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RE S Mi .. T E B L i G ' 2 nci Tab'ı 
Cumhur riyaseti umumi kitipliğinden ka· 
bine tebeddüliine ve .diğer şayial~_ra dair 

Tebliği Resmi 
liğ İs~anbuJ, 28 (A.A.) _ Cumhur Başkanlığı Genel Sekreterliğinden teb- Başvekil İsmet İnönü mezuniyet almıştır. Ve Meclis toplandığı vakit 

edılrniştir: Celal Bayar'ın BaşvekMet makamına getirilmesi takarrür etmiştir. 
Bazı gazetelerin, memleketimizin esaslı işlerlle alakadar rivayetleri 

hiç bir kontrola tabi tutmaksızın ve mes'ul ve salahiyetli mercılercıen 

tahkik etmeden her hp.ngi bir tarzda neşretmeleri, milletimizin yüksek cl3 Şayialar namı altında Tan gazetesinin 28 eylfil tarihli nüshasında çı-
d" . tışvekil 1smct İnönü'nün mezuniyet alması üzerine bazı gazeteler-... r kan teşkilatı esasiye kanununun teb dili mahiyetindeki yazıları ve inti-
da yıva.yet şeklinde çıkan ve hakikate uymıyan şayialar, içer~e ve dışar- habatın yenilenmesine ait rivayetlerr, hiç bir esasa istinad etmiyen ha- menfaatlerile hiç bir vakit kabili telif değildir ve Türk efkarı umumi-

ttz z!~kislere meydan \'erecek bir mahiyet almaktadır. berlerdir. yesinin böyle hareketleri tasvip etmiyeceğinc şüphe yoktur. 

Yeni kabine 
Ceı Bayar yeni 

.. kabineyi kurmak 
için hazırhk yapıyor 
~abinenin programı ve 

""~~acağı esaslar neler 
~an v!~1?~z rnalümata göre Başba- r·~·-~~-~-~~-............... 
toh1,,, ıh Celal Bavar Kamutay 
"'"ntıs . · ' l'e te k ında ıtırnat reyi almak üzc-

dıden / 1 edecc~i kabinesi için şim -
lalh .. ,1 zırlıklara \'C temaslara baş-
6~ ır. 

~l!ı~~U2d ki 34 günlük devre B. 
~abıl ayar..ı en ıyi şartlar içındc ça
~abir1eecek ve randıman verecek bir 
bır fır ınevzuunun etüdü için tnm 
~u :~ teşkıl etmektedir. 

ten-ıasııı udclct içinde B. Celal Bayar 
lıtıda brını bitirecek, başkanlığı al
~bit c~lunacak kabine uzuvlarım 
t~Yin(' trı:cek ve Kamutayın itimad 

011 ık· uracaat edecektir. 
&.lyile 1 Yıllık uzun ve hummalı bir 
~ak kc;~rul1?uş ve istirahate istih
l'ıluddet ~~rnış bulunan İnönü, uzun 
dı41 içı ınlenrnıyc ihtiyaç göster-
~isıcu~h~eclis açılırken istilasını 
"l', rumuza takdim edecek-

~ lıl lu Önde 
.. 1 l<arn t r tarafından yeni Başve-
tın;; u aya b"ld' . . . ... rıun d ı ırilirken ismet In-
&o~k-rij e ~ieclis Reisliğine namzet 
detı tnC> ·1 \•e h • d' takar atta bunun ~imdi-

Muamm e r Eriş 

mai, iktısadi, zirai tekamül mer1ıa
lelerini katetmek ı:e hususi istidat
lara inkişaf mecralarını serbest bı • 
rakmak, 

6 - Matbuat kanunmıtı 1ıafiflet • 
mck, menfi, yıkıcı neşriyatı ağır hü.
kü.mlere tabi tutarak matbuatın ve 
fikir adamlannın tenkit ve miinaka.-

§a serbestliğini mümkün kılmak, ll'. rur cttigi kaydedilmekte -
7 - Yeni elemanlara, genç ve isti

~ENi HÜKUMETİN PROG- datlı elemanlara iş ve mevki ver • 
~ lı'dı AMı :NE OLACAK? mek, 
· ~ı41

11l'ıız hususi malumata göre 8- Halkın memleket meselelerile 
tan-ıı h ~~Yar hükumetin "·eni prog- alakalanmasını temin etmek ve her 
d · arıcı · ~ h d ·zı· · eı· b ··t.. 1 ı 11t1 k sıvaS<:!t itibarile hic bir sa a a mı ı s,yas ı u un ru ı ve 
~~t r. ~ :e ~·eı. ilik kaydctmiye _ bcnliğile 1ıakim kılmak. 
h t <ıbın"n · . . . ,,,., 
\(;el dl' u ın tutacağı dahili si- IKTISAT VEKILLI1...rİ 
ı:. 

1 
esaslar la hulasa edilmek- Yine aldığımız hususi malumata 

2 ktı~adi . . ~ göre yeni kabinede Başvekillikle be-
3' iş 1ı.a .g~ntşlıgin temıni, raber İktısat Vekilliğini de Celal Ba-
~ 'Pa,.a cn~~nın çoğaltılması, yarın sahıslarmda mczcetmeleri bi-

"eJc tnubadcl · · ·z· • eııend . esının tes1ıı ı 1·e rinci ihtimaldir. ikinci ihtimale gö-
1....._ ''"ılmesi de Sah ' re İktısat Vekilliğine İş Bankası Ge-
"e,. tı st te cbbüs · · ı · 1 n· k ·· ·· M E . t" s <'l'lııe' ı•e mısya ıve ne ıre toru uammcr rış ge ı-

.....,' k:n kıs'"• rileccktir. Münhal mbc'usluklardan 

F 
......... ,.,,,

11111 
a zamanda en kat'i içti- (Devamı 2 inci sahifede ) 
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d thnsız ordusu, insan 
1 e asının bir nümunesi 
l\~n· -tiz .Harbiye Nazırı Fransız aske· 

~llar1 111 son derece methediyor 
ı~t.! ~· 28 (AA 

\>t.>1 ıt 1 ~ırı, Par·>,. - İngıllerc Har- teşkil etmekle olan Fransız askerle-
~ 'nırı c;ı b Sa s 1 terketmeden ev- r inin \'atanperverliklerinden, kuvvei 
~ r <i h 1ııu , ru~atta bulunarak Fran- ~aneviyclerinden ve mukavemet 
• ı.. a n n fan teskilatım be- l{uvvetlerinden rv>k mütehassis ol-
ır "1 V ı 1 r.-

t lJı. kt tı 1 
• t rf : ?labılcceği mu - duğunu beyan etmiştir. 

" tt ınue bulmuş ol- İngiliz Harbiye Nazırı, Fransa'yı 
~ 1 

t tl'~ın nurıiyetıni onun mukadderatı hakkında sarsıl-

MAKiNEYE 
VERiRKEN 

Yeni bir parti teşkil 
edileceği şayiası ! 

r 

ATATURK 
Ulu önder bugünlerde 
Ankarada bekleniyor 

Yeni vaziyetler ve yeni kararlar 
iÇin yüksek Başbuğun direktifleri 

olacağı zannedilmektedir 
Hususi surette öğ

rendiğimize g öre Cum
hurreisi ulu önder Ata
t ürk bugünlerde An· 
karada beklenmek tedir 

Yeni vaziyetler ve
yeni kararlar için yük

sek başbu~un direktif .. 
leri alına\.!aktır. 

r 

Halk arasında dolaşan ve gaze
le/ere geçen rivayetler hakkında 

yaptığımız tahkikat 

Atatürkün hafta so
nunda Ankaraya şeref 
vermeleri muhtemeldir. 

Büyük şefin direktif
leri Kamutayın toplanS an Telgraf, 28 

lsmet inönü'nün Meclis açılınca Başvekaletten çekilmesi münasebe
tile halk ara.sında bir çok rivayetler dolaşmıya başlamış ve bunlardan ba· 
zısı gazete sütunlarına dahi aksetmiştir. Bu sabahki cTan .. gazetesi de 
bu rivayetleri kaydetmektedir. Bu münasebetle Son T elgraf muhabir
leri her tarafta ciddi ve sıkı bir faaliyetle tahkıkaıta bulunmuslardır . 
Yeni bir fırka teşkil edileceği hakkrndaki rivayetler külliyen asılsızdır . 
Ayan Meclisi kurulacağı hakkındaki 1·ivayetler de \ •• 1 yersizdir. 
Meclisin teşrinisanilsoıılarında tecdidi intihap kararı vermesi ve yeni in
tihabat yapılması, meb'usların vilayetlerin değil bütiin memleketin na~ 
zetleri halinde seçilmesi, tek dereceli intihap yapılması da. rivayetler a
rasındadır. Tek dereceli mcb'ut intihabı Cumhuriyet Halk Partisinin 
programına dahildir ve ilk fırsatta tahakkuk ettirilmesi arzusu hakim -

tısında da efkarı umu. uıu Onder ve isme t lnö nü 

miyeye iblağ edilmiş olacaktır. Bu bakımdan 
önümüzdeki Kamutay içtimaı bir kat daha 
iktisabı ehemmiyet etmektedir. 

PARLAK FiKiR 
------

dir. Meclisin genç elemanlarla. takviyesi ı:e yeni istidatların tecrübe edil- •• 

(Devamı ikinci sayfada) Avrupa dort bu·· yu·· k 
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Hi ler ve us lini devle ın idaresin 
·gizli konuşuyorlar 
Garph devletlere beyanname neşre

. deceklerine ve Mösyö Hitlerin ltalya 
seyahatine yalandır, diyorlar. 

M. Muso lln l bu d efakl seyahatınd a Mün lhde M,
Hltlerıe beraber askeri teft i ş ederken .• 

\Y•zw 2 lnd .ag/arnısdaJ 

İtalyanın bu fikrine İngiltere gene 
razı değil ve küçükleri de araya 

almak kararındadır 
Roma 27 (Hususi) - Son günler

de Cenevrede İtalyan murahhasmm 
Fransa Hariciye Nazırile görüşerek 
bazı teminat vermek ve müzakere • 
Ierde bulunmak suretile bir müza -
kere kapısı açmış olması buradaki fa· 
şist gazeteler için çok mühim bir 
mevzu olmuştur. Çünkü şimdiye ka- • 
dar İtalyanın rnünasebatı ingiltere 
ile olduğu kadar Fransa ile de hoş 
değildi. Şimdi İtalyan murahhasile 
Fransa Hariciye Nazırının görüşme-

si bu itibarla çok manalı ve ilerisi 
için çok ümit verici olarak gösteril
mektedir. 

Eskidenberl Sinyor Musolininin va
kit vakit ileri sürdüğü bir dava var
dır ki, o da Avrupnda Fransa, İngil-

1 tere, İtalya ve Almanya arasında bir 
anla~ma yapılarak eski dü\•eli mu
azzama sistemi gibi bir tarz ile Av-

1 
rupa işlerini idare etmektir. Hal bu

(Deva.mı ikinci sahifede'> 
Fransız Harı c iye Nazırı 

Mösyö OE:lbOS 

• 



1 
BUZLU 

Son sıcaklar bana cHusün ve Aşk> olur. Bundan dolayı derinde bulu-
şaırmin: nan uzuvları kan boğar. 

Giydikleri afitabı tem·muz, Sinirler, hazım cihazı, teneffüs bo-
İçtiklcri §Ufoi cihcmsuz. rusu soğuk içkilerden çok müteessir 
Beytini hatırlattı. Bu kadar at~li olurlar. 

bir sıcak tasv:irinm cihan edebiya - B 1 · kfl · · · 1 d :tr . uz u ıç ı erın sınır ere o~un -
tında eşı yoktur, sanırım. Dante'nin d · · b h 1 . , masın an yer yer sınır u ran arı, 
cCclıennem> mele bile. Geçirmekte il . k k'l · t k 11·· l 

y • • • e erm sı ışıp çe ı mesı, a a us er, 
oldugumuz yazın bu sıcak gunlerın- "ht"l" ~ d l B" d b. ·· 

• •Y• • • • •Y• • ı ı açıar pey a o ur. ır en ıre o-
de ıçtıgımız şeykrın serınlıgı vetış- 1 1 d - ··ı ·· t- ş·aa tı· . . . . . . . . · en er e guru muş ur. ı e ı eg-
rnedı, isterız kı, ıçtiklerımız buzlu ol- · 1 den e çok d · t ·· d . . zersız er v erın eessur en 
sun, buz gıbı olsun ve bu isteğimizi sonra bir bardak bu 1 · ı d 
yerine getiririz. fyi mi, fena mı bu? bu ··ıu·· m ha"disel . z -~ .~1~ ıçen Ner c • . . • o en goru uyor. a -
Hekim~rın bazıları yazın !astla - polyon'un Moskova dönü "nde aç 

clıklan mıde hazımsızlıklanm buzlu .d 1 . . şu 
.sulara verirler. Bu düşünce biraz söz mı e ermı avutmak için buz yutan 
götürür. Şüphe yok, temiz olmıyan veya buzlu su içen askerler ölümle -
buzlar, türlü türlü mide ve bağırsak rini tacil ediyorlardı. Boğazları ağ
bozukluklarına sebep olurlar. Ame- rıyarak sıkı~ıyor, göbeklerinde bir 
rıkada böyle pis buz kullanmaktan sancı, iç sıkıntısı bnygınlık, sonra ö-

lüyorlardı. 
1leri gelmiş hastalık salgınları gö -
ri.ılmüştür. Soğukla hayatiyeti kırı- Tedbirsizce içilen buzlu sudan ve 
Jamıynn mikroplar, bu pis buzlarla yenen dondurmadan :sonra mide ağ
vücudümüze giriyor. rıları, mide sancıları, bulantı; mide 
Buzlarımız temiz, diyecek yok bu veya bnrsak iltihapları peyda olur. 

bakımdan ... Temiz bı:z kullanmak Adamın biri bir kış sabahı yatak -
\•e buzlu içkileri içmek, çok ileri git- tan kalkar, hır bardak buzlu .su içer, 
memek ve vücut terli bulunmamak: midesi sancıyarak sıkışınıya ve biraz 
şartile sıhhate dokunmaz. Mideye !sonra kusmıya başlar. Kusmaların 
g~ren buzlu su, midenin hararetini nrd~ ~-rası ~esi1~e:. On iki sa~t s?n: 
bıraz azaltır, bundan dolayı vücudun ra o1ur. Vucudunu açarlar, otesını, 
büt~~ harareti de ek ilir. Bö)le kal- tberisini ararlar, t.ararlar, bir yerinde 
sa ıyı. Kalmaz. Reaksiyon denilen fbozukluk yok. İkı şey bu adamın fe
hadise başlar. Midenin icindeki ince Iaketini hazılamıştı: Yatağın sıcak
zar gıcıklnnır. İçilen soğuk içkinin lığile vücudünün ısınmış olması ve 
Hk tesiri mevzii olarak sinirleri ya- m idesinin boş bulunması. 
tıştırmak olur. İkinci tesiri de b ir Buz.lu içk ileri içtikten sonra gö -
kuvvet ilacı yerine geçer, hazmı ko- ğüstcki uzuvlar da iltihaplanır; za
laylaşt.ırır. Temiz olmak şartile, buz- tülcenbe, 'Zntürrieye t utulanlar gö
lu su mideye dokunmadıktan başka riilmüştür. 
:mıde sinirlerinin bozukluğundan ile- Buzlu içkilerin muzır tesirleri şun-
ri gelen sinir arızalarına, mide ağrı- larla artar: 

kabine en· camiin etrafı 
Başvekil artık açılacak i aıyanıar ve 

Vekilinin tamimi B d b• ---·d-- .. / ~!r~n~~:m~e=,~e~~~Mu91 · 
Başvekfılet Vekili Celal Bayar, UrQ Q lT mey an, hatta guze lini- H itlermülakatile bır kat.~ 

Başvekfılet vazifesine başladığını bü- b • d b h .. J f • •ı • kuvvetlcn.eccğindcn ~ahsedılit 
tün Vekaletlere, vilayetlere bir ta- lT e Q çe VUCUue ge lrl meSl Bcrlinin lngiltere ile Italya araSJll" 
mile bildirmiştir. Bu tamiroo Ata - k l { /d daki münasebetin bu kadar gergı. 
türklin Celal Bnyara 21 eylülde gön- Q7Q7 QŞ fTl l kalmasını hoş bir nazarla görmedi~, 
derdi.:fi s.u mektup da aynen melfuf ni söyliyeıılerc de hak vermek ıaiY 

b Yenicamiin bi.ıtün ihti<::am ~·e hey- lparayı istirdat ettikten sonra bu pa- H"tl r Jl1 bulunmaktadır: "' zım geliyordu. Musolini - ı e ti' 
betile. meydana çıK8rılabilmesi için ranın bir kısmını yine İstanbulun en l~k L d ı kip et 

1 

İktısat Vekili Celal Bayara u atını on ranın nası ta el 
bu cnmiin etrafındaki bütün diikkan, I kalabalık ve en ,aöze batan bir yeri- y • • • B ı· · k d er~Ic <Başvekil Malatya Meb .. usu İsmet c gını ısc er ının ne a ar m İnönü şiddetli sürmenaj neticesi 

0
_ mağaza ve 'Saır binaların istimlak e- ni imar ctmiye hasretmiştir. tiği bu ziyaretin vukua ge1ece~ 

]arak mutlak istirahat şeklinde me- dilmesi \'C bur.ada güzel bir mevdan 
1 

Lulcburgazdan dönerken Nafıa bildiren ilk haberler çıktı çıkalı s1 
zuni}ete ihtiyaç \}issctmekte oldu _ ve ufak bir bahçe tesis edilmesi k~- lvekilimizlc Valimiz ot<Jmobilde baş !aşılıyordu. ati' 
ğund n bahi le tedavisini bitirebil- rarla tırılmıştır. başa bu işin bütün teferrüatını tes - Artık Nyon Konferansı karart . 
mek üz re bir buçuk ay müddetle Tramrny irketinden geri alınan tlç bit eimiŞlcrdir. Esasen para da hazır no İtalyanın cmüsavi şeraitl:'. '1~ 
mezuniyet istemiş ve talebi tensip milyon lir~nın bir milyon lirası Na- olduğu cihetle he!llen istimlfılc işle- rak ettiği de bildirilince Berlw_ıı

1 

~ 
edilerek Bnşvekalet Vekaletine sizin fıa Vekili tarafından bu işe tahsis rine başlanılmak üzere bir komis - meselede ne kadar müessir bır ~ 
tayininiz muvafık görülmüş, keyfi- edilmiştir. yon kurulmaktadır. oynadığı hiç şüphesiz bir surette , 
yet Biiyük Mıllct Meclisi r!Jasetinc Bu suretle kıymetli vekilimiz, İs- Nafıa Vekili Ali Çetinkaya bu ak- dini göstermiş oldu. Çünkü Alfl\ıırı., 
ve kendisine tebliğ edilmiştir.:. tanbul halkından alınan fuzuli bir şam Ankaraya dönecektir. lar İngiltere ile İtalyanın arasınds-

'""* '""""1111111111111111""'"'""'""""" ... """"'""'"'""'"'"""' ... "''"'""'""'"'" ' '"'"'"""""'"''""'''"'"""" " " "'""' miinnsebatın lıu kadar uzun ~e;·ııdt 
Fransada 
Yakalanan 
Sahtekarlar 
Mükemmel pasaport 
Yapıp satıyorl3rmış 
Faris, 27 (A.A.) - Polis, uzun za

mandanberi Belçika, Holanda, Dan
cig, İngiliz ve Fransız zabıtası tara
fından aranılmakta olan pasaport ve 
kıymetli ev:rak sahtekarlarını yaka
lamıştır. Bu çete, 31 kişiden ibarettir. 
Bunlar, 500 :franktan 2500 franga ka
dar bir ücret mukabilinde sahteliği 
belli olmıyacak derecede mükemmel 
pasaport yapıyorlardı. 

Bunlnrdan, dördü Rus, üçü Fran • 

1 1 • ı • • k ı edip gitmesi nihayet ke~ilcrını f ta ya 1 e muza ere er ;'.;;~ş:~~:~ vaziyete koyacağı•• ·J 

Şimdiki keyfiyet yalnız Nyon ~ , 

İntıbalar iyi: İngiltere ile Fransa fernnsı mukarrcratına iştirak e 
mekten ibaret demektir. . . IJ 

İtalya, İspanyadaki vaziyetııtl t,r 
tasrih ederek kendisine bir battı er 
reket çizmek istiyor görünüyor. 

işi sürüncemede bırakmak 
istemiyorlar 

P aris, 28 (A.A.) - Deniz eksper -
lcri konferansı hakkında J ournal ga
zetesi, şöyle yazmaktadır: 

nevredeki İtalyan murahhBsıtı, 
d ·i11tl 

renin ne düşündükleri tasrih edile - Fransa Hariciye Nnzınna ve~ ';rıı 
cektir. den bahsedilen teminat bu ıtı 1 

Faris ve Londra hül<umetleıi, bü
tün anlaşma çarelerine bnş vurmak 
istemekle beraber işi sürüncemede 
bırakmamıya ve müsbet neticeler el
de etmiye karar vermişlerdir.• 

OeuvTe gazetesi yazıyor: 

az manalı değildir. İtalyanın 8~ 
tspnnyaya cgönüllü• gönderrrı~~ d 
ğini, Balear adalarının kontrolt1Il 1 vazgeçeceğini, İspanyaya gönderı 
miş olan İtalyan askerlerini~ .0'~ 
cgayri muayyen:. bir zaman ıçı11. 1 
lacak olmadıklarını Cenevredelt

1 
\ 

cSureti umumiyetle zannedıldiği- ·c 
ne go··re r·spa a İ .1. F t talyan murahhası Fransa Harı ny , c ngı ız - ransız e- . . 

!arma, midenin zaafından doğan ha
zımsızlıklara faydası dokunur. Don
durma da buzlu su gibidir. Ancak 
akşamları yemekten sonra yemeli. 

Bir koşudan, ibir yorucu egzersiq 
den sonra buzlu su içmek veya don
durma yemek, belki ölümle biten bir 
feliıkete sebep olur. Bu, pek eski za
man1ardanberi biliniyordu. Plütark 

1 - Vücudün kızgın bulunması; sız, sekizi Polonyalı, ikisi İtalyan, bi-
2 - Midenin boş olması; 3-A7. müd- ri Holandalı, biri Tunuslu, biri de 
det içinde çok buzlu şeyler içılmesi; Çektir. Diğerlerinin haki.ki tabiiyet-
4 - İçilen şeylerin harareti çok dü- leri tesbit edilememiştir. 

cİntiba iyidir. iyi düşünülecek o
lursa bir itilafa varılacağ ı anlaşılır. 

Kon! er ansa İştirak etmeyi kabul et
mekle italyanltı.r Fransa ve lngilte
re'nin noktai nazarlarına muvafık bir 
tarzı hareket ittıhaz etmiye müte -
mayil olduklarını göstermektedirler. 
Bu suretle hareltet etmek menfaat-
ları ik tızasındandır.:. 

İspanya meselesi hakkında Petit 
Parisien şöyle ynzıyor: 

«Fransa ve İngiltere Hariciye Ne
zaretleri, geçen gün Roma nezdinde 
yapılan Fransız - İngıliz teşebbüsü 
hakkında müdahaleye ve İtalyanla
rın orada yerl~mesinc nihayet ve
rilmesi hakkında Fransa ve İngilte-

şcbbüsü muvaffak olmadığı takdirde Nazırına temin ctmıştır. ıJ°I' 
yeni bir vaziyetin derplş edilmesi italyan~n _Nyon Konferansı rrı :ırf 
l
·cabedecegY• hakk d F 1· reratına ıştırak etmekle kalrnıY ... u a ın a ransa ve n- . . .. ·11 P" . Ispanya meselesınde boyle sarı r 
gıltere tarafından yapılacak olan tek· . . . t <JC 

l
.f. k b . . . .. vazıyet almak suretıle temına ti 
ı ı a ul cdecektır. Yanı sıyasi mu- k .h t' d ·a· · bugünle şük olması. 

Bu tehlikeli arızalardan korunmak 
için şu tedbirlere riayet etmeli: 

1 - Buzlu suları yudum yudum 
irmeli,· icjlen şeyleri mümkün oldu-

yazar: ı. -
ğu kadar ağızda tutmalı, hemen rni-

Kral Kleman sıkı bir yürüyüşten deye indirmemeli. 
sonra soğuk su içmek tedbirsizliğin- . ... . 

ltslyan Mareşali 
Peşte, 28 (A.A.) - İtalyan Mare

şali Badogliyo Almanyadan dönü -
şündc Budapeşteyi ziyaret edecek -
tir. Bu ziyareti hususi mahiyettedir. 

Çinin ric'ati 

k 
. . . , me cı e ıne e gı ışı 1 za creler netıcesınde Italya nın da- t k b h d'l · b 1 an t1 

h 
.. . b. • . . e r:ır a se ı mıye aş ay . tı 

a musaıt ır hattı hareket ıttıhaz e- r 1t 1 ·· k t a fiilı 
deccği ümidile Fransız - İspanyol bız 1- a yan mı uzak' era ın 
h 

aş angıç mı o aca .. 
ududunun açılması bir kaç av daha ,.. ır 1. . ıı·ıı ··1Ak tının sD 

•• J l.nUSO ını - ı er mu a a • 
ieahhur edecektir.• d k den tfore nun a ço zaman geçme t> • 

============================ ccğiz: Verilen bu haberlerin fiıli~r 
Ticaret filosu 42 lik toplar sahasındaki el emmiyet ve k_ıyJllC c( 

ri ne olacak? .. Almanların bır aıı ~ de bulunur. Biraz sonra ağzından kan 2 :-- ~lıdc boşken soguk. sı: ı~me -
boşanır ve sesi kısılır. Bö) le bir çok mel~; hır parça ekmek, bıskuvı, ye-
örnekler vardır. melL 

3 - Buzlu şey yemek veya içmek Evvelce hazarlanmış 
pl6na göre !.. 

-- vcl başlamasını istedikleri Lond! r 
olan Hükümet, ecnebi memle· Krup fabrikaları Roma müzakeratının bu ay nil' > 

kellere vapur itletecek İtalyanlara top yapıyor tinde olmasa bile her halde ~ _; Buzlu su ve dondurma, midenin 
sıcaklığını birdenbire düşürür. Bo
zulan muvazeneyi düzeltmek için 
dı ımızın sıcaklığı, içimize, mideye 
ve civarındaki uzuvlara hücum eder; 
d ri soğur, buz kesilir. Dışarıdan içc
nye hücum eden kan, çok kere mu
vazene için lüzumu olandan ziyade 

isteğini yenemezseniz buzlu şerbet
leri kaymaklı ve hele meyvah don
durmalara tercih ediniz. 

4 - Buzlu içkilerin mazarratına 
sıcnk su kar ı gelir. Sıcak .şarap, 

punç, çay buzun tesirini kırar. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 
rwu11NUHHHt1ttııunnını11u11111111ıı11ınuwuın11uıuttıu11uutuıııuııwıpıı ıut1u11uıN11nınıu11ım11111'"'u'nnun11unuıou111111 

Makineye 
Verilirken 

Yeni bir Pa ti teşkil 
edileceği • 

şayıası 
(Birinci sahifeden devam } 

nıcsi mu1ıtemcl 9ÖTülnıektcdir. Tccdıdi inıı1ıap, bu ytl Meclisin son içtima 
<-eneri otdugu ve öniimiizdekı uaz içiııclc ycııi meb'ıtsZar seçileceği için 
oır müddet önceden bu km·ann vcrılnu si ı:e yeni bütçenin tasd1kıııın 
yeni şartlarla scçilm~ olacak meb'u.,lardan müteşck1cil Meclise bırak.'"'tl
mas&nm nıtıhtemeZ olduğu 1wydcclilmck1c beraber Meclisin normal müd
detini ıkmal edeceği ve ancak tek dereceli intiluıp meı·zuu ile birlikte 
yeni elemanların te yeni seçim·n de o vakit <lii§Ünüleceği 1taydedilmektc
dır. Yeni Mecliste müstakil meb'usların da da1ıa aktiv btılunmalarınm 
da temin edllecegi bildirilmekte ı·e inkıUibm icaplannm umumi Jı.ayata 
geni$ bir ölçude yayılması ı.·c ir.tibnk ettirilmesi ıasaı'!Vtırunıuı hakim ol
duğu beyan edilmektedir. Anca1.: bü~n bu riı·aycılcrin re tahminlerin sı1ı-
1ıatini Meclisi ı açılması ve Ulu Ö derin yC'lıi 1ııtabeleri ve yeni direk
tifleri aydınlatacaktır. 

• • • 
Halkın siyasi terbiyesini 

yükseltmek esas 
28, Son Tlgraf: 
Öğrendiğimize göre milletin siyasi olgunla.,mıasını ve umumi işlere 

carılı, yakın bir alaka muhafaza etmesi es~ını temin etmek imkanını ha
zırlamak önümüzdeki faaliyet devrc.>sitıin ana prensibi olacaktır. Yeni 
hıi kumetin bilhassa mewul olacağı mevzulardan biri de hayatı ucuzlat
mak, maliyeti hıdirmck, istilısali çoğaltmak, köylüye ve ıe7ıirliyc daha 
ferah ve geni§ va.şama imkanlarını temin edecek l0'1lan :ikame etmek, 
umumi yaşamayı programlaştırmak olacaktır. 

Şanghay, 28 (A.A.) - Çin Ajan -
sının tebliğine göre, Tientsin - Puku 
ve Pekin • Hankov demir yollan Çin 
kuv\ etlerinin ric'ati evvelce hazır -
lanmış olan plana tevfikan yapıl -
mıştır. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Çarşamba Ye 
pcrsembe günü Kantonun tayyare
ler tarafından bombardımam esna -
sında sivil halktan bin ki~inin öldü
ğüne dair Japon mcmbalanndan ve
rilen hnber hariciye nezaretince tek
zip olunmaktadır. 

Çinin siparişi 
Londra, 28 (A.A.) - Çin hüktı. -

meti, Honkong'daki İngiliz tezgah -
larına iki topçekeri sipariş etmiş -
!erdir. nu topçekerler deıhal yapı
lal''lktır. 

fspanyada bu seferde 
asiler ilerliyormuş .. 

Seville, 28 (A.A.) - Radyo ile n~
redikn bir habere göre Asturies cep
hesinde Gell€ral Franco'nun kıt'aları 
Ribad sella knlesile bir çok kasa -
balan isgal €tmişlerdir. 
Düşman sahada 500 den fazla ce

set bırakmıştır. 
uınmwuıuıumuıuunmuıınıınuııuııwııuuıı ıuıııwıumııııtı 

Meş'um kadın 
Sinema mevsimi ba~tadığı zaman 

kap larını açını§ olan cSakarya. Si
neması, asıl mevsimine bu9iindcıı 
itibaren girmiş 'bulumıyor. 

Sakarya, bundan böyle program
larını her pazartesi günü deği§tire
cektir. Yani bugün. Ve bugün cMeı
um 1·adın:. isimli bir filmle asıl mev
simini açacak. 

cMeş'tım Kadın:., Fransis Farmer 
isimli güzel bir artistin filmi. Bu ar

~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~= ti" hcnfiz ke~~i hakbnda~~bir 

H• J M ]• • • 
1
. k lıüküm verdirm;iı değildir. Esasen az 

ıt er ve uso illi gız 1 onuşuyorlar gördüğilmüz filmlerinde onu zaman 
::aman iyi ve fena bulduk. Bakalım 

Erlin, 28 (A.A.) - B. Musolini'nin lyan edildığine göre, B. Hitler'in ya- bu cMeg'unı Kadın> ona uğurlu ge
ziyareti münasebetile yapılan me - kında İtalya'ya seyahat edcceğme lecek mi? 
rasime kordiplomntik da,·et edilme- .dair olan haberlerin aslı yoktur. Sa1caryada her zaman lezzetle sey
mi§tir. B. Musolini ile B. Hitler'in garp redilen bir film bulunuyor. Bir kaç 

Duçc'nin rnuvasalatında yalnız devletlerine hitap eden bir beyan • defa bunlardan bahsetmiştim. Yine 
General Franco'nun Sefiri ili? A,·us- name neşredecekleri haberi de doğ- bahsediyorum. Bunlar ismine cüç da-

ru_ değildir. kike.:. denilmiş olan filmlerdir. cÜç 
turya ve Macaristan elçileri bulunu- lki devlet adamının )·apmış olduk- dakika• amnıa, insana iiç senede öğ-
yordu. ]arı görüşmeler t amamen &Pzli tu tul- rencmiycceği şeyi öğretiyor. 

Resmi bir Alman mcmhaından be- muştur. '•· 
• 

Her sene ihracat mevsiminde bir \ Ber1in, 28 (A.A.) _ İtalyan mah- evvelde ba~hya.cağı rivaye" ~ 
ecnebi trostu knr ısında kalıp ihraç fellerlnde söylendiğine göre, Muso- kuvvetle ~ ... ~n~ye. b.aşl_~· 

5
, 1 

rna1larımızın sevkinde müşkulata lininin Krupp fabrikalarını ziyareti- lnrın ~cdıgımız gıbı fıılı~·at le i 1 

uğramamak için hiikümet yeni bir nin sebeplerinden biri bu fabrika _ smdakı kıymet ve ehemmıyPt 
· h ı t B · ·· 

1 
. . çok brrcçm<!den anlaşılacaktır. 

pro;c azır amış ır. u proJeye gore, arın halıhazırda bılhassa 42 lik top- it 1 . d" d 'ğ. teıninııt 
hükumcl sermayesile bir t icaret fi- lar için İtalyan bahriyesinin sipa _ İ n ya~ınl §ı~ı ve; b~ ı . fla pal 
losu kunılncak ve İstanbuldan baş- rişlcrini kabul etmekte olduklarıdır. kspnn;~.a ı~r ~~ğg . • ır.~slı rrıe1' 
lıyarak bir kontinantal hat tesis c- --- - ası n ıp e me ı ını soy e 
dılccektir. Bu maksatla muhtelif Yenı· kabı· ne ıumunu hissettiğAinhi mgösetedriy;~ .. ~ 
memleketleıden şimdilık en az on şi- ıt<'I' 
lep alınacaktır. (B · ""'""ııııııın111111111mıııuııu ııııııruıııııııımı11ınıı11 

Parlak fıkir 
( Birinci sahifeden devam) 

ki bu tasavvuru tekrar gözden geçi
ren İngiltere buna yine yanaşma -
mışt1r. Çünkü İngiltere yalnız bü -
yük devletlerin değil, küçük d.e\•let
lcr1n de iştirakile Milletler Cemiye-
tinin Avrupa islerini görmesini is
temektedir. Fnşist matbuatı İtalya 
ile Fransa arasında müzakerat a giri
şilirse cdört devlet misakı diye bir 
misak akdile Sinyor Musolininin es
kid nberi beslediği tasan·ura cnn 
vermek istiyorlar. 

A vrupaya bir 
/ 

Maliyeci geliyor 
Washington, 28 (A.A.) - Dün B. 

Morgcnthau, dahili varidat komiseri 
Muavini B. Erdon Kung'un Milletler 
Cemiyeti Rüsum .Komitesinin içti -
maJDda J1aı.ır bulunmak üzere Ce -
nevTe'ye gideceğini söylemiştir. 

B. ı forgenthau,a göre B. King. A
merika ile dığer memleketler ara -
smda rüsum hakkında maJUmat te
atisi mes lesine de t emas ve ecnebi 
memleketlerde iş yapmakta olan A
merikalılardan alınacak rüsum me
selesini de müzakere edebileceğini 

beyan etmiştir. 
B. Morgenthau, kendisinin İngiliz 

Hazine Müstezarı Sir Frederik Phi
lips ile yapmış olduğu müzakerelerin 
hitama ermiş olduğunu ilave etmiş
tir. 

Çin bahkçı gemUeri 
Tokio, 28 (A A.) - Bir Japon de

nizaltı gemisinin bir kaç Çin balıkçı 
kayığını batıl'dığı hakkında dun 

Hongkong'dan \'erılen haber, bahri
ye Nezaı et ince tekzip edilmektedir. 

ırinci 'fayfadan devam) 
birisinn namzet gösterilecek olan Son günlerde 
Muammer Eriş genç ve t~crübeli bir 
iktısatçı \'El ayni zamanda da Celal Holivuda akın 
Bayarın muvaffakiyctli bir mesai 

arkadaşı olarak İktısat Vekilliği me\'· Eden n edii ? L 

kiini alacaktır. 1ı· 
Digrer vekaletler için de bir rok · · Holivuda ı::on günlerde en çoli..,, 

ll ısım 1 hl. a· b·ı· ·01• l'" 
lcr zikredilmekte ise de henüz bun- 1 ıen crın ı ma uk ne ır ı ı,> 
ları kaydetmenin doğru olmadığına sunuz? · · · 
kaniiz. ~rhal akın akın kadın, kıt, ~ 

----- ·- ma budalası erkekler diyeccksiı1 
Hnyır, son günlerde Holivuda \

11 

Maarif sistemi vagon gelen vahşi hayvanlardıt· 
Başta aslan olmak üzere, lt plf 

tilki \'e çaknl gelmektedir. 

ı --·- . Bunları Cilm kumpanyaları get.J 
htisasa dikkat edılecek mckte olup bu sene Holivuttıı r 
Maarif teşkilatı kanunumuza göre çok vahşi hayvan filmleri çel<. 

Değişiyor 

mekteplerimizde ilk, orta \'e yiiksek cektir. c' 

olmak üzere üçe ayrılan tedrisat de- 1 Çünkü gecen yıllarda yapıJe.f1 
reccmizin değiştirilmesi ve teşkilA- tatistiklere göre en çok rağbet ı>ıl 
tımızın kültür seviyesi yükselmiş r· ı 1 T b b zrr fı . . ı m er arzan ve una en 
Avrupn devletlerı şeklme uydurul - 1 • • er ımıs. 
ması için tetkikat yapılmak!adır. Bu B d. t 1 k rnpıırı'l . . . un an cesare a an u 
t~kdır~e şehır ve kasabalarda ılk tah· da bu bu kabil filmlere cheJllot 
sıl sekız yıl olacak, orta mektepler 
lağndılecek ,.e ilkmektebi bitircıı -

ler şimdiki lise teşkilatı yerine kaim 
olacak teknik ve ihtisas okullarına 
devam eyliyeceklerdir. Bu okulla-

rın programları üniversite ve yüksek 

mekteplere talebe yetiştirecek şekil

de hazırlanacak ve talebeye umumi 
ınalUmattan ziyade ihtisas dersi gös
terilecekt ir. 

Muallimlerin de bu yeni esasa gö
re hnzırlanabilmcsi için bir proje ya
pılacaktır. 

Yeni bir rekor 
Londra, 28 (A.A.) - Cambria is

mindeki İngiliz deniz tayyaresi Bot
wood'dcın Fognes'e vasıl olmuştur. 

Tan are, Atlan tik denizini 10 saat 33 
dakikada katetmek suretile yeni bir 
rekor tesis etmiştir. 

verecekmiş. 

~ 

ilk sefer 
Hataya ilk varu11'11

-
bugUn gitti tıl 

Bugün snat 10 da Konya vaPıl5ts 
manımızdan mutad Mersin P

0 
., 

smı yapmak üzere h areket ei111~e 
Fakat Konya vapuru bu seferi~~ 1 

defa olnrak Mersinden sonra 
ve İskenderuna uğrıyacaktıt· Lf ı/ 

. wııı " Konyn vapuru Iskenderun cır 
rafından tezal..üratla karşılııJlll 
tır. 

Nankine bask'"ı9fr 
Nankin, 28 (A.A.) - Ot~ı.58 ~ 

tnyy<ıresi, Nankin şehrine ~ ·d' 
akın yaptırak tayyare roC:>' 
bombardıman etmişlerdir. 

ts 
el 

la. 
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Yeni ders yıJı 

-Bu hafta mekte 
lerde derse baş

lanıyor 

Şüphe • Tayakkuz 
imanlar için yaşamak yolunda en 

büyük manevi yardımcı cinanmak. 
tır. İnanmak. f!ir şeye inanmak. Gü,. 

zele, medeniyete, kuvvete, servete, 
namusa, hatta yalana inanmak. Bir 
an için daJti olsa kendinizi bu histen 
mahrum ederseniz, dünya zindan o
lur, kabuslar içinde kalırsınız, ruhu-

• • 
ışıne Mekteplerde kayıt 1 

nuz, kalbiniz bir çelik elin içinde e-
1 zilir, kıvranırsınız, hayat, zehir o • 

devam ııur. 
edilecek 

Bu histen malınımiyet cŞüphe. i,. 
çinde olmak demektir. 

* Oı-taokuu . 
' _ arla liseler önümüzdeki ı cukların ancak o mmtakadaki ilk- Her. şeye inanmak nasıl doğru. de-

l ı:unü, ilkokullar ise 4 Te.,.ını· ·- 1 kul im mecburi ktlınmıştır 
e rastıa ,,.. 0 a yazı ası · ğilse, her şeyden şüphe etmek te dcğ-

sabalı! yan gelecek pazartesi İlkmektep başmuallimleri, pHin· ·ıru olmaz. Her şeye inanana cSafo 
lııyac 1~çılaraıt yeni ders yılına baş- da kendilerine isabet eden semtten ak -

"- a..,ardır. deriz, onu aldatm , tuzağıı dü~ür-
v.rta okun la l gayri bir yerden geien çocuğu mek- 1mek kolaydır. Liikin saflığın. ilacı 

Zıitn.. . . ar iselerde talebe ya- tebe kaydedememektedir. akk d 
•- d~ı ışı, dersler başladıktan sonra şiipfıe değildir, .tey UZ• ur. 
.._ evanı İlkmekteplerde kayıt işleri mek- * 
Yerıeşt'k edecek, herkes yerliyerine tepler açılmadan önce nihayet bula- Dii.şmanUır, bir cemiyeti altüst et-
)1't 1

. ten sonra kayıt ış· ine niha-
l>erı\ k cak ve mektepler açılır açılmaz ders- mek istediler mi, o cemiyetin içine 

lta"'t d ece tir. Yani bir taraftan 
" ev !ere b~anacaktır . 'şüphe tohumu salarlar. Durnuıdan, 
~ derı;ıc:'11beyliyecek, diğer taraf- MEktepler açıldıktan sonra mu- . bir sistem dahilinde etrafa föyte ha-

İlluııekte e aşlanacaktır. alliınler arasında nakil, ta ·in, beca- 1 berlef', havadisler yayarlar : 
içio, Ala . plere gelince, bu okullar yiş işi kat'iyen yapılıruyacaktır. I' _ Düşman içimizdedir, gizli teş-
hir ıı1· arif Müdürlüğü tarafından u·- - d b · ., üte h ·· kila"tı var. Kendinizi koruyunu~ i<!lıir an hazır!anmı~. hu pl:ina göre ç gun en erı maar er gun -

• nıevc t ·ık bir komisyon toplanmakta, ilk ve Düşman şayialar çıkanyor. Dikkatli llııııt,ı. u ı mektep adedi kadar 
~a iç"'."alara ayrılmış ve her mınta- , orta tedrisat kadrolarını son olarak otunuz, düşman içimfadedir. 

•ndeki semtlerde bulunan ço _ !gözden geçirmektedir. Artık şüphe içimizdedir. Daha doğ-
l:;:t-:--....:;..:.:~~::;_::..::.:::.:.~~::...;:....:.~:::;:::.:..~~:.:.::;::.;:::::;::.:.. __ ----- i rusu biz şüp7ıe içindeyizdir. Dostu,. 

1.:.,. ka""n l C h • ı · nuzla konuşuyorsunuz, şüp1ıe ederUm urı ye ın siniz. Acaba gizli teşkilata dahil mi-

lf arb • Onbeşı·ncı· dir diye. Akrabanız ziyarete gclmiş-
l ye tir, onunla ahvali alemden 'bahsede-/?. • l • V:l 1 JO••nu .. mu•• mezsiniz. Belki başınıza bir belıl a-eıs erl 6 ı lU• çar diye. Bara gittiniz, hoşunuza gi-

~llllc~n Devletleri erkAnı- Bazı mahkümJar den artistle dansedemezsiniz. Ya bir 
h Matahari ise. 

r KAZALARA KARŞI 
Tramvaylarda yeni bazı 

tertibat yaptırılac,ak 
Kapılara bazı geni tertibat 

ilavesi tetkik ediliyor 
Tramvay Şirketinin yeni sistem arabalarından seyrüsefere çıkarılan • 

lar on taneye baliğ olmuştur. Belediyece bu arabaların Taksimden 
öteye işletilmesine müsaade edilmediği için .şirket artık bu arabalardan 
başka yapmıyacaktır. Çünkü Taksim- Beyazıt hattı için bu on araba üfi 
görülmektedir. Ancak Belediye, tramvaylara asılmak suretile \"Ukua ge
len kazalara meydan bırakmamak iç in arabalarda yeni tertibat yaptırıl -
ması fikrindedir. Halbuki yeni sistem arabalardan daha fazla yaptırılıp 
bunların İstanbul cihetinde işletilmesine de imkfın görülememektedir. 
Çünkü Şirketin elinde hava frenleri mevcut olan arabaların adedi ancak 
18 dir ki, bunlardan onunu )'eni sistem arabaya çc·virmiştir. Yeni sistem 
arabaların makineleri eskilerden alındığı ve yalnız karoserisi burada ya
pıldığı için bu arabalaı·dan lüzumu kadar mutlaka ha,·a frenli arabaya 
ihtiyaç vardır. 

Bu vaziyet karşısında Şirketin diğer arabalarındaki kapılarını mev • 
cut bir kaç arabada olduğu gibi aşağıya kadar kapalı demir ıskaralı ka
pılara çevirmesi hususu tetkik edilmektedir. 

-
1 

Halk Filozofu-] 
diyor ki: 

Beynelmilel 
Sergiler 
Beynelmilel Selanik ticaret sergi· 

sini gezenler, Türk pavyonunu çok 

beğendiler. Hatla aergiyi ge-7.en Yu

nan Kralı ve Veliahdı bilhassa tak· 

dirlerini izhar ettiler. Türk pavyo

nu, bütün diğer pavyomlar içimle, 

birinci geldi. 

Tück iktısadi hayatının bn tell. 

müle "arışı, hepimizin göğsünü ifti
harla kabartacak bir h3disedir. 

Yine dünkü gaZEtelcrden öğreıtiya 

ruz ki, Almanyada.ki Köni.sbecg şeh

rinde açılan panayırda da Türk pav

yonu çok takdiT ed;\miş ve rağbet , 

bulmu~tur. Pavyonumuz yüz bin • 

!erce ecn<.>bi tarafından gezilmiş ve 

hayranlıkla seyredilmiştir. 
• 

G<;Tülüyor ki, diioyanın her tara· 

fında açılan Bergilerdeki Türk pav

yonları cidden bü,iik bir ihtısas ve 
•ıııııuı.ıııtııııııııııııııuı•ııuuuıııuuıu1.111uwııuııuıu"ııı-ııııı-ın1181ot-•ıe11tn-ıunu--qt1a-HtU11jıl.. ' " 

Yeni polis 
Memurları 
Alınacak 
Enstitüde de derslere 

başlanıyor 
Ankarada yeni kurulan polis erts

titüsünde yakında derslere başlanı
lacaktır. 

1 Kadın 
Berheri 
Olacaklar 
Yeniden bir çok mUra· 

caatlar ~apılı•or 
Kadın berberliği için yeniden eh

liyetname almak isteyen pek çolı: 

kimse vardır. Bunlardan hemen ek-
Enstitünün idare kadrosu tama • serisi tecrübe ve imtihan safhalarını 

men tamamlanmış ve Dahiliye Ko- geçirmişlerdir. Fakat Belediye ta

ıemekle vücude getiriliyor. Bu ser· 

gilerde teşhir edilen Türk mahsul • 

leri üze~, bütün dünyanın dik· 

kat gözü toplanmış vaziyettedir. De

mek oluyor ki, bu sergil<?rde teşhir 

ettiğimiz mahsulü ve malları iyi ye· 

~tirlyaruz •·e yapıyoruz; hem de 

bunları nasıl teşhir etmek llıımgel· 

~ biliyoruz. 

Bu iki nokta da mühimdir. Daha 

yakın zamanlara kadar, Türkiyede 

böyle beynelmilel sergilere iştirak 

etmek kudret ve kabiliyeti olmadı· 
l'::tcıı 8rbiye reisleri arfedilecek mi ? Hayat sizin için bir ceheı111em ha-

fıta:ıb ange Tckgraphe ajansının 29 Tcşrinievvelde; Cumhuriyetin line gelıni.<tir. Neş'eniz kaçar, karı-

miscrliğine de İkinci Umumi Müfet
tişlik İstihbarat memurlarından Ela
ziz!i Hızır Avni tayin edilmiştir. 

rafından ondülasyon makinelerini 
kullanacaklar hakkında henüz bir ğını biliyoruz. Cumhuriyet devrinin 

del"lq~ldan tsti!ıbarına göre Balkan on beşine'. yıldöniimü münase~ti'.e. , nızla kavg~ edersiniz, somurtkan o
~ •rı Erk.lnılınrbiye Reisleri, 1 mcmleketın he~ tarafında oldugu gıbt lursunuz, •eyretmek istediğiniz pi· 
ı,tada bir konferans halinde tı:ıp- Devlet merkezi~izde de b.üyük şen· yeste, filmde, okuduğunuz kitapta, 

llu ~a davet edilmişlerdir. hkler ve fevkalade ı:nerası~ yapıla- gizli manalar ararsınız. Fil<in musiki 

talimatname yapılmamış olması ha· 
Diğer taraftan veni emniyet tcşki- bil b 1 hl" tn il • • sc e un ara e ıye ame verı e • 

!atı kanunu dolayısile ihdas edilen 
, memektedir. 

muamelat memurlukları için hariç- j _ 

rnme1ekete 'l"erdiği binbir nimetten 

biri de iktısadi ve ticari sahadaki ol· 

gunluktur. 

~aıi Onferansta Balkanların askeri caktır. Bayram şenlikl~ını ve pro: üstadı konser verıniye buraya gel • 
len{u~ti ve Akdcnizde korsanlığın gr~ tanzıın etr:ıek uzere h.usust m~tir_ Gidemezsiniz. Ya biri görür 
&ı lta ıne müteallik Nyon konferan- komısyonlar teşkil edılmektedır. de ecnebilerle temas etti derse. Hem 
niyet~arı.a~ından sonra Akdeniz em- Devlet Demir~olları bı: yıl da, harpten •onra gazete tefrikıı sütıın
iiiıı; gıbı meselelerin görüşü lece- bayramda . fevkalade. tenzilatlı bır Zarını, siıumuı perdelerini işgal eden 

li.'.ı~l'ni muhabir ilave etmektedir. tarıfe tatbık edeccktır. = mevzularında biiyük casusla-

. .. Berberler cemiyeti Belediyeye mu-
ten bır çok muracaatlar yapılmış ve vardır. Yabancı memleketlere kendi 

Bugün Türkiycde tam bir inl<i.<af 

hiç münhal kalmamıştır. racaat ederek bazı kimselerin bu 
yüzden mağdur olduklarını iddia ey· mahsulat ve mamulatıının bt'ğendi· 

Yalnız polis kadrosu için bugün • 
!erde hariçten yeni namzetler alı· 
nacaktır. l lemiş, talimatnamenin bir an önce riyoruz, takdir ettiriyoruz. 

ikmal edilmesini rica ettnİitir. Halk FJlozofu 

haıır ~ Yugoslav manevralarında Diğer taraftan mahküm \"e malı- rın artist olduklarım okuınadıtıız mı, 
lerİtln ulunan Erkiınıha~iye Rcis- pusl:irdan bazılarının cezalarının bu görmediniz mi? 

--·- ----
Dil bayramında Mahlut Ameli 

Dersler 
Verilecek 

Ol.~n b avdetındcn sonra bplanacak kutlu yıldönümü münasrbctile affe-
t< k Ve cemiy•tin içine bu fÜphe toJıu. nt 1. . Onferansa büyük ehemmi- dileceği ve bunun için hususi bir ka· Yapılan Yağ etild" mımu atanlar, tızaktan kıs kıs gü • •gi de bndirilmektedir. nun çıkarılacağı söylenmektedir. 

Zerlerken. kendilerinden fÜ!'he edi- Merasim Satanlar 
il( 
d 

a • lemiyeceğini zannederler. Zira, her-

t h si 1 e gön- ke.: .Düşman içimi=dedir, gizli teş-
kilatı t"aı'. Kendiııi:i koruyunuz. Şa-

Şehrin her tarafında 
konferanslar verildi 

Gizil yağ imalAthanelerl Dil, amdi dersler ve fen bilgisi f. 
araşttrılıyor çin ha1k dershaneleri açan Beyoğlu 

Dil bayramı münascbetile şehrimi· Belediyece mahlüt yağlar hakkın- Halkeyi şimdiki binasının 6 dersha-

e ce k talebe yiala,. 1:1kan!for, dikkatli olunu?. 
Dü.~ma" içimizdedir. 

zin her tarafında kutlulama tören- da tatbik edilmiye başlayan sıkı kont- neli üst kısmını bu işe tahsis etmiş
leri yapılmıştır. Beyoğlu Halkevin· 1 rol şiddetle dc,·am etmektedir. Mah- tir. 15 Eylulde ba~layan kayıt mua
de yapılan merasimde çok kalabalık Jiıt yağların memnu bulunduğu ha1- meleleri 2(j Eylülde bitecekken, hal) A Diye bi::at onlar 1ıaber t·ermedi· 

lVJii ••d'j • B • • . • ler mi? Onlardan kim şüphe edebi· de bazı .vag· cıların bu karlı işde de- k_ın _aıak.a ve rağbeti :ı-iizünden Bi· 
,..QCQQf mu aefl lrfnCıteşrın lir? Hiç kimse! 

h il k d i l' J Bu gibilerden .. yalnız, onların kim 

bir halk kitlesi hazır bulunmuş \"e kad t ı şt Şeh 

1 
İ "anı ettiklerı· anlaşıldıg· ından bu hu- rıncıteşrıne ar uza ı mı ır ·. - • törene tam saat 21 de stiklaJ. marşı • h f d h tt• y lk 

t t db. ı nmaktadır. rin er tara m an, a a eşı oy, 

b Q asına Q ar Uza l Ul olduklannı bilmiyenler şüphe ede· 
Q u Yıl b;;ı..·.m t h b A bilirlef'. Ortalığa §ilo7ıe tohtımunu 

ile başlanmı.lır. Marşı müteakıp Ev sus a e ır a 1 B kı k" Bü -· kd 'b' uzak 
'""$ a r oy, s-u ere gı ı en 

Başkanı Ekrem Tur tarafI.Qdan biı Bazı yağc·ıların sabWl imali için semtlerinden geK>n. talebeler dahi 
li ""'U " esa ına \TUpa ya 27 talebe tahsile gönderilecekti. , ", . . 

~I'te "nlarctan on biri maliyecilik, dördü hukuk, mütebakisi muhtelü şu- salaıılarm nıa:ilerını t·e lıallermı 
oı ~t ııı h bilenler ite, sadece teyakku ! içinde 

söyle\• ,·erilmiş, bu söylevde dil bay-ıço kuc~z bir gümrükle geç~i~e:i mevcuttur. Ev Başkanlığı, profesör 
ramının manası ve dil istiklıi.linin balık ~e nıadent yağları da ıç ) ag- adedi ve tedris malzemelerinin art· 

gl{nlUJt . u endi.>lik tahsil edecek olan bu gençlerin son yılların lise kalırlar 
1ıtııııı lllltihanlarında muvaffak olanlar arasından seçilmesi kararlaş-

h . t' teb .. tt" 'lmistir' E !arına k:ırı.<tırdıklarma dair ri•·a • tmlın3sı için tedbirler almaktadır. e emrnıye ı aruz e ırı . . - · . . . 
debi\ at üyelel"inden Semih Müm - yeller ehemmıyetle tetkik ı;_dılmek· Derslere Birinciteşrinin ilk günün

! · l tedir. Gizli kazanlar \'e hat~ han o- de '-·lanacamndan, ka••ıt için mü-Ptjıııl§ 'f, hatta bu şartları haiz bulunanların müracaatları için ilin )'a- Ve nasıl tifoya 1.:arşı muafiyet ka
ltrine' ~uaYyen bir mühlet ver~ ti. l:<'akat bilahare görülen lüzum ü- :anmak için doğrudan doğruııa tifo 
4tı lt u 27 gencin behemehal Üniversite veya yüksek mektep mezun· mikrobu aşılanırsa, şiipheden kur
:İlracaasından müsabaka ile seçilmeleri esası tercih edilmiş, evvelden tuTmak için yegane ilaç ta yint> şüp
.u İlib at eden lise mezunlarının evrakları geri verHmiye başlanılmıştır. jııedir. 

11 lı! ~e ar.la ınüracaat ve imtihan günleri değiştirilmiştir. Şimdi, üniver· Fikret Adl1 

1 tazm verdiği bir konferansla da ~ ,,_. ' 
Güneş _ Dil teorisi ;,ah edilmiştir. 1 dalarına konan iri tenekeler içinde racaat edenler izdi.ham gösternu!l<-

l
l Konferanslardan sonra E\-in ama- hazırlanan mahlut yağlara karşı a- tedirler. En Lazla alili uyandıran 
tör ç~lgı heyeti tarafından öz Türkçe çılan bu mücadele için hazırlanan dersler ameli derslerle dil dersleri-

' güfteli milli şarkılardan bir konser talimatnamede şiddetli hükümler ~· """' 

1-ı;p 0 tuksck mekteplerden mezun olup d;ı Avrupaya tahsile gitmiye 
bırakıl <lıılar için birincitcşrinin altısına kadar müracaat için bir zaman 
~~ış olup imtihanlar da teşrinievvelin on dördünde yapılacaktır. 

~Q"l'llarada 
iv. flJJıır 
,. Qk/iyatı 
ilce 
it ar için bazı yeni 

t ).ıarrn°18 Yhklar yapıldı 
ı~ ~Ya:a havzası dahilinde, tica
~ lar \'a 1

l•n nakli için~·eni kolay-
~riı ıcd lın b el\ b' ıştır. Bu hususta yeni 
)~~ d~ ~arara göre, Marmara 
~t 1 .~ı ~1ndcki dahili ticaret eş-
1.t··iihi ., Y.atında beyannnmc vesai-
~Urıu~kalar Gümrükler Umum 

h; ~~ıııa ce kaldırılmıştır. 
t )erden ~~bili ticaret eşyasının 
lı 4rn ığer bir yere sevkolun

€o~~ lı:ar~;'1'.:0 _ sc~best bırakılmıştır. 
9j,, ~nd-.. . onunıuzdeki avın 1 inci 

·ıı .,, 1t'b • 
4tb;k 

1 
•ren muteber ve m"r'i 

Denizden 
Uzak 
Vilayetlerde 

Birer yüzıne havuzu 
yapılıyor 

Gençlerimizi deniz ve yüzme spor
larına alıştırmak maksadile sahilden 
ve denizden uzak Yilayetlerimizde 
de yüzme havuzları yapılması için 
teşebbüse geçilmiştir. 

Bu cümleden olarak Bursa ,.e A
dana vilayetlerinde inşasına b~la
nılan yüzme hayuzları tamamlan • 
mıştır. 

Bursrulaki havuz Çekirgede Ada • 
nadaki ise Seyhan nehri üzerinde ve 
20 rr,ctre genişliğinde, 33 metre u
zunluğundadır. 

edı!ecektir. 

't ~ .. _. Tuz ihracatımız 
~tıı~ i<lering Artıyor 

t~~tltiy Şrnası Bu yıl memleketimizden Japon • 
t·~t e.t\! 
~ "ıl~ll\ ınanya klering ve ti- yaya yapılan tuz ihracatı mütema-
~br·lı!tltilt aııuun Vekiller Heye • diyen artmaktadır. 
l~,.'llıiıdeı_edilınek üzere verildiği Yalnız son istihsal mevsiminde Ja-.... tı.. "ı aı·k 

lıu "'il aıı~ a adarlara gelen ma- ponya'ya 65000 ton ihraç edilmiş, ev-
,t~1 lılı&Uslalt;, ılınıştır, velki gün gelen iki Japon vapuru da 
tlıı,;te1t\>elti!1e anlaşmaların tam memleketimizden yeniden tuz almı
~~lıt ÇıJttıkr lieyctinden tasdik e- ya başlamışlardır. 

· tan sonra ne~oluna • İnce Türk tuzları Japonya'da çok 
"· beğenilmekte ve rağbet görmektedir. 

· vardır. j• ı 

;:;i~:~ı~~;:.t 23 
te törene niha - ı .Bckdiycnin bu iş için hazır.lad'.ğı t~-, Birimizin derdi 

Kazım Dirikle 
Bay Fazlt ı

lımatnamede yalnız margarın ımah 

lkı"ncı· derecedekı" için sıhhiye Vekaletince tıazırınna- Hepimizin derdi 
rak Belediyeye teblig edilen nizam-

Geldiler 1 istihkak sahipleri ı name maddderine uygun çatışma-
Yun•m hüküınetinın davetlisı ola- l !ara ruhsat verilmektedir. 
k S ,, "k Se · · · t . :VIemurlar ve mütekaitlerın; ikin-ra eLCtnı rgL)ınt zırare e gı - . 

• _ . cı derecedeki mali§ istıhkak sahip • 
den Trakya Umuını Mufotl,şı Ge - lerini birinci derecedeki müstahak- Karaborsacılar 
neral Kazım . Dirik ile Izn.ıir \-alisi j ıar a:·asına geçirebilmelerine mü - Karaborsacılar hakkında yapıl • 
Bay Fazlı Gu!eç e\"\·elkı gun mem- sa~tle edilmiştir. makta olan tahkikat ikmal edilmiş; · 

Ağzımıza 
Soktuğumuz 
Fırçalar 
Diş fırç.ılan hakb11da, bir zıı • 

m.atılar, bazı neşriyat yapılmıştı. 

Dün itimat ettiğimiz bir zat bize lekelimize dönmüşlerdir. B t kd' d b' .__. . t . b" ı d'. k M ı· / 
& • • • • ·- u a - ır e ır uc) anname an •

1 

netıce ır rapor a un a şnm a ı-
Selanik Scrgısındekl Turk Pa\. · d'' k d · • · ı · t f bazı nıillıihaz<tlar .söyledikten •on--ı z.ıu e ı.ere aıre umır en ara ın- v k"l t' b'ld' ·1m· ı· D'ğ ı . ye e a e 1ne ı ırt ış ır. ı er 

yoııu takdirle karşılanmış \"e Kazım d tasd·k d'ld kt v k• 1 
. _ .. . an ı e 1 1 en sonra e " • taraftan borsa dışında Vilayet ve 

1 Dırıkle Fazlı Gulcçe Yunan halkı lele nönderilmesinin kafi oldug·u E · t '!"d" ı··~·· t f d 
b mınve .ı.v u ur u.5u ara ın an ya .. 

büyük bir misafifp('rYerlik göster - dün Ma!iy~ Vekiılelinden Viliıveti- ı ıI ·kt 
1 

tahk'k 
1 

d d'l 
. . - . . . . • p ına a o an ı a a evam e ı -

mışlerdır. ! mıze bıldınlmışlir 

KA.NUNUEVVELDEN 

lstanbul çöpleri 
denize dökülüyor 

-·-

mektedir. Bu husu<t,ıki tahkikat da 1 

1 
bir iki güne kadar neticelcndirite - 1 
cektir. 

İstanbul Asliye A' tıncı Hukuk 
Mah.kellli!sinden; 

Hanife Akkaya tarafıııdan Kara • 
gümrük Karabaş 3 numarada mukim 

1 

iken ikametgahı belli olmıyan kocası 1 
Şakir oğlu Hüseyin Akkaya aleyhine ı 

l 
I açılan bo~nma da,·asının tahkika -

Bu ay haşında, slanbul tarafı tında: Müddeialey~iıı ikametgahının 
.. I • •• hh •d •l k meçhuliyetı haııcbıle dava arzuh.a • 

çopıerı mutea l e verı ece linin on gün içinde cevap vermek Ü· 

Ü·,küdar ,.e İstanbul cihetinin çöp
leri de kanunue\'\·el birden itibaren 
denlıe dökülecektir. Bu hususta 6 
aylı1< eksiltme şartnamesi hazırlan
makta olup gelecek ay ihal~i yapı
lacaktır. Bu i ·in bir kanunuevvelc 

kadar bırakılması şehrin muhtelif 
yerlerine her tarafı kapalı ve aRri 

• 

lçöp yüklü boşaltma iskel· ıeri yapı
lacağı içindır. 

, İstanbulda Balat ve Kumkapıya, 
1 Üsküdarda Balaban:ı_ Kadıköyünde 
Haydarpaşa iskelesi civarına birer 

1

1 

iskele yapılması bu ay başı bir mü

teahhide ihale olunacaktır • 

zere on beş gün müddetle il.inen teb· 
liğine karar verilmiş ve mez.kıir da· 
va arzuhalinin bir nüshası da mah
keme di\'anhane.ine talik kılınmış 

olduğundan 937 /2431 numaralı dos
yasına ilan tarihinin !erdasından iti
baren on gün içinde cevap vermesi 
lüzumu tebliğ yerinde olmak üzere 
iUn olunur . 

ra, bir k.ere dalıa anladık ki, pi
yasada satılan bazı diş fırçalan 

lıakikaten. dişlerimize fayda t•e -
recek yerde. mazarrat getiren rey
i erdir. Bu Z4t diyor ki: 

- fıtanbıılda, in>ortalara kadar, 
lıer yerde diş fırçası satılır. Bir 
kaç büyük müeuesenin yaptır -
dığı diş fırçalarından sa1'fınazar, 
diğer bir falcım binbir çeşit diş 
fırçaları hakhnda tam bir Himat 

sahibi olmıya imkan yoktur. Çiin
kii, bu diş fırçaları ncrd~, nam! t•e 

kimler tarn/mdan yapılıyor, bu
rası belli değil... 

Halbuki, diş fırçalannı, biz, sn 
nazik uzvumuz olan ağzımızın içi
ne sokarız t·c dişlerimizi fırçala -
lıırız. Bu ftt\alar, acaba, mikrop
tan liri midir? Bu fırçaların ba -
zaıı, o kadar 11ruz olarak satılan
ları ~·ardıT le!, üuan, bu fi.at kıır
flnMll, gayri !ht;yarl, tereddüt re 
fiip~~ dÜft>T Bu ~tızu hak -
kındcı allikad<ITlar, «.eabıı ne dü
şünüyorlar, orasını b'.lm.iyo"'2'. 



A 

e e e · de bir Se KA 
çok derd ilerJ var ~:de:tekten 

Aşk öldüren servet Nefret edilir? 
Kı ıa etek ytizünden bir kadın, ko- E vlendiklcrınin birinci senei 

c asından boşanır mı? Viyana devriyesini kutluluyorlardı. 
ı mahkemesinde bu mevzu üzerin~e. Salon misafirle dolu. Melahat, 
garip bir muhakeme cereyan etmış- oradan oraya durmadan koşuyor. Ü
tir. zerinde güzelliğinin .enince nokta -

Yuhan ismindeki bir adamın karısı Jarını gösteren yeşil bir rop. Güç
kısa etek giyme meraklısı imiş. Dört lüklc gizlemek istediği kederini ye
senedenbcri l'Vli olan bu karı koca, şil gözlerinin içi itiraf ediyordu. Bed
ilk gündenberi kavga etmektedirler. bahttı. 

Çünkü koca,;ı kısa etekten nefret e- Evlendikleri günü hatırlıyor, Me
dermiş. Daha doğrusu karısını kıs- lihin yalvaran sesini hala duyuyor
kanırmış. Kansına birçok defalar du. Bugün onun için bir matem gü
bu hissini söylemiş, fakat kadın, kı- !nünün başla~ngıcı deği! 1'.1iydi? r:ıiçin 
sa etekte inat etmi~tir. Dört senedir şimdi bu eglenceye ıştırak edıyor
hcr akşam ~;apılan kavga nihayet ldu? 
mahkemeye intikal etmiştir. , Melih ona: 

Hakim. kocanın iddiasını muvafık 1 c Vazgeç, gözlerinin önündeki bu 

Y azan : M. Enver Çakır 

bulmuş ve boşanma kararını \'ermiş- jyüksek servet istikbalini görmene 

I
Gene 1 ~yan ettlklerl soyle· tir. Fakat ka~ı~ •. mahkemed:, koca- mfıni oluyor. Sen her şeyin para ile 

H t .. hltleri sını çok sevdıgını, kısa etek ıle daha olabileceğini zannediyorsun, bunda 
nen a >eş muca 1· . d.ğ .. b b t b t r İ 1 b d .... , ıyı gez ı ını, u se ep en unu e - yanılıyorsun. stikba , u uşunce -

Cenevre, 24 (Hususi) - Geçen 
sene eyllıldc, evvelki sene eylfıl

de Milletler Cemiyetinin heyeti u
mumiye toplantısında hep Habeş im
paratorunun mürucaatleri olur, Mil
letler Cemiyeti azası sıfatile İtalya
dan uğradığı tecavüzü Cenevre mü
essesesine şikayet ederdi. Evvelki 
sene olsun, geçen sene olsun Habeş · 
İmparatorunun murahhası görülü • 
yordu. Bu sene İmparator bir mek
tup gönderdi. Ruznamede Habeşis -
tanı alakadar eden bir mesele olma
dığı cihet.le murahhas göndermedi
ğini bildiriyordu. Fakat Milletler Ce
miyeti azası olmak hakkını daima 
ınuhaf az; ettiğini sarih bir stm~tte 
anlatmıştır. Bu sene Habeş murah
hası yoksa da Cencvredeki dertli -
ler ondan ibaret değildir. İspanya hü
kumetinin Başvekili M. Negrin var-

- dır. 

Milletler Cemiyeti mehafiline mü
racaatla asilere karşı hükumeti mü
dafaa edenlerin uğradığı müşkülatı 
anlatmakta ve Valansiya hükumeti
nin İspanyada yegane meşru hükti
m€t olması dolayısile bütün İspan -
ya namına Ancak Valansiyanın söz 
sôylemek hakkı olduğunu müda -
faa eylemektedir. 
Habeş İmparatoru, geçen seneler 

nnsıl memleketi için Cenevreden çok 
şey beklemiş ve çok şey istemişse M. 
Negrin de bu sene İspanya için. Va
lansiya hükumeti namına öylece 
Mılletler Cemiyetinin yardımını is
temektedir. 

M. Negrin kuvvetli bir hatip, sözü 
müessir bir devlet adamıdır. Şöyle 

diyor: 

- Cenevrede bir sinemaya gidi -
niz, filmlere bakınız. İtalyan filmle-

ri var ki, nçıktnn açığa İtalyan as - cih ettiğini sövlemişse de hakim din- nin yanlışlığını ispat edecek, fakat..> • 

kerlerinin İspanyada şehirlere nasıl lememiştir. dememiş miydi? bulmıya. uğraşıyor. En nihayet Me- Birdenhiı'e yüzünii avuçlarUe ! 
şarkı söyliyerck girdiklerini bu film- ........................................................ Lüks otomobil içinde, güzel kürk- lih; ağır ağır başını kaldırdı: padı. Hafif hıçkırıklarla ancak l..-

lerdc göreceksiniz!.. İspanya dahili Şaka : lere sarılmış, bahtiyar sandığı bir _ o ... Melfıhat, diye boynuna sa- lihin duyabileceği bir tarzda ııD 
muharebesine haricin asiler lehine ~ genç kadının hayali gözlerinde can- rılmak arzusuna kapılarak yerinden mıya başladı. ··ı{ıl" 
müdahalesine bundan parlak delil mi Açık musluk ]andığı zaman her şeyi, aşkı bile u- fırlıyacağını zannediyordu. Fakat bu Şu ana bdar alakadar gibi go 
olur?. Küçük Arif mutfakta musluğu a- nutmuştu. Evlendikten sonra, 0 tab- böyle olmadı. Onu görünce hiç bir miyen Melıh: 

Fransız amele f ırk alarmın başları çık bıraktığından apartımanı su bas- lonun gözleri süslemekten başka bir heyecana kapılmadı. Sanki her za- _ Meliihat!.. Melahat!.. Beni o; 
da Cenevredcdir. ·Bunlar Milletler ı mıştı. Annesi bu hali görünce bağır- şey olmadığını anladı. O günden son- man gördüğü biri imiş gibi oturma- le, bak sana ne söyliyeceğinı. fil r 
CPn\iyeti mehafilile sıkı bir temas dı .. ra tam bir sene Me1ihi her gün, her sını i~aret etti. İşte simdi geldig-ine ·· 1 . · •· 1 k k dn bıt 
halindedirler. Fransız murahhaslar 

~ ~ soz erımı cım er en arşın 

- Arif, buraya gel de sana birkaç yerde aradı; yc>şil hülyalı gözlerin - pişman oldu. Oturdu .. Uzun bir müd- şık değil; kardeşin bulunduğ~ 
heyeti reisi ve Hariciye Nazırı M. sille indireyim!.. de kalan; hayalinden başka bir şey det sükfltu bozmadan biribirlerine zannedcceksin. Mütemadi acılar ç-· 
Delbos tarafından sık sık kabul edi - bulamadı. baktılar. tig-ini zannettig-in maz;ni ve dalı!! 
len amele heyetleri .murahhasları ar
tık İspanyada ademi müdahale siya-

setinin iflas ettiğini, onun için ser -

bestçe İspanya hükumetine silah ve 

1 
mühimmat ve saire gönderilmesini 
istemektedirler. 

- Ah .. anneciğim, lütfen sen bu- · b t · l 0 kl · ·· ~· 
Kocasının münase e sız 1 en gun- - Ankaraya, halanızın yanına gi- geçecek olan istikbalini o günkı.l raya kadar zahmet et !.. K d. · l 

iden güne artıyor. en ısıne 0 an a- diyorsunuz değil mi? bi yanlış görüyorsun. bC 

::i:• lakasıılığa hiç aldırış etmiyor, mu- - Evet .. Nerden biliyorsunuz?. Eskileri unutacaksın. Madarll1'1, r 
HİZMETÇİ !kabil taarruza geçmiye vicdanı razı bı.l• 

S ·ı· l d·~· . olmuyordu. zaten bunu da vapa _ - Böyle tahmin ettim. ni seviyorsun, bu teklifimi kıt ./ 
evgı ım, ev en ıgımız zaman ' - ·siz nereye gidivorsunuz? d k . H t t su··rıe gC"" 

m"zdı. Kocasına bir zevçten daha zi- .J ece sın. aya ımın ees . 
1 en az üç hizmetçimiz olmalıdır. u _ Bir iş için İzmite gitmistinı, .. 

1 
. t k ·· 

1 1 
tım Jtı, 

yade bir hemşireye düşen vazifeyi • gun erıne ar ı oy e a ış f.' 
lllJllltllllltllltllrttlllJlllJlıılilltlJllttllllllllllllllllllltıttııttıııtıillllllllltlttttlltlltlllltttlllllilıtlltlltlllfttltlltıltlltll)tllllıı111tUlllllltlllflll - . Hiç merak etme sevgilim .. 0 

• şimdi Ankaraya dönüyorum. o giinler benim en iyi dakikaııı:f~ 
tuzdan fazln hizmetçimiz olur. Fa - yapıyordu. l\ır 1 • l ı a·· .. ·· ı teşkı'l edı·~·or. Btınun 1·çı·n tcld1 

Karısını ve 
öldüren 

'=' çocugunu '' rr·· k ur ,, 

Valizinin içine. her eline geçeni !C a ıat, ne er uşunmuş, ne er -
kat hepsi birden değil... ·· 1 k · t · ·? A b b · ~·rıı 

koyuyor, hem de; cArhk kocam tam soy eme ıs cmıştı · ca a u vazı- ne yazık ki, evet diyemiyccegı · t 
• bir ay, her zamankinden daha ser- yet dahilinde söyliyemiyecek mi? Melahat, beni affet. Sade ~u0~9~ı BÖLÜK HAREKET EDERKEN.. ıbest kalacak Benim bu seyahatim, Bütiin ümitleri 5ni hir sükutla kırı- ki, birleşmiyen aşklar hiç bır " 

- Haydi oğlum, çabuk 01. Sen da- onun için aranıp da bulunmaz bir ni- lıyor mu? Hayır. Söyliyecek. Başını, ölmcz.:t 
ima geç ka•ıyorsun. Arkadaşlarını met; acaba hiç olmazE& bir gün eve dışarının karanlığı ile aynalaşan pen- _ Melih, demek söırJerin }tııt'i 
rahatsız etmiye lüzum yok .. b<Hü - uğrıyacak mı?. . cereye çevirdi. Soracağı sualin ce- le mi? Söylesene Melih, niçin ce' 

V• d k • J kJ • ğün sonuna geç... Va1i7.i kapadı. Saatine baktı, daha vabını Melihin siyah gözlerinde oku- vermiyorsun?.:t _,,1! Jyana 'a OmJSYODCµ ll . a geçinen - Onbaşım, nasıl geçeyim. Bölü· iki saat vakti vardı. Şezlonga uzan- mıya çalışıyordu. Başını çevirmiye M. ENVER~ 
Cino 18 a ında bir in ilizle evli idi ğün arkasında başkası var.. aı, hizmetçiyi çağırdı . bir taksi ça- ihtiyaç görmeden yavaş bir sesle ~ 

t Y Ş g ni bildirmiştir. Bununla beraber ka- ğırmasını ve halasına telgraf çekme- Melihe: Parı·s • ı·nde 
V iyana, 22 (Hususi) - On sekiz 

yaşlarında kumral bir İııgiliz 
kadını Viyanada katledilmiştir. Ka
dının dört yaşlarında bir de çocuğu 
vardır ki bu erkek çocuk ta annesi
nin akıbetine uğramıştır. 

Kadını öldüren kocasıdır. Gras 
Knmeron ismindeki bu kadın, Cinyo 
denilen ve İngiliz gazetelerinin, is
mi ve hüviyeti hakkında daha ziya
de tafsilat vermedikleri adam, geçen 
çarşamba günü Viyanada otelde, de
diğimiz gıbi, dört yaşındaki oğlu ile 
karısını tabanca ile öldürmüştür. 

Bir Türkün oğlu olduğu söylenen 
Cinyo, tabancası ile kendisi de yara
lanmıştır. Hakikaten başına sıktığı 

tabancası ile de kendisini vurmuş-

tur. Cinyo, Viyanada ticaret ve ko
misyon işlerile meşgul bulunmakta 
idi. Polis otele geldiği zaman kadın 
ile çocuğunu ağır yaralı bulmuş ve 
derhal hastaneye kaldırmıştır. Ka
til ise ölmüş bulunuyordu. Viyana 
polisinin tahkikatına göre faciaya 
sebep kıskançlıktır. 
Şimdi yine İngiliz gazetelerinin 

ı sini sövledi. - Yan masadakilere deminc'len - SergJS 
yazışına göre Gras Kameron, bundan 1 dın şöyle bir de şart koymuştur. E- Koc;st ticari bir iş için muhakkak beri bakıyorum, mütemadiyen gti.- ___ it 
altı sene evvel Almanyada iken bir ğer Gras Kamerun isterse kocası, gitmesi Jazımgeldiğini söyliyerek liiyorlar, konuşuyorlar. Ne kadar Çocuklara bakan b 
fakı, kendisine Bcrlinde yakında ev- 1 Viyanayı yalnız başına terkedip git- • t y - 1? 

gitmişti. mes u 1 
•1 ~n.ne, _o~u · daire llçlldı 

leneceğini \"C c\'lcndikten altı sene miye razı olacaktı!. Kompartmana ycrle§tikten sonra; - Aynı sızın gıbı. . t k. b" .. k g·ae yetli ~ 
sonra daı kendisinin kocası tarafın- Cinyo otele gelmiş, sonra bir kah- ı..:"~~ uzanmak ihtivacını duydu. Kal- _Melih, bunu böyle söyleme. l\les· p arıs ~ ı ~yut se~ ı gi)'i geııı'tl 
dan öldifriilC'ccğini söylemiş imiş... veye giderek oturmu~lardır. ~ra- bi heyecanla çarpı;·ordu. Yorulmuş ut olsaydım, bu an.ne oğula gıpta et- s.~\·ıs kaç~ ~ış ır. ~ kaıdıltl~ıı' 

Fihakika Go:<ıs Kameron ismindeki berlerinde kadının hizmetçisi ile kü- muydu? Uzun bir müddet bu vazi - mezdim. Son geceyi biliyorsun. Yan- ~~ !ı en ta ın/ra ora a klarırıı tı 
genç kız o zaman Cinyoya Berlinde çük ço~ukları olan kız da varmış... yette kaldı. Dışarı çıkmak istemi - lış düşündüğümü söylememiş miy- ır aç saa zar ın a ç~~ bırsl'' 
tesadüf ediyor, tanışıyorlar, evleni- Bundan sonra oradan kalkarak Cin- yordu. din? Paranın sıcaklığile buğulanan rada nçılan çocuk servıds.ıne şırıJI ~ 

1 F k .. 1. · · .,_ maktadırlar. Buraya ye ı ya , yor ar. a at o zamandanberi de ı yonun oturmakta olduğu otele git- Ortalık kararmıya ba~ladı. Kalktı. aynada teşekkul eden be ırsız; ıstı.Ko- . elttt 
genç kadın, falcının evvelce kendisi- 1 mişlerdir. Bu otel çok mükellef bir Yemek salonuna girdi. Daha iki adım halin hayali o giinden sonra anlaşı- dar olan çocuklar k~bul edılrll ııııl' 
ne sö ·lemiş olduğu akıbetin doğru yerdi. Rosi isminde olan küçük ço- gitmemişti ki bulunduğu verden üç lan bir teferrüatla gözlerimde canlan- dir. Çocuk buraya bır makb~ırııı <! 
çıkıp çıkmıyacağını düşiinerck kor- cukcağız nnnesile, babasile giderken masa ilersind~· ''Üzünün v~rısını ka- mıya başladı. Evlf'ndiğim güne ka - kabilinde bırakılmakta ve sı:ı.\itı ' 
k d d "b. 't· k nd. a Meı·ıhı·n cuğun adı yazılı bir kağıt ı ış u uyuyor u. çok sevinmiş, fakat otele gittikten pamış ır gaze e ar ası , dar ayrılık acısını duymıyan kalbim k d' 

Bundan bir hafta evvel Cinyonun h. t . 1 d b'ır gece kadar si'-•ah iri gözlerini ta- o günden sonra senin hasretinle an- me te ır. da ) sonra ızme çı on ar an ayrılmış, J K 
11 kansı, kocasından ayrılarak baş- nıdı. Bir adım geri çekildi, bir şey nesinden ayrılmış bir kuş gibi çır- Burası, Eyfcl ulesi yanı d 

biraz sonra tabanca sesi üzerine on-
1 

k b h · ·b· b·r ,,ef • ka bir yerde oturmıya, vak'anın ce- söylemek istedi, mm·affak olamadan pınmıya başladı. Seni her gun biraz pı mış çocu a çesı gı 1 1 • ıt~ 
t ·- · t ld k 1 b 1 !arın odasına airdiği zaman kadın ç k b d ·· t · 0,.·utıC reyan et ıgı 0 e e a mıya a~ a - o· arkasmda bulunan bir sandalyaya daha kendime yakın görüyordum. ocu ura a mu enev\·ı .; . ı·tıf. 

B .. . k h b ile çocuğu afiır '-'aralı ve adamı da 1 l kt w• yndır mıştır. unun uzenne ocası a er o .J oturdu. O, onu görmemişti. Kendine Kocamın vaziyeti bu yakınlığı bir ar a ovnama a. ~emegı "" .. ,. 
göndererek tekrar birleşmelerini, öli.i bul1JM.1ştur. Bunun üzerine za - geldikten sonra evvela bulunduğu kal dnha arttırıyordu. O günle bu- te ve ~yutulmaktadır. Burası gııC" 
aksi takdirde kendisini öldüreceğini bıtaya haber verilmiş, polis, mec - lyerden kaçmak, uzaklaşmak istedi. gün arasında kalan uzun bir s~ne 110 çocuk kabul edebilmektedir~ıl 
tehdit makamında bildirmiştir. Bu- ruhları, vücutleri birçok kurşun ile Gitmekte tereddüt ediyordu. Kalk- seni mütemadiyen aradım. İşte şim- cuklar burada gayet iyi bir ~ f 
nr rağmen genç kadın tekrar koca- delinmiş bulmuştur. Hastaneye kal- tı, gidiyordu, fakat Melihe doğru. di şu anda madamki karşımda beni eğlendirilmekte olduğundan bı: i:' 
sının yanına dönmemştir. dırıldıktan beş saat sonra bunlar öl- Her adımda bir duraklıyor. Acaba dinliyorsun; artık benim için istikba- ları, annelerile birlikte gitme!< 1~ 

Lakin kadın, geçen çarşamba günü müştür. cayacnk mı, yoksa yeni kararından lin feci iıkibetleri bitmiş demektir. miyorlar, ekseriyetle sergidctl ~-
için kocasına söz vererek kendisini Cinyo, Viyanada Baden gazino is- pişman mı? Hayır. İşte gidiyor. Ö- Anlıyorsun değil mi Melih, anlıyor- annelerini görünce ağlamıY8 

otele davet etmiş, orada görüşeceği- minde bir gazinoyu idare ediyormuş. nüde durdu. Sanki ismini unutmuş, sun değil mi?> yorlar. ,/ 
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manasını hata ciddi bir şekilde kav- 1 Fakat, bu yeni hükumetin tahtına bir misafir gibi kalmıştı. üçü~~: 

Tefrika No: 19 
(Turhala mutasarrıfı, Tepedelenli 
Ali Paşa) yı (Yanya) ya vali tayin 
ederek, bu işi ona havale etmişti. 
Ayni zamanda Mora asilerinin orta-

dan kaldırılması için, Mısır Valisi 
Mehmet Ali Paşanın biraderi İbra
him Paşa getirtilmişti. 

Tcpedelenli Ali Paşa, Solyot1arla 
tam üç sene süren bir mücadeleye 

girişmişti. Ve bu cesur unsuru, ade
ta mahvolmak· derecesine getirmişti. 
Eğer bu zatın başına -Osmanlı hü

kumeti erkanının getirdikleri- o bü
yük felaket gelmeseydi, hiç şüphesiz 

ki, yalnız Solyotlar gailesi değil; (E
terya) cemiyetinin faaliyeti de hita
~ma erecekti. 

Fakat, zavallı Tepedelenliyc mu -
kaddcr olduğu akibet. Osmanlı hü
kumetinin başına da sonu gelmiyen 
bir belfı getirmişti. 

1 

Tcpedclenli, ortadan kalkar kalk
maz, (Eterya) nın bütün kuvvetleri 
Morada birleşmiş, asıl büyük (Mora 
isyanı), işte o zamnn bnş göster -
miştL 

Bu büyük isyan; derhal Av.rupa -
daki bazı mutaassıp hıristiyanlarla, 

eski Yunan edebiyat meftunlarını a
silere tarnftar etmiş... (Eterya) nın 

hayali gayesi, bir çok boş kafalı Av
rupalılnrm pek ciddi surette alaka
larını cdbeylemişH. 

Bu alaka, (Eterya) cemiyetini fe-

rıyamamı~tı. Hükumet ricali sadece kim geçecekti?. nenin sonunda, halk birdcnbı 
askeı göndermekle bu isyanların ö- Avrupa devletleri, yeni hükumet - Kralı istemeyiz. ı;s( 
niine geçebileceklerini sanıyorlardı. tebansının arasında bir rekabet mü- Diye ayaldanml'ştı. Ve, kr::ıl 
İsyanın tedibine gönderilen adam- cadelesi çıkmaması için, Yunan tah- mıştı. .prJ_'' 

Jarın çoğu Eterya tarafından sa - tına bitaraf bir ecnebi gctiı'ilmesine Avrupalılar, Yunanistana !{ı ~ıııı: 
tın alınıyordu. Türlü \'asıtalara mü- karar vermişlerdi. Bunun için de, lardı. Mutlaka bir ecnebi kra~11111 .' 
raca&t edilerek, tedibe gönderilen as- (Bavyera) kralının -henüz çocuk sa- ettirmek için Yunanlıları z~~elı f 
ker1er, dağıtılıyor, memleketlerine yılan- küçük oğlu (Prens Otonu) !ardı ... Eterya, vaziyeti tehlı\ı.ıı t 
kaçırılıyordu. seçmişlerdi. · müştü. Avrupanın ısrarını 1<8 J1l 

(Atina) şehri, artık ihtilalin mer- Prens Oton, debdebeli bir alayla mişti ... Bu sefer de Yunan t~ft' 
lnn halde şımartmıştı. Derhal (Eflak) kezi haline gelmişti. Kesif asi kuv - Yunanistana getirilmiş; (1832) se - (Danimarka Kralı) nm oğltl··ıefı 
[1] tarafında da fesat ateşleri parla- vetleri, burayı karargah haline getir- nesi mart ayının 7 nci günü, (Atina) Corç) getirilmişti. Bunun tı·c;tl 
mıştı. Osmanlı hükumetine sadık o- miş1crdl. Asiler, Osmanlı donanma- da krallığı füın edilmişti. artık ortalığa bir sükun geJı'tl1~9ıl 
lan Efltık Beyi (Alelfo), bu cereyan- sının ateşinden masun kalmak için o zaman, Avrupa devletlerinin bu Bu hal, (Berlin) Kongresi.Jle grel. 
jıarın önüne geçmek fatemişti. Fakat sahilleri terkederek dahile çekilmiş- kararını kabul eden, ve (Oton) un dveam etmişti. Fakat bu J<ofl rıjl'' 
cemiyetin fedaileri, bir gün güpc - lerdi ve Mora isyanı, bu şekilde sc- krallığını hoş gören (Eterya), ara - (Rus Çarı) nın arzu ve ı~r~rı tıt.ld 

1 
llgündüz bu adamı sokakta katletmiş- nelerce devam etmişti. Her taraftan dan kısa bir zaman geçer geçmez, bu ne, Yunanistan hükumetınıfl cf:fı 
lerdi. [1236-1820]. da, hadsiz hesapsız kanların dökül- meseleyi bir (milli gurur) şekline Iarı, -(Tsalya) nın tamamı ,.cıı.ıl1ıt1, 

Katiller, cezasız kalmıştı. Eterya, mesine sebebiyet Yermişti... Artık getirmiş; kıt'asının da bir kısmı ilave 0 rıi~ 
büsbütün şımarmıştı. İsyan ateşi, bir- Osmanlı hukfımeti, asileri tedipten - Ne demek?. Yunan milleti için- suretile- mühim miktarda .g:ııd' t 
denbire Adalara, Atinaya, Karlı İli- aciz göstermişti. Ve nihayet 0244- de, kral olmak liyakatini gösterecek miş .. arbk Yunanistan, belh 
ne, Turhalaya sıçramıştı. Senelerce Rus harbi) ni takip eden (Edirne mu- kimse yok mu? .. Biz, yabancı kral hükumet şekline girmişti .. Je 

. ıflt.I t Türklerle kardeş gibi geçinen mu - ahcdesi) mucibince, Osmanlı hükıi- istemeyiz. (Eterya), artık sevinç ıç~}li111 
hitlerde, derhal milli bir husumet meti (Yunanistan) namı altında te- Diye, halka heyecan ve galeyan (Büyük gaye) planının, rnLI ı;ııt• r 
başlamıştı. şekkül eden yeni \'e mil5takil bir hü- vermişti. kısmı tatbik edilmişti... ft\.et.) 
Osmanlı hükumeti, bu isyanların kQmcti, tanımak mecburiyetini ka- Küçük kral, hiç bir işe karıştırıl - kafi değildi. Onun için cel1l
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A · d t k (Devanı• [1] (Romanya) mn bir kısmı. bul etmişti. maınıştı. Tam üç sene, tına a ıp ı 
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~at artistle i şaşırttı 
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TEL .~ ~ .. i N EM A ı'ııınısıaıınııımiııııııca"n'&'V'&'rııımıiı? 
yuzunden ' • 

GretaJarm, J ean Cocuk kanı ıcen korkunc 
Cra vf ordların ' b • -h dt ,• t t ld ' 
Mae Vestlerin lT ay U U U U 

Zı rh lı otomobiller b ir arada 
• 

yerıne •. 

li 
Yenııerı geçıyorı 

Oli 
geı"Uttan \'e bütün Amerikadan 

lel'ılltıd en haberler, orada sinema i
R~ster· e Yanıan bir panik olduğunu 

'l' 1Yor· 
elesi · 

'l'eıe .nemanın yaptığı panik. 
tınel'tı Sttıema. yeni bir alet ki, başka 
~ lltı~ _:n<ıkinesine ihtiyaç olmaksı-
ııı 'Uç .. filrrı· Yuz sinema salonunda ay-
~ahı_1~ 1 gösteriyor. Yani sinemacı 
~hip f rdesini kurup bu makin(:ve 
~~in: an şi_rkcte abone olacak. Ne 

ç Qit' ne fılm, ne ses tertibatı hiç, 
Şitlte Şe~e lüzum yok. 

~l'itkt 1darehanesinden. bir f ılm 
~ttıada e~ ayni filmi ikı, üç yüz !'İ· 

l.l.. alk se'-'redecck. 1\. \( ~.. .J 

"'llu da llzden neden panik oluyor? 
'l'eıesi anlatalım: 

~kte, ~mtya her artist gelme • 
t~ilte~eue:~ılarının yüzü, çizgileri, 
~dır. lJ . 1 telesinemaya uymamak
~ Cret~anıar hep yenilerdir. 1.Iese
ıq:a\>forcİ Moe_ Vest, l\farlen, Jan 
ı l:lurıd telcsınemada silik kalıvor
~lit't!ek, ~n _dolayı eski şöhretler ~i-

b 111 Jenılc>ri çıkacak. Ya kosko-
~ erce ı · . 

~il llıa b· ıra ıle kurulmuş sesli 
ıa? t llc~~al~rı? Bu yeni tertibaea 
lrı 1lcıc~k r·bır sinema salonu kuru
~c~cek \·~ h ılın :masrafı yarı yar~ya 

t le erkes bu işe el uzatabi1ek .........._mesele bu. 

i"~dın h~-r-b-er-i 
~·il abide 

~'t}l ----~ebediler arasına 
~~etıı arıştırılıyor 

~ erde d 
~ Cltısı e yazmıştık: 
ı oı nen nı 
1 llıııı Cltı §ahsi. u.azzam para kazan-
" k cleki k Jetı Marsel Grateau 
L 'lld1.. adın ı.._rb ·a· B' k .. 
~ ... ll'lı" oıa ~ c;rı ır. ır oy-
t iitı 

1 
bite ı::.1berber, gi.ınün birinde 

ı lır d ~ıl, ~:0?er olmuş ve yalnız 
~') · tun dünyayı eline al-

t< \ı· 
tt.d ıtılti is . 

t'Qı}:) doğu l'l1ındeki koyün bir kö-
arıh · P bu . · . 
~ geı . JUYen bu kadın bır 

tnış Ve berberliğe baş-

Bir kadının çocuğunu elinden kaparak parçaladı; az Amerika zenginleri korunmak 

kaldı, kendi anasını da öldürüp kanını emecekti için neler yapıyorlar? 

Çocuklugunuzda devlere, sihır -
bazlara ait masallar dinlediniz 

~mi?. Dinlemi5seniz hayalde vücut 
bulmuş olan bu masalların sizi ne 
kadar heyecana sevkettiğini hatır -
larsınız. Şimdi size burada hakiki bir 
dev ve canavar hikayesi anlataca -
ğız. Hissettiğiniz heyecan ve nef • 
ret belki o çocuk masallarının v.~r
diği heyecandan dana fazla olacak -
tır. 

••• 
Fasın Merakiş'şehri.. Güneş bütün 

parlaklık ve s1caklığile bu Arap şeh
rini yakıyor. Bir çiftçi ailesi 12 ya
şında bulunan çocuklarını Meraki
şin yakınlarında bulunan ve şehrin 
kasabalarından birini teşkil eden Hu
ziza'ya göndermişlerdi. Çocuk ak • 
şama kadar eve gelmediğinden ana 
baba merak etmiye başlamışlardır. 

Civarda bir orman kenarında Da
ye Bintü Mehmet ve Hatice bintü 
mehmet adında iki hemşire odun top
lamakiayken kalbleri parçalıyan kor
kunç bir ses işitmişlerdir. Evvela 
ürkmüşler, sonra cesaretlerini top
lıyarak sesin geldiği tarafa doğru i
leı·lemişlerdir. Burada gördükleri 
korkunç manzara karşısında bir a
dım geriye çekilmiye mecbur ol -
muşlardır. Bir adam elinde bir hı -
ç:ı.k bulunduğu halde 12 yaşında bir 
çocuğun üzerine atılmıya hazırlanı
yordu. Bu adam, kadınların yaklaş
makta olduğunu görünce, kolları a
rasında çırpınmakta olan çocuğu brr 
dakika için bıı akmış, çocuk da bun
dan istifade ederek kaçmıya başla
mıştır. Eli bıçaklı, gözleri vahşiya
ne bir surette parhımakta olan bu 
adam başını kadınlara doğru çevir
miş ve hiddetli hiddetli onlara doğ

ru bakmakta olduğu bir sırada ka-

B ü y ü c ü J<arı ı ar 
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dınlar da bu çocuğa acımasını ve 
onu öldürmemesini söylemişlerdir. 

Fakat biraz ötede, yerde bir çocuk 
cesedinin yatmakta olduğunu gö • 
rünce korku ve dehşet içinde kal
mışlurdır. Yerler kan içinde idi. Ço
cuğun karnı yarılmış ve bağırsakları 
dışarıya çıkarılmıştı. 

Kadınlar bu manzarayı görünce 

Mehm e t ismindeki 
can avar 

ra kendisini görmedim. 
Diğer iki sihirbaz kadın, Muham

medin söylediklerini şiddetle red • 
detmişlerdir. Muhammed ise insan 
kanı içmek istiyen kendisi olmayıp, 
bilakis sihirbaz kadınların kendisin
den insan kanı istediğini söylemiştir. 
Bu iki sihirbaz kadının fakir ve o 
civarda adeta bir san'at hükmüne 
geçmiş olan büyüci.ilükle geçindikleri 
anlaşılmıştır. 

ANASINI DA BoGUYORDU 
Katilin anası da demiştir ki: 
- Oğlum, bu cinayetleri işledif,ri 

gün beni de boğmak istedi. Sabah • 
leyin henüz uykuda idim. Birdenbire 
bir elin boğazıma sarıldığını hisset
tim. Gözlerimi açtığım zaman kar
şımda Muhammedin beni boğmak is
tediğini gördüm. Aramızda müthiş 

bir boğuşma oldu. Oğlum, gösterdi • 
ğim mukavemetten yorularak ve di
ğer taraftan fcryatlarımdan ürke • 
rek kaçtı. Fakat boğazımdan ve ba
şımdan yaralandığım için boğuşma 

~ esnasında çok kan kaybettim. Mu • 
hammed de yaralarımdan akan kanı 
iştihn ile içiyordu. Yetişen komşular 
sayesinde ölümden kurtuldum. 

ormana doğru kaçmıya başlamışlar ••• 
dır. Fakat katil, elinde bıçağı olduğu Kan içici ve çocuk boğazlıyan Mu
halde arkalarından koşmuş ve biraz hammed, el'an sükunetini muhafaza 
sonra onlara da yetişmiştir. Kadın- ediyor ve bu cinayetleri üç sihirbaz 
lardan Daye bintü Mehmet sır - kadının yaptığı büyü tesirile işle • 
tında ve bir torba içinde bir yaşın - diğini iddia ediyor. Tahkikat bura
daki çocuğunu taşımakta idi. Herif da kalmış ve bir türlü ilerliyeme • 
hemen çocuğu almış, bıçağı karnına miştir. 

saplamıştır. Sonra derhal elini ço • Bununla berab~r elde edilen ma-
cuğun karnına sokmuş ve karaciğe- !Umat şudur: . 
rini söküp çıkarmıştır. Diğer clile Bir hafta evvel h:ıpisaneden çık • 
bıçağı çocuğun vücudüne sokarak za- mış olan Muhammed, şiş kebabı sat
vallı çocuğu ikiye bölmüş ve bu defa makta idi. Fasta satılan şişler iki ne
kalbini almıştır. Kadınlar feryada vidir. Biri kıyılmış et ve diğeri de 
başl amışlar ve etraftan yetişen halk yürek ve karaciğer kızarmıya mah
ne olduğunu anlamıya vakit kalma- • 
dan bu vahsi canavar kaçmıştır. 

Hemen tak ibine çıkanlar, biraz 
sonra herifi yakalamışlardır. 
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Otomobil yeri ı 
istihkam içinde 

Seyahat Ediyorlar 
Zırhlı otonıobillerin bir şoförü 

dört tane de muhafızı var 

A merika zenginleri ve bilhassa 
l maliyecileri otomobillerinin hny. 
dutların mitralyöz hücumlarına ma• 
ruz 'k~;.iığını, tahsildarlarının öldü
rüldüğünü görünce son zamanlarda 
bu tehlikenin önüne geçmek için ye
ni tedbirler ittihazına lüzum gör • 
müşlerdir. 

Bu t~dbirlerin birincisi zırhlı, ade
ta seyyar bir istihkfıma benzıyen o
tomobiller yaptırmaktır. Bu otomo • 
billerin bir şoför, dört muhnfız -
dan ibaret beş mürettebatı vardır. Mü 
rettebat tepeden tırnağa kadar si
silah lanmıştır. 

Bu otomobillerde istihdam ed;le
cck şoför ve muhafızlar uzun ve sıkı 
bir muayeneye tabidir. Bunlar hr k· 
kında tahkikat yapılmaktadır. ' 

Bunlar her altı ayda bir sıhhi bir 
muayeneden geçirilmektedir. Her ay 
atış müsabakası yapılmakta, rovel • 
verle en iyi nişan alana mükafatlar 
verilmektedir. Bu muhafızlara 11,5 ı o tomobillerdekf muhafızlar 
milimetre kutrunda rovelverler, av 
tüfekleri ve zehirli gazler neşreden 
tüfekler verilir. 

Zırhlı otomobillerde çalışan mü • 
rettebat, her zaman harekete ha1.Jr 
bir halde bulunurlar ve hiç bir z:t
man nereye gideceklerini bilmezlE>r. 
Gidecekleri yer, ancak hareket fının
da kendilerine söylenir. 

Bundan başka, mali müesseselerde 

Otomobilcileı· ve polis, zırhlı oto -
mobilde bulunanların geçirdikleri 
tehlikeyi bildiklerinden otomobile yol 
\'t.•rirler \'e \'azifelerin i kolaylaştı • 
rırlar ... 

Muhaf1tlar, daima yolu nezaret al
tında bulundururlar. Yolda konuş -
mak. sigara içmek yasaktır. Hatta, 
nefes bile almak yasaktır, dense ca-

çalışan en küçük memurdan en bü- izdir. Bu yolculukta hiç bir şey tahtı 
yüğüne kadar herkes silahlıdır. Bu emniyette değildi. Bilhassa sokak 
müesseselerin para bulunnn daire - başlarında bu adamların hayatı çok 
!erinde çalışan memurlar, yangına tehlikededir. 

Cinayet esnasında kadınlarla k atil 
arasında vukubulan boğuşmada k a
dinlar müteaddit yerlerinden yara
lanmışlardır. Çocuğun annesi de ba
şından tehlikeli surette yaralı idi. 
Her ikisi de hastaneye kaldırılmış -
lardır. İşin garibi; katil tevkif edil
dikten sonra hiç bir hareket eseri 
göstermemiş, sakin, fakat korkunç 
bir tavırla verilen her emre itaat 

karşı mahfuz bir halde bulunurlar. Çünkü haydutların mücehhez bu
Buraya, bu dairede işi olanlardan lunduğu tüfekler dakikada 50 kur -
gayri kimselerin girmesi memnudur. şun atar. Muhafızların tüfekleri bu-

Meh rnealn anası Para tediyatı zırhlı bir gişeden ve nn hemen anında mukabele etmek 
etmiştir. mühürlü küçük çantalar içinde ya- ve her defasında isabet ettirmek moo 

Katil 0 gece iştiha ile yemeğini ye- sus olan c::işlerdir. Kuzu gı'bi genç l Z hl t b'l muhaf zları ha \ 
dikten sonra sabaha kadar mükem· ~ pı ır. ır ı 0 ~mo. ı . ı , - buriyetindedir. Muhafızların, yoldan 

t . hayvanların şişde pişirilmiş yürek yatlarından hıç kımseyı mes ul ad • 
1 

d b' . . k .. 
1
d .. 

mel surette uyumuştur. Yalnız er esı . . . . geçen er en ırını azaen o urme-
ve ciğerleri, Fasda pek makbul bir detmiyeceklerıne daır yemın etmış 

gü~~ isticvap edil~ceğ.i esnada bir yemektir. Hatta Avrupalılar bile bu olduklarından kasadan para nldık- leri, hatta yaralamaları da şiddet -
delılık buhranı gcçırmıye başlamış- yem ~· . t"h .1 kt d' 1 ~. d . 'b 1 tl le yasaktır. Bu hususta son derercdc 

egı ıc:: ı a ı e yeme e ır er !uU· ları dakı'ka an ılı aren ıa'-'a at-:nı 
sa da biraz sonra cezadan kurtulmak 1 h d~ h . · . J dikkatli davranmak mecburiyetinde-
. . k d' . d 1. .. .. k ·s amme , apısnncden çıkınca cebı'l- bizzat korumıya mecburdurlar. 
ıçın en ısıne e ı susu verme ı · dirler. 

de bulunan bir kaç frankla büyük Gişe ile zırhlı otomobil arasındaki tediği anlaşılmıştır. Muhammed -ka- . . . . En büyük tehlike, para çantaları-
bır bıçak ·e b r kt al ştır mesafe uzun <leg .. il<lir. ŞofOr daima tilin adı- isticvabı esnasında demiş- - " 1 mı ar şış mı · nın teslimi anındadır. Müesseseden 
F k · d k yerinde bulunuı. Otomobilin içinde tir ki: a at şış e pişirmek için yüre ve paranın teslim edileceği yere kadar 
k •v iki adam yan ve arka tarafını neı:ı-- Bir sihirbaz, beni bu cinayete aracıger tedarik edecek parası oı- olan yolculuktn muhafızlar otomobi-

ret altında bulundurur. Bir üçı.inci.i sevketti. Fakat onun ne adını, ne de madığından cvvelü çocuk yürek ve li muhafa1.a etmekte az çok tecnibe 
- .......... ~~-~~~-~~ muhafız da <Jnde oturanlarıı nC'1aret 

bulunduğu yeri size söyliyemcm. karaciğerlerini pişirip satmakla işe sahibi olmuşlardır. Otomobil dtırun-lamıştır. O zamanlar proka çok mo- eder. 
SİHİRBAZLARIN EMRİ! başlamıştır. Bu suretle bu işi karlı . . A • , • ca evvelfı şoför, sonra onu neıaret da imis. Fakat bu kadın, berberlikte Bu seyyaı· ıstıhk•ımın en nazık '\: erı 

• Filhakika biraz sonra mesele an • bulmuc::tur ' J altında bulunduran h f · ı inkıtap vapaıak saçlara muhtelif şe- . :.- · .. .. d .. d' ç · k" 1 mu a ız ıner er 
k ·11 _, · d" .. ·· ı·· N'h laşılmıştır. Muhammed, cıvarda bu- Sonra "Ocukların üzerine vahıo:i bir şoforun otur ugu yer ır. und u Lşo- ve otomobilin arkasında dururlar. 

ı er vermeyı uşunmuş ur. ı a- . . . ~ ~ för ve kendisini nezaret altın a u- · 
yet yavaş yavaş şekiller moda olmuş l~n.an bır kaç sıhırbaz kadının ken- canavar gibi atıldığı görülünce, A- lundurn.n muhafız ilk hücumda öl- Bund_an ~aksat ~apıyı muhafaza et-
ve hatta saç meraklısı bir kadına yap- dısınden ne suretle olursa olsun mu- rap şehirlerinde ndet olduğu üzere dürülebilir ... Fakat bu takdirde hay- mektır. _Dığe~ hır .. ~u~afız da .p:ıra
tığı bir şekil, bir an içinde Pariste hakk~k s~rett~ ~n~~n ciğeri. bulma.- bunu büyücülüğe atfü isnad etmiş- dutlar otomobilde bulunan paral:ırı nın teslım edıleccgı muessesenın ka
çalkalanmıştır. sını ıstedıklerını ıtıraf etmış ve sı- tir. ele geçirerek otomobille birlikte kaç- pısı önünde durur, bir diğeri de her 

Bundan sonra sür'atle kadının ismi hirbaz kndınlar tevkif edilmişler • Bundan bir kaç sene evvel, yine mıya beyhude yere teşebbüs etmiş 0• hnngi bir hücuma kadar müteyakk,z 
meşhur olmuş ve bu artık para ka- dir. ayni şehirde buna benzer bir hadise !urlar. Çünkü otomobilin önünde 0 • davranır. 
zanmıya başlamıştır. Bunlardan Fatma katili tanıyarak olmuştur. On yaşında bir Musevi ço- turan muhafız dahildeki fren vasıta- Bu sırada şef; cEller silahlar Ü· 

1897 de ölen Marsel, öldüğü zaman demiştir ki: cuğu ortadan knybolmuş. bilahare ço- sile hemen arabayı durdurur ve şo- zerinde!:. emrini verir. Ve p::ıra da 
milyonlarca frank servet bırakmış- -Bundan bir buçuk ay evvel Mu- cuğun k<!silerek etinden sucuk ya- för yerine geçmek teşebbüsünde bu- rovelverler kınından yarı çıkmış ol
tır. Halbuki kadının köyünde işe hammed bana geldi ve insan kanı iç- pıldığı, ciğerlerin ve yüreğinin şisde lunan haydut, 0 anda diğer muhafızın duğu halde, teslim edilir. Bu rovPl-
başlamadan evvel topal bir inekten mek istediğini söyledi. Kendisine pişirilerek satıldığı anlaşılmıştır. şakağına sıktığı kurşunu yer. Muha- verlerin kılıfı tetiği serbest bıraka-
ve yıkık bir köy evinden başka malı böyle şeyden vazgeçmesini söylerken ~---- fızların mücehhez bulundukları ro- cak bir şekilde yapılmıştır. Parayı 
mülkü yoktu. Şimdi Paris berberler dostum olan bir şoför geldi \'e bahse BRİÇ, POKER velver ile şakağına bir kurşun yiyen teslim alanlar kapının eşiğini aşınca 
cemiyeti, ilk kadın berberi Marscl karıştı. Muhammed, bu sırada hid- Dişçi, müşterinin ağzını, dişlerini kimse, hiç nefes almadan, hatta kı.ır- 1 şoför boş kamyonun yanında kalır. 
namına p:ıriste bir abide dikıniye detlenerek kamasını çıkardığı gibi iyice muayene ettikten sonra: şunun beynine girdiğini duymaıfan Ve üç muhafız şeflerile beraber ka-
karar vermiştir. dostumun omuzuna sapladı. Hemen - Korkacak bir şey yok! .. Bir briç ölür, gider. sa dairesinin bulunduğu yere kadar 

Bu abide berberler mektebi bah- üzerine atılarak kanını içmiye baş- yapalım.. Zırhlı otomobiller yolda bazı imti- Vazife, burada hitam bulmuştnrl 
çesinc dikilecek ve onun namı yaşa- ladı. Muhammet bu suçtan dolayı - Briç mi, ben pokeri tercih ede- yaıJardan istifade ederler. Bir defa beraber giderler. 
tılacaktır. hapse mahküm olmuştu. Ondan son- rim.. otomobilin kornası muttasıl çalar. Vazife, burada hitam bu1muştur 



Yazan! M. BUleymen Çapan 

Tercüme •• lktlbu bakla mahfıudı&r 
KUçUk spor haberleri Tekirdağlı 

-------------------------1 
1 RADYO 

1 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Alqam neşriyatı: . 
Saat 18,30 plakla dans musilt 

19 30 Konferans: Eminönü ttal1' 
N;şriyat Kolu namına Bay N 
Safa, 20 Hamit ve arkadaşları t 

f ından Türk musikisi ve halk ı 

Eski zamanda Çingene 
nasıl olurdu ? 

kavgaları Memleket ve dünya spor 
ketlerinin neticeleri 

Pariste 
hare• Gelecek hafta yapılacak olan pro-

kıları, 20.30 Ömer Rıza tarafırıd3 

arapça söylev, 20,45 Ve~ia Rız:il' 
arkadaşları tarafından Türk ınu~ 
si ve halk şarkıları (saat ayarı)• ~9 
orkestra, 22,15 Ajans ve borsa 
berleri ve ertesi günün progrıı 
22,30 pliıkla sololnr, opera ve ope 

"Karı yine ne oldu sana ? Babaların mı Amerikada.,Yapılan bir müsabaka- ,sa-Holanda maç~ y~pıla~tır. Fran
t tt k a göz atan mı oldu ? Ağzı- da Cluskey 4 milde (6437 metre) A- sızlar bu maça buyuk bır ehemmi -
u u,. oc~n k v f 1 d ? merika rekorunu 19.45 e indirmiştir. yet vermektedirler. 
nın Çlrkefıle neden 50 8Q8 lr 8 lft '' * Macaristnnda Bayan Csok uzun * Osloda yapı.lan bir ~açta No.r-

fesyonel güreş müsabakalarından 

sonra Tekirdağlı Hüseyin, Paristeki 
dünya serbest güreş müsabakaları-

na iştirak edecektir. Kcndisile ala
kadar olanlar, onunla iki senelik bir 

parçaları, 23 son. 
YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: . mukavele yapmışlar ve yapacağı bü-

ı ~ tün maçların hasılatının yüzde onu-. • . . . atlamada 5.31 le yeni bir rekor yap-- veç takımı sveçı 3-2 maglOp etmış-
Suad, eskiden maruz kaldığı mu- kilu kavgalardan ayırt etmenın ıhtı- mıştır. tir. nu alacaktır. 

Saat 12,30 plakla Türk musı 
1 

12,50 HaYadis, 13,5 Muhtelif P 
neşriyatı, 14 son. 

amelelerin, mühimsememezliklerin, mali yoktu. Yalnız, yalan kavgalarda, * Varşovada Bayan Walascivez, İsveçliler birinci devre 1-0 galip ff a/kevi 
alakasızlıklnrm intikamını almnk i- ciddilerindc olduğu gibi, ağtz da~a- üç dünya rekoru yenilemiştir. olmalarına rağmen ikinci devrede -------

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece (Suadiyc) plajında, yaU 
(Büyükada) da, Perşembe (YeŞ 

köy) de (Donanma gecesi) 

çin, hiç birinç, ne bir akraba kızına, şının sonu yumruk, tokat faslına ın- 80 yardada 9.6, ıoo yardada 10.8, bozulduklarından mağlüp olmuşlar- Gu··reş 'erı• 
ne bir komşu katlımı. iltifat etmedi, tikal etmez, saç saça, baş başa tutu- uzun atlamada 6.25. dır. Lj 
bu sefer de: şulmaz, ev eşyaları, birer birer pen- Ten İS Maçta Norveç Kralı da bulunmuş- Haber aldığımıza göre, İstanbul 

- Stra Hamzaya geldi!. ceredcn, kapıdan sokağa fırlatılmaz- tur. Halkevi spor kolu tarafından gele-
Diyerek o surat etti, o kaçtı, mek- dı. Şikago turnuvası finalinde Alman * Bir müddettcnberi Fransada baş- cek haftıalarda Balkanlar arasında • • tuplara 0 cevap vermedi, gülüşleri, Hakiki kavgalarda çingene kadm- Gram • Henkel çifti Amerikan Ma- ıamış olan şampiyona maçlarında 

bükülüşleri ve kırıtışları istiskal etti. ları o kadar coşarlar, o kadar kendi- ko - Budge çiftini 9 - 7, 2 • 6, 7 - 5, klüplerin puvan vaziyetleri ~öyledir: 
Ruhunun boşluğunu, dudakları- lerini kaybederlerdi ki, kocalarının 17 - yenerek şampiyonluğu almıya Sochaux 5 7 

nın ateşini bnşka başka muhitlerde, biribirlerine üstün olduğunu ispat ımuvaffak olmuşlar ve bu suretle Sete 5 7 
her gece başka kucakta doldurmak etmek için : Vibeldon kahramanlnrından öçlerini Rouen 5 7 
ve teskin etmek için. bütün miras- - Kocam bana bunu da aldı! almışlardır. Strasbourg. 5 7 
yediler gibi, o da Beyoğlu hayatına - Bu elbiselik sende var mı? * Pariste Fransız - İtalyan tenis- Marseille 5 6 
atıldı. - Izgara maşacı kocan sana rugan çileri arasında yapılan ve üç günsü- R. c. Len~ 5 6 
Kardeşi ona refakat ediyordu. Az iskarpin alabilir mi? Bak bende iıla- ren maçı Fransızlar 7 - 5 ka1.anmış- Rasing / ~5 6 

zamanda etraflarını birsürü daTh:a- sı var.. tardır. Fransızlar 7 galebe ile 30 set, Roubaix 5 5 
vuk kuşattı. Yeni yeni ahpaplar pey- - Şu çoraba, şu patiska dona bak, 233 oyun almışlar, buna mukabil 1- Red Staı: 5 5 
da oldu. Artık gece gündüz vur pat- gtcır gıctr!.. talyanlar da 5 gnlebe, 17 set ve 217 Fives 5 4 
lasın, çal oynasın gidiyor, bir eğlen- Diyerek, saydtkları şeyleri birer oyun kazanmışlardır. Maçlar yağmur İNGİLTEREDE LİK MAÇLARI 
ceden, öteki eğknceye koşuyorlardL birer pencereden sokağa fırlatırlar- altında ve ıslak toprakta oynanmış- Arscnal _ Sunderland: ~l. 

Suad, bu alemlerde sazın en mü - dı. Bundan sonra sıra kilimlere, ci- tır. Birmingham - Çarlton: 1-1. 
kemmelini, hanendenin en meşhu- cimlere, perdelere, şiltelere, yorgan· * Berlinde oynanmakta olan pro- Lisestr _ Bekpul: ~2. 
runu, en güzel seslisini dinledi. Eğ- !ara, karyola, tencereye gelir, velha- fesyonel şampiyona maçları nihayet- Exerton _ Bolton: 2-1. 
lencenin eşsizini yaptı, meclisinde sıl evin bütün eşyası kapının önüne lenmiştir. Brcndford _ Vulos: 2-1. 
bulunan, süzülen, sarhoş olan, gülen, yığılırdı. Teklerde Amerikan Tildeni 6 - 4. Lids _ Hudus: 2-1. 
oynayan hnfifmcşrep ve satılık ka- Yalandan kavgalar da şöyle baş- 3 - 6, 6 - O, 6 - 1 mağlıip eden Alman Liverpol _ Grinsi: 2-1. 
dınların haddü hesabı yaktu. lardı : Evvela bir çingene karısı evi- Nusslein şampiyon olmuştur. Mançester _ Derbi: 6-1. 

Onun gece ve gündüz devam et- nin önüne çıkar, kulplu emzikli bir Çiftlerde Fransız - Alman Ronil- Midelsburg _ Çesla: 4-3 
tiği gazinolardan birisi de şimdiki aptesana ibriği şeklile bir eli kalça- lon - Nusslein çifti Amerikan Tilden- Albion _ Preston: 1-1. 
(Bombir) birahanesinin bulunduğu sında, öteki eli havada, gözler süzük, Stofen çiftini 4 - 6, 6 - 4, 6 - 5 * Hasta bulunan Gençlerbirliği 
yerdeki (Turan) gazinosuydu. Suad vücudü hemen hemen göbek atacak 6 • 1, 6 - 1 yenerek şampiyonluğu al- birinci futbol takımı kalecisi Rahmi-
akşam rakılarını muhnkkak burada gibi oynar bir vaziyette, göğsünü tit- mıştır. nin Türk Spor Kurumu Genel Mer-
içer, iTh: ncş'eyi burada alır, sonra retmek için zurna ve dümbelek ses- Yüzme kezince tedavi edilmek üzere !stan-
tazda, barda, hususi evlerde tamam- lerine kulak kabnrtır gibi bir halde Şikagoda yapılan Amerika yüz _ bula gönderileceği haber verilmek -
Jardı. kendi kendine söylenirdi : me şampiyonasında Rnlf F1nngen tedir. Genel Merkezin bu sporcuya 

Kendisi gazinoya gelmeden evvel, - Bu kan ile başım belaya gire- 1000 ynrdadn 1609 metre 20,42,6 ile knrşı gösterdiği bu yakın alaka An-
üsl salonda dört beş masa bir araya cek!.. Yalvardım olmadı, sert söyle- b' d'· k t k"ı·a sporcuları arasında büyük bir yeni ır unya re oru yapmış ır. ... -
getirilerek uzun bir sofra hazırlanır, dim, katmerli orospu anası yine al- Eski rekor 20,57,8 ile Medikaya aitti. memnuniyetle karşılanmıştır. 
mezeler dizilir, rakı şişeleri buzların dmnadı. Bir gün ağzının ortasına * Fransız milli takımı 10 teşrinde * Bu hafta Çankmya bir seyahat 
iciJl{> konur, ahpnpları, arkadaşlan, yapıvcrcceğim ya! .. Bakalım o gün tsviçre milli takımile Pariste bir maç yapan Güvençspor birinci futbol ta
onun ve knrdeşinin gelmelerine in- ne zaman gelecek... yapacaktır. İsviçrelilerin Avusturya kımı, Çankırı takımı ile yaptığı maç-
ti7.aren, yine iki kardeşin hesapları- Öteden ihtiyar bir kadın sorardı: Haı ikalnr takımı knrşısında çok nefis ,a 6-0 gıbi mühim bir farkla galip 
n" içmiye b"~larlardı. - Karı yine ne oldu sana?. Baba· bir oyun çıkarmış olması Fransızları 5elmiştir. 

Günler, haftalar ve aylar hep böy- ların mı tuttu? Kocana göz atan mı tel5şa düşürmüştür. *Memlekette bir tura çıkan Sa -
1<' neş'e, rakı, saz ve söz içinde geçti. oldu, ağzının çirkefile yine neden * 31 Teşrinde Amstcrdamda Fran- dettin, Soit, Kemal ve İsmail ismin-
Zamnn oldu ki, Suad, arkadaşlarile, sokağa fırladın, ana Uığamı gibi de- ·~=~~~~ ....... ~=====~ · d B l d .. t poı cudan mü rek .s e ursa ı N s · -
dnlkavuklarile birsürü kadınları, şilip ortaya çıktın? .. Kendi kendine 0 mu? .. Herkesin tavuğu vnr .. onun kep bir bisiklet takımı bu hafta şeh-
devrin me~hur okuyucularını, saz ne vırvırlanıyorsun?.. tavuğunun benim follukta işi ne!.. riınize gelmiştir. Bir lcnç gün sehrj-
c.al nları otomobillrore doldurdu, Ka- - Sana da ne oluyor uyuz cadaloz.. k k ı k · mı'zdc 1·stı'rahat edecek olan Bursalı Aç ·arının, a ta acuzenın canı ~·u-
ğıthan~e sütlü sabah rakısı içrniye göz koyan falan yok. Folluk, yumur- murta istemiş, benimkilere sahip çı- bisikletçiler buradan Beypazarı, Nal-
götürdiı. Hünkarsuyunda kuzular ta meselesi! .. Meğer kaç zamandtr lıhan, Göynük, Adapazarı, İzmit, 

kl Ş d 
... kıyor ... 

çevrilirken, sazın ve sesin şakrak a- bizim tavu ar azimen in follugu- _ Yumurtaların başında kırılsın.. İstanbul, Yalova yolile Bursaya av-
henginc, bülbüllerin yanık sesleri na yumurtluyormuş, ancak yeni far- Benim eıaıemin malında gözüm yok. det edeceklerdir. 
karıştı. kına vardım, yumurtaları istedim, Ben tavuklarımın yumurtasını tanı- * Güvençspor klübündcn Osman, 

Znman oldu, Beyoğlu yosmalnrile vermedi. rım, anlarım. Göster bakalım sabah Mehmet ve Ali isminde üç bisikletçi 
Sulukuleye gitti. Çingene evlerinde - Olur a! Hangi horoz pek bnsar- follukta bulduğun yumurtaları ... Ta- bu hafta Çankırıya kadar gidip gcl
rakı sofrası kurdu, bir taraftan çak- sa tavuk 0 tarafa gider!.. bii gösteremezsin ... Çünkü folluğun ime kısn bir seyahat yapmtŞlardır. 
tı , bi rtaraftan da köçek oynattı. - Öyle amma. horoz basmadan gi- ağzı yedi mahalleye açık duruyor, !Bisikletçiler bu scyahatta 292 kilo -

Suad, Sulukuleye rakı içmekten, diyor benimkiler! O hınzır, 0 mey- sekiz köyün tavuğu içine yumurt _ ımette yol katetmişlerdir. 
köçek oynatmaktan ziyade, çingene menetsiz karı tavukları kchkehliyor luyor. Boğazmı?.a ateş düşsün, bu yıl * Güvenç spor klübü bisikletçi -
karılarının kavgalarını seyretmek da ondan... karı koca, çoluk çocuk hep yumur- lerinden beş kişilik bir takım yakın
icin gider, para verir, biribirlerine Bu sırada horoz sahibi Şaziment talarımla karnınm doyurdunuz. .. İn- da 3000 kilometre tutarında olan bir 
küfür ettirir, bundan sonsuz br zevk meydana çıkar; sorar: k" d b'l ' · · h · · · k ı memleket turuna c. ıkacaklardır. Ta-ar c e ı ır mısın, aram yıytcı a • 
duyardı. - Ne oluyor? Yine ne var?.. tak !.. kım Ankaradnn hareketle doğruca 

Çingene kavgaları hakikaten gö- İhtiyar: - Halletmişsin, sensin kaşerlcn _ İzmitc gidecek ve oradan Edirne -
rült'cek bir şeydi. Bunlar, hakiki kav- - Ne olacak? .. Fatma, kendi ta • miş oro~pu ... Kaltak senin ceddi ek- 3elibolu - Çı:ınakkalc - Balıkesir • 
ga yaptıkları gibi, bazan da yalan - vuklarının senin foJ1uğn yumurtla- berin! .. Yumurta anlamakta bu ka- Man;sa - İzmir - Aydın - Denizli -
dan, kavga seyrine meraklı kimse- dığım söylüyor. Yumurtaları verme- dar ustalığın varsa, senin tavukların İsparta - Konya - Aksaray - Knysc -
]erin verdikleri pnra mukabilinde mişsin, onun için küfür kafir ediyor.. bütün follukları dolaşıyor, bu arada ri ve Kırşchire uğrtyarak Ankaraya 
k·•vga ederlerdi. Ve bu kavgaları ha- - Hal etmiş ... Yalnız tavuk sahibi (Devamı t•ar) avdet edeceklerdir. 

bir serbest güreş müsabakaları ya
pılacaktır. 

Halen serbest güreş müsabakala
rında Balkanların en iyi serbest gü-

reşçilerine malik bulunan Bulgar ve 
Yunan profesyonel güreşçileri bu -
rada Mü15yim, Tekirdağlı, Hayati, 
Yıldırım Bekir ile güreşecektir. 

Konkur ipikler 
Önümüzdeki ayın on beşinden son

ra Sipahi ocağında sonbahar Kon
kuripik müsabakalarına başlanacak-
tır. 

Müsabakalar iki hafta sfüecektir. 

fepebaşı dram kı: 
1·10.937 Cuma gÜ 1111 

den itibaren saat 2<>- fi 

Kuru GUrUlt111 

komedi 3 perde 16 t• 
Yazan: Shakespe 

Türkçesi: M. Şükt0 

Şehir Tiyatrosu 
Operet k1, 

1·10-937 Cuma gii110 

den ilibaren sant 20-,ı 
TOKA 

komedi 5 perde 
Yazan : Edvar Bil 
Türkçe~i: Fikret A 

Profesyonel Sarı lacivert 
güreşler Fenerli arkadaşlanmızın çııts.l' 

Önümüzdeki hafta, beş gündür makta olduğu Sarı - Lacivert 
1 şehrimizde bulunan Hintli profesyo- mecmuasının 4 üncü sayısı ze 

1 
nel güreşçi ile Mülayim ve Tekir • münderecatla çıkmıştır. Okuyucll 
dağh arasında çok enteresan güreş rımıza tavsiye ederiz. 
müsabakaları yapılacaktır. GÖZTEPEDE SPORCULul( 

Hintli pehlivan ayni günde hem Cumhuriyet Halk P~rti~i. J{a~ 
Mülayim, hem de Hüseyin ile mü - köy Halkevi Spor Komıtesının G 
sa baka yapacaktır. tepede ayrıca bir kolu açtlma51nıı .e 
·••·•·•···•··•·•·•···············•···•·•·•·············• vclce karar \'erilmişti. Kolun ~11 .. * 1500 kilometrelik b.~r "me~.leket şat resmi pazaı· günü saat üçde; 
turuna çıkan Ankara Gucu bısiklet- pılmış ve pek kalabnlık olınuŞ 
\ileri de Denizlide kafileye iltihak e- Göztcpede gençlerin sporla ıneŞ 
Jen Denizlili bisikletçiler şehrimize olmaları için geniş bir saha da rııe 
gelmişlerdir. cut bulunmaktadır. 
lllllHllUllUllllUUHIJUUllllllUllllllllUllUIUllUllllllftlll 1111nıın11111ııuı111111111111111111ıuıu111111111111111ıuuıu1111u111111ıtf1Utl 

Temizlik amelesine yaptmlacak elbiselere lüzumu olan 3125 metre 
kumaş kapalı ırırfl:ı eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde! 

giren bulu~m~dığ'ından p1ıa~lıga çevrilmi!ti~. ~u~a 8750 ~ ~ira .. be~: 
tahmin edılmıştir. Şırtnamesı Levazım Mudur luğunde gorulebılır. ~ 

tekliler 249) No. 1ı kaııunrl:ı yazılı vesika ve 656 lira 25 kuruş~ıı O 
ilk teminat m:ıkbuz veya mektubile beraber 1·10-937 Cuma guıı 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdtrlar. (B) (6503) 

Emlak ve Eytam 

660 

663 

Yeri 

lstanbul, Yeşilköy, 
raniye eski 
Dördüncü yeni 
kardeşler sokağı 

lstanbul, Bakırköy 

Um· 

dört 

ma• 

Bankasından ~ 
·ıo~11 

Depozı 

T.L· No. su Nev'i 

25 Ev 120,,,,,, 

27 

300 • .,; 
~il 

Yerleri yukarda yazılı gayrimenkuller açık arttırma suretile ve se ~ 

taksitle satılacaktır. Birinci taksit peşio, geri kalanı faizsiz oısrs 

hailesi A miye sokağı. s Ev 

yedi senede ve yedi musavi taksitte ödenecektir. . .
1
,

11 
d 1 kl·ı · bı'tdırı " ihale 7-10-937 Perşembe günü saııt onda tr. ste ı erın 

gün \'C saalle depozito paracıile birlikte şubemir.e gelmeleri. 

b k d k h k . • 1 . b' M • k l' b -~--:_-v· c-ııs te ncç-kalm_a_stn. du. İstese derhal konabilirdi. ı..fıl'..tı u a ar açı are et etmtş, ıç erim ze ır surprız ynpaca ga t a. b ıcı-· 

dökmüş olmalarına rağmen, bakış - - Evet. Muhakkak. Zaten öteden- - Söyledm. üç defa meydanı devretti, bÖY ıd' t 

Senler, birdenbire derin bir tees
sür du~du: 

- Hayır, dedi, benden af dilemiye 
]uzum yok. İkimizden birinin öteki 
hesabımı kendini feda etmesine lü
zum yok. Her ikimiz de teşebbüs e
deriz, taliimizi deneriz. 

Perlon başile tasvip ettı. Hayatın
da ilk defa olarak, bir arkadaşına fo

dak5rlık yapamamaktan dolayı mü

tec>ssir oluyordu. Eskiden, her han
gi bir dostuna, bu gibi ahvalde yar -
dım eder, çekilmeyi, meydanı ona 
boş bırakmayı bir zevk sayardı. Fa
kat bugün ..• 

Scnter devam etti: 

- Ne aptallık ettim Perlon. Sen
den nefret ettiğim dnkikalar oldu. 
Hatta .. hatta .. bu esrarengiz kntilin 
Gerniko'dan sonra seni öldürmesini 
temenni etmedim, değil. Ne yapa -
yım? kıskanıyorum. Hala da kıska
nıyorum. Beni anlıyorsun değil mi? 

- Evet, :::nlıyorum. Nastl anla -
mnm ki, ben de, bu kadından ayrı 

maktan korkuyorlardı. Senter bir beri hep böyle oyunlar yapmayı se- AMANSIZ KATİL onu karşılamıya gelenlere te~e ı;I 
sigara yaktı. Kalkıp gitmek istiyor, ver. Fakat... her halde şu dakikada Vcns saatine baktı: . etmiş oldu ve yere indi. Tekerle1'of 
fakat bir türlü nrkadaşını bırakamı- gelmiş olsa gerek. Saat kaç? _ Tam, dedi, aort. Havn meyda • yere dokunur dokunmaz, hnlk ~ 
yordu. Perlon, cebinden bir gazete Perlon saatine baktı : nına ancak on beş dakika sonra va- J btl 

~
don vapmış olan polisleri ya! c 

Çıkardı, şöyle bir göz attı. İlk sahife- } b 1 v. tayyareye doğru atıldı. Tam . i 
- layır, dedi, daha gelmemiştir. ra i ccegız. nada polis müfettişinin otomobı1 

de baştan başa bir yazt vardı. Altın- Bir otomobile atlayalım, gidelim. 1 Otomobil, polis müdüriyetinden ııe Scnter'inki meydana gelın~j t 
da da dört resim. Perlon şu satırları Gelir gelmez onu kar.,tlamahyız. A- son. sür:~tlc .h~r~ket etmişti. Perlon, Scnter daha evvel atlamış, ınıt !'il 

okudu: sıl sürprizi ona biz yrıpaltm. polıs mufcttışını tnyynrc meydanına sc dog'ru sokulmustu. Vcns, ot : 
11 be t lia d Atı d . . . d b . k • . 'k t kt .. l"k 1 .. ':> 01 u r r son as emzını geç- Ve bir en ire, iki arkadaş biribir- gıtme ıçın ı na e mc · e guç u çe ~- bild"'n inmeden Senter'e seslefl 

ti. Bugün gelmesi bekleniyor. }erine bakıştılar. Ayni şeyi <lüşünü- mcmişti. Gerniko ile Gribbe avdet- Müfettiş ona ; 
Perlon resimlere baktı ve yerinden yorlardı. Vapurdan denize atılmış lcriııdc>n birkaç saat sonra öldürül- _ Atlaytnız! 

fırlayarak haykırdı: olan Nnmot'u, tabanca ile vurulan müşlcrdi. Namot ise, daha gelmeden Divc seslendi. 
- TinyoL Bu ndam Tinyol! Gcrniko'yu, hanccrle öldürülen Grib- ölmüstü. Her halde Tinyol'u dikkat- gel~işti. Nöbetçi, içcri)C hiç ~ır ~ 
- Kim? Hangi adam? be'yi diişünüyorlardı. Perlon: le muhafaza ::ıltma almak lazımdı, toınobilin sokulmaması için crrı•; 
- Bak.. - Muhakkak, dedi, Vorobcyçik'e yoksa, onun da Jıa~·alı tehlikede de- dığı icin bırnkmak istemedi. '\ 01!t 
Senter, gazeteyi arkadaşının elin

den kaptı, baktı. Fotografta gördüğü 
kimse hakikaten Tinyol idi. Resmin 
altında şu ynzılar vardı : 

} b l . . kt' • ı-ıılı> ıa er verme tyız. mr> t. beyçik ona dert anlatmıya .. ıı 
- Hakkın var. Sen git. Ben tele- Vens, bir aralık başını havaya kal- dinletemedi. Nihayet şoföre '~~~ 

fon ederim. dırdı. Yanındaki dört sivil polis te diye emir verdi. Şoför otoınob1~1 1 
yasıyamıyııcağtmı biliyorum. Bazan 

Hcırdson'un tayyaresi, iki teşeb -dünyadan bir insan eksilince ortalık 
büstcn sonra yerden havalandı. ilk 

bomboş kalırmış, derler de inanmaz- tc~ebb;iste, tayyare beş yüz metre 

- Sen telefon et, ben beklerim. onun gibi yuptılar. Gökyüzünde bir rekcte getirdi ve nöbetçiyi aı .ı-ıı 

1 
- Hayır, hayır. İkimizin de ge - tayyare görünmüştü, uğultusu du- ezecekti. Lfıkin ezmeden geçtl~6 cikmesine lüzum yok. Eğer orada, yuJuvordu. Vens: Bu esnada tayyareci Hubert r-" 

dım. Meğer ne doğru imiş. kadaı yerderı kalkamamıştı. 
İkisi de kendilerini yorgun bulu- Senter: 

yorlardı. Sanki uzun bir yol yürü- - Tamam, dedi, odur. Her halde 
müş gibiydiler. Biribirlerine karsı bir başka isim almış olsa gerek. Bi-

!ikimizden birini göremezse, hiç bir - İşte, dedi. geliyor. son yani asıl ismi ile Tinyol, ycreıl' 
şeyden haix>ri olmıyacnktır. Halbu- Şoföre eğilerek seslendi : nup ta tayyaresinden dtşnrı ~ 
ki.. saat dörde OI' var. Dörtte gelL' - - Çabıık, yetişelim. çıkmaz, coşkun halk etrafın1 •. oef' 
cek. Haydi, kaybedecek u~!d~ :,•ok. 'r::ıvyar• .... simdi yanları üzerinden ve Lindberg'den sonra üçünC~d 
Koş. Geç kalma Jc ~miş, meydana doğru süzülüyor- (Deı-amı 
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......................... , .................................... _. 
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delik 
~ız ve erkek öğreniciJ':er için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkiUl.tı vardır. Fran• 
61zca, Almanca. logilizce kurlarına dokuz yaşından başhyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. 

1 Okul her gün saat 10 • 17 arası.ıda açıktır. Telefon : 42517 
ııİİı ................... ll!laııllll .. lllll!llllllll'lll .... lllillllll:lmlli• .... 1&ınıl'İllllE!lmll ................. ~-RIS~*E* .. IEI 

Yeni neşriyat 1 lstanbul lıaA nları ' Karmızı· Beyaz Komutanhğı 
Memleketim.izin en çok okunar. ve 

1

------------------------.---., en doğru haberleri veren yegan~ Gümüşsıyu hastanesile Çntalca Müstahkem Mevki Komutanlığı için 
spor gazetesi olan Kınnızı-Bcyaz·ııl satın alınacak odunlnrın cins ve mikdarJarı ile muhammen tutarları ç ı .. 16 ncı sayısı dolgun mündericat v~ ilb. teminatları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakns:ı şekil· 
iki renkli bir kapak içinde buı,i.ml teri aşa~ıda gösterilmiştir. 

ll ktJ Cinsi Mıkdarı Muhammen İlk ihale İhale Münakasa 
L{QU/ kaptanın hücum emrini görmemiş ofmQS1 da çı Kı~mızı ~ Beyaz'm bu~iin çıkanJ tutan teminatı günü saati şekli 
A • ' sayısında bır çok kıymetlı makate - Tutuşturma odunu 277 ton 3740 281 13-10.937 15 Açık eksiltme 
~11ltralı"n du••ŞmQRl takt•p efmemeSl• -'e şaganzhayref,ıer, düny~ EJJ?r haberleri, merPJc - Tutuşturma odunu 84 ton 1-:128 107 13-10-937 15.30,.. • 

U 
1 

ket havadıslerı vardır. Hamam odunu 80 ton 1440 108 13-10-937 16. ,, • 
p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,i" F m n odunu 152 ton 2508 l 88 l 3-1().9 37 16 .30 ,, ,, 

ka rl. Yunan . ra-1 A E 1\ er,iAn re,abrr.ikafar Şartnameleri her j?Ün ö~leden evvel komisıonda görülebilir .. lsteldi?e. 
_ a rin ilk teminat makbuz veya mektup!arjle 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. cü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber belli gün ve vakti 11• • ' i • t • A 1,000 TON HURDA muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satın alma komisyonuna gelme-ne & n es u 1 ye 1 f Tahmin edilen. bedeli 20,000 lira o- !eri. "6459n 

i
lan yukarıda mıktan yazılı .. h~r~a Jtf.. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurlu- Ordu sıhhi ihtiyacı fçin satın af ınacak kimyevi alat ve etüv mik· 

Boğaza, g~u- "'"'tmaJma komı·syonunea 18/10/ d ı 1 "Jk · J h 1 ·1 "hal 

[Bug·· .......-
~ un Barbaros'un topçu kuman- siki terennümleri arasında 
tıcıtınnıuavini 181ıak Kaptan'ın beya.- Nara'ya dönüldU. 
dan ~ neşrediyoruz. 1s1ıak Kantan- Bu kayıbın, kazanılmış zaferin 

.,.. arJııri e muhı:rnmen tutar arı ı temınat arı ve i a e günleri ı e ı e 
937 paznrtesi günü saat 15 te kapalı Halleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

h!ıtza~;e. sırada Mecidiye Sü~arisi kaybedilmesindeki mes'uliyetin A - zari ile ihale edilecektir. Şartname Cinsi Mikdarı Muhammen ilk thale ihale Münakasa 
parasız olarak komisyondan verilir. tutarı teminatı günü ı:aati şekli 
Taliplerin muvakkat teminat olan Kimyevi !15.t 133 ç~it 2000 150 10-11-937 15. Açık eksiltme 
1500 lirayı hnvi teklif mektuplarını Etüv 2 ,, 1300 98 10.11-937 15.30 ,, ,, 

bu ~ rtn. beyanatı vardı. Fakat, ıl miral Ramize ve Müstakil Fnoti1Ia 
tine 1;:;ıa:t.ı tclıir ediyor, onını ye • Kull'l3ndanı Rauf Kaptana müştere-
t~ ~k Kaptanın gözlerini geçi • ken raci olduğu ve elması lazım gcl-
~ereya~ı ~~k.Kaptan harbin teknik diği tam bir hakikat halinde mey - mezkur günde saat 14 e kadar ko • Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir.fstekliferinio 

misyona vermeleri ve kendilerinin ilk teminat makbuz veye mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m~ddelerindc yazılı vesikalarilc beraber belli günde ve vaktı muan-e• 
maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ninde Fındıklıda Komutanlık 5atınalma Komisyonuna gelmeleri "6460,, 

de nı . U"etınde durmaktan ziya- danda değil mi? .. 
lebeO:s-uliyet bahsi ve mağıiı.biyet İkinci harbin, o feci mağlUbiyetin 

etraf nda öz söylemektedir.] mes'uliyetini de amiralin Yunan do-
ve saatte komisyona müracaatları. 

t6542> 
, • • nanmasının kendisini toplamasına 

- İınr fırsat vermiş olmasında aramak la-
~ "alttin oı. harbinde Averof, yani, zımdır. İstanbul 7 nci İcra Memurluğun-

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

1darc edi~eni harp gemisi hüsnü İmroz harbinden sonra sık sık Ak- dan: 
~ tnctr;n11yordu. Mermfü~r 3-5 Barbaros topıu kumanclara denize çıkmak, maneviyatı va vast- Hatice, Ahmet \'e Şaziyenin uh-

Msrmara OssUbahrl K. Satınarma Komisyor.undan 

Patıı~ord ilerde, yahut da geride muavini lsh"k kaptan taları bozuk Yunan harp filosunu sık dei tasarruflarında olup Mehmet A-
~ h~ı. .. -~ O~ donanması ate- kadar hayrete şayan ise donanmanın sık harbe mecbur etmek, baskınlar liye 1,000 bin Jira mukabilinde bi -

Cinsi Kiiosu 
T uhmini fiatı 

Krs. Sa. 
Tutan 
Lira 

İlk teminatı 
Lira 

d" ~ı ve nıute d" · betl ·r · i d ed ı t-1·1· ., Ka . ~ı şn ma ı ısa erı e at"'<:i kesmesi de o kadar izahı g:ıvri yapmak elbette kı, en çıkar yoldu rinc erec e po \!A ı O.Lan sım-
dir ki, A~ Şlrtıyordu. Bu isabetlerle- ka...ıil bir hadisedir. Nitekim ateşi~ ke ve .. yegane harp ve zafer tabiyesi paşada Sirkeci Muslehittin mahaTie
~1kıyor bır·erort~ yer yer y-angınlar silmesi torpido hücumunun yapılma- idi. Nitekim b·r aydan fazla Niıra li- sinin Zincirli kuyu caddesinde es-
~u • r bıre t 1 ' 2- · 27 "11.'T" I .. t 
b · Elew......ik r op arı susuyor- ması kar~sında Averot hemen ken- manında yatan donanma tekrar Ak- ki a yenı ı ... o. u sag ara-

et "Ln s:ıntral' rk· b' · '$. • f H · dükk. b h 
, J\verof' b" .. ı~e va ı ır ısa- disini topladı ve .. kaçmıya başladı. denize çıktığı vakıt Averofta Yunan ı ayrı anı ve a -

\e o u utun bütün susturmuş d -u i · t' · .. ··11.. ve arka tarafı 6 No lu bootnndan l'ltı nteş .. Bizim donanma da sanki kaçan topçusunu eg , yı ye ışmış gonu u çe · 
lnış bir 8tb'hYagmuru altında bunal- k a· h d ğ"l d b' h b ve ücretli İngmz balıriyelilerini bul- müfrez Faik ve hissedarlarının süp-Sok a ı ve se . d b h 1. en ı asını e ı e ır mu are e- :f .. 

ll'ltl§tu. 13 ssız u a a ıne yi uzaktan seyreden bitaraf bir dev- du ve kötü sevki idare yüzünden de rüntülük mahalli ve sol tar:ıfı arig-
Yaz ı. u aralık Averof'un be- b. h 1 ld' o b d k'k • h · h · t 'kiiim ile caYrak Çekti"'" .... _ . Iet donanımısı gibi bu kaçışı seyre harap ır a e ge ı. n eş a ı a lerın anesı ve cep esı ar1 

Emek 400.000 

Deniz eratının yıllık ihtiyacı için 
yukarıda miktarı yazılı ekmek ka
palı zarf usulilc satın alınacağı ve 
eksiltmesi ll/Teşrinievvel/937 pa -
zartesi günü saat 15 te !zmitte Ter-

- -61 38440 2883 

liklerinden ve komisyonumuzdan 
193 kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk 
teminntlarile birlikte kanuni vesi
kalarııu havi teklif mektuplarını 

bu anı gı goruluyordu. Yı- d Jd bıle sürmiyen muharebede Barba - mahdut fırının tamamı tnpu kaydı-~ .ı_ arda Barb ' d' -· a ı. edil · ~ l?ıüs . aros un ıregın- . . ... . ros delik deşik oldu, yerini bıraktığı na göre açık arttımaya vaz mış:-~.. takU fılotilliva hücum em- Halbukı, o anda seyır degil, takıp hl d ··t dd't . . 
• ren · J 1 ~ d F'l 11 • .1 ğ . Turgut zır ısı a mu ea ı ısa - tır. ~~ - lŞaret sallanrı..•ordu Fakat azım ı. 'ı otı ası ı e, a ır topçusıle. be 1 ld . l 16 k t d.. .. . h . 2 500 ı· .. 

-""Qf ~ap+,~- J • • dd" • • b"'tü tal ter a ı ve nmıra er e onuş Kıymetı mu ammenesı , ıra-
ı ... _H_A_R_I_c_i _A_sK_E_R_i_K_ı_TA-~T_ı _ıL_A_N_L_A_R_ı __ ı 

teJ..~ "<Ul ınüstakil fil .11• h ma ı ve mancvı u n vası annı . . .. . d d B . . 
~~ ge · ~ otı ayı a- d ı· b" hı 1 tak' 1 emnnı guç verdı, onanma a o- dır. Mesahası 43 metre terbimdedrr. çırnıed gi ib" d d er ıyen ır z a ıp. v d' . i . . " t 

li a . ~ı ı onanma a . . . . gazdan ken ısın ıçerıye guç a tı.. Evsafı: Bina ahşaptır. Cephede ca-

Amasyadaki eratın ihtiyacı için satın saatinden bir saat evvel komisyona 
alınması icabeden 68 bin kilo sığır-

. 254 b' k'l .. 1 mektupla veyn bizzat müracaat et· etı '\ e ın ı o un mun:ı ca.saya et)tl!Siıı kesnnş bulunuyordu Bunun ıçındir kı, Yunan donan • ve Yunan donanması harpte taki - kfı 1 z k. · ı b" dük 
en-ı...:_b_ila istisna gördüW hü ~ ması Yunan milletine bağışlandı, bü- bi~ nasıl yapılabileceği hakkında Os- me . n o up ed ınbı~·ı şap nı ır flu -

· _.-... llll Rauf "' .. .. v • • 1 kün ve nrkasın a o me ı e geçı en 
konmuştur. Taliplerin ihale gün ve miş bulunmaları. <403> c6148, 

0 du Kaptamn görme - tun teessure ragmcn, sankı kendı ~manlı İmparatorlu'ru donanması a- b" f 
1 
"t" .. .. b"r odunluk as-'1.; unu ·· ı 1 ır ırın m ugu ve ı , 

Erzakm Kilo Muv. Teminat fhale günü saati Münaknsanın T hmin bede 
ismi cinsi -................... :~rncnuş bulunması ne kendimizi aldatmak için yayılan mu- mirııline iyi bir ders verdi! ma katında zemini çimento şaplı 

Saht eka" r·lmıuık ..... , ... a ...... n ........ ~ .......... I~t;~b~l"S·;hhi'"Mii~;;;; .. 1~·; .. A;tı·;;;~ :~ ~:u~·0:;;lC:· ::: ~:ü~i· ~:~~ Sığır eti 680'10 1020 lirn 29:.9-1937 16 Knpafızarf 13600 lira 
Un 254-000 2381 ,, " 

T varclır. Elcktrık tesısatı mevcuttur. 

evk'f d I ve Eksiltme Komisyonundan: 20 ~en:lik :rakıf.ic.ııresi ve taviz be-l s en ddı muştcnyc aıttır. 
İzmirde h va kıtaatrnın 198 bin 

ki1o ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konmuştur. İhalesi 
11/10/937 pazartesi günü saat 16 bu
çukta İımirde Kışlada Müstahkem 
mevki satınnlma komisyonunda ya..
pılacnktır. Tahmin edılen mecmu 
'tutarı 21780 liradır. Teminatı mu • 
vakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 

B• Vilayttler Sıhhat ve lçtimar Muavenet Mfrdürlülderiyle Hükumet Arttırma peşindir. Arttırmaya iş-

lr k d tabiplikll!ri ve muayene ve tedavi evleri için 251 adet halk tipi ve tirak edecek müşterilerin kıymeti a ın 17 adet te Zongu!d:ık tipi soba: açık eksiltmeye konulmuştur. muhammenenin ~7.5 nisbetinde pey 

G,~ -:--
bir ~! trs Emili isminde j 

~lt ç~ &ahtek. lı k::tdın 100 liralık 
~Si göru.m:~~ mmı: tıle muha-

naaaya uzere Ingillcredcn 
~~lcrin· scvkcdılmişti. İngiliz ga-
t!lli ın Yaza ~ . Yaşıur ıgına göre bu kadın 
l'ltldiikt ındadır. l\fuhakemesi gö -
lıı .... ı en sonr 
-ıı atak a suc::Iu olmadığı an-
~~ 1ngııtscrbcst bı;·a'Kılmış ve tek-
~ b e~ye d" 
~ ir nı··h 0nınü1tür. Bu ka -
:tı. c\>v<:>~ ~· endısin zevcesidir. Altı 
~a'ya ıncfo t vkif edilmic: Ka-

' vlredu · .• ...,.., 
?n ~ 1l'ıtüı k mı~ ve oı:ada uzun 
t~Vkttfiy t eme ed1Ierek aylarca 
~aQ l{<:lı.d!:sfl': :o~ra kurtuiabilmiş-

ırı dıY't>r k. g ruşen gıızetec.ilcre ......... :a ı: 
el~ Unu b&yij 
&u anlaşıla ~ bir yaniışlık ol-
du Ilı Olduğu~· 13;n.ım tamamile ma
lcı-. ?o.tu.srafırn hukımlerce sabit ol
hc ~.Ye Yollna '1 vererek tekrar İngil-

ll.ırn • ı ar Bunı . . 
t;ıı ızzeu 11~ ar ıyı •.• Fakat 
ll1t- • B nı. ~bundan çok y:r-

t.~ unu kll'Tlse izale ede -
........ ~-

()t>I 'strs Ern·ı·· 

l - Eksiltme Cağaloğfunda Sıhhat ve lçtim:ır Muavenet Mü:!iirlü- akçası veya milli bir bankanın te -
tü binasında kurulu komisyonda 29-9-937 Çarşamba günQ saat lS de minat mektubunu hamil olmaları 
yapılacaktır. icap eder. Arttırma şartnamesi 11:/ 

Sıhhat Müdürlükleri sobası için 25 lira 10/937 tarihine müsadif pazartesi gil· 
2 - Muhammen Fiatı : J-L Tabiplikleri ve tedavi evleri ~obalan nü Dairede mahnlli mahsusuna ta -

için 12 lira SO kuruştur. lik edilecektir. Birinci arttırması 4/ 
3 - Muvakkat garanti: 267 lira 23 kuruştur. 11/937 tarihme müsadif. per~nıbe 
4 - istekliler şartnııme ve nümuneleri her gün Komisyonda g(inü Dairemizde saat 14 ten 16 ya 

göre bilirler. 
5 - istekliler cari ıeneye aid Ticaret odası vcsikasilc 2490 sayılı 

kanunda yazıtı belgefer ve bu fşe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. "6526,, 

kadar icra edilecektir. Birinci nrttır-
mada b del, kıymeti muh:ımmene
nin '7 75 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttıra
nın teahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün daha temdit edile
rek 23/11/937 tarihine rnüsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ) a kadar Daire-

l - Şartname ve rcsmr mucibince 1000 adet Platform p::ızarlıkla de yapılacak ikinci arttırma nctice-
yaptırılacaktır. sinde en çok arttmmm üstünde bl-

II - Muhammen bedeli 7380 lira ve muvakkat teminat 553,50 liradır. rakılacakur. 2004 ıuımaralı İcra ve 
Ill - Pazarlık, 8-10-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da İflas kanununun 126 ncı maddesine 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda tevfikan hakları tapu sicillerile sa-
yapılııcaktır, bit olmıyan ipotekli alacaldılarla di-

IV - Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geçen şubeden alınabilir. lğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen a-ün ve saatte % 7,5 sahiplerinin bu haklarım ve hususi.

güvenme paralariylc birlikte adı aeçen Komisyona gelmeleri ilan le foiz ve masarifc dair olan: 
olunur. "M,, "6379u iddialarını il:'.in tarihinden iti -

Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebillıT. İstekliler Ticaret Odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştırak edecekler 2490 
sayılı kanonun 2 ve 3 üncü madde
lerinde \'e şartnamesinde yazılı vcsi
kalarile teminat ve teklıf mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona \·ermiş bulunacak-
lardır. .452> M29> 

* Diyarıbe-kirde kolordu \"C tayyare 
alayı eratının ihti~ acı için kapalı 
zarf usulile üç yüz bin kilo f.abrika 
unu satın alınacnktır. 15/10/937 cu
ma günü saat 11 de ilınlcsi yapıla· 
caktır. Muhammen bedeli otuz iki 
bin iki yüz elli lira olup muvakkat 

d "ara ı ı nin evli bir d erek ır ki l· . . e 
{l~lrn· l{anı:ıdad ·Cndısıne refakat e-

l~ir. an İngiltereye kadnr 

... haren 20 gün znrfında evra-

fstan Ôul Sıhhi Müesseseler Arthrma kı. m~sb!tclernı; .birlikte D~irc -
mıze bıldırmelerı lazımdır. Aksı. tak-

teminatı iki bin dört yüz on dokuz 
liradır. Şartnamesini görmek iste -
yenler bir lira 62 kuruş bedel mu • 
kabilinde Kolordu levazımından a
labilirler. İsteklilerin mezkur gün 

ve saatten bir saat evveline kadar 
teminat makbuzu, ticaret vesiluıları 
ve teklü mektuplarını Kolordu sa
bnalma k"omisyonutıa vermiş bulun.. 
maları. 4453;) c6430• 

l>/\~s ı>noF · 
't·· SJ\?ı.it ESöRü KEMAL 

rıı llrku\' BAtt-ıı 
ıştır \" az dans d 
lslik1. eıu dersnn ers:ınesini kapa

t.' oto il! cadde . eın~: 
{!" ~\>i Sinde ı:z et 

ll.tı s;ıb :Yanında 69 ı Kanzler 
dar d <ı.h doku d Illlnıarada her 
tır. ersanenıiz ~ an akşanı ona ka-

fi~~ beleriıniz~ açııt. 
ı ~ ........ h:;==-::-:~-ı hrc,_t .. ~ .... ,_ır-osı· 
ı '>t • lı e cild hastaliklan ı 
o 1-ıa • •· ~:den sonrrı Omer i 

.. 43sas 313 Telefon: ı ...... : ............... . 

Ve Eksiltme Komisyonundan: 
lstanbul Leylf Tıp Talebe Yurdu hademeleri için mevcut §artname• 

sine göre "135. takım kasketli elbise ife "41,, adet palto açık. eksilt.. 
meye konmuştur. 

1 - Eksiltme; Catalo~lunda; lttanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda 13-10-937 Çarşamba günü saat 
"14,30,. da yapılacaktır. ' 

2 - Tahmint fiyat : Bir takım kasketli elbise •J.455., ve bir adet 
palto •1188n kur:uştur. 

3 - Muv:ıkkat garanti : '1183,, lira "85., kuruştur. 

4 - 1Stekli1er şartname ve nümuneleri her gün Çemberlitaş civa .. 
rında Fu t paşa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe Yurda Merke
zinde göre.bilirler. 

S - lsteklilel car! seneye ait Ticaret odası esikasile "2490n sayıh 
kanunda ya2ıb betgelu ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mclttuplarile bir.likte belli .rün ve saatte komisyona 
gelmeler. •643'.l. · 

cHrde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş • 

* 
masından hariç k lırlar. Müterakim 
vergi, tcm•iriye ve tan:zifiyeden iba
ret ol::ın Belediye rüsumu \•e vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil 'Ii.imen hastanesi için 13,5 ayak 
olunur. Daha fazla ma:tirmat aI'mak mik'abı eb'adında bir buz dolabının 
isteyenlerin 937/601 nmnarah dos- 17/9/937 günü pazarlığı yapılı?ıış, 
yada mevcut evrak ve mahallen für- teklif edılen fiat pahalı görülmüş -
ciz ye takdirf kıymet raporunu gô- tür. Tek:nr pazarlığı 29/9/:37 çar -
· ı kl ·ı* 1.........,... şamba gunü s t 15 te :fzmıt e Tü -nıp an ayaca an ı an o ... ,. ........ 

• men satınalma komisyonunda ~ apı-
ı" .. • • Kımyager ...... ı fucaktır. K !" bodel' 800 rraclır. 
ı H •• dd• ı Kat':i inançası 120 I' adır. Şurtnamc
ı usame ın ı Sİ hc.r gi.in İzmittc Tümen satın~lm3 
ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı komisyonunda görülebilir. frt. kli
ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ı leı in belli gün ve saatinde kat'i inan
ı Ye Eytam Bankası karşısında ı calan lı bırliktc Tümen Satlnalm:ı 
ı izzet Bey Haıu. ı komisyonuna gelmeleri. 
ı ffffffff••ffffHffffffffffı c467~ <656h 

10 ~ • 31750 • 

Çorlu garnizonundaki kıtaat için 
600,000 kilo odun kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Muham • 

men bedeli J5,<JOO liradır. Şartna • 
mesini gömıek istiyenl<!r her gün 

öğleden sonra komisyondan bedelsiz 
alabilirler. İhalesi 25/10/937 pazar~ 
tesi saııt 15 te ordu garnizonundadır. 
Muvakkat teminat 1125 liradır. Ta

liplerin kanuni şartları haiz olması 
lazımdır. İsteklilerin teklif mektup
larilc teminat makbuzlarını ihale . 
den bir saat evvel Çorumda komis· 
yona verm lerl. «469, c6563,. 

* Orman koruma genel komutanlık 
kıt'aları için ihtiyacı olan 6358 met-

re yazlık clbis lik kumas açık ek • 
siltme usulilc ihalesi 13/10/937 çar . 

şamba günü saat 11 de Ankarada Ye· 

nişchirdeki Komutanlık binasında 

satmalma komisyonunda yapılacak
tır. Muhammen bedeli 3825 lira 25 
kuruş, muvakkat teminatı 286 lira 
87 kuruştur. Şartnamesi her gün ko

misyonda görülebilir. İsteklilerin, 

muvakkat teminat makbuzu ve şart· 
namesindeki vesikalarla b<!lli giin 

ve saatte komisyona müracaatlprı . 
c464. «6527, 

Ağustos 

15 
Yıf 1937, Ay 9, Gün ?.71, Hız;;t:i6 

28 EylOI : Sah 

ı-

Va VosatJ Ezanı 

en. ''• sa. d. 

Cüneş 5 54 11 55 
Öğle 12 05 6 07 
1kin:ii 15 25 9 28 

17 57 12 0) 

19 30 l 31 



.. • - . -. :..~ - !:: . .' :·.., 

Bir Gripin almadan evvel 

btmıbın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk 
ve en ucuz geçirmenin çaresi 
bir ka~e GRIPlN almaktır. 
Mideyi bozmaz, böbrekleri ve 1 

kalbi yormaz. 

.. ~ ... .... : . . . , 

Aldıktnn heş dakika ııonra 

Ucuz-Tesirli - Zararsız 

~ icabında günde 
. ·~ .'\ ·. . ; . ,.. ,.. -..., .. ~. ~ . ":" . ! .. , . . . > • '" ~... ~ ·~ ; r;:· . , .. J. -:-ı. • • 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam vegiizeldişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

AD ile temd~n _edilir 
Dişlt,rİnize çok dikkat e ı~~z. 

Bazan en üstad doktorların bile sebeb men~eı.n~ 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ılerı 

~eldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmışbr. 

Sabah, öğle ve akşam yemeklerden so~ra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçahyarak ve daıma 

.--· Sandalya ve Mobilyanın •••ı _1 

kullanarak dişlerinizi koruyabiiirsiniz. 1 Hem ucuzunu,hem güzelini almak için lstan~ulda Rız~p.aşa yoku• 1 
ŞtJnda 66 No. ASRi MOBiL YA mağazasını zıyaret edınız. 1 . 

1 ET AHMED FEYZi Tel. 23407 isoc+ Dr. IHSAN SAMI +>og BRiYANTiN PERTEV 
~~~~~~~~~~~~~~- /8 Gonokok Aşısı 8 

~ 

t t b ı SıhhAI Mu .. esseseler Arttırma 1 Belsoğuklu~u ve ihtilallarına_karşı R ı 
S 3ll U pek tesirli ve taze aşıdır. Oıvan- 8 

Ek ·ıt Komı·syonundan . volu Sultan Mahmut türbc~i No.113 ~ ve sı me • ooxooooooooooooocooooocoooo 
L~yli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut şartnamesine göre İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 

tOOO çift kışlık iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. . Mahkemesinden: 
1 - Eksiltme : Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve lçtımat ~t~avenet Önce Şişlide Osmanbeyde Gün a-

Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 13-10-937 Çarşamba gunu saat partmanında oturmuş olan Serpohi 

15 de yapılıtcaktır. tarafından Hazine ve Simpat aleyh-
2 _ Tahmini Fiat : Bir çift iskarpin 500 kuruştur. lerinc 937ı1011 numara ile açılan is-
3 _ Muvakkat garanti : 375 liradır. _ . . tihkak davasının muhakemesinde; 
4 - istekliler şartname ve nlimuneyi hergun Çenberlıtaş cıvar~nda davacı Serpohi ilanen tebligat üze-

Fuatpaşa türbesi karşısında Leyll Tıp Talebe Yurdu merkezmde rine mahkemeye gelmemiş ve müd -

Saç tuvaletinizln en mU· 
him bir malzemesidir. 

· Kepekleri izaledekl mu• 
vaffakiyetl her bir iddia• 

görebilirler. "k 2490 dcialeyh hazine vekilı gıyab<!n mah-
5 _ isteklilerin carr seneye aid Ticaret Oda.sl vesı ası, . sa. kcmenin icrasını taleple biz davacı İstanbul 4 üncu İcra Mcmurlu • 
IJ kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garantı . mak· Scrpohinin ibraz ettiği fat~ral~ra ğundan: 

~~z veya Banka mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte Komısyona karş• del•lerde bulunduk, şah>! dm· J 
8

., borçtan dolay• mahcuz olup 

nın fevkindedir. 

gelmeleri. "6433., lcttık demış \'e mahkemece de g~-~ paraya çevrilmesine karar \"erilen 

1 - kt .. r· v •• n den • rck bundan ve ger:~se gelmedıgı bıri kır, diğeri doru ve diğeri al renk-
A kay şletme Dıre or ug ' takdirde hazine vck•"- davanın red- ıermde uç adet beygirin 11101931 ıa. 

30-Eylul-937 Pcrşenbeden ilibnren Adalar • Anadolu • Yalova dinı istr•diğindcn bahsıle davacı sc:- rihine müsadif cuma günü saat 10 
Hattındıı Sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. pohiye muameleli gıyap .kararının ı- da peşin para ye açık arttırma ile 

Yeni Tarife iskelelere asılmıştır. ı~nen teb_lığine v __ c kendısı_ne bu_ hu.- Pangaltı Meyva sokak 11 No .• ıu ev._in K d k - - d 12 05 seferi 11,45 te, 12,35 Aynı tarihden itibaren a ı <>yun en • 1 s•ıı; ;çin bır ay muhlet verılmesı~e -.;e 'önünde satılacağından mezkur gun 
seferi de 12,20 de kaldırılacaktır. "6559,, ınııhakemenin 1/11/937 pazartesı _sa- ve saatte mahallinde hazır buluna -

------1 <ıt 14 de bırakılmasına karar verıl • cak memura müracaat etmesi ve be-
~ UY dJğinden adı ve adresi yazılı -~~vacı deli muhammenin ';O 75 ini bulmadı

Serpohi mahkemeye ge_ı~edıgı ~·e- ğı tnkdirde ikinci arttırma 4/10/937 
ya bir vekil gönderme~ı~ı ve mud- pazartesi günü saat 10 da yapılacağı 

10 
kuruşa 

Türkiyenin en mükemmel cil!larıdır. Sedef ve re?kıe~i ~irer 
d . 1 2 3 4, 5 renkte ve modern nev'i fırçasıle şışesı 

ser ır. , , • • o t 
küçük 1 O kuruş, büyük 2 kuruştu ' 

Her yerde Ha .. a'l ismini / 

detindc gıyap kararına ıtıraz etme - ·ı: 
1 

(
2
-
1
) 

-k·· . ı an o unur. i> • 
diği takdirde gıyabında hu um ven- ---------------

l~eği ve bu bap~ki~yapkararının -~-~-~~--~----------~-~~-~~ 

Kiraıacağınrz 

yeni apartıman 

oaha rahat oıa. 

caktır ..... 

Çünkü bir Hava-

gazı Şöfbeni vardır. 

, 

bir nüshası mahkeme duvarına ;ısıl-
dığı ilan olunur. 937/1011. 

AKBA 
Ankarada K itabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An

karada sntış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

Dr. Hafız Cemal 
(wKı\1AN HEKİM} 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 t~n 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hu,susi kab;inesi.nde hasta • 
farını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. - SATILIK 
MOTOSiKLET 

12 beygir ve çift silindirli 
yeni bit INDIAN markalı sait• 

1 
karlı motosiklet ehven bir fi. , 
yatla Mtılıktır. Taliplerin 44642· 
ye telefonla Gaz Şirketinde Bay • 
Mümtaı'n müracal\t. -------------e 

Salıip ve B<ı§ Muharriri: 
-Etem 1zzet BENiCE 

l\'cŞriyat ve Yazı fşleri lıfüdürü: 
1. S. ADAM 

Basıldığı yer: Ebüzz-iya Mntbııa.sı 

. -·~ 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

'TARLADIR 

.---
- 41 .... ~ ... 

- -ı't-'" 

- ~· ... Au-~~ ..• lıb;,..t. . , 

~ rb ... ~j J& _.,. .. 

Türkiye , 
Cumhuriye~ 
Ziraat 
Bankası 

... 
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Q 

\ 


