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Parasız 
Maagene lcaponu 

Bu kupondan )'~ hlrDP 
tiren ohJllQlliaUa KURUN do• 
toruna kendini param ......,_ • 

ne ettirebilir. 
(Ta/ai14l 7 Üld -W•J 

''Habeş istiklili harple al11111.bilir!,, 
Milletler Cemiyeti Habeşistamn ~onseyden Eski muharipler namına 

çıkarılmasını kabul etmeyınce 
ltalqan muralılıası toplanlılJı bıraktı Dün bir lngiliz heyeti Cumuriyet 

Abidesine iki çelenk koydu 

AJ••r• 

aralo• Ceaewe1e 
telpal99llt1 

yan hakimiyetinin tanınma
masını isliyor 

"Zafer Abidenizin !ininde hürmetle 
mi? eğilerek lıatıralarımızı canlandırıyoruz,, 

Türk 

Balbn •nlaf111811 konseyinin milza • 
kereledol taki., etmek için Belgtada el· 
den TBrk cuetedleri diln memleketi • 
mise cl&ıdUler. 

Yupilavya Baıvekili ve Hariciye 
Mum Bay Stojadinmc Tilrk ıqatbuat 
mUmeilDlerini Belcrattan ayrılmadan 
mnde kabul ederek ıu beyanatta bu • 
lunmdflUl': 

-ıtesleWaflanm TUrldye, Roman • 
ya ve Yunaniltan hariciye nam1anm 
Betır.tta kabul ~tmetde pek memnun 
oldum. Her birimizin vasiyetini tavzih 
ve hu ve ftZifelerini yazı ile teıbite ve
sile olan bu konferanstan Balkan antan· 
tı daha hvvetli çıkımıtır. Bu konferan
un hemen akab~de toplanan KUçfik 

TGrkkutu obtunda ameli dentere Antant konferansı da. birindabıi ikmal 
dtlnden itibaren bapnoı11tır. Dersler etmittir• <Sonu: Sa. 2 Stl. 5• 
ttnhertlte m~dül okul saha1111- -----------'-------__,;--~ı."'., 
da veritmlıtir. Yulranki mimde bir B ı B o B 
bayan talebeyi ~rken görilyorsu • 
nuz. Bu denterde abnu diler resim!~ 

rlmb llçllacll •Jlf4dad.r. Kıran kadın 
Balkan anlaşması 1 ekrar /uma/andı 

t#&ilb kadın ta~~ Molli. 
ı&on bıpttere Ue Kap araaıncı*ki tayya. 
re rekOrunu klrmıftır. Mayı1m dardan. 
el cUnl GreenwicJı 1Utile Hkial ~ 
19 hareket etmİf 'H 1Da)".81D :JedWa
de uat oa dardU ~seçe Kap'a 
~·Arada ... miid• iç gUn 





Tavla 
Şampigonııık karııiaı
maları devam ediyor 

TayJa mfleabakamızuı pmpiyonlar 
kartııaımauna dün gece Sirkecide ile· 
lelr lrıraathaneainde devam edilmiftir. 

Ayşe 
Gene idamdan 
kurtuldu ama .• 

Dün gece ÜÇ beı oyDanmlft oyun • ş· di kadar Adana ağırcer.a 
cuJamı aldıkları puvan teabit eailmit • · muıı.1:1eeı:hıce ayni suçtan Uç defa 
tir. On dört oyuncu biribirlerile kar • idama mahlrlbn olan bir kadmm ev
tılattıktan IOll1'a alacakları puvan he - rakı Temyiz muhakemeahtce tıç defa 
•bile. ~ilecekl~~dir. Bil p puvan a• nakzen geri geJmjftir. 
lan binnci ve diıerleri de ma ile de • Sevdiği Kaamı Ali ismlndeld bir 
rece alacaldamr. • adama malik olmak için, Kaamı Ali· 

Oyuna bu gece tam ... t leldsde bat- Din k&rJBJ Dudu ile otlu Aliyi r.ehirli· 
lanacütır. Gelmiyen oyuncuları pu • yerek öldürmekten auçlu Karsanblı 
Yanlannı lcaybetmlı o1ac:aklardır. Ali km Anenhı dunıemasma Ada.na· 

Universitede 
imtihanlar 

da ajırcezada bakrlm11tır. 
Ane kendisini öltımdeıı kurtarmak 

için yqmdan istifade etmek !baksa· 
dile hukuk muhakemeahıe bir dava 
açınıetır. 

Bu dUl'UflDada bu hU81D1 nar.ara 
Relct6r imli 'ıcnlar lıak abnarak, Aypnin YBI btlytltme hak

kında açbiJ davanın ne merkeme ol· 
kında maili.mat veriyor dutu veya karar verUm1ş1e, ht'lleelp 

Univendtede imtihanların ya1mılae kat'Depıedlğl bakJnnda hukuk mah· 
kemesbıden IJ01'Ulmasma karar verile

JllUI dolaymlle biitUn faldlltelerde ha- rek muhakeme 21' maym bll'akılmll
llrbklara bael&Dllllfbr. DUn 'Umver-
8fte rektörll Bay Cemil Bllsel kendi- tır. 
de gGrUeen bir yuıcmma fUDlan Artoinde lıallca veri len 
~~ atait167'aitenm bitin!• d•lerli konferanslar 
1Q Amin, U (KURUN) - Bilse.; 

eleritlde t>8 fakfJıtelef'e bagn o1o1ı&Z mbıde tetkik .,.uu ,apaa lçlncii 
~ eMfftiıerde dersler pw ie ma- ıenel mlfeUifllk Wttir JDlipvlrl 
"8 cwmart88i gilniı iJğledtm 80tU"fl ke- Mustafa Retli •• •Diyet mtlp.'flrl 

~ıu:;,nlara da 18 ,,..,.. FfGM- Bahri tarafmdail Dbnls merkezinde 
"- _.4 bcltlonacaktsr. lmttlKmlar verilen "terbiye,, n "lstlk141 Baftfl,, 

" ""' dncek w bir temmus a1cfa- menalu konferanslan cot allka ne 
-. 1Mdar bitırilmif olacaktsr. karfılanml§tır. 

.Da 1cw1an ımt~ gelnce. JattkUt Dft§I konferansı, mDH ha. 
tlillmraU.ıta da kur1antltl .._ :. malan tekrar yaptırken Yatan mil. 
._ talebenin 8Gfllll 8000 deri /ullJ. dafusmdekf kahramanlıklar amidi ve 
*· Bwaıcant1 1060 .ı ( •) 1canvtla, 1630 balkm glstercUfl copu telUflrat 
ti (lJ) laınına, l67 ai .,,. (0) ,.,..._ ıöilalerlmlzl kabartacak kadar itti
,..._. ~edir. Boa aw/ talebe- :rUk etd .. 

.ılıırlf'dtı 7cu"""' ~mdan miateatlG il&til41 1 amili• tlelil 
Nı!llıta '"' "81U4ir. Ycilffts ~ '(&el) - Adlpam'I lnhl-

~ (A) • (B)' Wi- sarlar muhalebeciShıe ait (204()()) li-

( A"";~";r;1'""· ralık ihtiUlsı Cumhuriyet gazetesi lz-

Eski lngiliz muharipleri namına 
Dün Cumuriyet Abidesine iki çelenk kondu 

atlantik vapurile fehrilnize gelen satll'lar yazılıydı: 
"Lankutrya,, isimli bD.yük Traa·ı gilizce, diğerinde ~ olarak itli 

800 lngniz eski muharibi ve eski has- •KaArafllCln w ~ tlQftnM fe 
tabakıcıla.r namma dtın tngiliB1er Ka- 1&.itlerinin fe'/'8/Zi hattraattlCI ~ 
ra ve Deniz kuvvetleri eski kumandan "'"· 
Jarmdan Feld M'arepl Birdftıd ve A- lngWz eaM nnaharlplerinin aayp 
m.1ra1 Rocer Ki1'1'tn riyaııetlndetl he- nipneıli,, 
yet Takahndeld Cumuriyet &bide- Bu mada tngDiz elçllilf D81Dma 
sine iki çelenk koym.uttut. eltilik sekreterlerinden Bay Dlkson 

Taksim nahiye m~Urll lJ&y. Kemal 1'e ticaret ataeeeı Albi.y Vuds bulu
onlan karpiaıq V& kaıldJldı nutuk- mıyc>rdu. 

Jar ~=· blriDin u.erinde ln- Eski tııgWz kumandanı l'eld lla- ------~----...-, 
reta1 Blrdvud demfltti' ki: 

Çekiç atan adam ~~ oı:=~ ::8:~ 
~ gibi h 1JSI da ç~ '18 

Aitı ag lıo.pae malıhtlm ~ ~eff Mr tJUf/e .,,..... 

e ~ ';4.ı• Nrlc °""""""" lıf.Mf'Cltnall ..-.. 
llllllı ,.,.. ,_.,. tnüabbefftlaüi g&t6f'MB1c 

Bamcll ad]J bir kunduraeı, Kamnl· 
p&l&da KUıtlvvet isminde bir bcfm1a 
kundura param maıeleeiden bvp 
eclarlren, eJlnc1ekl çekici bdma fırlat
mak Ye QAklctn, bta _. orada du
r&D A1l 1'minde bir eoçuia. ilabetlle, 
çocutun yaralanm•ınna sebep olmak
tan muhakeme edUiyordu. İIWlbtıl 
tıçlbicll ceza hatyerl, dtın Hmdi'yi 
alt! ar hapse, elll ura da para ceza. 
llD& malıkbı etmlft1r. 

Komliniat lilt. atlflasına 
ait tlar,,,ma başladı 
l'ehml otlu Nihat Azts twnlnde bi

ri aleyhine açıJan tomUnlstllk dava
...,. alt duruemıya, din ~ n.n 
ı.taabal aflrcea ~ baalan· 
IDJlt1ı'. Suçlu, avukatı Stlreyya ile bir
.Jlld:e hamdı. ~ kapak eellede 
devam etmJetır. 

Beraet 

WIQeaiıe tlrGtlUClcl ~. Ve fil 
..- •/er ~ c'Snilld6 iannet
ıe ~1c ~- CGftltnltıtn
"°"*• Yetil t'flr__.,. ~ 1cwtt1r 
t'IOI Owtntn' baf1caM lCqm8l AtGtiirke 

taerimafttlMA ba4inM1c ia6rfl """ ifil
graf "61dyoru.,, 

Ardından amtraı m,a • alarak 
"Tlirk ukertıe ~kalede kar1Jlq
D1JI bir asker -•tile Tllrldhı kahra· 
manlıiuil yalandan takdir ett.tfini,, 
söylemi§, mtlt.ealdben a6z alan cUter 
eski Ukert -rıcaı ayni mealde nutuk
lar 116yliyerek lbidenin öntbıde epey 
mtldclet Jmlmtflar ve vali namma o
rada bulunan TabiDi. na.hiye mtlclUrti 

Bay Kemal tarafından kendllerine -
mimi mukabelede bu11lllulmuetm'. 

Qmakkaleye ilk asker ihraç eden 

Dtf:~--mc:fi1!1=-.~---.t 
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Binbir gece masallarından 

___ 4 1 
3 Kızın Sırrı 

Bakır halkalı taşı 
dım. Taşın 

yerinden çıkar
altından ..• 

bana kendi hikayesini şöylece anlattı 
ve dedi ki: 

- Ey birader, ben Hint ikliminde 

.. . -- iiiii_ iiiil 
17. lnkılap desi. Üniversiteden na

kil. Kemal Tengirşenk tarafından, 

18. Senfonik musiki (plak), 19. Haber 
ler, 19,15. Hafif musiki (plak), 20. 
Viyolonsel ve piyano: Mesut Cemil 
ve Bayan Gilbert tnselberg, 20,30. 
Studyo orkestraları, 21,30. Son ha
berler, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servi
si verilecektir. 

!K1NC1N1N BAŞINDAN GEÇENLER 

Bunun üzerine ikinci Acem kendi 
sergüzeştini nakletmeğe başladı ve 
dedi ki: Abnos adalarının padişahının kızıyım. ~---------------a 

- Efendim, ben büyük bir padişa
hın oğlu idim. Çocukluğumda hafız 

olmuştum. Sonra türlü ulllnı ve fünun 
tahsil etmiştim. Kitabet ve şiirde ar
kadaşlarmıdan üstün bir dereceyi bul 
muştum. Benim bu hususlardaki me
haretim bütün dünyaya yayılmıştı. 

Hint padişahlarından biri şöhretimi 
işiterek kızını bana vermek istemiş 

ve babama hediyeler göndermişti. 

Hint padi~ahının bu arzusunu işiten 
babam da buna müsaade etmişti. Ni
hayet bir gün her türlü lüzumlu eşya
yı hazırhyarak bir büyük gemiye bin
dik. Denize açıldık. 

Denizde giderken üzerimize hay
dutlar saldırdı. Mal ve eşyamızı aldı
lar. Bütün adamlarımı öldürdüler. Be
ni de esir ettiler. Ben bu eşkiyanın 
arasında dolaşırken bir gün kaçıp 

kurtuldum. Açlıktan dermansız bir 
halde bir şehirde terzi dükkanına gir
dim. Dükkan sahibi beni güler yüzle 
karşıladı. Aldı. Yanma oturttu. Son
ra biraz yiyecek getirdi. Hal ve hatı
rımı sordu. Ben de kendisine sergü
zeştimi baştan sonuna kadar anlat
tım. Onun üzerine terzi bana: 

- Ey oğul, sakm bu sergüzeştini 
kimseye söyleme. Bizim padişahımız 
senin babanın en büyük bir düşmanı
dır. Eğer senin burada. olduğunu ha
ber alırsa mutlaka idam ettirir.,. 

Dedi. Beni yanında alıkoydu. Ak
şam olunca kendisi çıktı, evine gitti. 
Beni dükkanda bıraktı. Böylece üç 
gün Uç gece geçti. Ondan sonra terzi 
bana: 

- Ey oğul, senin bir san'atin yok 
mudur?,, 

Diye sordu. Ben: 
- Benim bir san'atim yoktur. Yal 

nız okuyup yazmak bilirim.,, 
Deyince terzi: 

- Bizim memleketimizde okuyup 
yazmak muteber bir iş değildir. Bizim 
rağbctim!ı sadece parayadır. Madem· 
ki sen bir san'at ehli değilsin. Bari 
oduncularla ormana git. Her gün şe
hire bir arka odun getirirsin. Çarşıda 
satarsın. Perasile geçinirsin. Bir gün 
belli başlı bir iş sahibi · oluncaya ka· 
dar böylece devam edersin.,, 

Diye nasihat verdi. 

Bundan sonra bir balta ile bir ip 
tedarik ettim. Terzinin bildiği odun
cuların yanında olarak ormana git
tim. Getirdiğim bir arka oduuu yarım 
altına sattım. Bir miktar para ile ge· 
~indim. Bir miktarını da arttırdım. Bu 
suretle bir sene odunculuğa devam et
tim. Bir gün ağacın kökünü çıkarır

ken yerin altından bakır bir halka 
geçmiş bir taş meydana çıktı. Halka
dan tutarak taşı yerinden çıkardım. 

Taşın altından yerin dibine doğru iner 
bir merdiven göründü. Mıcrak ettim. 
Bu merdivenden aşağıya doğru in
dim. İne ine bir kargir binaya varmış
tım. Bu binanın kapısından içeri gi
rince kendimi gayet güzel döşenmiş 

bir köşk içinde buldum. Bu köşkün 
ortasında peri gibi bir güzel kız oturu 
yordu. Bunu görünce dehşet ve hay
ret i~inde kaldım. Dilsiz gibi söz söy
liyemez bir hale geldim. 

Bu kız benim mütehayyir halimi 
gbrünce: 

- Sen kimsin?,, 
Diye sordu. 
-İnsan oğluyum.,, 

- Seni buraya kim getirdi? Nere-

Büluğa erdiğim vakit beni amcamın 
oğluna verdiler. Sarayda düğünler 

yapıldı. Gerdek gecesi Recres bin Rü-

BORSA 
tt. 4 • 936 

cus bin İblis ismindeki cin geldi, beni Rlzalanııda yddn &preW olanlar, tıze 
kocamın koynundan aldı, buraya ge- rinde muamele rörenlerdlr. Bakamlaı 
tirdi. Bana lazım olan herşeyi teda- 1 __ tıaa_t_ı_Z_d_e_1ca_pan __ •_ı_•_tıf_ftJ'_a_t1anı __ ıır_. _ 

rik etti. On günde benim yanıma bir 
defa geli!", bir gece kalır. Buraya kub
be üzerine iki satır yazı yazmıştır. 

Herhangi bir sebeple kendisine ihti
yacım olursa elimi bu satırlar üzerine 
sürerim derhal yanıma gelir. Üç gün 
evvel gene bu ifrit yanımda idi. Bir 

daah gelmesine altı gün vardır. Şimdiye 
kadar insan evladından bir kimsenin 
yüzünü görmedim. Burada yalnız ba-

PARA L AR 
• Londnı 1\27.- • Vlyan 
•Nevyork t2lı 60 •Mad:rtd 
•Parta 167.- •Bedin 
• Mllano tn6 - • Va11ova 
•Brüksel ~4. - •Budape§te 
•Atine ıfü.-- • BUkrq 
•Cenevre ... 20 - • Belgn.O 
• Bofya 24.- • Yokoh&ma 
• AmsteTdan:ı S4.- • AJtm 
• Praa 88- •Banknot 

~i.-

16 -
1:12-
~4 -

~' -
L6 -
l'>2-
tU -

1171 -
24-1 -

şıma kaldrm. Hamdolsun bugün sizin- ı-----------·---• Stokholm 83-

Ie müşerref oluyorum. Bundan mem-
nun oldum. Acaba bu altı gün içinde 
burada benim yanımda kalabilir mi
sin?,, 

Bu teklif benim hoşuma gitti. Çün
kü kendi içimden bunu candan isti
yordum. Onun için memnuniyetle ka
Iacağmır söyledim. Bu kız muvafaka
timi alınca beni hamama götUdrü. Te
mizce yıkadı. Sırtıma güzel elbiseler 

ÇEKLER 
•Londra tl~.60 •Viyana •. ~9U 
•Nevyork U.7927 • lılad:rtd 68200 
• Parta 12.06 • Berltn 1,9~:;7 

•Mllano 10.1867 •Varşova i .2180 
• BrtlluıeJ ,,681l. • Buda.peşte i,4684, 
•Atina 88. 7b4l • B11krq 108.2012 
•Cenevre UMO • Belgrad "49a 
• Sofya tiS.~ • Yokohama 2.3760 
• Amsterdam 11767 • lıloskova 2t 8664 
•Prağ l9,1S9-ı • Stokholm 8093 

giydirdi. Sonra birlikte iş ve işrete ı----------·------ı 
E SHAM koyulduk. Gurbet esnasında çektikle

rimi burada unuttum. Fakat bu ara
da bu kıza karşı içimde bir aşk pey-
da olmuştu. Kendisinden bir daha ay
rılmak istemiyordum. Bir gün kıza 

dedim ki: 
- Ey benim gilzelim, ben seni alıp 

yer yüzüne çıkarmak isterim. Ben bir 
daha seni bu ifrite terkedemem.,, 

Bu sözüm kızı güldürdü: 

lf BADkU> 10 80 
"' Anadolu 2:S. 70 

Rej1 ı! 123 
Şlr. Hayrty 16.000 

Merkez Bank 61.W 
U. Sigorta .00 
Ponomonb ı:ı.ro 

Tramvay 11,<JI 

* Çimento 10 40 
Onyon Del O 00 
Şark Del J. 00 
Balya 'JOO 
Şark m. ecza l 00 
Telefon o 00 

1---------~--------
ls tlkraz la r Tahvlller 

• 1933 T.Bor. ı 2K.7r> Elektrnı 0000 
• • • D 22 00 T'ramv&J 81.70 
• • • m ~.ı b2 Rıbtna 14 Ol> 

laUk.Dabll1 1!9 00 • Anadolu ı 4-1:1 70 
• Ergeıd tetik. 111>, • Anadolu D ~8. /U 
1928 A M lO 00 Anadolu m ı 7 4-!J 
8- Erzurum 116 7ö • MUm,,NJU A ôU tib 

- Ey benim efendim, bu ifrite ben 
bir günümü veririm. Dokuz günümü 
de seninle beraber geçiririm. Bu sana 
kafi gelmez mi? Bununla kanaat et
mezsen ikimiz de büyük bir belaya 
uğrarız. Biz ifritin elinden kurtula- ---· - -----------
mayız.,, 

Güzel kızın bu sözleri beni tatmin 
etmedi. !çimi bir kıskançlık hissi yak
mağa başladı. Artık sabıra n:ecalim 
kalmadı. 

- Ey güzel kız, ben bu satırlar 
üzerine elimi sürerim. Bu ifrit gelin
ce onu baltam ile vurup öldürürüm.,, 

- Bu beyhude bir hayaldir. Bu ü
ritin hakkından gelemezsin.,, 

Kız bu sözleri söyleyince benim 
aklım artık başımdan gitmişti. lçimde 
kıskançlık hissi bir kat daha artmıştı. 
Bunun üzerine derhal yerimden kalk
tım. Kubbeye doğru giderek elimi sa
tırlar üzerine sürdüm. Kubbe ikiye 
ayrıldı ve yıkıldı. Bunun üzerine kız 
ağlamağa başladı: 

- Ey benim efendim, sen beni bü
yük felaketlere düçar ettin. İşte şim
di ifrit geiecektir. İkimizi birden te
lef edecektir. Hemen sen kendi başı
nın çaresine bak. Buradan gidip kur
tulmağa çalış.,, 

Bu kızın sözleri beni korkuttu. Mer 
diven tarafma koştum. Buradan çıka· 
rak gitmek ve kurtulmak iı;;tedim. Fa
kat şaşkınlıktan çıkacak kapıyı bula
madım. Mcğ<'r lel:isla kınn yanından 
kaçarken pabuçlarımı orarla bırak

mışım. Bu s1rada acaba halim ne ola
cak diye düşünerek merdiven başında 
iki trafa bakarken konağın zemini 
ac;ıldı. Gayet cirkin RC'sli bir cin pey
da oldu. Kıza dönerek: 

- Sana ne oldu ki beni vakitsiz 
çağırdm? .. 

Diye sordu. 

Za\·allı kızcağız beni ele Yermek 
istemedi ifritin sualine şu cevabı ver
di: 

- Efendim, bana birşey olmadr. An 

Festival mevsimi 
(Ostyanı 1 incide) 

bir para bırakacaktır. Festival mev· 
siminde İstanbulun ekonomik faaliye
ti hiç şüphesiz senenin bütün ayların
dan daha fazla olacaktır. Fakat ayni 
zamanda memleketimizde yazın bir 
aylık istirahat ve mezuniyet müddet
lerini geçirmek istiyenler gene !stan
bula geleceklerdir. Bu suretle Anka
radan ve Anadolunun muhtelif yerle
rinden lstanbula bir dahili turizm ha-
reketi olacaktır. , 

Geçen Balkan haftasında Büyüka
da eğlencelerine iştirak etmek için gi
den halkı taşımıya Akay vapurları 
adeta kifayet edemez hale gelmişti. 

Bir günde İstanbul ile Büyükada ara
sında gidip gelen yolcunun miktarı 

otuz dokuz, kırk bini bulmuştu. Bü
yükadada otellerde bir tek boş otel 
odası ve pansiyon katmamıştı. Lokan
talar öğle ve akşam yemeklerinde üç 
servis yaptıkları halde gene müşteri
lerine yetişememişlerdi. Bir çok kim
seler o geceyi adanın çamlıklarında 

geçirmişlerdi. Bütün bu faaliyet ve 
hareketlerden adalar halkı türlü şe
killerde istifade etmişlerdi. Hatta ge
çen Balkan haftası bu yıl adada ev 
kiralarına bile tesir etmiştir. Mesela 
geçen yıl iki yüz liraya kiralanan yer
ler için bu yıl üç yüz lira istenmekte
dir. Balkan haftasının Bilyükadada 
yaptığı bu türlü iyilikler bu yıl şüp
hesiz daha ziyade artacağı gibi ayni 
faydalı tesir !stanbulun muhtelif semt 
lerinde de ve muhtelif ekonomik fa
aliyet sahalarında da görülecektir. den geldin? Ben yirmi senedenberi 

bu köşk içinde bulunuyorum. Şimdi

ye kadar insan oğullarından bir ferde 
tesadüf etmedim. Gel de yanıma gö
rüşelim.,. 

Bunun üzerine bu kıza derhal aşık 
olmuştum. Yanına gidip oturdum. Ve 
başıma gelen ha11eri baştan sonuna 
kadar anlattım. Sonra ona kendi ser
güzeştini !ordum. O da cevap olarak 

cak içime b'.r darlık gelmişti. Bir miktar 
şarap içtim. Sarhoş oldum. Konağm 

içinde nec;'e ile gelip gittiğim sırada 

ellerim s::ı.tırlar üzerine değdi. Kubhe
yıkıldı." 

İşte bu mülahazalardan dolayı İs
tanbul v:ı.lisi festival işini bir idare 
meselesi gibi değil, bizzat İstanbul 

halkının kendi işi gibi telakki ediyor. 
Festivale ait tertibatın alınmasında 

da doğrudan doğruya İstanbul halkı
nın o şek'lde alikalanmasmı hakh 
olarak istiyor • 

. (Arkası var) ASIM US 

~ı~ıı~ı~ııı~ı P o lis Haber leri ~11~11~1 

Kanlı hadiseler 
Samandırada bir kahveci öldürüldü 
Bir helvacı da 
kadını yeniden 

evvelce yaraladığı bir 
beş yerinden biçakladı 

Kartalda Samandıra nahiyesinde 
sarhoşluk yüzünden bir cinayet ol
muştur: 

Katil Samandırada dabağlık yapan 
Kerimdir. Evvelki gün körkütük olun
caya kadar rakı içmiş, Mustafa'nın 

kahvesine giderek orada oturanlara 
kabadayılık taslamıya başlamıştır. 

Kerim, bir aralık tabancasını çı

karmış, yanına koymuş, Mustafadan 
kah\'e istemiştir. Mustafa kahveyi bir 
az geç pişirince Kerim kızmış, taban
casını alarak kahveciye doğru ateş 

etmiştir. Çıkan kurşunlar Mustafa'mn 
muhtelif yerlerine saplanmıştır. Silah 
sesine jandarmalar yetişmiş, Kerim 'i 
yakalamışlardır. Mustafa dispansere 
götürülürken yolda ölmüştür. 

AGAÇI'AN DÜŞTü - Kadıköyün·· 
de Söğütlüçeşme caddesinde oturaıı 

manav Sait Bağdat caddesinde Nik0« 
linin bostanında erik toplarken ağaç• 
tan düşmüş, başından yaralanmıştır. 

. MANGALA DÜŞTü - Tophanede 
Lülecihendek caddesinde oturan ter• 
zi Vasil'in oğlu iki yaşında İstilo maıı. 
gala düşmüş, yüzü ve elleri yanmış4 

Çocuk hastahanesine kaldırılmıştır . . 

İKİ KORSAN DAHA. YAKALAN .. 

iyileşen kadını tek1ar 
beş yerinden biçakladı ı 

Geçenlerde Samatyada bir yarala- _ 
ma vak'ası olmuş, helvacı Hasan, Ha
mide isminde bir kadını yaralam1ş-

Dl - Deniz korsanlarından İnebolulu 
Ahmetle Bitlisli Niyazi evvdki gece 
Azapkapıda Ali kaptanın Yaşar mo
törüne girmişler, eşya çalmışlardır, 

Motörde yatan Yakup uyanınca bun
lardan Niyazi kendisini denize atmış
sa da de\•riye gezen gümrük memur
ları tarafından yakalanmıştır. Ali de 
yakalanmıştır. 

Aske ri 1 k iş le ri 1 
tı. Haf üçe yaralanan kadın iyileşmi~. 
hastahaneden çıkmıştır. · 

Bunu işiten helvacı Hasan, dün 
tekrar Hamide'nin karşısına çıkmış, 

· kadıncağızı bu sefer tam beş yerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Hamdi yakalanmış, vak'a polisçe 
adliyeye haber verilmiş, müddeiumu
milik tahkikata el koymuştur. Adliye 
doktoru Enver Karan, Cerrahpaşa 

hastahanesine kaldrrılan Hanıide'y' 

muayene etmiştir. 

Kağıthaneden dönerk en 
kanlı bir hadise 

Feriköyde Gülşen sokağında otu
ran Osman ailesile Kağıthane eğlence
sinden dönerken Tahsin ve eskici Mus 
taf a isminde iki kişi ailesine söz at
mışlardır. Osman buna kızmış, eline 
geçirdiği bir demiri iki adamın kafa
sına vurmuş. başlarından ağır suret
te yaralamıştır. Yaralılar ha~tahane
ye kaldırılmışlardır. Osman yakalan
mıştır. 

Eski bjr kin qüıünden 
üç qara lama 

Kasımpaşada kışla karşısında Ri
zeli Mustafa'mn kahvesinde oturan 
boşta gezer takımından Rizeli Evliya 
Mustafa ile Rizeli Mahmut eski bir 
kin yüzünden kahve içinde bıçak hı
çağa gelmişlerdir. 

iHTiYAT SUBAYLRIN YOKLA· 
MALARINA BAŞLANIYOR 

Eminönü Askerlik Şubesinde;ı: 

1 - Eminönü askerlik şubesinde 
kayıtlı bulunan emekli ve yedek su
baylarla askeri memurların 1 Haziran 
936 dan itibaren yoklamalarına baş~ 
!anacak ve haziran nihayetine kadar 
de'lı•am edecektir. Bu bir ay zarfında. 
yoklamalanm yaptırmamış olanlar
dan 1036 numaralı kanununun 10 un
cu maddesine tevfikan 50 lira cezayı 
nakti alınacaktır. Buna mahal kalma
mak üzere her emekli ve yedek subay
larla askeri memurların bu bir ay 
müddet zarfında yoklamalarını yap
tırmak lazımdır. 

Yoklamaya gelirken nüfusu, hü\1· 
yet cüzdanı, tabip eczacı veya baytar
lardan diploma ve ihtisas vesikaları

nı ve askeri vesikaları varsa sıhhat 

raporu getirmeleri lazımdır. 

2 - lstanbl haricinde olup da mek 
tupla yoklamalarını yaptırmak isti
yenler isimlerile doğum sınıf ve rilt
belerinin sicil ve kayıt numaraların

da. ve halihazırdaki me~guli:\1etlc.-ril" 
açık adreslerinin yukarıda yazılı mak 
eada. uyacak şekilde bildirmeleri li
zımdşr. Bunları noksan bildirenlerin 
gönderecekleri mektuplar muameleye 
konmıyacaktır. Mektupların taahhüt
lü gönderilmesi şarttır. İadeli ilmüha
berlerini saklıyarak lüzum görüldilğil 
zaman şubeye müracaatını tevsik et
mek lazımdır. 

Evliya Mustafa Mahmud'u göğ- • 
sünden, Mahmut da Evliya Mustafayı o şampıyonmUŞ t 
omuzundan ve sırtından ağır surette 

yaralamıştır. Kavga. esnasında kah- farkında deg'"' ildim 1 
ve müşterilerinden Gtllcemal vapuru 
ateşçilerinden Yakup da kolundan a- (Beşinciden devam) 
ğır surette yaralanmıştır. Her üç ya
ralı Beyoğlu hastahanesine kaldırıl
nuşlardır. 

Garsonu kovalarken bir 
çocuğu qaraladı 

Şişlide Silahşor caddesinde aşçı 

F::.ik, arkadaşlarından Abidin ve İb
rahim ile Bomonti bahçesine gitmiş
ler, bir hayli bira içmişlerdir. Bun· 
lardan Faik çok sarhoş olunca bıça

ğını çekmiş, garson Foti'nin üzerine 
saldırmıştır. Garson kaçınca Faik e
lindeki bıçağı ile kovalamıya başla
mış, bu sırada brçak 16 yaşında İsma
il isminde bir çocuğun koluna isabet 
etmiştir. Faik yakalanmıştır. 

Bir kız attan düştü, 

dili tutuldu 
Fındıklıda Ressamlar sokağında 

oturan 16 yaşında Af et isminde bir 
kız Kağıthanede attan düşmüş, başın 
dan yaralanmış, 1109 numaralı dev
r iye memuru tarafından Eyübe götil- 1 
rülerek eczahanede tedavi ettiriimiş

tir. Afet'in dili tutulmuş. söz söyliye
mcdiği için Haseki_ hastahanesine kal
dınlmı§tll'. 

Amerikada ağır sıklet şampiyonu 
Hamas ile döğüşmiye gidiyordu. Va
pura kadar götürdüm. O gene arka
daşlıktan başka bir şey göstermiyor
du. Küçlık bir hareket gösterirse kol
ları arasına atılacaktım. Yapurun dü
düğü işitildi. Veda etmek için elimi 
uzattım. Nihayet bana dedi ki: 

- Anny, benimle evlenmek ister 
misin? 

- Şimdi mi? Maalesef beyaz elbi
selerim daha bitmedi. Nikahı kıyacak 
olan papas da treni kaçırmı~ ! .. 

Diye gülerek cevap verdim. Va
purdan indikten sonra göz yaşlarımı 
silmek için mendilimi çıkardım. Sonra 
derhal bir kablogram merkezine ko
şarak kendisine bu kelim_eyi gönder
dim: 

- Evet! 

Amerikadan döndü. Pek meyüstft. 
Orada mağlup olmuştu. Kendis;ni rıh
tımda karşılamıya gittim. Beni gö
rünce kolları arasına aldı. Bir pana
yır boKsorüle evlenmlye razı olduğu· 
ma teessüf ediyordu. Annelerimiz de 
ilkin bu işe riza vermediler. Fakat 
sonra kabul ettiler. 



J itaretler f ıt 
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t~~s~::!~'!. O lllr ıa••pl:roaı••'9 larlaada 
~ ftl•flan artık bir .... ı par. 1111 e det 11 d I • 1 tinha cht ifadeai delil, Tiirkbe CJı· 
lllUrİJetinin kanuni tekilde ifade
ıiclir ı KamutaJm önümüzdeki ça-
htma Jdmda hu vaaıflann "teıki· 
l&tı .... iye,, kamunmcla devletin 
'raafı olarak faarilıi mukarrerdir.,, 

Recep Pehrin bir tlera notun· 

"Maalesef beyaz elbiselerim daha bitmedi. 
kıyacak papaz da tireni kaçırmış ! ,, 

Nikahı 

,, ... ,lfımq ... ,.1rarılıi par,a, An n ı On dra 
liniinıiizıielıi toplantı yalında Bü- • • • • l 
1iilıllillet Mecliainin devletin,.,.. Bok.sor Şımellınr ıle na~ı 
'!'ita auiye lraınmantla 6ir tle- tanıştılını w efllentlığını 
flftne Y«pacafını aarahatle töyle- anla(ıgor 
..,,,etlir. Teılıilôtı aaiye luınu- Mqhıır ainema yıUlta Antıy OM-
llinlun bu prenaiplere göre faili rt.ı, nMt§hur bokaOr Maa: .§meUng ile 
her te7den önce devlet prenaipi naatl tan11nğtras w evlerwliğtni bir 
ile larmınlar lll'aUUlalri aynlıfı ll'ranwJ gammne anlatmt§tır. 
ortadan lıaldıracalıtır. Çok Uhn oıt.ın bu tatlı macert.ıyı 

lt.evcat teılıil4tı aaaiye 1ramı- kuaoa alıyor, g6"6 smmli: """"" 
rıııır.:rul "~-- JnıL......L...... L-L~ 4f'ffafİtl .fldata !fG8'!10f""• 
r,,e,,. 

0 
..,,..,.. 1a111U,, ,~ "'Bir arkad&fllll beni Şmeling'in 

6al""nı tamamen 1189 uucm yapacafı bir boks maçını radyoda 
'-1ıiılıa,, aanntlan almqtır. Hal- dinlemiye davet etti. Benim boksla 
.... 7GflYC111 fleolet pr.,,.pi ile hiç bir alAkam yoktu. Sevmer.dim bi· 
1119 nıha aranntla werçelaen bir le. Bu, matara lnsanlan devrine ait-
Cez.:at lıanl olmuıtur. tir diyo~~· Şmeling Berlinde otur-

.ar. l-L-L .ı.. • • dutum vil1anm çok yakmmda oturu-
nı nwrarıc, ne eıconomı, ne q, rd 

.ne lıiltiir balamı ..ı L--u-o: .ı.a._ yo u. 

.ne • n:ıan vugunu cıu- Ben lltudybdan gelclikge beni gö-
F: ırea etmeye imlıan yoktur. rüyordu. Ben de onun evine f&:ta o-
...ritenin giibrelifincle oe Aleti larak geldifini çok defa görmüttüm. 

Aıııı.-. İnaanın ltihriyet terruqiil· Fakat hiç bir ehemmiyet vermiyor
lerf llflne hnrlmuı olan 1189 li· dum. Onun bana ba1rqmı, bir ~rke
-., ralm -.an tatbilı edil ğin gillel bir laza bakıp gibi tabii gö
~. aJ, M ~n _.. rilfordum. Böylece aylar geçti. Maka 

~ıllar, ı~aplar, ayda, ben Merihte yqasaydmı gene !-"'ihl• ve lrala.,. realıaiyonlar biribirimizden bu kadar ayn kalabi-• .,.,,,..,,.,cr. lirdik. 

F..,Ucttı ewiye lıanananan 6a Bir gtın bana bir demet çiçe~ 
..&.fıı~ırn to4Ui tlevlet premipile bir kart Wönderdi, Jmdım Neden böy

iliıtle eden hanun qrmın- le eekl Ulllle mUracat ediyor? Niçin 
,..,...,. :1-tJıraealıtı~ YolA __. leleıek kODfllDlak iste-

• • • • miyor.? Nede,ıı ban& blr mektup yaz
mıyor? Diyordum. Eğer bana alika :a•• 

.... : _ ......... .... 

1931 yılı son teer•ninde bir maç 1 - 1ete bu tuhafıma gitti. Şimdiye 
vardı. Çekoelo"'4tYah boksör Franta Jıadar böyle bir teY dti§iiııınemi§ti 
Nekolny döfil§eCe~ .Ben Çek08lo- Mllteeasir oldu. Gözlerini indirdi. 
vakyahymı ve milliyet dolayısile bu Sonra benaen bir randevtı istedi. Ver
maçı görmiye gittim. RiDgiQ önllnde dlın. Memnuniyetinden kıpkırmızı ke
oturuyordum. Maks'la götiitmemiz o- sildi. Bundan aomaki haftalar, hatı
racla oldu. Maçtan 80IU'8. ÇeltôBlövak- ralarımm en gllzellerini taşıyor. Maka 
yalı boksörle, 1ıi:8.b'ı ve atl~IJ!n beni ıtudyodan alıyor, gezmiye gidi· 
namak'ı alıp apartmıa.ııqa gittim. yoruf:. Fakat bu mtıthiş heykelle, ne 
Y~ijç, içtik, ~flılkrırezeUkt~ ~ ~riptir ki, samimt bir dostluktan 

~'- .• ~~ '.~~-tmt Belli 
"'DIB1i ... ~a; tfWıtıa 11.sı~-\!lie ~. ~ anr-: 

~e dokunuyorum, bazan kUlatı-ı 
ıu celdyoruDL o gene ayni aflk6netıe 
mubbele ediyor. 8eYmesini bilmiyen 
bir heykeli sevmek talilne dtıemUt
tUm. 

(Sonu Sa. 4 Sl1. 5) 

.. ... .... ..... ,. .... -........ -
.....,. pWnrf ......... v.c ··--·••etlwli; 
....._ ~·-m ...... Wr ı.ws..,i w... ..ı. 
,....,..pwa.hlfelı: 

- 5'ılai, ..... ,. ....... doktor- - dedi - il· 
,... ..... mıtitt .waı ... ,.., ..... Wlml,. .... ,..... ...... .... 

Dolctelr çeem..,, .... 1te .._,.llhua Wr ta.a 
........... ti. ----.,.... Pcliiini öiNalr· 
ceı 

Türlıiin lrendi mal.,.. dönİİlf' 
nii, ne aiirelıli emeldae hrela dl; 
tlufamıızrı hep 6iliriz. •• ,,,. 
tla lcatar lıtllar lal aöylenıli foW 
larla müre}ılıep luırCarulı. Bili 
lıalarmın naal birbirine kendi.,,. 
tlifini •örmek tle 6iıno lıtitılı--. 
artılı bi: "• wm ... olma ... 
arlramaı dönmeyi öfı'endilı y_. 
kartla lal oe miiTelrkep tlemif~ 
Dofnıaanu söylemelt lcbun ıeli 
ae, ba airmlalıi ~nü, helılf! 
nen hiitiin p7'eri.,.,.,,. le;iltl" 
ı, .,. litıung -lônnflüi -
ket U)'CDllflnln bü)'iii payı, ne eJ• 
biytılln, ne •aetelerin, ne 4e 
kürsülerirıtlir. Çark, ani tleoiW. 
olufarulan tlölıiilen lidla tl6t1Ü7d'. 
Ba, •lıça 8Ö1lenıneli ve nı4t 
teplertle derin bit tlilılıatle nı 
yafnılmalı, gönüller qı.,..,..,. 
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Ja y ....... ,,.oğlu fırın sokak 26 No. ı 
ako Firuz aleyhme açılan bopnma ---y--

:ıavuma alt dlva arzuhali mUddea-ıCaferaga 
eyhe göııderiımi, ise de yazılı evden " 

dört ilene evveı çıkarak Parise gittiği ,, 
llereelnde olduğunu bilen olmadığı ev-rak ,, 
ı......ı~81'8Dlnda mevcut tebllf ilmilha-
OIÇ&-1119 mllbaetr tarafından verilen met " 

ruhattan anlapJmq olmakla hukuk usu " 
ıtı muhakemeıerı kıınununun 141 inci ,, 
~ mucibince illnen tebliğine ,, 
-.car Verllmft oldufundan tarihi ildn ,, 
dan itibaren on gUn mrfmda mUdde
aaleyhlıı cevap vermesi lüzumu teb
lJf makaınına kilim olmak Uzere illn 
Olunur. 

(V. No. 22906) 

An1p1dr AaZiye Httkuk lltikiml"ğin 
den: 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Ara " Pkirin Ylnica mahallesinden Zühtüpqa 
Acem oflu Serklz kızı Yeprıısina ta-
rafmdan Arapkir Asliye huk k mah- " 
kemestnde ikame olunan ta. 11 kaydı- " 
Dm tashihi davasından dolayı mild- Caferafa 
de'ialeyh eşhastan Arapkirin Tepte Zühtüp&f& 
köyünden İsmail oğlu Mehmede dave- Caferağa 
tiye tebliğ edilmiş olduğu halde gel
mediği ve bili.hare ikametglhmı terk
le hllen bulunduğu mahal meçhul kal
dıtı cihetle diğer taraftan vaki talep 
Userine gıyap kararmm illnen tebJiği 
ne karar verilmiş olduğundan müd
deialeyh merkum laman oğlu Mehme-

" 
,, 
,, 
,, 

.... _ ,, 
'1&111 tarihi ilandan itibaren be§ gün zar-
fnıda. itiraz ve duruşma günü olan 30131 " 
93& cumartesi gtlnü Arapkir Asliye hu- '' 

kuk mahkemesinde hazır bulwımuı " 
veya tarafından vekil göndermesi ak- ,, 
11 takdirde muhakemenin gıyaben le- ,, 
ra kılınacağı ili.n olunur. Zühtüpqa 

(V. No. l~l) Caferağa 

latfl'rıl>v.l mn-aanca icra Mnwrlu
""'4-: 

Betiktaeta tramvay caddadnde 
Köpru hamamı ka.rpmıda francalacı 
dWrklnında mllatnhdem Bafm Allye: 

l'erhada olan yüz liranm Menne
ll itin lllmmz takiplere maJıaus Me
me em · b . . rı ulunduğunuz yere gönderil-
llll§ use de o~ ~· 

.. 
,, 
" .. 
,, 

,, 
,, 
1t 

,, 

nız Yeri terk ile Trabmna alttlllnb 
Ve hilen nerede oturdufunıuı btllne
mediğf mtlbafir tarafından &leme em
rine eerh verilmiı olmuma binaen 
alacakJmm isteği Uz.erine ödeme emri 
llltlddetinin 20 güne ibllğı ile ilAnen 
tebıJti karargir olduğundan mezkftr " 
llltlddet içinde parayı ödemen•s bor- " 

- tamam., veya bir kıamma veyahut Zühtüpqa 
~ takibatı icram hakkmda ,, 
bir itlramıu varsa yine bu milddet ..... _ .... _ ,, 
~ istida ile veya şifahen icra da-
ır.tne bildirmeniz ve bildirmediğiniz " 
takdirde bu müddet içinde 74: Uncu Caf,, 
lll•dde mucibince mal beyanmda bu- eraia 
hnnn•ıuz llzmıd.Jr. Beyanda bulun- Zübtüpap 
Dl•aınız hapis ile tazyik olunacağı. Caferaia 
JUs ve hakikate muhalif beyanda bu- • 
ı-.._...__ ,, 
:-ugqnuz takdirde hapis ile ceza-
~ borcu ödemez veya z··ı:; .. 
1Uraz etmewn'iz hakkmızda cebrl ic- Cafu upqa 
l'&Ja c1evam olunacağı tebliğ Yerine eraia 
8'clnek tl7.ere ilin olunur. 

(V. No. 15868) 

-=~alıye 11cffıci Hukuk malı

,._ Strbcfd._ Türkiye han 2 1 numara
;::: Mukbil tarafmdan Beyoğlu 

•• ,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

F.tret efendi sokak Fuat bey 
~ 4 numaralı dairesinde mu
...._ Ataullah kerimesi ve varisi Na
eı,. Kadriye aleyhıne açılan alacak ::::,an dolayı Naciye Kadriye 
..... _ ilinen yapılan tebligat üze-
"'. .... Jdllddeti kanuniyeat zarfmda da- '' 
~-~aline cevap vermemiş ve çı- " 
........-uan davetiyenin yjne 20 gUn mtı4- ,, 
~Dinen tebliğine tahldkat hüim- ,, 

karar verilm ve tahkik•t gU- ,, 
~ Cllaıat 9 61936 sah lilntı Mat ıo Zühtüpqa 
1': laJınm~ olduğundan mumaileyh Cafera~a 
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