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~kişehirdeki 
=============================================;::=ıc== 

~ 

~lav ~i, kendi.sini kar~ıyan zevatla birlikte istasyonda 

tfoş GELDiNiZ ! 

'Yugoslav Başvekili bu 
Sabahtanheri şehrimizin 

ınisafiri bulllnuyor 
lilbc:ııst ve m li.iı'll:1l:e1l'n il< idi evn e'll:n n 

'lfveG<non samnmô meırasnmoe 
~ l}(aırşnDaırncdlo 

• U akşam Ankaraya gidiyor 

l) M~afir Başve1cı1 Sirkeci de trenden indikten sonra 

-korkunç kaza 
Feci laf sitatı yazıyoruz: 

k s· ·or 
oto üsünü parç~ 
16 ölü, 19 yaralı 

Otobüsün serhoş zannedilen şoförü ekspresle yarışa 
kalkmıştı, hattın üzerine çıktı ve facia vukua geldl 
Kaz da sonra ka an ş f r 

bu sabah y ka andı 
Kazanın ifade 

verebilecek halde 
bulunan tek şahidi 
sekiz yaşında bir 

kızdır 
Zavallı diyorki: 
Şoföre ba"ırdık: 
"Deli misin. bizi 
öldüreceksin ... 
dedık aldırmadı. 
Eskişehir 27 (Hususi muhabirimiz 

telefonla bildiriyor) - Dün akşam ha
vanın kararmaya başladığı bir sırada 

Eskişehire yakın bir yerde şimdiye ka
dar öriilmemiş dereceoe müthiş bir 
kaza oldu. On aiti yurttaım ölümüne 
ve on dokuzunun da ağır .surette yara· 
]anması ile neticelenen bu tüyler ürper
tici hadise bir şoförün çılgınca bir heve 
se kapılması yüzünden doğmuştur. 

Kaza saat altıyı çeyrek geçe Eskişe
hirde duyulunca büyük bir teessür u • 
yandırdı. Toros ekspresinin muayyen 
saatte Eskişehire gelmeyişi bir kaza ih· 
tiınalini kuvvetlendiriyordu. Eskişehire 
gelen ilk haberde ekspresin bir otobüs
le çarpışması §eklinde idi. Ben vakayı 

öğrenince hemen bir tomobile atlayıp 
kaza yerine gittim. Eskişehir müddeiu
mumisi ile doktorlar daha evvel gitmiş 
lerdi. . 

değ oSt \'e {i 
'L trıı .__ ın ttefi!. Yugoslavyanın pres yoluna devam ederek Sirkeciye Kaza, Toros ekspresinin bir otobüsle "it}ı•. YilŞVek·ı-
ıı ""llbe1.. 

1 1 Stoyadinoviç bu sa· gelmiştir. (Devamı 6 ıncıda) 

Kaza nara de oldu ? 

12
tar. ~·uıh§ehı;nıizin misafiri bulu. Sirkeci istasyonu Yugoslav ve ·ı 
~ ~ te Yunan BafV&klll diyor ki : ~ l>teg l"ed· reın misafiri getiren Türk bayraklariyle süslenmişti. As- Tfirklerle 
~lasl'a11una 1 

buçukta Küçük çekmece keri bando ve bir kıta asker istasyon. y e d İ 1 m ek İS t İ y 0 r ? 
dıı~ dtıtrııu nıu\•asalat etmiş, burada da yer almıştı. Istanbulda bulunan • d 
.............. ı •• t~toYlldino.için bulun - Yugoslav kolonisi de lsL'lSYOnu dol- daıma ost Bakırcılar Parşısın-'f-~rdan a;yrıımış, eks.. <Devamı 6 ıncıt1a> ka I a Cağ iZ 1;' 

~bancı askeri ateşeler önünde Generaı Metaksas da bir dolaşma 
To P Ç U atı Ş Seıanikte bir Bu esnafın bir tröst elinde esir 

nutuk söyledi 

t Yunan başvekili General Metak- OldUğUnU gösterdi 

atb sasevvelkisabah,•eYunankralıYor. Hükümet bizi himaye etmek istiyorsa 

le katı yapıldı gide dün Selaniğin kurtuluşu müna- müesseselerinde çinko yerine bakır 

.b4lıl 
~ t 

°l>Pıt at . . 
~ tatbilc.atınd.a buluna" ecnebi sefaretlerin askeri ala§el-C'l·ı 

(Yazıları 6 ıncıda) 

sebetiyle yapılacak merasimde bulun. kullanmahdır. diyorlar 
mak üzere Seldniğe vasıl olmuşlardır. 

Başvekil :Metaksas istasyonda ha
raretle karşılanmış ,.e Meditarane ote. 

Jine giderek orada muhtelif heyetleri 
kabul etmiştir. 

Aksam saat on yedide yüz eHi bin 
kişinin iştirak ettiği büyük bir mitin~ 
yapılmıştır. Başvekil ~Öylediği bir 
nutukta hükQmetin programını izah 
etmiştir. 

Başvekil bu nutkund~ bilh:ı.c;.s:ı 
(Devamı 6 ıncıda) 

Berat j{ecesi 
lstanbııl milftülilğünden: 
TeşrinfeV\•elin 31 inci cumartesi gü

nü Şabanın on dördüne müsadif ol-

l 
makla ak§amı (pazar gecesi) leylei 
Berat olduiu ilan olunur, 

ş,..· imiz bakırcı1arı trl5st fon §i,kô,yet ediyorlar (Y:azı.n '1.1 ~) 
Kü~ı.k s:ınaf.i mevzuuna dair 2 j.n~ u.>_:fam!zda!Q ~ ~ :~ 



Stoyadinoviçin seyahatı ve 
Metaksasın sözleri 

Yueoslav Baıvekili Stoyadinoviç'i bugün ıehrimizde görmekle bUyilk bir 
ımnç içindeyiz. Biliyoruz ki, onun An karadaki temasları, iki millet arasında 
zaten mevcut olan bağları bfü:bütün kuvvetlendirecektir. Fakat yalnız iki millet 
arasındaki bağlan değil, ayni zamanda Balkan antantını ve ona bağlı olan ıulh 
muvazenesini 1 

Küçük itilif olsun, Balkan antantı olsun, birer muazzam devlet kuvvetinde 
aiyasi mevcudiyetler haline gelmişlerdir. Yugoslavya, bunların ikisine de iştirak 
ettifi ve ikisinde de bihakkın mühim erkandan ve adeta ruh mesabesinde ol· 
dutu için iki kere devleti muazzamadır. Balkan antantının banileri, Atatürlde 
müteveffa kral Aleksandr'dı. Stoyadino viç bu güzel fikrin muakibi ve tamamla
yıcısı olduğunu bu son Türkiye seyahati le göstermiş oluyor. Balkan antantı, "Bal 
kanlar, Balkanlılarındır !,, fikrinin hem ifadesi, hem de tahakkuku, zaminidir 1 
Bu andlaşmanın kuvveden fiile çıkmasın dan sonradır ki. ecnebi devletlerin dala
vere fideliği olan fesat yuvası Balkanlar, emniyet ve sulh istinatgihı haline gel· 
miştir. Ayni gün zarfında , Yunan başbakanının da Türkiye lehine sözler söylemiş 
olması, dostlar arasındaki beraberliği tösterir .. 

Dünyanın her yerinde, ayrılığa, gayrılığa doğru gidilirken, Türkiye, bir ta
raftaıı §ark misakını, diğer taraftan da earbındaki doıtlarla mlinasebetlcrini kuv 
vetlendirmekte<lir. Stoyadinoviç'le beraber, bu güzel siyasetimizi de selamlarız. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Terfi eden zabıta 
memurlarının listesi 

Zabıta memurları araamda bu ııene Cum. 
hurtyet b&yrami mUnuebeWe yapılacak ter 
tllere alt liste hazırla.ıunl§br. 

Yeni llatede bllh&BB& ıu tertlleriD oldulu 
anlqılmaktadır: 

latanbuldan fO numaralı Şükrtl, Polll 
mektebinde 1 1amaU Hakkı, latanbuldazı ~ 
Faruk, 36 laman Vedat, 2• All JıluhlddlD, 
12 H&mdl, il Kuhiddln, 11 Abdunabman 
ve Ankaradan V&IIf ve Haflm 1ldDcl komL 
Mrllkten birlncJ komileriJle terft etmı,ıer. 
dlr. 

Bundan b&fk.a Ankara mYD 1JdDd komlMr 
!erinden Refik Ealdfeh1r ildncl konıllerUltne 

Kocaeli aıvıı lklnc koıuerlemden Rept AD 

kara mı ildncl komı.erqtu, llmıı1,19t lfle. 
ıt umum mlldUrlUIU 19d1Dcl tube memurla.. 
rmdan 1am&U Hakla Ankara m'lil !ıılıtDc1 
~ blrblcl ~ IMllUll'larlDda 
lM , .. .., ... 1111111111 il al a 7711' , -. 

U9Uncu komıearlll• tarın 
edilenler 

UcUncO komiserlik imUhanmda muvaffak 
olanlar araamda münhal bulunan 8:5 UcUncU 

komlHrllğe tertıan tayin edilenlerln de llim 
lert ıunJard.ır: 

latanbuldaıı 1'99 Zeki, 243 Nureddin, 1239 
Salih, 818 Recep, 1268 Kuatata, 1789 Halim, 

1171 Bllrhan, 128 Fevzi, 336 HUmU, 11 SU. 
leJllWl, 1686 Ali S&ml, M2 Bllrhan, 320 Ha. 

Ut, iM 8ıtlu, M8 O.man, 77 Vahit. 891 Vey 
..ı. 1706 Zeki, 97G Omer, ~ Lattı, 698 Te. 

mel, US NecmeddJn, 069 J'ahrf, 916 Rıfat, 

6t51 Remsi, 809 ş.m.ddlD, H7 Cemaleddin, 
812 HuaD, 1299 Zeki, 2GO Mutafa, 87' Jıleh 
met. WT Şnket, 1711 Ralunl, 2GS Nuri, 

1248 Ahmet. ee Bakla, 88 Bedri, 2010 ztya, 
~ .. ,,.,\.~~h~' 
Kocatllı2en Halda, Urtadan laman BJULden 

I 

SaJt, Balıkeairden .All, İçelden Sa<tunah, Sey 

HABER - Akpm pos~ 

ispanya harblninl 100 Oncü günü 

HükUmet kuvvetleri 
taarruza geçtiler 

Asiler Madrid önünden dört 
kilometre geriye püskürtüldü 

.Ma.drid, 27 (A. A.) - Havas muha
birinden: Hükumet kuvvetleri, saat 9 
da taalTl.lza geçmişler, dört kilometro 
ilerlemişler ve Navalkarneroya bir ki
lometro yaklaşmışlardır. 

Hafif tankların ve sahra toplarının 
takviye etmekte olduğu sol cenah, 
şehre iki yüz metre kadar yaklaşmış 
ve şehirde birçok yangınlar çıkar

mıştır. Kumandanlık heyeti, elde edi -
len neticeleri heba etmemek için ileri 
harekete devam etmek istememiştir. . "" . 

Salamank, 26 (A. A.) - Asilerin 
şiddetli bir muharebeden sonra Mad· 
ridin ıimali şarkisinde kain Albora 
kasabasiyle Pikaron dağını işgal et • 
mi.j oldukları haber verilmektedir. 
Cumhuriyetçilerden on dört kişi telef 
olmuftur. 

.Madridin cenubunda Naval del Mark 
mmtakumda mühim bir muharebe 
olmuştur. Cumhuriyetçiler bu mu • 
harebe meydanında 265 maktul bırak
mışlar, ayrıca 23 esir vermişler ve 
mUhimmat terketmitlerdir. 

Oviedonun yeniden ihata edilmiş ol
du~ haberi tekzip edilmektedir. Bil
mukabele ast kuvvetler Asturi maden 

fih hükfunetçiler, Eskurialin gerisinde 
kendilerine bir yol açmağa uğr&flllak· 
tadırlar. Oviedo cephesinde utler Vi
leı noktumda bUktlmetçileri bozmuı
lardır. Şimdi Gijona dofru ilerlemek
tedirler. 

Gaz bcımb•l•r1 
Parla, 26 (A. A.) - Eko dö Pari 

gazetesi, Madridi mUdafaa eden ko
mUniat ve anarıJstlerin gaz bombala· 
n kullandıklannı öğreniyor ve bu ha
bere göre, bombaların bUyilk bir kıs· 
mı Barselon yakınındaki Sent • An
dre fabrikalarında yapılmı§tır. 

A•I generahn allzıerl 
Londra, 26 (A. A.) - Röyter Ajan

sının Lizbondaki muhabir!nden: 
General Gueipo de Llano, Sevil rad· 

yoıile bir nutuk söylemle ve ezcUmle 
§Öyle demiştir: 
"- Sovyetlerle Fraruıızla.nn yap • 

makta oldukları yardıma rağmen 

Madrid şehri pek yakında zaptoluna
cak ve BHbao da ayni zamanda dlife· 
cektir. O zaman yeni lspanya milleti, 
komUnizme k1.J1ı bir cephe vücuda ge. 
tlrmek maksadile Almanya ve ltalya
ya diğer memleketlere iltihak edebi· 
1ecektir. 

amelesinin Oviedo ile Gijon arasında- Tekzip 
ki mUnakale yoUarmı kesmişlerdir. Paris, 26 (A. A.) _ tyi malilmat 

Toledo cephe.inde aal General Fran- almakta olan mahafil, Sovyet Rusya.
konun kuvvetleri Oranjueze hlkim o- nın Fransa limanlarından aerbeetı;t 
lan mllhlm sevkulceyş noktalarmı iş- istifade etmek istemit olduğuna dair 
gal etmişlerdir. olan haberleri kat't surette tekzip et-

Aitler, iki elU cephe olan Madrid ve mektedir. 
Gijon cephelerine k&I'II taarruz etmiş- Madrlttekl ec ıebl dlplom11l'ar 
!erdir. İhtilalcilerin Ussülharekeleri Berlin 27 (Radyo) _ Madrittcki bQ 
Oviedodur. Madrid önündeki ast kuv- tUn ecnebi diplomatlar, timdi tehdit 
vetleri, 50 kilometro genişliğinde bir altında kalmış olan bu şehirdeki kendi 
cepheden ilerlemekte ve bazı nokta • vatandaılannı kurtarmak telltı içinde 
tarda Navalkarneroda payitahta 35 dirler. 
kilometroya ')'aklaemıt bulunmakta • ---........ --------
aırlar. 

Eskurialfn za.pb yakındır. Maama-
19\l'.' ~çUncll&omıserlerlndcn Kemal Buran 
UçUncU komiserlJllııe, A.fn ve LAUne ballı 
Jılu.au1 nahlyeal ınlldllrll Ahmet Bolu Uç11Dc11 
Jr.omlleruttne, Klrklanll emniyet memuru 
ameyman Naci ıçarta emniyet memurıu • 
tuna, hparta emıd,19t memuru AVDI Nıtde. 

handazı Huan, Gllmtlfhaneden Ali, Dlyarbe- --------------

1e. lldncl mmf eamlJet memuru Levhl emm 
nt umum mQdQıtUIU b&ıtncl auuı po11.1 mn.. 
tetuı muaYinq1De

0 
İlt&Dbul blrJncl ıube mil 

dQr muavınt %haaıı emniyet umum mUdUrlU.. 

111 altmcı ıube mlldtır mu&vinllttne ıa,m ._ 
dllJml, emııtyet umum mlldOrla,a ,.ıı Ziya, 
beflnci l1ibe ,eft K&mn, evrak ve iatlhb&rat 

bllrow memurlannd&rı Jılehmet blrlncl ıu
h ~tlpleHDden Sadullah ve latanbul Udn.. 
qJ JUbe mGdOrll NecatlnlD mHıl•n arttlnl.. 
IDJIUr. 

R1H Yll&yeU beplıct mut emniyet memu.. 

kirden Sırrı, Seybandazı Sabri, Nttdeden 
Hakkı, Urtadan Ortwı, KocaeUdeD ŞOkrQ ve 
BQrhaneddfn, GUmllfhaneden Nlamettbı, 

Yosgattan ömer, Urt&dan A.dtı, K&Jaerldeıı 

SWeyman, Klltahyad&D Nuri, Teklrdalmd&n 
Necip, Vandaıı AYDI, Atyondazı Bllleytn, 01. 

yarbeklrden Yqar, tzmlrden Emirı, Tl'ab • 

sondazı lmıaD, Jılec1ı.ten Tevfik. Buradan 
Şlnul, Seyhandan Battet, lçelden Zabit, ve 

Ali, Teldrdatmdaıı lamall, Dlyarbek1rden 
NUU. Ank.arad&D Y&laıp, lldlnıedeD Kemal, 

Mutıad&n NecaU, 'l'rüeondan K•ıammer, 
A.Jdmdaıı J'uat, Kalatyadan Durdu, RlMden 

Jl'alk, 8Urtt-.n Şevket, GtımQPaneden Yahya. 
ru Kenan ildnct muta terft •tmliUr. KayMıt ----------------
mntyet mlldllrll Talılr ıceı emniyet mUdQr. Amerlkada komO-
ıoıun-. ıceı enııılyet mOdQrU ŞUkril Van I I 
emnfyot mlldllrlQğtlne, Gölpazan kaymakamı D z m il er 1 yormuş 
Fabıi Kayaert emniyet mlldllrlUğllne, UçUn. Berlin 27 (Radyo) - Amerikada 
cü BDUt pol18 mUfetti§f Mehmet Taherf la. komüniıt harekitı gittikçe ilerlemekte
tanbul UçUncü §Ube mUdUrlUğllne, UçUncU aı 
mt polis mUfetU§lerfnden ŞUkrU Afyon em. dir. Bu aebeple bir çok katolik ve pro-

teatan kiliıelerinde komünizmin Ame· niyet mlldUrlüğUne, polis mUfetU§i lzzetUn 
letanbUI emnl}'et mUdlltlUfU blrlnct fUbe rika için büyük bir tehlike tetkil et • 
mtıdllrıtııune naklen tayin ed.llm1tlerdlr. mefe baıladıft vaazedilmektedir. 

Ziya Gökalp ihtifali 

HalktM?Ukki Z1ya Gökalp ihti/ alinde bulunanlardan bir klsmı 

BUytık Türk ilimi ve mcfkurecisi Zi-

ya Gak Alp'ın ölümilnUn yıldönilmil 

.. &Nn&ıl balkevinde yapılan bir 

meratlmle anılnıııtır. 

Merasime üniversite doçentlerinden 

Ziyacttin Fahrinin Ziya Qök Alpın 

mııtır. 

Bundan ıonra doçent Sabri Eaat, Zi
ya Ciök Atp'ın milli Türk terbiycıi üze
rindeki teıirlcrini izah ctmiıtir, 

içeride: 

Adisabebaya 
.Jeplln ••ferleri 
il onımg Poat'u.n Boma mWwlbiri 

llazıyor: 

Öfrenlldifine göre gelecek senenin 
ilk aylannda Romadan AdiN.babaya 
bir rıeplln servisi bqlryacaktır. Ge
çenlerde Romaya gelen Alman hava 
nezareti milltep.n general .Milı ile 
ltalyan htlktlmetl arumda bu huw. 
ta bir aı!qma yapıhnqtır. Hava p. 
milerl Alman r.ep1ln lrumpanyuı ta • 
rafından yapılacak, fakat ltalya.ruar 
tarafından ljletilecektir. 

Doğru 

değil nıı 
TedbDırn kazad 

önce aıaııffl 
Bizde kaza olmadan tedbtf 

yor. Bu
1 

müeerTeb. otomobill' 
luna çıkanların, VoyvodadO" 
cadde~Ene k"tvrılırken; ., ... k 

Şi§hmıe yo~na tırman,,._. 

otomob4Uerin lSnüki tram'111f 
Zannı geçmqe çalttırken 
ağızlarına geliyor. Çok g 
bir gUn, bir otomobilt11 iki 
arabaaı araaına aıkıfıp ·~·-··-
belk' ~ bef alh kifinfn CO" 
glJrece~. 

Bize kalıraa, Beyoğluna 
1 tomobiUsr 4in daha emn4V" 1, 

aramak ldnm gelmektfltl4f'. 
§imdiden dUfUnUlmelidir. 1lt' 
glSzlm1J.ne alınırıa akla en ~n..., ·
hal garelsri geleba(r: 

1 - Yilbekkaldınm, ot 
tırmanabilecekl.mi bir M14 
Zir. N etekim 8U'Zeyman$vı ··-... ·-JI sroana •nen yo'kuf 11.atsr 
glJre ookt(y'Le YUbekkald•"'~ 
dik ve ayni ıekil<U merdiv,,,.ZS 
kU§tu. Bugün ba..~ltca bir ot ,ul///I 
lu olm.~ ve billıa.9ıa BeyUt6_. 
otomobillere tahsi8 edıtm!gtİf· 

2 - Beyoğluna çıkacak ot 
re Boğazkeaen yolu ayrılabfUr· 

3 - Bfıtlln bunlar yapılı 
dar Bankalar caddc3i?ıde1.-i 
d•·~ •· .,erinde ıeyr~e/er 
b .ı.trmak, ora.da bekleme1e 
riyetinde bulunan tramvay fi 

nın ar1:.aaında mrolanan ot 
yol vermek ld.zımdır. 

Halkın 

Küçük sana 
erbaoı 

Toplantıla 
yapacak 

önUmUsdekl ayın on ikisi 
rada toplanVU oliii uç\li, 
kongreıf için telırlmlz.de h 
bqlanmqtır. Kongreye 
İstanbul kilçilk aanayiinln 
toplanacaktır. Dileklerin 

için ticaret oduında toplan ~ .. t 
lacaktır. Bu toplantılar detP' 
yacak ve sonteerinin ilk h 
fmda ikmal edilecektir. su* 
aanayi erbabmm dileklerfnd'll 
rek olanlar toplanacak ve ~ 
tubeıini ayrı ayn atlkadar ee! 
tar da aynca tesbit olunaca~ 

İktıllt veklletl bu h 
mUhlm bir tamim yap~· 
alakadarlara bildirilmiştir. 
kongrenin niçin yapıldığı, kU,ı 
yie verilen ehemmiyet naaıl 
ye yolu takip edileceği bil 

dir. "° 
Odada yapılacak içtimada 

dahilinde esaslar tesbit ol 

KUçUk sanayi erbabı buıı~ 
aralannda Ankaradald kO ~ 
decek murahhasları seçecek1' il 
Romanya f-<'8 

PraQa gıttl 
Bükrcşten bu sabah bil 

göre Romanya kralı ıcarol ~ 
veliaht Mi§el ve hariciye 0 

toneeku olduğu halde prag' 
etmiştir. 

Hatırlardadır ki Rom&DY~t 
Praga gitmiyeceği kat'i otar
mekteydi. 
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Dün 8k.D yaııra 
'l'ürkıı:k' Asırn Us'un •·ırnrtl"k · k 

" ''arı . . u )O ' 
ktı .A • • " dile hır başmakale-i . . hıg" . :) 
ilci Yrld" .. un, Zıya Gök Alp'ın on 

.. onum·· . . • Uf... u ımış .. Ne garip tesn-

.. Garabet 
1\ b" şuradadır· TU k "l" .. llYUk ın" • · r çu u-

llrt sanır ubeşşirı, vaktiyle, kendini 
ı: ınıc ve b'"t•• 11rtçUJiik .. ':i • u un nazariyelerini 
ı,., ~k· uıerınde tatbik etmek iste-
h• ın, sonra f k . 

ı bir "d • • ar etmış ki, bu. 
Zi 1 eaf dır ... 

. Ya Gök Al ' 
d 1 tardı· n· p ın alnında bir yara 
''re i d ıyarıbekirde, hayatının bir 
ar· 11 e betbinlı'ğe d" .. . . •Çin uşmuş ve ınt•. 

• bcyn· 1" 
lltb:e kab'r ıne Hr kurşun sıkmış. 
lıııa1111s 

1 •nden, kurşun hedefir.i 
tliııde Si}f~ Yalnıı üstadın kaşı ü~. 

suı ınez bir iı bırakmış .. 
'Yrnan N · l ..... nu aııf merhum: 

8\ ıı. 1• sarsıntıdan sonra 1'ürkçii 
"a ı do~ ' . • . 

>akat grnuş • • dıye alay ederdi. 

d 'alay teliikki ettiın b •· e hak'k o• u mu. '-kti ta ı atte ciddi olsa gerektir. 
~et~ hakkvk eden yahut tabak. 

illa ~I muhtemel bir ideali olar. 
r, ınt'h 

dotura 1 ar etmiyorlar. Bedbinli 
~İlbı,, 11

• gayesizliktir. Bir fidar. 
-...ı. 'onun ~ 
'"'İster . agaç oluşunu nasıl gör. 
l~lldeStnız, başladığınız bir bina. 

-eı~ . oturmak sizin için nasıl bir 
~.ıdear 

t)el'iııin ıstıer de, yaşamak ve ~ 
>'Otlar sernere verdiğini görme~ ... 
z oy. oy. 'ı' 
lya G"k 

,"tı. Ço\ ın °~ Alp'ı iyi tanıyanlar, o 
01dıığu11:g~.urn, çekingen ve sükQ

'ade bir k Söylerler. Halbuki ben. 
lıı ere ·· ht't tUıı &ab gordüm. Fakat bütün 

~ otıırduı;'htan akşama kadar bera. 
~Clis· · 1921 senesinde Ankara· 

-., ın k 
ttıık l\f arşısında bahçede bulu~ 

~lllt~Yd Uharebenin en kötü za 

.,, ttrtıe~:~. Ordumuzun bozulduğıı-
JOtcl •&ıne d • . 
})a tı, ?.terk aır haberler gelı. 

l\~~111%. i Ankaradan taşınmab 
-İ\ '""'>11td lr kağnı, yüz liraya ki 

~eıı feıa~· l~uıasa, milli mücadele· 
ıı.; llıa ka etıı günüydü ve sabahtan 

ltaıdık dar Ziya Gök AJp'la bern. 
~ . 

lııta~ ttna rat .. 
~ lıf, tcs· itlen, ustadın üzerimde 
~ lııııı111 ~r, şu olmuştu: Katiyen 

baıe, t~r dbin, çekingen değil.. T.s· 
O ere b" ,..k • 

\ıı ~ Ul ll bır imanı var. 
ııh.... •• ra gUnd .. .. .. .... 

>ar~~lrinin . e, gozum, Turkçuhık 
111dan •rnan)r alnındaki kurşu•ı 

'li J.fatıg· ay_rılrnadı: 
~ "a 1 Jniithi • . 

~elil.· hiJi.:;in· ş 1nkısar, hangi ide. 
t gııı "' ı anla -1 ~ deıı.. ' ntış olamaklık bu 

"Cab ·•ll'lesin a? e sebebiyet vermiş· 

(Va -NO) 

"Pra 
"-tık nsız elçisi 

b!~~ıısız b~raya aitti :'ili" ll y .. k "" lı'r;ı118 tlcaPtcslu elçisi Ponso dün ak-
t~r iz tlçis· e Ankaraya gitmiştir 

111liıı 1 Cumh · · 

Liman şirketindenl 

Açıkta kalan 
memurlar 

ikramiye 
alabilecekler mi? 
Eski Liman şirketi ortadan kaldırıla

rak İstanbul limanının işleri yeni bir i· 
dareye verilirken eski şirketin memur· 

larından bir kısmı yeni idareye devre
dilmiş, bir kısmı da kadro haricinde bı· 
rakılmıştı. 

Şimdi tasfiye halinde bulunan Liman 
şirketinin nizamnamesinde kadro hari

ci kalan memur ve müstahdemine maa

şının altı misli ikramiye verileceği tas· 
rih edilmektedir. Şirketten ilk ayrılan 

Şirket umum müdürü Ahmet Hamdi · 

nin böyle bir ikramiye aldığı söyleni -
yor. Bu misale dayanan şirketin sabık 

memurları, şimdi Liman idaresinde çalı 
şanlar da dahil olduğu halde, ikramiye 
istemektedirler. 

Öğrendiğimize göre bütün şirket me· 
murlannın bu isteğinin yerine getiril

mesi için 185.000 lira kadar bir para
ya ihtiyaç vardır. 

Vakia, Liman hanının atelyenin ve 

vesaitle eşyanın satılmasından 300.000 

lira kadar bir para ele geçmektedir. 
Fakat liman idaresinin bir takım borç -

lan vardır. Bu şerait içinde bu paranın 

verilmesine imkan hasıl olacağı şüpheli 

görülüyor. 

Sinek istilası 
Belediyece Vehalete 

acaba nasıl izah 
edildi? 

Dahiliye vekaleti İstanbul gazetele
rinde akisleri ve halkın şikayetlerl ~ö
rülen mahut sinek mcaeleaine dair İs

tanbul belediyesinin vekalete hiçbir ma 

lCımat vermediğini nazarı dikkate ala

rak Belediyeden bu hususta ehemmiyet 

le izahat istemişti. Belediye sinek işini 

HABER - Akşam postası 

Beyoğlu yıldınm mahkemesinde 

H8kim, şeytana 
uyan adama sordu: 

ve-

3 

Dspaınya nsyaıne 
~e 

n<aıra snıruekDeır 
Burlıaıı Felek ya..."'lyor: 
"Bugünlerde kendisinden en çok 

bahsedilen iki ki5i var. Birisi karasi
nek, diğeri General Franko. Doğruyu 

söylemek 18.zımgelirse bunlar arasın
da benzcyişler de çok. - · Sana para cezası mı 

reyim yoksa hapis mi ? 
Karasinek çö~öpc konar. İspanyalı 

general de harabelere konuyor. Kara
sinek çok inatçıdır. General de ondan 

teker teker sayınca kendisi de hayrette az inatçı değil. Karasinek (kış!) der
kaldr ve şimdiye kadar hiç içki kullan siniz, gider, yine gelir. Frankonun 

Dün. Beyoğlu meşhut suçlar mahke· 
mesine akşam ne kadar rakı içtiğini 

bilmiyen, fakat hiçbir hadise çıkarmadı 
ğınr ısrarla tekrar eden Misail oğlu 

Minanın yapılan muhakemesinde suçu 
şahit meyhaneci Andonun ve diğer şa
hitlerin ifadelerile ve doktor raporile 
sabit olduğundan 3 gün hapsine ve 100 
kuruş da mahkeme masrafını ödemesi
ne karar verildi. 

mad ~ k 1 t . kuvvetleri de (Oviedo) dan bir kalkı-
ıgını, a şam nası sa şey ana uyup . 

yor, bır konuyor. Lakin bunlardan 
bu ~al_e düştüğünü söyledi. hangisi daha kuvvetlidir diye düşü -
Hakım: .. · h" t dd"t · · K 

Gene sarhoşluktan mahkemeye geti
rilen çarkçı Nazım, içtikten sonra ken
disini kaybetmiş ve elbiselerini soy -
mağa kalkarak, "beni öldürün, ben öle
ceğim.!,. diye bağırmağa başlamış. 
Nazımın içtikten sonra neler yaptı , 

ğından haberi yok, hakim yaptıklarım 

- Rezalet çıkaracak derecede sarnoş 
olduğun şahitlerin ifadelerile sabit ol -
du. Sana ceza vereceğim! Bu ilk suçun 
olduğu için sen söyle. hapis mi istersin 
yoksa para cezası mı? 

- Aman l Hapse nasıl girerimi 
- Bir daha içecek misin? 

- Vallahi içmem! 
- O halde sana beş lira para cezası 

veriyorum, sakın bir daha buralara gel
me! 

Bu senenin ilk sekiz ayında 

ihracatımız, ithalattan 
yedi milyon eksik 

Halbu ki geçen sene aynı mUddet 
zarfında ihracatımız fthalAta nozaran 

16 milyon lira azdı 
Ba§vek&Iet İstatistik umum müdür

lüğü ağustos ayı ile beraber bu sene
nin ilk sekiz ayına alt harici ticaret 
istatistiklerini neşretmiştr. Bu istaitis 
tiklere göre 1936 yılı sekiz aylık itha
latı 59,032,259, ihracatımız 51,306,467 
liralıktır. Geçen sene ise ayni müddet 
zarfında ithalat 00,024,066 liralık, lh
racat ise ancak 44,046,035 liralıktı. 

Şu vaziyete göre geçen senenin itha -
latına nazaran ithalatımız bir milyon 
liraya yakın azaltılmış ve ihracatımız 

yedi milyondan fazla çoğaltılmıştır . 
Bu suretle geçen senenin ilk sekiz a
yındaki ticaret mU\·azcnemizin 16 kü-

şur milyonluk aleyhimizdeki açığı ye-

di milyon küsur liraya indirilmiştir. 

Lakin bu aylar ihracat mevsimine te
sadüf etmemektedir. İhracat mewıfmj 

aylarında açığın kapanacağı muhak -
kaktır. Esasen her sene lehimizde ka-

nursenız ıç ere u etmeyınız: a-
rasinek üstündür. 

Dün genç bir doktor arkadaş bir 
tecrübe yaptı. Bir karasinek tuttuk. 
Bir bardak suyun içine attık ve ağzı
m kapadık. Bir saat suda kaldı ve ta
bii öldü. Karnsineğin leşini çıkardık. 
Islak ıslak bir güneşli yere koyduk. 
İki dakika sonra dirildi ve u~tu. 

İsterseniz siz de tecrübe ediniz. 
Eh! ~ylc öldükten sonra dirilen 

içimizde Mesihten • o da bir rivayete 
göre • ba.~ka kimse var mı? .. 

Benim gözüm korktu doğrusu ... ,, 

Hayata ve 
e~Denceyı 

UClYIZDataOom 
Bizde hayat pahalıdır. Abidin Dav

cr Cumhuriyet de bu n-0ktayı tebarüz 
ettirerek bazı misaller ueriyor: Be
yoğlunda bir barda yeni bir artist 
geldi diye tek bir kadeh votka f15 °k."'ll· 

ruşa çı1wnlmıştır. Mezesiz bir §~8 

bira Büyükdercde 70 J.·unlştur. Abidin 
Dav'cr diyor ki: 

"İçkilerin, alellide bir barda asıl 
fiatlanndan 100 misli fazla fiatla sa
tıldığını ben başka hiçbir yerde gör
mek şerefine nail olamadım. Viyana
da, Garden Bar ayarında, fakat numa
ralan çok daha güzel bir barda Uç ki
ıı 10 - 12 DiJin He bir şişe p.rap içe
rek mükemmelen eğlenebilir ki 250 • 
300 kuru§ demektir. 

etrafile tetkik ederek dün raporunu ve· ---T-------------
kalete göndermiıtir. akslmde vahşi 

panan ticaret muvazenemizin bu seııe 
ihracat lehine daha büyük fark göste
receği şimdiden anlaşılmaktadır. 

Ağustos ayında ise ihracat 5,090,895 
liralık, ithalat ise 5,846,267 liralıktır. 

Garden Ban ve diğer eğlence yer
lerini idare edenler, bu pahalılığın, 
vergilerin ağırlığından ileri i:eldiğini 
söyliyeceklerdir. Ben aksini iddia ede 
cek vaziyette değilim. Bütün eğlence 
yerlerinin sahipleri, hep vergilerin a
ğırlığından şikayet ettiklerine göre, 
bizde eğlencenin çok pahah olduğuna 
şüphe yoktur. 

Raporda bu işin nasıl izah 
malQm değildir. 

edildiği 

Sovyet 
tayyareciler 
Dün Ankaraya 

gittiler 

hayvanlar sergisi 
açılacak 90 hk gelin 

Cumhuriyet bayramında Taksimde • •• 
şayanı dikkat bir sergi açılacaktır. E d 1 rnek~P1 d_~ !!1 U • 
Taksim bahçesinin kapalı kısmında debdep bır du{lunıe 
açılacak olan bu sergide Afrikada ve evlendirildi 
sair yerlerde Türk avcıları tarafından Edirnekapıda Vecibe nine isimli 
avlanarak içi doldurulmuş vahşi hay- doksan yaşına yakın bir kadın mahal
vanlar ve kuşlar teşhir edilecektir. Bu lenin sakası kırk beş ya.şlannda Ab • 

İstanbulun, iki gündneberi misafiri hayvanlar 600 kadardır. dullah ile mahalleli tarafından evlen-
bulunan dost Sovyet hava teşkilatı re- --------------- dirilmiştir. Bu karı kocaya günlerce 
isi general Eydeman dün sabah Topçu 

Atış mektebi tatbikatında bulunduktan 

sonra Edirnekapı haricindeki şehitlik 

süren ve bütün masrafı mahalleli ta
rafından çekilen bir düğün yapılmış, 

gelin ve güvey ynylı ka\'Un araba.siyle 

Eğlence, eğlencedir; zaruri hava
yiçdcn değildir; eğlenmek istiyen fazla 
vergi vermelidir; demekte sadece ze
\•ahiıi bir mantık vardır. Eğlenmek 
de bir ihtiyaçtır ve eğlence, halka çok 
pahalıya mal olmamalıdır. Ağır vergi
li ve pahalı eğlencelerden pek mahdut 
kimseler istifade edeceği için, alınan 
vergi de azalır. 

~t t de b urıyet bayramı me· 
'lccııd lllundukt önünden geçerken otomobilini durdur -

•ci;- tru • an sonra Antakya SALI 
B1R1N'11TEŞRİN - 1936 
Hlert: 1355 - Şaban: ıı 

gezdirilmiştir. · 

Vecibe ninenin kocası doksan ya.'.?ın 
daki bekçi Osman daha üç ay evvel 
ölmüştü. 

Sonra, tstanbulu seyyah şehri yapa
lım, diyoruz. !stanbula gelen ve mem
leketlerinde ucuzca. eğlenmeğe ah§mış 
olan ecnebiler. burada eğlencenin pa
halılığından ve bu yüzden doğan za. 
vallıhğından herhalde ho~nut olmaz
lar. Viyana ve Budapeştenin her gece 
dolup dolup boşalan biribirinden gü
zel eğlence yerleri ve harlan. o şehir
lere bol bol ecnebi çeken sebep ve va
sıtalardan biridir. Memlekette ahyatı 
ve hayatla beraber eğlenceyi de ucuz
latmak lazımdır.,, 

~lctıt "clcsı, ~ meseleleri hakkında Ha-
r. tırnizl 

muş ve ayağa kalkarak aziz ölülerimiz 

jçin bir dakika selam vaziyetinde kal -

l 
c temaslara başlaya-

t) mıştır. 

~ ~il.. Misafirlerimiz saat on sekizde Pera-
\t~ 1:1 ereni 0 eski palastan ayrılarak otomobille Tophane 

ı~~~ıııı ı1azır1 V:lyaoada 
rJ.:.., •• . ., B "1·~· 

17,14 

Liman umum 
mildUrü 

) "'il.r}a <~ad ) 
~ııd0 l'ıtıdan Yo - İngiliz muha -
<rı lld . eski h li!iz t11 V· ava nazırı Lord 
~ıı. tı~ı ıyanaya . . . E . 
4 'ittı tının b . gıtmıştır. skı 
) hctab t Olduğ u zıyaretinin siyasi 
aııı11 .tr lo u zannediliyor. Bunun

tc . 'ıl'a td Lo d 
CtJcr 'i il\ n Onderi A vustur • 

lııi c b tsclcl · 
!tir tl'ıın erı hakkında gaze-

. ilt Ve \1 rrnekten imtina çt· 
~lll ........_, 

ı~lnı~a--
llcrHıı "Otıd n elçisi 

)Ctıi t 21 c rada 
dı.ııı oııdr;ı liususi) 
"crd·~ııdt tlçisi lic - Almanyanın 
t 1~i he •)a " r Fon Ribentrop 

rıhtımına inmişler ve buradan Motörle 
Haydarpaşaya geçmişlerdir. Ankara 
treninin arkasına takılan hususi vagon
la Ankaraya hareket edilmiştir. 

istasyonda misafirlerimiz Marp aka
demisi komutanı general Ali Fuat, Tay 

cılo ,._ 
alo 15,02 11,58 U,152 17,14 18,46 4,<t4 

tw•~<t 11 ,51 G,45 9,39 12,00 ] .32 11,3: 

yare cemiyeti İstanbul mümessili, pi • GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
yango müdürü Fikri ve kalabalık bir 

. Adliyede mllhlm deği§lklik olacaktır. 
haık tarafından samimiyetle uğurlan - !mrs..'.ı adasında Ud bin mahkQm için yeni 
mı§tır. bir hapishane yaptırılacaktır. 

Dün şehrimize geldiğini yazdığımız 
liman umum müdürü Raufi Manyas 
bir hafta sonra tekrar Ankaraya gi -
decektir. Raufi Manyas Ankarada li
man umum müdürlüğü tarafından İs
tanbul limanının ıslahı hakkında ver
diği ve lktısat Vekaleti tarafından 
tetkik edilmekte olan projenin netice
sini alacak ve yeni bütçe ile kadroyu 
vekalete verecektir. 

şeyi tabii olarak 
ere ·ı }'arı •rnııştır . 

tııı hl t İ)j •tta, "Al . Gazetecilere Her 
>t t•lcd·ı..llı{l11• rnanyanın 1ngil-

ttc 1uıı· Scbct k 
karşılayınız 

ili .. ~lllı~ 1
• tııt>'l' Urmak arzusu-

"'llıd "illa ,.ı ızleri 
ıı. tıt rta n de ayni su-

ıı /\ ııl\tı te§rik. 
~'lll "'rııJl;ı ' Ç\lnk" bı mesai edeccği-

0ld11t llledcl'li u .u tc~riki mesai
tııııı,, ,:~tı . ve sulbü i~in 

cmııtir. 

(Aşkçiçeği) imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
''Sevdiğim bir genç tarafından sevilmekteyim. Bir ka 

za neticesi alil kaldığı için cesaret edip izdivaç teklifinde 
bulunamıyor. Sıkılgan olmamız ve bizimle alakadar olacak 
bir akraba veya bir dostumuzun olmaması bizi müşkUl va-

ziyete sokuyor. Nasıl yapıpta şefkatimden her§ey bekliye 

bileceğini kendisine anlatabilirim? 

CEVABIMIZ: Eğer sizi sevdiğine eminseniz bunda 

hiç bir müşkülat olmadığını göreceksiniz. Her şeyi tabii 

olarak k:ır~ılayınrz. Neticeyi pek çabuk göreceksiniz. Size 

saadetler temenni ederiz. 

Bugilnkü Tan rc/i1dmizde :ıöyle bir 
haber gördük: 

"Maarif nazırı Tevfik Kut bugün 
şehrimize gelecektir.,, 

Acaba Tıangi nıoori/ nazırı' "Tan"nı 
öğrctmeJıi Ahf~e sormalı! 

Veril kAğıtla ilk 
kitap hasıldı 

Devlet matbaası İzmit kağıt fabri
kamızın çıkardığı yerli kAğıtla ilk ki
tabımızı tabetmiştir. Bu kitap dördün
cü sınıfın tarih kitabıdır. Her şeyi yer 
li olan bu kitap coJt mi~l olmuştur. 

Nışan töreni 
Pazar günü Şişli Halkevinde, og· 

rctmen Bay İsmet Ulukutun oğlu Bay 
Mehmet Ulukutla, Bay Danifin kız: 
Bay~Jil Negin'in nişan töreni yapılmış
tır. İki tarafa da saadetler dileriz. 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigoı ta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara islinad eden milli bir sigorta şirketi 
I stanbul, Yeni Postahane karşısında Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden maıomat alabilirsiniz. 

Yarınki matinelerden itibaren • 

SOMER SiNEMASI 
Cümhurlyet Bayramı şerefine 

Taras B 1 a 
Muhteşem ve mwızzam filmini takdim ediyor. 

Baş rolde HARRY BAUR 
Her zamandan daha kuvvetll ve daha dahiyane oynayor. 

SalıM ark.adaşları: En mükemmel çift artist 

DANiELLE DARRlEUX 
ve J E A N P 1 E R R E A l.J M O N T 

Kazaklar hayatına ait cazip ve ihtiraslı bir macera olup seyircileri, 
büyük gökyüzünün altında cereyan eden bir harp sergüzeşti arasında 1 

enfes bir aşk macerasına doğru sürükliyecektir. Suvareleriniz için 
yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 42851 --1 Bugün ve ı·kı· Yavrucuk Filmlerinin son 1 

bu akşam seansları -

Yarın matinelerden itibaren 

SARAY ve SAKARYA 
Sinemalarında birden 

CHARLiE CHAPLiN 
( ŞA~lb.O » IMl{Y) 1r11 

.1 

• 
1 KAL ENTE 

DOLORES 
DEL RiO 

TC R Ksıneması 
Perşembe matine

lerden itibaren 

KALlENTE : de sıcak aşk şarkılarını dinleyiniz. 
KAL1ENTE : de lspanyol güutlerile <Ians ediniz. 
KALIE1''"TE : nin esmer güzelleri zevk a~ıyorfar. 
KALıENTE : de (La Muşaşa) ilı öğreniniz 

KALlENTE : de kırmızılı kadının sözlerıni dinleyiniz. 
KALlENTE : de 12 güzel ),ldız1 siz de görünüz. 
KALlENTE : nin şarkıları, dansları,gü zelliğlne ha:rrall 

olacaksınız. 

KALlENTE : Aşk ve zevk filmidir. 

Sinemanın BIR l\fUCIZESl 25 senede YAPILAN EN )iV 
ZAM - EN GUZEI. ve ŞAHESERLERiN ŞAHESERi 

EHLi SALi 
MUHAREBELERi 

2 devre 16 kısım bir defada 

Cümlıuri.yet Bagranu ıerefine, yarın nuıtUu!lerden itibaret' 
TÜRKÇE SÖZLÜ KOPYASI FRANSIZCA KOPYASI 

İp EK Sinemasında MELEK Sineması 
Dikkat: Filmin uı;unluğundan dolayı seanslar saat 2 - 4, 15. 

3 dadır. 

EHLi SARIP lZMlR'de ELHAMRA Sinemasın• 
MUHAREBELERi Cümhuriyet Bayramında 

1 ............................................... ~ 
1 

Bütün dünyaya yaydığı kahkaha tufanı .•. 
Mütemadi ve fasılı:um gülmek kaynağı ... 

ZAMANLAR 
Şarlonun 4 senedenberi çevirdiği tam 

mevzulu ll kısımlık film. Son şaheser!. 

PATAŞQN hastaneden çıkt:ı 
iki senedir rahatsız bulunan PATAŞON hastaneden çıkması üzerine iki 
ahbap komik tarafından çevrilen ilk almanca sözlü film. 

PATvePATAŞON 
Kız Hırsızları 

Yarınki çarşamba matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında 

·ki Kahraman 
Yakında forma forma renkli ve 

HABER'in ilavesi olarak dağıtılacaktır 
~ell<Oeyn ın fi{ğ 

C. H. P.. Eminönü Halkevl Tarafından~ 
TAKSiM ŞTADYOMUNDA 

1000 Lira Mükafatlı 
Türkiye Serbest Güreş ŞampiyonluQu Müsabakalar• 

Y AGLI GUREŞLER 
29, 30, 31 Birinci va 1 ikinci te,rln gUnlerl saat t4 de TUrklyenln; KARA ALI, TEKi 
H O S EY 1 N, MOLA Y 1 M va D ı NAR L ı gibi en namh pahllvanlarmm l•tlrak ede 

mUsabakaları kaçırmaymız. 

Fi ATLAR: 25, 50, 100, 200 kuruştur. 

Büyük Türk illüzyonist ve manyetizmacJSI 

Pr. Zati Sungur 
Kısa bir müddet devam edecek olan kış temsillerine 

MAKSiM Tiyatrosund 
Görülmemiş bir alkıg ve takdir toplıyarak 

YENi ŞAYANI HAYRET NUMARALARLA devam edifO'• 
Bu fevkalade programı yalnız:lOO, 60, 40 kuruşluk bir bilet 

GöREBJLlRSlNlZ. 
IÇERDE AYRICA KOXSUMASYO:S YOKTUR 

Fevkal!de iki saat geçirmek istiyorsanız hemen :MAKSII\l'e ~ C 
Her akşam saat 21 de suvare, Cumartesi, pazar ve CümhurıY' 
ramı günleri saat 17 de matine. 

Mi ki Afrikada haydut ar peşinde 

MiKiOEH 8lR 
,.EL6RAl= 4LOIK 
~OK İYİ İMi~ 
Si?.~ 9ilOi'R_..,\\,.. 
Ml:Miı.; 1~,. 
"Tİ"'(ORu· 



, fAvıakhk 
-~na şey! ~.ıkıl~~ 
Arka;: hanını ~alan söylemez .. l yetleri nazan itibara alarak, işte se. 

'e: nt Kadrı, bu sözü söyle. nin keşfettiğin kurnazlığa baş vur-
"- Atnı dum, dedim ki: "Hanım! Senin yazdı. 

dlııı. a birader!,, demek iste- ğın mektubu bizim Ya - NQ ya gös. 
F'akat terdim. Aman ne mükemmel üsltlp? 
, R.ado, eınniyetJe konuşuyordu: bunu yazan kimse bize makaleler gön 

llıf41n •• Gör~~ 0~.up da yalan söyle. dersin, beherine on lira vc:ririm !., de. 
dedi • fak t, .muş işlerden değildir I . di.Derhal başla! Mükemmel para kaza 
11111ı Ytlana .. ınan olsun ki, bizim ha- nacaksın!,, dedim. Tabiatiyle heves. 

Cöııen soyleınez.. lendi. Bir takım lugatler, kitaplar ka. 
, ~'e rne baktı: nştırıyor Sabahtan akşama kadar 

il ., var"> Ni i • 
il?. ded· • ç n ses çıkarmıyor. hanı harıl makaleler yazıyor. Sen de 

'l'ered~.. Allah rızası için dercediyorsun .. "Ü~-
utıe · tl ·d· ? d. · k ··t·· • ..... nir . : re erı ır ıye yenı azancımı go u-

,,, ila\"e§eyı~ı mi yakaladın yoksa? rüp ona kendi yazı paraları imiş gibi 
1Ca§ları etti. veriyorum. Ne dersin usu üme7.. Bir 
...._Eh nıı ~ldırarak: hapishane müdürü, mahkumları, boş 
"y0ı; ·1dedım... kalmasınlar diye, taş kümesini bir ta. 
.\rtık d ~kA.nı yok. İftira etme_ raftan öte tarafa ve öte taraftan gene 
..... lloh:>anamadım: eskiyerine mütemadiyen taşıtırmış.. 

.. \"ııuc z dokuz boğumdur bira. aybklrk fena şey.. Anladın mı 
~ ~nuyorum, yutkunuyorum.. şimdi kanmın yalan söylemediğini .. 
ltadtı, k edersen çıkaracağım ha,. Aman, bozma.-
..... Cı en dinden emin: 
'l: kar bakalım ı 

'he.ıi._ •ha, daha geçen gtin hemde 
Yanımda, • . . ' lap Ilı mısaf ırlenne "Ben 

el'iııde eeın11asıııdaki yazılanmın 
?, .t\~ Oll lira alıyorum.,, demedi 

'ilan hi7.e de mi pin pin? Bu 
ı_ ~ senin paranla ve senin 
llllra Yorum .• Hangi mohar. 

~·· ~erdiğimiz var ki ona v~ 
q 'ltikteıa D. sen, bu mecmuayı ih
{eletf.111 80nra bizzat kannın hf. 
._ 'ud;e lllakalelerini getirdin : 
);"l!l.. ~"· :•rına, şunları dercet!,, 
de~. Fao Benin hatınn için ko . 
~ )'~d kat Para aldıitnı (hem 
d '*'11:

11 ~n lira aldığını) söyli. 
'llt ile tıedi esı ne demektir? .. Yalan 

ll:adtf r? .. 
:"-o.\· rtllUrnsed.f • ds alal\ .. • 
JJı, 80.Ylemedi.. Onu ben kan. 

'.t\1Ja1t 
)b.._-... Ata1q Allah ... Ne diye! 

-·ll!ıı diye_ lelerini ı>ara ne dercedi. 

'~ . ~? 8eı} Ol "> 
ur··· Parasını istemedi 

. "l ... -
'ifa·-~{ Ve 

l'ttı •rede ıııaa l'ttdlm.. Biliyorsun 
• ~Q ka ŞJm kırk lira kadar 

ib~'1-rr nrrıda~ sakladım,. Işte 
ilott~teriror1:8cliaı kazanıyormus 
~Jaıltlb., ben, 111 Ve onu heveslendi. 
ıı~ı 1~ ~cJ::::-Y&ıı insanların 

1~ llaatindeyim. Hal
iıaı Qıfisaı da_ Sonra içtimai 

"'dere11ıı t deifı: .Blzlm Lemaru 
ile do1cu!0ruın.. Göndersem de 
~llt Qr, gitmez .. Çünkü, eşe 

ttd. cakası bozulur B-tü· 'lll "',Yan .. u n 
)o~ !'o1'1arıı&!' ~llıt oturuyor. Bir 
ıı~elball~kuyor .• İkindi zama 
llt ~)1 f dl Çayı idi, yok Ce. 

.. \' dt.. lıak~ Yok sfnemaydr, yok 
:ttı, '\ser ' alıyor ya mevlbı. 

tt ı~ 'aPaea8;Yet.e kadınlanmız 
ltt liJc~, hl nr bilememekten, 
il •ltt,r ita r takrm fenalıklar, 

htbf etıı itli t edecek maazaUah.,. 
•1,.,.'>'1-1c1r!ta: RUtUn kötUlüklerin 

••ıte "' ır Skf d 

(VA - Nft) 

A ş K 
Esklmoıardada 

cinayete 
Sebelb oDuyor 
Şimal kutbunda bile ~k macerala

n ve bunların sebep olduğu karışık

lıklar vardır. ~ ve nefretin en dra
ma.tik masallarından biıisi Pop adlı 
bir Eskim.onun başından ~miştir . 

Bu hlkAyeyi ''kutbun uçan misyo
:neri,, diye tanmm&kta olan Doktor 
Ar~ibald Flemlng geçen hR.fta The 
People gazetesinin muhabirine anlat
mı§trr. Do~-un bUyU.k bir yük tay
yaresi va.rdır. Sonsuz buz diyarında 
9400 kilometroluk bir sahada uçarak 
misyonerlik yapmaktadır. Geçenlerde 
biraz nefes a.ln'ıak için l:Jondraya. git • 
miştL 

Acıklı hikayeyi gazeteciye ~yle an
latmı§tır. 

"Pop kansı olmıyan bir arke.da§ı
na 8.CIDll3 ve onu İglo adını verdikleri 
meskeninde beraber yaşamak ve ken
di karısmm hizmetinden istifade et
mek için çağırmı~. 

Aradan zaman geçince Pop'un kan
sı, kadınlık: hukukundan istifade ede
rek misafirin kendi kocasından daha 
iyi bir adam olduğı,ına karar vermiş 
ve kendi kocasına yüz vermemeye 
~amıttı. 

Pop sa.bnn sonu selamettir düşilnce
siyle buna. aldmş etmiyerek beklemiş
tir. Net.ekim ka.rw da bir müddet 
sonra misafirden bıkarak gene eski 
kocasına dönmüştür. 

Pop birkaç defalar misafirin kendi
sine kötü kötü ba.ktığmı ve arasıra 
tüf eğinin tetiğini yokladığını görün • 
ce, ondan evvel da.vranmanm !Uzum.u
na kail olmuştur. vakitsiz ahret yolcu 
luğuna kendisi çıkacağına tetiği ken
disi çekerek arkadaşını gönderınlştir. 

Katil bir jandarma tarafından Ak
lavik menziline getirilmiştir. Kanada 
hük1imeti de oraya tayyare ile bir ce

HABER- :A.'lişam poetall 

Toınton amca 
göa:DüksOz 
talflloyamaz 

• 

ile ltıerbut en, eannelerfmlz 
it "e işı var rnuııar, çUnkU, tir.er. 

l11> 'a lltarıar kltııfJ. Hamur aç.arlar, 

za hakimi, bir mUddeiuınumt ve bir de --------------
mUda!aa vekili gönderdi. Yapılan mu-

!'ıt ~llıta k~ ışJık Perdeleri dev. 
1- •e 11'ereıe Yarlar, Yazlıklan çı. 
l'ııı,._ ~°'"lcıa:e 8.tarJar, kendileri. 

ıı._ ~ıı.- ·•hın eJb· . 
1 'tl, ~tırı ıselerinı, koca-
~ce>'e ~Ilı dokarını dikerler, hatta 
~ ı, tlat ~rlar, efendJ eve ge. 

1 tıır,, t lltışu aşır Detir olurlar .. 
~'t ltai'~ı.ıdi ön~eJerinc imk!n kaL 

eıı~t'· dı .. 1-i~h: mi Ya? Bu gihi 
' .. 'l'e . l"elbek t oda, bakJa sofa 
'tfdeıt-.~ tlhtseı Umurni mutfaktan 
,.:ı,"' ilde .• n:rt diker.. Çocuk 

·,'11 "1-.tı'ttt.t defiı 1nırn bun ladan hiç 
e lıı,lllıeıer· halbuki, zenıane 

ı~:Cfe '-"-·' eı111~ıtılıd~n pek daha 
t 'tlew ·~ı c.·· it Adeta erkek dere ,. ·•ııı .. orrnu -0

'""" tte.... şlerdir. Peki ka-' 11..... "ln ·~re sa ' 
'tlfa""""'l ~llt başka bi rretsfnler? Fe. 
1 hıs lrac1,111'1\aıarı dr Şey yok .• Esa. n b.. na 
t... ~ ı,. ''" e k son ?.aman-.... "" :aı. r ekJ · "c~ ~dt>'hit· • erı ırecmelerl-

, .A~ •rız p 1& 

-'Clıirn · .. u asa. u. 
' bUttın bu nzi. 

hakemede ben de bulundum. Pop cina
yetini itiraf ederek: 

- Evet, canımı kuttarmak için ya
pılacak yegane işi yaptım. 
Demiş ve beş sene hapis cezası al

mı§tır. 

Pop'un mahpusluğunu nasıl geçirdi
ğini biliyor musunuz? A1davik polis 
müfettişinin küçlik çocuğuna lalalık 
yapmakla. 

Kutup mmta.ka.smda, tayyareler da
ha mutat bir manzara halini almadan 
ben Eskimolarla bir arada yaşıyor
dum. Onlar iyi ahlaklı ve şakayı ee 
ven bir millettir. 
İkpuk adlı ihtiyar bir adamın ilk 

tayyareyi tenkit edişini hiç unutmıya
cağım; buzların üstüne inen tayyare
ye uzun uzun baktıktan sonrn demi§ti 
ki: 

- Gilrel kocaman bir kqş ama, lls
tUnde hiç eti yok ... 

l"akat ı;ıimdi Eskimolar tnyyarclerin 
homurtularına ahstılar. Ve arasıra da 

HABER 
AKeAM .PO•TAeı 

IOARE EVi 

lstanbul f Ankara Caddesi 
• Poeta kut~~ btaabul 214 
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' Vazı ıtıerı teıotonı.ı ı H117ı 
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•e"etUc 
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' •v••k 
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.$a/116i N N,,,,,aı Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
&uıldıtı qer (VAKiT) tnatl>aa., 

bunlarla yolculuk yapmaktadırlar. Ba
zılarının radyoları bile var. Dünyanın 
birçok yerlerini dinlemektedirler. _ ~ 

Yazan : Niyazı Ahmet 
--~~~~~~~--·~~~~~-

15 

Günün 
sene evvel bugün 

en mühim hadiseleri 
.d.? ne ı ı .. 

Tllrklyede umumi seferberllk - Mustafa 
Kemal Paşa karargAhı umumide - Loyd 

Corcun beyanatı - Garp cephesinde 
vaziyet - Afyon yanıyor 

Münevver bir insanın, yemek ka. göstererek yalon dostlarımı yazılann 
dar, dünya hadiselerini takip etmek günü gününe olduğuna iknaa muvaf. 
ihtiyacı karşısında olduğu inkar edi- fak oldum. Dün bir okuyucumdan 
lemez. Hiç şüphe yok, ki dünya hadi. aldığım bir mektupta şunlan yazıyor: 
seleri de gazetelerde takip edilir. "Glinü gününe tarihi takip edi:yo. 

Haberi elinize alır almaz, ilk ön. rum. Yazılann birer tarihi hadisenla 
ce birinci sayıfasrnda büyük punto- yıldönümüne rastlaması enteresandır 
larla göst~rilm~ş? günün en mühim Yalnız, gazete okuyucuları bu vaka~ 
vakasınr bı: ~n. ı~ınde o~ur ~·e anladık. .n şüphesiz ki tarihle mukayese ecle
tan sonra ıçımzde garıp bır ferahlık mezler. Bu biraz da ü h ..ıı-
d d

.. .. .. .. .. , ş p e uyanaa.n. 
uyarsınız ve uşunursunuz: M il b ZiiJftl( be. 

- Acaba bu meselenin sonu ne o. y~r. ese en ıye muhare 
lacak? ... sı?f biraz uydurma gibi sandım, n 

lşte bu me.rak, size öbürgün, daha 
öbür gün beklenir ve her gün gazete
lerin yeni bir havadisi ile sürüklenir. 

siniz. Ben, bugünkü yazımda 15 sene 
evvel bugün ellerine gazete alanların 
merakla okudukları yazılarının neleı· 
olduklarını yazacağım: 

1921 yıı 2:1 ilşteşrin günü, on beş 

sene enel bugün biJiyorsunuz, ki 
Türk milleti yurdunu kurtarmak i~in 
seferber olmuş vaziyette idi. işte o
gün muhtelif gazetelerde okunan muh 
telif havadisler: 

"Muhtelif menbaalrdan gelen ha. 
herler Anadoluda yakın ve büyük bir 
harp beklenildiğine dair şimdiye ka~ 

dar mevzuu bahsoJan emareleri tak· 

viye edecek mahiyettedir. Anadolu. 
dan gelen telgraflar evvelce harbin 
henfls kmtalat _,.._ ._.ıamamr, 

olduğunu anlatıyordu. Şimdi, umumi 
sef erberliğln olgun, feyizli sem~releri 
mebzulen elde edildiği günler gelmiş 
olduğuna göre kurtuluş safhası artık 

başlıyor dlyebfliriz. HuSU!i, resrnt her 
haber, Yunan ordusuna son ve kati 
darbenin indirileceği anı mesudl bU. 
yük bir hararet ve katiyetle selamlı-
yor. 

1 1 (Vakıt) tan 
Mustafa Kemal Paşa maiyeti er. 

kA.nı ne Ankaradan hareket .!derek 
karargAhı umumtye gitmiştir. Kuman. 

· danlann ve bazı ümera~"I askeri yenir. 

saıre,, 

Okuyucumu haklı buldum. Yakın 
arkadaşlarımın daha önce merak et-

miş olmaları, her okuyucuya ar.ıf ~ 
heyi verebilirdi. 

Bu yazımda okuyucumun flphe. 
sini izale için sorduğu ZülB.kiye mL 
harebesinin tarihini kişesiyle buraya 
koymak mecburiyetinde kaldım. 

işte Ziya paŞftnrn EndUlUs tarDıl 
adlı kitabının ikinci cildinin 59 uncu 
sayıfnda bu harp için yazılan satırr 
Jar: 

"fşbu Nusratı nzJme dört yUz yeL 
miş dokuz senesi şehri recebinin on 
dördüncü cuma günU vuku bulup am. 
mei muvahhidine fnbltöJat bahış .... " 

Ve işte ayni harp hakkında "Mu
savver tarihi isliım" kitabının iktnd 
dldfafn 539 anca •J'lf .. •dakf .. ,.. 

'ZüHikiye muzafferiyeti 12 reeep, 
479 B. 11. 23 teşrini evnl 1086 B. M.,. 

Ve gene ayni tarihten satırlar. 

1086 senesi teşrinfevelf n 23 une11 
cuma günü vukua gelen gayet balı 

bir muharebede Alfonso pek mlthlf 
bir hezimete giriftar olarak.,, 

GUnli gününe tarihi okuyanlar 
emin olabilirler ki her yazı, muhakkak 

surette tarihi bir vakanın yıl dönitmU. 
dür. 

N. A. 
~--~~--~~~---------

de iştirak etmiş olduk lan bu ictimada m""'"""""'ıunııııııııntnınnır.--ıtllllllllrtı :1 
müstakbel harekatı askeriye me\-zuu 
bahsolacaktır. 

(Boslor) dan 

. Müstnhherntı mahsusamıza naza 
ran Loyt Çorç Türkiye - Fransa iti 
IA.fnamesl hakkında beyanatta buluna 
rak bu itiHiftan son derece memn·.n 
oldufunu, fakat itilaf şeraiti arasında 

evvelce takarrür eden esasat har!cin. 
de maddeler varsa bu maddeler için 
hükumetin muvafakati liizım geldiği
ni söylemiştir. 

(Tcrciimaru Hakikat) tan 

Paris '!7, sosyafü;t mebuslardan 
ve sabık Bavyer:ı n:ızrrlar•ndan mösyö 
Bner MUnlhte sosyalist fırkasının iç. 

timaından çıktıii'ı esnada kenJi~!nt 
karşı revolverle iki defa ateş edilmiş 
ise de kurşunlar tesadüf etmemiştir. 

Mumaileyh beş eJ nteş eder?k mu. 
kabelede bulunmuştur . 

Ankara, 'l:1 - Garp cephesinde: 
Bozdağı şimali şarkisindeki tepe mu
kabil taarruz ile zaptedllmf~tır. Af. 

yon Karahlsarda: Dun başlayıp öğ~ 
leden sonra saat bire kadar de,·am e
den yangın ile daha t\-velki yani!rnla. 
nn düşman tara 'ından ika edildiği ta. 
hakkuk etmiştir. 

BDr Dzah 
GUnU gününe tarihi yazmağa baş 

ladrfım vakit bazı dostlarım, ''akala. 
rın hakikaten günü gilnllne olup ol . 
madı~rnı şUphe flc . sordular. Uzun 
bir çalışmadan sonra hazırladığım 

vakaları bizzat tarih sayıfalannda 

Müsait vakltlerlnde 
Almanca tercO.meler 

yapabilecek 

Bir mütercim 
aranıyor 

Müsait şeraitte evinde, boş 'zaman. 
larında, meseli geceleri Almanca. 
dan l'ürkçeye tercümeler yapıp ıe• 
rebilecek muktedir bir mütercime lb. 
tiyaç vardır. lstiyenlerin şartlarmı, 
bir günde ne kadar iş verebilecekleri. 
ni meJ;tupla, lstanbul postahanesl 214 
numaraya Hasnun adına iki gün içfa
de bildirmeleri 

Mektep 
Kitabınızı 

Kolayhkla almak 
isterseniz 

Anka .. • cadde•lnde 

VAKiT kitap 
evinden allnız 

Telelon : 24370 
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Eskişehirdeki 
korkunç kaza 

Yugoslav 
başvekili 

geldi 

Tarihi aıraş'taırmaoar -
Hamama ve yıka 

(Baş tarafı 1 incide) 
çarprımasıdır. Eskişehire yedi kilomet
le mesafede Mollaköyü civarında olmuş
tur. Kaza yeri feci ve korkunç bir man
zara arzediyordu. Arka arkaya bağlı 

iki büyük lokomotifin önünde hurdehaş 

olmuı bir otobüsün parçalan görünü
yordu. Tren hattının üzerinde, sağında 
solunda tekerlekler altında ölü, ve ya
n ölU insanlar yatıyordu. Etraf kan i
çindeydL 

Müddeiumumi bir yandan tahkikat 
yaparken doktorlar da yaralılara ilk 
müdavatı yapıyor, otomobillere koyup 
Eekişehire gönderiyorlardı. Trende bu
lunan yolcular kazadan sonra inmiş -
ler, yaralıların imdadına koşmuşlar • 
dır. Fakat yapacak bir şey görememiş
lerdi. Çünkü ölenlerden başka sağ ka
lanlar da bitkin bir vaziyette ağır ya -
Talı bulunuyorlardı. Yaralılar can acı

aile bağırıyor, trendeki kadınlar ölüle • 
rin başında ağlıyorlardı. 

Yaralılar tamamen Eskişehire taşın· 
Cbktan sonra ölüler de kaldınldı. 

Facia yerinde kaza hakkında izahat 
alacak tek bir kişi yoktu. Tren yolcula· 
n bir tcY bilmiyorlardı. Ancak trenin 
tiddetle çarpıştığını, biraz sonra da dur 
auğunu söylüyorlardı. 

Müddeiumuminin lokomotif makinis 
tinden yaptığı tahkikat kazanın şöyle 

olduğunu gösteriyordu.: 
Toros ekspresi süratle Eskişehire 

t!oğru ilerlerken tren hattına muvazi o
lan ıoseden içi tıklım tıklım yolcu do

lü, 19 zu da yaralıdır. Sekiz yaşında bir 
kızdan maada diğerleri ağır surette 
yaralanmışlardır. Yaralılar Eskişehir 

Memleket ve Demiryolları hastanele-
. rine kaldırılmışlardır. 

Faclanm ifade verebllen 
tek ,ahldl 

Yaralı ve ölüler kaldınldıktan sonra 
Toros ekspresi beş saat gecikme ile yo
luna devam etti. Ben de Eskişehire dön 
düm. Hastahaneleri dolaştım. Yaralıla
rın hiçbiri ifade veremiyordu. Küçük 
kız şunları söyliyebildi: 

- Trenin süratle ilerlediğini gör -
dük. Yoldan tren hattına çıkmak isti -
yen şoföre: 

'' - Bırak tren geçsin diye bağırdık. 
şoför dinlemedi. 

- Yahu bizi öldürecek misin diye 
haykıranlar oldu. Bunları da dinlemiye 
rek tren yoluna çıktı Lokomotifin dağ 
gibi ilerleyip çarptığım gördüm. Baş · 
ka bir şey bilmiyorum. 

Şoför kaçlı 

Hastanelerde şoföre benzer kimse 
yoktu. 

Alakadar kimselere sordum. Şoförün 
kaçtığını haber aldım. 

Bu sabah ona doğru ise yakalanıp 

Eskişchire getirildi. Sorguya çekildi -
ğinden kendisi ile konuşamadım. Yara
lılar hala söz söyliyemiyorlar. 

Faruk Şükrü 

( Baştarafı 1 inci.de) 
durmuştu. Saat dokuza doğru saylav .. 
]ar, Romanya maslahatgüzarı, Çekos 
Jovak ateşe militeri, va1i, lstanbul ku. 
mandan nkili, emniyet müdürü ve 
diğer bazı zevat istasyona gelmişler· 

di 

Saat dokuzu on geçe dost memle
ketin başvekilini hamil bulunan hu. 
susi vagon bir lokomotif tarafından 
çekilerek istasyona girdi. 

Müzika Yugoslav milli marşını çal
dı. Bu esnada Stoyadinoviç vagon • 
dan ~nerek kendisini karşılıyanların 
elini srktr. 

Askerlerin önünden geçerek Is
ta.<;yondaki halka doğru yürüdü. Bu 

sırada Bayan Stoyadinoviçe mütead. 
dit buketler verildi. 

fütş,·ekil halkın alkışları arasın -
da istasyondan çıkarak otomobile bi. 
nip Perapalıis oteline giti. 

Misafir Başvekil öğleyin Perapa. 
lıis otelinde Belediye tarafından ve -
rilen ziyafette bulunduktan sonra 
bu akşam hususi bir tirenle Ankaraya 
gidecektir. 

maya 
Vücudu temiz tutmak çok eski za -

manlardanberi insanları alakalandıran 
bir iştir. 

Dicle irmağı boyunda, Bağdat civa-
rında arkeoloji araştırmaları yapan 
Şikago şarkiyat enstitüsünden doktor 
Hanri Frankfurt, meydana çıkardığı 

Sümerlilere ait bir şehirde gayet güzel 
kanalizasyon sistemine malik beş tane 
hamam harabesi bulmuştur. Bunlar Mi
lattan en aşağı 5000 sene evvelisine a
ittir. Fravun sülalelerinin ilk günlerin
de kadmlann Nil irmağmda yıkandık -
lannı biliyoruz. 

Eski Yunanlılar da hamamı çok se
verlerdi. Hektorun muharebelerinden 
sonra dinlenmesi için Andromak su ısı
tırdı. Kocası ÜJisse uzak seferlerde iken 
Penolôp can sıkıntısını gidermek için 
sıcak banyoya girerdi. Büyük şair Ho· 
mer Yunanlıların hamamı ne kadar sev 
diklerini anlatmakla, yorgun sinirlere 
sıcak suyun çok faydalı olacağına iıaret 
etmişti. 

İspartalılar ise vücutlamıı sertleştir
mek için soğuk suda yıkamrlardr. Ati
nalılar da kendilerini daha çok güzel -
!eştirmek için hamama girerlerdi. Musa 

Peygamber zamanında Yahudiler sık 
sık yıkanırlar, çünkü iyi ruhlann an-

lu bir otobüs trenle yanşa kalkmış, a- ---------------

Yugoslavya Başveki1iyle birlikte 
Belgrad elçimiz Haydar, Yugoslavya 

başvekalet ve hariciye nezareti husu. 
si kalem müdürleri, politika muharrir
Jerinden Simorviç, Avala Ajansı df • 
rektörü Pitroviç, Yugoslavya matbu· 
at müdürlüğü memurlarından Suka. 
~eviç, Yugoslavyanın tanınmış gaze· 
tecilerinden Svetojar da gelmiştir . 

cak temiz bir vücuda gireceğine inanır
lardı. Fakat Romalılar hamam işini o 
derece mübalağalı bir hale getirdiler ki 
Hristiyanlrğın ilk çağında hamam gü
nah ve putperestlere ait bir İJ olarak 
sayrldı ve menedildi. 

razinin tabii arızalan arasında bir müd
<ıet gözden kaybolduktan sonra birden 
bire hattın üzerinde görünmüıtü. 

Makinistin otobüsil görmesile ön lo
komotifin çarpması bir olmuş, lokomo
tif otobüsü 200 metre kadar sürükledik 
ten sonra durabilmiştir. Alakadarlar 
bunun tabii olduğunu, iki lokomotifle 
giden ekspresin ani fren yapmasına 

f ennen imkan olmadığım söylemekte -
dirler. 

:au aUrUklenl~ sırasında otobüste elle 
tutar yer kalmamış, içindeki yolcular 
yerlere serlimişlerdir. Maknist şoförün 
ya sarhoş veya çılgın olduğunu söyle -
mektedir. 

Müddeiumuminin tahkikatı neticesin 
de otobüste otuz beş kişinin bulunduğu 
meydana çıkmıştır. Bunlardan 16 sı ö-

Topçu atış 
tatbikatı 

Bu sene Topçu Atış mektebinin on al 
bncı kursunu bitiren genç subaylanmız 
.Metris çiftliği civarında dün muvaffaki 
ketli bir atış tatbikatı yapmışlardır. 

Bu tatbikata bagta muhterem misafi-

Metaksasın 
sözleri 

Yugoslavya Başvekili sonteşrin!n 
(Baştaralı 1 incik) birinde Ankaradan Istanbuta dönecek 

Selanik şehrinin kurtuluşundan hah· 

Ortaçağlarda umumi hamamlar kötü 
yerler ve hastalık kaynaklan aayıldık
lanndan kaldırıldı. 15 inci yüzyılda İs
kandinavyalılar mükemmel istim ha • 
mamlan kurdular ve o vakitler "kahve 
parası,, dediğimiz bahıişlere "hamam 
parası,. derneği adet edindiler. Fakat 
hamama gitmenin günah olduğu düşün 

sederken demiştir ki: lstanbulda üç gün kalarak şehri ge -

"- O zaman savaştığımız ordu zecek, sonra memleketine gidecektir. 
Auupanın en kahraman ordularından 
biri idi ve bu derece kahraman bir ha. Bafvekll Belgraltan ayrıhrken 
sımla. çarı»11ıaak Yunan •r•..a için 

daima bir şeref teşkil edeeektir. 
O zaman biribirimize karşı duy

duğumuz karşılıklı hürmettir ki bizi 
eski hasımlarımızla samimi dost hali. 
ne getirdi. Ege denizi mevcut oldukça 
ve biz bir sahilde, onlar da öbür sa
hilde hulundukça Türklerle dost ka. 
la cağız.,, 

Kral S2llnlkle 
Yunan kralı Jorj dün sabah s~ 

lfı.niğc gelmiş ve rakip olduğu torpito 
limanın ağzında toplar atılarak karşı. 
lanmıştır. Kralı rıhtımda Başvekil 

ve hükumet erkanı karşılamıştır. Kral 
bu sabah topçu manevralnrında bu· 
Junmuştur. Selllnikten Larisaya gidP 
cektir. 

cesi yavaı yavaı iakandinavyaya aira-
Yugoslav Baş\'ekil ve hariciye na- yet ettiğinden, bu mükemmel hamamlar 

zırı BeJgradda Yugoslav vekileri, kü. oralarda da kapatılmıştı. 

çük ittilaf ve Balkan anlaşmalar elçi· Romalıların hamam işlerinde en ile
leriyle ayan n mebusan meclisleri 3... ri gitmiş bir kavim olduğunda hiç şüp-

he yoktur. Romanın ilk kuruluş çağın 
zaları tarafından uğurlanmıştır. 

Sofyadan geçerken de istasyonda 

Kralın müşavirleri, Adliye nazırı, neş-

riyat umum müdürü, hariciye erkanı, 

Sofya elrimiz, Yunan ve Yugoslav se. 

firleri ve gazeteciler tarafından karşı· 

lanmıştır. 

Bulgar Başvekili Kö!'le lvanof, Yu 
go..c;;lav Baş,•ekilini Bulgar hududun. 
dan karşılamıştır 

da, Tibcr irmağında yıkanılırdı. Sonra 

A ppian su kemerinin getirdiği sularla 
Sirküs Maksimus civarında soğuk sulu 

hamamlar tesis edilmişti. Şehire gelen 
su miktarı arttırıldıkça her evde bir ha
mam yaptırıldı. 

Büyük hayırperver Mesenas kendi 
parasile umuma mahsus hamamlar yap 
tırdı. Ondan sonra da birçok Roma im
paratorları halkın gözüne girmek için 
bedava hamamlar açtırdılar. Bunlara 
Terme denirdi ve Termelerde yüzmek 

rimiz Sovyet sivil havacılık teşkilatı lil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii 
reisi general Eydeman ve yabancı ata
temi!iterler çağnlmıştr. Atışların de • 

Muhterem misafırimiz dün gece 
saat on ikide Edirneye gelmiş. harici. 
ye vekaleti namına Refik Amir, Şem
setin Edirne valisi Osman, askert ku. 
mandan \•ekili, Yugoslavyanın Türki. 
ye elçisi Lazarviç tarafından karşılan 
mıştır, 

için havuzlar, sıcak su kumaları, sıcak 
hava ve buhar banyolan. yağlanma ve 
koku sürünme daireleri, ovulmak ve se

rinlemek odaları vardı. Pompey hamam 
larnun çevresi lüks kuma§lar satan dük 
kanlarla çevrilmişti. !tornada hamam 
bir sefahat merkezi oldu. İmparatoriçe 
Poppaca banyosunu hergün eıek sütü 
ile doldurtur ve bunun içine girerdi. 

vamı müddetince generale ve ecnebi 
ata§Clere albay Muzaffer, bir erkanı 

harp subayımız tarafından fransızcaya 
~ercÜJne edilen, izahat vermiıtir. 

Dünkü tahkikatın hususiyeti subay

lara hi~ tanımadıkları krtalar ve batar
yaların verilmi§ olması idi. Atı§lar çok 
bilyük bir intizam ve mükemmeliyet i-

çinde geçmiftir. Tatbikatın esasmr top
çu atıır altında piyadenin ilerleyişi teş-

kil etmekteydi. Piyadelerimiz topçumu
zun muvaffakiyetli atışına rağmen çok 
güzel ilerleyİ§ ve gerileyişler yapmış . 
]ardır. Bunun neticesi olarak piyadeleri 

miz hedefe 400 metre kadar yaklaş • 

mışlardrr. Tatbikattan sonra misafirler 
ıerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Elektrik şirketi 
müdürü zaten 
lstanbulda idi 

Bu sabahki Akşam refikimiz elek
trik, tramvay ve tünel 3irketıeri di • 

relctadu Haaenıin Avrupadan §ehrimi
zıe geldiğini yazmaktadır. Halbuki Di
rektör Hanaens uzun mUddettenber: j 
tehrimizdeydi, bu sabah bir ahbabın 
brtılamak için istasyona gelmişti. 1 

ZAYi - P. C. N. den ,35-36 ders i 
aeneai için aldığım hüviyet varakamı 

nyi ettim Yenisini alacağımdan eski
liDİD Jaillmıll yoktur, 1131 Naciye 

Komisyonla çalı§&cak, sağlam re· 
ferans ve noter·garantisi verebile· 
cek, evlerde elektrik aleti sabJıak 
üzere bir şirket tarafından 

MEMUR 
Aranıyor 

Posta kutusu No. 2248, sabf ser
viaine müracaat edilmesi. 

-

Ziyarete Berllnde ve .. llen 
ehemmiyet 

Berlin 27 (Radyo) - Yugoslavya 
başvekili Milan Stoyadinoviç, Türk 
hükumet merkezi Ankaraya 10 günlük 
bir seyahat yapmaktadır. Siyasi maha
fil, bu ziyarete ehemmiyet atfediyor. ---

U zıın senelerdenberi birçok hayırlı ~Zer görmilş olan Beyazıttaki Süt 
Damlası müessesesi Cumhuriyet Bayramtnın ycık1.apu.ısı münasebetiyle 
bugün de, daima beslemekte olduğu 100 "kM.ar fakir yavrucuğa. elbi8e t'6 

potin verm~tir. Resmimiz hediyelerin fakir ya""'1ara dc:ığıtd11Wl8'nı göa· 
termektedir .. 

önceleri Romada, erkek ve kadınlar 
için hamamlar ayn ayn idi. Fakat son· 
ralan bunlar birleştirildi. Milattan son
ra Hristiyanlar iktidarı ellerine alınca 

bunu menettiler. Garbi Avrupada ha
mamın adet hükmüne girmesi için ara· 
dan asırlar geçti. 

Atinalılarda olduğu gibi eski İranlı· 
larda hamam bir gurur ve azamet iti 
idi. Hrabeler arasından meydana çıka -
nlan en lüks hamamda büyük Diri ta
rafından in~ edilmiş olanıdır. 

İranlılar hamamda yıkandıkları za -
man saç ve sakallarını siyaha boyarlar
dı. El ve ayaklarına kına sürerler ayak 
ve el tırnaklanna da kırmızı cilt vurdu-
rurlardı. 

Franaada on üçüncü ve on dördüncü 
aaırlarda davetlilere yemekten evvel 
banyo teklif edilirdi. Napolyonun ken· 

diai de banyoya çok meraklı idi. Fakat 
umumi hamam Adeti ancak on dokuzun 
cu asırda Franaada taammilm etmittir. 

Doktorluğun babası olan Hippokrat 
soğuk suyun vücudu ıarttığını sıcak ıu· 
yun da serinleterek uyku getirdiiini 
biliyordu. Eski Hintli, İranlı. Yahudi, 
Mısırlı ve Yunanlılar hastalıklan teda
vi isin ıu Jm]lınm'f)ar~ Sonra bll ıe- • 

dair 
davi usulüne yirminci asırda 
kavuıulmak üzere vazgeçildi· 

Doktorlar soğuk su ile 
bundan 800 sene evvelisinde 
deva olarak kullanmaktadır 

tor Nakagami bundan üç a 
kıl ve sinir hastalıkları için s 

masmı tavsiye etmişti. Eskile 
ma ve inmelere karşı da ha 
rırlardı. 

Son asnn ortalanna 
Avrupada su tedavisini orta 

lisyalı köylü Venaant Friesıni 
zat insanlara, yorgun ve boı:u 

ıslak çarşaflara sarınmanın 

sükunet verdiğini gösterdi. 

Bugün banyolar sinir bozu 

ayya§hğa ve afyonkeşliğe ka 
nrlmaktadır. 

Hamamın yalnız temizlik İ~ 
bir takım dertlerden de kurtU 
kullanlması günden güne a 

Almanya 
Fransa ile anla 

teklif edecek 
United Pres isimli Ameri 

barat servisi çok mühim Jjir 

riyor. Tahakkuk ettiği takd' 
nıpanın bugünkU çehresini 

değiştirecek bazı işler hazıtl 
gösteren bu haber şöyledir: 

Almanya hükQ.meti yakıJJ 

saya bir Alman - Fransız. 

teklif edecek ve İtalya ile 

bu aııla.şmayr garaııti etmel 
yecektir. 

Almanyanm bu teklifi, 
Sovyet Rusya arasındaki 
çirereği en mühim imtihan 

Fransanın bu pakta ne de 
olduğunu gösterecektir. 

Fransa hükumetinin böyle 

lifi reddetmiyeceği ve Sovye' 

ile arasında olan paktı ikinci 

ye düşüreceği kanaati bil 
Y<' ... 

So~anoa en 
nan 'tado bir' 
Amerikalı alimlerin iddial• 

re sığır eti ile koyun etinin t• 
dır. Eğer burun deliklerinizi 
sanız, hiç farketmezsiniz. Bil 
insan zaikasının dört tat atdı 

mektedirler: Ekşi, acı, tatlı, 
kategorilerden herbirine dalı~ 
yeceklerin hepsinin tadı birdi!• 

nanmazaanız, kendiniz tecrilb' 
Bir sovan ve bir de elınaYI 

çalara kesiniz. Sonra burnurı 
yıp her birinden birkaç pa~ 
Hiç fark duymıyacakanuZ· 

Bunu bir arlcadqmızda da 
edebilirsiniz. '.Ancak arkada 

lemi bağlarsanız, o da ıııan• 
ham alarak dimağım zorlaııı'i" 
lerini ıaıırtmağa kalJmıaZ• 
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.... arnerunda Bir Seyahat 
nuuı n Afrlkahlar sabahın saat beşinde 
E:tll uyanırlar 

'llara Yakın bir yerde yatan bir 
s:"rupa11 da gürültülerinden bu 

Jı' att~ uyanmak mecburiyetindedir 
1tı~ OUntb·ln d• · ük' 1 ' ' -""da b ' an ote)c gitmek arzu. niyüş ahengi ile gelırler; Y ennı 
0latak Ulunan biri, yolculuk vasıtası kafa taslarının üstünde kolayca mü. 
di oı t ~Şayet Yol bulabilirse - ken. \'azeneleştirmişlerdir. Yanyana ve 
lattıaı a ~nlarından ba:ı: ka bir ~ey bu. sık bir yürüyüş koluyla hazan da tür. 
>'o) ızı~ .

1 
atika demiyelim de daracık kü söyliyerek adım atarlar. 

~de ,~1' 1.ssız geniş ovaların boşluğı; Saat altıda güneş epey yükselir 
1'tten .e Şimalin dağları arasında es· ye hattı üstüm arz dairelerinde "Saat 
~ftır~ız hir surette kıvrana kıvrana yedi; tam ve olgun bir gündür. Otlar. 
~lı ~ı:~)a~ate b~nim gibi çok me. dan sisler kalkar. Ka~e.run ~ağlarm: 
~tiııı t laıdan hırı de bunlardar. da inanılmıyacak genışhktekı arazı 

y 0~tturur gider. hep aynidir. Bazan patil,<a bir dağa 

Lik maçları Z!!__man Zllman ı - ~------
Da.ha ne ka.daı·ı 
ihmal edilecek 

Bu sene spor işlerimizde bariz bir 
faaliyet göze {>arpmaktadır. Londra
dmı üç antrenör geldi, hakemler harıl 
hanl çal1ştırilıyorlar. Ankarada yeni 
stadın inşa8ı bitti ııe bunlara benziyen 
bir sürü fooliyetl.er daha yap1Zıyor. 

Fakat bütün bunlar arasında bayan"/a-

Bu hafta Fener ve Beşiktaş stadla
nnda devam decek. Taksim 

·stadındaki maçlar yapılmıyacak 
Fakat, Cumhuriyet bayramı münase

betile seyahate gitmek ıstiyen 
klüpler olursa 

Kendilerine müsaade verilecek 
rımız gene ihmal ediliyor. Allah için Cumhuriyet bayramının hemen ni -ı 
bir "ki§i çıkıp da bizim bayanların hayetine tesadüf eden önümüzdeki Pa
spor yapm1ya ihtiyacı vardır, şunlara zar günü lik maçlarına devam edilip 
her aile genç k1Z1ntn gidebileceği gibi edilmiyeceği hakkında bütün klüpler
bir klüp açalım, onlar da istifade et- de bir tereddüt vardır. Bunu bildiği
sinler, m.illetimiz de sporcu gc:nç kız miz için vaziyeti tahkik ettik ve sala
yetiştirsi.n diye dü.şiinen yok. hiyettar bir makamla konu§mamız şu 

Acaba bayanlarımızı bu kadar te- neticeye vardı. 
kamül etmi.ş göremiyor muyuz' Hal- Bu hafta yağlı güreş müsabakası 
bu.ki memleketimizde sporun yüksel - yapılacak olan Taksim stadındaki maç 

Fener ve Şeref stadındaki maçlar 
ise yapılacaktır. 

Ancak Fenerbahçe takımı Ankara • 
ya gittiğinden Fener stadındaki birin

ci kUme maçlarından birisi yapılamı .. 
yacaktır. 

Şeref stadında ise bütün maçlar• 
bilhassa günUn en mühim oyunu olan 
Galatasaray - Beşikta.g miisabakuı da 

ffıııek hCUluk günlerinden birini tarif tırmanır; insan durup boyuna dalga. 
-ektir· e~en hepsini anlatmak de lanan sonsuz çayırlara bakar ve ufuk. 
~k· ÇunkU Adamuva dağlarının ta belli belirsiz bir dağ silsile.~inin 
tlılıık h:ayJalarında tabanvayla yol. yükselmekte olduğunu görür. Kendi. 
'rıeder ıç deği:ı:mi) en bir ye.knasaklık nizi muazzam bir kazanın ortasına 

" · ebediyen atılmr>:. sanırsınız. K~zanın 

yapılacktır. mesi için, halkın spor terbiyesinin Iar tehir edilecektir. 
yüksek olması lazımdır. Bunu ela an- -------------------------------

''lllekt .,.. 
~llıa) d en başka her şey başta ta- kenarlarını ise can sıkacak derecede 
\ııo ,: 

1

1
r Ye taşınan her şey otuzar sabit hissedersiniz .• a gır ığı d 

llıbaıa. .n a, su geçmez denklere Arasıra patika münhat bir arazi-
baş, atı~~dılme.lidir; bir Afrikalının de bir ormana iner. Bu ağaçlıklar. 
~l>•dadır 3~ kılo ağırlık taş,yacak da kuşların ötüşleri kulakları okşar 
Çfıı rıh~ •• emek ki Afrikalı h:tmal ve yer yüzünde hayat da varmış diye 
lıd -ll\ı "'u"k b • • •t. J u agırhgı aşmama. insan derin bir soluk alır. 
Ot On ik' d Ağaçların arasında her boydan. 

ide ha 
1 

englmiz olduğu için on her renkten, bütün renklerin her tür. 
~tdığı lllalunız vardı. Bunlar her Jü imtizacından gelebekler uçuşur, 
~ §eb~~ı biiyijk şehirden öteki bü. kapkara topraklann üstüne konar ve 
hı~~e ikinc·~dar kiralanırdı; bir şe. tekrar uzaklaşır. 
igatı 400 ısı a~asındaki mesafe aşağı Kızdıkları zaman fena kızan bir 

8ı1tdan kılometredir. Hamallar düzine kadar muhtelif cinsten sürii 
~~talldr tutun da G:l şine kadı.r her sürü uzun kuyruklu maymunlar dal. 
"( Lı • G" 
C\\ uır Yol ~nde 40 ile 60 kilometre- lann ve sarmaşıkların arasında can-

cak kadınlarım1zın spor terbiyesini 
yükselterek el.de edebiliriz. Fenerbahçe 

Buglln Ankaraya 
gidiyor 

Erkelderimizin sporda ilerlemesini 
nekadar istiyorsak, kadınlanmızınkini 
iki misli istememiz icap eder. Çünkü 
!/arınki nesli yeti§tirccck olanlar on • Cumhuriyet bayramına tesadüf eden 
Zardır. K1zlanm1zı klüp hayatına. alt§- 30 birinciteşrin ve pazara tesadüf eden 
tırırkeıı, cemiyet hayatına da alıştır- 1 ikinciteşrin günleri Ankaragücü ve 
mış oluruz. Bıtgün bir mektepli kızın Çankaya klüpleri ile iki maç yapmak ü
bütün yaz yapacak spom yalnız deni- zere Fenerbahçc takımı bu akşam Toros 
ze girmek ve biraz kürek çek-mektir. ekspresile Ankaraya hareket edecektir. 

Sarılacivertlilere muvaffakiyetler te-
Halbttki muntazam bir klübümüz olsa, . d • 

. mennı e enz. 
genç kızlarımız geç vakitlere kadar--------------
sokaklarda, sinemalarda avare avare Cumhuriyet bayra
dola§maktan kıtrtu.laoak, cemiyet ha - mında güreşecek 
yatına alışacak tJC sıhhatli olacakl,ar- p hı• 1 ar 
dır . .M cıalese/ bugiln ba-yanlarımız ta- e 1 va n 

lngilterenin 
Arsenal takımı 

Cenubi Amerlkaya 
çağırıtdı 

Arjantinin River Plate ismindeki ldtl 
bü, yaptırdığı yeni bir stadyomun kil· 
şat merasiminde oynamak üzere, Arse
nal takımını Cenubi Amerikaya davet 
etmiştir. 

İngiliz federasyonu, bundan evvel 
Çelse takımının Cenubi Amerika turne
sinde başına gelenleri nazan itibara i)a 

Iarak Arsenalın bu seyahatine mani o
lacağı zannedilmektedir. 

Fransız takımı btı-"~e1ıkle~·)orulmaksızın yürUrler. bazlık yaparlar; kızarak aşağıya at 
~ lratılrı t 1 de 10 sent gibi muazam larlar; insana kötU kötü bakarlar ı-e 
~rllk ~il çır. (Türk pal·asiyle t.n ik; mahremiyetlerini hozmuş olan yahan. 

4 l'akaırı~Uş), Tabii yemek parası cılann yüzlerine tükürecek gibi dal". 

mamiyle ihmal edilmiş bir şekil.dedir. 
Biltün dünyanın sponı gıda gibi teMk
ki ettiği bir devirde, bizim bayanla • 
rım1zın bir tek klii'bll bile yok veba
kalım bu daha nckadar zaman devam 

Dün akşam Londrada yenildi 

tilhr~ \'eri~ra d~hil değildir. Bu da ranırlar. 
"'d~de :ti .. ntek ıster ki bir adamm bir Bu ağaçlı basık yerlerde ham daha 
" ıı· ,, eceg'r· b' lı •r. ('l'·· 1 ır buçuk sentle temhı sıçaktır. Fakat insan şırıl şırıl akan edecek 

EN. EM. ., 
11 80rıediu.:~ Parasiyle iki kuruştur) bir derenin kıyısında yan gelerek k~ 

'llt_b _ sırn ·· • 
) ~ilim 'b' ucretıer nizami tarife. yifli keyifli istirahate dalabilir n sı. ==================== 
1~ltuıarın g~. 1 hesabını kitabını bilmez cak ıssızlıkta yorgunluğunu çıkarır sadüf etmeksizin günlerce yol alınır. 
1lı · .liaınaı~rec~klerinin ölçüsü yok. ken dünyayı, bütün kainatı hem de Büylikçe köylerin yakınlarında ınsan 
Jıı ~ lSiıı. 40():; kendi şehirlerine dön . ebediyen unutabilir. lşte mesele d~ yolun iki tarafına kurulmuş pazarla. 
'a~btıtiYeti d lometre daha yürümek buradadır: insan sakin güzellikler, ra tesadüf eder. Pazar denince sakın 
>oı katınıyn e oldukJannı hiç de he- ebediyet hisleri içindir ki bu kadar u. aklınıza başka bir şey getirmeyin: 

t"l atak b" • kl 1 ı k · k d k"' ı ·· k d k )ij ,. .. Uğu k ıumle yaptıkları za ara yo cu u yapar. Bir düzüne a ar oy u a ınr, u-
~ SaYıyo ~zançh bir eğlence yürü. Ne yazık ki intihap ettiğimiz yağ. caklarında küçük çocukları ile yiyec~ 

b lliit'· r ardı. murlu mevsimde geçilmesi icap eden g~ e dair öte beri satarlar. Onların 
~§i lln Af 'k 

l' llde rı alılar sabahın saat sayısız dereler var.Buralarda mutat o müşterisi de yerli yolculardrr. Bu sa. 
ı-:~dc İke:r~lık henüz oldukça ka. lan sağnaklardan sonra küçücük bir tıcı kadınlar ak tenli bir alıcı için sene 
lira ta tele.n Yanırlar. Şimalden bu. derecik üç metre kadar yükselerek,yo- lerce müddetle oturup bekleseler de, 
~~ ll.a'Q .Atlikbeyaz insanlar da eğer Juna ne çıkarsa silip süpüren korkun<; ona gene bir şey satmağa muvaffak 
a~Yorlaraa ?lılara yakın bir yerde bir sel halini alabilir. Yerli yolcula. olamazlar. 

\ d ITl an y B p t l l B r Fransızların Olcmpik dö Marsey ta· 
EminötıU 1ıatke'ri tar*frttdan etttnlra- k1nu &e~en pazar Londiaya giderek 

İngilizlerin me§hur profesyonel Vest • riyet bayramında tertip edilen Türkiye 
Ham takımile bir maç yapmı§tır. 

serbest güreş şampiyonluğu müsabaka-
Altı bin gibi, ingiltereye nazaran pek 

larına iştirak edecek pehlivanlar dün 
az bir seyirci kütlesi önünde oynanan 

akşam saat 17 ,30 da Güneş klübünün 
Kumkapı şubesinde idmanlarını yap - maçın birinci devresi 3-1 Fransızlarm 

aleyhine bitmiş, ikinci devrede Fransu: 
mışlardır. 

Pehlivanlar arasında nefes ve kuv - lar iki, İngilizler de bir gol yaparak ne
vet itibarile Tekirdağlı Hüseyin ve Ya- tice 4-3 futbol üstadlannın lehine bit

miştir. 
rımdünya Süleyman çok nazarı dikkati 

Fransızlar bu oyun~ hiçbir fevkall· 
celbetmişl erdir. 

delik gösterememişler, yalnız müthiı 
Güreş meraklıları yapılacak müsa • 

bakalar şampiyonluğu için . Tekirdağlı bir enerji sarfederek bu neticeyi almıt' 
}ardır. 

Hüseyini en mühim namzet olarak gös ---==-------=-------
termektedirler. S etA,est, Jatun . 

Başaltına güreşecek pehlivanlar ara- • 

kış 
•~h <lia be a' ıster istemez g0··zıerı·n1• rın kurdukları direklerden yapılaıt b' 
l'<l,. • ı Yolcular, arasıra ır sığır çobanı. 
Çutı~a fırıarn sonra da yatağından dı- kabasaba köprülerini bu azan dereler na rastlıyabilirler; hu çobanlar adla- tecia. 
)aııtı U 11yJcu:ğa mecbur olurlar. alıp götürür. Hatta derelrin geçit rına Zebu denilen Afrikanın ehllıeş. ---------------

sında da henüz 21 yaşında: olmasına 
rağmen 95 kiloluk çok kuvvetli bir 
genç olan Arif pehlivan çok beğenilmek 

Yüzücülerin 
antrenmanı 

olacak? 
ne 

tit it Şa,..ataan kalkan Afrikalının yerlerinde ağaçlar ve maymunların Galatasaraylı '"d ·•• tirilmis sivri boynuzlu öküzlerini sü· ·• er b Ya dayanacak baba yL bu ağaçlarda karşıdan karşıya sarma. ~ 
" Ulu rüp götürürler. Süriiler on iki hay. • ·ı <'\kı nur şıklarla vücuda getirdikl~ri hayretle- denızcı er t~ırtı 1tıa uyu · b vandan müteşekkil olabileceği gibi beş 

~et., ~i ihtı·... ? da buralara kadar re değen asma köprüler u kabaran 
l" """hl "•ah ı 1 sular tarafından süprülür. hin hayvanlık ta olabilir. Zehu öküz- Jzmlle gidiyorlar 

llJ>t ı:. lind 
0 

an ara ufak b!r )eri yayla sultanlarının başlıca zen. • 
liı.. . 1451'tıı .. 1 b~n Uyandıktan sonra ne Suları, yolculardan en küçük boylu 1 la b k k ··•. .. ırk ginlik kaynağıdır. Yolcu bu sürüler- Ga atasaray su spor rı şu esi üre 

" aç sözle anlatıvere. sunu burun deliklerine kadar yük. çilerinden bir grup bu akşam beşinci 
ac .. 1,.ta~'-ta selen bir geçit b•ılunursa, ne i.)i.. Ev- den bi!'iyle karşılaştı mı hl'men en ya. 

h "" ır " tı f 1 IA h 11 t d ki kın ağaçlardan birine tırmanır , l'l' İzmit seyahatine çıkacaklardır. İki 
at }" 1.Yitıir· ır ayınca hemen acele ve a ama ar geçer, aşı 1 arr eşya. dörtlük, bir üçlük tekne ile yola çıka-

•tırsıı~ııata!(ııb .. Afrikada yaya seya. yı karşı yakaya bırakır, sonra beyaz hayvanlar geçip bir hayli u1.akJaştık- cak olan kiirckçiler Dancada mola vere 
lit .. v. e)bı- • ır adamın gi .... ecegı·· ku- adamları geçirmek için gelirler. tan sonra vere inerek yoluna denm 
,.., •e ~l ~e. Ga .; y 1 b' ede'r "'ahut başka bir yola sapar. cekler ve Cumhuriyet bayramında İz -
~cırıltı t11 lab Yet hafif pijam~ ke. aş 1 başlı koskocaman ' lr ada- .; mitte olacaklardır. Giden ekip içinde, 
~etiı~ıı Soluk an)ı Potindir. Kaynar mın, z~ncinin kafatası iistünde otur. Buradaki sığır sürülerini bir Avru. Nevin Hasan, İlhan. Rebii Refik, Em _ 
lr dı'11~)'la h"ıralı.ınadan rnbuk r<>buk 'doğunu ve elleriyle, ayağını başka hir palı kumpanya satın almaktadır. Du. 

ttı ı.ı k ~ ~ cet HalUk Mehmet Ali, Nezih ve su eti ltı•~ 1 te bayat ye kaskat· hamala teslim ettiğini görmek eşi bu- ala şehrine sevkederken. yatakları 
ı~ :Y• oaır \1 • II 1 d 1 sporları başkaptam Bekir bulunmakta-
~tlha ""ıt( d nundan yapılmış ek lunmaz bir manzara olur. e e U7.a1<. Tse Tse sinekleriyle o u bulunan al-
~ 111ta e Adett· • · bak Jd w b ha l h k k k · · dır. ı.."r.. d ı.·o· ır. Dilim adedi, tan ı ıgr zaman eş · ma ın ep ça ırmaklardan açınma ıçın çok ld ğ .. 
"l " " r MalUm o u u uezere Galatasaray 
l 

litı .. tı:tlıaı eşe artar. Kahvaltıdan bir arada ayrı ayrı beş parça taşıdı!i- büyük bir ka,·ls çizerek uzun .volları b 1 " " denizcileri u zmit seyahatini her 
da1ıııt ..... l'e~ ı . ... nYdai toplanır, sandıklar larr sanılır. tercih etmek mecburiyetinde kalmak. b •., ı.. «1." cumhuriyet ayramı yapmaktadırlar. 1dıkt ·ıeıcıı rJerJe sımsıkı bağ Geçit yerinin suları yukarıda sör tadır. 

eıı Yen h - h h 
~f ~t 8oııra aınaııara teslim e- lediğimden bir iki santimetre dah:ı Av hayvanları emen emen 
)ti t!Jcaı,:)! i~a ~ola çıkılı.!', yüksekse yolcunun bu azgın derenin hiç görUnmezler 
dJ tU)q~ aıı da:a ar umumiyetle bir kıyısına oturmaktan ,.e beklemekten Yaylanın can sıkan bir hususiyeti 
ter . .llııııll oııun kÇabuk yürür. Fakat başka yapacağı bir iş yoktur. Sularrn de Zebu sürülerinden maada göriinür-

Setdik ıı l~ırı . adar kararlı değil~ tekrar inmesini beklemek, hazan ü~ de hiç bir av hayYanının dolaşmama~ı 
te 'toı • )Ola çıkarken öne biz dört gün sürebilir. Her yer 50 santim- dır. Hayvanlar me,·cuttur. Fakat on. 
L. lllşıııt.. cfediğ-· . den 2 metreye kadar yükseklikte sol. larla karsılaşabilmek için insanın 
·~,, 4511td •ntıı $(' b • 
ş-1 1'1 lltr~ hl etı iki Y 30 santimetre gun yeşil otlarla türtülüdür; azı Yer fevkalade şansı olması lazımdır. Her 
it· llıa~: "tol>ra~etreye kadar olan, lerde de bu otlar cüce kalmış küt el- sabah erkenden patikalarda as!anla
ı. . ıkarıı .. tç}Utı~ıı .. tan Ye insanı hiç c::.<ı ma a<Yacları biiviikJiiğündedir. Burası rın, leöparların • .sırtlanların ''e hazan 
"'41.ıı,.. " er "' ••e rak'b• '(' ,, · · 

~ı1a.... e Sa. • ı ı, ne de başka hilyü!" hir malikanenin ucsuz hucak. anubis denilen büyük maymu:ıların 
12 acı:~n k?1Jarı \'ardır. Ar ·srz park arazisine henıt'tilchilir. çamurlu ayak izlerini görmek kahildir 

lrlUkernmel bir >:ü. Yol ıssızdır. Bir ~k yolcuya te- (Devamı var) 

Futbolda 
ltaıya ile ısviçre 
Bu ayın 21 inde 
karşılaşacak 

önümüzdeki ayın 25 inci pazar günü 
İtalya - İsviçre mı1li futbol takımları
nın karşılaşması iki federasyonca ta • 

karrür etmiştir. 
İtalyanın yeni başlıyan sezonda ilk 

karşılaşması dolayısile beynelmilel fut
bol aleminde bu müsabaka büyük bir 
alaka ile beklenmektedir, 

Bu sene federasyonun yüzücülere 
karşı olan alakasızlığı muhtelif fır • 
satlardn kendini gösterdi. Şimdi mev
sim geçtiğinden yüzücüler atıl bir 
vaziyette bulunmaktadır. Filvaki bir 
ay bir istirahat zamanı aynlmışsa da 
bu müddet çoktan dolmuştur. Şimdiye 
kadar kışlan haftanın muayyen gün. 

lerinde antrenörün nezareti altında 

Galatasaray klübü ve Beyoğlu Halk&-

vi spor salonlarında jimnastik yapıl • 
makta ve geçen senedenberi pazar 

günleri Yalovaya giderek sıcak havuz 
dan istifade edilmekteydi. 

Bu sene mevsim ilerlediği halde bu 
hareketlerden hiçbirine tevessül edil· 

memiştir ve hiçbir teşebbüs de yoktur~ 
Yazın birçok müsabakaları ve Türkiye 

birinciliklerini hazf eden federasyon 
anlaşılan kış antrenmanlarına da ni
hayet vermeye karar verdi. 

Acaba federasyon yüzücülerle met
gul olmıya tövbe mi etti, yoksa alınan 

derecelerin artık ihtiyaca kafi geldiği
ne mi hükmediyor? Bu yaz alman d~ 
receler muhakkak ki geçen seneki Ya,.. 
lova idmanlannın bir semeresidir. Bu 
şayanı memnuniyet dereceler karşısm
da federasyon faaliyetini arttıracağına 
büsütün paydos ediyor. 

Federasyonun bu hareketinde de bir 
hikmet mi var dersiniz? 



Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarisi 
J(ont Feliks fon Lukner fJatıralarını anlatan ·: EFOA1& TA LA T -240-
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. " Yazan: tH~ 

-17- Bütün ümitlerimiz, planlarımı~ 
Zeki ve becerik il bir tayfa imtihan verirse 
neden zabit olnıasın? Denizde Şopenhavr 

alt üst oldu. Gidiyoruz 
para etmez, tecrübe tst~r 

defolup gidiyorlardı. Vatan, mikroplar
dan temizlenmeye ba§ladığı için daha 
rahat nefes alıyorlardı. Ve onlar birer 

sında, kolonel bir gün beni çağırdı: al. Ve Baverin beni gelip gör.ıııefill' 
- Yavrum 1 dedi. Galiba bize de yol le ..• 

görünüyor. 
Ben caali bir telaşla: 

Yüzbaşı Defreytas sordu: ,ift Bu seferlerden birisinin sonunda' 
Hamburgo. uğradığım vakit kılavuz im 
tihanınn girmek istersem muhakkak 
buharlı gemilerde bir müddet çalış
mam lazımgeldiğini öğrenmiştim. Bu 
sebeple Sloma.n kumpanyasının Lizbon 
vapuruna girerek iki ay kadar Akde
niz seferlerinde ~ıştım. Sonra Ams
terda.m ile Roterdam arasında işliyen 

mecbur olduğum için hakikaten çalı~ -
tım ve bir ay sonra hesaba aklım er
meğe başladı. 

birer, onar onar, yüzer yüzer kaçıyor • 
lardı. Utanmadan, sıkılmadan kaçıyor· 
lardr. Kaçmakta da, zannımca akıllılık 

ediyorlardı. 

- Aman efendim. Bana böyle fena ı 
haberler vermeyiniz. ı 

- Binbaşı Bavere yeni bir"' 
riliyor mu? 

KordeliYl!- vapurunda i§ledim. 
Mektebe girmek için kfı.f i derecede 

tecrübe kazandığıma kanaat getirdik
ten sonra birikmiş paralarımı almak 
üzere bahriye tasarruf sandığına uğ -
radım. Hesabımı yapmış, o zamana 
kadar verdiğim paraların 3200 markı 
bulduğunu anlam?Btmı. Lakin bana 
3800 mar.k verdiler. Fn.izden filan o uı..
manlar hiç malumatım olmadığı ic:in 
bu işe lta,yli §aştım ve taşarruf sandığı 
müdürlerinin iyi kalpliliğine hayran 
oldum. 

YITııliyi geçkin bir yaşta Lübe-k 
ba\lriye m~kteb1ne girdim. Birc;ok es
ki kaptanlarımız da ayni yolu takip 
etmişlerdir. Çekirdekten yetişenler i
çin burası son mekteptir, ilk mektep 
deniz olduğu için ... 

Şimdiki bahriyeliler bu usule itira7' 
ediyorlar ama bence haksızdırlar. 
Bahriye zabitlerinin kilçilkten başlıya
rak mektepten yetişmeleri haddi za.: 
tinde iyidir. Lakin relô ve becerikli 
bir tayfa neden zabit olamasın? Deniz 
de büyük bir tehlike ba.,göstercliği za. 
man Şopenhavr para etmez, tecrübe 
ster. 

, LUbe 'e dip lbtlyar bir kn.-

()Vitıdeı>ansiyon olduktan sonra 
denizcilik mek\cbinde profesör Şulze-

--ye muracaat eınm. Htı:h1lrl iınnimi giz
lice söyliyerck, hakiki hüviyetimi bel
li etme!csizin mektebe girmek istedi
ğimi nnlnttım. Beni samimiyetle kar
fiıladı, muvaffak olacağımdan emin ı 
bulunduğunu söyledi. 

- Evet, diye cevap verdim, ben de 
öyle ümit ediyorum ama şu menhus 
he!:ap kaidelerinin hakkından bir gele
bilsem! .. 
Kesirler hakkmdnki malumatımı yok
ladı. Dörtte biri saatteki (çeyrek sa
at) dolo.yısiyle biliyordum, maliima - ı 
tım, ondan ileriye gitmiyordu. Yüzür.ilJ 
buruşturdu ve beni t.eselliye çalı~tı: 

- Zarar yok! Çal13ırsan mesele 
yok! 
Çocukluğumdanberi ayni terane! 

Demek o zamandanberi vaziyet değiş -
memiş. 

Lakin vaziyette değişiklik olduğunu 
sonradan farkettim. Çünkü bu sefer 

Evden kaçışımdanberi aileme ne 
mektup yazmış, ne de bir haber yolla
mıştım. Zavallılar beni kaybolmuş bi
liyorlardı. 

Maceralı hayatımda. birçok defalar 
babama mektup yazmak arzusuna düş 
tilin, lakin daima bundan vazgeçtim. 
Bir def asında, Hamburgda pehlivana 
galip ge.ldiğim zaman pehlivan kılığın
da bir fotoğraf çıkartmış, üzerine de 
babama yollanınk üzere şöyle yamıış
tını: 

"Sevgili babanuı, oğl.u. FeliMin bir 
hatırası. J90f~ Hamburg.,, 

Fakat sonradan vazgeçtim. Babam 
beni bu halde görUnce çok üzü.lecekti. 
Seneler sonra eve bahriye zabiti ola
rak döndüğüm zaman l~ı fotoğrafı ba
bama verdim, zavallı adam ölünceye 
kadar bunu cüzdanında taşıdı. 

Esat bey, gene nazik bir vaziyette 
kalmıştı. Bir gün kendisini ziyaret et
tiğim zaman bana şöyle dert yandı: 

- Oğlum ne yapacağımı bilmiyo • 
rum. istanbuldan bir muhaceret başla
dı. 

- Bu tabii biı şeydi. 
- Doğru 1 Fakat bunlann memleketi 

bırakıp kaçmalanna müsaade etmek doğ 
ru mu? 

- Mani olunuz. 
- Olamıyorum. 

- İngilizler mi tazyik ediyorlar. 
- Onlar gfiya karışmıyorlar. Fakat 

benim aldığım tedbirler kafi gelmiyor. 
- Neden? 
- Başka vastıalarla firar ediyorlar, 
Filvaki, Esat bey, pasaport şubesine 

verdiği mütemadi emirlerle bu muba • 
ceretin önüne geçmeğe çalışıyor. Bü • 
tün azim ve iradesini, bütün mesaisini 
bu uğurda kullanıyordu. Fakat ne çare 
ki, Türk polisinde işini yapamıyanlar, 

başka kapılar çalıyor , ve o zaman mev
cut olan müttefikin pasaport daireleri
nin verdiği vizelerle kaçıyorlardı. 

Evet, o zaman Mudanya mütareke • 
si imzalanmış, vaziyet muvakkaten ol

Bu kadar hararetle derse çalı§abile- sun aydınlanmıştı. Bu ıuretlc milli 
ceğimi mektepteyken ke§fetmi1' olsay-

Derslerde, kendimi de hayrete dUşli
recek bir süratle, ilerliyordum. Ker
rat cetvelini ezberledikten sonra kes
ri adi ve aşarlyi belledim. Sonra ya
vaş yavaş hendeseye, kürrevi mUsel • 
lesata geçtik. Velhasıl heyet de dahil 
olduğu halde o zamana kadar ismini 
dahi bilmediğim dersleri öğrenmeye 
koyuldum. 

ordunun tehri cebren işgal ihtimali de 
dım, belki de aile yuvasından kaçma - bir müddet için bertaraf edilmişti. Fa • 
ma lüzum kalmıyaca.ktı. Geceyi gündü 

kat tehir efkarı umumiyesi, hergün çı· z.e ka.tarak .. nelere -uhtM -ute~ ,.. 
tanı>iliiil nispeten .kısa ~ir zamanda lntn !"Y'-'-rla hcrcu .cnerc olmuı va:ci· 

elde etmeye çalışıyordum. yette idi. Vıe yakın bir günde istanbu-
lun milli hükOmete teslim edileceği ha· 

Nihayet imtihan gjinü • geldi. Ce- beri karşımızdakilerin yüreklerine kor
vaplan iyice hazırlıyabilmek için sa- ku veriyordu. 
landan mahsus en son çıktım. Artık, şehirde İngiliz nüfuz ve kud -

Tahriri imti~anlar altı gün sürdük- re<:inden hiçbir eser kahr.amıstr. Onla-
ten sonra asıl benı· u··~"'n aı'faht ı'mtl • .. 

~ ~ ra guvencrek her mel'aneti yapmış o-
hanlar başladı ve nihayet bitti. Direk- Janlar da artık hamisiz kalmışlardı. 
tör Şulzc gizlice haber verdi: Binaenaleyh kaçmayıp da ne yapacak-

- Kazandın Feliks, tebrik ederim. lardı? 
O kadar sevindim ki, iki gece göz • Hele, Türkün aaaleti, Türkün uluvvu 

)erime uyku girmedi. Derhal ailemin b cena mı, velhasıl Türkün büyüklüğü -
yanma koşarak hayatımda ilk defa o- nü kabul ve itiraf etmiyenler için bun
larak bir imtihanda kazandığımı onla- dan başka yapılacak ne vardı? 
ra müjdelemek istedimse de bu arzuyu MAHUT MAHKEME KAPANIYOR 
da çabuk yenmeye muvaffak oldum. 
Z bi . Annemle Krokere taıındığımın hafta 

a t üniformasını giyeceğimi vaktiy- ================= 
le babama söz vermiştim; binaenaleh 
eve ancak zabit olursam dönecektim. 

Bahriye zabitliği 
yolunda 

1mtihanda kazanarak mektebi bitir
diğim cihetle artık gemHerde mUJa-

ziın kaptanlık yapmak hakkını kazan
mış bulunuyordum. Hamburgdaki bü
yük acenteleri dola.sarak iş aradım 
ve nihayet Hamburg • Cenubi Amerika 
hattında çalışan Petropolis vapuruna 
mülfi.zim kaptan oldum. 

(Devamı var) 

- Söylemeğe dilim varmıyor. Fakat 
senden de hakikati saklıyacak değilim 
ya! 

- Bu hakikati öğrenmek istemiyo -
rum bile .. 

- Öğrenmek daha iyidir ... 
- Çok yazık! 
- Evet, bütün limitlerimiz, bütün 

planlanmxz altüst oldu. 
- Hep bu Yunanlıların yüzünden 

değil mi? 
- Onlara da, onlara inanıp başımızı 

belaya sokanlara da ... 
Ballar müthi§ bir küfür savurdu. Ben 

için için güJUyordum. O, sözüne de • 
vam etti: 

- Galbia yakında İatanbulu Ankara 
hükfimetine vereceğiz. 

- Korktuğumuz başınuza gelecek 
demek. 

- Evet ... . -
- Affedersiniz. Böyle vaziyette şah-

sımı düşünmek doğru değil ama ... 
Sözümü kesti : 
- Maksadın ne ise söylet 
- Ben ne olacağım? 

Ballar düşünmeğe vardı. Ben boynu
mu bükerek ve tazallümühal ederek sö
züme devam ettim: 

- Beni burada bırakırsanız mutlak 
öldürürler ve ... 

- Sözüne devam et .. 
.,..... Ve öldürmekte de haklıdırlar. ÇUn 

kü ben onlar nazarında düşmanla teş -
riki mesai etmiş, milli gayelere ihanet 
etmiş bir adamım. 

- Doğru.! 

- Bunun böyle olacağını bilmiş ol-
saydım. 

- Onu biz de bilseydik. 
Bu sırada kapı açıldı. içeri yüzbaşı 

Defreytas girdi. Ballar onu görünce be 
ni bırakarak: 

- Yüzbaşı! Londradan gelen şifreyi 
telefonla tebliğ ettiler. Bütün işgal kuv· 
vetleri kumandanlıkları.na ait işlerin der 
hal tasfiyeye başlanması emrediliyor. 

- Bu b:r hazırlık demektir. 
- Evet, öyle zannediyorum ki yakın 

da §.ehrl teslim ederiz. 
- Ben de öyle bir şey duydum. 
- Buna göre, biz de hazırlıklı ola -

1ım. Siz işe dosyalardan başlayınız. 
Ballar bana döndil: 
- Artık binbaşı B:ıverin işi kalma • 

dı. Onun divanıharbini kapayalım. Sen 
git kendisinden bütlin dosvaları teslim 

- Hayır 1 O artık 1ngiltereye 
cektir. 

Ballar bugün çok bedbindi. eli 
sallayarak kendi kendine söylel1 

- ı,1eri bitirsek de biz de bir•11 

gitsek. .. 6 Beni kar§ısında boynu büyu1' 
yor görünce hatırladı: ı 

- Seni unutacağımızı zannetııı' 
di gimdi git yaverime yardım et. 

Dışarı çıktım. Kendi kendir:Oe 
ntiyorum. Ne garip tecelli! J3u 
ve her ıeyc hakim olmağa alıtıııtf 1; 
!arın böyle aclzlerini itiraf etırle 
kadar tuhaf oluyor. Bütün bu ııJ 
re rağmen bala kendilerinde 'f' 
bir toprak üzerinde hak iddiall. 
ingili.ı:lerin ilk ric'at hareketle~ \' 
mış oluyordu. Bu i~e, üç sen !'tf: 
İstanbulda bayağı dehıet salan iJ 

11 
Baver m<'hkemesinin lağvile ' 
yordu. ~,I 

Yüzbaşı Defreytas ile ertes~ f; 
teslim ve tesellüm muamelesın1 

retle yapacağımız hakkında rP 
kaldık. O gün hadiseıizce geçti-111" 
ettiğim herkes, vaziyetin tanı•, 
ğişeceğinde ve işgal kuvvetleri11iJI 
bir atide şehri tahliye ederelr ~ 
gideceklerinde müttefik bulu1111 

Ertesi sabah erkenden yil%~1 
reytas ile Baverin divanıharp 9' 
da buluştuk. Binbaşı Baver d~.; 
hazır bulunuyordu. Herif, bu P".':.ı 
ten kurtularak biran evvel meıııl 
döneceği için bittabi memnun b 
yordu, Evvel~ henüz kararı ve.,, 
noksan muameleli dosyaları t ~ 
tik. Bu dosyalar beş altı tane I_ 
Diğerleri seksen kadardı. JJıl~ 
mahkOm olmuş Krokerde Y' ı 
yatmakta bulunmuş olan e~ha~ 
Bunlann içinde üç, beş aydan ~ 
ye kadar Krokerde hapis yatıı"~ /. 
edenler vardı. İngilizler, mUddt ~ 
kfimiyctleri bir seneden fazla 0~e-' 
suçluları uzak müstemleketeri11 

pishanelere gönderirlerdi. .,./. 
Meşhur divamhar reisinden I 

ve i~ler hakkında izahat aJdrtct'
11 

evrakın tesellümüne bagladık. Ç'4' 
mız iki aaat kadar sihdü. Bu ar', 
lrma bir şeytanlık geldi. Gitti~~ 
vetlenen bir istifham mUteaı•d 
famı meşgul ediyordu. : ali 

- Acaba Krokerde yatan fl1 ~ 
rı bu fırsattan istifade ederek 

~ 
(DevCJffl' 

maz mıyım? 

L BE Mi 
"; ... _ '-4 R / Hftssô Rcmaüı 

mi? ... Görilyorsunuz ki meraklanacak 
hiçbir şey yok ... Be.~ ay doldu artık ... 
Hem de ilmit ctmediğiml7.den pek mü
kemmel netice verdi. 

başlıyan yanağına küçUk bir §amaı 
indirdi: 

İsmet: J 
- yarın gidip bakalıın! .. di)'6 

Nakleden: Hatice Süreyya 
- 48-

Sonra, beyaz fanila elbiseleri için - ) 
de, ayağa kalktı. Grubun kızıllığı yü
züne ve elbisesine aksediyordu. Dok
tor da şişman ve iriyarı vücudiyle 
davrandı. 

- Yeniidim küçük bey! • dedi .• 
Fnknt emin olun ki cahilliğimden de
ğil... Şahımı sizin için kurban ettim ... 
Şimdi de köy evlerini dolaşıp yumur
tanızı elimle SCC'pccğim ! 

Zübeyde hanımefendi, bir koltuğun 
üzerinde sürünen şalı aldı. 

- Haydi sahi çıkmalı... Köye ka -
dar yürüyelim ... Yoksa, öteberi teda
rik edinceye knd:ır gec vakit olur ... 

Doktor piposunu yaktı. Evvelil is
mete, sonra En's'e baktı. 

- Büyük hanımefendi, mn.demki 
1stanbulda iRiniz var, haydi, h:ızırla
nm •. sizi de ~on tren~ yeti~lircyim ... 

1 Emın olun kı, torununza siz burada 

yokken hiçbir şey olmaz. .. Haydi. .. 
- Gideyim mi, acaba... • diye Zü

beyde hanım, tereddüt ediyordu ve 
yan gözle Enise bakıyordu. 

Delikanlı: 

- Bilmem ki... Ateşim bu akşam 
fazle mı dersiniz? ... 

İhtiyar kadının gözleri faJtaşı gibi 
açıldı.. Fakat asıl çığlığı koparan İs
met oldu: 

- Ateıı mi? .. Gene mi başladı? 
Enis, bir kahkaha attı: 
- Nerede yahu? Nerede ateş? De-

mir gibiyim ... 
Bnzulannr gö.ştcrdi ! 
Doktor da, rıe~eli neŞf!li gülüyordu: 
- Tabii değil mi ya? Bu son hafta 

iki kilo daha aldı ... Pehlivan oldu ma-
şallah ... Yakında Cim I~ndos'la güre-
şecek ... Fakat, taze yumurtaları ikiser 
ikişer yutmakta devam etmeli .. Değil 

-Beş ay ... 

Hepsi de bu nılkahat de\Teslnin beş 
aydanberi devam ettiğine şaşıyorlar. 
dı. Bu müddet, hem pek uzun, hem de 
pek kısaymı§ gibi geliyordu. 

lçerki odada, büyük anne hazırlan
dı: 

- Haydi doktor, madem karar ver
dim, gideyim bari! Ana oğlu baş başa 
bırakalım! • dedi. - Beni Kartala ka
dar arabanız.la götUrürsünüz ... Dönüş
te de Enis'in taze ywnurtaalrınr unut
mayın ..• Allaha emanet olun ... 

Ana oğul şimdi baş başa kaldı \".! 

doktorun ara.basının uzakla§tığı işiti· 
Jiyordu. Enis, alay etti: 

- Anne! Bu doktor bana niçin bu 
kadar iyi bakıyor, biliyor musun? 

Vallahi sana göz koydu da ondan! Ya· 
kında büyük anneme gelip desti izdi· 
vacma talip olursa hiç de hayret et
miyeceğimc emin ol.. 

ismet, oğlunun böyle şakalar yapa
cak derecede sıhh:ıtlenmcsinden merr
nun gülüyordu. Onun tombullaşmaya 

- Bende evlenecek, yahut bir erke
ği cezbedecek hal kaldı mı acaba? -
dedi. • Bak tıu gözlerimin altındaki 
torbacıklara... lhtiyarladım vallahı 
artık ... Sonra, yüzi.imün derisi de kı-
rıştı .. . 

- Hiç de değil ... Hala pek güzelsin, 
anncc'ğim ... Billahi Yakacığın bütün 
del'kanhları bayılıyor sana ... 

ötedenberi yaptığı şakalar ... 
Enis devetüyünden kalın robdöşam

brmı giydi. Balkona çıktılar ... Bura • 
dıın nefis bir tabiat görünilyordu. J15. 
met, Ayazma tarafına baktı ve hatı

raları uyandı. Buraya, başka bir yaz 

mevsiminde gelmişlerdi. O zaman, Mıı

radı yeni tanımışlardı. HenUz arala • 
rında ilerlemiıı hiçbir münasebet yok. 

tu. Bütün alakaları bir dostluktan ve 
karşılıklı muhabbetten ibaretti. 

O zamanlar, yüzünün kırışık oldu· 
ğu \'e gözlerinin altında torb:ı.cı!rh .. 
peydnlandığı aklına b'le gelmiyordu. 
Komşu kiracılardan biri, onlara. A • 
yazm:ıdn güneş doğm~sının pek gü -
zcl seyredildiğini söy!e~ştı. 

luna döndü. ~ 

Sabahleyin uykusunu pek 
tembel tembel geç vakitlere ,fı~ 
yatmaktan hoşlanan Enis, P1' 
nıarık dudaklarını sarkıtınıştJ. 

- Ben gitmem! • demiıtL 
Murad derhal atılmı~tı. . .,.,1 
- Öyleyse beraber gideljırl, 

fendi! 

Enis: ~fi 
- Sahi, siz ikiniz gidin! • t/ 

fiyetle ıerar edince, tsrnet, b;.; 
reddetmenin pek manasız 

dilşUnmUştU. t, ~ 
Jsr11e Ertesi sabah, Muradla rl1 

kadder akıbetlerine doğru ) '/.; 

ba§ladılar ... Ayazmaya yal<~ıJll1 
b!ı· çmarın altında bir an d ~- t 
yeni beliren §af ak beyazJıkl l>tıll" 
ru baktıkları sırada. tsmet, ır 1 
kolun dolandığını ve diğerdb rfı 
gövdesini sardığını hi~t .~~ 
baktı. Murad, esatirin sın~,el' 
kırmış bir nim ilah kadar ,uııd•~ 
du ile ve güzel yüzüyle yaJll .! 

(/)e1JO,,.. 



ısveçln biricik 
paraşLYJtçu kozı Güzel ve gürbüz 

lyt bir ev kadını 
olabi.lir misiniz ? 
Bunu anlamak istiyorsanız 
Şağıki suallere cevap veriniz 
~Şa" 

t\let, v gıdaki suallere hiç saklamadan 
tv te hayır deyinız: 

e veya h . 
tıııa ( a~ ır dediklerinizin yan-

evet) ve 
ıı aYırt ~a (hayır) ı b ribi-

~o"'. edebılccek hır şekilde i~:ı.-
,,.,nuz · " 1 . 

·' l<acanız k h 
'l'ıne:ye a valtınızı yntnğınızn 
2 .... ~~bur mudur 

n· oşambr'la öğle yemeği a ız olur mu? 
.... Knn.. 

r "'-<lnızın nrkada~l:ıriyle flört 
t tnusunuz? 

.... l{ 
bir Ocanızı sıhhıı.ti içiniyidir 

gıda reJ·· · • b' ltııı ... _ ımıne ta ı olmıya zor-

16 - Geceleyin sizinle sokağa çık
mak istemediği zaman çok laf ediyor 
musunuz? 

17 - Otomobili nasıl kullanacağını 
gösteriyor musunuz? 

18 - Geç kaldığı zamanlar sebep 
soruyor musunuz? 

19 - Kocanızın dünyanın en iyi a
damı olduğunu iddia ediyor musu
nuz? 

20 - Öğleden sonra briç oynayıp 
kocanız gelince yorgunluktan şikayet 
ediyor musunuz? 

21 - Kocanız uyurken yatakta ki· 
tap okuyor musunuz? 

Res.uini gördüğünüz endamlı ve çok 

güzel kızın yalnız cicibici salonlardan 

ve şık klüplerden hoşlandığını zanne
diyorsan•z aldanırsınız . 

On yedi yaşındaki Matmazel tnga 

Lindgren İsveçin yegine paraşütçü tay 

çoeuk müsabakamı 
A - 1 - 2 yaşındaki süt çocuk latt 
B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuklaril 
C - 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara

sında yapılacaktır. 
Gazetemiz bu mü.!abakanın yalnız tertibile kazananlara hediye verme 

üzerine almıştır. Güzel ve gürbüz çocukları seçecek hakemler arasında gaze 
temiz memrııplanndan hiç kim8e bulımmıyacaktır. Böylece seçim çok bıtara~ 

( bir heyetin huzurunda yapılmış olacaktır. 

Müsabaka şek il: 
1 - 2 yaşındaki ç o cuklar 

nwılann seçimi güçlüğü dolayuııylc hakem huzurunda yapılmıyacaktır. 
Bunların gazetemizde yalnız resimleri neşredilecek, en güzel ve gürbüz çocuk 
okuyuculanmızın reyleriyle aynlaca7dır. Bu müsabakanıtza çocuklannı if
tirak ettirmek istiyen ana ve babalar çocuklarının: 

ı - Y <ı§lannı 
! - Kilolarını 

yazıp göndereceklerdir. En /azla rey toplıyCJCak on çocuk ara.nndaN ela ven.. 
len malumata göre en gUzel ve gürbüzitnü ayırmak t.,i müteh48sıa doktorlara 
bırakılacaktır. Onlann verecek'leri kararla birinci, ikinci ve ilçüncü ilan edi
lecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüsü
ne 5 lira verilecektir. 3 -ıuıuz? 

1):. Sofrayı kendi elinizle mi ha-
yarcci kızıdır. Ona tayyareci elbisesini 3 - 7 yaşındaki kız ve erkek çocuk1ar 22 - Hastalıklarınızdan çok bahse

8 UnUz? 

~~d "niz daima erkek dostlarla 

giydiriniz ve 3000 metre yüksekliğe 8 - 13 yaşındaki kız ve erkek çocuklar 

kokulu sa- Bu ye&§taki çocuklann önce gazetemizde resimlci çıkacak sonra da ilerde 
diyor musunuz? 

23 - Sinirli m~siniz? çıkarınız, orasını en güzel 
7 Ur? 
'tıb· 

24 - Ne1Jeli olduğunuz zaman ko
canızın mendilini kullanıyor musu-

tayin edilecek bir gUnde umumi bir yerde seçme'ler yapılacaktır. 3 ve 7 yql4 
lonlara tercih edecektir. 8 - 13 '!le&§ arasındaki küçük'lerden kız ve erkek olmak üzere i.ki birinci., W 

r ıse ve şapka kin çok para 
s .... ltıusunuz? 

~ ~nı~n kendisi için diktiği 
~denık.mıyet verdiği gül fidanla-

nuz? 

25 - Köpeğinize gösterdiğiniz alô
kayı mübalağa ediyor musunuz? 

Kendisine gönderilen hususi davet - ikinci, iki ilçüncü seçilecektir. 
name Uzerine geçen ay Londraya gide - Bun1ann birincilerine !O ~er, ikincilerine 12 şer buçuk, Vçüncaleritte de 
rek bu senenin beynelmilel hava göste- beşer lira para mUkifatı, bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek diğer

' eı'"al • t:ouı eri kopanyor musu-
9 .... ~ 

lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 
26 - Kocanız mağazalara sizin]P 

beraber geliyor, ve paketleri taşıyor -------------
mu? 

rişelrine iştirak etmiştir. 

? una telefon ediyor musu-

10 ....,~ 
'~l klarınızı kapıdan koca
lı ...., Ci ıni çıkanyorsunuz? 

27 - Siyaset münakaşaları yapıyor 
musunuz? 

Kabataş ta 
kirahk apartı
man daireleri 

Yalnız {'UM dikkat etmek lôzımdır. Mü.!abakamıza resim gf>ndef'er-ek ve
ya göndermiyerek iştirak edecek çocuk babalannın Haber okuyucu.au o1ma,,ı 
§arttır. Müsabakamız yalnız kendi okuyuculanmızın çocuklan içindir. Bıınıı 
ispat etmek için de milsabtıkamızın devam ettiği miiddetçe ne,redeceğitniz 

kuponlann toplanmt§ olma,,ı Zdzımdır. 

~' l«e~larını içiyor musunuz? 
· Plarını okuyor mwm-

la 

28 - Kocanızın ayakkabılanm bo
yuyor musunuz? 

29 - Arasıra sevdiği çöreklerden 
yapıyor musunuz? 

Çocuklannı mUsabakamım iştirak ettirmek istiyenler guetem.iz hesabma 
resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocuklannın resimlerini çektirmek istiyen okuyuculanmız idare1wlMMUıe 
mfıracaatla birer kart almalıdırlar. Bu kart'Zarla Beyoğlıında lstüd4l CtJt14&. 

~ı .... ~ 
1~ 8a)t 84ırcıdan getirilen yaka-

30 - Mühim telakki ettiği şeyleri 
izah ederken onu dinler görünmeğe 

ainde Foto Etem l stanbulda Ankara caddealnde Basın Foto milesseaekriM 
Kabataıta Setüstilnde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımanında deni%e na- m.Qrscaat eder'lerse paraaız olan.ık l YG§tndatı 18 Yelı1'M katlar ~atta 
~' ..... ~r:or ınusunuz? 

· Plarını yamıyor musu-
mi çaltşıyorsunuz! 

Şimdi, (Hayır) cevabını verdiğiniz 
suallerin yanındaki işaretleri sayınız 

Eğer bunların adedi (24) sc siz iyi bir 

k b
. . oda b" reaimlerini ~ktirtebilirler. 

zır, tramvaya ya ın ırı bet ır U • Süt ,,.,._,ı,.la '"" Y·-rt z le k s.-s.-"-
k b d•w • 1 oda b" ~.,.,..... n ~·" n;u a mtya ge ce vıwı.wun çocuklannın kilolariyle 

)On mutpa 1 anyo, tgen a tf lf b "1M:ı • • d t• z:,ı• Zer 
!tıb~-~ .t.... 
.. -""lllıJ!ı? Jşlerf yle onu çak Y,onıyor 

1 k b h "k" • d d oy Ooy .. ennt e ge ırme wır . sa on mutpa , anyo ve er ı ısın e e 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 

ev kadınısınız ... iki daire ehven fiya\Ji ltfralrkbr. 

~------------.....:G~Ü.:,.::Z~E~I~~. P_R __ E_N_s_E __ s ______________ _ 
ınt,har t . . -
nin d"' e tığıne inanamam. Çünkü ıe -ı 
ti unyada görüh:cek pek mühim işle-k; ;.a~dı. Annayı hapishanede bırakıp ı 
bil~ ~nı Öldüremezdin. Seni bir kurtara 
~l;c ·:: Bu uğursuz gecenin sırrını her 

'l' oğreneceğiz. 
Pır~rn bu sırada kontun dudakları kı
°ktlnur gibi oldu. Genç avukat yanında 
iıar ~ olan hizmetçilere eliyle susma 
•gz etı verdikten sonra kulağını kontun 
dı .ına Yaklaştırdı. Kont, şöyle mın1dan .. 
~ Meıe ... Meşe ağacı. 

VUkat bü 00k b. .. } d w 1 du: ' yu ır teessur e ogru · 

- Buhran )or, dedi geçiriyor, zavallı &ayıklı· 

-16-

PRENSEStN iLK AŞKI 

'icra d 
iaııı, d'.' ~ ~ıında bir köşeye yaslan -
h di~·Unuyordu. Gözlerini bir nokta
"ıııtı. '!•.çok derin bir düşünceye dal
)i, ha O §ttndi bütün muhitini, her ıe· 
don ttt kendini bile unutmuı tadına 

Ilıadıgwl b' • • d•• •• •• d bu·· .. ır mazıyı uşunuyor u. 
ı~ Şunduw .. .,.b z· gu şey, hayatında aşkı ve 
l1t b" utgara idi. Bu adamrn hayali bir 
Ver,'•e. gözünün önünden gitmiyordu. 
~ ~ Şıtndi kendisini bırakıp gitmiı o· 
"- ~ adaın için her şeyi fedaya hazır
lı... enıeıJig~f . d" J'ğ" . ~darın nı, uşes ı mı , servet ve 
~· he ı. :ra~atını istikbalini hülasa her 
ilt.. r şcyı .. Hatta kendini, canım 

"'·°"tınla 
""tilıt nası} tanıştığından başlayarak 
~n~~crasını bütün tafsilatile an -
~"ıı iç- UJük bir zevk duyuyordu. Bu, 
·~ : 

1 
kuYvetli bir teselli oluyordu. 

~ a dığr zamanları hemen hemen 

~e: Zingarayı düşünmekle geçiri 
u rtlacerasınr baJından sonuna 

kadar bütün tcferrüatile belki yüz defa 
düşünmüş, hatırlamış, fakat gene bık

mamıştı. işte gene bu macerayı, h'1yatı
nın bu en kıymetli sayfasını baıtanbaşa 
gözden geçiriyordu. 

Veranın aşıkı Marko Zinıara, bir at 
cambazı idi. Bir gün bir at canbazı 

kumpanyasile o tehire gclmit. numara· 
tarını göstermeğe batlamııtı. Beygir 
üzerinde bir çok hünerler gösteren Zin
gara. siyah kıvırcık saçları, esmer ve 
yakışıklı vi!cudile sirki dolduran bütün 
halkın sürekli alkıılarını topluyordu. 

Bilhassa seyirciler içinde bulunan genç 
kızlar ona bayılıyorlardı. Çelik gibi kuv 
vetli adaleleri, vücudunun bütün tena
sübü ve güzel hatları arkasına giydiği 

canbaz fani!isından taşıyordu. Onu 
geceleri rüyasında görebilmek için can 
atan genç kızlar pek çoktu. Zingaranm 
r nzisine dair bir çok Tİvayctler dolaşı
yordu. Sövlendiğine göre Zingara ser 
''etini delice sarfeden bir Macar kontu 

imiş. Fakat o, servete ehemmiyet ver
mezmiş. İstediği şey hayatta yalnız 

zevk ve neşe 1ie vakit geçirmek, gez -
mck ve macera yaratmakmış. Servetini 
bitirdikten sonra bir beygirlt canbazlı
ğa başlamış ve az zamanda çok şöhret 
kazanmış ... Halk çok rağbet ettiği için 
canbazhane müdürleri de Zingaradan 
çok memnundular. 

Zingara, o kadar büyük bir şöhrd 
kazandı ki bilhassa kadınlar arasında 
onun liifı konuşulmayan ev kalmadı. 
Bu adamın şöhretini duyan Prenses Ve 
ra da bir akşam canbazhaneye gitmiş ve 
onun hünerlerini seyretmişti. İşte o ge
ceden sonra kalbinde Zingaraya karşı 
dayanılmaz bir sevgi beslerncğe başla -
mıştr. Artık Vera her gece canbazhane· 
ye gitmeğe başladı. Babası kral, kızının 
s ora ok nıeraklı olduğunu bit •w• 

GÜZEL PRENSE~ 

recek ..• 
Birdenbire azimkarane bir tavırla 

doğruldu. Sonra düşüncelerine ıöyle 

devam etti: 
- Bu aırn bir kağıda yazmahyım. j 

Bu ki.ğıdı §U duvardan aşağı atarım. 

i3utan elbet birine götürür, verir. Bel
ki bu sayede iş meydana çıkar. 

Kont, cüzdanını aradı, bulamadı. Her 
ha1dc evde unutmuştu. üzerinde başka 
kağıt da yoktu. Düşünmeğe başladı . 
Yazı yazabilecek bir yer arıyordu. Ni -
hayet gözü dibinde bulunduğu kalın 
meşeağacına rastladı : 

- Hiç yoktan iyidir. 
Diyerek çakısı ile meşeağacının üze· 

rine şu kelimeleri kazımağa başladı: 
"Anna Paskal bigünahtır. Kaybolan 

çocuğun hakiki anası bulunan Prenses 
Veraya kurban oluyor. Dü~ea bu mah· 
luku evlenmeden evvel doğurmuştur. 
ihtimal ki ölümün beni beklediği ıu es
nada Cenabıhakkın nanına yemin ede
rek hakikatin bundan ibaret olduğunu 
söylüyorum.,, 

Kont Adolar 
Kont,. bunları yazdıktan sonra ağır 

bir yükten kurtulmuş gibi geniş bir ne
fer aldı. Artık düelloda ölse bile gam
yemiyccckti. Ergeç elbet meşe ağacının 
üzerindeki bu yazıyı birisi okuyacak, iş 
meydana çıkacaktı. Buna emindi. Ağaç 
bahçenin tam ortasında bulunduğu için 
bahçevanlardan biri bunu elbet görecek 
ti. 

Sonra, ağır adımlarla dolaşmağa baı 
ladı. Ara sıra Dükün geleceği kapıya 
bakıyordu. Nihayet gene me~eata mın 
;ıltrna oturarak mınldanmağa başladı: 

- Bu düellonun neticesi ne olursa 
olsun bana ettiğin hakaretten dolayı 
seni affediyorum Jorj. Ben ölecek olur-

yacaksın. Karının nasıl bir ifrit olduğu• 
nu öğreneceksin. 

Birdenbire durarak etrahnı dinleme
ğe başladı. Bir gürültü işitmitti. Arkası 
na dikaktlc bakınca yilpraklar arasında 
bir karaltı gördü. Sonra bunun yere di% 
çökmüş bir kadın ve nihayet Vera oldu 
ğunu tanıdı: 

- Vera, rezil kadın, hayasız mahluk. 
Vera, dişlerini gıcırdatarak: 
- Evet dedi. Ta kendisi. Şimdi sen 

öleceksin. Ben gene namus ve ıerefim
le yaşıyacağım. Çünkü sırrımı bilen düt 
manı ortadan kaldırıyorum. 

Kont, bu anda kadının elinde bir ta
Ôanca namlusunun parladığını gördü, 
Hemen atılarak elinden almak istedi, 
Fakat geç kalmıştı. Silah patladı ve 
Kont bir söz bile söyliyemeden meşea
ğacınm dibine yuvarlandı. Boylu boyu
na uzanıp kaldı. Tabancadan çıkan kur 
şun kontun göğsüne saplanmıştı. 

Vera, bir kaplan gibi sıçrıyarak has
mının üzerine atıldı. Ceplerini araştrrdı. 
Mektuba benzer bir şey bulamayruca 
sevinçle mırıldandı: 

- Kurıun tam yerini bulmuş. Akın 
bakayım kırmızı kanlar.. Akın .. Dur-
mayın çabuk akın ki canı cehennemi 
boylısın,. Vay, gözlerini açıyor, bana 
bakıyor. Mel'un, hala yaııyor musun? 

Adolar, rengi uçan dudakların ara • 
sında hafifçe mırıldandı. : 

- Ölüyorum. Her ıey faydaıuz. Fa· 
kat o müthiş sır ölmüyor. Bunu bil. O 
ebediyyen yapyacak ve bir gün .. 

Kont sözlerini bitiremedi. Bözlerint 
meşe ağacına dikmit. kollarile ağaca 
uzandı. Guya onu kucaklamak istiyor· 
du. F2kat bunu da yapamadı. Baıı otla 
rın üzerine düştü ve gözleri kapandı. 

Vera, kontun üzerine eğiterek dik .. 
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Şikaqetler temenniler 
ÇeogelkUy ve Beyler· 

beyi fırınları fena 
ekmek Çıkarıyormuş 

işte sonbahar 

BINBJl.ALAB Çengelköy ve Beylerbeyi fınnlannın 
çıkarmakta oldukları ekmek halkın hak 
lı fikiyetlerini mucip olmaktadır. Bun
dan evvel Kandillinin de fikayetlerini 

Elektrik Radyatör' 
t8TANBUL: 

18,30 çay aaatl, danı mtılliımt, 11,30 mono 
lof, Hazmı taratmdan, 20, Vedia Rıza ve ar 
Jradatlan tarafmdan Türk muatkl.sl ve halk 
prkılan. 20,30 TOrk musiki heyeti, 21, plt.k 
la eololar 21,30 orkestra, 22,30 Ajana ve 
bona haT~dfsJeJ'I, 23 llOJ1. 

vtl'ANA: 

&\.KARYA 
YJLDIZ 
S'CllEB 

BEYOCLU 
ı . Satılık hayalet Te ıser -

Un olimplyaUan 
: Moda çıJımlıkları 
ı Ç&pkm ıenç 

Iııaaıı avcıları 
ı Stavlski rezaleU 
s Pomplenln aon gtlnlerl 
, 1k1 yavrucuk 

Beyaz esire ve Berlln 
ollmplyaUan 
Blldlrmemt11t1r 
ı numaralı halk dtıpnanı 

ı btldlrmemifUr 

bu sütunlara ıeçİrmİftik... ı 
Aldılmm bir mektupta t(iyle deni -

yor: 
Buciln fmnlara birinci nevi ekmek 

için ayni un veriliyor. İstanbul fınn -
larından birçotu bu francala gibi ek-

. 
aa.tm &1mıa o ıüe nezle ve ırtpteıı korıınm•k için lcabeden 

luraretl derhal verir 

SATiE' 
mek çıkardılı halde bu fmnlardan Jim- ~--·· 
diye kadar bayle ekmek çıktılı görül-

• 
veresıye satılmaktadır • 

memi~tir. --------------------------ı 
üsküdann ekmekleri bu iyi kıymeti 

18,3!S keman konaer,l 19,0!S fransızca derı, 
Jamll§malar, 20,0!S saat. haberler, bava rapo. 
ru. uıuaaı yaym, 20.aıs konupna, 21,0!5 tavtç 
re halk musikis1, 22,M sualler ve cevaplan, 
n.ııo batt&nm makalesi, haberler, bava ra. 
JIOl'U. 23,25 Org ve piyano konaerl. 2',16 dana 
mU8lkl8L 

Fakir bir dellkanlmm hL 
kA.yest ve Kafeste aşk 

ASTORYA ı Yıldırım kaptna ve Bo. 

haizdir. 
Yukanda isimleri ıeçen fırınlar, be

lediye servisi hltJ•madan karııık unla 
çıkardıkları ekmekleri sabah erkenden 
ve akpmları geç vakit bakkallar ve tab-

mı.tııı: Dmbo 

18,83 konu§l!la, 19,0!S konaer, 20,0!S me1-
bur aporcular, 20,20 ev mwılk11l, 2Q,46 edebi 
11Q1D. 20,62 gtbıUn aklalert, haberler, 21,16 
Mart IDU'flar, 22,05 etıenceu. muUd. 23,06 
haberler, bava raporu, spor, 23,M ej'lencell 
luavalar ve halle mU8fldsf, 

CUMUR.lYET BlldlrmemlfUr 
lakarlarm vasıtaslle mahallita sevket- Muhammen bedellerile miktar Ye vasıflan qajıda lSTANBUL 
mekte (bilhaua pazar cünleri) ve fırın ll'UP malzeme herbiri ayrı ayn ib.ale edilmek üzere 9./XL 
lannda sattıktan muntazam ekmekler zarteai aünü saat 10 da Haydarpafada ıar binuı dabilind 

BVDAPqTE: 

ı Lorel ve Hard1 Hlndllt&n 

da (Tllrkçe aözlU) 

ı ÖIUm perisi ve Ate§ kra. 
llçeal (TUrkçe) 

ı Gençlik arzusu ve Cana. 
var avı 

camekanlarında tefbir edilmektedir. itletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satınalrfta.....,. 
Buna bir çare bulunamaz mı? ite ıirmek iatiyenlerin hizalarmd a yazılı muvakkat temi 

HABER: Belediyenin nuan dikkati • • • • • 
lS,05 cazband takımı, konferans, 19,0:S 

çingene muatkt.ı, 19,3!S eğlenceli konu11malar ı 
20,2!S opera blnaamdan naklen opera yaymı. 
23,0!S haberler, 23,30 gramofon, l,10 haber. 
Jer. 

a Hattyeıer kralı ve Vah§l 

letıen lnpnısr 

ALEllDAB ı Bildirmemlftlr 

nf celbeder ve bu tildyet eğer doğru lerı ve kanunun 4 üncü maddeai m ucıbınce bu ıte gırmeye 
ise biran evvel bir çaresine bakılması nuni bulunmadığına dair beyanna me ile eksiltme günü ıaa 
nı temenni ederis. miıyonda bulunmalan lizımclır. 

Bu ite ait f&l'bıameler komiıy onda paruız olarak ~ai 

B'OKBqı 

Kl:llALBl:Y Tarza.n geliyor (Tı11kçe) 

ve Dertabı arkadqlar KURUN Doktoru dır. 
KADIKOY 

: BlldlrmernltUr 
ı BfldlrmemJfUr. 

ı Bildirmemiıtiı 

OSKODAR 

Necaeddin Atasagıın 1 - 1300 kilo amballj sicimi 2150 kilo 1,5 ve 2,5 rDI• 
ıiliz sicimi, 500 kilo taranmıt kenevir muhammen bedeli 

Ye muvakkat teminatı 371 liradır. 
2 - 1350 kilo bakır levha muhammen bedeli 1080 

18,20 gramofon, havadla. 19,20 gramofon, 
JEonferam, 20,2!5 oda muaikia1, kitaplara da.. 
tr, 21,0IS f&ll kon.teri, kon!eraııa, 21 45 8911. 

fcmlk konser, haberler, epor, 22,60 İcomersn 
devamı, 23,05 rece kon.seri, fransızca ve al.. 
manca haberler, 24 son haberler. 

BAL& ı Blldirmemlfür. 

Her gUn 18,30 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare aparbmanlarm
da daire 2 numara 8 de hutala.n
m kabul eder. Cmnartesl gUnlerl 14 
den 20 ye kadar muayene paruız
dır. 

vakkat teminab 81 liradır. 
3 - 450 kilo pirinç levha 1,1 1/2, 2 Ye 4 m/m lik m 

bedeli 360 lira ye muvakkat temiaah 27 liradır. (2389) 
l.ONDBA: 

18,llO muıdkl, 11,20 çocuklarm zamam 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir bir d•llkenJmm hl.. 

20,0!5 orkestra kollllerl, 20,4'5 tiyatrolu~ 
1l&kl1, 21,0:S havadla, 21,3:S çifte orkutra kon 
881'1, 22,05 k&nflk yaym, 22,llO EakimolUları 
ziyaret, 23, O:S viyolonsel konaerl, 23,•:S org 
koıuletl, 2',05 havadla. 2'.IO dana mUllllda, 
luaYadls, 1,415 pkL 

klyeal 

BALAT Büyük manyetlr.ör w lllUzyonist 

Karamürsel Belediye Reisliğin ı Yer Utredl ve Pepo 

TIYA'l'ROLAR 

PABIS (P,T,T,): 

18,0'5 ıarkılar, edebiyat. 18,40 pn dend, 
19,0:S orkestra konaerf, 19,35 konupna, 20, 
0'5 MDfoalk kamer, 19,05 boraa, konUflD& 'Ye 
bqka yerlerden nakil, 20,S!S havadla. .urp., 
......................... ·-·~·, 2 ~, 22.;as_- Odeon tiyatrosunclan nakD. 

G'OZEJ,; 

j - öldil ... Artık yapmıyor, kurtul -
du."ll, dedi ve hemen elindeki tabancayı 
A<>ntuı& _ellori aruma IJlattırdı. Bütün 
11.u itleri padacak bir soluk kanlılıkla 
yc.,;tıktan 10nra: 

- :iiıncU. dedi. ietecliiin kadar ağmu 
!5 balwılım. Beni tehdit et. Anııayı kur
µ~ . , Seni bu halde kim ıörüne intihar 

• etmit sanacak. Artık rahatım. 
Hemen mantosuna sarıldı ve silratle 

kimseye görünmeden odasına döndü. 
'Mantosunu çıkardı. Elini yüzünü yıka
dı. Sonra kocaum aradı. Onu çalıpıa 
odasında tabanca kutusunun iizerine e
ğilmiı dütUnilrken buldu: 

- Jorj, ben seni çoktan bahçeye git
mit zannediyordum. Şimdi bir tabanca 
aeei duydum. Düello bitti sandım .. 

- Hayır, henlls gitmedim. Fakat da
ha fasla bekletmek de doğru delil. 
Hemen gitmelL 

Vera, elini kocaımm omuruna koya
rak: 

- Muhakkak aldammyorum. Ben 
§imdi bahçede bir tabanca sesi duydum. 
Senin için korkuyorum. Müsaade et de 
seninle beraber ben de geleyim. 

Dük telaşla: 
- Pekill, o halde çabuk gidelim. 

Belki bu dllello geri kalır. Ama zannet 
me ki bu düellodan korkuyorum. Fakat 
anlatamıyacafım bir his bana bu iıten 
vazgeçmemi emrediyor. Belki masum -
dur. DUtünrneden bir harekette bulun
muıtur. Hem dünyada ihtira11ıı insan 
bulunur mu? Söyle Vera, sana CSıür di-

. lene onu affader misin? 
- $js naaıl isterseniz ben de öyle 

yapanm. Sizin arzunuz benim arzum 
demektir. 

DUJr, sevinçle brııhk verdi: 
- Tqelckür ederim. Demek hislerim 

ayni zamanda sende de be1irmit- Bu, 

TEPEBAŞI 

dram krımmd• 
8&11.t 20,30 4a 

BtR KADININ 

f'ransız Tiyatrosunda 
.duglln tatil gUnüc111r. 

PRENSES 

onun kabahatsiz oldufuna delil aayıla· 
bilir. 

Vera, cö.ıleri yaprarak . kocasına 
baktı. 

- O halde çabuk olalım. Bu karan 
kendiaine söylıyelim. Artık bu ıecc a· 
ramızda geçen bldise ilçümüzUn a~
sında bir 11r olup kalır ve unutulur. 
Sen de en aadık bir dostunu kaybetme· 
miı olunun, delil mi Jorj? 

- Evet yavrum. Bu yübek hareketin 
senin ne kadar ıevilmeie liyık oldu • 
ğunu bana bir kere daha anlattı. 

Bundan sonra, Dük ve karnı acele 
acele bahçeye indiler. Jorj eski dostunu 
meydanda göremeyince mehtabın yer 
yer aydınlattığı ağaçlığa dojru seslen· 
di: 

- Adolar, Adolar, neredesin? 
Fakat hiçbir taraftan cevap çıkına • 

dı. Dük ikinei defa baiırdı. cene derin 
bir sessizlikle kargılaıtı. Bunun üzerine 
karısile beraber bahçeyi dolapağa, kon 
tu aramağa başladılar. Büyük meıe a· 
ğacına birkaç adım yaklattıklan zaman 
Vera: 

- Aman jorj. yerde bir adam yatı
yor, dedi ve eliyle meıe •iacmın dibin· 
de upuzun yatmakta olan kont Adolan 
ıösterdi. Dük hemen koprak konta 
vaklaıtı. Uzerine eiilip dikaktle bakın
ca yıldırımla vuruşmup döndü.: 

- Vera, f§te kont, dedi. Elinde bir 
tabanca var. Gkğsünden de kanlar akı
yor. Zaval!r ölmüı ... 

Vera., yapmacık bir teessür ıöstere
rek: 

- Ne fena bir tesadilf... Günahını 

kanile ve kendi eliyle temizlemek iate
mit. Zavallı kont .. 

Dülc Jor;, eski dostunun ölümüne 
çok mUtee11ir olmuıtu. Cesedin önnüde 
dis çöktü. Kalbini muayene etti. Elle 

Pr. Zati Sungur 
Yalnız pek lma 
bir zam.an için 
bilyük bir prog
.. amla yeni tem
'l!erine bqladı. 

1 - Karamünel kaaabaamm mü atakbel imar planı ve 
ritaaı, 

2 - Kahriatan projeli, 

Bu alqam 
3 - Fmdddı Sailık suyunun lca sabaya a1atılmuı projesi, 
Her üçünün bedeli mUhammen leri bin iki yüz liradır. G ·· 

ve eababı mucibeye binaen on sün müddetle pazarLkla eksil 
ııı1r•u""2'f ltttWilılia _.. ıs r .. ele ailtme kanunundaki ıera1t 
ilcmal ile Karamünel Belediye encümenine tarihi ilindan iti 

saat 21 de 
"~simde Vakılm 

varyete tiyatro -
sun da • zarfmda müracutlan ilin olunur. 

QOZE~ PRENSES m 
----------------------------------------------------:----rini tuttu.. Kontun elleri buz cibi so
tumuıtu. 

DOk. çaresblik içinde atlamal• baf" 
ladr. Yeis içinde çırpınarak: 

- Ah, dedi, zavallı dottum. ÖlilmU, 
ne ben sebep oldum. Hiddetle ne yap • 
tıtnm bilmiyerek aeni bu ildbete allrilk 
ledim. Daha pek gençtin. Niçin bu b
dar acele kendine kıydın. Sen benim 
blbimi bilirdin.. Ben teni affedecektim. 
Ne yaptın, Adolar, ne yaptm? .• -Vera, kocaaınm arkaımclan Adolann 
cesedine bakıyor, fçln için çok memnun 
oluyordu. İflediii cinayeti kimse g8r
memit. kendlıi de bir hasmını daha 
bertaraf etmlttL 

• • • 
· Kont Adolar, papaz cübbesi giyerek 
hapishaneye yollanmca avukat Zello 
kontun ptoaunda kalmıt onu bekleme
fe karar vermfttl. 

Fakat vakit geceyırısını ceçtili hal
de Kant bil! dönmemi1ti. Zello büyük 
bir merak içinde bekliyordu. 

Genç nukat bir taraftan odayı genit 
adımlarite al'fl!llıyor, bir taraftan da 
§öyle dütünüyordu : 

- Kont Annıyı kurtarmak için bil· 
tün gayretile çahpyor. Anlaphyor ki o
nu seviyor. Hem çok seviyor. Hattı 
benden de çok seviyor 1 Fabt ne yapa
lım? Onu yalnu bapma kurtaramaıdım. 
Kont gibi ıenıin vı nilfıulu bir arka
dq lbımdı. Anna kurtulursa kont o
nunla evlenecek sanının. Fakat bu da 
onun hakkıdır. 

Bu sırada mercli•enlerden bir cUriil 
tü duyuldu. Zello kapıyı app dıpn 

çıkınc:a hayretinden do,.a kaldı: Hb • 
metçiler bir tabuta konınuı olan kon • 
tun cesedini getiriyorlardı. Kontun ihtt 
yar ve aadık utaiı Fraoauva en önde yt1 

• 

riiyordu. Genç avukat hemen k~ndıol 
topladı ve upia sordu: 

- Bu ne, daha ilk uat evvel sapa• 
sailam buredan ayrıldı. Konta ne olclOf 
anlatın? 

İhtiyar Ufak, cöaleri yaprarak ee .-
91.p verdi: 

- Ölmtıı. Göğsünde derin bir yarafl 
var. intihar etmit. savanı efendiınl'-

Tabutu yatak odasına catUrcSUlff• 
Kontu yatala yatırdılar. Zello, beJllll' 
kontun yatapa yaklaprak ona bl~ 
Sonra utaktan iuhat iıtedi: ol• 

- Kontu nerede buldunus? Neler 
muı. nasl olmuı da kendini öldtırııı; 

- Dükün bahçeelnde, mewe •I• ~ 
altında csıu bulunmuı. Şu taban'A 
yam bagrnda imft· .ıt 

ihtiyar upk eebinden kapzası ıU 
bir tabanca çıkardı. Avukat sordu: _. 

- Bu tabanca kontun mudur? 1' 
dilinde hiç 18rdünU. mil? '-

- Hayır, efendim.~ ~-~!!....t11 
medim. Ben kontun bütUn aıaıu-~ _ 
tamnm. Fakat btlJd yeni aatın ~ 

Odayı kapla,an aertn seulsli) -
de Zello blrdtnb!n ıeri d8ndU. kOO 
baktı ve upla sordu ı ,..ıot 

- Duydun mu? Galiba hafifi• 
aldı. 1'11 

Zetlo bir taraftan bunu .ayterkell, 
taraftan da efilip kontun c..,dlıÜ ~· 
yene etti• Kulap kalbl UJertne f" 
rak clinledl Ye arbamdan .~ 111 
kndı: 

- Yaııyor, ya!IfOr .. Kotun• h_,o 
bir doktor ... çabuk, çok ~buk otuıa-; 

Hirmetçiler biranda çn ,..Vf111'1 ~ 
bi dafıldılar Zelto, eklerini blraSI ...... 
tun cesedfnden ayımuyor, kendi 
ne töylı nunldamyordu: _,,, 

- Kalp eok nyıf atıy0r. Aca'ba ,,,,_, 
tarabilecck mlyis 1 ZaYaJJı Jıııoate 
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~ÜÇük Esnaf nasıl himaye 

8akır~~j~~s;;r;şısın-
a da bir dolaşma 

u esnafın bir tröst ~elinde esir 
lııtuk Olduğunu gösterdi 
lllu!'nıet bizi himaye etmek isi:iyorsa 

sseseıerlnde çinko yerine bakır 
kullanmalıdır. diyorıar 

4~n~ıh -
llııatı er şeyden evvel küçük essesderine, çinko tabak yerine, bakır 
1-taııb~~ .. şehridir. Burada, yalnız tabak almalıdır. Bizim için bundan 
ti1ac1 içi •çın değil, bütün Türkiye ih. daha büyük himaye olamaz, 
lııııuıı he~ :aı Yapılmaktadır, Anado. Bundan başka halkımızın da ba· 
"ııar rafında ayakkabı yapan kır eş)'&)'a raı1.bet etmesi lazımdır. olduğu h ld s 
hkkat> a e, gene lstanbul a- Bakır eşya bir defa satın alrnrr, fa. 

kat insanın bu eşyayı bütün ömrünce 

kulanır. Hatta evladına bile kalrr. 
Türk evlerinde, mutfak takımlarının 

bakrrC!an olması bir adetti. Pakat son 

li lltikt ıcı esnafı Ana doluya külliyet. 
ı... arda ınaJ .. d . 
"'4!1Jtla gon erır, Anadoluda 
ıı.ıda rın kullandığı tülbentler lstan 
~ta· Yapılır. Evlerde dokunan trL 
~ J rnarnuı • t i 1l Rid a r, şlemeler AnadoJu-
illfı A er. llasıh blitUn lstanbuJ es. senelerde, halkımız ucuz diye A vru. 

lıııtıak::doluya mal satmak için ç~. 
l°Utki ~rr. Bu itibarla, İstanbul. 
ılit, Yerun küçük sanatlar merkezi-

Şam fos\cnğu <dleınınD<eırD lh1aıDns iilYıırk maıUıısuUlYı nçnn 

Hükllmetimiz Antepte bir 
fıstık enstitüsü kuruyor 

radaki Ermenilerin işsiz kalmamalarını 
terninen "siz iyi kıramıyorsunuz,, iddi· 
asında bulunurlar. 

Ticari cesaretaizliğimizden midir? 
neden bilmem, bizden de kimse çıkıp 

da bir şirket kurarak hem kendimiz 
faydalanalım, hem de memlekete hiz
met etmiş olalım demiyor. Ve bu yilz -
den fıstık bizden ziyade Suriyeli tacir · 
ler için lıir kazanç membaı oluyor. 

'Bir fıstık dalı 

Bu işi Türkiye iş bankası pekala bap 
rabilir. Fıstıkçılığı üzerine alarak doğ -
rudan doğruya ihraç edebilir. Yeni 
mabreçler bulmağı da ayni zamanda te• 
min edecek olan bu şekil sayesinde hem 
banka muhim f stifadeler görür, hem de 
memleketin değerli bir servet menba • 
.ını korumu§, hatta yabancı ellerden 
kurtarmış olur. 

Kıymetli Türk mahsulünün maruz 
kaldığı akibetleri ve bunlardan kurtul
ma çarelerini dilimizin döndüğü kadar 
izaha çalıştıktan sonra biraz da nasıl 
yetiştiğinden ve memlekete getir· 
diği paradan bahsedelim: 

Fıstık, çok kolay ve basit ıartlar tah· 
tında yetişir. Dağlardaki sakız ağaçlan 
nı aşılamak hemen hemen kafidir. An· 
cak: nezaketi fazladır. Fazla soğuk ve 
sıcaktan derhal mliteess.ir olur. Ufak 
bir hastalık rekolte üzerinde mühim de
ğişiklikler husule getirir. Ağaçlar her 
yıl mahsul vermez. fki senede bir Urün 
alınır. Hükumetimiz bu mahzurların ö
nüne geçmek için ziraat enstiüsü pro
fesörlerinden ikisini göndererek tetki
kat yapttrmrı ve bu sene Antepte bir 
f'rsnk enıtitUsü açmağr kararlaştırmış • 
tır. Her sene mahsul alınma çarelerini 
tetkik ve hastalıkların önüne geçmeğe 
çalışacak olan enstitü yakında açılacak 
tır. 

Fıstık, çok mühim bir servet menba
ıciır. Antepe senede vasati olarak bir 
milyon Ura getirir. Rekoltenin yüzde 
:ıltmışı Suriye yoluyla Şimali Amerika
ya yollanır. Bu sene Hindistana da ta· 
kas münasebetile ihracat yapılmış ve 
eski seneden hiç stok kalmamiştır. 

Kadıköy 
liğinden 

ikinci sulh hukuk hakim ... 

Is tiki Hl Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1·- Bazı sınıflar için yatılı yatrsız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul tartlarını bildiren •arifname 
gönderilir. 
Şehzadebaşı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 

SATILIK ATTAR DÜKKANI SATILIK KÖŞK 
Kartal vapur iskelesi ve istasy\)nun

dan (20) Yunus istasyonundan (~) d6 
kika mesafede (28871) ar§ın mezru 
araz.:i üzerinde ma ahır iki kuyusu, bağr 
satılıktır. Talip olanlar ayni köşkte 1&• 

hibi Mustafaya müracaatları. 
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BANKAYA 
YATIRILAN PAQA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiQ. 

KARAKOY PALAS ALAL~MCi ~AN 

Beklediğiniz ·--.. 

T ATLAS 
ç 1KT1 

125 kuruşa her yerde verlllr 
ikbal Kltab Evi lstanbul 

. 

.SÜİJ.0-RO-NO PERTEV 
·~ . ;• ~! 

Konya vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: 

Memleket hastanesi kalorifer tesisatına ait proJemn tanzimi i§i 
talip çıkmadığından tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Bu eksiltmenin ihalesi 6-11-1936 günü saat 15 de pazarlıkla ya. 
pılmak üzere 20 gün daha uzatılmıştır. 

Bu husustaki fenni araştırma, izahname ve planlar Ankara ve İs
tanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerinde mevcut oldu
ğundan bu işle alakadar firmaların bu evrakları görmek üzere mez. 
kur Müdürlüklere ve eksiltmeye girmek için de Konya vilayeti Dai
mi Encümen riyasetine müracaatları ilan olunur. (2186) 

OSMANLI BANKASl 
i 1 a n 

Osmanlı bankası gişeleri son teşrinin 2 nci pazartesi günündeı; 
itibaren yeni bir iş' ara kadar, aşanı da yazılı saatlerde açık buluna· 
caktır: 

1-GALATA MERKEZi iLE YENi CAMİ ŞUBESi: 
Adi günlerde 

Saat 9 dan 16 ya kadar 
2 - BEYOGLU ŞUBESi: 

A.dt günlerde: 
Saat 9 d:ın 12,30 a kadar 

,, 14 den 16 ya kadar 

Cumartesi günleri: 
,, 9 ,, 12 ye 

Cumartesi günleri: 
,, 9 dan 12 ye k~dar. 

HABER - llşam pogtam 

• • iNHiSAR ŞARAPLAR 

., Ki R:M iZi· . 

+ 
YENP FİATLAR: 

.... ,. 
70 el. 3 5 l J(uruş 

'11·~ , . 2> ı.rıt. _ ·'7.0 .. 
3~0 , " ~00 

70 cLfık ı1'e için 1 O Kuoıf 
2. ( Lit. i • • 1 5 .. 
3.40 \ .. "\. ". 25 ,, 
ayrıca depozito alınlr. Şişeler cetırınnct 
depozito ıeri verlllr. " 

~ç~ satmak istey~Qlere .husust şa[tlarla Jitı:_esi _22 ~kuruştan~i 

-----ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 
Tabletleri Ha.. eczaeden arayınız 

Galatasaray iz Cazı 
17315 Ruy tango(Müzik Müfit Ha n> 

Yalan tango (Müzik Müfit Ha an) 

17311 Benim yariın Llz'dur Uz BAYAN NERiMAN 

Halk şarkısı Bursalı BAY AN NERiMAN 

17307 Bayan (Müzik Yesari Asım) 
ve Yesari Asım · 
Hüzam şarkı Sormam aramam (Müzik .,, 

17322 Urfa kurtuluş ~rlası Urfalı Mehmet Şen•es 
Urfa halk şarkısı tndim havuz başına Mehmet 
Şense• 

Asım Bayan Semiha ""' rl 
17306 Karakrz (Müzik Dramalı Hasan) Bayan '4• 1 

Bayan Bana bak Dramalı Hasan BayanN•',. 
17303 Delisin deli Göynüm (Müzik Sat8hattl" 17316 Mahur şarkı Kalbimde senin Bayan Ruhat 

Hüzam şarla Görünmedin kaç gündür Bayan 
B. Ruhat 

Bayan Nerkis tJ 
Yıllarca seviştik (Müzik Sallhattln P•"' 

BayanBayan Nerkis 17317 Kadın şoför BayanSemlha 
Nailem BavanSemiha . 

B pi klar Koıurnbia pi 
Bayan Nerkis 

ı rınd int· r tmiştır-

Aç karnına bir kahve kaşığı almd1ktıı 

Kabızllğı defeder 
Yemelderden birer qaat sonra alınırsa 

HAZI.MSJZLIGI, mide ekşilik ve yanma. 

tarını giderir. Ağızdo.ld tatsızlık ve ko. 

kuyu IZ3.lc eder. HOROS markalı amba. 
11\jına dikkat. Deposu: Mo.zon ve Bottan 
ecza deposu, Yenlpostane arkası A§ir Et 
Sok. No. f7. 

ZA Yi - Tatbik mühürümü kaybet -
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
kıymeti olmadığını ilfin ederim. 

Hüseyin kızı ikbal inanan 

www IE lril S©> IMl 
1 
i 
i 
1 

1 

1 .. 
ii 

v 
Gramofon ve Radyo i{lneıerlf1 1 

tecrübe ediniz. o'*' 
Bir IOna 5 pllk çalar pllkları tahrip etmez. Or11"1 

maaazalarmda arayımz. 
Umumi satı• yari: Sirkeci No. 37 N 1 HAT 1Ş1 ~"' 

100 adetlik kutu 40 kuru,, 200 adelllk kutu 70 "IJ :: 
r.:::::ı:::::::::::::::ı::ıı:::ı=:-.::==·========-========::::ı::ı 

inhisarlar Umum Müdürlüğiind~ 
İdareye bir mikta.- daha eksper ve harmancı namzedi almaca~~,-: 
ki §artları haiz olanların bir dilE-kçeye elindeki vesaikın t 
saddak suretini ve 6X 9 eb'adında üç kıt'a fotoğrafını raP 
ikinci teşrinin on beşinci günü akşamına kadar inhisarlar J,.ı' 
Müdürlüğü Yaprak tütün mübayaat §Ubesine vermeleri veY" 
ta ile göndermeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
3 - Asgari lise derecesinde tahsil görmüt bulunmak. 
4 - Askerliğini yapmış olmak. 
5 - Sıhhati tam olmak. 
6 - Medeni haklarına aahip v~ iyi ahlf.Ju olduğunu ve 

miyeti bulunmadığım tasdik etmek. 
Namzetler müsabaka imtihanı Y.aP.ılarak a~ileçektir. 


