ile eınri mesnun akdini icra ede -
yİm mi? ... 

(Arkası mr) 

Operet büyük mu 
vaffakiyct kazandı 

Biletler: 40, 60. 
Hususi: 100 

Yerlerinizi ayırtmız. Telefon : 42633 
Bayramda her gün matine ve süvare

lerde değişik operetler. Cumartesi 
matineden itibaren ÇARDA~ 

Gezintiler: .... -

Fili pin 
adaların -
da balık 
nasıl 

avlanır? 
Filipin adaların 

da balık bili ok 
ve yayla avlanır. 

Bunu modern balık 
oltalarma bile ter 
cih etmektedirler. 
Fakat bu san'at. 
lannda pek usta 
olan Filipin balık
çıları, kulilbeleri
ne daima dolu se. 
petlerle dönmek
tedir. 

Hakkımızı istiyoruz 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rü§ -

ti.i Aras, dün, Ankara durağında u
ğurlandı. Cenevreye bir kere daha 
gidiyor. Zaman zaman onu, Türk 
irade kaynağında su verilmiş bir kı
lıç gibi sıyrıldığını gördük. Ankara -
da ruhları böyle zağlayan, çelikleşti· 
ren bir hava ve bir kaynak vardır. 

Mudanya'ya, Lausanne'a, Mon· 
treux'ye böyle gitmiştik. Bugün de 
öyle gidiyoruz. Açık alınlarımızda 

hakkın ışığı, yüreklerimizde inanın 
aydınlığı yanıyor. Sancak davası, ar
tık bir dava bile değil, bir mütearife 
oldu. lngiliz gazeteleri, hatta bu iş -
te bir tarafı teşkil eden F ransızla -
:rın bile gazeteleri, Türkün bu top -
raklar üstündeki kan, tarih ve ant 
haklarını tanımamazlık edemiyorlar. 

Fakat Antakya'clan hala, satır, 

makineli tüfek, ve tankların gürül
tüsü geliyor. Başın inanışı ve ağzın 

söyleyişile, kolun yaptıklan arasın -
daki bu terslik gerçekten acıdır. Ya
rın her şey düzelince, olana hep bir
.den vah vah 1 diyeceğiz. 

.. Grenguvar" m son sayısında 

••Hanri Beru" nun ateş gibi bir ya -
zısı çıktı. Kaleminden bütün F ran • 
sızlarm heyecanı aktığım söyliyen 

S. Gezgin 

bu adam, Fransız basın yasasındae 
hüriyetin baltalanmak istenmesin • 
den ötürü böyle çılgın bir şahlanıt • 
la haykırıyor . 

Ne tuhaf 1.. Bir yanda hürriyete
uzanacağı sanılan bir elin kuruntu • 
su karşısında bu kadar içten sann • 
lan bir milletin oğullan, ötede mü • 
rekkebi daha kurumam!§ antlamu 
unutarak, koca bir ülkeyi zincire 
vurdurmaktan çekinmiyorlar. 

Kendi soyunu, kendi bayrağmm 
hakkını anyanlara demir saçaklı 

kamçılarla cevap veriyorlar ... Han. 
ri Beru" nun hürriyet heyecanını, ne 
kadar beğendimse, insanlık hakla • 
rını ilk ortaya atan büyük ihtilalin 
çocuklarına da Antakya esirciliğini 

o kadar yaraştıramıyorum. Bu, F ran
sız tarihinin acı bir yaprağı olacak • 
tır. 

Türkiin, o topraklar için ( Ko • 
zan) Maraş, Antep, Adana tepele -
rinde ne erişilmez kahramanlıklar 

yaptığını F ransrzlar, her milletten iyi 
bilirler. Dün ağır yaralı iken yapan· 
ların, bugün damarlan yeni baştan 
oldu~tan sonra yapaınıyacaklan ak· 
la getirilebilir mi} ... 



Bir çiçek demetine 
75 Lira verilir mi? 

Cenazelere çiçek yerine öOLE NEŞR1YATI: 
s.at 12,80 Pl&kla Ttlrlc mUllJd8t. 11,90 

Havad18. 18,06 Pl&kla hafif mUsUL 1a.~ 
14,00 Muhtelif pl&k nqrtyatı. 

çelenk 
.,,.. 

SUDi AKŞAM NEŞR!YATI: 
... t 17,00 Ulllvenlteda iDJul&p denılert: 

Dün ilk defa General Ziya Nuri Birgi'nin 
cenazesıne sun'i çelenk gönderildı 

Recep Peker taratmdao. 18,IO Plllcla damı 

mwaıcı.s. 11,80 Spor mtısababelert: llfr'et 
Şefik tar&tmcl&D. 20,00 Vedia RISa n arka 

dafları taratmd&D Ttlrlt ınuaııml " balk 

prkılan. 20,ao Cemal K&mll ve arlcadqlan 

taratuıd&D Türk mumıct.l ve halk ,arlularl. 
21,00 Orkeatra: 

Şehitlikleri imar cemiyetinin bir 
bç gün evvel yaptığı eeneli.k toplan
tida mUhlm bir movzua temu edildi: 
Cenue merasiminde ve ihtifallerd(! 
kullanılan çelenklerin cemiyet tarafın 
dan temini .. 

Birkaç aza .bu iş etrafında söz söy
lediler. Ayrıca cemiyet reisi Cemal 
Nemlioğlu tarafından ortaya atılan 
bu fikri tasvip ederek idare heyetin,,. 
salihiyet verdil~r. 

Çelenk, cenue meı'aSiminde, ihti. 
fallerde veya bir Anıtı ziyaret ederı 
l'bl"Uptarafmdan her zaman kullanılan 
ltlzumlu bir eşya haline gelmf4tir. Bu 
na lhtiJ&Ç gösteren herhangi bir kim
• ftJa oem.tyet, lstanbuldald babç.:: 
l&hJpleıiııl ve çiçekleri kendilerine ba~ 
)J1BD birkaç tcDebt . müeuueye 
bqyurmakta, .kııla bir zaman içinde 
bllJtlk tahtalı veya tahtaaız bir çelenk 
huırlanmasmı iat.emektedir. HattA 
JVmen biliyorum.. telefonla eb'adı ve 
l81d1 tarif edilerek çelenk aiparif e
aenler vardır. Böyle bir vaziyet kartı
mnda çelenk yapan müessese aahibi 
tutturabildiğine bir fiyat istemekte
dir. 

Bla rakam çelengine göre, 25 lira
da& bqlayrp 100, 150 liraya kadar 
çdmıa.ktadır. Vakit dar .. cenaze ert.I 
AbaJl erkenden kalkacak, yahut tehire 
gelen bir heyet bir gUn eoma bu lbi
U,e çelenk koyacak. Telafonla dlfer 
bfrkaç çelenkçiyl de yoklayıp btr flldr 
edlıımek kabil... bu yapılıyor. Fakat 
verdikleri fiyat binbtrJerlııden pek de 
apğl değill 

Zanıret k&!'f!lmd& bu iti berine 
alan kimse nihayet ı.tenen fiyatı Ter
~ IUI oluyor. Ertell abalı d& çe. 
lenıt hazırlaılmıl bir halde temlD • 
iıWdllJor. 

~mlr y&pe.nlarm ktunçlan )'&1· 
mı bu deflldl!'. DUjlnlerde, nlp.nlar. 
da,balolarda, mtlMmenlerde kullam
Jan buketleri de bu birlu.c} mtlelle1e 
yaprn&ktadır w bulmtlerln fiyatı da 
can yaJctct bfr teJdld.ıtr. 

Beyaz bir klfıda arılı bef, OD cı. 
met muhtelit cins çlçelrten veya ka
mnpatıdan mftrekkep bir buketin fi
ptı beş liradan 8.§a#ı deflldir. Jater
mmlz almayınız. Çiçekçi zarar etmez. 
takat siz mahçup olUl'Bunuz. 

Bunun için, herhangi bir otelde, 
bir salonda evlenme meraatmfnl yapan 
arkadapma mall~p olmamak Jçia 
mecburen Jst.enen parayı verip a1ırsı-

ruz. Çiçeği bilyük itinalarla. götürilr
silııUz. .. Bet lira \'erip aldıfmız bu bir 
ka.ç demet çiçek birkaç saat sonra da
ğılmış ve da.nseden çiftlerin ayakları 
altında ~iş gitmiştir. 

25-50--75 lira verip alınan büyük 
çelenklerin ömürleri de bundan uzun 
değildir. Cenaze alaymın önünde bir 
saat kadar taşmabllen bu çelenkler de 
mezarda akşrı.ma kadar kaldıktan son. 
ra geceleyin sırlara kanşmaktadır. Bu 
kadar az amurıu bir mala, maliyet fi
yatı pek az tutan çiçek demetlerine 
verilen paralar fazla değil midir'! 

Vatandaşlann ekseriyetle en ke

1 - Keler -- Bela: (İt&ll.m.che Khau 
aplel) uvertür. 

2 - Ranner: (ScMnbrun) vaıat. 

3 - Tchalkovskl: (Caue Nolaette). 

1 - Çlnll dauı. 

2 - Wruton danaı. 
4 - Delibea: (Kopelya baleıdnden Mazur 

k&). 

IS - Graıılcbatetten: (Or!of) openUDden 
parçalar. 

Saat 22,00 Ajana ve bonıa haberleri. 12,80 

Pl&lcl& IO)ol&r - mrtMi pQn prosr&IDL 

23,00 Son. 

deri\ ve elemli anlarında ve en aevinç-ı~--------------.ı 
li bir mmanında tutturabildiğine sU
rtılen bu çelenk işine Şehitlikleri lmar 
cemiyetinin elkoymaamı bUyilk bir all 
ka ile karşıladım. Ve dün cemiyetin 
başkanı Bay Cemal Nemlloğlunu z~ 
yaret ettim. 

Değerli ve çalıekan bafkan ıunlan 
söyledi: 

- Cemiyetimiz, bir ha.yır cemiyeti
dir. Şehitlikleri lmar için çalıeıyoruz. 
İşimiz çok. Fa.kat varidat.muz az. Cemi 
yete u da olaa çelenk ilinden bir vari
dat temlnini dl1ft1ndUk. Avrupada e&

naze merasiminde ıunı çelenk kulla
nılır. Bizde bu gibl mera.sime gönde
rilecek çelenklerin cemiyetimiz tara

BORSA 
to. ta oae 

............ ,..... ............... ... 
rtade _ • .....,.e 10.........,_ Me ... mle• 
.... u ..... ,..., •• ..,. ....... . 

p ARALAR 
StnllD dli. - 'fDIDAWI 

ı!ll,--Dolar 11.'.6- tUl7& 
Frenk llö- •Mark 1!6.-
UM ıu.- • Zloti it-
BelClka J'r. ti6,- ......... ı:iJ -
DraJmd ıs.- •14 16.-
tmçreFr 016,- • Dinar oo.-
!Ava ~- T• 
1'1otbt 88,- 'Kroalneo d-
Kron Oek. bO- • A.ltm 1() o-
PeMta •BaıtJmat ı.141-

fından verilme9iııl, buna mukabil de •---------------• 
alanlaım cemiyete bir teberrllde bu
lunmalarmı muvafık gördtlk. idare 
heyetimiz on gt1ıı zarfında toplanıp bu 
lf etratmda eaah kararlar verecek
tir. 

Cemiyet merkezliic!e '?Jfrçol aun ı 
çiçek bulundunıp telefonla lltiyenlere 
~ 

tık olarak bustln General Ziya Nu
rlnhl Nm•Hai için OOlhw hutaha
neeinden çelenk llten.dL Hazır bultuı&U 

ÇEKLER 
• Lıaadn 1118. - • VIJaDa 4 l')O • ""'°"' tl. 7trıırı • 11-*kt 7 ~vı 
•Parti 17lt1'1b ..... t917b 
• lılUADcı lU168 • Varpa •.l ı 
• ..... 4.7ı 2() • ···~ ......... 
• Atlna S&.96 • 811.knıt 1V8.61 Jô 
• öımevn ıs •ti • Belcnd tıutT:ı 
• 11ofJa 6ı.W 1b • YokObalU l. 716 
• Am8terdalD U818 • llaekoft ıı 876 
• Prat n M llrı • l!ltoldlolm K.1'8f> 

EeHAM 
iki 1unı çelengin tıartne kordelllan. it Bankam 10 ııo rnm.aı 11.(jı 
ru yazdmp dağıttık ve gönderdik, unm...u • ıu.ı~ Çlmeınte 18.8) 

ReJI i o oa,_ Da "oo 
cemiyetimizin bu teeebbUıUntl bUtUn ,.,, RaY'l'l:r _ ,., (latll o.a. ıoo 
vatandaelann büyük bir al!ka lle kar- • Mn• e..o au 7:. ...,. :Kı 
11byacaklanna emlnlı. Bu tekilde heDJ u. •ıorta m '9111 -. - ı oo 
eemtyethnbe yardım temin edilecek, PaaomODb lf6 ......,_ .oo 
hem vatandaelar çok yllkeek rakamlar ı1---,-.-.. -k-r-a-zı_a_r ___ Tahvlller 
lSdemekten kurtulacaklardır. Bundan 
bqka •un'I çelenkleri Sanayi mekte
binde yaptırıp oradaki çocuklara da 
bil'§ey Vereceğia. Hakiki çiçeklerden 
yapılmış çelenk vermek me!!lelesini de 
!Onrt dtlşUnecefiz.,, 

Y. R. Ô. 

• ltal T..Har. 1 IJ 71b Clektrdı - .-
• • , • D il 86 TNIDft' ın, 70 
• • • • m u.17 lllMd9" t.<t> 
tetik.Dalım 9 t.r» • AJMldClltl • n 411 
11rpD1 l.ma. H,60 • AAIMGIU D U.t& 

1111 A il - - uadOla ID •i.lU 
• & mrsurum ~ - • 11nm...o A ••·-

Gaziantep'te güzel 
sergi açıldı 

bir Takvim 
OGD dal..-
OID lıabll ........... 

oUllılA 

il L Kl. 
26Ranl 

7 15 
16,41 
600 

Claıu.rt.ı 
12 L KA. 
7Ramazaı 

7 17 
16,41 
600 

Gaziantep blçki prdu mlldürıc 

Gaziantep, (Huual mahabirimir.. 
den) - Bayan Ay,e lnd'Dia idart. 
aln.!t~i biçkJ Te dlktş yurdu seneli~ 

Mqi.;lni Halkevi salonunda ve bUyijk 
lir davetli huzunnda açmıştır. 

ilbay Ali Rıa t~vifin bir hl~
,... mfl&ealdp ıaüen seqt çok 1erla-

• 

de bir tllkdtr a111ndırmııtır. Kadın v~ 
çocuk elbiııleleri, yatak odası takım. 
ları, pijamalar, dunr tezyinatı, her 
nevi ev eşyası cidden ;yübek birer sa. 
nat eaeri idi. 

Bayan Ayşe inci. aenelerdenberi 
bu haTall kızlarmdan çoiunu ı•tif-

o,.. ...... 1201 li08 
D<ID4I D&l.OMI .... ~s 14,il 
A.kfam namuı 16,41 

16 "'' !'at-. namaa 18 2'J 189.0 
lmAll 528 &.29 

Yllm geçen ıGaJert ~·~ 346 
Ydm kalaD ıGntert ~o 19 

tirmlf, btl711k bir ferajatle çabpu 
cidden pek kıymetli bir sanatkardır. 
Açtıjı •rıilerden hiç birinde muvaf. 
fak olmadıtı ılrülmemiştfr. Bu ser. 
ıtnln de tertip ve tanziminde azami 
itina gösterllmlftir. 

lncl dikit yurdundan mezun olan 
ıençler kendi evJeri için IUsumlu her 
türlü biçki ve dfkiff mükemmelen öğ. 
rendikten başka yurt açabilecek na. 
ytttedirler de. Bayan inci, onlan bu 
kadar b1 yttiftirmektedlr. Ve ba se. 
ne de ayın fekilde birçok ıenç yetiş. 
tlnniştlr. 

Bayan Ayte inci aynı zamanda 
Beledi1e meclisi " Halkevl kurslar 
şubesi komite azasındandır. G8nder. 
ditf m resimde değerll bayanı (x fşa. 
retli) son imtihanda bulunanlar ve 
talebeler araamcla ıiriifonaz. 

1 Seyahat Notları 1 

Faler'e dotru •• 
-1-

"Amiral "6 aefirimiz,, mihmanaarlarile Affttddo ~ vı1t.arkln 
Sert bir hava Galata nhtımına yana

pn ''Daçya" vapuruna binmif, yolcu -
lan tct)'İe edenler, birdenbire ICrt ta
nelerle 7aimafa bq1ıyan kardan ve 
.oluktan korunmak ve kurtulmak için 
dönütümüzde liman firketi tarafından 
yıktmlmakta oldutunu ıördUfümUz nh 
tmı ahrrlannm uçaklan altından u.ak -
lapyorlardı. 

Gök ve denizde kardan bir duman 
taba~ıı haaıl olmuştu. Reklim için is
tanbulun yilkıek binalanna aaılmıı kır
mızı renkte elektrikli levhalan milıteı -
na bütün ıpklar donuk ve ölgün bir renk 
almıJtılar .• Ticareti bahriye müdiiriye -
tinin makineleri çok kuvvetli olduğu 
için "Kudret" ismini verdiği romorkör, 
bizi yavaı yavaı nbtımdan ayınyor; ıe
minin bqmı karlı ve dalıalı Mannara
ya dofru çeviriyordu. 

Bir müddet ıonra pilot, gemiden ay
nldı, Daçya Ahırkapı fenerini bordala
dt ve tam yot ile Marmaraya atı1clıl! •ı
rada yolculan yemeie davet eden zil 
ıeıleri ıUverte ve salonlan kapladı. 

• • • 
Balkan harbinden 80llra, yani tam 

yirmi üç 1tne ewel Jin• böyle bir ba -
Yada Yunanı.tana ıltmek üzere yola 
çıkmıttık fakat hareketimizin hemen er
teai sabahı kendin:ıizi Gelibolu kıyılann
da karaya oturmuı bir halde butmuı -
tuk. 

''Gemisini kurtaran kaptandır,, der
ler; fakat burada akıi olmuttu: Kap -
tan karaya düıtüiü için büyük bir H -

vinç içinde idi ve yolcularla pkalqmak 
tan kendini alamıyordu. 

Sebebi baıit.. Biru ileride Nara bur
nu ilerisi torpil hatlarile dolu idi. Va -
pur Geliboluda karaya oturmayıp da bu 
fena havada biraz daha ilerlcmit olsay
dı bir mayn onu, yolculan ve hamuleei 
ile birlikte Çanakkale boiasınm dibine 
indirmit olacaktır. 

• • • 
Biz o gün kurtulmuıtuk. Fakat o 

gün ve o seneyi takip eden umumi harp 
senelerinde bu auJara Türk gülle ve 
maynleri hem de aırbı olan bir çok ge
mileri &ömerken, AnafartalardaJd Meh
metciklerin •Unıüleri ve onlara kuman
da eden Büyük Askerin dehası itilaf 
kuvvetlerini deniz kenanna indirerek 

boğazına dofru ilerlerken ıan ve te • 
refle dolu olan bu uzak harp, ve zaf el" 
le taçlanan ton siyasi tarih: önüıı41t 
memleketimin ve ırkımın iıtikl&Jini tt" 

min edenlere ve onu daima yükaeltmel' 
çalııanlara kartı duymamız tbımıeltO 
hisleri kelimelendinnekte acze dütU • 
yörum. 

Sadece Daçya vapurunda bu hialcıl 
tapyan yalnız ben değildim. SalonüıS 
bir köteıinde toplanan, kimi ziyaret, ki
mi de tfcuet maksadile Yunaniıtaıd' 
Mısıra &iden bir avuç Türk ve b~ 
arasında bulunan mUnevver bayanlar a. 
ayni fikirde idiler • 

~ . . 
Sabah göailmüaU açtıpmı nı:ntO 

vapur, Adalardenizinin büyük dalgall " 
n arasında yalpa yaparak ilerliyordalo 
Alqama dojru birdenbire ıu c:Umle ity 
tildi: 

- Fal- r•U.dü ı 
Salonda herke• ipret odiltn taraf• 

toplanmıflardı. Hakikaten mun bir ,__ 
Jiayı kaphyan parlak lflldar u.ıaktan 16-
rünUyordu. 

- tıtc, diyorlardı! öbürcUn bat" 
Yans ol4uğu baldc donanmamıım ~ 
mirllyeceil yer 1 _J 

Da9ya, yavaı yavaı dıt UmancWJL 
geçiyor ve on dakika aonra da ıumı~ 
önünde yeniden doldurulan ve Uç b'1 ' 
yük vapurun ~sına müsait~ 
nhtımma yanafllllt bulunuyordu .•. 

Ke.~ 

c•] Ben Çanakkale barpterlnl ve ~ , 
farta zaferini ve bu utarle umumi ~ 
Türkiyeyi kurtaran BUyUk Kumandanın 1 " 
ltım Te &tef ahNDM'Md aate~tlerlDID ~ 
metlıd ve yWuekllflDl, Na& dalma "kgçr 

hemf9rl!" k.Umelert Ue ldtap ederek 11~ 
fatta bulunan ve ı.ml harp t.&rthlmlzd• !~ 
mette anıraeat Jmmandmllar arum• ~ 
Oener"1 eo1u11 MalUdell htnua 11a,..,..... 
ve fwka ICUmtftduı lk• dbllemlftlin· 

Ne kadar acı:rcırum, ki ıdyanUerlD• ~ 
utım umu vakit buldukça btlkW ,,
lalabatmı bQyQk bir zevk duyarak ~_.., 
bu kwnandanı, tehitılkteld ebedi ~ 
bnütJırken ben burada delOdtm. oıoı-; 
kendlllllla llellnlll görmek mtnedll• il 
1caç a, eneı peUlt ve blr Jcao ırUD k-' 
AUDada ötrenmek fe1lketlle k&11dqtı~ 

Herkeet seven ve herkese kendini ~ 
ren General 'llkrll Nalllye &&itlerin 
edemı,ec~ğl kadar eok rahmet dllerttll-,_..,-

onlan iHal ettikleri sahadan unJdat -
1 
.. ____________ __ 

tumııtı. [ ~] 

• • • KURUN Doktoru 
Aradan Hncler ıeçftıifti, bolular ı- Necaeddin Ataıaqatl 

çılmış, maynler kalkmıı. iıtihkimlar yı- Her ıUD lti,JO dall a. ye kad8' 
kılmıt ve her çeıit cemi boiulardan l.Alelide Ta)')'are apartımanJatıO 
diledikleri saatte ve biç bir aorıuya ta- da daire 2 numara ~ cı. h_.ı.rı· 
bi tutulmadan geçip ıitmitlerdi... ' rt 1' 

Fakat bu devam edemudi .• Nitekim Dl kabul eder. Cumart..-i gUnle 
den 20 ye kadar muayene P....etmedi de .. 

Dünyanın her tarafında, her ıördü • ı1..d.ır_. _________ _.~ 
ğünilz ve dolaıtığıruz memlekette bil - -----------
yük ismi etrafında hayranlık ve hürmet 
hisleri gösterilen Atatürk ve Türkiyea: H==IC;ll••• Yeni ~;ktı 
ile iyi idaresi her memlekette ıitayiıle R ()MO 
anılan tsmet tnönU hükQmeti ve onun 1 ViKONTUN OL 
değerli arkadaıı Tevfik Rü§t:l Ara5: • Jle§1rur M. ~tın 90lt rtS/4' 
çetin müzakerelerden sonra Montreux bir AUcdyeai 
de boğazlan icap ettirdiği hale ıokma - eti 
la mınaffak oldular... Haydar Rlfatm tercltJD 

• • • 
Bu h ve ıiıli gecede Marmaranın I.••••••••••· ... ~ 

bil7ük dal&alanm yararak Çanakkale 
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Hususi idareden aylık alan eme kli ve öksüzlerin Eylül 936 üç aylık
tan 9-Kinunuevvel-936 Çarşamb a gününden itibaren Ziraat Banka • 
smdan verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankalra müracae.tlan ilan olu -
nur. (B.) (3504) 

1 numaradan 250 numaraya kadar 11 / Kanunuevve)/1936 Cuma 
281 ,, 400 ,, ,, 12/ Kinunuevvel/1935 Cumartesi 

TARLADIR 
401 14/ Kô.nunuevel / 1936 Pazartesi " ,, ·" 

Belediyeden •ylık alan emekli ve öksüzlerin klnunuevvel 936 üç 
aylık maaşları yukarıda yazılı gilnler de aylık cüzdanlarındalri tediye stra 
1ayılarma ıöre Ziraat Bankumdan verilecektir. Aylık sahiplerinin müra • 
caatlan ilin olunur. (8.) (3532) 

1 
Deniz Levazım Satınal
rna Komisyonu ilanları 

Marmara Osııübahri Satmalma Komisyonundan: 

l Cİnsi 

Elan ek 

Kiloıu 

475.000 

Tihınln tütan 

Lira Ku. 
47500. 00 

Komutanlık ihtiyacı için yukarda cinai, mikdan ve tahmini tutan ya
'dı ekmek 23-11-936 tarihindeki ekailbnesinde talip çıkmadığından ;hu şerait dahilinde 21 Birincikinun 936 gününde aaat 15 de lzm.itte 
~hane kapısındaki komisyonda k apah zarf uaulile ekailbneai yçda • 
~. Şartnamesi "2" lira bedel mu kabilinde verilebilir. isteklilerin 
"356211 lira "25" kuruıluk ilk temina t ve kanuni belgeleri havi mektupla -
~ ınuayyen saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3341) 

Marmaraüssübahri Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini tulan 

Lira Ku. 
"l nıetrelik potrel 18 lik Np. 193 adet 29587 2514~ 90 
"l nıetrelik U demiri 16 lık Np. 582 adet 76592 6983 28 

L Komutanlık ihtiyacı için yukarıda cins miktan ve tutan yazıb iki ka· 
~ rtıalzeme 7-12-936 tarihinde yapılan eksiltmeıinde talip çıkmadı -
~dan yeniden pazarlıkla 21-8. Kl nun-936 Pazarteai günü aaat 13 de 
;1taİlbnesi yapılacaktır. İateklilerin 70 5 lira 62 kunıtluk teminatlarile birlik
~ lıınitte Tersane kapıımda Komisyona müracaatlan. (3534) 

~ ahmin edilen bedeli 952 l~a. 5 O kuruJ olan 20000. ~~ ~uhtelif yaş 
~bıe 28-Birincikanun-936 tarihın e rastbyan Pazartesı gunu saat 14 de 

·k eksiltme usuliyle alınacakbr. 
Şartnamesi her gün Komisyond an parasız verilir. 

~ İsteklilerin 71 lira 44 kuruştan ibaret olan muvakkat teminab lstan
~ Defterdarlığı muhasebe müdürlü ğüne yatırarak mukabilinde alacak -
~akbuz veya Banka teminat mek tubu ile ve belli gün ve saatte Kasım
~ bulunan Komisyonumuza mü racatlan (3566) 

1937 YILBAŞI 
liava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 

?.() ~Ynca: 200.000, 150.000, 100 .000, 70.000, 60.oOo, 50.000, 
~·Ooo, 20.000, 15.000 Liralık ikram İl•elerle (400.000 ve 100.000) liralık 

'det nıükafat vardır. Ketide Yılbaşı geceai yapılacaktır. 
~.:_. lliletler: (2,5) (5) ve (1 O) liradır ... Vakit kaybebneden hemen bi· 
""lltıi Ilı ~luıız ... 

----~~~----~--~----------~'""""."'~~--~~-----

.. -_ _.,,. 

;, , '/14, . ... 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Taksi suhlplerlne 
Taksi Otomobillerinin bazan talimatnameye aykın bir renkte boya • 

h olduğu görülmektedir. Bunun önü ne geçmek için tnlimalnamedeki bo
yanm hakiki rengi lıtanbulda araba boyası ile uiratııı'l müe&ıeselere ve • 
rilmittir. Arabalarını boyatmadan evvel bir defa da Emniyet 6 mcı şube 
müdürlüğündeki nümunenin tetkik edilerek ona göre boyatılması aksi 
takdirde talimatnameye tamami)e uygun olmıyacak şekilde yeni boyanan 
arabalara çalııma izni verilıniyeceği ilan olunur. (3569) 

Adet Hepsinin tutarı ilk teminab 
2 Keman 
2 Keman kutusu 
2 Keman yayı 
2 Viyolonsel 
2 ,, kutusu 
4 

" 
yayı 

1 Viyola 1700 lira 127 lira 5ô 
2 " yayı kul'U§ 
1 ,, kutusu 
2 Kontirabaa • 5 " yayı 

2 Klarnet kutusile birlikte 1500 lir.:ı 112 fü ... 50 
1 Bas Klarnet kutusile birlikte kuruı 
1 Klarnet sürdin ve kutusile birlikte 
1 Korno kutusile birlikte 
1 Tronbon sürdin ve kutusile birlikte 
1 Flüt kutusile birlikte 

Konservatuvar ve yab kımu iç in lüzumu olan yukanda cinai, mil< • 
.... ____________ ... dan ve tutulan yazılı bulunan muai ki aletleri iki kısma aynlarak ayn ay-

1 - Alpullunun 8620 kilo teke- n açık eksiltmeye konulmuşlardır. Listesi ve sartnameleri levamn müdür 
ri, 9950 kilo aab~u, 14000 kilo pa· lüjünde görülebilir. latekliler 2490 N • b kanu~da yazılı vesika ve hizala • 

tc:-1, arli~sann 17~00 kilo f~ • nnda ,&terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21-12-936 
ken, 22000 kilo patatesı, 16600 ki· pazartesi günü aaat 14 de daimi encüm~nde bulunmaLdırlar. (8) (3436) 
lo sabunu, Vizenin 11200 kilo ıeke- -----------------------------
ri, 21900 kilo patatesi, 11900 kilo lstanbQI Defterdaarhğındaoı 
sabunu. 

2 - Hepsinin eksilbnesi 1 O gün 

uzatılarak açık eksiltme olarak Vize 
yapılacaktır. 

3 - Ş~kerlerin tahmin fiab 29, 
AKSARAY : Katip Kuım mahallesi definnen ıokak 

eski 24 yeni 46 1a yılı ananın tamamı. 
Patatesin 8, Sabunlarnı 36 kuruJtur. AKSARAY : Katip Kuan mah ailesi dejirmen aokatı 

eıki 8 yeni 1 O pay ıh ananın tamamı. 4 - Sabunlann ilk teminab 976, 
Patatesin 345, tekerin 839 liradır. 0SK0DAR : lcadiye mahalleıi Hamam aokak c..ski 1 1 

yeni 5 sayılı evin 10/12 payı. 5 - Alaylar1111 !ekerlerile, Pata -
teslerinin ihalelerini 14-B. Kanun 
-936 ve aabunlann ihaleleri 16-

BOYOKÇARŞI: Karamanlı ojlu sokak yeni 40 aayılı 
dilkkinuı tamamı. 

12-936 pazertesi ve çarpmba aü- BEYOOLU : Hüseyin aia mah alleıi DoAramacı so· 
it eski 25 M. yeni 25 sayılı evin tamanıı. nü saat 14, ıs de ayn ayn yapıla • 

caktır. 
6 - Şartnameleri görmek isti -

yenler her gün Vize satmalma Ko-
misyonunda ıörebilirler. (521) 

(3520) 

lstan'bul Birinci Noterliğine: 
lstanbul Birinci Noterliğince mu

saddak 9.12.936 tarlh ve 8138 numara
lı senetle Galatada Banker sokağında 
1/ 2 numaralı Yusufyan hanındaki 
Sa.bun ve Boya f abrika.sında sahibi 
bulunduğum eııyamı Galata Rıhtım 
caddesi Mesruriye caddesi Mesruriye 
hanında Ahmet CelAlettin Kentbaya 
sattığımdan keyfiyetin illnını dilerim. 

MezkUr fabrika 8ah.ibi Beyoğ
Zmıd.« Tııksim Şehit Muhtar betJ 
oadd.e~i Yaman apartımanı f 
numaralı dairesinde mukim Is-

mail llal:kı T Hazeb. 
İstanbul Birinci Noterliği 

ev. No. 19642) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Müıehanın 

HOCAPAŞA 

HOCAPAŞA 

HOCAPAŞA 

HOCAPA5~ 

: Mahallesinin Muradiye caddesinde es
ki 38-38 M. yeni 5, 7, 9, sayılı albnd::ı 
iki dükkam olan fevkani bir odanın 

8 / 32 payı. 
: Mahallesinin Orha niye caddesinde eski 
44 M. yeni 23/ 1 sayılı zeminden itiba
ren 4 metro 35 san limetreden yukarısın

da münhedim Hoc apaşa hant orta ve 
üst katlarındaki m üsadif odalara ait in· 
~at hakla olan dükkanın 8 / 16 hissesi. 

; Mahallesinin Orha niye caddesinde eski 
44 yeni 23 sayılı z eminden itib:ıren 4 
metro 35 santimetreden yukansmda 
münhedim Hocap 8'8 hanı orta ve üıt 
katlanndaki müsadif odalara ait in§aat 
hakkı olan dükkanın 52600/ 110640 his-
sesı. 

: Mahallesinin Or!-ıan~ye cadesinde eski 
46 yeni 21 sayılı a.eminden itibaren 4 
metre 35 santimetreden yukarısında 

münhedim Hocapaf8 hanı orta ve üat 
katlarındaki müsadif odalara ait inpat 
hakkı olan dükkanın 918960J3110400 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) payı. 
ya kadar Istanbul Divanyolu (104) ye· 0:-!TAKÖY : Kartal sokak eski 19 yeni 23 sayılı evin 

Muhammen 
deleri 

Lira Ku. 

80 ()() 

31 00 

203 33 

200 00 

800 ()() 

1325 ()() 

3000 00 

11ns 54 

885 35 

ni numaralı hususi kabinesinde hasta- 4 /10 payı. 2400 00 

lara bakar. Yukarıdaki mallar 22- 12- 936 Salı günü sat 14 de açik arttırma ve 
'ti.... ZAYİ F DEM o s r EN Kabine ve ev telefonu: 2239~ Kışlık . il tıl caktır s b bed ı· . til dah'l• D1 be f . ı· h . 

~ •'lbik . .. .. ka be tim. y t 1 f . 2 0,, 4 pe~ın para e sa a . a ' e ıne ıs crazı ı ı 7 0 ! aız ı azı-
ı.._-· mühurumtt Y t e. D" ' ·· k-ıı· d d e c on. 1 .. h ·n · d k b 1 1 T ı· 1 • t11 7 5 k 1 • · kt" ~n4l\l kaıdıracağnndan eskisinin hUk· un ve J ar~n tercume u ıyabn an ır Sah, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) ne ta vı en e a u o unur. a ıp erın -ıo ' pey a çe enm va ı mu -

01rtıadığnu un.n ederim Fıyatı 35 kuruştur 

1 
saatleri hakikt fukaraya mahsustur. ayyeninden evvel yabrarak Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müte-

•clrea: Dev'let Mat~nda Bafiy' Herkesin haline göre muamele olunur. tckkil aabt komisyonuna müracaatlan • • (M._l J3559,l 
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Ve ve vr pa her 
Neci 

• 

osu: E 
za ı 

~ .......... !1111 .......... 

uenizyolları 
iŞLETMESı 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba1 
Tel 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

Bavramda }' a/nızı_.. 
I•••• Han telefon: 22740 --.. 

Y almz bu haftaya mahsus ol -
mak üzere 10/Birincikinun per -
tembe günü kallanuı lizmıge -
len Mersin yolu postasına bir gün 
rötarla 11 Birincikinun CUMA 
günü saat onda "SADIKZADE" 
vapuru kalkacaktır. ( 3545) 

ZAYİ 

Reşadiye Nümune mektebinden 
929 senesi aldığım kayrt suretini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. !56 &ilahattin 

. 

Çıkac aktır 
llanlanmzı bu gazeteye venneniz hem kendinize menfaat ve hem de Kmlaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştuf. 
Müracaat yerleri: Postahane kaTşısmda KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 
Ankara Caddesinde Vakrt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

Yerli Mallaı ve Tasarruf Haftasıııda 

1UPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Istanbul sıhhi müessese.er arttırma 
ve eksiltme l<omisyonundan: 

Sivas Nümune hastanesi için satın alınacak 138 kalem eczayi bhbi
ye ve sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü 
binasmfll kurulu Komisyonda 30-1 2- 935 Çarşar...!.>a günü saat 15 de 
y apdacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1330 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 75 kuruş•11r. 

4 - lsteMiler şartname ve Liste yi her gün Komisyond:ın nörcb;lirleı 
5 - istekliler cari seneye ait ti caret odası vesikasile 2490 sayılı ka -

mmda yazılı beleeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
banka mektubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (35672 

Yalnız peşin satışlarda 

z 
SUMER 

OSMANLI BANKASI 
lLAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni. 
cami ve Beyoğlu devairi, Şeker Bay. 
ramı milnasebetile 15, 16 ve 17 ilk. 
kanun 1936 tarihlerinde kapalı bu. 
lunacaktır. 

Yüksek llrti8at ve Ticaret mc7,tebi 
mezunl.arı cemiyetinden: 

Cemiyetimizin yıllık toplantısı 13 
12.1936 tarihinde Ankara İktisat Ve-

ar 

z· l .... 
BANK 
azarl n a 

. • ~ • ... " ' •-; • ,,, ., .... f'J'i. .:.,,.·· • • • .... ·. ,.._ r) 


