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z HABER - Akşam Postan 

i ailerin hedefi : Hükumet 
merkezi! 

Ga.ıı:etelerin serlevhalarmda insanı şaşırtıcı mütenakız İspanyol ha
b:>rlerine rastlaruyor: Birinde asilerin, diğerinde ise hükumetçilerin gale
be çaldığına dair ibareler ... Esasen, telgraflar da ayni mahiyette ... 

Yalnız, muharebenin bütün şiddetile devam ettiği muhakkaktır. Di
ğer bir hakikat daha anlaşılıyor: Asiler, milli toprakların yüzde ellisini 
e!da etmişlerdir. Fakat bir hayli zamandır Madriti zapt için çalışıyorlar; 
bunda muvaffak olamıyorlar. Hatta, son hücumda da püskürtüldüler. 

O halde - muvakkat bile olsa, - bu';;"dan ne gibi bir istidlalde bulu
nabiliriz? Sanırım ki, şöyle bir hüküm çıkarılırsa yanlış olmaz: Hüku
met merkezi kimde ise, faikiyet ondadır. Merkezi ele geçiremiyenler, ya
hut ellerinde tutamıyanlar hezimete uğramağa mahkumdurlar. Bolşevik

lerin vatandaş harpleri esnasında daima Petrograd ve Moskovaya sahip 
olmaları, Habeş harbinde Adisababanm sukutu üzerine her şeyin neticeye 
ermesi, Yunan isyanında Venizelistlerin Atinada ademi muvaffakıyetleri 

üzerine mağHip olmaları hep bunun misalleridir. 
Can daman merkezdir. Bütün cihazların başı Madrittedir. Eğer bu

rasını ele geçiremezlerse, - nihayet bu bir mukavemet işidir, - isyanm 
galebe çalamaması ihtimali kuvvetlenir ... Bi; isyan pek fazla müddet sü
rüncemede kalamaz 1 

Gördüğiinüz arslan heykeli Cabahiiyiikte yapıları kazıda bulunan meşhur .Ma· 
raş arslanının eşidir. Bu kıymetli tarihsel eser Ankara miizesine naklolmı
mu§tur. Bu ara§tırm.ada Cabahüyiikle Diilüğiin eskiden büyiilc Eti şehirleri 

olduğrı da anlaşım4tır. 

lngiltere ile Mekteplere talebe 
kaydı 

Hüaeyjn Faruk TANUR Ticaret 
Suikastçilere Alman 

etmiş 

Bugün başladı anlaşması 
Mu k J ı il b 

Lise ve orta mekteplerde yeni tale
ZB ere er m S et benin kayıt ve kabulüne ta sabahta~ 

polisi yardım 
liderleri, Staline karşı yapılacak tet
hiş hareketinin muvaffakiyetinden 
sonra parti ve hükumet idarecileri a
rasında büyük bir şaşkmlık ve karar
sızlık baş göstereceğini, ve bundan is
tifade ederek iktidaı: mevtdine geçebi
leceklerini ümit etmişlerdi 

Oef fce ile bitti itibaren başlanmıştır. Bu sabah şeh-ı 
Avrupa ya gitmiş · olan iktisat vekile- riınizdeki lise ve orta mekteplerin önti ı 

(BCUJ tarafı 1 incide) 

Otarihten beri Troçkinin t!Jlimatı mu
cibince hareket eden Troçkist ve Zi-

no'\iiyevistler bütün faaliyetlerini par
ti ve Sovyet hükUıneti alt-yhine çevir
miş bulunmakta idiler. Bu faaliyet., 

Sovyet hükumetinin en mümtaz şef
leri aleyhine çevrilmiş bulunmaktay
dı. 

reşkil edilen tethiş grupları, Sta
lin, Voroşilof, Kaganoviç, Kirov, Or

gonikidze, Canov, Kossioı 1 Postikev 

ve diğer hükumet adamlarının katli 

i~in tertibat almaya başlamışlıtrdı. Bu 
gruplardan biri Zinovyef Vl' Troçklnin 
bu husustaki talimatı üerine, Klro
'un katlini üzerine almış ,.e ~şarmış
tı. 

M:aznunlar1n ltlraftarı 
ZinO'\>yef, Kanıanef, Ovdokimov, 

Rakovski ve Beakev'in ifadelerine na
:r.aran, tethişçi blokun te~ekkülünde-

ki yegane sebep, hükftmeti elde et

mek emeliydL Blok, bu enfeline var
mak için, hükftmetin en mümtaz şef-

lerine karşı suikastler tertip etmeği en 
doğru yol oJarak telakki etmiştir. 

ti müsteşarı Faik Kurtoğlundan gelen çok kalabalıktı. 
bir habere göre, tngilizlerle bir ticaret Şehrimizde kız ve erkek olmak üzere· 
anlaşması için yapılan müzakereler müs Eyüp, Nişantaşı, İstanbul, Kadıköy 
bet netice vermiş ve mukavelename im Emirgan, Gazi Osman paşa, İnönü w 
zalanmıştır. Davut paşa resmi orta mektepleri var 

Londradaki heyetimiz de bunun üze dır. . A l 
rine Parise hareket etmiştir. Bu sekı~ orta mektebe ilaveten bu 

Tro9kloln allkaeı Ankarada İtalyan murahhaslarile sabahtan 'itıbaren F~tih, Süle~aniye, 
Troçki, Klrovun kamnden sonra, yapılmakta olan ticaret müzakereleri Kasım~aşa, Bak~rkoy ve Üskudarda 

Stalin ve Voroşilofa karşı yapılacak İtalyanların bazı meseleler hakkınd~ olm~k üzere y~nı.den ~eş 0~ me~t0; 
tethiş hareketinin bir an evvel başarıl- hükQmetlerinden talimat beklemeleri faalıyete. ge~mıştır. Lıselerın adedı ~u 

yüzünden b' k .. d.. k .
1 

. . sene eskı mıktan muhafaza edecektı:-. 
masma karar vermiş ve Sovyet Rus- Rom d ır aç gun1· ur lesı mışttr. Yalnız lüzumu kadar şubeler açıla 
yada n1enfi grupların teşkiline matuf a an cevap ge ır ge mez müza- caktır. 
bir takım tedbirler almışt;r. Honduras, _k_e_r_eı_e_r _t_ek_r_a_r_b_a_şı_ry_a_c_a_kt_ı_r.____ B bahk' tel · · ·ık k , . u sa ıgaze erın yem ı me -
cumhuriyetinin bir pasaportunu ham!- tepler açılacağı hakkında verdikleri 
len Snvyet Rusyaya girm5ş olan maz- K c r o K haberin aslı yoktur. Bu seneki şehir 
nunlardan Olberg, bu pa~portu, Al- ~ ve Villyet bUtçet5inde yen! ilk m.ektep-

man polisi ve bu polisin Pragdaki a- H A B E R L E R ler için hiç tahsisat bulunmamaktadır 
janları sayesinde tedarik etmiş oldu- • 1 

ğunueöylemiştir. Tuhaıevski deTroç- içeride : Habeşistanda 
kist teşekkülden 13 bin Çekoslovak * Belediyenin te§ebbUsü tızerine tramvay • 
kurunluk bir rüşvet almış olduğunu §lrketıFat1hJeveMaçkada.btrerkapaııtram .ISyan 1 
itiraf etmiştir. vay bekleme yeri yapmağa karar verml§tlr. 1 

*Bir ermeni VilAyete mUracaat ederek Hareketleri olduğunu 1 

Alman polisinin yardımı Topkapı haricinde bir define bildiğini söyle. 
Maznun Derman - Yı..rin, Troçki- mi§, arama mUsaadesi istemi§tir. ltalyaolar da 

nin a6amı sıfatiyle ve StaJinin katlini • Macarların milli bayramı mUnasebetile itiraf ediyor 
t t . t k .. S t R bugUn Yeniköydeki Ma.car sefarethanesinde 
er ıp e me uzere ovye usyaya bir resmi kabuı yapılacaktır. Romadan Stefani ajansı bildiri-
geldiğini söylemiştir. Derman· Yuri- • Üniversite cerrahl doçenti KAzım ıs. yor: Direadua civarında isyan eden 
nin Kopenhagda Troçki ile yaptığı bir mail ne teşrihl marazı doçenti Besimin birin Habeşler İtalyanlar tarafmdan tenkil 1 
mül:l!<atta, Troçki, suikastin büyük et smıf doçeııtllğe terfi ettirildikleri lli\i- olunmuştur. j 
bir ihtimam]a hazırlanmas~ ve bilbas- versite rektörlüğüne tebliğ edilmi§tir. Gallada temizleme harekatı de- ı 

k · t · ~ bl i · • ı.rnşterek esnaf bürosuna dahil olan sa omı ernın umumı ru-am es gibı vam ediyor. İtalyan askerleri yağmur-cemtyeUerin reisleri dUn ticaret Odasmda 
büyük bir hadise esnasınd3. yapılması bir toplantı yaparak büronun dUzgtın bir Jarın çok şiddetli olmasına rağmen 
Hi.zım geldiğini kendisin-:ı söylemiştir. ııekilde çalıııması etrafında. görU~Uşlerdir. yer, yer kalkınan Habeşl<'ri tedip et. 

20 AGUS 

D 

da yerine göre oto 
büs ve arabadan 
kabildir 

Her şeyin bir f 
nım da var .. Bu s 
sıra tıdmak mccb 
ihtiyacı olanl.arın 

çok tuzluya mal o 
Zar, fazla bir ücre 
baş vurabilecek, is 
fahiş oUiuğunu gö. 
/eye müracaat im 
için ne istenirse o 
yetinde Tcalmaktad 

Bu. böyle mi olm 
da bir tarife tatbi 
kdnsız mıdır1 Biz 
yoruz. Kadıköy Be 
himmetle bu i~i 
leceği kanaatini t 

Büy 
müsab 

Büyük müsaba 
den okuyucularımı 
sim parçalarını sır 
ve sorulan üç suar 
ten sonra mufassal 
ber Ankara cadde 
tüpbanesine getire 
bir numara alacak} 

Polis bilmeceleri 
vaplarda uzun uza 
zum yc.ktur. Yalnız 
ikişer kelime ile b · 

Cevapları posta 
rin, hallettikleri res' 

(HABER gazete 
baka memurluğu) 

Adresine gönder 
nur. Bu gibilerin 
posta ile kendilerin 
tir. Ancak bunun i 
lerine mufassal adr 
pullu bir zarf gönd 
dır. 

Müsabakaya iştir 

rilen numaraların 
bilhassa rica olunur 

1(. :(. 

Okuyucularımızda 

tuplarda müsabaka 
tılması istenmektedi 
baka cevaplarını haz 
lanlara :. :r kolaylık 
>im ve cevapların k 
gün daha, yani 25 a 
ıızat•lmrstrr. 

Maznunlar kendilerlne karşı ya
pılan ithamlan reddetmemiş ve suç
larını tamamiyle itiraf l'tmişlerdir. 

Troçtd ile olan münasebetlerini itiraf 
eden maznunlardan Smirrof, tethişçi 

harekete iştirakini şiddetJP inkar et
miştir. Maamafih, diğer maznunların 

ifadesine bakılırsa, Smil'nof, bu ha
rekette büyük bir rol oynamıştır. 

Maznun Fritz David, geçc-n ilk teşrin- • Kışm bUytık fırtınada bazı yerleri ha. mektedirler. 
de Troçki ile görüşmüş olduğunu ve aara. uğrayan Ayasotya mUzes1n1n tamiri ________ ....:__..!_ _____ ~-------~~--~ 
Troçkinin, Stalinin katli ~·ibi "tarihi,, ne yakında ba§lanacaktır. Bu tşe on beş Nasın glYızeUOeşnycırD 

Zlnovyef ne diyor ? 

Girovief, Kamenef, Evdokimof, 
Bak:ıef, Mratçkovski, TeITaganief ve 

Snıirnof isimli kimseler, ~t.alinle Vo
roşilof ve diğer şeflere s~ıikast tertip 

etmcrde maznundurlar. Maznunlardan 
Zino'lyef, "'l'roçkist- Zino,· ıevist,, mer

kezin, ilk olarak Stalin ve Kirovun 
katli maksadını takip ey1erliğini itiraf 
c.tmi,.tir. 

Kamanef, Sovyet hüUımeti tara
fından elde edilen :nuvaff.akiyetlerin 

menfi unsurların kin ve kıskançhğmı 
artır.iığını ı-öylemiş ve de=niştir ki: 

'Parti şeflerine ve Lilhassa Sta
line karşı) npı!acak tethiş hareketleri
nin iktidara geçmemiz içi,1 girişilecek 

) eg:t!le işler olduğunu 19:12 de karıır

Jaştırrnı(tık. Tr~kistler ile aramız

da yapılan görüşmeler bu esasa isti
nat c·tmişlerdi.,, 

:5ovyet Rusya şeflerinin birer bi
rer {ntlini hazırhyan mer1'ez, oyunu-

mı gi~lemek maksadiyle aynı zaman-1 
da, partiye karşı olan S!ldakat ve cfü.l 
riistl üğünü de izhar n esh iden yapıl_l 
m ş ?lan hatalardan pişman olduğunu 

göstermek için elinden ~cldiği kadar 
çalışmaktaydı. 

Kamenefln ifadesi 
Kamanefin ifadesine göre, blok 

bin Ura harcanacaktır. 
bir vazifeyi kendisine vcı mek iStedi-
ğini s-Oylemiştir. • Ahırkapıde. bUlunan JUstlnyen sarayı. 

nm ayakta kalan bir parçasmnı suıtan 

lthamname bundan ~şka, Kiro- Ahmet hafriyatını yapan Bakster taratm. 
vun katlinin "Troçkist - Zinovyevist dan tamirine karar verilmiştir. 
birleşik merkezi,, tarafından tertip e- • Tramvay şlrlcctı geceleri bire kadar ~-
dilmiş olduğunu tespit etmektedir. lettiği tramvaşlarm rağbet görmediğini söy 

- Hesaplarda. bır yanlışlık mı var 
nedirt Yaptığım hesaplara göre Sov
yetlerin altı sene evvel iflas etmesi ıa

zımdı!. 

:- lngiliz kaı ika.türü -

liyerek on ikiden sonraki seferleri kaldır_ 
mak istemi§ ise de belediye buna muvafakat 
etmemiştir. 

* Şark demir yolları mümessilleri ile sa. 
tın alma mUzakeresJ 20 teşrinlevvelde bqlı. 
yacaktır. 

• Ankara hukuk fakültesi hukuku medc. 
niye profesörü Ahmet Esat isWa etmiştir. 
Bu dersi ayni zamanda Roma hukuku pro. 
feaörU olan Vasfi Ra.ş!t okutacaktır. 

• On gUndenberi yükselen Merkez ban. 
kası hisse aeneUeri dUn düşıniye başla.. 

mıştır. Evvelki ak§am 91 lirada kapanan 
Merkez Bankası seneUeri dUn akşam 86 u_ 
raya kadar dUşmUştUr. " 

• Montrö zaferi dolayıslle şeh!Uerimlze 

minnet çelenkleri koyacak olan saylav heye 
ti bugün Ankara.dan hareket edecektir. 

• Türk kuşunun geçenlerde Rusya.dan 
gelen muallim muavinlerinden Ferit 
Ziya Orbay ş. 5 tipinde tkt kişi • 
llk bir yelken p!Anörlle İnönU kapmmda 
9 saat 49 dakika hava.da kaıarak, bir o. 9 

plAnlSrile 7 saat 35 dakikada Tevfik Aytan 
tarafından yapılmııı olan rekoru kırmıştır. 

Dısarda: 

• Fransa radikal sosyaUst partisi bir 
milyon franktan fazla serveti olanlardan 
ytlzde on nlsbetinde vergi alınması için mec 
lise bir kanun IA lha!!t ve 

Giizellik için kadınlar ne eziyetlere katlanıyorlar. RP,smini 
zrn da güzellc§mek için takip ettiği usul budur. Siz belki l 
miyebilirsiniz. Fakat, ar/caya doğru kıvnl4 kadının yiirii.§üne 
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: -
ransız pr ofeSöi-iJe 
Türkçe mülAkat 
stad Deny'nin Türkçeye dair 

Suriye 
şimendiferlerinde 

Zonguldak 
kömürü 
yakılacak 

100 bin ton kömür 
siparişi verildi 

çıkan neşriyatı takip edebilirlerdi. Hal 
buki şimdi, değil bizim yazılarımızı 

okumak, kendi aralarında da parçalan· 
dılar .. Çünkü herbiri için, mahalli di· 
yalektlerinc göre a;>Tı birer alfabe ya
pıldı. Türkçe, Babil kulesine döndü. 

24 
eserleri ve düşünceleri ... 

I>u afuatosta toplanacak olan üçün· 
~ kurultayı münasebetile §ehri
l .:~le~ Paris şark lisanları mek· 
i ~ ıncı müdürü ve Türkçe müder
l'•Ofe •· Yar t so: Deny, dün, matbaamızı 
e etnıış ve yazı heyetimiz ara-
! ~imt bir saat geçirmiş, dil· 

l>r erını bir,e anlatmıştır. 
ofeso··r y· · d be · Tü"rk-ile ırmı yaşın an rı 

~~ ~eşgul olmaktadır. Evvelce 
~dıt defalar Türkiyeyi ziyaret 

r. Dilimizi, nazari, ameli mü
tliıı el biliyor .. Hem de nasıl biliş .. 
it tarihi istihalelerile ... 
~a, Lch~c, Arapça.. Bunlarda. 
-:n Vakıf olduğu diğer yakın şark 
~ ki Avrupa dilleri arasındadır. 
~ "'Y beny'nin ilk ihtisasları ve söz
'1 dUnkü gazetelerde çıktığı için, 
'ıttda~ başka cihetlere temas et
~ istiyorum. Profesörü şüphesiz 
~' tanıyan Türk münevverlerine 
'" Vechelerindcn de tanıtmağa ça· 

:rtnt_ 
~'nd· · U • ısı, Türkçeye dair gramerin 
'1lıfidir; diyor ki : 
~ 'l'ürk sarfiyunu, Türk gramerini. 
~Pç_a. kavaidin çerçevesi içine sokS ıçın gayretler sarfetmi~lerdir. 
\ıı. lı gramerciler ise, ekseriyetle, Ji. 
~.tııızı Latin gramerim• uydurmağa 
t,tılar. Ben Türkçenin kendi §ahsi-

' ille göre kavaidini bulmağa uğraı:ı
~ lintta bunun için de, diğer lisan
'<! a ll'levcut olmıyan hususiyetleri 
~e etmek üzere ıstfüı.hlar icat et~ 
~ e tnecbur kaldım. Mesela, 11Lüzu

kadar,, ''Gereği gibi,. sözlerindeki 
~· :e ''i,, işaretleri için "indice de rap 

.~?ldC.fini,. dedim. "Verdiğim para,. 
~~~k\, ''im,. için de "proparticip_e, 

J> hl 1 ... ıJ-..aduu. 

~ıı rofesörün diğer meşhur eseri 
~;n ha~ne~. e\Takmdakf Türkçe 
~b· lce daır dort sene mahallinde tc
' U<?cn sonra kaleme aldığı büyük 
~l~tır ki, beynelmilel bir alakayı 
~li~~iş, Almancaya tercüme edil-

Profesör dedi ki: 
- Türkçenin bir takım buhranlar ge· 
çirdiği mahimdur. Fakat diğer cihet· 
ten niifusunuz artıyor, milletiniz, Tür
kiye hudutları dahilinde kuvvetlene
rek, beynelmilel mühim bir nüfuz sahi· 
bi oluyor. lnkılaplannızın semeresini 
elbette toplayacak, Türkç.eyi, Türkiye 
hudutları irinde milkemmellcştirecek-
siniz. 

Geçenlerde, Finlandiyalı müslüman
larla bir temasım oldu. Bunlar Türki· 
ye ile nisbetcn hayli uzak olan ırk ve 
kültür alakalarının hatıralarını kalp
lerinden silememişler, Atatürkün res· 
mini kendilerine bir remiz ittihaz et
mişler, yeni Türk barflerile isimlerini 
yazmışlar .. 

Görülüyor ki, Türkiycnin hariçteki 
manevi nüfuzu büyüktür. Siz, kendi 
içinizdeki buhranların onunc geçip 
Türkçeyi muvaffakiyetle mükem· 
melleştir~iğiniz, ne~riyatınızı kuv
vetlcndirdiğiniz gün. hudut dramdaki 
Türkler üzerinde de elbette nafiz ola
caksınız. Onlar, size karşı önüne geçil
mez bir incizap duyacaklardır. Türki· 
yede mükemmelleştirilen Türkçe, dün
yadaki biitiin Türkler tarafından öğre
nilecektir. 

Öğrendiğimize göre Şam sergisinde 
teşhir edilen Zonguldak kömlirlerinin 
temizliği ve yüksek evsafı Suriycde 
fcvkalde alaka uyandırmıştır. 

Bunun üzerine Suriye şimendifer 
idaresi kömürlerimizi tecrübe etmiş 

ve çok muvafık netice almış olduğun-
dan akabinde büyük bir sipariş ver
miştir. Zonguldağa verilen bu sipariş 
100,000 tondur. 

Şayanı dikkattir ki umumi harpten 
evvel Osmanlı imparatorluğu aynı 

battı Hicaz demiryollan namı altında 
işlettiği, Zonguldak da onun idaresi 
altında bulunduğu halde demiryolunda 
ynbnncı kömürler kullamlırdı. 

Devlet demiryolla
rında yeni ucuzluklar 

Devlet demiryollarının tarifeler üze
rinde halk ve tiiccar lehine bazı tadi
lat ve bilet ücretlerinde tenzilat yap
mak için tetkiklerde bulunduğunu yaz. 
mıştık. Bu tetkikat neticelenmiş ve 31 

ağustos - 1 eylfıl gece yarısından iti· 
haren tatbik edilmek üzere tarife üze
rinde bazı tenzilfıt yapılmıştır. Yeni 
tenzilatın istihdaf ettiği gaye Devlet 
demiryollarmda toplu seyahatleri teş
vik ve bu suretle de mümkün olduğu 
kadar çok vatandaşın memlc"ketin her 
tarafını görmesini temin etmektir. 

Profesör, Türkçedeki "ler.. cemı 
edatının nasıl meydana geldiği hak- Birbirlerile aile münasebeti aranma-
kında bir tez hazırlamı§, buna dair de dan Devlet demiryollarında hep bera

ber aynı mahalc seyahat edecek ka
malfunat verdi. Fakat, Kurultayda 

.. sö_ylenecek bu orijinal mevzuun bakir file on kişi olursa bu on ki§i birden 
ol&rak kürsüden dinlenmesini temin tam tarifenin yarı Ucretini vererk SC· 

için susuyorum. yahnt edeceklerdir; Seyahat grtıpu 
Bir meseleyi daha mevzubahs ettim: 20 kişiyi geçince içlerinden birisi 
- Şimdiye kadar birçok Fransızca meccanen seyahat edecek, diğerle

escr tercüme edilmiş, lakin, bunlar bir ri nısıf bilet alacaklardır. Yolcu gru-
program dahilinde yapılmamıştır. Me- pu 42 kişi olunca, 2 kişi meccanen se
scliı., beş senelik bir tercüme progra- yahat edecek, diğerleri nısıf bilet ala
mı yapsak ... "Şu ve şu muhalledatı ilk caklardır. 
safta dilimize çevirelim!,, diye çalış- K I 
sak neleri tavsiye edersiniz. asap ar ucuzluktan 
~a~ Deny, bir F~ansız edebiyat pro- Şih ayet~I 

fcsorunc bunların Iıstcsini yaptırıp ba
na yollamağı hitfen vaadetti. Vaadini 
yerine getirdiği zaman, Türk münevver 
!erini bundan haberdar edeceğimi ben 

~ au eserin yazılmasını Mıslr'llkralı 
, 1 ~~ Fuat istedi. Beni evvela ha
\...,et a&;asından ayırdığı bir ücretle 
~ \' ettı. Sonra, hükumet bütçesin
fı.tr k~rdirdiği bir para ile sarayın ha
~ tUbü yaptı. Böylece Osmanlı is
hııtlbı d~ İsmail paşa zamanına kadar 
~~ 'l'lirkçe vesaiki elden geçirdim. 
~ Yalnız lisan cihetinden değil, (Yl·NOl S: idareei tarihi bakımından da ------------.---
~ 

1
1Yetlidir. Aslı Fransızca yazıl- Kaybolan çocukla r 

de vaadediyorurn. 

Beyoğlu Balıkpa1.arında kasaplar 
şirketinin et satış yeri a~nıası üzerine 
et fiyatr) irmi beş kuruşa kadar dü . 
müştii. Şirketle diğer kasaplar arası~
daki rekabet devam ettiğinden dün 
kasaplar namına bir heyet belediyeye 
başvurarak bu rekabetten şikayet et
mişlerdir. 

Kasımpaşa Başı 

büyük sokakta o-
turan H üseyinin 

. oğlu 15 yaşlarında 
Ali, 6 gün evvel 
evden çıkmış ve 
bir daha dönme-
miştir. 

Çocuğun bir ka 

h~ 0 an kitabın sonuna Türkçe mü
~~rijinallerin fotoğr~filerini ilave 
~it'd· }dukaddemede şu ciheti tebarüz 
~ 1~ Mehmet Ali paşa, Mısırda 
~nuı tedevvünü için çok çalış
~la~ıDevairdc hep Türk memurlar 
~~a ır ve bunlar hep Türkçe yazıp 
~ ·~dr. Arapça verilmiş bir istida 

l'a 0~ 1rakın, tercüme ettirelim, son
ı.ı 8ıı_,:UZ!,, diye müşkülat çıkarırlar, 
~1,::Uncenıede bırakırlardı. Halk d:ı zaya mı kurban git 
~ .... --. .. !nua.m l" , tiği, yoksa yara-
. ~ah e atı için, Türkçeye baş Kayboılın Ali mazlık ederek ev-
'ebebı da lllecb?r kalırdı .. Bu.nun bir 

Bir sandalcıda eroin 
bulundu 

Bugün Üsküdar Sandal iskelesinde. 
emniyet direktörlüğüne mensup sivil 

memurlar şüphelendikleri bir sandalcı_ 
nın üzerini aramışlar ve 8 - 1 O paket 
eroin bulmuşlardır. 

Sandalcı bunun üzerine tevkif edil
miş ve tahkikata başlanmıştır. 

(3208) (50) 

---
~~laıı ... , kendınin ve maıyetınden bir den mi kaçtığı anla§ılamamıştıt. 
ıı Pa.. n

1
rn Ar. apça bilmemesiydi. fsma- Gazete müvezziliği yapan Ali polis . 

)t """° ıse b l" tarafından aranmaktadır. 
~. ~hdaa ' ı akis, hükumette Arapça-
~lftı etrnigtir. Fakat, hali bile, Diğer taraftan ges;en gün kaybolan 
~ U ~e Nahas aileleri müstesna ol· çocuklardan Tarlabaşında oturan Ek • 
~ı. ~· memur ailelerinin hemen rem kaybolu§undan dört gün sonra 
rı-ttesİ~anlılık bakiyesi Türkler ve Kalamışta bulunmuştur. Çocuk izin al
~ t..~ır. ~§te bu sebeple, Mısır madan denize girmiş. sonra ailesinden 

1 ~Ubirn~hl lçın, bu Türkc:e evrakın korkar<ık ev·ne r1önPmrrnistir. 

~liııd r kıymeti vardı. Kral, bunlar Kum k 8 p d hl ~unıı ~i~l§ılmasını istedi. Neticede. 
1 8 r genç 

ı, ~rk ıbaım şudur ki, Mısır idare- boğu 1 d U 

1 ~l'ofes~Ulilnden alınını§ şekildedir. ~~'1 lııkı r Deny'nin Türkçe kelime
aı!'l!l " §afı tarihine dair pek çok ma-
'b ardır 

tı\ ~tıi .. t . 
e~u 0 edenberi alakadar eden bir 
' ~tın da nçtım: 

~~lteıı kçe, bir taraftan tekamül 
~h-' ate Yandan da. müh' b' 

Dün Kumkapı açıklarında gene bir 
boğulma vakası olmuştur. 

Vefada oturan 18 ya§larında Hamit 
le arkadaşı 13 yaşlarında Ahmet, dün 
Kumkapıdan kiraladıkları bir sandalla 
denize açılmışlar ve biraz sonra da Ha· 
mit soyunarak denize girmiştir. 

PERŞEMBE 

AGUSTOS - 1936 
Hlcrt: 1855 • C,ema:ılyelalıır: ~ 

UÜD<~İD B~ı.şı 
19.02 

r.~ 1,40 12,17 16,0S 18,02 20,44 3,22 

t 
alo 8,3!l 5,16 9,03 12,00 J,40 S.:: 
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.IEÇP.:N SEl\'E BUUON l\T. OLDU!" 

• iz mir 
panayırında 
lstanbulun sınai . 

inkişafını gösterecek 
grafikler de 
bulunacak 

Ba.5bakan İsmet lnönü tarafından 
açılacak olan ve açılış merasiminde 
lktısat, Hariciye, Dahiliye ve inhisar
lar vekillerinin de bulunmaları muhte· 
mel bulunan altıncı arsıulusal İzmir 
panayırı için hazırlıldar son haddine 
gelmiştir. Panayır cyliılün birinde açı· 
lncağı için şehrimizde hazırlanan eşya
nın gönderilmesine bnşlanmıştır. Bu 
ayın 31 inci pazartesi günü sırf pana· 
yıra gidecekleri götürmek Uzere Deniz 
yollarının Ege vapuru lzmire hareket 
cdocektir. 

Bu yılkı beynelmilel panayırda 260 
pavyon bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
kiralanmamış ancak 20 kadar pavyon 
kalmıştır. Bunlar da bugünlerde kira· 
lanmış olacaktır. 

Şerhimizdc panayıra gönderilecek 
eşya işite bir komisyon meşgul olmak
tadır. Bu komisyon Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin üstildağın nezareti al· 
tında çalışmaktadır. İstanbul ticaret 
ve sanayii panayırda 20 pavyonda teş
hir edilec.ektir. 

Ayrıca !tanbulda ticaret ve sana
yi hareketlcrlnin yıldan yıla inkişaf mı 
gösteren bir kısım bulunacaktır. Bu 
kısma ait grafikler, fotoğraflar, hari
talar ve istatistikler Ticaret odasında 
kunılan bir büro tarafından hazırlan· 
maktadır. 

Dil kurultayı 
Pazartesi günü 

KlUtUr bakanının bir 
nutku ile açılacak 

Üçüncü dil kurultayı pazartes i 
günü Hk toplantısını yap:ırnktır. 

l'ürk~e üzerindeki il:cı. çalı-=ma ır. 
rına Avrupadaki alimlerın dikkatini 
çeken kurultayı Kültür Eı !:anı Saf, et 
Aı ıl an acacak, bunu Türk tarihi tet
kik cemiyetinden bir zatın kuru it.ay 
ha"kanının nutukları taki,1 edecektir. 

Saylav:arı davat 
Türk Dil Kurumu gc11el sekreter

liğinden: 

24 Ağustos 1936 ela açılacak U
c;üncü Dil Kurultayına lsbnbulda bu-
1 unabilen biitün sayJnvlarımız davet
lidir. Jstanbulda adresleıi bilinebilen 
saylavlara posta ile girme kartları su
nulmuş, adresleri elimi:ı;ce olmn·an 
lnrm girme kartları da An~arada İ\:r. 
muta 7 po. tahanesinden sevkettiril
miştir. Girme kartı eline varmıyan 
Ye grlmiyecek olan sayla·; arkadaşlar 
olur3a 23 Ağustos akşan•ına kadar 
Dolmabahçe Sarayında Kurum Gene] 
Sekreterliğine malümat vermeleri ri
ca olunur. 

Sigorta 
'dolandırıcıhğı 
Tahkikatın .aenişle

tllmeslne lüzum 
görüldü 

Unyon sigorta şirketinden sigorta· 
lıları ölü göstererek para çekmek isti
yen 11 kişinin mahkemeye verildiğini 

yazmıştık. 

Zabıta bu be§ekenin daha büyük ol
ması ihtimalini nazarı itibara alarak 
tahkikatını genişletmiştir. 

Dolandırıcılar son olarak Şemsettini 
ölü göstermek suretile almak istedikle· 
ri 2000 lirayı almağa muvaffak olama
dan yakayı ele vı-rrnislerdir. 

Avcılar Bayramı 
lstanbul AvC'llar Kurumundan: 
Avcılar bayramı 23-8-936 pazar gü

nü Aııbarlı · Çoban c;<'ı::me mcvkiindc 
lmtlulunncağından bUtün avcıların 

d :t \ •••• hıılunduğu bu merasim ve eğ-
1 "' · "' ,ı?'eleeek kimsnleri sabah Sirke-l! ·'"'il gec· . ım ır 

~~b: dıgnf~rıyor !. -. dedim. - Mcmleke-
,1~1~Ur ltlUba~ki b~yü~ Türk kütlelerile 

<li. Onı elet!!ı nıUnasebetimfz ke-
ar, harpten evvel, tstanbulda 

Pek iyi yüzme bilmiycn Hamidin 
kuvveti kesilmiş ve suların cereyanına 
kapılarak sürüklenmeğe ba§lamıştrr. 

Ahmet arkadaşrnm yardımına koımu§ 

ise de kendisini kurtaramamıştır. 

Moııkova tayyare bayrammda. bJr p::mı. 

§UtçU parnştıtU açılmadığından halkın ll7f'~' 

ne dU~crck parçalnnmıstı-r. 

Yarın HeycU vekile toplanncal.~ır. 

• ! areket eden S,30 • 9,40 - 10,30 
ı • ., • :ıi Çekmece istasyonunda bck

h '~ek Avcılar kurumu otobilsleri bay 
ı am yerine kadar götürüp getirecektir. 

nınınnmıoımmuııınııw9 

nını~non~ aonmn1111nın 
(ğ) lYI o ©l lYI i lYI ©l ® $'\C@) (fi) 

Dil Kurultayı için lstanbula ge

len lngiliz <i.liml Sir Danir.on Ross'un 
bulduğu Bayram ilan destanı lıakkın" 
da, 1'!. Turhan Tan şu ma'ümatı veri. 
yor: 

3ayram Han destanı Hindistan
dan Türk imparatorluğur..un yükseliş 
denindeki halk duygularını tebellür 
ettirmek itibariyle çok kı) metli bir 
tarih 'esikasıdır. 

Bayram Han, mahim olduğu üze· 
re, Babür imparatorluğunda hünı hn· 
nan idı, Babürün oğlu Ht.:ma}un Şa tı .. 
tan miras kalmak suretiyle Ekber 8a· 
hın birinci vezirliğini yapı} ordu. Fa· 
knt diktatör mevkiindeydi. Ekber in 
~utanası l\lahüm Anaga ile oğlu Ete
min entrikaları yüzünden :;u·aş ymaş 
}~kber Şahla arası açı dı ve ilk devre. 
de ilsti.inlük kendinde ka~mnkla bera• 

ber sonraları nüfuzunu J::ıybetti. r~ 
lflkete sürüklendi, heder olup gitti. 
J.fıkin imparatorluğun kuvvetlenme
sinde büyük hizmetleri, yararlıklan 
görüldüğü i~in hn1k arasında kahra .. 
man E:ayıldı, uzun yıllar adı dillerde 
gezdi. 

* ~ ın g (t:'f~ 
n li1l al ifil aı li1l a c.t.ı ır 

Dcl'lct cslıa11unm borsada son gün
lerde fırlcunası üzerine, Asım Us, §ÖY
ie diyor: 

Son günlerde devle{: eshamının 

borsada gördüğü büyük rı.ğbetin ma• 
nası lm noktadan mühimdir: Şimdi) e 
kadar deyJet cshnmına blıtün varlık .. 
Jariylc bağlanamıyan bor.~cılara ar .. 
tık kanaat gelmiştir ki Türk dev Jet eg.. 
hamı !:crmaye sahipJerinir. paralarım 
emniyetle yatırabileceği bir kazan~ 

mevzuu haline gelmiştir. 

* ii"\~~lf n ~ IFH ~ıl=s~t 
Peyami. Safa yazıyor: 
OEmanlı impartorJuğunun zeval 

duygusu içinde zehirlenerek ah!:ık -ı. 

kılışiyle son müdafaa istihlüimı i<;indc 
mücadele eden insan Fikret, estetiği 

ne olursa olsun, ahlflki vt> siyasi l\ah
belikle dalaşan rnukadd,.~ adamdır. 

Namık J\:emaldcn sonra gı•nçliğin onu 

niçin hatırlamadığını düşünüyorum. 

* ~tUI cdJa bDır 
e~Delfl1<ee R 

/Jugünkü Akşam'da llikmct Feri
dun diyor ki: 

·'Kırk gün kırk gece,, eğlenceleri 
devam ediyor. Evvelki günkü eğlence 
programında şöyle denili) ordu: 

"Asarı atikn müzesin1 ziyaret.~ 

Husu ; memurlar tarafından izahat_ 

l..fı.kin asarı atika meraklıları mil· 
zeye g;ttikleri zaman her sah gibi ka• 
pıları kapalı bulmuşlar ... Canım hani 

hususi memurlar? •.• Program nerede?. 
Jfapah kapıların önünde melül melül 
geriye dönenler: 

- Bu nasıl eğlence? .. diyorlardı. 
Bence bu da bir eğlencedir. l\tu

hakk·ı.k ki eğlenceleri tertip eden ko
mite halka bir sürpriz olsun diye bu· 
nu yapmıştır. .Malüm ya stirprizler de 
bir eğlence sa}-ılrr. 

Şişe ithalini isteyen
lerin müracaatı 

reddedildi 
Bazı ıtrıyat fabrikaförlerinin ha

riçten şişe ithali maksadiJJe müraca• 
atlarda bulunduklarını yazmıŞı bu mü
racaatlarını haklı göstermek i~in ileri 
sürdükleri iddiaları kaydetmi:;tik. , .. e
kalet bu müracata red cevabı vermiş
tir. 

Diğer taraftan şişe ve cam fahri. 
kası müdürü de şunları ~öylemekte

dir: 
.. _ Bizde halen bir, biı buçuk mil

yon kadar muhtelif boy n cinste şişe 
stoku mevcuttur. Fabrikamız hiç bir 
tacirin müracaatını reddetmemistir. 
Üç, dört ay kadar evnl Avrupa :.fab
rilmlarına şişe siparişi ,·erraiş olan ta
cirler bu müracaatı bizr. yapmıs ol• 
s~lardı; istedikleri malı ~·;mdi kftmi~ 
len almış bulunurlardı.,, 



4 HABER - i\J<eam Poıtaıı 

Madrit ve Berlin arasında Bir Habeşli öldürmek içi 

Italyanlar 10. il vahir11 hadiseler
den korkuluyo r barut harcamışla 

(Baş taralı 1 incide) 

milyon altın dolara mal Glmuştur. Bu 
para muhtelif muharip m~mleketlerin 
başl:caları arasında şöylt ;nkisam et
mektedir: 

!etler' e daha sonra Fransa gel 
dir. (Baştarafı 1 incide) 

gcldiğhıi, sokakları cesetlerle dolu ol
duğuı'ıu yazma1:tadır. 

Asi harp gemileri mütemadiyen 
şehri bombardıman etmektedirler. 

Sahilde istihkamlar sükut etmekte -
dir. Bununla beraber bu sükutun sun'i 
olduğu ve asi harp gemilerini sabile 
yaklaştırmak maksadile istihkamların 

susmakta olduktan zannedilmekte
dir. 

Berfin radyosunun b'r haberi 

Berlin 20 (Radyo ile) - General 
Molanın kumandası altındaki asi kuv
vetler Mndridin civarına muvasalat 
etmi~wr ve payitahtı kuşatmışlardır 
Her dakika M'.adridin sukutuna intizar 
edilmektedir. Hükiımet Valensiyaya 
naklettiğinden payitaht tamamile ko
münistlerin elinde bulunmaktadır. 

(HABER - Berlin radyos11nun ara 
mra böyle asiler leh inde tJcrdiği haber
ler sonradan hep teetJyilt etmediği için 
bu haberi de kaydi ihtiyafUı tcliikki et
mek lazımdır. 

Eski kralln mUhlm bfr z'yaretı 

Belgrat 19 - Avusturyada oturan 
eski İspanya kralı Alfons dün Yugos
lavya kral naibi prens Polu ziyaret et
m.i§, öğle yemeğinden sonra derhtt.l 
A vusturyaya dönmü§tilr. 

ng lltere alllh sevkini yasak ett• 
Londra, 20 (A.A.) - Ticaret neza

retinin bir emirnamesi, bugünden itiba 
ren tayyare, silah, mühimmat ve her 
nevi patlayıcı maddelerin ispanyaya ve 
ispanya müstemlekelerine ihracı için 
ruhsatiye verilmesini menetmiştir. 

İyi malUmat almakta olan mahafil, 
bu amb<ırgonun bitaraflık sahasında 

yapılnrş bir taraflı bir teşebbüs oldu -
ğcna işaret etmektedirler. 

Siya:: i mahafil, Paris ve Londra hü
k•lcıetlerinin aralarında mutabık kala -
rak İspanya işlerine müdahale edil
rre"'!'l~si için pazartesi günü yapmı§ ol
dvkhm teşebbüslere İtalyanın vermesi 
Hizım ("elen cevabın gecikmesi dolayı

sile rl" 11i~e izho: etmektedirler. 

HükOmeı kuvvetlerlnln 
mtlvaffakıyetl 

Madrit, 20 (A.A.) - Hükumet, ken 
di kuvvet'l(rinin Gouadarrama cephesin 
de bazı muvaffakıyetler elde etmiş ol -
duğunu bildirmekte ve hükumet milis -
lcrinin Guipuzcoa eyaletinde ilerlemek
te olduklarını ilave eylemektedir. 

Hükumet, halkçılar cephesi kuvvet
lerinin daha şimdiden Granadayı sar
mış olduklarım bildiriyor. 

Bir aylık dahlll harbin b lllnç o su 
Madrit, 20 (A.A.) - Bir aylık da

hili harbin blançosunu yapan iç bakanı 
asilerin Barseloiı, Madrit, Valans, Ali -
cante, Sarragose, San Sebastiyen, Bil -
bao, ibin gibi lspanyann büyük mer -
kczlcrindc halk tarafından mağli\p edil 
miş olduğunu söylemiştir. 

Bakan ,30 günlük bir mücadele ne
ticeııinde hükumetin vaziyete hakim ol 
duğunu ilave etmiştir. 

Asllurln bir meA'Ob1yetl 
Barsclon 19 (A.A.) - Kntalonya 

hlik\imcllnin askeri mUşaviri albay 
Sandino, hük\ımet kuvvetlerinin asile
rl bUtUn Aragonya cephesi boyunca 
tardettiklerlni ve tayyarelerin bir asi 
iaşe trenini yaktığını bildirmektedir. 

Majorka çıkarılan hükumet ku\1Yet
leri de mukavemet göstermekte devam 
ediyorlar. Zayiatları hafiftir. 

As"IN•ln bUyUk tearruzu 
Hendaye 19 (A.A.) - Bütün ihtilat 

kuvvetleri, truna karşı kati bir tanr:ru 
za geçmek üzere bu sabah tahşi<.latın ı 

ikmal etmiştir. lbtilii.lciler, dağ tepele
rine bUyük çapta toplar, tabiye etmir 
olup hükumet kuvvetlerinin bat:ıryala 
rmı bombardıman etmektedirler. 

Fontarabia önUnde demirlemiş olan 
hUkQmetln No. 3 torpito muhribi. ihti
lalcilerin m~vzilerini bombardıman et
mektedir. Hükumet kuvvetleri, İrun 
clvarmda bir ormanda tahassun etmiş 
olup CimaJe doğru gitmeğe te§ebbÜR 
eden ihtilalcilerin müf rezclerine ateş 
etmektedirler. 

[ 
Goudeloupe kalesinde sükunet var

dır. Bu kalenin ihtilalcilerin elinde bu
lunan Espana kruvazörü tarafından 

hasara uğratılmııı olması muhtemel
dir. , 

BUyük taarruz baş adı 
Hendaye 19 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri, ihtilalcilerin bu sabah 
!run istikametinde bilyük bir taarruz 
hareketine girişmiş olduklaruıı bildir
mektedir. İhtilalciler, gece bir ihata 1 
hareketi yapmağa başlamışlar ve bu 
mıntaknnm dağlık kısmında ve Bohe
biayı solda bırakmak suretile ilerle
mişlerdir. Mevzileri çok kuvvetli olan 
milislerfo şiddetli bir mukavemet gös
termeleri beklenilmektedir. 

- Büyüyünce n~ o'lacuk8rn' 
- Dünya ahvali böyle giderse ga. 

liba "meçhul asker:, ! 
- lspanyol karikatiırii -

lsyancııarm y enl h adefJ 

Bayonne 19 (A.A.) - Mavarre şi
mal cephesinde asilerin giriştikleri 

hareketin hedefi hükumet kuvvetleri 
için bir iaşe merkezi olan Pasajets li
manının 7.aptı olduğu teeyyüt etmek
tedir. Bu limanın ele geçirilmesi hük\ı
met kuvvetlerinin bu mıntakadaki mu
kavemetine bir nihayet verecektir. 

Asllerln e lde ettik!erl ganalm 

Sevil 19 (A.A.) - Sevil radyosu 
hükumet hava kuvvetlerinin bilyük bir 
merkezi olan San - Benitonun işgalinin 
ehemmiyetini kaydetmektedir. Bu şe
hirde çok miihim miktarda malzeme 
bulunmakta idi. 

Estramadurede, Castellon kolu, Za · 
lamea, Serana ve bazı köyleri i3gal et
miştir. Hükumet kuvvetlerinin 20 bin 
tUfek Hendaycye gitmek üzere Jonta· 

o ltiı li'll <dl aı lkt n o ©J 

lb> lYI ~ lYı l7'll m n oy c ın e ır 

İngiliz iş adamlarından Mister Wal

ter B. Walkerin on yıl daktiloluğunu 

yapan Mis Lola Lafferty bu hafta için

de patronu ile evlenerek onun 2.000.000 

İngiliz lirasını (bizim paramızla 

12. 700.000 lira) tutan servetine ortak 

olmu~tur. 

Danaı kimin bajı~ diyelim? 

rabaydan hareket etmi§tir. Havas 
ajansının Hendayeden bildirdiğine gö
re, asiler, Guadaluppa limanı kalesi 
üzerine yaptıkları tazyiki teşdit et
mektedirler. Son gelen haberlere göre 
şimal cephesinde vukubulmakta olan 
çarpışmalar, hükumet kuvvetlerinin 
bir iaşe merkezi bulunan bu limanın 
zaptına matuf bulunmaktadır. Kalcrrtn 
fethi bu cephedeki harekata bir son 
verecektir. 
Kadın ve çocuklar korku içinde 

Fransız hududuna doğru kaçmakta
dırlar. Asilerin vaziyeti Asturies cep
hesinde iyileşmişitr. 

A fmanlar1n asrıera yardımı 

Paris 19 - Lizbondan gelen haber
lere göre dün Alman vapurlan Porte
kiz limanlarına birçok tayyareler çı

karmışlardır. Bunlar derhal asilere 
gönderilmiştir. 

Alman menbatarından 
gaten bir haber 

lngiltere ve müstcm;ckeleri 36 .. 
milayr dolar, l•'ransa 161 milyar de. 
lar, Aimanya 23,1 milyar dolar, Ame
rika 20,1 milyar dolar, .A\'Usturya -
Macaristan 10,S milyar dt!ar, Rusya 
13,5 milyar dolar, ltalya 7,.: milyar do
lar, Japonya 1,3 milyar dolar, Beki
ka 1,2 milyar dolar, Türk!:;e 1,6 milyar 
dolar. (Yani 1 milyar 600 bin dolar.) 

İnsan zayiatına gelince. bu 1.ayia 
da şöyle teı:ıpit olunmu~h.:r: 

Cihan harbinden doğrudan doğ. 
ruya 46 milyon adam ~Jı .. en felaket 
görmüştür. Bunlardan S 998.771 kişi 

harpte öl müş, 6.29:>.000 a~·r yaralana
rak hastahanelerde ölmij~ 14.200.390 

kişi hafif meeruh olmu5, !>.983.000 ki
şi kaybolmuş veya esarette ölmüş, 10 
milyon harp yüzünden çıl\~n muhtelif 
sftri tuıstalrklardan ölmiiştür. Olenle
rin \oğu Ruslardı. Sonra merkezi dev-

Halbuki §imdi harp 'l:lahl 
han narhine nazaran çok ters 
mişti :. Mesela cihan hartindcı 
relerin attığı bütün bomtaJard 
ha fazlasını ltnlya ha,•a !ılosu s 
heşistan harbinin keskin bir sıı 
da yalnız üç gün i~i:u!e ahtuştı 
beşi tnnda ölen Habe..,lerlfı Jtııl 
rın ~:'\:rfettikleri cephane takııl 
Hrse, oeher Habeşli ölüye 15 kil 
barut \'C cephane düştiiğii g 
Hab;!<.\tstanda ölenlerin .;iizde 
ham bombardımanında öinüşlt 

Halbuki şimdi de yeni bir 
harbi i~in hazırlık çok şiclcletli 
kilde devam etmektedir. HilhJ 
devlet bu yeni harp için 'ltu nı fll 
şekilı1e hnzırlnnmaktndır:a r. 

devfot Almanya, Japonya ,·e pol 
dır. 

Almanya 1935 deki il~~I 
ma.<:;raflnrı i~in 10,5 milyr mil~ 
!etmiştir. Japonya hüt<:t•Pınlrı 
46,7 ı:ıini ,.e Polonya yü::>:de 35 5 
silahlanma i lerine sarfetnıektt Berlin 19 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosunun resmi bir tebliğine 
göre İspanya hükflmetine ait Libertat 

kruvazörü Kamerun isimli Alman va
purunu durdurarak taharriyat yapmış 
tır. Vapurda İspanyadan ayrılan Al
man muhacirleri bulunmakta idi. 

Galatasarayın basketbol kaptanına glit 

Basket bol de 
Bu vaka Berlinde heyecan uyandır- mag\J lu"""' hı· e t • et • 111 mı§tır. y } m Z IJ 
Cenubr Amerika devletlerl b 

1 
• 

Londr:al~•;;.~.)·~•~:guvayhU- se ep erı nelerdir 
kumeti İspanya dahilt harbine bir ni
h ayet vermek üezre her iki ta.rafa da Basketbolda şimdiye kadar Balkan-
uzlaşmak için tavassutta bulunacak- lardan başka temas yapamdığımızdan 
tir Bu h"kA te .. ü h . t . dünya ve Avrupa basketbolu hnkkkın-. u ume gore c m urıye çı d . 
Ola h 'k' taraf d t a fazla bır malUmatım yoktur. Berlin n er ı ı ın arasın a mevcu . . . . . 
'h"~ı~çı h 11 a·ı · k .b. d v.1 olımpıyatJarı dolayısıle rnılletlerın de-
ı ı.;J w. ar a e ı mıycce gı ı egı - . . . . 
d . D' w bt A "k d · 1 tl . rece ve kabılıyetlerını anladık. 
ır. ıger cenu men a ev e erı . 

Amerıkalılarm bu oyunu da (Beyiz-
de bu ta.vassuta. ..i§tira.k •deeoeklerin i 
bildirmi§lerdir. 

Madrldln tarzlyee1 
Paris 19 (A.A.) - İyi malUnıat al-

makta olan mahafil, Madrit hükQme
tinin Biriatou ismindeki Farnsız ka
sabasının yanlışlıkla bombardıman 

edilmiş olmagmdan dolayı Fransa hü-
. kı1metine tarziye vermi3 olduğunu be
yan etmektedir. 

Fr~nsız komUnlstlerl yardım 
için çare arıyorlar 

Paris 19 (A.A.) - Komünist ve 
sosyalistlerin müşterek komitesi, İs-

panyol cümhuriyetçilerine en müessir 

şekilde yardım etmek çarelerini araş
tırmı§trr. 

Yardım etmell I 
Paris 19 (A.A.) - Humanite gaze

tesi, İtalyanlarla Almanların İspanyol 
ihtilalcilerine yardım temekte oldukta-

"' rmı haber vermekte ve Madrit hüku-
meti lehine faaliyete geçilmesini iste
mektedir. 

Bu gazete diyor ki : 

"Mildahale istiyoruz. Yalnız müşte· 
rek hukuku düvel ahkamının tatbikini 
istiyoruz. İspanya hükumetinin abloka 
altında tutulmasına blr nihayet veril-

mesini istiyoruz. faşi~t hükumetlerin 
asilere yapmakta oldukları yardıma 

mukabil, Mndrit hük!lmetine verilecek 

ve hakikaten onun i5iM yarıyacak 
olan m "iyonlar vardır ve bunlar fab-

rikalarda ve kas?..balarda toplanmış 
bir halde bulunuyor. 

tta yanın b ir tekzlbl 
Roma J 9 ( A.A.) - Bir ecnebi mem

badan alınan \'e İtalyan hava kuvve!
lerine İspanyol ihtilAlcilerine yardıma 

ilmadc bulunmalarının emredildiğine 
dair olan haberler, resmi mahafilcle 
tekzip edilmektedir . 

Veni ne b. riyat 

Po1ikllnlk çıktı 
Poliklinik aylık Tıp mecmuasının 

ağustoıı nüshası bir çok tanınmı~ dok

torlarrnızrn yazılarile clolu olarak inti-
~r etmiştir. ı 

bol) gibi milli oyun şekllne ktulfüth

nı ve bildiğimden çok kuvvetli olduk
larını tahmin ediyordum. Ve nctekim 
bu tahminimde kanılmadığımı Berlin 
olimpiyatlarında karşılanna çıkan bü
tün takımları yüksek farklarla yene
rek tasfiye ederlerken son final ma
çında da Kanadayı 19-8 yenerek bu 
i§in mucidi ve kurdu olduklarını bü
tün dünyaya isbat etmişler ve memle
ketlerine bir altın madalya daha ka
zandınnı§lardır. 

Amerika takımının şampiyon çık
masına en büyük yardımları dokunan 
2,00 ve 2,06 boyundaki iki oyuncusu 
olmuştur. Bunlar sepetin altında du
rarak gelen topları kolaylıkla gole 
çeviriyorlarmış. (Amerika takımının 

en ufak boylusu 1,86 iken bizim Ber· 
line giden takımın 4 oyuncusu 1,65 i 
geçmiyor.) 

Berlin olimpiyatlarında cenubi ve 
şimali Amerikalılar da komşuları ka
dar bu oyunun teknik ve takım oyunu
nu bildiklerini isbat etmi~lerdir. Bnşt.!ı 
Kanada, Peru, Meksika, Şili, Urugu
vay takımları son sekiz takım içinde 
kalabilmişlerdir. 

Bilhassn Kanada takımı final ma· 
çında Amerikaya karşı ikinci devrede 
çok giizel ve kombine bir oyun oyırn· 
yarak ilk devredeki 15-4 lük vaziyet! 
ikinci devrede ancak 19-8 gibi az bir 
farkla ı:ampiyonltığunu Amerikan 
devlerine bırakmışlardır. 

Berlin olimpiyatlarında Japonlar da 
1940 senesinde Amerikaya en büyük 
rakip olacakl:..rını kısa boylarına rağ. 
men oyunlarilc ihtar etmiş oldular. 

Avrupa baRketholunda ancak iki se
ncdenberi yapılan A \TUpa şampiyona
sını "Auto,, gazetesinden ta.kip eder· 
kcn şimal memleketlerinin daha üs
tün olduklarını görüyorduk. 

Netekim geçen sene Litvanya bu se· 
ne de Polanya Avruoa ,ampiyonluğu
nu kazandılar. 

Berlin olimpiyatlarında Avrupadan 
ancak Polonya, Litvanya, İtalya son 
aekiz takım içerisinde kalabildiler. Ve 
bunlardan ancak Polonay kardöflnale 
kadar çıkarak ve Meksikaya 12-26 ye· 
nilerek dünya dördüncüsü oldu. 

Balkan basketbolunu Amerika ve 
Avrupa ile mukayese edecek olursa.it 
şu neticeyi alırız: Geçen sene Avrupa 

şampiyonasına İ§tirak eden 1301 
tan takımı ilk basta ttalyaya yeıı 
birinci turda tasfiye edildiler. ,re 
man "Auto,, gazetesi BnlkanlarO' 
ketbolun daha çok aşağı olduğtıll 
zıyordu. Ve bu senede biz hiçbir 
kan milletinin iştirak etmediği fi 
<>IlınJ:iiYathırnua ivi çalıştırılmsal 
çilen takımımızla cenubi AmcrıJI tıJ 
dan başka daha yeni basketbolfl 
yan Alman ve Mısır milli takırı1 Ji 
yenildik. 

Halbuki basketbolcularımız 
olimpiyatlarına giderken Yunatl 
larının verdiği galibiyet neşe~ıe ~ 
büyük ümitlere kapılarak mu!"S 
dÜnya şampiyonluğunu Amcril-'f 
Polonya ile paylaşacağımızı 11tıP 
yorlardı. 

Buna sebep de birkaç sene e\"t 
raya gelen bir Amerika gerni_"i~ 
efratla yapılan maçın galebernıJ' 
tlcelenmcsinden §im diki milli ti ıı 
mızla olimpiyada giden bir o)rııı'l~ 
zun bundan birkaç sene evvel ~ ~ 
da bir takımda oynamasından ılt' 
liyordu. 

Fakat bazan insan umduğuntl 
bulduğunu yer derler. İşte bfıil!' 
kımda Berlir. olimnivatlarındll ~ 
den çok yüksekten atmanın ve tJl1' 
le iyi çalıştırılmadan fena scc;;i111 

ticesini aldı ıdl 

Buna rağmen memleketimi 4, 
senelik bir mazisi olan basketbC1 ~ 
çalıştırılarak bitarafa.ne seçııccer { 
takımla her zaman Alman, ?J!9~1 
birçok Avrupa milletler:ni yene 
ğlmizi iddia ederim. ~ ~ 

G. S. Voleybol ve J3ıı11~11ı 
kaptanı M cnenı ~ 
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hlB öbürü •.. 
alı:~ ıııı l'Un~l arabasının hareket edip o., 
-! ıı Ce l'l da benim gibi binmediğini görün. 
dBI td• kendi kendime ve adeta ona hitap 
~o' ercesı'n ·· 1 · 

başa! zaten , eve dönmekten beni vaz 
geçiren sebep de budur. Biraz kafayı 
çekmek fena olmıyacak ! arasıra , dün. 
ya ahvalini unutmak iyi bir şey. Bazıları 
içkinin aşktan zevkli olduğunu söyler . 
ler. Doğru değil! çünkü, her kes içebi. 
lir, halbu H, aşkın haz vermesi için, se. 
vilecek birini bulmak lazımdır. 

· e soy endım : 
f ~· ._ Siz de mi bekliyrsunuz. Bayan? 

tıj .. ıt geçirmek için, elinizdeki gazete. 
" tef ·k hen· rı alannı okuyorsunuz. Acaba 

llnki gelecek mi? 
kit Sekizde geleceğini söylemişti. Va
den taı:narn beş dakika evvel yetişme. 
ben~cele etmiştiın. Mamafih kalbimi 
be ona kaptırmış değilim.. Bera. 

rce sın· .d Y• k d ı 
Iİıt\d· enıaya gı ecegız, o a ar. 
'la 1

• davet ettiğime de pişman oldum. 
Relrnezse .. Onu o zaman düşünürüz. 

(ı,, Buraya giderken tereddüt ediyor. 
.. ın_ .. S. paranı boş yere sarf edeceksin: 

~ed~~cek kadar fazla imiş gibi. 
L_ bilir o kızın önünden ardından 
"tÇ 1c· 
l\ıı 1li dolaşıyor l onu davet eden yal. 
dıın:en nıisin, sanki?,, diye di.i§ünüyor. 

~ile~!~, tünel arabası gelip durdu • 
~•d 1 o da çıkar. Bu saatte burası ne 
&ö lr kalabalık l Boyu kısa olduğuna 
~ re, kalabalığın içinde göze çarpmı. 
Otduıo ihtimal .• 

Bir iki adım daha. Fakat, bizimki. 
nin gelebileceği istikamete doğru değil. 
Bu tarafta pek kalabalık yok. Bak, sar. 
maş dolaş olmuş iki çift .. Ben de isti. 
yorum ki, onlar gibi.. Elini dudakları. 
ma uzatmış olarak. Yaklaşışım, halinı 

ve yüksek sesle söylemeğe başladığım 
bu sözler sizi darıltmıyor ya .. 

Gazetenizi kapamanızdan romanı bi. 
tirdiğiniz a ·.ışılıyor! seninki de gelme. 
di, değil mi? roman bitti. Bir başkası. 
na başlayın bari. ikimiz de ayni vaziyet. 
teyiz, ikimiz de severlerimiz tarafın. 
dan atlatıldık. Bu size bir şeyler ilham 
etmiyor mu? gülüyorsunuz, evet mi? 

Hayır, öyle mi? gitmekliğimi isti. 
yor musunuz? Gidiyorum, gidiyorum, 
üzülmeyin!.. Ya gitmiyeyim, öyle mi?. 
öyleyse koluma giriniz ... 

Nuh CEM 
~l'e ;<okı haydi, beş dakika daha bek.---------------

l'Uı~rll ... Buraya kadar gelmişken ters ~M~*~! 
t ~ donmek de canımı sıkıyor. Vakit -
(ıts1tınek için, §U afiılere bakayım. şu 
tflr lttanzarası, ağaçlar, bir inek, bacası 130 yaşında hl ihtiyar 
'h.ten bir köy evi, balık avlıyan bir ihti. 25 yaş o oıı©Ia 
ıı/' :Sen böyle bir yerde doğdum, kö. 
bısur şirketine memur olmadan evveı bDrr k oz aD oy©>ır 

Yle tabiat ortasında yaşıyordum. İskenderiyeden İngiliz gazetelerine 
~ ltadınlann ipiyle kuyuya inilmez. yazıldığına göre 130 yaşındaki bir Mı
İt l'l'lafi benimkinin hakkı da var. Eli srrh yeniden evlenmeğe kalkmıştır. 
~ 01

1.l bağlr. Her zaman, işten yedi bu. Bu, kendisinin on dokuzuncu evlen
~ltta çıkıyor. Mühim bir vazifesi çı. mesi olacaktır. Karısı olacak kizın yaşr 

tsa, daha da alıkoyuyorlar.. 25 dir. 
f Turnikeden doğru acele ile bana 130 luk Mısırlının diğer kanlan öl-
• 'klaıan bir kadın ayak sesi. Ru &fa, müştür. Fakat, şimdi mevcut olan 23 
1t'"'-\lı,yu1 ~m kı .. Hayır, baıka bir pL çocuğu babalarının yeniden evlerune
b s ... Bak, o da vagona bindi deminden sine bilhassa gelinin gençliği yüzünden 
k~l'l.. benim gibi aşağı yukan dolaşan itiraz etmektedir. Çünkü gelin ile müs
li Ç~k ve güzel sarışın hill yerinde.. takbel güvey arasında 105 yaş fark 
dalı heın hoşuma gidiyor, hem i~ime var. 
<>kunuyor... Fakat coşkun ihtiyar, çocuklarının 

lıı Bir tünel memurunun sağımda 80• muhalefetine kızmış ve "size ne, sıh
tU ll'ı.da dolaşmasına ve bana ara sıra, hatim tamamen yerinde... İstediğim 
tıı Phe}j bakışlarla bakmasına kzıyo • gibi evlenmek hakkını haizim .. ,, demiş
bıı ttı. Beni buradan kovmasından, yahut tir. 
]j., rada durmanın memnu olduğunu söy 
,,ece~· d 

tada g~ en korkuyorum. Mamafi, şu. 
tli 

1
• hır eliyle şapkasmr' uzatıp, öteki dit e kapıyı açarak sadaka istiyen biT 

))a enci duruyor. Nereden de girmiş ... 
le ta dilenmek memnu değil de, aşk di. 
~ek tni tnemnu? ah!. 

htıc e zararı var, şu Herdeki afişlere de 
bil al'nn. Biraz da ıslık çalayım .• Belki, 

' tefrika okuyanın alakasını celbeder. 

ıete-· Ro~ heyecanlı mı? Biitün ga
teft~ hatim ettiniz maşallah 1? bütün 
~Ilı alarda ı aıkla 'alakası olan bir ta. 
~nlc trç.alar vardır. Şu ·atk bayatta 
lı:irn Ynıetli şey .. Kitaplar, sevecek hiç 
itil\\ Sesi • affedersiniz • veya beklenecek 
ht'k~ts~ olnuyanlar i~in iyidir: Sizin bir 
~ dc~ı~iniz var, değil mi? bakın, yeri. 
tUnd ~gıştirdim. Bu mukaddes sıra üs. 

MeyveDeırn . 
m u lfilaılf.a~aı 

..._ İspirtoya elverişli olan meyvelerin 
ispirtoya daldırılarak muhafazaları im
kanları bulunmuştur. İngilterenin "gı
da araştırma enstitüsü,, meyvelerin çü
rüme ve ziyama karşı gelmek çarelerini 
ararken böyle bir düşünceyi ortaya at· 
mıştır. 

Sağlam ve çürüksyüz elmaların 

ispirtoyu kolaylıkla emdikleri görül
müştilr. Fazla miktarda verilen ispir
to elmanın teneffüs cihazını harekete 
getirmekte azı ise aksi tesiri yapmak
tadır. 

16 senedir yolda ••• 
Ha na Ameırnkaya 

gDdemcemnş , 
16 senedir vapurlarda yatıp-

kalkan, biran önce Amerikaya ulaş

mak istediği halde hala gidemiyen bir 
adam geçen gün İngilterenin Lverpol 

-

~~ «>turmağa sizin için geldim. 
l:fel't\ ~er. bizimki gelirse sinemaya gi. 
"cya,c~:Z artık 1 kendisini bir dakikacık, 
baııc ır saniyecik göreyim diye gelirse 
hoı ~·bir gün is;in sözleşiriz. Evet, bu 

ır fikir. limanında bulunan bir vapurun baş al- ---------------
tında yakalanmıştır. ~Ota !tir aaattan beri beklediğimi görü. 

düt l.lnu.z.. Söyledim, gelmekte tered. 
~ilse eidıyordum. O da, bala gelmedi . 
bir 7ut ne kadar güzeldir, bem beyaz 
tipin~ b·~llik. Onu çok görmüş değilim, 
ilesi h ~ 1~ e hatırlamıyorum . Fakat, tatlı 
lltı. ~~ kulaklarımda .. Siz de beyazsı. 
Parlak Otnür içine düştüğümdenberi 

Bu adaın aslen Romanyahdxr. ismi :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--.::1:::::::::: 
Dimitri Statodur. 29 yaşındadır. "Stiof fi Acele satılık ev H 

ır . kadınlardan hoşlanıyorum. 
buıttı ızırnki, belki benden daha iyisini 
Şittıd~ştur. Olamaz mı? Fakat beni? 
da giı .ne Yaptnalı? aksi gibi bugün şık 
tettıi:~~rniştim. Temiz bir yakalığım, 

:S ır kravatım varı. 
don ... uk saatte ne yapmalı acaba? eve 

·-.e rn'? b l:tle]r 1 u kadar erken eve dön. 
t Unun çok Yazık .. Hava da soğuk .. Dü. 
Ç-tnde ' baıkalarnu ısıtacak kömUr i. 

sa baht k •onra d an a şama kadar uğrat , 
1 ıkş~rn evinde soğuktan titre. 

Venus,, ismindeki bu vapura Amerika- ~ :5 
ya gidebilmek düşüncesile gizlenmişti. :i ve bostan g 

İngiliz polisine verdiği ifadede, 16 ii Eyüp Arpaemini mahallesinde ~i 
senedir, Amerikaya gitmek için gemi- ~ Tekke sokağında 22 numaralı altı ~i 
terde düşüp kalktığını söylemiştir. Ken i= dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah·ii 
disi daha 13 yaşındayken ailesi kendi- :i b. ·ı b · .... d .. 

1 .. 
h . . . :: şap ır ev ı e u evın onun e tur u:~ 

sını Romanyadakı arkadaşlarına hıra- :: 1. • b · · v 1 :: 
k k A 

"k h. . 
1 

:: meyve ı ve se ze yetıştırmege e ve"':! 
ara merı aya ıcret etmış er. =: :ıı 

"St. of v · iml. t .1. H rişli biri büyük öteki küçük iki ha-:! 
ı enus,, ıs ı ngı ız vapu- :: . . . .~: 

runa Marsilyadan binmiş, Vapurun A- i~ vuzlu hır bostan kuyulu ve ıkı bu:: 

me ·k ·d Y • • F :: çuk masura suyu olan on iki dönüm:! 
rı aya gı ecegını sanıyormuş.. a- :: :: 

kat vapurun bir İngiliz limanına yanaş s: mülk bostan acele satılıktır. Görmek :: 
.: . . 1 h ll d ] . l·ı r. trğrnı gorunce şaşmış ve bil- :: ıstiyen er o ma a e e po ıs ı rten 5i 

hassa polis tarafından yakalanınca hay- ~i mütekait Bay Halile, pazarlık için j! 
ret içinde kalmıştır. U Kadıköy Vişne sokak 33 numaralr :1 

:: .. .. 
İngiliz polisi şimdi bu hasret:~e- :: eve muracaat. ii - -de yokuyu ilk vapurla Marsilyaya &ön- m::m:::::.:m:mmm:m::::..-:::ımu:::=::::::=:: 

Yazan : Niyazi Ahmet 
--~~------~·--~~-

399 sene evvel bugün 

Kas;m Paşanın günde üç kanta 
ağırhğında yirmi taş gü le ata 

Kemik kıran topları apoliyi 
dövme - e baş adı 

Yeniçeriler, şehir hendel<lerinln yanın 
kadar yaklaşarak istihkamlar •yapmağa 
muvaffak olmuşlardı. Fakat ölümü gö 
alan muhafızlar, her gece yerlere silrü 

nerek geliyor ve boğuşuyorlardı • 
"Denize doğru uzannuJ bir dil ü

zerintU: inşa olunmuş olan bu nıev

kiin bir tarafı yana§ılmaz kayalar ve 
diğer taralı deni.zdir; münferit bir 
kaya üzerine lf<lpılm.ış bir kale lima
na düşman gemilerinin girmesini me
neder. Mevkün tabii en zayıf olan 
noktası, yani şehri karaya rapteden 
Palanwd tepesinin hakimiyeti altın -
da bulunan ciheti burç t•e kalelerle 
en zi.yade mil8tahkenıdir. Şelırin bu 
taralıncl.an dağ ile dil arasında sıkış
mlf olan methali bir 111llluısara or
dusuna müşkül& maruz bir geçit 
ten başka bir '§ey bırakmaz. Limanın 
dlfında dik yakalardan ibaret sahil, 
karaya 'asker çıkanllTUlSına hcdl ol
duğu gibl bir çok yerlerin sığ olması 
oldukça büyük gemilerin yanaşması
na bile manidir.,, 

Tarifi, yukarki satırlarla. yapılan 
Napolinin zaptı Kasım Paşaya hava
le edilmişti. Kasım Paşa, bu çetin 
yeriu muhasara ve zaptı için bir çok 
plinlar kurmak istedi. 

Fakat, vaziyetin müsadesizliği, 

onu daima müşkülatla k:ırşılaştırdı. 
Buna. rağmen kendisine ,·erilen emri 
yerine getirmek liznndı. Çalışmak 

mecbliriyetinde idi. 
Paşa, beş ay şehir duvarları etra-

' fmda. dolaşb. Haftanın üç gününde 
yapılan gezintilerde bir çok boğuş -
malar oluyor, fakat hedef bir türlü 
bulunamıyordu. 

Şehrin zaptı için büylik toplara 
ihtiyaç vardı, ki Kasım P~şa., bundan 
mahrumdu. Fırsat bekliyordu. 

Bir gün iki yüz kadar muhafız, 

su almak için şehirden çıktı. Bira:r. 
ilerlediler. Kasım Paşa, çok az bir 
kuvvetini muhafızların iinüne çıkar -
mıştI. Bu suretle 9nlan harbe mec
bur etmek istiyordu. Plan, muvaf fa
kıyetle tatbik edildi. Muhafızlar, 
kendilerinden çok az olan tarafın ü
zerine şiddetle hücum eWler. 

Fakat, çarpışmağa ba~lar başla
maz, etraftan sayısız askerin birikti
ğini g6rünce, şehir yolunu tutmak
tan başka çare bulamad!lar. !ki ku
mandanla, yüz kadar muhafız can 
verdikten sonra diğerler} susuz ve 
güç })eli yerlerine dönebi~diler. 

Kasım paşa, bunu bü~ ilk bir mu
vaffakıyet.<>izlik saydı. Şt·hre korku 
verme yollarından istif!) deyi düşün
dü. Elindeki topları, tepe1el'e yerle~
tirmek için on gün uğraştı Sonra ~eh 
re mJmkün olduğu ka!1ar yaklaş

tı. 

Venerand kilisesi yakınlarında 

yerleşti. Buradan VeneJikliler ü1e
rine şiddetle ateş etmcğe haşladı. 

1537 yılı 20 ağustos glin ü: 
399 sene en-el bugün hiç beklcn

miyen n umulmıyan hir hadise ol
du. Kasım Paşa, günde üç kantar 
ağırl.ğında yirmi taş giHle atan bir 
topla şehri dövmeğc haşb.dı. Gülle, 
düştüğü yeri par~alıyord l Tarihlerin 
<Kemik kıran) diye adlandırdıkları 
bu top, hakikaten düşmur.m manevi
yatını bozdu. 

Hundan başka Palanı( d tepesine 
konmuş olan büyük çap~3 sekiz top 
şehri dinmiyen bir ateş.. boğuyor
du. 

Gülle yağmuru himayt-sinrle şch -
rin hendeklerine kadar .iı:-rliyen as
kerler, istihkamlar yapmnğa da mu
vaffak oldular. Fakat o kadar. 

Dii.~man kumand:ı.nla!' i, tehlikenin 

ce t~1aşlanıyor, mukabele çareleri 
rıyorlardı. Askerlere verilen kuma 
da, e.nia" aen ziyade kou.:ıtma ile 
rışık bir nevi yalvarma idi. 

Şöyle deniyordu: 
- I~te Türkler burnumuzun u - ' 

na kadar ilerlediler. Bir gece için 
kaleleri başımıza yıkm:yacaklar 

kimse temin edemez. Onları korkut 
mak ve bir adım daha ilerletmeme 
lazımdır.,, 

Fakat nasll korku verilecek 
Korkan asker, buraya kadar ilerl 
yemezdi eJbet. 

Kumandanlar bunu da dü~iinüy 
ve askerlere: 

- Her akşam bir hür.um yapa 
ğız. Gecenin karanlığından istifa 
ederek hendekleri geçip !ı-;tihkamla 
hücum edeceğiz. Ölenler, geride 
}anları kurtarmış olacaklar. Va 
için f edakf1rlık lazım. Hiç karşıt 

madı~ımız kemik kıran toplar, ya 
Ordu tzen topu haline gelir, hepi 
birbirimize bakarak mahvoluruz ,, 
yorlardı. 

Bu sözler, askerin üzerinde i 
tesir yapıyordu. Her gect! bir kaç k 
yerlere sürünerek ilerliyor ve ö 
mü göze alarak boğuşuyordu. 

Kasım paşa, askerlerini kale d 
varlarının altına kadar sokma 
muvaffak olmakla beraber şehr 

zaptı çok güç ve elindf;1il vesai 
mümkün olmadığını anlıyordu. F 
Ja asker kırmanın da hiç bir fayd 
olmıyacaktı. Geri çekilmeğ: daha 
vafık buldu. 

Bu harbin tarihte bıraktığı 

yük bir hatırası yukarda fazd 
mız kemik kıran toptur. ı\asım pa 
şehir zaptının güç olduğunu anlı 
rak çekilmekle de zamanında 
çok kumandanların biiyiik bir d 
almadan yapamadıkları bir harek 
te bulunmuştu. 

MY'U:'ffa~ 
'll:a~nmOaıro 

Şimdi bütün Avrupa ve Amerik 
krom madeninden yapılmış mut 
takımları çok moda<lır. Krom sı 

bir kompozisyonla cila.Iannuş alom 
yom terkibidir. Yalnız mutbak tak 
ları değil, çatal, bıçak, karış hatta ta 
gibi sofra takımları da Kromdan ya 
maktadır. 

Krom katiyen paslanmamakta 
parlaklığını kaybetmemektedir. Bu 
icin Kromdan yapılmış takımlara " 
bak mücevheratı,, lakabı verilmiştir. 
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Bugünkü 
-::· ~ . . . "' 

-~ yuzme 
müsabakası 

YUze yakın yUzilcU 
Küçilksudan Bebeğe 

geçecekJer 
İstanbulda kırk gün kırk gece eğlen 

celerinin en mühim spor hareketlerin
den olan Boğazı yüzerek geçme müsa
bakası bugün yapılacaktır. 

Saat üçte Bebe,te Galatasaray klü
bünün deniz sporlan şubesinde topla -
nacak olan 25 Beykozlu, 20 Ortaköylü, 
15 Fcnerbahçeli ve kırk kadar da Ga
latasaraylı ile Karamürselden gelen üç 
yüzUcü ve İstanbuldan hiç bir klübe 
mensup olmıyan bir kaç amatör, motör 
ve romörkörlerle karşıya geçecekler ve 
tam saat beşte Küçüksudan denize at 
lıyacaklardır. 

Boğazın çok akıntılı olan bu kısmın
da Anadolu yakasından karşı tarafa ge
çeceklerdir. 

Müsabakaya iştirak edecekler ara -
aında Türkiye Tekortmenleri Orhan ve 
Halil gibi tanınmış yüzücüler de var
dır. 

Serbest güreş 
Bu pazar seçmelere 
devam edlllp edlle-
miyeceğl meçhul 

Euvelkl gün yazdığımız gibi, ge
çen halta Mülayimle karşıl<l§mlf olan 
Kara Alinin eli sakatlan11Uştır. 

Rilıatsızlık dün daha fena bir şe. 
kU alaığı için bu pazar yapılacağı iltin 
crlilmiş olan Kara Ali - Dinarlı mü
&abakasınaı yapılnuuına imkan yok
tur. Doktorlar Kara Alinin ancak on 
beş qi(n sonra gürcfebileceğini ıöyle

mek~.cdirler. 
Bu hale göre önümüzdeki pazar 

r. .inü serbest giireşler yapılamıyacak. 
ter. 

Diğer taraftan Dinarlı Mehmet: 
- "Benim 1'ürkiye başpehlivanlı

ğında gözüm yoktur. Kara Ali Türki
ye baş pehlivanı ünrnniyle Londosa 
karşı ~ıksın, ben Londosun istediği gi
bi MaksMu mağlap ettim. Şimdi ken. 
disiyle kar§daşmak hakkını kazanmış 
buluTWyornm. Şimdiden Cim Londosa 
haber verilsin; geleck haf ta ben mü
sabakamı yapayım, eğer bana galip 
gelebilirse - ki hiç ümit etmiyorum -
öbür l?afta da Türkiye ba' pehlivanı 
Kara Ali ile göreşi.r • ., demektedir. 

Kara Alinin on beş gün güreşemi
'geceğine göre, Dinarlının bu sözleri en 
akla yakın uelenUlır. 

Günkrdenberi sürüp giden bu mü
sabakaların başka türlü yapılabilmesi 
ae imk6nsız görülnuJktedir. 

Bursahlar 
Bandırmahlara 

yenildi 
Bursaya gitmiş olan Bandırma Bir

likspor birinci futbol takımı Bursanm 
Duraspor birinci takımile karşılaşmıf.1-
tır. 

Maç Atatürk stadında bir hayli ka
labalık önUnde yapılmış hakim bir 
oyun oynayan Bandırmalılar neticede 
Bursalıları sıfıra karşı iki golle mağ· 
IUp etmişlerdir. 

.• 
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Olimpiyatlarda son müsabakalar 

Binicilik 
Bertin, lG <Sureti rn.ihsusada o

limpiyatlara yolladığımız arkadaşı

mızdan) - Dünya kurulau kurulalı 

şimdiye kadar yapıian spoı tezahürle
rinin en geniş ve en azametlisi olan 
936 Berlin olimpiyadı bugün nihayet 
buldu. 

Muazzam olimpiyat stadı daha 
sabahtan itibaren yüzbin<len kabarık! 
bir yekun tutan insanla dolmuştu. 

Günleı·denberi atletizm, fotbol, hent-ı 
bol, bırkaç gece de üzerinde bine ya
kın gencin yaptığı spor iestivallerini' 
seyretttiğimiz stadın, biı· Iran halısı
nı hatırlatan, yumuşak bir çimenle 
kaplı meydanı bugün tarn manaciyle 
miikı'!mmel bir konkuripik sahasın:ıı 

çevrilmişti. 

Her tarafa düzineler1 e manialar 
yerleştirilmiş, her manianın başına 

birçolc hakem geçmiş, 50 ye ynkın as
ker hakem, subaylara yardım ediyor. 
Haki birer önlük giymiş, kışlarını be
yaz başörtülerle örtmüş 'e ellerinde 
uzun saplı birer tokmak bulunan 30 
kadar kadın da, her süvari müsabaka
sını bıtirip sırasını savdıktan sonra, 
derhal sahaya koşup, atların, o gliZl'· 
lim çimenler üzerinde a~tıkları a~ak 
yerlerini, tokmakla dövüp kapıyorlar. 
Sırası gelen diğer müsabıklar bu sa
yede gene dümdüz bir sahı:da imtihan
dan geçmek imkAnmı bult.yorlar. 

Sabahki müsabakalara bizden as
teğmen Sadettin girdi. Bundan evvel 
üç gün yapılan müsabakalara, bir a
tımızın ölmesi dolayısiyle eksik girmiş 
olmak ve bu yüzden takım halinde de
rece alamamak vaziyetinde kalmak ta
lisizliğine uğramamız, bugün millet
ler kupası son müsabakalarında yenr
bileceğimizi umuyorduk. Ve kıymetli 
subaylarımızın munffakiyetlerini he
yecanla bekliyorduk. 

Subay Sadettin, mi!sabıklardan 
yüzde dok.sanının düşiirmtden geçe
mediği maniaların, çoğundan güzel 
bir vaziyet içinde aştı. Ve böylece 20 
ye yakın raki ı ara..,ında şimdiye karlar 
yalnız İngiltere ve Polon.)anın başa
rabildiği işi yapmıştı. Fakat, ya hu 
kadar muazzam bir kalaL:ıhğın öniir.
de ilk defa müsabaka yapmanın nr
diği heyecandan, yahut da geçeceği 
yerleri e\r\•elden iyice an•amamış ol
maktan, son manialardan birisini ö
nünden aşacağına, arkasm:lan aştığın. 
dan diskalifiye oldu. Uö,:. iece )'eni bir 
talisizliğe uğramıştrk. Artık ümitle
rimizi öğleden sonra yapılacak mü.;:a. 
bakalara iştirak edecek subaylarımıza 
bağlamıştık •. 

Öğleden sonraki müsabakalar ay
ın vazıyette, fakat daha zor, daha 
yüksek manialarla yapıldı. Muhtelif 
milletlere mensup birkaç .;ubay imti
hanlarını geçirdikten sonra, sıra bize 
gelmişti. 106 numarayı taşıyan Yüz
başı Cevat, güzel esvaplı, koyu kahve 
renkli ati:rle meydana tıkar çıkmaz 

her taraftan alkışlanmaya başladı. 
Ve bu alkış şeref tribünii önüne gelip 
Bitleri Ye da\·etıileri seH\mlayıp mü
sabakaya başlayıncıya kadar devam 
etti. 

Yüzbaşı Cevat, bütiir. maniaları 
bugün daha kimsenin hr.şaramadığı 
büyük bir muvaffakiyetle tıştı. Ye an-

. . 

cak iiç maniayı düşürerek fHkalade 
bir vaziyetle bu müsııbakayı bitirdiği 
zaman, tamamen haklı olarak, beş 

dakikadan fazla, aynı hızla de,·am e. 
den mtühi~ bir alkış topludı. Yüz bin
lere~ kişinin nihayetsiz takdirinin ifa
desi '>'an bu alkış, iftiharl& seyrettiği
miz kıymetli binicimiz sah:ıdan kayhc• ' 
luncıya kadar devam etti. 

Bizden sonra seyrettığimiı muh
telif :milletlerin bir düziı.eye yakın 

süvadleri, Yüzb:ışı Cevat Kuladan da
ha aşağı bir netice aldılar. 

Aradan 19 kadar rakip geçtikten 
sonra sıra gene bi1.c gelmişti. Bu se
fer ürtaya teğmen Cevat Gürkan çık
tı. 

Binicimiz maniaları atladı. Fakat 
7 nci manfada at huysuzh,t1' etti. 9 un
cu ''e 11 inci manialarda (!J atın aynı 

huysuzluğu tekrar ettiğinti~n, üç ma
niayı ilk hamlede atlıyar.ıadığından 

teğmeu Cevat müsabaka harici adde
dildi. 

Müsahakalar, sonlara doğru en 
iyi elemanların çıkması sayesinde g!t. 
tikçe daha heyecanlı ,.e gfüel oluyor
du. 

Bizim son müsab·k1mı:z Teğmen 

Saim Polatkan'dı. 

Sıra Almanların en r,üvendikleri 
Teğmen Hasse Kurt'a gelmişti. Mü
sabaka başladığından biteceğine ka
dar, yüz bin kişi A iman ~üvariyi şa. 
şırtmamak için en küçük bir gürültü 
bile yapmadan sustular. Ve Alman 
subayı, yalnız bir tek maniayı devire
rek fe,katade bir vaziyette imtihanı 

bitirdiği zaman, başta şeref tribünün 
önünde oturmakta olan Alman de\'let 
reisi Hitıer, yanında oturan llul~ar 

Kralı Boris n nazırlardan Göring, , 
Göb~ı.s ile meşhur Mareşal l\lakenzen 
olmak üzere stadyomdaki bütün Al
manlar ve yabancılar tar:ıfından da
kikalarca alkışlandı. Alman süvarisi 
şimdiye kadar yapılan d~recelerin en 
iyisini eldet etmişti. 

'Bundan sonra dünyanın en iyi hi. 
nicilerini seyrettik. Sırariyle, Belçi
kalı iyi, fakat bizden aşağ•. İsveçli bir 
preruı, bizim 'J'eğmen Cemt gibi mü~a
baka harici kalmasına sebep olan. 
Fransız iyi, Çekoslovak~alı hir kere 
attan da düşerek çok fena ve yarıda 
müsabaka harici addedilen. Portekiz
li de bir alay maniayı dt'viren, Ma· 
car atının inatçılığı yiizünden ilk ağ1z
da müsabaka harici addeıfümesine se
bep olan, Japon vasat, Italyan \'e Nor
veçli oldukça iyi, Amerikalı vasat, A
vusturyalı birçok mania!ı,r deviren, 
fena, lngiliz ilk ağızda iki kere arka 
nı·kaya attan düşerek yaı·alanıp mü
sabaka harici kalan, Pofonyalı da ge
ne mtisabaka harici add~d·lmesine se
bep olan birer müsabaka yaptılar. 

Bundan sonra sıra bi1im son mü
saba'rnmız1 yapacak olan Saime gel
mişti. Saim oldukça güzt·~ çalıştı. Fa
kat 6 maniayı devirdi .Ve iyi bir 1.a· 
manda bitirdiği bu müsal•akada ".asat 
bir puvnn alabildi. 

Son kısımda gene smısiyle lsd<:
Teli ve Romanyalı birbiri <ırkasına çok 
g8zel birer müsabaka ynrtıJar. Sıra 

Almanların meşhur birinr1sine gelmiş
ti. Dütiln gözlerin, heyeacnla iizeri
ne dikildiği bu süvari, be!~iendiği gibi 
büyük bir iş yapamadı. ,.\ ncak vasat 
bir derece aldı. Alman•, hir maniayı 
üç kere atlıyamadığı içir. müsabaka 
harict addedilen Belçikaıı takip etti. 
Bundan sonraki fon:; mü.~abakada \'a
satta11 aşağı derece ala:ı IsvcçJiyi. 
yalnız sonda iki mania dl':virerek gr. 
nün en mm·affakiyetli mü abakaların
dan birisini yapan Fmn.r.ızı. işe çok 
güzel başladığı halde atınm bir mania 
önündl gösterdiği inat y~zünden mü
sabaka harici kalan Ç<'ko<ı}onıkyahyı. 
çok lıcğenflen ve alkışl:ın:.n Porteki:-
llyi ve giinUn son müsab~kasını yal
nız :ki mania de\'irerek çc•k gÜZ<'l htr 
netice ile bitiren Macnrı seyrettik. 

Oü.mpiyatlardaki son spor hare-

keti \'\! ismi geçen mi11etl~r kupası mü
sabakası olan Konkuripik 0 t'r de bö~ ır. 
ce ni:1ayet bulmu;:; oldu. 

Umumi neticeler il~.ı edildiği za
man aldıkları pumnlarııı tasnifinden 
sonra takım halinde Alm·rnyanın bi· 
rinci, Hollandanın ikinci \t- Portekizin 
üçüncü olduğunu öğr ... :ıdik. Ferdi 
müsabakalrda ise Almanya ile Ro· 
manyanın birincilikte bcı:ıherc k:ıl

dıklan, üç binicinin de üçlincü vaziyet
te oldukları söylendi. 

Bizim süvariler, hili~a~sa Yüzbaşı 
Cevat ve Saim iyi bir<'r mü ... abaka yap. 
mış oldukları halde, iki \.•t·manımııın 
müsabaka harici kalmak lnlisizliğine 
uğrnınasından ve beşinci adam·mıı:ın 
da, atının ölmeı-;i dolayı.si' le mü-~aha. 
kalara girmemiş olmasııı~lan umumi 
tasnifte beklediğimiz neth,·yi almala 
rı kabil olmadı. 

Saat 19,.1:> i hulmuşıu. Bundan 
sonra, dün nihayet bulan "• uhteJif mü
saba.kaların :;1:remonisi ,iıpıldı. Ar-

tık na\•anın kararmağa r:ı ·ladığı hir lır! •• diyor. 
sırada, ferdi olarak ayn. puvanları __ (_J_l_i _______ l ___ d __ _ 
aldıkları için iki.si birinri ' •. iiçü ikinci nl pı y 8 18 r 8 n 
vazirete kalan binicilerin. derece ini dönen ilk "afllemıı 
taJin edecek mü~abakalat taşladı. EY- Yar 1 n şe h rı· m ı·ze 
,·eıa Alman, .sonra Roma ı\ alı birinci-

lik için, yüz hin insanın f1t-fes bile al- ı • 
mad·u seyrettiği birer ynrrş yaptılar. ge ıyo r 
Neti:ede Alman alkışlar !ırasında hi- Berlin Olimpiyadına iştirak etmif 1 

rinc\ cldu. Romanyalı ikınci oldu. O- lan sporcularımızın birinci kafilesi Y'' 
çüncı.ilük isin yarışacak iıç rakibin rmki cuma günü 1stanbula döneceklef 
kar~ılaşması Amerika, Be•t ika, Macar dir. 

arasında yapıldı ve netice Macarın ga. Bu kafilede eskrim, basketbol ve f 
]ebesiyle bitti... reş~iler vardır. Futbolcular Almany•' 

jektörler yanm:;;, yeşil s<ti•n hariku1ii
de güzel bir manzara içhoıı aydınlan
mıştı. 

Bu sırada bir A1man .. uhayı atiy. 
le m<.>J dana çıkıp muhtel f alcrobafüı 
numaralar yaptı. 

Stadın etrafında ha ;~ ı fişekleı a· 
tılırken, dün yapılan soıı müsabal\a
lnrın seremonisi başladı. \le bunu bi 
niciliıc mü. abal:asının ..:t•ı·t>moni.;;i tr
kip etti. Arka arkaya t;.m altı k<•r(I 
Alman marşını dinledik. ~ 'manlar hi 
nicilikte bilfıiı:;tisna bütürı Lirincilikle 
ri almışlardı. 

Ve bu merasinıler 1 · tamamlan· 
dıktall sonra, artık 936 •:mpiyatları 
kapanma merasimi başladı. 

izzet Muh;"<"in AP.4 

J'ukardaki pehliııan tafJ!/(Ire oyunu 
yapan rakibine: 

- Beni havaya f ırlatu san seni de 
beraber çekerim .. 

Duı·arın üstünde yakaic:nan hırsız: 
- /lir şey değil bay p11lis; yüksek 

atma rekoru tesis etmek !sliyorum da .. 

lstanb.ıl muhteliti namı altında bir ıtJ 
) .. 'nt-ktan sonıa uCno<:-..,lclf!rair. I 

Yarın gelecek sporcularımız arasıfl. 
yüzümüzü ağartan güreşçilerimiı~. 
bulu:'lması dolayısile Türk spor kur" ıt 
mu İstanbul bölgesi, vapurun Gal$dl 
rıhtımına muvasalat saati olan 13,30 (l 
bü•::, ajanları ve klüp murahhas ·~ 
sporcularını davet ederek gençleriıtl'. 
merasimle karşılamağa karar vertıl1r 
tir. ır 

Bu hı•s•ısta İstanbul bölgesinin tt 
l !~i aşağıda yazılıdır: 

T. S. K. ,İstanbul bölgesi başkaııll' 
ğından: ~ 

11 inci Berlin olimpiyatlarında ~e il 
leketimiz. temsil eden spor ekib1111

1
;. 

21-8-ı 936 cuma günü Köstence '1° 
le ~"hrimize gelecektir. ır 

Ekibimizi karşılamak üzere aj~ 
!arımızla bütün klüp murahhas ve 5 4' 
cularının mezkur günde saat 13.30 ııJ 
Galata rıhtımında hazır bulunmaları 
bildiririm. __,/' 
~----------'------------

1 s tan bu! spor 
Edirneye 
gidiyor 

lstanbulspor klübü yarınki cı~; 
günü Edirneye hareket edecek ve şı~ 
martesi, pazar günleri Edirne karı 
takımile iki miisabaka yapaca~ 

Edirnede1' i mat; ıcr 
Bakırköy istiklal yurdu futbol ta eP 

mı ile Edirne muhteliti arasında ~.'çıil' 
pazar günü yapılan maçta Bakırk0~,~ 
lerin bire karşı üçle mağliip oıdukJ.<tf' 
haberinin yanlış olduğu anlaşıtrn:ı 

dır. ıcr 
Bakırköy İstiklal yurdu. maçın . .;I 

ranl k dol::ıyısile neticelenmediğirıı 
tatil edildi~ini bildirmektedir.___.-/ 

Karagümrü~ün 
1'ongrt'Si ~, 

Karagümrük spor klübü uınurnt 
tipliğinden: ıa ' 

Klübümüzün senelik kongresi eY ~O 
lün ilk haftasmda aktedileceğinderı ı11t1' 
be bağlı üyelerin salı ve per'~•>"' 
günleri idare heyetine müracaatla ol~' 
larım yenilemeleri lüzumu rica 
nur . 
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rono 
- Benim karım üç dil bili

yor. 
- Benimki kendi dilinden 

baıka bir §ey bilmiyor amma, sa· 
bahtan akıama kadar durmadan 
konuıuyor. 

sevgn 
Sinirli kadın kocasına anlattı: 

- Rüyamda devlerin gelerek 
heni yediklerini gördüm. 

- Aman iyi ki rüyamı§! 
- Demek beni o kadar ıevi-

a-· Bir küçük kardeşim olduğuna pek yorsun? 
tqeıı'1tdim. K edi yavrusu ile oynamak. - Elbette. Yoksa zavallı dev-

ıı <lrtık bıkmı§tım! lerin mideleri bozulurdu! 

nınrttnmao 
A\1cı bağırdı: 
-Ahmet! 

1ııf -Ne var? 
f~ - Sağ mısm? 
at - Evet, aağım. 
f - Attığım kur§un sana isabet 
ıfl' 'llnedi ya? 
rt - Hayır, fakat neden soruyor-

~ll? 

~ - Bir kurşun attım. Sana isa
ltt etmediğine göre belki de baş· 

bir hayvan vurmuıumdur ! 

Hakin 
.
1 

Mağazanın sahibi bir müşteri 
O' '.e ltıünakata eden satıcılardan bi 
, liııe yaklaŞI: 

~· - Öyle hızlı sesle konuıma ! 
•lnıeli ve kabul etmeli ki mii!te

ti daima haklıdır. Daima onun 
.\Qıiinü kabul ebneli, ona göre ha
l'eket etmeli! 

- Hakkınız var, müıteri "bu 
ttıağazanm sahibi her halde çok 
ttek adam olmalı!,, demiıti !. 

- Su ile karı§ık süt satmakla itti. 
ham ediliyorsunuz. 
- Yemin ederim ki suçum yok. M e. 

8ele çocuğumun bir oyunundan ibaret! 

- Ala,,7celerinizi çıkarta bı1irsiniz, karmı gitti! 

Saırlhl~ş 
'd Polis yolda körkütük aarhoı bir 

&.ıtıa rast geldi: 

- Nerede oturuyorsun? 

..._ kardeşimin yanında. 
- Ya kardeşin? 
..._ O da benim yanımda • 

l'"U ..._ Peki siz, ikiniz nerede otu
Yorsunuz? 

NaısoD oDmaDo? 
- Benimle evlenecek erkek 

arslan kuvvetli, kaplan kadar çe

vik, fil gibi akıllı, yılan gibi cesur 

~Oçell< 
- Neden öyle suratın asık? 
- Sevgilim penceresinin altın· 

dan geçerken başıma bir çiçek at
tı. olmalı! 

- Bir şey unuttun. Seninle ev· - iyi ya? Bunda müteessir o· 
lacak ne var? 

leneceğine göre eşek gibi de olma-
sı lazımdır! 

~e(ii)~eynş 
- Anne küçük kardeşimin göz 

leri babama, elleri sana, burnu da 
halama benziyormuş öyle mi? 

- Evet kızım. 
- Dişleri büyük babama ben-

zemiyor mu? 

Güne§ banyosu!. 

- Demek O'l.JUnu sen yaptın haf 
- Evet ama bu eadece bir oyundu! 

IK~mşu 
iki ihtiyCIT kadın araanda: 
- Yeni komıunla tanıştın 

mı? 
- Çoktan. Hatta kavga bile 

ettim. Şimdi tahiatile konu,muyo
ruz! 

Aşkta ifil ~ lYı y lYı k 
Zengin, genç kız nitanlısma 

sordu: 
- Cevap ver sevgilim. Dünya

da a§ktan daha büyük hiç bir şey 
yok değil mi? 

- Hayır sevgilim! Ha aklıma 
gelmişken sorayım: Kuzum senin 
bankada kaç paran vardı? 

- Şey, canım, çiçek saksının 
içindeydi. 

SlYlaD 
Doktor - Hiç üzülmeyiniz. 

Hastalığınızın tehlikesi azdır; ya
kalanan yüz kişiden ancak üçü 
ölmüştür. 

Hasta - Bu üç kişiyi siz mi te· 
davi ettiniz? 

- N e oyunu oynuyordun bakalım1 
- Sütçülük! 

~ .. ....,.JJ~· ,J 
~. fj 
-~ · ........ -

- Kocamın hôld böyle çocukca 
merakları vardır. Bu eve ta.,ındık ta
§ınalı salıncağa merak saldı! 

anır Dddna 
Kohenle Salamon plajda bahıe 

giritti!er: 
- Suyun altında ıerıden fazla 

durabilirim. 
Kazanan, kaybedenden bet lira 

alacakb. 
Deuize girdiler. 
Zabıta her ikisinin de cesedini 

arattırmaktadır! 

VanOaşlık 
Trende bir yolcu yanına sonra-..... 

dan gelen birine nazik ine söyledi: 

- Affedersiniz, ıapkanızın Ül

tüne oturmu§ıunuz ! 
Öteki hemen kalktı: 

- Pardon, ben bu fapkayı sizin 
sanmıttım! 

ırek oD<uyueu 
- Son kitabımı okuc.lun mu? 
- Evet, hatta bir tar.e satın al· 

dmı. 

- Ya! Sabn alan demek sen
din! 

- T\unduru1arını suda btrakmt§sın, tslanm1.9. 
Çocuk - Onlar benimkiler değil, Benim kunduralar ayaklanm(l.a! 

~llJIDunan paıra 

Küçük Ahmet sokakta bir sey

yar satıcının önünde bet lira bul

mu§tu. Kimse görmeden aldı Bir 

tütüne.ilde bozdurdukta11 sonra pa
rayı bulduğu yere gith 

..._n:- Laf anlıyan biri gelsin, he
r oturuyoruz. 

Ayakları Kayalarda rahatsız olan genç kızın 1cımıazlığı 

- Bir tey kaybettiniz mi? 

Satıcı teessürle cevap verdi: , 
- Evet oğlum, bet Hra dütür

düm. 

no~ç 
il"l<üçiik Süheylaya doktor acı bir 

f~~ı "~rrnitti. Bu ilaçtan iki saat 
d a ıle birer kaşık içmesi lazım-

t, c 
hey}" ece saat dokuzda annesi, Sü-
\>a.,. anın Yatağı b3.!InP. geldi: ya

'"'~a sordu: 
..._ \J 
1'.. YUyor musun yavrum? 
l\.tJ '•k da çu afacan gözlerini açma-
n cevap verdi: 

.._ E.Vet anne! Rüyada taa§§ııkJ yahut kadm ve s-iis! 

- Paranızı ben bul!um. işte! 

Sabcı sevinçle paray• alınca ta· 
§ırdı: 

- Oğlum, ben beş l·ra di•,ür
düm amma, bütün bet liralıktı. 

Böy!~ bozukluk değil! 

Çc,cuk zekice güldü: 

- Geçenler gene bllyle para 
buinıuıtum. Amma ho~uk!uk ol-

mad:ğı için bana bahıiş vermemit
lerdi de! ..• 
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Esi rffi yabudi Samanon bu milddet zarfında 
şaşılacak derecede çökmUştU 

- Bunu arzedeyim bUyük han. De· ı 
min size m.Mcramı anlatırken bir kah 
ramann\ hayatımı kurtarmış olduğun 1 

Samanon eskisine nisbetle şa§ılacak 
kadar çökJ?ÜŞ ve ihtiyarlamıştı. lpiri 
kalan gözlerinde devamlı ve gittikçe 
artan bir korku ifadesi vardı. Ellerı 

ve dizlerinin titreyi§i uzaktan bile belli 
oluyordu. Hulagü bir müddet onu sey
retti. Sonra dalgın bir §ekilde sordu: 

söylemıştin\. 

-Evet! 
- lşte bu kahraman vasıtasile • 
- Kim bu adam? 
- Bir Türk. İsmi Aykut? 
Hulagü birdenbire ayağa fırladı: 
- Aykut mu? 
- Evet. Ben bu delikanlının yüzünü 

asla görmedim. Fakat beni tedavi eden 
ihtiyar kadın çok gUzel ve çok yeğit 
bir kahraman olduğunu söyledi. Şunu 
da haber vereyim ki bu genç, kızınıza 
çılgınca aşık. Çok seviyor. Ve onun 
için kendi hayatım tehlikeye koymak-
tan lmtiyen çekinmiyor. · 

Ta Kara Kurumdanberi binbir me
§akkat ve binbir güçlükle kızınızın 

izini takip ediyordu. Onu muhakkak 
surette halife denilen cana·;ann elin
den kurtarabileceğine emindi. 

Hatta benim Bağdattan sizi bulmak 
için ayrıldığım gece delice bir cüret 
göstererek halifenin koca sarayına 
hücum etmeğe karar vermiş bulunu
yordu. Ne yapıp yapıp cam gibi sev
diği kızınızı kurtaraca!;rını söyliyordu. 

!şte ben bu delikanlıdan halif cye 
satmak üzere getirdiğim kızın sizin 
kızınız olduğunu öğrendim. 

- Pekfılfı.! 
Hulagü sesini yükselterek adamla

rındnn birini çağırdı. 
lçerl girer girmez: 
- Sire telim etmiş olduğum şu ilı

tiyar yahudiyi buraya getirin! diye 
emretti: 

E sirci Re§it sordu: 
- Sakın bu ihtiyar yahudi .. 
Hulfıgü Re§idin sözlerini tamamla-

dı: 

- Evet, evet odur. Esirci Samanon. 
Aradan belki beş dakika geçti. Ne 

Hulagü, ne de Reşit t ek kelime konuş
madılar. Beş dakika sonra uzaktan git
tikçe yaklaşan ayak sesleri duyuldu. 
Kapı dışarıdan vuruldu. 

Bu darbeler ikisini de dalgınlıkların
dan uyandırdı. HulUgU oturduğu ge
n ifi koltuk tan kalktı. Reşidi elinden tu
tarak s:ığ tarafta perde ile ayrılmış 

bir yere götürdü. Onu orada. bırak

tıktan sonra perdeyi kapattı: 
- Sen burada dur. Gel deyinceye 

kadar dışarı çıkma! 

Ondan sonra geri dönerek yerine 
oturdu. Ve kapıya doğru: 

- İceri ! diye bağırdı 
Kapı açıldı. lki levent muhafızın or

tasında olduğu halde esirci yahudi içe 
ri g irdi. Hulagünün: 

- Bizi yalnız bırakın! emri üzerine 
iki muhafız bUyük ham selamladılar. 
Ve dışarı çıktılar. ' 

- Ey anlat bakalım Samanon ! Sana 
iyi bakıyorlar mı? Onlardan memnun 
musun? Yemeklerin vaktinde ve seni
doyuracak derecede veriliyor mu? Yat 
tığın yer yum.uşak mı, sert mi? 

Samanon bir kadın sesi gibi incelen 
bir sesle cevap verdi: 

- Her seyim rahat büyük hakan! 
Hiçbir §eyden şikayetim yok. Bana ver 
dikleri yemekler çok gürel, yattığım 
yer çok yumuşak. Çok memnun ve 
rahatım. Allah onlardan razı olsun. 

- Paraların da emniyetli yerde ya? 
- Evet, evet. Onları yastığımın içi-

ne diktim. Her gece uyumadan evvel 
muayene ediyorum. Orada duruyorlar. 
Hiç kimse ötemi berimi karıştırmıyor. 

- Demek hiçbir şeyden. şikayetçi 
değilsin! 

- Bir gey var muhterem hakan bir 
nokta var. Konuşamıyorum. Hiç kimse 
bana tek kelime söylemiyor. Ve tek 
kelime de söyletmiyor. Konuşmayı 

unutacağımdan korkuyorum. Sonra 
tabiatile bir de hUrriyet derdi var. Ne 
de olsa insan sarayda bile hapsedilse 
yine mahpustur. Muhterem ve ulu ha
kan. Bendcnizi ne vakit serbest bıra
kacaksınız? 

- O kadar üzülme Sam.anan. Ser
best kalacağın ve hürriyete kavupca
ğm zaman yaklaşıyor. 

- Aman Allahım neler, ne gü?.el 
kelimeler işitiyorum. Bana hürriyet
ten, bana hUrriyet.e kavuşacağım anla
rm yaklaştığından bahsediliyor. O za
man, o zaman derhal her gece başımı 
koyduğum ve uyumadan önce paraları 
mm durup durmadığım muayene etti
ğim yastığımı dikiş yerinden sökece
ğim. Büyük hakanın bendelerine 10.t
fetmiş oldukları 500 altıncığımı alıp 

gideceğim. Öyle zannediyorum ki, ha
yır zannetmiyorum, eminim ki beni 
Semerkande götürecek sağlam ve iyi
ce fakat ucuz bir eşeği kolaylıkla te
darik edebileceğim. O zaman aman ya
rabbi, ne saadet, ne saadet! 

Ciiretiıni affedin büyük hakan fa
kat benim için yaklaştığını vaadetti
ğiniz bu hürriyet anmm ne zaman ola
cağım da sormak cüretinde bulunabi
lir miyim? 

- Elbette, bu senin hakkındır. Ve 
sen zannetmem ki benim adil bir in
san olduğumda §Üphe edesin. 

- Katiyen ! Katiyen ! Dünyada si
zin kadar fı.dil bir fert tasavvur edeıni-
yorum. (Devamı var) 
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- Olur, olur .. Güle güle git.. Namus
lu knl ! 

- Merak etme beyim, bundan sonra 
t övbeler tövbesi .. 

Naili bey yalnız kalınca, kalktı tel•
rnr pencereden sarktı, ocaklara baktı, 
l'cab:ı., acaba bütün felaketin esası bun
lardan mı ileri geliyordu? 

- Bu işi anlamalıyım .. 
Diye mırıldandı. 

E rtesi gUn erkenden izin istedi. Şa
diye ile konuşmak için hapishaneye 
gitti, Bu husuta onu uzun uzun istintak 
etmtk istiyordu. 
Zavallı kndmı manen son derece sar-

sılmış buldu: \ 
- Şadiye hnnım size bazı şeyler sor

mak istiyorum. 

- Ne gibi efendim? 
- Belki kurtulmanıza yardımım ola-

bilir! 

- Artık hiçbir ümidim kalmadı. Bu 
benim alnımın kara yazısı, ne olsa fay
da etmez. 

- Siz benim sorduklarıma cevap ve-
rin .. Belki umulmadık bir netice çıkar 

Kadın içini çekti: 
- Allah büyük! 

inceden inceye kadının hayatını ele
di, taradı, araştırdı. Hastalığın başla
dığı zamanlar, bütün alaim her şey ' her 
şey• dikkat edilince karbon gazile ze
hirlendiğini isbat ediyordu. 

- Evde yalnız siz mi bu şekilde ra
hatsızlandınız? 

- Evet! 

Habralarını anlatan: EFDA'fa TALAT -162-

birer odaya Maznunları ayrı 
kapatarak dayak 

- Esat beye bu teminatından dolayı 
teşekkür ederim. 

Ve gene samimi bir surette polis mü 
düründen ayrıldık, Krokere döndük. 

KROKERDE DA YAK 

Kolonel daireye döner dönmez İngi
liz polisini öldürmekten suçlu olarak 
tevkif edilmiş olan on bir maznunun is
ticvabına başladı. İsticvapta ben de ha
zır bulundum. Tabii hepsi inkar ediyor
du. İnkar etmekte de haklan vardı. 

Çünkü polis bir kişi tarafından öldürül 
müştü. Katil bunlardan hangisi idi? 
Günahına girmeyeyim ama, bu on maz
nunun içinde Mahmut isminde kısa boy 
lu, esmer bir genç vardı. (Şimdi Kadı
köy iskelesinde hamallık ediyor.) O 
her halile, - onu ben temizledim, diyor 
du. Hatta sözlerindeki tenakuzlar bu 
vaziyeti zaman zaman tamamlıyordu. 

Fakat hiç söyler nüyim? İsticvap bitin
ce Ballar kızgın bir halde homurdandı: 

- Bu hınzırlar inkar ediyor. Ne ya
pacağız? 

- Kumandanım. Herhalde katil bun
lann içinde değil. 

- Şimdi bunları serbest bırakmak 

da olmaz. 
- Fakat, kabahatleri yoksa ... 
- Yoksa, varsa keratalara birer te-

miz dayak attır. Akıllan başlanna gel
sin. Sonra, geceleri aarhoı olarak sokak 
larda gürültü ettiklerinden dolayı birer 
ay da hapse koysunlar ... 

Bu garip hükmü adaleti yerine ge
tirdiqı. M:ıznunlan başçavuş (Rayt)a 
teslim ettim. O da bunları ayn ayn 

hücrelere kapattı. İki gardiyan alarak 
kenidlerine mükemmel bir dayak attı. 

Ben bittabi bu dayak faslına mani ola
madım. Sonra içlerinden bir tanesinin 
idamdan kurtulması bahasına hepsinin 
bir dayak yemelerinde de o kadar beis 
yoktu. 

iTiLAFÇILAR HiMAYE EDiLiYOR 

O gün öğleden sonra Ballar, kolonel 
Maksveli çağırttı. Geçen gün hazırlanan 
benim yazıhaneden aşırdığım listeyi ve
rerek şu emirleri verdi: 

- Bu listede isimleri yazılı kimsele
rin evlerini nezaret ve muhafaza altına 
aldırınız. Herhangi bir tecavüze karşı 

bizimle alakadar olan bu şahıslar ve a
ileleri himaye edilecektir. Eğer içlerin
de vaziyetlerinden fazla endişe edenler] 
bulunursa onlar da ailelerile birlikte bi
ze iltica edebilirler. Kendileri için üst 
katta daireler hanrlatacağım. 

- Kızlarınız? 
- Hamdolsun sıhhatıarı iyidir. 
- Birlikte mi yatardınız? 
- Hayır efendim, onlram odası Ust 

katta, deniz tarafında, 
-Gündüzleri nerede otururdunuz? 
- Yazsa bahçede, kışın oturma oda-

mız da o da denire karşıdır, fakat niçin 
bunları soruyorsunuz beyefendi? 

Doktor cevap vermedi, o anlamak is
tediği meseleyi öğrenmişti. Teşekkür 

edip çıktı. 
Giderken hapishane müdürüne sor

du: 
- Nerdesiniz beyim, bu kadıncağız 

kurtulacağa benzer mi? 

- Zannetmem .. t~i fena gidiyor. Her 
kes aleyhinde .. Çocuğu"nu zeihrlediğine 
katiyctıe inanılıyor. Sizin de raporunuz 
öyle demiyor mu? 

Naili beyin bacakları kesildi. Ses çı
karmadan sendeliycrck çıktı. Yolda bir 
sarhoş gibi yürüyordu. 

Şadiyeden aldığı tafsilat gecenin ha
discsile denk geliyordu. Demek ki al
danmıştı. Demek ki Şadiye bigünah 
olarak bir hata yüzünden hüküm yi
yordu. En büyük kabahat da kendinin 
di. Vicdanını dinlese bir dakika fevt 
etmeden gidip hakimlere şüphesini an-

Kol~nel bu emri tatbik etmek üzer\. 
gitti. Ballar o zaman bana, yukarı kat-
ta beş altı odayı kabili iskan bir hale 
koydurmamı emretti. Ben de yukarı 
katı tamamen boşalttım. Buradaki oda
lara karyolalar, yataklar, komodinler, 
masalar çıkarttım. Bir iki saat sonra bu
rası ipitdai bir otel halini almıştı. Ak
şama doğru meşhur 1 misafirlerimizden 
birkaçı daha gelerek daha evvej Kroke
re yerleşmi~ olan polis mektebi sabık 

müdürü Galibe iltihak ettiler. Bu ge· 
lenler pek tanınmış kimseler değildi. Fıı 
kat halkça maruf olmamalanna rağmen 
halk düşmanlığını bütün şenaat ve de
naetlerile irtikap etmekten çekinmemiş 
olan bu serserileri biz iyi tanıyorduk. 
Bunlar sırf küstahlıkları, ihtirasları 

menfaatleri yüzünde!l birçok hanüman
lar söndürmüşlerdi. İçlerinde kibar a
lemine mensup, mirasyedi serseriler de 
v~rdı. Dahiliye nazırı Mehmet Alinin 
oğlu Kamil de bunlardan biriydi. Bun
lann ilk davet üzerine koşarak Kroke
re gelmeleri hakikaten korkularından 

değildi. Çünkü henüz halkta bir ihtilfü 
hareketi yoktu. Onlar bu iltica edişlerile 
İngilizlere yaptıkları büyük hizmetler
den dolayı halk nazarında çok fena bir 
vaziyete düştüklerini, bu sebeple ağır 

bir tecavüze uğramaları muhtemel bu
lunduğunu anlatmak, bu suretle İngiliz 
imparatorluğunun fedakar birer hadimi 
olduklarını göstermek istiyorlardı. 

YUNAN MÜMESSiLiNiN BiR 
PALAVRASI 

İki gün mütezayit bir telaı ve heye
can içinde geçti. işler o kadar fazlalaş
mıştı ki geceleri artık evime gidemiyor
dum. Gün geçtikçe İstanbulun havasın 
da parazitler çoğalıyordu. Düşman ve 
düşmanlarla beraber olanlar bir taraf-
ta siniyor ve kaç senedir esaret ve 
mağlilbiyetin, sefalet ve ümitsizliğin 

içinde kıvranan nüllet yavaş yavaş aya
ğa kalkıyordu. Bu inkılaptaki şahane 

heyecanı yudum yudum tatmak lazım
dı. 

Büyük taarruzun onuncu günü artık 
kimsede ümit kalmamıştı. Ordumuzun 
durdurulacağı ve tekrar geri püskürtü-
leceği hakkındaki tahnünler de hapı 
yutmuştu. Yunan ordusunun belini 
doğrultamayacağını mahalle çocuktan 
bile anlamıştı. istanbulun Türk halkı 

sonsuz bir zafer neşvesi içinde daha 
büyük müjdeler bekliyordu. Türk ordu
su Atatürkün gösterdiği hedefe varmak 
üzere idi. Hakikat bir güneı gibi gözle
rimizde parlıyordu. Fakat muhitimizde 

!atmaktı. Lakin tereddüt ediyordu. O 
hayata yeni atılmıştı. Parasızdı. Karısı 
genç ve süsü seven bir kadındı. Onun 

rahatını temin etmek lazımdı. Tam şÖh
ret bulurken yanlışlık yaptığı duyulur
sa mahvolmak ihtimali vardı. Artık 

hangi hasta ğclir de onun kapısını ça
lar! Böyle mühim bir anda yanılmış 
doktora kim emniyet eder! 

Evde, odasına kapandı. U7•m uzun 
düŞUndü. Geç vakit bir hırsız gibi pen· 
be evden içeri girdi. Hava henüz karar 
mamı§tı Şadiyenin odasından içeri gi
rer girmez boğulur gibi oldu, başı dön
dü, hemen pencereye koştu açtı. On-

dan sonra iyice muayeneye başladı. iş

te duvarın çatlakları tam ocaklara bi
tişik .. Zehirler oradan içeri sızıyc-. He
le hava lodos olunca bütün gazlar içeri 
yayılıyor. Bilhassa beşiğin durduğu du
varın aralığı adeta boru gibi havayı 
içeri çekiyor. Bu araştırmaları yapma
ğa başladığı dakikadanberi şakakları 
çarpıyor, midesi bulanıyor, günlerdcn
beri kapalı kalan bu odada insan ölebi
lir! 

Kendini dışarı zor atıyor. Bitap bir 
halde evine dönüyor, hasta gibi yatağı
na uzanıyor. Sabaha kadar kabuslar 
içinde yuvarlanıyor •• 

attılar 
o hakikati görmeğe tahanunUl edeı:ni~ 
ler yok değildi. Bu budalalar bili~ 
mucize bekliyorladı. Halbuki Atatiit ~ 
ün mucizesine mukabele için Atari11' 
gibi bir varlık lazımdı. O ise bir ta11ed 
idi. Ve yalnız Türk milletinin bağrındl 
çıkmış bi:.- Türk çocuğu idi. Yunan ot' 
dusunu bu hazin akibetten kurta~ •• 
için ona benzer birini bulmak ıazıııı 
Bu ise başlrbaıına bir mucize oıurdılo 
Velhasıl hala ümidin tatlı uykusuııdl' 
uyanmıyanlar vardı. Ve bunların baf' 
da da meşhur! Yunan mümessili ef~ 1 
di geliyordu. 

O günlerden birinde mümessil efe' 
di, yanmde mahut tercümanile birli~ 
tekrar kolonel Balları ziyarete ge~ 
Konuşmalarında mutat olduğu UZ 
ben de hazır bulundum. ti' 

Yunan mümessili bu sefer bizim ib ~ 
yar kurdu kafese koymağa getrnif 
Sözlerinden bu anlaşılıyordu. Aklı, ~ 
lacak bir turp kadar bile para etnıır: 
bu adam üstelik hakikate perde çe~ 
küstahlığını da gösteriyordu. 

Baliar: .J ~ 

- Ne olacak bu işin neticesi. ~ev 
bir haber alabildiniz mi? diye sorUJ'el 
şu cevabı verdi: 

- Her ne kadar Yunanistandan ıııef 
suk bir haber alamadrmsa da Kemal~ 
lerin elde ettikleri bu muvaffakiyetl 
mevzii ve değersiz şeyler telakki edit' 
rum. 

- Biz de öyle zannediyorduk. Fa~1 

bugün on üç giln oldu. Taarruz de.,, 
ediyor. , 

- Yunaniatandan yardım için~ a 
kuvvetler gönderildi. Onlar bu iti I 1 

buk hallederler. . 
- Ben bu işin böyle kolayca halici 

leceğini pek zannetmiyorum. 
1 

- Yakında vaziyet belli olur. F•)I ~ 
benim asıl istediğim şey başka. Buradl' t 

ki Türkler biz İngiliz dostu Yunaııl' ~ 
lara ve Rumlara karıı son gUnlerde ; 
na muameleler yapmağa başladılar. 
tecavüzler ne zamana kadar devam ed; 
cek? Şehirde inzibatı temine nıedl 
kimseler bu vaziyete müdahale etrrıi~ 
lar. Alakadarların bu lakaydisi de bal 

büsbütün şimartıyor. 

Yunan mümessili bu sırada a)'8~ 
kalktı, kendisine guya bir vazı malı• 
vermeğe çalışarak sözlerine şöyle ar 
vam etti: • tı" 

- Binaenaleyh, miralay Ballardan e' 

gibi ahvalin önüne geçmek icin içaP 
den tedbirleri almasnr rica edeceğirtı

(Devamı var J 

--- - =-- j( 
Hayır, hayır ağzını açmıyacak, .~· 

şey söylemiyecek. Yeti§en oğlu v ~ 
Mektep parası lazım. Güzel karısı ., ı
tuvalet ister .. Müşterilerini kaçırar:'~ 
İki el bir baş için hayat bu .. Ezıı>:l ~· 
ezilir .• Sükut, evet sükut edecek, aılt ~! 
menfaati uğruna bu cinayeti işliyece 

-6-
Her gün geçtikçe Nihalin kcoast~ 

karşı olan muhabbeti artıyor onu~ 
rar kendine celbetmek, maziyi affet el 
mek için ne yapacağını şaşırıyord~·.:.. 
ruh bey nezaketini bozmamakla CP-

GJ' 
bcr eski halinden eser kalmamıştı. rd"' 
yet ciddi ve çekingen davrnnıyo ·~ 
Karşısındaki kadının süsünü, cazı r 
sini, muhabbetli bakışlarını görıniY0 

du bile! ti 
Bir akşam bah~cde oturmuş g~, 

okuyordu. Nihal yavaş yavaş ark~ 
dan ilerledi, yaklaştı iki elile koCS fi' 
gözlerini kapt.dı, eğildi dudağındaJl 

tü. d~ 
Bu taze, çiçek gibi ağzın tema.s~-.. tf 

erkek fena halde sarsıldı gayri ihtiY( 
mukabele etti. Sonra gene kendini to 
ladı. Çekildi ciddiyetini takındı. 17ıt 

- Beni affettin. Fakat içinden tJif 
türlü banşamıyorsun, bu çok acı ) 
şey Ferruh! (Devamı .,at 



~STOS-1936 

Cocu.k haftası 
ediye kazananların 
adlarını 
ı 

yazıyoruz 
1• agustos 936 tarihli 
~ B~lıkesirdir. 

bilmecemizin( 59 - Burhanettin sirkeci orhaniye cad. 

~ lira kazanan 
tl:ıı:'inc:i: Mahmut Şanar Üsküdar 
·1 nte~e Servilik Çıkmaz sokak 74. 

1k. l~ra kazanan 
a}' ltltı: İbrahim Marti Şi§li tram
~osunda vatman. 

28. 60 - Öktan Turga ııehzadebaşı ke
mal paşa caddesi 25. 

• • • 
_ Karpostala kazananlar 

HABER - ~şam Postası 

~ lYı o iğ) lYı o lYı ifil 
çekt~~D cdlnDI 

ll2><e D<!ıs o©! o lr 
Sevdiğinden int:i· 
kam almak için 
yaptı~ı geve7elik
ıerin ce- ~• buldu 

Sergüzeşt bulmak 
• • 
ıçın 

Kayl9>©>Uaılfil ~o~ 
"İstikrar, !ıclamct, emniye,t ı c 

bunlara lmr§ı kararsızlı/..-, emniyNsiz· 
lif.· t e sergiiz~tf, 

Londranın Baron mahallesinden 17 
yaşındaki madmazcl Diana Moulder 
1936 muhtıra defterinin ilk sayfalarına 
bu yazılarla ba<>lamıştı. 

15 haziranda kararsızlık ve emni· 
yetsizlik lehine karar verdi. Cebinde 
S İngiliz lirnsr ve koltugunun altındn 
bir kat çamaşır evinden çıkıp gıltı. 

İki aydır yapılmakta olan bütün ara" 
tırmalar hep boşa çıkmaktadır': 

Genç kız anne ve lnıhasına hitaber 
bır::ıl.mış olduğu mektupta : 

'-'Olma kalem 
u ~azanan 

ttı] ~Uncu: Necmiye İnönü kız orta 
dfı u 333. 

~~ . . . 
dıl ~°" f" :01{ MENDiL KAZANANLAR 

61 - Yaşar Üsküdar 21 inci okul 
263. 62 - Rasim karaca pangaltı ha - ·· 
Hiskar gazi caddesi 122-124. 63 - Hak 
kı Engin Üsküdar ağa hamam dolap so 
kak 20. 64 - Mehmet baba haydar ar 
paeminl tekke sokak 18. 65 - Burhan 

Uis Pamela Beleyk 

"Ben kendi nam ve hesabıma ha 
yatla mücadele için gi:Hyorum. Sı .. 
hiç üzülüp tasa çekmeyin. Kendime ba· 
kabilirim ve başıma hiç lıir beta gel 
mez,. ... Diyordu. 

İngiltere dahiliye vekaletinde dak 
tilo olan bu güzel kızın rıcreye gittiği· 
ni polis dairesi hala anlıyamlmıştrr . 
Annesi gazetecilere şunları söylemi!l" 
tir: 

ı . 
le#' !Si .... liıkmet Demirel 44 üncü okul 

ıııc; 2 - lialime Edirnekapı külgeç
fe' dıl:a lllabaUesi . 3 - ismet Zünger Ka-
U~ 'ır_~ Çanakkale sokak 17. 4 - Ahmet 
el~ ~ 2 

1 
Pertevniyal lisesi 340. S -

0

Su-
et' 9 uncu okul 77 Beyoğlu. 

fbtl' • • • 
if Bisküvi kaz.ananlar 

~ ~h - Remal Yurtsever Tophane Ka
ır. tııı:ı <recmi sokak 8. 7 - IIristo Kur

lııi:ı § Bozkurt caddesi 223. 8 - Ncr
~ltartal 234. 9 - Servet Beykoz ya 
>ı1t;ı Çayır caddesi l 7. 1 O - Osman 
~~ itncak Sultanalımet Pikmane sokak 

• • • 
Şekerleme kaz.ananlar 

~l 11 
- Leman Beyoğlu 12 inci okul 

~ 1
2 - Necdet Aksaray çakırağa 

l 3 Ayten Sırrı Kadıköy Mısırlı 
s Q l\1. 14 Tahsin Galatasaray 1587 

-.... Selami vefa Iİ"esi. 16 - Ziya de
~t011arında kamarot. ı 7 - Salahattin 

i'oncu pangaltı şafak sokak aydın 
tıı 18 - Nuri '011.ümen İtalyan lisesin 

• • • 
Kitap kaz.anan/ur 

~tıl.lg - Semiramis Usküdar 48 inci o
tıı ?o - Süzan Barın Beyoğlu 29 un 
~ii' 0ltuı 214. 21 - Cahit Olcay Pettev 

"al lisesi 195. 22 - Hikmet K~dıköy 
141lc" ~~t· u orta okul 3-A. 23 c-- Mehmet 

~~ 11§ık lisesi 101. 24 - Fikriye Al -
'PÇapa kız muallim mektebi 269. 25 

I\~ ahrettin 64 iincü okul. 26 - N. 

il:ıd0bn Aks..ıray Sinekli bakkal kül -

0 
80kak 9. 27 - Nurettin vefa lisesi 

~ Cb:~ - Naha bet Haik rober kollej 
• 81nden. 29 - Huriye Aydınel ak
ar Atatürk caddesi to~rak sokak 6. 
....._ ~ecmcttin 8 inci okul 252. 

••• 

ezer İstanbul lisesi 1761. 66 - Necla 
kansel bakırköy birinci okul 180. 67 -
Setamettin 27 inci okul 44. 68 - Faik 
güney zonguldak filburnu tütün bayii 
Rahmiden. 69 - Kenan 193. 70 - Ay
ten üı;küdar bağlarbaşı şataret sokak 

15. 71 - Bülent varol boyacıköy 115. 
72 - Sabahat uçan kız lisesi 195. 73 -
A. m:a tlnay İstanbul lisesi 1399. 74 -

Sabahattin 49 uncu okul. 7 5 - Bülent 
İstanbul lisesi 412. 76 - Edip Bilener 
gazi osman pa~a okul 40. 77 - Umut 

Cemil cağaloğlu hilaliahmer caddesi 78. 
Rasim coşkun pendik bağdat caddesi 

235. 79 - Suat bozdağ edirnekapı mey 

dancık sokak 35. 80 - Cazibe Yüksel 
fatih sarıgüzel halıcılar caddesi 48-1. 
81 - Tanser lüleburgaz muhabere su
bayı avni kızı. 82 - Kemal beşiktaş 

köprü sokak 3. 83 - Şerafettin alkan 
şişhane karakol • 84 - E. Özek pertev 

niyal lisesi. 85 _, Alegra L. kaledibi 
berut han 4. 86 - Sevim beşiktaş köy 

içi altın taJ sokak 9. 87 - K. Angüç 

şişhane iskender cadd~si 72. 88 - Mus 
tafa unkapanı salihpaşa caddesi 16. 89 
- Halil ibrahim gelenbcvi orta okulu 

3-A. 90 - Saadet büylikdcre meyva 
enstitüsü talebesi. 91 - Naciye cağaloğ 
lu tasvir sokak 8. 92 - V. uslu §ehre -

mini mecidiye caddesi 18. 93 - Adil 
Dağyeli sirkeci palas 5. 94 - N. Tar
ean İstanbul lisesi 130. 95 - A. Z. tak 

sim ayazpaşa osman paşa ap. 96 - Sa 

Iahattin özdamar ortaköy sahir necati 
sokak 23. 97 - Nikola papnikolof İtal-

yan lisesi 257. 98 - Selami bengi vefa 
lisesi 66 i. 99 K. Ahmet akoğlu şiş
hane karakol. 100 - Nurettin türeyen 

samsun çarşanbası yeşil irmak okul sa
fa s. 101 - Ülkü arman samatya şimen 

difer caddesi 45. 102 - Vahan zartar -
yan heybeliada. 103 - Acar bele şişli 

terakki lisesi 371. 104 - Rabia kasım
paşa pirinççi kehya sokak 12. 105 -

De/ter kazananlar Orkunt beşiktaş vişne zade meydan 10. 

a2 ~ - liulüsi İnönü orta okulu 866. 106 - Yrnit üye aksaray cerrahpaşa 
33 }~~ihe çapa kız muallim mektebi. caddesi 31-1. 107 - Refet Bengi mu
dca~ Af, Erol Kasım paşa bahriye cad ratpaşa simitçi sokak 25. 108 - Pan • 

hııi 1. 34 - Muhterem Saraçhanebaşı -tazi kurtuluş kuyularbaşı 25. 109 -
~olJ llefcr sokak 5. 35 - Anjel kebir Lemi caner kadıköy 6 ıncı okul 147. 
Ö~c: ba§kı demirci sokak 6. 36 - K. 110 - Necdet şişli tramvay deposunda 
Ya-,u cyoğlu 42 inci okul. 37 - Rabia biletçi hayri oğlu. 
3a ....._ ı Saraçhaneba§ı serezli sokak 4. ---------------
SQ ~ınüran kanlıca müstakili yoku 
ı.. ?buat f .................................... __ "•:uıw:ıumıı 
4lt~aı a ~ paşa köşkü. 39 - Kizım ii ................. K·····~·~·······~·~··k····· =! 
~iıı§a.:3 llncü okul 528. 40 - Media fi UÇ U i= 

Londrada yüksek Ün\:ın sahibi 
bir leydinin kızı ve kiba= sosyetele

rin ~n güzide yıldızlarından l\fis 
Pamela Illc) k ötede beride yapttğı 

gevezelikler yüzünden istfnaf mahke
me.~inde 500 İngiliz lirası (bizim pa

ramrıla 312:> lira} tazm:nnt vermeğe 
mahkum olmuştur. , 

Büyük bir şirkette muhast?beci o
lan 32 yaşındaki Jon Kr;stofer mah
kemeye müracaat eder~tc bu güzel 

sosyete kızının, hay.siyetinJ kıracak 

ve içtimai mevkiini zedeliyecek söz -
Jer .söylediğini ileriye '<Ürmü~. w 
emsaline bir ibret olmak üzere şid

detle cezalandırılmasını ~temlJir. 

Muhakeme günü salon en şık \'e 
kibar erkek n kadınlaria dolmuştu. 

Jon Kristoferin söyledikle!'ine gö
re hangi kadınla umumi bir eğlen-

' ce yerinde görülse, ertes1 günii Mis 

Bleykin o kadını arayıp bularak 
"Jonla görüşmeseniz dah~ İ) i eder
siniT., ~ünkü o frengi hastalığmn müp 
teladır .. , dediğini anlatmıitır. 

Bu vak'alar tekrarlana. tekrarlana 
nihayet mensup olduğıı şirketin ku 
)ağına kadar gitmiş 'e a?. kalsın jsin 
den gücünden oluyormu~. 

l\fahkemc heyeti gösterilen şahit
leri dinlemiş, Jonun kan tahlili n 
sıhhat raporlarını gözden geçirmiş 
ve bu sözlerin zehirli bh iftiradan 
b .. -ı~ka bir şey olmadığına kanaat ge
tirmi~tir. 

Mis Bleyk ve avuknh kendilerine 

" - Kızım muharrir Cecil Roberts 

in nüfuzu altında kalmıştır. Zaten 
muhtıra defterinin başında görü!en ya· 
zılan da onun bir eserinden kopye ctm'ş 
tir. Gazeteci olmak için dahiliyedeki 
memurıyetini bırakmağa uğraşıyordu. 

"Diana çok ciddi bir kızdı. Onunla 
aramızda hiç bir münakaşa olmamıştı. 
Yalnız bir defasında m muriyetinden 
istifa edeceğini söylemesi üzerine biraz 
sertçe konuşmuştuk. Müthiş iizüntü 
içindeyiz. Sağ ve salim olduğunu biı is11J1t olunan suçu ne inkar ne de 

reddetmislerdir. Jüri h~yeti çekildi- duyabilsek kalbimiz biraz ferahlı}a· 
.. d . cak .... 

ği müı.a.kere salonun an gerıye ge - -=:-:--------------
lince J.ararını tefhim etnı~ştir. SD1n1e~U®ır® ~SllrŞO 

l\fis Bleyk 500 İngiliz lirası taz - Ç~ IF® g 
minat vcrmeğe mahkQm edilmiş ve _-.....--. __ 

henüz yirmi yaşına \'arnıamış olma
sı na1.an dikkate alınarak hapis ka

rarı verilmediği de okunan kararda 
bild;ri1miştir. 

Ortada dönen dedikocular:ı bakı
lırsa, Mis Bleyk'in sevdiğj Jond:ın 

yüz bulamayınca böyle zehirli söz
lerle ondan intikam nlmafa kalkıştığı 
anlaşılmakt:ıdır. 

~al~'1'©ffi 
elhlem m nwce'll:n n n 

kayll2>e©l Dy© ır 

!Ik bahar, yaz, son bahar \'e kış ... 
Mevsim ne olursa olsun adi soğuk al
gınlığı hiç pe~imizi bırakmaz, ondan 
kurtulamayız. Bu rahatsız edici der
din hakiki tedavisini henüz kimse 
keşfedememiştir. Hiç soğuk almadan 
bütün seneyi geçirebilenler pek azdır. 
Nezlenin sebebi keşfedilmcdikçe buna 
çare bulunmasmın imknı da yoktur. 

Nezlenin ağır neticeler vermemesi 
için birçok şeyler yapılabilirse de nö
bet müddetini kısaltmanın caresi de 
bulunamamaktadır. 

Soğuk algınlıkları hiç şüphesiz rutu
betli havalarda ve bilhassa soğuklar 
da daha çok olmakla beraber, bu has
talığı meydana getiren ynhpz hava 
şartlan değildir. Belki şu sebepten 
vücut bulmaktadır: • 
Soğuk ve ıslak havalar insanın kud

ret ve hastalığa knrşı olan mukaveme
tini azaltır; böylece adi nezlenin ken
dini göstermesine imkan '·erir. 

Nezlenin başlangıcında burnun içi 
ile boğazda bir kaşınma ve kuraklık 
hissedilir. Bunun kabinde burun ve 
göz akıntılan başlar. Asıl akıntının 

devamı kısa sürer. Fakat nezle umu
miyetle o gUn tesirini icra eder. 

İltihap yavaş yavaş göğse gider~ 
göğüs sıkışıklığı, yakıcı öksürükler 
baş gösterir. Bu sırada burun tıkanır1 
kulaklar muvakkaten işitmez olur; 
baş umumiyetle scrsemleşir. 

Dazı vakalarda \'Ücudun harareti 
yiiksclir; baz..-ın bron 't ve buna ben
zer neticelerde doğurur. Nezle de b ş 
ağrıları hiç eksik olmaz ve insan ba~
tan ayağa kadar kmklık ve hastalık'. 
hisseder. 

• • • 
Adi nezlede hasta mUmkUn oldu

ğukadar açık havada bulunursa daha 
iyi eder. Fakat bu ancak \: "cutta hara
ret olmazsa yapılmalıdır. lyi ve bol 
yemek; yatağa girmeden evvel iki bar
dak sıcak ıhlamur içmek çok fayda ve
rir. 

Buruna teskin edici yağlar çekmek'. 
de rahatlık verir. Mantol \·c olmlip
tUslü bir yağ soluk almağı çok kolay .. 
laştırır. 

Vücutta hararet yükseliyorsa, has
tanın hemen yatağa girmesi lfızımdır. 
Hararetin yükselmesi, hastalığın umu
mileştiğini gösterir. Bu hal ile gezip 
dolaşanlar kendilerini türlü türlü teh· 
likelere atmıB olurlar. 

Hasta hararet düşünceye kadad hic; 
olmazsa iki gün yatakta kalmalıdır. 

Hararet varken pchriz edilmelidir~ 
Gıda olarak süt, tnze meyve suyu al· 
malı; çay ynhut bol hatmi ile sık sıli 
ıhlamur içilmelidır. Sıcak şeyler içmek: 
insanı terlettiği için ne kadar sık içi· 
lirse, o dereec faydalı olur . 

Yatarken ıhlamurla birlikte iki as
pirin almayı da ihmal etmemek 18.znn 
gelir. 

Hararet düşer dURmez pehrizden vaz 
geçip bcslenıncğc bakmalıdır, Öksürük 
için göğse kfıfirfı yağı sürmek vok fay. 
dalıdır. Hatta doktordan bir öksürillt 
şurubu istiyerek ciğerlerdeki sıkışık .. 
lığı defetmeye çalışmalıdır. Sırta kuru 
vantuz çeknıek sonra da tentürdiyot 
sürerek sıcak havlu koymak da iyidir~ 

Doktor J 

~aı©J o l1'1l Dal lr 
lhl<alii1~0 \?~ŞDcaıır©J ıat...t baıat lonca ebe sokak 6. 41 - n !! 

~ .. A •• Ok 1 .. '<>ltaL ftsaı bektaş muradiye dergah :: uyucu arımıza ii 
ı.. " ıs 42 .. d •• 

Kanser ve diğer öldürücü hastalık

ların tedavisinde radyomuı\ büsbütün 
bırakdarak yerine yüksek voltajlı X şu 

aı kullanılacağı söylenmektedir. 
lfii ® k ©>ifil lYI ş lYI lr n aı ır? 

·•ıct •• • - Burhan Ogur sultanah- U Çocuk sayfamızda bilmeceyi halle e~;; 
ti Ok~ler sokak 7. 43 - Mehpare 15 in H rek hediye kazananlara H 
ııı:ı rtı k.

8
8 .• 44 - Ma1ike çapa kız mual Üffedf yeler her haftai3 

lanah c ttbı 345. 45 - Türkan EeUş sul ii :: 
rtıct akbıyık hamam sokak 34. p. Cumartesi gilnleri i! 
M .. k 1 :: R .... d !i 

46 - llre kep kazananlar , ~~ ugle en sonra is 
S99. 47 Burhan Beşiktaş 18 inci okul E verilmektedir ji 
a.ıhld - Orhan aksaray valde camii Si .. •• :i 
dıL uı ap 2 48 . :: Başka gun ve zamanlarda nıuracaat:ı 

ıtJr h · · - Kenan Necatı fm- :: . . . . • !• 
}<: aınalll k k . :: edilmemesını rıca ederız. s= 

ildr· arşısı an ara aşevı. 49 - :: : 
t lYc "'" ··--·-..... ·····-·::c·····--·------ ····---.:.: ~o ""'tnay gec k k k 10 •••••••••••••••••••••• ·····----·-...... ··---· ....... 0 c usu so a . --------------rh • 
' Se . an posta nak1iye memuru. 51 -.---------~~-~-~ l "gı B"k !!' 
~o. s2 - u tel~ Fatih sofular caddesi Operat:ör Crolog 

~oklt§u .. Leyla beşiktaş serencebey Doktor 
'ca· Çilınik sok-'- ı 53 N lA l' 

ı sos <PK • - ec a ı- Sil At 1 
dataai ~.1

5~ - Berç çağlı Samatya mü reyya ama 
Ça\ç1 ~e 

1 l?e caddesi 52. 55 _ Jan bı- Muayenehane: Beyoğlu • Parma 
S5 Yogıu rum katolik mektebi 107 kapı tramvay durağı, Roma oteli 
\~ - A!rnıan N yanında 121 birinci kat 3-8 

&a ~ku edim beyoğlu mahmut 't !u. ~7 - Salim Adsan §tıhane Her gün 15 - 20 ye kadar. 
~s..... . ----.. - .. - .................... 1 

Böyle bir alet geçen hafta Londranın 
Sent Bartelemi hastanesinde kurulma~ 

ğa başlanmıştır. lngiltercde biricik o
lan bu ~let 15.000 İngiliz lirasına (bi
zim paramızla 95.200 lira} mal olmuş-
tur. 

Kuvvetli X - şualarını istihsal için 
bir milyon volt kullanılacaktır.Ve bun
ların kesafet ve evsafı Radiumun neşret 
tiği şualar gibi olacaktır. Bu filet radyo 
mun tıp dünyasında çok uzaklara vara-
cak bir ileri adımıdır. .1,.. ____ ......., _______ .....,..._......., 

Şimdiki halde hastanelere radyom te 
min etmenin imkanı yoktur. Çünkü bu 
nun bir gramı 8000 İngiliz lirası (bizim 

paramızla 50.800 lira) değerindedir. 

Hastalar tedavi edici elemanlar olma

dığı için boyuna ölmektedirler. Bu ye
ni elemanın bir çok ölümlerin önüne 

Bu sineklerden kurtul:ımadık git
ti derneğe artık lüzum k·llmadı. Dün
yada ölümden başka her şe) in bir 
kolayını buluyorlar. 

Resmini gördüğiinüz nl!am, pl~j
Jarda rahat rahat güneş banyosunu 
yap:ıbilnıek için bastonu11n bir . inck

1 
kağıdı bağlamakta, ve b<ışının ucunal 
dikmektedir. 

N evyorktan bildiriliyor: 
Burada 10.000 kadm arasında yapı .. 

lan bir konuşma tecrübesinde 17 ile 
20 yaş arasındaki kadınların ck.,eriya 
ne gibi mevzular üzerinde konuştuk· 
lan öğrenilmiştir. 

Netice şunu vermiştir: 
Bu on bin kadının ekseriyetle konu§ 

tuklan mevzu erkek, makyaj, sinema 
ve mekteptir. 

20 den 30 yaşına kadar k::ıdınlar ara• 
sında konuşulan mevzuların on be§c 
kadar vardığı görülmüştür. 

Mesela tayyarecilik, hava bahisleri. 
zayıflama usulleri, gelecek harp, mo .. 
dern sanat ve çocuk sinema artisti Şer .. 
li Templ en çok konuşulan mevzular 
arasındadır. 

Son seneler içinde rağbetten düşen 

·ıe artık çok konuşulmayan mev• 
zular içki, cirısiyet, ev bakma ve bri~ 
o unudur. 
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RADYO 

ISTANDUL: 

18: dane musikisi (plfikl, 19: haberler. 
19,15: muhtelit p!Aklar. 20: sıhhi konfe. 
rans: Dr. lbrahlm Zati Öget tarafından. 

20,30: stUdyo orkestralen, 21,30: son haber 
!er. saat 22 den sonra anadolu ajansının ga 
zetelere mahsus havadis servisi verilecek. 
Ur. 

P R A O: 

~.05: almanca radyo piyesi; 19,45: konua. 
malar, 20,10: (şehirden köye) adlı skeç, 
21.10: siyası konferans. 21,25: Hamletln 
radyo montajı. 22,SO: opera artistleri tara. 
fmdan şarkılı cnstrUmentaı konser. 23,15: 
pltık, 23,80: hafif musiki. 
.BUKREŞ: 

13,40: plfık konseri. 14,15: haberler. 14.,30: 
plAk, 15: son haberler, 19: kUı;tık radyo or 
kestraSI. 20: konferans. 20,20: konserin de. 
vamı, 20,50: aktUaJ!tc, 21: §atkılar. 21,20. 
konferans. 21,05 : dans musikisi. %2: haber~ 
ler, 22,(5: sandu Marku orkestrası. 23,Ui. 
almanca - frııruıızcı:ı. haberler. • 
BELGRAT: 

20,50: pl!k. 21: bayan Tanja tarafmdan 
muhtelif oarlular. 21,30: keman konseri; 
22,10: halk §arkılan. 22,40: radyo orkestra 
ın; 28: haberler, 23,20: konser nakli. 
BUDAPEŞTE: 

O: Franz Lfstln son eserlerinden kon11er; 
20,415: St. Stefan gt.lnU mUnasebcUlc brt skeç. 
22: haberler, 22,20: kanoık ne§rlyat; 23,20: 
Budapcşte konser orkestrası. 24,SO: Çigan 
musikisi nakli. 
MOSJiOVA: 
18,80: dinleyicilerin istedikleri parçalar. 20: 
muhtelit §chlrlerden nak!ller. 22: almanca 
ne~rlyat. 23,05: franstzca neşriyat. 24: is. 
panyolca, 1: lspanyolca • 

VARŞOVA: 

20: radyo piyesi. 20,30: orkestra muslldsf, 
21,415: aktUallte, 22: ka~k konser, 22,25: 
mustki ne§rlyat; 23: haberler. 23,35: dans 
musikisi. 

YtYANA: 
20,05: Salır.burgdan: Verdin'n "(FALSTAFF) 
opero..sı : 23,10: haber!er. 23,20: ııpor repor. 
tajı. 24,&5: dans musikisi, 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızllğı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

ıa HAZIMSIZLIOI, mide ek§ilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız. 

hk ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 

SiNEMALAR 

TURK 

HELEK 

BEYOC.LU 
' Pepo ve Altın toplayan 

kızlar 

ı Sayguo gözlü ve Gizli 
yuva 

iPEK ı Hallskan ve SllıUı başma 

l:!iAltA l' a GUnahım aşktır ve Kor 
kunç canavar 

smırr"? ı Lükres Borjiya ve aş-
kım senindir 

\'TI.nıı ı Yavrum Maskeler a§ağı 
TAN ı Kiralık gönUl, Macar 

romaOBJ 
şrs ı Şandu iki devre birden 
ALRAZAR ı Beyaz §eytan ve Atını 

sUr sUvnn 
ŞARK ı Sarı odanın esrarı ve Si 

yahlı kadının kokusu 
A~TORYA ı K!ng Kong (tUrkçe), 

Mek8lkatı dansöz ve Su. 
varller kralı 

CUl\IURtVET ı GörUnmiyen adam ve Mek 
sikalı haydutlar 

&OLLJ 

mLAı 

ISTANBUL 
ı Skandal, ~ovboyun §Crefi 

11arkrsı 

ı Golem ve Vonderbar 

ALEMDAR ı Ak kartal (tUrkçe) ve 
Senin gibi bir kadm 

A7..AK ı Boğaziçi §arkısı ve Vah§i 
ler bUcum ediyor 

KF..MALBEV ı Çin esrarı, Sav&§ oarkıSI 

KADIKOY 
St7REYYA ı Programını bfld!rmemfGUr 
DALll ı Programmı blldlrmemlotır 

OSKUDAR 
BALI!! ı Turandot , 

KARAGOMROK 
OZEN ı Çılgın k&n ve dünya 

havadlalerl 

BALAT 
MtLLI lst&nbuldan geQerken, Ka 

Ufornlya haydutları 
TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

HALK OPERETİ 

Bu ak§am sa.at 21,{5 de 
ŞlRt:N' TEYZE 

Yarm &k§am 21,30 da 
bUy\lk müaamere 

l - Şlrln Teyze operet 3 perde 
2 - Orta oyunu. Kawklu Ali ve arkadqları 
3 - Elektrlkll kukla. 
' - Monolog. 

Konsoma.ııyon: 715 _ 50 - 80 

Soydan 
nnetçl Ahmet 

SUnnetçl ba§ı Halep. 

lln1n torunu 

1 
Sultanahmet Cağaloğlu cad. 

dest No. 41 Tel: 20196 

ve 56 - 37 

.iukerkonağı için 7000 kilo yll• 

taklık kuru ot 26 • 8 - 936 çartanba 
günü saat 14,30 da Tophanede sa
tın alma komiıyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. ihale gün;; teslim tar
tiyle alınacak olan yataklık kuru 

kalı ambalajına dikkat. . · • kl'l · b 11' k 
O M B tt d 

- ot ıçm ıste ı erın e • saatte o-
eposu: azon ve o on ecza e· • . 

posu, Yenlpostane arkası Aşir Ef. Sok. mısyona gelmelerı. (93) (519) 
No. 47. M. M. V. Ankara ve İstanbul 

ZAYi 
1340 senesinde Seydi köy tayyare 

mektebinden aldığım terhis kağıdile 

Manisa malsandığının verdiği bedel 
kAğıdı ve nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

A tikali paşa tramvay durak yeri 
No. 165. Hasan Cevat (5674) 

u.ş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus Tüyü Yastık 
100 uruştur 
Ytı.stık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş tiiyünden kullanınız. ÇUnkU pa. 
muktan ucuz, ömrU uzun her zaman 
yumu~aklığı devamlıdır. Kur;. ~iiyil ya. 
tak ve yastıklarda yatanlar hlr: u>· za. 
man hastalık görmezler 

Fabrikası ve satJş deposu: latan. 
bulda Çakmnkçılarda Ömer Bali oğlu 
lru§tUyil fabrikası. Tel. 23027 

muayene heyetleri için iki adet fO
per markalı iplik mukl\vemet çek• 
me illeti ve iki adet kama' metre 
murabbaını ölçme alet: ve bir ~
det ampermeablize su tazyik ölç
me ô.leti 5 Teşrinievvel 936 pazar· 
tesi gt:nü saat 15 de Tophanede sa
tın alma komisyonund:ı açık '7tk
ıiltme ile alınacaktrr. Hepsinin 
tahmin bedeli 4193 lira 30 kuru;· 
tur. llk teminatı ,)14 buçuk lira· 
dır. Şıartname~i komisvonda görü
lebilir. isteklilerin beHi saatte kc· 
misyona gelmeleri. (94) (520) 

-.: 
OOKTOK 

Kemal Özsan 
Urolno - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
l<ralcöy - Ekselsiyor mağazası 

11anında. Her oiin öğleden ıonro 
2 • den 8 · e kadar. Tel: '1236 

20 AGUSTOS - 1936 

Yüksek Mühendis Mektebi arttı 

Cinsi 

Beyaz 
peynır 

Katar 
peynir 

ve eksiltme komisyonundan: 
Miktarı 

2600 

1600 

Tahmin 
bedeli 

42 

52 

Tutarı Pey :-..kçc:;i ihale T. Gii 

1092) 
) 

832) 
) 

144.30 25/ 8/ 936 s 

Kolordunun ihtiyacı olan 60000 
kilo sığır ti 26 - 8 - 936 çarşan
ba günü saat 15 de, 15000 kilo ko·ı 
yun eti 26 - 8 - 936 r.aat 16 da 
ayrı ayrı kapalı zarf •Jsuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Şartname-
leri ayrı ayrıdır. Sığır etinin mu• 937 Mayıs nihayetine k:ıdar yukarda cins ve miktarları 
hammen bedeli 15000 l!radır. ilk peynirler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25 18/ 936 
teminatı 1125 liradır. Kt.yun etinin nü saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır Şa 
muhammen bedeli 600l~ liradır. ilk sini görmek istiyenler her gün eksiltmeye girmek için de belli 

ı 
saatte komisyona mü;acaatları ilan olunuı. (300) 

teminatı 450 liradır. Şartnameleri ---------------------------ı 
görmek istiyenler het' gün eksHt- C H p G } S k t J • ~ • d 
meya ittirak edenler tf:klif mrlc· • • • ene e re er j 1 gı n 
tuplcırını ekıiltmeyi açma saatin- lu Ağustos tarihinde münakasası ilin edilen sinema ma 
den bir saat evveline kadar Balı- ve sair malzemenin münakasa günü bau firmalar tarafmdtn 
kesirde kolordu satın ,..ıma komis· det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve ıartnaın 
yonuna vermeleri. zı tadilat yapıldığından dolayı 15 - 9 -- 1936 tarihine kadar 

edilmİ§tİr. Yeni şartnameler 5 - 8 - 1936 tarihinden itibaren 
Kolordunun ihtiyacı o!an 341500 1 

rada C. H. P. Genel Sekreterliği ve lstanhulda C. H. P. ly' 
kilo kuru ot 27 - 8 - 936 perşen-

Başkanlığı tarafından paraaız olarak verilecektir. (111) 
be günü saat 15 de kap:ıh zarfla ---------------...--------------ı 
eksiltmeye konulmuştu':'. Muham
men bedeli 8537 lira sn kuruıtur. 
ilk teminatı 640 lira 31 kuruttur. 
isteklilerin şartnamesin; görmek ü• 

zere her gün eksiltmeye iştirak e
deceklerin teklif mektı.19ları eksilt 
meyi açma saatinden bir saat ev

veline kadar Balıkesirc!e kor satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

'(217) .(521) 

İzmir müstahkem mevki kıtaa
tınm 131200 kilo un ihttiyacı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş• 
tur. ihalesi 7 Eylül 936 pazarte
si günü saat 17 de İzm~rde Kıtla
da müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah• 

• min edilen mecmu tut4rı 15744 li
radır. Beher kilo un iç:n 12 kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. ilk temi
natı 1180 liradır. Şarlnameıi her 
gün komisyonda görülebilir. istek
lilerin ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gösterm~k 

mecburiyetindedirler. Eksiltmeye 
ittirak edecekler 2490 sayılı ka. 
nunun iki ve üçüncü maddelerin• 
de ve şartnamesinde yazılı vesika
larla teminat ve teklif :::nektupları
nı ihale saatinden en 1lZ bir saat 
evvel komisyona vennit buluna• 
caklardır. (216) (522) 1 

TLJQKiVE 

·z ı QL\b.T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiR'EN 

İzmir müstahkem mevki kıtaa- RA~ T - ~ ÜbQ 
tının 197700 kilo U'n kapalı zarf u- -------------------------
suliyle eksiltmeye konuımuıtur. lstanbul Cumhurı·yet 
lhale~i 7 Eylül 936 pazutesi günü 

saat 16,30 da lzmirde Kışlada Müddeiumumi iğinder1 
müstahkem mevki satın alma ko• 

İstanbul ceza ve tevkif evlet'İ için salın alınacak 4400C ki!o 
misyonunda yapılacakbrı Tahmin 

meli meşe manga) kömürü ile 140500 kilo muhtelifülcına odun 
edilen mecmu tutarı 23209 lira 75 rr 

ayrı eksiltmeye konmu~tur. Kömürün muhammen bedeli ;ııo 1 

kuruftur. Beher kilo un için 11 
kurut 75 santimdir. l'k teminatı 
1742 lira 25 kuruttur. Şartname

si her gün komisyonda ~örülebilir. 

İsteklilerin ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika göster 
mek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye iıtirak edecekler 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddele-

lup muvakkat teminatı (91) liradır. Odunun muhamm~n kıf 
1053 lira 75 1kuruı olup muvakkat ~eminah 79 lira 3 kurcştur. d 
nameyi görmek istiyenler tatil zamanlarından maada her giin /4 
levazı~ kaleminde gÖr'!hilirler. Eksiltmenin 31 - 8 - 1936 p21Sd 
si günü saat on beşte İsianbulda Y enipeıstahane binasında A 
levazım kaleminde yap?1tıı.cağı ilan olunur. (367) 

Istanbul Gümrükleri Satış işleri 
· MüdilrlilğUnden: 

rinde ve tartn~mesinde y~zılr ve• 522 mezat kayimP3i 548 kilo 131 lira 52 kuruı demır tare )(• 
ıikalariyle temınat ve \eklıf mek- m, 355 mezat k. 56 k. 22'1 lira sun'i ipek ipliği. Yukarıda ya:ııh et 
tuplannı ihale saatinden en az bir 24 Aguv •to 936 t 14 _, fsta b l .. .. w.. d k' t ; nurıd• . . ·~ s saa 'le n u gumrugun e ı sa lf S!lıO • 
saat evvelkomısyona Vf'rmış bulu- k ·ı 1 • A · ki d .. d dı çı artlırma ı e satı acaı~hr. rthr :naya 2ırece er en yuz e ye 
naca'Klardır. (215) (523) k k · ·· • k · (499) çu pey a çesı ve unvata .ez eresı aranır. 

V• ~::~: •• :;~:~:::1~:: j~.j~:'. Bergama belediyesinden: , 
ı 665000 k.1 k k l Her sene açılması mutat olan Bergar..1a hayvan panayırı bu 

cı o an ı o u: u ot apa ı v .. tP 
fi k 'it k l t de 14 - 9 - 1936 da açılacagı ve umumun istitrahatmın ınueftı zar a e ıı meye C\nu mut ur. . 

M h t t 232..,
5 1. 1 

bulunduğu ılan olunur. (505) 
u ammen u arı t ıra o up ~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!~~"I 

ilk teminatı 1746 liradu. Şartname -d-u-,atın alma komisy-munda ya·ı~••ramm::mm111111mııraı•-
Konya kolordu ve hhnbul Anka- pılacaktır. istekliler ihale günü Göz Hekimı 
ra levazım amirlikleri !atın alma saat ona kadar teklif ır.<!ktuplarını Dr. Şükrü Ertar> ,e 
komisyonların da dır· İıtekliler şart Konyada kolordu sahn alma· ko- Cağaloğlu Nuruosmaniye cad· ~~ 
nam.:!leri komisyonda okuyabilir• · b k 1 w •• d 1• 1 (Ca,,.aloğlu Eczanesi yanın. cıa 

mısyonu aş an ıgma gon erme ı• & 
ıer Eksl'ltme 5 Eyl"l 9?6 rt Sair gu''nleri mec-•nendır• · u ... · cuma e- dirle:. 203) (403) ~ 
si günü saat 11 de Konvada kolor- Telefon. 22566 



HABER - :4.li,am Poıtaiı ıı 
----- --

J 
' ' 

- 1 

llanıa alakadar Bankalar, mües-1 
sesat, şirketler ve lüccaranın ) 

Nazara Dikkatine: ( 

':-URUN ve HABER ••:aetelerimle neıreJilecek ;/&nlarcı cıit J 
1Qrİ/e tlfll.ğıtla göıterilmiıtir: \ 

Birinci aayıf adn baılık Kuru~ 500 ~ 
Birinci sayıfac!a santimi ,, 300 ( 
ikinci sayıfadıı santimi ,, 100 1 
Üçüncü ve dö• rlüncü sayı falarda santimi " 50 • 35 ~ 
ilin aayıfalarında ıanti mi ,, 30 ~ 
Resmt ilanların ıantim1 ,, 20 ~ 
Kitap, kitaphd.ne, mektep, ıaz-?te ve ( 
hayır müessese ~eri ilinatı santimi ,, 20 5 
Tüccari maMyeti haiz olmiyan küçük f 
11anlar yirmi kelimeye kadar ,, 30 ~ 
Küçük ilanların bet defası ,, 100 s 
Muhtaç sanatkarlar ve it arıyanların ( 
ilinatı 10 kelin:eye kadar meccanen 00 1 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat f 
yapılır. ~ 

KURUN ve HABER ıazetelerile yapılacak ~ 
ilanlar için yalnız Ankara caddeainde ~ 
V AKIT Yurdunda 5 s 

' 
PROPAGANDA 

Servisine müracaat edilmelidir. Telefon: 24370 

Sahası 
~ Jf.mııra6-
\d~ay yangın yerinde 43 üncü baı 

Birmetre
llnln tlef11r 
kıymeti 

Muvak
lıaı 

teminatı 
26,14 2,50 ~ ~ Jiizaüz a~. 138 • 40 \i1' Janpn yerinde Hafız pqa 

~ deainde Bqhoca aokaiıncla 77 
~ -dada 9 metre 50 santim yüz-
~...... 24,22 5 9,10 
~:t~ Janıın yerinde 1 iB inci ada-

>'iİaaüz arsa. 17,90 1 ,50 2,02 
~~ l'ukarda aemti, sabaıı ve kıymetle~; yazılı olan arsalar ıatılmak 
I~~· "Yn ayn arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri leva~Jm müdür
--~c!e ıörülür. istekli olanlar hizalarında ıöıterilen muvakkat t~· 
't~t llıakbuz veya mektubiyle beraber 25 Ağustos 936 salı günü sa-

4 ele daimi encümen•Je bulunmalıdır. (B.) (290) 
~ 

~U ~e~ine .60 lira kı'ı:"e~ tahmin olunan Çatalcada F erh:ıt patama
~ "inuı Alı paıa caddeıınde ilk mektep kartısında 834 metre 26 
~ lllurabbaındaki araa ıatılm~k üzere pazarlığa konulmuıtur. 
t,leld •i levazım müdürlüğünde görülür. 
l, ~olanlar 450 kuru1luk muvakkat teminat makbu;s veya mektubi• 
de L ber 31 Apıtob !i36 pazartesi günü aaat 14 de daimt encümen-

"'111\ınnıalıdır. (1.) (413) 

~) ~Ü,ükçelanecede latanbul cad :lesinde 46 N. lı ahıap b~nanın mül
o~ ~ık arttırmaya konulmuıtur. Bu binaya 300 lira bede) tahmin 
l~ "ttur. Şartnames: levazım müdürlüğünde görülür. istekli c• 
1-~ 22 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubi
~her 25 Ağustos 936 sah günü saat 14 de daimi encümende bu
~· (1.) (289) 

lstanbul GDmrOlı lerl Satış lşlerl 
Ar.1'.. N. MDdUrlUğUnden : 

Ajırlrfı ılderi 
l3o? L. K. Eıyanın cirui 

1
tahmini46460.00 6969.00 Toz teker. Ve zurufu bozuk. 

h)(_. -Saraybumu 4 numaralı anbarm:fa bulunan ve yuk'lrıda yazılı 
l\ıa~ '- 2490 sayılı kan. hiikümleri daireainde kapalı zarf uıuliyle lı
'ell lihnriik binuındaki satıf müdürlüğünce satılacaktır. 2- Şart• 
..._,._ ~ Paraıız satıı işleri müdürlüfünden alınacaktır. 3 - Arttır
~. ~ut Zarflar 2 - 9 - 936 aünü saat 18,5 ta aatıı salonunda açıla
t~ r. 4 - Muvakkat teminat miktan (523) liradır. S - isteklilerin 

'~ ~~dasına kayıtlı tüccardan bulunduklarına dair odanın vesika• 
6 ....._ 

8 
ıf zarflarına ka?1unun tarif etiii ıekilde koymalan lazımdır. 

~dd " . .rttınnaya ıireceklerin teklif mektuplan 2490 S. I<an. 33 cü 
~~nıde ıöaterildiği üzere 2 - 9 - 936 günü ıaat 15,5 ğa kadar 
teıı lo hrıılıiında mü.iürlüğe ve rilmeıi mecburi olduğu ve bu aaat-

bJ'a zarf kabul edilmiyeceii ilan olunur. (380) 

l!I :n····::····-····--=m-····ı·····::::m: ...._ 1ii1 F.:iiiiıilF.!!i!r::1:::!..J!iil!!i!!r:.lml=..,... MEKTEP ~ :::::.-:::======--=--=:::r:··:··:::::: .. m 
···· -··---···-··-... ••• •• !!.1: •••••• 11 • ......... ·----····--··"··········· :::! 

m~ Yeni ders ıenesin~!~aş!'!~n~:~aC:. k:fm~~-~~esse~~!İ!~;!nf~dak!~~=a!tiyar ederek yn- :JS 
•••• . h !!ii mi rulanruzın mektep ihtiyacı olan yataktan yorgana ve pijamadan terlığe kadar bütün levazımı er keseye :::: 
m: uygun fiatlarla emrinize amade bulundurmaktadır. Bir ziyaret kafidir. m; 
.... ! H A S A N H O S N CJ s itan H c dd • :::ı ·:.·.::. Be·vogvlu stiklal Caddesi u amam a esı .... 

J :::: 

:H No. 376 Telef: 40007 BU R S A P A Z AR 1 No. 24 Telef : 20625 !ifi •. .ı •• ·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iili-=-:::1::::::::.::::::::1!!===:::::::::::::::::?:=-===::::;::::::::::::r::::::ramr:::a: :::= 
... ·············································-···-·······-···········--···· ............. - •••••••••• x: . .••• J':c ••••••••••• ::ıı=:: •••• , .............................. - ···= 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BAN K A olur. 

Türkiye 
AKTiF 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
16/811936 vaziyeti 

Lira P A. S i F' Lira 
Kua: 

Altm ııatl kilogram 17.079.774 
Banknot, .. ,. ,. 
Ufaklık, ,. ,. " 

Dalılldekf Mobablrler : 

Türk llraaı: " .. 
Hariçteki muhabirler: 

Altın safi kilograt 4,398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . 
Diğer dövizler ve bor t lu gill 

24.004.068.51 
" 11.139.348. -

1.008.251.96 36.171.668.47 

tL. 1.38.1.863.74 1.383.863.74 

6.186.482.JO 
1 

431.790.24 

ring bakiyeleri , , , , , 8.966.035.93 15.584.308.47 
llaz.lne tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktıye 

kal"§lııgı. L 158. 7 48.563-
Kan unun 6 ve 8 inci mad.. ~ 
delerine t evfikan Hazine tara-

tmdan vaki tedlyat. n 12.064.611- 146.683.952-
Senedat cll&clanı: 

Hazine bonoları, .. " " ,L. 2.176.250.-
Tlcar1 scnetler , , , , • , I,, 13.009.256.29 15.785.506.29 
Esham ve TaJn·UAt cüzdanı : 1 
{Deruhte edilen evrakı nak- i 

A l ttyenin karşılığı esham ve L.34.082.893.05 
{tahvillt ftlbar1 kıymetle 

B Serbest esham ve tahvl!A.t L. 4.173.234.18 38.256.127.2: 
A\"Bnslar: 

Altm ve döviz Uzerine avans L. 82.9.19.68 
TahvilAt tızetine avana. L.16.303.834.74 16.386.774.42 

llJueda rlu 1 4.500.000-
Muhtcllf !l.311. 130.97 

Sermaye, ' • • • • l 'i.000.000-
lhtlyat aktesl , ' • , 1 .551.182.53 

Tedavüldeki BanknoUali.f 
Deruhte edilen evrakı nnlttlye 11..158.748.E63-
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine t evfikan hazine taratın. 
dan vaki tediyat, L . 12.064.6 11 -
Deruhte edilen evrakı nakUyc-
baktycsi, ,, , ,, " ,, Lt46.683.952-
Kar§ıtıgı t amamtn altın olarak 
tednvllle 110.veten vazedilen 'L. 16.000.000- 162.683.9t2.
Ttlrk Llraı;ı Mc\·duntı 15.118.340.23 
Döviz TaahhUdatı: 

Altın tabvill kabll dövizler , ;L. 4.564. 732.84 
Diğer dövizler ve alacaklı ki- il 
il ring bnl<lyelerl . . , . L.2.3.871.907.87 28.436.640.71 

Muhtelif , , , , , 57.273.216. 12 

YekDn 280.063.311.59 
2 Mart l 933 tarihinden itibaren: 

lakonto haddi yüzde :> 1-2 - Altın Uzcrlne avans yUzde 4 1"'2 

- . 
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VELKI ON ... .. "' 

1 YATI 1 A 

J1 c A !ıG 

·BÖYLE·Z 
Saraçhanebaşı Horhor c addesi mı:ına•m::am••••ı~ - ..... 

~51ıııı-
8 
8 
.8 
l8ı' 

iSE E • 
ı 1 OUndUz ı . 

Ana • Uk • Orta • Lise . Tam devre 
~ 

•••• 

O UN 
Karaciğer- Barsak - Mide ~ 

Tedavisi için 
r 
~ j 

Okulumuzun bu yıl görclüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan it?baren yabancı dil tedrisatına ye-
8 ni bir teşkilii.tla mühim bir istikamet verilmiştir, Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobüsle- 8 Mevsi mf nden istifade ediniz 

ruc nehari tnıebe her gUn evlerinden a1dırııır. tstiyenıere tarifname gönaermr. ~ 15 H 
8 

z i r a n _ ı 5 1 i n c i Teşri n 
Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon : 20530 8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~118 içme t1enleTinin vapurl~1ı köprüden J 
\ Yeni. r. ı'-tı 8 6 . 25-7.40-8.40·7.05-11-13.15-15.50 dlr. "" 

~ ~ 0088888888888~2S88888888888~ 
IŞIKLI ıı-ı;;=:-A;;;::~a~a:::ı:lı:IÇ:lmzamı!::a::BZ~ 1 Kültür Serisi 

Numara 
No. 23 

rn:mmazEilliliil!:Z • R E K L A M L A R 1 
IUJ © lYl{f! ~e 'ltaks nıG:oe 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

l\lağlt\p Fausta romanını neşredemedik 1 
özür dileriz. 1 

Andre Moruva HAYDAR RfFAT 
• 
Ik imler 

ikinci Tabı 

ıstanbuı - 1 ~Jö 
Fiyatı 100 Kuruştur 

V IKIT Mntbn ... sı - t stanbul 

: !4888888 Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar gggg~ 
8Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin e!ınek f1 
8 için . ı Sj 

8 Losyonunu 8 1 ~ A kullanınız 
1 8Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün ~ifai tesirlerini lia:zdir· I 
~Çam l.>syonile banyo Y-'ı:ınız, cilde güzel!ik verir. Kokuları izale ~ 

j g eder. Asabi zafiy~tleri geçirir. Ferahlık ve ne§e uyantlirif·· ~ 
! CS88 Şiıesi 60 kur~ııur. - Büyük eczanelerde bulunur. gS 
1 


