
Kıymetli 
nı ·saf irimiz 

Ankarada büyük merasimle 
karşılandı 

YlblJ~@$Oa~ya BaışvelJ(ftDn <§l~ın 
:~lliı ırnm U;;g©Je mu llııten 111' yell'Uerı 
n ~cglfiftlnşoceır "e ırlYıırlk gaıtE<etecn-

~~ ır~lfllö ~al(Q)lYIDe deırek lkoyme'l!:DD 
ır IQ)®Yaılfi1aıtta bu O lUI ın muşDaır(d)o ır 

( 

l) .. 

lltz 8<ıra11ları dolaşan Yugoslav BaşveTdll Doktor Milan Stoyadinovi~ 
DolmabaJıçe sarayının kapısı önünde... (Yazıcı 11 incide) 

~~o_c_u .. · k-._.;;e;;.;;;;s~n~a;;.;..f ..;.n.;.;a;;.s;;.;.;ı l...;.h.;..;.i~m~a~v';-
edilmek istiyor 

a uk ipliği fiyatı 
fil:' ~ indirilince 
ib~ ll'~~CS!ıllaıl!' çakall'dıkDaırı ftpDlkDeırD 

a <®DDe1roe gene pahaDıya 
~... $al'ltoyo ıro a ırm o ş 

Yüzden çalışmayan bazı 
imaıathaneıer var 

küçük tezgah sahipleri olduğunu anla -
drk, mesele şuydu 

Bundan birkaç ay evvel, iktisat ve
kaleti, pamuk ipliği fiyatlarını tesbit et
mişti. Evvelce paketi 4 7 S kuruşa satI -
lan pamuk iplikleri vekaletin emri tize
rinc 440 kuruşa indirilmiştir. Fiyatxn 

fDevaınJ 11 incide), 

Yarın müvezzilerden 
ilAvemizi isteyiniz ! 

Sene: S - Sayı: 1719 

Otobü8ten bugün tren yolu 7renan1ÜM, §t' resim.de gördüğünüz parçalar kalmı§tır vo kaza yeri yine Tesi.mile gördü
ğünüz gibi kesik 1ool, kafa oo baoakZarZa doludur 

(Kazaya ait resimlerin izin almadan herhangi bir gazete 
ve mecmua tarafında"n röprodüksiyonu memnt:ıdl:Jr"m) 

OTOBÜS FACİASI 
Muhabirimizin gönderdiği mektup ve 

resimleri dercediyoruz 
ŞOIFOR ~ aa K&lb>aıfMlatnm yel!< •• TıreınHın geD<dlDğDınl 

göırmedDm ı ,, <dlDycır. 

Ölülerle yarahlar teşhis edilemiyorlar 

Zaman zaman ölülerin 
üstlerindeki örtüler a
çıhyor ve teşhis edil

Bütün bu manzaralar /ekilretin ne müthi§ olduğumı mek için gösteriliyordu 
anlatma.ya kafidir sanınz 

Bu sabah da bir tramvay 
kazası oldu 

Bir biletçi başından 
yaralandı 

Eskişehir raciasının dehşeti h§la ü
zerimizde iken, bu sabah da, Ungada, 
feci bir tramvay kazası olduğunu öğ -
rendik. Vatman Nurinin idaresindeki 
l1'cdikule - Sirkeci traınvaY.J. sabah.le-

yin Yedikuleden yolcu alarak hareket
ctmiştir. Tramvay Fenerle Langa ara
sından yoluna devam ederken ekseriya 
olduğu gibi, bazr çocuklar, vagonun ba-

IDevanu 11 incide) 

1 
Eskişehir 27 (Hususi muhabirimizin 

mektubu) - Şimdiye ka,dar memleke
timizde misli görülmeınış otobüs ka-

za.sına ait ilk tahkikatı telefonla bil
dirmi~. Kaza yerinde çektiğim 
resimlerle esaslı diğer malumatı da bu 
mektubumla gönderiyorum: 

Kaz• ~erine doğru 

ll'Bki§ehir istasyonu gittikÇP. k.cı1a
Nılıklaşıyor .. tStanbuldan gelMl)k T~ 
.tCS ekspresindeki tanıdılc!ı .. rına rast
j:ı.ma.k ürnidile kadınlı, er1<ekli gruplar 
ıstasyonda dolaşıyor. Fakat treninin 
muvasalat dakikası geldi, geçti. Eks· 
presten haber yok .. Gecikme uza.dıkct; 

(.Devamı 11 incide). 



2 HAHEK - Akşam postası 
-

tarın Cumhuriqetin 
27 Birinciteşrin -1 

Doğru 

değil --· 19000 kişinin kurşuna 
dizilnıesi ve unıunıi 

ıakayitlik ! 

14 üncü yıldönümüdür 
lstanbul bütün hazırhkları 

bu akşam bitirmiş olacaktır 
Türk cumhuriyeti yarından iliba-ı 

ren 14 tlncU yıldönUmüne giriyor. 
Cumhuriyet resmen yarın ilan edilmiş 
olmakla beraber bayram bugün öğle
den sonra başla.maktadır. Cuma akşa
mına kadar devam edecek bu bayra
mı gü7.el bir tesadüf eseri olarak erte
si günü öğleden sonra yeni bir tatil 
devresinin takip etmesi neticesi olarak 

bu sene~i bayramımız - cumartesinin 
yarını gUnU istisna edilirse - pazarte

HafırDyat 
yeırn ındell<I 

ev yapma 
memnu ay 

Aya.'lo/ya ile Akbıyık 

mıntakada 6V yapılmaatna 

mi1.8aade etmiyecekmif. ~ 
havadar bir mıntakadır. FfJldlf 
re, arkeolojik mıntaka oı.arai 
edılm!4 .. 

Bizim halk, her nedense, İspanya meselesile hatta Habet harbi derecesin
de bile alakadar olmıyor. Gazetelerin umum satışının o hadiseler esnasında 

şimdikinden mahsus derecede yüksek olması bunu gösteriyor. Bu sabah, garip 
bir muhavere i.§ittiın: Biri, diğerine: "Gazete okudun mu? Bir ıey var mı?,, diye 
sordu. öteki sayfalara göz attı. Hatta "Madritte ı 9000 kişi kurıuna dizilmiı .. 
serlevhasını bile okuduktan sonra, likaydane, esniyerek: ''Mühim bir ıey yok!,. 
dedi. 

sine kadar devamlı olacaktır. 
Mektepler, resmi daireler bugUn öğ-

leden sonra taW edilecektir. Hususi 
müesseseler ve ticarethaneelr yalnız 
yarın tatildir. 

İstanbul Türkün en sevinçli günUnU 
kutlula.mak için var gücile hazırlan· 
maktadır. Şehrin muhtelif yerlerinde 

11Arkeolojik mıntaka,, diye 
tında tarihi eserler bulrook """ 
kazımlan ya111lan yere di DU1Unün: Muhayyel bir insanın bir aık yüzünden falanca asırda ölmesi 

bile, binlerce kişiye gözyaşı döktürecek bir roman mevzuu olabiliyor da, sahici 
taklar hazırlanmaktadır. Bu takların 
bilh~sa Galata.Sarayda, dördilncll Va

kıf han yanında ve Beşiktaş köy için

iyi bir tedbirdir. Eğer oralll 
olan eski Bizans eserlerim 
meydana koyabilirsek, - ki 
yük ııe aynı derecede tanM 
buna mani olacaktır - tari1' 
seyyahların da şehrimize 
gelmesi bilvasıta temin etm., 

ı 9000 kişinin bizim devrimizde kurşuna dizilmesi, büyük bir lakayitlikle karşı
lanıyor. Dahaaı: da var: İspanyol harbinde ölenler bundan ibaret değildir, İspan
yol nezlesi zamanındaki zayiat derecesine neredeyse yaklaııyor ve Sovyetlerin · 
müdahalcaile, faşist devletlerin mukabil tedbirlerile, bu dahili harp o nezle kadar 
beynelmilelleşme istidadını gösteriyor. lçerıde 

de yapılanlan çok gilzeld:r. 

Günlcrdenbori ~ehr.in her tarafında 
tenvirat içln ~.alışılmaktadır. Belediye Fakat, gene de: "Mühim bir 1ey yok!,, deyip, gazeteleri §Öyle bir elinin • Belediye dUn tahsil aubelerine bir ta -

mim yaparak Belediye ve Tanzlfat vergile. 
rinln zamanında ödenmesini, aksi takdirde 
tahııll&.tı yapmayan memurların cezalandın. 
ıacağmı blldlrmlaUr. 

tersile itmek son iki ayın modası oldu ... 
Düıünüyorum: Kabahat, herhalde gene gazetecilerde! Hakiki 19000 kitinin 

kurşuna dizilmesini muhayyel bir adamın veremden ölmesi dereceıinde bile tasvir 
cdemiyerek romancılardan pek aıağı kalıyorlar. • Yeni §ehlr plA.nmda Ayasof.ya ve Su! • 

tanahmet camilerinden sahile kadar olan 
ııaha. tamamile arkeoloji tetklkatma bırakıl. 
mıştır. 

bilhassa köprüniin tenviratına ehem
miyet vermektedir. 

Bu sene Bcyazit meydanındaki tez
yinat çok gi.lzel olmuştur. Bilhassa 
tribünler itina ile yapılmış ve havu-

Uikin bu tedbirle /atan 
olojik faaliyetin ne kadar 
duğunu da anlamı., olmıyol' 

1 stanbu'lda toprak altınM 
az mı tarihi eaer var' Nd 
muhakkak bir triltun ba.otı tJll!lfl 
lise zemini yahut bir ev- temeli Belçika da 

Sosyalistler 
Rexistıerln hare

"'etine mani 
olunsun diye 

Hü\(1\mete müracaat 
ettiler 

llclçikadaki siyasi hadiseler me. 
deni bir memlekete yakışır şekilde gü 
rültüsüzce inkişaf etmektedir. 

Dün Belçika ayan ve mebusan 

meclisleri açılmış riyasete seçilen Ka

mil Auysmans kısa bir nutuk söyli. 

yerek kralın nutkunun dinlenmesı içiıı 
içtimaı bu güne bırakmıştır. 

Diğer taraftan faşistler yeni bir 
mitinge hazırlanmaktadırlar. Faşist 

reisi, dün genç faşistlere hitap ede~1 
nut.1uua4a ~n pazar mltlnslerlae 

50 bin ki~i iştirak ettiğini ve yeni ya. 
pılacak bir mitingde dört yüz bin 

RPThıt hnlnnaCR2'Jn• onvlemiştir. 
Sosyalistler Rexistlerin Alman

yanın emriyle hareket ettiği kanaa. 

tinde olduklanndan hükt1metten bıı 
halin önüne geçilmesini istemişlerdir 

Çanak kaledeki 
Alman ölüleri 

Kemikleri Tarabya
ya taşınıyor 

HUkU.metimiz umumt ha.rp esnasın
da Çanakkalede ölen Alınan askerleri
nin kemiklerinin - Alman sefaretinin 

talebi veçhile - Tarabyaya nakline 
müsaade etmi§tir. 

Alman ataşemiliterinin riyasetinde 
bir heyet bu ia için Çanakkaleye git-

1:1igtlr. Heyet kemikleri Uğur vapuri
le getirecektir. 

Kemikler Tarabyadaki yazlık Al
man sefareti bahçesine gömUlUrken 

askeri merasim yapılacak ve bir kı

ta askerimiz bu merasimde hazır 
bulnacaktır. 

Bir güzelliK ensti
tüsü kuruluyor 
Şehrimizde, ilk defa olarak, bir gü

zellik enstitüsü kurulma.ııı için alaka-

dar makamlara müracaat vaki olmuş
tur. Yapılan mUrııc:uıta göre bu ens

ftil i<;in Paristcn ~1r de miltehassıs 
rrctirtilmiştir. 

Geylerbeyı nahiye 
kongresı 

C. J 1. P. !kylcrbeyl ka,munu koıı
gresi, dün parti kurağında, belediye 
'c parti ilyönkurul üyeleri ilçe başka 
nı Ye nnhiye müdürü ve birçok partili. 
lcrinin iştirakiyle ve samimi bir hava 
içinde yapılmış Ye bunu bir şölen ye 
f:'Cnçlcr tarafından 'erilen lılr trmsil 
takip etmiştir. 

Senelik rapor t.ısvip edilmiş. yen: 
idare heyetine Cel:11. fazhar, ~adri, 
Emin ve Hasan -ekseriyetle seçtlmlş
Jcrdir. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Fransız kadınları 
asker otuyor 

Bir komisyon bu 
işi incelemekle 

meşguldür 

Da.ily Herald gazetesinin yazdığına 
göre Fransa.da kadınlann askere alın 
malan tetkik edilmektedir. Gazetenin 
Paris muhabiri şöyle yazıyor: 

''Fransız radikal partisi bugünkü 
toplantısında Fransız kadınları için 
mecburi ~kerlik hizmetini esas itiba
rile kabul etmiatir. Bu kararın yakın 
bir istikbalde hükumet tarafından 

meclisten geçirilmesi kuvvetli bir ihti
mal dahilindedir. Bu mesele, elyevm 
müsavi adetlerde kadın ve erkek aza
yı ihtiva etmekte olan bir komisyon 
ta.raf mdan tetkik edilmektedir. 

• llkmekteplerln ikinci kısım kadroları 

da dUn Mıı.arlt mUdUrlUğllne gelmlaUr. 
• Ba§vekll ve Nafia vekillmlzin Ege hav. 

zasmda yaptıkları tetkiklerden sonra Ge. 
diz nehri ile Bakı~ayı ve kUçUk Menderes 
nehirlerinde sulama tesisatı yapılması için 
fen heyetleri derhal tetkikata başlamı§ln.r 

dır. 

• Siyasal bilgiler okulunun Ankaraya nak 
11 mUnasebctlle İstanbul lisesinde felsefe 
mualllml olan Mehmet Eminin uhdcJlndcn 
bu vazife almml§ ve yerine Millldycnin le • 
Umalyat pro!esörlUğU verllmi§Ur. 

• Harice Ismarlanacak ikinci parti vapur. 
lar için Denizyollarına Alman firmıılnrı ye. 
niden müracaat etml§lerdir. 

• 600 ton kuru UzUmle İzmlrden gelen 
Şalak motörll Çanakkale Kilitbahlrde ka.. 
raya oturmll§sa da kurtarı1mıştır. 

• Belçika elçisi ve Bulgar başkonsolosu 

cumhuriyet bayramında bulunmak Uzere 
.Ankaraya gf tmf§lerdir. 

• Fatihte itfaiye kumandanlığı yanında 

yapılan itfaiye mektebi bugün açılmaktadır. 
• BeledJye terkoa suyu en iyi sular dere. 

zun etrafına yapılan sütunlar meyda
na ayrı bir güzellik vermiştir. Taksim 

deki gerek sular idaresinin gerek ay

rıca Belediyenin yaptırdığı tezyinat 
da çok caziptir. 

Şemsi paşada inhisarlar idaresi de 
büyük tenvirat tertibatı almaktadır. 

Cumhuriyet bayramında Akay ve 
Şirketi Hayriye pazar günlerine mah· 

sus tarifelerini tntbik edeceklerdir. 
I 

Akay idaresi adalardan hareket pos 

ta ilave etmiş ve gece saat 12 de köp· 

rüdcn bir posta koymu§tur. Şirketi 

Hayriye de tarifesine gece postaları 
ilave etmiştir. 

YUk•ek fa'1•11 gençlerl 

ni göstermektedir. 
Geçen aylar içinde Sülm."*'""' 

varında kanalizasyon hafriytlll 
lırken bermutat bir kilisenifl 
uenlerine, sUtun kaideleri~, 
rına, 1ı«tta mihrap mevkfütd.eı.I 
rine lı.<adar tesadüf edildi. B 
riildü. "Bizans cscri11miş,, 
liba .. Sonra kapatıldı. Yan' 
yaptlması memnu bir mınt 
edilmedi. 

Gerçi her tarihi mevkidml 
menedilecek olur8a, lstan 
yapmak birıız gilçleşir. Ç · 
bulun altı ba.:ıtan ba.Ja bir t 
kaplıdır. 

Fakat nerede kıymetli edl' 
ora ile biraz olsun uğr 
daha yeni yeni yerler 
rin, 1ı«tta bütan memleketi11 Radikal partisinin fikrince kadın 

aakerleri, erktldvl ~ ~ Jrulla
nabllmek l A"-cmtti, <ıoıuwmac ~ nava 

Yüksek tahsil gençUği ve Türk mil· 
nevverleri cumhuriyetin ilan yıldönü
münU kutlulamak için yarın büyük bir 

gençlik toplantısı yapacaklardır. Bu 
büyük toplantı Üniversite konferans 

----4- --.. -:a ~ •••• ,. .-..l••-:.•-••A-- WQ.t'1•.t.U&~ ..1..,..t.,••-- -
gazoz ımaı edilebileceğine karar v~rmlftlr. Saat 10 da bı>o]avacak olan toplan-

ta aömillü tarih menbal.arı 
n~ .• 

kuvvetlerinin idari kısımlarında ça
lı§tınna.k llzımdır. 

• Belediye §ehir civarında kar kuyusu ....... " Bunun için genç ııe ya..,ıı 
yapmafı menet.mifUr. tıda 1stiklıil marşı söylendikten sonra oloğZarının, tarUıfina.slann 

Bu kararın alm.maamda başlıca 
A.mıı rnu.ı..oAdaJ.i doğum noksanı ve 
Fransız ordusunun asker adedi itiba
rile dU§ilk bulunmasıdır. 

• Romanyadan flmdlye kadar 8000 g6ç. birlik reisi açıe nutkunu söyliyecektir, seferberliğe girifme,rini g 
men geımıatır. Daha nakledilecek 7000 ka.. Bunu Sadi Irmak ve daha sonra Na- istediğimiz gibi yine istiye 
d&r göçmen vardır. 

• lakAn umum mUdUrlUğü Bulgo.rtatandan hit Cemal tarafından söylenecek söy- Yalnız ~nu da hatırdml 
gazetelere yazdıklan telgraflardan mUakUI lcvler takip edecektir. malıdır ki, baz.an en lü 

ıtaıya Krall 
yakında 

imparator oluyor 
Dally Expres gazetesi Roma mu. 

habiri yazıyor: 

vaziyetten oldukları anıaoııan nkd&§larımı. Gençlik bu merMimden sonra ala- mıntakalarınd4 bil.e meden 
zm mll§klll vaziyetten kurtarılmaları lçin ihtiyaçlan, yeni bir torilt 
tetkikat yapmaktadır. ya iştirak edecektir. tçitı(l.e kendi dbideaini kura 

• Beruttan verilen bir habere göre Maltayı Romanya radyoeu Eluerir ki eskiler her1ı4111 
ziyaret edecek donanmamız Fransanm Ak • Romanya ve BUkreş radyoları 29 
denl.z filosuna iade! Ziyaret için Berutu du mii§, pldnlan, fotoğraf'l41't, 
ziyaret edecekUr. birinci te.~rın cumhur_yet bayramı gU- unaurları alınmı§ olsun .. Ilı 

• Ergani Bakır madeni oırketınln idare nü akşamı saat sekizi yirmiden doku-ı1 
parça bir b~ka mU...Oit yeri 

lnanılabilecek kaynaklardan ah. 
nan maltlmata göre, ltalya kralı Vlk· 
tor Emanoel hemen yakında "Roma 
imparatoru,, lakabını alacak ve Sin. 
yor Musollnf "İtalyanın Duçe.sf (il. 
deri)., Unvanını takınacaktır. 

beyeU azaıarmdan bazıları laWa etml.ftlr. za kadar Türkiye için ne3riyat yapa- MMıiyetle yeniden fnfCI edi 
Bu ıawa edenlerin yerine yeni azalar ılrket caktır. Halk!ll 
heyeU umumıyestnin 3 sonteorlnde Ankaradn --------------------------

Almanya ıtalyayı 

imparatorluk 

vukubulacak icUmaında aeçllecekUr. 
• Tıp fakUlteainde mllnhal bulunan aals. 

tanlıklar ~talmt§br. Öğl"endiğtmize g6re 
fakUıtenln on altı muhtelit aafatantıtı açık. 
tır. Aatatanlık mUflllm u olu~u bu vazife. 
lertn kolay doldurulmamasını intaç etmekte. 
dlr. 
Duşarda: 

Olar& 'l< tanıyor • SelAnlkde bulunan Yunan kralı Jorj 
Ancak Hab••l•tandan topçu manevraıannda bulunduktan ııonra 

lstlfaıte farlll• LAraaya ve B&§vekil MetakAa da Siroza 
İtalyanın, Ha.be§istandaki hakkını gltmıaur. 

• Avusturya hariciye nazırı doktor Şmltıe 
tanıyacak bütün memleketlerin meşru Macar hUk!ımet erkAnr ara•mdakl temular 
mcnafi;ne HabeŞistan kapılarının açıl- dün akp.m bltmlıur. Avıdturya hariciye na. 
maeı k·ararmda olduğu anlaşılmakta- zın bug11n Macartatandaıı aynıacaıcttr. Bu 

konuımaıarda İtalya - A vuaturya - Ma. 
dır. carlatluı mUzakerelerl için 11 ve 12 aonteı • 

Netekim Almanya bundan lônra rtn tarihleri toblt olunmuatur. 
Habeşistanda İtalyanın mUstefit oldu- • Sabık Rus harbiye komiaerl Troçki a. 
ğu bütün menafiden fstif ade edecek- leyhlnde neıriyat yapan bir komUniıt diğeri 
i ta,ıat iki gazete aleyhine dava aı:mııtır. 

t r. • Bombayda Uı: gUn!Uk bir aUkô.ndan aon. 
Bcrlinde Kont Çiano İtalya impara- ra kt\nııklıklar gene baogllsterml§ ve uc; ki. 

torluğunu ancak bu ~rtla.rle. Alman- şl hançerlcnmi§Ur. 
ynya t.'lllıtmak imkanını bulabilmiştır. • Japoııya Milletler ccm1yetl mandalar 

komisyonuna verdiği y1llık raporda Okya • 
h fya, Almanya b1tıc, rntzlar nos ada.lanndakl mandasının tecdldlnı ıste. 

"Sunday E.4ırea,. gazetesi baş mektedlr. 
makale!lintlcn * Yunanistan mııu parasını korunıak ıı;:ın 

mevcut kanunda bazı cleğlş1kllkler yapa . 
"Alman hükümcti Habeşi.stanın caktır. 

ltalyaya ilhakını tanıdı. Dolayısiy. • Avusturyadn gizli bir komUntst tcşkllA.. 
le, Almanya ye ltalya arasında bir tı meydana çılmrıımııı, yüzlere~ mermi ve 

bomba bulunmll§tur. 
dostluk me,·cut oldufunu zannedenler ~----------~-----
bulundu. Hakikat böyle değildir, I· 
talya ile Alntanyanın ittifak edebflme 

sine mani olacak bir~ok sebepler var. 
dır. Mesela, ltalyanın şim:'.llnde? 

300,000 Alman bulunuyor ki bunlar 

Italyan bayr:ığı nltında ya~ı)·or ve 
harp sonunda A1manyadan koparılıp 
alınmış insanlardır.,, 

Haheşistanda harp 
ltaıyanıar lehine 
ınkl$af eaiyor 

Roma.dan verilen haberlere göre Hn· 
bcşlstandaki harp 1talyanlar lehine 
)nkişaf etmektedir. ltalyruı kuvvetleri 
Goreye 150 kilometre mesafedeki Le- j 
kemti köyünü i§gal etmi§lcrdir. 

A vrupanın şimal 
sahilleri altüst oluy 

Fırtına bir tramvayı bile de 

JI ırtınalara yakalandığı zaman içindeki yolculardan birkaç""" 
8indc yaralandığı haber ıımln Ktwin Meri trauatlant'4' 

A vrupanın şimal ı!!ahillerlnde bir 
kaç gün evvel başlıyan fırtına rerek 
bu sahillerde ve lngiltere kıyılarında 
gerek Atlantfğin şimalinde korkunç 
bir 9ekil alarak büyük hasarat 7ap. 
mıştır. 

Ilu büyük fırtınanın azametini 
göstermek için dünyanın en büyük 
Ye en yollu transatlantiklerinden bi· 
ri olan Quen Marynin yolundan alt· 
snat geri kaldığını ve içinde sallantı
dan 50 kişinin yaralandığını mlc;al o. 
larak zlkre!mek kılfldlt zannederiz. 

'Birçok gemiler sahile vurmuş, 

7500 donluk bir Amerikall 
meni kırıldıtından ancak Y 
mak auretlyle kurtarılablJ 
aey adlı Alman aemlaf tf ınal 
batmıt. 15 kadar balıkçı 
kapı!arak kaybolmuş. Jngilll 
tasyonlarında 2;; tayyare 

muş, bir~ok şehirlerde telef 

beratı durmuş, Glavgav'd" 

vay rüzıfmn fiddttindın d 
lçidekiler yaratanını~ ve bi 
selu damlardan ucan kire 
ralanmıtlardır 
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d ~Hl~: 
.,;:~Şehrin- · ~~'?'#~......_ 
ı... lfalkın b·· ~ kD M cdJ O I('? 
"llllfn bar utun şikayetleri, mat. 

L stlinı ~neşriyatı vız geldi vız.. Sigortayı dolandı· 
o, çôpJer : ~ttıı Kamyon kam. ranların evrakı 
daha Qıa aıa taşınıyor· sözde t h 1 dildi 
h. dökij~· bir Yere" fakat' gene ka. VllAye e ava e e 

rı,d. uyor. "Ur.ak., sözünün ma. Meydana. çıkarıldığı ı,'Ündenberi tah 
1r' s· · Be -1 ·yet ı - tar t!aaf e b' . ıneğin tayyedebildi~i kikatı yog u emnı memur ugu 

ilıııış 1~ ~rat Aliminden tahki~ rafından yapılan sigorta kumpanyala
r,11i ~~dır? Bu yaman canlı tay. nnı dolandıran şebekeye ait tahkikat 

bin 111debcrgi gölgede bıraka· \'ilayete havale edilmiştir. 
eğt11re nıu~a\'emetıe iklimler a...~hi. Bu çok bilyük ve müteaddit ?ola?· 
't .daır fikir edinilmiş midir" dıncıhklara ait tahkikatın kendı sala-
'Şrın·ısa · · · d h · · k - .. ren nı giriyor yahu, Hal-" hlyet budu u arıcıne çı tıgını go 
tı:zır d ı · '1 

• 1 - b k·1a tahki :ta o aşıyorlar. Flit ,.e Fay- emnıyet memur ugu u §e ı e r. --
ldh Pan ve s:ıtan m·· 1 .h katın vilayet ve alakadar vekaletler ... uess~e er 1 yn 

8 milfettişleri tarafından yapılmasını 

hJa q kadar şikayetlerimiz, ah milnasip bulmuıjtür. 
?ııtıı ve - da P111ı ı llasl} oluvor da bir t--ir Beyoğlu emniyet memurlugun n 
Yor-> D · '""' . • ~..:ı .... ;.. 1 d hffk • urada mevzuu bahsolan vılayete mahkemeye V=uuU9 o an os-
d 
6~~t otoritesi midir ki "lllı: yalardan başka - yedi tekemmül etmiş 

, ~er edıgimiı olacak?,, deniyor:' dosya verilmiştir. Bundan başka ya-
-~§eY~en en·el bir umumi sıh. rnn çuvala yakın henüz dosya haline 

, ... r-.d lesıdir. Manasız bir ısrar gelmemiş Uzcrinde tahkikat yapılması 
hGt~' "Dediğim dediktir ı,. diye 18.zmı gelen evrak vardır. 

~ İstanbul halkına bu iş.. Viliyetin bu çok mühim tahkikata 
1rıflldaPrnağa ve belki de sene- ait dosyalar ve e\Takı kanşık bir mil

flet1de d~t mücadeleden sonra hl . fetti§ler heyetine tc,•di edeceği zan. 
bet h kokunu kurutamıyacağımız nolunmaktadır. 
hakkı al"l"anJarı üretmeğe kimse!. ------------
l'e Yoktur. Elektrik şirketinin 

llnt bir •--· 
karan d;;ısat yapmadan çöp· kaçakçılığı 
latı . . o enler, şehrin başın:ı Davanın açılması 

t? ışı neyle telafi edecekler. 
için 

GUmrUk ba• mUdUrlUAUnUn • 
ihtl•a• mahkemesi mUdd•I· 
umumlllllnı tahrik etme•I 

bekleniyor 
Nafıa vekil etinin iş'arı üzerine 

Dahiliye vekaleti vilayete elektrik şir 
ketinde yapılan kaçakçılığın mahke· 

meye verilmesini bildirmişti. Vilayet 
vekaletin bu tebliğinden müddeiumu. 

mlliği ve müddeiumumilik de 9 uncu 
ihtisas mahkemesi müddeiumumlliği. 

ni haberdar etmiştir. Fakat davanın 

açılması için kanunen gümrük baf mil 
dürlüğünün ihtisas mahkemesi mUdde 
iumomliğini tahrik etmesi Jaumdrr. 

r..::- .. ::'lr h<>c:miirliirHim'; olpktri1c 
şirketinde tetkikat yapan mtifettişlt"" 

rin raporunu henüz almamıştır. Bo. 
nun için ihtisas mahkemesinde dava. 
nın açılmasına henüz zaman vardır. 

Maliye Vekilinin 
iştiraklle mühim 

toplantılar 
yapı.hyor 

lktısat, adliye ve hariciye vekille. 
ri ile merkez bankası umum mlldürü 
dUn Maliye nkaletine giderek orada 
maliye vekili Fuat Atrahnın da işti
rakiyle bir toplantı yapmışlardır. Bu 

Bir papas 
Annesini Ultt 
göstermiş 

blüdeiumumilik gayet garip bir 
vakaya el koymuştur. Bu, bir (lapa. 
sın annesini yaşadığı halde ölü gib! 
göstermesidir. 

Samatya Aya l\lina kilisesi papas· 
)arından Kostantaniye annesine bak. 
mamaktadır. nu yüzden annesi, bun. 
dan en•el du·a açmış ve kendisine 900 
kuruş aylık bağlanm1ştır. Uç ay bu 
parayı alan Kostantinin annesi ma· 
dam Kalyopi üçüncü ay icraya geldi. 
ği ve parayı almak için miihrünü uzat 
tığı zaman icra memuru bıyık altın. 

dan gülmüş n kendisini pollııe te111in. 
etmiştir. 

Madam Kalyopi çevrilen dolapla· 
rı ancak bundan sonra öğrenmiştir 

Meğer papas annesine mütemadiyeıı 
para vermemek için nasılsa bir ölüm 
ilmihaberi çıkarmış ve annesinın öl. 
düğünü bu kiğıtla icraya bildirmi,_ 
miş. Müddeiumumi bu kağıdın nasıl 
çıkarıldığını ve hu sahtekarlığın nası7 
yapıldı"'"' tPtkik 4'tmektedir. 

Hava hücumların
dan korunma 
mütehassısı 

Şehrimize geldi 
Yapılan davet üzerine hava hilcuın

Jarmdan konın.ma mütehassısı Hams
ley Berlinden şehrimize gelmiştir. Ha-
vadan taarruzlara karşı müdafaa i§
lerinde büyük bir ihtisas sahibi olan 

bu mütehassıs burada tetkikat yapa
rak hükumete rapor ve birçok yerler
de konferanslar verecektir. 

Mütehassıs ba.shca şehrimizleri ge
zecektir. 

l'erzller 
Veni ıdare heyet

lerini seçtiler 
Terziler cemiyetinde Belediye ve 

Ticaret odası milf ettişleri tarafından 
yolsuzluk görüldüğünden cemiyet ida
re heyeti dUn Beyoğlu parti binasında 
fevkalide olarak toplanmı§tır. 

Okunan oda murakabe heyeti rapo
runda. cemiyet jdare heyeti azalarının 
ihmal ve tekisillleri yüzünden cemi
yette yolsuzluğun yer bulduğu yazılı
yordu. 

Suç mıntakalarl Buna cemiyet reisi Halil Ali cevap 

iki ye ayrı 1d1 vererek iddianın doğru olmadığını söy-

BeyoQl u müddei- ledi. Bunun üzerine heyeti umumiye 
umumillQI de tetkik reisin iddiasının varit olamıyacağına 

edebilecek karar verdi ve yeni idare heyeti seçi-
Şiındiye kadar istanbulda i§lenen mine geçildi. 

ıuçlar evvela cumhuriyet müddeiumu- Yeni idare heyetine Mustafa Sani, 
miliğine giderdi. Adliye vekaletinden Salih Memduh, Rahmi örnek, Kamn, 
gelen bir emirle bu ayın 26 sından iti- Ahmet Temel ve İzzet önver seçilmi§· 
baren İstanbul iki suç nuntakasına ay- tir. 
nlmıı bulunmaktadır. Eski idare heyetinden cemiyetin hu-

Beşikta§. Galata ve Beyoğlu mahke· ku.kunun aranmasına da yeni idare 
melerine ait mazbatalarda işlenen me!J· heyeti memur edilmi§tir 
but ve gayrimeşhut bütün suçlar Bey· 
oğlu Müddeiumumi muavinliğinc:e tet· Noterin muhakemesi 
kik edildikten so~ra ait o~dukl~n mah- Şah iti er Şü krQ n Q n 
kemelere sevkedılec:eklerdır. Dığer yer 
Jerde i'lcnen suçlar da eskisi gibi Bü- SUÇS&.IZ Ol~U~UnU 
vHk Pn..t~hl'n,.deki müddP.iummnilik SÖyledıler 
makamında tetkik edilecektir. EeJd pulları JmJJanma Ji~-.-ure~We 

Teşkilatın tevsii dolayısile halen Bey zimmetine para geçirmekten suçlu 
oğlu müddeiumumi muavini olan Ce · ola.n Fatih noteri ŞUkrU ile baş katip 
mal Köseoğlundan başka buraya müd- Fevzi ve daktilo Münevverin dUI'U§· 
deiumumi muavinlerinden Hayreddin malarrna dün de devam edilmişitir. 
ve Celal de tayin edilmiştir. 

inhisarlar eksper 
ve harmancı 

namzetleri alacak 
İnhisarlar idaresi, kadrosunda tek

nisyenlerin azlığını görerek eksper ve 
harmancı kadrosunu takviyeye karar 
vermiştir. Bunun için yeniden harman
cı ve eksper na.ımetleri alınacaktır. 

Dün dinlenen noter stajiyerlerinden 
hukuk mezunu Handan bu i§i daktilo 
ile baş kAtibin yaptıklarını bir gUn 

tesadüfen gördUğilnU ve noterin bun
dan haberi olmadığını söylemiş bun
dan sonra dinlenen noter katiplerin
den Nazmi de a.ynı sözleri teyit etmiş 

toplantı da, Başvekilimizle vekilerin -------------

Şükrünün suçsuz olduğunu ileri sür
mil§lür. Fakat Nazmi söz söylerken 

fena halde sinirlenen ŞilkrU Nazminin 

de baş kfıtip ve daktilo ile birlik old'J· 
ğunu söylemiştir. 

bu sene yaptıkları seyahatler netice. 
sinde görülen ve üzerinde çalışılması 

lüzumlu olan mevzularla alikadar ve 
kamutayın bu devre.sine sevkedilecek 
yeni kalkınma kanunlarının esasları 

tesbit edildiği söylenmektedir. 

Duruşma diğer şahitlerin dinlenme
si için geri krumıştrr. 

Bir roman hazırlamayınız 
Bitlistcn "Hassas,, imzası ile aldığımız mektupta de

niyor ki: 
"Vaktile başından iki izdivaç geçtni§ bir adamla tanış 

tı.:n. Bana bütün hayatını anlatırken o kadar samimi gözük 
tü ki kendisine bir randevu vermekten kendimi alamadım. 
Randevuya gelmedi. Onu seviyorum. Aklım fikrim hep o
nunla mc§gul. Adresini bilmiyorum fakat o beni nerede 
bulacağını biliyor buna rağmen beni aramamaktadır. Ban 

ne tavsiye edersiniz? .. 

CEVABIMIZ : Bu sempati anının üzerine bir roman 
inşa etmeyiniz. Hakikat §Udur ki bu adam sizin adresini
zi bildiği halde sizi arayıp bulmamıttır. Bu işe bir çizgi çi· 

zip hayallerinizi başka yere çevirmekten baıka çar:niz 

yoktur. Kendiliğinden ıize dönene ona bir diyeceğimiz 
yok. 
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Gazetecn 
<dhQışmaıno oğo 

Bu sabahki "Cumhuriyet,, in "H 
nalına hem mıhına,, sütunundan: 

Gazeteci arkadaşları pek haklı o 
rak sinirlendiren ve milteessir 
bazı hadiseler oldu. Her nedense, 
kfımet memurları arasında gazeteci 
ri sevmiyen ve onlara tahammül 
miyenler \•ardır. Fert. ve yurddaş o 
rak herhangi hoşlarına gitmiyen 
meseleyi gazeteler yazmazsa, y 
yarlar diye gazetecilere karşı inf 
ve hiddet gösteren bu zatlar, hilku 
memuru ve idare adamı sıfatile ke 
i§leri hakkında gazetelere hiçbir 
yaMırmak ve hatta gazetecinin yü 
nü görmek istemezler .. 

Türk gazetecileri, bilhassa cuml 
riyet rejiminin gazeteleri, kendileri 
doğru malUmat verildiği zaman 
bir şeyi kasden yanlış yazmazlar. 
sik fazla yazdığımız zaman, ise bun 
sebebini daha ziyade bir.e malfunat 
tafsilat verilıneğe tenezzül edilme 
olmasında aramak lazımdır. 

Kaza olur, sorarız; söylemezler. 
Yangın olur, sorarız; söylemezler. 
Filan zat geliyormuş, doğru mu 

ye sorarız; söylemezler. 
Şu i3te yolsuzluk olmuş, aslı var 

diye sorarız; söylemezler. 
Ne sorsak söylemezler, söylemezle 

söylemezler. Sonra., bir tUrlü tahki 
muve.ffak olamadığımız bir şeyi y 
lış ya.za..rsak, o vakit de: 

- Böyle gazetecilik mi olur? 
Diye bize çatmakta ve ağızla 

geleni söylemekte bUlbül kesilirler. 
Muhtelif merasimde, gazeteciye y 

göstermemeği marifet telakki ede 
ler vardır. Ellerinde, altı ay süren 
lis tahkikatından sonra vilayetten ~ 
rilmiş bir gaz.eteci vesikası bulunan 
yıllardanberi namuskarane çalışara 
kendilerini herkese tamtmı5 olan g 
zetecilere, bazı merasimde adeta "m 
zannei su,, muamelesi edilir. Zavall 
lar, polis kordonlarının dışında, hiçbi 
§eY görmek, işitmek ve tesbit etme 
imklm olmayan klSfelere atılırlar. 

Gazeteciyi h-Or görenler, ona fen 
muamele edenler, en büyUklerimizi 
gazetecilere tıaS1l iltifat cttik7erini, t 
veccUh, hatta samimiyet gösterdikl 
rini, görüp de bir türlü ibret a1mıyo 
lar. 

Hakikt birer demokrat olan bUyU 
lerimiz biliyorlar ki gazeteci kendil 
rile halk arasında bir köprü, bir hat 
vasıldır. Onun içindir ki, gazeteci 
etrafında görmezse yanına çağın 

Buna mukabil, gazeteciyi büyükleri 
yanma yaklaştırmak veya kendi yanı 
na sokmak istemiyenler ise demokra 
değil, eski zihniyette birer bürokrat 
tırlar. 

Bazan bu şikayetlerimize karşı §Ö 

le sudan bir cevap verirler: 
- Tecrübesiz bir genç gönderiyor 

sunuz. Bizzat siz geliniz, bakınız, nası 
başka tlirlü muamele görürsünüz. 

İyi amma benim de günUn birinde 
bu yaşta, aynı dilrilşt muameleye uğ 
ramıyacağım, bilmem hangi haklı te!ı 
kidime içerlemiş olan bir zatı !}erif ta 
rafından istiskale, hatta hakarete uğ
ram.ıyacağım ne malfun ! 

Hem her yere bizim koşup yetişme
mize imkan mı vardır? .. 

Bütün Avrupa memleketlerinde, ga
zeteci kapı dışarı edilmesi düŞtinülen 
bir adam değildir; bilak1s her kapı 
ona açıktır. Bizde ise, büyüklerimizin 
gaz.cteciye karşı gösterdikleri bilyilk 
teveccühe, Dahiliye vekili ve Parti 
genel se.kreteri Şükrü Kayanın emir
lerine rağmen, bir türlü gaz.etecilere 
yıldızı banşmıyanlar var. 

Bu işte kabahat biraz da biz gazete
cilerdedir. Bir.e fena muamele edenle
rin, gazeteci dilşmanı olanlann isimle
rini, resimlerini, geldiklerini, gittikle
rini, yaptıklarını, söylediklerini hiçbir 
gazete kati yen yazmasın; bakınız bir 
müddet sonra nasıl yola gelirler. Fa
kat biz, havadis vermek vazifemize 
adeta kutsi hislerle bağlı olduğumuz 
için, bir türlü bunu yapamıyoruz. Ye 
çok ağır muamelelere b!Je tahamınuı 
ediyoruz. Gazetecinin va.z!feye bağlılığı 
meslek aşkı, onu her şeye katlandrran 
bir din olmu.,tur. Bu feda.kirlığımız 
hakarete değil, hürmete 19.Y.fttır. 



lngil ere - Almanya • alya 
Bir anlaşma ile Fransayı hariçte mi 

bırakacaklar ? 
Bertin 28 (Hususi) - Dünkü neşri

yatmuz:da Almanyanm yeni Londra 

elçisi Her V'On Ribentrofun İngiliz -
Alman münasebeti füerine verdiğimiz 

beyanatı bugünkü İngiliz - Fransız 
gazetelerinin ba,Şlıta mevzuu olmakta
dır. 

Alman e1çisi Almanyamn lngiltere 
ile teşriki mesai etmek arzusunda oldu-

ğunu ve İngiliz halkının da ayni emel· 
leri beslediğini umduğunu söylemişti. 

Bu sabahki Deyii Telgraf diyor ki: 

''lngilten de ayni fikirdedir. 1ngruz 
balla Almanya ile dostluğun kıymetini ı 
biliyor. Avrupanm ttfah.r i?n Almanyal 

ile ve diğer komşularımızla te§n"kime -
saiye ihtiyaç vardır.,. 

Paris gazetelerinden Eko dö Pari §U· 

nu yazmaktadır. 
"İngiltere Alman anlaşması bu iki 

memleket arasında aktedilen deniz mu· 
ahedesile baş1amıştrr. Gittikçe daha el
le tutulur bir hale geleceği anlaşılıyor. 
ifbtimal Atmanyanrn ta\ta~utu Akdeniz 
de İngiliz - İtalyan münasebatım da 
ta biileş tircce.ktir ... 
Ayni~~ daha sonra endişe caerl 

göstererek "Lond.ra - Bertin yakla§ • 
ıwuıı ilk safhaları çoktan g~irmiştir. 
Fransa açıkta bırakılmak tehlikesinde
dir ... demektedir. 

Fransa hava lv.eşhut cürüm 
kuvvetlerini işıevenıerden 

çogaıt:mak için dört: kişi 
Beş mllyar frank Dün mahkftm oldular 

ayırdı Diin. Beyoğla meŞhut suçlar •lid. 
Berlin 28 (Huswn) _ İngiliz ka~i- d~iumumiliğine ll me,.~~t so~ getiriL 

nesi İspanya meselesini komşn.akj :rn'.~ ~unJard~n yedısı hakkında 
üzere bir husus! toplantı akdetm1ştir. ~ muddeıumumlık tarafmdan taki. 

'C'.....-~ız 1 1. . h hat y~pılmasına lüzu.m görülme. 
& u.1.u"' nazrr ar mcc ısı ava na.z:ı. • . 

n Kotunun huzurlarile toplanarak mış gerı kalan ' suçun failleri 
Fransanm hava müdafaasının kati .su- mahkemeye sevkedilerek aşağıdaki ce. 

HABER - j\kşam postası 

ffofanda Bankaemden 
Sah'l:e senetle 

1000 llra çe enler 
Tevkif edUdUer 
Koça ve Anastasya. isminde 1ki ki§! 

dün miiddehuıuımf~ tevkif edil
mişlerdir. 

tıyaIAıan isminde tnmıva.y şirketi 
memurla.rmda.n biri bundan iki sene 
evvel bunlarm evinde otururken ba
lıklı hastahanesinde ölmüş "fe Khço 
ile A.nastasya Lizarin.in kilitlerini kı
rarak bütün e§yalarmı c;almtŞlanbr. 

Bununla da iktifa etmiyen <bu kan 
koca sa.hte bir senetle lAr.arinin H~ 
linda. bankasındaki 1000 lirasını da 
almı§}ardır. 

Vaki olan ihbar tah&kkuk ettiğinden 
karı koca tevkif ediJmi§l.ir. • 

28 Birinclteşrin -

Cumhuriyet Bay- ALKAZAR 
ramı şerefine 
Btıgünkil matinelmfen itibaren 

utanbulda ilk defa •larak 
İki 7en1 film birdeıa 

IKJ ABBAB KOMiK 

PAT ve PATAŞON 
KIZ HJRSIZLARI 
KAHKAHA VB NEŞE FILMJ 

Pa taşonun hastahaueden 9ktıktan 
c::onra çevirdikleri ilk Ahnaııea 

sözıti filmi 
Aynca: Yeni K~vboy artist! 

BOB STEEL tarafında• 
KORKUSUZ SÜVARi 

Utyecan w ıJergüzeşt filmi 

Kazak .Atamanı TARAS BULBA'mıı ba_ş döndürücü ınaceralan dev.amı müddetince heyecanı aza 

hareket d.olu, di!licesine bir aşkın harikullde HlKA YESl 
Binlerce Kazak ve Polonya .askerler; nin iştirak ettiği büyük bir harb .. 

KoskançRok • DhtUıras a Şehvet • Kan 
ve her şeyin f evk1nde vatan n vazife sevgisi 

TARAS BULB 
Senenin en · mühim hadisesi olacaktır. 

Oynıyanlar: HARRY BUAR • DANlELLE DARRlEUX ve JEAN P1ERRE .AU:&ı01'~ 
Rus şarkıları _ Rus danslan • Balalaykalar ve Rus Steplerinin baş döndürücü hanısı 

rette kuvvetlendirilmesi işini gn•·ii<•. zalara çarptırılmışlardır 
-~ 1- Zeynep isminde bir kadını teh- Bttgiill mati.rıckrden 

müşlerdir. Fransa bu i.§6 5 milyar dit ve t.ahkir etmekten maznun Vahit tibar:cn SOMER sinenıasınd 
frank tahsis etmektedir. Bu arada. ye- suçu sabit görüldüğünden 8 gün hapse ··~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!i!!!!!!i!~~~~~~~~~~~~~ 
Dl hava istMyonlan yapılacağı gibi ve 2 lira da ağır para cezasına çarp. '9l••lill•••••••••"'•••••••m•••••lillmmm••••ı• eskiler de büyütülecektir. tmlnnştır. '-1 
tOOO yeni tayyare yaptırıyor 2 - .Anjel ve Ayşe isminde iki ka. c. H. p. Emin Un il Halk evi Tarafından 

Londra. 28 (Hususi) - Fransa 1000 dına sövmek ve dövmekten sqçlu Ro- TAK S •. M STA DVQ MU DA 
tane yeni tayyare yaptıracak ve tay- pen'iıı yapılan daruşm:ısmda suçlu. 

ya.re kuvveti efradını da o nisbette ÇO- nan , gün hapsine ve cezasmm ıeci- 1 o o o Lı · ra M Q ka-fa t 1 ı 
ğaltacaktır. iln-e karar ?erilmiştir. 

B• 3- Kuruçeşmede Şeyhislam Cema. Türkiye Serbest: Güreş Şampiyonlu~u Müsabaka la 
ır avukat tevkif leddlıı veresesine ait koruluktan def. 

edildi ne d&h kesip ~lmaktaıı maznun Foti Y A "1 L 1 G U R E Ş L E R 
Bir sahtekarlık suçundan maznun fıakında yapılan duruşma ııeticc:Jinde \J" 

otan avukat Kirkor oğlu Leoır.ı dün ~ezayı in~irici sebepler bulunduğun - 29 • 30. 31 Birinci va 1 ikinci te.,rln gUnlerl saat t4 de TUrklyenln ; KARA ALI, TEKi 
Sultanabmetbirinci~lıaklınliğita- dan 22 pııhapis~e~lan~lmış- HÜSEYiN, MÜLAYiM ve DINARLI gibi en namh pehlivanlarının lftlrak de 
rafmdan tevkif edilmiştir. Hakkın.da tlt'· 4 - Sokakta otekıne berikine sar. mUAbakaları kaçlrmarınız. 
tahkikata adliyece devam edilecektir. kıntıhk yaparak müşteri toplamağa 

çalışan umtnnt .kadınlardan Dürriye F 1 A T L A R: 25' 50, 100, 200 kuruştur. 
Tashih 

26. ıo. 936 tan1ıli gazetemizin sine

ma sayfasında Sakarya Te Santy ..c.izıe

malan ilanındaki Şarlonun Asd Zaman· 
lar filmine tit klişesi lconacak yerde 

sehven Eski Zamanlar filmi klişesi ko
nulmuş o1makla özür dileriz. 

ZAYi - Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi talebe cemiyetinden aldığım 

181 numaralı rozetimi kaybettim.. 
Zühtil Atamgü~ 

2 gün hafif uıa1ıl..Chu ull.l•":)'U&r. ,l __________________ ._.iıııİll.._ ____________ -.;;ıg~~ 

Bir zelzele ••• Bir kasırga mı ?.. Hayır! •• Bu bir kahkaha tufanıdır ki 

Bugün1:::!::1erden SAKARYA ve SARA y sıı;,~:. 
Göstermeğe başladıkları ve ŞARLO'nun 4 sen eden beri çevirdiği yegane ve hakiki JI kısıdl 

A Z ı a·· ··k ŞARLO cclhla srf amanıar tn~Y~de cap• 
Alkıflayan binlerce seyircinin kahkaha tufanı ile her ~ki sinemanın aeraılmaS1d1r. 

İ N H İ S A R L AR İ D A R ES İ 8uradan5ur 
FRANSIZ ŞAMPANYALARINI i N D i R D 

1 Toptan Alanlara Tenzilat Yapılzr. 1 

Bayram Günleri Şampanya ile Neşelenioiz 

Afr·kada haydutlar peşinde 



E9ı,. kısse 
bir h oıc isse 

ve 
b' uyucuın oJ . 
it ZlleJctu an hır Bayandan töyler 
''a P aldım : 

Otnanıann da . 
~0,.,, ız n, hıkayclerinizden, 

yanuyorum .. LQtf en bana izah eder mi
siniz? ve, ne yapayım, söyler misiniz?,, 

• • ... ın ki, . 
Ilı ~ok · . sız kadın ve erkek ruhları- Bir mektup daha göndererek, d~dim 

ıyı taıırı . 01lıın i . 1 eden bır muharrirainiz ki: 
it ~ın, beniın d 
lıı, l<:end' . . e derdime deva bulu-

rı..._ ıın2 hır tU 1·· 
·'<qj ne r u aevdiremiyo-

:Yapayım? .. ,, 

li "' • .. 11 ka .. 
" rıırne kt l{cndı' . me upla sordum: 

Ilı nızı se d' .. 
.ı: tııııucri v ırmek ıçrn kullandığı· 

rszar mısınız~ r., 

Cc "' "' • "~ ~p Verdi· 
d ""ela tu · 
t İtfna . valete ve giyinmeğe fevkala 

' ti edıyorum. En son moda n~ is~ 
ayet et 

~alcat b ınek başlıca prensibimdir. 
llt,.ı ' ununla iktifa etmiyorum. Ma-
a... modalar d 
~ t\'vcJ • a var. MeselA, beş or. 
~ . • hır kadının gayet mahcup 
lı..._. - ılctiza d • 
"'lll:vın e erdı. Erkek bakrnıya 
ı.._ ca, g" 1 •• 
~tac oz ennı eğecek, yahut 
"· aktı Te rr· · ~ oJ ' e 1 ım dauna delikanlılar 
ı~ rtlas.ını bekliyccekti. 

tı.. ne dilbe 1 • · "'Ytrı tfa r erınde ııe, bunlara ka-
~ttcr bi~et edilmediğini keıfcttim. Er
taııcrın1 kere bakmaya görslin ı kadın. 
~ir ltaı a~ttık 0 ~araftan ayırmryacak .. : 
af, l>İflcin. b~ıda, bır kaı havada, mUıteh· 
~tat ır tavır takınacakaın ı kızar . 
b:ı en oı ... __ 
"t, bo -· .. yatak ya, fakat morarsan 

SZ~ac.ı:a ta~akaıırun altında ortaya 
~ on " l'>elıkanlı bir lif mı söyledi! 
~ ltrıe .. 1• ti ''ti . •oy ıyecekıin... İcabında 
~~ ... ~ırı. kapııına kadar takip ede 

~elin b" lac.ıını ıöyliycyim mi: Er
Ct!ccltı tıe Vaktiyle yaptıklanru timdı 

biı.-t trc Y<lpaca~ız ... 
t~ 'l td' 
ht n ~c lll 

1
Y0 rum: moda budur! Flört 

., P l~ Uvaffak olan ekser kadınlar. 
ı.: .. Uauıe · . "'\-Jt -~....... na yet edıyorlar: Erke· 
~·1?ıct2ıc1r .... \•·- • . - .. :s • ' > 

"l\ıı l ·•· ltrke 1' taa k 
1,, tar b" .. c rruz etme .... 
'IC ., oyledir ı 

lltf . orıccıeri 
~ ~t Uy · bunu, kadmlığtn izzeti 

t~rbiy gun bulmadım ... Zira, aldığı . 
~dılll Jc·c bam başkaydı. U.kin sonra 

ı, sek" 
ı._ >"<>k ,..,. ıngen davranırsam bana 
~c,,,_ •• .uedi ki ) ·~1ttltı ,_ m 1 zavallı erkeklerirı 
Ct. ııı;oval"'-~ğ . . lt " ~•kiden ._..,, a vakitlen olmu • 

ı. ~l~ı ol ' bana bakarlardı, Benim· 
~ "· Urlardı · Ç" k" . w ı._ "it rn~ . • un u, dıger kadın-
~t ,. acını v • 
~C)l ılttıdi (S 

1 
•zıyette değillerdi.. Fa-

dc u~ değil.. Moda değişti.. 
lı~'lt Yun .•• 
\>af qra.r ve d' fa.Jc r un.. Fakat, gene de 

Olamıy 
~tı>tıcrnı b' orum.. Çapkın çapkın 
a.flttr ır erkek bana geçen gün 

bir yU 
' dilini k z bufU§tunnasından 
,1-cıtlrtn b çı ardı. Boynuna kolumu 
'- ~~ lr delikanlı, yakamı pud 
~· nu ı, d~.: b' . • ttı \., ı. .• !lir b' -.r•P ileğunı yakaladı 
0 1r ' 1. Uket takdun' cttlğ' .. ·· S tııı:cit ım uçun 

)t İSnu" de, verdiğim çireklerl g8 
ttr tıde b :s ' 1

••• llu t ' aşka bir kadına hedf
alisizl' ğ' • 1 ımın ıebcbini anlı-

"Lfıtfen bana resminizi yoJlayın da 
öyle cevap vereyim .. ,. 

Resim geldi.. Bakhm: Tahminim doğ
ruymuş ve şöyle yazdım: 

"Hanımefendi, siz eşekle köpek hika 
yesini bilir misiniz? aanmm ki hayır 1 zi
ra, bu, nadir söylenen fıkralardanclır. 

Bir adamın bir eşeği bir köpeği var 

rruş. Akşam üstü eve döndüğü zaman, 
fino, bütün gün yattığı köşeden fırlar, 

neşeli ne§eli havhyarak, sıçnyarak hop · 
larmış. Efendi de, onu okşamağa başlaı. 
köpeğe §ekerler ikram eder, hatta hay -
vanı kucağına alırmış. İşte bu manzara 
çıldırtmıı eşeği ... 

Kendi kendine dermiı: 

- Lahavle veli .. Bu ne iş böyle?. Ben 
ki, şu evin suyunu. yiyeceğini, yakaca 
ğını taşırım ... Efendiyi İ§e götürür, eve 

getiririm .. Böyleyken hiç bir iltifat gör· 
düğüm yoktur... Akşama kadar ''deh, 
çüş 1 deh !iÜ§ !,, .• sonra da, götürüp ahır.ı 

bağlarlar .• Ertesi gtin de gene i§ ... Peki 
ama, olur milnasebetaizlik mi, haksı=lık 
mı bu böyle? .. Bu köpek bir ıey yapmı

yor .. Bütün gün avate avate dolaşır .. 
Yalnız efendi gelince sıçrayıp hoplama

ğa başlar ... Vazıfesi bundan ibaret.. .. 
Galiba makbule geçen bu olacak .. Dur, 

ben de onu taklit edeyim ... Belki böyle
Jikle itibar kazanırım .• 

Ve, tutmuş efendim, efendisiyle ilk 
karşıtaıtığı zaman, neıeli ncıe1i anır

mağa ... Çifteler atıp şaha kalkıp, nalla . 

riyle, adamın üstüne doğru sırnaşma -
ğa ... 

almış c.line sopyı .. 

Bir dayak, dayak 1... Aklını bqına 

getinniı hayvanın... Fakat biçare uzun 
kulaklr, bu işten bir §ey anlamanuı .. 

Mini mini finoya niçin öyle cilvelet
meler, saldırmalar caiz oluyor da, ken
disine neden olmuyor? Anlıyamanu; .. 

DlişilnmUş ki, kendisi de sıpalığmda pe!c 
sevimliydi, herkes onu severdi, okpr -

dı ... Fakat şimdi eıek kadar bir eıek ol· 

muıtur, artık, cilveleımeler ona yakış

mu. Yapacağı i§. evinin itlerini görmek 

yemeğe, suya, mahrukat& ve efendi ye 
bakmaktır .• 

• • 
Allah allah ... Bu hikiye de nereden 

aklıma geldi de size yazdım, Bayan? .. 
sadece bir ted.at olacak 1,, 

(VA-Nt1) 

Ottan yün 
yapoDayoır 

Sun't ipeğin ne olduğunu herkes bi
lir. Sun'i yUn de şimdi herkesin maJQ. 
mudur. Fakat bir muhteri, §imdi ortaya 
tabii yüne muadil olabilecek yumuıak, 
ipek gibi bir mal çıkardılıru iddia edi
yor. Bu ıun't yün, tabitslndcn altı defa 
ucuza mal olacaktır. Ancak, bunu nasıl 

HABl!:R - Akşam postası 

imal ettitini tam manasile açıKa vurmu- --------------
yor. 

Dediği ıu: Ottan yapıyormuı. Ve bu 
ot, ancak uzak prkta bulunuyomıu§. 

Bazı kimyevi muameleye tabi tutulduk
tan sonrs, istediğiniz kadar yün ortaya 
çıkıyor .. 

K~ırDeır l!<ork ya .. 
şuna geBDınce 
maaş aDoyoır 

İngiliz paramentoau istiprc komite
sinin bir teklifini kabul ettiği takdir
de 5000 k8r, kırk yıpndan sonra ölün
ceye kadar haftada 10 ılin, (bizim para 
muta 3 lriayı mütecaviz) bir para ala
caktır. fngilterede 7 5000 kayıtlı kör 
vardır. Bunlardan 25000 ni, ıimdiki hal 
de elli yaımdan itibaren ihtiyarlık maa
§I almaktadır. 

Kfüler için kırk yaşından sonra bir 
i§e alışmak çok güç olmaktadır. Bu se
bepten bir çoğu i§siz bulunmaktadır. 

HABER( 
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iDARE EVi . 
lstanbul Ankara Caddesi 

· Poata kutuau '", lıtanbul 214 
r Telgraf adresı: ıstant:>uı HABER 

Yazı ışıerı telofonı.t ı UA72 
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Salııbi w N~$mıat .Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldılı ,,., (VAKiT) motbaaşı 

Yazan : Niyazi Ahmet 

sene evvel bugün 58 
Plevnenin 

lstanbulda 
zabitlerden 

sukutu üzerine 
harp görmemiş 

bir meclis kuruldu 
Abdülhamit sordu: Payitahtımın işgaline 

mani olmak mümkün mü? 
Cevap verdiler : - Bayır!. 

Meclls, Grandüka ıstanbul civarını 
işgal etmesini bildirdi 

. Plevne, Ruslar tarafından zapte· Lord Derbi'nin bile bundan 
dildiği vakit, Osman paşadan maada yokmuş. 
ferik Adil, erkfmı harp reisi Tevfik, Süleyman paşa:' 
istihkam mirlivası Tedik, topçu ku. - İngiltere bugün bile ilanı har 
mandam Ahmet paşalarla Akif, Sa- etmiş olsa bize imdat için asker gön 
dık, Ömer, Hüseyin Tahsin ve Etem derebilmesi bir aydan ziyade zaman 

pa~a, 128 ümera, 2000 zabit, 40.000 pi. mütevakkıftır. O vakte kadar Rusla 
yade ve topçu 1,200 sü\·ari esir edil- İstanbul kapılarına kadar gelir. Fik 
mişlerdi. rimce bizim için Avrupa devletleri 

Plevnenin sukutundan on beş gUn raya girmeden doğrudan doğruya m 
sonra Sırbistan tekrar harbe başladı salaha aktetmekten başka çare yoktur 
ve beş yilz yıldanberi Osmanlı idare. Harp henüz ilfın edilmemişti. Bi 
sinde bulunan Nişi aldı. akşam zatı şahanelerine demiştim ki: 

Düşman, burada bin kişi kadar Bizim 600.000 nkserimiz olduğunu sii 
ölü ve yaralı vererek 267 top, 13.000 lüyorlar. Jı,akat bunlar talim ve te.r 
den fazla tüfek, 8.000.000fişek,150,000 biye görmüş asker değildir, Yedi vey 
kilo barut ele geçirmişti. sekiz seneye kadar inşallah sayel p 

.Y. • • hanenizde askerimiz muallem olacak 

1878 yılı 28 ilkteşrfn gfinü, 58 sene 
e·nel bugün, lstanbulda, hükQmeti 

idare edenler arasında tarihin tabiri 
ile "Şaşkınlık öyle bir dereceye gel

mişti ki, meclisi AJll askeri dağıttırı. 

Jıp yerine başka bir komisyon teşkil 

edildi.,, 

Harp zamanında alınan her ted
birin muhakkak bir hedefi ve faydası 

olma~ı Hhım gelir. lşte acı ve bUyük 
mail8bJyet .ka.rfU1tnda dev Jet blikOme.t 
merkezinde yukarıkl tedbiri alıyordu. 
Komisyonu teşkil eden zabitler iç\n 

yazılan birkaç satır: "Bu zabitlerin 

hiç biri daha ömürlerinde muharebl• 
görmemiş idi.,, 

Eski askert meclis reisi, Süley. 
man paşaya yazdığı mektupta ayneu 
şunları söylüyordu: 

- Omründe Moskofları görmemi;, 
binaenaleyh kendi halimiz.! de a~lara 

nisbeten iyice anlamamış olan bu a
damlardan ne beklersiniz?,, 

• • • ı 

Kumandan 8Uleyman paşa mağlQ. 
biyetten sonra dört tabur askerle. 

lstanbula geldifi giln AbdUlhamide 

bir silril jurnallar \'erildi. Bu jurnal
larda: 

- SUleyman paşa dört tabur as. 

kerle burada bir ihtilAI çıkarmağa ge
liyor .. kelimeleri yazılıyordu. , 

Kumandan, hem('n o gün lstan. 
buldan çıkarılıyordu. Bir gece olsun 

el·inde ailesinin yanında kalmak için 
güçbeltl izin alabildi. Ayni gün Ab-

tır. Şimdi bu nama Hiyik olan a.~kerl 
mizin miktarı nncak yüz bine baliğ ol. 
maktadır. DununJa biz, kuvvetli, mun 
tazam ve iyi tensik edilmiş olan R 
ordusuna mağ]Qp edemeyiz. Bizim n 
nakliye alayımız, ne şimendifer ve 
telgraf böJüğümUz var. Bunların 

hepsinden sarfı nazar 600.000 kişiye 

kumanda edecek zabitimiz de yoktur.,, 

AbdUlhamldl aanl ve 
devri saUanadı 

Bu harbin bütün tafsilAtını yaza• 
cak değiliz. Netice maJUm. Rus donan. 

ması lstanbul sularına yanaştı. lngl
liz filosu Çanakkaleye dayandı. Ab. 

dülhamit sarayda topladığı meclise 
şöyle dedi: 

- lngilizler Çanakkaleden geç
melerine müsaade etmiyecek olursam. 

cebren geçeceklerini bildirdiler. Diğer 
taraftan Rus1ar da İngiliz filosu Is. 
tanbula gelecek olursa şehri askeri iş
gal altına aJac.aklarını söyliyerek teh. 

dit ettiler. Bu vaziyet hakkında bera 
ber bir karar verelim diye sizi buraya 

çağırdım. Rusların ilerlemesini men· 
etmek ve payitahtın işgaline mlni ol. 
mak mümkün mü? 

Aldığı cevap şu oldu: 
- Hayır ... 

Ve Rauf paşanın teklifi üzerine 
Grandük'a İstanbul civannı işgal ile 
iktifa eylemesine dair bir te1grat çe
kildi. 

Işte bundan sonradır, ki Osmanlı 
devletine, en ağır şartlar Ayastafo· 
nos muahedesi ile kabul ettirildi. 

dülhamit ile mülflkata gitti. Arala. 
rında geçen muhavere şudur: ~ lYI lrırll lYI ırD lYIZIUI 

Süleyman paşa - Plevne elimiz- {UJ ~ lUJ ıril M IUI 
den gittikten ve biz bu suretle munta. 
zam askerimizin bir kısmını kaybettik- S<B (r'\l DYClrSlYI rll lbBZ 

Uzun burunlu olup olmadığınızı an· ten sonra harhin devamı bizi biiyük 
lamak isterseniz dilinizi burnunuza değ bir tehlikeye llka etmekfon başka bir 
dirmeğe çalışın. (durun şimdi değil, 

netice hasıl edemez. Çar ifaha Rume. 
yazıyı sonuna kadar okuyun da ondan 

lidedir. Kulunuzu, yahut Mahmut 
sonra). Eğer değmezse burnunuzda a-

Ce1ı11cttln pa~ayı ve yahut itimat hıı- şağıya doğru bir fevkal5.dcJik yok de· 
yurduğunuz başka bir zatı onun y!l. mektir. 

nına gönderiniz. Ne gibi serait olur Film artistlerinden Cimi Düran'ı bil
sa olsun miisalehayı aktedlniz. Bu su mem hatırhyacak nusmız. Bir dipclk 
retle belki lluslnrın ilerlemesi mene . gibi iri ve enli burnu olan bu artiıt için 

dilmiş Ye birçok şehirler mahv ve ha- dili buma değdirmek de :zor olmasa 
rap olmaktan kurtulmuş olur. gerektir. Maamafih 1ngiltercde bir ada

AbdüJhamit _ Rusların bir ay mm koklama aleti, alt dudağını örtecek 

kadar daha Balkandan geçmelerini derecede uzundur. Dilini bu bilyilk ali· 
men i~in her ne yapmak mümkiin isP met altında ezdirmemeğe çalı§ıyor ve 
yapınız. İngittere sefiri hana J..,ord sirkJerde kendini te§hir etmek ıuretUe 

para kazanmaktadır. 
Bikonsfild'in ağzından, lngilterenin Dili ile burnunu birJeştirebilenlerin 
bu ay nihayetinde Rusyaya ilanı har:• h k 

mu a kak kusurlu olması llzımgelmez. 
edeceğini söy1edi. 'fedarikatr harbiye Dilinin elftstikiyetini arttırmıı olanlar 
son derece gizli .tutulu>:ormuş. Hatta da u 

~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~--~~~~~~~~ 



Eseri hazırhyan: Nüzhet Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, rarşwı!1rı ı·e cumartesi günleri neıredUir. 
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Ayaktan ayağa verilen paslarla 
ilerliyen bir takım. ikinci sınıf 

futbol oynayor demektir 
Tekrarlıyalıın; muhacim oyununda 

esas gay~ gol atmaktır. Gol atmak 
hususunda en dikkat olunacak şey de 
pozisyon meselesidir. Şayet mevkii i
tibariyle şüt çekmeye daha müsait 
bir arkadaş varsa topu ona paslamak 

1 
en doğru harekettir. Şahsi oyunu ta
«mım menfaati aleyhine kullanma\ 
futbolda affolunamıyncak bir hatadır. 
Unutmamalı ki gol şerefi, golü atan 

Clan ziyade ona h 1t fırsatı hazırlayaı. 
oyuncuya aittir. Bu cihet bizde çok az 
düşünülüyor. Halbuki futbolün ilerle
mesi ve takım oyununun her oyuncu
nun kafasında iyice yerleşmesi için 
ibllhasaa gazetelerde golün kimin pa
slle atıldığını yazmak ve şerefi ilci 
pyuneu arasında payetmek dürüst ha
rekettir. 

STtL VE TABİYE: 

Her takımın muhacim hattını teşkil 
eaen oyuncularının şahsi kabiliyet ve 
oyun tarzlarına göre takibi mecburi 
olan bir stil ve tabiye vardır. Kısa 
paslarla hasımlardan tatlı bir şekilde 
muntazam çalımlarla kurtularak kale 
önlerine kadar inen bir takımın oyun 
stilini değiştirmeğe kalkışmak kadar 
boşuna bir emek yoktur. Bu, beş mu
Jıacimin şah.st temayül ve kabiliyetle
rinin futboldaki ifadesini temsil eder. 
Diğer ta.raf tan uzun paslarla açık ve 
mesa.f eli bir tabiye kullanan başka bir 
ta.kımın oyun stilini değiştirmeğe kal
kışmak da hata.dır. Çünkü bu tarz da 
onlara en uygun gelenidir. 

Muhacim hattında. iki esaslı tabiye 

kendi kalenire tehlikeli bir akın halini 
alan oyun tarzında hasmın yedi oyurı 

cusuna mukabil kaleci, iki bek ve üç 
haf bekten ibaret bir hat ile mUdaf a-
ayı tesise kalkışmaktır. Ani surette 
aleyhini1.e inkişaf eden böyle bir hü
cum esnasında hasmın beş muhacimi 
ve iki yan haf beki gözünüzü açmaya 
vakit bulmadan kalenizin önünde "top
lanmış olurlar. 

YER TUTMA: 

~1uhacimler için büyük bir hata 
pas alına için oldukları yerde bekle
mektir. Muhacim, arkadaşından ıyı 

bir pas alabilmek için boş bir yere 

kofiup, demarke bir vaziyet ihdas et
ml'lir1 ir. 
~ 

vardır., Sda, eeri ve ll8l't akmlarla, _;:::!,~~l!!!İl!IJ Rltı~~..;....;~.w,......., .... 
uzun paslarla netice almak yahut da Meihu.r lngUi:; tdkımA Arsenalin 
Kısa paslarla, güzel çalımlarla. biraz merkez muhacimı Ro'berto bu resimde 
yavaş da olsa çok emin bir surette ka- sizo kafa w~nu gösteriy<JJ". (O -
le önüne kadar inmek. Bunlardan hi- '!Jımcunun dik vücuduna ıve gözlerinin 
rinclsinin genç ve nefes kabiliyeti yük açık lntlundıığuoo dikkat ediniz.) 
sek olan futbolculara, iklncisinin de 
Qaha ziyade teknik kabiliyete istinat 
eden oyunculara şayanı tavsiye oldu· 
ğunu söylemeğe hacet yoktur. 

w stsrEMt: 
Son senelerde futbol aleminde en 

ziyade münakaşayı mucip olan iki sis
tem vardır. W sistemi ile "Üçüncü 
bek,, denilen müdafaa. tabiyesi. 
W sistemini kısaca şöyle anlatmak 
kalfildir. lç muhacimlerin açık ve 
merkez muhacimine nazaran geri oy
namaları.; 

Galatasaray 
denizcileri 

Dün gece ızmite 
hareket ettiler 

Gala.tasa.ray klübü denizcileri her 
sene Cumhunyet bayramında yaptık
ı -· 'n"h"k - 1~-ıit mukavemet yarı_ş: 

Bebek - lzmit ~ ~ 
i§tirak edmı Gal.a.tasara.ıy futoJan 

Dün gece yansı Bebekten hareket 
eden kafile: İki dört t.ekli, iki Uç çifte, 
bir de iki çifteden ve yirmi bir spor
cudan mürekkepti. 

Doktor Namık ekipte: Sadettin, Be
dit, Ahmet, Arif, Ziyat. Namık lsma
il ekibinde: Bekir, Sabahaddin, Ertuğ 
rol, Feridun, M.a.ruf. 

Şehit CeW. takımında.: Şefik, Ne
vin, Talat, Mehmet Ali. 

K. Celll takrmmda.: Sami, tılıa.n, 
Kadri, K. İlhan. 

Hüsam takımında. da: Fethi, Sürey
ya, Muzaffer bulunmaktadır. 

nk fasıla Dancada verilecek biraz 
istirahatten sonra t.ekrar yola çıkıla
caktn'. 

Geçen seneki Bebe][ - lzmit rekoru 
13 saatti. 

Türkiye 

aş pehllVanlık 
Müsabakaları 
yann başhyor 

Evvelce de haber verdiğimiz vechile 
yarm Taksim stadında. TUrkiye baş 

pehlivanlık güreşleri bqlayacaktır. 

Kara Ali, Mülayim, Tekirdağlı, A
rif, Süleyman, Hüseyin gibi tanınmış 
güreşçilerin iftiralı: edeceği bu müsa
bakalar ilk gUn serbest güreşin ~ 
mesi ikinci günü de finali yapılacak 

par.ar günkü güreşler de yağlı olacak
tır. 

Son Dakika 

Lik maçları 
Tehir edildi 

serbest vurtıBlan yapmak, hasım haf, 
bekinin ilerlemesine mani olmak ve 
hasım müda.f aasından gelen topları 

yakalayarak açıklara pas vermek su
retile oyunun merkez sikletini hafif
letmek bakımından W sisteminin fay
dalan aşiki.rdır. 

Bu haftaki maçlar 
2 - Bu resimde "R-Oberto 1ıalC'lı l:a- gelecek hafta 

W Sistemi iç oyuncular için çok yo
rucudur. Bundan dolayı tatbik olun
mak isteniyorsa nefes kabiliyeti son 
derece fazla iki iç muhacime ihtiyaç 
katidir. 

fa 'VUTU§U?ıU gösteriyor. (Vücut gev- aynen oynanacak 
şek ve bükük ooziyette omuzlar ve .. d k'kada "V d'ğ' · • . • . . 

00 
Bugun son a ı ogren ı ımıze 

~n adaleleri 1çcrı çekik gözler göre bu hafta oynanması icap eden lik 
kapalı bulunuyor.) la t h. ed'lm.ı.•tir maç rı e ır ı ır • 

Yer tutma. meselesini antre1nanda. 
yapmakla öğrenmek kabil değildir. 
Bu bir zeka meselesidir ve birinci sı
nıf futbolcu olabilmek de buna bağlı
dır. 

Maamafih W sistemi f ç muhacim 
mevkinin icabı olarak doğmuş bir ta
biyedir. Bura.da.ki oyuncunun takımı
na faydalı bir unsur olabilmesi için 
biraz geri kalması W sisteminden ev-
vel futbolda isimsiz olarak kullanılan ---------------( D_e_vamı ___ v_ar_) __ 

Bu sabaha kadar maçların yapılma
sına muhakkak nazarile bakılıyordu. 
Fakat büyük güre§ müsabakaları tertip 
etmiı olan halkevinin teıebbüsü üzeri
ne esasen ou hafta ancak iki sahada ya
pılacak maçlar tamamen geri bırakıl -
mıştır. 

bir tabiye idi. Bizi münnka.~ya sü
rükliyen mesele sadece W isminden 
başka bir eey değildir. 

Dümdüz bir hat üzerinde beş mu
hacimin de sert bir akın yaptıkları es
nada hasnn müdafilerinden birinin 
topu ele geçirerek uzun bir vuruşla 
müdafaayı, biran içinde takımı için 
muntazam bir hücum şekline sokabile
ceğini ve bu eartlar altında da beş mu-

1 
hacimin ellerini arkalarına kavuştu-ı 
rup topun nrkasmdan snskın şaşkın 
bakmaktan ba.5ka bir şey ynpamaya-

1 caklarmı düşünecek olursak W siste
mindeki faydalan daha kolay kavra
mış oluruz. 

Şurasını da düşünmeliyiz ki W sis
temi faydasız addetmek, h&-1;1m kalesi 1 

Meşhur 
Fransız güreşçisi 

Deglane 
Amerikall -lim 

Wright: ile 
karşılaşacak 

Önümüzdeki ayın 2 inci gilnil, Paris 
sporcularının heyecanla bekledikleri 
bir gündür. 

Çünkü o gün Fransızların en. meş
hur profesyonel serbest güreşçisi 

Deglanc Aınerikadan Pnrise gelmiıı 

olan tanınmış Amerikalı güreşçi Jim 
Wrigth ile karşılaşacaktır. 

Bu maçın çok çetin bir karşılaşma 

Ancak, mıntaka başkanile konuşma
mızdan anladığımıza göre, bu geri hı -
rak:ma keyfiyeti, eskisi gibi tehire uğ -
rayan maçların en sonunda oynanma -
sı şeklinde olmıyacaktır. 

Çünkü doğrudan doğruya fikstür 
bir hafta geri bırakılmıştır. Yani, bu haf 
ta oynanması icap eden ve tehire uğra
mıı olan maçlar, aynen gelecek • hafta 
oynanacaktır ... 

Klüplerin bu vaziyete itiraz edip et
miyecekleri belli değildir. 

Esasen futbol ajanı Ankaraya git -
miş olduğundan burada bulunmamakta
dır. Eğer tehir edilen maçların en sona 
bırakılmaması hususunda bir itiraz o
luna ajan vaziyeti tetkik edecek ve 
kat'i karar o zaman verilecektir. 

Türk spor kurumu başkanı 

General Ali Hikın 
Olimpiyat ve Balkan oyunla 

hakkında izahat veriyor 
Ba~::aı:::: ı;:ı;ı:;~Y~~=u::~r. ~e::: ~r~!n~~e~ö::ue~~ı;:~:ş 1:~1::; 
ı;por işlerine dair Ulus gazetesine §U beya. zılarımızı sinirlendirmiştir. ısd' 

natta bulunmU§tur: Fakat ne çare kl memleketlın tı1 

Masraflar aUetik derecemiz işte bundan I~~ 
- Olimpiyada geliş gidiş için 90000 llra Bunun böyle olduğunu, oıımply..- · 

harcandığı hakkında bazı neşriyat yapıldı. !erimizi neden götürmemekte 01 ı 
ğını haber aldım. Olimpiyat için aarfedllen söylerken, evvelce, şu ifadetertıııl• 
paranm miktar ve mUfredatx kUsUrsUz olarak 
§öyledir: • 

A - tstanbuldan Berllne gidip gelme bU. 
tUn ollmplyat masarl!I 39.000 liradır. HU • 
kOmet yalnız gUreş, eskrim ve yelken spor. 
lan için 37.000 llra tahsis etml§ken teşkil~ 

tınuz blaiklet, baaketbol ve futbota de llAve 
ederek bunu 39.000 llraya çıkarmıştır. 

B - Kamp maara!ı 8700 ve sporculara 
verilen tazminat bedeli de 3.300 ki cem'an 

12.000 lira d& İatanbulda sarfotunmuştur. 
lllveten 1h.za.r edilip göndertıen bisiklet, 
baaketbol ve futbol ~kımlart için hUkQmet. 
ten blZZ&rUre daha 15.000 liralık olimpiyat 
t&hsiaa.tı istenilmiş iken bu para verilmemiş 
ve takat memleket dahilindeki bu masraf 
losmmm tahsisatı umuınlyemlzden yapılma. 
am& mUsaade edllınlşUr. 

Ecnebi temasları 
C - Flnl!ndlya ve Alman gUrq takımla. 

rlle Avusturya, llıl&car ve Yugoalav futbol 
t&kmılarmm lstanbula gelfp gitmeleri ve bl. 
ıılkletçilerimizln de Romanyay& gidip gelme. 
teri 33.000 liraya mal olmuşa& da bunun 
17.000 llruı mUaab&kalar haailAtiyle Jt&ıı. 
lanabllerek mUtebakl·16.000 llrasmm umumı 
bUtçemlzln ecnebi temastan tahal.satmdan 
teavlyeat icap etmiştir. 

011.mplyada gidilse de gidilmese de bu 
takımlanmıza bu temaaıann eaaaen yaptı • 
nlmaaı mukarrer olduğundan bunlan bu au 
ret1e olimpiyat &rlteslne tesadUf ettirerek 
yaptırılmakta teşkUAtmuz t.aWade temin ey. 
leın1ştir. Blnaen&leyh bu muratm ollmpiyat 
maaraflle alAkadar olanuyacağt tabltdlr. 

Futbol t:akımımız 
2 - Futbolculanmızm SovyeUerde yap. 

tıklan ıııacla.rm hlcbbinda bl!,:."'11blvat le• 
zamnamaıan w 11pi5riılffilZ bıuekmaa yeni • 
den pek çok tenkitler ve mUnakapla.rm a. 
c;ılmasına ııebep olmuştur. Bu meselede doğ. 
nı bir karara varabilmek için milli futbol 
takımımız hakkmdakl şu maUlmatm gözö. 
nUnde tutulması icap eder: 

A - llılilll takımda bir iki yerin. ehil o • 
yunculan mevcut değildir. Nitekim ollmpl. 
yada gidileceği sırada benim, bldayeten, mu. 
cerret bu eksiklerden dolayı takımı götUr • 
mekten sarfınazar eylediğimizi sarahaten 
tebliğ ve 114.n eylemiş bulunduğum hatırlar. 

dadll'. 
Olimpiyatta takımımızm pek gtlzel oyna. 

dığr Alman ve lnglllz futbol federasyon re. 
l.aleri taratmdan da teslim ve ltade olunmuş 
ken bunların (takımda yalnız gol yapmak 
fikri ve elemanları mevcut değildir). demiş 
bulunmalan da bu noksanımızı leyi~ eden 
haklakt1erdendlr. 

Nlhatla Zekinin yerlerl 
Filhakika takıma; bllhaasa merkez mu • 

hacim ve merkez muavin oyuncuları buluna. 
mamaktadır. llıllllt takımda vaktiyle Zeki ve 
Nihat taratmdan l§gal olunan bu yerler bu. 
gUn daha bunlar derecesindeki ehillerini bu. 
lamamIJtir. Gerçi bunların yerine yetl§ecek 
kıymetli gençler belirmiştir. Fakat her biri 
onbe§ yirmi senelik oyuncular olan Zeki ve 
Nihadm yerini tutabilecek bu gençlerin iyice 
yetişmesi de §Uphe yoktur ki çok praUğe ve 
elbettıe zamana muhtaçtır. Şu kadar var ki 
bu yerlere namzet gençler de biran evvel 
yetl§mek için bizzat çok çalışmakta bulun _ 
duklarmdan temenni edelim ki bunlardan la 

tıtadeye ba§lamak zamanı da o kadar geç 
kalmasın. Fakat flmdlkl halde neticeleri 
takdir hususunda takımımızm bu esu &k. 
saklığı dalma gözönUnde tutmak lAzmıdır. 

B - llılilll takım: haziran ayı içinde kam. 
pa almarak Sovyetlerden dönUg tarlhl olan 
eylil nihayetine kadar hemen dört ay hiç 
durmadan hep futbol oynaml§ ve mQtema -
diyen egzersiz ve maçlarla meşgul edltml§ • 
tir. Bu halin tablaWe vereceği yorgunluk 
ve bıkkmlığı ve dolayıalle netice üzerine ola 

cak teslrlııl ,Uphe yoktur ki erbabı daha 

iyi takdir ederler. 
Binaenaleyh bilhassa son zamanlardaki 

mağlQblyetlerde tabll ve psikolojik olan bu 
tesirleri de nazarı 1Ubara almak halin lca.. 
bıdır. 

C - Futbolcuların gerek olimpiyatlara 
gerekae Sovyetlere gitmeleri, bunların ken. 
dllerlne güvenerek bl.z%at talepte bulunma • 
lanndan değil, herşeye rağmen bilhassa bl. 
ziın millet ve bUkOmet men!aaU görerek bun 
larm buralara gönderllmelerlııl llUzam eyle. 
mlş bulunmaklığ'mıızdandır. Şu halde neti. 
ce üzerine mUnakaşa yapılırken bu noksa -
nm da nazarı dikkate almarak tenkitlerin 
amatör oyuncularımızı haksız yere rencide 
etmlyecek §ekllde y0rl1Ullmesl muvatıkı in.. 
sat otur. 

Balkan oyunları 

mlştım: 

(Atletizm hareketleri saat ve 
ölçUlebilecek mahiyettedir. Her ın 
koru ve beynelmilel rekor da ınal 
na nazaran bizim de kendi derece 
mamızda suhulet vardır. Atıeuztl1 
!erinde bizim yUzUmUzU gtlldllrecel' 
bir iki numaramız bulunmaktadır· 
atletizm numarasının yalnız bir I~ 
cak birer 1)1§1 çıkarabilmek ollınP 
lara lşUrak için tabit bir saIAhlyet 
mez. İ§te bundan dolayıdır ki ol 
atletlerimizi maateeasUt gönde ~ııııl 

Hal böyle iken bu defa aUetıeriJI"'".. 
nanlstana göndermekllğimlz, BerllJI 
3'11dmda bUtUn spor takımlarım~ 
aat dUştUkçe ecnebi temasları 
faydalı olacağına emniyet geil 

T. S. K. Başkanı General .A 1i 
Gerçi bizde bundan sonra a~U•_~ 

ehemmiyet vererek bu husus~ 
ve derecemlzl yQkseltmeğe __.:...-

da olacağız. Fakat o zamana 
cap eden ortada bir mesele ıne 
duğu görUlmektedlr ki o da ıudllf 

(AtleUzm hareketleri gibi cıatı'tJI" 
derecesi anlaşılabilen veya bir tıJ ~ 
gibi nokaanı daha evvelden Dlal (ı 
sporlar için ıayet derecemiz -.:. 'I 
kaza.nmağa mUsait bulunmuyo 
ecnebi temaalarmdan bUsbUtilıl 1' 
mi IAzımdır.; yoksa bu gibi ence rfl'.) 
rma bll&.kls Iııtlrakle, ibaret ve de ır 
kendimizi de alıştırmak ve yedi 
muvafık otur? 

Bizzat ben; olimpiyada git.mel< 

iken birinci hale göre hareket ~"~ 
cağmı dUşUnUyordum.. Ollmpl)'S IJ""~ 
te ise bQtQn Alemin yaptığı gl~ 
göre hareket daha mUnaalp ol 1 
temayUl ettim. Ve attetleriınlzlfl 6" 
na gönderllmeslnl de bu defa ;eıı.ı 
tasvip eyledim. Bence; önUın ,,,ııt 
kupaaı ve saire gibi haricl teın etP, 
böyle hareket olunması msaınııı il 
Disiplin mesB~ 
• - Son zamanlarda maatteC tu 11 

hllA!mda bazı meselelerin zub;.,s 
mUştUr. TeşkllAtımızm Uss{ll ~ ..J 
evvel disiplin) dlr. DlslpıınsiS ;r.J 
yen meydan verllmiyecektır. JJUcı
alpllne mugayir mesai k~ 11"1 J 
ve ne kadar kıyınetıı. olursa ; 'J 
dUşen eporcularm ve hattA il< ~ 
ttln bir ktubUn de !eda edllınesfıl 
mlyeceğt blllnmelldlr. r 

veni işle d8 
rs - Yeni işlerimiz içinde bir 

meselesi vardır. tnglltereden ~,.~ 
esaa itibariyle yeni bir gey deJil ~ 
tımızm glmdlye kadar da k~dl
antrenörU mevcut bulunmakta d• 
defa bunların istihdamı getdlll dil 
bir maksadm temini ıstıbdal e ıl 

Filhakika §imdiye kadar t>aJİ _ıı, 
dllerlne mahaWı olarak ADlerU< 
İngiliz vesaire gibi ıstedfklerl 
birer antrenör celp ve ısUb~ ~ 
olduktan gibi te§kllAtmıızCB- içııı 
Jerin dahi istifade edeblıınesi 01 111' .J 
iki antrenör celp ve tavzf P"'Jj 
bunlardan her biri; oyuncu1aı1 ,. 

restnde "~ meslek ve metodlıırı dal 0pı,t 
ta oldukları fçln muhtelit ld ol 
larmdan bir mlllt takıJll t~ldl 1' 
man, bwı1arm ayrı metodtarl• cı
~unmalarmdaıı dolayı oyunlar;: rJJ 
temin olunmamakta fdl. şıın -' 
renör nezareU aıtmda bUtun ı1 
k!Ube blrleştlrllmlg Dluar:ııı!' _J 
dahilinde sıyun öğretmeleri ıJl "' 
olacağından bundan böyle ~ 
kil edecek olan oyuncular ufU1 ., 
beraberllğl kendlllğlnden b 
c&ktır. 

Binaenaleyh bu mesele: ,ıdl'' 
dU§UnUlen esaslı iglerden biri 

önünd l.-~,....---,~b--~'dg .......... ...._.~MWM•W~W~M.-c'WfllmUP••~·---~----~·h-L--.-.~---u--ı w...a...-A-o • .-....-~----
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.. arnerunda Bir Seyahat 

Buralarda bir arslanm, iki metre 
uzunluğundaki otlar içine 

saklanarak yolcuları 
ıı..ı..~.ö~etlediği muhakkakbr 
1-r. Sur gunduzleri gaiplere .kan§ll'. olan bir İngiliz anahtannı ödünç al· 
ki otı asını aklınızdan çıkarmayınız mak üzere tam on bir sün yaya yürü. 
"'- •nnın iki ,....>'erde . metre uzunluju olan mUttiir!. 
~. h' gaıpJere kanşmak çok kolay Yolun ~m tayin etmiş o-
4aıtı ır aslanın iki metre uzunluğun tanlar, tasarruftan bqka bütün mil
~e ot.l~r arasında kendini hiç gös- IAzahalara göz yummutlardır. Tasar
~~ızın Yolcuları gözetlediği mu. ruf için ilk mesele: Irmaklardan müın 
"9.dlai tır. Fakat bu çöller kralı bile kUn olduğu kadar kaçınmaktır. Yolun 
C. aaıa:=. zaran dokunmıyanlara pek bütün boyunca yarım düzüne kadar 
.. ilikte ıyor. Hele gündüzleri ten· bile, yerll .,ehir yoktur. Gerçi hükt1. 
lllfy0r il Tazgeçmek, hiç de işine gel. met az nfifulu qiretleri, köylerini 

lJı1Ul yol kena.rma getirmek için tefvik edi-
~P e~man f otofraf makinemle yorsa da bu deflşim çoy yavaş ola. 
~ ~ m halde bU:yiik bir Babun caktır. 
,d.:_ n ba"'8, av hayVanına rast. Avrupa memleketleri ntlfu fazla 
._ 40 kil. Her gece kervanımız, belki lıfmdan ve bu kesafete topraklanmn 
~o~etre dalihinde ilk tesadüf yetmediğinden şiklyet edip dururlar; 

ıca . bir küçük köyde dururdu. A'f'l'llpanm bu fazla nüfusu dnfin bL 
llbeyı, '!ı~ lll~h~n, buşalttığı bir ku- rinde belki de Kamerun yaylalarmı 
tıJt bı ısafırın emrine bomboş ola. keşfedffektir. Burumın en mUkem. 
'takır. Hammak dediğimiz sa· mel bir ".Arzı mevut,, oldufunda hiç 
11"1l .,'1a.ta.k1ar kurulur. Ve günün ilk şilphe yoktur. Beyaz adamın eli ve 

.\~etf hazırlanarak yenir. vüeudiyle çalışabileceği bir mıntak:ı 
' bot hl saat yedi buçukta, niha. dır. Buralarda hiç tesiri olmıyan Af· 
'• kU hık içinde bir katre bile ol· rika gtlneflne, beyazların en yumuşak 
~ h çUcük kervanımız, derin ve kafa taslı lan bile zahmetsiz ve teeMftr 
a...... Gt!Qı: Uykuya dalmış bulunur. stiz dayanabilir. Çilekten tutun da 
..=_._. haftalara, ve haftalar hiç teftaliye kadar, mJBJl'dan. mum ka
~-;;n~ızın aylara inkılap dar her türlti meyve ve sebze burada 

' .e Yiirtıyen adamlar önlerin. hem de pek bereketli olmak Uzere ye. 
loı •llhayefsiz yol bulurlar. tiftlrilebflir. Kamerun yaylur, ergeç 

ht"1t .,,.•rııuz bizi, Banyo Galim gibi bftttln dOnyanın pJyasa bahçesi olaeak 
~l'ti)J erkezlerde, günle~ee oturmak tır. 
h..'-o1111d hi~ayet Tinprelerin şehri Fabt flmdllfk burada akıl Ye hs· 
~ llıııere Ye kadar atötürdü; bh:i yalin kaTnyamıyaca~ kadar mebzul S .?dıya dolatbrdr. Fakat yü- bulunan ottan ve &ilneştfn .altııacla 
~ "uz mesafeye harita üstünde ışıldryan ur.ak dağlann gtlze11ftlnden 
'~ 'l,ıııaaaııardaki 'az gittik öz -'t başka bir '8Y yoktur • .... . ere, te d"' . • .. , 
)~ diıtu ı>e uz gıttik; bir de arka Kamerunun merkezi zenglnllk 
•laıın P baktık ki bir arpa boyu fehrldlr 
'dı:z,, .. sözünün hiç de yalan Yaounda bir zenginlik şehridir. 

liıa:• gordük. Büyük memurlarm Douala'yi dayaJlıl. 
~le >'er~ndere, Kamerunun tama. maz derecede rfitubetU bulmuı olma-
~he &ayılacak bir tehri olmak· larından dolayı FraDSJz hükOmeti 1921 ' '°• r, lllütecerr1t vaziyetine rağ. senesinde buranın devlet merkezini 

~tla l.aınanlarda bllhıgı ukerf değiştirdi. yem phri zenginleştir. 
~llldaıt r için Frall&Z hUk6meti ta· mek i§İlle sonra bqlanıldı, hAlA da de
'-tQ,ded~•Ptınian bir otomobil yolu nm etmektedir. Tüccarlara hükdmet 

"t-1ı. • her tfirlil teshilAtı yapmaktadır. 
~ta. 1'0q nııı bUY1ik tehirleri ummni. Yao11nde her ay biraz daha inkişaf 
~'-der~1:1l tthirne beuer. Batıl etmekte olan yol inşaatının merkezL 
~~ olrıı le Çok daha bUytlk bir dir. BUyiik bir ormanın kuşağı için· 
... la 0 1e:kı. beraber kfiçiicilk bir de olmasına rağmen etraf ve civarı 
l'.11 tat hatıa~n &anki tA kendiafdir: bfitUn yıl içinde çok hoş bir iklime ma 
)a l"ıallllakta a bir olacağına her gün ilk olacak kadar :yükaektfr, Fakat bu. 
~•rı 'Yarı:ır •.. Sultanın maiyetinde ramn fimdi sulh ve sUkGnunu çek1ç 
._ "•ıfka takıduzüne adamdan ibaret darbeleriyle de.stere gürültüleri lhlAJ 
~ ~lrıı.tmı olacağına, gün do- etmektedir. Burada herkt'.11 inşaatla 
bf.. \'fy- ita a başlryan ve karanbk meşguldür. Ve hUkGmetin proJtramı
ıı-:tkeatraa dar susmıyan 100 kişilik na uygun bir şekilde yapılan inşaat 
~~ı:l11cıan '.:~r:.ır. Sul~an beyaz çok güzel biçimdedir. 
llı~ıı he lllerasıın· -~r entarı giyeceğin~ Valf. daha doğruu burası bir 
1-11 >'az kad·

1 
gunlerinde altın işle. manda oldafu için "CGmhuriyetin 

\uıe "'-ekted;f eden Uç etekli bir en· Kamerun komiseri,, bulunan mösyö 
~il talcı11a r. Foumban'ın sultanı 
ıL l'l top) ta.kıavatiyle ancak ?f'O Maaehand Avrupa ticaret ve nüfuzu. 
~t l.. IJabiı• .. - tJ f • 1 ktad ı..tıt 'llll , 6\' ti ırken Sultan NgaouH nun ıı:ııura e ntişanna ça ışma ır. 

l!at • a Yi seterber edebilmek. Kamerun idaresi, Paris politikasın. 

HXBiiR-D;im ,_.. 

JJ .r••" _ ... 

Barthaldi atöZy~nde 7wuırlanmakta olan Hürriyet 
M1JkıeU (Poril, 188.). 

TF 
I' 

Nevyorktaki hürriyet 

abidesinin bugün 

50 nci gıldönü

kutlulanıqor •• mu 
Nevyork limanına girdiğiniz zaman karşmım çıkan 

meşhur Hürriyet heykelinin kuruluşundanberi 50 yıl geç
ti. Teşrinievvel 28 de yani bugün ellinci yıl dönümü kut;. 
!ulanıyor. 

Bütün itinalara rağmen dünyada, hürriyetin ytl.dl 
vaktiyle göründüğünden daha yorgun ve kınşıklı bir 
manzara arzetmektedir. 

Heykel 305 küsur kadem irtifada.dır. Fransız heykel
traşı Fredrik Bartolcli tarafından yapılmıştır. Friuıam 
hükumeti bu heykeli Amerikaya hediye etmişti, .Ameri· 
kaya yalnız heykelin kaidesini yapmak düftü ki, bunun 
için 300.000 dolar iane topladılar. 

Bu büyük heykel bronzdandır. Kafasında kırk .ldfl 
dura.bilir. Heykelin elindeki mepleye on iki kiti arfar, 
İçerden bir demir merdivenle ta tepeye kadar tınnana.
bllirainiz. 

",:"lııı~ dan bupnmıştır; bunun için mösyii "'•L •nah .. n lldGno Marchand mandatörJilğtln yaratılmış Bartoldi Am "d Jlırk 
,_ SJ.• için u gUnlUk oldufu zamandan beri f asllasız bir 80_ 1 - HeykeltraŞ ·. 2 - Fransa tarafından e rikaya hediye Milmiş olan heykelin kaı esi yap en_ 

11. • »• Bu kaide 300.000 dolara mal olm.Uftu. 3 - Heykelin elinde tuttuğu meşale. Bu meşalede on iki kl§i çepeçev-
~ h..1.~ 4t~UrUyUf rette memuriyetini elinden kaÇll'ma. re durabilir. 4 - Heykelin yapılıeı mrasmda alınmış bir resmi. Bu muazzam bronz abidenin cesameti hak-
"l ı~eıt da otomobil yolu- mıştır.. kında bir fikir e<Hnmek için Umıindekl tabil büyüklük teki insanların nekadar ufak kaldığına ba.kmız. 5 -
~it "-1a e~ diıaıe:yenler bu ye. BUyUk gorlla ormanına dolru Heykelin içindeki merdivenlerden biri. 
-~'t ,._1-ıııık rirmesfyle, tabfatin Yaounde'nin eenubuna doğru Ka. =========~===============================->.,~ 01«11t larında romantizmi merunun yansı, ticaret bakımından iki yerin de bir şaz teşkil etmesi ke~- bir takım rivayetlere inanmak llzım 
ite, ~ıttı,1Undan dolayı teessür du. ovalar kadar deferlidir; ancak bura- fiyeti pek şüphelidir. gelirse, bundan milyanlarca yıl evvel 
"-t 11 111' d ~kerler Ngaoundere' sı sıcak iilkeler eofrafyasıru tetkik e. Burası büyük Gorilla Junglu'dur. nesiJlerinin ortadan kalkmış olması 
>o1 t:--~ ~u ıooô kilometre ka: denler için çok meraklı bir bölgedir. Sıcak, insanı çıldırtan, tehdit edicl icap eden ejderha cinsinden ahifeler, 
"'

0tcst ~teaa 800
nde'ye dayanan bu Fakat Avrupa dl11erinde Jungle deni. mahiyette yemyeşil ve birçok ırmak. kimsenin erişemediği Ye rahatsız ede. :t 1tı 11~lita:enış, iyf yapllmış ve len bir cins ormanlarla örtülüdür. )arın kestiği bir mıntakadır ki tabiati mdği buralarda hl1A yapmakta imiş.. 

le"'·~ t
1
f1t -!'..8

11
111Utehammildir·. f:ı Fam dilinin orman ve çalılık mana· itibariyle geçit vermez. Henüz harf. 1 vıl~ 11 o:ı.11_. i ler. Bu şayia ar belki doğru belki de 

~ tet;L fini bozan nüfuzu sında olan cengel ve çengelistan sö. talar üstüne bile. beUi olacak dere-
ttı.. '-o.. ıı.: der yanlıştır. Fakat her halde hayali çok .... ._ ... '"lllfe ....... d ecede değildir. zünden alınarak Hint diline girmiş cede bir sarahatle konmamış olan en 
vL.... ...... ı_. •<c e bf gıcıklryan· bir rivayettir • 
..::1"01.t... ~il ta r otomobilin gö. bir kelfmedfr.) Obanguvi ırmairna dot iç köşesi, Afrika kıtası üstünde kalmış 
~ ......... ıı, ._ ?:l l'> .- • ı k h ta b"" "'k Me,.hulden maltlma geçmek için diye ., '" ..... da .. ~1ın bekledik. Bu ru olan tenubu şarktnın a ~ a k. olan yegane ,.e son uyu fil sürüleri- ~ 
ı.,..._l-014~ bir u;t ~Un yol aldıktan lıklariyle, İspanyanın Rio Munf mils- nln yurdudur. Tamamlyle meçhul lim ki: Bu ormanlar hurma, Hindis
~ .! OtQlnob·:cisfnf gördilk. temlekesf sınrrlanndaki Kristal dağ. kalmış cüce kabileleri borada yaşa. tan çevizi ve lastı'k ağaçlariyle fev. 

"'-'-"Ur 1 1 bozulan bir adam lannın kayalık başlangıçlarıntlan ma. maktadır. kalAde zengindir. 
1tiıt kendisine 1Azmı ada burası hep ormandır. Fakat bu Daha romantik ve hayali okşıyan (Devamı vcır).. . 

Kabataşta 
kirahk apartı
man ·daireleri 
Kaba.tatta Setilıtünde Çiirilbulu 

Mahmut pap apartmıanmda denize na. 
zır. tramvaya yakın biri bet oda bir _. 
ton mutpak, banyo, diferi altı oda bil! 
aalon mutpak, banyo ve her ildsinde del 
havagazi. elektrik teıisatr ve ıu mevcut 
:u dair eh fi t1a ~-1-~ AA& o ven Y!-- ~~• 
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Hesapları diğer zabitlerden yarım saat 
sonra bitirebiliyor, muhakkak elli mil 

kadar hata yapıyordum 
Tayfa sandığı yerine güzel bir ba · 

vul, yeni elbiseler satınaldım, haya
tımda ilk defa olarak kolalı yaka kul
landım. Kolalı yaka bana çok zahmet 
verjyordu ama yavaş yavaş alıştım. 

Ellerimi bir zabit eline benzetmek i
çin epey uğraştım.. Ama buna lAyıkile 
muvaffak olamadım. Seneler süren tay 
falığım esnasında ellerimde hl.sıl o
lan nuırlan silmek mümkün değildi. 

'Oç h&fta sonra hareket ettik ve gü
verte zabtlUği vazifesine başladım. 
Süvari elinden geldiği kadar bana yar
dım ediyordu. Koca vapurda benim i· 
çln yeni ve bana yabancı gelen birçok 
geyler vardi. Fakat aabır ve azim ile 
har teYi yavq yavq 6freniyordum. 

Vapur E1be nehrinden qafI iner
ken kılavuzun yanında bulundum. 
Kolluldanm. arama bileğimden kayı
yor ve acemilifim her halim.den belli 
ol1170rdu. Ama hüsnUniyetim her .,eye 
galebe ediyordu. Yavq yavq meeaha 
alımya bqladmı. Llkin hesaplan dl
Pr sabitlerden yarım aaat eonra blti
rebWyor, muhakkak elli mil kadar ha
ta yapıyordum. Çok tUJd1r netice aor
mad1klan için mahcup olmadım. nk 
defa vardiya aldığım zaman sanki dUn 
yalar benim olmU§ kadar aevindlydim. 

Gemide en zevkli dakikalarım kap
tan köprllsUnde yalnız bqmıa bulu -
nup da eaki hatıralan yadettiğim za. 
mani ardı. 

Petropollıl vapurunda dokuz ay hlz
mtıt eörclWıtelL llODI'& ~bir ... 
nA gftnillli1 olarak pmem mthnk1ın 
oldu. GOOUllil yazıldım ve Kiyele git
tJm. 

KJl]ada Dk gUnler epey mkmtılı geç 
a. nd., yUrU1Uf tal111lleri, S&kat naca
fmı ytlztlnden, bana pek zahmet veri
,ordu. Maamaflh yavq ya.vq kııla 
hayatına da alqtmı. 

GönUlUl mUddetfm bittikten sonra 
ilan zırhlısında topçuluk talimi gör
dilm. Ve nihayet uzun talimleri, del'll
Ieri, imtilıanlan mUtealdp zabit nam
aedi, sabit vekili ve ihtiyat zabiti ol • 
dum. Sevncimt tmlrAnı yok anlatamam. 
Dlbıyalar benim olmqtu. Hemen tını
forma, epolet, meg :ıamarladım. Kart 
cm vhdt hutmhm. ve aile yuva.sına 
d-'nmeye karp verdim. 

B&bamm bulundufu Hal kuabuma 
vardıfım zaman otele indim, eeyaa.ln
mı bın.ktmı. Vnfformamı giyip kendi
me gekidtlzen verdikten eonra evin yo
hmu tuttum. 

H!zmetçlye kartmıJ vermittim. tçer
aen babamın eeslnf duydum: 

- Bahriye zabiti Kont Fell.ks Fon 
Lükner mi? Böyle bir adam tanmıı
yorum. Maamafih IÖyle gelaiıı. 

Derhal içeri daldım: 
- Merhaba baba, sözümde durdum 

değil mi ? lşte zabit Uniformaamı ee
refle taşıyorum. 

Zavallı babam öyle 181Jnb ki, bayı
lacak igbi oldu ve bofuk bir eeele an
nemi çağırdı. 

Annem tellşla ve koşarak geldi. Be
ni görUnce dügtlp bayıldı. Babamla bir 
olarak ayılttıktan sonra kadıncağız 

boynuma sanldı, heyecan ve sevinç -
ten ağlamıya bqladı. 
Babanım surur ve sevincine ölçü 

yoktu, boyuna öğilnerek: 
- Gördünüz mU, diyordu, benJm 

oflum l§te böyle aileısine oeref veriyor. 
Zaten ben ötedenherl böyle söyleme -
mlı miydim! 

Seneri hayatıma böylece h&temb 
çektikten sonra artık ailem arumda 
yapmıya baf]amııtmı. 

Bahriye ihtiyat zabiti olm&kla be
raber, henUz zabit olmamıı ve kaptan 
tehadetnameei de almamıgtnn. lkl le

ne Hamburg - Amerika hattmd& çalıt
tılrtan sonra yeniden bir imtihan geçi
rerek kaptan ueJıadetnamesl almıya 
muvaffak oldum. 

19U ııenesl 111ba.tmda da bahriye 
nezareti emrinde fiU hizmete geçmeye 
tetebbUa ettim. 

Bu Jete de epey çahp>ü Jlamgel-
dl. Bele b&hmnı ~ öyle 
petr~ 

parçasından her 1bliinf 'ismiyle öfren
mek l&zmıgeliyordu. Ne119 bJı lıııtiha
m da muvaffakıyetle atlattım. 

llk glrdlfbn harp pm1at Pri5uen 
oldu. Çabuk terakki ediyordum. Bir 1e 

ne staj devreıdn.l pçirin<".e fnt hlmıete 
artık resmen dahil oldum. 

Bana deniz berinde ilk vazifemi bu 
lan Ham.burglu ihtiyar kayıkçı Pedde
ri bahriye zabiti 11niformaalyle ziya.ret 
etmem mukadder detnızıil. Zavallıyı 
aradığım zaman öldtlillnU öfrencllm. 
KuUlbeeinde ihtiyar bir kadın vardı. 
Pedderi eonınca: 

- Uç sene evvel öldU., declL 
- Mezan nerede? 
- Uhlsdorpda. .. 
Zavallı Pedderin böylece ancak me

zanrıı ziyaret edebildim. Zavallmm 
mezarı çırçıplaktJ. Eaki bir gemi de
miri alıp ilzerine ''Fellka leni unutma
dı Pedder ! ,, cUml•lnl Jwılhfmı bir 
pirinç levha raptederek mear tlltbe 
koydum. (De1Hlmı t1M) 

KJADIMLA• BEMI 
'41'1. L '4 R / Hlsst Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Onun uz.anan dudaklarından ağzını l 
kaçırmadı. lki vücut birlegti. Yumu -
p.k ve aık otlann üstüne yattılar ... 
Ve afklannın ilk maddileşişi i"(e bu 
mekilde oldu ... 

Bunları düşünen İsmet, §imdi de 
birdenbire belinin sarıldığını hissetti. 
Başını çevirdi. Oğlu! ... Ve başını, göğ 
süne dayamış... Anne oğlu öylece, ba!'} 
başa kaldılar ... 

- Ne dUgtlnilyorsun, anneciğim ... 
-Hiç ... 
Şimdi artık oğlunun sıhhatine ka -

vuştuğuna emin, gene aklı Muradln 
mesgul oluyordu. 
Doğrusu bu oğlan, çok dürüst dav

ranmııtı. Beş ay zarfında hiçbir aşkın 
ilk, tqkınlık Japmamış, muntazam 
fakat ciddi, · uetu akıllı mektuplar 
göndermişti. 

Doktorun söylediğine bakılırsa, çok 

geçmeden ~re lnecekler... Oradaki 
bulupnaları nasıl olacaktı'! ... 

Ertesi sabah, Enis bahçede dolaaı· 
yor, annesi balkona dayanmıt, onun 
yaramazlıklarını seyrediyor. Bugün 
delikanlının bir f evkalide hali var. Se
vinç içinde ... Keçi yavrusu gibi sıçra
yıp duruyor. Dallara aaılıyor .. Kendi
ni barfikste gibi çekiyor. 

- Yapma, oğlum ... Şimdi büyUk an
nen burada olaaydı, kimbilir seni ne
kadar paylardı. Doktor da, J;ıiç ıüpbe
siz böyle §eylere milsade etmez ... 

- Anneciğim! Hayat, içimden fış
kınyor ... Yakında lstanbula dönece
ğiz, değil mi'! ... Artık, ben de berkes 
gibi oldum ... Kimsenin yardımma ih
tiyaç olmadan !Okaklarda dolaşab:le
ceğim ... Tramvaya bineceğim! ... Tram 
vay ... DilşUn! Yalnız ba§ıma tramva
ya binmek ... 

Halk, Kumkapıdakl Fransız 
hapishanesile Krokere hücurf1 

Bunun için çare: 
- Kaçırmak! 
Hayır! Buna lil.ıum bile yoktu. B8y

leli1'1e tehlikeli bir maceraya atılmadan 
iti daha pratik bir ıekilde bitirmek is
tiyordum. Bunun için hancı vaartadan 
iatlfade edebilirdim? Bunu diltilnUrken 
sanki birisi kulaizma fıllldadı: 

-Yalandanl 

Evet bir yalanla iti halletmek.. Meı
ru ve mukaddes bir yalan! 

Bir müddet için istirahat karan ver
dikten sonra ortadan bililtizam kaybol
dum. Bir saat sonra meydana çıkarak, 
asık ve mahzun bir suratla miralay Bal 
lann yanma girdim. Halimdeki ıayri 
tabilliği farkettl. İt tlzerinde konuıur
ken sordu: 

- Ne o ıenbı bugthı bir durıuntu -
tun var? 

- Bir fC'Ye canmı akı:ldı. Size de 
anlatacaktım Aten l 

- Anlat bakalım. 
- BWra1niz ki haklnmda g&terdi • 

flnls tneccUh ft allbya mukabele 
edebilmek için her fedaklrbğa katlan
mala buınm. 

- Ondan ıUphemls yok. 
- Evet; bu hisle daima etrafla ali-

bdar oluyor, olanı biteni öğrenmek is

tiyorum. 

- Bir py mi duydun? 
- Evet! Şehirde dolaprken eski ar-

bdqlardan bir kaçma nıtgeldim. A
ralanlı4- \1İI'. Jet koR~q70rlardı. Beı}i 
g• .. •• ·uautıi8ılıu IS ,._,ya, ben vnı.-

'rtn nuannda lekeli bir adamrm. Onla
nn ıuamalanna ratmen birkaç ı8z duy
muttum. tp tahldk ettim, Bfrendlm ki 
halk, BntlmUzdekl ıecelerden birinde 
bir toplantı yaparak Kumkapıdaki Fran 
us bapiahaneaile Krokere hUcum ede
celdermlt-

- Niçin? 
- Bu iki yerdeki mahpuılan kur-

tarmak için. 
Ballar dUtilnmete vardı. Bir dakika 

sonra sordu: 
- Acaba bu haber dotru mu? 
- Dofru olup olmadıtmı tahkik et· 

tikten ıonra sise an:ediyorum. 
- O halde buna kartı bir tedbir dü-

tUnellm. 
- Tedbhimls ne olabilir? 
- Onu dUfilnelim. 
- Ha1b kartı bu iki yeri mUselle· 

ban mUdafaa mı edecelis· 
- tcap edene tabii l 
- Miralayıml Bu vahim bir akibet 

dofurabillr. 

Şimdi lallanmayı bırakmış, zıp zıp 
11çnyordu. Anne, evlldmm böyle kuv
vetlenme.tnden memnun, onun §ıma -
nk1ık1anm leyl'ediyor." 

- Eııil. •• 
- Ne var annecliim ! 
- Senlnle gezmeye çıkalım mı? .. 
- Yok yok ... Ben timdi senin yanı-

na geliyorum ... Bqka pllnrm var ... 
Beyaz elbiseleri içinde sıçrıyarak yü 

rUyor, merdivenleri ikişer ikişer çıka
rak eve &iriyor. 
Şimdi bahçede o yok... Onun için, 

bUtUn manzaralar, tametin nazarında 
manasını kaybetti. 
Kadıncağız arkasına dönüp bakı

yor. Nerede ya? Oğlu hlHi gelmedi. 
Kulak kabarttı. 

A.,ağıda hlmı.etçlyle konuıuyor ... 
· - Anladım kUçUk bey, anladım ... 
lvte, s6yledlğin gibi pişireceğim ... 

l.smet memnun gUIUyor: 
- Mapllah, maıallah, aklı fikri 

hep yemekte (tahtaya parmağı ile vu
ruyor). Halbuki neydi o eski hali ... Bir 
lokma 7.0rla yuttururdum ... 
~ağıda, gene, ahçı: 
- Anladım, kllçü!< bey diyorum ... 

~ak etmeyin! - diye ııabırsızlamyor. 
lşte, Enis, hoplayıp sıçramalarında 

edecekmiş 
- Bu zamanda her şeyi sessiz sada 

sızca halletmek münasip olmaz mı? 
- Arkadaılanmta konuıayım. 
- Konuşunuz 1 Yalnız i.sterseniz, şiır. 

diye kadar dUrUstlüğUnU çok tecrübe 
etmiı olduğumuz Esat beye telefon e 
derek iti bir kere de ondan soralım. 

Biz konuturken odaya yüzbap Def· 
reytas da ginni§ti. Her iki zabit, bu ha· 
beri aldıktan aonra bayağı telita dUt· 
tüler. İkiainin de yüzleri sarardı. Göz
lerinde endi§e bulutlan toplandı. Biri· 
birlerine manalı manalı bakınmağa bat 
!adılar. 

Kolonel Ballar düıüncesini açıia vur 
du: 

- Ben zaten itin bu neticeye varaca· 
fını pelcili tahmin etmiıtim. 

Defreytaı da ıu miltaleada bulundu: 
- Yapcağımız ıey böylo bir hldile

nin vukuuna meydan vermemektir. 
Yoksa halle toplanıp kapılara dayandık 
tan sonra ne yapsak nafile .. Evveli nil· 
fuz ve itibamnızı kurtarmalıyu. 

Ballar, bana dönerek: 

- Rica ederim. Odanudaki ıehir te· 
lefonile iti &at beye ıorunuz. 

Ben odama geçerek telefonla Eaat 
beyi aradım. Bu sırada Ballarla Defrey· 
tas yanımıı:a gelmigler, omuz bapdan 
beni dinliyorlrdı, iki zabitin tUrkçe 
bilmedikleri halde bizi can kulağile din 
lemeye savapnalan ite verdikleri e • 
hemmiyete en gilzel bir delildi. 

Esat bey telefonda kartıma çıkınca 

ona doğrudan doğruya ıu suali ıordum: 
-"'.Rantın Kroı:m lillCum C<leceği 

hakkında bir şayia vardır. Bu doğru 

mu? 
Eaat bey ıu cevabı verdi-: 
- Böyle bir hareket ıehrln asayişile 

alakadardır. Ben asayiıin teminini İn· 
gilizlere karıı tekeffül etmiş bulunuyo
rum. Binaenaleyh müsterih olsunlar. 
Hiç bir ıeyin olacağı yoktur. 

Esat bey, itin iç yüzünU bitmediği 
için bana böyle cevap vermekte çok hak 
h idi. Fakat bittabi onun bu cevabı be· 
nim itime gelmezdi. Billkia ondan fena 
bir haber alrnııım gibi kagımı gözUmü 
oynatarak, yüzUmil buruıturarak, hat
ti iSnUmdeki masaya lüzumsuz yerde 
yumruklır atarak telefonda bafmp ça· 
ğırmağa baıladım. 

O dakikada Eıat beyin benim çıldır· 
nuı olduğuma hUkmetmeıi pek mub • 
temeldir. Çünkü ıaçma sapan söylenir 
duruyordum. Nihayet sonunda kısaca: 

- Pekfil ! Ben sizi gelip görüril. 
tıin içyüzünü anlatmm. diyerek telefo
nu kapadım. BU~blitiln mevuı ve mU -

devam ederek, sekiz yqmda bir ~
cuk yaramazlığı ile, merdivenlerden 
çıktı, annesinin yanma geldi. 

- Yok, oğlum, map.llah iyiain a
ma, bu kadan·da olmaz. Terliyecek
sin, merliyeceksin, sonra, büyük annen 
le cıoktordan çekeceğimiz var ... Haydi, 
gel, yanıma otur bakalım... Hattl is
tersen ba.,ını dizlerime koy da uzan. .. 

- Amma da yaptın ha ... Benim sl
yest öğleden sonradır... Şimdi, prog· 
ram mucibince, dol~mak hakkımdır! 

Fakat, gene de, birdenbire, annesi
nin kucağına yatıvcriyor. Beline sarı
larak:' 

- Ah, anneciğim! Benim güzel 
anneciğim! Sen benim annem olma -
malıydın da gıssterirdim ben sana ... 

Bu yaramazlıklar, şımarıklıklar, ka
dının pek hoşuna gidiyor: 

- Neymiş göstereceğin? 

- Ben de herkes gibi sa.na Aşık o-
lurdum ... 

- .. Her~es gibi,. rni ? •• Mersi! ... Kim 
herkes yahu ... Burada doktordan baş
kasını gördüğümüz yok ... 

- Canın mı sıkılıyor, anne .. Vallaht 
seni böyle ihtiyari bir mahpusa koy
duğum için çok memnunum. .. 

kedder lir vaziyette Ballara ~ 
- Maalesef 1 Benim iıtihbafaP"'" 

ru çıktı. 
- Hücum edecekler mi lınifl~ 
- Evet &at bey de teyit edir 
- Peki o ne yapacakmıt? •• 
- O da bizim gibi telit içillcll-

ro anyor. 
- Türk pollai bu ife mani 
- Bendenizce de itin doğrutd 

Fakat ... 
- Fakatı da ne oluyor caDJlll1 

- Esat beyin konuıma tarz 
ıettiğime göre o, bu it --~·-· 

çeknüyor. 
Boynumu bükerek auıtum. 
Odaya uzun bir ıilkQt blkidS 

Uydurduğum yalan dalbudalı 
heriflerde rahat huzur brra 
Ben için için memnun neticeyi 
yordum, 

SükQtu yllzbap Defreltaı 
- Bonce dojruıunu ıMSyleaıe1' 

geline bu belilan bafIDUD al 
hiçbir zaman akhm ermedi. 

- Hangi belilan. 
- Apğidaki mahpualan. Bil 

gardiyanlık için delil batka 
ıelmittik. 

- Şimdiki vaziyete çare 
Olan olmuıtur. 

- Noktai nuanmda muı~ 
de sonunda bize üzüntü ve ıail' 
maktan batka bir ıeye yara 
dertleri biran evvel bapmud .. 
ym. ••tı:at, ııa11t Krokere :nueutl 
gibi tehditlerden korkarak b 
keri bopltıruk o .zaman 1eh · 

kadar nilfus ve itibarımı• 
naenaleyh, bu iti milnaıip bit 
hıllederek itin içinden 
iyi çaredir. J 

Yüzba11 Defreytasm bu .ıstl 
1ann ilzerinde mllabet bir ~ 
dırmqtr. O da mahpualann r/I.. 
kılmasına taraftardı. Fakat ~ ...... 
gillslik gururuna dokunmanı--
yordu. Diyordu ki: 

- Nasıl olsa bir gtın ıerbl'* 
lacak olan bu adamları ıidSd14" 
liyo etmekte biç bir maUUt _..., 
Fakat bu ifi, bu pyialar ilseJI"". 
sak herket korktuiumuza b ·-* 
tir. O .zaman yayerin dediii ,..-
nüfus ve itibanım.z kalmd· 

Ben suretihaktan yörUnerek 
- Bunun kolayı var. 
İkisi birden ıordu: ~ 
- Nedir? _ _. ~ 

(De(IUI"-

lsmet, oflunun ağzmı kapa~ 
larmı çatarak: 

- Bir daha böyle teYler e6 '1' 
işftmfyeyhn. Anlıyor m~ 
nim yeglne zevkim, haya .... 
ten senden başka h!çbir _., 
tur ve olamaz. .. 

- Ö:: Tariki dUnya gibi 
yonıun ... 

- Öyle ya ... Bu yaştan eoot"' 
deki cazbandlarm buretinl 
değilim ya. •• 

- Gene ml ihtlyarlıkt&Jl 
yorsun, anne... Ha)'di bak~ 
yarladığmı da i~ et de 
ıun. .. 

Kadm, güldil: ~ 
- Biliyorum: Sellin 

ile 20 a.rumdayım. Jll 
- O kadar değil .• F~ 

de otuzundan fazla gÖB ~ 
anne ... Söyledim ya... Ne ~ 
nemısin '! .. Vallahi una öyl• 
olurdum ki ... 

Böyle, delidolu konu~ 
bugUnkU sevincini art ~ 
mek, oğlan annesiyle bal 
ya te111eyml1 ... 
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Rnasını Gör, Kızını Al 
Senenin en güzel, en kuvvetli romanı 

Yazan: Serrnet Muhtar Alus 

Bu Roman Yarın " K UR UN ,, da Başlıyor 
Esk· tipleri yaşatmakta başlı başına bir şöhret kazanmış 

Muhtar Alus'un şimdiye kadar yazdığı romanların en 
olan Sermet 

cazibi ... . 
Varın Mutlaka KURUN'u Okuyunuz. 

bRornandan 
azı parçalar 

Şenı . 
Slqe lastik, köprüge 
Pul veretım /. 

ttı: Şernşiye lastik. köprüye pul ve
li ... 

ayda t::e • 
tcti- ' x nışıye lastiklerim var! .. ve-

-••, Ver r 
llıaraıa c un, pul verelim; köprüyü 
ltttrııar s~ .. geçclim 1.. Beyler, Ha -

Iİl>e lıi.~tik us~er:. Madamalar! .. Şem-

yayıklaşırken peltekleşen heceler de 
bir külhanbey nağmesf, bir omuz: • 
daş fiyakası da vardı. 

Ses, durmadan ötüyor, §akrayor-
du: 

- Şemşiye lastik köprüye pul 
verelim! .. 

Bu da ne mi? .. 
Kızrn (şemşiye. lastik) dediği, 

kanatlan a§iılmasın, derli toplu dur· 
sun diye şemsiyelere geçirilmesi h
tanbulda o sene moda olmu§, yanm 
parmak eninde, kiremidi renkte. hal
ka gibi yuvarlak, bildiğimiz lastik. 
Fiyatı ateş pahasına; kuruş .. 

derakap karşı kaldırıma atlayıp 
tabanı çoktan kaldırmışlar, herşe
ye burun sokan, üstüne düı,ıene düş 
miyene kanşan takım da, erkekli 
kadınlı, Uştişt.Ukçe üşUşınUşlerdi. 

Her kafadan bir Iaf: 
- Adam. mı vurulmuş? .. Kim

miş bu? .. 

- Ayol sarası tutmuş!., 
- Dere gibi kanlan görmüyor 

musun, a büytikanım? 

- Kimmiş, kimmiş dedin?
Piç adamı? 

- Kahpenin bu akıbete uğnya
cağı belliydi zaten .. 

- Kalıbrmı basanm ki Arap 
Abdullahm işidir. 

- Kaçarken herifi görmüşler. 

Yerden yapma, Karamusal sepeti 
gibi bir şeymiş ... 

- Benim gözüme ilişti ama pek 
kestiremedim. Zannıma kalırsa 

Onikilerden Kavanoz Mehmetti ... 

Kızdan, hala dere gibi kanlar a
kıyordu. Beti benzi kağıt gibiydi. 
Kendinde değildi; hali bitkindi .. 

l3u . ' kopruye pul verelim ı .. 
(Ciırj :ne~, gevrek, bill\ir gibi ses, 
•Un11n licd~.t) denilen Galata köprü
ts l::aptijstunde, Eminönü cihetinde
~ ile .. tahsildarlannın 50, 60 a -
l't taı~'tndc, Haliç tarafındaki ya
du. l'Unından etrafa yayılıyor -

Köprüye pul dediği de, yirmisi bir 
arada, .aralan zunbah, il~n pulları -
nın daha kabası, bir nevi müruriye 
fişleri... Köprüden geçeceklerin cep
lerinde metelik yoksa, para bozdur
ma külfetinden kurtulmaları, cırt di
ye koparıp tahsildara dayaı;naları 

için ... Bunların destesi de çeyreğe .. 

Paşalar, beyler, efendiden kişi
ler bile kalabalık nrasına karış

mış kanlar içinde yatan Zilleyha 
misali görilr görmez, nefü.:eri tı
kanarak, safraları kabararak, bu 
haltı işliyen (Habisi btdine) lanet-

- Hak etmiştir şıllık! .• 
- Kabahat ölende mi öldilren-

de mi derler. Ölendcdir, ölendeee ! .. 
- Kafir ayın on dördU gibi de .. 
- Mehel ol.sun, ayni toprak ört 

sün kahpenin!! ... 

- Böyle güpegündüz, köpril 
üstU gibi bin bir ayağın arasında 

bıçak sallamak, değme babayiğitin 
harci değildir. 

Ne dersiniz, ortalık iğne atsan 
yere düşmiyecek halde de ilaç için 
tek bir polis yok. Hatta ne bir ka
nun, ne bir zaptiye, ne de bir bele
diye kavası ... 

. Nihayet, düşlik bıyıklı, kır tı

I"a§J uzamış, buruşuk setreli, sUne
pe bir üçüncü komiser peyda oldu. 
Afyon tiryakisi gibi mızmız sesini 
çıkardı: 

- Hayrola!.. Sisamcı bacmm 
gene babası mı tuttu? Hergünkü 
küllü çörek seyrine bıkmadınız mı 
ey cemaat? 

lta 
bf.iı d~ .ötUşU kadar §akrak, bUl-
~ 'CSiy~kışi kadar civelek bir genç 

'hu... z rken yay.ıklaflll, • • • • •••••••• 

ler mırıldanarak savu§llluşlardı. 

tnce eleyip sık dokuyan, başma 

dert almaktan korka.n tedbirliler, 
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; Anna, dedi, beni tanıdın mı? 
Lir ıyaretçi kadının yüzünde tülden 
r kpeçe vardı. Fakat Anna onu tanı -

ta güçlük çekmemişti: 
; Düşes Vera., siz burada ha? 

cra Peçesini kaldırarak: 
rrı: ~vet benim. Fakat ismimi söyle
rrı/.ınız ki gardiyan kim olduğumu işit 
rrı ~tn. Çünkü buraya son defa sizi gör-
~ ve elinizi sıkmak için geldim. 
_:ına, tcessUflc cevap verdi: 

hab .llenıek bana hayırlı bir kurtuluş 
ilet e~ı getirmediniz? Ben de böyle zan

rnıştiın. 
Ve~ . _ 

• sahte hır teessurle: 01;;
1
Ah, ~edi. Böyle bir §eye muvaffak 

Ut 0
1·seydım ne kadar sevinecek, mes'· 

tcşc~~7_aktı~. Fakat ne yazık ki bütün 
tiğin h~slerırn neticesiz kaldı. Bana et
tı.i z· ızrnetleri hiç hatırlamıyarak se • 
•ıı1ı!!aret etmemek en bilyük vicdan -

ıı;tırı 

tce~~~a, altlamağa başladı. Büyük bir 
d Ur ve" ... 
ı: ,,cıs ıçınde Veraya cevap ver 

'Yl~ Ok hizme~ler yüzünden bugün ha
buııa aybedıyorum. Fakat siz, düşes 
"'rdin~ukabil beni pek çabuk unutu -
~Uıcıc z. Bana bir yemin ettirip ağzımı 
riiııtııe~· k~padıktan sonra bir daha gö
btıı.j k ınız. lialbuki, siz isteseydiniz 
"'·- Urtarab'l' .. 
--q. ~ ı ırclinız. Bunu yapmadı -
;_ulll. ~.1Yiltden ben size kurban oluyo 
1t" oı se . 
lYoruın. nız neler çektim ve neler çe· 

it 'icra A 
erıdisi' nnanın ellerinden tutarak 

ne do~ 
ı..._ '::' llcık· g~ çekti. Ve telaşla: 
--au. ll' ·,~ senı kurtarmak mümkün o-
tll a,.at b . d 
11,.lttlirdl? u ı am cezası nasıl hatı-

111· Çiink~crn de bu işte sen kabahat 
~ '~en u. Yemininde durmadın .. 
~ltcıned~ıbiay~l dahn n~~ı~ d.u:malı.~ 

bi susup Qihayet mahkQm olmadım mı? 
Her zahmet ve hakarete katlanmadım 
mı? 

- Hakktn var. Fakat sırmnızt Kont 
Adolara söylemişsiniz. Doğruyu benden 
saklama. Mezara girmek üzere olan bir 
insan yalan söylememeli ... 

Yüzü sararını§ olan Anna, Düşesin 

bu sözleri üzerine mosmor oldu. Salla· 
narak cevap verdi: 

- Evet, ona her şeyi itiraf ettim. 
Fefat ben onu papaz zannediyordum. 
Kabahat benim mi? 

Vera, istihza ile güldü, sonra: 
- Anlayorum, seni aldatmış. İyi bir 

komedya tertip etmiş ve seni de gafil 
avlayarak bu sırrı öğrenmit. 

- Düşes, kont bana çok hüsnü niyet 
le hareket etti. Beni kurtaracağını va
adetti. 

Vera, hiddetle atıldı: 

- Yaman bir düzcnbazmış. Seni 
kurtaracağım diye ne yaptı, haberin var 
mı? Senin yanından çıkınca doğru ba· 
bama gitmiş, benim günahımdan bahse 
derek babamı tehdit etmiş. Kral ailesi
nin şeref ve haysiyetine taalluk eden 
bu sırrın kendisinden satın alınmasını 

istemiş! 

Anna, bu sözlerden çok müteessir ol
du. Yeisle mırıldandı: 

- Buna hiç ihtimal veremem. Kont. 
benim sırrımı para ile satmağa tenezzül 
etmez. Acaba dünyada artık inanılacak 
ve güvenilecek kimse kalmadı mı? 

Vera, bu hale çok memnundu. Anna
vı gene kandırmıştı. Anna, nihayet bir 
kaç saat sonra idam edilecek, kendisi 
de artık günahının meydana çıkması 
korkusundan tamamen kurtulacaktı. 
Bunlal'ı düşünerek Annayı ziyarette 
çok isabet ettiğine oluyordıı. 

için bu eanbazhane dütkünlüğünü hoş 
görmüıtü 

Vera nihayet bir gün ata binmeği 
çok merak ettiğini ileri sürerek Zinga
ranın kendisine binicilk muallimliği 
yapmak üzere saraya alınmasını işte
miş ve babası da razı olmuıtu, Kral, 
kızını çok sevdiği için onun hemen her 

• arzusunu yerine getirmeğe çalıımiı. 
Kralın emrile Zingara saraya mun

tazaman gelip Prenses V eraya ata bin
mek talimleri yaptırmağa başlamıştı. 

Zingara, ilk derslerini sarayın bahçesin 
de diğer meraklı bazı kadınların önünde 
vermişti. Birkaç ders sonra artık ktr
larda, ormanlarda tatbikat dersleri ver 
rnek icap etmişti. 

Kır gezintileri esnasında birgün Zin
gara ile Vera atlarile şehirden çok u
zaklaşıruşlardı. Ansızın hava kararmış, 
siyah bulutlar gittik§ie kesif bir hal al-

rnıştı. Bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmağa başlamıştı. Sığınacak bir yer 
ararlarken kayalıklar arasında küçük 
bir koğuk bulmuşlardı. Canbaz hay -

vanları ağaca bağlamış, Vera ile bera
ber ancak kendilerini alabilen bu mağa
racığa sı~nmışlardı. Vera atını dört 
nal koşturmaktan yorulmuş, yanakları 
kızarmış bir halde mağnranın içinde 

bulunan bir taşın üzerine oturmuştu. 

Zingara kızın kendisine karşı zaafı ol
duğunu hissetmişti. Bu fırsatı kaçırma
dı. Dışarıda yağmur ve fırtına olanca 
§iddetile devam ediyordu. İşte bu sıra

da Zingara kızın yanına gelmiş, onu 
okşamağa başlamıştı. Vera esasen bu
nu bekliyormuş gibi vaziyeti hiç yadır-

gamamı§. ~deta kendinden geçmişti. 

Bütün vücudunu sarsan milthiş bir ih
tiras i§iinde kendini canbazın kolları a- 1 

rasına bırakıvermişti. Zingara bu fırsatı' 
~~l.'-lu.cuwa.ı.1.:....~~--~~~--1.a.ıı...1·.ıı.u:~· w i kad r istifade dmi ti. Biraı 

sonra artık her şey bitmişti. Ertesi gün 
ve daha ertesi günler bu mağaracığa 

muntazaman gelmeğe başlamışlardı. 
Bu talimler iki ay kadar devam etti. 

Vera bir gün aşıkının hiç de hoşuna 
gitmiyen bir haber vermişti: Anne ol· 
duğunu anlamıştı. 

Aşıkına bunu haber vermekle beraber 
ondan bu hatayı örtmek için yardım is
temişti. kap ederse onunla beraber 
kaçacaktı. Gittikleri yerde evlenebilir • 
lerdi. Nihayet Zingara ertesi güne ka • 
dar düşünmek için ondan müsaade iste· 
mişti. Fakat V eranın aşıkından dinledi
ği son sözler bunlar olmuştu. Çünkü 
canbuın ertesi gün seyahate çıktığını 

öğrenmişti. Sonra öğrenmişti ki, Zin• 
gara ertesi günü beklememiş, daha o 
gece trene binerek hemen meçhfıl bir 
tarafa savuşmuştu. Bu ani gidişi her· 

kes merak etmişti. Canbazın kimseye 
borcu olmadığ ıgibi canbazhane müdü· 
rü de kalması için çok ısrar etmişti. 
Fakat Zingara dinlememişti. 

Vera, bu kaçışın manasını anlamak
ta gecikmemiş, hüngür hüngür günler• 
ce ağlamıştı. Fakat bütün bunlara rağ· 
men o Zingarayı çılgınca seviyordu. 

Bu h§diseden bir ay kadar sonra 
bir gün kral kızını çağırmış, ve kendi· 
sile evlenmek istiyen Dük Jorju ona 

takdim edeceğini söylemişti. Vera, ba
basının emrine karşı gelemiyeceğinden 
bunu kabul etmişti. Babası bu evlenme 
yi çoktanberi tasarlamıştı. 

Birkaç ay sonra babası memleket da· 
bilinde uzun bir 6eyahate çıkmış ve 
Dük Jorj da manevralarda bulunmak Ü• 

zere orduya iltihak etmişti. işte bu sı· 
rada Vera çocuğunu doğurmuı ve bir
kaç gün sonra da Annaya çocuğunurt 

anneliğini kabul ettirmişti. Sarayda hiç 
kimse onun cocuk dol!urdu~unu anlava 
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inANBUL: 
18,30 Q&Y aaati, dJll8 mllllklll. 19,39. Jlo

.alot Halide taraımdan, 20 :adlıqy• .... 
lllldatlan taratmdan, Türk musikisi ve halk 
,.ıuıan, 20,so Kllnir Nureddin ve arkada§. 
imi tan.tından Türk muaiktal ve halk pr. 
Jıııkrı. 21 8010 plAklar, 21,30 orkestra, 22,30 

~ ve borsa havadfaleri. 
Yl!'ANA: 

18,0!5 çocuk bahçeleri, sanat hayatı, 18,35 
-.sild, 19,15 konuımalar, 20,05 ... ı. bder 
lllS. hava raporu, konU§DUl. 20,.fll 81Dtoe1k 
lsmıMr, 22,55 eğlenceli konser, 23,15 haber. 
llr, hava r•poru. 23,25 konaerln dev&ml 24, 
• kon\Jfm&, i6,f& p-mdoD. 
M'U.IN: 

17,50 gramofonla kouer, 19,ol kon.ser, 
~ tayyare mua1klsl, 20,41 ka119P" .. 21,0I 
'-ilerler, 21,20 genç milleUerlıı zamanı, 21, 
• Mnfonlk koıuıer, 23,°'5 hava raponı. ha • 
wıılla, spor, 23,25 radyo haberleri. 23,35 &' ... 

-"ldat ve dan& 

Bl•B•ALAIL 

BEYOCLU· 
SARAY 
'J"lla 
•••• 

iPEK 

SAKARYA 
YlLDIZ 
•OJUa 
.u.&.UAB 

TAN 
tIK. 
$ARK 
ASBI 

ASTOBYA 

ı 4aıt ZUl&Dlar (Şarto) 
lCoda tJ!p'*1sn 

ı C•km c~ 
(Suvarede) Ehli aallp 
muharebeleri (fra.n.sızca 

llo,yllf) 
ı Elıllmftp muh•.aıllrt 

(Türkçe aözlU) 
ı Aart zamanlar (Şarlo) 
ı Pompt..ın son gUnlerl 
ı Toru lluaa 

Patpat:qon imi IUJ'81S • 
lan ve Korkusuz süvari 

ı Btld1rmeml§t1r 
1 111111 15trogef 
ı blltlı melllfltfr 
ı ll'aldr bir deUkanlmm hL 

lılı'llll " lrlıfedıe .. k 
ı Ytldmm kaptna ve Bo. 

RABCR - "llpw pasluı 

'Wfs'~fi v:kitıe;.":ı: 
Almanca terellmeler 

yapablleeek 

Bir mütercim 
aranıyor 

Mifaalt teraltJe nhlde, bot aaaa. 
Jannda, meseli reeeleri Almama. 
dan Türkçeye tercümeler yapıp ceti· 
ı•üecek mllltedir Mr aiüercime ib. 
ti3'8~ nrdır. lstiJelllerfn prtlanm 
bir günde ne kadar iş verebilecekleri 
ıd mett~ blanMıl _.hanesi 214 
namaraya Basaun adına iki gtfn için· 
de Mldirmelerl. 

Banka mecmuası 
r.ki be.nkaeıtarda.n Rqit Km"'§UDlu 

tarafından netredilmeğe başlanan 

"Blullıla macımn•,, nm Dk 11.UshaM 
çı1mırftır. 

M7DAPEŞTE: 
18,06 komer, konferana, 19,25 l&lon or • •trur 19,50 koırufmalar, 20,3& plyu, 22 • 

.O habe~ler, 23,05 tınıeae mUl&ldll. 2IM 
Ors ıc..rt, 3',45, cublUMI &.aJwnı. 1,10 ha. 

zambo 

cuamdln ı Bl1Armemlllfr 

lSTANBUt; 
Yilz paraya. Ahlan 'bu mecmua bU· -::=:::::---......... :-------------------.....:::::ı 

ı Lorel ve Hardl HiDdlltaD baJllı> · 
da (Ttlrkçe llCSzlD) tin bu lcbı f&Jdal*'. 

ı öıtım perlll ve Ate, kr&. MTIUK ltOfC 
Uçelf ('l'Urkçe) Kaıul .... it iRi ft llla;oman· IstiklAl Lisesi 

Direktörlüğünden : 
ı JııloldkanJam -rıu " dm (20) Y- 1111., ı un ha <•> dl 

lıerler, 

JICKR.EŞ: 
18,0!5 konser, havadl.I, 19,20 kon.M1D de. RllAL hrap Jdb mn .... (mfl) .... meara 

ftllll. kcıeıerau. 20,IO Çekollanlı: balk p.r. 1 H.ıtyeler kralı " Vahfl uul 8aedDde - aJm Dd bjWU. 1lai> 
lalan, n mektup kut\lau 21.20 Nllfunlk .... tnnnlg 

lıııımer, taUrah&Uerde ~ler, spor, 23,20 ALl:MDAR ı Blldfrmemf§tfr wtdlktu. Talip G1aJar .,..ı l&ftkte • 
lramer, 23,50 franmıca ve almanca haberler KEMAi.BEY ı Tarzan geliyor (Trmtçe) _hibl=-:-=-ll~mtafa'""'!:"-="'p~dnaat1m.~------

1 - Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydıaa denmedi 

ll 90!1 !!&berter. w Derb1s az1rw&ı.ı•ar r 1 r .t P a O L .t • 
M>MDBAs K A D 1 K 0 Y 

2 - lati1enlere b.Jıt ve kabul prtlanm bildiren tari 
aönclerilir. 

18J50 sramcıton. 19,20 eocuJdarm ....m. BALm 1 Tarzan geliyor ('l'Qr• ) 
ID,015 koıuıer, 21,05 havadia, konutma. or • Rtı'Ba'l'YA BUdlrm . • mdftir. 
inandan cazband bqma, 22,20 piyes, U, mu EKENKOY ı BildirmemJ§tfr 
.at, llandl8, Z4,30 dalla mwıDWıl. h&ftdl8, 

1.45 pn 1a>mst. O S K O D A R 
90MAı HALii ı BDdb'IMmf,ur. 

18,20 §lmall !taıyadan, 20,o:ı cramofoa, B B Ş l K T A 1 
almanca turizm haberleri, 20,25 yabancı dil. SUATP • nv- ..._..,_ 
... ~. havadla, dnlet yayım. 21,45 AAA.: ·- 1ılr cteHlranlm• bL 

T&PEB~fl ...... ....... 
BlaDD111111 

.HAYATI 
..._~ 

Şehade'-fı polis karakolu arkaamda. Telefon 

OSMANLI BANKASI 
İ) a D 

:n=.a~ Oamanlı Nu•ıı iiteleri ton ttlf1inin 2 nel pazartesi flıflma merutml handlıl, 14,20 dam 1D1111. k&J'lll 
1dlL ' BALAT 

TeşekkDr ı=ldı.ı.liiiiimmimiiii'•so~dlrmemfftlriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
manyetlıılSr ve IDbyonlst itihuen ,eni bir it'ara kadar, apiı da JUJh saatlerde açık 

Ban1ls ı' yqmda blaman bir derdin pen.11 
.--. 2 san en.a kurban sldm 8"gtlı 
J&ft'UlllauD 01DW meraıılmlnde lıqlmıantv 

la dller IUJ'etle tul,.ı eden &rbraba n 
~ ayn ayn ~ ..... 80ll 

- .. .,,,,,,,.,_ t1ı1mt "'c · ıı lıılD 
mabtenftl guetenıd ta'9ıdt ederiz. 

Bahuı AımMl Kardefl 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

CaiaJollu Numoenwnı,. -.110. 
~" ... , .... , 

Telefon. 22566 
Adll Haybat Sabiha Haybat Meliha Haybatli1 __________ I __ •• 

GtJZEr.; · '.PRElTSES 

------------------------1IWDlf blr hafta IOl1l'a da ayap kalk -
DllftL Herkea ODU bir butahk ~ 
.annetmlftl. 

Zlnpradan hiçbir haber yokta. Ne 
otmuı, nereye gitmifti? Bunu kbme bil 
miyordu. Kimbilir hangi memlekette ne 
çefit maceralar pqinde kOfUyordu. Ve
ra, her zamanlı:t gibi onu dOtune dtlfUne 
uykusuna daldı. 

• • • 
Hapiabaııenin demir pumaJdıklı pen 
~ önilnde Anna, diç çökm6t hıçkı
nyordu, ıözlerini semada pmlayaıı aya 
c!ilanit mırıldanıyordu: 

- Artık aon ıecem. Ylldular, parlak 
ay si.si artık aorı defa cörllyorum. 

Hapishane mildüril biru evvel ıel· 
mit. yann aabah güneı doğarken idam 
edileceğini haber vermifti. Anna için 
artık her ıey bltmiı, bOtiln Omitler 
mahvolmuıtu. 

Ansızın hapishanenin avlusundan 
testere ile çekiç aealerl duydu. Baıtan 
bata ürperdi. Soğuk terler bopndı. 
içinde bulunduğu hilcrenin demir ka • 
J>ı•ına doiru kottu. Yeiaie baizrarak: 

- Hayır, dedi, ~lm.ek istemiyorum. 
Sizin gibi ben de yapmak istiyorum. 
~u da benim hakkımdır delft mi? Da
ha gencim. Merhamet ediniz merhamet. 

Bu sırada mahkemlan kontrol eden 
gardiyan Annamn ba 9M1erini dUJ111U!, 
kapryı açarak içeri girmişti. Annamn 
IÖzlerine cenp Tttdl: 

- Banlan emelce dilıtünmen lbım 
~elil miydi? Şimdi it işten g~dr. 
Son pipmntık fayda 'nl'lnl:S derler. 

Anna, itiraz etti: 
- Ben euçlu ve cünahlrlr delilim ki 

~olayan. Ben lllçbir aaç •e kaba· 
llatltlemedlm. 

Gardiyan Jikayt bir tavırla <>mUla· 
mu •ilkti: 

- MabkUınlann hepsi böyle .a,ter • 
ler. Bunlann lçbıde ben, bbahatliyinı 
diyene rutlamadnn. Mademki bt.ha
tin yoktu, mahkemede niçin IByleme • 
din? İlbat etmedin? !thhk8m olduktall 
ıonra kababataizlllinden bahsetmek 
buclalabk delfl midir? 

Anna dUşündU. Gardiyanın hü1a .ar 
eh. ltenckii suçausdu. Fakat banu nalll 

ilbat edebilirdi. Ya ettiii yemin? 
Gardiyan, Annaya yaklqarak: 
- Beni elinle, dedi. Sana birkaç ı8s 

ICSyliyeceğim. Onwı için celdim. Evve
li yiyecek bir ıey ister maiıiniz. Ca • 
nıruz ne sterse hiç çekinmeden .ayıe • 
yin. Ne söylerseniz mutlaka tedarik e
dilerek size verilecektir. 

- Hiçbir ıeY istemiyorum. 
Gardiyan hayret etti: 
- Nasıl, ne yiyecek, ne içecek lıiç 

bir ter istemiyorsunuz 6y2e mi? Bana 
kalırsa bunda yanılıyorsunuz. Yiyecek 
ve içecek vUcuda kuvvet verir. Cesare
tinizi arttınr. Bot mide De ötUme gider 
lren zahmet çekersiniz. Bir yaprak gı"bi 
titrennlz. Unutmayın iri atmek isin 
ees\ır olmak tbnnchr .. 

Vera, ümitle enap "rdh 
- Ben ölmek istemlyonım. Sanıyo

nım ki 1C1n dakikada biri gelecek n be
ni 8Himden kurtancaktır. 

Gardiyan, gülettk: 
- Ne iyi haber. Demek m de böyle 

te,.tere inanıy<>"unu ha? Eaasm ~mı
me mabk6m olaıılann çofu bu Umit1e 
&tıeld dünyaya yollamyorlar. Bana b· 
ıu. tlmdilik sisin bir papua ihtiyacı -
nu vardır. Birkaç ıin enet bir papaz 
celmi1ti. Bir claha ıönnedim. Belki de 
bin"blrini*n memnun olmadauz. 

Anaa, heyecanla eordu: 
- Papu acaba niçin telrıu &elmt

di? Gelmiyecek mi? 

Pr. Zati Smıpr caktır: 

:ı:.;_:.ec. 1 - GALA.TA MERKEZi iLE YENl CAMI ŞUBESi: 
... edl.JW. ıı.r u. Adi sUnlerde Cumartesi ıünJeril 
l&ID 1ut 21 de 1a.. Saat 9 dan 18 ya kadar n 9 " 12 J9 ,. 

:... ":19! 2 - BEYOOLU ŞUBESi: 
..... Adtshloade. 

1i 

~umarteai aünlefl 
saat 17 de matlne Saat g duı l2,30 1_..ı __ 
JU.Kllbr --- a...,. 
Rllda ,, 14 den 16 ya kadar 

,. 9 dan ~2 7• kadar. 

----------------------------------------------------ııw,.r prdiJaD clilıiirıcelı" bir tavır
la cevap verdi: 

- ICimbiJir. Belki de kenclkine icap 
ettip cihi itirafta bulunmadnm. Çllnkll 
papular itaatsiılardan pek Jaotl•nmu
lar. GilçlWde itirafta bulunanlara pek 
aokulmak istemezler. 

Alma allamala baflamıttr. O, her
&Un hattl her aaat B:Gat Adolan bek • 
liyordu. Mademki kendisine vudctmit 
ti. Herhalde ODU kurtaracaktı, kurtar -
muı lbmıdı. 

Fakat itte, ömrllnOn ton seceaini ya
tadıtı halde Kont hllA ıörUnınemitti. 
Hiçbir feye muftffak olamuA bile IOD 

defa gelip kendislai ıönneal icap et· 
mez miydi? 

Anna,lront Adalan tnmittLOnuıı ua 
Jet ve metrliği,gilzel ve yüıpldı vOcudu 
g<Szüniln önünden &itmiyordu.Hem bun 
lan dilfünilyor. hem de atlıyordu. 

thtiJU ıardiyan, ıenelerdenberi bay 
le manaralar 18re göre tee116r duy • 
mak kabiliyetini kaybetınit gibiydl. 
Ukayt bir tavırla Annaya ıu tava!yecle 
bulundu: 

- Biraz u)'Ul&DJS hem diıılenmif ve 
hem de azaplı bir zaman ıeçirmekten 
kurtulmuı olursunu. Yınn uyandıfı· 
nız zaman taze bir kuvvet kaAnmıı O· 

luraunuz. 

Gardiyan, bunlan aöyJedikteıı tonra 
Annamn gilr ve kumral saçlanna baka· 
rak teessüfle bltııu alladı: 

- Bu u'1an da kesmeie naul kıya
cağız? 

Aua. birdenbire delıfdle cvdiyana 
bütı. Sonn kockarak .,,-du: 

- Saçlarım mı keailecekP 
- Evet. Bu ötedabui tatbik edilen 

bir Mettir. Hem faydalı bir a.alclOr de. 
Çilnkil kadınlar idam edüirktt1 8IÇJarı 
ipe dolqır1 Herhalde alunet ftrir! Bu· 

na ~ ildlliiyonwım. Nau1 olsa öle
cek delil mlalais? öldükten aonra sav 
1ann size ne 10.ıumu var? Ha burada 
kalmJI, ha muaruma &itmif. Bunun ~ 
farla var? Bence iJdai de birdir. 

Aklıma ıeJmiP- U. bir zmibat 
vereyim: Celltdlı b:rp yumupk ve ita• 
adi olana. Kukavemcthı ~ faY • 
da11 yoktur. Eline ıeseıı adamı kolat. 
kolay bırü:mu. Sis omm itini kola1 • 
Jattmnams • de rabat etmit oıursıs• 
DUS. Mademki bir defa bu it olacaJr. 
buna cesaretle boyun eltzıelilkıis. za· 
ten er veya 19' hepimiz öleceiis· IJO
ıiill veya yarın bence Jlepsi birdir. 

Gudiyan, bwıJan llyledildeıı _,. 
kapıyı kapayıp Ftti. Anna. ,.ım. Jra• 
luaca heyecan n 1lbrahm verclili yot -
gwılulda bitap bir halde yatapttl. ... 
zerine dUftil. Ga.deri Jrapandı.. 

Biru sonra h6crenin kapw ~ 
ıardiyu içeri perek Almayı u~ 
eh: 1 

- Kalk, Anna Patbl, blk .•• 
Gcııç ım korku ve ....-ıo po~ 

dan fırladı. Gebleri Jaaddlıadcn fasla r 
çılmıf oJdulu halde pr4iyaDa heı. • 
canla sordu: 

- Vakit celdi nai? Olecek atiJia'1 

- O bdar teut etmııta. J)lha d' 
kit ar. Sut altıdan -"' 911Ö oı-: 
o A!MM kadar dlaJeaebiBnlnls 'f 
nıs timdi kibar ve be,tllr bir ...... --' 
dyarete gelmJ. Elinde hQJd!mıclU'lll;; 
IU8l milsaadeei •ar. Kend.W laa,.. ...,ı 
yellerinden birilile aWradarJlllfo r*' 
teadli ec*elrmif. Ken&Ue blraS 16 

f(inllı de toma IClle iıat:irahıttnid 411' 
ftm edeninia. __. 

GardiJn lrap17a dotna ...... ~ 
u- ~..... adi. tıemis cltinanlt - _t.d 

lıDcndea iGed .... Gudi,.a ,,,,.,, . 

yaJms-.m•Jmw•. 



Esktşehlrdeki
otobüs faciası 
~ (Bat taralı l incide) Şoför Ahmet aabahleyin Eakiıehirc 
~'-'llrldiıar telae IÖl111m.eye bqlab girerken jandarmalar tarafından yaka • 

:ıuuı- haber lataayonu ile gdr\lt& lanmııtır. Şoför Ahmet kasa olunca 
..... ~: kendiıini yandaki hendeklerden birine 

bu J1laılen btr kaza olmtr.ı1 atmış, facia yerinden uzaklaımııtır. O· 
la~ ıeclkiyor. tuz bet yolcudan sağ kalanların inilti-

fırladım. Otomobillerb. leri kendisini insant vazifeıi olan yar
~~ kapalı bir otom:ı dıma bile çekmemiş, sebep olduğu kaza 

...... 3oferr Saat altıyı pçiyc ... yerinden kaçmakla kurtulacafını zan· 
SUratıe Cukurhisara cSe- netmiıtir. Sabaha kadar serseri bir hal-

tdırıde bQ de dolaıan Ahmet nihayet yakalanmıt 
hç kal )t1k bir errt VU' .. !:kapre- milddelumumtnin CSnUne çıkantmııtır. 
ıntUıı- llnıa göre kaza herhalde Müddeiumumi ıoför Ahmedi derhal 

.\ıtr ~~ bir otomobile koyup facia yerine cıs -
'°llra 

1 
YC>lu lltlratle aldık- tünnüttür. Şoför Ahmet facia yerinde 

• Yo da kO§UŞan köylülere gözlerini mütemadiyen baıka taraflara 
"""" ~~ çevirerek ıöyle demittir: 

"' h lidlyonuııua? BU.ytık bir .. _Ben 12 senelik 1oförUm. Asker • 
9Yecan içinde cevap verdi- liliml yeni bitirdim. Bu otobilıU yeni • 

'ta,.. alarak ite baıladım. Trenin geldiğini 
l'likte ~ gldiyonız.. KöylUler- görmedim. Yolculann beni: 
efvarnıda.k lı:ilometre eonra Molla - Tren ıeliyor diye ikaa ettikleri 

l tren Yoluna vardık. yalandır. Yalnu tren yoluna çıkınca 
ıc~Uayıp kua yerine koş· toför muavini Muhiddin: 

ar inJ. )'lrtan haykırmalar, - Kaç! Tren geliyor dedi ise de 0-

1 eıfteler duyu}'Orunı. pro- tobüsU kurtaramadım. Baııma da bu fe-
~k b~n lokomotifin arkasın- et kaza geldi. 

r katar uzuyor. Tren maklniıti Meı'ut kendisile ya-
~ kaa• ı•rlnde np kalkan otobUs toflSrUnii düdük ça· 
te~ bir kenarmda bir oto- Iarak ikaz ettifinl, fakat bir geçit yerin 
ır .. ._~-e'klerı .• Bir kıamı hat tlle- de otobUsün tren hattında göründüğUnG 
bir~' İlerliyorum. Ayafım kuanm önlenmesine imk&n olmadığını 

\afa.~-~okundu. Eğilip baktım. ı6ylemlıtir. 
'l'l~ .. ~ içinde vücuttan ayni- Dün telefonla verdiğim isimlerden 

lıir ~ titreye tüylerim Urper- baıka teıhis edilen maalesef olmadı. 
~h dolaştyonım. Bir k8yl11- Müddeiumumilik tahkikata devam etti 

llnıba altında tue biber fi sırada bunun da biran evvel ortayı 
kıp~laştnn, Yerlere serilen çıkanlmas! için çalıımaktadır. 
~rnıızı kana boyanmış... Neticeyi alabilirsem bildiririm. 
~tı cesetleri. Kopmut bir OtobUstakl yolcuların lalmlerl 

HABER - Akşam postam 

Kıymetli 
misafirimiz 
Muhterem misafirimiz Yugoslav. 

ya Ba§vekill Milan Stoyadino,·iç dün 

akpm hususi trenle Ankaraya hare
ket etmişti. 

Ankara muhabirimizin bu sabah 
bildirdiğine göre Daşvekil Ankaraya 

muvasalat etmiş ve bUyUk bir mera. 
simle karşılanmıttır. 

DUn öğle üzeri Yuıoslav konsolM 
luiunda gazetecileri kabul eden yük· 

sek misafir şu beyanatta bulunmuş. 
tu: 

'"Türkiye eUmhurlyeti toprafına 
ayafımı ilk defa basarken daha ev-. , 
velden ve uzun zamandanbttt tanıdı· 

tım kıymetli Türk matbuatı mUmea. 
silleri vatısatiyle, dost ve müttefik 

Türkiyeyi bUytlk bir sevinçle selamlı. 

yorum. 

Her Yugoslav devlet adamı için 
yeni Türkiye ile antant ve dostluk 

Balkan sulhunun tem~l tafı, dünya 
aulh ve terakkisi için de yardım• mü· 

hlm elan bir memlekettir. 

Balkanların dtlnya matbuatında 

mütemadi anlaşamamulık ve kavga 

misali olarak gösterildiği gUnler ma. 

side kaldı. BurUn Balkanlarda sulh. 

her pyden daha mühim olan bu me. 

aeleye 'ftrilmesl lbım relen ciddiyet 

ve ehemmlretle anlaıılmııtır. 

Bugün bütün Avrupa aıkmtılı 

rünler geçirirken mU.takar ve daimi 

bir sulh için en f ula plıplan yerin 
Balkanlar oldufunu sö1lemek mDba· 

Jaga olmaz. Benim Ankara seyahL 

tim buna bir delll daha tefkil etmekte. 

- 1l. 
-

Akdenizde gemilerin aranması 
ihtimali de varmış 

Portekiz, General Frankonun 
hükOmetını tanıdı 

Deyli Elupreı Berlin muhabiri ya- ğine göre, General Franko, Madrit hü· 
aıycırı kumctine bir ültimatom vererek bu 1eh· 

Almanya, Sovyet Rusyayı İspanyaya rin derhal teslim olmasını istiyecektir. 
gerek Baltık denizi ıerek Akdeniz yo • 48 saat zarfında hiçbir cevap gelmedi· 
luyla silih göndermekten İtalya ile itti· ği takdirde nasyonalistler Madrlti aillh 
fak ederek alıkoyacaktır. kuvvetile zaptedeceklerdir. 
Rusyanın İspanyol hükumetine yar • Bertin 28 (Hususi) - Londradald 

dım etmek kararını verdiği Berline ademi mildahale komitesi, Sovyet mu • 
pyi olduğu zaman Alman hükumeti rahhası Mayiskiye henüz talimat gel· 
adına bu yolda bir beyanatta bulunul • ı mediğindcn dün talik edilmiştir. 
muıtur. Londra 28 (Hususi) - İspanya ifle-

Alman hUkQmeti adına konupn zat rine ademi müdahale komiteli buailn 
bilhaaaa demiftir ki: Sovyet Ruıyanın cevap gelse de celmı 

"Sovyet Baltıkında ve Akdenizde se de toplanacaktır. 
gemileri aranıak ihtimali de mevcuttur,, ......................... -_.. .............. -. 

Almanya 
ımparatorDuia 
mı dönüyor? 

Portekl2, General Frankonun 
hUkOmetlnl tanıdı 

Portekizin buıünkU İlpanya hüktl -
meti ile münasebeti kestiğini yazmıştık. 
Son gelen haberlere göre Portekiz hü· 
kGmeti general Frankonun asi hüku -
metini tanımııtır. 

Hltıer 1>una 
karar vermıe 

••• 

t9 bin kl•I kurfUn• dizildi Almanyarun imparatorluğa doiru 
Burgos 27 (A.A.) -Nasyonalist kuv giditi haberleri teeyyüt etmektedir. 

vetlerin buı aevkulceyt sebepler do • Fransızca lnfonnation gazeteli de 
layısile Madrit üzerine yilrüyüılerinde Demdeki muhabirinin verdiği f671• 
Aranjuezden geçmiyecekleri bildirilmek bir haberi neırediyor: 
tedir. Escorial timdi tamamile ihata e - Muhabirin Alman işleri hakkında 
dilmiı bulunmaktadır. Mühim hUkOmet aleHlmum iyi malumat alan mena • 
kuvvetleri, burada çok yüksek kıymette biden öirendiğine göre, Hitler, Al· 
tarihi eserleri ihtiva eden ve bizzat ken manyadaki esas prensipleri temellq 
dili asanatikadan olan meıhur manu - tirmesf için İtalyadaki rejimi en mu
tıra tahassun etmit olduklanndan bun- vafık gördUIUnden Almanyada kral
lara kartı harbe giritilmiyecektir. Role- lığın tekrar teaiıini dügünmektedir. 
do civanndaki bir tUnelde hUki\met Hitler usun tetkiklerden ıonra La· 
takviye kuvvetleri getirmekte olan iki neburr • BrUnıwik hanedanını in • 
.nrhlı tren nasyonalistler tarafından tihap etmiftir. Bu hanedan ayni i -
yakalanmııtır. simdeld dilkalıkta 1918 sene kadar 

Madritte iki bini kadın olmak üzere hUkUm sUnnilştür. Bu hanedanın re· 

t"i k Yor. Yerde taoıar üzeri- Buraadan alınan haberlere g8re oto-
~"'~ Yatmış bir çocuk .. Ölü. bilse binen yolcuların listesi ıudur: 

19 bin kitinin kurıuna dizildiğini bil • isi BilyUk Britanya ve İrlanda Pren-
dlr.,, dirilmektedir. si ve BrUnswik • Lunburg dükaaı 

Yllbek ft.afirimfz öğle yemeğini Franko Medrldln teallmlnl Emelt • Anruste • Georceadir. Vi -..._~ ·;.~ elbisesi parça parça Hangilerinin ~ıu, hangilerinin ,aralı 
ı\...~ ..:'.~ t&nınnu ca.k bir h olduğu maHim değildir: 
' ~ ka.dnı ya ate İstanbullu Ali kızı Şülcriye Uç çocu-

Yugoslav konsoloshıiunda yedikten lstly a cek yana clvannda klin Pemiıde 1887 

~ra~~~~"-~~~-~B:u=r!g:~~2~7~(:A:A:·~>~~H=•=r~v:a:~:~~-~=d=e=d~o=f=m=u='=~~·=~===~=~ 1ıı_· : ;:~ ceaedi. Aımeei bu ka-
~ '1tti "_!l\rrucağm... Biraz geri, ğile beraber, Mucurlu Mehmet oğlu 

.btt 't/fı.~ tarafa gidreeem kopmuş Mehmet ailesile beraber, Gelibolulu HU 
raylarını gezmit ve akpm Uıerl Aa-

~-,oeçu~ aynlmq baca.k, kol. ıeyin Kimil ailesile ve dört çocuğile 
~ ın•v.tra... beraber, Buralı Mehmet Emin kızı Se- Şehfimize gelen Yugoslav gazete. 

karaya gitmiştir. 

hl.~ l'Uaa utık bu yerlere.. her, Melimet cfğ1üMecit ve Ali, Anki--;- , -~eileri de dün ~m Ank3ıa)';a~~
Ja,.. ~~ h.tlr, kalbim tıkanacak gi- rah Mustafa kızı Huri bir çocdğile bera tir. Dün Anka raya gtftll!r ..... 
..._,~~burada yatan vilcut- ber: ıı:ski!'-hi~li Kadri .kızı Fatma, Eski da Ziraat vekili Muhlis, parti grupu 

ıt.. bilen iniltiler ausmıyor.. §ehırh Huseyın HulUsı, Bursalı Numan ~ ı..:~ vı t asbaşkanı Hasan Saka, TeJrjrdağ say. 
~ ~~ bir ~l:n doktorlar, tren- og u smail, Eskiıehirli Hüıeyin oğlu 

... nııısız k dım İsmail, Ecldtehirli Nuri oğlu Rama- lavı CP.mil, Belçika elçisi Dö Reymond 
lı: a yaralıla-

~U§lar, trenin sıhhl zan. 1 da bulunuyordu. 

ille hncıat tedarik edilen illç
lene )apılıyor. Ekspreste 

11~')!": raı l'ahreddlntn leli du- •••••• 
'~ 

Her akşam 
l«ııd:: Yetişin ÇOcuklar.. Çok LONDRA •:::,~':.::!:'z~• 
~ot, bir uınt bir Y&.ndan tahkikat sevilen sonauz neşeler 
"4Q'• lıtıyJanclaıı Y&ruı sanlan ya- lçlnda geçiriniz .... ~p~~= Melike Cemal: Arap revüsü 
·~.-"'Clll.: aoranuy0nmı. Ne ben Bayanlar: Nebile, Dürdane, Neriman, Fahriye. ,_.! ~~ De Onlarda a&yliyecek Saz heyeti : Keman ; Cevdet, kemence; Sotlri, piyano; Feyzi ,)1 

0 
Böyteeınıer aten! Bu ud Mısırlı; lbrahim, kanun; Ahmet. ' 

~ ı.-lllar gibi ben de görtıyo- ~--O•k•u•yu•c•u•la•r: Yaşar, Ha!Dlt, Solis! Mustafa 

'o...._-_~~ 'Veya ae8l yük- ~ Fiyatlarda tenzilat Tle. '.OZZI -----·· 
~1 -~ --,,onun: 
111J....... ~'» 01-ı dlJOnnn. Ne mı, ne 
~-h~h Yor. Hepsi bitkin,-----

, ~~ epai YValı 
işte sonbahar 

~ it Yok ~ hepei Akp.m aerinllğine kartı s ~eh. Öltıler tr9ll hattı 
ıı.ı ~ ~aldırıldılar. Oto
~~ d-. kenara çekildi. 

kendinizi muhafaza etmek için bir 

"~' ~ elı:apreat içinden hıç-
tıı~ ' Yllbeıe yoluna de-

t .ıtıı ~ tıı 

Elektrik Radyatörü 
aatm alım& o me nezle ve l_lipten korwımak için icabeden ihtiyat 

huaretl derhal verir 

SATiE' de 
d~~~leriııe ldsylerden ıetl • 
d' t.ı..__ ~ ~ler 8rtUldG. Jaıa. )' R1 konuıdu. Şehire dön
"tltti ~ S 1-ttanbata facianın he
~ ~d il ba~ ~ordu. Hastaha -

ı. ~ltriıa""" 18;zawardan bir kUçilk • t 1 k d 
ti bit tn".!~llt d ICSJU)'emiyordu. Ne VefeStye 58 ) ma ta )f e 

tt~ ıı.. -&Q t......e 1arabların htıviyet • -------------------------t, -rlb ... - -..ait edil 
11 te1'~....._ bir bal emiyordu. Ge • 

~'fi •t ~ hriıı de ~eçirdikten son· 
t·ll' Iı.r ... ·_.,... lle,ı e ııttinı., Eelriıehir
~,~~. ~fft ıelenler kop • 

111..., ita~ ı«sl1ll beJlnıer1, gilıulUa 
) · lıt~ ~ Ylicutıardan ay -
'ı ~~ htı )'oktu_ e seyrediyorlar -

~lıı t~. Zaınan nman 
~ S'~ cesetlerin tanınma
~~ ~'1. &tıeye doğru 
ılı,~ "1, ~. kald• -

t l!ıı'IA_ · llk olarak Eski • 
, LL -ı.qi il ·"-" lltı'ltl e Anneıi tanın-

~rdu. 

Devlet Demiryolları 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Ankara Elektrik ıirketi itleri ıefliii ate1yeaini idare edecek bi
rinci l)Dıf bir elektrikçi mtaarna ihtiyaç vardır. 

Bu it için sanayi mekteb: mezunu olup uzun müddet müıtakiler. 
atelye idare ettnlı bulunanlar tercih edilecek ve kendisine UY.> lira 
nın muadili 42,70 Kr. ıaat gündelik verilecektir. Taliplerin deneme 
leri yapılmak üzere, veaikalaril~ birlikte Ankarada cer dairettinr 
lıtanbulda Haydarpata itletme müdürlüğüne müracaatları (1419) 

Küçük esnaf nasll himaye 
edilmek istiyor 

(JIN~Jf.' ~ ~ dert1erimi.s ""· ..... da bW.mlı • 
bu suretle tanzim edmff."pamuk ıp1f.. pi obaalıdsr. JleeeJa Şu iplik~ 
yapan fabrikatörlerin işine gelmemiıtir. na karıı tedbirler almahdır. Bütiln ku· 
Bunlar da az mal çıkarma yolunu tut· maşçı eınafı, fabrikaların önünde bek• 
muşlardır. Bu yiizdcn pamuk ipliği buh lcşiyor . ., 
ranı ba§KÖStermiş, nihayet iplik almak 
için sokakta bekleşen, bu kalabalık mey 
dana ıelmiştir. Kalabalığın arasında bir 
kaç kip ile konugtuk. biri, işin iç yüzü· 
nU daha iyi anlatıyor: 

- Vekalet fiyattan indirdikten son
ra, iplik buhranı çıktı. Halbuki, bir pa· 
ket pamuk ipliği 47 5 kuruşa satılırken 
bCSyle bir buhran yoktu. Vakıa fabrika
lar bise ..ekiletin teıbit ettili fiyat üze· 
rinden mal veriyorlar, fakat almak ka 
bli deiil .. Az mal çıkardıklannı saylü
yorlarsa da bu yalandır. Fabrika çıkan
lan mallan kendi adamları vasıtasile 

esnafa daha pahalıya veriyor. Biz fab
rikadan iatediiimis aaman, bugün malı· 
rnıs yok, yarın çıakcak diyorlar, tezcah 

lanmızı bot bırakamıyacafmu2 l~in bir 
ka~ kurut fazlaslle mutavassıtlardan 
pahalı almak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bu, niçin blSyle oluyor? İktisat veki· 

leti pamuk ipliği fiyatlarını tesbit et • 
tikten sonra, meselenin tımamile halle
dildiğine kanidir. Halbuki fiyatı teabit 
ten baıka malların tevziini de kontro" 

etmek icap eder. Neden fabrikalar mal 
yetiıtiremiyormuş? .. Bunun sebebi ne
dir? İktisat vekileti m~fettişleri bu 
mesele hakkında tetkikat yapmalıdırlar. 

Çakmakçılar yokuıunda, Boğoa is • 
mindeki bir kumatçı diyor ki 

- Ouetenlzde bu meseleden ne ka· 
dar babaedersenis esnaf o kadar mem'"ı 
nun olur. Blltün kumaı dokuyan kllçük 

. eınaf, pamuk ipliği çıkaran fabrikaların 
elindeclir. iplik bulamadığı için, tezgl
hınr çallftıramıyan eınaf bile vardır. 

Demin kalabalıfı g6rdUğUnUı, umumf 
harpteki ekmek tevz:Uni hatırlatıyor. 

Esnaf zorla iplik abyor. HilkQmet buna. 
bir çare bulmalıdır. 
KumaKı esnafı hUkQmetten bUyük 

himayeler beklemiyor. İstedikleri, ko
layca iplik tedarik etmekten ibarettir. 

Bu bahlaler etrafında konuıtufum 
bir kuma1Çı diyor Jd: 

- HükQmet bilyiik sanayii himaye 
ediyor, fabrikalara bUyUk muafiyetler 
veriyor, vergi almıyor. Küçük sanaviin 
himayesini unutmamak lazımdır. Bizim 

Kumatçı esnafı deyip geçmemeli. İs
tanbulda bunların yekunu 600 u bul • 
maktadır. Bu küçük tezgahlar, ekseriyet 
Je Mahmutpaşa, Çakmakçılar yokuıun
dald kirikadim hanların içindeki, oda • 
larda çalıımaktadır. Ekıerisi ondan fu 
la amele ve motör kullandıklan için. 
teıvikl sanayi kanunundan istifade ede-
mezler. Fakat bu küçük tezgahlar Ana· 
dolunun en büyük ihtiyacını temin et
mektedir. Köylülerin giydikleri kasket-

lerin kumaıları, bu hanlarda yapılmak
tadır. Bu kasketler, burada kumaı hali· 
ne getirildikten sonra, kasket ve huır 
elbise yapan imalathanelere sevkedil • 
mektedir. Yalnıa Çakmakçılar yokup 
da. kuketlik kwnaı dokuyan on bq • 
ten fula imalathane nrdır. Bu itibar • 
la hepıi yerli pamuk ipliklerini kullan· 
maktadır. Bu itibarla iplik buhranı, ve• 
yahut iplik tevzUndelri gUçlilkler kGçtlk 
sanayii ehemmiyetli bir surette allka-
dar eden meselelerdir.. H. A. 

ttu sabahki tramva1 
kozası 

( BQ.f taralı 1 indde) 
samaklanna asılmrtlardır. Bu sırada, 

Yedikuleye yolcu almak üzere Aksaray 
depoıundan çıkan bir batka tramvay da 
%uhur etmiftir. 

Römorkta biletçilik eden Sabri bu· 
nu görünce, çocuktan kazadan esirge
mek için an aahanlıia fırlamıı. hapn 
oğlanları arabadan indirmek iıtemi§tir. 

Fakat arabanın arka basamaklannda
ki çocukları da yerlerinden indirmek 
için batını kapıdan dıprı çıkararak ar
kaya bağırmağa başlamııtır. Bu aırada 
depodan gelmekte olan tramva,, bi • 
Ietçinin bapna çarpmııtır. Sabri ağır 
yaralanarak yere· yuvarlanmıı, tramva• 
yın altında tamamile ezilmek tehlikesi· 
ne maruz kalmıısa da, vatmanlann atik 
han•ketlcri sayesinde muhakkak bir ö
lümden kurtulmuştur. 

Yaralı hastahaneye kaldınlmııtır. İ· 
§e müddeiumumilik el koymuıtur. Sab
rinin yara.sı çok ağır ve hayatı tehlike· 
dedir. 
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Dişlerlolzin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını· ağzınıza sokmayınız• 
Çilnkü her mikrop ağızdan alınır.Ağız mikroplarını öldürecek' kıymetli 

Kış mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyinmeğe başhyacaksınız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
lle kefaletsiz olarak KURK MAN- maddeyi haiz yalnız: 

TOLARI satmaktadır. 

rr~~ ••• ~,.r~-r•~ 1 ~ ~/~ 1 ~ W · I 1 ~ ~ ı 

J;~~~,~'6'6~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 

Anadoludan ayn) ~eraitle ıti:lbul edilir 

BEYKO 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde 

Telefon: 21685 

Diş Doktoru 

cro>cevt ~oçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalanu kabul eder. 
Edirnekapı, Karagüınrük Tramvay 

Durağı No. 95 

Hazakati dünyaca 
tanmmı§ muhterem 
profesörüm, bana: 
Sıhhatnnı iyi gıda 
ile kazandırdı. . 

Çabuk kuvvetlenmek için UAç değil, sana 

'nın ::::~: makarnasını 
Tavsiye ederim. 

IŞIKLI 

en: 
Cumhuriyet Bayramırlıız münasebetile 

mutat seferlerimize ilaveten 
l - Bugünkü çarıambaya mahıuı olarak 74, 80, 121 numaralı seferler konulduğu gibi 1'1~ rüden şa.at 13,30 Harem ve Salacak poıtası da yapılacakbr. Bugün için 72 numaralı sefer 1'' 
~~ ~ 
__ 2 _- Y annki ~er~embe ~nü ak_ıamı elektrikle donatılmıs 71 numaralı vapurumu7. ~ot t9 İ 
R. Kavağından hareketle baılıca Ananadolu ve Rumeli iskelelerine uğr1yarak Köprüye gelece~ 1 
Ayni vapur gece yarııından sonra saat birde Köprüden kalkarak gene Anadolu ve Rumeli is1'e 

- lerine uğnyarak Kavaklara gidecektir. 

-~ Fazla tafsllll llAnlarımız Köprü ve lskelelerimfze asılmıştı'' 
mınıııımgımmill!ilillmmmıın~ıı11n11Jıoo~ooıını~ııfilıınımınmınıı0m~mnnı~ımııııııııım~ınıımrnmııınıı~ıı~m ııııııı mmııı~ 

Lapseki icra memurluğun.dan: l 
Lapseki Asliye Hukuk mahkem:sinin 

9-6-936 gün ve 16-79 aayılı ilanunal 
müstenit Upseki müskirat inhisar idare 
sine maa masraf 38635 kuruş itasına 

borçlu Upseki eski milakirat inhisar 
memuru Osman oğlu Ahmedin namr

na yazılan icra emri üzerinde kaçak ol
masından naşi mahalli ikameti ıneçhw 
bulunduğu anla§ılan borçluya il4nen ic-
:ısmn ı:~ ·: verilm.'..: olduğundan tarihi 

ilandan itibaren beş gün içinde boccu-ı 

- Ç GLAVANDA 
Cumhur·;et Bayramı münas~ .et•yle 4 günlük büyük program: 

Memleketimizin tanınmış sanatkarları 

Ve Bayan Mualla Dinçses 
ilaveten Zeybek revüsü 

Ve Rizeli kemençeci Sadık ve 
arkada§lan tarafından Kar:ıdeniz ( 

N . 9denmesi ve bu müddet içinde ödenme:~ 

veya ait olduğu makamdan icranın 

HaOk tüırklYıOeırn ve mDDUô ıra!J:(osn8 

REKLAMLARI 
U«:lYJ(ğ ve 'ltaksntne 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

geri kalmasına dair bir karar getiril· -----------------
r.ıe: :e cô:i icra yapılacağı ve bu müd-
det i ,;inde mal beyanında bulunması 
aksi halde hap:sle tazyik olunaca~ ve 

hakikate muhalif beyanda bulunursa ce

za göreceğinden i§bu icra emri tebliğ 
makanuna kaim olmak üzere ilin vlu-
nur. 

''2563., 

Karadeniz Ereğlisi icra daireşin· 

den: 
Gümrük dairesine ez gayri tediye 

1165 lira 78 kuruş borçlu eski Ereğli 

gümrük : :.iplerinden Şükrüye gönderi· 

len icra emri zahrma mübaşir tarafmda.ı 

verilen meşrubatta borçlu Şükrünün 

ikametgalıı meçhul kisından oMuğıı 

bildirilmiş ve alacaklı hazine vekili Hil 

mi Ağ ·rtan tarafından da tebliğatı:ı ili

nen icrası talep edilmiş olmakla .:arilıi 

ilandan itibaren borçlunun borc:.ınu on 

gün zarfında tediye eylemesi ve bir iti

razı olduğu takdirde müddeti meıkQre 

zarfında Karadeniz Ereğlisi İcra daire · 

sine bildirmesi aksi halde hakkında mu

:ı.n-::!~i ' -.r.·::ıiye iia olunacağı icra emri 

makamına kaim olmak üzere ilfüı olu-

nur, .. 2564 ,. ~ 

DEON 
Yeni çıkan plaklar 
ıst:anbul Radyosu ve 
Odeon Fabrikasının 
değerli sanat:karı 

savan Vedia Rıza Giz 
.Piüzam Şarkı - ~şkınla Sürünsem • fi 

1 N r. 2 7 o ı o 7 Beste: Sa]ahaddıt1 
i I Kürdili Şark: Ellerine kimler yaktı kınayı. fi 

1 

Reste: Salahaddıtı 
Bayan Hamiyet Yüce ses 

Kürdili Şarkı - Sonsuz geceıa . rjol 
Nr. 270106 B~te: tı:. Zeki I 

Muhayyer Şarkı - Yürük Ali . D"' 
Beste: h:. Zeki 

Bayan Mahmure Şenses 
R U M B A - Boğazın San kızı tıJ-1 

Nr. 270103 Beste: Mus f 
T A N G O - Yeşil gözlerde bahar tsf• Ş 

B~te: Mu& 

Nezipıi Deli Mehmet Jd~ 
Nr. 270114 ~yİ~tap Ş~rkısr :v~man auman oımuş karf 

1 

oksuz Garıp - Bır çıçck açılmı! 
Satışa çıkarılmıştır. 
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