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En son Telgraftan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

AÇIK 
SÖZ 
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ra sın kararını Konferanstan 'Kızıl Çin ordusu 
ltalya da ~:~~!~~~et harekete hazır .. 

.. 

a le mecbur o d u ~=.:~!~~aVekill 
görüştüler 

Başıboş tahtelb.ahir 
gô ülünce· batırılacak 

Akdeniz konferansında esas i
tibarile itilafa varılması hükıl -
metimizce memnuniyetle karşı -

lanmıştır. Dün gece Ankara pa
lasta bulunan Başvekil İsmet İn-
önü ile diğer vekiller, Hariciye 
Vekilleti Vekili Numan Menemen
cioğlu konferansın bu ilk muvaf
fak eserinden takdirle bahsetmiş
lerdir. B 

• • 
alkan devletleri 

Harp gemilerinin 
Azlığından dolayı 
Kontrolü kabul 

~t rnediler 
f<:r?iYon, 11 (Hususi) - Akdeniz Kon· 

ansı F'r ·1 . . b h . l'er· ' ansa ı e Ingıltere a rı -
\l~~~d~n bütün Akdeniz kontrolünü 
\'ard erıne almalarile tam bir itilafa 
ili ~ Bu iki devlet 60 harp gemisi
lrııy denizde karakol olarak kullan· 
lI~ k~ar vermiştir: Karar şudur: 

-=ı İsmet İnönü, konferansın top -
landığı Nyon şehrindeki Hariciye 
Vekilimiz Doktor Tevfik Rüştü A

rasla telefonla görüşmüş ve ken -
disinden mütemmim izahat almış-
tır. • 

Mekteplere 
TALEBE 

AKINI 

Ak~n~ır tahtelbahir yalnız başına 
tnuu ızde dolaşamıyacak, yanında 
luna aka başka bir harp gemisi bu- Konttol yapacak Fransız harp gemllerl 
da d:ak.tır: Her tahtelbahir limanın- r""--1~::::;;::....~~~~harı ~ırlıyecek, hatta manevra ba
Cek:sııe bile Akdenizde görünmiye
lieı ıt Aksi takdirde batırılacaktır. 
d:ıı.~ spanyol tahtelbahiri için kayıt 

""'&a a~ 
harp gırdır. Bunların Akdenizde 
tnaı g~ınisi refakatinde bile dolaş -

JJ";;ik;;;•ktefür 
~ev/etleri ve 
oııtrol işi 

~Yo 
leııe . n, 11 (Hususi) - Balkan dev-
\l('ki~~ ~ariciye vekilleri, Hariciye 
fera~ll'lız de dahil olduğu halde kon
Yccekz"" ~o~trol işine iştirak edemi -
tebeb· erını bildirmişlerdir. Bunun 
~('nd 1 

Balkan devletlerinin ancak 
gen/. sahillerini kontrole kafi harp 
d ıs.ıne h" olay sa ıp olmalarıdır. Bundan 
lrıgıltı kontrol işi yalnız Fransa Ye 
Ve rı-.~C!reye kalrnıstır. Yunanistan 

-lUrk· -
troıu te ı~e kendi sahillerinde kon -
~ lllın edeceklerdi;. 

Usya ve ltalya 
Parls, 11 (Hu -

~v.:ıı susi) - Akdeniz 
· Konferansına bir 

Akdeniz devleti 

tl'!ll•~-l~ olduğu halde İs -
panya hükiimeti 
davet edilmedi. 

~ı...·~~M"ıııı~.~.; Valans Başvekili 
Mösyö Negrin'in 
Paris ~yahati bir 
çok meselelerin 

_......,,.,. hallini intaç et -
tiği halde bu nok-

lspa taya temas olun-
na nya hüktimeti ınamıştır. Ancak 

t hekili Negrin Sovyetlerin İs -
1rıtn işı· panyol hükume -
tlolı:tan ırakini istcımeleri yeniden bu g· 111 ın .. 1ht Rörü .. uzakcrcsini icabettirecek 

İ'l' nuyor. 
l>ari AL y A - ALMANYA 

)\..._ s, l I (liu ") . . 
''tiltıya Ak susı - Italya ıle Al· 
:alt etın· deniz Konferansına işti
~lbiJt ;~;r. ~una rağmen kontrol 
0rıfer;ı,__ 1 ebılmek için İtalyanın 

~~. ~ın k 
~ l:ı anıa nrarlarını kabul ede-
lt len J\kdŞıl~aktadır. Alınanyanın 
<ı~ntut teb~~~e işi olmadığından 
~ (]re;e ıktüa olunacaktır. 
~mı 2 inci sahifede) 

T 

• 

ihracat 
Firmalarının 
Endişesi 

Akdenizde bazı korsan denizaltı 

gemilerinin tüccar gemilerine taarruz 
etmesinin uyandırdığı endişe bura
da ihracat ve ithalatçıları da ala • 

adar etmiye başlamıştır. 

Bu ple tacirlerden bir kısmı- Şehrimizdeki bütün ilkrnektepler-
nın Romanyayı ve daha pahalı o-1 de 4 teşrinievvel pazartesi sabahın
masına rağmen şimendifer yolunu dan itibaren derslere başlanması ka
tercih ederek nakliyat yapmadıkları rarlaştırılmıştır. 
görülmektedir. Yeni talebenin kayıt ve kabulüne 

Altıkadar makamların ihtiyati bir bu mekteplerde 20 e! llıl sabahından 
tedbir olmak üzere memleketimizle itibaren başlanılacaktır. 
diğer ecnebi memleketler arasında Bu yıl ilk okulların birinci sınıf -
en emin ticaret ve muvasa1e yolla - larına ~·azılacak tahsil çağındaki kü-

l n g 11 iz harp gem iıerı rını aradıkları da söylenmektedir. çüklerin sayısı 5000 kadar tahmine-
,., .......... nı iti ıtlllllllltl 11111ltllllllllffU11111ltllllUIUtllll1111111 it l llllUIUlllllll "ifllllllt1111UllUllUUtUlllt11Ulllllltl llllllllll llllllllllUlllll dilmek ted ir. 

Nöremberg kongresi 
Bu kadar çok ada 

to landığı ne 
görü 1 m üş,neişitil 

ın 

Bu talebelerin çok bulunduğu yer
Iercle Ü~küdar, Fntih, Eyüp kazaları
dır. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Hahsız bir 
~ 

ntikam 
M~Hitler. halk~ şevk vermek içinlK l b. 1 d"" ------- ~ovu an ır ame e un 
Dehşetli kuvvetten behsediyorJ bir memuru vurdu 

Gazi Köprüsü inşaatında dün bir 
cinaye tolmuş ve bir kontrol memu
ru işinden çıkarılan bir amele tara
fından yaralanmıştır: 

Gazi Köprüsünün beton işlerinde 
çalışan ameleden Bursalı İsmaile 
tenbelliğinden dolayı idare memuru 
Muhtar tarafından yol verilmiştir. 
Kovulan amele İsamil, kovulması -
nın sebebini ayni yerde kontrol me
muru Rüfaiden bilmiş ve bir sustalı 
~"Okı tedarik ederek intikam almayı 
kararlaştırmıştır. 

Dün öğleden sonra kontrol Rüfai; 
Unkapanı köprüsü başında Abidinin 

kahvesinde arkadaşı perçinci Mu -
hittin ile beraber otururken lsmail 

Bir milyon kişinin toplandı~ı Nöremberg kongre· birdenbire karşısına dikilmiş ve: 
sinden bir köşe (Yazısı 2 incide) - Sen beni işten kovdurdun ha!.. 

:=================== Al sana diyerek sustalı çakıyı bii -

n 
kazanan 

tün hızile zavallı kontrol memuruna 
saplamıştır. 

Etraftan yetişenler yaralıyı hemen 

hastaneye kaldırmışlar ve carihi tut
muşlardır. 

İsmail, sustalı çakıyı. Rüfaiyi öl -

dürmek için evvelki gün 50 kuruşa 
DZ'lım:ı:--m:ızı:!!ISll ____ 112:1ıı:ıc:ı;;--••-111C11-mm!- aldığını söylem iı:;ti r. 

Kendisini bu ic;e teşvik e>drn biri say a m z 'olduğu da söylendiğindrn tahkikat 

---m:1-•m--ma:ı----------~ dctinkştirılınekledir. 
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Japonya yeni bir tabiyeye lüzum 
gördü, tayyare akınları çok müthiş.4 

Tiyen-Çina 
harbi 

Nankin, 11 (Hususi) - Kızıl Çin 
ordusunun Mareşal Çang-Kay-Şeke 
müzaheret kararı vermesi ve hare -
kete geçmesi üzerine vaziyet değiş
miştir. Şimali Çinde harbeden Japon 
ordusunun şarka doğru çekilerek va
ziyetini tehlikeli bir çevrilişten kur
tarmıya çalıştığı anlaşılıyor. 

Kızıl Çin ordusunun kuvveti yüz 
bine yakındır ve bunların hepsi mo
dern Rus silahlarile müsellahtır. 

Nankin, 10 (Hususi) - Çin sahil-

Uzak 
Şarkta 

ıerıne yakın ve Şanghayda demirle
miş olan Japon harp gemilerine kar§ı 
Çin tayyareleri geceli gündüzlü hü
cum1nrda bulunınaktadırlar. Bilhas
sa dün gece Çin tayyare filosunun 
Şanghaya akını çok müthiş olmuş, 
Japon gemilerinde bir çok infilakla
ra sebebiyet verilmiştir. 

Japonların bu akınların neticesiz 
kaldığını söylemelerine rağmen mü
him hasarata bais olduğuna şüphe 

yoktur. (Devamı 2 inci sahifede) 
ttllllltllUUJllHlltltUlllllllllllllllll l llltllltllllll l llUllllllUUlllllllUUl•IUllHllUllUlllfllllll IUIUUI OltltllllllllHlllUllll llllllUUllllllll IUll 

şüpheli bir Al 
Silahlı b · r ta 

sonunda yaka i 

n 

(Yazı~ı 2 ir.ci sayfam•zda) 

r 

Bil c 
Gazetemizde i resimleri 

takip ediniz 
Gazete izde gel c 
çı aca1< resimlerin 

erşe ~be .. ek dar 
öz r·nE aruy nuz ! 

• 
1 

E 
a 

y r 
Son Telgraf her gün. hemen 1ıcr say fasında yerli veya ecnebi bir çok 
kimsenin resmini koyııyor. 

BUGÜNDEN GELECEK PERŞEBEYE KADAR, GAZETEMiZDE ÇI
KACAK ESHAS RESlMLERINİ -YAHUT BlR HAFTALIK GAZETE-

- LER1- SAJ\.LA YINJZ: 
1 GELECEK PERŞEMBE, GAZE'fcr:1iZDE DÖRT ÇİFT GÖZ RESMİ 

BULACAKSINIZ VE SİZE SORACAGIZ: 

Bu RÖzler bir haf ta jcin~e g;ızetemiz~ 
çıkan resiml~rden kimlere aittir 'l 

Bu sual de bir hafta sürece'k, öbür hafta sonunda cevapların sonu
nu aacağız. 

Bu bilmece için kupon yoktur. 
Herkes iştirak edebilir 

• • • 
Bilmece için hediyelerimiz 

Gnzctcmizde çıka~ k göz resimle- 25 inciye kadar: Birer murekkcpii 
rinin yine gazetemizdeki ıesımlcr - kall'lll. 
den kimlere ıt olduğunu cn çok bi- 50 nciyc kadar: iBrer ciizdan. 
!enler tabii büv ık hedivclcri kaza- 100 iıncüye kadar: :Birer ip"kli 
nac..ıklar; d ... ha az bılenl r sıralnrile mendıl. 
u hcd~yel1.:ri nl .. c 1 Jardır: 15(1 nciyc kadar: Birer kravat re-
Birinciye: 15 lır:-ı. ~ ya tarak. 
İkincive: 10 lirn. 300 üncüye kadar: Mu' telif sür-
Ütünci.i• t: 5 Iırn. priı hedh<'ler. 

• 
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Sünnet düğüniinde gazino 
çökünce 10 kişi yaralanmış .• 

Y 
enıkapıda bir gazinoda sün -
net dührünü yapılıyormuş .. 40 
çocuk, k€silmiş, biçilmiş, ya -

tırı1mış .. Sünnet düğünü nasıl olur?. 

Tabii çok kalabalık .. Düğünün yn -
pıldığı yer, d niz kenarında bir ga-

zino imi,.. Uzatmıyalım, tsm düğü
nı.in ahenklı zamanında, gazino, bir
den çokmuş .. bir gürültü, bir feryat .. 
50 Jmdar çocuk, kadın, e:rkek denize, 
sahildeki kayaların iıstüne dökül -
mı.iş .. Etraftan yetişen sandallar he-

men imdada koşmuşlar. Bu gazino 
salaş bir yer olsa gerek .. yoksa nasıl 
çoker?. İşin neticesinde beşi çocuk 
olmak üzere on kisi yaralanmış .. A
caba çocukların hfılfı ne kurusu kal
mı tı ki?. 

Kad nZar;a erke ·ı r 
ındaki fer k far 

Amerıkalı iılımlerden biri kadın 
crkrk farkı hakkında bir takım de
rın tetkıkler yapmış .. Bu filime göre, 
erkeklerde koku nlmnk hassası ka-

Kedilerle mUcade1e 
Amerikoda da başladı 

Dünkü gazeteler yazıyordu. Ame
rikııda da kedilere karşı mücadele 
açılmış .. Çünkü kedilerin, bilhassa 
serseri ve başıboş olanların bir çok 
hastalıkların yayılmasına sebep ol
dukları anlaşılmış ... Deseniz e, Ame
rikaiılar da bizden görüp yapıyor -
lar. Öyle ya canım, boyuna biz on
lara bakıp ders almıyacağız ya .. biraz 
onlar da bizden ders alsınlar .. İster 
misiniz, yakında İstanbula, kediler
le mücadele işini tetkik için bir he
yet gelsin .. 

lf 
fl.ilyonerin aldı· 

ğı esmer kodı:a 

Ha.rbi Umumide bütün devletlere 
silah satarak milyoner olan beyne
milcl bir silah fabrikntörü, İstan -
bu1lu Rum vardı. Hani geçenlerde 
öld~ .. ismi Bazil Zaharof'tur... Bu 
milyonerin torunu Ceyms isminde 
bir heykcltraştır. Geçenlerde, yine 
karşısına bir model almış .. he rkeli

dınlcrdan daha fazln imiş.. Keza, ni yaparken. model olarak intihı:ı.n 
erk<:klerin sağ gözleri sol gôzlcrin - ettiği bu kadına aşık olmuş ve e..:
dcn dahn zıyade kuvvetli olduğu lenrniş .. Bu kadın 31 yaşlarında, cs
halde, kııd nlardn ise, bunun aksine mer, gayet güzel bir kadınmış .. Tc
ımi . sadülc bakın, Harbi Umumide silah 

Bu filımin idd"alannda hakikat satarak kazanılnn bu milyonlar, bir 
h i ne k dardır, bilmiyoruz. Fa- esmer kadına nasip olacak gibi gö-
kat. erkeklerin daha iyi görmeleri rünüyor. 
rıok a ına ıtiraz ediyoruz. Karı koca Jf... 
bu tik m.:ı zaların önünden geçer- ğ ların V • 

ken vitrınde te.hir edilen şeyleri rece i k o n s e r 
ılk n·nl erkek de -u, kadın görür. Hiç duymamıştık. B uayın 16 sın-

'/- 1 dı:ı. Tokyo radyosu dünyaya bir kur-
Par m olsaydı bağa konseri dinletecekmiş .. Kurba
n yap ırdı m? (ğala: nasıl. konser verir, di~e .. düşün-

B r ga ctede ok d k B" h meyın .. Bır Japon operatoru ho • 
u u . ır mu ar - 1 l" .. ·1 b" l k S . h . 

nr ıırkad . Param olsa ne a dım par ~ru ı c ır ı te.. a~gamı n: rı-
m 'Zulu bır yazı yazıyor ~c ~rası ' ne _rıde-cck, ak.am uz:rı orada ıcr~-

~ . P yı ahenk eden kurbagaların seslcrı-
oldu~-u vakıt, neler yapacağını sa- ni dünyaya duyuracakmış ... 
yıp dokuyor. Allah Allah .. Bu işi an- Bugünlerde, Japonlar, harp gü _ 
lıyamadık Para ı olan adam, parası riıltülerini dünyaya duyurmamak 
olduğunu soy!cr mi?.. Malum ya, için, galiba, kurbağa seslerini du -
m hur .. ozdur, para ile imanın kim- yurup, herkesi şairane his ve hayal 
d( oldu u bılınmcz.. ftlemine daldırmak istiyorlar .. 

Pat ayan bombalardan ölen iki 
po is ve başka yaralananlar da dar 
Parıc;, 12 (A.A.) - Biri patronlar ktığındaki binaya ufuk bir sandık ge

KonfederasJ onu binasında, diğeri de tirerek kapıcıdan bu sandığı konfe
Boisiurc sokağında Faris maden sa- derasyon reis muavinine vermcsinı 
nayıi c babı gruplarının merkezinde ricı:ı. etmiştir. Kapıcı, bu sandığı ken
o1mak 'i.ızcrc ıki ınfiluk vukun gel - di odasına koymuştur. 
mıştir. Boisiere sok ğındnki binada buna 

Her .ki binada vukua gelen ahs.ırat benzer bir sandık mağaza çırağı ta-
muhimdir. rafından merdiven başında bırakıl-

Presbourg soknğında yaya kaldı • mışbr. Çünkü o binada kapıcı yok
rımı üze.rinde bulunan iki polis mc- tu. 

muru ımkaz altında kalmış olup tfa- Presbourg caddesinde Konfederar;
J<' efradı buları çıkarmıya çalışmak- yon binasının sağ cephesi, Boissiere 
tadırla:. Bir binanıh kapıcısının beyni caddesinde ise binanın dahili tama
saı sılmıştır. Bo:sierc sokağında ölen men harap olmuştur. Enkaz altında 
\'~ yaralanan yoktur. İlk tahkikat, !ezilmiş olan iki polisin cesetleri çı
bır mJgaza çıragının Prcsbourg so - karılmıştır. 

1tt1t11ımıuuıus.nınuıuuııuuıuııı11111111111uuıuıu11n11ıu11uıın11111ııııııııııııtıııaınıunıııımınıınıııııın•t•ııırınuııııı111111111ıııuı 

Bankadan 18 milyon 
çalan hırsız 

Yunanıstnn Bankasının Atinadaki 
bir şubesind n meçhul hırsızlar 18 
mılyon drahmi çalıp kaçmışlardır. 

Banka idaresi, hırsızların meydana 
çıkarılması için 500 bin drahmi tah
sis etmistir. 

BaşvekiUn seyahatı 
Başvekilımiz İsmet İnönünün Ka

ra bük in aatını ziyaret ve Kastamo
nudaki kendir fabrikasını açıpak Ü· 

z<:re bugün yapacakları seyahat te -
hir edılmiştir. 

!nönünün bugünlerde şehrimize 
g€'lm€::eri ihtimali vardır. 

lran parlamentosu 
Tahrnn, 12 (A.A.) - İran parla -

mentosunun 1 inci teşrii devresi, 
dün Şahinşah tarafından açılmıştır. 
B ucelsede veliaht ile bütün hüku -
met azaları ve kordiplomatik hazır 
bulunmuştur. 

Çin-Japon 
Harbi 

(Birinci sahifeden devam) 
JAPON ORDUSUNDA KOLERA 

Şanghay, 11 (A.A.) - Japon ma -
kamntından bildirildiğine göre Pa -
oşan'daki Japon kıtaatı arasında 80 

kolera vak'ası çıkmış \'C bunlardan 
20 si ölmüştür. 

Şansi'deki İngiJiz misyonerleri sal

gın üzerine mezkur eyaletten ayrıl

mak için emir almışlardu·. 

Dedikodulu 
uhabere 

Mosuliniden lngiliz baş 
vekiline mektup 

Subay davaları 

Ordu dava 
dairesi bakacak 
Sübayların hukuki işleri ve da

valnrile uğraşmak üzere Genel Kur
may bo.şkanlığına bağlı bir cordu de
avi dairesi> kurulmrısı kar:ırlaştırıl- ' 
mış ye bir kanun projesi hazırlan
mıştır. 

Bu yeni dairenin göreceği vazüe, 
Devlet Şurasının bir benzeri olacak
tır. 

Subaylarla oskeri makamlar hak
' kında askeri makamlar ve mafevk -
ller tarafından verilen kararlarla ya
l pılacak itirazlar bu dairede tetkik e-
dilecektir. 

1 Mekteplere 
Talebe ak1nı 

( Birjnc! sahifeden devam) 
Buralarda bulunan yeni ilkmek -

teplerın bazılarında çift tedrisat tat
bik edılccektir. 

Bazı mekteplerde de yeni şubeler 

l açılacnk, hulasa mektepsiz tek bir 
çocuk hile bırakılmıyacaktır. 

• Bu mekteplerin muallim kadro -
Iarı bugünlerde tesbit edilecektir. 
Bu yıl şehrimize taşradan ve yeni 
mezunlardan 50 ye yakın muallim 
yeniden tayin edilecektir. Diğer ta
raftan bütün ortaokullarda ve lise -
lerdc knyıt v~ kabul muamelesine 
faaliyetle devam edilmektedir. 

Her gün mekteplere yüzlerce mi.l
racaat yapılm::ıkta ve müracaat e
denler oturdukları mıntakalaıa gö
ra mekteplere a1ınmaktadırlar. 
Şehrimizde ecnebi ve ekalliyet 

mekt<'plerindcn b:ızıları da bir haf
tadanbcri derskre baslamışlardır. 

Ezcümle Alman ~kt bi ve lisesi 
açılmıştır. Hususi mektep ve liseler
le diğer ecnebi ve ekalliyet mektep
leri muhakkak azami teşrinievvelin 
birinci günü açılmıs olacaklardır. 

Eskiden daima tedrisata geç beş

lıyan bazı hususi liseler de bu yıl, 
Maarıf Vckfdetinın yeni bir emri mu
cibince hiç tcahhura m") dan \'cril
miyeccktir. 

Nurenberg 
Kongresi 
&rlin, 11 (Husu~i) - Nazilerın 

9 uncu Nurnberg kongresi bu r,enc 
emsalinden knt kat azametli olmuş
tur Kongreye bir milyon kişi işti -

raketti. Prusyadan yayan giden 1500 
kişi vardı. Bu kongre gıbi kalabalık 
toplıy.:ın bır içtima şimdiye kadar 
dünyada ne görulmüş, ne işitilmiş -
tir. 

Halk son d rece he~ ecan içind<>, 
şc>flerin nutuklar ile coşmakta ve ta. -
maktadır. 

Tay • 
1 re a go-

n hali: -J 

desi bi 
Alman yanı 
Yemek ve 
Silahlanmak... • 
Manevralar, kongreler ve ziyare 

Bu 

bu 

hazırlıkları, parlak tezahürler bir~ 
kazanan !tarafa hır.kılır da o sathın alt1ııd3 1 

~httkikat arar. rsa Doktor Şaht'ın 'i 
içen gün soylediği şu cümle d~r~a. 
1 hatıra geliyor: c Yemek lazım, sılib 
llanma!< lazım. Bundan başka her şe~ 
ı ikinci derecede kalmalıdır.-. Hıtl 

günkü keşidede 
talihliler numaralarını 
sütunlarda bulacaklardır 

o 
Bu numaranın son iki rakkamı 

ile nihayet bulan bütün biletler 
20 lira, yani 1/10 biletler 2 lira 

amorti kar.anmışlardır. 

15000 
Lira kazanan 

Bu nufiıaranın son iki rakkamı 
ile nihayet bulan bütün biletler 
20 lira. yani 1/10 biletler 2 lira 
amorti knzanmışlardır. 

3000 
Lira kazanEn 

36401 

1000 
Lira kazananlar 
18644 21707 

500 Lira kaz nan! r 
30617 1098~ 22794 37986 36103 
36028 7195 5450 21281 27595 
30062 24748 37512 

200 Lira 
18187 19257 

4072 21047 
32069 1720 
~5157 13593 
25408 3017 

5755 33641 

kazanan ar 
11639 11942 14325 
5708 20520 18047 

25604 188~3 11287 
35978 16500 21743 
26238 38047 11220 
23743 5302 

100 Lira kazananlar 
2621 18330 30267 1695 38555 
1012 li062 6769 23116 17545 

33768 25490 19614 28377 9482 Almanyasının iklısat işlerini, para 
26550 15881 28325 19219 10620 dertlerini düc;ünmek mecburivetW 
15167 13281 9222 6132 36826 de olan Şaht her türlü israfların örı 
180.J2 26426 25856 13221 4153 ne geçmek içın hükumete, fırkaY3 
29995 3:854 20086 22308 9855 nasihat nasihat üstüne yağdırsın. J'8' 
26i33 2801 13136 17833 23543 ra işlerini bildiği kadar diğer salla" 
2399 18680 25555 36281 30863 !ardaki gf'niş malı'.'ımatı da her ~· 

17022 845 26018 2~509 572 liyeciye nasip olmıyan doktor, d~~ 
20313 3585 36495 406 11917 yanııı mazisini ve halini çok iyi bı~ı 
34319 25282 39648 32S25 28631 yor. Bugünkü milletlerin hayatın 8

, 

3790 28603 16982 20535 16035 muvaffakiyet için yalnız güri.iltı.i, pa 
36812 12745 16377 27173 16949 tırtı etmenin, herkesin rahatini ~.ı· 
23971 32044 30805 32871 :~0142 çırarak sergüzeştlere atılmanın ~ 
32755 25010 17106 '395(ı8 11211 istikmal için hem faydasız, hcrn 

33824 24270 33002 35584 16959 tehlikeli olduğunu hatırlatmnkt 
J k<'ndıni alam:ıdığı zamanlnr olrnıı·· 

30 Lira kezananlar tur. Mesela bu sefer gene Dokt 

18011 24070 26776 3898 20100 Ş~ht .öyle diyor: cGayelerini taŞ • 

5142 13670 10300 22805 23969 ve demirde tecessüm ettirmek jstı 
26100 21619 18789 18261 27876 yen zamanımızın kahramanlık tetıl • 

7112 1223-1 30163 1879 31095 yiillcrini zaptetmek lfızımdır.> 7 
156q9 1653 23023 13:>05 16138 1 de tefsire muhtaç bir ifade değil. ~: 
38362 31885 19541 998'.l 16161 \san için gaye yalnız döl,<iişmck, ~-
28480 14369 13829 11429 18406 tan VC' d0mirdcn balta yaparak ~ ıı 

3039;) 181 1331 4398 39898 birini öldürmek midir? .. Halbu~:~ 
1688 24489 1367 4398 39211 gunkü dünyada herkes alabildı Jli . 

1 

3210 6C34 9639 32076 37925 ilfıhl::ınm::ıktndır. Doktor Şnht )lıJ. 
kumctine, Almanyanın milli so ' 

2 U tlcrine nasihat ededursun, meJ1l 

1 

ketinin bup,ünkü vaziyeti iyi olJI1:ı · 
<lığı hl•sbellidir. Çünkü bu s neti 
mahsulü iyi olmamıştır. Her gürıJcl 

f hayatın tazyiki artmaktı:ı., pündel r 
ekmeği yemek dahı:ı. zorlaşmaktad . 
Nurnberğ Kongresi \"esilesile gıııı 

ı ıerce .,öz söylenecek, nutuklar tel>·. 

35004 
rar olunacaktır. Ondan sonra rnıırıC1 

35740 
ralar ve Sinyor Musolininin ziyı:ıre 

7185 
var. Alman milletine harici siya.se~, 

34606 
son bir senedenberi ne elde edıld1 

• 

149
i
8 24581 

P,ini söylemek lfmm gele>eek. isP 

157
n 

5445 
yada muvaffakiyct mi?. Fransa;. 

En son çekilen yirmi bin liralık 

Büyük mükafat aşağıdaki kırk nu
murı:ıyn çıkmı tır. 

8282 
8064 
1757 

34641 
7288 

25855 
3723 

16053 

!-5495 
31285 
24899 
19143 
~7584 

1.s102 
25824 
28703 

20462 
38606 
26349 
22302 
3464 

111365 
14615 
11554 

13718 
27081 
15589 

8589 

3022 2 9346 
Almanya ile anlrışmı:ı.k mı?. Ro?Tl 1. 

86
..;
7 5069 

Berlin mihveri mi?. Son bir sene~ 
manya harici politikasında parrn9 <' 
gösterilecek büyük bir inki-;af ı-:ı 
dedilemeden geçmiştir. 

Ahmed ~"~ ,___. 

ı394:ı 35406 16962 31989 26841 • ransa ve 
j 

3845 11867 29814 36897 28293 ı· 
38725 3184 12555 30095 13291 ngiltere 

1250 15272 31219 249J5 34596 
34884 1ı.s5 25312 23699 7891 • Elele verince 
2
271089;81 27<;_;37 1734 980 31109 Bugünkü taUliler Paris, 12 (A.A.) - Dün al 

vı 23025 34539 14352 ·-~•~ 
322 36909 38022 32 226 Bugünkü keşidenin en büyük ik- Nyon'da yapılmış olan itilaf haıW". 

rnmiyesi olan 50000 Jira:'.)'l Eminö - da Lucien Bourgucs, Petit parisiP1 
50 Lira kazanan!a1" nünde Nimet GişEsindcn Sabri ismin- grızetesine şöyle yazıyor: ;r 

21427 ı:T9T1 37227 30483 19646 de bir ameleye satılan bilet kazan _ 1 Bu nadir muvaffakiyetin bU:~ı
?8020 23017 9849 22914 8798 mıştır. 6200 lira da Galatada Getro- ne medar olan şey, Fransa ile~ 
10463 32651 16 628 S3421 24486 ' 1 terenin fa l" t1 · · b" l ştirJJllŞ 

nazam Ermeni Mektebi talebesinden a ıye erını ır e __,u 
'l.4305 19523 29326 t337r 30134 ı~n samimi tesanüt ve ayni zarıı~eO 
36119 25611 11496 23061 39267 Jirair isminde fakir bir talebeye isa- ov bu iki büyük milletin kabul e ı· 

Dun gece M. Hitler bu coşkunluğu 
son dereceye vardırmak için bir nu
tuk söylemiştir. M. Hitler Nasyonal 
Sosyalist Partisinin 140 bin siyasi i
darecisine hitaben söyledıği nutukta 
almanyanın b<>l kemiği kırılmak is
tenildi~ini, halbuki bugün Alman 
milletinin lTer zamandan daha ziya
de km•vetli ve her türlü mücadeleye 
buşaracak kudrette bulunduğunu e
hemmiyetle kayrl ylcımi§tir. 

38656 260'27 6995 24056 bet etmiştir. sistemin mes'uliyetlerini ve ınii~e, 
11nıınum11nnın11ıuııu11uutHllltllU•llllllllllU,tatJllUltlltlllllllllllltttllllltl1IUHtUllftlllfUUUlttUUllttUUUlllUHhllfllHhlUlllMHH ' 

lefiyetlcrini tamamen üzerlcrine f 
makat tereddüt etmemeleri ke).fi Şüphe1i bir Alman tidir. 

- -·----
Di.iu silahlı bir takip neticesinde :::::ı:1:~~ 

yakayı ele verdi Geliyor 
Stefani İtalyan Ajansının Bii~ 

Dün gece yarısına doğru Ankara 1 man tebaasından bir şahıs namına çı- 1 ten aldığı malfımata göre Rom"" . 

G 
.. h Ç " caddesinde bir hüdise olmuş ve es- J karılmış olan ve 11842 numara tası- K 1 K 1 .. .. . d k" "kiJl&itlf' 
Una Ocugu 'b b b . . • raı aro, onumuz e ı ı fi 

rarengız ı r ya ancı za ıtanın ta- yan bu pasaportun tarıhı 10 haziran . , ftııl~' 
Bu sütunu ohuyucularımııa büyük kıbatından kaçmak isterken arka - 1936 dır \'e Almanyada o tarihte vi- rın ayında bnzı Yugoslav '\iC 

•ln~mnlarda gösterilen f.lmlerin sından silah istimali suretile yaka- zcsi yapılıp hiç bir Türk makamının limanlarını ziyaret edecektir. j 
•1ea_kı:1d 101 ynpmak,ılneın" hldise- lanmıştır. vizesi ve kontrolü bulunmamakta - Sabık İngiltere Kralından sat~, 
erın ea bahsetmek üıere a çıyo· P' 

ruz. Her l'üo IMll'ada, arkadaıı- Gece saat on bire ynklaşırken An- dır. dığı Nahlin yab ile gezecek olaJl 4' 
mız Fa. 11ın yaularını okuyacak- I kara caddesindeki cMeseucb oteli - E!l·: .. : .. :.: ~~·İ ;, ~uı.,,u';u:-::.":'ı·~~:.:. ;,.-;: ....,. Karolün bu sayahatinde istanbıl1' 
ısınır. ne kırk '-'aşlarında, siuah bıyıklı, or- Otel katibi bunu Eminönü polis l ~· h be .1 ekt a: .. ., ., . gc ccegı a r verı m c ..... · 

Bcyoğlunun kiiri!k ve sevimli bir ta boylu bir adam elinde küçük bir merkezıne haber vermiştir. Biraz son- _ ti 
sineması, cSaka1·ya1 diin, öğleden bavulla gelerek otel müstahdemi _ ra bir komiserle iki memur otele ge- Almanharbiye nazıtıft1 

sonra açıldı. Sakarya ile, bu, bir 1ıaf- nınden Kamilden bir oda .istemiştir. lerek Hubert Vigantı bcklemiye baş- b. daveti ; 
ta içinde dördüncü açılış oluyor. Şivesinden yabancı ve Alman ol - Ja~ıtardU:. :.u s~alard~hademeDKa- Berlin, 12

1 ~A.A.) _ Mareşal .. ~, 
~Sakarya> mersiminc, hissi bir film duğu anlaşılan meçhul şahıs, tek ya- mı e gerı onmuş ve manın e- · . "' •c J.'• 

mirkapı istikametine gittiğini, fakat Blomberg, Jngıltcre, Italya " _,,,1ı 
ılc giriyor. Göz !)aşları davet eden taklı bir odayı tercıh etmiş ve 75 ku- f" erv-

b karanlıkta kaybettiğini söylemiştir. caristanda gördüğü misa ırp.. ..<-
bir film. Acaba bu sebepten midir, ruşa muta ık kalınarak yukarıya o- F ııÇ 04'. 

d k akat aradan pek az bir zaman geç - ğe bir mukabele olarak, bu .~ 
nedir, dün alcyarıı 1ıafif bir yağmur asına çı -rruştır. d r.e' 
d d Elindeki bavulu odaya bıraktık _ me en şüpheli misafirin de karşıdan lele mensup askeri yüksek fa' 

a var ı. yavaş yavaş geldiği görülmüştür. Alman ordusunun l.ıu ay iç.inde \' 
Çocııkluğumuzdanbcri gördüğii _ tan sonra tekrar aşağıya indiği za- Lakin Alman otelde polislerin bu- 'd 

1 
k 

1 
n p1t1~ 

man Kiimilc oda kirasile beraber 25 1 d ğ h" . meranya a yapı aca • o a müz halde 1ı<1lıi ketıdisindcn bı1~tır _ un u unu ısseder etmez bır an du- ~ 
lcurus da bahc::iş vermic::, mütecessis k ralara da··ct etmı"ştir F R · "$ -s ra lamış ve sonra bütün hızile kaç- v • _ - ,,1 .. ' mıyan ransııaz oze nin baş rolde bir lisan ile, otellerine kimlerin gi- ;. " 

oynadığı bu filmin ismi cGüna1ı ço- d" ld"~ · · r v w b mıya başlamıştır. gecedir Beyoğlundaki Alınan ttııl~ 
ıp ge ıgını, po ıs ugragı ir yer o- Derhal sokağa fırlıyan polisler: bünde mi&ıfir kaldı<tını ididll e 

cuğudur. Filmin günah çocuklarına lup olmadığını sormuştur. D ı · · · ı f k d 0 

ma1ısııs meziyet ve kusurları var. A . c ur.:t emrını vermış er, a at a am tir. ..·ı 11 
ynı zamanda şüpheli nazarlarla sür'a. tle kaçtığından arkasından ateş Bu vapur üç gün evvel deg~.'., l' 

N. car kıral naibi 
Budapeştc, 12 (A.A.) - Kral na-

Londra, 1 2(A.A.) - İtalya Büyük 

Elçiliği, neşrettiği bir tebliğde, bazı 
İngili zgazetelerinin verdikleri ha
berlerin aksine olarak, B. Musolini-

nin B. Chamberlain'e bir tek mek -

tup göndermiş olduğunu ve bunun 
da şahsan B. Grandi tarafından İn-

cSakarya, nın her 1ıa1dc gelecek etrafı tetkik etmiye de başlamıştır. t b k ı 1 d uknddt?"· e mıye mec ur a mış ar ır. aydan fazla bir zaman m · 
programlan da1ıa çok kuı·vetli. Bu- Yaban · f' · b ı· h H b t ,r· k A . . . . . cı. mısa ırı~ u sua ın; ve a- u er ıgont urtuluş yolunun manımıza uğı'.amıştır. _.,Ol" 

ibi Amiral Horty ile refikası, yaban
cı memleketlerde yaptıkları 15 gün
lük istirahat seyahatjnden dönmüş -
ler \•e dun otomobille Gödöllö şnto
mnn ~clmi l ıdir. 

giltere Başvekiline verilmis mek -
tubu teşkil eylediğini bilcli;mekte -
dir. 

na cmm olab,lmz. Z ra, Program tak- raketi 'rıne taaccup eden Kamil pa- kalmadığını görünce duraklamış ve Zabıtnnın kontrolünden geÇPr-9,ı' 
dim edilir1:en gördiifümüz filnılcrin ~"'port~nu_:ı:m da otel katibi 1sma- teslim olmuştur. alenen §enre çıh.-mak imkanı 0~~ ." 

ve oynıyan artistlerin isimleri bu. ! ıle ~o~urou.gu zan:ıa~ bu hayreti şüp- ı Emniyet Mı.idürlüğüne götürülen ğına gcirc bu adamın gec~le) :e ~ 
hususta kafi birer taııhhiittür. heye ınkılap etmıştır. bu şahıs ilk isticvc.ıbında üç gün ev- bir sandalla, veya başka bı_r 5 eOii' 

, ll_~42 _NUMARA~I PA.SAPORT ve (Providance) ''apurlle Almanya- gizlice sahile çıktığı tnhrnJ.11 
fa, Çunku Hubert Vıgant ısminde Al- dandan şehrimize grldiğini ve üç mcktcdir. T::ıhkikat yapıJıyOf· 

1 
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iyi bir yardım 
İstediğim gibl: 

Ticaret mi? 
Hırsızhk mı? işe giden anaların 

yavruları 
Bunlara bakılmak üzere 

ismi hatırımda kalmamış olan bir 
İ anarşistin iddiasına göre kanunları 

icat edenler, halkı aldatarak zengin 

l 
olanlardır, bu adamlar bu. kadarla 
da kalmazlar. Servetlerinin ve §<lr 

k / 1ııslarınıtı bizzat s~.ydukları kimse -
reşıer Zer tarafından mudafa.asını da te-

l d •• •• ••ı.. •min ederler. 
QÇl mQSl UŞUnU UgOT Her halde bu kadarı da fazla~-çocuk E · ma geçen giin baŞtmdan geçen bır 

nü k sır~erne kurumu Eminö- kilde terbiye edilecek, oyun .oyna - lıadise. az kalsın bana bu iddiayı ka-
ka da}ı· .aza l .. olu tarafından mınta- maları, gıdaları ve sıhhatlerı esaslı . kt' 

ılınde b' . d 1 k bul ettırece ı. 
Ög· a··· ır arsa aranmaktadır. bır kontrol altında bulun uru aca - Ç k' l .· k s ayıptır söyleme-. ren ıgımize .. b .. .a ır eı ı, yaz ı~, • 

rınde gore u arsa uze- tır. . .. . erim .. Sıhhı sebeple-
lerirni ~ıntaka dahilindeki zengin - Böyle bir müessesenin kaça mal s~, yu~k~°:~!'...gııu mecburiyeti yü _ 

ıın yaptığı ve _ dilin d" Ç rın yu e ıgı , 
dınıınr ifo i . yapacagı yar - olacağı da hesap e . ek te ır. o- nün incesini aramakla tetafiye çalı-
l:Uk}rı .. ına bşek gıdım kadınlnnn ço - cuk Esirgeme kurumu kaza merkc- ı:ırzm Bes altı senedir, Beyoğlımun 
nası ~ap 1 a mak üzere bir kreş bi- zi bu hususta tetkikat yapmaktadır. ~eresiye ~şya satmakla maruf bil _ 
den a ı acaktır. Bu kreşe, işe gi- Diğer kaza merkezlerinde de bu nevi yiik bir mağazasından, çorap ilıtiya-
1 nneler çocuk! b k k - ı ·a dtl "ht" .. "l j · h ar ve ak . arını ıra nca - muessese ere şı e e ı ıyaç goru - c.-ımı def ederim. Garıp şey, o şuma 
!ardır ·Şarn ışten dönerken alacak- mektedir. Bugün, işe giden birçok giden ve aradığım çoraplar da yal-
l<.u~-k kadınların çocukları sokaklarda oy- rıız orada var. Bir 1ıayli pahalı am-
~ çocuklar kreşte iyi bir şe- namakta ve haylaz olmaktadır. [ma, 11e çare. almak mecburiyetinde -

Yugoslav yada Çivilerin yi~eçen gün. eve gelen ç•m•,ıırcı 
~j; .. k kadın, daha temiz olsun diye yün 
l ~' Tışından çorapları da kaynatmış. Pek tabii, 
J::r çoraplar küçüldii, hemşirezadenin i-

~ 1n fak i Geçenler az §foe yaradı. Bendenize de yeni ço-
81.1nı rap almak gibi elim bir mecburiyet 

arı sahi pler ine tevzi Herkes bu usulu yavaş diiştii. Her zaman aldığım mağazaya 
y ediliyor yavaş öArendi gittim. 

b ugoslav h··ı_... B 1 d. b t ı · _ o çoraplardan, dediler, iki ÇC'ft ir tnuk Un.umetile aktedilen e e ıye za ı ası pazar yer enn-
<ısının ;vele mucibince, Türk tebe- de açıkta ekmek satışını menetmiş- kaldı. Artık başka da gelmiyecek. 
dukı ugoslnvyada bırakmış ol- tir. Buna riayet etmiyen bir ekmek- - Ne yapacağız. 
tincearı ernıak, Yugoslav hükCıme _ ci yakalanmıştır. Açıkta et satan bir Satıcı boynunu büktü. Ben de me-
künıe~atı.n alınmış ve bedeli de hü- kasap ve ciğerci hakkında kanuni ta- yus, çıkıyorken, Jıalime acımış ola • 

:Su ırnıze ödenmişti. kibat yapılarak ceza kesilmiştir. cak ki, bir başka tezgahtar yanıma 
lllası i~?~ııların alakadarlara dağıtıl- Zabıtanın mütemadi yaptığı t aki- sokuldu, bu çorapları, mağazanın, İs-
kil eduı ile meşgul olmak üzere teş- bat neticesinde Köprüdeki çiviler in tanbttlda D. Zadelerden aldığını, o
letrnht'en komisyon mesaisini iler w haricinden geçenler azalmıştır. Son rada bulabileceğimi söyledi. IIe -

:r ır. 24 saat zarfında bir kişi çiviler bari- men oraya gittim ve aradığım çorap-

de 'lnatlnız, istihkak sahiplerine nak- cinden geçmiş ve ceza kesilmiştir. lal'ı buldum. Fiatlarının çifti 120 ku-
evz· İlk zamanlar birçok kimseler, çiYi- rıt§a olduğunu, altı senedir kullandı-

~erı ıatta bulunulmıyarak para lerin içerisinden geçmek lazımgel- 9-ım için. biliyordum. Bununla bera-ne kend·ı . 
ru.... . 1 erıne kıymetli arazi ve- dig·i kavdını bilmivorlardt. . Şimdi b d 

••ıcs1 dü .. .. " " er, !IOr um: 
na irnk· ŞUnulmektc ve §imdi bu- yavaş yavaş herkes bu yasağı öğren- _ Kaça? 

an aranmaktadır. miştir. - 75 kuru.ş. 
b Hayretten ağ:mn açık kaldı. 75 ku-

0eyn e lmil el kongrelere 'i,:::bulda .. bir mümese, B~yo~ • 
lwıda bır mu.essesenın 120 kuruşa 

d d • ı 8 sattığı bir çift çorabı 75 1:uruşa t:P. a vet e ı ıyoruz Reyoğ1unda:i ~iiessese, 1st.~nbuld~-
kinden aldıgı bır çorabı, yuzde yuz 

/:J • ~ fazlasile satıyor! .. Geliniz de buna 

l,.çok tıbbı"' kongrelere doktorla- ~oygu.ncu~~k, ha~asızlık demeyini.z 
ve bu muessesemn memlekette, tı· 

,.111ıız iştı·ra"'k ı·çı·n hazırlanıyorlar raret serl>estisindcn t:'P. 1ıir !!ÜTÜ ka-
Lı nunlardan 1ıimaye görmc.cıirıe hay -
ll v~r~ahada olduğu gibi bcynelmılel tıb dünyasında da memleketimize ret ederek bir çift çorap uğruna a
ku'lvctı en cheınm.iyet ve gösterilen bü~.ik alfıka daima artmakta ve narşist olmıya kalkışmaymız. 
heıncn ~~ektedir. Niteki mAvrupa nın muhtelif şehirlerinde toplanan Ticaret? Güzel. Fakat hırsızlık , Tırı-
hUkürnet~t~n mesleki kongrelere bu ara ~ynelmilel tıbbi içtimalara yır. 
Çağıtıl ırnız de resmen iştirake davet edilmekte ve Türk doktorları 

:S maktadır. Fikret Adil 

t>aat e~-~e~re de 4 büyük ve muhtelif kongre için hükümetimize müra-
l3iriı ~ış ve doktorlarımız bunların her birine davet edilmişlerdir. 

1leJ.nıuetcı kongre bu ayın 16-18 in de Yişi şehrinae yapılacak olan (Bey
fltı.ıı 27_3 karaciğer hastalıkları) toplantısıd ır. İkinci davet de, yine bu 
l\onı,rr . O ~~da Romada toplanacak olan (Dördüncü Beynelmilel Çocuk 
edt'cekesı) ıç~n~ir. Üçüncü çağırı, 8-14 birincikanunda Kahirede içtima 
~Urıcüs .. (Sekızınci Beynelmilel Göz hastalıkları) münasebelile ve dör -
1~n Ya~ılde (Tıbbi tekamülleri tetkik ) için Bcrlindc yapılacak toplantı 
"111111,,1111 

lllıŞtır. 
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0:"..k Etıbba 

Ç llirıphanesi Odasının 
1., ok faideli . Borcu biffi 

rııaıe k 
Ci aıa~ıarıt burada Alacakhlardan da mU~im 

~~cuk :~s Yeriliyor tahsilAt yaplld• 
Jtu k sırgeme ku E . .. .. b . 
d azasının n· rumu mıno- Uçüncü mıntaka Etıb a Odası ı-
t tığu kiitü ıvanylunda açmış ol- dare heyeti iki senedenbcri mütc -

Orta mektep mual· 
limliği imtihanları 
Ortamektep mu- __ ......,..-~~""'! 

all imliği için Ü -
niversite<k! açı -
lan yazılı imtiha-
na 35 öğretmen 

girmiş ve bun -
!ardan 11 kiş i söz
lüye girmek h ak
kını kazanmışlar
dı. 

Geçende yapı -
lan sözlü sınav -
da bu 11 öğret -
menden 7 si orta- F u at Edip 
mektep muallimliği ehliyetini kazan-
ınışlardır. Bunların içinde iyi dere

celer ::ılan Nihat Münir, Fuat Edip 

HALA O TERANE 
Yabancı dille bağıran 
seyyar sahcılar var 

iki kişi daha yakalanarak 
takibat gapılmağa başlandı 

Ş ehrimizde, Türkçeden gayri yabancı bir lisanla satış yapmak ve ya
bancı dillerle bağırarak öteberi satmak Belediye nizamnamesi mu

cibince memnudur. 
Buna rağmen son günlerde şehrin muhtelif semtlerinde bilhassa se.~

yar satıcıların, muhtelif lisanlarla bağıra bağıra satış yapmıya teşebbus 
ettikleri görülmektedir. Daha ziyade Beyoğlu, Adalar, Büyü~dere, Tepe
başı gibi ecnebilerin ve ekalliyetlerin bulunduğu yerlerde ve Istanbul ta
rafında da kalabalık çarşılarda tesadüf edilen bu satıcılar her sokakta 
oturan halkın lisanına ,.e milliyetine göre bağırarak mallarını teşhir et
mektedirler. 

Ayni hale birahane ve gazinolarda da tesadüf edilmiş ve buradaki 
garsonların türkçe bilen ekaliyetler e bile daima kendi lisanlarile bağıra 
bağıra hitap ettikleri görülmüştür. Bu münasebetle alakadar zabıta me
murları bu gibi satıcılarla esaslı bir mücadeleye girişmiştir. 

C'~çenlerdc Bcyoğlunda yakalanan bir satıcıdan sonra dün de Mah
mutpaşada iki seyyar esnafın yabancı dille mal sattığı tesbit edilmiş ve 
ikisi de cürmümeshut halinde yakalanmıılardır. 

Belediye emri~e karşı gelen bu kabil eşhastan ceza alınacak ve hak
larında takibat icra edilecektir. 

... K;;1,;4~·1;;;·; ........ f .. Bi; .... ~;~kk;b·; ....... 
Konseri Sergisi 
Radyoda.. Açılıyor 

Avrupada ve bilhasa ln
giltere ve Amerikada 

Radyo merakhhrı . 
Avmpada ve bilhassa İngiltere ve 

Amerikada radyo meraklıları Tok
yo radyo merkezinin vereceği çok 
gar ip bir konseri sabırsızlık la bek
lemektedirler. Bu konser 16 Eyhilde 
verilecek, Alman, İngiliz ve Ameri
kan radyoları vasıtasile her tarafa 
nakledilecektir. 

Bu konseri, Japon şehirlerindeki 
kurbağalar verecektir. 

Radyo operatörü Tokyodaki San
gami nehrinde bir sandala binerek 
sahilden uzaklaşacaktır. Ortalık ta
mamen karardığı bir sırada opera
tör, nehirde müsııit bir yer bulunca
ya kadar dolaştıktan sonra mikro -
fonu suyun içine alacaktır. 

Fakat bu konserin orkestrası ne-
rcdedir? 

Sangami ııcşrindeki kurbağalar, 

vakvakalarının, seslerinin ahengi ve 
bestesi ile meşhurdur. 16 Eylulde 
bütün dünya bu kurbağaların mu
sikisini dinleyecektir. 

Japon fahişeleri akşam ortalık ka
rarırken Sangami nehrine giderek 
kurbağaların musikisini dinleyerek 
eğlenirlermiş. 

Şimdiden hazırhklar 
başladı 

Ayakkabıcılar cemiyeti Çarşıka
pıdaki merkez binasında küçük el 
sanayii sergisi açmıya karar vermiş
lerdir. Bu sergi 20 birinciteşrin Cüm
huriyet bayramında açılacak Ye 10 
gün de:vam edecektir. 

Bu sergide küçük el sanayicilerinin 
yaptıkları el işleri teşhir edileC€ktir. 
Bu sergiyi hazırlamak üzere bir ko
misyon seçilmiştir. Komisyon azası 
pazartesi günü ilk içtimaını saat 10 
da Çarşıkapıda ayakkabıcılar cemi
yeti binasında yapacaktır. 

Fatihin 
Kadastrosuna 
başlandı 
Burade yeni h eyetler 
çahşmağa başladı 

Eminönü kazası dahilinde çalış -
makta olan birinci, ild"lci, üçüncü 
mıntaka müdürlükleri, mevcut 33 ü 
mütecaviz mahallenin kadastrosunu 
ikmal ettiklerinden Kadastro Umum 
Müdürlüğünden gelen bir emir ile 
üçüncü mıntaka müdürlüğü, Fatih 

Yüksek mekteplere kazasının kadastrosuna başlamıştı. 
Bu mmtakada kadastro yazılma-

ta le be ahnıyor sının bir an evvel ikmal edilmesi i-
Üni\'ersiledcn sonra yüksek mek- çin, birinci ,.e ikinci mıntaka kndas

teplcrdc de kayıt \'e kabul işlerine? tro müdürlerinin de mıntakası \'asi 
başlanılmıştır. Bu arada Mühendis olan Fatih kazasında çalışmaları bil
mektebinde kayıtlara 22 Eyllılde, dirilmiş, birinci mıntaka müdürlüğü 
yükse!c iktısad \'C ticaret mektebin- F~ner nahiyesinin kadastrosuna baş
de 25 Eylülde nihayet verilecektir. lamıştır. Bu nahiye dahilindeki Ha
Ankaradaki dil ve tarih fakültesi raççı Hacımehmet, Demirlıon mahal
de 10 teşrinie\rvele kadar talebe ka- Ielerinin tahriri için icap eden , ·ergi 
bul edecektir. kayıtlarının istinsahına başlanmış -

- · - tır. 3 Birinciteşrinde bu iki mahal-
Yeni bir yahh ilk"'mektep lenin kadastrosuna başlanacaktır. 

Maarif İdaresi eski Mülkiye mek
tebi binasının olduğu yerde yeni bir 
yatılı ilk mektep tesis etmiştir. Bu 
mektebe dört taksitte verilmek üze
re senevi 100 lira ücretle yatılı ilk 
mektep talebesi kaydolunacaktır. 

Yeni mektep, yeni tedris yılı ba

Halk evi 
Kış 
Programı 

ll!!llmml Halk F ilozofu 1 
diyor ki : 

--------------------------Sarfedilmeyen 
Suyun parası 
Geçen g~ ihtiyar, fakir bir dut· 

kadıncağız geldi. Derdi varmış. An
latayım da, gazeteye yazınız, dedi, 
ve şunları söyledi : 

- Ben dul, fakir bir kadınım .. ba
şımı sokacak bir adacığım var. Bir 
lokma ekmek bulmak için lazım olan 
parayı zor temin ediyorum. Yazın, 
akrabalardan bir aile, sayfiye için 
gittikleri köye beni de davet ettiler. 
Gittim. İki üç ay kaldım. Tekrar evi
me dör.düm. Terkos için tahsildar 
geldi. Ben zaten yalnız bir kadınım .. 
evde olduğum zamanlar bile günde, 
ancak iki teneke su kullanabilirim. 
Halbuki birkaç ay evde bile yoktum. 
fakat tahsildar, su sar!edilrn~miş 
bile olsa, parayı istiyor. Çünkü su
lar idaresinin talimatı böyle .. yapı
lan mukavelede de böyle yazıyor. 
335 kuruşu, hiç su sarfetmemiş bile 
olsam, yine vermiye mecburum. Hal
buki, beni mgibi fakir ve dul bir ka
dın için, bu para çoktur. Acaba, su 
abonclcrile yapılan mukaveleler de
ğiştirilemez mi? Herkes ne kadar 
su sarfediyorsa, o kadar para öde -
melidir. Öyle zannediyorum ki, 335 
kuruştan daha az su bedeli verecek 
aboneler çok mahduttur. Benim gibi 
birkaç yalnız kadın vardır. Diğer a
boneler, her halde, bu miktarın çok 
fazla üstünde su sarfederler. Ve sar
fettikleri suyun da bedelini verirler. 
Binaenaleyh, Sular idaresi, talima· 
tında yapacağı bir değişiklikten do· 
layı, mühim bir zarara girmiş ola -
maz .. belki, hiç mesabesinde bir kü
çük fark 11adis olabilir. Sular idare- ı 
si, şimdi Belediyeye geçtiği iç.in, böyı. 

le bir hayır yapması bekleoebilir. 
Çünkü, bu, halkın lehine bir hare
ket olncaktır.> 

Bu o~uyucumuzun dileklerine faz· 
la bir şey ilave etmeyi lüzumsuz bu
luyoruz. Alakadarların nazarıdik -
katine koyarız. 

Halk Filozofu 

Çöp smelesi ,oı ör Un 
yanına oturacak 

Çöp kamyonlarile birlikle çalış -
mıya giden yardımcı amelenin kam
yonlardan muvazenesini .kaybede -
rek düşmemeleri için amele bundan 
sonra kamyonların yürürken karo
serileri üzerine çıkamıyacat. veya 
arka taraflarındaki basa.naklarda 
duramıyacaklar, yalnız şoförlerin 

ynında oturacaklardır. 

Almanyadı.kl talebe 
MUfettı,ı 

Almanyadaki talebemizin tahsil 
işi ile meşgul olan Berlin Türk tale
be müfetti_şi Reşat Şemseddin Al -
manyadan şehrimize gelmiş ve An-
karaya gitmiştir. • 

Oradaki talebemizin vaziyeti et -
rafında Vekalete izahat verdikten 
sonra ~ki üç güne kadar tekrar Al -
manyaya dönecektir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Mektepler ve 
yabancı dil 

~~lıı .rağı:ıan~ çocuklar tarafından madi çalışmaları neticesinde iyi ne- ve Hasan adındaki öğretmenlerdir. 
tıı:: başkan go~ektedir. Kurumun ticeler elde etmiştir. Bunlar rneya- ======================================;:::;;;;==:;::=:;:; 
~tl n Sami~ oktor bakteriyoloğ nınd:ı 935 senesine (3090( lira borç ANADOLU'Y A GİDİYORLAR 

şında tedrisata başlayacaktır. 

ti.' 
11ın<-kte olan a~an ~a:afından idare ile giren idare heyeti, kütüpaneyi 

t.ı sı.ncı~ ı47 k"t u kutupane tatil dev-
1 
tesis, Odanın bahçesini tanzim, ri -

~al> <lciecti bin ı i. ~aha alınarak ki- yaset odasını tefriş ve rnutad işleri 
l(!r~ b~şka k~t~· lag edıl~iştir. Bun- de ikmal ettikten başka, l!J37 sene
tıırı ~ ıkrnaıe ku~anede ılkrnektep- sine de borçsuz olarak girmiştir. Bu
h arından ~ rnış çocukların sı- nunla beraber yüksek haysiyet di
ı-1.':ıtJııt ders~e:ı .k~lmamaları için vanı huzur hakkı da dahil olduğu 
\>~l'flenıer tay·rı ıçı~ muhtelif öğ - halde hiç bir yere mühim bir borcu 

Çalışma k 0 Uar1 pro gram• 
ıarını ımphiar 

Mektepler açılıyor. Şimdi bü -
tün talebe velileri, çocuklannı 

yerleştirecek bir mektep aramak
la meşgul... Geçen gün, akraba -
mızdan bir çocuğu bir mektebe 
koymak için düşünüyorduk. Bu, 
1ıcnüz ilkm.ektebi bitirmiş, 1diçük 
bir çocuktu. istiyorduk 1ci, çocuk, 
gideceği mektepte ayni zamanda 
bir ecnebi lisanı da iyice öğren -
sin .. ilk hatırımıza gelen müesse
se, tabii Galatasaray lisesi oldu. 
Çoc-ttğu leyli olarak bu mektebe 
vermeyi kararlaştırdık. :Mektep 1 
idaresine telefon ettik. Aldığımız 
cevap şu oldu: 

• 
1 

Halkevi; bu yıl kış devresine yeni 
- 1 ve zcnJin bir programla girmek için • t hazırlanmaktadır. Bu münasebetle s 1 z e n 1 

her komite kendi kolu için bir faa-
lıyet programı yapmaktadır. 

e • 1 Bu kış, sık sık meşhur san'atkar-

tir. ta:11-e ÇOc~l Cdilmiş ve bunlar kalmamıştır. 
fçitı l(~tilpaney~ ~a ~ers verilmiş- Bundan başka idare heyetinin 
1Qtl haJ.en so u ıkmal kursları mütemadi çalışmaları neticesi olarak 

i ~i er 
şikiyet 1 Yor ar Jar tarafından konserler ve her m('s

lek etrafında mütehassıs zevat ta -
rafından konferanslar verilecektir. 

Bütün hataları dişçi mektebi Ayrıca, halk arasında bayrak sev
gisini kuvvetlendirmek için bir (pi
yes) ve (şiir) müs:ıbakası açılrıcak-

- Yer kalmadı .. 
Bu cevap karşısında evvela hay

ret ettik Sonra, çocuğumuzu bu 
meJ...-tebe veremediğimiz için mü
teessir olduk. 

ır. Çocuk devam etmek - 1935 senesinde (1025) lira du - alıyormuş, rekabet yapıyormuş 
fıl~st1a 

bakıcı k ursu 
b tl~ tab· , •çıhyor 

i:IJtıc l 1!l!eri y 
tl~rı: ı arı Yetiş~n~~da çalışan hasta 
hirııı ~ılındnn it 'hırı mek üzere bu 

:ı.c: bir kurs ~ ;ren dişçi mckte -
l:ı~ rsa, orta çı ncaktır. 
b· al'tın . mektep 
.ır lahsu~ı l§tirak ede mkelzunu genç 

tıq<l \te ce er ve kısa 
\tiı;ıl.'l.'ıı Sonra ~tneli tecrübe devre -
?tıua;itıde ve :tanelerin diş ser -
r~.ı eneh ususı dic:ı t b. -. "az· aneler:ind " a ıpleri 

.ıfe görec ... ı. e Yardımcı ola
~ıerdir. 

huliye ve aidat tahsilatına mukabil 
936 senesinde ayni nevi tahsilat 
(12,946) lira ve 937 senesinin Ağus
tos nihayetine kadar 8 aylık ayni 
cins tahsilat yekunu da 6,900 liradır. 

___._ .. .,.....__. 

B ::ızı diş tabipleri son günlerde İs tanbulda işlerin azaldığından bahsi
le Anadoluya gitmiye başlamışlardır . .Nitekim ay başından beri şeh

rimizin muhtelif semtlerinde 4 dişçi buradaki işlerini bırakarak başka 
yerlere gitmişle .. dir. 

Diğer bazı dişçiler ise, İstanbul da diş hastalıklarının Ye diş hastala
rının azalmayıp bilakis her yıl daha çok arttığını söylemekt<:'dirler. 

Köylere ait istatistik Bunların iddiasına göre diş hastalarının çoğalmasına mukabil diş ta-
İstatistik umum müdürleri vila - biplerine müracaat edenler, Bayezit teki diş tabipleri mektebinin rekabe

yet ve kasabalarımızın niifus sayımı t i yüzünden gitgide azalmaktadır. 
neticelerini tcsbit ett ikten sonra Mektebin laboratuvarlarında ve polikliniklerde her 1ürlü diş teda
köylere ait neticelerin tasnifini de v isinin sühuletle yapılması ve buraya zengin, fakir herkesin baş vura
ikmal etmiştir. Bu maksatla yakın- bilmesi bu iddiaya göre İstanbul di~çilerinın istikbalini tehdit etmckte
da köylerimizin bütün hususiyetlerini dir. 
istatistiklerle gösteren bir kitap ne- Bizim yaptığımız tahkikata göre diş tabipleri mektebinin tedavi ct-
şir ve teni edilecektir. tiği dij hastaları her yıl artmaktadır. 

tır. 

Bu iki müsabakaya isteyen her -
kes iştirak edebilecek ve birinci, i
kinci, üçüncüleıe münasip nakdi 

, mükafatlar YerilC'ccktir. Komitele!" 

Va.:iyet şudıcr: Bir ecnebi dili 
adamakıllı öğreten bir tek lisemiz 
't'ar. Şüphesiz, bütün memlekette 
bu cins bir tek mektep, 

namın:ı birer eğlence gecesi tertibi herkesin rağbetine ve tehaciimü-
dc düşünülmektedir. ne 1ıedef teşkil ediyor ve böyle, 
........................ .......... .............. ...... .. bir çok miıracaatler is'af ediletni-

Avrupanı en eski 
kilisesi 

yor. Accıba, l\1(!arif V ekaleti, ikin
ci bir Galatasaray liscı;i arrzmcı.::: 

mı?. Yani, C!yni tip mektebin bir Çekoslovakyada Kesmarkda Av -
b .... k h k'I" . b ikincisini tesis edemez mi? .. Her 

rupanın <.•n uyu a şap ı ıscsı u- 1 ld ta a.1: b"" 1 ik' · b' 
lunmakt::ı imiş. Bu kilise 1689 da ya- ı ıa e açı c · oy e ıncı ır 

mektep, memleketin fay dası ve pılmış bugüne kadar iki defa tamir 
kültür hayatımız bakımından çok edilmiştir. 

Rili3(.>nin icinde gayet güzPl el iş· ~emmiyetli bir iş olacaktır. 
ler: de bulunuyormuş. 



Yugoslavya krah 
14 yaşına bastı 

190 Milyon 
Doların 
Sahibi yok.. 

:HiKAY .. E 
Genç kral çok zeki ve 
atılgan bir çocuktur 

Yugo~ıav Kralı küçük 
Piyer 

~ 

Müteveffa Kral 
Aleksandr 

A vrupanın çocuk kralı .. Avrupa-\rin çocuklarıdır. Yalnız bu sınıfa a-
. da krallar içinde yaşca en kü- tınacak olanların çok zeki ve çalış _ 

çuk olanı Yugoslavya tahtındaki i- kan, iyi ahlaklı olmalarına dikkat 
k~?~~ :,i~erdir. Geçen cumartesi edilmektedir. Bir de çok güçlü kuv
gunu kuçuk kralın on dört yaşına vetli olmaları da lfızımdır. 
basmış olmnsı münasebetile Bel - Artık on dört yaşına girmiş olan 
gradda parlak merasim yapılmış, kral İkinci Piycr bugün iyi yüzebi
Yugoslavyanın her tarafı donanmış, len, iyi ata binen ve iyi spor yapan 
her taraftan küçük krala tebrik tel- güçlü kuvvetli bir gençtir. Her sa
grafları yağmıştır. İkinci Piyer ya- bah küçük arkadaşları kralın sarayı
şı küçük olduğu için krallık va - na gelirler, öğleye kadar derslerini 
zifelerini henüz ynpamamaktadır. okurlar, öğleden sonra istirahat ve 
Amca Prens Pol'ün riyaseti altındcı ondan sonra da sporlara meşgul o -
t~planan bir ~iya.b':t ~celisi v~rdır !urlar. Lakin akşam olmadan başka 
kı krallık vazıfesını gormektedır. dersleri vardır. Bilhassa Yugoslav-

Bir milyoner 
parasını bankaya 
bırakmış, sonra 

unutmuş .. 

Amerika gazetelerinde okundu -
ğuna göre Yeni dünyada birçok 

para sahipleri vardır ki bankalarda

ki paralarını unutmuşlar, bankalara 

yerleştirdiklerini oralarda bıraka · -
rak bir daha aramamışlardır. Böyle-

lerin miktarı aşağı yukarı 1,000,000 
kimse imiş... Bunların, unutarak 

bankalarda bıraktıkları paranın ye
kunu ise 190,000,000 milyon dolara 
baliğ oluyormuş. Yine Amerikan ga
zetelerinin verdiği tafsilattan anla

şılıyor ki bu suretle bankalara para 
koymuş olanlarn bıraktıkları mik

tar hakikatte çok azdır. Fakat o kü

çük paralar toplana toplana bu ka
dar büyük bir yeküna varmıştır. 

Yalnız 65 kişinin bırakmış olduğu. 

para büyük bir yekun tutmaktadır. 
Bunların paralarının yckünu 50.000 

dolardır. Bankadaki parasını aramı
yacak kadar ihmal edenler arasında 
maruf kimseler de vardır. Mesela, 

Ncvyorkun şimdiki Belediye Reisi 
Gardi gibi. Banka tarafından ken-

disine mektup yazılarak parasının 
faizini alması bildirilmiş ise de Be

lediye Reisi verdiği cevapta bundan 
on dokuz sene evvel böyle bir hesap 

açmış ise de bunu unuttuğunu bil
dirmiştir. 

Amerikada şimdi yeni bir kanun 

-1930 Türkçe defterimden-

T emmuzun en yakıcı güneşi al -
tında, ufuklardan teselli nef • 
hası bekliyorduk. Sönük yel -

kenlerimizi şişirecek rüzgara can a
tıyorduk. 

Denizin ayna gibi sathında, en kü-
çük bir kırışma yok .. 

[ 

Hep bir ağızdan: 
- Yetiş mübarek poyraz! ... 
Diye bağırdık. 

1 Rü?.gar duamız, hemen kabul ol: 
1 du. Yuz metre uzağımızdan deniz 
çalknlandı, bir dere gibi çağladı. Bir 
koç saniye içinde kocaman bir ca -
na \'ar suyun yüzüne çıktı. Bir ecne
bi tahtclbahiri idi. 

Bir an içinde, yerden çıkan karın
cahır gıbi, güvertesinde, bir sürü a
peyda oldu. 

Bize gemimizi terketmeyi, işaret
le bildirdiler. Aldırmamak istedik. 
Daha doğrusu anlamamazlıktan gel
dik. 

Bunun üzerine topun kılıfı çıka

rıldı, namlusu bize doğru döndü, bir 
işaret tekerrür etti. 

işin ciddiyeti karşısında tamam 
16 kişi kliçiiciik sandalımıza istif ol
duk. İstiabından fazla yüklenen kö
türge s<ındal, bir iki kere göbek at -
tıktan sonra, bir süprüntü küfesi gi
bi, bizi, denize silkti. 

Ters döner. sandalımızı kolayca 
düzelttik. 

Otuz iki el köpeşleye yapışmış, 

mukadderata intizar ediyordu. 
Düşmanlar, sinema seyreder gibi 

klükelimiie bakarak gülüyor, eğ -hazırlanmaktadır. Sahipleri tarafın
leniyorlardı. 

dan bankalara verilerek yirmi sene 

zarfında aranmamış olan paralar doğ- Bu .l<'orkunç banyoda, on dakika 
rudan do&rruya devlet hazinesine a- kadar kaldık. 
lınacaktır. Tahtelbahir, aheste aheste yanı-

Yolda boşanmıya 
karar verenler 

mıza sokuldu. 
Bir zabit kumandasındaki altı as

ker, tüfeklerini, bize çevirdiler. 
Ömer İngilizce biliyordu. 

HARB EDECEGiz .. 
Yazan: Seyfeddin Orhan 

t31rKeıç sanıye ıçlnde kocaman bir canavar 
suyun yüzüne çıktı 

Ccph ... ıenize yazık değil mi? 
Bizi, kendi halimize bırakırsanız, 

zaten öleceğiz. 

Dedi. 
Bunun üzerine, düşman gemisi za

biti, bize karşı sert sert bir kaç ke -
lime söyledi. 

Ömere sorduk: 
- Bu adam ne. diyor? 
- Bize kslim olunuz.. 
Diyor. 
.Artık iş alaya binmişti. Zabit 

namzeti Fehmi bağırdı: 
- Hayır, harp edeceğiz. 
Ömer bu cümleyi aynen tercüme 

edince, onların bahriyeli damarları 
kabardı. Hepsi ciddiyetini kaybede
rek kahkahaya başladılar. 
Artık iş komedyaya döndü. 
Biz, birer yumruğumuzu sudan 

çıkarak: 
- Yaşasın harp! 
Diye bağırdık. 
Bu tehdit üzerine, onlarda büs -

bütün mukavemet kalmadı. 
Portatif merdivenlerinden tırma

narak tahtelbahire çıkınca, bizi baş 
.~ 

!
tarafa yerleştirdiler. Muayyen Jl'I~ 
takadan çıkmamamızı tenbih etU 
ler. 

Islanan elbiselerimizi kurutnıııt' 
çalışıyorduk. Bu esnada, top başttl8 

geçtiler, uzakta, kendine mahsus lı~ 
güzellikle süzülen yelkenli gernirll1' 
ze ateş ettiler. Cephane yüklü telt: 

! ~~deki infilfık korkunç bir gürijl~ 
ıçınde, etrafı, enkaz yağmuru aıtıtl 
da bıraktı. 

Anadoluda ·çarpışan orduya ceP: 
hnne yetiştirecek yelkenli, güriill~ 
ve kesif dumanlarını havaya savtl ' 
:rarak denize yollandı. 

Güverte üzerinde bir kargaşııl~ 
belirdi. Topun kılıfı geçirildi, üç dB" 
kika içinde ecnebi askerlerden Jdlll' 
sc kalmadı. 

Meydan bize kalınca coştuk, }{ol : 
Jarımızı, biribirimizin omuzuna at 
tık, bir halka teşkil ettik, hora tel" 
miye başladık. 

Tahtelbahirin motörü şiddet~ 
dönmeğe başladı, işin sonu tatlı grr 
rünmüyordu. Tahtelbahir, karşıdıtll 

t• 
gelen ay yıldızlı sancak taşıyan t°J. Şimdi küçük kralın tah:,il ve ter- ya tarihi, askerlik bilgisi gibi kücük 

biyesile meşgul oluyorlar. Bir sene krala t-saslı dersler verilmektedir. 
evveline kadar sıkılgan tavırlı bir Genç krala, ayrıca, dört lisan öğre -
çocuk olan İkinci Piyer şimdi atıl - tilmektedir. 
gan, güçlü, kuvvetli bir genç hali Fransızca, İngilizce, Almanca ve 

göstermektedir. Babasının sağlığında j.Rus:a-.. .. 

Geçenlerde pasaportlarında karı 

koca oldukları yazılı olan İskandi -
navyalı bir çift Parise gelmişler ve 
bir otele inmişlerdir. Otelci de bun- Paristen Brüksele 14 günde gitmiş .. 

pidonun tehlikesinden kurtuımal< 
çin suyun derinliklerine doğru (tB' 

yarak, gömülüyordu. 

'T'ahtelbahir, sanki bu suların ~; 
1 züne ,,bedi bir hasretle veda etı1l1 Yugoslavyada bir İngiliz mürebbi i- J<u(;uk kralın oylc sarayın içinde 

le büyümüş, sonra bir Srrp mual _ yapayalnız kalan kapalı bir hayat 
limden ders almı_ş olan Prens Piver sürmeğe mahküm edilmemesinde 
babası kral Aleksandr 934 de m·a _ bilhassa büyük annesi kraliçe Mari 
Hım olduğu üzere Marsilyada katle- çok ısrar etmiştir. İkinci Piyerin 
dildikten sonra tahta geçmiştir. La- annesi kraliçe Elizabct maltım oldu-

kin ku .. çu .. k kr ı tah .1. d gu üzere Romanya kralının kız kar-a ın sı ı urmamış - . . . 
t K .. ··k k l . . h • b. f deşıdır. Kralıçc Mari de bunların 
ır. uçu ra ıçın ususı ır sını ·a· 

annesı ır. 

açılmış, o yaştaki bir kaç çocukla · tk· ınci Piver dört sene sonra kral-
birlikte okuttuwlmağa başlanmıştır. 1 k _ı vazifelerini bizzat eline almış o-
Bu hususi sınıfa getirilen diğer ço- lacaktır. 
cuklar, hatıra gelebilir ki, hepsi d~ 

Ulllllttlllllll&llUltlllHOll111UllllOllll1lllttllll.llf1UlfllllllftltUUUU 

21 banyo 
Bir köylü, doktorun tavsiyesi üze-

lara bir oda göstermiştir. Fakat bi
raz sonra çiftler, otelciye mürncaat 
ederek her biri ayrı ayrı odalarda 

yatmak istediklerini söylemişler -
dir. Bunun üzerine otelci hayrete 

düşmüş ve odanın konforlu ve hava
dar ve yatağın olduks;a geniş oldu-

ğunu söylemişse de yolcular ayrı 

oda istemekte ısrar etmişlerdir. O
telci hayrete düşmüş ve pasaportla
rını tekrar muayene ederek: 

- Bakalım, sizler hakikaten evli 
•.. ? 

mısınız .. 

Diye sormuştur. 

- Evet, evli idik. Fakat. .. 

hanedana mensup prensler olsun de
ğil mi? Hayır .. küçük krala arkadaş 
olacakların muhtelif san'at ve mes
lek çocukları olmasına, Prens Pol 
tarafından çok dikkat edilmiştir. 

1kinei Piyerin amcam ve bütün Yu~ 
goslav kralhğınm naibi olan Prens 
Pol evvelce İngiltcrede tahsil gör -
müş w demokrat muhitlerde bulun
muş olduğundan Yugos1avyanın 

kralına da böyle bir terbiye vermek 
istemişti. 

rinc Fransanın maruf kaplıca ~hir- Mesele biraz sonra anlaşılmıştır. 

lcrinden birine gitmiş, ve ilk gün az Meğerse bunlar memleketlerinde ha-

l fasıla ile iki banyo yapmış ve akşam kikaten evli iken Parise gelmek için 
üzeri bir üçüncü banyo yapmıya ha- bir pasaport .çıkarmışlar, fakat yolda 
zır}anırlren banyo memuru kendi- kavga ettiklerinden boşanmıya ka • 
sine bir günde üç banyonun vücudc r~r vermişlerdir. 

muzır olduğunu söylemiştir. Köylü Fakat boşanma davasını memle -
de şu cevabı vermiştir: ketlcrine döniiştc ikame edecckle-

Küçük kralın hususi sınıfına ge
tirilen arkadaşlarından birisi bir 
kunduracının oğlu, diğeri bir mual
limin, bir diğeri de bir zengin taci-

- Doktor bana 21 banyo yapma - rinden şimdilik ayni pasaportla sc -
mı söylemişti. Bu banyoları ne kadar yahate devama ve gittikleri yerde 
çabuk bitirirsem, o kadar çabuk aile- ayni otelde oturmıya karar vermiş -
min yanına dönerim. lerdir. 

Tefrika No: 3 
Komita, ilk harekette, oldukça ra altına almışlardı. 

muvaffakııyet göstermişti. Bu da, O tarihte kumandan olan (Müşir 
cemiyet mensuplarına cesa.::et ver- Abdullah paşa) bütün kuvvetini 
mişti. Artık teşkilat, derhal hareke- toplıyarak (Sude) limanına gelmiş .. 
te geçmişti. Papa Malakonun (İrşad jadetleri beş bini mütecaviz olan ko
heyeti) namını verdiği rahipler, der- mitecilerle harbe girişmiş .. (Vamus) 
hal hristiyan köylerine dağılmışlar, kalesini muhaşaradan kurtarmakla 
muntazam bir program dahilinde fa- beraber, ele geçen asileri şiddetle 
aliyete başlamışlardı. te'dip etmek suretile vaziyete kısa 

Bunlardan bazıları yakalanmış, bir müddet için sükun vermişti. 
hapse atılmıştı. Cemiyetin faaliye- Fakat .. asilerin bu hezimeti üzeri
tini durdurmak için hükümetçe ted- ne, derhal Yunanistandaki (Eterya) 
birler alınmıştı. Lakin, bu azimkfır cemiyeti faaliyete geçmişti. Binler
komitacıları yıldırmak mümkün o- ce azasını toplıyarak Yunanistanda 
lamamıştı... Bilakis k~mitacılar işi büyük bir miting tertip etmişti. Bu 
azıtmışlar.. (Vamos) kalesinde bu- mitingde; Türkler aleyhinde söy -
lunan Osmanlı askerlerini muhasa- lenmedik söz bırakılmamış: 

(Giridde, hıristiyanlar katliam e
diliyor) 

Diye, Avrupa matbuatına, Avru
pa kabinelerine feryatnameler yağ
dırılmıştı. 

Ayni zamanda, Yunan hükumeti 
de tazyika başlanmıştı. 

(Giridde, her gün yüzlerce (Elen) 
kanı dökülürken, kral ve hükumet 
bu hale karşı niçin lakayd kalıyor. 
Kardeşlerimizin kanlarını ve hakla
rını müdafaa etmek lfızımdır. Bunu 
yapmıyanları, memlekette yaşatma
yız.) 

Diye tehditler başlamıştı. 
Eterya cemiyeti, artık Girid işle

rine açıktan açığa müdahale edince, 

Onünde araba soı<aı...ıarı dolaşıyor-

Bir Fransız, çok garip bir bahse 
tutuşmuş ve kazanmıştır. Liyej

li olan François Gustin adında biri, 
ayağında sandallar, önünde bir el 
arabası bulunduğu halde Paristen 
Büksele gidip geleceğini iddia ctmi~ 

ve filhakika bu seyahati 14 günde 

ikmal <!lmiştir. François Gustin, ev

vela Paristen hareket ederek Brük-

sele gitmiş, oradan tekrar Parise 

dönmüştür. 

- ·-->L2!2 

Giridc murahhaslar göndermiş .. (E
pi Tropi) komitcsile birleşmişti. Ve, 
fedailerinden bir çoklarını da, Ciri
de geçirmişti. Bu hal de gösteriyo 
ki; Osmanlılarla açıktan açığa mü • 
cadeleye giri~ilccekti. 

Burada, büyük mikyasda ihtilal 
hazırlıkları devam ederken; (Atina) 
da da bazı gazeteler tarafından: 

(Ciridin hakiki sahipleri olan ora
daki (Elen) ler, imha ediliyor. Bu 
hal karşısında, daha ne kadar sabır 
ve tahammül göstereceğiz.) 

Diye heyecanlı bir neşriyat tufanı 
baş göstermişti. 

Abdülhamit; bu vaziyet karşısın
da az çok sarsılmakla beraber, yine 
metanetini muhafaza etmiş .. asile
rin feryadını susturabilmek ümidile 
Ciride bir (ıslahat heyeti) gönder -
mekle beraber; asayişin muhafaza
sı için de yeni bir sistem kabulüne 
karar vermişti. 

Jandarma alayı kumandanlığına, 

İstanbul jandarma müfettişlerinden 
miralay (Boro) bey isminde bir İn
gilizi tayfa etmişti. Ve bu zata, Boş
nak, Karadağlı, ve Hırvat gibi Os -

manlı camiasına dahil olınıyan un -
surlardan jandarma kaydederek bu 
bitaraf kuvvetle, hiç kimsenin sızıl

tısına meydan vermeden asayişin i
adesine salahiyet vermişti. 

Bu siyaset, fena bir tesir yapma -
mıştı. Kanlı ve ateşli hadiseler, a -
zalmıya başlamıştı. 

(Eterya), ve (Epi Torpi) fesatçıla
rı, bu vaziyeti görür görmez, mak -
sadın kendilerinden uzaklaştığını 

anlamışlar.. eskisinden daha kor -
kunç bir faaliyetle kanlı cidal sah -
nesine atılmışlardı. 

Evvelfı, Atinada çıkan (Akropo -
lis) gazetesile (Etiniki Eterya) na
mına bir beyanname neşretmişler .. 
Giridin Yunanistana ilhakı için bü
tün (Elen) milletini (Mukaddes ci
had) a davet eylemişlerdi... Sonra 
da, kralla hüklımeti tehdide giriş -
mişlerdi. 

Cemiyetin maksadını terviç eden 
gazeteler, çok acı şeyler yazıyorlar

dı. (Başvekil, Deliyani) yi, (Yunan 
amaline) ihanetle itham ediyorlardı. 
(Kral Yorgi) için de: 
(Eğer Girit meselesinin, milletin 

gibi, kayboldu. . ·ıı 
Ve biz .. on altı arkadaş, den1~!l 

üstünd:? canımızı kurtarmak W
11 

suların üstünde hakimane do}ıış9 
torpidomuzdan imdad bekledik .•• ~ . .................. ······························· 

34 yaşında 13 
çocuk sahibi 

Fransanın Saint-Branigt~les-G~ 
isminde küçük bir köyünde 34 Y' ıJ 
şında bir kadın 13 üncü çocuğtJ11 

doğurmuştur. Bu çocuk bütün ft~ 
sada alaka uyandırmış, Cumburr , 
Lebrön çocuğun vaftiz babası ol 
muştur. 

- • '9 

MF.VLÜDU ŞERİF , 
Devlet demiryollraı depo katiP1eır 

rinden merhum Bay Salimin ~~il' 
na ithaf edilmek üzere ölürnilJl ~ 
kırkın:ı müsadif cylfılün on dörd;a. 
cü salı günü öğleden sonra !{ad fl' 
yünde Osmanağa camiinde JlB , 
Nuri tarafından..lJlevlüdu kıraat e 
diLcocğinden merhumu sevcnıet fi 
nrzu edenlerin hazır bulunın31j 
rica olunur. Mahdumu: Mııt0f 

,,,,,,ıtA 

• 
nrzusu veçhile halledilmesi }lııstl r 
sunda daha fazla ağırlık ve kayd5~~ 
lık gösterirse, selefi kral (Oto) 11 , 
akıbetine hazırlanmalıdır) dertıe1' 
ten çekinmiyorlardı. (' 

Kral, hükumet ve bütün ağıt ~, 
.;9 

lı Yunanlılar; bu taşkınlıkları " ı 

panlara nasihat ediyorlardı. fııl'', 
bÜ nasihatları dinletmek şöyle d~~ 
.sun, çok acı mukabele görüyor19·ctl' 

Cemiyet, orduyu da elde ctı111~r 
Efrat ile, az münevver ve kıt ştJ ~ 
lu olan küçük zabitan da Giriditl 

1

~ 
s1'e 

hakı lehinde kışlalarda ve 3 e"f 
mahf ellcrdc taşkınlıklar gösterJ11 
te lcrdi. . .et' 

·0111) 
(Eterya) cılar, bazı basit zı . jı>' 

li meb'usları da elde etmişlerdi· ol 
nan mcb'usnn meclisi salonlııt".1;tl· 
da şiddetli münakaşalar bc1irJ1'1

1 Jıf 
- Senelerdenberi milletin ctı ,re gll. 

raretli emellerile beslenen bU 9ıV 
niçin tahakuk etmesin? Buna pıd,,ıı 
olmak istyenler, derhal araI'tllı 
çıkıp gitsin. 
Feryatları yükselmişti. fjf} 

(Devamı 1' 



Rokfellerin . torunu aşkı 
milyarlara tercih etti 
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Tiirk 
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Hazin birer) aki • 
Genç kız, sevdiği bir tüccar katibine bete doğru giden 

kaçtı, ailesinin dinlemedi sanatkarlarımız .. 
sozunu 

.. .. 

N evyork. eyliıl (Hususi) - Bü
tün Amerika bugünlerde Rak

i !ellerin isminden bahsetmek
e me~guldür. Amerikanın bütün 

f
Yüksek sosyeteleri de bu ismin etra
ında ·· h' d mut ış dedikodu yapmakta -
ır. 

.. 

l; 
r..., ----~~:.ı.e:....: -

• qhcup bır J llgiJiz gaze . Köylü Kızı 
lıı na gör telerınde okunduğu-

vy, • e Avust · d· ııud d urya ıle Yugos -1"a ı u unda · · h1ıd çar akted']' garıp birtakım iz-
l•n 11dıınun A 1 ıyormuş. Yugoslav 
l'ıu lıavalis· vusturyaya komşu o
Çittı'•r zenınde Slovenler vardır. 

lk gın adamı t 
Çift . &ahibi k" .. ar, oprak ve 
Ciııııı~r güzeı oyluierdir. Bu zengin 
lUı,:. Veren a kızlarına dolgun da 
• ın d'k darnıardır Lak· k .. 
"ır ı kat . . ın oy-
bir' ~ızıar ettıkleri bir şey var-

za ına v d' 
lııi, illan p er ıkleri cihazı hiç 

.., . .\ ara ol k 
6";, ncak to ara vermezler -
Si ı:. iibi d . Prak, çiftlik, bağ ve 
t 'ı"" aım.a bak 1 
ıza .. , olan .. ı ması, işlenme-

" • Uze · •~nk" eden rınde çalışmak ik-
"' il " Çeşıtten . 
"'•lıı .-ara ol verır !ermiş 
~•!ııı~ın az z arak verilen draho • 

"•n aınanda . . 
Yenip b. . _Yenı damat ta

ıtırıldiği tecrübe • 

Bundan sonra etrafa haberler git-

miş, zengin kızın bir haydut çetesi 

tarafından dağa kaldırılmış olduğun

dan endişe edilmiş ve polise de ha
ber vermekte gecikilmemiştir. 

Nihayet iki gün sonra mesele an

laşılmıştır. 

Açık göz Amerikan gazetecileri, 

Mis Galdis gibi Rokfeller ailesinden 

bir krn'1 kaybolduğunu görünce et

rafa dağılmışlar ve kızı Baltimorda 

"' ufacık bir kilisede Mistr Edi Endirgil 

ıeıı~ ~nlaşıldığı için akıllı Sloven 
köylüleri kızlarını kocaya verirken 
çift çubuk vermeyi daha muvafık 
buluyorlar. 

Yjne İngiliz gazetelerinin yazdı -
ğına göre, son zamanlarda dikkat e
dilmiş ki Sloven köylüleri kızlarına 
cihaz olarak en ziyade hayvan ver
mektedirler. Orada çok hayvan ye
tişmekte ve Sloven köylüleri ihra
cat yapmaktadırlar. 

Pf riçten bir adam gelip te Sloven· 
ı.,· n kız isteyecek olsa ona kızla
r) ~beraber hayvan veren köylü ba
bal'!ırın şimdiye kadar işleri çok iyi 
gitmekte i®ş. Yalnız Avusturya hü
kiımeti, hariçten girecek hayvanlar
dan çok gümrük resmi almakta idi. 
Avusturya hududunu aşarak Sloven
lere gelen damatlar, kayın babala -

rından aldıkları hayvanları böyle 
ağır vergilerle huduttan aşırmakta 
zorluk çekmektedirler. Lakin Avus
turya iıükiımcti memlekette hayvan 
ihtiyacını nazarırukkate alarak bir 

jstisna koymuştur . Slovenlerden kız 
alar~.k beraber hayvan da getiren A
vusturyalı gençlerden, hayvanları 

için vergi almıyacaktır. 
Görülüyor ki, Sloven hududunu 

geçip te oradan vakti hali yerinde 
bir kız alan bir Avusturyalı, aynı 

zamanda pek karlı bir iş görmüş o
luyor. Bu suretle yapılan izdivaç!~ 
'Vvelki senedenberi artmaktadır. 

On beş, yirmiden başlayarak bu se
ne sekseni bulmuştur. Aşkın güm
rük tarifeleri üzerindeki tesirleri! .. 

1938 de d ünya 
Cüceleri kongre 
Yapıyorlar 

Bütün dünya cüceleri 1938 de 
Peştcde büyük bir kongre akdede • 
ceklerdir. 

Bu lisanın zorlu. 
olan ğuna sebep 

mesuller aranıyor 
İngilizce deyip de geçmiyelim. İn-

gilizler de itiraf ediyorlar ki bu li • 
sanı konuşmak sade yabancılar için 
değıl kendileri için de pek zordur. 

İngiliz gazetelerinde okunduğu -
na göre Curzon isminde bir İngiliz 
alimi tetkikat yapmış, şu neticeye 
varmış: 

İngilizler eskiden beri çok tütüo 
içerler, yani pipo. Halbuki çok pipo 
içen adam çok lakırdı etmeği iste -
mcz. Çok lfıkırdıya dalamaz. Çünkü 
piposu sönerse tekrar yakmak lii -
zım gelir. Halbuki yeni yakılar\ pi
ponun tadı yoktur. Onun için İngi
liz 13kırdı etmeği sevmez, edecek ol
sa da cok kısa cümlelerle söz söJler. 
Çok d~fa cümleyi de bitirmcğe lü -
zum görmez. İşte asırlardanbcri bu 
hal böyledir. Tütün içmiyenler de 
az lakırdı etmiye alışmışlardır. Du
dakları sıkarak teliiffuz etmek de 
pipodan kalmıştır. Dil ilmile uğra -
şan adamların çok defa şakacı oldu
ğunu söylerler. Acaba bu İngiliz a
limi de kendi vatandaşlarile şaka 
mı ediyor? Demek ki İngilizcenin 
zorluğundan mes'ul olan pipodur! 

Üniversite 
Talebesinden 
Garson 
Avusturyanın cenup tarafları ve 

garp kısmı, Tirol son günlerde 
tam bir seyyah memleketi olmuştur. 
Avusturyalılar bütün seyyah otelle
rine garson olarak Üniversitenin coğ
rafya iakültesine devam eden ve 
memleketi çok iyi tanıyan gençleri 
seçmişlerdir. 

Bu gençler gelen seyyahlara mem
leket hakkında tam malumat ver -
mekte imişler. 

• 
Elektriğin 200 Uncu yıl 

dönUmU kutlulandı 
1737 senesi 9 eyliılünde Polonya. 

Bu kongreye bütün dünyadaki . . , . . . 
·ıı ti · d' k f k 1 d b'l da Luıcı Galvanı ısmındeki bir Ital-

mı e erın, ın, ır ar ı o ma an ı ~ 

umum cücelerin iştiraki için uğra • yan alimi elektdk cereyanını bul • 
şılmaktadır. • muştu. 

Kongreyi hazırlıyanlar bütün 9 eyliıl tarihinde Avrupanın bir 
dünya dillerile gazete çıkarmağa ka- çok şehirlerinde elektriğin 200 ün
rar vermişlerdir. cü yıl dönümü kutlulanmış ve bu 

Gazetenin ilk sayısı Fransızca, münasebetle elektriğin icadında bü
Almanca, İngilizce olarak yakında yük hizmetleri görülenlerin isimleri 

• çıkacaktır. yadedil®ştir. · 

ne halde?. 
• • • 

Rıdvan Paşanın oğlu 

neden pek severdi 
tiyatroyu 

? Saffet 
ve Reşat Rıdvan .. 

Saffet babanın tiyatroya başlayışı 

Sahnei milliyenin kuruluşu 

Bizde ilk tiyatro ve 
tiyatro tenkitleri 

ilk 

Şimdi hasta yatan Melek 

Olen Saffet baoa 

yazı yazmak fırsatını bulamadı. 

Çünkü, Şehir tiyatrosu ailesi e!ra • 
dından birinin ölümünü, artistin kı
zından öğrendiği halde, iki satırlık 

bir mektupla, bir telefonla gazete -
!ere bi!dirmeği -her nedense- çok 
gördü. 

1 Bu vaziyet karşısında, adına mes
ılek arkadaşlığı, arkadaşlık tesanüdii 
\denilen ve varlığına beni hiç bir 
zaman inandırmıyan insanlık mües
sesesinin manasızlığını bir kere da
ha anladım. 

En temizimizden daha temiz ve en 
asilimizden daha asil eski bir sahne 
emekdarı ve mütevazı dostum Saf
fet, nümunelcri birer birer eksilen 
ve yerleri daima boş kalan insanlar
dandı. Manakyandan, A
leksaniyandan çok gençti. Fakat on
ların mektebine mensuptu. Artistli
ğin bir nevi san'alkarlar aristokra
sisi addedildiği devirlerin meslek 
terbiyesine ve an'anelerine sadıktı. 

Onu: 
- Saffet baba! 
Diye çağırdıkları ve bu suretle 

şöhret kazandığı için, yaşlı bir insan 
zannetmeyiniz. Saffet, öldüğü za -
man ancak 52 yaşında idi. İki yıl 
evvel, asabi bir buhran geçirdiği i

çin, Bakırköy akıl hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştı. Saffetin, genç 
yaşında bir daha dönmemek üzere 
aramızdan ayrılması matemlerin en 
büyüğüdür. 

Saffet, sahneye ilk defa, ikinci 
A bdülha®din ş ehrcminlerinde'n 
Rıdvan paşanın oğlu Reşat Rıdva • 
nın teşvikile çıktı. Bu 324 hürriye • 
tinin ilanına sıralarına r.ıstlar. 

Reşat Rıdvan san'alkarları, tiyat
royu çok severdi. Daha istibdad yıl
larında Göztepe köşkünde pehiivan
ları toplar, güleştirir, heveskiirlar
la tiyatrolar oynar, onlara p3ra Vf'

rir, bakar, yedirir, içirirdi. Hürriyet 
ilan edilince, memleket tiyatroculu-
1ğa bir inkişaf vermek için (Sahnci 

l
milliye) adlı bir kumpanya kurdu. 
Genç istidatları etrafına topladı. İs
tanbulun her köşesinde oyunlar oy
nandı. Saffeti eskiden tanıdığı, ve 
onda artistliğe karşı büyük bir isti· 
dad gördüğü için teşvik etti, onu 
sahneye çıkardı. 

Saffet (Sahnei Milliye) de, yine 
Reşat Fuadın kurduğu (Revü) kum
panyasında çalıştı. ;ı3ürhancddinle 

beraber oynadı. Manakyanla arka
daşlık etti. Donanma cembiyetinin 
kurduğu tiyatro kumpanyasının en 
başda gelen elemanlarından oldu. 
Darülbedayide, Raşit Rıza kumpan

yalarında sahneye çıktı. Bunlardan 
başka muhtelif kumpanyalarda bu • 
lundu. Rumelinin, Anadolunun bir 
çok yerlerini dolaştı. Ertuğrul Muh-

( Deomı 6 ıncı saqfa<'") 

Sarışın kadınları tes. 
hir eden 

haydut 
• • • 

Bir çok sahte paralar çı
karan ve gerinde olarak 
Sahte Çek kralı • • • 

ısmını 

alan bu adama Ameri
kan kadınları bayılıyor Agzını mendille oagladı, tabancayı çek•' 

S 
irleşik Amerikada kalpazanllr 
kralı ve sahte Çek imparatoru 

ve halkın 1 numaralı düşmanı adde-

york zabıtası tarafından aranmakta tomobildeki polis işaretini gören po
idi. Nihayet bir kaç gün evvel Clyde !isler, hemen otomobile yol açıyor • 
Derriek yakalanmıştır. Polisler üs- !ar ve seyrü seferi kolaylaştırıyor • 

dilen meşhur dolandırıcı ve sahte • tü başını epeyce aradıktan sonra !ardı. 
kar Ciyde Derriek geçen hafta Nev- kendisıni üzerinde polis işareti bu- Otomobil bir kalabalığa tesadüf 

york zabıtasına güzel bir oyun oy • 
nam ıştır. 

Clyde Derriek uzun müddet Nev-

lunan bir otomobile bindirerek tev- edip sür'atini azaltacak olsa polisler, 
kifhane yolunu tutmuşlardır. tabancanın şakaklarına dayandığı

Otomobilde iki polis önde, hay - nı hissediyorlardı. 

dut da arkada oturmuştu. Birdenbi- Haydut bir ara: 
de Clyde Derriek polislere dönerek - Benzirtimiz bitiyor.. demiş ve 
demiştir ki: en yakın benzin alınan yere gelince 

- Dikkat edin, baylar, yeriniz • yine polislere dönerek: 
den kımıldanacak olursanız kendi- - Stop emrini verdikten sonra 
nizi ölmüş bilin... demiştir ki: 

Polisler başlarını çevirince hay- - İlk harekette ve ilk sözde ateş 
dudun büyük çapta bir tabancayı ederim. 

kendilerine doğru tevcih ettiğini Garaj sahibi benzin vermiş ve bu 
görmüşlerdir. Meğerse haydut üstü sırada bir çok kimseler zabıta oto
başı arandığı zaman, bu tabancayı her mobilini muayene için yaklaşmışlar
nasılsa görülemiyecek bir yere sak- dır. Haydut, sakin ve elleri ccke • 
lamağa muvaffak olmuştu. tinin cebinde bulunan tabancasında 

Clyde Derriek hemen soföre şu em- bulunduğu halde polisleri daima ta-
ri verdi: rassut altında bulundurmuştur. Polis-

- Sür'atle gidiniz!.. !er de küçük bir harekette bulunma-, 
Otomobil 120 kilometre sür'atle ğa cesaret edememişlerdir. 

gitmeğe başladı. Yoldaki ağaçlar, Otomobil koşusu tekrar olanca 
Haydu d a aş ı k oıan 

!ardan b iri 
kaa ı n- köyler bir fırtına gibi önlerinden ge- sür'atile ilerlemeğe başlamış ve bi-

çip giruyordu. Şehirden geçerken, o- (Devamı 6 ıncı ıagfamı:ıda) 
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Yazen: M. S Uleyman Ç~nan 

TercGme •• llltlbu halda mllhfur:dıu 

Kamayı kaldırdı ve birden 

:Maamafih, sözler kuru sıkı olmak
la beraber, bunlar adam öldürmek
ten, bıçaklamaktan çekinmiycn in
sanlardı. İnsanı bir tarafından ş~ -
lerler, sonra savuşurlar, insan kim 
vurduya giderdi. 

Askerlerden birisi tehditkar söz
ler söylerken, öteki kamasını (A.) 
nın göğsüne adamakıllı dayamış, 

hatta ucu etine batmıştı. 
(A.) korktuğunu belli etmek is

tememesine rağmen, yüzü sararmış
tı. Hakikaten dehşet içinde idi. Şim
dilik ölümle yüz yüze gelmiş bir va
ziyftte bulunuyordu. Ölüm yüzde 
yüz değil, yüzde beş yüz muhakkak
tı. Çünkü, asker kızmış, karnaSlnı ha
fif hafif batınyordu. Fakat ne olur
sa o1sun, (A.) yiğitliğe leke sürmek 
istemedi, gayrişuuri surette bağırdı: 

- Ne kadar soksan bana vız gelir. 
Ben ölümden korkmam! .. 

- İster kork, ister korkma! 
- Yani öleceğim değil mi? .. 
- Teklifimizi kabul etmezsen, e-

vet ! .. 

nun omuz başına, iki J...-üreğinin or
tasına saplaruvermişti. 

Bahriye askeri : 
- Ah yandım! .. 
Diye feryat ederek yere yuvarlan

dı. Bu, ölen adamın son ihtilacı, son 
sesi, son hareketi idi. 

(A.) bu fırsatı kaçırmadı. Hemen 
arkadaşını kamasile ölen askerin ya
nına S"ğirtti, elini büktü, parmakla
rını açtı, Sakız işi kamayı elinden 
aldı. 

Şimdi o, evvelce silahı yokken, · 
bir silaha sahip olmuştu. İstediği gi
bi, vuruşabilir, dövüşür, bir kama ile 
ic<:bında birkaç kişiye birden mey
dan okuyabilirdi. 

Kendi silahile arkadaşının vuru
lup ölmesi, öteki askeri çileden çı -
kardı. Kudurmuş bir kurt gibi, Sup
hinin üstüne atıldı. 

Suphi ile boğaz boğaza boğuşur
larken, öteki askerler bu vaziyeti 
gördüler. Arkadaşlarının yardımına 
koşmıya başladılar. 

Bir ko§UŞ, bir gürültü, bir patırtı 
- Öyleyse vur !.. gidiyordu. Suphi ile (A.), askerlerin 
- Daha vakit gelmedi: çemberi içine girmemek, bir açmaza 

Ertuğrul Muhsinin bir 
kadrişinaslığındnn bahsetmek iste -
rim: Saffeti oraya alan bizzat Muh
sindir. Eski bir san'atkarın muhtaç 
ve sefil bir halde sokaklarda sürün
mesine meydan vermemek için, ona 
bir maa5 bağladı, ve ölümüne kadar 
emekdar san'atkfm ve ailesini ya -
şattı. Allah razı olsun ... 
Eğer Muhsin bu kadrişinaslığı 

göstermeseydi, Saffet bir Otello Ka
mil gibi sefalet içinde ölecek, ve bel
ki de, söylemeğe dilim varmıyor. fa
kat acı da olsa yine söyliyeceğim, 
sokaklarda el açacaktı. Öyle zanne
diyorum ki, Muhsin burada bulun -
saydı, eski bir sahne hadiminin ölü
mü karşısında Iakyd kalmaz, hiç ol
mazsa cenazesine bir şehir tiyatro
su namınn bir çelenk gönderirdi. 

•*• 
- Ya? .. Neden?.. düşmemek için bütün dikkatlerile K h 11 1 d . b enar ma a c er e ışsiz ir ame-
- Biraz daha düşün ... Gençliğine hareket ediyorlardı. le, ücera bir köyde tarlasını süremi-

yazık ... Sana acıyorum da ondan... (A.), eline geçirdiği silahı Suphiye yen bir köylü. Son günlerini nasıl 
- Sen kendine acı!.. vermek istedi. Fakat o : geçiriyor bilmem. Fakat biliyorum 
(A.) ile asker bu şekilde konuşur~ -Bana !azı mdeğil ... Sen kendini ki, operet san'atktırı Melek Sa _ 

Iarken, aradan epey zaman geçtiği kolla, bıçağı idare et .. elinden kap bahaddin evinin bir köşesinde, kötü 
halde arkadaşının geri gelmediğini tırma ... Şimdilik bana yumruklarım bir hastalığın esiri bulunuyor. Ve 
gören Suphi meraklandı endıs· eve. kafi! Elbette ben de bı"r tane elime 

• ~ J"" Otello Kamil son nefesini verdiği 
diiştü. Kahveden çıktı. İleride iki geçiririm .. diyerek arkadaşının tek- yer sefil bir bekar odasıdır. 
bahriye askerinin ortasında bir şey- lifini reddetti. 
lcr konuştuklarını görünce onlara Sup~inin, bu teklifi reddetmekte Ve yine biliyorum ki, belki san • 
doğru yürümiye başladı. hakkı vardı. O, (A.) ya nisbetle kav- atkfırlık bıkımından çok kuvvetsiz, 

Sallana sallana, ağır ezgi, fıstıki gada, vuruşta, velhasıl bu gibi işler- fakat emekdar bir çok sahne adam-

makrun Yu"ru"yordu. d , k . k" d" T .. lan bir kış günü ateşsiz bir odada, _ e ço:<, amma ço pış ın ı. ecru-
yu·· ı·u·· du··. be ·· d b f yorgansız bir şilte üstünde ölmuş·· -si yuz e in azla idi. Bundan baş-
Yüz metre kadar kaldı ka çok kuvvetli bir adamdı. Bilek- tür. 
Elli metre kaldı. leri, pazuları demir gibi idi. Tuttu- Ve böylece bu misalleri arttır -
Ha yaklaştı, ğunu koparmadan bırakmazdı. Sonra mak, yırtık bir hasır üstünde can 
Ha yaklaşıyor ı.. kendi.si pehlivan olduğu için, çap _ veren san'atkarlarm adlarını sıra • 
(A.) Suphinin geldiğini görmüş. rastlan, göğüs kapmalarını, köprü- lamak ve neticede göz karartan bir 

halfıs güneşinin doğduğunu görerek leri bilir, kavgalarda, dövüşlerde yekun bulmak çok mümkündür. Ve 
sevinmişti. Fakat yavaş yavaş yürü- bunlardan a7.ami derecede istifade bu hiç de güç bir iş değildir. 
mesine sinirleniyor, sıkılıyordu. ederdi. Sahnemizin şuyu vardı, buyu var-
İçinden söyleniyordu; Askerler vuruyor, tokat sallıyor, dı. Şöyle oldu, böyle öldü, diye lif-
- Yürü be adam! kama kullanıyor, iki arkadaşa hü • lara, uzun sözlere ne haect a efen-
- Aç adımlarını be! cum ediyor, bunlar da, biri silahlı, dim ... Bunlar da hep o yoldan, böy-
Suphi, bunlara on adım kala (A.) öteki silahsız, mukabeleden geri kal- le kestirmeden gitmişlerdir işte . .. 

ya bir işaret verdi. mıyorlar, hatte vaziyete hakim bo- Tabii öldükten sonra hepsinin bir 
Kamasının ucunu (A.) nın göğsüne ğuşuyorlardı. çok takdirkarları, dostları çıkmıştı. 

sokan bahriye askeri, onun dik cc- Sert asker sesleri, kımıldanma ya- Söylememek insafsızlık (!) olur. 
yaplarına, lfıkaydisine o kadar kızdı, narsm nidaları , yandım naraları, bü- Hepsine cenaze alayı yapmışlar bir 

O derece canı sıkıldı ki, daha fazla ·· 1 çelenk göndermişlerdi. tun meydanı sarsıyor, camiin av u-
beklemiyc tahammülü kalmadı. Ga- sunda bu sözlerden başka bir söz du- Yalnız Saffete, benim temiz dos -
liz bir küfür savurduktan sonra ka- yulmuyor, bu sözlere ve bu seslere tum Saffete bir merasim yapılmadı. 
mayı kaldırdı, kaldırdı ve birden... başka bir ses ve söz karışmıyordu. O alayişsiz, çelenksiz hastahane ha-

Sapladı. demelerinin omuzlarında ebedi is -
Bir aralık Suphi, iri boylu ve kuv-

Fakat nereye biliyor musunuz?. vetli bir askerle karşılaştı. Boynunu tirahatgahına gönderildi. 
Arkadaşının göğsüne ... Çünkü (A.) k 1 k Hayatı gibi, ölümü de sessiz, gü-

Tefrika No.: 68 Y aza n: CelilCene~.~ ............. ................... . .................................................. . 
''Fernandonun kardeşi Tunus kalesinde hasla 
yatıyor. O, Sizi karada ve denizde yenmek 

istigen bir Türk düşmanıdır !,, 
Yolumu kestim .. siz yetiştiniz .. ka
çamadım.. yakalandım. Bu gemiyi 
şimdiye kadar hiç bir yelkenli geçe
memişti. 

Murat Reis, kaptana sordu: 
- İlk önce söylediklerin çok müb

hemdi. Haydi, bize hakikati anlat!.. 
İspanyol donanması buralarda de -
mirlemiş midir? Yoksa. Halkulvaad 
kalesinde mi duruyor? .. 
İspanyol kaptanı etrafına şöyle bir 

bakındıktan ve palalan omuzlarında 
parıldıyan cellatları gördükten son
ra: 

- Ben yalan söylemem, dedi, bu
raya şövalye Fcrnandoyu Amirali -
miz g0zcü olarak göndermişti. 

- Kimleri arıyordunuz bu sahil
lerde? .. 

- Sizi. .• 
İki reis hayretle biribirlerine ba

kıştılar. 

Murat Reis: 
- Çok doğru söylüyor, dedi, kap-· 

tanın kabahati yok. Bizimle harbe 
tutuşan şövalye Fernandodur. 

Ve kaptana dönerek: 

- Öyle değil miı' 

Diye sordu. 
Kaptan: 
- Evet, dedi, kaçıp gidebilirdi. 

Kaçmadı .. (Şu Türkleri denize dö· 
kelim!) diyerek topçulara ateş emri 
verdi. 

- Bir gemi ile kendisine nasıl gü
veniyordu? .. 

- O, çok cesur bir adamdır. Bu· 
ralarda dolaşan Türk korsanlarının 
gemilerindeki toplara o, oyuncak 
gibi kıymet vermez. 
Başını önüne eğerek gülümsedi : 

- Bizim geminin topları Venedik 
gemilerinde bile yoktur. 

Murat, Rüstemin kulağına fısıl

dadı: 

- Bu, mert bir adama benziyor .. 
ondan çok istifade edebiliriz. 

- İspanyoIIardan mert adam ye
tişir mi be kuzum?! Onlar bizi şim
diye kadar hep arkanuzdan vurdu
lar. Bugün nasılsa karşımıza çıka

rak - kaçmıya muvaffak olamadık
ları için - göğüs göğse dövüşmiye 

mecbur oldular. 
İspanyol kaptanı iki Türk reisin 

neler konuştuğunu anlayamadığı i
çin merakından çatlıyordu. 

Murat Reis tekrar kaptana döne
rek İspanyolca sordu ; 

- Fernandonun nereye kaçtığını 
bilmiyor musun? 

lsp a nyol sövaıyesl Fernandonun Tunus kalesine 
iltica ettiği tahmln ediliyo rdu .. 

- Hayır.. - İspanyolların en değerli zabit· 
- Doğrusunu söylersen, bizden 1 ( .. 1, erindendir. Ona orada Amiral ~ 

l\•iç zarar görmiyeceksin! Hem sen 
bu işde bir şey kaybedecek değilsin 
ya.. onun nereye saklandığını bize 
söylersen, seni öldürmeden memle
ketine yollarız!. 
İspanyol kaptanı ölümden çok kor

kuyor ve Murat Reisle konuşurken 
tir tir titriyordu .. 

Bir kaç saniye tereddüt etti. 
Sendeledi.. 
Düşündü .. 
Ve birden son kararını \·ermiş gi

bi görünerek: 

- Ben size bütün bildiklerimi söy
ledim, dedi, onun kat'i olarak nere
ye kaçtığını, nereye sak1anac:ığını 
bilmiyorum. Fakat, tahmin ediyo -

varo) nun cSağ elh derler. 

- Meziyeti nedir bu adamın? 

- Çok cesurdur.. müdafaa etti' 
bir kaleyi hiç bir zam...ın hasmının : 
line geçirmez .. iyi dövüşür .. ve d<r 
vüşmenin yofüırını bilir. 

- Bu kadar mı? 
İspanyol kaptanı yine tereddüt İ' 

çinde bocalamıya başlamıştı. 

Rüstem, 
- Bu herif in dilinin altında bit 

şeyler var .. söylcmiye cesaret ede · 
miyor. 

Diyordu. 

Murat: 

- Korkma .. söyle! rum ki, Fernando, Tunus sahillerin-
de demirlemiş olan Amiral (Alvaro) Diye bağırdı. 
donanmasına iltica edecektir. Fer- Kaptan, titrek ve korknk bir se~ıt 
nandonun orada Uzra kalesinde has- ilave etti. 
ta yatan bir kardeşi vardır. Fernan- - Şövalye Fernando ve kardeşi 
do, kendisini bir aydanberi göreme- Filip, Türk düşmanıdırlar. Biri ktı· 
diği için çok merak ediyordu. dara, öteki denizde Türkleri ycJl • 

- Kalede hasta yatan bu adam as- miye ve sindirmiye ahdetmişlerdil'· 
ker midir?.. (Deva.mı ııcır) 

Sarışı n kadınlarıteshit 
eden haydut 

(5 inci •agf adan de"~m) j Ienleri anlatarak haydudun arat! ; 
masma başlanmış ise de ne baydıJ 
ve ne de otomobili bulama~tıt· 

diğinden şoföre, sağa sap, sola sap Polisler bütün günü başlarına ge-
len gülünç vak'ayı anlatmakla ge • 

raz sonra tenha bir yere gelmişler
dir. H:ıydut buralarını çok iyi bil -

diye emir vermiş ve böylelikle gece • 
çirmişlcr ve haydudun kendileritJ 

olmuştur. 

Haydut nihayet otomobili met .: den daha mahir ve hılekiır oldtJ~· 
Kaptan başını salladı : ruk bir samanlığın önünde durdur - nu itiraftan ~kinmemişlerdir. 

--........ -~~~~~~"""""'~.-.:=~muştur. Clyde Derriek otomobilden Derriek çok tehlikeli bir haydı.11 

kibar ve eski bir tabirle efendi... · · d dik olara1·tanınmıştır. Gayet şık •'e ıJ' inmış \'e iki polisı e indir · ten -. v 

Kibar ve efendi olan Saffet, kibar sonra ellerine de elektrik fenerleri- rif giyinir, çchrcce sevimli bir adııtl' 
ve cf endi olarak öldü. ı~· o una aptırır gibi oldu. Fakat, ça- rültüstiz oldu. Ve bir dere gibi saf 

Suphinin işaretini anlamış, yapacağı buk davrandı, hasmını göçertmek b Saffet öldü, kurtuldu. Ya ailesi ve errak aramızdan süzüldü gitti. 
ni vermiş ve seri bir haı-cketle şoför dır. Bu sebeple kadınlan çabuk 

hir etmeğe, onlarla dost olmagv a ıııtr 
yerine geçerek otomobile yol ver -

manevrayı kavramış, asker kamayı için ayağile askerin göbeğinden a- Onu ilk defa tamam otuz yıl ev _ ne olacak? Bir yavru ile bir anayı aç 
göğsünden çekip havaya kaldırdığı şağı kısmına bir tekme indirdi. As· vel görmüştüm. Ben on on iki ya _ bırakmamak için, hiç olmazsa sağ -
zaman yere eğilmişti. (A.) yere eğil- ker kendini toplayamadı, ağzını açtı şında bir çocuktum. o babamın lığında kendisine verilen bu ehem -
dikten sonra, arkadan gelen Suphi, bağıramadı. Nihayet sonsuz bir acı dostlarındandı. Tanıştığımız gün • miyetsiz parayı ailesine kesmiyelim. 
arkası kendisine dönük olan öteki içinde kıvrıla kıvrıla yere düştü, ha· den, ölümünü can sızısile tesbit et _ Ailesine ver~lim. 
bahriye askerini kamasını saplamak yıldı, toprakların üstüne serildi tiğim şu uğursuz (11 eylCı.l) a kadar Artık yazamıyorum, dilimin ke -

miştir. Haydut bir dakika sonra ka- vaffak olur. 
ranlığm içine gömülmüş bulunuyor- Geçenlerde genç ve güzel saffllıt 
du. bir kadını kaçırmıştı. Bu :ıcadıfl 

Polisler sabaha kadar orada kal - elyevm mevkuftur. Hapishanede• 

mışlar ve ancak ortalık ağardıktan kendisini kaçıran hayduda 1'11~ 
sonra nerede bulunduklarını anlamış- büyük bir muhabbet beslediğini ı· 

üzere kaldıran askerin üzerine olan- kaldı. Saffeti nasıl tanıdımsa öyle kalmış- sildiğini azabıma, matemime bağış-
ca kuvvetile dayanmış, kama da o- (Devamı var) tı. Yani temiz, yani terbiyeli, yani lavın... lardır. Bundan sonra başlarına gc - tiraf etmektedir. __,jl 
~~~~-=~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~- ~~~~~ 

- Öteki dostlarınız Tignol ve 
Gribbe ile muhabere etmeniz imka
nı var mı? 

- İmkiinsız. Nerede olduklarını 
bilmiyorum. Beş senedir kendilerin
den bir haber bile almadım Ne za -
man gekceklerini de bilmiyorum. 
vens sigarasını asabiyetle sön -
dürdü: 

- Bu fena, dedi, kendilerin! mü
dafaa edemiyecekler .. 

Ve daha fazfa izahat vermek ih -
tiyacını hissetmeden muhataplarını 

selfımladı, çıkıp gitti. Enkarnasyon; 
- Madrc! dedi, kadehini içmemiş. 
Ve rıenç kadın, bunu fenaya yor -

maktan kendini alamadı. 

BİR KADIN İKİ ERKEK 
Gölün suları bir yatak çarşafı gi -

bi dümdüzdü. Mavi ve beyaz çizgili 
örtüsü olan bir masaya oturmuşlardı. 
Aralarında, masanın üstünde, için
de kırmızı karanfil olan bir çiçeklik 
duruyordu. Garson, biz.metini gör -
dükten sonra çekilmiş, fakat gitme
den evvel, onların medeni alemle 
yegane temasını temin eden radyo
yu ayar ederek parasitleri ortadan 
kaldırmıştı. Kuğu kuşları, arkala -
rında bir fil dişi iz bırakarak suyun 
üzerinde kayıyorlardı. Senter: 

- Eyltılün ilk pazarı! 

Diye mırıldandı, ve Enkarnasyo • 
nun yüzünü kapatan çiçekleri ma • 

sanın üzerinden kaldırdı. 
Enkarnasyon koyu mor renkte bir 

tuvalet giymişti. Belinde, danteladan 
bir kuşak vardı. Göğsüne, sol me -
mesinin üzerine pırlanta bir ığne 
koymuştu. Parmağında platin bir 
yiizük vardı. Siyah saçlarile bu gi
yiniş o kadar güzel bir ahenk yapı -
yordu ki, Senter titredi. 

Bu kadın ne garip bir kadındı. 

Ne diişünüyordu. Güzel, fakat his -
!erini hiç belli etmeden yüzünden 
bir şey anlamak kabil değildi. 

Senter belki yüzüncü dc.f a, kendi 
kendine, bu kadını sevdiğini tekrar
lıyordu. Bunu ona yüksek sesle söy
lemeği ne kadar istedi. Fakat söyli
yemiyordu. Bir his, tarif edemediği 
bir şey bunu yapmaktan onu mene
diyordu. Pekala hissediyordu ki bu 
itiraf genç kadının sinirli bir zama

nına rastlarsa, artık aralarındaki 

bağlar, dostluk bağları ve beraber 
bulunmak imkanları ortadan kalka
caktı. 

Senter, sadece: 

- EyIUlün ilk pazarı! 

Demişti. Bu sözleri asıl manası 

.seni seviyorum• olarak söylemişti. 
Enkarnasyon ona, tatlı tatlı, kendi -
ni vererek, sanki bir rüyada tama -
mile k~ndini ona bırakmış da daha 
fazla derağuş edilmesini istiyormuş 
gibi bir mana ile bakınca, Senter, 
masanın üzerinden elini uzattı, genç 
kadının mühmel bir hareketle du -
ran elinin üzerine kapadı ve başı ile 
manzarayı göstererek: 

- Bu, dedi, Bermud adalarının 

manzarasile boy ölçüşemez mi? 
Genç kadın gözlerini yere indir

di. Senter bunu, gözlerinden his -
!erini okunmamasını istemesine 

hamletti, elini daha kuvvetle sıktı, 
boğazı kurudu. Zihninden, şimdi 

söylenmesi icap eden kelimeler sı

ralıyordu. Fakat Enkarnasyon ona 
vakit bırakmadı ve: 

- Şu dakikada bile, dedi, Gemi -
konun ölüp ölmediğini hala bilmi -
yoruz. Ne müthiş ıstırap. 

Senter bir soğuk duş yemiş gibi 
oldu ve ist.cmiyerek cevap verdi: 

- Şu Vorobeyçik benim pek ho -
şuma gitmiyor. Hala tahkikatından 
bir netice çıkmadı. 

- Ne biliyorsunuz? Her bulduğu
nu, her keşfettiğini söyler bir adu -
rna benzemiyor. Benim ona itima -
dım \'1r. 

- Lakin Gernikonw1 nasıl kaçı -
rıldığına dair bir iz bile olsun bufa
madı. Kapıcı da bir ~ey görememiş. 

- Peki amma, haksızlık ediyorsu
nuz. Kapıcıyı siz karakola gönder -
mediniz miydi? 

- Olsun. Asansör de işlemiyordu. 
Bu takdirde. kızıl sakallı adam Ger
nikoyu omuzunda indirmiş demek
tir. Hiç kimse görmez o]ur mu? Ge
ce yarısı bile olsa, insan sokaklarda, 
sırtımla bir yaralı ile dolaşır da gö
rülmez mi? 

- Lakin... belki arka kapıdan 

çıktı vt? orada bckliycn bir otomobi
le koyarak götürdü? 

Enkarnasyon istimdacI eden göz -
!erle Senter'e baktı : 

- Yoksa, dedi, o öldü mü? Söyle
yiniz bana. Cevap veriniz, öldü mü, 

yaşıyol' mu? 
Sentcr başını salladı: 
- Kimse bu hususta bir şey söy-

1 liyemez. O kadar karışık bir iş ki.. 

1 gelişi, atılan kurşun, kaybolan "18
; 

1 ralı, sizin uğradığınız hücUJJ'l 
IGernikonun göğsündeki dör,mclc~·1 

1 

Düşünceli, genç kadın tasdik et ıc· 
- Evet. Bilhassa döğmc!cr. ~~r 

sa cesedi, döğmeler için mi kaçır 
lar? 

- Zannetmem. Hem ne rnürı:t# 
~L . ~ 

- Hatırlıyor musunuz? Döi!f'l'lc 
0

1. 

cebinden girdiği servetin nerede tııl 
duğunu gösteriyordu. Belki ontl 
yeri söyletmek için kaçırdılnr. 

- Hayır. Hayır, o!amaz. ·çiı1 

1 Sente~· münakaşa etmemc1' ~~p 
1 bö:-·le ~öylüyordu. Müthiş bir ıst c\:' 

!içinde idi. Münakaşayı kabul ctI1
1 ıt' 

!e esaS!:!n, Gernikonun hatırnsııı;0ır 
yandrrmakla elinden kaçırrnıfl. 0 ol!!' 

ı 

ğu fırsatı, büsbiitün kaybctn11ş ·ıfl 
caktr. Gcrnikonun havali arı:ıla~ 
yine dikilmişti . Bun~nfa ı,er: ıııt' 
genç kadının sözlerini m3ntılt1 .,r 

ber 
luyordu. Evet. Yaralıyı bu se ıro!O' 
kaçırmış olabilirlerdi. Acaba.. ııı6 
beyçik bu noktayı düşünI'TluŞ 
idi? vcır) 

(Det'anıı 

ı, 

!' 

l 
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SPOR 

Eminönü Halk 
Evinin tertip 
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Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Ycl.acağin Cinsi Miktarı Beherinin tık lemi- Eksı1tmenin !Eksiltmenin 

Tahmin nab y.cp.laca~ı giin §ekli 
bedeli ve ısaati. 
Kuruş S. Lira K. 

Ettiği güreşler ~ 
iralleErkinıharbiye Reisi DünT;;ksim sta- Tüvcnan 2sGTon 1300 213 ~~9~~F.1~~;-. e iri irlerine gird• e lt=d~p~~:~l-~-a~n-g-~=-K-ö_m_ü_ri_ı_n=S~0~~~~~~~~~~~-5-~_M __ !_~_~_:_~ __ p:_:_~_: __ A~çık-

,, 
1900 688.28 20..9-937 P.amr. Kok Kömürü 483 'fon 

Kaoıılı 

Açık 

Odun ~ürgen" 471 Çeki 310 

Amirali Barbaros zabitanile Erkllnılıarbige Reisi;~~~~dağ~·~~~ma 9:~ od~~:~~~ş•. 120 • sıo 137"41 

?le gemi SÜ'lJal'isi kamarasında /ıanis mi elfiler?.. lip geldiler. K<>ınisyonumuza :tıağlı Gündiirlii L!se ve Orta okuDann May.s 938 

2()..9.9 7 Pazar• 
lesi ııut 14,30 da Açık 

r · •v· sonuna kadar ihtirncı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli ''hnroz dönüşü donanma için bir rl=~~~:~~=n:t~::~ ~~n:=~~~~·g::~~:~:n g:lciı~: ::uı:: . .:i:::~~or_~·ZJ·ı yakacaklar 

Eksiltme lstanbul Kültür D;rektör1ü~ü binası i~fod~ toplnnan K-o. rezalet ve hatta kıyamet ı·fade ~;:~1~~a::ı~~~=~l~~=ş·~=~; misyondayapt1aca1ctır. 
isteklilerin şnrtnamelcrdekl yazılı kanuni vesikalardan ib:ışka Ticarcl d • d karşılaştılar. İlk 15 

dakika Yıldınm odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte e 1 Yor U Bekirin hakim güreşine rağmen be-
• • ' 9 raberc, ikinci 15 dakikanın .sonunda eksiltmclere gelmeteri ve knpalı 2alfların da eksiltmeden bir s:ıat cvve:I 

Komisyon başlcanlı,ğlna tediyeleri ve ~rtnameleri görmek üzer:e :ko-Yıldırım hükmen galip sayıldı. misyon Başkanlığına müracanthın. "'5n8,, 
İkinci maç İbrahimle .Ruhi arasın-

da oldu. Üçüncü dakikada Ruhi 
tuşla rakibini yendi 
Nişantaslı Zühtü ile Mustafanın 

karşılaşmasında Mustafa, hasmına 
tuşla galip gelmişse de galibiyeti 
münakaşalı olmuştur. 

Arabacı Hüseyin ile Kocabeyli İs
mail arasındaki maç çok heyecanlı 
olmuş, neticede İsmail hükmen ga
lip gelmiştir. Çengelli Abdullah, İz
mirli Hüseyin maçında Abdullah, i
kinci dakikada tu~la maçı kazan -
mıştır. 

Günün en heyecanlı maçı, Müla
yiınle Faik arasındaki m::ç olmuştur. 
Seyircilerin heyecnnı güreşlere de 
sirayet etmiş, Mülayim, alaturka gü
reşlerde adet olduğu üzere ikide 
birde cHay more!, diye sesleniyor; 
mütemadiyen hnsmının bacağından 
tutmıya çalışıyordu. 16 ncı dakika -
nın üçüncü saniyesinde güzel bir o
yunla hasmının sırtını yere getirdi. 
Alkış1ar arasında hakem heyeti, Mü
layimin tuşla galibiyetini ittifakla 
ilan etti. 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke -
mesinden: 

Mülga Seyrisefain idaresi yerine 
Maliye hazinesi muhakemat müdfu
lüğünün Feneryolundn. YaW?rağa 

sokağında Salihin köşkünde Antu -
vnn HaUacynn :ve Yağ kapanında 

Çayır sokağında 4 No. da Y.ani oğlu 
İlya ve Haydarpaşnda Düz sok!\ğın
da 8 No. da İl"fan alc~·hlerıhıe 12 <ey -
llıl 337 tarihli muknwle ile tamir et
tikleri Kalamı§ vapur iSkc1esinin is
t-cnen hale getirilmesi için keşif ile 
belli olan 7500 liranın müteselsilen 
tahsili hakkında açtığı 35-593 No.111 
davanın 6-7-937 tarihli tahkikat cel
sesind~ şimdiki iknmetgfilıları bilin
miyen müddeinleyhle:re ilanen teb
liğat ,yapıldığı halde gelmediklerin
den haklarında gıyap lroran \•erile -
rek tahkikat 21-10-937 perşembe gü
nü saat 14 de bırakılmış ve bu yolda 
tanzim edilen gıyap kararı mahke -
me divanhanesine nsılm~tır. 

Müddeiuleyhlerin o gün '\'e ıo sa -

İstanbul Asliye 5 inci Hukuk mah-
·emcsinden: • 

Evkaf müdüriyetinin Erenkdyun
de istasyon civarında Üniversite di
rektörü Cemilin nezdinde oturan 
Hilini :p~c;a veresesinden müddeia -
leyhler Kerime ve Şeref nlcyhlerine 1 

ikame o€ylediği alacak davasından 
dolayı müddeia1eyhlerin ikam<'tgah
larmın mcçhtrliycti hasebile hnkla
nnda ilanen tebligat icra edildiği 

l
halde bizzat gelmemeleri YC vekil 
dahi göndermemt>lcri üzerin" 7-9~37 
tarihli tahkikat celsesinde hakların
da gıyap kar~n bilittihaz bunun da
hi ilanen tebli-ine \e tahkikatın da 
2S...9-937 saat 10 na tdlıkine tahkikat 
hfıkimliğince karar \erı!miş oldu -
ğundan M. ale.} hkrin kanuni müd
det içinde itirnz etmcdıkleri tuk -
dirde haklarında gıyaben muamele 
icra edileceği malfun.ları olmak üze
re keyfi~ et II. U. M. K. nun mevad· 
dı müteallikası mucibince Wn olu -
nur. 

En son maç, Babaeskili İbrahimle 
Tekirdağlı Hüseyin arasında oldu .. 
Tekirdağlı, beşinci dakikanın niha-

atte mahkemeye gelmeleri lüzumu DEVREDİLECEK İHTİRA BERAT.f 
bu ilan ile tebliğ olunur. (935-'598) · <1\!Ick:tup zarflarJ> Jııkkındnki ih-

Sultanahmet 3 üncü SuTh Hukuk tira için alınmıc; olan 28 mayıs 1935 
ve 2007 numaralı ihtira her.atının ihmahkemesinden: 

S Kasımpaşada Küçükpiyale ma - tiva ettiği hukuk bu kcrrc baş&nsı-b Kanunu sanı 328 tlırlhlnde Mondoros harblnde yaralanan zablllerden hnlles:inde değirmen sokağında eski na devretmek veyahut mevkii fiile 
{ a:.ııarının tedavi edildikten sonra gurup halinde çekdlrdlklerl bir resimleri 

16 
yeni 

19 
numaralı sın mülk maa konmnk için icara verilmesi arzu o-&ogıi dildiğindcn bu hususta fazla malü-ft~tır >ı de do anma baı; işaret 1 - O halde?.. kadar kamarasında kapalı kaldı ve bahçe bir evin taksimi kabil olmasın- mnt edinmek isteyenlerin Galatada 

'• >c d• 

8

clılül kapttının ifılıatmı - Bir dargınlık, hiddet izharı ola- Ramiz kaptan da kendisinin yanında dan dolaı" aleni müzayede ile satıla- Aslan ban 5 inci katı. 4 numnralar.ı 
1 ~ıı.~~l'a_nı ediyoruz. cak. İkisi arasındaki münakaşanın kaldı. rak bedelin ortaklar arasında paylaş-

1 

el . .

1 

A 

1 "" ka t tırılm"sı hakkında hazı'ne nuuL-tı ınüı·acaat ey cm crı 1 an o uııur. n: 1Q P a ı, -beyanatımn son çok ağır ve şiddetli olduğu şnyidi. Hattu, bu son hadisede Amiralın .. "' ~" 
''k "•k" •n lıararcıu ve en can alı>- :- Boğaza girerken de münaka§a- zabitan tar~fından kamaradaki ran- Yusuf Nuri Anter tnrnfından malı - Sultanahmet Birinci Sulh Hu • ~' de ı..,,,. gelnii§tir. imroz lıar- nın tazelendiği söyleniyor. zııya bağlandığı da şııyi olmuştu. kemeye bilmüracan diğer hissedar- Jruk Mahkemesinden: 
'liy;r•i nıulıal:Jıal' ı:aferi mağ • - E'·cl Vas>f kaptanı Amiral üs- Her halde bu detaylar o günün !ar Mustafa ze":esi Adviye mira.scı- Türk Ticaret Bankası A. ş. tara • 

d ' bııı, \ d;9•!.se bile kayıba çevir- tüste l>irkaç kere ara lmış, davetino tarihinin kara ve karanlık hlidise- ları: Osman, Ahmet, ihsan ve ibra- lındnn !stan bul da Galatada Voy>.'<>-
:• lll>tit ;tıncı ~alkan deniz lıarbin- icabet etmediğini görünce Barbaros !eridir ki, fö1Jasını ne siz sorun, ne him aleyhine ilramc olunan izalei ŞU· da caddesinde Bozkurt hanında 4 eö 
'<>L·ye ~ ~~mızlc donanma Erkanı süvarjsi Remzi knptanln birlikte o- ben söyleyeyim., yu davası üzerine mczı.;,,, mÜ§aın katta Saın Ovadya yaY.ıhanesinde ~•! ır.., f eısı <c §imdi emekli Ami- nun ~ınarasına gitmi:lcrdi. (Demımı ~ar) heyeti umuıniyesi 500 beş yüz lir.ı mukim Saul Ovadya alcyhillt' 2211 d~i 

1 

•Tasındaki münakll§ayı ve - ikinci müna'k:ışnya sebep ne _,,,,._,.™"'"""""-""'"'"'"""""'~"'""'""'""' kıymetinde olduğu ,.., kabiliyeti tak- liranın faiz, mahkeme nıasraflan \-e 

t ., . ] e Yapılan hücumu anlatı - idi!.. 7 b l•n m elre simiyesi olmadığı mahallen y.apılan avukatlık ücretlerile bırlikte tahsıli 
- Donanma B~--aı:a girerk<?n mu- keşif .caporile tahakkuk elmiş ve yu- ·~nkkında ikame ~ylediği da\·anın ...... /\. 

~ ~ ... _nılral yasıf. yani 0 ·vakitki zofföriy€'t şenlikleri hazırlanıyordu. V••k k karıda adları )'azılı :mirasctların ika- 10-9-:937 taıihine rastlıyan 'Cuma gü-
tzı, ~ crı..:: .. h Tqplar dikilmiş. sancak ba)Takları I ·U Se DOukü maçın gallplerJ Mü- metgiıhları meçhul bulurunuc: :oldu- nii saat 14 <le icra kılınan muhcıke • }• ~ l"ii-~ -~ axbiye reisi fu:cri- ı;-
ctt nı:'uu ~gu \•akit ilk sözleri §Un- çek.ilmişti. Vasıf Bey, donanma - D k l lôylm ve Te~lrdaQ1ı Hüseyin ğundan ilanen muamclei gıyap .ka _ mes'inde: 

-u nın Averofu takip ve imba etmeden agı""a rı il Qr ·u ı b k ,m;nu·· 'llr·aa · 1 ~ I il"' t b 
• ~ · ... y yetinde tuşla maçı knzandı. r.arı ı o unmui ve mu a eme ıo- ıvıu eıa eyue yapı an ı anen e -il C! :Yap

1 
geriye dönmesi ne kadar büyük bir 20 1" 937 t 11 t · edild·gın-· den l·- - hk I · "1? .. \' Yorsun sen. Deli mi <>l - Sekiz Sovyet dağcısı, 17 Aj;'llS!os - Dünkü maçlar umumiyet itibari- • •· saa •:ıı.ın ı ıgo ragmcn ma cmey<: ge mcnuı ~ \'ag,ı :~ığınız ayıp değil mi!..> ;~a ~e~ki~ c~iı;;'rsa bu rafer ıen- ta, ilk defa olarak Pamir'in en yük - le iyi geçmiştir. Bilhassa Millilyim ınezkür gün ve saatte mahkemede ve vekil de göndermemiş olması ü • 

• 
C! i·ı.. ""'~·y, hidd t v-c i=n W.in • · crmın e 

0 

a ar hata v.c ayıp d · ve Tekirdng-lmm müsabakaları rolt .asaleten v.cya v.ekrueten rnirascıla- zerine davacı vekilinin talebı He ":.\. ~ ~a.kat b w.;- ·:f oldugvunu 50 .. ,vl,......,;,5, hat~:>, ·Da·"'an- sek zirvelerinden biri olan ve enız ~ b l aks. kdird 
,...,. ,,; '°-U ... _ "" , ~~ 1 ı · ·ı knik rın u unması ve ı :tn e ıve hakkında mahkemenin "'ıyaben icra• \\ .. ' enim için de yapıla- sathından 7,127 metre irtifaında bu- heyecan ı o muş, seyırcı ere te b 

...._ 

11 

•• «>y. lell<?cek b·ır c:ey ''Oktu. mayı böyle feci \'C küçük v.aziyete v gu·· rcş ze\'kın· 
1
• tattırnuştır. Bugu .. n, beş gün içinde itiraz oiummıdığı sına karar verilerek alacaklı ,·c1nlt .ı cını :ı.- " d- ·· · A • il d hi lunan cLenin, tepesine çıkmaga mu- t.."t. k '- ı 1 ~'Y<lh._.lraldan aldı-gım L>mr• 1·ra e- uşurmıye ne mıra ın, ne e ç ç1 d dil kt· surette mallAemeye auu o.aunmıya· tarafından dört kıt'a makbuz ibraz 11 

• • "ll'l .tı.... "' ı k. · h ı.ı.. kt eli '- - vafiak olmuşlardır. ma ara evam e ece ır. <ı lta ... ., ·~er, aldıg-1 -e:rnri ifadan ımsenın aıuu ya· ur_, ye u::tgır- cnklan tebliğ makamına k"aim ol • edilrni5 makbuzlar zahrmda mevcut 
h.. ~ ...... l°aPar, rnış. Amiral Ramiz ise dönüşün ibir Cesur dağcılar, Cenubi Ku:gız.ısarfın· - 'ı·------------~1 mak üzere ilanı keyfiyet o1unur imza in'kar edildig-i takdirde ""ernın v-~ıın. ... tancla o~ .şehrinden temmuz :z - " 

,, ıı ..... :ı..,. • Bu ~abım karşısında :maölllbiyct değil, galibiyet ifade et- R A D y Q Dosya 934-645 yenilcmdir. tekili <0dileceği zikredilerek bu şekil· • ~ o" ""'""' t·-· d l · d da hareket .OOeı:ıek cenuba Tranca - ı ı ı.e €0 .. ıAh· ın bütün bütün kızdıgıv ıgın e ısrar ey emış ve.. i diasını '-· de muameleli gıyap kararı ittihaz ıı~ ~ "'llld tC'\"Sik için de İstanbuldan ,.e saray- fay dağlar silsilesinden doğru yol _ Beşih"taş Birinci Sulh Hur.·uk Ha-ı °""',. en akv fıc:kırdıgı- g·o·ru·. 1 - '- 1 ....,,,.1 d n·· il ır· kı·mıı·g-ı·nden·. ve tebligıv· istenmiş ve mahkemece '- -·\J.,,., a· " d lsizl ·ı b ık J f a maga ıuaş a .. ~ar ı. unya e - BUGU .. NJ{Ü PROGRAl\ır -
1

tt~ . .:-·. ıraen b;.,;u··n •u·ddetı·nı· fıc:- an te e \•erı en te r te gra - ı bu şekilde 'karar ittihaz edilmiş al 
..::.""' • "' ' ' Jnrını göstermiştir. tibatlaruu muhn!az:ı için, dı\ğcılar, Ak§am "epiyatı: İstanbul mulıakemnt müdüriyeti- d • d 

14 10 937 
'h. tlı • 4 

"' Aıı~L ı- "dis b bı·ı·i .t"Qk hafı·i ve poı·tntı"f olıruık u·· nın· rıursada Vc1....:ı: IIo-at ·--'1.a]1- agun an - - tarı ıne ras ·1 "'%ı q • .., - da · c u netice ile yaiııını,ı mı • > " • Saat 16 Taksim Stadındnıı naklen: = = •• ~ ~- yan pcrşcmbc ıfıinü saat 14 de mah-ıL de ı._ •• onun da, senin de, hepi- ;dı· ?... zere, iki tane ıtclsiz ahize ve mürsile sı' Ahmet sokak 1 '"U,..,.."raclı ...... uknn· ,....._·"'"asını \ersin. Rezil ettiniz • Eminönü Halke\'inin terUp ettiği - ·- "" kemede hazır bulunmadığı tnkdirdc h~ .. ,,. O fh b iki hit ~ ti .F k t cihazı ı:ı-Otürmi.işlerdi. Bunlardan en o··ıu·· .l\lchmct '1ehbı· karısı L:r:.t.rı·ve ve v;~ •,.,, - sa ası e mış · a a • • Türkiye serbest güreş şampiyonlu - ' "' • veya ''<kil göndermediği takdirde '~ haylıırıh. Vasıf Be • gemi süv:ırjsi İsmail Remriyi tnki • hafifi, ta Lenin tepesine kadar çıka- ğu, 13,30 plUkln dans ımusiklsi, 19,;ıo oğlu Halit ve eski binbaşı Ali Kira - valtıalan kabul ve mü bre?. makbuz-ıı,.,•un <la_ y. ben gü,·erteyc gelen Amirnl Ramiz, rılmış ve <ıradan •ıağıya haberler Konferans: Selim Sırrı 'l'amır. (Po- mi ve Hüseyin Eırcf aleyhlerine 1 • lar 'Zabnndaki imzayı tasdik ile bu 
tr. <:n ı.._11 t h f t h f ·· ı · •tab"" verilmistir. Dagvcılar heyetine tay • '·ame ""'",_dı·gvı. t)7 lir."' o~ ı.,, .. :uş "la "<i ı. ~ i idı· k. A · ı R u a u a 1ioy enı}'OC, gayrı 11 

• lonyada milli musiki nasıl do,;du'!),, ~ '""J'"'° "" ... °" A.-· - - , h :cih ı · · d 
tl tt<ı.st ı mıra a - :el de fal t tm• k dil ti d .. ..dd . 

1 
h ususta tev D unan yemını e a -~4~- ~diyordu \r' t b .• b hareketler gösteriyordu. Ya.sır Be - yar er .re {a -e ış ve en e- 20 Hikmet ve arkadaslara tarafından cak avası uzerine mu eın ey - d ··k··ı 1 . dd 1 .. ~. t~ ı.1:ı"llu . e.. a u en ne . k daki ha u· .. rine par.ncütJerle lüzumlu yivecek • d ;r • tfj Halidin ikamet- an nu u rey emış a o unac"'&' 

tto,.,. ' aralarında r·· · jym oamr.asm r.are ı \'.C mu- ~ J Türk musikisi ve halk şarkıla·ı, '20,30 ler en .ı..u ye ve .

1 
· · • hı. -·•ut-4llkl ne geç ıgını, ka 1 ahn · terk tt.kt göndennic:tir: Bu suret1e dagvctlar ·· a.:.'-larının meçhulı·u~tı· hasebı·ıe ı·ıa· - derci suretı e yırmı gün müddetle ~"11;, b·· .... arını bil · d A na şa 1 ıs eyı e 1 ·en sonra :ıt • ' ' Omer Rıza tarafından arapç=ı söylev, ı:.c.uı """ "ıı •tilıı b mıyor um. n- A il:nl b ta h k f dikk t' çok ağır yiyecek ,,. ciyecek <>şyayı, nen vaki teblig:ıtn rağmen mahke • muameleli gıyap karannın tebliği L,~ ~ ... ı..ı." u s.özler Amiral ı·ıe Er- mlbeı d.ı_n ub. r~_ı d adre.k·edı 1 ·a ı ~ b d be 20,45 Bayan Muzaffer ve arlradaşlan makanıına ,·aım· olmak .. -;.,,_e k 1ı.,_. •1J .re b -oe .}Or r.nnA o ra e- ta i ayetten ri sır:tlarında gö - meye gelmediklerinden talep veçhi- ö. -.......,.;;, ey -'- llıiin k .l\eısi arasında c:iddetli ı ' ı r e ı u a .s (Caat ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 fiyet ilan olunur "'llJrı, ,.. a .aıa geçtigwinı· ,.e 'l:Ta:.-sıf ka _ :bebjye~ Yeriyordu. Bir aralık, müs- t.ürmek mecburiyetinden kurtulmuş- AJ·ans ·ve borsa haberleri ve ertesi le gıyaplarında muhakemeye de~am · 

<l-lll ~ P k ı fil lard Taskand t 1 ·· f. · olundudu. Mu··ddci "'ekilı· Mı·nı Müda- p;;;;:::;;:;==:====:::;_;::;:::::::_:;:::=====:;ı· ' 8 k "'11m : ta ·i · otillfi kuıruındnnı Rauf kap- ır. ' mo eoro oıı 0 ısı, günün programı, 22,30 plUkl> solo • ' 1356 Hicri 1353 il ı l ~""' erte> rr tan da genıı·ve geım·c: \Ta f b her gün radyo ile dagvcılara mınta - {aa v~filctinin tcftir: muhakeme cet· Recep um ··•l'! oel'iye , ı,, sı c - !ar, opera ve operet parçalar:, 23 son. ~ Ağustos , ~rd~. ~e ~tiraı; ett.iğin· .1 d d. _ yin kamarasına gitmişti. İkisinin kadaki hava şeraitini ve ihtimalleri YARINKİ PROGRAM velini ibraz etti ve cereyan eden mua-

7 ·'faJ <l.lllir ı 
1 1 

a e c ı d a ·· ·· 1 bildirmekten hnli kalmamıştır. meleden balısilc muameleli gıyap ka- 30 ~ d" '1.al'Qa ı·d. ak·\rasıfın bana çıkı~tığı ar,dasın1:~ 1 n cpbeyce .~~.un gloruşmede.r Öğle neşriyatı: ------9---5--L-,-~ı 
" ı k ~ o u ·anız u g uc:ın rarının tebligwini isl"'mesi u··zer'ne Yd 1937 Ay Gün?. S .- ızır 130 L., lll.i ı urnand k.. - ·· • · or :.' e er ney ı, Saat 12,30 11lakla Türk musikisi, " a ' ' • ' '· "" ' l'al ,,. ' a -opnısun- 1 ~. d Zile Asliye Hukuk Malıkemesin- !:' d 1 d b "1..-·ı 10 p j 

: ""ırıiz görü d" Y-k k ne er .onuşuluyor u?. Bunu ancak d . !2,SO Havadis, lS,S Muhtelif pliik cereyan c en muamc e en au>ı e 12 Ey 1: azar 
l 'ır, n u. u se Vasıf, Ramiz, Remzi ve Rauf kap - en: . . .. .. neşriyatı, 

14 
son. 20 gün müddetle muamcloli gıyap 

at\Rtl, ~~f, Vasıf, gel b . b tanlar izah €de.bilirler... Zı1enın Bfldış koyunden Mulla Yu-!~••••••••••••111111! kararının müddeialeylı iıutfiye ve ı ı d Qıra .. d ura:ya, ura- Am. l Ram. . ·a h f - 11 d A ·r vl y f 
t i " <- a hen anl t - ıra ızm gcmı e apse- su ogu arın an r1 og u usu Halide ilanen tebliğine karar ven"l-cıh.ı • vasıf k a ayım.. dild· w· d ·· ı · ı tarafından mü.ddeialeyh ko'·yden BeyoX.Junda. · Eskı' 
il '\lall b ·apta b ıgı e soy enıyor - fi miş ve muhakemesi 2-10-937 tarihi-.~ l'ıl:ı 1 itaı daha h:r/~a çılhıtığı - Znnnctmcm. S;dcce Amiralın Mehmet karısı Lıltfiye aleyhine açı- HAYDEN mağazalarında ne müsadif cumartesi günü saat 10 

r 1 • 
1 

\"~ .• "'o . ~ ı 1 
e Amırala güvertedeki gayritabii halleri ,.e ba- lan meni müdahale ve tescil dava - j talik kılınmıc: oldul'fundan o gün '

1 

il lah "'Ilı nra ıkısi bird t k N f s .. t h BAKER "lt 

i <\ anda k 1 • en e - ğınnaları devam ediyordu. Nihayet sında tescili istenen Bildiı köyünün e ' ve mun e •P müddeti kanuniyesi rarfında itiraz ! ~c %aı,n u •~ınc Cirdilcr. Ve.. kendisini teskin etmek mümkiın o- köy allı yerinde şimıılcn Zile ve Çer- mobilyaları leşhôr edilmektedir. !ederek mnlıkcmcyc g<lmcdikleri ve tı: ~a~a <!llırı de t tb"k d"ld. [ 1 
"•• Rircr~c • 

1 

e ı ı. Iamayınca Erkômharbiye Reisi va- kes yolu, garben Cnbu oğlu Kiimil, YAT AK ve YEMEK odaları yahut bir vekil göndormedikleri lak- ,
1 ııı.,.,~ ~ ... Uda " Vas,f kaptan A- sıf ve süvari Ranzinin diğer zabit- şarkan mezarlık ve cenubcn tepe ile SALON ıakımiannın en dirdo mahk, meye kabul olunmıya • 

' ':i tıa.. ItaP<ın n ayı-ılrnış, kendi ka-ılerin de yardımı ile Amiralı kama- ile çevrili on dönümlük bir tarlanın zengin çeşitlerini her yerden cakJarı gibi müddeinin iddinsmı ve 
' h~1 

hol'\1 .l'llış. bul. unuyordu. rasına kapattıklau görüldü ve .. ka- alakad::ırlarınııı i!Un tarihinden iti - vakıc.yı k.ıbul \"C ikrar etmis sayı -
1 ~~ ı-- - ın d ucuz fiatlarla bulacaksınız. - ı ı l'lr,. 

1 

e ılmişti?. . mnrada epeyce gürültü de oldu. A- baren bir ay içinde mahkemeye mü- lacakları tebliğ makamına kaim ol -

mirnl, donnnma Naraya gelinceye racaatlan ilan Qlunur. (6107) •-----------•• mak üzere ilan olunur. (Q37-358) .. J 

! 
Sakarya zaferi 1921 

-
Vakitler Vasati Eran1 : 

sa. d. &ll. d. 

Güneı 5 31 11 12 
Öğle 12 10 5 45 
ikindi • 

ıs 44 9 19 
Akş:ım 18 25 12 OJ 
Yatsı 19 59 l 33 l 
imsak 3 56 9 3Q j 

• 



• 
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. ' . , . . . ~ . . . . . . . "' Pirinç - Yulaf - Mercimek- Harici Askeri Kıtaatı 
Buğday - İrıriik - Patates - ____ ı_ıa._nla_rı _ __, Ağız bütün mjkropları 

1 - P. Hisar Top alayının 745 ton 

Mısır - Arpa - Bezelye - k~~o~~~lesi pazarlık suretile Vize- daima açık bir kapıdıı 
Ç d T •• ) •• B d de yapılacaktır. a V ar • Ur U - 3 em 3 - Kuru otun muhammen bedeli 

H A. .·s· A-~ · . N 52!5~1

~~::· otun ilk teminatı 3912 u " u ı m a y, n , z ki : 
liradır. 

5 - İhalesi 14 eyllıl 937 salı günü Bakımsızlıktım çürüyen dişlerin 
saat 15 te yapılacaktır. difteri, bademcik, kızamık, enfflo. 

6 - Şartnameyi görmek istiyen - enza, ve hatta zatürıieye yol aç· 

özlü unları 
lere her gün Vize Satınalma Komis- tıkJarı, iltihap yapan diş etlerile 
yonunda gösterilmektedir. c380.. kök!erinse mide humması, apandisit 

c5950> nevrast~ni, sıtma ve romatizma 

Ya ıh 

Yavrular seve seve yiyorlar. Ve bu leziz gıdalara 

bayılıyorlar. Tabiatın saf bububatının özlerinden 

İhale günü istekliler tarafından 
verilen teklif mektupları kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlanmadığın

istihsal edildiği için çocuklar ç:ıbuk neşvünema bu· dan reddedilen iki garaj yapısı in • 
luyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul

ömürlü oluyorlar. 

, Mutlaka HASAN ismine 

markasına dikkat ediniz 

LE i Ya asız 

muştur. Keşif bedeli 32036 lira 84 
kuruştur. İlk teminat 2402 lira 76 

Ve kuruştur. Keşif proje ve şartname
leri parasile inşaat şubesinden alı -
nacaktır. İhalesi 29 eylıll 937 çar -
şamba günü saat 11 dedir. Eksiltme
ye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa -
tinden en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Sntmalma Komisyonu
na vermeleri (389) (6048) 

m! .. l!lllSl!!ill!'!l:l!lllll'!llmll!!ml!mllZl:EEI 

Kız ve erkekler için a rı bölüklerde: Ana. ilk • Orta - Lise sınaflar1 
l ;k kıscmdEn itibaren yabancı diller. 1 

L Talebe kaydı için hergUn mektebe müracaat edilebilir. 
lstiyen?ere terifneme gönderilir. Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha • 

Arnavutköy tramvay caddesi: Çifie saraylar. Telefon. 36.!l10 a•-- kimliğinden: 

~- , -ARADA BU .. vu·. K FARK VAR ., 937 /90-91 mahkememizce tereke _ 
' lcrine vaz'iyet edilen kasap İlyas M. 

de Yokuşçeşme S. da 12 No. lu evde 
11-8-937 gününde ölen Ayşe Seniye 
ile Hasan Halüe M. de Vatant>erver 
S. da 22 No. lu evde 12-8-~37 günün
de ölen Osman kızı Ayşenin alacak 
ve borçluların bir ay ve iddiayı vt
raset edenlerin üç ay zarfında mal.
kemeye müracaatları aksi takdirde 
metrfıı,atı hazineye intikal edeceği 
ilan olunur. 

Pertev çocuk p:ıdrası; şimdiye. kadar hiçbir benzeri tarafın· 
dan taklid edilememiştir. Bu pudraom, en büyük meziyeti bilhassa 

çocuk cildleri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici 
hiçbir madde bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun 

iltivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha 

müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. •• Dr H Q R H Q R N ( •• 
IONU DIGERADI (TALK PUDRA)ları ile karıştırmayınızl ı • 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;f° 1 • 1 Eminönü Eczanesi yanında has-

-1 A 1 Haydarpaşa Lı·sesı· blarını kabul eder. Tel: 24131 stanbuJ Levazım mirliği 
Sahnalma Komiayonu İlanları Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha • 

Askeri okullar için 260 metre si-
yah seten 5850 metre kahve rengi Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. sine vaz'jyet edilen Şehremini Uzun 

Dı.rekt•• ı ··.., •• d • kimliğinden: or ugun en • 937/73-94 mahkememizce tereke -

scten 4060 metre çeplik astar 390 Leyli talebenin Kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 ye ka• Yusuf M. de Vani Dergtıh S. da 46 

metre lavantin astar 455 metre haki dar devam edecek ve icabederse dahıı da temdit edilecektir. "6059,, No. lu evde 5-6-937 gününde ölen 
tirikotin 5200 metre kol astarının Eyüp oğlu Salim ve Nevbahar M.de --------
===ne=~~~= '•rr·J·l··.·R·-·a•w•ı•F--·.-l--6~~-K---s--·.---~, :=:~:~~~: 
giinü saat rn te Topanede levazım a- i· I 1 

1 
alacak ve borçluların bir ay ve iddi-

mirliği satına1ma k~misyonunda pa- ayı veraset edenlerin üç ay zarfında 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hep- mahkemeye müracaatları aksi tak -
sinin tahmin bedeli 9224 lira 70 ku- B J ki F dirde metnikatları haıineye intikaJ 
ruştur. ilk teminatı 691 lira 85 ku - e SOğU UğU Ve ren giden korur• edeceği ilan olunur. 

ruştur. Şartlrnme ve nümuncleri ko- il•••••••• • 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka- ---------------------------- ı ..... , ımyager .... "ı 
nuni vesikalarile belli saatte komis- Adalar Malmüdürlüğünden: ı H .. dd. ı 
yona gelmeleri. c12h c6012c : usame ın ı 

1f Satthk 14/c4 hisse ahşap ev-No. 22 Çakar ıı Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. ıı 
fn Manav Sokak, Cami mahallesi BüyUkada: Askeri okullar iç 43860 metre ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ı 

Alt kat bodrum; 1 inci kat 3 oda. bir helfı, bir mutfah 2 nci kat tqla ile 3900 metre kıl tela 16/9/937 ı ve Eytam Bankası karşısında ı 
Perşembe günü saat 14 te Topanede 4 oda bir ufak balkon, 3 tarafı 2400 metre büyük bahçe, içinde su izzet Bey Hanı. 
İstanbul levazım amirliği satmalma sarnıcı; Bahçede kuyusu; evin ön tarafında ayrıca, bir oda, bir he~a, : .......................... : 

bir mutfah bahçıvan kulübesi ve ufak nhırı var. · 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi lstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 

J apb~ı fennen anlaşJlmıştır. Temiz 
ağız. ve saf;lam dişler umumi 
vücut sağlı~ının en birinci şartı 
olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi 

hergün kabil olduğu kadar fazla 
Iaakal 3 defa .. (Radyolin) diş ma· 
cunile fırçalıyar ak sıhhatinizi ga• 
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
bu suretle mikrobları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

Radyolin Diş Macunu 
; ~eleı·e karşı sıhhatinizi koru 

is an ul Komutanhğı i anları 

Orclu sıhhi ihtiyacı için satın alınacak ulat ve malzemenin cinsi "" 
miktarları ile muhammen kıymeti ve ilk teminatları ile ihale saatleri "" 
münaı<.asa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. · 

Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebi!İf 
lsteklilerioio ilk teminat makbuz veya mcktubları ile 2490 sayılı ı.: 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ibal 
saatindan en az bir saat ev\'eline kadar teklif mektuplarını Fındıkhd 
Komutanlık satınalma komisyonuna vermeler. "5834,, 

• • • 
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Muhabere 1. ci alayında biriktirilmiş olan tahminen 250 !lraba gii 
re açık arttırma ile satılac3ktır. ihalesi 20. Eylül-937 Pazartesi giill 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 15) liradır. isteklilerin 11 

liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber belli günde va1' 
ti muayyenin:!e Fındıklıda komutanlık satınalma komişyonuna gelene! 
ri. "5835" 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKt.M) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta -

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~i sabah c9.5 - 12> saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

SATILIK MÜKEMMEL HANS 

Ayaspaşada Almanya Sefaretha 
nesi Alp sokağı (Çiftevav) sokağı 
No. lu kalorifer, sıcak su ile alafra 
ga '1 bdesancyi havi banyo ye kurıı 
gayet lüks hamam, pahçe, kuyu, te 
kos. sarnıç ve Hamidiye gibi sıılıı 
ve alaturka ve alafranga iki mutfıı 
çamaşırlık, mermer iki taslık, iki 5 

fa ve altı oda muşambal; ve boYıı 
ve her türlü konforu ve nezareti Jı 
iz iki veya üçe kabili taksim ıntı11 

tazam hane maktuan 6500 liraya s 
tılıktır. Karşısında Osman ağaya Jl1 
racant. Tahmi:ı edilen fiat defoten ve peşinen verilmek cartiyle 568,82 li. l\.ır 1 k d 

yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli Y ıa l emesin en: 
13695 liradır. ı'Ik t"mı"natı 1027 lı'ra radır. 28-8·937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazeırlıkla satışa İstanbul hazinei maliye muhakc - ......................... ·ıı 

" çıkarılmıştır. Satışn muamelesi 28-9-937 Salı günü saat 10,30 da Ada· t d.. . . N Zile Asliye Hukuk Mahkemesı 

telefon: 21044. 

12 kuruc:tur. Şartname ve nümune- 1 M 1 d 1 ma mü urıyctı nnmına avukat üz- ı Zu"hrevi ve c·11·1 hastalıklan ı den·. 
t ar a mü ür ü~ünde yapılacaktır. '·6028" u 

leri komisyonda görülebilir. İstekli- ---- het Erk tnıafmdan önce Feriköyü ı H . o·· ı Zi~enin Cedil mahallesinden ;., . 
!erin kanuni belgelerle birlikte belli A • ·ı KT·ı Baruthane caddesinde 70 numaralı ı Dr. ayrı mer ı lah Adıbelli tarafından müdMiale: 
saatte komisyona gelmeleri. ı evde oturmuş olan Anderya aleyhi- ı Öğleden sonrn Beyoğlu ~ğacami ı Zincirli mahallesinden Ahmet zsı 

cl20> c6013> ne açılan alncak davasınm muhake- ı karşısınd:\ No. 313 1 elefom ı oğlu Mehmet aleyhine açılan tcsC 

* 1 
mesinde: 331 liranın dava tarihi o - ı 4'3585 ı · C davasında kscili istenen Zilenın 

İstanbul levazım amirliğine bağlı ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI lan 20-5-934 tarihinden itibaren yüz- ...... ~ .............. ,.. kırkaya yerinde doğu yol, batı f\11.1 
müessesat için kapalı zarfla eksilt- de 5 kanuni faiz ve 1820 kuruş ma - _ l lu oğlu Mehmet ve Duesun, ı.t1ıe 
meve konulan 30 ton beyaz pe~'llı'rc 1 sarifi muhakeme ve 20 lira ücreti 1 k - f b "k 1 K hı· wl S l"h ·· ·i ) 

J o1 o o As erı a rı a ar araşey ı og u a ı , guney . 
verilen fiat pahalı görüldüğünden • H R M B •ı N vekaletle beraber Anderyadan tah- llanlar1 ile çevrili ve murisleri Ahmet zıı: 
16/9/937 Perşembe günü saat 14,30 sili hakkında mahkemeden verilen --------·----- oğlu İbrahimden kalan bağın al~ 
da Topanede satınalma komisyonun- ı 19-7-937 tarih ve 137 No. lu ilcimın 1800 kilo Ferro Volfrom kadarlarının ilan tndhindcn itib!l~ 
da pazarlıkla ek~iltmesi yapılacaktır. L sureti tebliğ için Anderyanın yuka- 170 kilo Ferrotitan ren bir ay içinde mahkemeye rrıar 
Tahmin bedeli 12000 liradır. İlk te- Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta • rıda yazılı adrese gönderilmiş ise de 100 kilo Ferro Silisyum Alemin - caatları ilan olunur. (6108) 
minati 900 liradır. Şartnamesi ko- kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbıll. mumaileyhin orasını iki sene evvel yum. · 
mi~onda görillehll~. İ~ehlilerin ~-~~·~~~~~~~---~~-~~-~-~~--~~~hliyeederekye~Tham~gahıme~ Tahmin edilenbedcli (15825) lira Zile A~~e Hukuk Mahkbn~~ 
kanuni vesikalarile birlikte belli B .., J Ak K s ı t hul bulunmuş olduğundan bahisle olan yukarıda mikdarı ve cinsi ya - den: 0 
saatte komisyona gelmeleri eyog U şam iZ an a tebliğ edilmemiş olduğu anlaşılmış zılı malzeme Askeri Fabrikalar U - Zilenin Binbaşı oğlu kışlnsı 1' 

. ;; ıs. '
6015' Oku 1 u Direktörlüğünden : ;:P~:.:; ı~:.~:·~1.~.~~~·:.10!~~·: ;,~:";~ü~~;11~;~ ~:ı~'"~~: ~~~!:; i!:~~~;!·~ü~~::ı~y~ğ~~;:::~~ 

Askeri okullar için 401100 adet kü- 1 - Elaziz ve Maniııada açılan Akşam Kız San'at Okulları için zuubahis ilan sureti dahi mahkeme de kapalı zarfla ihale edilecektir. cı Ahmet oğlu İsmail, Mustafa, J. 
çük 149000 adet büyük kopça muhtelif beden numarasında 132 adet Manken kapalı zarf usuliyle divanhanesine asılmış olmakla key • Şartname parasız olarak komisyon- ~y).n ve karısı Benli, oğlu İbra~: 

d 1 k 6 O d eksiltmeye konulmuştur. fiyet gazete ile de ilan olunur. dan verilir. Taliplerin muvakkat te- Ilyas ve Zilenin Alikadı ınab:.tl 
26400 a et panta on to ası 50 a et 9 E 1 1 (937 167) sinden Binbaııı ogwllı Abdullah lld• 

2 - Kat'i ihaleııi l 37 y u ünün 16 ncı Perşembe gunu akşamı --------------- minat olan (1186) lira (88) kuru~u ıı ~ 
pantalon kancasına istekli çıkmadı- y k M k l M h . r . Od d 1 K . -.ı 1 hl · · 1 . davıısın 
w dnn 14191937 salı günü saat 14 te saat lıl da ükse e tep er u asıp ığı asın a top anan omıs- İstanbul 6 ncı icra Memurluğun _ havi teklif mektuplarını mezkur ey erınc ıza eı şuyu 'h il''" 
gın yon huzuriyle yapılacaktır. dan: mi.iddeialeyhlerclen Abdulla ın •. ırıt' 
Topanede İstanbul lcvaum amirliği 3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. günde saat 14 de kadar komisyona ·h b ıı· ı d d }'lıı.v Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa- m<?tga. ı e ı o ma ığın an • 
satınalma komisyonunda pazarlıkla 4 - Eksiltmeye girecekll!r bu baptaki teklif mektublsmnı ihale için raya çevrilmesine karar verilen on vermeleri ve kendilerinin de 2490 da· verilen gıyap kararının iJ9ı:ı_9 alınacaktır. Tahmin bedeli 969 lira- tayin kılınan saatten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta üç balya yün yapağı ki 1300 kiİo numaralı kanunun 2 ve 3 maddele - tebliğine ve mahkemesinin 24· d~ 
2 kuruştur. İlk teminatı 72 lira 68 ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları 21_9_937 tarihine müsadif Salı günü rindeki vesaikle mezkur gün ve sa- tarihine talik edilmiş 0Iduğu11~1 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. saat 16 da birinci açık arttırma ile attc komisyona müracaatları (5973). mezkur günde mahkemeye ~el11~i~ 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 5 - Mankenlerin evsafı ve te~lim şeraitini anlamak isteyenler Bey. satılncaktır. Talip olanların yevmi ............. "' ........... ği ve mazeretini de bildır_'11 ~ıı 
kanuni vesikalarile belli saatte ko- ol(.lu Akşam Kız San'at Okulu idaresine müracaat edebilirler. "5801" ı DOKTOR : kd' d b' d h hk eve 0 mezkıirde satış mahalli bulunan ta ır e ır a a ma em J d \.sı 
mis~nagclmcl~L cl l9c c~l4> ~~-~~~-~~--~~------~---·~~~-G~n~da s~~uan ~cMiliey ~d- ı Ali Rıza Sa@lar :b~~ilm~~k -wya~nda e 

Konservatuvar Direktörlüğünden: desinde 416-41s sayııı antrepoda ha- t 1 _ .. 1 ı edeceği nan olunur. <6106> ...... 
tmıı_.Dr. Ihsan Sami ;-a-111 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
ın~ca ve kızamık öksürükleri için 

1 p•lc lesirli ilfıcdır. Her eczanede • 
• ve ecza depolarında bulunur. • 

Talebe kaydımı ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine 'zır bulunacak memurumuza müra - ı Ç ~ A :::ı 1 
A L 

1 
K L A R ı u1111"''"'"''"':"""'"'"""""'"'"'""""11;·;~~·· 

başlanmıştır. caatları ve mahcuz bırinci açık art- • M ~U T E H A S S 1 S 1 ı Salııp tıe Baş Mu!ıa 
tırmada takdir olunan yiizde yet _ : H r gun Heşıktaşta tramvay • Etem izzet BE!\ /C~. "rv: 

Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma günleri saat ikiden beşbuçu~a ld d k' h · ı • l · r.1udıı miş b"~ini bulmadı~~ tol;dirdc ikin- ene esın e ı muayene 1:1nesırıt.e 4 Neşriyat ve Yazı şlcrı 
kadar müracaat edilir. ı ci rıçık arttırm c:; 28-9.!):'7 tarihin0 

1 

: s:nt on beşten sonra hastaLı- ı 1. S. ADAM 
1 Birinci Teşrinde derslere başl:ıoacak ve kayıd mue.melesinc müs'ldif • alı günü <:::ınt l'} d'l avni ... nrıı kabul ediyor. ı v Eb.. . Matbaası 

• Bcuıldıgı yer: uzzıya 
nihayt verilecektir. (6058) I maha!cic icra edilec~ğı ilan olunur. H••H•• ............ .. 


