
Haydutların 
Şefi kim? 
Poll• hafty ... (Xı9) un 6 ncl forma• 

-ti .. çıldl 

30 ILKTEŞRlN. PAZAR GENEL 
NO.t'US SAYIMI Bugünkü nüfusu -
muzun sayısını, ''asıfJarım bilmek., 
de,·Jet ve ulusa yarınki ihtiyaçlarım1-
zın neler olacağını tanıtacak, onlan 
kartılamanın çarelerini öğretecektir. 

Başvekôlet 

Stati&tü; Umum AlüdürlüğlJ 

5 kanıt · Telef on: 23872 8 EylOI 1935 PAZAR Sene: 4 • Sayı: 1319 

ıtaıva barış 
Amma Habeşistanı da beraber .. 

istiyor! 
Hazinedar çlftllOi önünde 

Otolbltlıs 
cdl cavrö O cdl ö 

t:tabeşistan yeniden 30 bin ster
linlik top, 10 bin sterlinlik harp 

malzemesi ısmarladı 
Barışın mUzakere yoluyla kazanılması 

Omltlerl pek zayıf 

ltalya hükflmeti, Habeıiatanı de geçirmek i&temeainln aebeplerini sa • 
"'rken bu memleketin gayri medeni olduğunu ve binaealegh uluslar kuru • 
mıuwn himayeaiM Ulyık bulunmadığı m iddia ediyor. 

Frarqızca "Parla Soir,. gazetesi, iktibaa ettiğimlz bu resimlerin, /tal • 
1/11 tarafından verilen vesikalar arasın da bulunduğunu yazmaktadır. Elleri 
lcalk olan adam hıraızlık yaptığı ~ mahkeme karariyle bu hale getirilmitı 
Ur. Diğer rnlmde de Adi&ababanı çar fı meydanında ağ(l('a asılan nıalıküm·
lan g&terlyor. 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Musolini 
lngltereyl, nereden 

aldığı kuvvetle 
tehdit etti 

---

Bu sabahki 
yangınlar 

Uç yerde BDKJD çıktı 
ve slndlrDldtl 

Bu aaba.h tehrimizde üç yf'.rde 
yangın çıkmıtaa da derhal yeliti· 
lerek söndürülmüıtür: 

1 - Saat 5,33 de Ortaköyde 
16 ncı mektebin kaplamaları tu • 
tufmUf, yetitilerek aöndürülmiif • 
tür. 

2 - Saat 8,16 da Beyoğlunda 
Ayna)ııçeflllede otlar tututJDUf, 
aöndürülmiiftür. 

3 - Saat 10 da Haseki hasta • 
nesi dahilinde binaya ait olan 1&· 

manlığın dahilindeki kaplamalar 
luluflDUf, yetiıilerek söndürül -
müttür. 

Alman bayrağını 
yırtanlar 

Amerlkada beraet 
ettiler 

Beş kişi yaralandı, 
ikisi aQır •• 

Kazanın sebebi otobOstln in tekerlek 
tellnln kopmasıdır .. 

Bu 1abah Bakırköy, Hazine- ralı V"ıae .......... toför Ni.ha-' 
dar çiftlifi tuila fabrikaıı yanm· dm idareelatle .W•ken Mazi. 
da on kitinin yaralanmuile ne- nec:lar çiftlll talla fabrikuı 
ticelenen bir otomobil kazası ol· yanında ... n "' neticede beti 
mUflur. lıtanbuldan Kırklareli- atar olmık .... oa kiti JUaltaıı· 
ne doiru hareket eden 6 auma- .(Denmı 2 inclde) • 

Şoförler f evkalide 
kongre toplanmasınını ; 

istiyorlar 
Çekilen idare heyetinden 

hasas soruyorlar 
(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Mlln kıyafetlerll• Hırvat kadınl•M 

Balkan festivali 
Balkan festivali için hazırlıklar devam ediyor. Şenliklerin çoli 

fiizel olacağı anlqılmaktadrr. Romanyadan ilk kafile 1alı pn;j ı~
lecektir. Eylulün on dt\kuzunda da Bulıariıtandan kalabalık bir 

Bir Yugoslav gaze
tesi bunu sebe
bini izah ediyor 

Geçenlerde Mu11olin1 Daily 
Mail ıazeteıi muhabirir. 1 kabul 
ederek ıon zamanlard" lngilte
renin balyaya kartı almı' olduğu 

Haklmltl beyanat:•• aeyyah kafilesi ıelecektiı. Şenliklerde, Balkanlılann milli kıyafet-

dnıt:al iman tse'flrl şld. lerile yapacakları milli danılar bilhuaa alika ile beklenmektedir. 
e e pro est:o et:t:i 

(Yanaı 2ncı sayfada) (Yazısı 3 üncü sayfada) 

mukabil vaziyeti hakkr.1da dik· Muaoılnı 
kate değer ıözleri aöylem11ti. No voıti gazetesi bu ıözleı i f&ı tekil· 

1 i·nek-teyzen1n-·ıı de ~~~;ü:t;;;;= Londrada dün-
• yanın en büyük duımanıarı bu-m ıra Si lunmaktadrr. Bunlar, Afrikaya 

Mlkl iare- yapılan mahalli aıker ıevkiyatı-
DID en son m bir umumi harhe çevirmek, ve 
sergDzeştl bize~~· bazı tedbirler aldır-
BI 1 mak ııtıyorlar. lnıiltere bun· 

r s nema sey-
reder _gibi takip dan bah~~eden evel bn tedbir-
edecegınız bu ye. lerin ne ııbı terler olabHeceğini 
nl roman, hem iyice dütünmeliydi. Bu tedbirler 
t'avkalAde merak- ne olabilir? 
11. hem de fevkal- ı ı ı ı· ı Ada OldO O üdü . - ta yan ıman annı ablo-

v g b r CI r ·ı ka etmek. lngilterenin bütün ı. 
ann aş ıyor (Devamı 2 incide) -

i 

.......................................................... -... - ....... 11 '"E:viül-ç-· a_ .. _ .. r_Ş_a_m_b_a_g_a_n_a _____ i 

Barbarostan 
• 
intikam?! t 

Romanı H A BE R ' de tefrika 
edilmlye başlanıyorı 

Tarihi hakikatlere uygun olan 
bu roman benzeri görülmeml9 
derecede heyecan verici bir kah-
ramanlık ve aek eseridir. İ 

Şimdiye kadar okuduOunuz · 
_________ b_a_t_a_n~.~~nı~r~an ~~~·~_!~r _I 



HABER - Akşam rostam 

Milhtlrdar çiftliği 
6nUnde 

Otobüs devrildi 
(Baıtaralı 1 ıncide) 

lanmı:ıtır. 
Vaka yerine derhal .iandarma

lar yetitmit ve tahkikata ba!la
JD.Jtlardır. Yaralılardan beti 
hutabaneye kaldınlmıf ve yara
lı olmryan müfterilerin ifadeleri 
a.lmmııtır. 

ıtalya barış 
istiyor! 

Kaza, kamyonun ıol teker
lejinin teli kopması ve 1utiğinin 
patlamasından olmuıtu;. Bu aar• 
ıılıt neticesinde süratle gitmek
te olan kamyon muvazenesını 

kaybetmit ve yolun ıol tarafın
daki hendeğe yuvarlanmıftır. 

Hastahaneye kaldırılanlar· 
dan bir kadının ve bir erkeğin ya
rası ağır olduğu ıöylenmekte-
dir. (3051) c~so~) 

••• 
"'!'i aralıların Cerrahp'lfa baata

lia.nesinde olduklarını h:liyoruz; 
adlarını, kim olduklarını öğren
ınek maalesef kabil olamamııtır. 
Bunmi ıebebleri ıudur: 

Cerrahpaf& haıtahanuine te
lefon ettik ''lıimleri vuemeyiz, 
bayle emir var,, dediler. Israr 
~derekı 

- Bir kaza olduğunu haber 
yereceğiz dedik. Akrabası veya 
tanıdığı o civara gideceği için ka
zaya uğrıyanların onlar olup ol
madığını merak edecek birçok 
kimse bulunacağı muhakkaktır. 

isimlerin yazılması bunların te· 
laşmı teskin edecek bir tedbir 
ıayılabilir. 

Uluslar kuru.mu yann umumf top -
lan.tısını yapacaktır. Dün Dıtbakanı -
nuz Tevfik Rti§tU Arasın da bulun -
duğu beşler komfsyon\l Habeş - ltal· 
yan işini incelemiş bu münasebetle 
İngiliz delegesi üçler konferansının 
çalışmalariyle İtalyanlara yapılan tek 
lifler hakkında izahat vermiştir. 
Pazartesi günü öğleden sonra tekrar 
toplanacaktır. Toplantı devam ettiği 
ve bir bal yolu bulmağa çalıştıkları 

mpddetçe, İtalyaıun bu faaliyeti bo -
zacak bir harekete girişmemesi ken -
disinden istenmiştjr. 
Anlaşıldığına ıöre, uluslar kuru • 

munun faaliyetleri devam ettitl müd 
detle, İtalya harp etmiyecektir. Bu -
na dair teminAt vermiştir. Ancak 1 -
talya ~u şartları ileriye sürmektedir: 

1 - Habeşistan silahlarını bıraka -
cak 

2 - Habeşiatan lt&lyan askerleri 
tarafından işgal ve kontrol edilecclt. 

3 - Habeşistanda Mısır gibi bir i · 
dare kurulacak. lpgiltere ve Fransa 
Ha.bet iflerile alMuıdar olmıyacaklar· 
Beşler komi8yonu bir hal yolu bul

mağa muvaffak olamama, bu defa 1 -
talya, İngiltere ve Fransa bir arada 
tekrar toplanacaklardır. Ve bu top -
Jantının Strezada yapılması ınuhte -
mel göriiliiyor. 

Nerede ve nasıl toplanılırsa topla
nılaın ltalyanın beşler komisyonOBa 
bildirdiği şartlarla mrar ederse bir 
hal çaresi bulunamıyaca.ğı aşikardır. 

Birkaç ıtındür basta olan İnıiliz 
Dışbakanı iyileştiği için yarınki top -
Jantıda bulunmak üzere Cenevreye 
gidecektir. Cenevrede btlyük bir l!IÖy -
lev verecektir. lngiliz dişbakanınm 
Habeş işlerini tamamen kendi eline a
lacağı söyleniyor. Bu itibarla şimdi.ki 
genç delege Eden ikinci plana geçe -
cektir. 
İngiliz Dışbakanı Sir S. Horun şiın -

diye kadar tngiltere tarafından 1h • 
ti;tat bir kuvvet olarak aaklandılını 
ve Edenin - genç olduğu için değil de 
- sallhiyett' mahdut olduiu için Ha
bet - lta1ya işinde müsbet neticeler 
elde edilmediflnl eöylemektedirler. 

ltalya Habafi•tamn Londra 
elr;lalnl protesto ediyor 

Londra, (Özel) - Habeşista • 
nm Londra elçisinin Londrada ver 
diği bir söylevde İtalyanın geniş~ 
leme siyasasını takbih eden ağır 
bir cümle dolayısiyle, M';.lsolini, 
Adisababadaki İtalyan el~isine. 
Habeı hüktlmeti nezdinde ağır bir 
protestoda bulunmaıını emretmiı· 
tir. 

ClllnUllU malOller 
Roma, 8 (A. A.) - Şimdiye 

kadar genel ıavaı malfillerinden 
11.500 kiti doğu Afrikaıında gö • 
nüllü çalrtma'k için müracaat et • 
mittir. 

Habe,ıstanln mUdafaa 
hazırlıkları ilerliyor 

Londra, (Özel) - Habt.şiıta • 
nm müdafaa ıiJahları gittikçe i -
lerlemektedir. Bir lıviçre müeıse· 

ıeaine 30,000 ıterJinlik top ıımar· 
lanmıtlır. 10,000 ıterlinlik harp 
levazımı da Amerikadan b~klen • 
mektedir. Bunlar da gaz maskele· 
ri, çadır ve kırk tane HC\tohki11 
topundan ibarettir. 
SUvaytln kapanmaaı ve Mısır 

Kahire, 7 (A. A.) - Batbakan 
Süveyı kanalınm muhteır.~I bir 
kapanması meıeleıini incelemek 
iizere üç hukuk adamının layini 

hakkındaki ha.beri yalanlaınakta· 
dır. 
ltaıya Mısırda propaganda mı 

yapıyor? 

Roma, 7 (A. A.) - Curr.ale d'l
talya gaz~teıi, ltalyanm Mısırda 
ıiddetli propaganda yanpttğı hak 
krndaki iddialara cevap "ererek, 
Duçenin İngiliz menfaatlerin~ hiç 
bir suretle doku~ulmayacağına J 
dair Bolzanodaki diyevini hatır· 

}atmakta ve dah'a ziyade iyi hes· 
Jenmekte olan kuvvetli Sünuıi 
guruplarının İtalyan hududu bo
yunca toplanması ve bu hareket 
hakkında Mısır topraklarında ıin· 

ıi ıinıi cereyan etmekte olan ~y· 
lerin mevzuubahis olması gerek 
olup olmadığını ıormaktaclır . 

Dljler hudutlarda hazırhk 

Londra (Özel) İngiliz Afrika kıyı -
sında, Habeşistana mücavir olan In
giJiz somalisi garnizonlarrnı takviye 
için Hint ordusundan askerler gön -
dermekte ve bunlar Bombaydan vapu
ra bindirilmektedir. 

Gene Habeşistana koınşu olan Fran. 
sız soma1isi hudut muhafaza kıtaları 
nı kuvvetlendirmek için Fransızln i
ki yüz Senegalli getirmektedil'ler. 
Bunlar, Habeş askerlerinin hududu 
geçmesine ma.ni olacak ve böylece a • 
ralarında eski bir düşmanlık bulunan 
Fransız somali!d yerlileri ile Ha.beş 
Dankalislerl arasında sükdtü muhafa 
zaya çalışacaklardır. 

Yeni sevkıyat 
NapoU, 8 - Ligurya bugün 44 za -

bit, 114 zabitvekili, 2875 "kara göın • 
tekli,, şarkt Af rikaya hareket etmiş • 
tir. General Apiyotl ile erld.nı harbi
yesi de gidenler arasındadır. Ayni 
gemi ile 340 sUYarl beygiri ve cepha~ 
ne gönderilmiştir. 

Malta ve Adene 
Şimdiye kadar 1500 

lnglllz kuvveti 
gUnderlldl 

Londra <Ozel) - Son üç gün için
de İngiltereden Malta ve Adene gi -
den lngtliz askerlerinin sayısı 1500 
zü bulmuştur. 

Beraberlerinde mühim miktarda 
techb:at götUrmUşlerdir. 

BunJar Yarbay (kaymakam) C. W. 
Chadvick'ın kumandası altında git -
mişlerdtr. Chadvick uzun zaman Ha -
beşistanda bulunmuştur. 

Emir emirdi, ıırarmuz fayda 
etmedi. İstanbul emniyet direk· 
törlüğünde, her büyük ıehirde 
olduğu gibi evelce mevcut bulu
nan istihbarat memurluiu timdi 
hemen hemen lltvedilmiı oldu
ğu ıçın doğiüClan doğruya nö
betçi direktörlüğüne ıorduk. Fa
kat oradan da bir cevap verile
medi ve bize emniyet direktör• 
lüğüne ıormamız bildirildi. 

Emniyet direktörü Bay Salih 
Kılıç müracaatimizi kendisine 
baı büyük bir nezaketle karıda· 
dı. isimleri derhal tahkik ettirip 
bize bildireceğini ıöyled!. Fakat 
malumat, gazetemiz makineye 
verilinciye kadar elimize ıelme
diği için maalesef dercedilemedi. 
Bu ıebeble yaralananların isim· 
lerini öğrenememit bulunuyoruz. 

Adi.sa.babadan glen bir habere göre, Mu so ı ı· n •. 
ltalya, Harrar ile Deri Dava tehir -
leri müstesna olmak Uzere, Habeşis · 
tanın diğer tehirlertndeki konsolos -

lngiltereyi tehdit etti 
BQ§taralı 1 incide) ıey yapacağına da ihtimal ver-

lukları kaldırmıştır. 
talyayı iıyan ettirecek t'öyle bir miyorum. Çünkü Süvef! kanalı-

Adf.saba.badald İtalyan elçiliğinin 
de kaldırılacait haber verilmektedir. 

Fransızca gazeteler son durum 
hakkında tUrlU tefsirlerde bu1unmak· 
tadır. 

Lövr gazetesi. İtalya Habeşlstanla 
harbe glrdlfi takdirde lngilterenin 
ne yolda hareket edeceğini anlata -

Al b v rak diyor kl: man ayragını "Şayet Italya, misakı bozmak yo -

1 
luna gidecek olursa, lngilterenin Ha-

yı rta n af beşistanın uzak Cibutide Rudolf gö -

Amerfk &"la beraet Hinden Tsana gölüne kadar olan kıs-
C'' mı Habeşlstanın yegine zengin mın • 

ettiler takasını kavrıyarak, işgal etmesi key -

harekete teıebbüs edeceğine ih-

timal vermiyorum. Bu ~akdirde 
bütün ltalya kndisini müdafaa-

ya kalkacak ve bir ltalya ~ lngiJ .. 
tere harbi kopacaktır. İngiltere 
filotu İtalyanın tayyarelerine 

kartı bir ıey yapamaz. Bilhaasa 
abloka halinde yerinde duran ve 
hareket etmiyen gemiler tayyare

lere mükemmel bir hedef teşkil 

ederler. 
2 - Süveyf kanalını kapat

mak. Ben lngilterenin böyle bir Nevyork, 8 - Birkaç hafta ev· fiyeti, derhal gerçekleşecektir. Bu 
~ıvel Nevyork limanında bir hadiıe takdirde de, Habeşlstanın geri kalan 
1 olmut, bazı nümayitçiler Alman bUtü_n k~SUl\larında da ltalya ile har - Tra ns·ıt yolum uz 

be gırmış olacaktır.,, 
bandıralı Bremen transatlar.tiği • Adisababadaki lngiliz elçilik bina - K •• t 
ne ıeçerek Nazilerin remzi .,Ga· sınr muhafaza için getirilen Hint u - 0$ ence 
malı baç,, itaretini taııyan Alman kerleri, halkın hissiyatına dokun - 1 
bayrağmı yırtmıtlardı. maması .için, gece karanlıkta elçilik o uy o r 

Bu hadiıeden suçlu götillerek arazisine götUrülmU~lerdir. 8 il b •• d 
Malta kıyılarının bir çok noktaları- er De 00 eş guo e 

mahkemeye verilenler Nevyork 
mahkemesinde beraet kararı al - ::ı~~;:!~.tel örgüleri şebekeleri ko - .rlden mallarımız ar-
nutladır. Bu kararı veren mahke. Romada Senpol klllsesine toplanan tık beş gtlnde gidecek 
menin reiıi Brodıki, gazetecilere 15000 kişiye verdiği bir söyİevde Papa Şimdiye kadar lzmiröen ihraç 
~yle demiıtir: demiştir ki: edilen mahıullerimiz Tfryeste ya-

"- Suçlular bu bayrağı - "Ufuklarda beliren alıiimüsemanın lu ile Orta Avrupaya !evkedili-
liaklı veya haksız - hü.rrivet hak renklerinin Allahı memn~n edebile • yordu. Ve bu iti aralarında an
kmdaki Amerik'an idealine aykırı ceğinf sanıyoruz. Barış içın dt:!a ettik. 

b Büyük bir ulusun istek ve dileklerinin 
bir rejimin sem olü telakki ebnit tatmin edilmesi gerektir. Fakat a • 
oldukları için Ylrt.mıf olacaklar. daletle, •ulhla ve onurla. .. ,, 
Esasen bu nümay:.ıin gayri kanu- ~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ni bir toplantı olmadığı da anla~ 

ıılmıttır.,, 
Almanyanm Amerikadaki elçi

ıi bu beyanat üzerine Amerika 
Hariciye Nazının ziyaret ederek 
bir proteıto notası vermiıtir. 

Anıerfkadaki Alman sf:syeteleri 
lbi:rliji umumi katibi de gazeteci· 

lere: 
"- Hakim Brodaki'nin kararı 

ve sözleri Cermen ırkır..dan bütün 
Amen"ka yurtdaşlarına vurulan 
bir tahkir tokatıdır.,, demiftir. 

.Amerikadaki Alman ıoıyetele· 
ri Azası protesto toplantdarma ça· 
jmlmıtlardır. 

latmıf bir takım ecneb~ kapita

listler yükıek kar alarak idare e
diyorlardı. 

Son zamanlarda yr.pılan an

latma neticeıinde transit yolu 
köıtence olarak tesbit edilmit
tir. Rumenler Tiryeıte yolu ile 
Berline kadar 11 günde gönderi-

len mallarımızı Kösterıce yolu 
ile bet günde nakletme; i taahhüt 
elmi!lerdir. 

nın serbestisi muahedelerde açık 

surette tesbit edilmittir. lngilte-
renin muahedeleri bozacajına 

inanmıyorum. 

Süveyt kanalının kapatılma
sı, doğu Afrikasındaki ha)yanla
rı erzaksız ve ilaçsız hTrakacak-

tır. İngiltere, herhalde İtalya
nın buna müıaade .. cieceğini 

zannetmez. Zira bu takdirde 1-
talya, lngiltereye harpla cevap 
verecektir. Bu harp sonunda 
dünyanın ne derece zarar göre
ceği meydandadır. 

Bunu alan Novoati gazete dip· 
lomat muharriri, Muııaolininin 

bu diyevi ile lngiltereyi tehdit 

ettiğini yazıyor. Şimdiye kadar 
hiçbir hükUmetin İngiltereyi höy
le açıkça tehdit etmediğini ilave 
ediyor ve diyor ki: 

Mussolininin de bu şekilde 

sözler söylemesi son zamanlarda 

lngilterenin kuvvetinder• düştü

ğü etrafındaki ıayiaları kuvvet

lendirmektedir. MussoJiniye bu 

sözleri !Öylemek cesaretini ve
ren, ıırf İngiltere imparatorluiu

nun son zamanlarda mHfi vahdet 

kuvvetini kaybettiği etrafında 

dolaşan iddialardır, iddia edildi

ğine göre lngilterenin bir çok 

dominyonları bu arade. Avuıtu

ralya ve Kanadada lnıı:tterenin 

Habeı ioinde takip ctt: ~ ; politi

kayı beğenmediklerini, bu itte 

8 EYLUL - 1935 

Şoförler f evka· 
iade kongre 
toplanmasını 

istiyorlar 
Kara.köy goförlerlnden 2471 sicil n11 

maralı Nureddin bu sabah matbaamı
za gelerek, 200 §Oför namına, fevka • 
ilde bir kongre yapılmasını ve şimdi: 
ki idare heyetinden hesapların so • 
rulmasını istediğini, söyledi. Ye bize 
a~ıdaki mektubu bıraktı. 

Alaka.dar yerlerin gözünü çelmek 
için mektubu neşrediyoruz: 

"2/ 3 eyltll 935 de cemiyctimi • 
zin idare heyeti iıtifa etti. Böyle 
zamansız istifanın sebebi, bu ida• 

re heyetinin eınaf menfaatma he
men hemen hiçbir ıey ya1>mıım11 

olmaır, idare heyeti içer~ıinden 
küçük bir akaUiyetin bu hı!e ta • 

bammül edememesidir. FUhaki • 
ka gerek bu devrede ger~kıe ı~ 

çen devrede idare heyetine gel • 
mit olan kimıeler cemiyetin esna• 
fa ait bütün hukuk ve hayıiyetini 
kendi menf aatları uğnmda istiı • 

mar etmitlerdir. Halbuki cemiyet 
nizamnamesinin de emrettiği gibi 
idare heyetinin vazifesi bütün e,. 
naf ı bil O.mum reımt ve aayri rer 
mi müe11e1at önünde temsil et • 

mek, onun killtür seviyesini yük " 
aeltmeie çahımak, kanuni ve met 
nı haklarını müdafaa etmek, fa • 
kir ve muhtaç olanlara yardım, 
haatalıiı tedavi, hütün eınaf ara• 
ımda birlik uyandırarak onlan 
cemiyete toplam.ak ve ıairedir. 

"Cemiyetimizin mukaddeı ga • 
yeıi bu iken bu huıutta hemen he
men birtey yapılmamııtır d.err:e'IC 

yalan IÖylemiı olmayız. Nel!l ol• 
du da bunları idare heyetine ıeç• 

tiniz? derıeniz, bir defa cemiyete 

mukayyet dört itin kiıi içeriıinden 
nııfmrn reyi ile bile ıeçilmi! de • 
iillerdir. Zira ekseriyet timdiye 
kadar cemiyetten fayda gönnediot 
ği için alikadar olmuyor. HattA 

seçime bile ittirak etmiyor. ikin• 
ciıi; bunların batında bulunanlar 
düzünelerle otomobil, sonra ga • 

raj itleten zengin kimselerdir. Bu· 

nun verdiği kuvvet ve nüfuzdan 
iıtifade ile seçki esnasında kendi 

listelerine rey versin diye bazı es· 
nafa teıir etmek suretiyle seçilme .. 
ğe muvaffak oldular. 

"Şimdi yeni intihap yapılacali. 
Biz istiyoruz ki esnafa bir hayn 
dokunmıyan bu adamların ıeçil • 
meıine imkan verilmeı:n. Eınaf 

kendi içinden karakterine Vt" na• 
musuna güvendiği kimıefori, hiç• 
bir tesir altına konmıyarak, seç • 
sin. 

"Alakadarların nazarı dikkati
ni cel1betmek maksadiyle muhte • 
rem gazetenize müracaattan ba"• 
ka çare görmedik. Lüzu~ his;l 
oluraa daha geniş ve müdellel 
malumat vermeğe hazır olduğu -
muzu beyan ile dercini rica ede • 
rim.,, 

bitaraf kalacaklarını açıkça ıöy
lemiılerdir. Hatla A\•111turalya 
başbakanı son toplantılardan bi· 
rinde fU ıözleri ıöylemi~tir: 

- lnıiltere hükumeti ltalyaya 
kartı tedbirler alırken hendjsini 

büyük bir tehlikeye atıyor. İtalya 

ile yapacağı harpta ıahp ıelıe 
biJP. kuvvetinden çok kaybede
cek, bu aebebden dolayı baıka 

kuvvetli hükametlere yem ola .. 
caktır. Biz bu işte b rtarafhğı· 
mrzı ıona kadar muhafaza edece• 
jiz. 
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-Bi"iı~1~~-;- yaparken · 1/ ?--..... ......... 

eraziye dikkat etmiyoruz Sokağa kimler Şehir dışında yollar 
Yalnı~ mimariyi değll, aynızamaoda çıkabilecek } · f k l 

topoğrafyayıdagUzUnllnde .. t~tmak l~zımdır Nufus sayımı gUnil . Y8Pl Iyor, 8 8 
Eskiden bina yaptıranlar daha he- kad:r donum bahçe dahllı~de yaptır- lf veri 1 1 ecek- 1 • • t• d • v ,. 

saplı Ye etraflı düşünürlermiş. Geçen- maga mecburdurlar!,, demış. ~az e m y Be edıyenın parası ye ışme ıgı 
lerde Son Posta gazetesinde pek hak- lşte, Eren~öyün bizim zamanımızda ler tesblt ediliyor • • . • . d k• il 
1ı bulduğum bir itiraz vardı: Üniver. ya.pı!an ~yfıyelere gusto noktasın~ Şehrimizde genel nüfuı sayı· 1ç1 n şe h 1 r 1 çın e 1 yo ar 

. . . .,,.. !aıkıyetı de bundan bu kadar basıt 
sitenın yaptırdığı hır hına ile, Suley - b. b t .1 . 1. mı bürosu sayım baımunurları- 1 k 

. . .. .. b" . ek'l . ır se epen 1 erı ge ıyor. yapı amıyaca ntanıyemn onune ır manıa ç ı mış 8 .. 1• d · t · bak na dagwıtılacak cetvelleri yarın u asa, nere en ıs ersenız ın. 

oluyor. Bu güzel abide, şehrin bir ta- Şehrin tam merkezindedir. Diğer ca- tamamhyabilecektir. Hafta için- Şehrimiz sınırları dTş:nda ka. ı dahilinde sık sık tamirine karnr 
rafına karşı adeta perdeleniyor. milerde bütün tabii vaziyet dikkate a- de bu cetveller ıayım memurla- lan vilayet yolları uzun y:llardan.:- vermi§tir. 

Halbuki eslat, mimari JJe beraber hnarak yapılmıştır. Halbuki, biz, bi · rına dagwıtılmak üzere j)."'.ebayhk- , k l llbaylık •ehir içindekı vatım-
::1" beri pek bakımsız bir ha.de a - -s topograf yaya da t'ht'mmiyet verirler- nalarımızın planlarını en mükemmel lara (kaymakamlıklara) verile- daım yol hususunda ıehrin dı§ın-

rniş. Şu Ayasofyanın yapıldığı mev • mimarlara yaptırsak bile, yerlerini se. mıf olduğundan bu yolların ye- da fakat vilayet hudutle.rı dahi-
kie bakın: Boğazdan, l\larmaradan, çemiyoruz. Resmi binalarımız manza- cektir. niden yapılmauna büyük bir e-

l · · l 1 kl b 1. l linde bulunan vatandaıa. naza. Adalardan, Kadıköyden, Mecidiye _ raları boğuyor, plaj ev erını ma- lçebay ı ar ütün ae.mu~ a- d F k t 
h ah yık k bf hemmiyet verilmekte :r. a a ran dalia rok tatmin edilmiıı. bu-köyünden daha şirin, daha gustolu • alle arasına Y ut 1 r yangın ra (nahiyelere) sayım memurla- Y ::I" 

dur. duvarının önüne yaptırıyoruz, apar - rının bir an evel seçilerek bildi- bu yüzden tehir ıınırlarr içinde lunduğuu göz önünde tutmakta-
- Efendim, malum ya, ebniye kanu

nu ... - diye, mazereti bulmuşuz. 
Şehrin nadir hava alacak yerlerin • 

den biri olan Park otelinin yan man-
ıarasını, bir apartımanın tufla dava -
tı örtebiliyor. Çünkü o apartıman sa· 
hibinin tapu senedi vardır; kimse 
kendisine ses çıkaramamıştır. Halbu
ki, Sultan Hamit zamanında bile, -
herhalde mülkiyeti şahsiyeye şimdi -
kinden daha az itibar edilmezken -
bir f rade çıkmış: 

"Erenköyünde ev yaptıracaklar, ou 

tımanları ''alı bo'-·una dikiyoruz! b ı d" t 'k. ld hı"ç bı0r dır. Bunun ·ırin bilhu•• vilaye-" "' " "' ~ rilmesini tekralamıılardır. Oku- e e ıye am ı ı yı ır Y -

b·ı h k yeni yol yaptırmamı9tır. Bu hal tin Trakyaya tesadüf eden kıs-EslAf binaları arazi üzerine serpiş • yup yazma 1 en er es sayım mında geçen yıl yapılruı yollara 
tirmeg"i elbette bizden daha iyi biliyor memurluğu yapmaktan istinkaf bu yıl d~ böyle olacağı gibi da-

yollar bet yıllık bir programla muş. Hatt! yarım asır evnl yapılan edemiyeceği ve bunun k.ınunl ce- ha birkaç yıl için de böyle olma-
. 1 k yapılmaktadır. Eren.köy- o zamanın şeraıtiy e ıyas zaıı bulunduğu için bu itte hiç ıı mukarrerdir. Buna mukabil 

edilecek olursa - şimdi yapılan yeni k Aıfalt yolların parke yollara 
nizam çıkarmak hususunda çekingen bir istisna gözetilmemektedir. tehir içindeki yolların ~a mı1ız nazaran gerek yapılmuı, gerek 
olmadığımız halde şehirlerimizi mah- Yalnız 0 gün amme hizmetlerin· kalarak ileride tamirlerinin bü- tamiri daha çok ucuz olduğun-
veden gelişigüzel bina yapmak işi ö de çahıması lazım gelenl~rin bir yük masraflar açmaması için da· dan bundan sonra tehir içinde ve 
nüne geçecek bir usul bulamıyoruz. listesi tanzim edilerek bakanlar imi encümen bunların büyük bir dıtmdaki yolların asfalt olarak 
Bulsak da tatbik edemiyoruz, ves,,e - heyetı'ne verilecek ve bakanlar 1 d d 1 t... .. d. 

dikkatle ve bütçenin müsaadesi yapı ması a ütünü meıue ır. IA.m. heyetinin vereceği bir kararla 
(Vl·"Q) bunlara o gün serbestçe sokağa _____________________ t _____ " ___ ç~~~~~~~ 

Mazotlar Beyazı ta po se sayımda kendilerine vazifeveril-

Balkan şenlikleri için 
hazırlıklar 

Kermes 
Bllyllk bir rağbet ve 
alAka Jle karşılandı ))uo hakyerf, dubanın ateş edenler miyecektir. Elektrik fabrikası 

Hakyeri, şoförle ve dııarıda kalacak lüzumu ka-

Balkan §enlikleri için hazırlık 
devam ediyor. Beylerbeyi ıara
ymda yüz metre uzunluğunda ve 
elli metre genitliğindek~ havuzun 
üzerine bir platform yapılacak 
ve bunun üstünde dans edilecek-

nasıl battığını muavininin tevki- dar sosyete memurları, yangın 
araşdlrttl 'flne karar verdi 

Kızılay cemiyetinin dün gece 
Taksim bahçesinde ter.ip ettiği 
Kermeı çok rağbet kau.nmıthr. 

Kızıl ay umumi arzu üumne bu 
aabah aaat 10 dan baılıyarak bi-

söndürme, sıhhi imdat itlerile 
Fazla yükten mi Geçenlerde Beyazıtta polisin ih muvazzaf olanlar, ga~eteciler, 

batmış tarını dinlemiyerek otomob!He her ülkede doktor ve eczacılar 
Bir müddet evvel Ortaköy a • kaçan ve silah atmak suretiyle iki telefon sosyetesi memurları bu 

çı'!clarında mazot yüklü bir motör kitinin yaralanmuma ıebep olan· arada bulunmaktadır. 

tir. Danı esnasında prcje-ktörler 
dans yerinin etrafını aydınlata

cakbr. 
re kadar matine daman. ve pro

fesör Panoıyanm ~diın edeceğ , 

dantela dansı, dana müsabakala-
batınıı, bütün limanı, Boğaziçi aa
hillerini keıif bir mazot tabaka • 

ılyle Örtmü§tÜ. Şimdi bu m:ızotla-. . 
mı akıntı tesiriyle Marmara kıyı· 
larına sürüklendiği haber alın • 

nıııtır. Bu arada mazotlar iki gün 

evvel Bandırma kıyılarını da kap· 

lamıı, ve denize girenler vüt:utla

l'lnda tiddetli bir yanma hisset • 
tiklerinden derhal çıkmıtlar, ne • 

den sonra bunun mazottan ileri 

reldiğini anlamışlardır. 

Diğer taraftan dün kazanm ne 

tekilde vukua geldiğini tahkik et

nıek için ikinci ticaret mahkemesi 

tarafından seçilen bir ehli vukuf 

kaza yer~nde incelemeler yapmış· 
trr. Bu münasebetle denizf" bir de 

dalgıç indirilerek batan dubanın 
Vaziyeti tespit ettirilmiıtir. 

Duba 25,5 kulaç derinliğinde • 

dir. Ve çıkrılmasr da kabitdir.Ka

zanın hakiki fekli ve kazanın 
nıes'ulü duba çıkarıldıktan sonra 

anlatılacaktır. Dubanın 900 ton 
haddi istiabisinde olduğu anlatıl· 
dığmdan 800 ton mazot yüklü ol · 

duğuna göre kazanın fazla yükten 

ileri geldiği iddiası doğru dejil. 
.J;..., 

Türkiye 
başpehlivanhğı 

Seçme güreşleri 
Çocuk Esirgeme Kurumu Gen-el 

Merkezi tarafından tertip edil • 
nıekte olan Türkiye baıpehlivanı
nı seçme güretleri 1 ikinciteırin • 
de Ankarada yeni ıtadyomda ya· 
Prlacaktır. Ba~pehlivanlığı kaza -
nana 500 lira hediye ile bir de ma 
dalya verilecektir. Bütün Türkiye 
Pehlivanları bu gürefe çağırıl • 
lnaktadır. 

lar dün Sultanahmet ıulh hakye- -O- Komite bugün de Adaya gide
rek hazırlıklarla uğrata~lttır. A
dada verilecek balodan dönenler 

rinde sorguya çekilmiılerdi;. Bun- Şark Demi ryollarının 
rı, öğleden sonra da 4 de kadar 
bando, caz, 4 ten itibaren de u-lar ıoför Cemil, muavini Mehmet, satın alınması 

ve müfteri Ömerdirler. hazırlıkları için gece sabaha kartı iki vapur 
kaldırılacaktır. 

mumi programı tatbik etmeğe 

karar vermiıtir. Davetiye yok
tur, herkes gidip Kerme..i görebi
lir. 

• 
Cemil ile muavini fazla aarhot 

o!duklarını, fakat ıilP.h atmadık • 
larmı, birinci ihtarı duymaddda • 

rmı, ikinci ihtarda da korkuların· 

dan kaçtıklarını ıöylemitl~rdir. 

Neticede Ömer serbest l:ırakıl

mıt, toförle muavini tevkif edil • 
mitlerdir. 

--0--

Hava Kurumu için 
EyUpte kır eğlencesi 

Hava Kurumu Eyüp kam~nu 

~ubesi tarafından bir lıahadan-

beri, hava haftası dolayısile ku

ruma menfaat temini içjn üst üs

te müsamereler, eğlenct:ier tertip 

edilmittir. Bugün de kurum 

menfaatine Eyübde Münzevide 

pembe çavu§ bağında bir kır 

eğlencesi tertip edilmittir. Bu eğ

lence ve müsamerelerd~n Hava 

Kurumuna küyük bir gelir temin 

edilmektedir • 

--0-

Zehlrletmedl, 
zehirlendi 

Aksarayda kasab Mehmedin 

dükkanında kalfalık ya..,an Meh· 

med oğlu Velinin, yediP.l yemek 

yüzünden "Gıda zehirlenmesi,, 

ne uğradığını dün yazmıttık. Bu 

yazınm bat lığı bir ''Bir kasab 

kalf aıı zehirlendi,, olacak yerde 

yanlıt dizme neticesinde '<Bir 

kasab kalfasını zehirlP-01,, şek

linde çıkmııtır. Düzehiı· ve özür 

dileriz. 

Bayndırhk bakanlığl şark de
miryollarının satın alınması için 
yapmakta· olduğu etütleri tamam
lamııtır. Şark demiryoJlarırun 
ray krs~ı ve. bazı istasyon bina
ları esasen hükUınet tarafından 
yaptırılmıf olduğu için hükume

tin malıdır. Bu bat sonra Osman
lı hükUıneti tarafından timdiki 
Fransız sermayedar grupuna ki
ralanmııtır. Şimdi ıatın alına
cak kısım sonradan sosyete tara· 
f ından yapılmıt olan tesisat ve 
lokomotiflerle vagonlardır. 

--0--

Uç aylıklar yarın 
başlıyor 

Yarın sabah maliye 9ubele· 
rinden mütekait, dul ve yetimle
rin üç aylık maa§larının verilme
sine ba,lanacaktır. 

Zeybek oyunu oynayacak kız
larla gençler ıeçilmiıtir. Bunlar 

Boğaziçi lisesindendir, o;aylav Se

lim Sırrının kızları tarafından 

çahttırılmaktadır. Ödemiıten de 
zeybekler gelecektir. 

~ 

Kadıköy sosyetesi 
balkı memnun 

edemiyor 
Kadıköy su soıyeteıhıden ti· 

kayetler devam edip gitmektedir. 
Şikayetlere göre su ıatt~lerinin 

bazıları fazla yazmakta bazıla
rı ise hiç yazmamaktadır. Hiç 

yazmıyan saatlere bakau memur

lar tahmini olarak para yazmak
tadırlar. Halk sıcak günlerde 
suyun akmamasından bt lhassa şi-

Dün gece l>erJ;erler arumda 
yapılan ondülasyon müaabaka • 
ıında birinciliği Eminönü Şark 

penıkin Bekir, ikincüiii Cağal • 
oğlu Moda perükirı Necmi, üçün
cülüğü de Bahçekapıda Rahmi 
kazanmıılardır. 

-0--

Ekmek fiyatı 
Narh komisyonu yarm topla. 

narak on bet günlük un fiRtlarını 
gözden geçirecek, elonek fiatı

nı teıbit edecektir. 

kayetçidir. 
Bayındırlık Bakanlığı yakın

da bu sosyetenin vaziyetini esas
lı bir incelemeden geçirecektir. 

ı ________________________________________________ __ 

( ~EHRİ~ DER~_!:,~~i 
Gıda maddelerinden zehirlenenler 

"lstanbul Belediyesi mecmuası,,nın 127 • 128 numa. f f 
ralı son sayısında okuduk: 

"Pek fazla suiistimal edildiği için yazmak isterim 
ki, her gıda arızası ,·eya zehirlenmesi karşısında ilk dü
şünülen n hemen kabul edilen bir sebep vardır.: Bakır 
çaldı. Bu izah o kadar geçer akça olmuştur ki hatta bir 
bakır kapla temas etmemiş gıdalarla bile arıza görü -
lünce, eğer bunu bir gıda zehirlenmesi olarak düşün -
mek akiımıza gelirse sebebini hemen bakır çaldı tıl . 
ıo;ımında bulmaktayız. 

Bu işleri tetkik noktasından dola), memleketi -
mizin her tarafında olduğu gibi lstanbulda da "bozuk 
gıdalarla ne nisbettc hastalanıyoruz?,, Bunu hakkile 
değil, tahmini olarak bile bilmek mümkün değildir. Ni
tekim umumi hıfzıssıhha kanununun 57 nci maddesinde 
haber verilmesi mecburi hastalıklar arasında zikredi • 

len gıda zehirlenmelerine ait, bu kanunun tatbik edil · 
mekte olduğu dört seneye yakın bir zaman lstanbul 
vilayeti dahilinde bir t<;k gıda zehirlenmeı-:i ,·akası ha· 
her verilmemiştir. 

o halde bu müddet zarfında bozuk ettt'n, bozuk 
sütten, peynirde, pastırma, sucuk ,.e konservedt'n hi~ 
bir arıza olmamış mıdır.~ Bunu kabul etmek mümkün 
değildir. Geçen sene, şehirde taze peynir yiye~k bir 
düzüneden fazla insanın hastalandıkları n• sebep ola • 
rak ta bermutat peynirin bakır çalmış sütlerden ya • 
pılmış olduğu zikredilmişti. Uğradığımız gıda arız.'\ • 
ları karşısında bakırın ne şartlar altında huna sebep 
olacağı artık anlaşılmalı ve Rnlatılmah, ilmi bir sebep 
olmaktan çıkmış zabıta edebiyatı haline gelmiş bu ba
ktr çaldı hikayesini, bunun haklı olarak rol oynıyahi • 
Jeceği nadir Yaziyetlere hasretmelidir.,, 



' ~ 

lngiltere silihlanmakta 
ger· mi kalmıştır? 

Politika mecmuası hükumeti 
acı bir lisanla tenkit ediyor 

Londra, (Ozel) - İngilizlerin ı 
koyu muhafazakar politika mec -
mualarından "The Saturd~y Re -
view,, lngiliz ordusunun zayıfla · 
dığma işaretle diğer memleketle· 
rinkini gözönüne getirerek ıöyle 
b ir yazı yazmıştır. 

Gazetenin başmuharriri diyor 
k i : 

"Rusyanm 900,000 nıkeri var, 
ve. on milyonda yedekte bekliyor. 
ltalyanm şimdi 1,000,000 k;ıisi si· 

lah altmda ... Almanyanın 600.000 
askeri var. İhtiyatlar gittikçe ço -
ğalıyor. Fransanınki 510000 dir. 

lngilterenin İ&e ana vatanda 140 
bin ve Hindistanda 57000 df'n iba· 
rettir ... ,, 

Gazete bundan sonra lng1liz or· 
'dusunun tesJıizatına geçerek de · 
mektedir ki: 

"Bedenleri ne kadar sağlam ve 
'disiplinleri ne kadar yerindP. olur· 
sa olsun bir ordu mihaniki teçhi · 
zatında geri kalmış olursa, lir gö· 
vercin kümesi kadar müdafaasız 
bir haldedir. 

"Yeni Alman ordusu süel (aı· 
keri) makinele§mekte de } eni bir 
miyar ortaya koyacaktır. Bazı mü
şahitler, Alman piyade taburla -

rında her beı nefere iki ml.kineli 
tüfek verileceğinden bahsediyor • 
lar. 

"Almanya, bu gibi ıillhlan ıü
ratle imal etmek için geni~ vıuı • 
talara sahiptir. Bugün metruk o -
lan Leviz toplarını yenileriyle de
ği§tirmeğe henüz karar vermit o
lan bizim harbiye nezaretimiz iıe, 
bir Çek modeli ittihaz etmeklf' ka· 
naat getinnittir. Ve bunun imalini 
de lnfild' de, ''hükumet küçiik si -
lahlar fabrikası" gibi, ıen~~e 100 
bin aterlinlikten daha az mal çı -
karmakta olan küçük bir müesse · 
seye haıretmi§tİr. ihtimal bu ufak 
fabrika, piyademizi yenidf'n teı • 
lih i,ini bitirdiği sırada, diğer 

memleketler daha mütekarr.11 bir 
makineli tt:fek devreıine girmit o· 
lacaklardır. Ve bu, bütün .dünya 
delicesine ıilıihlanırken yapılıyor. 
Ne acı bir hakikattir ki, kralm yir· 
mi beşinci yıldönümü, kralrn ül · 
kesini §İmdiye kadar görülmemiş 
bir himayeıizlikte buldu. Bununla 
beraber, ulusal müdafaa için ha • 
zırhkları tekamül ettirmenin en 
lazmı olduğu bir zamanda oldu • 
ğumuz anlaşılmalıdır. Her tiyaıal 
ufuk, fırtına bulutlariyle karar • 
mıştır.,, 

Bir ydanı 
tutmak 

Gaz maskelerinin 
tecrilhesinl evvela. 

kahine azası yapacak 
Bir ormanın yanma

sına sebep oldu 
Beykoz ormani 

yangınını çikaran 
yakalandı 

iki gün evvel Beyko7daki or

man yangınını yazmıttık. Jan

darma nihayet bu yangını çrkara· 

nı ele geçirmiıtir. Bu 16 yaşında 
Tahsin adında bir çocuktur. Or

mana biti§ik olan kulübesine gi

ren büy:ük bir yılanı tutmak için 

yaktığı at~ten kulübe ve orman 

ateı almı§, 300 hektaTlık or

man yanmı§tır. Çocuk )akalan

mı§tır. 

Londra, (Özel) - lngHterede 

gaz hücumlarına karşı maıke tec· 

rübesine kabine azasından ba~lan· 

maıt yolunda bir teklif yapılmı§· 
tır. 

Bu teklife göre kabine azau. 

gaz maskelerini giyecek, bu vazl· 

yette bir kapalı odaya girct:Ekler 

ve orada Kembri~ mütefennin!eri 

harp aleyhtarı grupunun seçeceği 

zehirli gazlara kar§ı maskelerin 

tecrübesini yapacaklardır. 

Yeni neşriyat 

Holivut 
Holh-utun 197 nci sayısı bir çok gü

zel resimleri ve en son sinema haber -
leri ile intişar etmiştir. 

~ remır~ulları uµ ı mnnıarı ısıeıme ı mum ıdaresı dBoıarı 
Haydarpaıa Rıhtım caddesin de 170 ve 172 No. lu Balmumucu 

..:trazisi 3 sene müddetle ve açık a ı tınna ile 18 - 9 - 935 Ç&ıfAJllba 
günü saat 10 da Hayda..'"J>a§a gar binau dahilindeki 1 incı iıletme 
komisyonu tarafından k:raya verı İecektir. 

Senelik muhammen bedeli ' 20 lira ve muvakkat te!r\İnatı 27 
liradır. İsteklilerin muvi'kkat tem matı Haydarpaıa vezne!ine yatı
rarak alacakları vezne makbuzu iie kanunun dördüncü madd~i 

mucibince bu ite girmeğe manii bu lunmadığına dair beyanname ile 
.uttırma günü saatinden evvel komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu İ§e ait §artnameler parasız ola ı·ak Haydarpaşa birincı iıletme 
homisyonu tarafından verilmek ledir. (5158) 

Türk Hava 
Büyük 

Kurumu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

)erle (20.000 lira) lık mükafat vardır ••• 

HABER - Akeam Postası 

Bulgarlar Habeş ve ltalyan mesele· 
Türk dostluğu si karşısında Yunanistan 
için çahşıyor El ft y· a t · y 
Sofyada çıkan Slovo asazetesi, e eron ıma g ze esi Unan 

~ski ~aka~ardan Hristo Statev hükumetinin Ve efkarıumumıye-
ımzaııle Turk - Bulgıu dostlu-

ğu hakkında. d~kkate değer bir sinin düşüncesini anlatıyor 
yazı neıretmıştır. Alıyoruz: Habeş ı.·e İtalya arasında çıkmış O· tan hükQmetinln başka bir zümreye 

"Büyük saYaşta.n sonra Türkiye, A- lan ihtilaflar ,.e bundan doğabilecek iltihakı düşünmesine bile manidir. 
tatürkün yüksek dehası ile kendi yur- bir harp karşısında Yunanistanın ne Her şeyden önce bilinmesi lazım ola.n 
dunda derlenip toplandı. Atatürk gibi bir siyasa güdeceği Yuruınistanın bu mesele o kadar açık ki Romada, 
millt birliği meydana getirdikten son- ne düşündüğü hakkında ileri sürü - Yunanistanm başka türlU hareket e
ra Türkiye, dış siyasasında her yerde len mütalealara karşı Venfzellst Elet- deceği zannediliyorsa d:ı,buna şaşmak 
s?zünU ~inle~ebilecek kadar yü~e~ - teron Yima,, gazetesi bu işte diğer Ak elimizden gelmez. 
dı, bu yüksel~dış si~ıısasında ~~ul- deniz devletleri olan Türkiye Yugos • Yunanistanın ananevi siyasasını de-
me~te olan is . ametın .dürüstlügu sa. lavyanın müttefik sıfatiyle istişare e- ğiştirmesi mümkün değildir. 
yesınde olmuştur. Eskışehlrde Yuna- Yunan efkan umumiyesi nasıl dil • 

ı l 'b" dilmesi icap ettiğini de ileri sürerek 
na k~rşı k~za~~ mış .olan ga ı ıyetten diyor ki: şiinilyorsa, hükumeti de ayni şekilde 
Atatürk Turkı:yeyi hır lAburatuvar ha düşünerek, Londra ile Roma arasın -
!ine koyarak çahşmaya ~oyuldu. Elde "'Yunanistan efkan umumiyesi, 1 - da bulunabiletek bir uzlaşmadan çok 
ndilen ilerlemeler, yenihkler ~·~.ııa~a talya ile Habeşistan arasında muha - büyük bir rahatlık duyacaktır. 
durgunluk verecek kadar buyuktur, rebe çıkmasını ne kadar istemezse, l - Fakat bu ild devletten birisini ter • 
d ğ lid' talyanın müstemleke siyasasının Ak-

e er .. ır. .. . . . cih etmek lazımgelirse, lngiliz dostlu 
Bugun Turki)edekı devlet meka . deniz devletlerinden ikisini karşı kar ğunu tercih edecektir 

n~znı.as: öyle kunetı.idir, o derece~~ şrya getirmesini ,.e hele muharebe - Müttefiklerimizle y;pılacak konuş • 
koldiidur ve bu mekanızmayı (dahılı nin Avrupaya, bilhassa doğu Akdeni malar, yukarıda söylediğimiz Yunan 
millt bir.~ik) o~.uzlarmda taşımakta. · ze sıçramasını hiç istemez. efk:Anumumiycsinin isteğini ve Yu • 
dır. En onemlısı de bunu yapabilıp ''İngiltere ile İtalya arasında.ki mü- nan hükumetinin kararlanru değiştir
başarabilmek idi. Bu da Türkiyede ol- cadeleye gelince, Yunanistanın tut - miyecektlr" 
muştur. mağa mecbur olduğu siyasa önceden Yunan gazete.si sözlerini şöyle biti • 

Türkiye, Bulgaristana karşı da cum pek bellidir. Yunanistan politikası riyor: 
huriyetin kurulduğu günden başlıya· birçok menfaatlerden ve tarihsel a - "Fikrimizce bu vaziyetin söylenmesi 
rak, kendi dostluk durumunu ayan Ye annelerden ve daha başlıcası Akdeniz. ne kadar lfızımsa, Balkan müttefikle
bey~n etmişti~. . • .. deki İngiliz tef evvükundan dolayı in - rimizin de bizimle ayni cepheye ge • 
Bızzat Atatürk, bırkaç yıl once Bul· giltereye bağlıdır. Bu bağ, Yun.anls - Jecekleri o foıdar muhtemeldir. 

garistana gönderilmiş olan misafir · " 

)ere, Ankaradan 8)Jlldık1an zaman, Kralı zorla mı Alman manevrası 
Bulgarlara karşı olan dostluk duy -

gularını söyledi. Türk parlamentosu· get•ırecekler bitti 
nun azasından ve büyük Türk gün · altıncı kolordu 
deliği <Kurun) gazetesinin sahibi, ve CiimhurlyetPllerln Hltlerin önünde bir 
Türkiye gazeteciler kurumu başka • Y geçit resmi yaptı 
nı olan Bay Tarık, Gazinin o \-akitlri fazlahg'"' 1 kralcı )Orl 

Berlin, 7 (A.A.)-Aıtıncı kol· 
heyanııtını bize getirdi. Ondan sonra· dOşiiodiirtlyor d 
dır ki iki tarafın hükumet adamları or unun manevralan B. Hitlerin 
gelip gittiler. Ve Arada sıkı bir kay. Al.manyadaki kap~calardan önünde bir geçit resmi tle bitmit· 
naşma başladı idi. memleketine dönmekte bulunan tir. Fon Blomberg, B. Hitlerin 

Fakat, ondan sonra Türk gazetele· Yunan batbakanı yarın Pireye önünde verdiği söylevde: "Aske-
.. inde Bulgaristana karşı tatsız b!l.zı gelecektir. Yunanistan ve bilhas- rin ulusal ıoıyalist unıd~siyle sı-
yazılar. göründü, ara yer:e soğukluk .., mütefelddrler arasında cumu- kı birliğini,, temin etmiı ve gele
dUştU. 

Şimdi müşterek beyanattan sonra riyetçiler çoğaldıcı için kral ta- cek Nüremberg ko11Rresinde or. 
Bay Tank ,.e arkadaşlannın Sof:rayn raftarları yeniden zorlaımışlar· dunun yapacağı g~idiıı buna 
geldikleri zaman yapılmış olan (mat· dır. Hatta baıbakan vapurdan remzola.cağım bildirınittır. 

buat anlaşmasının) tekrar ortaya çık- çıkar çıkmaz kendisini krai le
ması ve her iki milletin menfaati için hinde beyanatta hulunmüğe mec
faatiyete geçilip sağlam ve sıkr bir bur edeceklerınif. 
dostluğa doğru yürUnUlmesf lazım · 

Bir lngiliz yeni 
bir ölüm şuaı 

buldu 
' 

Donanma genel kumandanı c ır . ., 
Balkan festlvall ve Bulgarlar amiral Sakelloris eğer ,;;ylenHdi-

Sof,-a. (Özel) _ 14 Eylülden 22 ye ği gibi kralı bir darbe ilt- getir
kadar tstanbulda yapılacak olan Bal- me!t istiyenler olursa, buna karıı DUşman şehlrlerJnde 
kan festivaline BuJ .. arlar, sekizi kız, geleceğini gazetecilere söylemiş- ahalinin dayanamt• 
sekizi de erkek, on altı kl§i ile iştirak · 

tır. ğ bi h edeceklerdir. y 8 ca 1 r ava 
Bulgar grubu, en güzel milli oyun LaA vrens yaratıyor 

,.e milli türküler bilen, Gospodin Sa-
netin meşhur dans grubundan intihap Servetini Londra, 8 - Bir lngiliz tarafından 
olunmuştur. keşfolunan yeni bir ''ölüm şuaı,, nın 

1 EylUI komUnlat genc;llill gUnU kardeşlerine hükumete verildiği söyleniyor. 
Sofya, (Özel) -1 Ey1ül, komünist- bırakmış "People,, gazetesinin yazdığına gö-

lerle arsıulusal gençlik propaganda açılan vaslyetna- re bu kRşif, geçenlerde ltalyada giz.-
gu .. n·u'dür. lice denenmiş olan "ölüm şuaı,,nı Y•· 

mesinden bu 
Bulgar komünistleri bu münasebet· pan adamın ususlü üzerinde çalış • 

le her tarafa beyannameler dağıtarak anlaşıldl mıştır. Bu §ua, düşman şehirlerinde, 
komünistleri toplantılar yapmağa da- Londra, 8 - Meşhur casus Kolonel ahalinin dayanamı~·ncağı hava şera -
Yet ettiler. Sofyada bir kaç kırmızı Lav:rensin vasiyetnamesi açılmıştır. iti tevlit etmektedir 
bayrak asıldı. Polis, 31 Ağustos gece- Lavrens 1926 da yazdığı bir vasiyet- 111......,,.., ................................. .............._ 

name ile 7441 tngı'Jiz liralık servetini ·~'"'"' .... "~,.... si umum yerlerde araştrnnalar yap· 
h. ı Eylül günü Sofya sokaklarında Oksford üniversitesinde profesör o - Yurttaş: 
devriye polisler atları üzerinde geze- lan kardeşi Arnold Valterle iki ar • Bankalarda biriktirim paralanu 70 
rek nümayiş yapılmasına meydan ver- _k_ad_a_ş_ın_a_h_ırak~m_a_kta_d_ır_. __ -=-_ milyonu aştı. 80 milyona varmak i • 
medi. Filihede ufak tefek ehemmiyet· K 1 d çin çalışalnnl amyon Sap 80 l Ulusal Ekonomi ve 
siz hadiseler oldu. Bazı köylerde du- Bugün saat on bir buçukta Fındık- Arttırma kurumu 
nırJara krrmızı komünizm işaretleri d k .. 1 1" 
v:. apanlan polis tevkif etti. lı mt>rkczinin karşısın ka 11 umd ğıyu b\ .u 1"9w; Rlllktzwaıa:ııııı Uta:,,.HllJuıaı •ı w,,.. 

ı.-e şoför l\f ehm edin u an ı ır !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bulgaristanda, başka senelere nfs· kamyon caddeden geçerken kanall • ]ekleri çukura saplanmıştır. Bu hı! • 

betle, Eylül komünist gençliği günü zasyon ıskarnlarından biri kam - dlse yüzünden tramvaylar bir müd· 
sükunetle geçti demektir. yonun ağırlığına tahammül edemiye- det işUyememfştir. 

Atlna Beledlye refsl rek çökmüş ,·e arabanın arka teker - (4811) 
aofyaya gelecek 

llk teırin ayında, Atina bele
diye reisinin Sofyayı ziyaret ede
ceği Atinadan Sofyaya bildiril
mektedir. Atina beled~ye reisi, 
Balkan hükumet merkf!zlerini zi
yaret ederek, belediye letkilat ve 
müesseseleri hakkında izahat a
lacaktır. 

ZA YI - Şehremaneti Seyrisef erin -
den aldığım 1090 numaralı ehliyetna • 
meyi kaybettim. Yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. ( 4689) 

Velloğlu Y a,ar 

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk mekteplerde talebe kaydına Ey

liilün birinde başlanacaktır. eırıncı sı· 
nıflara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

evvelki doiiumlulardan arta kalanlar nhnycakdır. Kül-
tür direktörü 10 Eylôle kadar buıund!.lkUtt"• 

. yere an yakın okula, çocuklarmı keydettlrmelerlni velilerden 
J rica eder. (5015) 
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Bir futbolcu 
Nasıl glylnmeli, nasıl 

yemeıı ve nasıl 
çalışmalıdır? 

(2) 
Y aan: SADi KARSAN 

OTanea1ana atfinltlne taalltk olmak lllhayet 011111nnua eyua kar· 
tdea mühim sörtlQblb ı.zı nokta- il elan qkuıı, hevMilli kırar. Elule -
lan ortaya koyduktan aonra ne şekil· ri1& sflrantrene oldutana 8tiyleclilr • 
de ........... Japmalan, maçtan ev- lırl oyunculann ybde aekaeni apora 
veı veya llOlll'a neler 7emelerl mllna - heraa gözöatlnde tutmaktan IJDB ıe
lip olaatuu bJıer birer 1&yalım: tlrmlt olanlardır. Bunları biru dUftln 

ŞUphe yok ki bir oyuncunun tek- celerini başka yete çelmeltdlr. 
ilik kabiliyetini ve nefesini arttırmak Her sabah kahvaltıdan evvıl man. 
•oktal nuanndan bir metot dahlltade tazaman beden hareketleri yapmama 
>'&pılan dnamh Ye muntazam antren- çok faydur vardır. Yalnız bunlara 
llaalann pir fa7dur ftl'dlr. haftada bir ,un. (pazar ara verme • 

Topa hlkbaiyet n OJllll• 1,-iee ildir. Bilha1A bel hareketleri pyam 
kavrallllf olarak oyn•mak bir oyan • tavsiyedir. 
'1nl• beylaade , ... •erJi urf etmı - Yürümek en 1,-t antreamudır. B· 
alala laUaı sepceli pbl 0711ada da- fer bir yerde çahp10nanm lflnise fi· 
ba faydalı bir eleman olmaaım da te- liiyenk ıf dbU. Her aporcu, açık ha -
illin ecler. Bnelce eöylemit oldula - vada, herıUn hiç detilM bir saat ldu 
•uz sibl bir çok antrenman yapmak adımla 7UrUmeUdir. 
1111111erl ftl'thr. Bunların hemen hı - Oyun sahasında haftada iki defa 
•en laep9I de 1,-tdlr. Yalan f11 prt Ilı toplannuz, hızlı ytlrUyerek uha71 bet 
ki bir •etot dahilinde tatlıik edUmif altı defa dolapnıL Enell lld turdu 
oı... Ye devamlı nnU. :papdma. bqlayınız ve bunu yavaı yavq arttı-

Buı 01•calarm pbpaa aaall• • nDJL 
l'bai ilk a detfttirdiklerl ılrillmUt • Bundan sonra yirmi metre dahi • 
Ulr. Bu, btlJiik bir hatadır. Çhldl de- llnde sttratle çıkıt egzerslzlert )'&pi -

lalah bir antrenman ancak dört bq nrz. Bunun &zerine blrka~ beden ha • 
batta 10nra neticesini ıleterlr. Hattl rekltı ,.apıp ba •fer :J&ftl adnaJa 
07anaa tab'ma sin .. •8ddetl ..U71 llf cllrt defa dolaflam. 811 .. 
...... bllt.. Bir Dd ay ıertlkten IOllr&• retlı teneffildntlz hail tabliye aYclet 
cllr ld tatbik edil• •altla fayda ,.. • etmlt oı.an. 
1"' ~e•lf oldala anlqıb. Bir aporcu antrenman yaptılr •-

V8cat formunu alınca antreamaa- man yorıunluk hlMetmemelldlr. Ya~ 
lan tıedrleea azaltmalıdır ld hem 1'tl _ f:ttı efor kendisi ip katfyyen yora • 
eat hem de uap fazla 10ralm11t olma. c11 olmaJubdır. 
- Bter aatnamaam llqlaa11ancla 

HABER - AJrpnı Pollfllr -. 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 
Ankara, (A. A.) - Hava telıli• 

-.ın~ hilen ilyel• listesi: 

8772 B B. Kadri Çelikiz 20 ve 
aJl'IC& 800, (S-meundan), 8773 
Mitat Vural (Tireboludau) 20, 
8774 Ştlru 20, 8775 llbrahim F .ni 
20, 8778 Eeat 20, 8777 Fa•si 20, 
1778 Mazhar 20, 8779 Rasim 20, 
8780 Mehmed Billlotlu (Adana· 
dan) 20, 8781 Omer Çatalotlu 

(Otmancıktan) 20, 8782 "emsl 
Tekkeliollu 20, 8783 Hün1in Ha· 
tipoilu 20, 8784 Abdulah 20 ve 
aynca ZO, 8786 Şükrü Trabzonlu 
(On1eden) 20, 8786 Yah1a ıce • 

mal (Kemahdan) 24, 878 Faruk 
Kdbikrlik 30, 8788 Taralllo <lı • 
tanWdan) 20, 87• BabJ ve Sa• 
el 25 8790 Leon Taranto 20, 8711 

Karabet Türkciyen 20, 8782 On • 
nilc 20, 8793 Ohanaı 20, 8794 An· 
don YaYrUyan 20, 8795 Ziya Eakl
cioilu 20, 8798 Sabatay Levi 20, 

8797 Hnraklı 20, 8798 Kaaet1 
n Uion 20, 8799 Halrkı Damata• 
de 20, 8800 Zahar,a Hak•nati IO 
8801 Malı,ah Hafa Mehmet IO, 
8802 Almaed Eeiaruacle IO, llCM 
11111&11 Halda 20, 8801 Mmtafa n 
ICuuru 20, 8808 Nuri ve terDd 
Bekkalbqı &acle 20, 8807 Meh • 
mecl Nipsi &O, 8808 Şadı deri 
Tlrk ticanıt ni &O, 8I08 Haca 0-
mer Mallba«le too, UIO AYDi ve 
Sıda Harman ioo. il•..._ aatnulaalana .,,na ,..pn1at ..._. ... alaa71 bir defa 

itila • kadar lbmı oldwlua• V&ee J'lrtlyerek dolaplalı, blru .... alı 
&nlatmak isin yalnız ıunu aöyllyelfm ,.. 1Bvaf YBvaf dratlal arltlnlalıdır. ------------
ki dnaalı "•1118 dairemde ça- Eter tekrar yorıantuk 4UJUU tek - llı&au Yavuz 
1rpna '* .,_can J'llld• dobaB rar yürtimeli Ye ıtttlkçe hımu arttır- Ş k 1 I 
..,__ arttrrrr. malıdır .. Ba ıuetle yoıpn1uk ken - I g Y nen• 

Esas itibariyle bir 011lDRD1lD ea dilflbıdea ull olar. Eter kendinizi lerl n terzı,ı 
'o:r~katedteell it ..... _.. ::.'4'111:'' defa 

ı - s1a1r1ere b•Jdmtyet biatlJlt ltbu n.lkllk ,............._ Her a,111 
2 - Anferm bir bale ıeln:.!k. dir. Bter Uçtlncll TeJB dördtlndl tur- 111odell11I 
3 - Porma8 müalaza edebil _ Ja biraz nef eslniz tlbmr gibi olursa, 

q;. hm• durunu Mflllals hali tabllre or•d• 111 
trer f116ellau 81ıdrledn• u _ aYdet tdlae919 lradar' • IO •etre ka- bul•blllr•lnl• 

klll·e1mu~ D aı nn.ttea..._. dar Jlrl1b8L Banclan ••ra tekrar 
o,__ ................ noktal _. k09&111Unlnlz. 
1areııı11t.o.tı• -..mt7ıWdlr. Aatrenman yaparken akbaısa ıu- ISTANBUL 

Sialr1tılil llunetlendlrmek de na da biee ko11111n ki aavam•nı 
'Uqatazam blr haJBt ltlnaelde kabil - vile11chmuu kunetlendlrmek lpn ,. -
dir. Bir 0711ncu her ıeee aat on ba • PIJ'01'11111UZ. Tahammül k:· billyetbılsl 
c-kta J&tmalı n ahah1eJin ,_... ılatermek lpn deliL 

Y eaipoetalaaae 
kar111ında 

Foto Nar 
.. ._.ıdır. Yemekltrlnl de llerıtbl 8olll'a herkealn bllnyeli bir olma-
•m ..atte yemelidir. Pabolnlar lçta clıiı slbl, tahammll kablli,eti de mi - Jaaıacla 
.. •h•- s8tl8 şeyler ye plllv yemek savi dtilldlr. Yabus mu••"•k olall Letafet ltıaıadı 
l&Juı taftliJedlr. bir tef Tana da oda ma ile nim ile 

Bur 07111&Calar aastan IODn 7e • laer lclmaaa "rileudunu kunelendire - -------------
.. ek yemedlllndıa w pee 11111yama - bllb'or. l•tanbul beflnd icra dalıwU..11: 
""'lanndan tiJclyet ederler. tpe bun- Ba antreauunlar vtieudu kunet - Maheu olaf malen paraya çenil-
lann lllnlrlerl saJlftır. Buna brp l•dlrmtk" net• arttırmak l~ndir. mMine karar nrilmft bir alon takı. 
b)'Jat lbmuhr. HlneltlA yemekler Tabii l .... a diler •11&11'• stınleri •111a hah libl ttralar BeJOtlunda 
hmemelerl n futa tll•et11 dtllm.. ele top ile eem'I " ferdi ependsler Ttpebqmda (KontiaaateJ) otelladt 
...... ıas.m. aıu.a- mtllldrat rapıubdır. 1 - 9 - 935 tarildae te.adtlf eden 
kullu•amalım. Jlactaa 110Ua mı. Top De olu pl..-alan b•clan puarteei ıtıntl uat 9 claa itibaren 
~- .~----- .. v•- __ .. -· ·-- • enelkl )'Ullaımmla ilaha phtllUf --1r ttırma il tıla &... ....... ~ ~--- ,_ ... " ~ 1 .......... '--da L--Ja ...... ~ar • sa C&5uıdan talip 11~'-. 0 ..... __ 1.1.a. _ ......__ ... ela o .. - uwur11 1n111 n .-ra -

""' --- ~--· .... ..., .. _ ra ıan. sirmUJoru. olanlana yevmi mer.ktrde mahallinde 
ltlclill &irtlllr. Tabii ba blrlraç ıtın 1- Haftada bir defa ela nasarl den balanaeak mem111'11M •lraeaatlan 
Cbade el•H Buda da ..ıa& lbmadır. almalnbr. .bt.na ... Jarclaa IOBr& illa oluntll'. (V. Ne. BIU) 
8lı- , ........ ,..... .... ... .. -.tm ,.,...... --... 
._ bqhca ,eyler fD)archr: Bol ta- baluıetmete ilzam yoktur. Ctl•kl bu- -----------
le •ba, lllrlEe lle delil fabt lbaon na herk• 111Uyor. 
Ilı luuıırla•m11 alata, bt ,...... • • -----------
kara et, miimkfin oldatu kadar tula leCMbul Bırind f'feam .......... ........ : ille,_ üpmlan da bamv lfl Tt 
ko•pesto. TabU buda da ifrata pt
••.Udlr. Gıda71 ~cllr. l'a.. 
kat bir futbolcunun 11cluı lpn 11afb· 
ea •JUJ ta1'811e olanlar bunlardır. 

Bahk " mld7e, ı.takos albl b -
'-ıa dem blceklerl 11•• ele mp 
1"8 pk iyidir. KalaTe Mllld8 •am. 
dır. Bir sporn eler nan uma• fl'I • 
.._ .. , " ıdnlrlertıll .. bnetladlr
~aa 111k•P• iyice almah "'p
te>vmmdaa enet de J&t1Dlf olmah -
h. Blpra da lpaemelldir. 

Bir o,. ........ ...,. ..... 7llk 
....... ifla, sladls lllr •'11&1• 
,....._, " dlmalrnm c•llflU8Jll& 
~t etmelldlr. 

118temadlyen yapacafı apon ft. 
..... Ye •er dakika onula a._.ı 

Ja,lrto n t.pirtolu ipllır ilahlar 
idaıwl tarafından hmtrde K~ -
lercle Bma Boca mahallemule Ol -
llUUlbe eadtlealade 10 a__,.b .. • 
jalada tlecardaa B ... I sade SUrey-
1& ale)'labae adlb't 1&1111nıadaa enel 
açılıp 1•ll•ertk mahkememlle n
rllen alacak da1'UIDID tüklkatmın 
icrası 10 - 10 - 935 peqembe aat 
t.t de yapılacaktır. Oturdutu yer bel
li olmJP mUdd .. ı.,ıa SlnJNa 
JUJlan davetiye varakası mahkeme 
korf dorana uılm11tır. 

Mlddeaaleyla SilreJ1amıa talald•• • 
tın yapılaau ıl• ,.. mtte ••hk .. •
d• blnat nya bir vekil slndtrmek 
ıurettyle hazır bulunması Hizama H. 
U. M. K. nan Hl nd madd.t mael .. 
lılnee illa olanur. (V, No. 89'11! 

HABER 
AK•AM ~O•TA•ı 

iDARE EVi 

lst8nbul Anka111 Caddesi 
P..e.1&..-.ı .......... ,., 

Telgraf .are•I: letanbul HABER 
v ezı ıeıerı teıoronu ı 11871 
idare ve ı&an •• ı"MITI 

ABONE ŞARnARı 
11r1ıı,. ...._, 

..._1111 t.OO ecr. a700 ecr. . .,,.. , ... ,._ 
•• ,,.... .o .. ... .. 
t eytlk 190 H _...... H -vv .. 

iLAN TARfFESI 
Ti..,.._ llaltMlftfttn --. 1-..0 
A••"'' HAnl•"" tO kuru•tur. 

SMIW"' ""''"" MiılWı 
H ... n Ra•lm U• 
a...Mlı._, fl'AKm ...._ 

--
DOnya gOzeBDnln 

peşündea .. · ~ 
FahrUnna"'• aclh eski Fartaı '(i 

Nakleden: tarıtt romanıntlan •"""'ıetır 

( H•litt sı,...,_} 
No.58"' 

"Ah, keşke bütün zindanları 
boşaltsaydın da Hurremin kur
tulmasını istemeseydin.... O, 
benim kızımın kanına girdi!,, 

lldti de biribirinl lau:•kladılar.ı Oç kahraman arkadaı ,. •ul • 
Unn uzun lpilftüler •• Mac•ala • tan, huclut boyunda bek~ .. clilv. 
nm anlattılar .. Ferralnm, Htlmayı PacUtah, lamam lldüiüne kailclL 
kaybettitinl ltrenince, Hurrem Usun uman enel, onun Wurdr 
çok mOt:Hlllr oldu, Şehzade de ımı etmeyi ,...ıı etmltti. .. itim 
arkadqmm ltık olcluluna ve hu llfmı apna &oynunu wrduru • 
aebehle zmdana sfrdltinl ıtren • rum !,, demiftl. 
di ı Fakat, timdi ele, - he1e oJla 

- Sen hic merak m.e .. Biz ica· aldakten •• hqlra bir wlldı t1o • 
bma '-kam! • dedi.. IUDJJaıc&lms hekimler keacJW. 

Hurremia ne aibi ihtiJaçlan alyledildn eoara, - biielM1ttla • 
•ana hepeini ..ı. .._.k •• aUliiJarft. T&ci, tahtı kimlere-· 
smclancı batlJ& - _..,..,.._ lac•ktı? ... 
clıtuı çlktı •• Dolsa• ..,.,_ sit • v.-, omm iN 4*tl..W .- • 
ti. Pacllfahm hasanma ılrdi .. 1ordL Ona Wi kiı { 
Bir lllteJ• çekil... .,_... - x.t.aeı. lm•.,di. • • 
bakta, olıanlu. dua -...- bir vaDlllı ..,.... 

- Ne o?. NiPn mtltl•ıirıin, olartla, delil mi. padileh•? • M. 
oilma.. dL• 

- Pek ...,. Wr cldlm ..,, - • • • · · - -
efendimiz •. Zmdılllannmcla akra· Padltali ealbL ~.a.. .., 
bamdan birinin•••• oldalanu - °'"1M ıbe bi...., .. ._ _. 
öirendim.. reflm. .. Onan HmıeaW!• 1Hr to • 

Pacffph, slndandald ba a1sra • cafu dlD,aya .. lmif. .. IC ........ ls 
banm kim oldul- wawa Per- llmif, ha pJ.l'İ mapa teCak ... 
rahı diri 
_o- ........_,. ..... .,_ P..tiıah, ,..-... ..-ib· -. 

lllDIUDUST. dlfe IOrtha. - Süi ml .,..,_aa? ... T•; 
Elbette, ollum! Sen ben• in• runumu bana ..airia ..... ~ 

yün. •• 
tik••• Nd•· ~etbni \il· Vair, Wi ld: . 
,........................ - •km, ............. . 
imin akraltam •upten kurtar • phm? •. Qapl ...... Mr nlWa: 
mu olur muJUlll hlc? bile razıamm... Sonra, IİaİD .n

Buna 'bayle alylemeal tiRrlu ılnbe tarih • d•?- Ha't U, a
Ferrub, mahhman itminl bildir· ralumda cır 111 kıı w lıüll• ... 
diı - A~I ••• 1.911d-, Mr 1aaa•· 

-Hurrem... Ja1metli 1imm aai nn JU• !- . 
Bu aclı daJU ..,_.., padifah, - Sal, padlfalmn. .. 

hop oturdu, bop lralllb: - Dedaal ptirln... ... 
- Ah, kltk• ı.atln sfnd•nla • Vezir, MYinç içinde tlıtan ,.. 

na hoplblmu1111 let•.,.dla 4e o- ladı. 

nun tabli1eaini latemeae,dht ... • Hududa mlJdeciler slltl· O, • 
dedi. O, benim ....Sil lcnımm ka· kadqla aultua ,.tirildi. Kak ... 
nma ıinll. katı pce cltilfln 78Pllclı. P•itll. 

Fakat, llz nrmifti. Vaadini JaPtılı sulGm JtisGDd• • Mnlt 
tuttu. müteeair olmutbı ki, tacini, iM ı. 

Buaun üwhae, iki arbdat, tını, lası ile M=•d1M bln:lill. 
hlni7et ~iacle Wrilrirleriae DYUf Kendisi, artık sGnierlal ._ ..... ' 
tular. pçlrmele karar yerdi • 

Fenala: DliGnden soma, hl,.. ~lr -. 
- HaJCll, ilklnoe ..... -.1 · file tertip etiller. 

lini kartarabm, - llenimldne ICOIDfU dnletl.m MpeÜMltll,' 
Nbns ! .. dedi. bu meyanda olarak, iç dnlettm 

- Nerede kurtarmak. •. Mata • de t9hrik nameleri " hetllJel• 
ranın felabtli hayatma da.yana - ıehniftl • 
IDUDlf, mutlaka timdiye lcadaı Oç devlet declillmb ,_ı.w1u 
llmüttllr. HGma'am clnletl, 

Vesin maeleyi haber Yerdiler. Numan lalım de•leti, 
F emah, Hurrem, Mehil, bir de Te- Hita devleti! ••• 
air olmak ibere, le kiti, ıiuice, Şimdi, bunlara mukahelede ._. 
dal hqma tittU•. Mahut .... . Junmek arareti Yardı. Onun için. 
um mataranm lrllmlt kapılan Rus dİ)'umı eleseçirea arbdat • 
nı yıktılar. içinden ıultanı çıkar . lar, Mt ı.... Yerip clüfilndüler. 
dılar. Slrprialer huırlacldar. 

Sapa.atluulı. HiPir ,.me 
bi...., olmamıt. ,alma 4'iars • • 

yıflamq, reql aolmUflU.lu hal delr----------. 
ona daha fada 7alcı ... lftl. 

Valr, decli ldı 
_...., ........... lfiaprnn. KUPON 

Eler ıaltanm lmrtaldatanclan do-
la11 hlddetlenlrH 1caç,r,ci~JrtİIÜS 8 .9 •831 
eter hlddetleımıeae, Dl &J&... O-Dil---------~ 
~tkedamanma. 
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Ankarada ölen tayyare-1 

cinin cesedi getiriliyor ı 
üç gün önce YeŞilköyde tekrar! 

HABER - llfam Palto 8 EYL'()'I; - 193& 
..--

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

• ' . 
t 

buluşmak Üzere SÖZ Vermişti • _ Hayattan aOanmoş lhlaklki bir macera 
Ankarada tayyareai ile parça - larda uçmak, bu kadar zengin, bu . E::::: No 85 \'azan : Osman Cemal Kagfı•ız :::::1 

)anarak ölen genç Holandalı tar kadar müreffelısin ••• Kendini teh· BU • • • • d b • b · ı yarecı mülizim Gerard'm cenaze- likelerden tehlikelere atacak ne 1Ş1 n 1Ç1 n 9 1 r 1 me C9 . Var 
•!dünYetilköyetayyareileae~- var? •• ,, ama hele durun bakalım 1 
rilecek ve oradan gene tayyare ile Fakat gene havacılardan dinle- • 
memleketine sötürülecekti. Bu iti· mitimdir ki, bu UÇUf dünyanın en aıcak kadın daha ilk aenlibenli ıö· aap olamadm, bili bazı,. yiyor • Annemin bu acı eözleri ;ki sGlr 
'barla birçok kimseler, çelenklerle "leziz ve tehlikeli atklaTmd~, rüpnede beni Nazlıdan da, Emi • aun. •• Hazıra dağ dayanmu ... E • dür beni fena dilfündürüyor. 
Yqilköy istasyonuna ıelmiılerdi. biridir ••• Birçok kereler kuaya neden de soğutmak için bilseler ğer bu çingenelerden aynlunıyor- ARKADAŞ BEN ADAMI 
HaYa müfrezemiz kumandanlıiı ulramıt, kafası çatlamıı, çenni e· bana ne diller döktü, ne diller... san ben razıyım, Nazlıyı mı ala· YERiM 
da, ba uker tayyareciye bjyük zilmit, bacajı ~ut, kısmen Fakat kırklık olan bu karı çok ka· cakım, Emineyi mi alacaksın, han Şimdi bu aerlevbayı ı5renl• 
bir çelenk bazırlamqtı. yamn•t biri bili ve bili hiçbir lantor bir karı ..• Yüzükleri, bile • giaini alacaksan nikahla al bari sanacaklar ki galiba Etembı yam· 

Oirenclilimize göre ce.eet, bir makinenin uiuftuau, hiçbir perva· zikleri, küpeleri pek göz alıyor. ı de bu iarafm ardı keailıin biraz... yamlığı da val'llllf ... Fakat adam 
sanduka V.arisine konulmut ola. nenin bir ceJıe ...... _ hızı ı·ıe .ı:o··nu··. Çantası da yüklüce ••• Evi de pek y kı b yiyen Etem deg"'il, b--kaııdır! O• 

•y- .............. " a i ize çin1fene gelin yakıt • -s 
r-·L varmki pazartea"ı ıü....:; ---a. tünden ürkmemektedir. D-lkı' on· muntazam .. Sonra da üateiik dul.. nu da anlatayım: 
-, o1 "'~ ~ u-= maz amma, ne yapalım dün Abf 

on aularmda Ankaradan "81ka • dan zevk duyuyor. Ölüm, uçur • Siz olun da ıelin, çıkın b•alım Bey de öyle diyordu: Dün alqam tek bafıma Beyot • 
cak ve on iki ile bir arası Y-il • makta olduiu o makinenin i.kibe- bu itin içinden... lu birahanelerinden birine çekil • ~ • ,,. • - Zararm nereainden dönülür- . 
köye gelerek kendiaine aon bir tö- it ile birdir. O ~ıt.k:ne •le birlikte ae kardır. Oldu olacak, S·.tlulrule- mıf; uzun zamandır böyle bir yer-
ren yapıldıktan 10DT& -=ttüriile • yq~r. Onun olm-• .... r. Anlatab- Annemin hutalıiı ıittikçe artı· 1 de ilk defa batllDI dinliyor ve bir 

liV ~·... H ·· _.,_ , .... _ i mi alacak, Litrozlu mu, Vidos • 
qktir. Cenazenin "devir ~e teali· li,or muyum. Ayrıc.a. arza Lağlı yor. enuz y....._.,. yatmıyor am· buçuk yıldır çinıeneler arasında _ ...... ak. d be . ok .. lu mu, B.:;...::Ldereli mi? Kimı· a • 
mine,, ait reamt muamele J.enüz ve müstakil kıymetli bir cam ol • ma, ayun 1 urumu nı ç u· ... ,...... geçircliiim türlü acayip m•cera • 

d 
.. lac.aba alaa da L..._ ... -•--z v:ol ka· 1 bun 

tam•mlanmamıfbr. uiuDu dütümnek ıibi birfey zuyor. uu w™ ~ an ve larm sonunun nereye 
· Diitünün ! Bundan üç gUıı önce yok ••• İfte bu kahraman duyufblr Reha Bey nedense benim Emi • pama ! veıracaimı dilfünüyordum. Dütti-
bi gibi bir tayyareden otaz otuz ki memleketlerin aaldmıa U..-.ı neyle evlenmeme taraftar görün· Diyordu. itte ben de rene ıöy • nürken ara aıra Nazlı mı; Emine 
i»et yqlarmda uçarı, cesur, neteli yılmaz korunma cephelerini tepe- müyor; Nazlı tarafı ile ise artık lüyonnn. Senin o hiç durmadan mi? diye banciaincle kuar Yere• 
Te lbtik top gi1>i bir leDÇ çıkıJor; !erindeki hudutlarda çelik dalgaw biç ıöriiftüiümü atemyior. 0 hep hayhuy, hep rakı, tara.p, hep ceiimi de UZUD U'ZUD heaap)ıyor • 
eldivenlerini elinden çıkarıp pz· lar halinde tutacaktır. timdi benim, boyuna çengi Kü • çalgı ahenk içinde geçen bu aidi· dum ... Tam içme zamanı olduiu 
lerinden gözlüklerini kaldırarak Havada UÇUfUD, daiına daha i· heylinla düıüp kalkm•mı istjyor. tinin ıonu berbat-... Bak aana son halde burası kalabalık dejli, ten• 
herkesi güler bir yüzle . selimlı • leri, daha J.Ukarı ve daha hızh u • Fakat, bu mübarek adamm bu ka· aözüm, İşte benim bir ayağnn çu • baca idi. Vakit de erken oldup 
yor. elini yüzünü y..,_or, ııhhati, ÇUfUD dün afızcİan ağıza türlü hi· dmlarm içinden kimi aeYcliği, ya· kurda. •• Sonra sen periıan, ıefil için burada kafa patalatacak çal• 
sevinci ve bütün kuvvei manevi • Üyelerini dinledim. hut kime para yedirdiii bir türlü kalınm ! il henüz bqlamamqtı. l.otÇa bir 
yeai yerindedir. "Aman pek ama· Estof isminde bir genç kız Ber- belli olmuyor. Ve bunu kime sor- k:.--ıe efendiden va•I-· !il...! a • 
d 

damsa dudak L::L:=-: Hele tUkOr ~ "~ - mı 
ım, diyor. Bir yerde biraz bara. linden gelip 'buradan, türlü tavıi. uuaup dam, ıe~Lm --~- !I...! ::- k'ı. Be d bilmİJ J•~mak zevkini ,,.._. -.auua uu ~ 

retinıizi bastırabilir miyiz?! • .,, Bir yelere rağmen bozUk bir havada - n e orum, omm elde etti bar gı111 ...... , :='-ak kapısmm 801__...1_ 

otel ta 'd' 1 s~-k Hal L- d~- il .1. daha bunlarla bu kadar içli dııb olma· ~ MJllO HlllUa l'&ÇUID& il ıyor ar. v15u eucs .,. ... yo &mlllt-en DVU kıJı:klı bir adam; birahane-
biraJar içiliyor, sülütüror, latife· aeyabatmm bqlangıcmda tavva. aı elbette babaaınm hayrma deiil· ·u d" nin bahçe tarafma düıen pencse 
ler savuruyorlar... Ve oradan üç resinin ön lamıı fırtınadan zede · ır. 
gün ıonra tekrar ıene buluf1Da~ lenmit ve haritası 11Ç1D"&W··· Diyor. Bu itin içinde bir bilme· lerden biripin kenarında da lene 
=izere ayrılıyorlar. Danmüt, y qilkC>yden yeni bir ce var amma hele durun bakalım ile orta Yat arumda ye tipi Erm .. 

:t.o.. lııa.;.. &--'--1 • .n:.---ı_ ~~1. ,r aonu ne rıkacak7 Diye benzeyen fıkça Ye smelce-''" çı.......... . ~~ WUIU",ıu&a_,...., ~~ ll' 

• ııı ı:Gml,,.,.rtı•a halupcelrltr, bel- tamlrden sonra gene verilen öğtit- • 1iir iac1in -..,.,.c1u. 
· ki ıitmeden önce birkaç neşeli ıa· leri dinlemeden havalanmq ••• Bir Etemin yerini timdi Tornavida tkinci t.debten ~ ldde 1tir 
at daha geçirerek omm tatlı ve zaman eonra Halebe vardıimm Haaan tuttu. Kıt ıeldi ya, Etem 

0 
kadm beni dikkatli dlrbtli aüs-

caur maceralannı dinliyecekJer. telırafı gelmit••• Bir aaat sonraki artık bana pek eokulmuym; ibti • mele tm,alda. T .. lt 1Mm ele ikide 

F 
ı_.;. bı"r •1r..11• r•ınftftlftda da tayyareıı· mal g-- sene Hıfzı Reisten ye • bir ona iakandiJe hqladım. 

:ıaat o ıün, itte bu ıenıç Ho • -ll'-s ---· -- -y-- O ünd ki b 1 d J ile birlikte diaup·· öldüg"' ü haberi dili zılgıtı hatırlayıp böyle yapı • , ön.. e • ira bardaimdan 
an a ı tayyarecinin cesedinin ıel 

1 
• -:1' yarım aaatte bir yudum ahıor .,.. 

mesini beklemete ıitmit ·bulunu· ıe m•t··· yor. Fakat TornaYida timdi adeta y~rlardı. Bunu anlatan, bu kızın yirmi Etemi aratıyor. Bizim eski pabuç· her yudumu aldıkça eiilip bira• 
Şimdi aeaıiz bir külçe haline dört Yaflarmda kadar, sanım, ıen lar, elbiseler, çamaıırlar hep Tor- hanenin ıaatma heiaJ~'J. W • 

1 la 
ve daha evlenmemiı bir bV.•re ol· navidaya kavanço ediliyor. 4rada liydi ki o burada birini bekliyor • 

ıe mit o n bu ıenç. hava fedalai "T- - d F-•-· · · ~•L~· · dulunu siiylüyordu... ıırada kendisine toaladığım rakı u. &&at niçin höyle mide bir 
hakkında dün hayli sözler dinle· Tayyare kazaları olamra11 önce paralan da ayn... dikatli dikkatli 'beni aiizüyorcla7 
dim. bazı pilotlar hunu "hilli ka~lelvu· Hem bu ld;poğlu beni batka Her halde ben kendisini kat'iyyen 

Bu tayyareci, Folrker sam ver· ku baJ!-...1_ • 1 dırmak tanımıyordum; böyle olduiU bal• 
dikleri tayyaresi içinde ba-'mıt ,, lllUC sezennlf... yer ere de dadan i.tiyor. 

7 " Bazı defalar da pilot havalan. Bana birtakım aynalı maynalı yer de yokta o beni 'biras tamJor mu 
Ye tayyare bu yüzden yuvarlana- idi? dıiı zaman, diier tayyareciler bu· lerden dem ...uruyor. Nedense Re· 
nılc sahipsiz bir halde dütmüt ve nan i.ldbeti hakkında bazı feli • ha Bey de bu kopuk herifi pek ae· Bu kadın bana pek merak oldu. 
içindekini de parçalamqtır, deni· Hayatı artık tahammülfersa bir B 
l'Or. ketler sezinler gibi olurlarmıt... viyor. hal almıştı. Zira ıstırap veren ayakla- ir aralık ma•ma meze ıc4iırea 

"Hissi kablelYUlru,, iç dünyamı· • • • rile ytirtiyemiyordu. RADIO SALTS gaaona usulca ba kadmm kim ol-
Bir dit• tahmin, tanarecinin kıl d .. - __ ..1 zm en eararlı teprentilerin-::lendir.. Annem, artık sızı armı artır- banyolarım yapmağa haşladığı vakit- upnu munıum. 

ana -'- bir meaafeden 111übim .,_,.. Fakat Anıkarada ölen genç Ho· mala bqladı. Kadm haklı amma, ten beri kendishü hafif ve cevval his- - Bilmem, dedi, buraya ilk 
bir manevra yaparken ıeriden landalmın tayyaresini, havalan • 'ben ne yapayım, bir kere l::endi • sediyor. Bu tllzla yapılan ayak banyo defa olarak ıeliyo.-. 
lanılmaia çallfmMI - ve imkln- madan önce dört mübendı·, mua • mizi akmbya kaptırdık. Zavallı tarı sayesinde adaleler kuvvetlenir ve Kad be ıalıiı yüzünden - bunda muvaf- airılar ve ve şişkinlikler zail olur. En mm ni sümıesi P6k art • 
fak olamaması dolayuiyle parça· 'dene edi,.du, diyorlar ••• Ve ken· hatun diyor ki: dar ayakkabılannızJa hi~bir ıstırap bfı binırada birahanenin kapı• 
, __ ... isinin en tanmmıt, "ıeytamn ıö· - Ben ~üyorum oilum ben çekmeden 1ste·11.ır.ın1z vakit -"rtivebi • ımdan V.eriye iki ,.elilamlı -'rdl. 11111Urtı yolundadır. ·~ oua• :1u. " "":I' •• 

Ba aon ihtimalde de ıene ken • 
ilini brbettili, normal halden 
aeçmİf olduiu l&Dlbyor. 

Cetedi bulduldan zaman lan • 
lan lrahmp kemiklerinden biri • 
nba s8tıündeki cüzdanı deldiği 
ıı&rillmGttür. 

Parçalanan tayyareci Gerard 
evlidir Ye iki tane de çoculu var
dır. Kendiai Fokker tanve ku • 
rumlarmın direktarlerinda birir 
di. Çok zenıindi. Ve FiHp. fahri· 
kalrınm sahibi meflıur zengin An
ton Filip'in de damadıydı. 

Dünyada hiçhir UJ'llll Joktu. 

zünü korkutmuı,, yirminci uır ıöçüyorum. •• Yalnız ıöçen ben de Jfrsiniz. Her eczanede satılır. '(Deoamr oar) 
aençlerinden biri olduju anlatılı· filim; bu im.koca ev de benimle 
:ror. beraber a'içü,or. Sen iae gün gün· 

"Hiui kablehuku,, denen se • den İfİ azıtıyor;gün günden tere
zinleme hadiaesini, onun varlıiı Jelli oluyonun ••• Senin bu hoppa· 
ve izeriainde bulunduğu tartlar lıim, timarıkbim yüzünden elde 
tekzip edenli. •• Heyhat! avuçta olanlar da yavaı yavq au· 

Fakat timdi Fokker fabrikası· yunu çekiyor. Rahmetli babacığın 
nm ayni tip bir tanare daha gön· mezardan batmı kaldma da tim· 
dererek aynı ıöeteriti bir bqka • di senin ıu haline bir baksa sana 
sına yaptıraiaimı eöylüyorlar. neler demez? Dün Atıf Bey geldi. 

Hikmet MUnlr (akrabamızdan bir zat) senin bu 
NOT: 

1 inhisarlar U.Müdürlü§ünden:I 
l - Sivuta infa olunacak Ba pniidüriyet binuiyle Tuz NDbu1 

kapalı zarfla eksilbneye konulm UfCiur. 
2 - Tahnıin edilen bedeli ke tif (41307) lira (46) kmafdm. 
3 - lhale.i 10/ 9/ 935 Salı gü nü saat 14 dedir. 
4 - Şanname ve proj~)er Ka batqda Levazım ve Müba.,..at Ş... 

besinden 207 kul'llf mukabilinde verilir. 
5 - Ekailtmeye ıirecekl~rin 2490 sayılı kanunda )'Ullı p.rtlar 

dahilinde m•yyen gün ve saatte n bir aaat nvel ..3100 lira t.ninal 
ve teklif melttublariyle Kabatqd a Levaaaa ve Mübayaat Şuheaia • 
deki Alım Kom•yonuna ınüraca atları. ( 4500) 

~--•KadıklySen Jozef llsesl, _ _ _ Olamazdı. ı,te bunun içindir ki, 
el ün bu talihsiz tanareciy: tecrü
be ıeferine çıkmadan &nce gör • 
müt hirinin ıu sözlerini haklı bu
lur gihi o1muftum. 

Bu zat diyordu ki: 

Ankaradan bUdirüdiğine g6re. kaza 
etraluula ıapılan tetkikat, - teknik 
tal>lrk- taggarcnln tmulöriinün kop. 
mai11le parçalandığını göstermekle • 
tllr; "Pilot 4500 metreye kadar yük • 
aelmlf oradan 25()(} metreye kadar pi.. 
b llGPmlf. bu inlfin sonıuıda tekrar 
,,;lkıelirbn iatabilizatör rablt tandö • 
rii kopmuf, ltopmuigle beraber istabi. 
lbanın yana çökmllf, bunu da göv • 
denlıa ,,.,,.. takip fllmif tagpe par • 
fal__,,,r.,, 

yapbldann için bana eöylemedi • 
iini bırakmadı. Kaç yıldır taksit 
Yerilmediti için evkafa ipotek o
lan Oık6clardaki dükkin için ga • 
liba bu ay batı evkaf icraya bat • 
vunıyormUf •••• Haydi bakalım . gel 
•inler de timdi bunu aenin çhıge
nelerin. kadeh arkadaılarm kur • 
tanın! Ne olacak bu halin sonu? 
Hazıra dal dayanmaz. Yiımi bet 
nfıq& ıeldin, bal& bir baltaya 

Müdürlüii1 yeni dera uoeıi 10/9/ 935 taribind• bqhyac• 
ğını ve kayıt ve kabul maam~leıi, pazartesinden hqka, h• pn 
ıaat 9 dan 12 va 14 den 18 e kadar yapılacağını !lı"'8r eder 1'1c 
tahıili bith·mit :.>1"n talebeyi :• 7ari 11n1fına kabul ,. lf"Cektir. 

"- Neyine lizım. .enin baya • 



Dünkü hava kupası macıaranda: M ""'J ~ } 
GalataSôiaY:6--ıSt81ıbUfspor:1 ag up O unca 
Beşiktaş Beykoza s-1 galip geldi Doyıe boksa veda etti 

Dün Taksim stadında ha.va kupa· doğru Galatasaray daha üstün da gene Gündüzün ayağıyla beşinci 
sı maçlarmm çeyrek son <kar döfinal) oynamağa başladı. 41 nci dakika - gollerini atınca vaziyet anlaşılmış 
müsabakaları yapıldı. da da Adnan ikinci golleri attı. oldu. 

ilk maç Vefaya karşı güzel bir gali. 2 nci devre Galatasarayın hücumlari Son dakikada Galatasaray firikten 
biyet kazanmı§ olan Beykozla, Beşik· le başladı.Ve daha ikinci dakikada. Nec son bir gol daha attı. Ve ma.ç 
t.aş arasında yapıldı. Ve BeykozUD detin pasiyle Gündüz Galatasarayın 6 _ 1 Ga1atasarayın galibiyeti ile bitti. 
bek.lenmlyen bir mağlQbiyetile bitti. üçüncü onuncu dakikada da kafa ile .y. .y. .y. 

Ildnci maç da gene böyle hiç umul· dördüncü go'ünü yaptı. 
mayan bir netice verdi. Bu golden sonra tstanbulsporlular 

Ve bir hafta evvel Pera gibi bir ta· canlandılar. Arka arkaya bir iki hü • 
knnı yenen 1stanbulsporun Galatasa - cu.m yaptılar. 17 inci dakika.da Gala -
ra.ym, Münevver, Avni elemanlann • tasaray bekleri lstanbulspor for • 
dan eksilt kadrosuna 6 - 1 mağltlbiye1 vetlerlnl hat.alı bir şekilde durdur • 
tile bittL • duklanndan ha.kem penaltı verdi ts • 

Günün ilk oyununda takımlar saha. tanbulsporlular bu şekilde bir gol yap 
1& §Öyle dlzildiler: trlar. 

Beykoz :Kandil~ Halit, Turgut Meh Fakat Galatasaray 30 uncu dakika -
met, Salt, lsmail Hakkı, Bahadır, Şe
hap; Daniş; Namık. 
Beşiktaşsa: 
Mehmet All, Nuri, Hüsnü, Faruk, 

LttfJ, Hay~ Hakkı; Muzaffer; Şeref, 
Eşref, şeklinde dizildiler. 

Maç karşılıklı hücumlarla başladı. 
Sonra yavaş yavaş Beşiktaşm üstün· 
lUğU belirmeğe başladı. Ve 7 ind da
kikada Şeref ilk fırsatı kaçırdı. Ma • 
amafih Beykozlular da ezilmiyorlar, 
Fırsat buldukça onlar da hücumda ge 
ri kalmıyorlardı. 

lstanbulspor. Galatasaray 

Diinkil maçlardan sonr~ hava ku • 
pasında takımlarm vaziyetleri şudur. 

Galatasaray doğrudan doğruya fi • 
nale klmıştır. 

Beşiktaş, bugün karşılaşacak olan 
Güneş, Amavutköy galibiyle çarpı • 
şa.cak ve bu nıaçm galibi de Galata· 
sarayla final maçı yapacaktır. 

M. S. 

oyuncularından bazıları. 

()yun bu şekilde devanı ederken tam 
Z'I inci dakikada Beşiktaşlılar bir hil· 
cum yaptılar. Şerefin şütünü kaleci 
çeldi. Fakat Muzaffer yetişerek topu 
ağlara taktı. Bundan sonra Beykoz -
lular bir iki güzel akın yaptılar. 34 
üncü dakikada. sol iç Daniş güzel bir 
kafa vuruşuyla beraberlik golünü 
yaptı. Bundan 4 dakika sonra ela Hak
kı bir karışıklıkdan istifade ederek 
topu ikinci defa Beykoz kalesine sok
tu. Vaziyet gene 2 -1 oldu. Kırkın • 
cı dakikada da Muzaffer ayni şekil -
de Beşik.taşın üçüncü golünü dört da -
kika sonra da Eşref penal!Jdan dör • 
düncü sayıyı yaptı. Ve haftaym bu şe
kilde 4 - 1 Beşiktaşın üstünlüğü ile 
?itti. 

Bir okuyucumuz diyor ki 

ikinci haftaym 7 incl dakikada 
Beşiktaşblann atamadıkları bir pe • 
nalt: ile başladı. Ve 21 nci dakikaya 
kadar oyuna kah Beşiktaş ve kah 
Beykoz ha.kim oldu. Fakat Beykoz 
hücumlardan istifade edemiyordu. 21 
nci dakikada gene karışıklık oldu. 
Hakkı topa vurdu ve top kalecinin 
bacakları arasından girerek beşinci 
gol oldu. Ve oyun Beykozluların hiç 
bir netice vermiyen hücumları arasın 
ia 5. 1 bitti 

Günüu ikinci ve en mühim mııçı ls
tanbu lsporla • Galatasaray arasında 
oynandı. Çok zorlu bir maç yapacakla 
n umulan takımlar sahaya şöyle çık • 
tılar: 

Galatasaray • lstanbulspor 
lstanbulspor: Oı:<man, Sabih, Samih, 

SUJeyma.Dt Hasan, Enver, Nevzat; Şi
nasi; Sa.mi ; lsmail; Aziz. 

Galatasaray: Hızır, Tevfik, LO.tfi, 
Kadri; Hayrullah; lbrahim; Necdet, 
Adnan; Gündüz; Fazıl; Danyal. Ha. 
kem: Şazi Tarcan. 

Oyun Galatasarayın lstanbulspor 
kaleci.Sini zorlamasiyle başladı. 
ilk anlar hiç bir taraf bir üstünlük 
göstermiyordu. Hafta.ymın yarısına 

Hava kupası 
maçlarında 

Finale kalan iki takımla, Fener 
bahçe de karşılaşmahdır 

Dün okuyucularımızdan Bay 
Sabriden bir mektup aldık. Bu 
mektupta §Öyle deniyor: 

"Hava Kurumuna bir para te • 

takrmlarm teknik vaziyetleri ve 

zamanları yeni maçlara im.kin br 
rakabilecek midir, bUıDu bilmiyo· 
ruz. 

min etmek için yapılan Hava Ku· itte aaıl dü§ünülecek nokta bu· 
pası maçlarında F enerhahçe1 Tür- ruıdır. 
kiye f&mpiyonluğu dolayısiy· -------------
le hariç kalmıştı. 

Fakat Hava Kupası maçlarında 
en çok hasılat toplıya.bilecek ta • 
kmı da Fener bahçeydi. 

Böyle bir paranın Hava Kuru· 
muna temin edilmesi hala müm • 
kündür. 

Fener bahçe, Hava Kupasında 
finale kalan iki takımla birer maç 
yapmahdll' ki, bu maçların, en 
yüksek hasılatı topbyabileceğine 
şüphe etmemek lazımdır.,, 

Okuyucumuzun fikrine fazla 
birıey ilave etmiyeceğiz. Böyle 
bir maç, hiç ıüpheıiz kuruma iyi 

para kazandırabilecektir. Fakat 

Bugünkü 
maçlar 

Fener • Izmlr AJtın
ordu karşılaşıyor 
Türkiye ıampiyonluğu final 

maçı için, İstanbul §ampiyonu F e· 

nerbahçe ile, lzmir faınpiyonu 
Altınordu bugün Taksim ıtadyo • 
munda karıılaıacakladll'. 

Maçm hakemi Sadi Kar.andır. 

Bu maçtan evvel, Hava Kupası 

maçlarından Güneş • Arnavutköy 
müsabakası yapılacktır. 

Atletizm 
tecrübe 
koşuları 

Balkan oyunlarına h.,.zırhk ol
mak üzere atletlerimiz tarafın· 

dan yapılacak tecrübe koşuların

dan ilki dün Kadıköyünde yapıl
mıştır. 

( 11 O) metre manialıyı An -
karalı Faik 16,2 yapmı~tır. Diık 

d.tmada Veyıi 43,37 ile yeni re • 
kor kırmııtır. 

(200) metreyi Sem:h 23 de 
koımuıtur. Yükaek atlama<ia Hay 

Ağabeysi Max Baer dünya ıampi yonluğunu kagbetürken, kardefi Bud
di Baer bok8 .Uemlnde y~nl muvalla klyetler peflnde ko1m.aktadır. 

Yukarıki resim. geçen hafta lrlanda ağır sıklet ıampiyonu meıhur /ngf. 
liz boksörü Jak Doyle üe yaptığı oe kazandığı 11UJÇfJ ~ eımel, Bur 
di Baer'in Nevyork boks komisyonun da geçirdiği muayeneyi gösteriyor. 

İngiliz boksörlerlnhı son zaman • daha ilk devrede nalra.Tt olmuştur. 
larda hakikaten hiç de şansları iyi git Birlnd devre bqlar ba§lamaı. 
miyor. hasmından 15 kilo fazla olan aBer 

Bir zamanlar dünya şampiyonlu- hemen hücuma geçmff ve pddetli bir 
ğuna na.mut gösterilen Jack Peter - yumrukla onu yere serlvenni§tir. 
son'un arka arkaya mağlQbiyetinden Güçlükle kalkan Doyle daha he • 
sonra bütün ümitler lrlandalı Doyle niiz kendine gelmeden ikind bir yum • 
üzerinde toplanmıştı. rukla yuvarlanmıştır. 1 

Bunun da Max Baer'Jn kardeşi Dört sa)'Ildıktan sonra kalkabil. 
Buddy Baer ile yaptığı son maçta f e· miş lrlandab boksör sol bir upedceet 
d surette yenilmesi bütün UmJtlerl ile Uçtlndl defa yen boyJaymea ha • 
kırmıştır. kem oyunu durdarmq ve Amerikalıyı 

On beş bin seyircinin önünde Nev galip illn etmiştir. Maç iki dakika 38 
yorkta yapılan bu maçta Jack Doyle saniye silrmtışttlr. 

Alman Ulusal 
takımı 

Inglltereye çağırıldı 
Ilk defa. olmak üzere Alman mil -

1t takımı İngiltere milli takmtiyle kar 
şı:laşmak üzere Londraya çağnJmış • 
tır. 

lngiltere f ederasyonUt İtalya, Is • 
panya ve Çekoslovakyanm müracaat -
larını rededtmiş, Alman takımının 

srrf amatörlerden mürekekp olduğu • 
nu nazarı itibare alarak bunu lngil • 
tereye resmen davet etmiştir. 

Eğer Almanlar daveti kabule· 
derlerse maç 4 Kanunuevvelde Lond
rada yapılacaktır. Almanya ile lngil -
tere milli takımları son defa 1930 da 
Berlinde karşılaşmış ve üç üçe bera -
bere kalmışlardı. 

iki hakemle 
oyun tecrübesi 

Norveçte yapılan bir futbol maçın 
da ilk defa olarak iki hakem ile oyu
nu idare etmek tecrübe edilmiştir. 

Son zamanlarda epeyce dediko -
duyu mucip olan bu usulün tatbik sa· 
hasında ne netice vereceğini görmek 
için ma~ta büyük bir kalabalık bulun 
muştur. 

Her hakem kendine ait olan nısıf· 
sahadaki oyunun idaresini üzerine al
mıştır. Ye maç bu suretle idare edil -
miştir. 

l\faahaza kabul ettirilmek isteni
len bu şekil N orveçte hiç beğenilme -
miş ve gene eski tarzın muhafazası in
tizam noktai nazrarndan daha muva
fık görülmüştür. 

dar 1,75 şi aşabilmi,tir. 
frfan 13,31 metre gülle atmıt· 

tır. 

4X100 bayrak koşusundA a.tlet· 
lerimiz 44,2 yapmı§lardır. 

Yeni btr futbol 
sistemi 

lskogada turnuva maçlannda 
son zamanlarda yeni bir futbol siste-
mi tatbik edilmeğe başlanmı~tır. Bu 
da altı kişilik futbol maçlandır. 

lngilterede beş ki~ futbol oyu.. 
nu bugüne kadar görillmiiş ise de al
tı kişilik oyun görülmemişti· 

Takım bir kaleci ile beş oyuncu • 
dan teşkil edilmektedir. Bu beş oyun-
cu her tarafa gidebiliyor. Oyunda of: 
sayt Yoktur. 

Müsabaka yedişer buçuk dakika • 

lık iki devre olmak on beş dakika sü • 
rer. Gol dört puvan, korner de bir p .... 
van yazılıyor. 

Kıf sporlarından evvel 

Almanyada, önümüzdeki kış için 
muazzam bir (kış sporları salonu) ha
zırlanmaktadır. 

Re$mlmlzde bu f evkal ... 1de güzel sta
dın kapısım ve onun üstündeki kuleyi 
görüyorsunuz. 
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l:tAtl.KK - Akşam Postası 

ölüler 
şehri 

idarn 
hük~ 

•• 

lngiliz askerlerinin 
muhasarası altında 

Bu şehire girmek veya dışarı 
çıkmak istiyenler için 

evvelden verilmiştir. Böyleleri 
derhal öldürülüyor 

25,000 

OlLO 
Belücislanm merkezi Kuvetta şelı rini müthiş bir depreme baştan bU§a harap etmişti. Şimdi lngüiz hiikunıeti, 

burada gomülmemiş on binlerle ceset ten dışarı salgın hastalıkların çıkmama sı için şelıerin çevresini askerle ku • 
şatnuş ı·e bütün alanı kordon altına alnuştır. Nöbetçi neferler yiizlerinde ga::: maskeleri taşımaktadır· 

Tam bir yıl buraya C"anlı /ıiç bir mah lük girip çılmuyacalı..-tır. 

Bu şehirde 
sokaklar 

ortasındadır: 
Korkunç bir depremenin (ze!· 

l:ele) bundan iki ay evvel bir geci! 
Blucistanda Ketta şehrini baştan 
başa yıkıp yaktığım ve ahalisini 

de bir can kurtulmamacasına öl· 
dürmüş olduğunu telgraflar hahc< 
vermişlerdi. 

İngiliz ordusunun bu "ölüm şeh 
rini,. tam bir yıl için rnuhasaıa a1· 
tına alması tarihte bir eşi daha gl> 
rülmemi~ yeni bir hadisedir. Şim ' ~;..., 

Kale mahallesinde 

Belücislan emirlerinin 

Uiri sarayı. Zelzeleden 

sonra buraın yerle bir 

olmuştur. Sarayın ha • 

zineleri lıiç şüphesiz 

Zelzeleden yirmi dört saat birkaç kişiyi kordonu 

di her ne maksatla olursa olsurı ,.. 
şehre giren hayvan yahut insan 
hiç. muhakemesiz idam hükmünü 

giyer. Bu adam Kettadan çıkmal; 
isteyince ~ehrin çevresindeki nô 

betçilerdcn birisi hemen ateşe 

başlar. 
Kettanın yabancılar mahallesinde yetim ka· 

sonra yerlilerden biri evinin en
kazını aram.ağa uğraşmaktadır. 

yarmağa teşebbüs etti • 

Askerlerden hiçbirisi muhasan 
kordomınu gösteren tel örgüsün· 

den öteye gidemez. işte bunun 
için ~ehre girmeğe muvaffak olan 
bir adam bu 25,000 gömülmemi' 
ölünün bulunduğu yerde yaşaya 
bilirse ne iyi! .. Çünkü 16 haziran 
1936 da İngiliz ordusu muhasara
yı kaldıracaktır. O vakte kadar ya 
§ayabilen bu adam belki de ölü~ 
cezası yerine yağmakarlık suçun· 
dan kısa bir hapisle yakasını kur· 
tarabilir. 

Bu yasak şehirden çıkmak im 
kanı olmamakla beraber girilmes; 

pek o kadar güç değildir. Batı ya· 
nmdaki sarp dağdan, birkaç ka, 
burga kemiğini kırmak pahasına, 
insan bir gece karanlıkta •ehre 
pek güzel yuvarlanabilir. 

Bir defa da girilince milyonlar· 
ca lira değerinde mücevher, altı:o 
ve başkaca kıymetli eşya bulmak 
imkanları pek çoktur. Burası bir 
altın madeni, ayni zamanda dıı bh
ölüm tuzağıdır. 

Şehrin kale denilen kısmında 
tarihıel Miri ıarayında gömülü 

lan lngiliz çocuklarr. (Bu resim zelzeleden bir Burun ve ağzını mendille bağ • recektir. 
rıün sonra alınmıştrr. 

ser'\>etler gözleri kamaştıracak gi· 
bidir. Blucistan Emirinin taşımak
ta olduğu unvanlardan birisi de 
"Kale hanı,, dır. Depremeden a2 
önce Han daha asri bir saraya ta· 
!mmış, elmaslarının birçoğile yük 
te hafif paha da ağır mallarını be· 
raberinde götürmüştü. Bununla 
beraber kıymetli eşya ve antika· 
!ardan pek çoğu da eski sarayd~ 
bırakılmıştır. 

Miri bütün tehir ve çevreyi buy. 
ruk altında tutan bir şehirdir Ora
da şimdiki Hakanın amcası olan 
eski Han 360 kansile otururdu. 

Ölüler şehrine yalnız sı:tlan· 
ların girmesine jzin vardır. Çün· 
kü bunlaı: harabelerin içinden bu· 
lup çıkaracakları ölü cesetleri ye 
mek ve fareleri parçalamakla şeh
rin temi·ılenmesine yardım ede· 
ceklerdir. Fakat bunlar da tıpkı 
insanlar gibi ~ehirden dışarıya 
çıkmaya kalkışacak olursa nöbet· 
çinin kurşunuyla derhal ahrete gö. 
çederler. 

Muhasara kuvvetlerini en çok 

lamış olduğuna dikkat ediniz· 

düşündürenler tarelerdir. Bunlar Bununla beraber uykuda :.,1r 
en son insan cesedini de kemir -1 dchbire yerin dibine göçen v~ her 
dikten sonra birkaç gün için bir nasılsa sokaklara fırlıyarak ha • 
birlerini yeıneğe savaıacaklar. va.dan yağan yapı malzemelerın:n 
sonra da karanlık bir gecede gö . altında gömülen yüzlerce kisinin 
çetmeğe kalkışacaşlardır. Şehrin çığlıkları günleTle işitildi. Hd -
her tarafından ayni zamanda sal . buki deprenme ile birlikte p'j.f lak 
dıracak olan farelere İngiliz or . veren yangını s5ndürmek içiı1 ııe 
dusunun projektörleri, gazlı bom- vasıta, ne de adam kalmıştı. 
baları, makineli ve piyade tüfek- Koşup gelen asker kıtal:ın hu 
leri engel olabilecek mi? müthiş harabenin karşısında hiç 

"' "' ::. bir şey yapamadı. Yalnız vrk•a 
Bütün bu tedbirlerde, ;;tüler tıların en üst tabakasında ke!m-~ 

şehrinden çıkacak olan bulaşık olan bir kaç bin talili kişiyi ç ~k:p 
hastalıkların önüne geçebilmek i- çıkarabildiler. Yirmi dört ~a6t 

çindir. içinde şehri mü•.hiş bir koku k;,.p-

Binlerce tehir bundan evvel ladı, iniltiler ve çığhk1ar 'un p 
deprenmelerle kısmen yahut ta - gitti. En son insan sesinin ke~il
mamen harap olmuştu. Fakat hiç mesi için tam on gün lazım ge1'1i. 
birisi Bülucistanın merkezi Ketta Ölüm kokusu yakın ,.e uzak her 
gibi büsbütün yerin dibine geç · yerden sırtlanları çekti. Askerler 
memişti. Binalar yalnız yıkıl . bunların yaralı msanlan dirı diri 
makla kalmamış, ·fakat depnm . parçalamalarına mani olabilmek 
tilerin şiddet ve imtidadı yfö::in - i'çin hiç dumadan ateş ettiler. lm 
den beton parçalar sehrin h•rı dat istiyen en son ses de kesilince 
tarafına yayılmış ve her ya~rnıı artık burasını boıaltmak emri VP.. 

kaplamıştır. rildi. Askerler bütün yerlilerlP. 

dışarıya sürerek şehirden çıktılar 
ve muhasara tertibatı aldılar. 

Bu muhasara bir yıl devam e• 
decektir. Bu müddet zarfında ta" 
biatin burasını hastalıklardan te
mizliyeceği umulduğundan halka 

gidip ölülerinin kemiklerini ve 
mallarını toprak altlarından çı• 
karmalarına izin verilecektir. 

Bu geni§ sağlık tedbirinin mü· 
e&Sir olup olamıyacağını kimse b~

lememektedir. Çünkü böyle bir 

deneme şimdiye kadar hiç yapıl. 
mamıştır. Tarihte galiplerin bü
tün bir şehri yağmadan sonra a· 
teşledikleri pek çoktur. 

Hurculaneum ile Pompey şe· 
hirleri Ketta' dan çok daha geni! 
mikyasta yer yüzünden silinmİ!· 

lerdi. Fakat buralarda insan vü· 
cutları Vezüv yanar dağının lav· 
ları altında çok derine gömülmüş· 
}erdir. 

Ketta' da olduğu gibi 25.000 ölü 
cesediyle bir şehri mühürlemek i· 
şi tarihte hiç yapılmamıştır. 

Burada harabelerin altında, 
gömülmeksizin yatmakta olan ce
setlerin verebileceği en büyük has 
i:alık tehlikesi, insan oğlunun ha· 
·zım cihazında yaşıyan Tifoit mik· 
roplarıdır. 

Tifo mikrobunun nakil vasıtası 
sudur. 

Batı ülkeleri suyu kontrol al· 
tına almak suretiyle bu hastalığın 

önüne geçmişlerdir. Fakat Hin · 
distand:ı tifo salgın bir haldedir 

ve Ketta şehri ise bu salgının mer 

kezlerinden biri idi. Şimdi harap 

yığınlar altında serili duran ölü
ler, hep tifo mikroplarını taşıyor. 

Çünkü bu mil<roplar ölü cesetle
rinde de yaşamaktadrrlar. 

ikinci bir tehlike de koleradır 

ki, bu mikroplar da ölü ces~tlerin
de yaşıyabilmektedir. Sonra da 

Veba dediğimiz müthiş afet var. 
dır. Bunun mikroplarını fare ve 

pireler taşır. lngiliz ordusu fa
releri imha etse bile pireleri ne 

yapacaktır? Bu pireler taşıdıkla. 
rı Veba mikrobunu fareye aşrla

makta. onlar da insanlara ver
mektedir. 



e su 
ve Firengi ilAçları monopoluna dahil 

kıs m iliiçların ' toptan ve 
fiyatları aşağ.ıda ilan 

Qufnlne chlorhydrate toz TUrk Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kurut 
2750 Beş kiloluk teneke kutulllrda ve 25 kilo ve daha yukanıı için 
2775 Bir ,, ,, ., ,, 5 kilo ve daha yukanıı için 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 
2850 250 gramlık ,, ,, ,, 5 kilo ve daha yukarısı için 
2900 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 

Quinine bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı is.in 
2900 ,, ,, ,, ., iki kiloya kadar 

Qulntne bl-sulfate toz Fr· ko. 1908 
250 gramlık teneke kutularda 

Qulnlne bl-chlorhydrate toz PH. Brlt 1982 
3125 250 gramlık teneke katu larda 

3100 500 .. " " 

Qllinlo~ valerianate crlst. 
4000 250 gramlık teneke kutularda 

Qulnfne tannate Tür!i ko. 1930 
2000 250 gramlık teneke kutularda 

Qulnine sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/ 5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukar111 için 
2550 ,, ,, ,, 1 O kiloya kadar 

Quinlne carbonate (Aristochlne) 
7200 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazlaıı için 
7350 " " " il (bir kiloya kadar) 
7300 50 ,, ,, 

" (bir kilo ve daha fazla11 için 
7450 ,, .. ,, 

" (bir kiloya kadar) 
7400 25 ,, " fi (bir kilo ve daha fazlası içjn) 
7550 

" " 
,, il (bir kiloya kadar) 

7600 10 .. ,, (bir kilo ve daha fazlası için) 
7800 ,, " 

,, " (bir kilf)ya kadar) 

Qu 1 ot ne Ethy lcarbona t e(Euqu 1 o ine )P .H. he iv .5 
3100 250 gramlık mukavva kutu1sarda. (iki kilo ve daha yukarısı i';in) 
3300 ,, ,, " ,, {İki kiloya kadar) 
3200 100 ,. ,, .. (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3400 ,, ,, ,, • t (İki kiloya kadar) 
3250 50 ,, ,, ., (fki kilo ve daha yukarısı için) 
3450 ,, ,, ,, ., (İki kiloya kadar) 
3400 25 ,, ,, ,, (İki kilo ve daha yukarııı i~in) 
3650 ,, ,, ,, ,, (lki kiloya kadar) 

Ecorce de quluqulna 
Sulfate de quinine titrage 0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09,80 

0/ 02,46 0/ 09,15 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaJ -
Kiloıu 
Ku"lf 
60000 Seri liallndef 

Neoaalvaraan tek kutu perakende 
22 0/15 lik kutu 
25 0/30 .. ,, 
30 0/ 45 H n 

35 0/ 60 ,, ,, 
37,50 0/75 • '' 
40 0/90 ,, ,, 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampulluk kutularda) 

825 
937,50 

1225 
1312.50 
1406.25 
1500 

Neoaalvarıan be.ata ne ambalajı P.erakende 
0/15 lik (50 ampulluk kutu)~ 
0/30 " .. ~· 
0/45,,. u ,. 

0/60 ,, " .. 
0/75" H H 

0/90 fJ " H 

45000 
Uclarsyl tek kutu ambalaj 

Seri halinde 

16.50 
18.7! 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

Uclarıyl tek kutu perakende 
0/ 15 lik kutu 
0/30 " " 
0/ 45 ,, ,, 
0/ 60 ,, lf 

0/75 ,, ,, 
0/ 90 " ,, 

Uclarsyl hastahane ambalajı 
35000 Seri halinde (50 unpulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
lt17 

Uclarayl hastane ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu), 
0/ 30 " ,, ,, '' 
0/ 45 ,, " ,, " 
0/ 60 ,, ,, " " 
0/ 75,, ,, ,, 
0/ 90 .. ,, .• 

Neosalutan tek ampul ambalajı 
35000 Seri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neoaalutan tek ampul ~~rakende 
0/ 15 lik 
0/30 " 
0/ 45 " 
0/ 60 ,, 
0/75 ,, 
0/ 90 ,, 

Neo ı. C. ı. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

Neo J. C. 1. tek ampul perakende 
0/ 15 lik 
0/ 30 ,, 
0/ 45 ,, 
0/ 60 ,, 
0/ 75 " 
0/ 90 ,, 

lodure de potassium Türk ko. 1930 
Bir kiloluk titelerde (5 kilo ve daha fazlası için) 

,, ,, ., (5 kiloya kadar) 
250 gramlık ,, (5 kilo ve daha fazlaıı için) 

(5 kilova kaftar) 
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TASHİH - Gazetemizin 6 Eylıll 935 
tarihli nilaba•rnın 6 lnd aayfasında 
nqredflen htanbul dördüncü kra 
memurlutundan serııe,-hab ve 93-ı/ 
552 dosya numaralı ilanın dördtincü 
atınnda tamamına takdir edilen kıy
metin (451'8) Ura olduiu yaı.ılacak i
ken sehven (5'14) lira teklinde dizil • 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 

Petrol Nizam ml§tfr. Tathihl keyfiyet olunur. 
:uı::::::mmımmı:ı.-::ı:u:::nu:mııı:wus:: 

Otobüa biletçileri için 50 adet çanta alınacaktır. Tahmiıı 
bedeli 200 liradır. Şartname ve miihürlü nümuneıi Ankara Oto
büıleri Direktörlüiündedir. ihalesi 10/ 9/ 935 ıalı günü saat 
10~ da yapılacaktır. lıteklilerin o/o 7,S ilk teminatlariyle Oto-

Saçları 
Bealer • KuYYetlendirir • 

D&kOlmeıini keser uıatar. 

PETROL NiZAM 
TecrDbe edilmiı en iyi aaç iJlcıtlır. 

Doktor .. 

Ali ismail 
Haydat'pafG laaataneıi beuliye 

mlileltanm 

büı itleri Direktörlüfüne ıelmeleri. (2371) (5148) 

Top\'ubaşı Ali ağa kolu kaymakamhj"ındanı 
Beyoilunda Tünel baı~nda Erkanıharb ıokağında 17-J9 DUm&• 

ralı hane Ye dükkln ile 13 numar ah kahvehane bir ıene müddetle 
Urolope - Operateur kiraya verilecetlnden tAlip olanların yüzde 7,5 pey akç1!ierini ha· 

Sabılli caddesi Meserret ote· milen eylOlün otuzuncu pazartesi ıünU saat 14 de lıtanbul Evkaf 
li 88 numarada her ıün Slledenl ?1~düriyetindeki encümeni mahtu suna müracaat etmeleri lüz\1mU 
ıonra saat ikiden ıekİ7.f' kadar. ılan olunur. 

-•:: •• m:mmnmıauumamr.•wwwıana 
ZA Yl - Beyojlu MalmUdUrlUlün -

den 1267 numaralı cüzdanla maaş al • 
maktayım. Tatbik mUhUrJerimizi r.ayi 

NQQAsipin kenanBBCO 
ettik. Yeniden kazdırdığımız mlihUr
Jeri kullanacafız eskilerinin hükmü 
yoktur. 

MecidlydlJy yeni ıolcak numara 12 
Ayşe lhllane. 

KAŞE 

NEOKALMiNA Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. 

l Şi§li Etfal hutanesinde ~ ""'•'"·-··-.---, 
8 ismine dikkat buyurulmas 
SB·~~~sm~~ss:Bm~:88Bmms 

i Rı/~· .4~'::7 ~~:berk ı 
c. Halk Fırkuı .. ruuula kı& u. Grip·"evralJl·B•f ve d;f airllart • Artrltizm •Romatizma 

ieal kal'fl11ncla 82 numarada. Mua-
1 yenegatlerlnıtl~t~t8ekadar(j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.;ıııaıııııı.aaıııııımaııuııııııınılUJıutııllllllluıuııQlllllllllıııt•..-....~ 

!E 'Zil 

40 PARDAYANLAR PARDAYANLAR 

gene kibar ve göz alıcı bir güzelliği 
\'ardı. 

Pencerenin yanında gergefi Uzerine 
fğilerek işiyle uğraşan genç kızına bak 
tığı zaman gözleri eski parlaklığını 

ahyor ve dudaklarını gülümsemeler 
sUsülUyordu. 

Ah, penbe parmaktan gergefinin 
üzerinde dolaşan bu genç kızı sevgili 
yan-usu, biricik kızı LuJzdf. 

Şimdi artık Janm niçin ötmediflni 
anladık. 

Luiz omrilnUn on altıncı baharına 
.armıştı. Llcivert gözleri güneş bat • 
tıktan sonra denize çöken koyu göl

gelere benziyor, JUie lüle saçları be -
yaz ve penbe yüzUnU kumral bir hale 
gibi sarıyordu. 

Her hali, her tavrı, her eözU ahenkli 
bir ~lrdi. Sanki tabiat kendi gUzet • 
likJerinin birer parçasını ayırarak bu 
kıza vermişti. 

* * * Jan kızının yanına sokuldu. Luiz 
başını kaldırdı. Anne ile kız blriblr -
)erine gülümsediler. Bu anda bunla • 

rrn halini birisi görmüş olsa hangisi
nin daha güzel olduğunu kestiremlye
cclt ve onları biribirinden birkaç yaş 
fn. kir iki kız kardeş sanacaktı. 

'•n J,,uizin karşısına oturup grge • 
f i 

0

itekiı t ucundan işlemeğe başladı. 
Lulz: 

- Anne, siz din1eniniz. Ben bunu bir 
iki saate kadar tamamlarım .. dedi. 

- Oyle ama yanum bu işlemeyi bu· 
gUn genç madama teslim etmeğe mec
bur olduğumu unutuyorsun. 

- Hant bana gayet kibar ve nazik 
ef cluğunu söyledijinlz madam Mari 
Tu§f değil mi? 

- Evet yavrum. 

-~---

- Ah anne, biz de neden kibar yara. 
tılmadık? Neden böyle fakir bir iKi 
olduk? Bunları sizin rahatınızı dU • 
şündilğüm için söylüyorum .. Yoksa 
ben çok mes'udum. • 

Jan kızına hazin bir bakıt fulata • 
rak: 

-Niçin mi kibar yaratılmadık? il& 
)erini söyledi. Ve acı bir hayale dal • 
dı. 

- 7..avalh çocuk. Efer isminin Lula 
dö Monmoran!li oldufunu sana söy • 
lemiıt olsaydım acaba ne diyecektin? 

- Ne düşünüyorsun anne? 

- lklki senin de böyle gtiç f§ler f. 
çin yaratılmadıfını dUtUnilyorum. (j. 
pülmek için dünyaya gelen bu par • 
makların böyle iğne yaralan ile delik 
deşik olmasını görmek bilsen beni 
ne kadar üzüyor. 

Jan hemen kızının elini tutarak 
parmaklarını öptü. Ann~ln ok,. • 
yışından doğan sevinq saklamıyarak 
gülümsüyen genç kız: 

- Demek ki annecliim, benim elle . 
rfmin bir PreMes eli kadar ince \'f 

&'ÜRI oldufunu zannediyoraunuı 
Öyle mi? dedi. 

- Jan şiddetle titriyerek mırıldan . 
dı. 

- Kimbilir kızım. Belki bu iki mel 
un herif olmasaydı .. 

iğnesi elinden düşen Lulz bu sefeı 
daha büyük bir heyeanla: 

- Anne, ruhunuzu her zaman ezen 
bu müthit sırrı bana ne zaman 8Öy • 
liyeceksiniz. diye sordu. 

- Hiç bir vakit, hiç bir vakit kızım. 

- Oyleyse, sizi acı bir fellkete ut . 
ratan o iki adamrn ismini s8y1eyfniı. 
Bunlardan birini vaktiyle söylcmitti • 
niz zaten .. 

- Madam, bu kAfıt henüz imzalan
madı Ben, kral orclulannın ba§ku • 

mandanı, Fransanın en bUyiik, en 
8Öztl geçer bfr adamıyım. Biraz eonra 

Dük Hanri dö Ci:ıı 

kral konağıma ıeref verecektir. Ken
disine bu kAtıdı uzatıp: 

- Şevketmaap I Şu tmri imzalamak 
lQtfUnU ealrıemlyeeefinizi zanne • 
diyorum. deyince Franaava yr 
hapse girmiş olacak .. Ve, artık Hvgi -
liniz için ebedi gece başhyacaktır. 

- Oh ı Bu mUthlf hale dayanamı
yacatun .. Monsenyor.. Franauva ılze 
ne yaptı? .. Söyleyiniz ne yaptı? 

- Sizinle evlendi, lfte cinayeti bu • 
dur! 

- Cinayet mf dedi nlı. Mon11nyor, 
enun nçu yoktur. Beni cezalandın • 

nız, Fransnnya merhamet ediniz. 
Tanrı adil ve merhametlidir. Monsen-

yor, sevmek bir dnayetse, işte ben se· 
vtyorum. Beni öldüriinilz. sözlerini ke
keledi. 

Soluk bir tavırla söze baıhyan ih. 
tlyar Monmoranslnin gözlerinde bir 
hiddet panltısı görUndU: 

- Madam, işte size ikinci bir klğıt 
daha.. Bu da ıdzln kendi lstetfnizle 
evlenmeden vugeçtfjinize da,r bir &e· 

nettir. 

Jan mUthlş bir çıfhk fırlatarak he
yecandan kısılan acı bf r seste: 

- Hayır .. Hayır! Bu kadar zulüm 
yapmayınız •• Beni öldUrUnUz, fakat 
bunu yapmayınız! dedi. 

- Botanmanın ne kadar atrr oldu • 
ğunu bilirim. Ayni zamanda bir ev • 
lenmeyi feehetmek kadar gUç bir §f1 

yoktur. Fakat kralın yardımıyla .. 
Jan diz çökerek: 
- Merhamet, merhamet Mouenyor, 

diye bafırdı 
- Papayı razı ettik .. tı yalnız ılıin 

imzalamanrr.a kaldı. 
- Merhamet ediniz.. Fransuvayı e

lim den alma),nrZ. Dırakınız onu se,·e. 
ytm! 

- imzalayınız Madam. Papa nlki,. 
hı f e&hedecektlr. 

- Kı.ıımısı unutuyonunuz Mon. 
senyor! Fransuvayı kızından ayırı • 
yorsunuz. Yavrumun ismini lekeli • 
yorsunuz? 

- Artık yetl~ir Madam! Hemen bu 
iki klfrttan birini krala tak dim et • 
meklifim lazım. 

Bu sırada dı'8rda gürUltUler ayak 
sesleri •ya§Um kral,. sadaları du • 
yulda. 

lldnd Hanri gelmiıtt. 
- EvJenmenfzin fe•hotdulju !lene • 

dini bu akşam Roma ya gön dermez -

Forma: 6 
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sem Fransuva yarın hapishaneye gi -
recektir. lmza ediniz ve sevgilinizi 
kur ta tınız. 

Konnetabl bu sözleri söyllyerek kı
zın eline bir kalem verdi. Ta1islz ka -
dın hıç.kınklar içinde yalvarmağa de
vam ediyordu. 

- Merhamet • Merhamet. Hayır. 
Bunu yapmağa cesaret edemem .. 

Bu anda konağın avlusundan yaşa -
sın kral,, sesleri tekrarlandı. Borular 
öttü. Odanın kapısı şiddetle açılarak 
bir adam: 

- Monsenyor. Monsenyor. Şevket -
maap diye bağırdı. 

- Tann selamet versin Madam. Bu 
fesih mukavelesini Ytrtınız. Ben de 
oğlumun tevkif emrini krala ill\ıala _ 
ta.cağım. 

- Durunuz. Kabul ediyorum. 
Jan senedi imzalıyarak arka üstü 

'düştü. Kollanndan biri ta.bit ve yük -
sek bir hareketle Luizi korumak için 
uzattı. 

Konnetabl yerden kağıdı ahp yele -
tinin cebine koyduktan sonra titrek ve 
zici, insan öldürücü ağır adımlarla 
kral ikinci Hanriyi karşılamağa gitti. 

- Yaşasın kral! Yaşasın Konne -
t.abl ! sesleri h!la duyuluyordu. 

-10-
SIY AH ELBiSELi KADIN 

, Fransuva dö Monmoransi ile Jan 
'dö Piyenin gizli evlenişleri Papa ta -
rafından bozuldu. 

1588 senesinde Kral orduları mar -
şah olan Fransuva dö Monmoransi 
kra1m piç kızı olan Diyan dö Monmo
...ı ile evlendi. Düğün için karar -
1aştmlan günden on beş gün evvel 
Fransuva Prensesi görmeğe gitti. A -
ralarmda uzun bir konupıa oldu. 

- Madam hakkımdaki duyguları • 
nızı bilmiyorum. Serbestçe söz söyle .. 
yemiyeceğimden dolayı affınızı is • 
terim. Sizi sevemiyorum ve hiç bir za. 
man da sevemiyeceğim. 

Prenses gülerek dinliyor ve Fran -
suva devam ediyordu.: 

- B:'ti evlendiriyorlar. Koc.aruz ol • 

mak şerefini kabul ederek bir t.akım 
siyasi sebeplerden dolayı bu evlenişi 
istiyen kral ile babam Konnetablin e • 
mirlerine baş eğiyorum. Fakat Baş 
piskoposun nikahımızı kıyac.ağı gün 

kaJbim bu törene iştirak etmiyecektir. 
izzeti nefsinizi yaralryorum zanne • 
dersem •. 

- Hayır Mareşal hazretleri. Rica 
ederim düşüncenizi hemen anlatı -
mz. 

- Eğel kalbim serbest olmuş ol • 
saydı, sizden başka kimseye ait olmaz 
dı. Çünkü dünyada sizden güzel bir 
kadın bulunacağım düşünemedim. 

- Demek ki kalbinize hakim olan 
bir başkası var öyle mi? 

- Hayır madam •• Yanlış anlama -
yınrz. Kalbim ölmüştür. Benim de sağ 
kalışım kaderin bir cilvesidir. Harp 
meyc"ınlarında ölümü aradığım halde 
on benden kaçtı. 

Fransuvanın gözleri karararak acı 
bir gülümseme ile: 

- Madam, söylemek pek acı_ Ne ça 
reki hakikatin ortaya çıkması 13.zım. 

Yapılac.ak bu evlenme yalnız iki aile 
ismini birleştirecektir. Evet pek sa • 
mimi bir dostluk ve fedakarlık duy • 
gusu bu noksanlığı giderebilirse bun .. 
ları size takdim etmekle biran bile te. 
reddüt etmem. Şimdi Prenses, bakı • 
nız, ben fikrimi açıkça söyledim. Siz 

de bir karar veriniz. Ceva bmrzı bek -
liyorum, dedi. 

Diyan ayağa kalktı. Son derece gü -
~el oldu4,u laıdar duygulu bir kalbi, 
temiz bir ruhu vardı. iri gözlerini 
Fransuvaya dikerek tatlı bir ses: 

- Mareşal, bu sözleri sizden başka 
birisi söylemiş olsaydı kendime bir 

hakaret sayardım. Fakat bunlardan 
dolayı sizi affediyorum. Onun için 
kralın isteğine boyun eğmekle beraber 

ikimiz de kalplerimizi kendimize sak -
lıyalrm. Sizin bu istediğiniz bu değil 
midir? sözlerini söyledi. 

Başka bir sonuç (netice) beklerken 
böyle bir cevapla karşılaşan Fransu
va sapsan kesilerek: 

- Madam .. kelimesini mınldandL 

Kalbiniz.in matemine hürmet edece -
ğim .. 
Mareşal Prensesin elini öperek hür

metle eğilirken Diyan, tatlı ve hazin 
bir gülümseme ile: 

- Metr Ambruvaz Pare doktorlu
~a çok istidatlı olduğumu söylüyor. 
Jiimbilir, belki sizin derdinize de !lir 
sare bu1urum. Sözlerini ilave etti. 

Bu suretle aralarında bir anlaşma 
oldu. Düğünden sonra Fransuva bir 
çok tehlikeli harplere atıldı. Fakat 
Diyana söylediği gibi ölüm kendisin -
den kaçıyordu. 

Hanriye gelince, o da büyük kar -
'deşini bir daha hiç görmedi. lki kar

deş biribirlerine rastlamaktan çok çe
kiniyorlardı. Biri şimalde harbeder -
ken öbürü cenupta bulunuyordu. 

Bir gün karşılaşırlarsa müthiş bir 
facia olacaktır. Çünkü her ikisi l~~ ay
ni aşkla daima o kadını seviyorlardı. 
ZaYallı Jan dö Piyen, artık .ortadan 

kaybolmuş ve iki kardeşin bütün &raf" 
tırmalan boşa gitmişti. · · 
İzine bile raslıyamadılar,. 

• • • 
Bu kadar sevilen ka.dm acaba ne ol-

du. Fransuvadan daha talili olarak 
ölümün kucğında idi bir istirahate ka.. 
vuşmuş muydu. 
Hayır, Jan yaşıyordu. 

Bu talisiz kadını uzun bir mUddet 
kaybettikten sonra Sen Denis soka • 
ğının fa.kir bir evinde buluyoruz. Bu 

rada, çatı arasındaki üç ktiçük odadan 
mürekkep bir klSımda oturuyordu. 

Eve girerek aydınlık harapça fakat 
temiz ve zevkle düzeltilmiş bir odaya 
bakalım. 

Jan bu odada idi. Odada, pencerenin 

yanında bir genç kız da vardı. Janın 

ha.kışlan bir müddet ona daldıktan 
sonra duvardaki aynaya dönerek dü
şündü: 

- Fransuva beni şimdi görmüş ol -
saydı ne kadar çirkin bulacaktı. Aca • 

ha tanır mıydı. Heyhat, artık eski 
Jan, sevgilimin ilkbahar perısı ıs -
mini verdiği güzel Jan değil siyah el
biseli bir kadınım .. 

Jan aldanıyordu. Çünkü son derece 
güzeldi. Rengine ge)en solgunluk, yü. 
zlindeki güzelliği bozmamış belki o
na ayrı, tatır ve hazin, bir güzellik 
katmıştı. 

Yalnız gözlerinin parlaklığı gülüm • 

ser bulunan dudaklarında şimdi yeisi 

anlatır hafif bir kınıntr hasıl olmuş
tu. Kalbinde yanan ebedi matem duy
gusu gibi her znman siyah giyindiğin
den komşuları tarafından kendisine 
siyah elbiseli kadın, deniliyorsa da 


