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Bugün 15,50 de deniz 
yarışları yapılıyor 

FENER ALAVI 
bu gece 21,S da köprüden kalkıp 
Niçin deniz bay- Dolmabahçeye doğru 
ramı yapıyoruz? gidecek ••• 

Bugün Türk sularında Türk bay ş ı · k 1 1 • • 
rağınm egemenliğine (hakimiyeti- en 1 er 2 ye kadar surecek! 
ne) kavu§ması yıldönümüdür ! A - r"n'lt_.....,,.,._,-.-__,.......,,.'"""--:;~~--.,.__,,~,,___...,....,.,,.....,..__.,_.._.,.........."T'i 
aırlarca zaman, kapitülasyonlar "' ~ 
yüzünden, ecnebi gemileri liman -
larınıız arasında imtiyazlara sahip 
olarak işliyehiliyorlar, ulusal ge -
miciliğimizin gelişmesine imkan 
vermiyorlardı. Ancak Lozan mua
hedesile, ismet İnönü, kendi de -
nizlerimizden kendimizin istifade 
etmemiz hakkını elde edebildi. 
· 923 yılında Türk deniz tecim 
'(ticaret) filosu ancak 35 bin ton -
dan ibaretti. Vakia genel savaş -
tan evvel Türk deniz tecim filosu 
ekserisi bir işe yaramaz 69 bin ton 
Juk 195 vapuru bulmuşsa da gene] 
ıavaşta verilen zayiat sonunda 
batmış ve savaş bittiği zaman de -
niz tecim filosu 12,000 safi tonlul 
bir hale inmi;ıti. Lozan barışı ya _ Bu sabah Cümhuriyet abidesi ö nündeki meraıimden üç enıtan· 

(Devamı 8 incide) tane: Geçit resmi, çelenkler ve aöylev 

Fransa, Habeş meselesinde In
giltere ile bir olmak istemiyor 

Habeş seraskeri dedi ki: 
"15 günde 900 bin asker 

toplıyabilirim !,, 
imparator da şö"yle sö"ylüyor: 

Gazetemiz 
ergün ço~ sa 

zengin münderj 
VE 

S ·kuruştur 
Sene: 4 - Sayı: ı~ 

........................ ·---·---.. .............. . 
Istanbulda '7e i 
Adapazarında i 

Yer sarsıldı 1 
Bu sabah rasathaneden İ 

mız malO.mata göre, 30 Bazir~ldığı:: 
cesi saat 3,20 de merkezi Ista n ge J 
dan 80 - 100 k. m uzakta huınbul i 

bir zelzele kaydedilmış· tir .,.. unan: . ~-. .. 
sıntı lstanbulda istirahat h 

1 
sar ! a. d • 

olanlar tarafından pek hafif ın e i 
te hissedilmiştir. suret· i 

• 
i 
i 

• • il 

Bugün A.dapazarından aldt'" : 
bir haberde dün sabah oıf ~ız i 
şiddetli bir zelzele olmuşsa d: h~a: 
b. dd" d"... ıç = ır ma ı zarar nrrne ıgı so.Y1en-: 
mektedir. Zelzeleden sonra hit : 
t k d 'dd t1" b" .. sa.·: a a arşı e ı ır yagmur Ya'".; 

mı§trr. g : ··----·····--------...................... .,.. : nı. ...... ! 

Gezintimiz ve X : 9 un 
müsabakası 

Bir gün manda altına girsek bile L ·• _ __ --~ _ - - .-... 

1ta1 Yan 1 n k I
• n ... ka b U 1 X: 9 un müaabakası eğlenceli oldu. Resmimiz hararetli bir "" 

etnı iyeceğiz ! tırmayı gö•teriyor. (Yazısı 9 uncu sayfamızJadır) a'"Clf· 

(Yazısı 2 nci sayfada) Rusyada siyasal bir --
' ilbayımız cürüm yüzünden 

ikinci bir Kadıköy halı olmasını 

Kerestecilerdeki 
hal bu sabah açıldı 

Seb:e hali bugün açılmış ve muamele yapılmaya bcqlanmıştır. Reı· 
mimh bu tabah ~ekilmi§tir • . ( Y azııı 3 üncü sayfamız.dadır.) 

Muhiddin üstün- Altı kişi idama 
dağ geldi hkA d•Id• 

lki ay izinle Avrupaya gitmis ma um e l l 
olan vali ve belediye reisi Mu: M k 1 N ld k" Tah"l c·· b . . Ü .. ... os ava, - ra a ı ı urmün se epleri siyasiydı". 
hıttın stundag bu sabahki eks~ mahk · K"k b k ti" · .. M h k . . enıesı, ı o a ının muc- u a eme esnasında b · ~ 
presle şehrımıze dönmü§tür rimler' d ik. . . d''rt "k' hl h ' ır tnu • • ın en ısını ve o şerı ı :a tas eyeti içeri girerek hal 

M~~ittin Üstündağ, istasyon - cümılerini idama mahkum etmiş - ıdam cezasını istediğini hak" 1 kırı da vılayet ve belediye erkanı ta- tir. bildirmistir 1ın eı·e 
raf mdan karşılandı. ~ ' 

Valievvel.~Parisegitmiş,ora· Feci bir cinayet ---
dan sonra dıger Avrupa merkez· 

HABER 

ıerini dolaşmıştı. Karısını hovardalık ilenı· 

lerine sürükliyen köylü ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. Kaynı tarafından 7 yerinden vuruld 
(:Ya~ısı 4 üncü sayfamızda)u 



HABER - Akşam rosfast 
-

Fransa,.Habeş meselesinde in- Bugün t5.,5 da deniz 
giltere ile bir olmak lstemiyorfeneralayı yapılıyor 

LJaheş serrrskerz• Jedı• kı• .• Bu sabah erkenden bütün deniz riye Müdürü Bay Yus:ıf Ziya, Liınaıa n ı I u. I 1 u~ vasıtaları, resmi ve hususi binalar DirelitÖrU Bay Ali Rıza \'e \'apurcq-
bayraklar]a süslenmişti. Saat dokuz- luk şirketinden Bay Rıza ne J{apta11-,, 15 gu·· nde 900 bı·n asker ~.:'cı!tlba:0e:ıa~:~~!lerb;ş~:~:ı:ı~d~~ lar Cemiyetln,:en.Sa~d kaptandır. 
Toplananlar deniz yolları işletmesi, Bugün öğleden sonra saat 
vapurculuk sosyetesi liman itleri gt.?· ıs d D ı L d b 
nel direktörlüğü, Akay, Şirketihayri· ,30 a 0 mauahçe önün e ii4 

topııyabıe ıı· rı· m ! '' ye, Haliç, Türk şilepleri kurumu, tah· yük deniz yarıtları yapılacaktır. 
lisiye n diğer sosyeteler mensupları, Bu Yarıılar Dolmabahçe saat ku. 
tayfaları gelmişti. 9,55 de kafile park- lesi rıhtımından batllY&rak yük • 
tan hareket etmiş, Boğazkesen yolu aek deniz tecim okulu önünde • fı d. • • l • • ~ • • ile Taksime çıkmıştır. Alay hareket denıirliyecek Söğütlü yatında bi • 

lm'Parn or a şoy e soy uyor .· edince limandaki bütün deniz avası· tecektir. I U taları düdüklerini çalarak selamla· 
Bu Yarı•luın bilhusa okul kr-mışlardrr. Vali vekili Bay Rüknettin, ,. 

S i O d 1 t • k b 11 İlltanbul Deniz kumandanı, Deniz sos· demlileri arasında yapılacak ya .. r g n m an a a 1 na g 1 rs e e yeteleri direktörü Taksimde abidenin r19ın çok heyecanlı olacajı anla~ 

ıtaıvanın.kini kabul etnıiyeceğiz ! :~n~:d~:e;o~~~!:::ı·g~~:~~: :~~:~ '11:k::.1:iarı halkın ıörebilme• 
lnıiliz Bakanı Edenin son defa da altına girme meselesi üzerinde ıirmeie mecbur olsa bile, bu man

Rom& ile konuıtuktan ıonra Pariae İtalyayı mevzuubahsederek: "Ha - da, İtalyan mandası olmıyacak -
ıelİf~'" Fransızlarla bir daha gö- bqiatan bir gün bir manda altma tır,, demittir. 
rUtmefe aavqmasr il%erine, Fran-
ıız ... etelerinden "Lö Jur,, fU ya- ı Eden'ln edindı91 lntıba: 

.ZIYIJ&mııttır.: Musollnı· i t ki • 
"Mister Eden, bi?' mailubiyetten S e e rı 

ancak fütuhatla 
halledilir! 

Avrupa işleri düzeliyor gibi, 
fakat Habeşistan ... 

lanmışlardı. Eneli İstiklal MartJ 
çalındı ve direğe Türk hayratı çekildi. si için Şeref stadı halka 'bedava 
Bundan sonra 23 müessesenin gön· açık bulundurulacaktır. 
derdiji çok güzel çelenkler kondu. Okul önünde iki vapura da 
Bunlar arasında Beyoflunda Rus çi· meccanen halk ıene binecekler .. 
çek pazarına yaptmlmıı olan deniz dir. 
kumandanhfı, Türk denlzdlerlnl kut· Evvelce de yazdılnnız ıibi bu 
lular, Türk klavuzlan, babkcılar 808" 
yetesi tahlisiye idaresinin çelenkleri ıece limanda büyük bir Fener 
fevkalldeydl. Abideye ıimdlye kadar alayı yapılacaktır. Bu alay ıaat 
bu kadar rttzel çelenk konmamı~tı di· 21,30 da bqlıyacaktır. 811 alay 
yebllirfz. Çelenkler &bidenin etrafına da donanmayı . Hamidiye okul 
sıralandıktan sonra Efe suvarief Se- kruvazörü temıil edecektir. Ga • 
yid Kaptan ve Deniz Ticaret Mektebi lata nhtımında bulunan kala
son sınıf talebesinden Bay Sabri birer 
nutuk söylediler. Kapitillbyonlann mıı, Göztepe ve Heybeli v•PUr • 
Türk denizcflifinl nasıl aldilrdilfUnü larile Şirketi Hayriyenin 66, 73, 
anlattılar. Türklerin eakl denizcilik· 72 numaralı ve Halicin 9, 15 DQo. 

lerini yad ettiler. maralı vapurları alaya ittirik et 

aonra, Franaanın yardmımı iste -
ıneit ıeliyor. Bununla İtalyayı 
karıalıyacak .• Mösyö Uvalin bu 
tuzata dutmekten aalunacaiına İ· 
nanınak isteri% .• Çünkü Franaayı 
temsil eden Mösyö Uval iki doıt 
arasında hakem olma mevkiinde -
dir. Bu iki dosttan biri çabucak 
sadakatsizlik göıteren bir sarı§ın .. 
( lnıiltere) öteki, kendisine inanıla 
bilir ve doiruıu ayrılmak da hiç 

itine ıelmiyecek olan bir esmer ... 
(İtalya) ... 

Londra (Hususi) - Uluslar Ku
rumu Bakam Edenin ıon konuı-

Deniz Ticaret Mektebini kuran Bay mek üzere aaat 8,30 da kalkacalC 
Hamit Naci genç bahrlyeUlerln yar· tardır. 

Edenin tekrar Romaya ıideceii dımıyle siz kUnıUıflne çıktı. AtatUrke 
zannedilmektedir. denizcilerin tazimlerini blldinnek ti· 

zere bir hey'et ganderilmeıdnl tekllf 
Gece ıaat 23,30 da tahliaiye 

genel direktörlüğilnün hazırla • 
dıiı deniz manevralan Dolma • 
bahçe anünde yapılacaktır. 

Jnımz ga:teteleri bu çeıit yazı . 
ları,Habeıistan meselesi üzerinde 
lng'lte:e ve Frann.nın beraber ha
reket etmesi tasavvuruna bir itiraz 

malarmdan edindiği intibaa baıkı
hna, ltalyan Batbakanının istek -
leri hemen hemen f ütuhatla ba9a
rılabilecek soydandır. Haboı - 1-
talyan ihtilafının önüne geçmek 
için her türlü çare konutulmuf, fa
kat hiçbirinde muvaffak oluna • 

Diier ta.raftan F ranaa ile Sovyet etti. Bu teklif alkışlarla kabul edildi. 
Rusyanın akdettiği karııhkh yar • Sonra onuncu yıl marşı ve denizciler 

Bu akıam radyoda deniz tecim 
olculaıı direktarü Zeki bir ı6y}ey 

dım miaakı hakkında lnıiltere hü- marşı söylendi. Alay dağıldı. 
kumeti, Londradaki Alman clç · A tatiirke gidecek heyet Deniz Ti· 
vasıtaaile Almanyaya bir nota ver- caret MUdUrti Bay Müfid Necdet, A-

• • _ ,1_,_ • t• • • kay Mtidiirft BaT ~emil, Şfrketfhfly-
1 

• verecektir. 
ııaynıı 1rtadırlir ... m~vemı•~~n mem~myeını ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~' ~~ 

Bjr gün manda altı
na girsek blle ıtaı
Yanınklnl kabul 

etmly•c•Qlz 
Habeı aarukerinin f ranıızca 

Maten ıuetesi muhabirine aöyle
diiin. ıöre, Habeıiatan ıillh al • 
tında 350 bin kiti bulundurmakta • 

dır. Habeı Harbiye bakanı 15, 
liba, nihayet bir ay içinde 800 -

~bin kitinin kolayca seferber 
edilebiJecetini,, MSylemiftir. 

Habe,iıtan imparatoru daman-

mamı9tır. Sorıbaharda bir harp ve 
ltalyanın Japonlar ıibi Uluslar 
Kurumundan çekilmesi ihtimalleri 
sünün iki önemli (mühim) meae -
leaidir. 

ltalya, dütilncelerinde direne -
rek Habeıistana harp açarak olur
sa, ltalyaya kartı Ulu.lar Kurumu 

misakının icaplarına baıvurup vur 
mamak huauaunda bir karar ver
mek lizımıeleceii leeıtlriliyor. 

Söynlendiii ıibi, lnıiliz Bakanı 

bildirmittir. Almanya, bu miaakı 
o kadar hoı ıörmemitti. 

Ayni surette notalar ltalya ve 
Belçika tarafından da Almanya ya 
gönderilmektedir. 

Almanya, bu teminatı aldıktan 
sonra zannediliyor ki, Avrupanın 
9arkında bulunan muhtelif devlet
lerle bir saldırmamazlık (ademi 
tecavüz) misakı yapacaklardır. 

Avrupada durum aydınlanıyor. 
Fakat Habeş~stan itleri iberinde 
bulutların daha karardığını yaz -
maktadırlar. 

Garip bir hadiseı..---------1 Japonyada 
Para dolandırmamıt ltalyan donanma- Tufan gibi yağmurlar 
Amma adam sında kaza oıdu yağıyor 

Taranto 30 (A.A.) - Filo. Q k ld 
dövmüş 1 nun bütün ıtıkları aöndi:rere' 7 işi boğu u 

Yaptıiı 0 ece manevrasında bir~ T kyo 1 Tufan and Barsada Pe§te seyahati için altı • 0 • - 1 ırır 

Bugün elektrik Polislerin 
kongresi geçimi 
açılıyor , kolaylaştırılacak 

Heryerde tayyareler Ankara 30 - lçitleri Bakanhiı 
için işaret ıaıkları poliı baldnnclaki projeyi tamam. 

Y lamak için tetkikatma etaah su • 
yakılacak rette devam ediyor. Polisin vazi • 

Berlin, 1 - Bugün, Rantal feıini feraıatle yapması için onla. 
salonlarında 18 ulusun (mille· rın terfihi hu•usunda bazı tedbir • 
tin) 418 mümeaailinden mürek- ler ahnacaıktır. Bilhaua mesken 
kep bir elektrik kongresi açılı buhranı olan yerlerde polis apar • 
yor. tımanlan yaptırmak taaaYYUru var 

Konuıulacak 9eyler ıunlar- dır. Bundan batka ölen ve basta· 
dır: lanan poliı memuplarının aileleri· 

1 T ·ı· .... kolaylaa. ne yardım maksadile bir yardllll - ayyarecı ıgı :s • • • 
. . sandığı vücude getınlerektır. Ba • 

tırmak ıçın hava yollarının altla- k 1 k · ı· lb. 1 · • · bazı an ı yneı po ıı e ıae erı ıçm. 

rına kırmrzİ, yetil ve beyaz ıtık· modeller teabit etmi9tir. 
lar yakılması ve tayyarelere de --------------
otomobillerde olduiu gibi fener· kltiden para toplıyan ve bu paraları kaç gemi çarpıımııtır. Nefer - yağmurlar yüzünden hasıl olan 

vaıonhye göndırmiyen Sedat Ata· hafif yaralanmıttır. Zedelenen su tqmalarında ölenlerin aayııı ler yakılmuı için bir nizamname 

Fransız parlAmen. 
tosunda 

man dolandırıcılık suçu ile mahkeme· gemilerdnn ·1.'~' l''Daııs dön-,.· yetmi,i bulmaktadır. hazırlanması. 

ye verilmlftl. Sedat bundan başka a- zorunda kalmıttır. Yaralılar altmıt tekiz kiti- 2 - Otomobil fenerlerinin 
daaı di•mık ve tabanca tqhiri su- ~------------...:: ÇUlldan ela mahkeme altına alınmıştL dir. Yardım için asker gönderil- kuvvetleri ve kullanılıtları hak • 
Karar okunmadan evvel Sedat sala- mittir. kında araıuluaal (beynelmilel) 

LAvalin kızı 
nişan landı 

Paris, 1 - Fransa bqbaka 

nı Lavalin, resmi seyahatlerde 

daima babasile yol arkadatlıiı 

yapan kızı matmazel Joze Laval1 

niıanlanmııtır. 

Ni,anlandığı zat Nevyork ba -

roau avukatlarından kont Röne 
dö Şambröndür. 

n1111 t.ahli1e edilmesini ve hükumetin 
si1a1tttne ait bir şey söyllyecefini 
Bi11entlf8e de reis buna mUsaade et
Jlltmfştir. Bunu müteakip karar o· 
k-.uştur. Kararda her ne kadar 
S...tan vaıonli tirketinin reemı a· 
Cllttası olmadığı söyleniyorsa da ara
ı...da cereyan eden muhabereler 
Sedadın bu firketln bir delllb nzfye
tlade oldafunu binaenaleyh paralan 
allnan şahısların Sedadı değil vagon· 
hJa dan etmete haldan oldutu ve ha 
claett. Sedadm beraetfne, bekçiyi 
Tllife esnasında dövdüğü sabit oldu
hldaa bir ay hapsine aynca gene ================== 
._ pederf7Je nldetdnl dBvdUffln- claTayı ytlrütmek halda baki kalma· 
... dolaıl &plan mahkemenin dava- sına karar verilmiş ve mahkOm oldu· 
...... ftlSll 1111 tllerfne sukutuna ğu bir ay hapla cezuı timdiye kadar 
..... ,..,_ 1nı Fatmayı dövdti· hapishanede kaldığı müddete mahsup 
lbclln doları ..... etmekte olan edilerek tabliye olunmasına karar ve
•ÜÜ•--•lddel ıelmediii için rilml§tir. 

ı-····----· ...... ·--··---------·--···· 
l lrlanda hükU- 1 
' met reisi 1 

bir nizamname yapılmuı. 

3 - Elektrik fenerlerinde kul
lanılan "mum,, vahidi kiyasiıi 

yerine batka bir vahidi kiyuinin 
konulmuı. 

lnglllz kralına 1 
"ecnebi kral,, diyor 1..--·---------. 

Londra, 1 - Dün Limeriktel 
bir nutuk söyliyen İrlanda hü -
kCimet reisi dö Valera, lngiliz 
kralı hakkında "ecnebi kral,: 
tabirini kullanmıt ve ıöyle de· 
mittir: 

- Eler lrlanda balkı 1er

bat olsaydı bu kralı, kral ola· 
rak ~udi. 

-··· -·----------···--··-·---· 

Bulgaristanda 
casuslar ... 

Sofya 30 (A.A.) - Polia bir 

ecnebi devlet hesabına caıualuk 

yapan bir grup kqfetmit ve üç 

kit iyi yakalamııtır. 

Parls, (Huusl) - lldnd defadm 
ki Fraıwz parllmıatoeuncla 1atıar 
ların batına kAfltlar, broıUrler atılı· 
yor. Bu sefer ele, ınUteeaaır ,,_plan· 
mlf polise ıe.Um edllmiıUr. 

lld rttn öne• olan bu hldfll, ıenv 
bir kızın parllmeıato .,.ıkOD1lJlclaa 
Franmz muhterlleri naJlllSI& kAtnıar 
atmaa11I• baıtamıp. 1'nı "mahir 
rllerl tetcl cemiyeti,, ,.kretertcUr. A• 
tılan kUıtlarcla ile, 1'11 ceml1tt1a 1-r 
kanı tarafından ıcacl edllmit ve rer 
lerl kendllltlnden tesbit eden bir 
elektrik makfndfnln P8rllıneıİto ta· 
rafından reddedilmesine hUcum et
mektedir. 

Parlime11to bu ihtiraı tanımamış
tr. Kafıtları atan cemiyet sc!:reted 
hemen parllmento balkonundan çı· 

karılarak polise verilmiş ve orada "l• 
z~- ':ı olarak broşür tevzii,, madde· 
sinden itham edilmfttlr-



1 TEl\IMUZ - 1935 

!Bic ö.cüş: ... _ıt __ 
----

1k ucu, 1le yok 
----- ..... '---= ~....--....... ....-.. 

l{andevu saatleri! Açık havada opera 

• 

On yıl kadar oluyor .• Londrada 
tahsil.de bulunan bir arkada§ım 
tatil güıılreini geçirmek üzere ls • 
tanbula gelmişti.. Kendisini bir 
akşam saat beşte evime davet et· 
mi9tim ... 

Evde bekliyordum .. Nasılsa gö· 
züm pencereden sokakta duran 
birine ilişti.. Arkada§mı kapı· 
nm önünde baıtonunu sallayarak 
dolaşıyordu .. Kapıya koştum : 

- Yahu, neden çalmıyorsun 

kapıyı?. 

O, cebinden saatini çıkardı: 
- Be,e beş var .. Sen beşte de· 

miştirt ! Beş dakika erken gelmi • 
ıim ... 

Bu kadar istemiyoruz .. 

Fakat, randevularımızda çok 
aefa bir çok kimseleri beklettiği • 
mizi ve beklediğimizi de itiraf et· 
meliyiz .. 

lki dost arasınd:ıki uzun bekle
meleri haydi affedelim .. Ya, men· 
f aatlere dayanan bir takım zaman 
yeyici, ve gönül üzücü beklemeler 
var ki, inısan • bu, mesafeleri kı • 
saltma ve saatleri dakikalara hat
ta saııiyelere sığdırma asrında • 
buna tahammül edemiyor. 
. İtte bir erkadaşımız .. Di,Ierin
Clen muztarip .. Bir diççiye ayl.ar. • 

. . . 1. ücretının da.nıberı gıdıp ge ıyor.. 
8

. 
· ıze 

yarısını da pefin vern:ıı§ .. 
'derdini ya.nıyor: 

Hava kurumuna 
yardım için .. 

Üskildar tramvayla
rında ufak bir zam 

yapıldı 
Şehrimiz hava kurumu, hal~ 

k d bl·r gelir elde etmek ı-sı ma an . 
. ve tramvay sosyetelerı 

çın vapur 
.1 .. .. melere başlamıştır. 
ı e goruş 

B .. .. meler arasında ilk so-u goruş 

K d köy_ Üsküdar tram -
nucu a 1 • 

t si ile konuşma vermışvay sosye e 

tir. k 
Bu sosyete hava . urumun~~ 

.., teklif üzerıne her ıkı 
yaptıgı k 

h lkı ile temaslar yapara semt a .. _ k 
]"n yerinde olacagına abu usu u 

ni oln:ıuştur. 
Bu teklif şudur: ' 

Haf tada bir gün biletle bera -

her birinci sınıf yolculardan 40. 
ikinci sınıf yolculardan 20 para 

alınacak ve bu farklar hava kuru
muna verilecektir • 

Üsküdar ve Kadıköy tramvay 

sosyetesi dünden itibaren bu far . 
kı almağa başlamıştır. Hava ku . 
ruınu diğer sosyetelerden timdi -
ye kadar cevap alamamı§tır. 

Kaysi, et ve çorap 

Timarhaneden 
kaçan, deli 
Mektebin içine .girmiş 

Muallim bayanın 
yatağına girmiş, 

uyumuş ••• 
Bugün Çıkan Kurun arkadaşı - ı 

mızda okunmuştur : · 
Bakırköy timarhanesinden za " 

rarsız diye taburcu edilen bir ih· 
tiyar, nasılsa Heybeliada eytam 
mektebine buradan da mektebin 
yatakhanesine girmeğe muvaffak 
olmutlur. 

ihtiyar deli, yatakhanede bir 
bayan öğretmenin yatağına gire -

rek uyumağa başlamıştır. Uyuya
cağı zaman yatakhaneye gelen 
bayan, yorgam kaldırıp, ihtiyarı 
görünce bağırmağa başlamıştır. 

ihtiyar, gürültü ile uyanıp ha · 
şmı kaldırmış : 

- Ne bağırıyorsunuz? Diye 
sormuştur. Evim değil mi, yata
rım, rahatsız etmeyin beni. savu
lun buradan !. 

ikinci bir "Kadıköy hali,, olmasın ! 

K.eresteciler hali bu sa 

- Altı aydanberi ditçi adtely~: 
• . d . " .. davirnlerin en ı-
amın aımı mu k 

• . defa gidersen:ı, anca 
rıyım .. Beş b'l" 

bcih açıldı, fakat ... 
içinde esrar ve eroin! S b . . d 

Tevkifhaneye esrar ve eroin e zeler gene eski yerin e Ve 
. . . . . aptıra ı ıyorum .. 

bırınde ışır!'U Y 

D. · nerede ?. - ışçı 

"- Biraz dışarıya çıktı.. Otu • 
,. Neredeyse gelir .. runuz, 

Sa.:ı.tlerce otururaunu~ .. Ve ~~ • 
zir gibi bir kaç müşterı de gu'?"
lerce atelyeye taşınmaktan, vakıt 
kaybetmekten usanmıtlır. 

Söz verdikleri halde, ra~~evu • 
'qlermın ba-larına gelmeyen veya 1T • • 

b 'b kır se • tında bulumnıyan u gı ı . . 
1crin başkalarının vakit]erını çal-

, · d paralarını masmı; ceplenn en . ... 
çalmak kadar ayıp ve ınıanhga 

s?ku~makta olduğ~ öğrenilmiş. ve . toprak üzerinde satılıyor~ 
şımdıye kadar eroın sokmak ıs -

tiyenlerden bir kaçı yakalanmış -
tr. 

Bunlardanbiri eroini bir kayı
sı içinde, bir diğeri de taze et içi~ 

ne koyarak sokarken yakalan· 
mıtlardı. Evvelki gün de Feri de 

adında bir kadın on beş seneye 

mahkum Hacı adlı oğluna çora -

hının içinde esrar götürürken ya
kalanmıştır. 

Uzun zamandanberi dediko · 
dusu sürüp giden kerestecilerde -
ki yeni sebze ve meyva hali bu 
sabah açıldı. Otedenberi toptan 
satışlar sab~hın pek erken saat -
lerinde başladığı için yeni hale 
dün akşamdan itibaren mal ko-
nulmağa başlanmıştı. V e 
bu sabahın saat beşinde de 
halde satışlar balladı. Bundan 
ötürü yeni hal için bir açılış tö · 
reni (merasimi) yapılmamıştır. 

Bu sabah görülmüştür ki hal • 
daki dükkanlar ancak 20 küfe a-
labilmektedir. Halbuki en ufak 
bir kabzımalın bile günlük satııı 
bu miktarın çok üzerindedir. Bu. 
nun içindir ki bu sabah erkenden 
halda geçilecek ve durulacak yer 
kalmamıştı. 

Sovyet Rusy21 da son zamatılar • 
da bir çok tiyatro, operet 'I.·:- o
peralar gündüz, açık havada oy• 
nanmağa haşlamış ve !;:ok rağ h~t 
görmüştü~. 

Bilhazseı. geçenlerde kültiir par
kında 1000 artistin iştirak · j le oy

m:nan Karn.en operası fevkalade 
muvaffak olmuştur. 

Bir kaç gün evvel geler.. bira • 
jans, bir Rus aliminin gündüz 
seyredilebilecek bir sinema keş • 
fettiğini bildiriyordu .. Bu da göz 

önüne alınacak olursa Sovyet te
maşası gece~in, ve kap~h s~.~r. 
farın tahakkümünden kurtuluyor, 
demektir. 
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Çocuklar içtn --kütüphane 

Mcmovada Gorki caddesinde 
~alnız çocuklara mahsus olmak Ü· 

zere bir kütüphane açılmııtır. 
Burası tamanıiyle çocuk zevkine 
göre tanzim' edilmiş ve her ya§ta: 
çocukları alakadar edecek mev • 
zuda kitaplarla doldurulmuştur. 

Kütüphanenin ilk açıldığı gün 
dör ile on altı yaı arasında 250 
çocuk muhtelif kitaplar okumuş • 
}arıdır. 

Kütüphı:menin bir hususiyeti de 
gene çocuklar ta:rafmdan idare e
dilecek küçük bir kooperatifi ol • 
ma11, ve çocuJ<ların ufak tef ek 
ihtiyaçlarını bu kooperatiften te • 
<larik edebilmeler idir. 

• 
körlerokuya biyoril 

Ukranya'nın Kiyef şehri Fizik 
Enstitüsünde icad edilmi§ olan 
mihaniki göz sayesinde körler ar · 
tık matbu yazıları okuyabilmek
tedir. 

Hususi yapılmıt bir mikroskop
la bir de fotoelektrik höcresi al
fabenin her tarafı için ayrı ayrı 
elektrik dalgaları yaratmaktadır. 

Bu dalgalar kulağa uydurulan 
bir tranametör vası~\siyle beyine 
nakledilmektedir. 

aykırı buluyorum!. . 
Lr,f.dradan gelen centilmen gı -

bi, kapının önünde dakikaları sa· 

cak kadar randevularımıza sa· 
ya · H' l 
(hk kalmaktan vaz geçtık.. ıç 0 • 

lti~eLi.ITI] 
Kamyo net: çarptı 

Bu sabah yedide Aksarayd3 

Bu tören daha sonra ilbay (va
li) tarafından yapılacaktır. 

Evvela şunu söylemek lazrmdrr 
ki yeni hal -· bu halin muvakkat 
olduğu her za~an söylenmekle 
b'eraber - ihtiyaca hiç te kafi 
değildir. Bu yüzdendir ki aylarca 
devam eden bir hazırhktan son
ra halin içine ancak ve yalnız yaş 
meyvayı almak imkanı hasıl ol -
muştur. 

Maamafih bu hal yalnız mey -
va satışında böyle olmuştur. Sa· 
bahleyin halin dışı da görülecek 
bir manzara teşkil ediyordu. Es -
kiden sokak kaldırımlarının üs -
tünde yapılan yaş sebze satışı: 
şimdi kısmen eski haller y~ni hal 
arasında topraklar üzerinde, kıs
men de eski halin yamrı yumru 

Yapılan tecrübelerde, orta ze· 
k~.lı bir körün kısa bir miiddet ça- ... 
lıştıktan sonra zorluk çekmeden 
okuyabilmekte olduğu anlaşılmıt· 

başkalarının zararına ola • mazsa, 
rak geç~n lıo1 saatl~ri saymasını 

, Öğrenelim.. ishak Ferdi 
1 

Mektep sıraları 
. değiştirilecek 
Vilayet bu yıl bütün okullarda· 

ki sağlığa uymıyan sıraları de· 
ğiştirmeğe karar vermiştir. 

Diğer Yönden kapanan yaban· 
cı okullar da sıralarını satmak ü
zere ~ültür direktörlüğüne başvur
muşlardır. Bu sıralardan da İş_, 
yarıyfmların alınması dütünül
mektedir. 

Akay işletmesi müdür
lüğünden: 

Adalar - Anadolu - Yalova 
battı ya.z tarifesi (3-7-935) Çar 
ıamba gününden itibaren tatbik 
olunacaktır. Cep tarifeleri gişeler
de satılmaktadır. 

ZA Yl-Beyoğlu Mal Müdürlüğün
den 148,148 numaralı cüzdan ve 3038 
numaralı defterle almakta olduğum 
maaşıma mahsus beraat cüzdanınu 

zayi etttim. Hükmü olmadığını ilan 
ederfM. 

Aydın Jl ifciyeti müfettiş mua-
mnllğlnden mütekaid y QJJef 

SeUimi 

Yusufpaşada cadd~nin karşı ta · 
rafına geçmek istiyen 7 yaşında 
Osmana 3912 numaralı şoför Mus 
tafanın kamyoneti çarpmış, ha -
şmdan yaralamıştır. 

Dolandırıcılık 
Uzun çarşı caddesinde Şevki -

nin rnüıamba satm~k bahanesilc 
bir lirasını dolandıran Fatma ve 
uHlusi yakalanmışlardır. 

Küfür edince 
üsküdarda Selami Ali efendi 

mahallesinde oturan 12 yaşında 

Nizam, hamal Mustafaya küfür 

elmİ§, bun:ı kızan hamal° da elin

deki sopayı Nizamın başına vur

rarak yaralamıştır· 

Nlşanıısını kıs-

kandı . 
Emin Sinan mahallesınde Ye -

ni Şatır sokağında oturan seyy~r 
sucu Ali nişanlısı Fatmayı Celal 

isminde birinden kıskanmış, Ce . 
lali bıçakla ayağmdan yarala
mışt•r. Sucu Ali yakalanmıştır. 

Jiletle yaraladı 
Çukur bostanda Kasap so~a. 

ğında oturan Melahatı Necatı ıs
minde bir yıkıcı jiletle sol baldı · 
rından yaralamı~, kaçarken yaka 
lanmıştır. 

çamurlu arnavut kaldırımları Ü - -------------
zerinde yapılmakta idi. 

tır. 

Yaş sebzenin ise eski ye
rinde, y a n i kaldırımlar Ü· 

zerinde satılmasına devam edil · 
miştir. Ha.ide satışının yapılması 
mukarrer yumurta, patates, so 
ğan, yoğurt, limon ve saire ise 
bugün için hale alınması . dtişü
nülecek bir mevzu olmaktan bile 
uzak bulunmaktadır. 

Cumartesi akşamı bütün kah -
zımallara yapılan sıkı sıkı tenbih 
ten sonra bu sabah hal id~resi 
halde fevkalade tertibat almıştı. 

Emniyet müdi.irli~ğ'ünden verilen 
zabıta kuvveti de hal idaresine 
her tarafta yardım ediyordu. 

Gece yarısından sonra haldA 

Haldeki yazıhanelerden de 
dün sabah on kadarı dolmuş bu
lunuyordu. Bununla beraber hal 
idaresi halda satış yapacakların 
hepsinden 450 şer lira alarak hal
da yazıhane tutmak taahhüdünü 
kendilerinden almı~tır. Halm ev . 
velce tutulmamış olan yazıhanele
ri perşembe günü tekrar müza -
yedeye ç1karılacaktır. 

lşte; kercstzcilerin m~:,ıhur ha
lı bu sabah böyle açıldı ve böy-
le i şe başlandı. 

BüyUkada fnndalık
larında yangın 

Dün Büyükadada, aş•klar YO· 
lu kenarında fundalıkta yangm 
çıkmış, 20 metre murabbaı yer 

yandıktan sonra ateş , yetişen itfa 
iye ta.rafından söndifrülmiiştür. 

Yangına sebep gezenlerin attığı 
sigara gös~eriirnektcdir. 

bir karışıklıktır başlamı§tı. Evde
ki paıarın çarşıya uymaması ka 
bilinden koskoca lstanbulun yi · 
yeceği meyvaları bile halın dara · Sarıgüze!e su lazım! 
cık dükkanlarına sığdırmak kabil Fatihte Sarıgüzel mahallesi 
olamıyordu. Bunun için az za· halkı, burada terkos olmadığm -
manda küfeler ve sandıklar yol - dan su sıkıntısı çekmektedir. Söy
ların üzerine taştı ve biraz sonra Jendiğine göre su yolcuları suları, 
yollar tamamen kapanmış bir hal bostanla ra sata rak çeşmelere akıt· 
aldı. mamaktadırlar. 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

20 birinci teşrin pazar gunu 
yapılaca:, genel nüfus sayımı ha
zırlıkları devam ediyor. 

Sayım gününden evvel geceyi 
bir deniz nakliye vasıtasında 
geçirmiş olan kimseler sayım gü
nü varacakları limanda sayıma 
tabi tutulacaklardır. 

Nüfus sayım giinünden evvel 
bir limandan hareket edip te 

başka hiç bir limana uğramadan 
2 Oteşrinievvelden sonra bir li -
mana varacak deniz nakliye va
sıtalarındaki yolcular gittikleri 
ilk limanda sayıma tabi tutula . 
caklardır. 

Sayım günü hava nasıl olursa 
olsun, sayım muhakkak yapıla -
cak, ba~ka bir güne bırakılmıya
caktır. 

Ancak yangın. sel veya zelze • 
le gibi ahval ve nevide sayım 
ameliyesi ertesi güne bırakılabi- ~ 
lecektir. İ . 
Sayım yapılırken memurun ih· 1 

tarına rağmen sorulan suallere 
cevap vermiyerek sayıma dahil 
edilmedikleri haber alınan kim .. 
seler cezaland~rılacaklardır. 

, 
.. 
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'funan diplomatının bir mektubu 

Musolininin 
emperialistliği 

Türkiyeyi Fransa, Rusya ve 
~üçük andlaşma ile uzlaştırmış 

Yunanistanın Paris elçisi Politisin { reket edemiyeceğinden ona tahammül 
Atina da çıkan bir gazetede M>n neş· etmek mecburiyetinde kalacaktlr.,, 
redile:ı sıyasal mektubunun bir par· 
Çi!Slnı cfün ba.cımıştık. 

Türki) c-Yunanistan arasmdaki 
bağın bugün gittikçe tevessu etmekte 
olduğuna işaret eden· Polits yeni yeni 
cephe1er kurn1ması ihtimalinden bah
sedQ or. Küçük itilaf <yani Yugoslav
) a, Romanya, Çekoslovakya) teşekkU· 
hin Bnlkan mi aki1e kar~11laştı:rarak 
diyor ki: 

''Yugo. laV)•a ile Romanyanın er 
Telden beri Balka n andlafmagına 
karşı olan tabii temayülleri, bu and
Jaşmayı küçük antantın bir şu~i 
gibi değilse bile, onun siyasasını Bal
kanlarda inkişafına hizmet eden bir 
Amil telakki etmeğe müteveccihtir." 

"Türkiyenin ltalyaya karşı olan 
hissiyatı bizimki iJe mütenasip olduk
ca birlikte hareket etmek suretile 
bu durumu ortadan kaldtrabiliriz. 
Fakat Musolininin ge~en Mayıstaki 
.mahlm söylevi üzerine, Türkiyenin 
emniyeti ltalyadan tamamlyle mUn· 
selip olduğundan, komşumuz Yu~os
lu-yaya daha ~ılcı bağlanmıştır. Tür
kiye ile Orta Avrupa işlerine karış
makta faydamız olmıyacağmdan söz· 
)eştiğimiz sıyasa da bir formül olarak 
kalmrştır.,, 

"Bu inkişaf ta Franmz-Rus yakın· 
Jaşması reni bir durak yeridir. Ye 5 
Kinur.uevnl protokolile başlıyan 
Fr~nsız-Ru" çalışma birliği · Türki· 
re,; de Fransaya yakınlaştırmıı.tır . ., 

• Cc.ıevrede, Macar-Yugosluya 
htilaf ının tetkiki sırasında, bir Fran
ız - Rus, küçUk antand n Türkiye 
iyasal anlaşması me,·cut bulunduğu 

ortaya ç.ıkmıştır. 

"Her devletten ziyade qarıı iste · 
thği şüphesiz olan İngiltere bu ittiha
dı iyi görmese bile sulhü tahkim ede
eği düşüncesiyle tasvip edecektir. I· 

tal) a ise bu anlaşmanm aleyhinde ha 

"Fransa umumt menfaatlerin te
mini için İtalyayı yalnız kendisiyle 
dığil, bütün müttefik dostlariyle bir 
uzla.şma yapmağa ikna için boşyere 
uğraşmaktadır , .e bunun mes'ud neti
cesini görmek emeliyle de Rusya n 
Türkiye ile daha sıkı bağlanmak me· 
sele!llini tavik etmektedir . ., 

"Faşi tlik emperyalizminden hala 
kurtulamıyan Mu~olini Fransanın bu 
mert~e siya!etine karşı gelmektedir. 

"Eğer Fransa ttalyadan tamami1e 
ümidini keserse Rusya tarafından 
teklif edilen tedafüi uzlaşmanın şek

line bakmıyara.k Rusya, küçük antant 
n Türkiye ile }ağlanacaktır. Çünkü 
bu devletlerin Almanya ile birleşme· 
sinden korkmakta ,.e Almanyanrn da 
bu devletlerle anlafma hareketleri 
görülmektedir. 
Yunan kamutayı 

bugün açıldı 
Yunanistan yeni saylav mecli~i bu 

gün öğleden evvel büyük törenle (me
ra~imle) açılmıştır. Törende Atina 
Baş Peskaposu, Yunan kilisesi Sen 
Sinodu üyeleri n diğer, başkanları, 

devlet şurası başkanı n muaYinlerile 
divanı muha!'!ebat müdürleri ünh·u
site ve akademi rektörü, Atina nli ,.e 
belediye başkanı '\e bütün bilyük me
murlar hazır bulunmuşlardır. Bun
dan başka ecnebi devlet elçileri de 
törene çağrılmı~lardrr. 

Tören Atina metrepolidinin dint 
A.yiniyle ba~lamı~ n hunu müteakip 
başbakan meclisin açılması hakkında
ki emirnameyi okumuştur. Emirna-
meden sonra bütün meb'WJlar Cüm
huriyet rejimine ve onun kanunlarına 
sadık kalacaklarma dair and içecek
ler ve tören bitecektir. Meclis başkan
lığına e!ki başkan Yosikis'in seçilme
si ihtimali kun·etlidir. 

Süvarilerimiz 61 atlının 
girdiği yarışta 
nasll kazandllar? 

Tür~ aÜY&ri ekibi Viyanaya ait
Dİ§ ve orada da bütün diğer tehir
rdc olduğu gibi fevkalade bir 
ika ile kartılanmıttır. 

Viyanadaki müsabakalar 23 Ha-

~
anda baılamııtrr. Müaabalrala • 

birincisi Kalinberg kudret 
U.abakası idi. Müsabaka yekdi • 

erinden 15,5 metre aralıklı ve o
aantim yükseklik farkı olan 

e altı mini üzerine yapılmıt ve 
lnilerden birisini düşüren müaa

aka harici kalmıttı. Hiç dütürme-
atlıyanlar bütün manialara o

r santim daha ilive edilerek 
krar atlamıtlardrr. Bu müsaba • 
da İtalyanlar 20Macarlar11, 
kler 3, Avueturyahlar9, ve Fran. 
lar on dört atla ittirak etmişler 
den de yüzbatı Cevat Kula, 

eğmen Cecat Türhan, Teğmen 

aim yarrfa girmiılerdi. Bütün at • 
mU.abakaya girdikten sonra 
aüvçariden ancak 16 kiti kal • 
fh. Her atlayıfta yübelen mi • 
erin zorlukları on altı kitiden 
11rnı daha müsabaka harici bı -

ıt ve geriye kalan on kiti hep. 
birer mini devirmitlerdi. On sü
ri arasındaki bu müsavat üzeri
ayni maniler üstünden tekrar 
atılmıılar ve İtalyan hinbqııı 

fi Fransız mülizimi Tiliser 
ranan: müllzimi Sübonel hatun 

~ 

lamıılar ve ÜÇÜ birinci aayılarak 

birinci ikinci üçüncü mük&f ıh a • 
ralannda paylqmı9lardır. 

Saim Polattan betinci mini o -
lan 1,70 irtifaındaki minii devir. 
mit ve albncı mi.ni 1,80 olduğu hal 
de atlıyarak dördüncü ve yüzbaıı 
Cevat Kula altıncı olmuşlardır. 

Ayni gün yapılan Belvedor mü -
kif atı denilen ve en yük.ek 1 ,40 
ve en ıenif 3,5 metre olmak üzere 
karıtık bir tekilde ve araları kısa 
meaaf eli iki ve üçer minili ve hep
si 16 maniden ibaret yarııa muh • 
telif milletlerden 89 ve bizden 5 
at ittirak et.mitti. Bu yarııta T eğ. 
men Saim yalnız bir haif yaparak 
fakat atının süratinin azlığından 

dolayı on birici gelmi§tir. 

Rusyaya 

Sekiz talebe 
gönderiyoruz 1 

Bunlardan biri 
kızdır 

Ankaraı 30 - Hava Kurumu 
Rusyadaki Koktebel yüksek ha· 
vacdık mektebine üç ay olmak ü-
zere sekiz talebe ıönde~ileccktir. 
Temmuzun onunda hareket ede· 
cek olan talebelerden biri Türk 
kutu tedrisatmda muvaffakiyet 
göstermit olan Sa.biha uimli bir 
mdır. 
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Meşhur tayyareci 

KOST 
Sivil tayyareclllğl· 
mtzl ilerletmemiz 
IAzımgeldiğlnl 

s6y1Uyor 
Geçenlerde geldiği yazılan 

mqhur F ranaız tayyarecisi Cos• 
te (Kott) dün Ankaradan §ehri • 
mize dönerek akşam treniyle Av· 
rupaya gitmiıtir. 

Coate timdi tayyare tecimiyle 
(ticaretile) metguldür .. Memle • 
ketimiz hakkmdaki ihtiaaal~rını 
anlatırken Türkiyeye iki ıene ev· 
vel bir kere daha geldiğini, ara
dan geçen bu iki senelik kııa bir 
zaman içinde memleketimizi çok 
değitmit bulduğunu söylemekte· 
dir. Methur tayyareci Eskişehirde 
bir iki gün kalmr§ ve oradaki tay
yarecilerimizle tamımııtrr. 

Türk tayyareciliği hakkındaki 
aorgulara aüel tayyareciliğin iyi 
bir dunımda olduğunu ve ıivil 
tayyareciliğin de süel tayyarecilik 
ayarında olması için çalıırldrğmı 
gördüğünü ve bunun bir memle
ket için çok önemli (ehemmiyet· 
li) olduğunu aöylemittir. Coate 
Ankarayı çok beğenmektedir. 

Coste'ın Y.akmda. Avrupada bir 
rekor uçuıu yapacağı söyleniyor
ıa da kendisi bu huıuıta müabet 
hiç bir söz söylememektedir. Da· 
ha evvelce tecimenJiğe (tüccarlı· 
ğa) heves ettiğini anlatmqtı. 

TROÇKi 
lngtlterede oturmak 

istiyor 
Paris (Hususi) - Rusyanın eski 

harbiye komiaeri ve bir zaman ls
tanbulda Büyükadacla otur.mut o -
lan Leon Tıroçki İngiliz hükumeti
ne müracaat et.mit ve İngiliz top -
raklarında otu~mağa izin istemi§. 
tir. 

Troçki evvelce de böyle müra. 
ca.atl.arda bulunmut ve bir netice 
alamamıttı. 

Troçkinin iatediği lngilizlere a • 
it olan Mant denizi adalarıdrr. 
Fakat bu adalardan Jerseyde mi, 
yoksa Gerıneyde mi oturmak iıte
diği belli değildir. 

Amerikahlar 
Şimdilik donanmala· 
rını arttıramıyacak 

Amerika Deniz Bakanı Svan
aon ıon verdiği bir diyevde, Ame· 
rika deniz kuvvetlerini hemen ço
ğaltmıyacağını aöylemiıtir. 

Bugünkü deniz muahedelerinin 

tatbiki imkanları ortadan tama· 

men kalktığı güne kadar Ameri
ka bekliyecektir. 
Amerika, - Deniz Bakanının de. 
diğine göre, -diğer devletleri he
men muayyen bir in§a programı 

ile kar,ılamak istemiyor, çünkü 
silahları tahdid imkanları hala 
vardır. 

lngiliz - Amerikan Deniz el· 
birliği İ!İne gelince, Amerika de
niz bakanı böyle bir beraberliği 
hoı göreceklerini söylemiş ve bu· 
nun harp aıraaında müessir olabi· 
leceğini anlatmııtrr. 

HABER 
ıstanbulun en c;ok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

illlnlarını HABER'• 
verenler kllr ederler. 

Devletleri uğraştıran dört mesele: 

· Şark misakı, Garp hava misakı 
Tuna misakı, Kara silahları 

Ioglltere, Almanya ve Fransanın bunlara 
karşı son vaziyetleri 

Londra (Hususi) - Epey za. 
mandır yapılması için uğraşılan ve 
3 tubat İngiliz - Fransız beyan· 
nameainden yazılı bulunan 
meıhur Şark misakının "hemen • 
yakında,, akd!dileceğine dair ka • 
naat kuvvetlidir. 

İngiliz Bakanı Eden Londraya, 
kabine arkadaılarının yanına bu 
umut ve inanla dönmüıtür. 

3 Şubat beyannamesi bir yola 
sokulması beklenen Avrupa siyasa 
sının temel projesini tetkil ediyor. 
Bu projede tark misakından bqka 
üç ayrı meaele daha var ki, Lon -
dra, Paris ve Roma arasında tim • 
di diplomatik araçlarla (vasıta • 
larla) halledilmesine batlanmıt -
tır. 

Şark miN.kından bqka bu üç 
mesele ıunlardır: 

1) Grap hava misakı 
2) Tuna misakı 
3) Kara silahlan .• 

' 

İtin arızıuı da !U noktadadır.ı 
Fransa bu dört meselenin bir kul 
halinde sayılmasmı istiyor .. 

Fransa diyor ki: "Biz bu dört 
meaelenin ü~ü üzerinde anlatırsak 
ve Almanya dördüncü itilafı red • 
dedene, bütün plan bozu]mUJ ola. 
caktır.,, l 

Diğer taraftan İngiliz hükUmeti 
iıe, bu meıelelerden birisi üzerin. 
de ihtilaf çrkaraa bu ihtilaf, ya • 

prlması mevzuubaha olan ve eaı 
itlerden birini tetkil eden Garp 
hava misakının akdine engel olma .. 
malıdır. 

Edenin Parİ$ ve Romada konut
tukları Berlindeki İngiliz elçisi va 
ııtaisle Alm~n hükumetine bildi • 
rilmittir. 

Ve İngiliz hükUıneti ıu dakik& • 
da, Almanyayı Şark emniyet mi • 
ıakma ıokmak için Alman hükU • 
meti ile görilJmelere giritmi!tir. 

Feci bir cinayet 

Karısını hovardalık ilem· 
lerine sürükliyen köylü 
Kaynı tarafından 7 yerinden vuruldu 

Tire, (Özel aytarrmızdan- Hu 
susi muhabirimizden) : 

Tire ıehrinin Boynuyoğun kö -
yü yolunda tüyler ürpertici feci 
bir cinayet oldu. Bu kanlı vak'a 
hakkında yaptığım tahkikatın 
özünü bildiriyorum. 

Emir Ali Alkın 
Emir Ali Boynuyoiundan bir 

köy gencidir. On dokuzuna he .. 
nüz basan bu delikanlı ayni köy
den kara katlı, kara gözlü tatlı 

esmer 15 ya.nda Haticeye qık 
oluyor . Bu sevgi gün geçtikçe 
artıyor ve Ali günün birinde Ha
ticeye aıkınr söylüyor ve nipnla· 
nıyorlar. 

larında filin derken bundan Ha· 
Iilin haberi oluyor. Ve kız kar· 
deıini alıp köye götürüyorlar. E-
mir Ali hakkında mahkemeye 
müracaat ediyor. 

Bugün mahkemede müatantik
liie ifade vermeğe Halil ile E· 
mir Ali gelirlerken Tirenin dıt 
kısmında kavıa ediyorlar ve 
Halil Emir Alinin yedi yerinden 
hançerle vurarak onu parça par
ça ediyor ve yakayı ele vermiyor. 
Yaralı memleket butahaneaine 
götürülüyor, doktor ölecejini 
aöylüyor. Jandarmalar Halilin 
izi üzerindedir. 

Durmuı Türkmenoilu 

tki ay nitanh bulundukları bu Sivas-Erzurum battı 
sırada: "Sen benim nİ§anlımsın. • 

nasıl olsa yuva kuracağız ve ka- 1940 da bıtecek 
rım CJlaca.ksın !,, diye zavallı ma· 
sumu iğfal ederek kirletiyor. Ve 
günün birinde köyden Haticeyi 
kaçnarak Tireye getiriyor. 
Kövlü Hatice rakı 

masasında 
Emir Ali Haticeyi şehre geti 

rince bazı ahbaplarile eğlenmeğe 
ve keyif etmeğe baılıyor. 

Nişanlısı Haticeyi de bu eğlen
celere sürüklüyor. Ve diyor ki: 
"Haticem, yıllanmıf prabı içer · 
sen ne nezle ve ne de ba.t ağrısı 
görürsün. lçmezaen hayatına ıui 
kast etmit oluraun !,, Hatice ta -.. 
raptan rakıya derken it oyun oy· 
namağa , ıarkı söylemeğe kadar 
dayanıyor. 

Halil kardeşini 
arıyor 

Gene 19 yatlarında olan Hati
cenin kardeti Halil, durmadan 
Haticeyi aramakta devam ediyor. 
Günün birinde buluyor ve köyü • 
ne götürüyor . Emir Aliyi de ça

ğırıyorlar ve bu iki nişanlıyı eve
riyorlar. 

Emir Ali evlendikten sonra 
Haticeye hiç bakmıyor ve kasa • 
baya gidelim diyor. Haticeyi ka
aabaya getirince gene rakı maıa-

Sivas - Erzurum hattının ya· 
pdnıası faaliyeti devam etmektedir· 
Hat 1940 da tamamen bitmi~ olacak· 
tır. Hattın uzunluğu 553 kilo111etre· 
dir. Hat güzerglhında 14 köprü 24 tü
nel yapılacak, bütün hat için 42 nıil
yon lira sarf edilecektir. 

Erzurum - Sivas hattınlft inşa;u. 
Malatya iltisak hattının yapılnıasına 
da ba§lanmı~trr. Bu suretle Feyzipa· 
şa-Diyanhekir hattı Erzuruma ka· 
dar uı.anmış olacaktır· 

iltisak hattı iki ınilyon liraya çı· 
kacak ,.e 1937 ı.eneAinde bitecektir. 

Sovyetıer llerllYOr 
l\foskova, 30 (A.A.) - So\·yet 

ağır endilstrisi ilk altı ay 
içinde ~·ılhk planın yüzde 
49,5 ğunu başararak ıı milyar 267 
milyon rubleni:. üretim (istihsal) 
yapmıştır. Bu miktarda 1934 yılının 
ayni denesine nisbetlc yüzde 25,3 faz 
lahk Yardır. 

Font üretimi (dökme demir istih • 
sali) 6 milyon 5 bin ton ile 193' yılı
nın ilk altı ayına nisbetle ytizde 23.1 
demir 12 milyon 743 hin tonla yüzde 
3:>, ~elik heş milyon 850 bin tonla yüz
de 30,5 kömür 49 milyon 7:>5 bin ton 
ile yüzde 12,6 artmıştı. Fazlalık ba
kırda yüzde 89, alAıninyumda yüzde 
7,8 asid ıı;Ulforfkde yüzde 31,7, ko111bi· 
ne makinelerde yüzde 252, yük vagon· 
lannda )"Üzde 131 kmT'onda yüzde 
30 ve traktörde yüzde 18,3 dUr. 



1 TEMMUZ - 1935 llABER- :Akşam Poslast ~ 

==mii--===~iiiiii~iiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiia 

Yaıan-;-KADiRCAN KAFLl No. _5_0 __ 

!veden bu kızı sevdim ve onun ardına 
düştüm de bu halle! başıma qeldi? 

39 
tır Biraz sonra yatagınızı daha V c gardiyan ıöründü. Kapıy1 

1 
- - ü~el bir §ekle aokmak için lazım- tekrar kapadı. 

ZiNDANDA? ··· 8 elen §eyleri aetire.ceğim. Kaçmak Elinde tahtadan yapılmıt küçük 
Hüsmen ancak on on beş tane gveya bize bir fenalık yapmak ı.ibi bir tepıi, içinde de beyaz ekmek • 

iri yarı askerin kolları arasında b ı hareketlerde u unmamanızı rıca le üıtü ka.pah bir bakır tabak var-
ve ıımsıkı bağlı olarak buraya a • 
tılmııtı. Yiğit Türk akıncısı kor· ediyoruz. dı. 

_ Marki hazretleri dütüncele • Hüamene yemek getirdiği beıbel 
kunç bir rüya görüyor gibiydi. Ba· ıı· ı"dı'. 

r·ıni ttinıdi değittirmi§ oluyorlar. 
tına bu halin geleceğini o zamana ,. 
kadar rüyasında bile görmü~ de • Sabahtanberi ne uğrayan ne de ıo-
ğildi. IHitün ıavat ve akınların.d~ ran vardı? Acaba bunun ae?ebi 

d db rh nedir? oka ar dikkatli ve okadar te 1 

ktu GardiJan buna cevap vermedi 
idi ki esir olmasına imkan yo ~ · 

· · ve biraz aonra yemek getirecejini 

Hüamen kenara çekildi. Köıeye 
aindi ve çömeldi. Baıını ellerinin 
araıına alarak ıon ümitlerini de 
kaybetmit olan bir adam halini al
dı. 

Fakat bu aefer güzel Seatrısın 
l &()yliyerek gitti. Gardiyan ona ;öz attı • 

atkı onun gözlerini karartınıt 1
' km l Dıtarr çı ak irin kapıyı ara • K d" k d' .. 1 d .. ·· d"' Onun kaçırıldığı yere doğru çı • ~ en 1 en ıne t<>Y e uıun u: 

'b" b . . u nereye Iadığı zaman Hüsmen dışanya _Bu, Türkler hep böyle olu· 
gın gl 1 ve u ı§ın ıon baktı ve zindandan daha karanlık 
varacağını dütünmeksizin koıınu§ k d yorlar. Savq alanında önlerine ge. 

olan o~·! orun ucunda yalın kılıç çilmiyor fakat eıir olunca da bir 
tu. . }"'inin cez:a· iki askerin kar§ılıklı bekledikleri- kuzuyu andırıyorlar ..• 

işte bu dütüncesız ıg k ni gördü. 
aı olarak da buraya, bu yarı a • Halbuki bu kanaat yüzlerce mi· 
rıınlık izbeye atılnıııtı. Kapı, korkunç bir gıcırtı ile ka- aalden ahnmıt değildi. Gardiyan • 

Dört tarafı neınH ye kalın du • pandı ve gardiyan uzaklaftı. on~an önce birkaç defa Tür~ e • 

ı 1 
•Jıniıti. Yalnız tava • Tam bu sıra.da derinden derine airlerinin hiribirine zincirlenerek 

var ar a çevrı · k .. "k k 1 top ~esleri duyulmağa ba~ladı. nın bir kö~eıindekı uçlu b~e a m · götürüldüğünü, hiçbirinin inatçı • 
demirli pencereden cı ız ır ışık Bu ıeılere arkebüzlerin, biri· lık etmediğini ıördüğü için böyle 
geliyordu. birilc aava§an ukerlerin gürültü • dü,ünüyordu. 

Kapı da demirdendi. Dıtarı çı- leri de kanıtı. Bilmiyordu ki her Türk, en uılu 
kılrnaıına imkan yoktu. Zaten bu. Hüımen bu sesleri daha iyi din ve bitkin göründüğü ıırada hile 
raya ıetirilirken, kapıdan ıonrra ! · ,.. "ilmek için kalbinin çarpıntı · içten içe köpüren, fırhyacak yer 
da bir iki koridor geçldiğini, bu s1nı bastırıyor, kulağını duvarlara arıyan bir volkan gibidir. Hatta 
koridorların kö§elerinde dura.cak dayıyordu. En aonra zindan kapı • o, en az canlı göründükten sonra 
olan herhangi bir adamın Hüame- nına dayadığı zaman Türk aakeri· dır ki en büyük coıkunluğu yapar. 
nin kaçmamnı:ı için bol bol yete • nin sava~ ıcslerini sezer gibi oldu. Gardiyan tepsiyi ot minderin bir 

kenarına koydu. ceğini anlamı§h· Kaf aunın içi aydınlandı. 
Bura.dan çrkmak? ... Gözleri parladı. 
Nereden çıkac:-ıY~ı?. Kesik bir aesle ve büyük bir ae-
Bir türlü kendi kendint> sordu · vinçle gu sözleri mırıldandı: 

- Bizimkiler ... Bizimkiler gel
ğu bu sorcunun kar§ılığını vere • 
miyordu. Fakat buna rağmen her- diler. 
halde çıkmalıydı. Yoksa zavallı Zaten ba~kası olmazdı ki.. O 

O k d sırada İspanyollara kar§ı düt.man-
Bentris ne olurdu? nun a ar 
ıevgili olan Kızıl Kadırgadan u • hk gösteren biricik devlet F ra.nıa 

idi. Fransızlar i8e baılı !Jatına 
zak ya§ıyamazdı ki... Sarlkenin kalelerine saldıracak 

K 1 Kadırganın yüksek kasa · .. ızı .. kuvvette ohnadıkları için Türk 
kt d d .. esen ruz· 

rasında aya a ur ugu, . donnnmaıınm yardımını dilen • 
eiula bag"'rını ıtişirerek yem zafer· 
e 3' 1 miı!erdi. 
lere koştuğu günleri hatır ıyor, Piyale Beyin Meaina tarafların. 
yüreği sızlıyordu. da olduğunu ve buralara da. akın -

F-kat her ıcye rağmen: lar rcıpo.cağınr bili 1ordu. Herhal · 
- Neden bu kızı sevdim ve 0 • de o, gelmiı olmalıyd!. 

nun ardına düştüm de bu haller y olda§larının seslerini, Türk 
ba~rm~ Beldi? toplarının gürültüsünü uzaktan 

Diye kendisini azarlryordu. uzağa duymakla cesareti yüz kat 
Beatrisi o. kadar rok ve 0 kadar rt ır.tı. Kaçmak ve kurtulmak 

~ a m ıı 'd" 
candan sevıyordu. . . g"'r•ttmanın tam zamanı ı ı. 

ıçın u ....,. 
Ka.ybolan hürriyetine ve düı • Demek ki f ernando her ihtima-

ma."1 elinde olan •evgilisine kavu • l Hü.smeni hot tutmağa bu-. b le :ar§ı . . 
fabilmeai içın u zindandan çık • · · karar vermıttı. 

ı nun ıcın ... 1 maaı ge-ıekti. aten oturacak bir F e;nandonun korktugu an atı • 
yeri hile yoktu. Tanı nıanaıile bir 

'b S tl b lıyordu. H"' Re ~ezar gı iydi. aa er öyle geç • H 'htimale karşı usmen . • 
tı. . . b~'r hı ··t"n kızdırmaktan çekı -

F b• Hl UI U U 
ernando birden ıre Hüsmen 

Reiıi hoı tu•-- ~ karar ve.,._· l niyordu. .. ltu·'sü gittıkçe l . w•1ıı11ga ... aı, o . Dıtarda gavat gur 
ına ı kı ora.ya. atıldığından birkaç d d 

l 
artarak devam e iyor u. 

ıa aonra iri yarı ibr gardyan gel- · "nde ata· 
· k.. d Genç adam zindanın ıçı . k 

ınıf, 0 te eki ta"tan kanapen"ın 'k'd bır a • 
\jstüıtıe bir t . ~ t ğı yukarı dolatıyor, ı 1 e . • • 

o mınder at."'llI§ '· pıyı, duvarları, tepedeki minı mını 
Sonra d~ H .. d 
1 

k 1 uaınenin yarım ya - pencereyi gözden geçiriyor u. 
Jlla a an adığı bir italyanca ile 1 lan 
.. tt!lan lı6yt~, Bu halile kafeae atı mıt 0

· 
r- - -·TU genç ve atılgan hir aalanı andırı • 

- Marki h . . .... 1 k , _ azretleri aize bır esır yordu. 
cJegı , onutt •. 

kl · . K0 züyle bakıyor, ye- Ara.dan çok geçmedi. ""fi! ermız tern · k K · ıı ve güzel olaca • apı yavq yavq aralandı. 

Hüsmen batını kaldırdı. 
Ne elinde, ne de odantn içinde 

şöyle topu~ gibi kullanılacak bir 
ıey vardı. Doğruldu. 

Ne zamandanberi ekmek bekli· 
yen aç bir adam halini takındı. 

Gözlerini parlattı. 
Yemeğe doğru ko!tu. 
Gardiyan şüphe ile geriye dön

dü. 
Fakat Türk akıncısının deli gibi 

kottuğunu ıörünce, duruldu. 
Hüsmen ekmeği kaptı. Koca • 

man bir lokma kopardı. Ağzına 
attı. Bir daha kopardı, onu da ye • 
di. 

Gardiyan böyle ıörünütlere a • 
lı§kmdı. 

Geri döndü ve kapıya doğru 
yürüdü. 

Kapı aralandı. 

Tam bu sırada Hüımen Reis 
bir kaplan hıziyle ıardiyanın o • 
muzundan tutarak ıeriye çekmit, 
enseıine korkunç bir yumru~ at· 
mıttı. 

Gardiyan en küçük bil' ses bile 
ç1karaır.ac!ı. 

Kocaman bir çuva.I gibi Hüsme
nin üıtüne yıkıldı. Hü:smen onu ça· 
bucak kenara ~ekti. Kapının hiza. 
sına dü~en ve diğer yerlerden da· 
ha karanhk olan kö§eye ıürükle • 

di. 
Gardiyan titriyordu. Ayılacak 

gibiydi. Hüamen bu ıefer onun ta· 
ka.ğına da eskiıinden daha kor • 
kunç bir yumruk a~n~~ adamca~ız 
cansız gibi yere dutlu. 

( Deııanu ııar) 

Bir Aşkın 
Hikdyesi 

•••••••••••""''• ... ••••• .. ıın•••••••••••• .... f 
! Nakledea : 1 ,.. '"' . i Hatice SUreyya 61 · J ..................................... . .... 

Ve, ya:taklana.rak, eğildi: 
- Eğer buna. kat'iyetle inanmı

yorsan yüzüme bak. Herhalde, 
kalbimde nasıl bir neıe olduğunu 
buradan e-öreceksin... Ah, benim 
sevgili Adnancığım! ... Ben, bu 
dakikaları hayatımda unutmıya . 
cağım .. 

Kollarım itıkmın boynuna sar· 
mıştı ... Tatlı sözlerle onun batını 
döndürüyordu .. Bütün vücudun . 
dan kadınlık Je parfüm kGkuları 
çıkıyor, delikanlının ne diyeceğini 
taıırtıyordu. 

• • • 

Rauf, cizli doğum evinden 
çıktıktan ıonra, yürümeğe batla • 
dı. 

iri iri adımlar atıyordu. 
Kendisinde muzaffer bir ku . 

mandan hali vardı. 
istikbal ... 
istikbal onundu ... 
Böyle tevehhüm ediyordu! 
O sırada, oradan bir taksi ge 

çiyordu. 
Delikanlı, eliyle "dur!,, lp.reti 

yaptı. 

Otomobile atladı. Şoföre: 
- Çek ... Emrini verdi. 
Beyoğluna ge)miftİ. Taksiyi 

durdurdu. Tesadüfi olarak yürü
meğe ba§Jadı. Orada, bir çalgıh 
kahve dikkatini celbetmitti. 

- "Yeni açılmıı galiba ... Na • 
sıl yer aceba ? ... ,, diye düşündü . 

lti yoktu .. Zaten gününü ne su· 
retle geçireceğini bilemiyordu. 

içlerinden biri: 

- Haydi, delilikler yapalım .• 
- diye, yerir.de zıp zıp zıplamaia 
baıladı. 

- Bizim de zaten niyetimiz 't> .. 

Kolkola girdiler... Yürümeğe 
bafladılar. Rauf, kavalyesiz olan 
kolunu Aliyeye vermifti. Doinıau 
can aıkıntııiyle ıeçeceğini tahmin 
ettiği bugün zarfında, kendine ar
kada,Jar bulduğu için pek mem. 
nundu. . 

Şimdi, her akılla.rı estiii dükkl. 
na giriyorlar, kiminde hir dondur. 
ma yiyor, kiminde bir bira içiyor. 
lardı. 

Bu piıboia.zlrk öyle bir derece • 
ye vardı ki, bir müddet aonra, 
kendilerini pek bilemez hale gel. 
diler. Kahka.haları atıyorlar, bu 
sefer geçenleri durdurp kendileri· 
ne baktırıyorlardı. 

Galip: 

- Şimdi ne yapacaiız?- cliye 
ıordu. 

- Şurada caz çalıyor.. Haydi 
girelim ... Danaetmek istiyorum •. 
Bale, ne güzel yeni bir bar ... 

- Buranın iyi bir §ey olacaiını 
mı tahmin ediyorsun? - diyej 
diğer bir kadın yüz buru,turaralC 
sordu: 

- Niçin fena yer olsun ... Ben 
geçenlerde geldim, vallahi pekill 
idi .. Zaten da.ha. iyi bir yere ıit • 
meği tavsiye ettiğin de yok .. 

- Evet, doiru ... 
Biran, tereddüt etti. H d• 'd 1. tt '"1 ' tın· - ay 1, ıı e ım oy eyae ..• 
" - Gireyim mi, girmiyeyim 

mi? .. Yoksa, gene bir otomobile 
atlayıp Maslak yolundan §Öyle 

B• 0 k d l'U;'t1 1 • .... u > • 
ızı ıeven ar am an ae ıın .. . 

(Devamı var) 

Boğaziçine doğru mu sarkayım? .. --------------............ ·····~ ........................................ , 
Ya.;:;l~~~~~n:1e~!!~ii:? .. kula · RAGAST ANIN 1 
sının yanında tatlı bir sea çınladı. - i 

- Ay, siz misiniz, Rauf Bey.. Q G l U ı 
Bu saatte hovardalığa geldiniz .J e Bor j 1 ya 
galiba.... ı 

Rauf, döndü. Çalgılı kahveden :.: Ragastanın oğlu formalanl 
çıkan bir grup ada.mla karşılattı. ile Borjiya formalarını cildlet· 

ık. k k ·· k d 1: tirınek isteyen okuyucularımtzı 
ı er e , uç a ın. .. '.: 

Erkeklerle, bir müddet evvel 12 - Temmuz - 1935 tarih!· 
hemtiresi deniz vasıtasile tanıtmış : ne kadar (Vakit Kütüphaneai) 
tı. Bunlar, taşralı zengin a.ilelerin ~ ne birer numara almak suretiy 
çocuklarıydı. lstanbula arada sı • ! le bırakmalıdır. 
rada kaçamak yaparlar, avuç do. İ Cild ~çin on kurut ücret ödeye-
lusu para. dökerler, eğlenirler. ! ceklerdir. ........................ -.-. ............. -. .............. . 
sonra., gene işleri güçleri batına -------------
dönerlerdi. 

lçlerinc!en birinin adı Etem, Ö· 

tekininki Galipti. 
Kadınlara gelince, bunlar, bar 

1·.,. .:Jınlarıydı. 
Rauf, muhtelif fırsatlarla üçü

nü d~ tanımııtı. 
Galip: 
- Ak!:ınicılığa ıimdiden ba, · 

lıyacakaınız galiba? - diye al&y· 
la sordu. 

Rauf, ayni suretle cevap verdi: 
-- lnsan ite biran evvel ba~la • 

malı ..• 
Aliye ismindeki kadmlardan bi-

ri: 
- Ha.ydi öyleyle şuraya otu . 

ralım da bir şey içelim ... 
- Haydi .. . 
- Garson .. . 
Garson. derhal belirdi. 
- Viski. .. 
KadeMcr, kadehleri takip elti.. 

Şimdi artık, altı kitilik grupun 
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"ileri ruhlar 'Yakın tarihten 
sosyetesi!,, kanl ı y aprakla 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katıb 
lngilterede Saf bir kadını ÖIÜ· __ m__:_e.....:.._s·_u_IO_ C __ e__,.m_a_I _O..;;:;_Q_u_z_a_n_la_t_ıy_o_r;_N_o_. 7_2 ____ _ 

me sürükleyip servetini payla- Narin minarelerile istanbul tarafının 
şan dolandırıcllar mahkemede ufku meydana çıkıyor .. Hepimiz. _çı~g~n gi~i~iz ... 

kıvrınt~' 

luamlmaz ıibi ıörünen vakalar 
yalmz hayali masallarda deiil ha
zan ıerçek Y&f&Ylfta da olmakta, 
batta bunlarm tubaflıiı masallar -
dakini çok ıeçmektedir. lncikere • 
de herkeıi bajretlere ıürükliyen 

bir bidiaenin dedikoduıu çalka:l 
lanmsktadır. 

Bundan dört yıl önce lngiltere
nin yüksek IOlyeteıinden lady Ca
illard kocası Miıter Vincent Cail-
lardın ölümüyle derin bir yaıa 
diifmüıtü. 

Kadıncağız bir vakitler bu acı · 
yı bir türlü gidermemit ve ken -
dini yeiı ve kederin tiddetli akın
tılarına kapıp koyuverıiıitti. Dün
yada ıeçmiyen, dinmiyen hiçbir a
cı var mıdır? Madam da yürek ya
rasını sarmak için bir çare aramıt 
ve bunu ölen kocasının ruhunu bu 
dünyaya ~avet ederek konuımak · 
ta bulmuıtur1 

lıte bunun !çin bir "anonim sos· 
yete,, kurarak adına c!a "ileri ruh
lar L;mitet Ş:rketi !,, demittir. Soı· 
yeteni!l amacı ( gayeıi) öteki dün -
yaya göçLıÜf olan ünlü (methur) 
ruhları çağırarak onlarla ko:lUf -
maktır. 

Madam, kurduğu ıoıyeteye mer
kez olarak ta kendi konağı Le Bef
froi denilen binayı tabıiı etmi,tir. 

Rulil.r ~Y Caillard'la ortak
larının davetine icabet etmekte 
hiç te zorluk göıtermemiılerdir ! 
Soıyete azaları "Communioarap-
he •o 1 • d ,, yanı muvasa ayı temın e en 
alet,, ve bir de mediyum vuıtuile 
doirudan doğruya ruhlarla konu,. 
malara ba9lamı,lar, ruhlar da"ile
ri nıhlar limitet tirketi,,ne bu me
diyum vaııtaıile iıtek ve buyruk
larını bildirmek yoluna koyulmut· 
lardır. 

Ruhların bu kocaaının acııını çe
ken madama verdiii ilk emir, ço -
cuklarını kapı dııarı etmesi idi. 
Ahretin iltif abna mazhar olan bir 
eTde yabancıların bulunamıyaca -
imı keaenkea (kat'i) sözlerle em
rediyorlardı. 

Bir ana için evlatlarından ayrıl
mak ne kadar aüç olsa da, Lady 
Caillard rublann ülkeıinden gel -
melde olan bu kesenkes buyruğa 

l>o111n etmek mecburiyetini duy· 
du. 
Aradaki dikenlerden kurtulunca, 

ruhlarla mükileme aabneleri tam 
l>ir inkitaf ıöıterdi. Bu sahneler -
de kimler bulunmuyordu ki? Yük
aek toıyetenin kimsecikleri ~ -
lenmiyen züppeleri, papazlar, 
kiliıe vaızları ve kafuı bot herkeı 
konaiımn ıalonlarını doldı:ruyor
du. 

lnailiz aoıyeteainin ne olduiunu 
lrilenler abes Te çocukça dütünen· 
)erin, tahtuı eluik kafaların, acı

nacak.kadar ıaf ve budala ve Yatlı 
lmlarm, körü kariine inanan din -
darların hep bir arada hallihamur 
oldaldan böyle toplatılarda varda
ak Tecd Te hiateri derecelerini el
IMtte anlarlar. 

Hayatta iken biç le ıevezelik -
ten hotlanmıyan müteveffa Sir 

iDcent C.Ul•dm timdi çeneleri 
lfmGttil. Gün geçmiyordu ki ae
. • dottlarma itittirmeıin. Hatti 

.-ııııı;;au.-.u Jrir cildi dolduran bir e-

d 
.. A k . . Biz onu taldb ediyoruz.. karmıyacaklar, lneboluya kadar ıçın hıç kımse kendıslnı karııl 

ser yaz ırttı. ı ın yenı nazarı • 1 ·1· i 1 ı · ·· · H·d · dl b · L" . So Artık ıece iyiden iyiye baıtır - götürerek orada bekleyen ngı ız ma a ge en erı goremıyor. ı 
yeıbaı,, a 1 u eıerı .1mbıtet 

1
•Yed • esirleriyle değiıtireceklermİ§.. detten hepimiz ter ter tepiniy 

te ıtırttı. Ancak ıt unun a a dı... 8 h be k d ·· "l · 
b.t d" Hüıeyin Cahid ve Salah Cim - u a re o a ar uzu memıt • ruz. 

ı me ı. "k d b 
Karııile olen karılık kocalık coz her yerde olduğu gibi gaz va- tı ··• Yanım a duran bin atı Kizı~ 

münuebetlerinin ölümle ketilme. prunda da konfor arayorlardı. -Vapur lıtanbulda beı altı ıa· bizim gibi deiil; elinde kocama 
Ne yaptılar, ne ettiler, bir kaç lira at kalacak.. Ailelerimizi, hııım, bir dürbün etrafı rahat rahat ıey 
vererek tayfalardan ikiıinin ya - akrabamızı, eıimizi, dostumuzu rediyor. Halbuki onun ailesini 

ıine ve öteki dünyada da devam 
ettirilmemeıine hiçbir ıebep göre
miyen müteveffa koca, ka ·ııını 
muayyen bir tarihte kendiıine il -
tihak için davet etti. 

Bütün hayatı müddetince ıc:v -
miı olan ve hiç sadakatsizlik gös
termiyen bir kocanın bu iıteiine 

dayanılır mı? Lady Caillard mu -
ayyen gi!nde öldü ve aileıine men
ıup hiç kimae çairılmamak tar -
tile, ıoıyetenin i!yeleri parlak bir 
ölüm meraıimi yaptılar. 

Bu it le ıoıyetenin sahnelerine 
bir nihayet veremedi .. Bilakiı da
ha güzel cereyanlar aldı. Sir Vin
centin ruhu gelerek karısile buluş
muı olduklarını bildirdikten ıon -
ra, kar111nın yapmıt olduğu büyük 
yorıunluk dolayııile timdi pek 
yorıuıı, fakat o derece de meı'ut 
bulunduğunu; bu yepyeni dünya -
da, ıanki bir oda doluıu oyuncak 
araıına bırakılmıt küçücük bir ço
cuk aibi ne yapacaiını taıırdığını, 
yeni hayata allflllak için daha bir 
müddet geçmesi lizımıeldiiini 
söyledi. 

Şimdi Maclam Vincentin vaıiyet 
nameıinin açdmaıı sıraıı gelmiıti. 
Çocuklar annelerinin bütün ıerve -
tini "ileri Ruhlar Anonim Sosye 
teıi,,ne bırakmakta olduğunu au -
laymca it ciddileıti. Ölen kadın -
cağızın bü}•ük otlu kumandan 
Maund iti inceden inceye araıtır
mağa koyuldu ve bu sahnelerin 
çok dalavereli itler olduğunu, an
layınca Amerikanın meıhur me -
diyumlarından Artur F ordun bu 
huıuıta fikrini almağa kotlu 

Bu mediyum Bef froi konağında

taklarını kiraladılar. görebiliriz, diyorduk.. Samsunda olduğunu biliyordum. 
Biz yataklarımızın üzerine u - Haydarpaıa önlerine gelince - Ver Allahatkına ıu dyrbü 

zanmıt, yurda kavutmak ı.evinci limanı romorkör ve sandallarla nü •.. Senin burada beldediii 
içinde biribirimizle dertletiyoruz.. dolu bulduk .. Telgraflarımızı alan kimse yok. Ben bari bizimkiler 

Gece ilerliyor. rüzgar artıyor, ve bizi günlerdenberi bekleyen göreyim.,, dedi. 
ıular kabarıyor... yakınlarımız kartılayıcı çıkmıtlar, . D 

Adamcağız ınıaflı çıktı. ür-
v th. b" f k bize dogvru geliyorlardı. Hepimizi e mü ıt ır ırtına çı ıyor. bünü verdi. Yüzlerce sandal için-

Enginlerdeyiz .. Göz gözü gör • vapurun en ucunda toplanmıt ça· d b. . 1 v b 1 k 
lakü~ek vapura doğru gelen ka - e ızım ço uğu çocuıu u ma 

müyor .. Bat döndürücü bir ıür'at • hayli müıkül ve sıkıntılı oldu. Bq 
le esen rüzgar ıılıklar çalıyor .. De- yıklardaki kartılayıcıları tanıma • dakika ıonra bizimkileri bir ro-

• 1 ·· ı ğa çalıııyorduk • nız a tuıt o uyor. morkör içinde gördüm. Kayna-
llerimizde gitmekte olan küçiik Hepimiz neieı bile almadan ba- nam, karım, minimini kız1111, bal· 

harb gemiıinin ıtıklarını takib e- kıyorduk, hepimiz dikkat keıil • dıznn, diier hııım akraba hepıi 
diyoruz .. Onları hazan minare bo- mittik .• Hepimiz heyecan ve aıa • orada ... Ellerini gözlerini ıiper e
yu yükıeklerde goruyor, ıonra biyet içindeydik. derek vapurda beni arıyorlar. On
birdenbire denize gömüldüğünü Artık haıretlerin kavutmaıına ları görünce ellerimi ıallıyarak ;. 
görüyor, zifiri gece içinde herıeyi hiç bir mani kalmamıftı .. Biz böy· taretler vermeğe, ıırtlağımı yır .. 
kaybediyoruz .. lıte, o zaman: le dütünüyorduk ve böyle dütün- tarcaaına baiırmaia basladım. 

- Batblar ! diye bağrıyoruz ... mekle ne kadar bata ettiğimizi de Onlar da beni gördüler. Refika, 
Fakat ıtıklar tekrar meydana çı - pek acı olarak anladık. yavrumu batının üzerine kaldıra .. 
kıyor ve tekrar minare boyu yük· Bir kaç motöre, dolmut olan in - rak beni gösteriyor, bir ,eyle1' 
aeliyor.. giliz aıkerleri gelen ıandallar ve bağrıyordu. O manzara kar§ısrn-

Bizim gaz vapuru yedi bin ton. romorkörlerin yollarını keserek on da kendimi daha fazla tutama. 
luk, dayanıklı, kocaman bir ge- ları limana doğru ıevkebneie ça • don. Uzun aylann iatirabiyle bü .. 
mi .. Fakat o bile betik gibi salla- lııı:rorlardı. iJl1mGf olan ıinitlerim pvf')'tr' 
nıyor. Ortalık karmakarıtık olmuttu . verdi. Gözlerimden yaılar 1Mlldl191111 

Hepimizi deniz tutuyor. Yatak- Biz hiddetten çıldırmak derece • dı. Onlar gözlerimin önünde ıililC 
larımıza ıerilmit, kıpırdayamıyo. lerine gelmiıti. Fakat ne yapa- bir hayal gibi uzaklattılar. Saa
ruz .. Mideleri bozulanlar güverte - bilirdik ki. • • detleri, hakları gazbedilmit bir 
de yerlere uzanmıılar, boyuna İngilizler, bizi karıılamağa ge • adam hıncı bütün vücudumu ıar· 
kuıuyorlar .. Bu azım fırtına, bu len ailelerimizi, doıtlarımızr yüz • mııtı. Hayatnndan birer parça o
kudurmuı rüzgar tam üç gün üç lerini bile görmeğe meydan bırak- lan insanlar bir kaç yüz metre ; .. 
gece devam etti ve Mataban bur. madan geri ~evirmitler, Galata lerde bana kavutmak ittiyakiyle 
nuna geldijimiz zaman arkadq • rıhtımına doğru aürmüt, götürmü.- çırpınıyorlardı. Ben uzun ayların 
Iar içinde parmağını kımıldatacak lerdi.. verdiii derin bir hasret içinde ya
tek kimse kalmamıttı. Çoluk çocuğu ile bize kar,ıc1 nıyordum. Bütün mes'ut günleri-

Oradan sonra yo!culuğu.muza, gelen ailelerin adedi bipi bulu- min gömülü bulunduğu koca fe• 
ıüt liman bir deniz içinde rahatça yordu. Hepimiz geminin güverte- hir göz kamatlırıcı bir aydınlık 
devam edebildik.. ıine dolmut, lngiliz motörleri ta~ içinde kartımda duruyordu. 

ki sahnelere bir iki defa davet edil Maltadan hareketimizin betinci 
mit olduğunu, hatta Sir Vincent günü sabahı gözlerimizi açınca 
karısına vaıiyetnamesini ne ıuret- kendimizde bir baıkalık hi11ettik. 
le yapmaıı lizımgeldiğini dikte et- Ciğerlerimiz vatan bavaıiyle dol -
tiii eahnede bulunduiunu ve ru . mutlu ... Güverteye fırladık.. Bü -
hun verdiği emirlerin 1arahati kar- yükçekmece önünden ilerliyoruz .. 
tııında pek ziyade f&ftıjından 0 • Hepimizin ıözleri yatlı.. Etrafa 
rada bulunanların nazarı dikkatle- bakıyoruz.. Kimıe bir ıey söyle -
rini çekmek iıtediğin.i,bunun üzeri yemiyor. Zümrüt vatan toprakla -
ne kapı dıtarı edilmit olduğunu rı, zümrüt vatan ıularr etrafımızı 
söyledi. ıarmıf .. Güzel Marmara, günet 

rafından uzaklaıtırılmağa çalışı · Ve ben henüz haklan iade e
lan bu yüzlerce sandalda bize yat· dilmemit bir efir vaziyetinde ağ
lı gözlerle bakan sevdiklerimizi lıyordum. 

mendillerle ıelamlıyoruz. Onlar Arkadatlar da a,ağı yukarı 
da bize eylleriyle selamlar ıön- benim vaziyetimdeydi. Onlar da 
deriyorlar. Fakat kimin kimi ıe- uzaktan tanıdıkları ailelerini 
lamladığı belli değil ki... İngiliz · mahzun gözlerle ıeyrediyorfar, 
ler, sandalları üç yüz metredeıı bağıra bağıra hal hatır sorrnağa 
daha yakına sokmuyorlar. Onun çahtıyorlardı. Ortada bir rnah~er 

manzarası vardı. iki taraflı bağ
ı rıtmadan, çağrı!madan rnütevel-

lid garip ve hatyeti engiz bir u

@ü deni' ıahasını kaplıyordu. 
Kumandan Maund iıtidaıını içinde pırıl pırıl yanıyor .. 

yazdığı gibi Londra batmüdJeiu- Heyecan ve helecan içinde çır -
mumiliğine verdi. Şimdi it f n.giliz pınıyoruz .. Gözlerimiz ileride .. Va
mahkemelerine ıeçmi

0

t bulunmak . puru daha hızlı yürütmek için ne 
tadır. Konaktaki İlpritizma sah - mümkünıe yapacaiız ... 
neleri, kendisini Oıke. Non. Ton Nihayet, ıüzel lıtanbulun ufuk
adile tanınmlf bir Hintlinin bat - farını ıeçebiliyoruz. Çok geçme -
kanlıjı altında yapılıyordu. Zaval- den Haydarpaıa iıtaıyonu, Selimi
lı kadmın bir hırsızlık Te dolandı- ye kııluı, daha ötede narin mina
ncılık dolabına kur.ban 1itmi9 ol • rleriyle lıtanbul tarafının kıvrın -
dujuna biç te ıüphe yoktur. Şim. tılı ufku meydana çıkıyor .. 
di ileri "Ruhlar Limitet Soıyeteai,, Hepimiz çılgın gibiyiz.. Naııl 
nin bütün üyeleri (azalan) mah - olmıyalım ki birza ıonra bütün 
keme ıününü beklerken ıoğuk ter· ıevdiklerimize kavutacaiız .. Yav
ler dökmektedirler. rularımızı bağrımıza basacağız ... 

Hintli bqkan O.ke - Non • Ton Kalpleri kederden haıta yaılı ana 
un da Villeiı adlı bir dolandırı - ı larmııza, babalarımıza, hayat yol
cıdan baıka kimse olmadığı tesbit 1 dqlarımıza ıarılacağrz.. Kardet -
edilmittir. l lerimizi kucaklayacağız .• Ve niha-
~u dolandırıcı~k kumazlıima 1 yet vatanm kucağına çıkacaiız .. 

en ınanılm~z polıı masallarında 1 Hangi saadet bu kavuımaktan da -
bile tuadüf edilmez deiil mi 7 ha zeTkli?. 

Öirendik ki, bizi lıtanbula çı • 

ı u:;u11 ı.. ....... u a.ı r J)fuaoımınin 

kızı ve ltalyan matbuat müdürü 
kont Ciano ıimdi LonJraJaJır. Bu 
ratla onu, Lontlra ainema artiati kü
çük Duglaa F eyrbankı ile birlilıte j' 

görüyoraunuz. 

Bu liay huy arasında bize do~
ru süratle ilerlemekte olan bir 
romorkör ıörüldü. Ark• tara· 
fında, o her Türkün ıeve ıeve ca
nını vermekten çekinaıiyeceği ay 

yıldızlı kırmızı bayrak dalgalanı-
yor. 

Düşmfan elinde :ıenelerce esir 
kalan bir adamın kendi bayrağı 
na kavuşması insana ne kadar 
zevkli bir heyecan \reriyor. Hepi
miz, bu temiz, bu insanı dirilten 

ve bütün maneviyatını kuvvetlen
direp duyguların lesnri altında 
kızıl renıine, mağrur dalgalanııı

na dalıyoruz. l,gal edilmit bir va· 

tan parçaaında düıman elinde e· 
ıir olan bizlere, o, bir teref ve Ü· 

mit ni,aneai halinde ıülümıüyor 

gibi .•. 
<Devamı va:-J. 
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Şild yarım sonunda 

Ç o k--h ;y-e canlı 
olan zorlu bir 

maçtan sonra 
l'ela kalesinin geçirdiği çok tehlikeli bir anda kalednln gü~el blr kuıtarışı 

Beşiktaş Vefa'yı 2-1 
~ltlılftl e!KsDk lb>nır ı(t:akamoa salhlaya çolkmaoaıroına ıraığmeın, VefaıDoDaır çek gOızeo 

vendi 
~~~.~. -~~--~-~----~~! ve şayaıno tak~nr ~nr varDok göste~dDOe~ 

Dün Şeref stadında, bu senenin hassa Etrefin uzaktan attığı iki/ yun aynadı • .. . 
~ilt yarım son maçı için, Beşiktaş şütle oyunu 2 - O kazandılar, bu, Betikta§, Fener karıısında göı
ıle Vefa çok sıkı ve zorlu bir kar· devrede Vefa çok ahenkli bir o· terdiği varlığı göıteremedi. Fakat 
şılaıma yaptılar. birinci devre sonlarına doğru üs-

V ef anın eksik kadrosuna rağ tünlük göstermeğe başlarken dev-
men fevkalade heyecanlı olan o · re bitti. . 

yun, daha geçen haf ta nefis bir 1

1 

lk" · d d v f 1 J 
ıncı evre e e a ı ar o meş-~açtan sonra F ene~ gibi bir raki 1 hur oyunlarını göstermeğe başla-

bı 3 - 1 yenen Beşıktaşm, ancak' d la Cok g""z l ı l ·ı ı 
• ı r. '.I u e pas ar a ı er e-2 - 1 galebesiyle bitti. ~ B "k k ı · · k 

ı . mege, eşı taş a esını sı ı§tır· kı tarafta, bilhassa Vefa canlı ~ b ı d ı b · · ı 
.. . maga a§ a ı ar, unun tesırıy e ve çok ener1ık hır oyun çıkardılar. 2 k d ı 

N · · B · sayı çı ar ı ar. etıcesı, eşıktaıı hemen de şilt 

§ampiyonluğuna yüzde doksan Vefalıl&r ikinci devrede gene 
yaklaştıran bu maçın tafailatım çalışmağa başladılar. Oyun dur· 
§Öyle hulasa ediyoruz: madı. Bundan sonra, Betiktaılı· 

Maç güzel bir hava altınd,\ lar Vefa kalesini bir an..aıkııtırclı-
oynandı. lar; acemi gibi görünınılVeAtuıt\-

Hafta ortasında Vefanın Eski-
ıehirdeki maçlarında 3 mühim o· 
yuncusu, Haluk, Muhte§em, Cudi 
sakatlanmı§, diğer bazı oyuncula· 
rı da hastalanmıtlardı. Bunun için 
Vefalılar dünkü maçın, geriye bı· 
rakılmasını istemiılerdi. 

F utboJ h e y e t i bunu 
uygun görmediği ıçm maç 
yapılmııtır. Vefahlar da eksik bir 
takımla oyun oynamaya mecbur 
olduklarından ıu suretle sahaya 
çıkmışlardır: 

Şevket-Saim, Hüseyin-Mü · 
nir, Siileyman, Yahya - Mustafa, 
Enver, Gazi, Latif, Mehmet Ali. 

Buna karşılık Beşiktaş takımı 
Fenerbahçeye çıkarttığı kuvvetli 
kadrosu ile yer almıştı: 

Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri -
Feyzi, Hasan, Faruk - Eşref, Şe 
ref, Muzaffer, Hakkı, Hayati. 

Oyun çok güzel oldu. Her iki 
taraf bütün inceliklerile oyun gös· 

J tererek bir fut bol oynadılar, halk 
,_""'-'-----'- ...... ~~~~.:f:.~_::;~~_:_b'...;~~_....:__~.mı..--.~-...... .....ı zevkle bir maç seyretti, bazı taraf· 

..... "'___. tarların fena çağırışları ( ... ) hay· 
IJeşlktaş müdafii Hüsnü bir akını kesiyor. 

Karagomrük 

Alemdar 

kırıtları olmasaydı, bu müsabaka 
daha iyi olurdu. Birifıci devrede 

Saha S 1 n da Vef ahlar yaptıkları güzel akınlar· 

4-2 gaıl•p la kale önünde iki mühim sayı fır· 
satı kaçırdılar. 

Betiktaıhlar buna karşılık bil· 
Fatnını hdlllifileıırıı.Aotuırnlri1HDi!ıD IQ)eıraı~<eıre _______ ......_ 

Dün de tul'nuva maçlarına de _ iki 1ıol atarak devreyi 2 • 1 galip rük daha ilk dakikalarda hakimi -
d 'ld' c·· ·· ı'lk rna F d Al dar ta yeti ele aldı. Ortaköy takım. ken-vam e ı ı. unun çı atih bitirdi. İkinci devre e em • 

·a Al h' l .. I takını] h · 1 da dı"sinden beklenen oyı.."lıu göstere-' ma.n - tın ı a arı ara. kımı aoldau tehlikeli iıcum ar 
ıında oldu. bulunuyordu. Bu hücumları esna. miyor. Karagümrük Aziz, Hii:.nü 

Oyun sert bir hava içinde cere. •rnda 2 gol daha yaparak oyunu ve Galibin sayılarile devreyi 4 - 1 
yan etti. Neticede iki taraf ta bi • 4. 2 kazandı. bitirdi. ikinci devrede ortaköylü • 
rer •ayı Y•parak berabere kaldı • Husu sT maç ier daha gayretli ve canlı oynndı-
}al'· İkinci rnaç Alemdaraporla lar; fakat 6. 2 mağlubiyetten kur-

-..- Davutpaıa araıında yapıldı. Karagümrük (6) tulamadılar. 
J)aVUlPata takımı bir ke.ç akın orta ko·. y (2) Karagümrük bu maça şu kadro 
,-ptıkta~ ~ra sai içleri ayağiyle ile çıktı. Lutfi - M. Ali, Süreyya 
·ıt, gollerını Yapt ı 8 d on· Son b · M Abbas Nurul J~ •• 

1 ar. un an• ma~ u iki takım arasında - Vehbı, usa, - . -
r• olyunn;dl:~"aıin ge;ti. Devre c~f~e~an etti. OY\ln hakem Bay A - 1 h Aziz Galip, Hüınii. Nurı. 
,oP arı 1.1'\1 4Ienıdar takıırıı ı·ı ın ıdare$İnde ha•I d K .. o. ' , F. N. Altan 

:ır a r. araıum· 

Maçtan başka bir manzara 

Feriköy Halk 
alanında 

Dün .Feriköy Halk Alanında. bir 
çok mıtçlar yapıldı. İlk oyun 1''eriköy 
Ila lkevi iiçüncü takım lan arasında 
yapıldı ,.e 3-0 1''eriköy kazandı. Sıra 
günlin en miihlm maçı olan Feriköy 
ve Türkgücü birinci takımları kar ı
laştrlnr. Daha oyunun 10 uncu daki· 
kasında Feriköy solaçığı A ·ım bomba 
gibi bir ~ütlc ilk golü yaptı. Oyun 1''e· 
riköyün eğemenliği altında \e 3-0 
galibiyetiyle bitti. İkinci devrede da· 
ha güzel oynıyan Güçlüler 2 sayı yap· 
trlar. Oyunun onlarına doğru 1''eri
köy orta akıncısı lsmail gi.lzel bir ça· 
hmla dördüncü sayıyı da yaptı ,.e bi· 
rnz sonrn da ma~ ı-2 Fcriköyün üs· 
tün oyunu ile bitti. En giizel oynı· 
ynnlnr Hü eyin, Asım, ı~maildi. 

lecisi Şevket, müdafi Saim, Hü-

seyin, Süleyman sayılara mini ol· 
dular. 

Bundan ıonra, iki taraf ta ısa • 
yı yapamadıkları için, oyun Be· 
tiktafın 2 - 1 üsttinlüğü ile bitti. 

Romen atletleri 
gelmedi 

Galataaaray atletleriyle Ronıcn 
atletleri arasında dün Taksim sta .. 
dında müıabakalar yapılacaktı. 
Fakat Romen atletlerinin geleme • 
yişleri hu müsabakaları geri bı .. 

rakmııtır. Bu yüzden de birçok me 
raklılar ıtat kapılarından ıneyua 
dönmüşlerdir,. 

Vefahlar kongresi 
Vefalılar 28 inci yıllık kurul -

tayım dün yapacaklardı. Beıiktaı· 
la olan tilt maçı münaaebetile ge· 

lecek Cumarteıi günü öğleden 
sonraya bırakmışlardır. 

/Jiinkü maçta /Jc~ikla~ nıulıacinılc riyle l ' efa miidalaası lıep büylc çekişti 

SPOR ,POSTASI 
En ucuz, en gUzel SPOR mecmuasıdıt' ' . 
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RABD - Akşam rastua 

-Batta ben olmak üzere bura
da yirmi otuz kiti Y&r ki, biz zaten 
bu ıece ft.PUrda yatacatız, aiz de 
bir tarafta yatanmız? 

- Siz vapurun ne taıafmcla ya
tacakıımz 

- Nerede: dermanımız kesilir, 
diifer kalıraak ! 

Her yd Haber ıaintilerinin bi
rer bülbülü vadır. Bu 111ü ıezin • 
tinin bülbülü de fethiyeli~etti. 

Bilmem tanıdmız mı? F edıiyeli 
Ahmet, dün Kalamıı yapunmun 
yan incili ÇaYUfu , yan Bekri 
Mmtfuı idi. Daha ıidifle A-r • 
baycanh çalsıcılar, bir Kafba 
havuı çalarken o merdwen batın
da zeybek OJ'UDU oynuyordu. 

Y alovada otomobil, otobüa ae • 
ferleri etki 11llara 'lire daha düz. 
dnieflllit••• Y ahwa da dabapzel-
l ı ı•it••• • • • 

Halk, llJl1)& ..,..da ille nkti 
tacl ..... ,,__... Ptitalan o 
e-dmMilt ı...ıa o kola7ko. 
laJ IOD1I plaaiJen Ol'IUDDI içine 
bir,.,....~ .... lrle la. 
ftllÇlı w ittihalı hir yemek ,.ti • 
ler ld IMm ba kadar ıamelercle • 
landmn; ancak Haberin dünkü 
y alon aafumda, ormaalarm için 
de yenilen knançlı w ittihalı ye
mejin hir etini ,&medim. 

Aalmplaa ~ lıerta• 

30 HAZiRAN - 19.15 
!L 

nasıl 

v 

yagmurdan 
ve ... 

tuyordum. Yalova kaplıcalannda 
Doktor Fahrettin Kerma..rdum: 

- Siz niçin böyle Jaiıtlı, ıılak 
'-vayı aeçdinb husün? 

- Ne yapalnn, dedi, bbe lıep 
kunwelar diyorlar; Waim biraz 
~a Yatbktan hofland ... ızı mey
dana ko~ için bu J&hlı ıünü 
aeçtik! 

8-dan -. Akaym YaloYa. 
ya poeta yapan 'tapuna kalktı. Bu 

vapur kalkarken iskelede çok 
tuhaf, çok alayb bir it ol • 
du. Bizir Haberin 
ile ınmet• selen ba-
yan yanlqlıkla ._ ~ap~if, 
Bayı da iakelede kalmıttı. •apar 
kalksp ta adamcaia kadım •ı
bn Yapunm içinde siriince ._.. 
flrdı: 

- A,ol, JaDlıt hO.U..in, bari 
Ba,ükadada l»eni belde! Oilan 
nerede, ollaa da HDİn ıanmda .. ., 

-ff&J.11' ... '* •• ,.......,... 
.... lnceki...... .. ..... 
rilcle insi heldiy..aıt 

• • • 
Yabınoim Wru 

1011ra Sirkecinin 

yor: 
Yalon .. ,.... • ., 

to'büsler& 7&Phrdı~ '}teınzillttlin 
" tiıfkeftdlP9 
lan _..telif aema.rı 
cak-olan o ısı 
mak üzere ~J bulandarda • 
la için ~ ediyoıu. 
Teaekkür~ aruma bir de 

teeuilf kaJ'lllaC&imdan ils&l&yo. • 
ruz, fakat kaydetmek aaecı..tl • 
yetind.,ts. 

Otldidar, Kaddds1 •• banlln 
tramyaflan hize ayıü 1'ilaJlıldia 
hul-dı. Kendiaindea ricada 
halaadak. Araha ha1uDclaracak • 
laniP ndettller. Am-• 1erW. 
ptirmediler. Bizim bUditWs 
yadedilen 19yler yerine ıetirilir. 
~nclelllil •• 
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X:9 a yeni bir rakip çıktı. Bu 
elektrik r11ühendisi Kalecidir 
Müsabakamız büyük bir ' l 

al8ka uyandırdı 
25 lirayı Keteci, 10 lirayı Hans, S 

lirayı bavan Selnıa kazandı 
x: 9 rekor kıran Bay Keleciyi tebrik ediyor 

r x: 9 un okuyucularımız için 
tertİ.p ettiği müsabaka büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Daha vap~r 
Y alovaya yanaşmazdan önce hır 
çokları, otobü:1lerde yer bularak 
kaplıcalara ilk varabilmek arzu

larını yenemiyorlardı. 
Filhakika Kalamışın iskeleye 

·ı b" "k b' kalabalı-yanaşması e uyu ır 

b. }muş · 
ğın dııarıya fırlaması ır 0 

tu. 
1 bu up ta llk otobüslerde yer .. 

X . 9 un mu 
kaplıcalara çıkanlar, J • d" 

. . gi ıyor · 
sabakasına iıtirak ıçın 

lardı. 
tamamen 

Yağmur korkusu . d" ~ leri 
geçmişti. llk otobüslerı ı~e~nde 

. ınan ıçı . 
takip etti. Kısa bır za 1 

h 
n bota mış, 

Kalamı, hemen eme · b 
' kın etmıf u· 

herkes kaplıcalara a 

lunuyordu. Yalova • 
"sa bakası, 

l X: 9 un ınu b l yarak tek-
da çınar altından af 

1
k .. .. 

gelme uzere uc:-
rar çınar altına nan ana yo: 

k dar uza 
knr-letlere a · ki 
hn muhtelif yerferıne dsad avnan 

1 ağıdı. vapur a agıtı · 
21 parça • d ·ı 

•1 - e nüshalarımı:z a ven en 
lan ı . av 
. h ta ticre arayıp bulmaktan 
ıza a 
jı,.retti. 

r.fuha.rririmiz, kaplıcalara bir 
kaç otobüs sonra gitmişti. Hiç 
eğlenmeden doğru kağıtların sak 
landı~ı ana yolu takip ederek 
kağıtları arayanların resimlerini 
çekmek istemişti. Fakat daha 
kağıtların saklanmay~ ~aşlandı • 
... 'Ik noktada kendısınden ev· 
gı ı . r l 
vel bir fırtına gibi geçen gız ı e -
lerin, bu yerlerdeki kağıtların 
çoktan bulduklarını anlam~ştı.: 

Hatta o kadar ki, yol ustun
de üstüste konmuş iki sıra taştan 

]ardan bir çoğu verilen izahatı/ Biri genç, diğeri nisbeten ya~· 
iyi okumamıı, basılan resimleri h iki bayana gençlerden biri: 
iyi gözden geçirmemiş olacaklar- - Bulabildiniz mi bayanım, 
dı ki , bir insanın güç tırmanabi~ diye sormuştu. 
leceği yerlere tırmanmışlar mev - - Nerede bizde o tali .. Başımız 
zula hiç alakası olmıyan noktala- döndü aramadan bir şey bulama -
rı eşip duruyo:lardı. dık. 

Define keşfine çıkmış müte- Genç bu cevabı alınca iskambil 
hassuılar gibi, ellerindeki gazete- kağıdı gibi elindeki kağıtları aça
lere bakarak araştırmalar yapan rak: 
iki grupun arasında geçen bir ko- _ Bakın .. 3 tane .. ötekileri de 

.. 

Kô.ğıt saklandığı zaman yol kıyısındaki eğreti tQ§lar böyleydi. 

X: 9 un ıaklaclığı kağttlan bulmakta büyük uyanıklık göstere~ clelt 
trik ıirketi l.tanbul ıubesi elektrik mühendisi Bay Keleci, birinci 

mükafatı ağacın oyuğun elan bulup çıkarırken 

- Buldum buldum. 
Fakat uğraşmalarına rağmen 

bir türlü kağıdı sokulu olduğu 

yerden çıkaramıyordu. Firkete, iğ
ne .. Nihayet zafer .• 

Bayan kağıttaki numaraya bak
tıktan sonra gazeteden de hu n~~ 
numaranın hediyesini araştırdı: 

- Sürme, dedi. 

Bunu işitenlerden biri: 
.. ~ ... J·-

- Yakışır a ... Bari bir batka -
ama hediye et ... Yahut pudra nu -
maraıını bulanla değiştir. 

Adının Elmas olduğunu öğren -
diğimiz Bayan söylene söylene: 

- iş sürmesinde değil, bulma -
sında.. diye cevap verdi. 

Öğleden sonra olduğu halde en 
büyük mükafatlı yirmi beş liranın 
kağıdını bulan olmamıştı. Bir ço
ğu yalan §ayialar çıkararak baı -
kalarının aramamaları için: -- Bir numara mı? O! O çoktan 
bulundu. Bulanı kendi gözümle 
gördüm. Birader inan diyordu. 

Bir baıkası, araştırdığı yerlere 
ha,kalarının hücum etmemesinin 
önüne geçmek için: 

- Ben mi? Yok canım kağıt a
radığım yok.. Yüzüğümün taşım 
düşürmüşüm onu arıyorum. diyor
du. 

l§in hakikatini sorarsanız belki 

bir pudra hediyesinin numasını 
bulmak için yaptığı aramalarda 
yüzüğünün taşını bile düşürenler 
olmuştur. 

Neticede saklı kağıtları bul· 
mak rekorunu elektrik şirketi la. 
tanbul ıubesi elektrik mühendisi 
kelleci kazanmıştı. Bu zat en bü
yük hediyenin kağıdı ( 1) numa
rayı 8 yol ağzına inerken insanın 
gözüne çarpan büyük ağacın kö
kü yanındaki oyukta bulmuıtur. 

Bü.tün şüpheyi üstüne çeken bu 
ağacın etrafını Kelleciden baı

ka belki ondan fazla el yoklamıt 
fak at bulmak muvaff ak1yeti 
Kellecide kalmıştır. Kelleci 25 1\-

rahk mükafattan başka dört ta w 

ne küçük hediyeli numara, Hans 

biri on liralık oJm.ak üere üç nu
mara ele geçirmiş, 1 Bayan Selme. 
beş Jiralık numarayı bulmuştur. 

Kelleci X: 9 un 25 liralık nu • 
marayı kolay kolay bulunma~ın 

diye güzel sakladığını söylemek· 
te ve bunu bulmakla X: 9 a taş 
çıkardığını da ilave etmektedir. 

Kendisini gösterdiği muvaff a • 
kıyetten dolayı da X: 9 un teb • 

rik ettiği ve bizim de bu tebrike 
İ§tİrak ettiğimizi söylemek iste ... 
riz. 

1 k .. ""k bir seddin ara -
yapı mıt uçu 

daki kağıdı bulabilmek için 
sın d'td• w• . 

1 n biı.... alt üst e ı 1g'"1' 
taş arı -
görmüttü. Geçen fırtına yaman 

Kô.ğıdı bulmak için uğraşan bir gizli el bu eğreti tcqları bu 
getir miıti. 

nuıma muharririmizin kulağına ben bulacağım. 

hale 

. Almanyadaki feci kaza 
bir fırtına olacaktı. 

1 N'! var ne yoksa hepsini bul • 
w azmetmiş meçhul okuyucu-

maga ... fi t s 
•unun bu eserini fotogra a e -
hit etmekten kendisini alam~mış 
tır. 8\1 yerin kağıt sak ar.d1gı za 

' ınan çekilmi~ resmini de gazete 
ye koyunca bunları yan yana sa 
hifelerimizde görenler bu var.~ 
okuyucunun bulma azmi karı:' 
sında belki de titriyeceklerdir. 

Muharririmiz, kağıtların sak 
landığı bütün yerleri araştırdı 
Bir k15mının bulunmadığını an 
lamış olmakla beraber buraları 
nın d,Iik detik edilmiş taraflart 
da gözünden kaçmadı. 

' Hele "yerlere bir ıey atmayı · 
nız,, serlehvası arkasına saklan 
mıı olan kağıdın da yerinde yel 

çarpınca bu gruptan birinin üç - Üç tane buldunuz "da 'daha 
kağıt bulduğunu öğrendi. doymadınız mı? Basiretin tutulur 

Hiç bir şey bulamıyan grup iki inşallah da bir şey bulamazsın .. 
kadından ibaretti. ! Bu cevap hakiakten aramak 

tan canı ya.nmıı birinin içinden 

1 1 kopup geliyordu. 

Genç kendisine aşağı yukarı 
beddua eden babanın sözüne 
gülmekle cevap verdi. 

X: 9 un müsabakası yalnız 

Haber gezintisine iştirak edenle • 
rin bildikleri bir mevzu olmaktan 

çok çabuk çıkmıştı. Y alovaya, A • 
kay postasile doktorların, gezinti 
vapurile gelmiş olanlar bile az za
man içinde meseleden haberdar 
olmuşlar ve bunlar arasında na -

sılsa ele geçirdikleri Haber ili.ve -
1 lerini okuyarak aramaya başlayan 

lar bile görülmüştür. 
ler estiğini görünce, arayıcının 
kabiliyetine parmak ısırdı. Çün - Bir za~anlar eski İspanya kra
kü kağıdın buraya saklandığı ve- lıAlfonsla da bazı maceraları ola~ 
rilen izahatta çok müphem ge • Fransızların şuh sinema yıldızı Lı-
s!lmitti. li Damita, geçen hafta, bil~ey.iz 

işte ~urada elektrik santralına 

giden yolun sol tarafındaki tahta 
parmaklıklar yanında siyah ırka 
men.sup bir bayan harıl harıl araf
tınnalar yapıyor, ve kendisine yar
dım edenler de bulunuyordu. Oç kardeşieri geçip te Koru kaçıncı defa olarak, evlenmıştır. 

yofundan ıef<tz yola doğrulan Resimde onu, kocası olan lrlanda-
muharririmiz, sekiz on arayıcı lı aktör Errol Flim ile birlikte gö-
kafileaine rastladı. Fakat bun - rüyorsunuz. 

Birdenbire gözleri açılarak ha -

ğırdı: 

. ~eç.e~lerde Almany~da Reynsdorl cepane labrikasıncla miithi1 
bır ınlılak olmu§, labnka tam-:ımiyle mahvolcluguw gı"b' · tl ı.· 

• • w ı, cıvar a .. ı 
evlerın ele bır çogu yıkılmııtt. Bu kazada ölenlerin cenaz · · • • . e merasımı 
Hıtlerın huz.urıyle yapılmııtrr. 

Resmimizde Bitlerin kazada ölenlerin ailelerini teselliye alı§• 
~~~~ f 



HABER - Aqam Postası 

Saygı değer yurddaşlar ! 1 

Tam yerli mali "EMiR,, tıraş bıçak- ~ 
laramızın şöhreti memleketimizin her 
köşesine yayılmıştır. Artık piyasada 
100 paraya ve 3 ve 5 kuruşa satılan 
ecnebi tıraş bıçaklarına kat'iyyen ih
tiyaç kalmamıştır. Çünkü; tam yerli 
mali " EMiR" tıraş bıçaklanmız gayet 
iyi ve keskin olmakla beraber 10 ta
nesi yalnız 15 kuruşa her yerde 
satılmaktadır. 

Kanaatkar olan müessesemiz· 
büyük bir fedak6rllkla saygı değer 
yurddaşlanmıza bir hizmette bulun
mak ve " EMiR ,, tıraş bıçaklarımrzın 
dışarıdan gelen ecnebi bıçaklann- ==~ ================= 
dan üstün olduğunu işle göstermek 
üzere işbu tam yerli malı "EMiR,, tı
raş bıçaklanmızı umulmaz derecede 
ucuz bir fiatıe satmaktadır. 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

Hem iyilik, hem ucuzluk, hepsi bir Her :ayın 

arada olduğundan artık paranızı dı- modelini 
orada 

şan çıkarmayınız. Her satıcıdan bulablllrsınız 
" EMiR,, tıraş bıçaklarını ısrarla ara
yınız ve allb güle güle kullanınız. ISTANBUL 

RADiUM 
Ticarethanesi 

Y enipostahane 
kartısında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

lstanbul - Galata P. K. 1313 - Telg. RADIUM - ISTANBUL-Tel.42878. 

Şık giyinmek için daha ne bekliyorsunuz? 
Galata'da KarakUyde lıAln meşhur 

Ekselsiyor f. 
' 

Büyük elbise ticarethanesi \ .~ ...... 

SJze; en mükemmel 

Ismarlama 
kostümleri 

1 
2 Liraya 

Takdim ediyor 

En iyi Ye müntahap 
kum af !ardan, büyük bir 
itina iJe dıkilmiş ve 
kuıurıuz biçimlerde 
yalnız 

iki prova 
iJe en müşkü lpesent 

zevk sahiplerini bile 
memnun Ye tatmin et• 
mektedir. 

~ -r . i""-./ 
; 

J 
,r 

I 

~ynı tlcare lianeile: 

Kadın, Erkek ve Çocuklara 
r 

·mahsus 

Kot'lyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 
Mantolar 

ve 

Kostümlerin 
En şık ve müntahap çeşitlerini 

bulacaksınız. 

•• 
GALATA-KARAKOY 

' . . "\.(, 

Tedfyatta dahi kolayJık ıc6sterilir. 
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vıı.ı.aıı 'Lt.11••"" ) 

D9E,ESJ!!Y G c 1 mi kuponlanm ! 
llUllAlillll : ' 

~ toplayınız ve ~ 

:~ 
• jcad• 

1j toplatınız '. 
Kullanışlı 'e • ........................................................... . 

·~·1·1..:. UEPUSC: . ~.... ,... d Emın 
A~<ara: So.fuzade Metme 

1
. R h· 

S·ı·fke ı 8 
Mersin: Ha.~ikak oğlu 1 !. sun: 
llfi lzmir· Hü eyin Hüsnu Sam 
Tursun B

0

şrcf Zonguldak: Mektep· 
liler pazarı Mustafa Zeki. 

m•111S L ~ A 

şık \'e UCUZ• 

SATIŞ YERi : 
J. DEKALO 
VE ŞER1Kl 

TAHT AKALE Numara 10 
HABER 

ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki aksam gazetesidir 

ilantarını HABER'e 

veren ter kar ederler• 

Doğduğunuz tarih ne ohına 

olsun. bu sene kazandığınız 

ve müteakip senelerde ka-

zanacağınız parlak murnffa • 

Venüs Ruju : ıtıyctıer rııdızıara değiı. biz • 
Gayet cazip renklerile kullanan arı 1 Zat kendinize medyundur. Şim· 

hayretlere diişürür ,.e 24 saat dudak di her kadın hatta solmu~ n• • 

!arda sabit kalır. ya buruşmuş bir yiize malik 

Ven O s Kremi o ısa hiıe cildine gençliği iade 

Terkibi, esrarlı, güzellik krem lcri edebilir. Viyana Üniversitesi 

nin i~inde en ~ayanı emniyet ,·e itimat profesörü doktor Stejskal'in 

olanıdır. hususi usulü dairesinde genç 

gençleştirir. Yüzünüzün zayıf. 
lamış adelelerini kunetlen • 

dirir. Sabahları; beyaz renk • 

teki (Yağsıı) 1'okalon kre· 
mi kullanı-

nı;1,, Mün 

be...;.;it me 

samatr sık 

laştmr ve ~ 

Venüs Pudrası hay\'anıardan istihsal edilen 
-- - ~ık Ye kibar familyaların rağbetini 

"" ve Hiocel tabir edilen gençleş-

yah benleri 

giderir. Btı 

knm beyaz 

latıcr, besle 

yici ve mu · 

ka\'imdir. komprimelerin 
Ambalaj "e 

" . d halisligin timsali 
uzerın e 

l'.D markasını arayınız. olan O/ 

kazanan. narin ve nazik cildlileri tes 
hir eden ·ük ek evsafta eş.sız pu · d tı"rı·c·ı cc\'hcr şimdi, pembe 

radır • rengindeki 1'okalon kremi ter • 

Deposu : kibinde mevcuttur. Yalnız ge -

E vJiya Zade Nureddin celeri yatmazdan evvel tatbik 

. . . .· . ahit Ye edeceğiniz bu krem, uykunuz 
Eren Eczayı kımye\l) e ' d ·ıd·n·ız"ı besler n 

1 B h k 1 esnasın a cı ı ıtriyat deposu. lstanhu a ~c ap • 
1 

•

1 - ı ~ " ~•m~ı -~ ııı~ı~:r'ın ıııı:ıı~~~~ ıı'ı .1'1.11ıı 
KAŞE 

Bu yeni gençleştirici tccrU • 

beyi yapınız. Yüzünüzde hasıl 
olacak şayanı hayret tebeddül, 

size mes'ud ve muvaffakıyetli 
bir i~tikbal temin edecektir. 

ımım ıın ıl'[~lli 1'1100 ı 1ıır;w ·ııını1 1ı~rı 

NEOKALMiNA 
1•• 8 e Diş ağrıları Grip-N~vra ı•· . aş v . 

Artritizm - Romalızma 

Tt:J Q K iYE 

ZIRLı~T 
BANKA51 

• 

Para ah ipleri 
Artık ralıata kavuşuqor sunuz. 

1 Temmuz 935 pazartesi 
GUnUnden itibaren hülıömetln ve dört büyük milli bankanın 

ı,ooo~ooo lira ile sermayesine iştirak ettiği 

ADAPAZARI 

Tü· 1k Ticaret Bankası 
Bütün şubelerinde 

50 liradan itibaren 

Vadeli Jıer türlü mevduatınızı kabul edecek ve 

Her ay başında faizini 
size ödeyecektir. 
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• I{u)]anınız. Müz'iç istirabımza muvaffakiyetli 

Umum yaralarda yanıklarda baş ve vücut çıbanlarına karşı SiKA TRıN il bir tedavi tat~ik etmiş ~lursunuı. Deposu lş Bankm 
_ ' ' arkasında 12?\io:lu MANZONve BOTTON ecza deposu. 

................... , ... ~~~~-~/ E. NEŞ' ET / nuıu'"uıımııııı1111111ıııım1111ıu111ııı•nııı~mm~ııı1111ııın1111ıııııııııı11111ııııı11 ıııı11111111ıııı ıııııı1111111ııııııııııııu11ıuııı11111111ıımıııııııııııı11111ıııııııııııı~1m1ııııu ımıııııııııııııııııııııııııu1111111 ııııııııııı11111111111 

KiNiN KUMPRiMELERi K a r a . K a r t a 1 '· SITMA, GRiP, NBZtE 
Bir tek Kinin Komprimeıi ıizi bü-
tün bu hastalıklardan ku• :.:ırır 

Eczanelerden Kinin alırken ~aima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlil< 

tüpler içerisinde • 

E. NEŞ'ET kinin' 

Yılın en kuvvetli, en heyecanlı 
deniz romanıdır ••• 

ısrarla isteyiniz 
Oepoıu: Ankara Ca.d. f-~ 88, 
latan bul. ı 

1 Deaıet Demırvoııarı ve limonları ısıeıme Umum i~aresı illoları 

Türk denizcilerinin akıllara durgunluk veren 
· yiğitliklerini bu güzel eserde okurken, 

. heyecandan heyecana düşeceksiniz 
göğsünüz kabaracak 

Kadircan Kaflının 
yann sabahtan 

bu eserini KURUN arkadaşımız 
okurlarına vermlye başlıyor 

Muhammen bedeli 35282 lira om > muh1e lif e!.>'atta mc?şe kereste 
12 Temmuz 1935 cuma günü ıaat 15,30 da kııpalı zarf usuliy]e An 
karada idare binasında satın alınacaktır . Bu işe girmek İ !tiyenlerin 
2646,15 liralık muvakka.t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bu 
lmunadrğ'ına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a ka 
Clar komisyon reisliğine vemıeleri lazımdır. ııııı 1111111 uııııııııı1111111 ıı rıı ıııııırı 111111 ııııımıııı 111ıuııı ıııı ıııı1111uııııııı ı nıııı11111ıııı ınıu111111Jflftlfftl1~~-ı111t11Jnnı•ın111111111111ıııııt1ııııırııı111rıııı11ıııııııı111111ııııın 

Bu ite ait şartnameler 175 ku ruf muk.ıbilinde Ankara. Eskişehh 
:ve Haydnpaşa veznelerinde satıl maktadır. (3556) 

1 
' Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazıh telgraf makinesi ye 

aekleri 12 - 8- 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliy 
leı Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyen 
]erin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et 
tiği ve•ikaları ve işe girmeğe manii kanunl bulunmadığma dair be 
yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliği~<' 
vermeleri lazımdır. Bu ııe ait şart nameler Haydarpaşnda teıellürn 
:ve ıevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme daireıinde parasız olarak 
aağrtılmaktadır. (3592) 

12 kalem telgraf muinesi yedeği 1 

Muhammen bedeli : 7100 Jira 

Türk Hava Kurumu 
:Süyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

Büyük bir apartıman dairesi 
kirahktır 

ı Kabatafta Sed üstünde Çürükıu lu Mahnıud Paşa apartımanında 
pek büyük bir daire kirahktrr. Fi yat, ucuzdur. Manzara güzeldir 1 

;Tramvay istasyonuna, Beyoğluna, çarfıya yakınlık... Mükemmel bir ı 
banyo dairesi... 
' 

Akay işletmesi Mü
dürlüğünden: 

1 - Temmuz - 935 Pazartesi 
günü akşamı yapılacak Deniz fe • 
neralayı için Köprüden Heybeli 
ve Göztepe vapurları saa t 21.30 
Öa kaldrrdacaktır. 

Bu vapurlara binecek her yolcu 
•için (30 ) kuru§ ücret alın:.:aktrr. .. ••--mm~-.,--111 1 
Hayatın neşesi 

dinç olmakt:ır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgıın vücutları dinçleşti rı r 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 

saçları dökülenlere 
KomoJen Kanzuk 

Sağlığın Temeli 
• • • 

Bu sıcak günlerde insan o 
kadar fazla terliyor ki vücudü 
temiz tutmak için muttasıl 

yıkanmak icap ediyor. Kolonya 
ile friksiyon iyi ise de güze) 
bir kolonyaya para dayandır -
mak kolay değil... • 

Bunun ÇARESi? 
Bumuı çaresini !nhisarlar 

Idaresi düşündü ve halkın 
temizlik ihtiyacrnı karşılamak 
için piyasaya bergamot ko • 

kulu güze} bir TUVALET 
iSPİRTOSU çıkardı. 

Bu sıcak günlerde vücudu -
nüze nefes aldırmak, serinle
mek ve rahat etmek için bu 
TUVALET ISPIRTOSU'ndan 
kullanabilirsiniz. Çiinkü yarnn 
litresi ancak 70 kuruştur . 

Çocuk friksiyonu için bir litre 
kaynamış suya bir çorba kaşığı 
konulur. Faydasını aile dokto .. 
runrlan sorunuz. 

inhisarlar mamulatından 

TUVALET 
İSPİRTOSU giderir, yaşamak neşesin 

iade eder. Eczanelerde bu'u 
nr. latanbalda fiati 150 
Kr. TafıilAt için Galata Posta 

kutusu 1255 

Saçların dökülmesine ve kepeh· 

lenmesine mani olur. Komojen saçla· I 
rrn köklerini kuvvetlendirir ve bes· 

ler. Komojen saçların gıdasıdır, tabü 
renklerini bozmaz, l!tif bir rayihası 

vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 

eczanelerle ıtriyat mağazalarında bu-
l tun~. '-.......................................................... ... 
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Kebaplarınızı, pa rf 

içinkokuEı;kfrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

Salıpazarı, Necatibey cadd~si No. 428 - 436, Tel: 44911 

METRO HAN 
Tünel Meyd:ını, Beyoğlu Teldon : ·H801> 

ELEKTRiK EVl: 

. d . ive arzuya göre ayan kabildir. Tip ve ciııtine ıö
.~~areti 

1 
aıın fiyatlarmda m:i bim tenzilat vardır. 

re butun fırm arın 1 her müşte riye huausi tenzil&.tb tarife tatbi:C 
Elektrik fırını a an 

Beyazıt l\lüNkkepçile r cadde.si. Tel,fou: !43.78 
KADIKÖY: 

l\Iuvakkıthane cadde si, Ttlefoıı: 60790 

BOYOKADA: 

edilir. tı oıağazalarmdaf\ tafaili.t isteyiniz . 

r:~sinıdeki sergiyi ziyaret ediniz. 

~~~~-a.----~-----------------
. Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
· Beyoğlu Şubesinde 

32 -34-36 liraya 

koıtl• ısma.rıama 
el HEREKE ve FESANE kumaşlarından 

23 Nisan caddesi Telefon: 56-128 

üSKODAR: 
Sirketi Hayriye ilke lesi. Telefon: 6031.3 

kA$AQA 
SAtCLADIGINJZ 

DAD-A 
KUQU 
BiR 

(~ŞM( 
VAZl Y ETi N DE'Dil 

En mtlkemoı 
iki ve icabında üç prova yapmak tartile terzi 
"Avram Sliofopoloı,, tarafmdan dikilecektir 

Ucuzluktan tstffade ediniz. 

Dikkat: Y e r 1 i M a 1 1 & r Paurlarmdaki 
ikramiyeli ıatıılar devam ediyor. 

Eskişehir belediye riyasetinden .mı:clldlye ve zUhrevlye mmn 
Hastalıkları mlltebassııı 

KARAKö 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü. 
. f 111ye için lüıumu o lan Hüıtav Hayde veya bu evsafta 

Hey'etı en 
• w • arkaY' havi bir aded takimetre ileti 12 - 7 - 935 Cu- Dr. Ç 1 P R UT 

Beyollu. Asmalımescit Buna. d1ger bır ın 
.. ü :fJale edilmek üzere pıuarlrkla eksiltmeye konulmuıtur. 

Dl& fUP ' 
pazan itti8alinde Atlu 

Tel. -"3353,. J.teklilerin o gün ıa&t IS de 22 lirabK f.ellÜM,t akçeWç birlikte be 
JeıliY8 Encümenine müracaat etmeleri lüzumu illn olunur. "3813,. 

60 SERSERİLER YATACI 

karde,ıerim bu abideyi çiçekler • 

l 
.. 1 'nler Iztrrabımın hatırası e ıuı eıı · 

halka· seneden seneye • 
- Burada bir adam y&kddı. 

Ç .. kü 0 kardeılerini seviyor, af· 
un d' ·ı . 

f merhameti telkin e ıyor ı mın 
ı, f d .., 

ve hakikatin I!tğmı etra a agıt • 

mak iatiyordu. 
Sözleri söylenerek devredil " 

ain. . . 

B aka birinci Franıuva gıbı 
u v 1 'b. 
11 l ;;.-...aı dö Loyo a gı ı 

Kra arın, e- b 1 
k d. damlarının u un • 

yükse ın a . 
· d kua gelmıJ· 

duklan bir devır e vu 

tir. . ben 
B k ... .., tta ne yazrlt ııe, ' 

u agı .. dum 
matbaacı Etyen Dole, dvuc~ ak 
aağlam ve aklım hattın a o ar 
)"azdım ve imzalryonım.,, . 

bole, bu cümleden ıonra vası • 
Yetnaınenin altını imzaladı. 

Bu ıatırları eli titremeden , " 
yazmıttr. 

Bu Y~darda korkunun doğur • 
duğU bir titreyİf izi yoktu. 

s~nra tekrar ıüzel başınt ine~ 
•e beyaz ellerinin içine alarak dü• 
ıünceye daldı. 

Bu aceP ne kadar ıürdü? 
Bu müthi• anlarda ..... '- d .. , -ga ne u• 

tünüyordu? 
Her halde bütün rayretlerine 

raimen yakında dul kalac:.ak ka • 
naı ile yelim kalacak kızmın ha • 
J'&lini gözünün önünden ailemi • ,.... 

Bir zaman oldu ki askerler, 0 • 

aun kollarmı bir kucaklamağa 
kartılık veriyormuı gibi uzattıiı • 

nı ve gfü:lerinden yaf aktıimı gör• 
düler. 

O vakit, Dole birdenbire aya • 
ğa kalkmı§lt. 

Seri adımlarla odada dolatm&· 
ğa. batladı. 

Sonra biraz ıakinletti. Muaya 
yaklatb. Vasiyet yazdıiı kağıdı 
aradı. 

İhtimal ki, ona ailesi için de 
bir kaç kelime ilive etmek itti • 
yordu. 

Kafasının vaıiyetini yazdıktan 

ıonra kalbinin vasiyetini de yaz. 
mak iıtiyordu. 

Kağıdı göremedi. 

Dütünceye dalc:lı.ğı ırrada aıket 
)erden biri onu yavaıça. alarak 
koridorda nöbet bekliyen gardiya
na vermitti. 

Vuiyetname timdi Jil lö Molü 
nün elinde bulunuyordu. 

FONTENBtö 
Birinci Fransuvanın saray hal • 

k ' l birhkte Pariıten çıktığı 
1 e F bı·· .. .. sabahı Manf red on ten o 

gunun h b 
ye gideceğini Lanteneye a er 

d. 0 wece geçen vakaları 
ver ı ve o 

anlattı. 
- Fakat ıen de Doleyi kurtar· 

mağa çalıımah11n, ben o gün .mu• 
hakkak Parise dönerim. Sen ııte• 
diğin gibi hazırlıkta bulun, fakat 

asıl iti bana bırak · 
· 1 h b verece· - Sana naaı a er 
ğim. 

D. 1 Parisle F ont~nbl& 
- JD e... ak 

aruı İY.i bir atlı için bir kon • 

GBiata, Karakif y caaaea No. 5 

SERSERiLER YATACI 

nan bütün mahpuılar gibi o da a
ilesinden baıka herkes tarafındau 
unutulduğunu zannediyordu. 

Halbuki vaziyet onun dütün
düğünün tam tersine idi. Pariıte 

herkeı yakında yapılacak muha· 
kemesini bekliyordu. 

Çünkü cehennemle ve 'eytanla 
münasebeti bulunan bir adamı 
seyretmek eğlenceli bir ıey ola
caktL 

Bundan baıka. Dole zannetti· 
iinden fazla bir töhrete aahipti. 
Kendiainin büyük bir alim oldu~ 
tunu herkes biliyordu. 

Bundan dolayı da uğrayacağı 
ceza kimıeyi endiıeye düıürmü
yordu. Çünkü o devirbrde sihir
bazla ilimin arasında pek az bir 
fark vardı. Sihirbazlar, neden 
dolayı kabahatli ıayılıyordu. Her 
ıeyİ bildikleri için değil mi? 

lıte Dole, isminin etrafında 
dola,an sözlerden habersiz oldu· 
ğu için yalnız ailesiyle bir kere 
görütmek istiyordu. 
Jil lö Mahü ona yalnız birıey yaz 

dıiı takdirde ailesine gönderece
ğini ve baıka bir ıey istememesi
ni söyledi. 

Bu, tam ismi üzerinde bir zin
dancıydı. Mevkufa en ufak 'bir 
teselli vermeği vazifesine ihanet 
sayardı. 

Konsiyerjeri müdürü net'eli bir 
adamdı. Gülmeği pek ıever ve 
kahkahanın ittihayı açtığını iddia 
ederdi. 

Jil lö Ma.hijyü, fena bir karan 
tebliğ ettiği aırada bir talihıiziıı 
yeis ve acıya uirayaıı yüzü kadar 
hiç bir fey ıüldünnadi. 

Onun için kahkalialarmı tut
mak için uirqarak DoJeye: 

- Balmuz üatad, eler ,.azm•li 
ietediğiniz bir ıey vana acele et. 
melisiniz. Zira sekiz on ıün ıonra 
artık kalem tula'bileceiinizi zan· 
nebniyorum. 

Dole kayıdaız bir ta91rJar 
- Niçin? diye sordu. 

• - Niçin mi? .• Otelci dünyada 
yazı yaıılır mı?.. Ölüler h•nıi 
kalemi severler .• Ya •. Ya .. Öldü,k .. 
ten ıonra artık yut yazılamaz .. 

Kendi ıözleri pek lioıuna ıit
mit olmalı ki büyük hir kahkaha 
kopardı. 

Dole ciddiyetle bu ıülüte bak· 
tı. 

Mahü gözlerini silerek: 
- Kuıura. hakmaynuz, gülmek 

elimde olmıyan bir şeydir, dedi. 

- Demek benim idama mali
kUın olacağımı zannediyoraunuz ! 

- Siz ne ııöylüyonunuz ku· 
zum .. idama mahkam oldunuz b~
le. Cellada, güzel bir odun yıfmı 
hazırlamaıımı, çıra ve çalı demet• 
leri taclrik etmeaini itar eden em• 
ri ıözümle ıördüm. Oh, h~ üzül· 
meyiniz, gayet büyUk adamla' 
gibi muamele R(;Teeeblniz. 

Kendisini titremekten alamı• 
yan Dole: • 

Fornt.tı: 1 

• 
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- Demek beni yakacaklar! di
ye mınldandr. 

Pek fazla söylediğini farkede•ı 
r Jil: 
r 

- Adam sen de .. O kadar me · 
yus dmayınız. Ismarlanan bu a
ğaç yığını belki de Şatele zinda
nında bulunan diğer bazı mah
kUınlar içindir. Haydi geceniz 
hayrolıun ! dedi. 

Dole odasında yalnız kalınca 
silahlı askerlere hiç aldırı§ etmi
yerek enine boyuna dolaşmağl\ 
batladı. Uzun zamandan beri ge

ce gündüz, hazan elinde masum 
bir kurban olarak bulunduğu Lo 
yolayı, hazan kendisini ona teslim 
eden alçak Kralı dü9ünerek ha
zansa fel!efi meselelerle uğraşa 

rak fakat daima kızının ve karısı 
nın hatıralarını zihninden uzaktıı 
bulundurarak geziniyordu. 

Çünkü onları düşünmeğe baş
layınca b~tün metaneti elinden 
ıidiyordu. 

Olüm kendisini ko ·kutmuyo~ · 
du. 

Aletin dayanılmaz işkencesine 
· gelince, gerçi eski zamanda yaşı· 

yan bir felsefeye kapılarak: 

- Ey azap, ey ıztrrap, ıiz yal • 
nız biFer kelimeden ibaretsiniz! 
demiyorsa da o müthiş hali gözü
!!ün önünde canlandırdıkça pek 

· fazla ürkmüyordu. 

Kiiçük masanm başın ... 
tahta iıkemleye oturdu. 
ellerinin araıma alarak_: 

-Beni yakacaklar! Diye mı• 
rıldndı. 

Sonra: 

- Ne olurdu, ölümü hak et.mit 
bir kimıe olmuş olsam bile işken• 
cesiz öldürülemez mi idim? Mer • 
hamet telkin eden bir Allaha ta
pan insanlar nasıl bu kadar mer
hmetsiz olabiliyorlar? Nedir, bir 
adamı diri diri yakalayıp bir o• 
dun yığınının üstüne koyarak bu 
yığına ateş vermek? .. Eğer birisi 
çalı demetlerini tutuşturmak üze· 
öldüreceğini söylemiş olsa herkes 
mani olmağa kalkışır .. Fakat bir 
insanın odun yığınının üzerinde 
' ··zarıınasına kimse itiraz etmiyor. 
Acaba bu manzarayi seyreden 
halkın, af ,.e merhamet duaları 
okuyarak ellerindeki çıraları ot 
çalı ve haklarını tutuşturmak üze· 
re uzatan papaıların kalbi tattan 
mrdır? Diye düşündü. 

Eli masamn üzerine düştü. Ve 
gayri ihtiyari olarak kalemi aldı. 
Ve yazmağa basladı. . . 

"Bu son düşüncelerimdir. 

Bu yakında sönecek olan bir 
zeka J§ığmın son parıltısıdır. 

' 
Belki de daha evvel yırtılıp atıla .. 

ti seven yüksek insanlar tarafın • 
dan okunacaktır. 

Belki daha evvel yırtılıp atıla. 
caktır. 

Ben ileride okunması ihtimalini 
dütünüyorum. 

Bundan dolayı inıanlara meza • 
ı··.,un kenarından ~csleniyorultl. 

Kürsüm bir odun yığınıdır. 

A z E 

1 
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Yakılacağım .. 

Diri diri yakılacağım. 

Ne kadar işkence ve ızhrap 
çekeceğimi bilmiyorum. 

Alev sütunlarının arasında can 
çekişerek, düşüncemden mesul ol
madığım bir sırada ağzımdan 
fırlayacak son ölü.m çığlığının ne 
olacağını bilmiyorum. 

Mahkumun son sözleri işte bu 
kağıtta dır. 

Ben her türlü fena ve muzır 
hareketlerden uzak bir masumum. 

Bitaraf bir hakim titizliği ile 
hayatımın en derin yerlerini yok
luyorum da hiç bir cinayet, hiç 
bir hata göremiyorum. 

Ben bütün hayatımda kardeşle
rim olan insanları sevdim. 

Yaşadığımız hayatın, geçirdiği· 

miz ömrün karanlığı arasında on • 
ları saadete götürecek bir ışığın, 

bulunduğunu onlara göstermeğe 
çalıştım. 

Bu ışık: llimdir. 

Ben hu ilimden yani hu ışıktan 
ne kadarına malik isem o kadarı
nı karanlığı yr J i cehaleti yok et
mek için saçmağa gayret et
tiın . 

Zayıflardan yüz çevirmedim. 

Başkalarının hatalarına mer -
hametsizce bakmadım. 

insanlık faziletinin fikrin, ilmin 
gaye&i af ve merhamettir. 

İnsanların biribirlerine acıdığı, 
AHahın emrettiği kardeşlik fikri ~ 
nin '-ayılıp ta kuvvetlendiği bir in-

san cemiyeti dünya saadetini te • 
min edecek yegane vasıtadır. 

Bununla beraber, zamanımız - ' 
da kin, dÜşmanlrk ve nefret hi11i 
kardeşlik ve doatuğa galebe çalı • 
yor. 

Burada kimseyi ittiham etmek 
istemem. 

Yalnız, zorla hükmetmek arzu· 
sunun kütlede daima intikam ve 

nefret duygusu uyandırdığını söy• 
itiyorum. 

Esarete alışmıyan kimseler için 
mahvedici odun yığınlarını icat 
edenler, ortadan kaldırhması la • 
zım gelen en mühim manilerdir. 
Düşüncem anlaşılacak mı? 

insanlar bir gün serbestçe dü • 
şünmeğe, inandıklarını, duyduk • 
)arım, hiç bir cebir ve tazyike uğ· 
ramadan ifade etmeğe muvaffak 
olsunlar. .. 

İnsan kütlesi kendi maşeri 
kuvvet ve hakimiyet hakkını id· . 
rak etsin. 

llim, vahşet asırlarından bize · 
intikal eden insanlığa sığJJ1&~ dii· 
şünceleri kökünden yık111ıı ! 

Bu temennilerimi söylemekle hu 
kuku beşerin hududunu aştığımı 
zannetmiyorum. 

Hata ettiğimi de umınuyorum. 
Bununla beraber yazdıklarımı 

düşündüğüm, ilmi ve kakikat ışı• 
ğını sevdiğim, kardeşlet·inıin öz 
ka;·deşi olduğum için yakıhyo • 
~. 

Bir gün yakıldığnn .•~re biY a
bide dikilsin. Ve b.:ıyram günle -
rinde esaret zincirinden kurtulan 



Beyoğlunda KAR L M A 
- . 

Heyoğluoun en bUyilk ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar flatl_arile sergi hallnde teşhir edilmiştir 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşit1er 
Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

Her renkte 

~~r ,. 
Modern desenler 
muntahap çetidler 

fiyatlar her keseye 
elveriılidir 

Kadın Eldivenli![) 

Süed ve Glaıe 
Reklam fiatı 

190 kuruştan 
itibaren 

YAZLIK 

Rob ve 
mantoların 

Hasır Şapkalar 
Son moda ve yeni model IKrep Jorjet f 

345 kuruıtan itibaren 

Jorjet Kotondan 

~engin 

çeıidleri 

Son moda 

Şık, ıağlam, 

kusunuz 

biçimlerde İyi cins ve türlü türlü 
renklerde tpeklller 

Maroken, İyi cins • Birnıan 
ekstra cins - Krep Döt in 
Son moda Emprimeler 

metrrso 79 kuruı 
istifade ediniz! 

Bagetli ve bagetıiz 

ipek Çoraplar 
88 kurut 

1 Enprime RobJarın 1 

ZENGiN ÇEŞIDLERI 
Zarif yazlık renklerde 

Hazır ve 
ısmarlama 

Erkeklere 

tç çamaşırları 

fakımı 88 kuruıtan itibaren 

Her ç.etid 

Trikotaj 
Reklam olarak 

örme jileler 
Her renkte • büyük fırsat 

150 kurut 

Zengin çeşitlerde deri 

El çantaları 
225 kuruş 

Her tekil ve her renkte 
BurnusJar'ı n 

Müntahap çetitleri 

( ipekli K~~tl=~~~ış,!=~rd~şya 
66 

lılemeli ~~ ı~~~~şluk Eş ya 
İpekli Çoraplar çifti 66 Şık sigara tabaka1arı 
Batist Mendiller Bayanlara markalı 6 adet 66 Pudralıklar, modern tekillerde 
Kadın Mendilleri Piramid marka 3 adedi 66 Yüzükler tatlı 
Batist Mendiller erkeklere iyi cins 6 adedi 66 Kolyeler, 

Losyonlar, iyi kristal tiıe1erde 
Para Cüzdanları erkekler için deriden 66 Faruki Losyonları 
Pudra "Jolie Femme,, kutusu 66 6 adet sabun, Arko marka 
Küpeler tatlı veya zefirden 66 Parfümöri kutusu 
Modern Kolyeler, her renkte 66 Kolonyalar, muhtelif eıanslı 
Yüzükler, tatlı ve son moda 66 Tırq fırçalan , 
Kadın kemerleri podöıüedden düz veya örgülü 66 Turan ıabunları, 6 adedi 
Elbise fırçaları 66 Mürekkepli kalemler, iyi marka 
Saç fırçaları 66 Sürahiler, kriıtaldan, 3 parça 
Kokulu ~osy nlar 66 Gramofon plaklan 
80 (\.er~~ tkolonyala Y fincanları, 3 aded 
Hamam taslan, gümüılü 66 ipek çoraplar, sağlam 
Güzel saatlar, yazıhane için 66 Acem ıalları 
Kırılmaz aynalar 66 Çay peçeteleri, 12 aded 

Mutbah bezleri, 6 e.ded 
Beyaz önlükler, askılı ve itlemeli 66 Sofra örtüsü, damalı, renkli 
Bask Bereleri, metinli ve astarlı 66 Mektep çantaları, deriden 
ipekli Askılar 66 Tuvalet takımları 
Para cüzdanları ve sigara tabakaları 66 KB,§koraeler, 2 adedi .. 
Tırq makineleri, son sistem 66 \ Her nevi oyuncaklar 
Seyahat Çanta1arı v. ı ... v. ı... 66 V S. bin bir çefid efya. 

Bayan ar 

Yazlık Roplarınız 
için: Kr. 

Krep Jorjet ala cinı M. 75 
Dubl Jorjet M. 110 
Krep Organdi M. 50 
Krep Maroken M. 80 

Mantoluk kumaşlar 
130 S. eninde M. 173 
Tual Nate 140 S. eninde M. 250 

(KostUm tayyörler ve 
erkek kostUmlerl için) 
Panama ropluk, yeni desenler 55 

50 
Nate 60 
Eponj Nate 

75 
Hakiki Tobralko 

Erkeklere 
POPLiN PiJAMALAR 

Çizgili ve iyi cinı 
Fiyatı 350 kuruş. 

ÇOCUK LEY AZ MATI 
Dairesinde: 

Beyaz keten fapkalar 
ve Amerikan 18.civerd 

bereler, 55 kuruı 
YAZLIK F ANELALAR 

Kollu veya kolsuz, 
İyi cins ve güz~l 
renklerde 50 kurut 

ÇOCUK PiJAMALARI 
Güzel tekillerd11 

180 kuruf. 

Çocuklara 
KETEN ROPLAR 

175 kuruı 

Her gün saat 3 den itibaren 

Markoni makinesi Sağlam, tık ve ucuz 
Banyo levazımatı SEYAHAT LEY AZIMA Ti 

Mayolar, ayakkaplar Vallzler-çantalar, sandık-
ve Boneler Jar, çamaşır çantaları 

En ıon moda çeı itler Hamaklar_ Tenezzüh için çantalar -Şayanı hayret Fiyatlar ucuzdur. 

ve 
Sahibinin sesi 

plaklarile 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

SEYAHAT ÇANTALARI 
66 kuru' 

Erkeklere 

Puloverler 
290 kurut 

Her nevi oyuı:ıcaklaı 
- · 1 Züccaciye ye Porselen 

üzerine müntahap çeşitler 

f pek eşarplar . 
LUKS !PEK ÇORAPLAR 

Son modla renklerde, iyi 
cins bagetsiz, Amerikan 

topuklu 

KARLMArt marka 
160 kurut 

Kadın pijamaları 
Şık ve sağlam 

850 kuruş 

Kadın külotları Büyük Konser ss kuruı. gayet sağlam Şapka Kutuları 145 Kr. 
• • ve kolıuz Fileden, yeni tekillerde 

Orrne bluzla!..ı..:!K:öp:e:k~ta:sm_a_la-rı ______ _:;.35~K~r~·--~---------------------------....--;.;;.;.~.::;:;_:.:;ı:.::.::.~':..' Şezlonglar 200 ,. 45 kuruştan itibaren 

KARLMAN GEÇİDİ 
Beyoğlunun istiklal ve Tepeba9ıgibi iki büyük •e mühim cad· 

delerini birbirine rapteder. Herkes Geçidden serbestçe geçer ve 
sergileri gezip dolaşabilir. E§ya almak mecburiyeti yoktur. . 



Çingeneler 
arrasında 

Yakında gazetemizde 
oj{,u~acaksınız 

Çingeneler 
arasında 

Sizi heyecandan 
heyecana 

sUrUkllyecektlr 

Dünkü gezintimizden görünüşler 

Gazet:emizin her yıl 
tertip et:ti§i büyük 
deniz gezintilerinin 
üçüncüsü dün ya-
pıldı. Okuyucuları
mız sabahtan gece 
yarısına kadar e§
ıenceli bir gün ge
çirdiler. Bu sayıfa
da gezintiye ait 
muhtelif resimleri 
görüyorsunuz. Ge
zlnt:iye dair yazı ile 
dl§er resimlere nci 
ve 9 uncu · Sayıfa
ıarımızdadır. 

HABER Objektifi önünde 


